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ற நா  - ல ம் 
ஔைவ ைரசாமி பிள்ைள விளக்க உைர ம்  

பாகம் 2  (பாட் கள் 61-130) 
 
    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 ற்பதிப் க் கழகம், மிெடட் 
    தி ெநல்ேவ  - 6 --- ெசன்ைன - 1 
    1960. 
    கழக ெவளியீ  - 438 
    ஔைவயார்குப்பம் சுந்தரம் ைரசாமிப் பிள்ைள (1903) 
    © THE SOUTH INDIA SAIVA SIDDHANTA WORKS 
    PUBLISHING SOCIETY, TINNEVELLY, LTD., 
    Ed 1 Mar 1947;  Reprints: Sep 1952, April 1956, July 1960. 
    -----------   
 

61. ேசாழன் இலவந்திைகப் பள்ளித் ஞ்சிய நலங்கிள்ளி ேசட்ெசன்னி 
 
    ேசாழன் நலங்கிள்ளியின் ைமந்தன் ேசட்ெசன்னி ெயன்பவனாகும். இவன் சிறந்த 

ரன். இவன் இலவந்திைகப் பள்ளியில் இ ந்  உயிர் றந்தைமபற்றி இவ்வா  
கூறப்ப கின்றான். இவ்ேவந்தைன ய கியி ந்  அவனால் 
சிறப்பிக்கப்பட்டவராத ன், ேகானாட்  எறிச்சி ர் மாடலன் ம ைரக் குமரனார் 
இவன் நாட்  இயல் கைள ம் இவ ைடய விறைல ம் விாித் க் கூ கின்றார். 
ஒ கால் இவன  ெவற்றி நலத்ைதச் சிலர் வினவினாராக, அவர்கட்கு இப்பாட்டால் 
இக் குமரனார், இச் ெசன்னிையப் பைகப்ேபார் உளராயின், "அவர்க்கு எய்தக்கடவ 

ன்பத்ைத யவர்தாேம யறிகுவர்; அவெனா  வ வின்றிப் ெபா தவர் வாழக் 
கண்டதில்ைல; அவன  அ ள் ெபற்ேறார் வ ந்தக் கண்ட  மில்ைல" என்  
அறி த்தினார். இவன் காலத்ேத, ேசரநாட்ைடக் குட் வன் ேகாைத ஆட்சி 

ாிந்தான். இவ க்குச் சிறி  ன்ேனா பின்ேனா குராப்பள்ளித் ஞ்சிய ெப ந் 
தி மாவளவன் ேசாழநாட்ைடயாண்டான். ேசாழர் பைடத்தைலவன் ஏனாதி 
தி க்கிள்ளி ெயன்பான், இவன் காலத் ம் சிறப் ற்  விளங்கினான். 
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        ெகாண்ைடக் கூைழத் தண்டைழக் கைடசியர் 
        சி மா ெணய்த லாம்பெலா  கட்கும் 
        மலங்குமிளிர் ெச விற் றளம் த ந் திட்ட 
        பழன வாைளப் ப உக்கட் ணியல் 
        ெநல் ெவண்ேசாற் க் கண் ைற யாக          5 
        விலாப் ைட ம ங்கு விசிப்ப மாந்தி 
        நீ கதிர்க் கழனி சூ த  மா ம் 
        வன்ைக விைனஞர் ன்றைலச் சிறாஅர் 
        ெதங்குப  வியன்பழ ைனயிற் றந்ைதயர் 
        குைறக்க ெண ம்ேபா ேரறி விைசத்ெத ந்           10 
        ெச ங்ேகாட் ெபண்ைணப் பழந்ெதாட ய ம் 
        ைவகல் யாணர் நன்னாட் ப் ெபா நன் 
        எஃகுவிளங்கு தடக்ைக யியேறர்ச் ெசன்னி 
        சிைலத்தா ரகல மைலக்குந ளெரனில் 
        தாமறி குவர்தமக் கு தி யாமவன்          15 
        எ றழ் திணிேதாள் வ வின்  மைலந்ேதார் 
        வாழக் கண்டன்  மிலேம தாழா  
        தி ந்த  ெபா ந்த வல்ேலார் 
        வ ந்தக் காண்ட லதனி  மிலேம.          (61) 
 
    திைண: வாைக. ைற: அசரவாைக. ேசாழன் இலவந்திைகப் பள்ளித் ஞ்சிய 
நலங்கிள்ளி ேசட்ெசன்னிையக் ேகானாட்  எறிச்சி ர் மாடலன் ம ைரக் குமரனார் 
பா ய . 
 
    உைர: ெகாண்ைடக் கூைழத் தண்டைழக் கைடசியர் - ெகாண்ைடயாகிய மயிைர ம் 
குளிர்ந்த தைழைய ைடய கைடசியர்; சி  மாண் ெநய்தல் ஆம்பெலா  கட்கும் - 
சிறிய மாட்சிைம ைடய ெநய்தைல யாம்ப டேன கைள ம்; மலங்கு மிளிர் ெச வின் 
- மலங்கு பிறழ்கின்ற ெசய்யின்கண்ேண; தளம்  த ந்திட்ட - தளம்  ணித்திடப்பட்ட; 
பழன வாைளப் ப உக் கண் ணியல் - ெபாய்ைகயிடத்  வாைளயின  பாிய 
இடத்ைத ைடய த ைய;  ெநல் ெவண் ேசாற் க் கண் ைறயாக - திய 
ெநல் ன  ெவள்ளிய ேசாற்றிற்கு ேமலீடாகக் ெகாண் ; விலாப் ைட ம ங்கு விசிப்ப 
மாந்தி - விலாப் ைடப் பக்கம் விம்ம ண் ; நீ  கதிர்க் கழனி சூ  த மா ம் - ெந ய 
கதிைர ைடய கழனியிடத் ச் சூட்ைட இ  மிட மறியா  த மா ம்; வன் ைக 
விைனஞர் ன்றைலச் சிறாஅர் - வ ய ைகைய ைடய உழவர் ல் ய 
தைலைய ைடய சி வர்; ெதங்கு ப வியன் பழம் ைனயின் - ெதங்கு த ம் ெபாிய 
பழத்ைத ெவ ப்பின்; தந்ைதயர் குைறக்கண் ெந ம்ேபா ேரறி - தந்ைதய ைடய தைல 
குவியாமல் இடப்பட்ட குைறந்த இடத்ைத ைடய ெந ய ேபாாின்கண்ேண ேயறி; 
விைசத் ெத ந்  - உைகத் ெத ந் ; ெச ங்ேகாள் ெபண்ைணப் பழம் ெதாட ய ம் 
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- வளவிய ேகாட் க்க பைனயின  பழத்ைதத் ெதா தற்கு ய ம்; ைவகல் யாணர் 
நன்னாட் ப் ெபா நன் - நாேடா ம் வ  வாைய ைடய நல்ல நாட் ற்கு 
ேவந்தனாகிய; எஃகு விளங்கு தடக்ைக இயல் ேதர்ச் ெசன்னி - ேவல் விளங்கும் ெபாிய 
ைகயிைன ம் இயற்றப்பட்ட ேதாிைன ைடய ெசன்னிய ; சிைலத்தார் அகலம் 
மைலக்குநர் - இந்திர விற்ேபா ம் மாைலைய ைடய மார்ேபா ம் மா ப ேவார்; 
உள ெரனின் - உளராயின்; தாம் அறிகுவர் தமக் கு தி - தாமறிகுவர் தமக்குற்ற 
காாியம்; யாம் - யாங்கள்; அவன் எ  றழ் திணி ேதாள் வ வின்  மைலந்ேதார் - 
அவ ைடய கைணய மரத்ேதா  மா ப ம் திணிந்த ேதாைளத் தப்பின்றாக 
மா பட்ேடார்; வாழக் கண்டன் ம் இலேம - வாழக்கண்ட  மிலம்; தாழா  தி ந்த  
ெபா ந்த வல்ேலார் - விைரய அவன  தி ந்திய அ ைய அைடயவல்ேலார்; வ ந்தக் 
காண்டல் அதனி ம் இலேம - வ ந்தக் காண்டல் அவ் வாழக்கண்டதனி ம் இலம் எ-

. 
 
    தளம்  என்ற  ேச  குத்திைய. வ வின்  மைலதலாவ  ெவளிப்பட நின்  
மைலதல். 
 
    விளக்கம்: தளம் . ேசற்றிைனக் குழப்பிக் கட் கைள ைடத் ச் ெசம்ைம ெசய் ம் 
க வி. அ  ெசல் ங்கால் ேசற்றிற் கிடக்கும் வாைள மீன் அ பட் த் ண் ப மா  
ேதான்ற. "தளம்  த ந்திட்ட ப உக்கண் ணியல்" என்றார். கண் ைற வியஞ்சனம்; 
ேசாற்ேறா  ைணயாய் உண்ணப்ப ம் காய் கறிகள் உணைவ மிக ண்டதனால் 
மயங்கிச், சூட் ைன இ மிட மறியா  த மா தல் உண்டாயிற் . ெச ங்ேகாட் 
ெபண்ைண ெயன் ழி, ேகாள் என்ற  குைல ெபா ந்தி எளிதிற் ெகாள்ளத்தக்க 
நிைலயி ப்பைத ணர்த்தி நின்ற . உ வ , உ தி ெயன நின்ற ; த வ  த தி 
ெயன வ தல் ேபால. தாழ்த்த வழி, சீற்றத் க் கிலக்காய்க் ெகால்லப்ப வ ெரன்ப  
க தி, "தாழா " என்றார். அ , வாழக் காண்டல். 
    -----------   
 

62. ேசரமான் குடக்ேகா ெந ஞ்ேசரலாதன்,    
ேசாழன் ேவற்பஃறடக்ைகப் ெப விறற்கிள்ளி 

 
    ேசரமான் குடக்ேகா ெந ஞ்ேசரலாதன் ேபார்வன்ைம ம், ெகாைடச் சிறப் ம் மிக 

ைடயவன். பதிற் ப்பத்  ஆறாம் பத்தின் பதிகம் கூ ம் ேசரமான் இவனாயின், 
இவற்குப் பின் அரசுகட்  ேலறியவன் ஆ ேகாட்பாட் ச் ேசரலாதனாவான். 
ேவற்பஃறடக்ைகப் ெப விறற் கிள்ளி ெப நற்கிள்ளி ெயன ம் வழங்கப்ப வன் 
ேபா ம். இவ்வி  ெப ேவந்தர்க்கும் மண்ணாைசயின் விைளவாகப் ேபா ண் 
டாயிற் . கழாத்தைலயாராகிய சான்ேறார் ேசரலாதன் ேபார்க்களத் தி ப்பைத யறிந்  
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அவைனக் காண்ப  க திச் ெசன்றார். அவர் ெசன்  கா ம்ேபா  இ  ேவந்த ம் 
ெபா  வி ப் ண் பட்  ழ்ந்  கிடந்தனர். ேசரமான் உயிர் நீங்குந்த வாயி 

ப்பக் கண்ட அச் சான்ேறார், அவன் கழ்பா  வியந்தாராக, அவன் தன் 
க த்தி ந்த ஆரத்ைத வழங்கி இறவாப் கழ் ெபற்றான். சிறி  ேபாதில் அவன் 
உயி ம் நீங்கிற் . இ வ ம் ழ்ந்  கிடத்தைலக் கா ந்ேதா ம் கழாத்தைலயார், 
ஆறாத் யர ெமய்தி, இப்பாட்டால், "ெச னிந் , அறத்தின் மண் ய மறப்ேபார் 
ேவந்தர் தா ம் மாய்ந்தனர்; அவைர நிழல் ெசய்த குைடக ம் ளங்கின; அவர் தம் 
ெவற்றி ம் குைட ம் வ ம் ரச ம் ஒழிந்தன; ேபார் மறவர் தா ம் எஞ்சா  

ழ்ந்தைமயின் அம ம் உடன் ழ்ந்த . இவர்தம் ெபண் ம் பாசடகு மிைசதல், 
பனிநீர் ழ்கல் த ய ைகம்ைமச் ெசயல்கைள வி ம்பா  இவர்தம் மார்பகம் 
ெபா ந்தி உயிர் றந்தனர்; இைமயா நாட்டத்தவ ம் நிைறய வி ந்  ெபற்றனர்; 
இவர்தம் கழ் ேமம்ப வதாக" எனப் பா ச் சிறப்பித்தார். 
 
    கழாத்தைலயார் ெபயர் கழார்த் தைலயார் என் ம் காணப்ப கிற . மக 
ெளா த்தியின் தைலைய, "ந விைர றந்த நாறா நைரத்தைல" ெயன்ற  ேபாலக் 
கழாத்தைல ெயன்  பா ய சிறப்பால் இவர் இப்ெபயர் ெபற்றன ராதல் ேவண் ம். 
கழார்த் தைலயார் என்பேத பாடமாயின், காழர் என் ம் ஊாின ராதல் ேவண் ம். 
கழாத்தைல ெயன்பேத ஓர் ஊெரன்ப ம், இவர் அவ் ாின ெரன் ம் கூ ப. ஒ கால், 
இ ங்ேகாேவளின் ன்ேனாாில் ஒ வன் இவைர இகழ்ந்தைமயால், ேவளிர்க்குாிய 
அைரய ெமன் ம் நகர் ெகட்டெதனக் கபிலர் ( றம்.202) கூ கின்றார். இவர் ெசய் ள் 

லவர் க ம் சிறப் ைடய ெதன் ம் இவர் ெபயர் கழாத்தைல ெயன் ம் ேதான்ற, 
" கழ்ந்த ெசய் ள் கழாஅத் தைலைய இகழ்ந்ததன் பயன்" என்  கபிலர் கூ வ  
ஈண்  நிைன கூரத் தகுவதாம். இவர், குடக்ேகா ெந ஞ்ேசரலாதன்பால் ஆரம் 
ெபற்ற ம், பிற ம் ேமேல கூறினாம். 
 
        வ தார் தாங்கி யமர்மிகல் யாவ  
        ெபா தாண் ெடாழிந்த ைமந்தர் ண்ெடாட் க் 
        கு திச் ெசங்ைகக் கூந்த றீட்  
        நிறங்கிள விற் ேபஎய்ப் ெபண் ர் 
        எ த்ெதறி யனந்தற் பைறச்சீர் ங்கப்          5 
        ப ந்த ந் ற்ற தாைனெயா  ெச னிந் 
        தறத்தின் மண் ய மறப்ேபார் ேவந்தர் 
        தாமாய்ந் தனேர குைட ளங் கினேவ 
        உைரசால் சிறப்பின் ைரெசாழிந் தனேவ 
        பன்  ற க்கிய ேவ ப  ைபஞ்ஞிலம்          10 
        இடங்ெகட ண் ய வியன்கட் பாசைறக் 
        களங்ெகாளற் குாிேயா ாின்றித் ெத வர 
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        உடன் ழ்ந் தன்றா லமேர ெபண் ம் 
        பாசடகு மிைசயார் பனிநீர் ழ்கார் 
        மார்பகம் ெபா ந்தி யாங்கைமந் தனேர          15 
        வாடாப் வி னிைமயா நாட்டத்  
        நாற்ற ணவி ேனா  மாற்ற 
        அ ம்ெபற லக நிைறய 
        வி ந் ெபற் றனராற் ெபா க ம் கேழ.          (62) 
 
    திைண: ம்ைப. ைற: ெதாைகநிைல. ேசரமான் குடக்ேகா ெந ஞ்ேசரலாத ம் 
ேசாழன் ேவற்பஃறடக்ைகப் ெப விறற் கிள்ளி ம் ேபார்ப் றத் ப் ெபா  

ழ்ந்தாைரக் கழாத்தைலயார் பா ய . 
 
    உைர: வ  தார் தாங்கி அமர் மிகல் யாவ  - வ கின்ற சிப்பைடையத் த த் ப் 
ேபாாின்கண் ஒ வர் ஒ வைர ெவல்ேவ ெமன மிகுதல் எங்ஙனமாவ ; ெபா  
ஆண்ெடாழிந்த ைமந்தர் - ெபா  அக்களத்தின்கட்பட்ட ரர ; ண் ெதாட் க் 
கு திச் ெசங்ைக - ண்ைணத் ேதாண்  அவ் திரந் ேதாய்ந்த ெசய்ய ைகயால்; கூந்தல் 
தீட்  - தம  மயிைரக் ேகாதி; நிறங் கிளர் உ விற் ேபஎய்ப் ெபண் ர் - நிறமிக்க 
வ ைவ ைடய ேபய் மகளிர்; எ த் ெதறி அனந்தற் பைறச் சீர் ங்க - ேமன்ேம ம் 
ெகாட் கின்ற மந்தமான ஓைசைய ைடய பைறயின  தாளத்ேத யாட; ப ந்  
அ ந் ற்ற தாைனெயா  - ப ந்  ஊைனத் தின்னப் ெபா ந்திய பைடயாேன; 
ெச னிந்  - ேபாாின்கண் ெவகுண் ; அறத்தான் மண் ய மறப்ேபார் ேவந்தர்தாம் 
மாய்ந்தனர் - அறத்தின் அடர்த் ச் ெசய்த வ ய ேபாைர ைடய அரசர் இ வ ம் 
பட்டார்; குைட ளங்கின - அவர் ெகாற்றக் குைட ம் தளர்ந்தன; உைர சால் சிறப்பின் 

ைரசு ஒழிந்தன - கழைமந்த தைலைமைய ைடய ரசு ழ்ந்தன; பன்  ற க்கிய 
ேவ ப  ைபஞ்ஞிலம் - பல றாக அ க்கப்பட்ட பதிெனண் பாைட மாக்களாகிய 
பைடத் ெதாகுதி; இடம் ெகட ஈண் ய வியன் கண் பாசைற- இடமில்ைல யாம்ப  
ெதாக்க அகன்ற இடத்ைத ைடய பா ட் ன்கண்; களம் ெகாளற்கு உாிேயார் இன்றி 
- ேபார்க்களம் தமதாக்கிக் ெகாள் தற் குாிேயார் ஒ வாின்றி; ெத வர உடன் 

ழ்ந்தன்றால் அமர் - கண்டார்க்கு அச்சம் வர டேன ம ந்த  சல்; ெபண் ம் 
பாசடகு மிைசயார் - அவர் ெபண் ம் பச்ைசயிைல தின்னாராய்; பனி நீர் ழ்கார் - 
குளிர்ந்த நீாின்கண் ழ்காராய்; மார்பகம் ெபா ந்தி - அவர் மார்பகத்ைதக் கூ ; 
ஆங்கு அைமந்தனர் - அக் களத்தின் கண்ேண உடன் கிடந்தார்; வாடாப் வின் 
இைமயா நாட்டத்  நாற்ற ணவிேனா ம் - வாடாத கற்பகத்தின் தாாிைன ம் 
இைமயாத கண்ணிைன ம் நாற்றமாகிய உணவிைன ைடய ேதவர்க ம்; ஆற்ற 
அ ம் ெபறல் உலகம் நிைறய வி ந்  ெபற்றனரால் - மிகப் ெப தற்காிய உலகம் 
நிரம்ப வி ந்  ெபற்றார்; ெபா க ம் கழ் - அதனால் ெபா க ங்கள் கழ் எ- . 
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    அனந்தல், பைற ெகாட் வார் ைக ண்ப த ன் மந்தமாக ஒ த்தல். அறத்தின் 
மண் தலாவ , பைட பட்டபின் ெபயரா  ெசன்  இ  ெப  ேவந்த ம் ெபா தல். 
பட்ட இ  ேவந்த ம் அக் களத் க் கிடக்கின்ற ப ையக் கண் , தம் மனத்ேதா  
ெநாந்  கூ கின்றாராதலான், ம் கெழன ன்னிைலயாக்கிக் கூறினார். ேவந்தர் 
மாய்ந்தனர்; குைட ளங்கின; ரசு ஒழிந்தன; அமர் உடன் ழ்ந் ; ெபண் ம் 
மார்பகம் ெபா ந்தி அைமந்தனர்; நாற்ற உணவிேனா ம் வி ந்  ெபற்றனர்; 
 
    இவ்வாறான பின் ம் யாம் அமாிைன ேமற்ெகாண்ட ெபா  ெவல்ேவ ெமன்  
தாந்தாம் நிைனந்த நிைன  எவ்வண்ணமாவெதன்  தன் ெநஞ்ெசா  கூறிப் பின் 
ெபா க ம் கேழ ெயன அவ்வரசர் கிடந்தவா  கண்  கூறியவா . 
 
    மறத்தின் மண் ய ெவன்ற பாடேமா வா  ளர். வ தார் தாங்கி அமர் மிகல் 
யாவ  என்பதற்கு, இவர்கள் ெசய்தப  கண் ......இனிச் சிலர் ெபா  ேவறல் எங்ேக 

ள  என வியந்  கூறியதாக ைரப்பா  ளர். 
 
    விளக்கம்: அமாின்கண் மிகுதல் என்ப  ஒ வர் ஒ வைர ெவல்ேவெமன மிக்குற 
நிைனத்  யறல். அனந்தல் - மயக்கம், ஈண்  மந்தமான ஓைசேமல் நின்ற . 
அ ந்த ற்ற ெவன்ப  அ ந் ற்றெவன நின்ற . பாசடகு மிைசத ம் பனிநீர் 

ழ்க ம் கணவைன யிழந்த மகளிர் ேமற்ெகாள் ம் ைகம்ைமச் ெசயல்.ைபஞ்ஞிலம், 
மக்கட்ெடாகுதி: "உண்ணாப் ைபஞ்ஞிலம் (பதிற். 31) என்  பிற ம் வழங்குப. ேவந்தர் 
மாய்ந்தனர்; குைட ளங்கின; அம ம் ழ்ந்த  எனப் படர்க்ைகக்கண் கூறிவந்த 
ஆசிாியர், "ெபா க ம் கழ்" என ன்னிைலப்ப த் ைரத்தற்கு அைமதி காட் வார், 
"பட்ட இ ேவந்த ம்.....கூறினார்" என்றார். ேதவைர வழிப ேவார் "ந ம் ைக" 
யி வ  அவர்கள் நாற்ற ணவிேனா ராதல்பற்றி ெயன அறிக. 
    --------   
 

63. ேசரமான் குடக்ேகா ெந ஞ்ேசரலாதன், 
ேசாழன் ேவற்பஃறடக்ைகப் ெப விறற்கிள்ளி 

 
    இவ்வி  ெப  ேவந்த ம் ேபார்க்களத்திற்பட்  ழ்ந்த  கண் , கழாத்தைலயார் 
இரங்கிய ேபால, ஆசிாியர் பரண ம் அமர்க்களம் ேபாந்  
இ வைர ம்கண் "ஒ வைரெயா வர்வஞ்சியா நின் ெவன்றிெப ேவம்" என்  
ேபாாில் மண் ய இவர்தம் ழ்ச்சி மண்ணா ம் மன்னர்க்கு ஒ  நல்ல ண்ைம 

ணர்த் ம் என்ற க த்தால், இப் பாட் ன்கண், "இவர்கள் பால் எத் ைணேயா 
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யாைனப்பைடகள் இ ந்தன; அைவ யா ம் அம்பால் ளங்கி விைளத்தற்குாிய 
விைனயின்றி யழிந்தன; குதிைரகேளா மிக்க கழ் பைடத்தைவ ெயனி ம் தம்ைமச் 
ெச த் ம் மறத்தைக ைமந்தேரா  பட்ெடாழிந்தன; ேதேரறி வந்த ரரைனவ ம் 
ேகடகம் தாங்கிய ைகேயாேட ழ்ந்தழிந்தனர். இவர் தம்ெவற்றி ரசங்க ம் கிழிந் 
ெதாழிந்தன; ெந ேவல் மார்பில் பாய்ந்ததால் ேவந்த ம் ழ்ந்  பட்டனர். இவர்தம் 
அகன்றைல நா கள் இனி என்னாம்" என இரங்கிப் பா ள்ளார். 
 
        எைனப்பல் யாைன  மம்ெபா  ளங்கி 
        விைளக்கும் விைனயின்றிப் பைடெயாழிந் தனேவ 
        விறற் கழ் மாண்ட ரவி ெயல்லாம் 
        மறத்தைக ைமந்தெரா டாண் ப்பட் டனேவ 
        ேதர்தர வந்த சான்ேறா ெரல்லாம் 
        ேதால்கண் மைறப்ப ெவா ங்குமாய்ந் தனேர          5 
        விசித் விைன மாண்ட மயிர்க்கண் ரசம் 
        ெபா க்குந ாின்ைமயி னி ந் விளிந் தனேவ 
        சாந்தைம மார்பி ென ேவல் பாய்ந்ெதன 
        ேவந்த ம் ெபா களத் ெதாழிந்தன ாினிேய          10 
        என்னா வ ெகா றாேன கழனி 
        ஆம்பல் வள்ளித் ெதா க்ைக மகளிர் 
        பாசவன் க்கித் தண் னற் பா ம் 
        யாண ரறாஅ ைவப்பிற் 
        காமர் கிடக்ைகயவ ரகன்றைல நாேட.          (63) 
 
    திைண ம் ைற ம் அைவ. அவைர அக்களத்திற் பரணர் பா ய . 
 
    உைர: எைனப் பல் யாைன ம் - எத் ைண ம் பலவாகிய யாைன ம்; அம்ெபா  

ளங்கி - அம்பால் கலங்கி; விைளக்கும் விைனயின்றிப் பைட ெயாழிந்தன - 
இனிேம ண்டாக்கும் ேபாாின்றிப் பைடயிடத் ப் பட்டன; விறற் கழ் மாண்ட ரவி 
ெயல்லாம் - ெவற்றிப் கழ் மாட்சிைமப்பட்ட குதிைரெயல்லாம்; மறத்தைக 
ைமந்தெரா  - ஆண்ைமக்ேகற்ற ரப் பாட் க் கூற்ைற ைடய ேமலாட்க டேன; 
ஆண் ப் பட்டன - அக்களத்ேத பட்டன; ேதர் தர வந்த சான்ேறார் எல்லாம் - ேதர் 
ெகா வர வந்த ேபாாிற் கைமந்ேதா ெரல்லாம்; ேதால் கண் மைறப்ப ஒ ங்கு 
மாய்ந்தனர் - தாம் பி த்த பாிைச தம் கண் மைறப்பச் ேசரப் பட்டனர்; விசித்  விைன 
மாண்ட மயிர்க்கண் ரசம் - வாரால் விசிக்கப்பட் த் ெதாழில் மாட்சிைமப்பட்ட மயிர் 
சீவா  ேபார்க்கப்பட்ட கண்ைண ைடய ரச ெமல்லாம்;ெபா க்குநர் இன்ைமயின் - 
பாிப்பார் ப தலான்; இ ந்  விளிந்தன - இ ந்  ெகட்டன; சாந்தைம மார்பில் ெந  
ெவல் பாய்ந்ெதன - சாந்தைமந்த மார்பின்கண்ேண ெந ய ேவல் பாய்ந்ெதனவாக; 
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ேவந்த ம் ெபா  களத்  ஒழிந்தனர் - அரச ம் ெபா  அக்களத்தின்கண்ேண 
ம ந்தனர்; இனி என்னாவ  ெகால்தான் - இனி என்ன வ த்த வேதா தான்; கழனி 
ஆம்பல் வள்ளித் ெதா க்ைக மகளிர் - கழனிக்கண் ஆம்பற்றண்டாற் ெசய்த 
வைளயணிந்த ைகயிைன ைடய மகளிர்; பாசவல் க்கி - ெசவ்வி யவைல க்கி; தண் 

னல் பா ம் - குளிர்ந்த னற்கண்ேண பா ம்; யாணர் அறாஅ ைவப்பின் வ வா 
யறாத ஊர்கைள ைடய; காமர் கிடக்ைக - அழகிய கிைடைய ைடய ; அவர் 
அகன்றைல நா  - அவர  அகன்ற விடத்ைத ைடய நா  எ- . 
 
    அன்ேனா என்னவா ெகால் என்  பாடேமா வா  ளர். நா  தான் 
என்னாவ ெகால் எனக் கூட் க. நாெடன்  ெமா ைம ேநாக்கி, என்னாவ ெகால் 
என ஒ ைமயாற் கூறப்பட்ட . 
 
    விளக்கம்: ெவற்றியால் உளதாகும் கைழ "விறற் கழ்"என்றார். அறப்ேபார் 
ெசய்தற்குாிய குணங்களால் அைமந்ேதாைரச் "சான்ேறார்" என்ப  மர ; "ெமய் 
சிைதந்  சாந்ெதழில் சிைதத்த சான்ேறார் ெப மகன்" (பதிற். 67) என்  பிற ம் 
கூ தல் காண்க. மயிர்க்கண் ரசம் "ெகால்ேலற் ப் ைபந்ேதால், சீவா  ேபார்த்த 
மாக்கண் ரசம்" (ம ைர.732-3) சீ தல், மயிைர நீக்குதல். சீவா  ேபார்த்த ரசிைன 
மயிர்க்கண் ரசம் என்றைல, "தழங்கு குரல் மயிர்க்கண் ரசிேனா ம்" (நற்.93) 
என்பதனா  மறிக. க்குதல், உண் தல். "தத்திங்கந் தத்திங்கம் ெகாட்  வாளாம், 
தயி ஞ் ேசா ந் தின்பாளாம், ஆப்பஞ் சுட்டால் தின்  வாளாம், அவ ச்சால் 

க்குவாளாம்" என்  மகளிர் ைகக்குழந்ைதகட்குப் பா க் காட் ம் பாட் ம் 
க்குதல் இப் ெபா ளில் வ தல் காண்க. 

    --------------   
 

64. பாண் யன் பல்யாகசாைல கு மிப் ெப வ தி 
 
    கு மிப் ெப வ தி லவர் பா ம் கழ் பைடத்தவன். இவன  வண்ைம லவர் 
மி  தீர்க்கும் ெப நலம் பைடத்தி ப்ப பற்றி, வ ைம ெயய் ங் காலங்களில் 

லவர்கள் இவன்பால் ெபா ள் ெபற் ச் ெசன்  இனி  வாழ்வதேனா டைமயா , 
தாம் ெபற்ற ெப வளத்ைதப் ெபறார்க்கும் அறிவித் , அவன்பாற் ெசன்  அ  ெபறச் 
ெசய்வ  மர . அம் ைறேய, இப்பாட் ன்கண் ஆசிாியர் ெந ம்பல் யத்தனார், 
வ ைம ெயய்தி வா ம் விற ையக் கண் , "இக் காலத்ேத ற்ைக ண்  வ ந் ம் 
நாம் கு மிப் ெப வ திையக் கண்  வ ேவமாயின், ற்ைக ண  நீங்கி இனிய 

ண  ெகாள் ம் ெசல்வம் ெபறலாம் வ க ெசல்ேவம்" என்  பா ள்ளார். 
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    ெந ம்பல் யத்தன் என் ம் ெபயர். ஆண்பாற்கும் ெந ம்பல் யத்ைத ெயன்ப  
ெபண்பாற்கும் வழங்கும். இப்பாட் ன் தல யில் யாழ், ஆகுளி, பதைல ெயனப் 
பல் யங்கைளத் ெதாகுத்ேதா த ன் இவர் ெந ம்பல் யத்தனா ராயினா ெரனக் 
க ேவா ம் உளர். ெந ம் பல் யத்ைத ெயன வ தைல ேநாக்கின் இக்க த் ச் 
சிறப் ைடயதாகத் ேதான்றவில்ைல. கு மிப் ெப வ தி தனக்குாிய 
கூட னீங்கிப் ேபார்க்களத்ேத அமர்ந்தி ப்பைத யறிந் ைவத் ம் அங்ேக அவன்பாற் 
ெசல்லக் க வ  அவன  வண்ைம ம் இவர  வ ைமக் ெகா ைம ம் 

லப்ப த் கிற . இவைரப்பற்றி ேவேற குறிப்ெபான் ம் காணப்படவில்ைல. 
 
        நல்யா ழாகுளி பதைலெயா  சு க்கிச் 
        ெசல்லா ேமாதில் சில்வைள விற  
        களிற் க்கணம் ெபா த கண்ணகன் பறந்தைல 
        விசும்பா ெட ைவ பசுந்த  த ப்பப் 
        பைகப் ல மாீஇய தைகப்ெப ஞ் சிறப்பிற்     5 
        கு மிக் ேகாமாற் கண்  
        ெந நீர்ப் ற்ைக நீத்தனம் வரற்ேக.          (64) 
 
    திைண: பாடாண் ைண ைற: விற யாற் ப்பைட. பாண் யன் பல்யாகசாைல 

கு மிப் ெப வ திைய ெந ம்பல் யத்தனார் பா ய . 
 
    உைர: நல் யாழ் ஆகுளி பதைல ெயா  சு க்கி - நல்ல யாைழ ம் சி  பைறைய ம் 
ஒ  தைல மாக்கிைண டேன கட் ; ெசல்லாேமா சில் வைள விற  - ேபாேவ 
மல்ேலேமா ெசால் வாயாக சில வைளைய ைடயவிற ; களிற் க் கணம் ெபா த 
கண்ணகன் பறந்தைல - யாைன யணிெபா த இடமகன்ற பாசைறக்கண்; விசும்  ஆ  
எ ைவ பசுந்த  த ப்ப - ஆகாயத்தின் கண்ேண பறக்கும் எ ைவையப் பசிய ன் த  
தைகப்ப; பைகப் லம் மாீஇய - மாற்றார் ேதயத்தின்கண்ேண ம விய; தைகப் ெப ஞ் 
சிறப்பின் கு மிக் ேகாமான் கண்  - அழகிய ெபாிய ெசல்வத்திைன ைடய 

கு மியாகிய ேகாமாைனக் கண் ; ெந  நீர்ப் ற்ைக நீத்தனம் வரற்கு - மிக்க 
நீரான் அடப்பட்ட ற்ைகையக் ைகவிட்  வ வதற்கு எ- . 
 
    எ ைவ, தைல ெவ த்  உடல் சிவந்தி க்கும் ப த் ; க ெகனி  
    மைம ம். விற , கு மிக் ேகாமாற் கண்  ற்ைகைய நீத்தனம் வரற்குச் 
    ெசல்லாேமா ெவனக் கூட்  விைன  ெசய்க. 
 
    தைகப்ெப ஞ் சிறப்பின் என்ப உம் பாடம். 
 
    விளக்கம்: சு க்குதல் - கட் தல்; ைபக்குள்ேள ைவத்  அதன் வாையச் சு க்கிக் 
கட் தல்பற்றி இவ்வா  கூறினார். யாைனகள் தம் மில் அணிவகுத் ச் ெசல் ம் 
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இயல்பினவாதலால், களிற் க் கணம் என்றதற்கு யாைன யணி ெயன உைர கூறினார். 
பசுந்த யின் காட்சி எ ைவைய ேமேல ெசல்லாவா  த த் த் தன்ைன ண்டற்குாிய 
ேவட்ைகைய ெய ப் த ன், அதன்ேமேலற்றி, "பசுந்த  த ப்ப" என்றார். தைக 
அழகு. தைகப்ப ஞ் சிறப்பின் என்ற பாடத் க்குத் த த்தற் காிய தைலைமைய ைடய 
என உைர கூறிக் ெகாள்க. 
    --------   
 

65. ேசரமான் ெப ஞ் ேசரலாதன் 
 
    இச் ேசரலாதன் ெபயர் சில ஏ களிற் ெப ந்ேதாளாதன் என்  காணப்ப கின்ற . 
இவன் மிக்க ர ம், சான்ேறார் பா ம் சால்  ைடயன். குடக்ேகா 
ெந ஞ்ேசரலாதன் இவற்கு ன் ேதான்றிக் கு கிய காலத்தில் உயிர் றந்தான். 
இவ்வி வர் காலத் ம் கழாத் தைலயார் இ ந்தார்; இ வர்பா ம் அவர் சிறந்த 
நன்மதிப் ைடயராய்ப் பா ள்ளார். இச் ேசரமான் ேசாழநாட்ைட யாண்ட 
காிகால்வளவெனா  ெவண்ணிெயன்  மிடத்ேத ெப ம்ேபார் ெசய்தான். அப் 
ேபாாில் பாண் ேவந்த ெனா வ ம் ேபார் உடற்றினன்.இதன்கண் வளவன் 
ெச த்திய ெந ேவல் இச் ேசரமான் மார்பிற் பட்  கின் றத்ேத உ விச் ெசன்  

ண் ெசய்த . மார்பி ம் கத்தி ம் பட்ட ண்ைணேய ரர் வி ப் ண் ெணன 
வி ம் வர். மார்பிற்பட்ட க வியால் கிடத் ம் இச் ேசரமா க்குப் 

ண்ணாயினைமயின், இவன் அதனால் ெப  நாணம் ெகாண்  மானம் ெபாறா  
வடக்கி ப் பானாயினன். 
 
    இச்ெசய்தி தமிழ் நாெடங்கும் பரவிற் . ேகள்வி ற்ற ஏைன யரச ம் சான்ேறா ம் 
இவன்பால் ெப மதிப் ற் ப் பாராட் வா ராயினர். கழாத்தைலயாராகிய சான்ேறார், 
இவன் ெசயல் கண் , ஆற்றாைம மிகக் ெகாண் , தன்ேபா ம் ேவந்தெனா வன் 
மார்  குறித்ெதறிந்த பைடயா ண்டாகிய றப் ண்ணிற்கு நாணி மறத்தைக 
மன்னனாகிய எங்கள் ெப ஞ்ேசரலாதன் வாள் வடக்கி ந்தனன்; எங்கட்கு இனி 
ஞாயி  விளங்கும் பகற்ேபா  ன்ேபாலக் கழியா ; உழவர் உழ  மறப்பர்; 
சீ ர்க ம் விழாைவ மறக்கும்; இவன  வடக்கி ப்  உவாநாளில் ஞாயி ேதான்றத் 
திங்கள் மைலவாய் மைறவ ேபால ள . அஃதாவ , தமிழ் நாட் ன் ேமைலப் 
பகுதியில் இனி இ ள் சூழ்வதன்றி ஒளியில்ைலயாம்" என்  இப்பாட் ன்கண் 
ைகயற ற் க் க ழ்ந்  பா ள்ளார். மா லனார் என் ம் சான்ேறார், இவன் 
வடக்கி ந்  உயிர் றந்தன ெரனக் கூ கின்றார். 
 
        மண் ழா மறப்பப் பண்யாழ் மறப்ப 
        இ ங்கட் குழிசி கவிழ்ந்தி  மறப்பச் 
        சு ம்பார் ேதறல் சுற்ற மறப்ப 
        உழவ ேராைத மறப்ப விழ ம் 
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        அக  ளாங்கட் சீ ர் மறப்ப          5 
        உவ த்தைல வந்த ெப நா ளமயத் 
        தி சுடர் தம்  ேணாக்கி ெயா சுடர் 
        ன்கண் மாைல மைலமைறந் தாங்குத் 
        தன்ேபால் ேவந்தன் ன் குறித் ெதறிந்த 
        றப் ண் ணாணி மறத்தைக மன்னன்          10 
        வாள்வடக் கி ந்தன னீங்கு 
        நாள்ேபாற் கழியல ஞாயிற் ப் பகேல.           (65) 
 
    திைண: ெபா வியல் ைற:ைகய நிைல.ேசரமான்ெப ஞ் ேசரலாதன் ேசாழன் 
காிகாற் ெப வளத்தாெனா  ெபா  றப் ண்ணாணி வடக்கி ந்தாைனக் 
கழாத்தைலயார் பா ய . 
 
    உைர:  ழா மண் மறப்ப - ழா மார்ச்சைன யி த ெலாழிய; யாழ்பண் மறப்ப - 
யாழ் பண்ைண ெயாழிய; இ ங்கண் குழிசி கவிழ்ந்  இ  மறப்ப - ெபாிய 
இடத்ைத ைடய பாைன பா ன்ைமயிற் கவிழ்ந்  ெநய் கைடதைல ெயாழிய; சுற்றம் 
சு ம்பார் ேதறல் மறப்ப - தம் ைடய கிைள வண்டார்ந்த ம ைவ ண்ணா ெதாழிய; 
உழவர் ஓைத மறப்ப - உ வார் ெதாழில் ெசய்  ேமாைசைய ெயாழிய; அக ள் 
ஆங்கண் சீ ர் விழ ம் மறப்ப - அகன்ற ெத விைன ைடய சீ ர் விழாவிைன 
ெயாழிய; உவ த் தைலவந்த ெப  நாள் அைமயத்  - உவாவந்  கூ ய ெபாிய 
நாளாகிய ெபா தின்கண்; இ  சுடர் தம் ள் ேநாக்கி - ஞாயி ந் திங்க மாகிய இ  
சுட ம் தம் ள் எதிர்நின்  பார்த் ; ஒ  சுடர் ன்கண் மாைல மைல மைறந்தாங்கு - 
அவற் ள் ஒ  சுடர் ல் யமாைலப் ெபா தின்கண் மைல ள்ேள 
ெயாளித்தாற்ேபால; தன் ேபால் ேவந்தன் ன்  குறித்ெதறிந்த றப் ண் நாணி - 
தன்ைன ெயாக்கும் ேவந்தன் ன்னாகக் க தி ெயறிந்த றத் ற்ற ண் க்கு நாணி; 
மறத்தைக மன்னன் வாள் வடக் கி ந்தனன் - மறக் கூ பாட்ைட ைடய ேவந்தன் 
வாேளா  வடக்கி ந்தான்; ஈங்கு ஞாயிற் ப் பகல் - நாள்ேபாற்கழியல - ஆதலால், 
இவ்விடத்  யாம் அவைன யின்றித் தனித்  உயிர்வா ம் ஞாயிற்ைற ைடய பகல் 
எமக்கு இனி ன்  கழிந்த நாள் ேபாலக் கழியா எ- . 
 
    மண் ழாமறப்ப ெவன்  தலாகிய ெசயெவெனச்சங்க ெளல்லாம் வாள் 
வடக்கி ந்தன ெனன் ம் விைனேயா  ந்தன. எறிந்த ண் - எறிதல் ஏ வாக 

ற்ற ண். ன்  குறித்ெதறிந்த றப் ண் ணாணி ெயன்ற , மார்பில் ைதத் வின் 
ண் ம் றப் ண்ணாதைல ெயாக்கு ெமன நாணி ெயன்றதாகக் ெகாள்க. 

 
    விளக்கம்: ழாைவ மண் தலாவ  மார்ச்சைனயி தல். குழிசி இ  மறப்ப 
ெவன்றதனால், குழிசி யிடத்ேத கைடந்ெத க்கப்ப ம் இைய  க தி, ெநய் கைடதல் 
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ெபா ள் கூறப்பட்ட . இ  - ெநய்; இன் ம் மைலநாட்டவர் உ க்காத ெநய்ைய 
இ  என்ப. அரசர் கு யில் இழ ண்டாயின் ஊர்களில் எ க்கப்ப ம் விழா 
ைகவிடப்ப ம். திைரயைன இழந்  வ ந்தியதனால் காவிாிப் ம்பட் னம் இந்திர 
விழாைவ மறந்த ெசய்தி மணிேமகைலயால் உணர்ந்  ெகாள்க. காிகாலெனா  
ெபா த காலத்தில் ேசரமான் கிடா  ேநர் நின்  ெபா தாெனன் ம், அவன் 
மார்  குறித்ெதறிந்த காிகாலன் ேவல் அவன  மார்பிற் பட்  கிடத்ேத 

ண்ணாக்கிற் ெறன்றற்கு, " ன்  குறித்ெதறிந்த றப் ண்" என்றார். உவாநாளில் 
இ ண் மாைலப்ேபாதில் கிழக்ேக திங்கள் ேதான்ற, ேமற்ேக ஞாயி  மைலவாய் 
மைற மா  ேதான்ற, "ஒ சுடர் ன்கண் மாைல மைல மைறந்தாங்கு" என்றார். 
    --------   
 

66. ேசாழன் காிகாற் ெப வளத்தான் 
 
    ேசரமான் ெப ஞ்ேசரலாதேனா  ெபா  ெவற்றிெபற்  மகிழ்ந்த காிகாற் 
ெப வளத்தாைன ெவண்ணிக்குயத்தியார் என் ம் லவர் ெப மாட் யார் கண்டார். 
அச் ேசரமான் றப் ண்ணாணிவாள் வடக்கி ந்த ம், அ  கண் , ரராகிய 
சான்ேறார் பலர் உயிர் றந்த ம் ேகள்வி ற்றி ந்த அவர்க்கு, காிகாலன  
வன்ைம ம், ேசரமான  மான ணர் ம் ெப வியப்ைபப் பயந்தன. இதனி ம் 
சிறப் ைடய ெபா ள் தாம் பா தற் கில்லாைம ேதர்ந்  இப்பாட் ன் கண் இதைனப் 
ெபா ளாக அைமத் , "களியியல் யாைனக் காிகால் வளவ, பல ேபார்களி ம் 
பைகவைர ெவன் யர்ந்த நின் ஆற்றல் மிக விளங்குமா  ெப ஞ்ேசரலாதைன 
ெவன்றைன; ஆயி ம் ெவண்ணிப் பறந்தைலக்கண் நின்னால் உண்டாகிய 

றப் ண் க்கு நாணி வாள் வடக்கி ந்  இவ் லகத்ேத கழ் மிக எய்திய 
ேசரலாதன் நின்னி ம் நல்ல னன்ேற" என்  பா ள்ளார். 
 
    ெவண்ணி ெயன்ப , தஞ்ைச மாநாட் ல் உள்ளேதார் ஊர். இ  ெவண்ணில் 
என் ம் வழங்கும். குயத்தியார் என்ப  இப் லவர் ெப மாட் யின் ெபயர். 
ேவட்ேகாவ ள் சிறந்ேதார்க்குப் பண்ைட நாளில் ேவந்தர் குயம் என் ம் பட்டம் தந்  
சிறப்பித்தல் மர . இவர் குயத்தியார் எனப்ப தலால், ேவட்ேகாவ ள் சிறந்தவ 
ெரன்ப  ணிபாம். இம்மர  பத்தாம் ற்றாண்  வைரயில் இ ந்தி க்கிற . கட ல் 
இயங்கும் காற்ைறக் கலஞ் ெச த் தற்குப் பணி ெகாள் ம் விரகிைன தன் த ற் 
கண்டவர் பண்ைடத் தமிழேர; உேராமானிய ரல்லர் என்ப  இவர் பாட்டால் 
வ ெப கிற . காிகாலன் ன் இவர் அவர்க்குத் ேதாற்ற,ெப ஞ்ேசர லாதைனச் 
சிறப்பித் , "ேவந்ேத, ெவற்றிப் கழ் ஒன்ேற நீ ெபற்றைன; அதைன நினக்குத் தந் , 
நின்னா ண்டாகிய றப் ண் க்கு நாணி வடக்கி ந்  ெப ம் ெப ம் கைழ அவன் 
எய்தினான்; அவன் நின்னி ம் நல்லன் ேபா ம்" என நயம்படக் கூ வ  இவர  

லைம நலத்ைதப் லப்ப த் கிற . 
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        நளியி  ந்நீர் நாவா ேயாட்  
        வளிெதாழி லாண்ட ரேவான் ம க 
        களியியல் யாைனக் காிகால் வளவ 
        ெசன்றமர்க் கடந்தநின் னாற்ற ேறான்ற 
        ெவன்ேறாய் நின்னி  நல்ல னன்ேற          5 
        க ெகாள் யாணர் ெவண்ணிப் பறந்தைல 
        மிகப் க லக ெமய்திப் 
        றப் ண் ணாணி வடக்கி ந் ேதாேன.           (66) 
 
    திைண: வாைக ைற: அரசவாைக. ேசாழன் காிகாற் ெப வளத்தாைன ெவண்ணிக் 
குயத்தியார் பா ய . 
 
    உைர: நளி யி  ந்நீர் நாவாய் ஓட்  - நீர் ெசறிந்த ெபாிய கட ன்கண்ேண 
மரக்கலத்ைத ேயாட் ; வளி ெதாழிலாண்ட உரேவான் ம க - ேபார்ெசய்தற்குக் 
காற்றின்றி நாவாய் ஓடாதாக ஆண்  வளிச் ெசல்வைன யைழத்  ஏவல் ெகாண்ட 
வ ேயான் மரபி ள்ளாேன; களியியல் யாைனக் காிகால் வளவ - மதம் ெபா ந்திய 
யாைனைய ைடய காிகால் வளவ; ெசன்  அமர் கடந்த நின் ஆற்றல் ேதான்ற 
ெவன்ேறாய் - ேமற் ெசன்  ேபாைர ெயதிர்நின்  ெகான்ற நின  வ  ேதாற்ற 
ெவன்றவேன; நின்னி ம் நல்லன் அன்ேற - நின்னி ம் நல்லனல்லேவ; க  ெகாள் 
யாணர் ெவண்ணிப் பறந்தைல - தைழத்தைலக் ெகாண்ட  வ வாைய ைடய 
ெவண்ணி ெயன் ம் ஊர்ப் றத் ப் ேபார்க்களத்தின் கண்; உலகம் கழ் மிக எய்தி - 
உலகத் ப் கைழ மிகப்ெபா ந்தி; றப் ண் ணாணி வடக்கி ந்ேதான் - றப் 

ண்ணிற்கு நாணி வடக்கி ந்ேதான் அவ்வாறி த்தலான் எ. . 
 
    கெழய்தி ெயன்ற , றப் ண் நா தல்தன்ைன. ஓட்  ெயன்பதைன ேயாட்ட 
ெவனத் திாிக்க. எய்தி, எய்த ெவனத் திாிப்பி  மைம ம். எய்தெவன்  
பாடேமா வா  ளர். உரேவான் ம க, காிகால் வளவ, ெவன்ேறாய், ெவண்ணிப் 
பறந்தைலப்பட்ட றப் ண் நாணி உலகத் ப் கழ் மிக எய்தி வடக்கி ந்ேதான், 
நின்னி ம் நல்ல னன்ேற ெயனக் கூட் க. 
 
    இ , காிகால் வளவன் ெவன்றி கூறியதாக ன் அரசவாைக யாயிற் . 
 
    விளக்கம்: ஆண் ல் குறிப்பிட்ட காலத்தில் சும் வணிகக் காற்றின் வரவறிந்  
கலஞ் ெச த் வ  ைறெயன்ற ெசய்தி ஆராய்ச்சியால் விளங்கா ன் இவ் ைர 
ெய தப்பட்டதாக ன், உைரகாரர், வளிெதாழி லாண்ட ரேவான்" என்றதற்குத் தம் 
காலத்  வழங்கிய ராண கைத ெயான்ைறப் ெபய்  கூ கின்றார். மார் குறித் 



 15

ெதறிந்த ேவல் கிடத்ேத ண்ணாக்கிய  காிகாலன  ஆற்றல் ேதாற் வித்  
நிற்ற ன், "ஆற்றல் ேதான்ற ெவன்ேறாய்" என்றார். ெவண்ணிப் பறந்தைல - 
ெவண்ணி ெயன் ம் ஊர்க்குப் றத்ேத ள்ள ேபார்க்களம். ஊர்க்குப் றத்ேத 
அதன ேக ளதாகிய ேபார்க்களம் இவ்வா  கூறப்ப ம்; கூடற் பறந்தைல, பாழிப் 
பறந்தைல, வாைகப் பறந்தைலெயன வ தல் காண்க. க ைடயார்க்கன்றிப் 

றப் ண் க்கு நா  த ண்டாகாதாக ன், நா தைலேய கெழன்றார். ஆற்றல் 
ேதான்ற ெவன்  ெகாண்ட நின் கழி ம், வி ப் ண் பட் ம் றப் ண்ணாணி ம் 
ேசரமான் ெகாண்ட கழ் ேபாற்றத்தக்க ெதன்றற்கு, "நின்னி ம் நல்ல னன்ேற" 
என்றார். 
    -------   
 

67. ேகாப்ெப ஞ் ேசாழன் 
 
    இப் ெப ஞ் ேசாழன் உைற ாி ந்  ஆட்சி ாிந்த ெப ேவந்தன்; சிறந்த லவன். 
இவன் ஆட்சிக்காலத்ேத, இவ ைடய மக்கள் இவற்கு மாறாக ெவ ந்  ேபா டற்றக் 
க த, அவைரச் ெசகுத்தற்கு இவ ம் ேபார்க்ெக ந்தான்; ஆயி ம், ல்லாற் ர் 
எயிற்றியனார் த ய சான்ேறார் விலக்க விலக்குண்  அைமந்தான். அம் மானம் 
ெபாறா  வடக்கி ந்  உயிர் றந்தான். இவ க்குப் பிசிராந்ைதயார், ெபாத்தியார் 

த ய சான்ேறார் உயிர்த் ேதாழர். நட் க்குாிய காரணங்களான ணர்ச்சி பழகுதல், 
உணர்ச்சி என்ற ன்ற ள், உணர்ச்சி காரணமாகப் பிறக்கும் நட் க்கு இவற்கும் 
பிசிராந்ைதயா க்கும் உளதாய நட்பிைனச் சான்ேறார் எ த் க் காட் வர். இவன் 
வடக்கி ந்த காலத்தில், அவ்வாேற தா ம் இ ந்  உயிர்நீத்தற்குப் ேபாந்த 
ெபாத்தியாைர விலக்கி, "நின் மைனவி க யிர்த்தபின் வ க" என இச்ேசாழன் 
பணித்தான். அவ்வா  அவர் வ தற்குள் இவன் உயிர் றந்  ந  கல் லாயினன். 
பின்னர் அவர் வந்தேபா  ந கல்லாகிய தான் அவற்கு இடமளித்தான். இவன் தாேன 
அவ்வப்ேபா  பா ய பாட் க்க ம் உள. அைவ உயர்ந்த க த் ம், சிறந்த இலக்கிய 
நல ம் உைடயன. இப்பாட் ன்கண் ஆசிாியர் பிசிராந்ைதயார், அன்னச் ேசவ க்குக் 
கூ வாராய்க் ேகாப்ெப ஞ் ேசாழன் தன்பால் ெகாண் க்கும் அன்பிைன ம் 
நன்மதிப்ைப ம் எ த்ேதாதிக் காட் கத்தால் உண்ைம யன்  கலந்த நண்பர் மனப் 
பாங்கிைன ெவளிப்ப க்கின்றார். 
 
    பிசிர் என்ப  பாண் நாட் ந்தேதா ர். ஆந்ைதயார் என்ப  இச் சான்ேறார  
ெபயர். இவர் காலத்ேத, பாண் நாட்ைட அறி ைட நம்பி ெயன்பான் ஆண் வந்தான். 
அவன் தன்னாட்  மக்கள் பால் இைற ெப ந்திறத்தில் ைறபிற ம் நிைலயி ப்ப, 
அதைன யறிந்த பிசிராந்ைதயார், தம் ர்ச் சான்ேறார் தம்ைம வி ப்ப ேவந்தன் பாற் 
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ெசன் , "அறி ைட ேவந்தன் ெநறியறிந்  ெகாளிேன, ேகா யாத்  நா  ெபாி  
நந் ம்" என்  ெத ட்  ெநறிப்ப த்தினார். பின் , ேகாப்ெப ஞ் ேசாழன  
ெசம்ைம ம் லைம ம் ேகள்வி ற் , அவன்பால் ேபரன்  ண்டார்; ேசாழ ம் 
இவர்பால் ெமய்யன்  ெகாண்டான். உணர்ச்சி ெயா ைமயால் ஒ வைர ெயா வர் 
அறியாேம பிறந்த நட்  வில் ஒ வைர ெயா வர் இன்றியைமயா நிைலயிைனப் 
பயந்த . ேகாப்ெப ஞ் ேசாழன் வடக்கி ந்  ந கல்லாகிய பின்  இவர் ெசன்  
கண்  தா ம் உயிர்நீத்தார். அந் நிகழ்ச்சிக் குறிப் க்கள் இத் ெதாைக ற்கண் 
காணப்ப ம். 
 
        அன்னச் ேசவ லன்னச் ேசவல் 
        ஆ ெகாள் ெவன்றி ய ேபா ரண்ணல் 
        நா தைல யளிக்கு ெமாண் கம் ேபாலக் 
        ேகா கூ  மதிய கிழ்நிலா விளங்கும் 
        ைமயன் மாைலயாங் ைகய  பிைனயக்        5    
        குமாியம் ெப ந் ைற யயிைர மாந்தி 
        வடமைலப் ெபயர்குைவ யாயி னிைடய  
        ேசாழநன் னாட் ப் ப ேன ேகாழி 
        உயர்நிைல மாடத் க் கு ம்பைற யைசஇ 
        வாயில் விடா  ேகாயில் க்ெகம்          10 
        ெப ங்ேகாக் கிள்ளி ேகட்க வி ம்பிசிர் 
        ஆந்ைத ய ைற ெயனிேன மாண்டநின் 
        இன்  ேபைட யணியத்தன் 
        நன்  நன்கல நல்குவ னினக்ேக           (67) 
 
    திைண: பாடாண் ைண. ைற: இயன்ெமாழி. ேகாப்ெப ஞ் ேசாழைனப் 
பிசிராந்ைதயார் பா ய . 
 
    உைர: அன்னச் ேசவல் அன்னச் ேசவல் - அன்னச் ேசவேல அன்னச் ேசவேல; ஆ  
ெகாள் ெவன்றி அ ேபார் அண்ணல் - ெகால் தைலப் ெபா ந்திய 
ெவன்றிைய ைடய அ ேபாரண்ணல்; நா  தைல யளிக்கும் ஒண் கம் ேபால - 
தன்னாட்ைடத் தைலயளி ெசய் ம் விளங்கிய கம் ேபால; ேகா  கூ  மதியம் கிழ் 
நிலா விளங்கும் - இரண்  பங்கும் வந்  ெபா ந்திய மதியம் அ ம்  நிலா விளங்கும்; 
ைமயல் மாைல - தமிேயாராயினார்க்கு மயக்கத்ைதச் ெசய் ம் மாைலப் ெபா தின் 
கண்; யாம் ைகய  இைனய - யாம் ெசயலற்  வ ந்த; குமாியம் ெப ந் ைற 
அயிைர மாந்தி - குமாியாற்றின  ெபாிய ைறக்கண்ேண அயிைரைய ேமய்ந் ; 
வடமைலப் ெபயர்குைவ யாயின் - வடதிைசக்கண் இமயமைலக் கண்ேண 
ேபாகின்றாயாயின்; இைடய  ேசாழ நன்னாட் ப் ப ேன - இவ்விரண் ற்கு 
மிைடயதாகிய நல்ல ேசாழநாட் ன்கண் ெசன்  ெபா ந்தின்; ேகாழி - 
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உைர ாின்கண்; உயர்நிைல மாடத் க் கு ம்பைற அைசஇ உயர்ந்த 
நிைலைய ைடய மாடத்தின்கண்ேண நின  கு ம்பைறேயா  தங்கி; வாயில் விடா  
ேகாயில் க்கு - வாயில் காவலர்க்கு உணர்த்திவிடாேத தைடயின்றிக் 
ேகாயிற்கண்ேண க்கு; எம் ெப ங் ேகாக் கிள்ளி ேகட்க - எம் ைடய 
ெப ங்ேகாவாகிய கிள்ளி ேகட்ப; இ ம் பிசிர் ஆந்ைத அ ைற எனிேன - ெபாிய பிசி 
ெரன் ம் ஊாின்கண் ஆந்ைத ைடய அ க்கீெழன்  ெசால் ன்; மாண்ட நின் 
இன்  ேபைட அணிய - மாட்சிைம ைடய நின  இன் ம் ேபைட ண; தன் 
நன்  நன்கலம் நல்குவன் நினக்கு - தன  வி ப்ப ம் நல்ல அணிகலத்ைத 
அளிப்பன் நினக்கு எ- . 
 
    ஆ ெகாள் ெவன்றி ெயன்பதற்கு, ெவன்றி மிக்க ெவன்றி ெயனி மைம ம். கு ம் 
பைற ெயன்ற ? ேபைடைய, வாயில் விடா ெதன்றதற்கு வாயில் காவல் விடேவண்டா 
ெதனி  மைம ம். கிழ் நிலா ெவன்ப  ஒ  ெசான்னைடத்தாய் மதியம் கிழ் நிலா 
விளங்கு ெமன தல்விைன ெகாண்ட ; மதியம் கிழ்க்கும் நிலா ெவனி  மைம ம் 
ஆந்ைத ய ைற ெயன்பதற்கு. ஆந்ைத, நின் அ க்கண் உைறவாெனன் பா  ளர். 
ேகைட யணிய நன்கலம் நல்குவ ெனன்றதனாற் பயன், மறவா  ேபாதல் ேவண் ம் 
என் ம் நிைனவாயிற் . 
 
    விளக்கம்: ஆ  ெகாள் ெவன்றிக்கு இட ம் ஏ மாக ன், "அ ேபார் அண்ணல்" 
என்றார். அ  ேபார் அண்ணல் பைகவைர வஞ்சியா  ெகால்கின்ற ேபாைர ைடய, 
இம் மாைலப்ேபா  வ த்தத்தால் மயக்க விக்குமாக ன், "ைமயல் மாைல" 
ெயனப்பட்ட . மாைலப்ேபாதில் ெவயிெலாளி குன்ற இ ள் விர த ன், ைமயல் 
மாைல ெயனப்பட்ட ெதன் மாம். வடமைல, இமயமைல. தி ேவங்கட ம் விந்த ம் 
வடமைல ெயனப்ப மாயி ம், அைவ தா ம் வடக்ேக பிறமைலகைள ைடைமயின், 
அவ்வாறில்லாத இமயேம ஈண் க் ெகாள்ளப்ப வதாயிற் . இவற்றின் கண் ள்ள 
நீர்நிைல ஒ கால் நீர் வற் மாயி ம், இமயத்  நீர்நிைல என் ம் வற்றாைமயின், 
அ  ேநாக்கி அன்னச் ேசவல் ெசல்வதாகக் க கின்றார். கு ம் பைற - இளைம 
ெபா ந்திய ெபைட யன்னம். கு ைம, இளைம குறித் நின்ற ; கு  மகள் 
என்றாற்ேபால, பறத்தைல ைடய  பைற. வாழ்க்ைகத் ைணயாகிய ெபைட 
தனக்குாிய ெபண்ைமக் குணத்தால் மாட்சிைமப் ப வைதேய இவர் ெபாி ம் 
வி ம் வராதலால்,"மாண்ட நின் ெபைட" என்றார். பிறாண்  தம் மைனவிைய, 
"மாண்டெவன் மைனவி" ெயன்பர். அ ைற ெயன்னற்குாிய  அன்னமாத ன், 
அதற்ேகற்ப "அ க்கீழ்" என்றார். "அ ைற ெயனின் வறி  ெசல்வாயல்ைல; நின் 
இன்  ேபைட அணிய நன்கலம் நல்குவன்" என்ப  ேகட்கின் அன்னம் மறவா  
ெசல் ம் என்ப  க த் . 
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    ------------   
 

68. ேசாழன் நலங்கிள்ளி 
 
    ேசாழன் நலங்கிள்ளி உைற ாின்கண் இ க்ைகயில், ேகா ர் கிழார் ெசன்  
அவைனக் கண்டார். அவன் உயர்ந்த ண்கைள யணிந்  மகளிர் பால் 
ெமன்ைம ைடயனாய் இனி தி ப்ப ம், அவன் ெமய்-வன்ைமயால் ரராகிய ஆடவர் 
அவைனப் பணிந் ெதா குவ ம், ேசாழ நாட்  மன்பைதகட்குத் தான் உயிெரனக் 
க திப் ேப வ ம், அவ ைடய மறம் நீங்கா ரர் ேபார்த்தின  ெகாண்  
ெசம்மாப்ப ம் ேநாிற் கண்  வியந்தார். ேசாழ ம் அவர்க்கு மிக்க ெபா ைளப் 
பாிசிலாக வழங்கினான். இச் ெசய்திைய இவர் இப்பாட் ன்கண் பாண 
ெனா வதற்குக் கூ ம் ைறயில் ைவத் க் கூ கின்றார். 
 
        உ ம் ாித் தன்ன ெவன்ெப  ம ங்கிற் 
        க ம்பின் க ம்பசி கைள நர்க் காணா  
        சில்ெசவித் தாகிய ேகள்வி ெநாந் ெநாந் 
        தீங்ெகவன் ெசய்திேயா பாண ண்சுமந் 
        தம்பகட் ெடழி ய ெசம்ெபாறி யாகத்           5 
        ெமன்ைமயின் மகளிர்க்கு வணங்கி வன்ைமயின் 
        ஆடவர்ப் பிணிக்கும் பீ ெக  ெந ந்தைக 
        னி தீர் குழவிக் கி ற் ைல ேபாலச் 
        சுரந்த காவிாி மரங்ெகான் ம நீர் 
        மன்பைத ரக்கு நன்னாட் ப் ெபா நன்          10 
        உட்பைக ெயா திறம் பட்ெடனப் ட்பைகக் 
        ேகவா னாக ற் சாேவம் யாெமன 
        நீங்கா மறவர் ங்குேதாள் ைடப்பத் 
        தணிபைற யைற  மணிெகா ேடர்வழிக் 
        க ங்கட் ப குநர் ந ங்குைக குத்த          15 
        ந ஞ்ேச றா ய வ ந்தைல யாைன 
        ெந நகர் வைரப்பிற் ப ழா ேவார்க்கும் 
        உறந்ைத ேயாேன கு சில் 
        பிறன்கைட மறப்ப நல்குவன் ெச ேன.          (68) 
 
    திைண: அ . ைற: பாணாற் ப்பைட. ேசாழன் நலங்கிள்ளிையக் ேகா ர்கிழார் 
பா ய . 
 
    உைர: உ ம்  உாித்தன்ன என்ெப  ம ங்கிற் க ம்பின் - உ ம் ாித்தாற்ேபான்ற 
எ ம்ெப ந்த விலாப் ைடைய ைடய சுற்றத் ; க ம் பசி கைள நர்க் காணா  - 
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மிக்க பசிையத் தீரப்பாைரக் காணாேத; சில் ெசவித்தாகிய ேகள்வி ெநாந்  ெநாந்  - 
ேகட்டார் பல ம் அறிதற் காிதாய் அறிவார் சிலராத ன் சில் ெசவிக்கண்ணதாகிய 
யாைழ இப்பாண் சாதிய  உணவிற்கு தலாகப்ெபற்ற பாிசு என்ெனன்  ெவ த் ; 
ஈண்  எவன் ெசய்திேயா - பாண இங்ேக என் ெசய்கின்றாேயா பாண; ண் சுமந்  - 

ைணத் தாங்கி; அம் பகட்  எழி ய ெசம்ெபாறி ஆகத்  - அழகிய 
ெப ைமைய ைடய எழில் ெபற்ற ெசம்ெபாறி ெபா ந்திய மார்பிைன ைடய; 
ெமன்ைமயின் மகளிர்க்கு வணங்கி -ெமன்ைமயான மகளிர்க்குத் தாழ்ந் ; வன்ைமயின் 
ஆடவர்ப் பிணிக்கும் - வன்ைமயான் ரைர யகப்ப க்கும்; பீ  ெக  ெந ந்தைக - 
ெப ைம ெபா ந்திய ெந ந்தைக; னி  தீர் குழவிக் கி ற்  ைல ேபால - 
ஈன்றணிைம ெபா ந்தி அ  தீர்ந்த குழவிக்குச் சுரக்கும் ைலேபால; சுரந்த காவிாி 
மரங்ெகால் ம நீர் - நீர் மிக்க காவிாியின  கைர மரத்ைதச் சாய்க்கும் மிக்க ெவள்ளம்; 
மன்பைத ரக்கும் நன்னாட் ப் ெபா நன் - உலகத்  உயிர்ப்பன்ைமையப் 
பா காக்கும் நல்ல ேசாழநாட்ைட ைடய ேவந்தன்; உட்பைக ஒ  திறம் பட்ெடன - 
உட்பைக ெயா  கூற்றிேல பட்டெதன் ம்ப ; ட்பைகக்கு ஏவானாக ன் - எம்ைமப் 

ட்ெசய் ம் பைகயிடத்  ஏவானாகலான்; சாேவம் யாெமன - யாம் எம்மிற் ெபா  
ம யக்கடேவெமன் ; நீங்கா மறவர் ங்கு ேதாள் ைடப்ப - நீங்காத 
மறத்ைத ைடேயார் தம் ைடய ாித்த ேதாள்கைளத் தட்ட; தனி பைறயைற ம் அணி 
ெகாள் ேதர் வழி - அவ ைடய ேமற்ெகாள் தணிதற்குக் காரணமாகிய பைற யைற ம் 
அழகு ெபா ந்திய ேதர் வழிக்கண்; க ங் கள் ப குநர் ந ங்கு ைக உகுத்த - ெவய்ய 
கள்ைளப் ப குவார் தம் ந ங்கு ைகயான் உகுக்கப்பட்ட; ந ஞ் ேசறா ய வ ந்தைல 
யாைன - நறிய அச்ேசற்றின்கண் ஆ ய பாக ேரறாத யாைன; ெந  நகர் வைரப்பிற் 
ப ழா ஓர்க்கும் - ெந ய நகாிடத் ெதா க்கும் பைறயின  ஓைசையச் ெசவி 
தாழ்த் க் ேகட்கும்; உறந்ைதேயான் - உைற ாிடத்தான்; கு சில் - அவ்விைறவன்; 
பிறன் கைட மறப்ப நல்குவன் ெச ன் - நீ பிறன் வாயிைல நிைனயாைம நினக்கு 
அளிப்பன் அவன்பாற் ெசல்ைவயாயின் எ- . 
 
    ெசம்ெபாறி ெயன்ற , "வைரயகன் மார்பிைட வைர  ன் ள" (சீவக. 1426) 
என் ம் இலக்கணத்ைத; தி மக ெளனி  மைம ம். உறந்ைதேயா ெனன்ற  
விைனக்குறிப்  ற் . ண் சுமந் ெதழி ய அம் பகட் டாகத்  ெந ந்தைக ெயன 
இைய ம். பாண, நீ, ெச ன், ெந ந்தைக ெபா நன் கு சில், உறந்ைதேயான், அவன் 
பிறன் கைட மறப்ப நல்குவன்; நீ ஈங்கு எவன் ெசய்திேயா ெவனக் கூட் க. "உட்பைக 
ெயா திறம் பட்ெடன" என்பதற்கு உள்ள பைக சந்தாகிய ஒ  கூற்றிேல பட்டதாக 
என் ைரப்பி  மைம ம் பகட் ைடய ேதாற்றம் ெபா  ெபற ெவன்பா  ளர். 

ட்பைக ேயவானாக ன் என்ேறாதி உள்ள பைக தம்மிற் கூ ற்றாக, ள் 
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நிமித்தத்திற்குப் பைகவன் ஏவானாக ன், சாேவம் யாெமன மறவர் ேதாள் ைடப்ப 
ெவன் ைரப்பா  ளர். ட்பைக ெயன்  இவ க் ெகா  ெபயர். 
 
    விளக்கம்: சில் ெசவித்தாகிய ேகள்வி ெயன்ற விடத் க் ேகள்வி யாழ் என் ம், அவ் 
யாழிைசயின் நலத்ைதக் ேகட்டறிேவார் சிலராத ன், "சில் ெசவித்தாகிய ேகள்வி" 
ெயன் ம் கூறினார். ெநாந்  ெநாந்  என அ க்கிய . வ ைம மிகுதியாற் பிறந்த 
வ த்த மிகுதி ேதாற் வித்  நிற்ற ன், அதைன, "இப் பாண் சாதிய  உணவிற்கு 

தலாகப் ெபற்ற பாிசு என்ெனன்  ெவ த் " என விளக்கினார். பக  - ெப ைம; 
இ  யாைனக்கும் உாியதாக ன், அ பற்றி, அம்பகட்ெடழி ய ெவன்றதற்குப் 
பகட் ைடய ேதாற்றம் ெபா  ெபற ெவன்பா  ளர். என்றார். இ ற் தல் - 
சுரத்தல். மன்பைத - உயிர்த் ெதாகுதி. பைட ெகாண்  ெசல் ம் தைலவன், தன் 
பைடயில் ஒ  பகுதிக்கண் உட்பைக ேதான்றிற்ெறனின், அ குறித் ச் ெசய்வன 
ெசய்தற்கு ேமற்ெசலைவ நி த்திவி ேவன்; அ  ேபால ேவந்தன் ட்பைகக் 
ேகவானாதல் கண் , " ட்பைக ெயா திறம் பட்ெடன" என்றார். ட்பைக. காாி, 
ெசம்ேபாத்  த ய பறைவகள் கு க்கிட் ேடா த் தீநிமித்தம் ெசய்தல். குைறயத் 
தாரா  மிக நிைறயத் த வன் என்ப பட "பிறன்கைட மறப்ப" என்றார். 
    ----------   
 

69. ேசாழன் குள ற்றத் த் ஞ்சிய கிள்ளி வளவன் 
 
    இக் கிள்ளிவளவ ம் உைர ாின்கண் ணி ந்  ேசாழநாட்ைட ஆட்சி ெசய்த 
ேவந்தன். ஒ கால், ஆலத் ர், கிழா ெரன்ற சான்ேறார் இவைனக் காண்டற்குச் 
ெசன்றார். அங்ேக வாயில் காப்ேபார் ஒ  தைட ம் ெசய்யா  அவைர உட் க 
வி த்தனர். இவ ம் அவைர அன் டன் வரேவற்றான். அங்ேக இவ டன் அவர் 
சின்னாள் தங்கினார். அப்ேபா  அவர் இவன  தாைனச் சிறப்ைப ம் ேபார்க்குச் 
ெசன்  பா  ட் ல் தங்கும் இ ப்ைப ம் ேவற்பைடயில் மாண்ைப ம் ேநாிற் கண்  
மகிழ்ந்தார். வில் இவன் அவர்க்கு மிக்க ெபா ைள நல்கிச் ெசல வி த்தான். இவன் 
ெபற்ற ெப வளத்ைதப் பாண ெனா வற்குக் கூறி, ஆற் ப்ப க்கும் வைகயில் 
இப்பாட்டால் வளவைனச் சிறப்பித்தார். 
 
        ைகய  கடனிைற யாேழ ெமய்ய  
        ரவல ாின்ைமயிற் பசிேய யைரய  
        ேவற்றிைழ ைழந்த ேவர்நைன சிதாஅர் 
        ஓம்பி த்த யவற் பாண 
        ட்ைக யில்ேலான் யாக்ைக ேபாலப்          5 
        ெப ம் ல் ெலன்ற வி ம்ேப ெராக்கைல 
        ைவயக டன் வைளஇப் ைபெயன 
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        என்ைன வின தி யாயின் மன்னர் 
        அ களி ய ங் ெகா ெகாள் பாசைறக் 
        கு திப் பரப்பிற் ேகாட் மா ெதாைலச்சிப்          10 
        லாக்களஞ் ெசய்த கலாஅத் தாைனயன் 
        பிறங்குநிைல மாடத் றந்ைத ேயாேன 
        ெபா நர்க் ேகாக்கிய ேவல ெனா நிைலப் 
        பைகப் லம் படர்த  ாியன் றைகத்தார் 
        ஒள்ெளாி விைர  ெக  பசும் ட்          15 
        கிள்ளி வளவற் படர்குைவ யாயின் 
        ெந ங்கைட நிற்ற  மிைலேய க ம்பகல் 
        ேதர்  சி க்ைக யார ேநாக்கி 
        நீயவற் கண்ட பின்ைறப் வின் 
        ஆ ம்வண் மிராத் தாமைர          20 
        சூடா யாத லதனி  மிைலேய.           (69) 
 
    திைண ம் ைற ம் அைவ. ேசாழன் குள ற்றத் த் ஞ்சிய கிள்ளிவளவைன 
ஆலத் ர்கிழார் பா ய . 
 
    உைர: ைகய  - நின் ைகயகத் ; கடன் நிைற யாழ் - இலக்கண ைறைம நிரம்பிய 
யாழ்; ெமய்ய  - உடம்பின்கண்ண ; ரவலாின்ைமயின் பசி - ஈத்தளிப்ேபா 
ாில்லாைமயால் பசி; அைரய  ேவற்றிைழ ைழந்த ேவர் நைன சிதா அர் - 
அைரயதாகிய ேவற்றிைழ ேபான ேவர்ப்பால் நைனந்த சீைரைய; ஓம்பி உ த்த 
உயவற் பாண - அற்ற மைறத் த்த வ த்தத்ைத ைடய பாண; ட்ைக யில்ேலான் 
யாக்ைக ேபால - ம யால் ேமற்ேகா ளில்லாதவன் உடம்ைப ெயாப்ப; ெப ம் 

ல்ெலன்ற இ ம் ேபர் ஒக்கைல - ெபாிதாகப் ற்ெகன்ற மிகப் ெபாிய சுற்றத்ைத 
ைடையயாய்; ைவயக ம் வைளஇ - உலக ெமல்லாவற்ைற ம் சூழ்வந் ; 

என்ைனப் ைபெயன வின தியாயின் - பின்ைன என்ைன ெமல்ல வ ைம தீர்ப்பார் 
யார் எனக் ேகட்கின்றாயாயின் ேகளாய்; மன்னர் அ  களி  உய ம் - ேவந்தர  
ெகால் யாைன ண்பட்  வ ந் ம்; ெகா  ெகாள் பாசைற - ெகா  ெய க்கப்பட்ட 
பா ட் ன் கண்; கு திப் பரப்பில் ேகாட்  மா ெதாைலச்சி - கு திப் 
பரப்பின்கண்ேண யாைனையக் ெகான் ; லால் களஞ் ெசய்த கலாஅத் தாைனயன் - 

லாைல ைடய ேபார்க்களத்ைத ண்டாக்கிய ேபார் ெசய் ம் பைடைய ைடயவன்; 
பிறங்கு நிைல மாடத்  உறந்ைதேயான் - உயர்ந்த நிைலைய ைடத்தாகிய 
மாடத்ைத ைடய உைற ாிடத்தி ந்தான்; ெபா நர்க் ேகாக்கிய ேவலன் - அவன் 
ெபா ேவார் ெபா ட் ெட க்கப்பட்ட ேவைல ைடயவனாய்; ஒ  நிைலப் 
பைகப் லம் படர்த ம் உாியன் - ஒ  ெபற்றிேய பைகவர் நாட் ன்கண் ேபாத  

ாியன்; தைகத்தார் - சுற்றப்பட்ட மாைலைய ம், ஒள்ெளாி ைர ம் உ ெக  
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பசும் ண் - ஒள்ளிய எாிைய ெயாக்கும் நிறம் ெபா ந்திய பசும்ெபான்னாற் 
ெசய்யப்பட்ட ணிைன ைடய; கிள்ளி வளவற் படர்குைவயாயின் - கிள்ளி 
வளவனிடத்ேத ெசல்குைவயாயின்; ெந ங் கைட நிற்ற ம் இைல - அவன  ெந ய 
வாயி ன்கண் காலம் பார்த்  நிற்ற ம் உைடைய யல்ைல; க ம் பகல் - விளங்கிய 
பகற்ெபா தின்கண்; ேதர் சு இ க்ைக ஆர ேநாக்கி - அவன் பாிசிலர்க்குத் ேதர் 
வழங்கியி க்கும் இ ப்ைப நின் கண்ணாரப் பார்த் ; நீ அவற் கண்ட பின்ைற - நீ 
அவைனக் கண்ட பின் ; வி னா ம் வண்  இமிராத் தாமைர சூடா யாதல் - 

வின்கணா ம் வண்  ஊதாத ெபாற்றாமைரப் ைவச் சூடாயாதல்; அதனி ம் 
இைல - அந் ெந ங்கைட நிற்ற ம் ஊைடைய யல்ைல; அதனால் ஆண் ச் 
ெசல்வாயாக எ- . 
 
    தைக தார், தைகத்தா ெரன நின்ற ; ேமம்பட்ட தா மாம். பாண, ஒக்கைலயாய் 
வைளஇ வின தியாயின், தாைனைய ைடயவன், உறந்ைத ேயான், அவன்பாற் 
படர்குைவயாயின், நின் ைகவ  யாழாதலா ம், ெமய்ய  பசியாதலா ம் 
ெந ங்கைட நிற்ற மில்ைல: நீ அவற்கண்ட பின்ைறத் தாமைர சூடாயாதல் அதனி  
மிைலெயன மாறிக் கூட் க. வாகிய தாமைர ெயனி  மைம ம்; அதற்கு இன் 
அல்வழிச் சாாிைய; கழ்த்தைகயில்ேலான் என்ப உம் பாடம். 
 
    ஒ  நா ள், தலன பத்  நாழிைக ம் அறத்தின்வழி ெயா கிப் பின் பத்  
நாழிைக ம் இைறயின் ைறைம ேகட் ச் ெசய்த ெபா ைளப் பாிசிலர்க்குக் 
ெகா த்  மகிழ்ந்தி த்தலால், "க ம் பகல் ேதர் சி க்ைக" ெயன்றார். 
 
    விளக்கம்: கடன் - ைறைம; ஈண் டஃ  இலக்கண ைறைம குறித்  நின்ற . 
ெமய்யிடத் ப் பசி ண்ைமக் ேக , ஈத்தளிப்ேபாாில் லாைமயாத ன், அதைனப் 
ெபய் ைரத்தார். ட்ைக யில்ேலான் பால் அப் ட்ைக யில்லாைமக் ேக  
ம ைமயாத ன், அதைன வ வித்தார். பாசைறயில் தங்கும் பைடக்குாிய ெகா கள் 
அப் பாசைறயில் கட்டப்ப க்குமாதலால், "ெகா ெகாள் பாசைற" ெயன்றார். 
கலாஅத்தாைன; கலாஅம் - ேபார். தைக ெயன்ப  ேமம்பாட்ைட ம் குறித்த ன், 
தைகத்தார் என்றற்கு, ேமம்பட்ட தா மாம் என்றார். ெந ங் கைட நிற்றல் - 
காவலர்களால் தைடப்பட்  நிற்பதன்றி, வளவைனக் காண்பதற்கு ேவண் ம் காலம் 
ேநாக்கி நிற்றலாதலால், அதைனப் ெபய் ைரத்தார். ேவந்தர் பாிசிலர்க்குத் ேதர் 

த யன வழங்கும் தி ேவாலக்கக் காட்சி காண்டற் கினிதாதலால், "ேதர்  சி க்ைக 
ஆரேநாக்கி" என்றார். "ஈர ெநஞ்சேமா ச் ேசண் விளங்கத் ேதர்  சி க்ைக ேபால" 
(நற்.381) என்  பிற ம் கூ தல் காண்க. வின் ஆ ம் வண் மிராத்தாமைர 
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ெயன்ப , வின் தாமைர ெயன இையந் , வாகிய தாமைர ெயனப் ெபா ள்ப ன், 
இன் அல்வழிப் ணர்ச்சிக்கண் வந்த சாாிையயாம். ட்ைகயில்ேலான் என்ப  சில 
ஏ களில் " கழ்த்தைக யில்ேலான்" என்  பாட ேவ பா ற் க் காணப்ப கிற ெதன 
உைரகாரர்" குறிக்கின்றார். ெபா ைள யீட் க ெவன்பார். "ெபா ள் ெசய்க" ெவன்ப 
வாதலால், ஈட்டப்பட்ட ெபா ைளச் "ெசய்த ெபா ள்" என்றார். 
    -----------   
 

70. ேசாழன் குள ற்றத் த் ஞ்சிய கிள்ளிவளவன் 
 
    ேசாழன் குள ற்றத் த் ஞ்சிய கிள்ளிவளவைன மீண் ம் ஒ ைற ஆசிாியர் 
ேகா ர்கிழார் ெசன்  கண்டார். ன்  ெசன்  கண்டபின் காவிாியின் வடகைரயில் 
உள்ள சி கு  ெயன் ம் ஊைர ைடயவ ம், "தனக்ெகன வாழாப் பிறர்க் 
குாியாள"ெனனச் சான்ேறாராற் சிறப்பிக்கப்பட்டவ மாகிய பண்ணன் என்பாைனக் 
கண்  ெப ஞ்சிறப் த் தரப்ெபற்றாராயி ம், கிள்ளி வளவ ைடய அன்  நலத்தால் 
மீள ம் ெசன்றார். அவர்க்குச் ேசாழன் மிக்க ெபா ைளத் தந்  சிறப் ச் ெசய்தான். 
அப்ேபா  நாட் ல் ேசா ம் நீ ம் குைறவின்றி யி ப்ப ம், அவ ைடய நல் ைச 
விளக்கமிக்கி ப்ப ம், அவன் இரவலர்க்குப் ெப வண்ைம ாிவ ம் அவர் 
உள்ளத்ைதக் கவர்ந்தன. அதைனப் பாணாற் ப்பைட வாயிலாக இப்பாட் ன்கண் 
குறித் ச் சிறப்பித்தார். 
 
        ேதஎந் தீந்ெதாைடச் சீறியாழ்ப் பாண 
        கயத் வாழ் யாைம காழ்ேகாத் தன்ன 
        ண்ேகாற் றைகத்த ெதண்கண் மாக்கிைண 
        இனிய காண்கிவட் டணிெகனக் கூறி 
        வினவ லானா வா யிரவல          5 
        ைதஇத் திங்கட் டண்கயம் ேபாலக் 
        ெகாளக்ெகாளக் குைறபடாக் கூ ைட வியனகர் 
        அ தீ யல்ல  சு தீ யறியா 
        தி ம ந்  விைளக்கு நன்னாட் ப் ெபா நன் 
        கிள்ளி வளவ னல் ைச ள்ளி          10 
        நாற்ற நாட்டத் த காற் பறைவ 
        சி ெவள் ளாம்பன் ஞாங்க ம் 
        ைகவள் ளீைகப் பண்ணன் சி கு ப் 
        பாதிாி கம  ேமாதி ெயாண் தல் 
        இன்னைக விற ெயா  ெமன்ெமல விய ச்          15 
        ெசல்ைவ யாறிற் ெசல்ைவ யாகுைவ 
        விறெகாய் மாக்கள் ெபான்ெபற் றன்னேதார் 
        தைலப்பா டன்றவ னீைக 
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        நிைனக்க ேவண்டா வாழ்கவன் றாேள.          (70) 
 
    திைண ந் ைற  மைவ. அவைனக் ேகா ர் கிழார் பா ய . 
 
    உைர: ேதஎந் தீந்ெதாைடச் சீறி யாழ்ப் பாண - ேதன் ேபால இனிய நரப் த்ெதாைட 
ெபா ந்திய சிறிய யாைழ ைடய பாண; கயத்  வாழ் யாைம காழ் ேகாத் தன்ன - 
கயத்தின்கண் வா ம் யாைமைய நாராசத்தின்கண்ேண ேகாத்தாற் ேபான்ற; ண் 
ேகால் தைகத்த ெதண் கண் மாக் கிைண - ண்ணிய ேகாலாற் பிணிக்கப்பட்ட 
ெதளிந்த கண்ைண ைடய ெபாிய உ க்ைக ேயாைச; இனிய காண்க இவண் தணிக 
எனக் கூறி வினவல் ஆனா - இனிய காண்க, இவ்விடத்ேத சிறி  ஆறிப் ேபா ராக 
என்  ெசால் ப் பல ம் என்ைன வின த லைமயாத;  வாய் இரவல - திய 
வாய்ைம ைடய இரவலேன!; யான் ெசால் வதைனக் ேகட்பாயாக; ைதஇத் திங்கள் 
தண் கயம் ேபால - ைதமாதத்தின்கட் குளிர்ந்த ெபாய்ைகையப் ேபால; ெகாளக் 
ெகாளக் குைறபடாக் கூ ைட வியனகர் - ெகாள்ளக் ெகாள்ளத் ெதாைலயாத 
ேசாற்ைற ைடய அகன்ற நகாிடத் ; அ  தீ யல்ல  சு  தீ யறியா  - அ  
ெந ப்பல்ல  சு  ெந ப்பறியா ; இ  ம ந்  விைளக்கும் நன்னாட் ப் ெபா நன் - 
ேசாற்ைற ம் தண்ணீைர ம் விைளக்கும் நல்ல நாட் க்கு ேவந்தன்; கிள்ளி வளவன் 
நல் ைச உள்ளி - கிள்ளி வளவன  நல்ல கைழ நிைனத் ; நாற்ற நாட்டத் த காற் 
பறைவ - மணத்ைத யாரா ம் ஆராய்ச்சிைய ைடய வண் ; சி  ெவள்ளாம்பல் 
ஞாங்கர் ஊ ம் - சிறிய ெவளிய ஆம்ப ன்மீேத ம்; ைக வள் ஈைகப் பண்ணன் சி  
கு  - ைகயான் வள்ளிய ெதாைடைய ைடய பாணன  சி கு க்கண்; பாதிாி கம ம் 
ஓதி - பாதிாி நா ம் மயிாிைன ம்; ஒண் தல் இன்னைக விற ெயா  - ஒள்ளிய 

த ைன ம் இனிய வைல ைடய விற டேன; ெமன் ெமல இய ச் 
ெசல்ைவ யாயின் - ெமல்ல ெமல்ல நடந்  ெசல்ைவயாயின்; ெசல்ைவ யாகுைவ - 
ெசல்வத்ைத ைடய யாைவ; விறகு ஒய் மாக்கள் ெபான் ெபற்றன்னேதார் - விறைகக் 
காட் னின் ம் ஊரகத் ச் ெச த் ம் மாந்தர் அக் காட்டகத்  வி ப் ெபா ள் 
எ த் க்ெகாண்டாற் ேபால்வெதா ; தைலப்பா  அன்  - ேநர்பா டன் ; அவன் 
ஈைக அவன  வண்ைம; நிைனக்க ேவண்டா - அ  ெப ேவன்ெகால் என்  
க தேவண்டா;அவன் தாள் வாழ்க - அவன  தாள் வாழ்க எ- . 
 
    பாண, தணிக எனக் கூறி வினவலானா இரவல, விற ெயா  ெமன்ெமல இய ச் 
ெசல்குைவயாயி ெனன இைய ம்; வியனகர்ச் ெசல்ைவயாயி ெனன  மைம ம். 
நகைர ைடய நாெடன இையப்பா  ளர். "விறெகாய் மாக்கள் ெபான்ெபற் 
றன்னேதார் தைலப்பாடன்" ெறன்பதற்கு விறகிற்குச் ெசன்ேறார் ெபான் 
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ெபற்றாற்ேபால்வெதா  தைலப்பாடெதன்  ெபா ைரப்பா  ளர்; அ  
ெபா ந் ேம லறிந்  ெகாள்க. 
 
    விளக்கம்: தீந் ெதாைட ெயன்றவிடத் த் ெதாைடயின் இனிைமையத் ேதனாகிய 
உவைமயால் விளக்கினா ெரன்றற்குத் "ேதன்ேபா ம் இனிய ெதாைட" ெயன 

ைரத்தார். வ ைம ற்றி க்கும் இரவலன் வளவன்பால் ெபா ள்ெபற்  வ ம் 
பாணைன ேநாக்கி, "பாண, மாக்கிைண இனிய காண்க; இவண் தணிக" எனச் 
ெசால் த் தன் வ ைம நீக்குதற்குாியவர் யாவெரன வின கின்றான். "கயத் வாழ் 
யாைம காழ்ேகாத்தன்ன" ெவன்ற , கிைணயின் உ வைமப்ைபப் லப்ப த் தல் 
காண்க. தணிதல், பசி தணித்  இைளப்பா தல்.  வாய் இரவலன் இரவல ைடய 

ைம ம் ெசால் ன் வாய்ைம ம் ேதான்ற நின்ற . மைழக் காலத்  நீர்ப் 
ெப க்கால் கலக்க ற்றி க்கும் நீர், ைதத் திங்களில் ெதளிந்  தண்ணிதாயி த்தலால், 
"ைதத் திங்கள் தண்கயம்" என்றார். "பனிச்சுைனத் ெதண்ணீர், ைதஇத் திங்கள் 
தண்ணிய" (கு ந். 196) என்ப. "கூதிராயின் தண்க ழ் தந் , ேவனி லாயின் மணிநிறங் 
ெகாள் ம், யா " (ஐங்.45) என்ப  ஈண் க் குறிக்கத் தக்க . பைகவர் ஊர்கைளச் சு  
ெந ப் , ஈண் ச் சு ெந ப் ெபனப் பட்ட . ெசல  - ெசல்வம். ஒய்தல் - ெச த் தல்; 
"உப்ெபாய் ஒ ைக" ( றம்.116) எனப் பிற ம் கூ ப. தைலப்ப தல் - ேநர்ப தல். 
விறகு விற்ேபார் ஊ க்குக் ெகாண் ெசன்  ஆங்ேக விற் ப் ெப ம் ெபா ைள அக் 
காட் டத்ேத ெபற் க்ெகாள்ள ேந ம் வாய்ப் ; அ  ேபால்வதன் ; ேபால்வதாயின், 
அஃ  ஐயத் க் கிடமாம் என்பார், 
    ---------- 
    "தைலப்பா டன் " என்றார். விறகு ெவட்டப் ேபானவன் ைதயல் 
கண்டாற்ேபால்வெதா  வாய்ப்ெபனக்ெகாண்  அதற்ேகற்பப் ெபா ள் ேகாடல் 
ெபா ந்தா ெதன்ப . 
    -----------   
 

71. ஒல்ைல ர் தந்த தப்பாண் யன் 
 
    தப்பாண் யன், பாண் யர்க்குாிய ஒல்ைல ைரப் பைகவாிடமி ந்  ெவன்  
ெகாண்ட சிறப்பால் ஒல்ைல ர் தந்த தப்பாண் யன் எனச் சிறப்பிக்கப்பட்டான். 
இவன் மைனவி ெப ங்ேகாப்ெபண்  என்பவளாவாள். இ வ ம் நல் ைசப் 

லைம ம் ஒ வைரெயா வர் இன்றியைமயாக் காதலன் ம் உைடயர். 
இப்பாண் யற்குத் திதியன் என்பான் இனிய நண்பன். அவன் ெபாதியின் மைலையச் 
சார்ந்த நாட் க்குாியவன். அவன் இன்னிைச நல்கும் இயம் இயம் வதில் வல் நன்; 
விற்ேபாாி ம் விறல் பைடத்தவன். ஒ கால், இப் பாண் யற்கும் ஏைனச் ேசர ேசாழ 
ேவந்தர்கட்கும் பைகைம ண்டாயிற் . அ காரணமாக, அவ்வி வ ம் ஒ ங்குகூ  
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இவேனா  ெபா தற்கு வந்தனர். அதைன அறிந்த ம், மிக்க சின ற்  இவன் கூறிய 
வஞ்சினேம இப் பாட்டாகும்."ேவந்தர் உடங்கிையந்  என்ெனா  ெபா ம் என்ப" 
எனத் தான் ேகள்வி ற்  கூறி,அவைர அமாின்கண் அலறத் தாக்கிப் 

றங்காேணனாயின், இேதா என்ன கி க்கும் "சிறந்த ேபரம ண்கண் இவளி ம் 
பிாிக" என் ம், ம பிறப்பில் ெதன் லங் காக்கும் சிறப்பிழந்  பிறர் வன் லம் காக்கும் 
காவலர் கு யில் பிறப்ேபனாக என் ம் இவன் கூ ம் வஞ்சினம் மிக்க 
நய ைடயதாகும். மாவன், ஆந்ைத, அந் வஞ் சாத்தன், ஆதனழிசி, இயக்கன் 

த ேயார் இவ க்குக் கண்ேபான்ற நண்பராவர். இப் ேபாாில் இவன் 
இறந் பட்டான். இவன் மைனவியாகிய ெப ங்ேகாப் ெபண்  சான்ேறார் விலக்க ம் 
விலகா  ைகம்ைம ேநான்பின் க ைமைய விளக்கித் தீப்பாய்ந்தாள். அக்காைல, 
அவள் பா ய பாட் ம் இந் ற்கண் உள்ள . 
 
        மடங்க ற் சிைனஇ மடங்கா ள்ளத் 
        தடங்காத் தாைன ேவந்த டங்கிையந் 
        ெதன்ெனா  ெபா  ெமன்ப வவைர 
        ஆரம ரலறத் தாக்கித் ேதெரா 
        டவர்ப் றங் காேண னாயிற் சிறந்த          5 
        ேபரம ண்க ணிவளி ம் பிாிக 
        அறநிைல திாியா வன்பி னைவயத் த் 
        திறனி ெலா வைன நாட்  ைறதிாிந்  
        ெம ேகால் ெசய்ேத னாகுக ம கழ் 
        ைவைய சூழ்ந்த வளங்ெக  ைவப்பிற்          10 
        ெபாய்யா யாணர் ைமயற் ேகாமான் 
        மாவ  மன்ெனயி லாந்ைத  ைரசால் 
        அந் வஞ் சாத்த  மாத னழிசி ம் 
        ெவஞ்சின வியக்க  ளப்படப் பிற ம் 
        கண்ேபா னண்பிற் ேகளிெரா  கலந்த          15 
        இன்களி மகிழ்நைக யி க்கியா ெனான்ேறா 
        மன்பைத காக்கு நீள்கு ச் சிறந்த 
        ெதன் லங் காவ  ெனாாீஇப்பிறர் 
        வன் லங் காவ ன் மாறியான் பிறக்ேக.           (71) 
 
    திைண: காஞ்சி. ைற: வஞ்சினக் காஞ்சி. ஒல்ைல ர் தந்த தப்பாண் யன் பாட் . 
 
    உைர: மடங்க ற் சிைனஇ - சிங்கம் ேபாலச் சினந் ; மடங்கா உள்ளத்  அடங்காத் 
தாைன ேவந்தர் - மீளாத ேமற்ேகாள் ெபா ந்திய உள்ளத்திைன ம் மிைகத் ச் 
ெசல் ம் பைடைய ைடய ேவந்தர்; உடங்கு இையந்  - தம்மில் ஒப்பக் கூ ; 
என்ெனா  ெபா ம் என்ப - என்ெனா  ெபா ேவெமன்  ெசால் வர்; அவைர ஆர் 
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அமர் அலறத் தாக்கி - அவ்ேவந்தைரப் ெபா த்தற்காிய ேபாாின்கண்ேண அலறப் 
ெபா ; ேதெரா  அவர்ப் றம் காேணனாயின் - ேதவ டேன அவ ைடந் ேதா ம் 

றக்ெகாைடையக் கண் ேலனாயின்; சிறந்த ேபரமர் உண்கண் இவனி ம் பிாிக - 
எனக்குச் சிறந்த ெபாியவாய் கத்ேதா  ெபா ந்தின ைம ண்ட கண்ணிைய ைடய 
இவளி ம் நீங்குேவனாக; அறன் நிைல திாியா அன்பின் - அறமான  நிைல 
கலங்காத அன்பிைன ைடய; அைவயத்  - அைவக்களத் ; திறனில் ஒ வைன நாட்  
- அறத்தின் திறப்பா ல்லாத ஒ வைன ைவத் ; ைற திாிந்  ெம ேகால் ெசய்ேத 
னாகுக - ைற கலங்கிக் ெகா ங்ேகால் ெசய்ேத னாகுக; ம  கழ் ைவைய சூழ்ந்த 
வளங்ெக  ைவப்பின் - மிக்க கைழ ைடய ைவையயாற் சூழப்பட்ட ெசல்வம் 
ெபா ந்திய ஊர்களில்; ெபாய்யா யாணர் ைமயல் ேகாமான் மாவ ம் - ெபாய்யாத  
வ வாைய ைடய ைமய ெலன் ம் ஊர்க்குத் தைலவனான மாவ ம்; மன் ெனயில் 
ஆந்ைத ம் - நிைலெபற்ற எயிெலன்  ைர ைடய ஆந்ைத ம்; உைரசால் 
அந் வஞ் சாத்த ம் ஆதனழிசி ம் - கழைமந்த அந் வஞ் சாத்த ம் ஆதனழிசி ம்; 
ெவஞ்சின இயக்க ம்- ெவய்ய சினத்ைத ைடய இயக்க  ெமன; உளப்படப் பிற ம் 
- இவ ட்படப் பிற ம்; கண் ேபால் நண்பிற் ேகளிெரா  கலந்த - என  காண்ேபா ம் 
நண்பிைன ைடய நட்டாேரா  கூ ய; இன் களி மகிழ் நைக இ க்கியான் - இனிய 
ெச க்ைக ைடய மகிழ்நைகையத் தப்பியவனாகி; மன்பைத காக்கும் நீள் கு ச் சிறந்த 
- பல யிைர ம் சிறந்த; ெதன் லம் காக்கும் காவ ன் ஒாீஇ - பாண்  நா  காக்கும் 
காவ ன் நீங்கி; பிறர் வன் லங் காவ ன் மாறி - பிற ைடய வன் லங்கைளக் 
காக்கும் காவற்கண்ேண இக் கு ப்பிறப்பின் நீங்கி; யான் பிறக்கு - யான் 
பிறப்ேபானாக எ- . 
 
    ெம ேகால் ெசய்ேத னாகுக ெவன்பத ள், ஆகுக ெவன்ப  எங்குந் 
தந் ைரக்கப்பட்ட . ஒன்ேறா ெவன்ப  எண்ணின்கண் வ வேதார் இைடச்ெசால்; 
அதைன ன் ம் பின் ம் கூட் க. 
 
    விளக்கம்: மடங்கா ள்ளத் தடங்காத் தாைன: ெதாடங்கின் இைடயில் மடங்குதல் 
ஊக்க ைடய தாைன ரர்க்கு ஆகாைமயா ம் ெதாைக மிகுதியால் அடங்கி நிற்றல் 
அைமயாைமயா ம் இவ்வா  கூறினார். அறன் நிைல திாிய அன் ; அறத்திற்ேக 
அன்  சார்ெபன்ப வாதலால், அறம் நிைலகலங்காைமக்கு அன்  
இன்றியைமயாததாயிற் . கண்ணன் நண்பெரா  கூ க் களித்தைல விட்  ேவ ப ம் 
குறிப் , ெக வ  காட் ம் குறியாதலால், "ேகளிெரா  கலந்த இன்களி மகிழ் நைக 
இ க்கியான்" என்  எ த்ேதாதினான். மா தல், ஈண் ப் பிறப்  மா தல்; "இம்ைம 
மாறி ம ைம யாயி ம்" கு ந்.49) என்றாற் ேபால. பிறக்கு; ெசய்ெயன் ம் 
வாய்பாட் த்தன்ைம விைன ற் . இப் பாட் ன்கண், ெதன் லங் காக்கும் பாண் யர் 
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கு ப்பிறப்பின் உயர்  குறித் ைரக்கப் ப வ  ேநாக்கத்தக்க . இவ்வாேற, 
"மன்பைத காக்கும் ெதன் லங் காவல் என் தற் பிைழத்த " (சிலப்.20: 76-7) என 
வ வ ம் ஒப் ேநாக்கத்தக்க . 
    ------------  
 

72. தைலயாலங்கானத் ச் ெச ெவன்ற பாண் யன் ெந ஞ்ெசழியன் 
 
    இப் பாண் யன் ெந ஞ்ெசழிய க்கும் சிற்றரச ம் ேபரரச மாகிய எ வ க்கும் 
தைலயாலங்கானம் என் மிடத்ேத ெப ம் ேபா ண்டாயிற் . அக்காலத்ேத இவன் 
மிக இைளயனாயி ந்தான். ேவந்தர் தா ம் இவன் இைளயன்தான் என இகழ்ந்  
நால்வைகப் பைட ம் நிரம்ப ைடேயெமனத் த க்கினர்; அதனால் அவர்கள் இவைன 
இகழ்ந்  கூ ய ம் உண் , அச்ெசாற்கைளக் ேகட்ட ெந ஞ்ெசழியற்குச் சினத் 
தீக்கிளர்ந்ெத ந்த . உடேன பைடையப் பண்ணிப் ேபா க்ெக ம் இச்ெசழியன் 
ெந ெமாழிகள் சில ெசால்ல ற்றான். நல் ைசப் லைம ம் மாங்கு  ம தனார் 

த ய சான்ேறார் ேகண்ைம  ைடயனாத ன் அச்ெசாற்கள் அழகிய பாட்டாய் 
ெவளி வந்தன. அப்பாட்ேட ஈண்  வந் ள்ள பாட் . இக்கண் கு பழி ற் ம் 
ெகா ங்ேகான்ைம ம், லவர் பா ம் கழ் ெபறாைம ம், இரவலர்க் கீயாைம ம் ஒ  
ேவந்தைனக் கீழ்ைமப் ப த் வன என் ம் உணர்  இவன் உள்ளத்ேத றி நிற்ப  
காண்மின். 
 
        நகுதக் கனேர நா மீக் கூ நர் 
        இைளய னிவெனன ைளயக் கூறிப் 
        ப மணி யிரட் ம் பாவ ப் பைணத்தாள் 
        ெந நல் யாைன ந் ேத  மா ம் 
        பைடயைம மறவ  ைடயம் யாெமன்          5 
        ப் பஞ்சா டல்சினஞ் ெச க்கிச் 
        சி ெசாற் ெசால் ய சினங்ெக  ேவந்தைர 
        அ ஞ்சமஞ் சிைதயத் தாக்கி ரசெமா 
        ெடா ங்ககப் பேடஎ னாயிற் ெபா ந்திய 
        என்னிழல் வாழ்நர் ெசன்னிழற் காணா           10 
        ெகா யெனம் மிைறெயனக் கண்ணீர் பரப்பிக் 
        கு பழி ற் ங் ேகாேல னாகுக 
        ஓங்கிய சிறப்பி யர்ந்த ேகள்வி 
        மாங்கு  ம தன் றைலவ னாக 
        உலகெமா  நிைலஇய பலர் கழ் சிறப்பிற்          15 
        லவர் பாடா  வைரகெவன் னிலவைர 
        ரப்ேபார் ன்கண் கூர 
        இரப்ேபார்க் கீயா வின்ைமயா றேவ.           (72) 
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    திைண ம் ைற  மைவ. பாண் யன் தைலயாலங்கானத் ச்ெச ெவன்ற 
ெந ஞ்ெசழியன் பாட் . 
 
    உைர: நகு தக்கனர் நா  மீக் கூ நர் என - நம்மாற் சிாிக்கத்தக்கார் இவன் ஆ ம் 
நாட்ைட மிகுத் ச் ெசால் வர் என ம்; இைளயன் இவன் என - இவன்தான் 
இைளயன் என ம்; உைளயக் கூறி - யான் ெவ ப்பச் ெசால் ; ப  மணி இரட் ம் 
பாவ ப் பைணத்தாள் ெந  நல் யாைன ம் ேத ம் மா ம் - ஒ க்கும் மணி இ  
ம ங்கும் ஒன்ேறா ெடான்  மாறி யிைசக்கும் பரந்த அ யிைன ம் ெபாிய கா ைன  

ைடய உயர்ந்த நல்ல யாைனயிைன ம் ேதைர ம் குதிைரைய ம்; பைட யைம 
மறவ ம் உைடயம் யாம் என்  - பைடக்கலத் ெதாழில் அைமந்த ரைர ம் 
உைடேயம் யாம் என் ; உ  ப்  அஞ்சா  - என  மிக்க வ க்கு அஞ்சாேத; உடல் 
சினம் ெச க்கி - மா ப ஞ் சினம் ெப கி; சி ெசால் ெசால் ய சினங்ெக  
ேவந்தைர - ல் ய வார்த்ைதகைளக் கூறிய சினம் ெபா ந்திய அரசைர; அ ஞ் சமம் 
சிைதயத் தாக்கி - ெபா த்தற்காிய ேபாாின் கண்ேண சிதறப் ெபா ; ரச ெமா  
ஒ ங்கு அகப்பேடஎனாயின் - ரசத்ேதா கூட அவைரக் ைகக்ெகாண் ேலனாயின்; 
ெபா ந்திய என் நிழல் வாழ்நர் - ெபா ந்திய என  குைடநிழற் கண் வாழ்வார்; ெசல் 
நிழல் காணா  - தாங்கள் ெசன்றைட ம் நிழற் காணாேத; ெகா யன் எம் இைற ெயன 
- ெகா யன் எம் ைடய ேவந்தெனன்  க தி; கண்ணீர் பரப்பி - கண்ணீைரப் பரப்பி; 
கு  பழி ற் ம் ேகாேல னாகுக - கு மக்கள் பழி ற் ம் ெகா ங்ேகாைல ைடேய 
னாகுக; ஓங்கிய சிறப்பின் உயர்ந்த ேகள்வி மாங்கு  ம தன் தைலவனாக - உயர்ந்த 
தைலைம டேன ேமம்பட்ட ேகள்விைய ைடய மாங்கு ம தன் தல்வனாக; உலக 
ெமா  நிைலஇய - உலகத்ேதா  நிைலெபற்ற; பலர் கழ் சிறப்பின் லவர் - பல ம் 

க ம் தைலைமைய ைடய லவர்; பாடா  வைரக என் நில வைர - பாடா  நீங்குக 
என  நில ெவல்ைலைய; ரப்ேபார் ன்கண் கூர - என்னாற் ரக்கப்ப ங் ேகளிர் 

யரம் மிக; இரப்ேபார்க்கு ஈயா இன்ைம யான் உற - இரக்குமவர்கட்குக் ெகாடாத 
வ ைமைய யான் உற எ- . 
 
    என் நிழல் வாழ்நராகிய கு ெயன்க. உைளயக் கூறியதைனத் தம் மிடத்தி ந்  
கூறியதாக ம், சி ெசாற் ெசால் யதைனப் ேபார்க்களத் ெததிர்ப்பட் க் 
கூறியதாக ம் ெகாள்க. இவெனன்றார் தம் க த் க்கண் அ ைமயான். 
அகப்பேடனாயிெனன்ற , ஈண் ப் பிறவிைனேம னின்ற . ேவந்தைரத் தாக்கி 
அகப்பேடனாயின், ேகாேலனாகுக, இன்ைமயா ற; என் நிலவைர லவர் பாடா  
வைரகெவன மாறிக் கூட்  விைன  ெசய்க. "நகுதக் கனேர நா மீக் கூ நர்" 
என்பதைன நாட்டாரால் மீக்கூறப்பட்ட மந்திாிச் சுற்ற தலாயினார் நகுதக்கன ெரனப் 
பிாித் ைரப்பி  மைம ம்: நிலவைரப் ரப்ேபார் என ம் பாடம். 
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    விளக்கம்: "ெந ஞ்ெசழியன் நாட்ைட மீக்கூ ேவார் அவன் பைகவராகிய நம்மால் 
எள்ளி நைகக்கத்தக்கவராவர்; இவன் மிக இைளயன்" எனப் பைகவர் தம்மிடத்தி ந்ேத 
கூறிக் ெகாள்கின்றனர். ேபார்க்களத்தில் ேநர்பட்  நின்  "யாைன ம் ேத ம் மா ம் 
மறவ ம் உைடயம்" எனத் தம்ைம மிகுத் ச் ெசால் கின்றனர். பைடயைம மறவர் 
என்ற விடத் ப் பைட, பைடக்கலத்ெதாழில் குறித் நின்ற . அவர்கள் ெசயற்குாிய  
என் உ ப் க்கு அஞ்சுவதாகும்; அ  ெசய்யா  சினஞ் ெச க்கி, அ  காரணமாகச் 
சி ெசால் ெசால் கின்றா ெரன்பதாம். அகப்ப தல், ஈண் ப் பிறவிைனயாய் 
அகப்ப த் தல் என்ற ெபா ள் தந்  நிற்கிற . சிறப்  - தைலைம இரப்ேபார்க்குக் 
ெகாடாத இன்ைமயால் இம்ைமப் க ம், லவர் பாடா  வைரதலால் ம ைமயின்ப 
வாழ் ம் ெபறா ெதாழிேவனாக என்  வஞ்சினம் கூ கின்றான். 
    ---------   
 

73. ேசாழன் நலங்கிள்ளி 
 
    ேசாழன் நலங்கிள்ளிக்கும் காாியாற் த் ஞ்சிய ெந ங்கிள்ளிக்கும் பைகைம 

ண்டாயிற் . ெந ங்கிள்ளி உைற ாி ந்  ஆட்சி ாிந்  வந்தான். பைகைம 
மிக்குறேவ ெந ங்கிள்ளி, இந் நலங்கிள்ளிைய இகழ்ந்  ேபார்க் ெக தற்குாிய 
சினத்ைத ண்டாக்கினான். நலங்கிள்ளி தா ம் ேபார்க் ெக ந்தான். அக்காலத்ேத, 
சினங் ெக மிய அவன் தன் உள்ளத்ேத ெந ங்கிள்ளி ேபார் ெதா த்தற்குக் காரணம் 
யாதாகலாெமன ெவண்ணி, "அரசு கட் ைலக் கவர்தல் இந் ெந ங்கிள்ளிக்குக் 
க த்தாயின், என் நல்ல  ெபா ந்தி ஈெயன விரந்தால் அரசிைனேயயன்றி என் 
உயிைர ந் த குேவன்; அவ்வாறின்றி ஞ்சு  இடறிய சிதடன் ேபாலப் ேபார் 
ெதா த்  வறிேத ம கின்றான்; இனி இவன் உய்ந் ேபாதல் கூடா " என நிைனந்  
வஞ்சினங் கூ வானாய், "இவைன இப் ேபாாில் வ ந்தப் ெபாேரனாயின், என் 
மார்பின் தார் ெபா ப்ெபண் ாின் ெபா ந்தா யக்கத்தால் குைழவதாக" என்  
கூ கின்றான். இவ ம் இனிய ெசய் ள் ெசய் ம் ெசந்நாவினனாதலால், இவ் 
வஞ்சினம் இப் பாட்  வ வில் வ வதாயிற் . 
 
        ெமல்ல வந்ெதன் னல்ல  ெபா ந்தி 
        ஈெயன விரக்குவ ராயிற் சீ ைட 
        ரசுெக  தாயத் தரேசா தஞ்சம் 
        இன் யி ராயி ங் ெகா க்குெவ னிந்நிலத் 
        தாற்ற ைடேயா ராற்றல் ேபாற்றாெதன்          5 
        உள்ள ெமள்ளிய மடேவான் ெறள்ளிதிற் 
        ஞ்சு  யிடறிய சிதடன் ேபால 
        உய்ந்தனன் ெபயர்தேலா வாிேத ைமந் ைடக் 
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        கைழதின் யாைனக்காலகப் பட்ட 
        வன்றிணி நீண் ைள ேபாலச் ெசன்றவண்          10 
        வ ந்தப் ெபாேரஎ னாயிற் ெபா ந்திய 
        தீதி ெனஞ்சத் க் காதல் ெகாள்ளாப் 
        பல் ங் கூந்தன் மகளிர் 
        ஒல்லா யக்கிைடக் குைழகெவன் றாேர.          (73) 
 
    திைண ந் ைற  மைவ. ேசாழன் நலங்கிள்ளி பாட் . 
 
    உைர: ெமல்ல வந்  என் நல்ல  ெபா ந்தி - ெமல்ல வந்  என  நல்ல அ ைய 
யைடந் ; ஈ என இரக்குவ ராயின் - எமக்கு ஈய ேவண் ெமன்  தாழ்ந் திரப்பாராயின்; 
சீ ைட ரசு ெக  தாயத்  அரேசா தஞ்சம் - அவர்க்குச் சீர்ைமைய ைடய ரசு 
ெபா ந்திய பைழயதாய் வ கின்ற உாிைமைய ைடய என  அரசாட்சி 
ெகா த்தேலா எளிய ; இன் உயிராயி ம் ெகா க்குெவன் இந் நிலத்  - இனிய 
உயிேரயாயி ம் ெகா ப்ேபன் இந் நிலத்தின்கண்; ஆற்றல் உைடேயார் ஆற்றல் 
ேபாற்றா  - அைமச்சர் பைடத்தைலவர் தலாகிய வ ைய ைடேயார  வ ையப் 
பா காவா ; என் உள்ளம் எள்ளிய மடேவான் - என் உள்ளத்ைதயிகழ்ந்த 
அறிவில்லாேதான்; ெதள்ளிதின் ஞ்சு  இடறிய சிதடன் ேபால - யாவர்க்கும் 
விளங்கத் யில்கின்ற ைய இடறிய கு டன் ேபால; உய்ந்தனன் ெபயர்தேலா 
அாி  - பிைழத் ப் ேபாதேலா அாி ; கைழதின் ைமந் ைட யாைன கால் அகப்பட்ட 
வன்திணி நீள் ைளேபால - ங்கிைலத் தின் ம் வ ைய ைடய யாைனயின  
கா ன்கண் அகப்பட்ட வ ய திணிய ங்கில  நீண்ட ைளைய ெயாப்ப; ெசன்  - 
ேமற்ெசன் ; அவண் வ ந்தப் ெபாேரஎ னாயின் - அவ்விடத்  வ ந் ம்ப  
ெபா திேலனாயின்; ெபா ந்திய தீதில் ெநஞ்சத்  - கூ ய தீதில்லாத ெநஞ்சத்தால்; 
காதல் ெகாள்ளாப் பல் ங் கூந்தல் மகளிாின் - காதல் ெகாள்ளாத பலவைகப்பட்ட 
காிய கூந்தைல ைடய ெபா ப்ெபண் ர ; ஒல்லா யக்கிைட என் தார் குைழக - 
ெபா ந்தாத ணர்ச்சியிைட என் மாைல வள்வதாக எ- . 
 
    இரக்குவி ராயி ெனன்  பாடேமா வா  ளர். தீதில் காதல் ெகாள்ளாெவன 
இையப்பி  மைம ம். உள்ளெமன்ற , உள்ளத்தாற் சூ ம் சூழ்ச்சிைய. தன் ேமம்பா  
கூ கின்ற இடமாத ன், நல்ல  ெயன்ப  தற் கழ்தெலன் ம் குற்றமாகா . 
 
    விளக்கம்: சீ ைட ரசு ெக  தாயத்  அரசு எனச் சிறப்பித்த , பிறர்க்கு எளிதிற் 
ெகா த்தற்குக் கூடாைம விளக்கி நின்ற . ஆற்ற ைடேயார் ஆற்றைல யறிந்  
அதற்ேகற்ப ெவா குதல் அறி ைடைம யாதலால், அதைன யறியாைமயால் பைக 
ேவந்தைன "மடேவான்" என்கின்றான். தான் பிறர் கண்ணிற் படா  தன் 
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ைழக்கண்ேண ஞ்சும் இயல்பிற் ; அ  மக்க ம் விலங்கும் இனி  காணத் 
ஞ்சுவ  ேபாலத் தான் இனிதி ப்ப  அறிந்  ைவத் ம், அப் ைய இட ம் 

கு டன் அப் யாற் ெகால்லப்ப வ  ேபால, இப்பைகேவந்த ம் இறத்தல் 
ஒ தைல ெயன்பான் "உய்ந்தனன் ேபாதேலா அாி " என்கின்றான். ெபா ட் ெபண் ர், 
"அன்பின் விைழயார் ெபா ள்விைழ ம் ஆய்ெதா யார்" (குறள்.911) எனப்ப த ன், 
அவைர, "ெபா ந்திய தீதில் ெநஞ்சத் க் காதல் ெகாள்ளா மகளிர்" என்றார். ெபா  
மகளிைர உயர்ந்ேதார் கூடாராக ன், "குைழக ெவன்தாேர" ெயன்றான். 
    ----   
 

74. ேசரமான் கைணக்கா ம்ெபாைற 
 
    இச் ேசரமான், சான்ேறார்களால் ேகாச் ேசரமா ெனன் ம், ேசரமான் என்ற 
ெபா ப்ெபயரா ம் வழங்கப்ப வன். இதனால் இவன் காலத்ேத, இவன் மிக்க 
சிறப் டன் வாழ்ந்தவ ெனன்ப  லனாகும். இவன் ெப ம் பைட ம் மிக்க 
ேபார்வன்ைம  ைடயவன். இவ ைடய தைலநகர் ெதாண்  ெயன்ப . ேமனாட்  
யவனர்களான பிளினி த ேயார் இதைன ண்  என்  வழங்குகின்றனர். 
இந்நகர்க்கண் ெபாிய ேகாட்ைட யி ந்த . இவன் தன்ெனா  பைகத் ப் 
ேபா டற்றிய வன் என்பவைனக் ெகான்  அவன் வாயிற் பல்ைலப் பி ங்கிக் 
ேகாட்ைட வாயிற் கதவில் ைவத்  இைழத்தி ந்தா ெனனப் ெபாய்ைகயார் 
கூறி ள்ளார். இவன் காலத்ைத ய த்ேத ேசரமான் ேகாக்ேகாைத மார்பன் 
ேதான்றினான். ேசாழநாட்ைட யாண்  வந்த ெசங்கணா க்கும் இக் கைணக்கா ம் 
ெபாைறக்கும் யா  காரணத்தாேலா ெப ம் பைக ண்டாக, இ வ ம் 
ெப ம்பைட டன் க மலம் என் மிடத்ேத ெபாரத் ெதாடங்கினர். ேபார் 
நிகழ்ந்தவிடம் குணவாயிற் ேகாட்டெமனத் தமிழ் நாவலர் சாிைத ம், ெவண்ணிப் 
பறந்தைல ெயன நற்றிைண ன் ைர ம், தி ப் ேபார்ப் றெமன இப் றநா ற் க் 
குறிப் ம் கூ கின்றன. இவன் பாசைறக்கண் தங்கியி க்ைகயில் ஒ  நாள் இர  
யாைனப்பைடயி ந்த களிெறான்  மதஞ் ெசறிந்  தீங்கு ெசய்ய ற்ற . அதனால் 
பல ம் அஞ்சி யலமந்தனர். அதைனயறிந்த ேசரமான் ெசன்  அடக்கி ரர் பல ம் 
"திைரத  கட ன் இனி  கண்ப ப்ப" ச் ெசய்தான். பின்னர்ப் ேபார் வில் 
ேசரமான் பைட ைடந்  ெகட்ட ; அவ ம் ேசாழன் ைகயகப்பட் க் கால்யாப் 

ற் ச் சிைறயிடப் ெபற்றான். அவ்வாறி க்ைகயில் ஒ நாள் ேசரமான் நீர் 
ேவட்ைக ற் க் காவலர்கைள நீர்ெகாண மா  பணித்தான். அவர் அவன் பணிைய 
யவமதித் ச் சில நாழிைக கழித் க் ெகாணர்ந்  ெகா த்தனர். அந்த மானத்ைதப் 
ெபாறாத ேசரமான் "அரசராயினார், குழவி யிறப்பி ம் ஊன்த  பிறப்பி ம் இைவ 
வாள் வாய்ப்பட்  இறந்தாலன்றி நலமின் ெறனக் க தி அவற்ைற ம் வாளாற் 
ேபாழ்ந்  அடக்கம் ெசய்வர்; அக் கு  யிற் பிறந்த யான் சிைறப்பட் க் கிடந்  உயிர் 
நீத்தல் தீ ; இத்தைகய மறக் கு யினரான எம் ெபற்ேறார் பைகவர்பால் 
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உணவிரந் ண்  உயிர் வா  மா  மக்கைளப் ெபறார் காண்" என்  நிைனந் , 
இதைன ஒ  பாட்டாக எ தி ைவத்  உயிர் நீத்தான். அப் பாட்ேட ஈண்  வந் ள்ள 
பாட் . 
 
        குழவி யிறப்பி  ன்ற  பிறப்பி ம் 
        ஆளன் ெறன்  வாளிற் றப்பார் 
        ெதாடர்ப்ப  ஞம யி னிடர்ப்ப த் திாீஇய 
        ேகளல் ேகளிர் ேவளாண் சி பதம் 
        ம ைக யின்றி வயிற் த்தீத் தணியத்          5 
        தாமிரந் ண்  மளைவ 
        ஈன்ம ேராவிவ் லகத் தாேன.          (74) 
 
    திைண: ெபா வியல். ைற: ெமாழிக்காஞ்சி. ேசரமான் கைணக்கா ம் 
ெபாைற ேசாழன் ெசங்கணாேனா  தி ப்ேபார்ப் றத் ப் ெபா  
பற் க்ேகாட்பட் க் குடவாயிற் ேகாட்டத் ச் சிைறயிற் கிடந்  தண்ணீர் தாெவன்  
ெபறா  ெபயர்த் ப் ெபற் க் ைகக்ெகாண் ந்  உண்ணான் ெசால் த் ஞ்சிய 
பாட் . 
 
    உைர: குழவி இறப்பி ம் - பிள்ைள யிறந்  பிறப்பி ம்; ஊன் த  பிறப்பி ம் - 
தைசத் த யாகிய மைண பிறப்பி ம்; ஆள் அன்ெறன்  வாளின் தப்பார் - 
அவற்ைற ம் ஆளல்ல ெவன்  க தா  வாேளாக்குத ல் தவறார் அரசராயி க்க; 
ெதாடர்ப்ப  ஞம யின் இடர்ப்ப த்  இாீஇய - பைகவர் வாளாற் படா  
சங்கி யால் பிணிக்கப்பட்ட நாய் ேபாலப் பிணித் த் ன்பத்ைதச் ெசய்  இ த்திய; 
ேகளல் ேகளிர் ேவளாண் சி  பதம் - ேகளல்லாத ேகளி ைடய உபகாரத்தான் வந்த 
தண்ணீைர; ம ைக யின்றி - இரந் ண்ணக் கடேவமல்ேல ெமன் ம் மனவ  யின்றி; 
வயிற் த் தீத் தணிய - வயிற்றின்கண் தீைய யாற்றேவண் ; தாம் இரந் ண் ம் 
அளைவ - தாேம இரந் ண் ம் அளவிைன உைடயாைர; ஈன்மேரா இவ் லகத் தான் 
- அவ்வரசர் ெப வார்கேளா இவ் லகத்தின்கண் எ- . 
 
    அளைவ ைடயாைர அளைவ ெயன்றார். இதன் க த் , சாக்குழவி ம் ஊன் 
பிண்ட ெமன இவற்றின் மாத்திைர ம் ெபற்றிேல ெமனப் பிறர்ேமல் ைவத் க் 
கூறியவா . ேகளல் ேகளி ெரன்ற , சிைறக் ேகாட்டங் காவலைர. அன்றி, இவன் 
ஆண்ைம ைடயனல்ல ெனன்  வாளாற் ெகால்லாராய்த் ெதாடர்ப்ப  ஞம  ேபால 
இடர்ப்ப த் தி த்திய ேகளல் ேகளிர் ேவளாண் சி பதத்ைத ம ைகயின்றி வயிற் த் 
தீத்தணிக்க ேவண் த் தாம் இரந் ண்  மளவாகக் குழவிெசத் ப் பிறப்பி ம் ஊன் 
த  பிறப்பி ம் இவ் லகத்  மகப்ெப வா ளேரா ெவன ைரப்பி  மைம ம். 
அரசர்க்கு மானத்தின் மிக்கஅற ம் ெபா ம் இன்ப ம் மில்ைல ெயன்  
கூறினைமயின், இ  ெமாழிக் காஞ்சி யாயிற் . 
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    விளக்கம்: "ேநாற்ேறார் மன்ற தாம் கூற்றம், ேகா ற விளியார் பிறர்ெகாள 
விளிந்ேதார்" (அகம்.61) என்ற க த் ைடயராத ன், பண்ைடத் தமிழ் ேவந்தர், குழவி 
யிறப்பி ம் உ ப்பில் பிண்டம் பிறப்பி ம், த்  விளியி ம், ேநா ற்றிறப்பி ம், 
வாளாற் ேபாழ்ந்  அடக்கம் ெசய் ம் மரபினரா யி ந்தனர். வாேளாக்குதல் - வாைள 
ேயாச்சி ெவட் தல். ேகளல் ேகளிர் - பைகவர். உண்ணீைரச் சி பதம் என்றார்; 
உணவாய் உண்ணப் ப தல் பற்றி ம ைக, வ ; ஈண்  மனவன்ைம குறித் நின்ற . 
மானத்தின் மிக்க அற ம் ெபா ம் இன்ப  மில்ைல ெயனக் க தற் ேக வாகிய 
மனத்திட்பம். வயிற் த் தீ - பசி ேநாய் "ெதாடர்ப்ப  ஞம யின்" என்றதற் ேகற்பத் 
ெதாடர்ப்ப த்  என வ வித் க்ெகாள்கின்றனர். சிைறப்ப த்திய ெசயைல, 
ஞம யின் "ெதாடர்ப்ப த் திடர்ப்ப த் திாீஇய" என்றார். குறிப்பறிந்  நல்கப் ெபறா  
வாய் திறந்  ேகட் ப் ெப த ன் "இரந் ண் ம் அளைவ" ெயன 
மான ைடைமயின் மாண்  ேதான்றக் கூ கின்றான். 
    ---------   
 

75. ேசாழன் நலங்கிள்ளி 
 
    ேசாழன் நலங்கிள்ளி, காாியாற் த் ஞ்சிய ெந ங் கிள்ளியிடமி ந்  உைற ைரத் 
தான் ெபற் த் தான் அங்ேக இ ந்  அரசு ாிந்  வந்தான். வ ைகயில், ஒ  நாள் 
சான்ேறார் சூழ வி க்ைகயில், அரசு ைறயின் இயல் பற்றிப் ேபச்சுண்டாயிற் . 
மலர்தைல லகம் மன்னைன உயிராகக் ெகாண் த்தைல ணர்ந்  அதற் 
கூ ண்டாகா வண்ணம் காத்தற்கண் வ ம் இ க்கண் பலவற்ைற ம் ேநாக்க, அரசு 

ைற ெயன்ப  எளிதன்  என்பவர் பலராயினர். அக்காைல நலங்கிள்ளி, "அரசு ைற 
த்ேதார்க்குப் பின் அவர் வழிவ ம் இைளேயார் பால் ைறப்ப  வ ம் 

தாய ைறயிைன ைடத் . அதைன ெயய்திேனான் இவ் லகிற் ெப ஞ் சிறப்ெபய்தி 
விட்டதாகக் க தி அளவிறந்த இைறயிைன விதித் க் கு கைள யிரந்  ெபா ளீட்டக் 
க தினானாயின், அவற்கு அரசு ைற ெபா த்தற் காிய சுைமயாய்ச் 
சிறப் ைடத்தன்றாம்; வ ைடய வி மிேயான் ெப குவனாயின், அவற்கு உலர்ந்த 
ெநட் த் தக்ைக ேபால ெநாய்தாம்" என்றான். இங்ஙனம் சீாிய க த்தைமந்த ெசால்ைல 
அவன் இப் பாட்  வ வில் தந் ள்ளான். 
 
        த்ேதார் த்ேதார்க் கூற்ற ய்த்ெதனப் 
        பாறர வந்த பழவிறற் றாயம் 
        எய்தின மாயி ெனய்தினஞ் சிறப்ெபனக் 
        கு ர விரக்குங் கூாி லாண்ைமச் 
        சிறிேயான் ெபறின  சிறந்தன்  மன்ேன  5 
        மண்டமர்ப் பாிக்கு மத ைட ேநான்றாள் 
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        வி மிேயான் ெப குவ னாயி னாழ்நீர் 
        அ கய ம ங்கிற் சி ேகால் ெவண்கிைட 
        என் ழ் வா வறல் ேபால நன் ம் 
        ெநாய்தா லம்ம தாேன ைமயற்           10 
        விசும் ற ேவாங்கிய ெவண்குைட 
        ரசுெக  ேவந்த ரரசுெக  தி ேவ.          (75) 
 
    திைண: அ . ைற: ெபா ெமாழிக்காஞ்சி. ேசாழன் நலங்கிள்ளி பாட் . 
 
    உைர: த்ேதார் த்ேதார் கூற்றம் உய்த்ெதன - தம் கு யில் திேயாைரக் கூற்றம் 
ெகாண்  ேபாயிற்றாக; பால் தர வந்த பழ விறல் தாயம் - விதி தரப்பட் த் தம்பால் 
வந்த பைழய ெவற்றியா ண்டாகிய அரசுாிைமைய; எய்தின மாயின் - ெபற்ேற 
மானால்; சிறப்  எய்தின ெமன - இத் தைலைமையப் ெபற்ேற ெமனக் ெகாண் ; கு  

ர  இரக்கும் - தம் கு  மக்கைள இைறேவண்  யிரக்கும்; கூாில் ஆண்ைமச் 
சிறிேயான் ெபறின் - மிகுதியில்லாத ஆண்ைமைய ைடய உள்ளஞ்சிறிேயான் ெபறின்; 
அ  சிறந்தன்  மன் - அத்தாயம் அவ க்குப் பாிக்க ெவாண்ணாதாம் ப  கனத்த  
மிக ம்; மண்டமர் பாிக்கும் மத ைட ேநான்றாள் - அ த் ப் ெபா ம் ேபாைரப் 
ெபா க்கும் மனெவ ச்சிைய ைடத்தாகிய வ ய யற்சிைய ைடய; வி மிேயான் 
ெப குவ னாயின் - சீாிேயான் ெப வனாயின்; ஆழ் நீர் அ  கய ம ங்கில் - தாழ்ந்த 
நீைர ைடய வற்றிய கயத்திடத் ; சி  ேகால் ெவண் கிைட - சிறிய தண்டாகிய ெவளி 
கிேடச்சின ; என் ழ் வா  வறல் ேபால நன் ம் ெநாய்  - ேகாைடக் கண் உலர்ந்த 
சுள்ளிையப் ேபாலப் ெபாி ம் ெநாய் ; ைமயற்  - குற்றமற் ; விசும் ற ஓங்கிய 
ெவண் குைட - விண்ணின் கண்ேண ெபா ந்த யர்ந்த ெவண் குைடயிைன ம்; ரசு 
ெக  ேவந்தர் அரசு ெக  தி - ரசிைன ைடய அரசர  அரசாட்சிையப் ெபா ந்திய 
ெசல்வம் எ- . 
 
    கு ர விரக்கு ெமன்ப  கு மக்கைளக் ெகாள் ங் கடைமயன்றி மிகத் தரேவண்  
ெமன்  இரத்தைல. தாயம் சிறிேயான் ெபறின், அ  மிக ம் சிறந்ததன் ; ேவந்தர் 
அரசு ெக  தி  வி மிேயான் ெப குவனாயின் நன் ம் ெநாய்தா ெலனக் கூட்  
விைன  ெசய்க. மன், ஆக்கத்தின்கண் வந்த . அம்ம: அைசநிைல. 
 
    விளக்கம்: தந்ைத த் க் கழிந்தவழி அவன்வழித் ேதான் ம் அரசு ைறெய ம் 
தாய ைறைய ஈண் ப் "பழவிறல் தாயம்" என் ம், த்ேதார் இறந்த பின்ேன வ ம் 
உாிைம ைடத் ெதன்றற்கு " த்ேதார் த்ேதார் கூற்றம் உய்த்ெதன" என் ம் 
கூறினான். உாிய கடைமையக் கு மக்கள் தாேம நல்குவராத ன், ைகயிகந்த கடைம 
வாங்கும் ேவந்தன் ெசயைலக் "கு ர  இரக்கும் சிறிேயான்" என்றான். கு  ர  - 
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கு மக்கைளப் ரத்தற் ெபா ட் ப் ெப ம் கடைம. மிக்க ஆண்ைமேய ேவந்தற்கு 
ேவண்டப் ப த ன், அஃதில்லாதாைனக் "கூாிலாண்ைமச் சிறிேயான்" என்றான். 
மதன் - மன ெவ ச்சி. கிைட - கிேடச்சு; அஃதாவ  ெநட் . என் ழ் - ெவயில். 
சிறந்தன்  - மிகுதிப் ெபா ட்டாய், கனம் மிகுந்த  என நின்ற . மன் ெனன்ற  ஆகும் 
என ஆக்கப் ெபா ள் த த ன், ஆக்கம் என்றார். 
    -----------   
 

76. பாண் யன் தைலயாலங்கானத் ச் ெச ெவன்ற ெந ஞ்ெசழியன் 
 
    பாண் யன் ந ஞ்ெசழியன் தைலயாலங்கானத் ச் ெச வில் தன்ைன ெயதிர்த்த 

 ேவந்தர் இ வ ம் கு நில மன்னர் ஐவ மாகிய எ வ ம் ேதாற்ேறா மா  தான் 
ஒ வேன ெவன்ற சிறப்ைப ம ைர நக்கீரர், ஆலம்ேபாி சாத்தனார், கல்லாடனார் 

த ய சான்ேறார் பலர் கழ்ந்தி க்கின்றனர். அவ ள், இைடக்குன் ர்கிழார் 
என் ம் சான்ேறார் இச் ெசழியன் ெவற்றி ெபற்ற காலத்தில் இ ந்தவர். அவர் இச் 
ெசழியன் ஒ வனாய் இ ந்  ெபா  ெவன்றைத, "ஒ வைர ெயா வர் அ த ம், 
ஒ வர்க் ெகா வர் ெதாைலத ம் இவ் லகத்ேத ெதான் ெதாட்  வ வன; அவ்வா  
அ த ம் ெதாைலத ம் நிக மிடத்  ெவற்றி ெபற்ேறார் பல ம் பல ைடய 

ைணெபற்  அதைனப் ெபற்ற  ேகள்வி ற் ள்ேளாேமயல்ல  ஒ வேன தனித்  
நின்  பலராய்க் கூ  ெயதிர்ப்ேபாைர ெவன்ற  ேகட் லம்; பாண் யன் ஒ வனாய் 
நின்  தம் பீ ம் ெசம்ம ம் அறியாமல் எதிர்த்த எ வர். நல்வலம் அடங்க ெவன்ற , 
இன் கா ம் யாம் ேகட்டதன் " என இப்பாட் ன்கண் வியந்  கூறி ள்ளார். 
 
    இைடக்குன் ர் என்ப  இவர ர். இவர் ேவளாளர். இவர் பாண் யன் 
ெந ஞ்ெசழியன் ஒ வனால் எ வைர ெவன்ற ெசய்திைய வியந் ம், ேபார் ெசய்த 
திறத்ைதப் கழ்ந் ம், பைகவர் க த்தழிந்த வைகையக் கட் ைரத் ம், அவன் 
ேபார்க்குச் ெசன்ற நலத்ைதப் பாராட் ம் பா ள்ளார். சு ங்கச் ெசால் ன், 
தைலயாலங்கானப் ேபார் நிகழ்ச்சிைய ேநாிற் கண் ைரக்கும் சான்ேறா ள் இவர் 
சிறந்தவர் என்ப  மிைகயாகா . 
 
        ஒ வைன ெயா வ ன த ந் ெதாைலத ம் 
        வ தன்றிவ் லகத் தியற்ைக 
        இன்றி ங்ேகா ேகளலந் திரளைர 
        மன்ற ேவம்பின் மாச்சிைன ெயாண்டளிர் 
        ெந ங்ெகா  ழிைஞப் பவெரா  மிைடந்           5 
        ெசறியத் ெதா த்த ேதம்பாய் கண்ணி 
        ஒ யன் மாைலெயா  ெபா யச் சூ ப் 
        பா ன் ெறண்கிைண கறங்கக் காண்டக 
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        நா ெக  தி விற் பசும் ட் ெசழியன் 
        பீ ஞ் ெசம்ம  மறியார் கூ ப்          10 
        ெபா  ெமன்  தன்றைல வந்த 
        ைனகழ ெல வர் நல்வல மடங்க 
        ஒ தா னாகிப் ெபா களத் தடேல.          (76) 
 
    திைண: வாைக. ைற: அரசவாைக. பாண் யன் தைலயாலங்கானத் ச் 
ெச ெவன்ற ெந ஞ்ெசழியைன இைடக்குன் ர் கிழார் பா ய . 
 
    உைர: ஒ வைன ஒ வன் அ த ம் ெதாைலத ம் வதன்  - ஒ வைன 
ெயா வன் ெகால் த ம் ஒ வற்ெகா வன் ேதாற்ற ம் திதன் ; இவ் லகத்  
இயற்ைக - இந்த உலகத்தின்கண் ன்ேன ெதாட்  இயல் ; இன்றின் ஊங்கு ேகளலம் 
- இன்ைறயின் ன் ேகட்டறிேயாம்; திரள் அைர மன்ற ேவம்பின் - திரண்ட 
தாைள ைடய மன்றத்திடத்  ேவம்பின ; மாச்சிைன ஒண் தளிர் - ெபாிய 
ெகாம்பின்கண் உண்டாகிய ஒள்ளிய தளிைர; ெந ங் ெகா  உழிைஞப் பவெரா  
மிைடந்  - நீண்ட ெகா யாகிய உழிைஞக் ெகா டேன விரவி; ெசறியத் ெதா த்த 
ேதம்பாய் கண்ணி - ெசறியத் ெதா க்கப்பட்ட ேதன் மிக்க மாைலைய; ஒ யல் 
மாைலெயா  ெபா யச் சூ  - வைளய மாைல டேன சிறப்பச் சூ ; பா ன் ெதண் 
கிைண கறங்க - ஓைசயினிய ெதளிந்த ேபார்ப்பைற ெயா ப்ப; காண்தக - காட்சிதக; 
நா  ெக  தி வின் பசும் ண் ெசழியன் - நா  ெபா ந்திய ெசல்வத்திைன ைடய 
பசும் ெபான்னாற் ெசய்த ைணயணிந்த ெந ஞ் ெசழியன ; பீ ம் ெசம்ம ம் 
அறியார் - ெப ைமைய ம் உயர்ந்த தைலைமைய ம் அறியாராய்; கூ ப் ெபா ம் 
என்  தன் தைல வந்த - தம்மிற்கூ ப் ெபா ேவெமன்  தன்னிடத்  வந்த; ைன 
கழல் எ வர் நல் வலம் அடங்க - ைனந்த ரக் கழ ைன ைடய இ  ெப  
ேவந்த ம் ஐம் ெப  ேவளி மாகிய ஏழரச ைடய நல்ல ெவன்றி யடங்க; ஒ  
தானாகிப் ெபா  களத்  அடல் - தான் ஒ வனாய் நின்  ெபா  களத்தின்கட் 
ெகால் தல் எ- . 
 
    ஒ வைன ெயா வன் அ த ம் ெதாைலத ம் வ தன் ; இவ் லகத் தியற்ைக; 
ெசழியன் ெபா  ெமன்  வந்த எ வர் நல்வல மடங்க ஒ வனாகித் ெதாியைல 
மாைலெயா  காண்டகச் சூ க் கிைண கறங்கப் ெபா  களத்  அடல் இன்றின் 
ஊங்ேகா ேகளலம் எனக் கூட்  விைன  ெசய்க. 
 
    விளக்கம்: ேவம்பின , அ ப்பகுதி ப த் த் திரண் த்த ன், திரளைர 
ெயன்றாராக, உைரகாரர், "திரண்ட தாள்" என்றார். பவர் - ெகா . ேவம் , 
அைடயாளப் ; உழிைஞ - ேபார்த் ைறக்குாிய . ஒ யல் மாைல - வைளய மாைல. 
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ெசம்மல், ெசம்ைம ைடைம அதைன ைடயார் தைலவராத ன், ெசம்மல் தைலைம 
யாயிற் . ைன கழல் எ வராவார். ேசரன், ேசாழன், திதியன், எழினி, எ ைம ரன், 
இ ங்ேகா ேவண்மான், ெபா நன் என்ற எ வர். பசும் ண் பாண் ய ெனன்னா , 
ெசழியன் என்றார். பசும் ண் பாண் ய ெனன்ற ெபயேர ைடய பாண்  
ேவந்தெனா வன் உளனாத ன். 
    ------ 
 

77. தைலயாலங்கானத் ச் ெச ெவன்ற பாண் யன் ெந ஞ்ெசழியன் 
 
    பாண் யன் ெந ஞ்ெசழியன் தைலயாலங்கானத் ச் ெச வில் ேத ர்ந்  வந்  
நின்ற காட்சிைய ம் அவன் பின்னர்ப் பைகவெரா  ெபா  அவைரக் ெகான்றவிடத் 
தைமந்த ேதாற்றத்ைத ம் கண்ட இைடக்குன் ர் கிழார், ெந ஞ்ெசழியன் ேதர்க் 
ெகா ஞ்சிக்கண் நிற்கின்றானாயி ம், "யார்ெகால் அவன்; அவன் கண்ணி வாழ்க" 
என வியந்  வாழ்த்தி, "அவன் இளைமச் ெசவ்வி அண்ைமயிற்றான் கழிந்தான்; 
இ கா ம் அணிந்தி ந்த கிண்கிணிைய நீக்கி இப்ேபா தான் கழல் அணிந்தான்; 
ெசன்னியில் ேவம்பின் தளி ம் உழிைஞக் ெகா ம் விரவித் ெதா த்த 
கண்ணி ைடயனானான்; இ வைர யணிந்தி ந்த ெதா ைய நீக்கிக் ைகயில் 
வில்ைலப் பற்றிக்ெகாண்  ேதர் ெமாட் ல் நிற்கின்றான்; மார்பில் 
தாரணிந் ள்ளானாயி ம் ஐம்பைடத்தா ைய இன்ன ம் கழித்திலன்; 
பால ந் வைத விட்  இப்ேபாேத உணவிைன ம் உண்ணத் தைலப்பட்டான்; 
இத் ைண இைளேயான், தியராய் ேமன்ேமல் ெவகுண்  வ ம் ரைரக் கண்  
வியப்ப ம் ெசய்கின்றிலன்; இகழ்வ ம் இலன்; அவர்மீ  பாய்ந்  பற்றிக் கீேழ 
கவிழ்த் , அவர் தம் உடல் நிலத்தில் ழக் ெகான்றேபா ம், அவன் கத்தில் 
மகிழ்ச்சிேயா, இவ்வா  ெசய்ேத ெமன்ற த க்ேகா ஒன் ம் ேதான் கின்றில ; இவன் 

ரம் இ ந்தவா  என்ேன" என இப் பாட் ன் கண் வியந்ேதா கின்றார். 
 
        கிண்கிணி கைளந்தகா ெலாண்கழ ெறாட் க் 
        கு மி கைளந்த தல் ேவம்பி ெனாண்டளிர் 
        ெந ங்ெகா  ழிைஞப் பவெரா  மிைலந்  
        கு ந்ெதா  கழித்தைகச் சாபம் பற்றி 
        ெந ந்ேதர்க் ெகா ஞ்சி ெபா ய நின்ேறான்          5 
        யார்ெகால் வாழ்கவவன் கண்ணி தார் ண்  
        தா  கைளந்தன்  மிலேன பால்விட் 
        டயினி  மின்றயின் றனேன வயின்வயின் 
        உடன் ேமல் வந்த வம்ப மள்ளைர 
        வியந்தன்  மிழிந்தன்  மிலேன யவைர          10 
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        அ ந்தப் பற்றி யகல்விசும் பார்ப்ெபழக் 
        கவிழ்ந் நிலஞ் ேசர வட்டைத 
        மகிழ்ந்தன்  ம ந்தன்  மதனி  மிலேன.           (77) 
 
    திைண ம் ைற  மைவ. அவைன அவர் பா ய . 
 
    உைர: கிண்கிணி கைளந்த கால் ஒண் கழல் ெதாட்  - சதங்ைக வாங்கப்பட்ட 
கா ேல ஒள்ளிய ரக் கழ ைனச் ெசறித் ; கு மி கைளந்த தல் - கு மி 
ெயாழிக்கப்பட்ட ெசன்னிக்கண்ேண; ேவம்பின் ஒண் தளிர் ெந ங்ெகா  ழிைஞப் 
பவெரா  மிைலந்  - ேவம்பின  ஒள்ளிய தளிைர ெந ய ெகா யாகிய உழிைஞக் 
ெகா ேயா  சூ ; கு ந் ெதா  கழித்த ைக சாபம் பற்றி - குறிய வைளகைள 
ெயாழிக்கப்பட்ட ைகயின்கண்ேண வில்ைலப் பி த் ; ெந ந் ேதர்க் ெகா ஞ்சி 
ெபா ய நின்ேறான் - ெந ய ேதாின  ெமாட் ப் ெபா ெபற நின்றவன்; யார் 
ெகால் - யாேராதான்; அவன் கண்ணி வாழ்க - யாேர யாயி ம் அவன் கண்ணி 
வாழ்வதாக; தார் ண்  தா  கைளந் தன் ம் இலன் - தாைர யணிந்  
ஐம்பைடத்தா  கழித்த ம் இலன்; பால்விட்  அயினி ம் இன்  அயின்றனன் - 
பாைல ெயாழித்  உண ம் இன் ண்டான்; வயின் வயின் - ைற ைறயாக; 
உடன்  ேமல் வந்த வம்ப மள்ளைர - ெவகுண்  ேமல் வந்த திய ரைர; 
வியந்தன் ம் இழிந்தன் ம் இலன் - மதித்த ம் அவமதித்த ம் இலன்; அவைர 
அ ந்தப் பற்றி - அவைர இ கப் பி த் ; அகல் விசும்  ஆர்ப்  எழ - பரந்த 
ஆகாயத்தின் கண்ேண ஒ  ெயழ; கவிழ்ந்  நிலஞ் ேசர அட்டைத - கவிழ்ந்  உடலம் 
நிலத்தின்கண்ேண ெபா ந்தக் ெகான்றதற்கு; மகிழ்ந்தன் ம் ம ந்தன் ம் அதனி ம் - 
இலன் மகிழ்ந்த ம் இவ்வா  ெசய்ேதெமன்  தன்ைன மிகுத்த ம் அதனி ம் 
இலன் எ- . 
 
    யார் ெகால் என்ற  வியப்பின்கட் குறிப்  இழித்தன் ெறன்ப  இழிந்தன்ெறன 
ெம ந்  நின்ற . 
 
    விளக்கம்: இளஞ் சிறார்க்குக் கா ற் கிண்கிணி ம், தைலயிற் கு மி ம்,ைகயில் 
குறிய வைள ம், மார்பில் ஐம்பைடத் தா ம் அணிவ ம், பா ணவளிப்ப ம் 
பண்ைடத் தமிழ்ச் ெசல்வர் மர . இளைம கழிந்  காைளப் ப வ ெமய்தினார் கா ற் 
கழ ம் ேதாளில் ெதா ம் மார்பில் மாைல ம் அணிவர்; ேசாற் ண  உண்பர். 
ஈண்  ெந ஞ்ெசழியன் இளைமச் ெசவ்விைய இன் ம் நன்கு கழிந்திலன் என்றற்கு 
இவற்ைற விாித் க் கூறினார். ெகா ஞ்சி ேதர்த்தட் ன் ந ேவ ெமாட் ப்ேபா 
லைமத்த இடம்; அ  ெமாட்ெடன் ம் கூறப்ப ம். அ  ெகா ஞ்சி ெயனப்பட்ட . 
தன்ெனா  ெபார வ வா ள் தக்ேகாைர மதிப்ப ம், தகவிலாைர அவமதிப்ப ம் 
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ெசய்தல் மறவர்க்கும் இயல் ; அவ்வியல் ம் இவன்பால் காணப்படவில்ைல; 
ேமல்வ ம் ரைரக் ெகான்  ழ்த் மிடத்  எய் ம் ெவற்றியால் மகிழ்த ம் இயல் ; 
அ  தா ம் இவனிடம் இல்ைல. இவற்ைறக் கண்டதால் வியந் , "யார் ெகால்" 
என்றார். 
    --------   
 

78. தைலயாலங்கானத் ச் ெச ெவன்ற பாண் யன் ெந ஞ்ெசழியன் 
 
    தைலயாலங்கானத் ச் ெச வில் பாண் யன் ெந ஞ்ெசழியைனப் ேபாெரதிர்ந்த 
பைகேவந்தர் எ வர் ேமற்ெகாண்  ேபாந்த ெகாள்ைக சீாிதன்ைமயால் அவர் 
ெகட்டனர் என்பார் ேபால இப் பாட் ன்கண் இைடக்குன் ர் கிழார், "எம் 
இைறவனான ெந ஞ்ெசழியன  மைலத்தற்காிய மார்பிைன மதியா  யாேம 
வி மியம், ெபாியம்; நம்ெமா  ெபா ம் இவ ம் இைளயன், ெகாள்ளத்தக்க 
ெகாள்ைள ம் ெபாி , என இகழ்ந்த க த் டன் வந்தனர்; அவர் றங்ெகா த் 
ேதா மா  ெவன்றதேனாடைமயாத எங்கள் இைறவனான ெசழியன் அவர்தம் மகளிர் 
நாண ற்  உயிர் வி மா  அவர்கட்குத் ெதான் ெதாட் ாியவாகிய ஊர்கட்கும் 
ெசன்  ஆங்ேக அவ் ேவந்தர்கைளக் ெகான்றழித்தான்" என்  பா க் காட் கின்றார். 
 
        வணங்குெதாைடப் ெபா ந்த வ ெக  ேநான்றாள் 
        அணங்க ங் க ந்திற ெலன்ைன ணங்குநிமிர்ந் 
        தைளச்ெசறி ைவ யிைரக்குவந் தன்ன 
        மைலப்ப  மகல மதியார் சிைலத்ெத ந்  
        வி மியம் ெபாியம் யாேம நம்மிற்          5 
        ெபா ந  மிைளயன் ெகாண் ம் ெபாிெதன 
        எள்ளி வந்த வம்ப மள்ளர் 
        ல்ெலன் கண்ணர் றத்திற் ெபயர 
        ஈண்டவ ர த  ெமால்லா னாண்டவர் 
        மாணிைழ மகளிர் நாணினர் கழியத்          10 
        தந்ைத தம்  ராங்கண் 
        ெதண்கிைண கறங்கச்ெசன் றாண்டட் டனேன.           (78) 
 
    திைண ம் ைற  மைவ. அவைன அவர் பா ய . 
 
    உைர: வணங்கு ெதாைடப் ெபா ந்த வ  ெக  ேநான்றாள் - வைளந்த சந் களாற் 
ெபா ந்த வ  ெபா ந்திய ேபாாின் கண் நிைல தளராத ெபாைறயிைன ைடய 
தாளிைன ம்; அணங்க ங் க ந் திறல் - வ த் தற்காிய மிக்க வ ைய ைடய; 
என்ைன - என் இைறவன்; அைளச் ெசறி உ ைவ இைரக்கு ணங்கு நிமிர்ந்  
வந்தன்ன - ைழயின்கட் கிடந்த  தான் வி ம்பியேதார் இைரைய ேநாக்கி 
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ாிநிமிர்ந்  வந்தாற்ேபான்ற; மைலப்ப ம் அகலம் - மா ப தற்காிய மார்பத்ைத; 
மதியார் சிைலத்  எ ந்  - மதியாராய் ஆர்த்  எ ந்தி ந் ; வி மியம் ெபாியம் யாம் 
- சிறப் ைடேயம் பைடயாற் ெபாிேயம் யாங்கள்; நம்மிற் ெபா ந ம் இைளயன் - 
நம்மிற் ெபா வா ம் இைளயன்; ெகாண் ம் ெபாி  - ெகாள்ைள ம் ெபாி ; என 
எள்ளி வந்த வம்ப மள்ளர் - என இகழ்ந்  வந்த நிைலயில்லாத ரர்; ல்ெலன் 
கண்ணர் றத்திற் ெபயர - ற்ெகன்ற கண்ணராய் நின்றவிடத்  நில்லாேத றத்ேத 
ேபாக; அவர் ஈண்  அ த ம் ஒல்லான் - அவைர இப் ேபார்க்களத்தின் கண்ேண 
ெகான்றி த ம் உடன்படானாய்; ஆண்  - அவ்விடத் ; அவர் மாணிைழ மகளிர் 
நாணினர் கழிய - அவர் மாட்சிைமப்பட்ட ஆபரணத்ைத ைடய மகளிர் நாணினராய் 
இறந் பட; தந்ைத தம் ர் ஆங்கண் - தந்ைதய ைடயவாகிய தங்கள் ஊாிடத் ; ெதண் 
கிைண கறங்கச் ெசன்  - ெதளிந்த ேபார்ப்பைற ெயா ப்பச் ெசன் ; ஆண்  
அட்டனன் - அவ்விடத்ேத ெகான்றான் எ- . 
 
    தந்ைத தம்  ெரன்றதைன, "ஏவ ைளயர் தாய்வயி  கறிப்ப" என்றாற்ேபாலக் 
ெகாள்க. தந்ைத தம்  ெரன்ற , தாம் ேதாற்றிச் ெசய்த நகாியன்றி உைற ம் 
க ம் தலாகிய ஊர்கைள. 
 
    விளக்கம்: தாளில் அணிந்த ரகண்ைட இைடேய ெதா க்கப் பட்ட 
சந் கைள ைடயதாக ன், ெதாைட ெயன் ம், அ தான் வைள ைடயதாதல் பற்றி, 
"வணங்குெதாைட" ெயன் ம் கூறினார். ணங்கு நிமிர்தல் - ாி நிமிர்தல்; அஃதாவ  

ங்கி ெய ந்த டன் ைககைள ம் உடம்ைப ம் நீட் த் திமிர்விட் ச் ேசாம்பைலப் 
ேபாக்குதல். ன் ம், " ணங்கு நிமிர் வயமான்" ( றம்.52) என்ற  காண்க. மைலத்தல் 
- மா பட் ப் ெபா தல். ஆண்ைமயால் உளதாகும் சிறப்பிைன ைடைம ேதான்ற, 
"வி மியம்" என்றார். வம்ப - மள்ளர் - தியராய் வ ம் ரர்; ன்  வந்ேதார் 
ேதால்வி ற் ெறாழித ன் தியர் தியராய் வந்  நீங்குத ன், "நிைலயில்லாத ரர்
‘ என் ைரத்தார். ேதால்வியால் உளம் ம ங்கி ஒளியிழந்த கண்ணராத ன், " ல்ெலன் 
கண்ணர்" என்றார். அவ்விடத் ெதன் ழி, அகரச் சுட் ப் பின்னர் வ ம் தந்ைத தம் 

ைரக் குறிக்கும். இைளயர் பலராயி ம், ஒவ்ெவா வைர ம் ெபற்ற தாய் ஒ த்தி 
யாதலால் தாெயன்றாற் ேபால, ஊர் ஒ ைமயாற் கூறப்பட்ட . 
    ---------  
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79. தைலயாலங்கானத் ச் ெச ெவன்ற பாண் யன் ெந ஞ்ெசழியன் 
 
    தைலயாலங்கானத் ச் ெச வின்கண் பாண் யன் ெந ஞ்ெசழிய ைடய ரர்கள், 
பைகவர் பைடைய யழித்  வ ைகயில், பகற்ேபா  கழிய ற்ற . ஞாயி  
மைறதற்குச் சில நாழிைகக்கு ன்ேப ெசழியன் ெச க்களம் ேநாக்கி வந்தான். 
வந்தவன், காைலப்ேபாதில் ாி ள்ள கயத்தில் ழ்கி நீரா  ேவம்பின் மாைல 
சூ ப் ேபார்க்குத் ெதண்கிைண ன்பாகக் கறங்கிச் ெசல்ல, பின்ேன ெப ம் 
களிெறான்  நடந்  வ வ  ேபாலப் ெப மிதத் டன் ேபார்க்களத்திற்கு வந்தான். 
ெபார நிற்கும் ர ம் பலராயி ந்தனர். இக் காட்சிையக் கண்ட இைடக்குன் ர் கிழார் 
"பகற்ேபா  மிகக் குைறவாக ளேத; இவரைனவ ம் படா  ஒ சிலர் உயிர் தப் வர் 
ேபா ம்" எனத் தம் ள் நிைனந்  இப்பாட் ைனப் பா ள்ளார். 
 
        ர் வாயிற் பனிக்கய மண்ணி 
        மன்ற ேவம்பி ெனாண்குைழ மைலந்  
        ெதண்கிைண ன்னர்க் களிற்றி னிய  
        ெவம்ேபார்ச் ெசழிய ம் வந்தன ெனதிர்ந்த 
        வம்ப மள்ளேரா பலேர          5 
        எஞ்சுவர் ெகால்ேலா பகறவச் சிறிேத.          (79) 
 
    திைண ம் ைற  மைவ. அவைன அவர் பா ய . 
 
    உைர: ர் வாயில் பனிக்கயம் மண்ணி - தன  பைழய நகாிவாயிற்கண் குளிர்ந்த 
ெபாய்ைகயின் கண்ேண ழ்கி; மன்ற ேவம்பின் ஒண் குைழ மைலந்  - மன்றத்திடத்  
ேவம்பின  ஒள்ளிய தளிைரச் சூ ; ெதண் கிைண ன்னர்க் களிற்றின் இய  - 
ெதளிந்த ஓைசைய ைடய பைற ன்னாகக் களி  ேபாலப் ெப மிதத்ேதா  நடந் ; 
ெவம் ேபார்ச் ெசழிய ம் வந்தனன் - ெவய்ய ேபாைர ைடய ெந ஞ்ெசழிய ம் 
வந்தான்; எதிர்ந்த வம்ப மள்ளர் பலர் - அவேனா  பைகத்த நிைலயில்லாத மறவர் தாம் 
பலர்; பகல் தவச் சிறி  - பகற்ெபா  மிகச் சிறிதாதலால்; எஞ்சுவர்ெகால் - அவ ட் 
சிலர் படா ெதாழிய ங் கூ ம் எ- . 
 
    ேபார் மடந்ைதையப் ணர வ கின்ற கன்னிப்ேபா ராதலால், "பனிக்கய மண்ணி" 
ெயன்றார். கிைண ன்னர் வ தல், யாைனக்கும் இவ க்கும் ஒக்கும். 
 
    விளக்கம்: கயம் மண்ணி - நீர்நிைலயின்கண் ழ்கி நீரா ; "மண்ணிய ெசன்ற 
ெவாண் த லாிைவ" (கு ந் 292) என்றாற்ேபால. ேபார்ப்பைற கறங்கிக்ெகாண்  

ன்ேன ெசல்லப் ேபார்க்களி  பின்ேன ெசல்வ  ேபால, ெசழிய ம் ேபார்ப்பைற 
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கறங்கி ன்ேன ெசல்லத் தான் பின்ேன ெசன்றான் என்றறிக. பகல் மைற ன் ஒ  
ர ம் எஞ்சாமற் ெபார ேவண் ெமன்ப  அவன் ெமாழிந்த வஞ்சின மாக ன், 

"எஞ்சுவர் ெகால்ேலா" என்றார்; என்றாராயி ம், பகற்ேபா  வதற்கு ன்ேப பைக 
ரர் அைனவ ம் எஞ்சாமற் பட்டனர் என அறிக. அரசு கட் ேலறிய பின் தன் 
தலாகச் ெசய் ம் ேபாராதலால், இ  கன்னிப்ேபாெரனப்பட்ட . 

    -----   
 

80. ேசாழன் ேபாரைவக் ேகாப்ெப  நற்கிள்ளி 
 
    இக்கிள்ளி, த்தைலக் ேகாப்ெப  நற்கிள்ளியின் ேவ ப த்தற்குச் சான்ேறாரால் 
இவ்வா  கூறப்பட்டான். இவன் ெபயாில் ேபாரைவ ெயன்ப  ேபார்ைவ ெயனக் 
காணப்ப வ  ஏ ெபயர்த் ெத திேனாரால் ேநர்ந்த பிைழ. இவன் தந்ைத தித்தன் 
எனப்ப வன். அவன் ெசய டத்ேத ெவ ப் ற்ற இவன் ேவேறார் ஊாில் 
வாழ்ந் வந்தான். இவன் கட் ளைம ம் ேபார் வன்ைம ம் உைடயன். ஒ கால், 
இவன் க்காவல் நாட்  ஆ ர் ெசன் , அங்ேக மல்லன் ஒ வைன மற்ேபாாில் 
ெவன்  ேமம்பட்டான். இவ ைடய ஆண்ைம அழகு த ய பண் களில் 
ேபாீ பா ற்ற நக்கண்ைணயார் என்பார் இவன்பாற் ெப ங்காதல் ெகாண்டார். அவர் 
அக்கிள்ளி ெசன்  தங்கிய ஆ ாில் இ ந்தவர். ெப ங்ேகாழி நாய்கன் என்பாற்கு 
மகளாராவர்; நல் ைசப் லைம ம் வாய்ந்தவர். அவர்க்குக் காதல் 
ெபாிதாயி ந்தேதயன்றி, அவன் அவர்பாற் காதல் ெகாண்ெடா கிய குறிப்ெபான் ம் 
கிைடத்தில . பின்னர் இவன் எவ்வா   ேவந்த னாயினன் என் ம், 
நக்கண்ைணயார் என்னாயின ெரன் ம் ெதாிந்தில. 
 
    ேபாரைவக் ேகாப்ெப நற்கிள்ளி க்காவல் நாட்  ஆ ர் மல்லெனா  ெபா  
ெவன்  நின்ற காலத் ச் சாத்தந்ைதயார் என் ம் சான்ேறார் உடனி ந்  ேநாிற் 
கண்டார். அக்காட்சி அவ ள்ளத்ைதக் கவர்ந்தைமயின், இப்பாட் ன்கண் அம் 
மற்ேபாைர விாித் ைரக்கின்றார். 
 
    சாத்தந்ைதயார் என்ப  சாத்தன் தந்ைதயார் எனப் ெபா ள்ப மாயின் ஈண்  
இயற்ெபயராகேவ ள . சாத்தன் தந்ைத ெயன்ப  ெபா ளாயின், இவர  
இயற்ெபயர் கூறப்படேவண் ம். இவர் இக்கிள்ளியின்பால் இளைம ெதாட்ேட 
ேபரன் ம் ெப மதிப் ம் ெகாண்டவர். ெப நற்கிள்ளி தந்ைதைய ெவ த்  க்காவல் 
நாட்  ஆ ைரயைடந்தி க்ைகயில் தா ம் உடனி ந்  இவன் ெசயல்கைளக் 
குறித் க் ெகாண் ள்ளார். ஆ ர் மல்லைன ெவன்ற ம், பிற ேபார்களில் ரைர 
ெவன்ற ம் இவன  ேபார்த் திற ம் இவரால் விாியக் கூறப்பட் ள்ளன. ேபாாில் 
ம ம் மள்ளர் உம்ப லகில் அமர மகளிைர மணப்பர் என்  இவர் கூ கின்றார். 
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அம்  ைதப்பி ம், ேவல் பிறழி ம், யாைனக்ேகாட்  தி ம த் ன்றி ம் 
அ ெபயர்த்ேதாடாைம பீ ைடயாளர்க்குச் சிறப்ெபனக் க வர். 
 
        இன்க ங் கள்ளி னா  ராங்கண் 
        ைமந் ைட மல்லன் மதவ  க்கி 
        ஒ கால் மார்ெபா ங் கின்ேற ெயா கால் 
        வ தார் தாங்கிப் பின்ெனா ங் கின்ேற 
        நல்கி  நல்கா னாயி ம் ெவல்ேபார்ப்         5 
        ேபார ந் தித்தன் காண்கதி லம்ம 
        பசித் ப்பைண ய ம் யாைன ேபால 
        இ தைல ெயாசிய ெவற்றிக் 
        களம் கு மல்லற் கடந்த  நிைலேய           (80) 
 
    திைண: ம்ைப: ைற: எ ைம மறம். ேசாழன் ேபாரைவக் ேகாப்ெப நற்கிள்ளி 

க்காவல் நாட்  ஆ ர் மல்லைனப் ெபா  அட்  நின்றாைனச் சாத்தந்ைதயார் 
பா ய . 
 
    உைர: இன் க ங் கள்ளின் ஆ  ராங்கண் - இனிய அழன்ற கள்ளிைன ைடய 
ஆ ாிடத் ; ைமந் ைட மல்லன் மதவ  க்கி - வ ைய ைடய மல்லன  மிக்க 
வ ையக் ெக த் ; ஒ கால் மார்  ஒ ங்கின்  - ஒ கால் மண் யாக மார்பிேல 
ம த்  ைவத் ; ஒ கால் வ தார் தாங்கி - ஒ கால் அவன் ெசய்கின்ற உபாயத்ைத 
விலக்கி; பின் ஒ ங்கின்  - கின்கண் வைளத் ; பசித் ப் பைண ய ம் யாைன 
ேபால - பசித்  ங்கிைலத் தின்றற்கு ய ம் யாைனைய ெயாப்ப; இ தைல ஒசிய 
எற்றி - தைல ங் கா மாகிய இரண் ட ம் றிய ேமாதி; களம் கு மல்லன் கடந் த  
நிைல - அக்களத்தின்கட் க்க அம் மல்லைன எதிர்ந்  நின்  ெகான்ற நிைலைய; 
நல்கி ம் நல்கா னாயி ம் - கண்டால் உவப்பி ம் உவவானாயி ம்; ெவல்ேபார்ப் 
ேபார் அ ந் தித்தன் காண்க - இவன் தந்ைதயாகிய ெவல் ம் ேபாாிைன ைடய 
ெபா தற்காிய தித்தன் காண்பானாக எ- . 
 
    என்ற , தந்ைத டன் ெவ த் ப் ேபாந்தான் அம ட் குந் , இப்ேபார் 
ெசய்தாைன அவன் வி ம்பின் உவக்கின்றான், வி ம்பாவி ன் அஞ்சுகின்றா 
ெனன்பதாம். "பைண ய ம் யாைன ேபால ஒ  தைல ெயாசிய ெவாற்றி" என்  
பாடேமாதி, அம் மல்லன் ற்கூறாயி ம் பிற்கூறாயி ம் ஒ தைல றிய ேமாதி 
ெயன் ைரப்பா  ளர். தில்: விைழவின்கண் வந்த . 
 
    விளக்கம்: க ங் கள், ளிப்  மிகுதியால் களிப் ற் ச் சீறிப் ெபாங்கும் கள்; 
அதைனேய "அழன்ற கள்" ெளன்றார். தன்ேமல் மண் யாக இ ப்ேபாைனத் தள்ளிக் 
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கீழ்ப்ப த்தற்ெபா ட் ச் ெசய்யப்ப ம் மற்ேபார்ச் சூழ்ச்சி, "உபாயம்" எனப்பட்ட . 
பைண ய ம் - பைணக்கு ய ம் என நான்க  விாிந்த . ெபற்ற தந்ைத 
யாத ன், கண்டால் உவப்ெபய்தா ெதாழியான் என்ற க த்தால் "நல்கி ம்" என் ம், 
ெப நற்கிள்ளிபால் ெகாண்ட ெவ ப்பால் ஒ கால் உவவானாயி ம் வன்ைம கண்  
ெநஞ்சில் அஞ்சுவன் என்ப  ேதான்ற, "நல்கானாயி ம்" என் ம் கூறினார். 
    ---------  
 

81. ேசாழன் ேபாரைவக் ேகாப்ெப  நற்கிள்ளி 
 
    ேகாப்ெப  நற்கிள்ளி க்காவல் நாட்  ஆ ாின்கண் இ க்ைகயில் 
ேபா ண்டாயிற் . அப் ேபாாில் பைகத்  வந்ேதாைர ெயதிர்த் ப் ெபா ம் பைடயில் 
இக்கிள்ளி யி ந்தான். அப் பைடக்குத்தைலைம தாங்கிப் ெபா ம் இவன  
ேபாராண்ைமையக் கண்ட சாத்தந்ைதயார் ெப வியப் ற் , இப்பாட் ன்கண்ேண 
"இவன் பைடயின் ஆர்ப் க் கட ம் ெபாி ; களி கள் இ ேபால் ழங்குகின்றன; 
இந்நிைலயில் இவன் ைகப்ப ேவார் யாவேரா? அவர் ெபாி ம் இரங்கத்தக்கார்" எனப் 
பா ப் பர கின்றார். 
 
    திைண: வாைக. ைற: அரசவாைக. அவைன அவர் பா ய . 
 
        ஆர்ப்ெப  கட ம் ெபாிதவன் களிேற 
        கார்ப்ெபய மின் ழங்கலா னாேவ 
        யார்ெகா லளியர் தாேம யார்நார்ச் 
        ெசறியத் ெதா த்த கண்ணிக் 
        கவிைக மள்ளன் ைகப்பட்ேடாேர.          (81) 
 
    உைர: ஆர்ப்  எ  கட ம் ெபாி  - பைடயின  ஆரவாரம் எ கட ம் கூ  
ெயா க்கும் ஒளியி ம் ெபாி ; அவன் களி  அவ ைடய களி ; கார்ப் ெபயல் 
உ மின் ழங்கல் ஆனா - கார்காலத்  மைழயின்கண் இ யி ம் 

ழங்குதைலயைமயா; நார் ெசறியத் ெதா த்த ஆர் கண்ணி - நாரால் பயிலத் 
ெதா க்கப்பட்ட ஆத்திக் கண்ணிைய ம்; கவிைக மள்ளன் ைகப்பட்ேடார் - 
இடக்கவிந்த ைகயிைன ைடய ரன  ைகயின் கட் பட்ேடாராகிய; அளியர் 
யார்ெகால் - இரங்கத்தக்கார் தாம் யார் ெகால் எ- . 
 
    விளக்கம்: களிற்றின் ழக்க ம் கிள்ளியின் ைகப்ப ேவார் ◌்பால் இரக்க ம் 
கூ த ன், ஆர்ப்  பைடயின  ஆரவாரமாயிற் . கார் காலத்  இ  ழக்கம் கு  
குரலாய் ெந  நில்லாெதன வறிக. கண்ணி ம் கவிைக ைடய மள்ளன் என்க. 
ேசாழற் கு யிற் பிறந்தைமயின், ஆத்திக்கண்ணி ம், ஈைக அக் கு ப்பிறந்ேதார்க் 
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கியல் பாத ன், கவிைக ம் கூறினார். கவிைக: விைனத்ெதாைக. ைகயகப் பட்ேடார் 
யார்ெகால் என மனமிரங்கிக் கூறினார். அவர்தாம் ெகாைல ண்டல் ஒ தைல 
ெயன்றற்கு. 
    --------   
 

82. ேபாரைவக் ேகாப்ெப  நற்கிள்ளி 
 
    ேகாப்ெபா  நற்கிள்ளி ேபாரைவயில் நிகழ்த்திய மற்ேபாாின் விைரவிைனக் கண்ட 
சாத்தந்ைதயார் இப்பாட் ன்கண், அவ்விைரைவ மட் ல் வியந்  மற்ேபார்க்கு வந்த 
மல்லன் தன் ெவற்றிப் பயனாக ஆ ைரத் தனக்குாித்தாகக் ெகாள்ளக் க தி வந்தான். 
அவைன இக்கிள்ளி தான் ெவன்  அவன் எண்ணத்ைத மிக விைரயில் சிைதத்தான் 
என்  பா ப் பாராட் ள்ளார். 
 
        சா தைலக் ெகாண்ெடனப் ெபண்ணீற் ற்ெறனப் 
        பட்ட மாாி ஞான்ற ஞாயிற் க் 
        கட்  னிணக்கு மிழிசினன் ைகய  
        ேபாழ் ண் சியின் விைரந்தன்  மாேதா 
        ஊர்ெகாள வந்த ெபா நெனா          5 
        டார் ைன ெதாிய ென ந்தைக ேபாேர.          (82) 
 
    திைண ம் ைற  மைவ. அவைன அவர் பா ய . 
 
    உைர: சா  தைலக் ெகாண்ெடன - ஊாின்கண் விழாத் ெதாடங்கிற்றாக அவ் 
விழாவிற்குதவப் ேபாக ம்; ெபண்ணீற்  உற்ெறன - தன் மைனவி பிள்ைள 
ெப தைலப் ெபா ந்தினவளாக அவள் ெமய்ந்ேநாவிற் குதவப்ேபாக ம் ேவண் ; 
பட்ட மாாி ஞான்ற ஞாயிற்  - ெபய்கின்ற மைழைய ைடய ஞாயி  ழ்ந்த 
ேபாழ்தின்கண்; கட் ல் நிணக்கும் இழிசினன் ைகய  - கட் ைலப் பிணிக்கும் 

ைலமகன் ைகயதாகிய; ேபாழ் ண்  ஊசியின் விைரந்தன்  - வாைரச் ெச த் ம் 
ஊசியி ம் விைரந் ; ஊர் ெகாள வந்த ெபா நெனா  - ஊைரக் ெகாள்ளவந்த 

ரேனா ; ஆர் ைன ெதாியல் ெந ந்தைக ேபார் - ஆத்தியால் ெதா க்கப் பட்ட 
கண்ணிைய ைடய ெப ந்தைகய  ேபார் எ- . 
 
    ெந ந்தைக ேபார், பட்ட மாாி ஞான்ற ஞாயிற்றின்கட் சா தைலக் ெகாண்ெடனப் 
ெபண்ணீற்  உற்ெறன இழிசினன் ைகயதாகிய ஊசியின் விைரந்தன் ெறனக் கூட் க. 
சா தைலக் ெகாண்ெடன அதற்கு உதவப்ேபாக ம், ெபண்ணீற் ற்ெறன 
அதற்குதவப் ேபாக ெமன ேவ  ேவ  ெகாள்க; ஒன்றாக ைரப்பா  ளர். 
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    விளக்கம்: ஈற்  - பிள்ைளப் ேப . விழாவிற்கு உத த ம், மைனவி ெமய்ந்ேநா க் 
குத த ம் இழிசின க்குக் கடைமயாத ன், அவன் உள்ளத்ேத விைர  ேதான் வ  
ஒ தைலயாயிற் . ஞாயி  மைறதல் ைதயல் ேவைலக்கு இைட றாத ன், அஃ  
அவன் விைரவிைன மிகுதிப்ப த்திற் . மல்லெனா  ெபா மிடத் ப் 
ெப நற்கிள்ளியின் ைக ம் கா ம் விைரதற்கு இழிசினன் ைகயதாகிய ேபாழ் ண் சி 
உவமமாயிற் . ஊர் ெகாள வந்த ரன் என்றதனால், மல்லன் ேபாரைவக்கு வந்ததன் 
ேநாக்கம் ெவளிப்ப வதாயிற் . 
    ----------  
 

83. ேபாரைவக் ேகாப்ெப நற்கிள்ளி 
 
    ேபாரைவக் ேகாப்ெப நற்கிள்ளி ஆ ர்க்கண், தன் தந்ைதைய ெவ த்  வந்தி ந்த 
காலத்  அவன் கட் ளைம ம் ேபார் வன்ைம ம் நல்லழகும் கண் , அவ் ர்ப் 
ெப ங்ேகாழி நாய்கன் மகளாகிய நக்கண்ைணயார் என்பார் அவன்பால் காதற்காமம் 
ெகாண்டார். அவெரா  சிறந்த லவர்ெப மாட் மாவர். இப் பாட் ன்கண், அவர் 
ேகாப்ெப நற்கிள்ளி ெபா ட் த் ெதா  ெநகி ம் பசப் ற் த் தம் தாய்க் கஞ்சுவ ம், 
ஊாி ள்ள சான்ேறார் தம் காதற் ெப ைம யறிந்  மணம் ணர்த்த நிைனயாைமக்கும் 
வ ந்திக் கூறி ள்ளார். 
 
    ெப ங்ேகாழி நாய்கன் என்ற ெபயர், இவர் உைற ாிடத்  வாழ்ந்த வணிகர் 
மரபினர்ேபா ம் என நிைனத்தற் கிடந்த கிற . மாநாய்கன் என்ற ெபயர் 
இளங்ேகாவ களாற் கூறப்ப வதால் ெப ங்ேகாழி நாய்கன் என்ப  
இயற்ெபயராதற்கும் அைம ெமன உணரலாம். நக்கண்ணன் என வ ம் ஆண்பாற் 
ெபயர்க்ேகற்ப, நக்கண்ைண ெயன்ப  ெபண்பாற் ெபயராகும். இவர் பா யனவாக 
அகத்தி ெலான் ம், நற்றிைணயில் இரண் ம், றத்தில் ன் மாக ஆ  பாட் க்கள் 
உள்ளன. இவர் ேசாழன் ேபாரைவக் ேகாப்ெப நற்கிள்ளிபால் ைகக்கிைளக் காமக் 
காதல்ெகாண் ெடா கிய திறம் இப் பாட் க்களால் அறியலாம். 
 
        அ ைன ெதா கழன் ைமயணற் காைளக்ெகன் 
        ெதா கழித் தி தல்யான் யாயஞ் சுவேல 
        அ ேதாண் யங்க லைவநா வேல 
        என்ேபாற் ெப வி ப் க ெவன் ம் 
        ஒ பாற் படாஅ தாகி          5 
        இ பாற் பட்டவிம் ைமய ேர.           (83) 
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    திைண. ைகக்கிைள. ைற; பழிச்சுதல். அவைனப் ெப ங்ேகாழி நாய்கன் மகள் 
நக்கண்ைணயார் பா ய . 
 
    உைர: அ  ைன ெதா  கழற் ைமயணற் காைளக்கு - அ யின்கட் ைனந்த ரக் 
கழ ைன ம் ைமேபான்ற தா யிைன ைடய இைளேயான் ெபா ட் ; என் ெதா  
கழித்தி தல் - என  வைள என்ைனக் ைகவி தலான்; யான் யாய் அஞ்சுவல் - யான் 
யாைய அஞ்சுேவன்; அ  ேதாள் யங்கல் - அவன் பைகையக் ெகால் ந் ேதாைளத் 
த தற்கு; அைவ நா வல் - அைவயின் கண் உள்ளாைர நா ேவன்; என் ம் 
ஒ பாற் படாதாகி - எந்நா ம் யாேய யாதல் அைவேய யாதல் ஒ  கூற்றிற் படாதாகி; 
இ பாற் பட்ட இம் ைமயல் ஊர் - யா ம் அைவ மாகிய இ  கூற்றிற் பட்ட இம் 
மயக்கத்ைத ைடய ஊர்; என்ேபால் ெப வி ப் க - என்ைனப்ேபால் மிக்க ந க்க 

வதாக எ- . 
 
    ைமய ர் ெப வி ப் க ெவனக்கூட் க. யாயில்ைலயாயின் வைளகழ தற் 
கஞ்சேவண்டா; அைவ யில்ைலயாயின் யங்குதற் கஞ்ச ேவண்டா ெவன்ப  
க த்தாகக் ெகாள்க. 
 
    ஒ பாற் படாதாகி இ பாற்பட்ட இம் ைமய ர் என்பதற்கு அச்ச ம் 
நா ண்டாய் வ ந் ம் என் கூற்றி ம் நில்லா  என் காதலறிந்  அவெனா  
கூட்ட நிைனயாத யாய் கூற்றி ம் நில்லா  இ வர் கூற்றி ம் நின்  மயங்குகின்ற 
ஊெரனி ம் அைம ம். 
 
    விளக்கம்: காதெலா க்கம் ேமற்ெகாண்ட மகளிர் தம் காதலைரப் பிாியி ம் 
தைலக்கூடப் ெபறாவி ம் பசந்  உடம்  நனி சு ங்கித் ெதா ம் வைள ம் கழல 
வ ந் வராத ன், இங்ேக ெப நற்கிள்ளிையத் தைலக்கூடப் ெபறாத 
நக்கண்ைணயார், "ைமயணற் காைளக்குத் ெதா  கழித்தி தல் அஞ்சுவல்" என் ம், 
தன்ெனா க்கத்திற்குத் தாய் இைட றாத ன் "யா யஞ்சுவல்." என் ம் கூறினார். 
சான்ேறார் கூ ய அைவயினர் ஒ த்திைய ஒ வற்குத் தி மணத்தால் கூட்  
ைவப்பவராத ன், அவர் தாம் வி ம்பியவா  தாேம ெசன்  கூடற்கு அவ் வைவயினர் 
இகழ்வர் என்ப  பற்றி, "அைவ நா வல்" என்றார். தம  ைமயைல ஊர்ேமேலற்றி 
"ைமய ர்" என்றார். 
    ------------   
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84. ேபாரைவக் ேகாப்ெப நற்கிள்ளி 
 
    ெப நற்கிள்ளியால் காமக் காதல் ெகாண்ெடா கும் நக்கண்ைணயார் அவன் 
வாழ்ந்த மைனயின் சிைறப் றத்தில் வாழ்ந்  வந்தனர். அவைன ய க்க  கண் ம் 
இ ந்தார். அவ்வாறி ந் ம், அவைன மணந்  ேகாடற்குாிய வாய்ப்  அவ க்குக் 
கிைடக்கவில்ைல; ஆயி ம் அவன்பால் அவ க்குண்டாகிய காதல் 
ெப கிவ வதாயிற் . அந்நிைலயில் அவர் மிக ம் வ ந்தி, "என் தைலவனாகிய 
கிள்ளி, தன்னா  நீங்கிப் ேபாந்  ஈண்  வாழ்வதால் வறியனாய்ப் ற்ைக ண்  
வ கின்றானாயி ம் ேதாட் ெப ைம குன்றாதவன்; அவைன எளிதிற் கா மா  
அவன் சிைறப் றத்ேத வாழி ம் யான் பசப் ற் ப் ெபான்னிறேம 
ெப ேவனாயிேனன்; அவன் ேபார்க்களம் கின் ேபார் ரர்க்கு ஏற்றிழி ைடய 

ைறேபால வ த்தம் உண் பண் கின்றான்; எனேவ, அவன் ரர்க்கும் எனக்கும் 
ஒப்ப வ த்தத்ைதச் ெசய்கின்றான் காண்" என்  இப்பாட் ன்கண் பாிந்  
கூ கின்றார். 
 
        என்ைன, ற்ைக ண் ம் ெப ந்ேதா ளன்ேன 
        யாேம, றஞ்சிைற யி ந் ம் ெபான்னன் னம்ேம 
        ேபாெரதிர்ந் ெதன்ைன ேபார்க்களம் கிேன 
        கல்ெலன் ேப ர் விழ ைட யாங்கண் 
        ஏ ற் க் கழிந்த மள்ளர்க்         
        குமணர் ெவ உந் ைறயன் னன்ேன.            (84) 
 
    திைண ம் ைற  மைவ. அவைன அவர் பா ய . 
 
    உைர: என்ைன - என் ைடய தைலவன்; ற்ைக உண் ம் ெப ந்ேதாளன் - தன் 
நா ழந்த வ ைமயால் ற்ைக கர்ந்தானாயி ம் பைகவரஞ்சத்தக்க ெபாிய 
ேதாைள ைடயன்; யாம் றஞ் சிைற யி ந் ம் ெபான்னன்னம் - யாம் அவ ைடய 
சிைறப் றத்தி ந் ம் பலகா ம் காணப் ெபறி ம் ெமய் றப் ெபறாைமயின் வ ந்திப் 
ெபான்ேபா ம் நிறத்ைத ைடேய மாயிேனம்; ேபார் எதிர்ந்  என்ைன ேபார்க்களம் 

கின் - ேபாைர ேயற்  என் தைலவன் ேபார்க்களத்தின் கட் கின்; கல்ெலன் ேப ர் - 
கல்ெலன் ம் ஒ ைய ைடய ெபாிய ாின்கண்; விழ ைட ஆங்கண் - ேபார் 
ெசய்தற்ெக த்த விழா விைன ைடய அவ்விடத் ; ஏ ற் க் கழிந்த மள்ளர்க்கு - 
ேதாள் வ  ேபசி இன்ப ற் ப் ேபாந்த ரர்க்கு; உமணர் ெவ உம் ைற அன்னன் - 
உப்  விற்பார் அஞ்சத்தக்க ஏற்றிழி ைடய ைறைய ெயாப்பன் எ- . 
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    என்ைன ற்ைக ண் ம் பைக ெவல் ம் ெப ந்ேதாளனாம்; யாம் அவன் 
சிைறப் றத்தி ந் ம் பசப்ைப ெவல்லமாட்டாைமயால் ெபான் ேபான்றன ெமனத் தன் 
ேவட்ைக மிகுதி கூறியவா . அன்றி, இதற்கு, என்ைன ற்ைக ண் ம் வழங்கும் 
ெபாிய ேதாைள ைடயனா ம் நம்மிடத்  அ ளின்ைமயின், அவன் 
சிைறப் றத்தி ந் ம், ெபான்ேபாற் பசந்ேத ெமன்  அழிந்  கூறியதாகப் 
ெபா ைரப்பா  ளர். உணமர் ெவ உம் ைறயன்னன் என்றதனாற் பயன் 
வ த் ங் கூற்றில் ஆடவைர ம் மகளிைர ம் ஒக்க வ த் வதல்ல  அ மா  
கற்றிலேனா ெவன் ம் நிைனவிற் றாக்குக. 
 
    விளக்கம்: கிள்ளி அரசகுமர னாத ன், அவன் ற்ைக ண்டற்குக் காரணம் காட்டல் 
ேவண் ; ‘‘நா ழந்த வ ைமயால்’’ என அவன் வரலா  காட் னார். ஆ ர் மல்லைன 
அட்  நின்றைமயால் அவன் ேதாள் ெப ைம விளங்கினைம கண் , ‘‘ெப ந் ேதாளன்’’ 
என்றார். பலகா ம் அவைனக் காணத்தக்க நிைலயில் தாம் இ ப்பி ம், அவைன 

யங்கப் ெபறாைமயின் கண் பசப் ற்றி க்குமா  ேதான்றப் ‘‘ெபான்னன்னம்’’ 
என் ம் ெப தற்காிய நலம் பசைலயால் உண்ணப்பட் க் கழிதற் கிரங்குத ன் ‘‘யாம்’’ 
என் ம் கூறினார். பசைலயால் மகளிர் கண் ெபான்ேபாறல், " ப்ேபா ண்கண் 
ெபான்ேபார்த் தனேவ’’ (ஐங். 16) என்பதனா லறிக. தம் வ ையத் தாேம வியந்  
ெச க்கி வந்  பின்  அதைன யிழந்த ரைர, ‘‘ஏ ற் க் கழந்த ரர்’’ என்றார். 
    -------------  
 

85. ேபாரைவக் ேகாப்ெப  நற்கிள்ளி 
 
    ேபாரைவ கூட்  மற்ேபார் விற்ேபார் த ய ேபார்கைளச் ெசய்  ேமம்ப ம் 
இயல்பினனான ெப நற்கிள்ளி, ெதாடக்கத்தில் ஆ ர் மல்லெனா  மற்ேபார் 
உடற்றிய காலத்தில் நக்கண்ைணயார் அவன் மற்ேபாாில் மல்லைன யட் நின்ற 
காட்சிைய ேநாிற் கண்டார். அப்ேபாைரக் காண வந்தி ந்த மக்க ள் ஒ சாரார் 
‘‘கிள்ளிேய ெவல்வன்’’ என்ன, ஒ  சாரார் கிள்ளிக்கு ெவற்றியில்ைல’’ என்றனர். 
‘‘இ திறத்தார் கூற்ைற ம் ேகட்ட யான் விைரந்ேதா , ஆங்கு நின்ற பைனமரத்தின் 
அ யில் அதைனப் ெபா ந்தி நின்  மற்ேபாைரக் கண்ேடன்; அதன்கண் கிள்ளியாகிய 
என் தைலவேன ெவன்றி ெயய்தினான்’’ என்  இப் பாட்டால் நக்கண்ைணயார் 
கூ கின்றார். 
 
        என்ைனக் கூாிஃ தன்ைம யா ம் 
        என்ைனக்கு நா ஃ தன்ைம யா ம் 
        ஆடா ெடன்ப ெவா சா ேராேர 
        ஆடன் ெறன்ப ெவா சா ேராேர 
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        நல்ல பல்ேலா ாி நன் ெமாழிேய          5 
        அஞ்சிலம் ெபா ப்ப ேவா  ெயம்மில் 
        ழாவைரப் ேபாந்ைத ெபா ந்திநின் 
        றியான்கண் டனனவ னாடா குதேல.           (85) 
 
    திைண ம் ைற  மைவ. அவைன அவர் பா ய . 
 
    உைர: என்ைனக்கு ஊர் இஃ  அன்ைமயா ம் - என் ைடய தைலவ க்கு ஊர் 
இஃதல்லாைமயா ம்; என்ைனக்கு நா  இஃ  அன்ைமயா ம் - என் ைடய 
தைலவ க்கு நா  இஃதல்லாைமயா ம்; ஆ  - அவ க்கு இயல்பாய ெவன்றிைய; 
ஆெடன்ப ஒ  சாேரார் - அவன  ெவன்றி ெயன்  சிறப்பாகச் ெசால் வர் ஒ  
பக்கத்தார்; ஆடன்  என்ப ஒ  சாேரார் - அவன  ெவன்றி யன்ெறன்  ெசால் வர் 
ஒ  பக்கத்தார்; பல்ேலார் இ  நன்ெமாழி நல்ல - பல ம் ஒத்  பக்கத்தார்; பல்ேலார் 
இ  நன்ெமாழி நல்ல - பல ம் ஒத்  ஒவ்வாமற் கூ ம் இவ் வி வைகப்பட்ட 
நல்லவார்த்ைத ம் நல்லவாயி ந்தன; அஞ் சிலம்  ஒ ப்ப ஓ  - அவ்வா  
கூறினாராயி ம் அழகிய சிலம் பார்ப்ப ஓ ச் ெசன் ; எம்இல் - எம் ைடய 
மைனயின்கண்; ழா வைரப் ேபாந்ைத ெபா ந்தி நின்  - ழாப்ேபா ம் 
பக்கத்ைத ைடய பைனையப் ெபா ந்திநின் ; அவன் ஆடாகுதல் யான் கண்டனன் - 
என  வைள ம் கைல  தலானைவ ேதாற்கும் ஆண்ைம ைடைமயின் அவன  
ெவன்றியாதல் யான் கண்ேடன் எ- . 
 
    பின் ம் ஒ கால் என்ைன ெயன்றதனால், இவர  ஆதர  ேதாற்றி நின்ற . நல்ல 
ெவன்ற  இகழ்ச்சிக் குறிப் . ஆெடன்ற உம் ஆடன்ெறன்ற உம் அவைனச் 
சுட் ேய கூறினைமயின், இ  நன்ெமாழி ம் நல்லெவன்றா ெரனி  மைம ம். 
 
    யாேத ம் ஒன்ைறச் சார்ந்  நின்  காண்டல் நா ைடய குல மகளிர்க் 
கியல்பாத ன், "ேபாந்ைத ெபா ந்தி நின்  யான் கண்டனன்" என்றார். வ ம் 
பாட் ம், "சிற்றில் நற் ண் பற்றி நின் " ஒ த்தி வின தல் காண்க. 
 
    விளக்கம்: ெப நற்கிள்ளி ேபார் உடற்றிநிற்குங்கால் அவ க்கு ெவன்றி ெயன்  
சிலர் ெசால் தற்குாிய காரணம் இ  ெவன்பார், "என்ைனக் கூாிஃதன்ைமயா ம், 
என்ைனக்கு நா  இஃ  அன்ைமயா ம்" என்றார், "ஆடன்" ெறனப் பிறர் கூ வ  
இவர்க்கு இன்னாதாய்த் ேதான்ற ன், இவ்வா  காரணங் காட் னார். அவற்கு 
ெவன்றி ண்டாதைல "யான் கண்டனன்" என்றைமயின், அதற்குக் காரணம் வைள ம் 
கைல ம் ேதாற்ேறாடத் தாம் நின்றைம ெயன வ வித் ைரத்தார். இ திறத்தார் 
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ெமாழி ம் கிள்ளிையச் சுட்  அவன் நிைனைவேய ெய ப்பினைமயின், "இ நன் 
ெமாழி ம் நல்ல’’ெவன்றார். 
    -----------  
 

86. காவற் ெபண்  
 
    காவற் ெபண்ெடன்பவர் சிறந்த மறக்கு யில் பிறந்  வளர்ந்  மறக்கு யில் 
வாழ்க்ைகப் பட்டவர்; இனிய ெசய் ள் ெசய் ம் சிறப் ைடயவர். இவ க்கு மறம் மிக்க 
மகெனா வன் இ ந்தான். ஒ  சால் ைடய மகள் அவர் மைனக்கு ஒ  நாள் ேபாந் , 
"அன்ேன, நின் மகன் யாண் ளன்?" என வினவினள். அக்காைல, அவர் "அவன் 
ேபார்க்களத்ேத விளங்கித் ேதான் வன்; அவற்கும் எனக்கும் உள்ள ெதாடர்  க்கும் 
அதன் ைழக்கு ள்ள ெதாடர்பாகும். அவைன ஈன்ற வயிேறா இ " ெவனத் தம் 
வயிற்ைறக் காட்  ைரத்தார். அவ் ைரேய இப் பாட் . 
 
        சிற்றி னற் ண் பற்றி நின்மகன் 
        யாண் ள ேனாெவன வின தி ெயன்மகன் 
        யாண் ள னாயி  மறிேய ேனா ம் 
        ேசர்ந்  ேபாகிய கல்லைள ேபால 
        ஈன்ற வயிேறா வி ேவ          5 
        ேதான் வன் மாேதா ேபார்க்களத் தாேன.           (86) 
 
    திைண: வாைக. ைற: ஏறாண் ல்ைல. காவல்ெபண் ன் பாட் . இவர்ெபயர் 
காதற்ெபண்ெடன் ம் சில ஏ களில் காணப்ப கிற  ெசவி த்தாையக் 
காவற்ெபண்ெடன்ப ம் வழக்கு. ஈண்டஃ  இயற்ெபயராய் வந்த : 
 
    உைர: சிற்றில் நற் ண்பற்றி - சிறிய இல் ன்கண் நல்ல ைணப் பற்றி நின் ; 
நின் மகன் யாண் ளேனா ெவன வின தி - நின் மகன் எவ்விடத் ளேனா ெவன்  
ேகட்ைப; என் மகன் யாண் ளனாயி ம் அறிேயன் - என் ைடய மகன் 
எவ்விடத் ளனாயி ம் அறிேயன்;  ேசர்ந்  ேபாகிய கல்லைள ேபால -  
கிடந்  ேபான கன் ைழ ேபால; ஈன்ற வயிேறா இ  - அவைனப் ெபற்ற வயிேறா 
இஃ ; ேபார்க்களத்தான் ேதான் வன் - அவன் ெச க்களத்தின் கண்ேண 
ேதான் வன், அவைனக் காணேவண் ன் ஆண் ச் ெசன்  காண் எ- . 
 
    ஈன்ற வயிேறா இ  என்ற க த் ;  ேசர்ந்  ேபாகிய அைளேபால அவ க் 
ெகன்னிடத்  உற ம் அத்தன்ைமத் ெதன்பதாம். ஒ  ெமன்ப உம் மாேதா 
ெவன்ப உம் அைசச்ெசால். 
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    விளக்கம்: சிற்றில் ன்கண் கூைரையத் தாங்கி நிற்ப பற்றி, ைண "நற் ண்" 
என்றார். என் மகன் ேபார்க்களத்திற்றான் விளக்க றத்ேதான் வன் என்பார், 
"ேதான் வன் மாேதா ேபார்க்களத்தாேன" என்றார். "யாண் ள ◌ாயி ம் அறிேயன்" 
என்றார், பிற விடங்களி ப்பின் அறியாைமக்கும் ேபார்க்களத் தி ப்பின் அறிதற்கும் 
இைய  வற் த்தற்கு. அவன்பால் தமக்குள்ள ெதாடர்ைப "ஈன்ற வயிேறா இ ேவ" 
என்றார். 
    ------------   
 

87. அதியமான் ெந மான் அஞ்சி 
 
    அதியர் என்பார் கு யிற் பிறந்  சிறந்தைமபற்றி ெந மான் அஞ்சிைய அதியமான் 
ெந மான் அஞ்சிெயன்  சான்ேறார் கூறி ள்ளனர். அதியமான் என்ப  அதிைகமான் 
என் ம் சில ஏ களிற் காணப்ப வ  பற்றி, அதியர் என்ப  அதிைகயர் என்பதன் 
திாி  என் ம், ஒ  காலத்தில் இவர் அதிைக ெயன் ம் ஊாில் வாழ்ந்தி ந்  பின்னர்ச் 
ேசரநாட் ற் கு ேயறி யி த்தல் ேவண் ம் என் ம், இதனால் திைகயராகிய இவர் 
அதியர் எனப்ப வாராயின ெரன் ம் அறிஞர் க கின்றனர். ெந மான் அஞ்சி 
ெயன்ப  இவன் ெபயர். இவன் ஒ  கு நில மன்னன்; இவன  தைலநகர் 
இக்காலத்தில் த ம ாி ெயனப்ப ம் தக ராகும். இவன் ேசரர்கட்குாியனாய் 
அவர்க்குாிய கண்ணி ம் தா ம் தனக்குாியவாகக் ெகாண்டவன். மழவர் என் ம் 
ஒ சார் கூட்டத்தார்க்கும் இவன் தைலவன். இதனால் இவைன "மழவர் ெப  மகன்" 
என் ம் சான்ேறார் கூ ப. இவன  ஆட்சிெயல்ைல ந  நாட் க் ேகாவ ைர ம் 
தன்னகத்ேத ெகாண் ந்த . குதிைர மைல இவன் நாட் ன்கண்ணதாகும். தன் 

தலாகத் தமிழகத்திற் க ம்பிைன ேவற்  நா களினின் ம் ெகாணர்ந்தவர் 
இவ ைடய ன்ேனாராவர். பழம் லவர்கள் இச் ெசய்திைய, "அதியமான் ன்ேனார் 
விண்ணவைர வழிப்பட் க் க ம்பிைன இவண் ெகாணர்ந்தன" ெரன் ம், 
அவ்விண்ணவர் ேபாந்  தங்குதற் ெபா ட்  இவன ர்க்கெணா  ேசாைலயி ந்த 
ெதன் ம் கூ வர். 
 
    இவன் ஒ கால் தன் நாட்  மைலெயான்றின் உச்சிப் பிளவின் சாிவில் நின்ற 
அ ெநல்  மரத்தின் அ ங்கனிெயான்ைறப் ெபற்றான். அக் கனி தன்ைன ண்டாைர 
ெந  நாள் வாழச் ெசய் ம் வ ைடய . அதைனப் ெபற்ற இவன் தாேன 

ண்ெடாழியா  நல் ைசப் லைம சான்ற ஒளைவயார்க் கீந்  அழியா அறப் கழ் 
ெபற்றான். இவ க்கு ஒளைவயார்பால் ெப  மதிப் ம் ேபரன் ம் உண் . ஒ கால் 
தன்ேனா  மா பட்ட ெதாண்ைடமானிைடச் சந்  ெசய்வித்தற்கு ஒளைவயாைரத் 

 வி த்தான். இ தியில் இவன் ேசரமான் ெப ஞ்ேசர ம்ெபாைற டன் ேபார் 
உடற்றி உயிர் றந்தான். ேசரமான் தக ைர ற் ைகயிட் ந்த ேபா  இவன் தன் 
ெபா ள் பைட ைண த யன வ  குைறந் தி ப்ப ணர்ந்  தன் அரணகத்ேத 
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அைடபட் க் கிடந்த ம் பின்னர்ப் ேபா டற்றி, உயிர் றந் ம், தக ர் யாத்திைர 
ெயன் ம் ற்கண் விளங்கும். அந் ல் இப்ேபா  கிைடத்தில ; சிற்சில பாட் கேள 
காணப்ப கின்றன. இவைனப் பாராட்  ஒளைவயார் பா ள்ள பாட் கள் 
பலவாகும். இந்த அதியமான் ெந மான் அஞ்சிக்கு அத்ைத மகள் ஒ த்தி ண் . 
அவ ம் சிறந்த பாவன்ைம ைடயவள். அவள் அஞ்சிைய மணந்  இன் ற்ற நாளில், 
ஒ நாள் தான் கண்ட மைலச் சாரற் காட்சிைய அஞ்சியின் அைவயில் இைசப்பாணர் 

வைகயான திறங்கைளப் ணர்த் ப் பா ம் நலத்ைத ேயாதிப் பாராட் ள்ளான். 
 
    ஒ கால் அதியமான் ெந மான் அஞ்சி தன்ைன ெயதிர்ந்த பைகேவந்தெரா  
ெபா தற்குச் சைமந்தி ந்தான். பைகவர் தம்மிைடேய ள்ள மறவர  மறத்ைத 
வியந்  கூ வதைன ஒளைவயார் ேகள்வி ற்றார். உடேன, அவர் அஞ்சியின் 
வ நலத்ைத எ த் ைரக்கக் க தி, பைக ரர்கேள, ேபார்க்களம் காதீர்கள்; எம்பால் 
ஒ  ர ளன்; அவன், நாெளான் க்கு எட் த் ேதர்கைளச் ெசய் ம் ெப வன்ைம 
பைடத்த தச்சன், ப்ப  நாள் அாி  யன்  ெசய்தெதா  ேதைர ெயாக்கும் ெப  
விைர ம் ெப ந் திண்ைம ம் உைடயன்" என்  இப்பாட்டால் குறித்ேதா கின்றார். 
 
    ஒளைவயார் சங்க ம விய நல் ைசப் லவர் கூட்டத் ச் சிறந்ேதா ள் ஒ வர்; 
ெபண்பாற் லவ ள் தைலைம ெபற்றவர். தமிழகத்தில் வா ம் மக்கள் அைனவாி ம் 
இவர் ெபயைரக் ேகட்டறியாதார் ஒ வ ம் இலர். அதியமான், ஒ கால் தன்ைன 

ண்டாைர ெந  வாழச் ெசய் ம் ெநல் க்கனி ெபற் , அதைன இவர்க்குத் தந்  
ெந  வாழச் ெசய்தான். அவன் ெந மைனக்கண் இனிதி ந்  அவ்வப்ேபா  இவர் 
அவைனப் பல பாட் க்கள் பா ச் சிறப்பித் ள்ளார். அதியமான் ெபா ட்  
ஒளைவயார் ெதாண்ைடமானிடம்  ெசன்றார்; அதியமான் பைகவைரக் கடந்த 
ெசய்திகைள நன்கு எ த்ேதாதி ள்ளார்; அதியமான் இறந்த காைலயில் இவர் 
ைகயற் ப் பா ய பாட்  ெநஞ்ைச நீராய் உ க்கும் நீர்ைம யைமந்த . அதியமான் 
மகன் ெபாகுட்ெடழினி ெயன்பான் பிறந்த காைல தல், அவன் அரசனாய் விளக்க 
ெமய் ங்கா ம் ஒளைவயார் இ ந்தி க்கின்றார். ேவள் பாாியின  பறம்ைப 

ேவந்த ம் ற் ைகயிட் ந்தேபா  அங்கி ந்த கபிலர் கிளிகைள வளர்த்  
ெவளிேய வி த்  ெநற்கதிர் ெகாணர்வித்  அைடப்பட் ந்த மக்கட்கு ேநர்ந்த 
உண க்குைறைய நீக்கினாெரன் ம், ெவள்ளி தியார் என்பார் தம் காதலைன 
யிழந்  வ ந்திய ெசய்தி ம் பிற ம் இவரால் குறிக்கப் ெப கின்றன. இவர் ெபயரால் 
தமிழகத்  வழங்கும் ெசய்திகள் பலவாகும். அவற்ைற ஈண்  விாிப்பிற் ெப கும். 
 
        களம் க ேலாம் மின் ெறவ்விர் ேபாெரதிர்ந் 
        ெதம்  ளெனா  ெபா நன் ைவகல் 
        எண்ேடர் ெசய் ந் தச்சன் 
        திங்கள் வ த்த காலன் ேனாேன          (87) 
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    திைண: ம்ைப. ைற: தாைன மறம். அதியமான் ெந மான் அஞ்சிைய 
ஒளைவயார் பா ய . 
 
    உைர: களம் கல் ஓம் மின் ெதவ்விர் - ேபார்க்களத்தின் கட் குதைலப் ேபாற் மின், 
பைக ர்; ேபாெரதிர்ந்  - ேபாாின் கண் மா பட் ; எம் ம் உளன் ஒ  ெபா நன் - 
எங்க ள் ைவத் ம் ஒ  ரன் உளன்; ைவகல் எண் ேதர் ெசய் ம் தச்சன் - ஒ நாள் 
எட் த் ேதைரச் ெசய் ம் தச்சன்; திங்கள் வ த்த காலன்ேனான் - ஒ  மாதங் கூ க் 
க திச் ெசய்யப்பட்ட ெதா  ேதர்க்காைல ெயாப்பன் எ- . ேபாெரதிர்ந்  களம் க 
ேலாம் மின், எம் ம் உளன் எனக் கூட் க. எம் ம் என்ற உம்ைம சிறப் ம்ைம. 
ேதர்க் காெலா  உவைம, விைர ம் திண்ைம மாகக் ெகாள்க. 
 
    விளக்கம்: பைகவர் தம  ைமந்  ெபா ளாகத் த க்கிவந்தனராத ன், அவ க்கு 
மாற்றம் கூ வாராய், "பைகவர்கேள, ம்மிைடேய ரர் உளராதல் ேபால் 
எம்மிைடேய ம் ஒ  ரன் உளன்" என்பார். "எம் ம் உளன் ஒ  ெபா நன்" 
என்றார். "ஒ  நாள் எண் ேதர் ெசய் ம் தச்சன்" என்ற , தச்சன  ெதாழில்நலம் 
ேதாற்றி நின்ற , மிக்க திண்ைம ம் ெசப்ப ம் உைடைம ேதான்ற, "திங்கள் வ த்த 
கால்" என்றார். 
    ----------   
 

88. அதியமான் ெந மான் அஞ்சி 
 
    அதியமான் ெந மான் அஞ்சிெயா  ெபா  ெவல்வதாக அவன் பைகவர் சிலர் 
தம் ட் ேபசிக்ெகாண்ட  ஒளைவயார்க்குத் ெதாிந்த . அவர் அங்ஙனம் கூ தற்குக் 
காரணம் யாெதனத் ேதர்ந்த ஒளைவயார், அவர் தம் ைடய கூைழப்பைட தார்ப்பைட 
ெயன்ற இவற்றின ◌்வ  நிைனந்  த க்குகின்றைம யறிந்தார். அவர் உடேன அப் 
பைகவைர ேநாக்கி, "நீவிர் அதியமாைனக் காணா ன்  கூைழைய ம் தாைர ம் 
ெகாண்  ெபா  ெவல்ேவம்" என்ப  கூடா ; காண்பீராயின் அவ்வா  
நிைனத்தற்ேக அஞ்சு ர்கள்" என்  இப் பாட்டால் அறி த் கின்றார். 
 
        யாவி ராயி ங் கூைழ தார்ெகாண் 
        யாம்ெபா  ெமன்ற ேலாம் மி ேனாங்குதிறல் 
        ஒளிறிலங்கு ெந ேவன் மழவர் ெப மகன் 
        கதிர்வி  ண்  ணம்பகட்  மார்பின் 
        விழ ேமம் பட்ட நற்ேபார்          5 
        ழ த்ேதா ெளன்ைனையக் காணா ங்ேக.           (88) 
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    திைண ம் ைற  மைவ. அவைன அவர் பா ய . 
 
    உைர: யாவிராயி ம் - எப்ெபற்றிப்பட்டீராயி ம், கூைழ தார் ெகாண்  - 
அணிைய ம் சிைய ம் ெகாண் ; யாம் ெபா ம் என்றல் ஓம் மின் - யாம் 
அவெனா  ெபா ேவா ெமன்  ெசால் தைலப் பா காமின்; ஓங்கு திறல் ஒளி  
இலங்கு ெந  ேவல் மழவர் ெப  மகன் - உயர்ந்த வ ைய ைடய பாடஞ் ெசய் ம் 
விளங்கிய ெந ய ேவைல ைடய இைளேயார்க்குத் தைலவனாகிய; கதிர் வி  ண் 

ண் - சுடர் வி கின்ற ண்ணிய ெதாழிைல ைடய ண் அணிந்த; அம் பகட்  
மார்பின் - அழகியவ ய மார்பிைன ம்; விழ  ேமம்பட்ட நற்ேபார் ழ த் ேதாள் - 
கள ேவள்வி தலாகிய விழாச் சிறந்த நல்ல ேபாைரச் ெசய் ம் ழாப்ேபா ம் 
ேதாளிைன ைடய; என் ஐையக் காணா ங்கு - என் இைறவைனக் காண்பதற்கு ன், 
கண்டால் அ  ெசய்தல் அாிதாகலான் எ- . 
 
    என்ைனையக் காணா ங்கு யாவிராயி ம் ெபா  ெமன்றல் ஓம் மின் எனக் 
கூட் க. 
 
    விளக்கம்: அறி  ஆண்ைம ெபா ள் பைட த யவற்றால் மிகச் 
சிறந்தி க்கின்றீராயி ம் என்பதற்கு, "யாவிராயி ம்" என்றார்; ேவந்தராயி ம் 
கு நில மன்னராயி ம், ஒ வராயி ம் பலராயி ம் அடங்க இவ்வா  கூறினா 
ெரனி  மைம ம். கூைழ, பக்கத் ப் பின்ன ம் அணிவகுத்  வ ம் பைட. தார் - 

சிப்பைட. பாடம்ெசய்த ேவ ம் வா ம் கூர்ைம ம் ஒளி ைடய வாதலால், 
"ஒளிறிலங்கு வாள்" என்றார். பாடஞ் ெசய்தலாவ  கூர்ைம மிகத் தீட்  அ  ேவறி 
ம ங்காவா  ெநய்யணிந்  ேதா ைற ள் ைவத்தல். பக , ஈண்  வ ைம குறித்  
நின்ற . விழ  ேமம்பட்ட ேபார் என்றதனால், விழ , கள ேவள்வி தலாயின 
குறிப்பதாயிற் . கண்டவழித் தம் கூைழ ம் தா ம் ேபார்க்கு ஆற்றா ெவன ணர்ந்  
அஞ்சி நீங்குவர் என்ப  க த் . 
    ---------  
 

89. அதியமான் ெந மான் அஞ்சி 
 
    ஒ கால், அதியமா ைடய பைகவ ள் ஒ வன் ஒளைவயாைரக் கண் , " ங்கள் 
நாட் ல் சிறந்த ேபாைரச் ெசய்ேவார் உளேரா?" என வினவினன். இரப்ேபார்க் கீ ம் 
இைசநல ைடேயாைரப் பா ப் பாிசில் ெப ம் பாண்மகள் ேபாலச் ெசல் ம் 
ஒளைவயார், அ  ேகட் ச் சிறி ம் மனமஞ்சாராய்ப் ெப மிதத் டன், "எங்கள் 
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நாட் ல் எறி ம் ேகா க்கஞ்சா  அதைன ஓச்சுந்ேதா ம் உடன்ெற ம் பாம்  ேபாலச் 
சீறி ெய ம் ரர் பலர் உளர், அன்றி ம்; மன்றின்கண் கட்டப்பட் க்கும் 
ேபார்ப்பைற காற்றாலைசந்  இைசக்குமாயின், ‘ேபார் வந்  விட்ட  ேபா ம்’ என்  
ெபா க்ெகன எ ம் தைலவ ம் உளன் காண்" என்  இப்பாட்டாற் கூ கின்றார். 
 
        இைழயணிப் ெபா ந்த ேவந் ேகாட் டல்குல் 
        மடவர ண்கண் வா தல் விற  
        ெபா ந  ளேரா ம் மகன்றைல நாட்ெடன 
        வினவ லானாப் ெபா பைட ேவந்ேத 
        எறிேகா லஞ்சா வரவி னன்ன          5 
        சி வன் மள்ள  ளேர யதாஅன்  
        ெபா விற் ங்கும் விசி  தண் ைம 
        வளிெபா  ெதண்கண் ேகட்பின் 
        அ ேபா ெரன்  ெமன்ைன  ளேன.           (89) 
 
    திைண ம் ைற ம் அைவ. அவைன அவர் பா ய . 
 
    உைர: இைழ யணிப் ெபா ந்த ஏந்  ேகாட்  அல்குல் - மணிக் ேகாைவயாகிய 
அணியாற் ெபா ந்த ஏந்திய பக்கத்திைன ைடய அல்கு ைன ம்; மடவரல் - 
மடப்பத்திைன ம்; உண்கண் - ைம ண்ட கண்ணிைன ம்; வாள் தல் விற  - ஒளி 
தங்கிய த ைன ைடய விற ; ெபா ந ம் உளேரா ம் அகன்றைல நாட்ெடன - 
என்ெனா  ெபா வா  ளேரா ம் ைடய ெபாிய இடத்திைன ைடய நாட் ன்கண் 
என; வினவல் ஆனாப் ெபா  பைட ேவந்ேத - என்ைனக் ேகட்ட லைமயாத ெச ச் 
ெசய் ந் தாைனைய ைடய ேவந்ேத; எறி ேகால் அஞ்சா அரவின் அன்ன சி  வன் 
மள்ள ம் உளர் - நீ ேபார் ெசய்யக் க ைவ யாயின் எம் ைடய நாட் ன் கண்ேண 
அ க்கும் ேகா க்கு அஞ்சா  எதிர் மண் ம் பாம்  ேபான்ற இைளய வ ய ர ம் 
உளர்; அதா அன்  - அ ேவ யன்றி; ெபா வில் ங்கும் விசி  தண் ைம - 
மன்றின்கண் ங்கும் பிணிப் ற்ற ழவின ; வளி ெபா  ெதண்கண் ேகட்பின் - 
காற்ெறறிந்த ெதளிந்த ஓைசைய ைடய கண்ணின்கண் ஒ ையக் ேகட்பின்; அ  
ேபார் என் ம் என்ைன ம் உளன் - அ  ேபார்ப்பைற ெயன்  மகி ம் என் ைடய 
தைலவ ம் உளன் எ- . 
 
    ெதண்கண் என்ற  அதன்கண் ஓைசைய. ேபாெரன்ற  ேபார்ப் பைறைய. 
 
    விளக்கம்: மணிக் ேகாைவ, மணிேமகைல. ேகா , பக்கம். மடவரல் - மடப்பம்; 
"மடவரல் அாிைவ" (கு ந். 321) என்றாற்ேபால. ெபா  பைட - ேபாைரச் ெசய் ம் 
பைட; அஃ  ஈண் த் தாைனேமல் நின்ற . ெதண்கண் என்ப  ஆகுெபயராய் 
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ஒ ையக் குறித்த . யாைனயின் மணிேயாைசையச் ேசய்ைமயிற் ேகட்ேபான் இஃ  
யாைன என்ப  ேபால, ழேவாைச காற்றால் உண்டாகக் ேகட்பின், "அ  ேபார்" 
என்பன என்றவாறாம். 
    ---------  
 

90. அதியமான் ெந மான் அஞ்சி 
 
    ஒ கால், அதியமான் தன்ைனப் பைகத் ப் ெபாரக் க ம் ேவந்த டன் 
ேபார்ெசய்தற்குச் சைமந்தி ந்தான் அ க்க  நிக ம் ேபார்களால் ரர் பலர் 
இறப்ப ம், ெபா ட்ேக ண்டாவ ம் அவன் நிைனவிற் ேறான்றி அைசவிைனப் 
பிறப்பித்தன. ேபாைரச் ெசய்யா  நி த்தின் வ ம் ேக ம் அவன் அறி க்குப் 

லனாகா ெதாழியவில்ைல. அந்நிைலயில் அதைன ணர்ந்த ஒளைவயார் 
அதியமாைனப் ேபார் ெசய்தற்கு ஊக்கேவண் ய கடைம ைடயவரானார். இப் 
பாட்டால், "  சினந்தால் மான் கூட்டம் எதிர் நில்லா; ஞாயி  சினந்தால் இ ள் 
நில்லா ; ெப மிதப் பகட் க்கு வழிய ைம கிைடயா ; அவ்வாேற நீ களம் கின் 
ேபார் ெசய்வார் இல்ைல" ெயன்  கூறி க்கி ள்ளார். 
 
        உைடவைள க ப்ப மலர்ந்த காந்தள் 
        அைடமல்கு குளவிெயா  கம ஞ் சாரல் 
        மறப்  ட ன் மான்கண் ளேவா 
        ம ளின விசும்பின் மாதிரத் தீண் ய 
        இ  ண்ேடா ஞாயி  சினவின்          5 
        அச்ெசா  தாக்கிப் பா ற் றியங்கிய 
        பண்டச் சாகாட் டாழ்ச்சி ெசா ய 
        அாிமணன் ெஞமரக் கற்பக நடக்கும் 
        ெப மிதப் பகட் க்குத் ைற  ண்ேடா 
        எ மரங் க க்குந் தாேடாய் தடக்ைக          10 
        வ வில் வன்ைக மழவர் ெப ம 
        இ நில மண்ெகாண்  சிைலக்கும் 
        ெபா ந  ளேரா நீகளம் கிேன.           (90) 
 
    திைண ம் ைற ம் அைவ. அவைன அவர் பா ய . 
 
    உைர: உைட வைள க ப்ப மலர்ந்த காந்தள் - ாிந்த வைளையெயாப்ப மலர்ந்த 
ெவண் காந்தட் ; அைட மல்கு குளவிெயா . கம ம் சாரல் - இைல தைழத்த 
குளவி டேன நா ம் மைலச்சாரற்கண்; மறப்  உட ன் மான் கணம் உளேவா- 
மறத்ைத ைடய  சீறின் எதிர்நிற்கவல்ல மானின ம் உளேவா; ம ளின விசும்பின் 
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மாதிரத்  - மயங்கிய ஆகாயத்திடத் ம் திைசயின்கண் ம்; இ ம் உண்ேடா 
ஞாயி  சினவின் - இ ண்ேடா ஞாயி  ெகாதித் ெத மாயின்; பார் அச்ெசா  
தாக்கிய - பாரத்  மிகுதியால் பார் அச்சுமரத்ேதா  வந்  தாக்கி; உற்  - உற 
இ த்த ன் இயங்கிய பண்டச் சாகாட்  ஆழ்ச்சி ெசா ய - நிலத்தின்கட் குளித்த 
பண்டத்ைத ைடய சகடத்தின  ஆழ்ச்சிையப் ேபாக்குவதற்கு; அாி மணல் ெஞமர - 

னல் ெகாழிக்கப்பட்ட மணல் பரக்க ம்; கற்பக - கல் பிளக்க ம்; நடக்கும் - 
நடக்கவல்ல; ெப மிதப் பகட் க்குத் ைற ம் உண்ேடா - மிக்க 
மனச்ெச க்கிைன ைடய கடாவிற்குப் ேபாதற்காிய ைற ண்ேடா, 
இல்ைலயன்ேற அைவ ேபால; எ  மரம் க க்கும் தாள் ேதாய் தடக்ைக - கைணய 
மரத்ைதெயாக்கும் ழந்தாளிேல ெபா ந்திய ெபாிய ைகயாகிய; வ வில் வன் ைக - 
தப்பாத வன்ைமையச் ெசய் ம் ைகயிைன ைடய; மழவர் ெப ம - ரர்க்குத் தைலவ; 
இ  நிலம் மண்ெகாண்  சிைலக்கும் - ெபாிய நிலத்தின்கண் நின  மண்ைணக் 
ெகாண்  ஆர்க்கும்; ெபா ந ம் உளேரா - ர ம் உளேரா இல்ைலயன்ேற; நீ களம் 

கின் - நீ ேபார்க்களத்திற் கின் எ- . 
 
    மழவர் ெப ம, நீ களம் கின் ெபா ந ம் உளேரா, இல்லயன்ேற ெயனக் கூட்  
வின  ெசய்க. தடக்கய டய ெப மெவனக் கூட் , வன்கய மழவெரா  கூட்  

ரப்பி ம் அம ம். இ  நிலமாகிய மண்ெணன் பா  ளர். மதப்பக  என்ப உம் 
பாடம். 
 
    விளக்கம்: காந்தட்  உடந்த வளேபா ம் என்பத, ''வள டந் தன்ன வள்ளிதழ்க் 
காந்தள்'' (மலப . 519) எனப் பிற ம் கூ தல் காண்க. குளவி - மலமல் க. ம தல் - 
மயங்குதல்; க ேபா ம் கிற்கூட்டம் பரவி நீலவானத்த மறத்தல். விசும்பின் மாதிரத் 
விசும்பி ம் மாதிரத்தி ம். தாக்கி ெயன்ப தாக்கிய ெவன் ம், உ த ன் என்ப உற்  
என் ம் நின்றன; ''வினெயஞ்சு கிளவி ம் ேவ பல் குறிய'' (ெசால்.457) என்ப 
ெதால்காப்பியம். இயங்குதல் ஈண் ச் ேசற்றிற் ததல் என்பபட வந்த. அாி மணல் - 
நீரலயால் ெகாழிக்கப்பட்ட மணல். வாி மணல் என்  பாடங்ெகாள்வர் 
நச்சினார்க்கினியர். ெஞமர்தல் - பரத்தல். ''த மணல் ெஞமிாிய தி நகர் ற்றத்'' 
(ெந நல். 60) எனப் பிற ம் கூ தல் காண்க. எ மரம் - கணய மரம். க தாள்வர 
நீண் த்தல் ஆடவர்க்கு இலக்கணம் என்ப வ வில் வன் க என் ழி, வ தல் - 
வ க்குதல். மழவர் - ஒ வக ரர்; ''உ வக் குதிர மழவர்'' (அகம்.2) என வ தல் 
காண்க. இவ் ரகாரர், இளய ரர் எனக் ெகாள்வர்; ''மழ ம் குழ ம் இளமப் ெபா ள்'' 
(ெசால்.305). 
    ---------------  
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91. அதியமான் ெந மான் அஞ்சி 
 
    ஒ கால், ேவட்டம் ாிவான் ெசன்ற அதியமான் தன் நாட் ல் நின்ற மலக்குச் 
ெசன்றான். அம்மலயிடத்ேத பிள  ஒன் ண் . அதன்கண் அ ெநல்  மர ெமான்  
இனிய கனி தாங்கி நின்ற. அதன ண்ேடார் ெந  வாழ்வ ெரன்பர். ேவட்டக்குச் 
ெசன்ற அஞ்சி அந்ெநல்  மரத்த யடந் அதன் தீங் கனியப் பறித்க் ெகாண்  வந்தான். 
வந்தவன் அதனத் தாேன உண்ெடாழியா, அப்ேபா தன்பால் வந்தி ந்த ஒளவக்குத் 
தந்தான். அதன அவர் உண்ட பின்னர், அதன ண்டவர் ெந  வாழ்வ ெரன்ற ெசய்தி 
ெதாிந்த. ஒளவயார், ெப வியப் ற் த் ''தான் ெந  வாழ நினயா, எனக்குத் தந் என்ன 
ெந  வாழப் பண்ணிய இந் ெந ந்தகயின் ெப ந்தகமய ெயன்ெனன்ேபன்'' என நினந் 
அவன வாழ்த்த ற் , ''இந் ெநல் க்கனியின் அ ம க தா எனக்குத் தந் சாதல நீக்கிய 
நீ நீலமணி மிடற் க் கட ள்ேபால மன் வாயாக'' என இப்பாட் னப் பா  
வாழ்த்தி ள்ளார். 
 
        வலம்ப  வாய்வா ேளந்தி ெயான்னார் 
        களம்படக் கடந்த கழெறா த் தடக்க 
        ஆர்க  நறவி னதியர் ேகாமான் 
        ேபார  தி விற் ெபாலந்தா ரஞ்சி 
        பால் ர பிற தற் ெபா ந்த ெசன்னி          5 
        நீல மணிமிடற் ெறா வன் ேபால 
        மன் க ெப ம நீேய ெதான்னிைலப் 
        ெப மைல விடரகத் த மிைசக் ெகாண்ட 
        சிறியிைல ெநல் த் தீங்கனி குறியா 
        தாத னின்னகத் தடக்கிச்          10 
        சாத னீங்க ெவமக்கீத் தைனேய.           (91) 
 
    திைண: பாடாண் ைண. ைற: வாழ்த்தியல். அவைன அவர் ெநல் ப் பழம் 
ெபற் ப் பா ய . 
 
    உைர: வலம்ப  வாய் வாள் ஏந்தி - ெவன்றி ண்டான தப்பாத வாைள எ த் ; 
ஒன்னார் களம் படக் கடந்த - பைகவர் களத்தின்கட்பட ெவன்ற; கழல் ெதா த் 
தடக்ைக - கழல விடப்பட்ட ர வைள ெபா ந்திய ெபாிய ைகயிைன ைடய; ஆர் க  
நறவின் அதியர் ேகாமான் - மிக்க ஆரவாரத்ைதச் ெசய் ம் ம விைன ைடயஅதியர் 
ேகாமான்; ேபார் அ  தி வின் ெபாலந்தார் அஞ்சி - மாற்றாைரப் ேபாாின்கட் 
ெகால் ம் ரச் ெசல்வத்திைன ம் ெபான்னாற் ெசய்யப்பட்ட மாைலைய ைடய 
அஞ்சி; பால் ைர பிைற தல் ெபா ந்த ெசன்னி - நீ பால் ேபா ம் பிைற தல் 
ேபாலப் ெபா ந்த தி யிைன ம்; நீலமணி மிடற்  ஒ வன் ேபால - 
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நீலமணிேபா ம் காிய தி மிடற்றிைன ைடய ஒ வைனப்ேபால; மன் க - 
நிைலெப வாயாக; ெப ம நீேய - ெப ம நீ; ெதால் நிைல ெப மைல விடரகத்  - 
பைழய நிைலைமைய ைடய ெபாிய மைலயிடத்  விடாின் கண்; அ மிைசக்ெகாண்ட 
- அாிய உச்சிக்கட் ெகாள்ளப்பட்ட; சிறி யிைல ெநல் த் தீங்கனி - சிறிய 
இைலயிைன ைடய ெநல் யின் இனிய பழத்ைத; குறியா  ஆதல் நின் அகத்  
அடக்கி - ெப தற் காிெதன்  க தா  அதனாற் ெப ம் ேபற்றிைன எமக்குக் கூறா  
நின் ள்ேள அடக்கி; சாதல் நீங்க எமக்கு ஈத்தைன - சாதெலாழிய எமக்கு அளித்தாய் 
ஆதலால் எ- . 
 
    நீலமணி மிடற் ெறா வன்ேபா ெலன்ற க த் , சாதற்குக் காரணமாகிய நஞ்சுண் ம் 
நிைலெபற்றி ந்தாற்ேபால, நீ ம் சாவாதி த்தல் ேவண் ம் என்பதாம். அதியர் 
ேகாமான், அஞ்சி ெநல் த் தீங்கனி, எமக்கு ஈத்தாயாதலால், ெப ம, நீ நீலமணி 
மிடற்ெறா வன் ேபால மன் க ெவனக் கூட்  விைன  ெசய்க. பிைற தற் 
ெபா ந்த ெசன்னி என்பதற்குப் பிைறதான் த டத்ேத ெபா ந்த ெசன்னி ெயனி  
மைம ம். 
 
    விளக்கம்: வில் ம் வா ம் ேவ ம் ஏந்தி நிற்கும் ரர்க்குத் ெதா  ெசறிய 
அணியப்ப ன் இைட  ெசய் மாத ன், இனி  கழல இடப்பட்ட ெதன்றற்குக் 
"கழல் ெதா " என்றார். ெதா  கழல விடப்பட்ட தாயி ம் ைகெப ைம குைறந்த 
தன்ெறன்றற்கு, "தடக்ைக" ெயனப்பட்ட . ேபார் அ  தி  - ேபாாின்கட் 
பைகவர்கைளக் ெகால் ம் மனத் திட்ப ம் விைனத் திட்ப ேம தி வாகக் 
க தப்ப கின்றன. பால் ேபா ம் நிறத்ைத ைடய பிைறத்திங்கள் இைறவன் யில் 

தல் ேபால விளங்குதலால், "பால் ைர பிைற தல் ெபா ந்த ெசன்னி" என்றார். 
பிைற இைறவன் தற்கண்ேண ெபா ய விளங்கும் ெசன்னி ெயன்  உைரப்பி ம் 
அைம ம் என்றற்கு, "பிைற தல் அைம ம்" என்றார். ஒ வன், இைறவன் 
ெபயர்க ள் ஒன் ; "ஒ வெனன் ம் ஒ வ ேபாற்றி" எனச் சான்ேறார் கூறியி த்தல் 
காண்க. நீலமணி மிடற் ெறா வன் என்ற விடத் , நீலமணி நிறம் நஞ்சுண்டைம 
நிைனப்பித் , "விண்ேணார ண் ஞ் சாவ ஒ வ ம், உண்ணாத நஞ் 
சுண் ந்த ள’’ச் ெசய் ம் சிறப்ைபப் லப்ப த் கிற . இைறவன் நஞ்சிைனத் 
தா ண்  அ திைன விண்ேணார்க்கு வழங்கிய  ேபால, அதியமா ம் 
ெநல் க்கனிேய ஒளைவக்கீந்  சிறப் ற்றான். தன்ைன ெந  வாழப்பண்ண 
ேவண் ெமனக் க திய அவன் க த்ைத வியந்த ஒளைவயார், அவ ம் இைறவன் 
ேபான்ற ெசய்ைக ைடயனாய  பற்றி, அவ்விைறவேன ேபால நிைலெப தல், 
ேவண் ெமன்ெறண்ணி, "ஒ வன் ேபால மன் க ெப ம நீேய" என்றார். 
ெநல் க்கனியின் அ ைம ேதான்றப் "ெப ம நீேய" என்றார். ெநல் க்கனியின் 
அ மிைச - ஏ தற்காிய உச்சி. ஆதல் - நீ ய உயிர் வாழ்க்ைகக்கு ஆக்க மாதல். 
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ெநல் க்கனி தன்ைன ண்டார்க்குச் சாதல் உண்டாகாைம த வ  ேதான்றச் "சாதல் 
நீங்க" என்றார். பிறிேதாாிடத் ம், "அதிகா, வன் கூற்றின் நாைவ அ ப்பித்தாய் 
ஆமலகம் தந் " (தனிப் பாட் ) என்ப ம் ஈண்  நிைன கூரத் தக்க . 
    ------------  
 

92. அதியமான் ெந மான் அஞ்சி 
 
    அதியமான், தான் ெந  உயிர்வாழ்த ம் ஒளைவயார் ெந  வாழ்தலால் 
உலகுயிர்கட்கு ஆக்கமாகும் என்ற ேபர ளால் தான் ெபற்ற ெநல் க் கனிையத் 
தந்த ளிய  கண்ட ஒளைவயார் மனங் குைழந்  நாக்குழறித் தாம் 
நிைனத்தவாெறல்லாம் அவைனப் பாராட்டக் க தி, "ெந மான் அஞ்சி, நீ என்பால் 
மிக அ தலால் என் ெசால் தந்ைதயர்க்குத் தம் தல்வர் ெசால் ம் ெசாற்ேபால 
அ ள் சுரக்கும் தன்ைமயனவாம்" என்  இப்பாட்டாற் கூறி ள்ளார். 
 
        யாெழா ங் ெகாள்ளா ெபா ெதா ம் ணரா 
        ெபா ளறி வாரா வாயி ந் தந்ைதயர்க் 
        க ள்வந் தனவாற் தல்வர்தம் மழைல 
        என்வாய்ச் ெசால்  மன்ன ெவான்னார் 
        க மதி லரண்பல கடந்த  5 
        ெந மா னஞ்சிநீ ய ளன் மாேற.           (92) 
 
    திைண: அ : ைற: இயன்ெமாழி. அவைன அவர் பா ய . 
 
    உைர: யாெழா ங் ெகாள்ளா - யாேழாைச ேபால இன்ப ம் ெசய்யா; 
ெபா ெதா ம் ணரா - காலத்ெதா ம் கூ யிரா; ெபா ள் அறிவாரா - ெபா ம் 
அறிய வாரா; ஆயி ம்-; தந்ைதயர்க்கு அ ள் வந்தன தல்வர் தம் மழைல 
தந்ைதயர்க்கு அ தல் வந்தன் பிள்ைளக ைடய இளஞ்ெசால்; என் வாய்ச் 
ெசால் ம் அன்ன என் ைடய வாயின்கட் ெசால் ம் அத்தன்ைமயன; ஒன்னார் க  
மதில் அரண் பல கடந்த ெந மான் அஞ்சி - பைகவர  காவைல ைடத்தாகிய 
மதிைல ைடய அரண் பலவற்ைற ம் ெவன்ற ெந மானஞ்சி; நீ அ ளன் மா  - நீ 
அ தலால் எ- . 
 
    தல்வர் மழைல தந்ைதயர்க்கு அ ள் வந்தன; அஞ்சி, நீ அ தலால் என் 
வாய்ச்ெசால் ம் அன்னெவனக் கூட் க. யாெழன்ற , யாழிற் பிறந்த ஓைசைய. 
ெபா ம் என் ம் உம்ைம, விகாரத்தால் ெதாக்க . 
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    விளக்கம்: இளம் தல்வர் வழங்குஞ் ெசால்ேலாைசயில் யாழின  இனிய ஓைச 
காணப்படாதாயி ம், அவர்கள் ெசால்வழிப் பிறக்கும் இன்பத்திற்கு யாழிைசயின் 
இன்பம் நிகராகா  தாழ் ப ம்; ெப ந் ன்பம் ேபாந்  வ த் கின்றேபா ம் 
தந்ைதயர்க்குப் தல்வர் ேபாந்  வழங்கும் ெசால் நிரம்பாைமயின் குறிக்கும் ெபா ள் 
விளங்காதாயி ம், தந்ைதயர் அச்ெசால்ைலக் ேகட்டற்குப் ெபாி ம் வி ம் வர். 
மழைல - இளஞ் ெசால்; எ த்  வ  ெபறா  ேதாற் ம் இளஞ்ெசால் ெலன் ம் 
கூ வர். தல்வர் ெமாழி ம் மழைல ெபா ணல ம் இடச்சிறப் ைடய 
வல்லவாயி ம் தந்ைதயரால் அ ள்சுரந்  ேகட்கப்ப தல் ேபால என் வாய்ச் 
ெசால்ைல ம் நீ அ ள்சுரந்  ேகட்கின்றாய்; நின் அ ள் இ ந்தவாெறன்ேன 
என்பதாம். என் ெசால்ெலன் ெறாழியா  வாய்ச்ெசால் ெலன்ற , தம  பணி  
ேதான்றி நின்ற . "க மதில் அரண்பல கடந்த நீ" ெயன்ற  அவன  ேபார  தி ம் 
அதற்ேகற்ப ேவண் ம் மற மிகுதி ம் உணர்த்திற் . இன்ன ெசய்ைகைய ைடய நீ 
என்பால் அ ள் மிகச் சுரந்ெதா குவ  என்ைன நின் மக்க ள் ைவத் ப் ேப கின்ற 
அன்  மிகுதிையக் காட் கின்ற ெதன்றவாறாயிற் . 
    ------------   
 

93. அதியமான் ெந மான் அஞ்சி 
 
    அதியமான் பைகவர் எதிர்ந்த ேபார்க்களத்தில், அப்பைகவர் பலைர ம் ெவன்  
ெவற்றி ேமம்பட்டான்; ஆயி ம் அவ ைடய கத்தி ம் மார்பி ம் பைகவர் எறிந்த 
பைடயால் ண்கள் உண்டாயின. ேபார் வில் வாைக சூ  ெவன்றி ெபற்  நிற்கும் 
அவ ைடய ண்கைளக் கண்ட ஒளைவயார்க்குப் ெப மகிழ்ச்சி ண்டாயிற் . 
அதனால் அவர் தம் மகிழ்ச்சிைய இப்பாட்டால் லப்ப த்தினார். இதன் கண், 
"ெப ந்தைகேய, நீ வி ப் ண் பட்  ஓய்  ெப தலால், நின்ெனா  ெபா  
உைடந்ேதா  இழி ற்ற பைக ேவந்தர் நின் வாளால், சிைதந்தழிந்தைமயின், நினக்குத் 
ேதாற்றார் என்ற பழி ம், சுற்றத்தாற் கூ  வாளாற் ேபாழ்ந்தடக்கும் சி ைம ம் 
இல்லாதப  பட்ெடாழிந்தனர்; இனி நின்ைனப் ேபாாில் எதிர்ப்பார் இல்ைல; ஆகேவ 
நீ இனி ரசு ழங்கச் ெசன்றாற் ம் ேபார் எங்ேக ண்டாகப் ேபாகிற " என்ற 
க த் ப் படப் ப ள்ளார். 
 
        திண்பிணி ரச மி ெமன ழங்கச் 
        ெசன்றமர் கடத்தல் யாவ  வந்ேதார் 
        தார்தாங் குத  மாற்றார் ெவ பட் 
        ேடாடன் மாீஇய பீ ன் மன்னர் 
        ேநாய்ப்பால் விளிந்த யாக்ைக தழீஇக்          5 
        காதன் மறந்தவர் தீ ம ங் க மார் 
        அறம் ாி ெகாள்ைக நான்மைற தல்வர் 
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        திறம் ாி பசும் ற் பரப்பினர் கிடப்பி 
        மறங்கந் தாக நல்லமர் ழ்ந்த 
        நீள்கழன் மறவர் ெசல் ழிச் ெசல்ெகன          10 
        வாள்ேபாழ்ந் தடக்க  ய்ந்தனர் மாேதா 
        வாிஞிமி றார்க்கும் வாய் கு கடாஅத் 
        தண்ணல் யாைன ய களத் ெதாழிய 
        அ ஞ்சமந் தைதய றிநீ 
        ெப ந்தைக வி ப் ண் பட்ட மாேற.           (93) 
 
    திைண: வாைக. ைற: அரசவாைக. அவன் ெபா  ண்பட்  நின்றாைன அவர் 
பா ய . 
 
    உைர: திண் பிணி ரசம் இ ம் என் ழங்க - திண்ணிய பிணிப்ைப ைடய ரசம் 
இ  ெமன் ம் ஓைசைய ைடத்தாய் ஒ ப்ப; ெசன்  அமர் கடத்தல் யாவ  - ேமற் 
ெசன்  ேபாைர ெவல் தல் இனி எங்ேக ள ; வந்ேதார் - நின்ேனா  எதிர்ந்  
வந்ேதார்; தார் தாங்குத  மாற்றார் - நின  சிப்பைடையப் ெபா த்தற்கும் 
மாட்டாராய்; ெவ  பட்  ஓடல் மாீஇய பீ ல் மன்னர்- சிதறிக் ெகட் ப் ேபாத ேல 
ம விய ெப ைமயில்லாத அரசர ; ேநாய்ப்பால் விளிந்த யாக்ைக தழீஇ - ேநாயின் 
பக்கத்தான் இறந்த உடம்ைப யைணத் ; காதல் மறந்  - தம  ஆைசத்தன்ைமைய 
மறந் ; அவர் தீ  ம ங்கு அ மார் - அவர் வாளாற் படாத குற்றம் 
அவாிடத்தினின் ம் நீக்க ேவண் ; அறம் ாி ெகாள்ைக நான்மைற தல்வர் - 
அறத்ைத வி ம்பிய ேகாட்பாட்ைட ைடய நான்கு ேவதத்ைத ைடய அந்தணர்; 
திறம் ாி பசும் ல் பரப்பினர் கிடப்பி - நல்ல கூற்றிேல ெபா ந்திய பசிய த ப்ைபப் 

ல்ைலப் பரப்பினராய்க் கிடத்தி; மறம் கந்தாக - தம  ஆண்ைமேய பற் க்ேகாடாக; 
நல்லமர் ழ்ந்த நீள் கழல் மறவர் ெசல் ழிச் ெசல்ெகன - நல்ல ச ேல பட்ட 
ேமம்பட்ட ரக் கழ ைன ைடய ேவந்தர் ெசல் ம் உலகத்திேல ெசல்க 
    ெவன் ; வாள்ேபாழ்ந்  அடக்க ம் உய்ந்தனர் - வாேளாக்கி யடக்கும் இழிதக ம் 
பிைழத்தார்கள்; வாி ஞிமிறார்க்கும் வாய் கு கடா அத்  - வாிைய ைடய ேதனீ 
ெயா க்கும் வாயின்கண் வந்  குகின்ற மதத்திைன ைடய; அண்ணல் யாைன - 
தைலைம ெபா ந்திய யாைன அ  களத் ெதாழிய - ேபார்க்களத்தின்கண்ேண பட; 
அ ஞ் சமம் தைதய றி ெபா த்தற்காிய சற்கண்ேண சிதற ெவட் ; ெப ந் தைக 
ெபாிய தைகைமைய ைடயாய்; நீ வி ப் ண்பட்ட மா  - நீ சீாிய ண்பட்ட ப யால் 
எ- . 
 
    ெப ந்தகாய், நீ அ ஞ்சமம் தைதய றி வி ப் ண் பட்டவாற்றால்நின்ேனா  
எதிர்த்  வந்ேதார் தாம் பீ ன் மன்னர் விளிந்த யாக்ைக தழீஇ நீள் கழன் மறவர் 
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ெசல் ழிச் ெசல்ெகன வாள் ேபாழ்ந் தடக்க ம் உய்ந்தனராத ன், இனி நின்ேனா  
ெடதிர்ப்பா ாின்ைமயின் ரசு ழங்கச் ெசன்  அமர் கடத்தல் யாவெதனக் கூட் க. 
ெசன்றமர் கடத்தல் யாவெதன்றதனா ம் வாள் ேபாழ்ந் தடக்க  ய்ந்தன 
ெரன்றதனா ம் வந்ேதார் பட்டைம விளங்கும். 
 
    இன் ம் இதற்கு நின் வாளாற் பட் த் றக்கம் ெபற்றேத யன்றி வாள் ேபாழ்ந் 
தடக்க  ய்ந்தனராத ன், அவர்க்குப் பிறர்ேமற் ெசன்  அமர் கடத்தல் என்ன 
பய ைடத்ெதன் ைரப்பி  மைம ம். இனி வந்ேதாராகிய மன்னர் நீ வி ப் ண் 
பட்டப யாேல வாள் ேபார்ந் தடக்க  ய்ந்தார். இனி நின்ேனா ெடதிர்ப்பா 
ாின்ைமயின் ேமற் ெசன்ற அமர் கடத்தல் யாவெதனக் கூட்  அதற்ேகற்ப 
உைரப்பா ளர். 
 
    தார் தாங்க  ெமன்ற உம்ைம இழி  சிறப் . வாள் ேபாழ்ந் தடக்க  ெமன்ப  
நினக்குத் ெதாைலந்தா ெரன் ம் இழிதகேவ யன்றித் தமர் வாள் ேபாழ்ந் தடக்கு 
மிழிைவ ம் உய்ந்தன ெரன எச்ச ம்ைமயாய் நின்ற . 
 
    விளக்கம்: இ ம் என்ற , ழவின் ழக்கத்ைதக் குறித்  நின்ற . நின் சிப் 
பைடக்ேக ஆற்றா  ெகட்டன ெரன்பார், "தார் தாங்குத ம் ஆற்றார் ெவ பட்  ஓடல்" 
ம வினர் என்றார். பைகவர் வாள்வாய்ப் படா  ெவ பட்  ஓ  ழ்ந்  மாண்டனர் 
என்பதாம். ேபாாில் ேவ ம் வா மாகிய பைடயாற் பட்ேடார் ேநாற்றவர் என் ம், 
ஏைன ேநாய் த யவாற்றால் இறந்தவர் ேநாலாதவெரன் ம் பண்ைடேயார் 
க வர். "ேநாற்ேறார் மனற் தாேம கூற்றம், ேகா ற விளியார் பிறர்ெகாள 
விளிந்ேதார்" (அகம்.61) என்  சான்ேறார் கூ தல் காண்க. ேநாலாத ேவந்தைரப் 
"பீ ல் மன்னர்" என்றார். தீ  - ரர் எறி ம் பைடயால் இறவாமல் ேநா ற்  இறந்த 
பழி, த ப்ைபயிற் கிடத்தி வாளாற் ேபாழ்ந்  அடக்கியவழி, அப்பழி, வழி வழியாகத் 
ெதாடரா  என்ப. பசும் ல் - த ப்ைப. அஃ  உலர்ந்த வழி ம் நிறம் மாறா  
ெந தி த்தல்பற்றி, அவ்வா  கூறப்பட்ட . வாளாற் ேபா மிடத் , அம்மன்னர்பால் 
ைவத்த காதல் நீங்கி வி தலால் "காதல் மறந் " எனல் ேவண் ற் . வாள் 
ேபாழ்ந்தடக்கல் அவர  ேநாலாைமைய ணர்த் த ன் அ ம் இழிதகவாயிற் . 
இப் பீ ல் மன்னர், ேநாலாைமயால் ரராற் ப வ மின்றி, ேநா ற்றிற வாைமயால் 
வாள் ேபாழ்ந் தடக்க மின்றி பட்டழிந்தனராதலால், "வாள்ேபாழ்ந் தடக்க ம் 
உய்ந்தனர்" என்றார். 
 
    வந்ேதார், மன்னைர வாள்ேபாழ்ந் தடக்கும் அவ் விழிதக ம் ெபறா  
உய்ந்தனராத ன், "இனி நீ ரசம் ழங்கச் ெசன்  அமர் கடத்தல் யாவ " என்பதாம். 

சிப்பைட, ம ங்கி ம் பின் ம் அணிவகுத்  வ ம் கூைழப் பைடயி ம் 
வ குைறந்த தாதலால், "தார் தாங்க " ெமன்ற உம்ைம இழி  சிறப்பாயிற் . 
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94. அதியமான் ெந மான் அஞ்சி 
 
    தி ேவாலக்கத்தின்கண் அரசர் சூழ வி ப்பி ம் ேபார்க்களத்ேத பைட ந வண் 
இ ப்பி ம், ஒளைவயார்க்கும் அவெராத்த, லவர்க்கும், அதியமான் இன் க ம் 
இன்ெசால் ம் உைடயவனாய் இ ந் வந்தான். அவன  அவ்ெவா கலா  மிக்க 
மகிழ்ச்சி தந்தைமயின் அதைன யவர் இப்பாட் ன்கண், "ெப ம நீ எமக்கு 
இனிையயாய் ஒன்னாதார்க்கு இன்னா ெசய்பவனாய் உள்ளாய்" என்  
சிறப்பித் ள்ளார். 
 
        ஊர்க்கு  மாக்கள் ெவண்ேகா  கழாஅ ன் 
        நீர்த் ைற ப ம் ெப ங்களி  ேபால 
        இனிைய ெப ம ெவமக்ேக மற்றதன் 
        ன்ன ங் கடாஅம் ேபால 
        இன்னாய் ெப மநின் ெனான்னா ேதார்க்ேக.          (94) 
 
    திைண ம் ைற  மைவ. அவைன அவர் பா ய . 
 
    உைர: ஊர்க்கு  மாக்கள் - ஊாின்கட் சி பிள்ைளகள்; ெவண் ேகா  கழாஅ ன் 
நீர்த் ைற ப ம் - தன  ெவள்ளிய ேகாட்ைடக் க தல் காரணமாக நீைர ைடய 

ைறக்கட் ப ம்; ெப ங் களி  ேபால - ெபாிய களி  அவர்க்கு எவ்வா  எளிதாய் 
இனிதாம் அவ்வாேற; எமக்கு ெப ம இனிைய - எங்க க்குப் ெப மநீ இனிைய; மற்  
அதன் ன்ன ம் கடாஅம் ேபால - மற்றத ைடயஅைணதற்காிய மதம்பட்ட 
நிைலைம எவ்வா  இன்னாதாம் அ ேபால; ெப ம நின் ஒன்னாேதார்க்கு இன்னாய் - 
ெப ம நின் பைகவர்க்கு இன்னாய் எ- . 
 
    கழாஅ ன் என்பதற்குக் க வப்ப தலா ெலனி  மைம ம். 
 
    விளக்கம்: மன ணர்  நிரம்பாைமயின், இளஞ் சி வர்கைளக் "கு மாக்கள்" 
என்றார்; "மடக்கு  மாக்கேளா ேடாைரயய ம், அடக்கமில் ேபாழ் " (க .82) 
என்றாற்ேபால. மதம் பட்ட யாைன பாகர்க் கடங்கா  மற  மாதலால், அ பற்றித் 

ன்ன ம் கடாஅத்  நிைலைம ெயன்றார். ெப ைமக்கும் வ க்கும் களி  
உவமமாயிற் . கடா அம்: ஈண்  ஆகுெபயராய்க் கடாம் உண்டாகிய நிைலைம 
குறித்  நின்ற . கழா ன் என்றதற்குக் க தல் காரணமாக என்  கூறாமல், 
க வப்ப தலால் என்  ெபா ள் கூறி ம் ெபா ந் ம் என்பதாம். ெப ம என 
இ ைற கூறிய  அவர  காதன்ைம ணர்த்தி நின்ற . 
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95. அதியமான் ெந மான் அஞ்சி 
  
    ெதாண்ைட நாட்ைட யாண்ட ேவந்தர்க்குத் ெதாண்ைடமான் என்ப  ெபயர். 
அதியமான் காலத்ேத ெதாண்ைட நாட்ைட யாண்ட ெதாண்ைடமான், அதியமான்பால் 
பைகைம ெகாண்டான். தன்பால் பைடவ  மிக்கி ப்பதாக, ெவண்ணி, அவ்ேவந்தன் 
ெச க்குற்றான். அவன  அறியாைமைய யறிந்த அதியமான், ேபாாின் 
ெகா ைமைய ம், அதன்கண் அவன் வ யிழந்  ெக வதன் உ திைய ம், அதனால் 
நாட் க்கும் நாட்  மக்கட்கும் ேந ம் ேகட்ைட ம் ெதளிந்  ெகாள் மா  
அறிவித்தற்கு ஒளைவயாைர அவன்பால் விட்டான். ஒளைவயார் அவன்பாற் 
ெசன்  ேசர்ந்தார். ெதாண்ைடமான் தன் பைடப்ெப ைமைய அவ க்குக் காட்ட 
ெவண்ணி, அவைரத் தன் பைடக்கலக் ெகாட் க்கு அைழத் ச் ெசன்  பலேவ  
பைடக்கலங்கைளக்காட் னான். அவன் க த்தறிந்த ஒளைவயார் அதியமான் 
பைடக்கலங்கைளப் பழிப்ப  ேபாலப் கழ்ந் ம் ெதாண்ைடமான் பைடக்கலங்கைளப் 

கழ்வ  ேபாலப் பழித் ம்இப் பாட் ன்கட் கூறி ள்ளார். 
 
    இவ்ேவ, பீ  யணிந்  மாைல சூட் க் 
    கண் ர ேணான்காழ் தி த்திெநய் யணிந்  
    க ைட வியனக ரவ்ேவ யவ்ேவ 
    பைகவர்க் குத்திக் ேகா தி சிைதந்  
    ெகாற் ைறக் குற்றில மாேதா ெவன் ம்          5 
    உண்டாயிற் பதங்ெகா த் 
    தில்லாயி ட ண் ம் 
    இல்ேலா ெராக்கற் றைலவன் 
    அண்ணெலங் ேகாமான் ைவந் தி ேவேல.           (95) 
 
    திைண: பாடாண் ைண. ைற: வாண்மங்கலம். அவன்  
விடத்ெதாண்ைடமா ைழச் ெசன்ற ஒளைவக்கு அவன் பைடக்கலக் ெகாட் ல் காட்ட 
அவர் பா ய . 
 
    உைர: இவ்ேவ - இைவதாம்; பீ யணிந்  - பீ  யணியப்பட் ; மாைல சூட்  - 
மாைல சூட்டப்பட் ; கண் திரள் ேநான் காழ் தி த்தி - உட டம் திரண்ட வ ய 
காம்ைப அழகுபடச் ெசய்யப்பட் ; ெநய் அணிந்  - ெநய்யிடப்பட் ; க  ைடவியன் 
நகர - காவைல ைடய அகன்ற ேகாயி டத்தன; அவ்ேவ - அைவதாம்; பைகவர்க் 
குத்திக் ேகா  தி சிைதந்  - பைகவைரக் குத் தலாற் கங்கும் னி ம் ாிந் ; 
ெகால் ைறக்குற்றில என் ம் - ெகால்லன  பணிக்களாியாகிய குறிய ெகாட்  
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டத்தனவாயின எந்நா ம்; உண்டாயின் பதம் ெகா த்  - ெசல்வ ண்டாயின் 
உண  ெகா த் ; இல்லாயின் உடன் உண் ம் - இல்ைலயாயின் உள்ளதைனப் 
பலேரா கூட உண் ம்; இல்ேலார் ஒக்கல் ைதலவன் வறிேயா டய சுற்றத்திற்குத் 
ைதலவனாகிய; அண்ணல் எம்ேகாமான் வ தி ேவல் - ைதலைமய டய எம் 
ேவந்த டய கூாிய னிை◌ய ை◌டய ேவல் எ- . 
 
    பீ  யணிந் ெதன்ப தலாகிய விை◌னெயச்சம் நான்கும் வியனகர ெவன் ம் 
குறிப்  விை◌னெயா  ந்தன; இவற்றச் ெசயெவெனச்சமாகத் திாிப்பி  ைமம ம். 
''சிதந் ெகாற் றக் குற்றில'' ெவன்ப பழித்த ேபாலப் கழ்ந் கூறப்பட்ட. இவ வியனகர; 
வந் தி ேவலாகிய அவ ெகாற் றக் குற்றி டத்தன ெவனக் கூட் க. 
விை◌னக்குறிப்பாக ன் ஆக்கம் ெகா க்கப்பட்ட. இ ெகாடச் சிறப் ம் ெவன்றிச் 
சிறப் ம் கூறியவா . 
 
    விளக்கம்: அணிந், சூட் , தி த்தி ெயன் ம் ெசய்ெதெனச்சங்கள் ெசயப்பட்  
விை◌னப்ெபா ளில் வந்தன. இவ், அவ் என்பவ வகர ற் ச் சுட் ப்ெபயர். 
ெதாண்டமா டய படக் ெகாட் ந் கூ த ன் அதியமான் ேவற்படய ''அவ்ேவ'' 
ெயன்றார். கங்கு - ேவ ன் இலப்பகுதியத் தாங்கும் ந விடம். குற்றில் - கு கிய இல், 
இவ வியன் நகர; அவ குற்றில என்பதாம். நகர, குற்றில ெவன்பன குறிப்  
விை◌ன ற் .ெபா ள் உளதாய விடத்ப் பிறர ண்பித்த பின்ேப ண் மா  
ேதான்ற, ''உண்டாயின் பதங்ெகா த்'' என்றார். இல்ேலார் ஒக்கல் தலவன் - 
வறிேயா டய சுற்றத்க்குத் தலவன்; என் ம், அவ்வறிேயார் வ ம தீர்க்கும் தலமப்பணி 

ாிதலால், ''இல்ேலார் ஒக்கல் தலவன்'' என்றார். ''ஆவயிற் குறிப்ேப ஆக்கெமா  
வ ேம'' (எச்ச.36) என்ப ெதால்காப்பியம். இபற்றிேய ''வினக்குறிப்பாக ன் ஆக்கம் 
ெகா க்கப்பட்ட'' ெதன்றார். 
    -----------  
 

96. அதியமான் ெபாகுட்ெடழினி 
 
    அதியமான் ெந மான் அஞ்சிக்கு மகெனா வன் உண்ெடன ன்ேப கூறினாம். 
அவேன இப் ெபாகுட்ெடழினி. அஞ்சியின்பால் ேபரன்  ெகாண் ந்த ஒைளவயார் 
ஒ கால் ெபாகுட்ெடழினியக் கண்டார். இளமச் ெசவ்வி டயனாதலால் அவன்பால் 
இன்பக் குறிப் ம் மறக்குறிப் ம் மிக்கு விளங்கின. இவ வரம்  கடந்த வழித்தீங்கு 
பயக்கும் என்பதனால், இவ்விரண்ை◌ட ம் விதந் இப் பாட் ன்கண் ஒளவயார் 
அைவனப் பாராட் க் கூறி ள்ளார். 
 
        அலர் ந் ம்ப யம்பகட்  மார்பின் 
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        திரண் நீ  தடக்க ெயன்ன யிளேயாற் 
        கிரண்ெட ந் தனவாற் பகேய ெயான்ேற 
        ப்ேபா ண்கண் பசந்தேதா கி 
        ேநாக்கிய மகளிர்ப் பிணித்தன் ெறான்ேறா         5 
        விழவின் றாயி ம் ப பதம் பிழயா 
        ம ன் ெமாசித்த ெவாக்கெலா  றநீர்க் 
        ைகமான் ெகாள்  ேமாெவன 
        உைற ண் னி மவன் ெசல்  ேர.           (96) 
 
    திைண: அ . ைற: இயன்ெமாழி. அவன் மகன் ெபாகுட்ெடழினிைய அவர் 
பா ய . 
 
    உைர: அலர் ந் ம்ைப அம் பகட்  மார்பின் - மலர்ந்த ைவ ைடய ம்ைபக் 
கண்ணிைய யணிந்த அழகிய வ ய மார்பிைன ம்; திரண்  நீ  தடக்ைக என்ைன 
இைளேயாற்கு - திரண்  நீண்ட ெபாிய ைகயிைன ைடய என் இைறவன் மகன் 
இைளேயா க்கு; பைக இரண்ெட ந்தன - பைக இரண்  ேதான்றின; ப்ேபால் 
உண்கண் பசந்  - அவற் ள் ப் ேபா ம் வ விைன ைடய ைம ண்ட கண்கள் 
பசப்ப; ேதாள் கி - ேதாள் ெம ய; ேநாக்கிய மகளிர் பிணித் தன்  - தன்ைனப் 
பார்த்த மகளிைர ெநஞ்சு பிணித்ததனால் அவர் னி கூ த ன் உள்ளதாய ; ஒன்  - 
ஒ  பைக; அவன் ெசல் ம் ஊர்- அவன் எ த் விட் ச் ெசன்றி க்கும் ஊர்; விழவின் 
றாயி ம் -விழா இல்ைலயாயி ம்; ப பதம் பிைழயா  - உண்டாக்கப்ப ம் உண  
யாவர்க்கும் தப்பாமல்; ைம ன் ெமாசித்த ஒக்கெலா  - ெசம்மறி யாட் த் தைசையத் 
தின்ற சுற்றத் டேன; ைறநீர் - யா ங் குள  தலாகியவற்றின் ைற நீைர; ைக 
மான் ெகாள் ம் என - அவன் யாைன கந் ண்  ெமனக் க தி; உைற ள் 

னி ம் - அவ்விடத்  உைறதைல ெவ க்கும்; ஒன்  - அவ்ெவ த்ததனா ளதாய  
ஒ  பைக ஆகப் பைக இரண்  எ- . 
 
    பசந்  கி ெயன் ம் ெசய்ெதெனச்சங்கைளச் ெசயெவெனச்ச மாக்கி 
அவற்ைறப் பிணித்தன்ெறன் ம் விைனேயாட க்க. ஓகாரம் அைசநிைல. இதனால் 
அவன் இன்பச் சிறப் ம் ெவன்றிச் சிறப் ம் கூறியவா . 
 
    விளக்கம்: அகன்ற மார் ம் திரண்ட ேதா ம் நீண்ட ைக ம் ஆண்மக்கட்குச் 
சிறந்தனவாதலால், "அம்பகட்  மார்பின் திரண்  நீ  தடக்ைக" ெயன்றார். பசந் 
ெதன்ப  பசப்ப ெவனத் திாிக்கப்பட்ட . பிணித்தலால் உளதாகும் பயன் னி 
கூர்தலாதலால், பிணித்தன் ெறன்பதற்கு, "பிணித்ததனால்....உள்ளதாய " என்றார். 
பைடெய த் ச் ெசன்  ற் தைல, "எ த் விட் ச் ெசன்றி க்கும்" என்றார். 
ெமாசித்தல் - உண்டல். ைகம்மான் என வரற்பால  எ ைக ேநாக்கிக் ைகமான் என 
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வந்த . ைகம்மான், ைகம்மா ெவன ம் வ ம்; இ  யாைனக்குாிய . இளைமச் 
ெசவ்வி ம் ெமய் வன்ைம ம் உைடயனாத ன், இவற்றால் இன்பச் சிறப்ைப ம் 
ெவன்றிச் சிறப்ைப ம் பைகயாகக் கூறிய  இன்ப மிகுதி கழிகாமமாய்ப் பைகவர்க் 
ெகளிைம ம், மற்றதன் மிகுதி கு யஞ்சும் ேகா ைடைம மாய்த் தீ  
பயக்குெமன்றற்கு. இவன்பால் இன்பச் சிறப் ம் ெவன்றிச் சிறப் ம் விளங்குவவாயின. 
    ----------  
 

97. அதியமான் ெந மான் அஞ்சி 
 
    அதியமான் ெந மான் அஞ்சிக்குத் திைறெச த்தற்குாிய ேவந்தர்சிலர் அதைனச் 
ெச த்தா  ேபார்க்குச் சைமந்தி ப்பைத ஒளைவயார் அறிந்தார். அவர்கட்கு உண்ைம 
யறிவித்தற்கும், அ ேவ வாயிலாக அதியமாைனப் பாராட் தற்கும் எண்ணி, 
இப்பாட் ைனப் பா ள்ளார். இதன்கண், "ெந மான் அஞ்சி ேயந்திய வாள் ேபாாில் 
உழந்  உ விழந் ள்ள ; ேவல் மைட கலங்கி நிைல திாிந் ள ; களி கள் பைகவர் 
களிற் த் திரெளா  ெபா  ெதா  கழிந் ள்ளன; குதிைரகள் ேபார்க்களக் கு தியிற் 
ேறாய்ந்  குளம் கள் ம ப்பட் ள்ளன; அவன் பைகவர் எறிந்த அம் களால் 

ைள ண்ட ேகடயத்ைத ேயந்தி ள்ளான்;இவற்றால் இவைனப் பைகத் ப் ெபாரக் 
க தியவர் உய்ந்  ேபாதல் இல்ைல; ஆதலால், உங்கள் ர் உங்கட்கு உாித்தாகல் 
ேவண் ன், அவ க்குாிய திைறையச் ெச த்தி ய்மின்; ம ப்பீராயின், அவன் 
ஒ கா ம் ெபாறான்; யான் ெசால்  மிதைனக் ேகளீராயின்; உங்க ைடய உாிைம 
மகளிர் ேதாைளப் பிாிந்  ம தல் திண்ணம்; இதைன யறிந்  ேபார்ெசய்தற்கு 
நிைனமின்" என்  பா ள்ளார். 
 
        ேபார்க்குைரஇப் கன்  கழித்தவாள் 
        உடன்றவர்காப் ைடமதிலழித்த ன் 
        ஊ ற ழ்கி விழந் தனேவ 
        ேவேல, கு ம்பைடந்த வரண்கடந்தவர் 
        ந ங்கள்ளி னா ைநத்த ற்          5 
        சுைரதழீஇய வி ங்காெழா  
        மைடகலங்கி நிைலதிாிந்தனேவ 
        களிேற, எ உத்தாங்கிய கத மைலத்தவர் 
        கு உக்களிற் க் கு ம் ைடத்த ற் 
        ப உப்பிணிய ெதா கழிந்தனேவ          10 
        மாேவ, பரந்ெதா ங்கு மைலந்தமறவர் 
        ெபாலம்ைபந்தார் ெகடப்பாித ற் 
        கள ழந் தைசஇய ம க்குளம் பினேவ 
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        அவன்றா ம், நிலத்திைரக்குங் கடற்றாைனப் 
        ெபாலந் ம்ைபக் கழற்பாண் ற்          15 
        கைணெபா த ைளத்ேதா லன்ேன 
        ஆயிைட, உடன்ேறா ய்தல் யாவ  தடந்தாட் 
        பிணிக்கதிர் ெநல் ன் ெசம்மன் ர் 
        மக்குாித் தாகல் ேவண் ற் ெசன்றவற் 
        கி க்கல் ேவண் ந் திைறேய ம ப்பின்  20 
        ஒல்வா னல்லன் ெவம்ேபா ராெனனச் 
        ெசால்ல ந் ேதறீ ராயின் ெமல் யற் 
        கழற்கனி வகுத்த ைணச்சில் ேலாதிக் 
        கு ந்ெதா  மகளிர் ேதாள்விடல் 
        இ ம்  தன்றஃ தறிந்தா மிேன.           (97) 
 
    திைண ம் ைற  மைவ. அதியமா ென மான் அஞ்சிைய அவர்பா ய . 
 
    உைர: ேபார்க்கு உைரஇப் கன்  கழித்த வாள் - ேபாைரச் ெசய்தற்குப் ைட 
ெபயர்ந்  உலாவி வி ம்பி உைற கழித்த வாள்கள்தாம்; உடன்றவர் காப் ைட மதில் 
அழித்த ன் - பைகத்தவர  காவைல ைடய அரைண யழித்தலால்; ஊன் உற 

ழ்கிஉ  இழந்தன - அவர் தைசயின்கண்ேண உறக்குளித் க் க வாய் ேபாய் வ  
விழந்தன; ேவல் - அவன் ேவல்கள்தாம்; கு ம்  அைடந்த அரண் கடந்  - கு ம்பர் 
ேசர்ந்த அரண்கைள ெவன் ; அவர் ந ங் கள்ளின் நா  ைநத்த ன் - அப்பைகவர  
நறிய ம ைவ ைடய நாட்ைட யழித்தலால்; சுைர தழீஇய இ ங் காெழா  - 
சுைரேயா  ெபா ந்திய காிய காம் டேன; மைட கலங்கி நிைல திாிந்தன - ஆணி 
கலங்கி நிைலெகட்டன; களி  - அவன் களி தாம்; எ உத் தாங்கிய கத  மைலத்  - 
கைணய மரத்தால் த க்கப்பட்ட கதைவப் ெபா ; அவர் கு உக் களிற் க் கு ம்  
உைடத்த ன் - அப்பைகவர  திரண்ட களிற்ைற ைடய அரைண யழித்தலால்; 
ப உப் பிணிய ெதா  கழிந்தன - பாிய பிணித்தைல ைடயவாகிய கிம் ாிகள் 
கழன்றன; மா - அவன் குதிைரதாம்; பரந் - பரந்  வந் ; ஒ ங்கு மைலந்தவர் - ஒக்கப் 
ெபா த ரர ; ெபாலம் ைபந்தார் ெகட - ெபான்னாற் ெசய்யப்பட்ட பசிய 
மாைலைய ைடய மார்  உ வழிய; பாித ன் - ஓ தலால்; களன் உழந்  அைசஇய 
ம க் கு ம்பின - ேபார்க்களத்தின்கட் ெபா  வ ந்திய கு தியான் ம ப்பட்ட 
குளம்ைப ைடயவாயின; அவன் தா ம்-; நிலம் திைரக்கும் கடல் தாைன - 
நிலவகலத்ைதத் தன் ள்ேள யடக்கும் கடல்ேபான்ற பைட டேன; ெபாலந் ம்ைப - 
ெபான்னானியன்ற ம்ைபக் கண்ணிைய ைடய; கழல் பாண் ல் கைண ெபா த 

ைளத் ேதாலன் - கழல் வ வாக ம் கிண்ணி வ வாக ம் ெசய்  ெசறிக்கப்பட்  
அம்  ப தலால் ைளபட்ட பாிைசைய ைடயன்; ஆயிைட - அவ்விடத் ; 
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உடன்ேறார் உய்தல் யாவ  - அவனால் ெவகுளப்பட்ேடார் பிைழத்தல் எங்ேக ள ; 
தடந்தாள் பிணிக் கதிர் ெநல் ன் ெசம்மல் ர் - ெபாிய தாளிைன ம் 
ஒன்ேறாெடான்  ெதற்றிக் கிடக்கின்ற கதிாிைன  ைடத்தாகிய ெநல் ைன ைடய 
தைலைம ெபா ந்திய பைழய ர்; மக்கு உாித்தாகல் ேவண் ன் ங்கட்கு உாித்தாக 
ேவண் விராயின்; ெசன்  அவற்குத் திைற இ க்கல் ேவண் ம் - ேபாய் அவ க்குத் 
திைற ெகா த்தல் ேவண் ம்; ம ப்பின் - ெகாடீராயின்; ஒல்வான் அல்லன் ெவல் 
ேபாரான் என - அதற்குடம்ப வா னல்லன் ெவல் ம் சைல ைடயான் என் ; 
ெசால்ல ம் ேதறீராயின் - யான் ெசால்ல ம் ெதளியீராயின்; ெமல் யல் கழல் கனி 
வகுத்த - மக்கு ெமல் ய தன்ைமைய ம் கழல் மணியின  கனியால் கூ ப த் ச் 
சு ட்டப்பட்ட; ைணச் சில் ஓதி - இனமாகிய சிலவாகிய பனிச்ைசைய ம்; 
கு ந்ெதா  மகளிர் - குறிய வைளைய ைடய உாிைம மகளிர ; ேதாள் விடல் 
இ ம்  தன்  - ேதாைளப் பிாிந் ைறதல் வியப்பன் ; அஃ  அறிந்  ஆ மின் - 
அதைன யறிந்  ேபார் ெசய்ம்மின்.    எ- . 
 
    அறிந்தா மின் என்ற க த் , அறியிற்ேபார் ெசய்தல் அாிெதன்பதாம்.கு ம் , 
சிற்றரண். கடற் றாைனயிைன ம் ெபாலந் ம்ைபயிைன ைடய அவன் றா  
ெமன்க. 
 
    விளக்கம்: உைரஇ - உலாவி "ஒன்றார் ேதயப்  மைலந் ைரஇ" (பதிற்.40) 
என்றாற்ேபால. க வாய் ேபாய் - மிக ம் வ ப்பட் . ைநத்தல் - அழித்தல்; ைநவித்தல் 
என வந்தெதனி மாம். உள்ேள ைழ ண்டாகச் ெசய்  அதன்கண்ேண காம்ைபச் 
ெச கி ஆணியிட்  க்கி ைவத்தல் இயல் . கு உக்களிற் க் கு ம்  - 
கு மியி க்கும் யாைனத்திரள் அரண் ேபாற ன், களிற் க் கு ம்ெபனப்பட்ட . 
ெதா , ஈண் க் கிம் ாி ேமற் . தார்: ஆகுெபயரால் மார்ைபக் குறித்த . அைச  - 
வ த்தம். நிலம் திைரக்கும் கடல் தாைன - நிலவகலத்ைதத் தன் ள்ேள யடக்கிக் 
ெகாள் ம் கடல் ேபா ம் தாைன. கழல் பாண் ல் கைண - கழல் வ வாக ம் 
பாண் ல் வ வாக ம் வாயைமக்கப்பட்ட அம் . பாிைச - ேகடயம். பிணிக் கதிர் - 
ஒன்ேறாெடான்  பின்னிக்கிடக்கும் கதிர்கள். ெசம்மல் - தைலைம. ம ப்பாவ  - 
ெகாடாைமயாத ன், ம ப்பின் என்பதற்குக் "ெகாடீராயின்" என்றார். பனிச்ைச - 
தைலமயிைர க்கும் ஐவைக ள் ஒன் . ேதாள் விடல் - ேதாைளப் பிாிந் ைறதல். 
"எண்ண ம் பாசைறப் ெபண்ெணா  ணரார்." (ெதால். ெபா. கற் : 34) 
என்பவாக ன், ேபாாிடத்ேத மகளிைரப் பிாிந்  ேபாந்  ெந  தங்கி உயிாிழப்ப  
உ தியாதல் குறித் த் "ேதாள் விடல்" என்றா ெரன் மாம். 
    -----------  
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98. அதியமான் ெந மான் அஞ்சி 
 
    தக ாி ந்  ஆட்சி ாிந்  வந்த அதியமா க்கும் ேகாவ ாி ந்  ஆட்சி ாிந்  
வந்த மலாடர் ேவந்த க்கும் பைகைம ண்டாயிற் . பைகைம திரேவ அதியமான் 
ெப ம் பைட டன் ேகாவ ைர ேநாக்கிச் ெசல்லத் தைலப்பட்டான். இைடநிலத்  
வாழ்ந்  வந்த சிற்றரசர் அதியமான் பைடயிைனக் கண்  அஞ்சி அலமரலாயினர். 
ஒளைவயார், இந்நிகழ்ச்சிகைளக்கண் , "இனி இவ டன் ேபாெரதிர்ந்  நிற்கும் 
ேவந்தர நா  என்னாகுேமா?" என்  நிைனந்  இப்பாட் ன் கண், ேவந்ேத, நின் 
யாைனப்பைட ெசல்லக் கண்ட ேவந்தர் தத்தம் மதில் வாயில்கட்குப் பைழய கத கைள 
மாற்றிப் க் கத கைள நி த்திப் திய கைணய மரங்கைள யைமக்கின்றனர்; 
குதிைரப் பைடையக் கண்டவர் காவற்காட் ன் வாயில்கைளக் கைவத்த ேவல் 

ட்கைளப் ெபய்  அைடக்கின்றனர்; ேவற்பைட கண்டவர் தம் ேகடகங்கட்குப் திய 
காம் ம் ைகந்நீட் ம் ெசறிக்கின்றனர்; மறவர  ெப ம் பைட கண்டவர் தம்தம் 

ணிகளில் அம்ைப யடக்கிக் ெகாள்கின்றனர்; நீேயா கூற்றத்தைனைய; இனி நின் 
பைகவர  வயல் வளம் சிறந்த நா  அவர் மனம் வ ந்தி யிரங்குமா  ெக வ  
திண்ணம்" என இவன் பைடச் சிறப் ம் பைகவர் நாட்டழி  குறித்த இரக்க ம் 
ேதான்றப் பா ள்ளார். 
 
        ைனத்ெதவ்வர் ரணவியப் 
        ெபாரக்கு கிய திம ப்பினின் 
        இனக்களி  ெசலக்கண்டவர் 
        மதிற்கதவ ெம ச்ெசல்ல ம் 
        பிணன ங்கக் கள ழக்கிச்          5 
        ெசலவைசஇய ம க்குளம்பினின் 
        இனநன்மாச் ெசலக்கண்டவர் 
        கைவ ள்ளிற் ைழயைடப்ப ம் 
        மார் றச் ேசர்ந்ெதால்காத் 
        ேதால்ெசறிப்பினின் ேவல்கண்டவர்          10 
        ேதால்கழிெயா  பி  ெசறிப்ப ம் 
        வாள்வாய்த்த வ ப்பரந்தநின் 
        மறைமந்தர் ைமந் கண்டவர் 
        ண்ப கு தி யம்ெபா க்க ம் 
        நீேய, ஐயவி ைகப்ப ந் தாங்கா ெதாய்ெயன          15 
        உ ைற மரபிற் றநின் ய்க்கும் 
        கூற்றத் தைனைய யாக ற் ேபாற்றார் 
        இரங்க விளிவ  ெகால்ேலா வரம்பைணந் 
        திறங்குகதி ரலம்வ  கழனிப் 
        ெப ம் னற் படப்ைபயவ ரகன்றைல நாேட.           (98) 
 



 74

    திைண: வாைக. ைற: அரசவாைக. திைண வஞ்சி ம், ைற: 
ெகாற்றவள்ைள மாம். அவைன அவர் பா ய . 
 
    உைர: ைனத் ெதவ்வர் ரண் அவிய - ேபார் ைனக் கண் பைகவர  மா பா  
அடங்க; ெபாரக்கு கிய தி ம ப்பின் நின் இனக் களி  - ெபா தலால் ேதய்ந்  
குைறந்த ைன ைடத்தாகிய ேகாட்ைட ைடய நின  இனமாகிய யாைன; ெசலக் 
கண்டவர் - ேபாகக் கண்ட பைகவர்; மதிற் கதவம் எ ச் ெசல்ல ம் - தம  மதில்வாயிற் 
கதவங்க ம் கணய மரங்க ம் தியனவாக இ தற்குப் பழயன ேபாக்க ம்; பிணன் 
அ ங்கக் களன் உழக்கி - பட்ேடார பிணம் உ வழியப் ேபார்க்களத்த ழக்கி; ெசல  
அசஇய ம க் குளம்பின் நின் இனமா ெசலக் கண்டவர் - ெசல் தலால் வ ந்திய 
கு திக்கற ெபா ந்திய குளம்ப டய நின இனமாகிய நல்ல குதிர ேபாகக்கண்ட அப் 
பகவர் தாம்; கவ ள்ளின் ழ அடப்ப ம் - கவத்த ேவல ள்ளால் காட்  வாயில்கள 
யடப்ப ம்; மார் றச் ேசர்ந் ஒல்கா - நின் பகவர மார்பின்கண் எறிந்த வழி ஆண் த் தத் 
நில்லா உ விப் ேபான; ேதால் ெசறிப்  இல் நின் ேவல் கண்டவர் - உறயின்கட் 
ெசறித்தல் இல்லாத நின் ேவலக் கண்ட பகவர்; ேதால் கழிெயா  பி  ெசறிப்ப ம் - தம 
கி கக் காம் டேன கந்நீட் ச் ெசறிக்க ம்; வாள் வாய்த்த வ ப் பரந்த நின் மற மந்தர் 
- வாள் வாய்க்கத் தத்த வ ப்பரந்த நின் டய மறத்த டய ரர; மந் கண்டவர் - 
வ யக் கண்ட அப் பகவர்; ண் ப  கு தி யம்ெபா க்க ம் - ண் பட்ட கு திய டய 
அம்பத் ணியகத் தடக்கிக்ெகாள்ள ம்; நீேய - நீதான்; ஐயவி கப்ப ம் தாங்கா - 
ெவண் சி  க கக் காவலாகப் கப்ப ம் தாியா; ஒய்ெயன உ ற மரபின் - விரய வந் 
ெபா ந்தல் றமய டய இயல்பின்; ற நின்  உய்க்கும் - றத்ேத நின்  உயிரக் 
ெகா ேபாம்; கூற்றத் அனய - கூற்றத்த ெயாப்ப; ஆக ன் - ஆதலால்; ேபாற்றார் 
இரங்க விளிவ ெகால்ேலா - பகவர் இரங்கக் ெக வ ெகால்ேலா; வரம்  அணந் இரங்கு 
கதிர் அலம் வ  கழனி - வரம்பச் ேசர்ந் வள ம் ெநற்கதிர் சுழ ம் கழனிெயா ; ெப ம் 

னல் படப்ப - மிக்க நீர்ப்பக்கத்த டய; அவர் அகன்றல நா  அவர அகன்ற 
இடத்த டய நா  எ- . 
 
    ெசல  ெமன்ப தலாய ெசயெவெனச்சங்கள் கூற்றத்தனய ெயன் ம் 
வினக்குறிப்ேபா  ந்தன. நீ கூற்றத்தனய யாத ன் ேபாற்றார் நா  அவர் இரங்க 
விளிவெகால் ெலனக் கூட் க. ெகால் ம் ஓ ம் அசநில. 
 
    விளக்கம்: ெசல்ல ம், அடப்ப ம், ெசறிப்ப ம், ஒ க்க ம், கப்ப ம் 
கூற்றத்தனயயாயின என த ன் ''ெசல்ல ..... ந்தன'' என்றார். யானக்ேகா  
ெந தாயி ப்ப கு கியதற்குக் காரணம் கூ வார். ''ெபாரக் கு கிய'' என்றார். கதவம் 
எ ச்ெசல்ல ம் என்ற, கணய மரத்தப் க்குதல் குறித் நின்ற. குதிரகள் விரந்ேதா  
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மிடத்ப் பிணங்களின் கு தி வ க்குதலால் அவ வ ந்வ பற்றி, ''ெசல  அசஇய'' 
என்றார். கவ ள் - ேவல ள். ேதால் ெசறிப்  - ேதாலாலாகிய உறயில் இடப்ப தல். 
ேதால் - ேகடயம். பி  - ைகப்பி யாகிய காம் ; இ  ைகந்நீட்  எனப்பட்ட . 
பைடெயடாதவழி, பைகவர் ெபா தைலச் ெசய்யாராதலால், "அம்  ஒ க்க ம்" 
என்றார். றத்ேத நின்  உயிைரக் ெகாண் ேபாதல் கூற் வற்கு இயல் . அலம் வ  
கழனி - சுழ ம் கழனி. அலம் வ தல், அலம தல் ேபாலச் சுழற்சிப் ெபா ள . 
    -----------  
 

99. அதியமான் ெந மான் அஞ்சி 
 
    அதியமான் அரசு கட்  ேலறிய ம், தனக்கு ன்ேனா ைடய சிறப்ெபல்லாம் தான் 
எய்தினான்; எ  ெபாறி யைமந்த இலாஞ்சைன ெபற்றான்; தன்ேனா  ெபார வந்த 
அரசர் எ வைர ெவன்றான். இவ்வா  ெப ஞ் சிறப்ெபய்தி ம் அைமயா  
ேகாவ ர்ேமற் பைடெய த் ச் ெசன்  அதற்குாிய ேவந்தைன ெவன்  வாைக 
சூ னான். அக்காைல அதைன யறிந்த ஆசிாியர் பரணர் அவ ைடய ேபார் 
ெவன்றிைய அழெகா கும் தமிழாற் பா னார். ஒளைவயா ம் இப் பாட் ன்கண் 
இச்ெசய்தி ற்ற ம் ேதான்றப் பா ள்ளார். 
 
        அமரர்ப் ேபணி  மா தி ய த்தி ம் 
        அ ம்ெபறன் மரபிற் க ம்பிவட் டந் ம் 
        நீரக வி க்ைக யாழி சூட் ய 
        ெதான்னிைல மரபினின் ன்ேனார் ேபால 
        ஈைகயங் கழற்கா ம்பனம் ைடயற்          5 
        வார் காவிற் னிற் ப் லா ென ேவல் 
        எ ெபாறி நாட்டத் ெதழா அத் தாயம் 
        வ வின் ெறய்தி  மைமயாய் ெச ேவட் 
        மிழ்குரன் ரசி ென வெரா  ரணிச் 
        ெசன்றமர் கடந் நின் னாற்ற ேறாற்றிய          10 
        அன் ம் பா நர்க் காிைய யின் ம் 
        பரணன் பா னன் மற்ெகான் மற் நீ 
        ரண்மிகு ேகாவ ர் றிநின் 
        அரண்  திகிாி ேயந்திய ேதாேள.           (99) 
 
    திைண ம் ைற ம் அைவ. அவன் ேகால  ெரறிந்தாைன அவர் பா ய . 
 
    உைர: அமரர்ப் ேபணி ம் ஆ தி ய த்தி ம் - ேதவர்கைளப் ேபாற்றி வழிபட் ம் 
அவர்க க்கு ேவள்விக்கண் ஆ திைய ய ந் வித் ம்; அ ம் ெபறல் மரபின் க ம்  
இவண் தந் ம் - ெப தற்காிய ைறைமைய ைடய க ம்ைப விண் லகத்தினின்  
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இவ் லகத்தின்கட் ெகா வந்  தந் ம்; நீரக வி க்ைக - கட க்குட்பட்ட 
நிலத்தின்கண்ேண; ஆழி சூட் ய - சக்கரத்ைத நடாத்திய; ெதான்னிைல மரபின் நின் 

ன்ேனார் ேபால - பைழய நிைலைம ெபா ந்திய ைறைமைய ைடய நின் கு யிற் 
பைழேயாைர ெயாப்ப; ஈைகயங் கழற்கால் - ெபான்னாற் ெசய்யப்பட்ட ரக் கழல் 

ைனந்த கா ைன ம்; இ ம் பனம் ைடயல் - ெபாிய பனந் ேதாடாகிய தாாிைன ம்; 
வார் காவின் -  நிைறந்த காவிைன ம்; னிற் ப் லால் ெந  ேவல் - நாேடா ம் 
திய ஈரம் லராத லாைல ைடய ெந ய ேவ ைன ைடய; எ  ெபாறி - 

ஏழிலாஞ்சைன ம்; நாட்டத்  எழாஅத் தாயம் - நா தைல ைடய ஒ நா ம் நீங்காத 
அரச ாிைமைய; வ வின்  எய்தி ம் அைமயாய் - தப்பின்றாகப் ெபற் ம் 
அைமயாய்; ெச  ேவட்  இமிழ் குரல் ரசின் எ வெரா  ரணி - ேபாைர வி ம்பி 
ெயா க்கும் ஓைச ெபா ந்திய ரசிைன ைடய ஏழரசேரா  பைகத் ; ெசன்  
ேமற்ெசன் ; அமர் கடந்  நின் ஆற்றல் ேதாற்றிய அன் ம் - ேபாாின்கண் ெவன்  
நின் வ ையத் ேதாற் வித்த அற்ைற நா ம்; பா நர்க்கு அாிைய - பா வர்க்குப் பாட 
அாிைய; இன் ம் பரணன் பா னன் - இற்ைற நா ம் பரணன் பா னன்; நீ ரண் 
மிகு ேகாவ ர் றி - நீ மா பா  மிக்க ேகாவ ைர யழித்  ெவன் ; அரண் அ  
திகிாி ஏந்திய ேதாள் - பிற ம் அரண்கைள யழிக்கின்ற ஆழிையத் தாங்கிய ேதாைள எ-

. 
 
    இன் ம் பரணன் பா ன ெனன்ற , அவ ம் தன் ெப ைமயாற் பா னான்; 
பிறராற் பாடப்ப த லாிெதன்றதாம். நின் ஆற்றல் ேதாற்றிய அன் ம் பா நர்க் 
காிைய; திகிாி ேயந்திய ேதாைள இன் ம் பரணன் பா னன் எனக் கூட் க. கழற் 
காைல ம் ைடயைல ம் காைவ ம் ேவைல ைடய நின் ன்ேனார் ேபாலத் 
தாயெமய்தி ம் அைமயா ெயனமாறிக் கூட் க. நா தல் - ஆய்தல். வெரா  

ரணிெயன் ம் ரண  திகிாி ெயன் ம் பாடம். ெகால்: ஐயம் மன்; அைசநிைல. 
வார் கா - வாேனார் இவன் ன்ேனார்க்கு வரம் ெகா த்தற்கு வந்தி ந்தெதா கா. 

இவ க்குப் பனந்தார் கூறிய , ேசரமாற்கு உறவாத ன்.எ ெபாறி 
நாட்டெமன்பதற்கு ஏழரசர் நா ங் கூ  ஒ  நாடாய் அவ்ேவழரசர் ெபாறி ம் கூ ய 
ெபாறிேயா  கூ நின்  நன்ைம ம் தீைம  மாராய்தெலனி  மைம ம். 
 
    விளக்கம்: அ த் தல் - உண்பித்தல். இவண் தந்ெதனேவ, க ம்  இ ந்த விடம் 
அவணாகிய விண் லக ெமனப்பட்ட . வழி ைற ெதாடர்பறா  வ தல்பற்றித் 
"ெதான்னிைல மர " என்றார். ஈைக - ெபான். ைடயல் மாைல. நாேடா ம் பைகைரக் 
குத்திக் கு திக் கைற ேதாய்ந்  லால் நா தலால், " னிற் ப் லால் ெந ேவல்" 
என்றார். அரண  திகிாி ெயன் ழித் திகிாி ெயன்ற , ஆழிப்பைட ேபா ம். எ  ெபாறி 
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ெயன்ற , ஏழ்வைக இலாஞ்சைனைய; அைவ. ேகழல் ேமழி கைல ஆளி ைண சிைல 
ெகண்ைட" (க ங். கட ள்.18) என்பன. 
    --------  
 

100. அதியமான் ெந மான் அஞ்சி 
 
    கு க்குாிய தன்மகன் பிறந்த காலத்தில், பிறந்த சின்னாட் கழித் த் தந்ைத 
ேபார்க்குாிய உைட உ த் ச் சான்ேறார் சூழச் ெசன்  அம்மகைனக் காண்டல் 
பண்ைடத் தமிழர் மர ; உலகிற்பிறந்த மகன், தன் தல் தன் தந்ைதையக் 
கா மிடத்  அவன் ெநஞ்சில் ேபார்க்ேகால ம் ேபார்மற ம் நன்கு பதிய 
ெவண் ெமன்ப  க த் ; அக் காலநிைல ேபார்மறவைரேய ெபாி ம் 
ேவண் யி ந்த . அதியமா க்கு தன் மகனாகிய ெபாகுட்ெடழினி பிறந்த 
சின்னாட்குப் பின் அதியமான் அவைனக் காணச் ெசன்றான். அக்காைல ஒளைவயார் 
அங்ேக இ ந்தார். அவர் அதியமான  ேபார்க்குாிய மறநிைலையத் தாம் குைறவறக் 
கண்ட காட்சிைய இப்பாட் ன் கண் விளங்கக் கூறி ள்ளார். 
 
        ைகய  ேவேல காலன ைனகழல் 
        ெமய்ய  வியேர மிடற்ற  பசும் ண் 
        வட்கர் ேபாகிய வளாிளம் ேபாந்ைத 
        உச்சிக் ெகாண்ட சி ெவண்ேடா  
        ெவட்சி மாமலர் ேவங்ைகெயா  விைரஇச்         5 
        சுாியி ம் பித்ைத ெபா யச் சூ  
        வாிவயம் ெபா த வயக்களி  ேபால 
        இன்  மாறா  சினேன யன்ேனா 
        உய்ந்தன ரல்லாிவ டற்றி ேயாேர 
        ெச வர் ேநாக்கிய கண்டன் 
        சி வைன ேநாக்கி ஞ் சிவப்பா னாேவ.           (100) 
 
    திைண ந் ைற  மைவ. அதியமான் தவமகன் பிறந்தவைனக் கண்டாைன அவர் 
பா ய . 
 
    உைர: ைகய  ேவேல - ைகயின் கண்ண  ேவேல; காலன ைன கழல் - கா ன் 
கண்ண அணிந்த ரக் கழல்; ெமய்ய  வியர் - உடம்பின் கண்ண  ேவர்ப் ; மிடற்ற  
பசும் ண் - மிடற்றின் கண்ண  ஈரம் லராத பசிய ண்; வட்கர் ேபாகிய வளர் இளம் 
ேபாந்ைத - பைகவர் ெதாைலதற் ேக வாகிய வள ம் இைளய பைனயின ; உச்சிக் 
ெகாண்ட - உச்சிக் கண்ேண வாங்கிக் ெகாள்ளப்பட்ட; ஊசி ெவண் ேதாட்  - 
ஊசித்தன்ைமையப் ெபா ந்திய ெவளிய ேதாட்ைட ம்; ெவட்சி மாமலர் 



 78

ேவங்ைகெயா  விைரஇ - ெவட்சியின  ெபாிய மலைர ம் ேவங்ைகப் டேன 
விரவி; சுாி இ ம் பித்ைத ெபா யச் சூ  - சு ண்ட காிய மயிர் ெபா ெபறச் சூ ; 
வாிவயம் ெபா த வயக் களி  ேபால - ெயா  ெபா த வ ய யாைனைய 
ெயாப்ப; இன் ம் மாறா  சினன் - இன்ன ம் நீங்கா  சினம் ஆதலால்; அன்ேனா - 
ஐேயா; உய்ந்தனர் அல்லர் - பிைழத்தாரல்லர்; இவன் உடற்றிேயார் - இவைனச் 
சினப்பித்தவர்கள்; ெச வர் ேநாக்கிய கண் - பைகவைர ெவகுண்  பார்த்த கண்; தன் 
சி வைன ேநாக்கி ம் சிவப்  ஆனா - தன் ைடய ல்வைனப் பார்த் ம் 
சிவப்பைமயா வாயின எ- . 
 
    காலன ைனகழ ெலன்ப , ரத்திற்கும் ெவன்றிக்கும் கட் ன; ேபார்த்ேதா ம் 
ெவன் கட் ன ெவன மாம். உம்ைம: சிறப் . ேதாட்ைட ம் மலைர ம் 
ேவங்ைகெயா  விைரஇச் சூ ச் ெச வர் ேநாக்கிய கண் சி வைன ேநாக்கி ம் 
சிவப்பானா; ஆதலால், அன்ேனா, இவ டற்றிேயார் உய்ந்தன ரல்லெரனக் கூட்  
விைன  ெசய்க. வட்கா ெரன்ப  வட்கெரனக் கு கிநின்ற ; வட்கர் - குற்ற 
ெமனி மைம ம். 
 
    விளக்கம்: நன்கு ஆறாத ண், பசும் ண் என் ம் ஈரம் லராத பசும் ண் என் ம் 
கூறப்பட்ட . சுாிதல் - சு தல். வாி வயம் - வாிகைள ைடய . ேபார்க்ேகாலம் 
கண்  கூ த ன், "உய்ந்தனரல்லர் இவன் உடற்றிேயார்" என்றார். சி வைரக் 
காணின் ெச ந ம் விைழவர்; இவன் மறம் அவாி ம் மிக்க ெதன்பார், "சி வைன 
ேநாக்கி ம் சிவப்பானா" ெவன்றார்; "ெச ந ம் விைழ ம் ெசயிர்தீர் காட்சிச், சி வர்" 
(அகம்:66) எனப் பிற ம் கூ தல் காண்க. 
----------- 
 

101. அதியமான் ெந மான் அஞ்சி 
 
    ஒ கால், ஒளைவயார் அதியமானிடம் பாிசில் ேவண் ப் பா ச் ெசன்றார். அவன் 
அவர்பால் மிக்க வி ப் ம் மதிப்  ைடயனாதலால் வி ம்பிய டேன அவர்க்கு 
அதைன நல்கா  சிறி  தாழ்த்தனன். ஆகேவ, அவர்க்கு ெநஞ்சில் வ த்தம் சிறி  
ேதான்றிற் . ஆயி ம். அவர் அவன  மனப்பண்ைப நன்கறிந்தி த்த ன் 
ெநஞ்சிற்குக் கூ வாராய், "ெநஞ்ேச! வ ந்த ேவண்டா; அதியமான  பாிசிைலப் 
ெப ம் காலம் நீட் ம் நீட் யாதாயி ம், யாைன தன் ேகாட் ைட ைவத்த கவளம் 
ேபால நம் ைகயகத்தெதன்ேற ெகாள்; இ  ெபாய்யாகா "எனத் ெத ட் ம் க த்தால் 
இப்பாட்ைடப் பா யி க்கிறார். 
 
        ஒ நாட் ெசல்லல மி நாட் ெசல்லலம் 
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        பலநாள் பயின்  பலெரா  ெசல் ம் 
        தைலநாட் ேபான்ற வி ப்பினன் மாேதா 
        அணி  ணணிந்த யாைன யியேறர் 
        அதியமான் பாிசில் ெப உங் காலம்          5 
        நீட்  நீட்டா தாயி ம் யாைனதன் 
        ேகாட் ைட ைவத்த கவளம் ேபாலக் 
        ைகயகத் த வ  ெபாய்யா காேத 
        அ ந்ேத மாந்த ெநஞ்சம் 
        வ ந்த ேவண்டா வாழ்கவன் றாேள.   (101) 
 
    திைண: பாடாண் ைண. ைற: பாிசில் கடாநிைல. அவைன அவர் பா ய . 
 
    உைர: ஒ நாள் ெசல்லலம் - யாம் ஒ நாட் ெசல்ேலம்; இ  நாள் ெசல்லலம் - 
இரண் நாட் ெசல்ேலம்; பல நாள் பயின்  பலெரா  ெசல் ம் - பலநா ம் பயின்  
பலேரா  கூடச்ெசல் ம்; தைல நாள் ேபான்ற வி ப்பினன் - தற் ெசன்ற நாள் 
ேபான்ற வி ப்பத்ைத ைடயன்; அணி ண் அணிந்த யாைன - அணிகல மணிந்த 
யாைனைய ம்; இயல்ேதர் அதியமான் - இயன்ற ேதைர ைடய அதியமான்; பாிசில் 
ெப உங் காலம் - பாிசில் ெப ங் காைல; நீட் ம் நீட்டா தாயி ம் - நீட் ப்பி ம் 
நீட் யா ெதாழியி ம்; யாைன தன் ேகாட் ைட ைவத்த கவளம் ேபால - யாைன 
தன  ெகாம்பினதிைடேய ைவக்கப்பட்ட கவளம் ேபால; ைகயகத்த  - நம  
ைகயகத்த  அப் பாிசில்; அ  ெபாய்யாகா  - அ  தப்பா ; அ ந்த ஏமாந்த ெநஞ்சம் 
- உண்ணஆைசப்பட்ட ெநஞ்ேச; வ ந்த ேவண்டா - நீ பாிசிற்கு வ ந்த ேவண்டா; 
அவன் தாள் வாழ்க - அவன் தாள் வாழ்வதாக எ- . அதியமான் வி ப்பின ெனன 

ன்ேன கூட் க. ேகாட் ைட ைவத்த கவளம் ேபால என்றதற்கு, யாைன 
வாயிற்ெகாண்  க  மள ம் ேகாட் ைட ைவத்த கவளம் ேபாலப் பாிசில் 
ைகயகத்த  என்க; அன்றிக் களி  ேகாட் ைட ைவத்த கவளத்ைதச் சிறி  
தாழ்த்ததாயி ம், அஃ  அதற்குத் தப்பாதவா  ேபாலப் பாிசில் சிறி  தாழ்ப்பி ம், 
நமக்குத் த தல் தப்பா  என்பதாக்கி ைரப்பி  மைம ம். தாைள யற்சி ெயன்பா  

ளர். அ ந்த ெவன்ப  அ ந்ெதனக் கைட குைறக்கப்பட்ட . அ ந்  என 
ன்னிைலயாக்கி ைரப்பி மைம ம். 

 
    விளக்கம்: ஒ  நாள் இ நாள் அல்ல; பன்ென  நாட்கள் தனித் ச் ெசல்வதின்றிப் 
பலேரா  கூ ப் பன் ைற ம் ெசன்றேபா ம் தைலநாளில் வரேவற்  ேவண் வன 
அளித்த ேபாலேவ நல்குவன் என அதியமான  ெகாைட நலத்ைதப் பாராட் ய  
இப்பாட் . தைல நாள் - தல் நாள்; "தண்டாக் காத ம் தைலநாட்ேபான்ேம" 
(அகம்.332) என்  பிற ம் கூ ப. ெகாைட ெயதிர்வார் ெகாைடப் ெபா ைளப் 
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ெப தற்குத் தாழ்த்தால் தாழ்க்கலாேம யன்றி, அதியமான் ெகா த்த ல் தாழ்ப்பதிலன் 
என்ப  ேதான்ற, "பாிசில் த உங் கால"ெமன்னா , "ெப உங் கால"ெமன்றார். 
யாைன ேகாட் ைட ைவத்த கவளம் அதன் வாய்ப்ப த ல் தவறா ; அ  ேபால 
அவன  ெகாைடயிைனப் ெப தல் தவறா  என்றதற்கு, "யாைன தன ◌் ேகாட் ைட 
ைவத்த கவளம் ேபாலக், ைகயகத் த வ  ெபாய்யா காேத" ெயன்றார். இதற்குக் 
காட்டப்பட்ட பிற ெபா ள்கள் உைரயிற் கூறிய ேபால அத் ைணச் 
சிறப்பிலவாக ன், "உைரப்பி  மைம "ெமன்ெறாழிந்தார். அ ந்த ஏமாந்த 
ெவன் ழிப் ெபயெரச்சத் தகரம் விகாரத்தால் ெதாக்க . இக் க த்ைதேய, உைரகாரர், 
"அ ந்த ெவன்ப  அ ந்ெதனக் கைடக் குைறக்கப்பட்ட"ெதன்றார். ஏமாந்த ெநஞ்ேச, 
நீ அ ந் வாயாக என்  ெபா ள்பட, " ன்னிைல ேயவலாக்கி ைரப்பி  மைம ம்" 
என்றார். ஏமாத்தல். ஆைசப்ப தல்; "காமர் ெநஞ்ச ேமமாந் வப்ப"( றம்.198) எனப் 
பிற ம் இப்ெபா ளில் வழங்குதல் காண்க. ெநஞ்சம்: அண்ைம விளி. வாழ்க அவன் 
என்ப , வாழ்கவன் என வந்த . அ ள் ாி ந் தக்ேகாைர, அவர் அ ள் ெபற்ேறா ம் 
ெபற விைழேவா ம் வாழ்த் ங்கால், அவர் தி வ ைய வாழ்த் ங்கால், அவர் 
தி வ ைய வாழ்த் ம் மர  க தி, "வாழ்கவன் தாேள"என்றார். பிறாண் ம் இவ்வாேற 
"வாழ்கவன் தாேள"( றம்.103) என வாழ்த் தல்  காண்க. 
    ------------   
 

102. ெபாகுட்ெடழினி 
  
    அதியமான் ெந மானஞ்சியின் மகனான இப் ெபாகுட்ெடழினி தன் தந்ைதக்குத் 

ைணயாக ஆட்சி ாிைகயில், ஒளைவயார் அவைனக் காணச் ெசன்றார். இவன் தன் 
கு கட்கு உற் ழி த ம் ேப ள்ள ் நிைறந்த கல்வியறி  ைடயவனாய் 
விளங்குவ  கண் , அவர், மிக்க மகிழ்ச்சி ம் வியப் ம் ெகாண் , இப் பாட் ன்கண், 
"ெந ேயாய், நாணிைற மதிேபால் நீ விளங்குதலால், நின் நிழற்கண் வாழ்வார்க்குத் 

ன்ப ெமன்பதில்ைலயாம்" என்  பாராட் ள்ளார். 
 
        எ ேத யிைளய க ண ராேவ 
        சகடம் பண்டம் ெபாி ெபய் தன்ேற 
        அவ ழியி  மிைசேயறி ம் 
        அவண தறி நர் யாெரன மணர் 
        கீழ்மரத் தியாத்த ேசமவச் சன்ன          5 
        இைசவிளங்கு கவிைக ெந ேயாய் திங்கள் 
        நாணிைற மதியத் தைனையயி ள் 
        யாவண ேதாநின் னிழல்வாழ் ேவார்க்ேக.          (102) 



 81

 
    திைண: அ . ைற: இயன்ெமாழி. அவன் மகன் ெபாகுட்ெடழினிைய அவர் 
பா ய . 
 
    உைர: எ  இைளய - எ கள் இைளய தாம்; கம் உணரா - கம் ண்டைல 
யறியா; சகடம் பண்டம் ெபாி  ெபய்தன்  - சகடந்தான் பண்டம் ெபாியதாக 
இடப்பட்ட ; அவல் இழியி ம் மிைச ஏறி ம் - ஆதலால் அ , பள்ளத்ேத யிழியி ம் 
ேமட் ேல ேயறி ம்; அவண  அறி நர் யார் என - அவ்விடத்  வ ம் 
இைட றறிவார் யார்தான் என்  நிைனந் ; உமணர் - உப்  வாணிகர்; கீழ் மரத்  
யாத்த ேசம அச்சன்ன - அச்சுமரத்தின் கண்ேண ய த் க் கட்டப்பட்ட ேசம வச்சுப் 
ேபான்ற; இைச விளங்குகவிைக ெந ேயாய் - கழ் விளங்கிய இடக் கவிழ்ந்த 
ைகைய ைடயஉயர்ந்ேதாய்; திங்கள் நாள் நிைற மதியத் தைனைய - நீ திங்களாகிய 
நாள் நிைறந்த மதியத்ைத ெயாப்ைப; நின் நிழல் வாழ்ேவார்க்கு இ ள் யாவண  - 
ஆத ன், நின் நிழற்கண் வா மவர்கட்குத் ன்பமாகிய இ ள் எவ்விடத் ள்ள ? எ-

. 
 
    திங்கள் நாள் நிைற மதியத் தைனைய ெயன்ற , அறி ம் நிைற ம் அ  

தலாகிய குணங்களா லைமந்தா ெயன்றவாறாம். ேசம வச்சன்ன ெவன்ற , 
ஏற்றிழி ைடயவழி அச்சு றிந் ழிச் ேசமவச்சு உதவினாற்ேபால நீ காக்கின்ற 
நாட் ற்கு ஓாிைட ற்றால் அ  நீக்கிக் காத்தற்குாிைய ெயன்பதாம். ‘எ ேத இைளய 

க ண ராேவ, சகடம் பண்டம் ெபாி ெபய் தன்ேற’ ெயன்ப  உவமங் க தா , 
சகடத்திற்கு வ ம் ஏதம் குறித் , உமணர் ேசமவச்சு யாத்தற்குக் காரணமாய் நின்ற . 
 
    விளக்கம்: "எ  இைளயவாக ன் க ணரா; பண்டம் மிகப் ெபய்யப் 
ெபற் ள ; அவண் நிகழ்வதைன யாவர் அறிகுவ"ெரன்ப  உமணர் தம் ட் க திக் 
கூ ம் கூற் . இக்க த்  உமணர் ேசமவச்சு யாத் க் ேகாடற்கு ஏ வாய் நிற்ற ன், 
உைரகாரர், "எ ேத.........காரணமாய் நின்ற "என்றார். கீழ் மரம், அச்சு மரம். "இைச 
விளங்கு ெந ேயாய்"என்பவர், ெபாகுட்ெடழினியின் ெகாைட நலம் ேதான் தற்குக் 
"கவி ைக ெந ேயாய்"என்  சிறப்பித்தார். "அரம்ைபயின் கீழ்க் கன் ம் கனி 

த ம்"என்  கூ ம் நன்ெனறிக்கு இவன் தக்க சான்றாதல் இதனால் விளக்க ம். 
அவல், பள்ளம்; மிைச. ேம  அவண் உ ம் இைட ற்றிைண "அவண "என்றார். 
உ வ  அறிபவர் அாியராத ன், "அறி நர் யார்"என்றார். நாள் நிைற மதியம் - 
நாேடா ம் வளர்ந்  நிைற ம் த் திங்கள். கைல நிரம்பிய திங்கைள மதியெமன 
வழங்குப. த் திங்கள் தண்ணிய நிலைவ மிகப் ெபாழிந்  இ ைளப் ேபாக்குத ன், 
"இ ள் யாவண "என்றார். த் திங்கைள அவற் குவைம கூறினைமயின், அவன் 
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ெசய் ம் அ ள் தண்ணில ம் அவன் தாணிழ ல் வாழ்வார்க் ெகய் ம் ன்பம் 
இ மாயின. கீழ்மரத் தச் சி ப்ப ம் ேசமவச்சுக் ெகாண்ட  கூறியதனால், 
அதியமானஞ்சி யி ப்ப ம், ெபாகுட்ெடழினி அவற்குத் ைணயாய் இ ந்தாெனன்ப  
ெதள்ளிதாம். 
    ----------  
 

103. அதியமான் ெந மான் அஞ்சி 
 
    அதியமான்பால் பாிசில் ெபற் ச் ெசன்ற ஒளைவயார், வழியில் ஒ  சுரத்தில் தன் 
சுற்றத்ேதா  ேபாந்  தங்கியி ந்த விற  ெயா த்திையக் கண்டார். அவள் தான் 
உற்  வ ந் ம் வ ைமையத் ெதாிவித் , "கவிழ்ந் கிடக்கும் உண்கலமாகிய என் 
மண்ைடைய மலர்க்குநர் யார்?" என ஏங்கியி ப்ப  கண் , "சில்வைள விற , 
ேசய்ைமக்கண்ணன்றி அண்ைமயிேலேய ெந மானஞ்சி ள்ளான்; அவன்பாற் 
ெசல்ைவயாயின், அவன் பைகப் லத் த் திைறயாகக் ெகாண்ட ெபா ள் நிரம்ப 

ைடயன்; அலத்தற்காைலயாயி ம் ரத்தல் வல்லன்; அவன் பாற் ெசல்க"என, 
இதனால் ஆற் ப்ப த் ள்ளார். 
 
        ஒ ைலப் பதைல ங்க ெவா தைலத் 
        ம்பகச் சி ழாத் ங்கத் ங்கிக் 
        கவிழ்ந்த மண்ைட மலர்க்குநர் யாெரனச் 
        சுரன த ந்த சில்வைள விற  
        ெசல்ைவ யாயிற் ேசேணா னல்லன்          5 
        ைனசுட ெவ ந்த மங்குன் மாப் ைக 
        மைலசூழ் மஞ்சின் மழகளி றணி ம் 
        பைகப் லத் ேதாேன பல்ேவ லஞ்சி 
        ெபா திைடப் படாஅப் லரா மண்ைட 
        ெம குெமல் லைடயிற் ெகா நிணம் ெப ப்ப 10 
        அலத்தற் காைல யாயி ம் 
        ரத்தல் வல்லன் வாழ்கவன் றாேள.           (103) 
 
    திைண: அ . ைற: விற யாற் ப்பைட. அதியமாென மானஞ்சிைய அவர் 
பா ய . 
 
    உைர: ஒ  தைல பதைல ங்க - காவின  ஒ தைலக் கண்ேண பதைல ங்க; ஒ  
தைல - ஒ  தைலக்கண்ேண; ம்பகச் சி  ழாத் ங்கத் ங்கி - ைளைய 
யகத்ேத ைடய சிறிய ழாைவத் ங்கும் பாிசு க்கி; கவிழ்ந்த மண்ைட மலர்க்குநர் 
யார் என - இ ேவா ாின்ைமயின் ஏலா  கவிழ்ந்த என் மண்ைடைய இட்  மலர்த்த 
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வல்லார் யார் எனச் ெசால் ; சுரன் தல் இ ந்த சில் வைள விற  - சுரத்திடத்ேத 
யி ந்த சிலவாகிய வைளைய ைடய விற ; ெசல்ைவ யாயின் - நீ அவன்பாற் 
ேபாைவயாயின்; ேசேணான் அல்லன் - அவன் ேசய்ைமக்கண்ணானல்லன்; ைன சுட 
எ ந்த மங்குல் மாப் ைக - ைனப் லத்ைதச் சு தலா ென ந்த இ ட்சிைய ைடய 
காிய ைக; மைல சூழ் மஞ்சின் மழ களி  அணி ம் - மைலையச் சூ ம் கில் ேபால 
இளங்களிற்ைறச் சூ ம்; பைகப் லத்ேதான் - பைகவர் ேதயத் தி ந்தான்; பல்ேவல் 
அஞ்சி - பல ேவற்பைடைய ைடய அதியமான்; ெபா  இைடப் படாஅ - 
ஒ ெபா ம் ஓயாமல்; லரா மண்ைட - உண்ண ம் தின்ன ம் ப தலான் ஈரம் 

லராத மண்ைட; ெம கு ெமல்லைடயின் ெகா  நிணம் ெப ப்ப - ெம கான் இயன்ற 
ெமல் ய அைட ேபாலக் ெகா த்த நிணம் மிக; அலத்தற் காைல யாயி ம் - உலகம் 
வ ைம தைல ைடய காலமாயி ம்; ரத்தல் வல்லன் - பா காத்தைல வல்லன்; 
அவன் தாள் வாழ்க - அவன் தாள் வாழ்க எ- . 
 
    பதைல ெயன்ப  ஒ தைல க ைடய ெதா  ேதாற்க வி. பைகப் லத்ேதா 
ெனன்ற க த் , பைகவர்பால் திைறெகாண்ட ெபா ைடயனாத ன், நீ ேவண் ய 
ெவல்லாந் த தல் அவ க்ெகளி ெதன்பதாம். உம்ைம: சிறப் . ேசேணா னல்ல 
ெனன்பதற்குப் பாிசில் நீட் பானல்லன் என்  உைரப்பி  மைம ம். 
 
    விளக்கம்: காவ யின் ஒ றம் பதைல ம் ஒ றம் சி ழா ம் சம எைடபடத் 
ெதாங்கவிட்டாலன்றிக் காவிச் ெசல்ல யாதாக ன், " ங்கத் க்கி"ெயன்றார். 
பைகப் லத்ேத இ க்குமா  வற் த்தற்குச் "ேசேணா னல்லன்"என ன் 
ெமாழிந்தார். ெபா  இைடப் படாைமயால் லராத மண்ைடையப் ெபா திைடப் 
படாஅப் லரா மண்ைட"ெயன்றார். ெப ப்ப என் ழிப் ெப த்தல் மிகுதல். அ சி த்  

கம் அகன்றி ப்ப  பற்றி, நாட் ப் றங்களில் வா ம் மகளிர் ஒ வேரா ெடா வர் 
உ ப்  நலம் பழித்  ைவ ைரக்குமிடத் ப் "பதைல ஞ்சி" ெயன்  கூ வர். 
இதனால், ஒ தைல க ைடய ேதாற்க வியாகிய இதன் கத்தியல்  அறியப்ப ம். 
பைகப் லத்ேதான்பால் ஆற் ப்ப த் வ , அப்பைகப் லத்ேத திைறயாகப் 
ெபறப்ப ம் அைனத்ைத ம் நல்குவன் என்ப  குறித்  நிற்ற ன், "பைகப் 

லத்ேதான்......என்பதாம்"என்றார். "அலத்தற் காைலயாயி ம்,"என் ழி உம்ைம 
ரத்த ன் அ ைமைய மிகுதிப்ப த்தி நிற்ற ன், "உம்ைம சிறப் "என்றார். 

நீட் த்தைல எவ்வழி ம் அறியாதாைனப் பாிசில் நீட் ப்பானல்லன்என்ப  
சிறப்பன்ைமயான், "நீட் ப்பானல்ல ெனன் ைரப்பி  மைம "ெமன்ெறாழிந்தார். 
அலத்தற்காைல யாயி ம் மண்ைட நிணம் ெப ப்ப நல்கிப் ரத்தல் வல்லன் என 
இையத் க் ெகாள்க. நல்கி ெயன ஒ ெசால் வ வித் க் ெகாள்க. 
    -----------  
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104. அதியமான் ெந மான் அஞ்சி 
 
    ஒ கால் அதியமான் ெந மான் அஞ்சிையப் ெபா  ெவல்வ  குறித்  அவனி ந்த 
தக ைரப் பைகேவந்தர் தம் பைடெயா  ேபாந்  ற் ைகயிடக் க தினர். அதைன 
ஒற்றரால் அறிந்  ைவத் ம் அதியமான் அஞ்சா  ெசய்வன ெசய்  வந்தான். அவன  
தி ேவாலக்கத்தி ந்த ஒளைவயார் பைகவர் யற்சி ம் அதியமான் மன ர ம் 
அறிந்  பைகவர்க்கு அதியமான  வ ையத் ெதாிவித்தற்குச் ெசவ்வி 
ேநாக்கியி ந்தார். இதற்குள் ேபார் ண்ட ; ேபாாில் அதியமான் பைகமன்னைரத் 
தன் னகர்ப் றத்ேத ெவன்  வாைக சூ னான். ேதாற்ற ேவந்தர்க்கு அறி க்கு 
மாற்றால் ஒளைவயார் அதியமான  வாைகநிைலையப் பாராட் , "நீவிர் ேபா டற்றக் 
க திய  அதியமான் இைளயன் என்ப  பற்றியாகும். அதனால் அவைன அவனி ந்த 
ஊாிடத்ேத ெவல் தைல வி ம்பினீர்கள்; ழங்காலளவிற்றாய நீாிற் கிடப்பி ம் 

தைல ெப ங்களிற்ைற ம் ெகால் ம் வ ைடத்தாம்; அம் தைல ேபால்வன் 
அதியமான்; இன்  அறிவிக்கின்ேறன்; இனிேய ம் இவைன இைளயன் என்  
இகழ்வைத வி த்  ம்ைமப் பா காத்  வாழ்மின்’’என இப்பாட் ன்கண் 
உைரத் ள்ளார். 
 
    ேபாற் மின் மற ர் சாற்  ம்ைம 
    ஊர்க்கு  மாக்க ளாடக் கலங்கும் 
    தாட்ப  சின்னீர்க் களிறட்  ழ்க்கும் 
    ஈர்ப் ைடக் காரஅத் தன்ன ெவன்ைன 
    ண்பல் க ம நிைனயா 
    திைளயெனன் றிகழிற் ெபறலாி தாேட. (104) 
 
    திைண: வாைக. ைற: அரசவாைக. அவைன அவர் பா ய . 
 
    உைர: ேபாற் மின் - நீங்கள் பா காமின், மற ர்-; ம்ைமச் சாற் ம் - மக்கு 
நாங்கள் அறிவிப்ேபம்; ஊர்க்கு  மாக்கள் ஆட -ஊாின்கண் இளம் தல்வர் ஆட; 
கலங்கும் தாள் ப  சின்னீர் - கலங்குகின்ற காலளவான அளவிற்பட்ட நீ ள்ேள; களி  
அட்  ழ்க்கும் - யாைனையக் ெகான்  ழ்க்கும்; ஈர்ப்  உைரக் கராஅத்தன்ன - 
இ த்தைல ைடய தைலைய ெயாக்கும்; என்ைன -என் இைறவன , ண்பல் 
க மம் நிைனயா  - ண்ணிய பல க மத்ைத ம் நிைனயாேத; இைளயன் என்  
இகழின் - இைளயெனன்  மதியா தி ப்பின்; ஆ  ெபறல் அாி  - ங்க க்கு 
ெவன்றி ெப தல் அாி  எ- . 
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    மற ர், மக்குச் சாற் ம்; என்ைன இைளயன் என்றிகழின் ெவன்றி ெப தல் 
அாி ; ஆதலால், நீர் ேபாற் மின் எனக் கூட் க. மீப் ைடெயன் ேறாதி மிகுதிைய 

ைடய ெவன்  ெசப்பி  மைம ம். 
 
    விளக்கம்: இளஞ் சி வர்கைளக் "கு  மாக்கள்" என்றார், மன ணர்  
நிரம்பாைமயின். நிரம்பியவழிக் "கு  மகன்"என் ம், "கு  மகள்"என் ம் வழங்குதல் 
காண்க. ஆ தல், விைளயா தல். தாள் ப  சின்னீர் - தாள் மைற ம் அளவிற்றான 
தண்ணீர். இடத்தால் வ  மிகுதேலா  இயல்பாகேவ ெப ங்களிற்றிைன ம் பற்றி 
யீர்த் க் ெகால் ம் வ ைடத்தாதல் ேதான்ற, "ஈர்ப் ைடக் கராஅம்"என்றார். 
"ெந ம் ன ள் ெவல் ம் தைல" (குறள். 495) என்ற  ெபா  வியல் . என்ைன - 
என் இைறவன். அதியமான் தனக்கு இைறவெனன் ம், அவன் கராம்ேபா ம் 
வ ைடயெனன் ம் கூறியவா . ண் பல் க மம் - கி யாய்ந்  ெசய் ம் 
பல்வைகக் க மச் சூழ்ச்சி. இதனால், அதியமான் இைளயனாயி ம், இடத்தா ம் 
ெமய் வ யா ம் விைன வ யா ம் ெபாியனாக ன், அவைனப் பைகவர் 
ெவல் தல் அாிெதன்றவா . ஈரப் ைட ெயன்னா  மீப் ைட ெயன்  பாடமாயின், 
மீப் மிகுதி குறிக்கும் என்றற்கு "மீப் ைட..... அைம ம்"என்றார். 
    ----------   
 

105. ேவள் பாாி 
 
    ேவள் பாாி பாண் நாட் ப் பறம்  மைலையச் சூழ்ந்த நாட்ைட ைடயன்; இப் 
பறம்  நா  ந்  ஊர்கைள ைடய ; பறம் மைல இப்ேபா  பிரான்மைல ெயன 
வழங்குகிற ; க்ேகாட்ைட நாட்ைடச் சார்ந்தி க்கிற . பாாி என்பான் ேவளிர் 
குலத்தவனாத ன், இவைனேவள் பாாி ெயன்ப  வழக்கு. இவர் ேவளிர் குலத்தில் 
எவ்வி ெயன்பான் கு யிற் பிறந்தவன். பறம்  நாட்ைடச் சார இ ந்த பாண்  நாட் த் 
தி வாத ாிற் பிறந்  சிறந்  விளங்கிய கபில ெரன் ம் நல் ைசப் லவர்க்கு இவன் 
இனிய நண்பன்; ஒளைவயாரா ம் சிறப்பித் ப் பாடப்ெபற்றவன்; வைரயா  
வழங்கும் வள்ளல்; காற்றில் அைலந்த ல்ைலக்ெகா யின்பால் அ ள்ெகாண்  அ  
ெகா ெகாம்பாகப் பற்றிப் பட ம் ெபா ட் த் தான் ஊர்ந்  ெசன்ற ேதைரத் தந்தவன். 

வில் தமிழக ெமங்கும் இவன  கழ் பரவக் கண்  அ க்கா  ெகாண்ட 
தமிழ்ேவந்தர் வரா ம் சூழ்ச்சிவைகயாற் ெகாைல ண்டனன். இவற்கு இ  மகளிர் 
உண் . இவற்குப் பின் கபிலர் இம் மகளிைர ஒளைவயார் ைணக்ெகாண்  
தக்கார்க்கு மணம் ாிவித் த் தா ம் உயிர் நீத்தார். இவன் காலத க்குப் பின்வந்த 
சான்ேறார்கள் பல ம் ஆ ைடய நம்பி த ய அ ட்குரவன்மார்க ம் இவைனேய 
ெகாைடக்கு எல்ைலயாகக் ெகாண்  கூறினெரனின், ேம ம் கூறல் மிைகயாம். 
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தமிழகத் ப் ரவலர் வரலாற்றில் ேவள்பாாி சிறப்பிடம் ெப தற்குாியன். இவன் 
நாட்  மைலவள ம் சுைனநீர் நல ம் லவர் பா ம் கழ் பைடத்தைவ. 
 
    கபிலர் ஒ கால் வ ைமயால் வா  வதங்கும் விற  ெயா த்திையக் கண்  அவைள 
ேவள்பாாியிடம் ெசன்  அவைனப் பா த் தனக்கு ேவண் வன ெபற் க்ெகாள்க 
ெவன இப்பாட் ன்கண் அவைள ஆற் ப் ப த்தி ள்ளார். 
 
        ேசயிைழ ெப குைவ வா தல் விற  
        தட வாய்க் க த்த மாயிதழ்க் குவைள 
        வண் ப  மலர்த் தண்சிதர் கலாவப் 
        ெபய்யி ம் ெபய்யா தாயி  ம வி 
        ெகாள்  வியன் லத் ைழகா லாக         5 
        மால் ைட ெந வைரக் ேகா ேதா றிழித ம் 
        நீாி  மினிய சாயற் 
        பாாி ேவள்பாற் பா ைன ெச ேன.            (105) 
 
    திைண: பாடாண் ைண. ைற: விற யாற் ப்பைட. ேவள் பாாிையக் கபிலர் 
பா ய . 
 
    உைர: வா தல் விற  - ஒளி தங்கிய த ைன ைடய விற ;தட  வாய்க் 
க த்த மா இதழ்க் குவைள - ெபாிய இடத்ைத ைடய சுைனயின்கண் தைழத்த காிய 
இதைழ ைடய நீலத்தின ; வண்  ப   மலர் - வண்  ெமாய்க்கும் திய மலாின் 
கண்; தண் சிதர் கலாவ - குளிர்ந்த ளி கலக்க; ெபய்யி ம் ெபய்யா தாயி ம் - மைழ 
ெபய்யி ம் ெபய்யா ெதாழியி ம்; அ வி - அ வி; ெகாள்  வியன் லத் ைழ 
காலாக - ெகாள்ளிற் கு த பரந்த நிலத்திைட நீேரா  காலாக ஓட; மால் ைட ெந  
வைரக் ேகா  ேதா  இழித ம் - கண்ேணணிைய ைடய ெந ய மைலயின  
சிகரந்ேதா ம் இழித ம்; நீாி ம் இனிய சாயல் - நீாி ம் மிக இனி ைமைய ைடய; 
ேவள் பாாிபால் பா ைன ெச ன் - ேவள் பாாி பக்கேல நீ பா ச் ெசல் ன்; ேசயிைழ 
ெப குைவ - சிவந்த அணிையப் ெப குைவ  எ- . 
 
    விற , பாாி ேவள்பாற் பா ைன ெச ன் ேசயிைழ ெப குைவ ெயனக்கூட் க. 
அவன் மைலயாதலால் எக்கால ம் அ வி ேகா ேதா றிழித  ெமனப்பட்ட .  
மலர்த் தண் சிதர் கலாவப் ெபய்யி ம் ெபய்யாதாயி ம் காலாகக் ேகா ேதா றிழித ம் 
அ வி நீாி ம் இனிய ெவன இைய ம். எனேவ அவன் குணங்கள் ேதான்றி நின்றன. 
 
    விளக்கம்: விற யின் தெலாளி அவள  இைச ம் கூத் ம் வல்ல நலத்ைத விளக்கி 
நிற்ற ன், "வா தல் விற "ெயன்றார். தட வாய், சுைனக்கு ஆகுெபயர். மாாியிற் 
ெபய்த மைழையக் ேகாைடயின் கண் உமி ம் வாய்ப் ைடய மைலயாத ன், "அ வி 
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ெகாள் க் கு த வியன் லத்தில் நீேரா  காலாகக் ேகா ேதா ம் இழித ம்"என்றார். 
பறம்  மைலயின் சுைனநீர் தட்ப ம் இனிைம ம் உைடயெதன்  சான்ேறாரால் "பாாி 
பறம்பிற் பனிச்சுைனத் ெதண்ணீர்"(கு ந். 194) என்  பாராட்டப்ப ம். சிவந்த 
ெபான்னாற் ெசய்த அணிையச் "ேசயிைழ" ெயன்றார். மால் , ங்கி ன் 
க வினிடத்ேத ள் ெச கிய ஏணி; இதைனக் கண்ேணணி ெயன்ற ம் வழக்கு. 
பா ேவார் பசி தீர்த் ப் ெப ங்ெகாைட நல்கும் பண்பினன் பாாி ெயன்றற்கு, 
"பா ைன ெச ேன" ெயன்றார். மைழ ெபாய்யாவிடத்  அ வி ேகா ேதா றிழித ம் 
என்ற , வ வாய் குன்றி ம் பாாி தன் ெகாைட நலம் குன் வதிலன் என்ப  த ய 
குணநலம் ேதாற் வித்த ன், உைரகாரர், "எனேவ.........நின்றன" என்றார். 
    ----------- 
 

106. ேவள் பாாி 
 
    நல் ைசச் சான்ேறாராகிய கபிலர் இப்பாட் ன்கண், ேவள் பாாி தன்ைன நா  
வ ேவார் அறிவா ம் குணஞ் ெசயல்களா ம் மிகத் தாழ்ந்ேதாராயி ம் அவர்பா ம் 
அ ள் ாிந்  அவர் ேவண் வன நல்கிப் ரக்கும் ைகவண்ைம ைடயவன் என 
அவன  ெகாைட நலத்ைதச் சிறப்பித் ள்ளார். 
 
        நல்ல ந் தீய  மல்ல குவியிணர்ப் 
        ல் ைல ெய க்க மாயி  ைடயைவ 
        கட ள் ேபேண ெமன்னா வாங்கு 
        மடவர் ெமல் யர் ெசல் ம் 
        கடவன் பாாி ைகவண் ைமேய.          (106) 
 
    திைண: அ . ைற: இயன்ெமாழி. அவைன அவர் பா ய . 
 
    உைர: நல்ல ம் தீய ம் அல்ல - நல்லனெவன் ம் தீயனெவன் ம் 
ெசால்லப்ப வன சூ ம் , ஆதலால் அைவ இரண் ம் ைவத்  எண்ணப்படாத; 
குவி இணர்ப் ல் ைல எ க்க மாயி ம் - குவிந்த ங்ெகாத்திைன ம் ல் ய 
இைலைய ைடய எ க்கம் வாயி ம்; உைடயைவ - ஒ வன் உைடயனவற்ைற; 
கட ள் ேபேணம் என்னா - ெதய்வங்கள் வி ம்ேபம் என்னா; ஆங்கு - அ ேபால; 
மடவர் ெமல் யர் ெசல் ம் - யா ம் அறிவில்லாதா ம் ல் ய 
குணங்கைள ைடயா ம் ெசல் ம்; பாாி ைகவண்ணம் கடவன் - பாாி ைகவண்ைம 
ெசய்தைலக் கடப் பாடாக ைடயன் எ- . 
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    குவியிணர்ப் ல் ைல ெய க்கம் என்ற , தற்ேகற்ற அைடய த்த ஆகுெபயர். 
உம்ைம இழி  சிறப் ; ெமல் ய ெரன்பதற்கு வ ைம ற்றா ெரன்  ைரப்பர். 
 
    விளக்கம்: எ க்குக் குவிந்த இணர்கைள ைடத்ெதன்பைத, "குவியிண ெர க்கின் 
ததர் ங் கண்ண"(அகம்.301) என்  பிற ம் கூ தல் காண்க. ந மண மின்ைமயின், 
நற்  வைகயி ம், இைறவன் சூ த ன் தீய வைகயி ம் ேசராைமயின், எ க்கம் 

ைவ, "நல்ல ம் தீய  மல்ல குவியிணர்ப், ல் ைல ெய க்க மாயி ம்"என்றார். 
குவியிண ம் ல் ைல ைடைம எ க்கமாகிய தற்குாிைமயாத ன், இைவ 

தற்ேகற்றஅைடயாயின. ஆயி ம், எ க்கம் ஈண்  ஆகுெபயராய் எ க்கம் ைவ 
ணர்த்தி நின்ற . பித்ேதறிேனா ம் மட ர் பவ ம் ஆகிய நாண் கைட நின்ேறார் 

சூ ம் வாய் இழிக்கப்ப வ  பற்றி உம்ைம இழி சிறப்பாயிற் . ெமல் ய 
ெரன்றற்குப் ல் ய குண ைடேயா ெரனப் ெபா ள் கூறினைமயின், 
"வ ைம ற்றாெரன்  ைரப்ப"ெரன்றார். 
    ------------   
 

107. ேவள் பாாி 
 
    இப் பாட் ன்கண், ஆசிாியர் கபிலர், "நாட் ற் லவர் பல ம் ‘பாாி, பாாி’ ெயனப் 
பாாி ெயா வைனேய கழ்கின்றனர்; இவ் ல குயிர்கைளப் ரத்தற்கண் பாாி 
ெயா வேனயன்றி மாாி ம் உண்ேட; இஃெதன்ன வியப்  "என வியந்  கூறி ள்ளார். 
 
        பாாி பாாி ெயன் பல ேவத்தி 
        ஒ வற் கழ்வர் ெசந்நாப் லவர் 
        பாாி ெயா வ  மல்லன் 
        மாாி  ண்டீண் லகு ரப் ப ேவ.         (107) 
 
    திைண ம் ைற  மைவ. அவைன அவர் பா ய . 
 
    உைர: பாாி பாாி என்  - பாாி பாாி ெயன்  ெசால் ; பல ஏத்தி - அவன் பல 

கைழ ம் வாழ்த்தி; ஒ வற் கழ்வர் ெசந்நாப் லவர் - அவ்ெவா வைனேய கழ்வர் 
ெசவ்விய நாைவ ைடய அறி ைடேயார்; பாாி ஒ வ ம் அல்லன் - பாாியாகிய 
ஒ வ ேம யல்லன்; மாாி ம் உண் -; ஈண்  உலகு ரப்ப  - இவ்விடத்  
உலகத்ைதப் பா காத்தற்கு எ- . 
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    உலகு ரத்தற்கு மாாி  ண்டாயி க்கப் பாாி ெயா வைனப் கழ்வர் ெசந்நாப் 
லவ ெரனப் பழித்த  ேபாலப் கழ்ந்தவா . 

 
    விளக்கம்: ஒ வர் கழ்வர் என்றவிடத் ப் பிாிநிைல ேயகாரம் ெதாக்க  ெசந்நாப் 

லவர் என்றார், பிறர் கழின் அ  ெபா ளாகக் ெகாள்ளப்படா ெதன்றற்கு. மக்க ட் 
பிறர் இல்ைலயாயின், உலகு ரக்கும் ெதாழி ெலாப் ைமயால் மாாி ண்டன்ேறா; 
அதைனப் கழ்தற்ெகன்ைன என்பதாம். "உ மிடத் தவா "( றம். 143) ேபாத ம் 
மாாிக்கு இயல் ; அச் சி ைம யியல்  பாாிபால் என் ம் இல்லாைமயால் ெசந்நாப் 

லவர் பாாி ெயா வைனேய கழ்ந்தன ெரன வறிக. 
    -------- 
 

108. ேவள் பாாி 
 
    இப்பாட் ன்கண், ேவள் பாாியின் ெகாைடயறத்ைதச் சிறப்பிக்கத் ெதாடங்கிய 
கபிலர், "பாாிக்குாிய பறம்  அவைனப் பா  வ வார்க்குக் கூ கூறாகப் பகுத் க் 
ெகா க்கப்பட்டைமயின் அவர்க ைடயதாயிற் ; இனி, வ ேவார் 
‘பறம்பில்ைலயாயின், நீேய ேவண் ெமன்பராயின், தான் வி ம் ம் ெகாைடயறத்ைத 
ேமற்ெகாண்  அவர்வழி நிற்க வன்; அவர் ஏவல்வழி நிற்றைல ெவ த்  வாேரன் 
என்  நிைனத்த ம் ெசால் த ம் ெசய்யான்"என்  வற் த்தி ள்ளார். 
 
        குறத்தி மாட் ய வறற்கைடக் ெகாள்ளி 
        ஆர மாத  னம் ைக யயல  
        சாரல் ேவங்ைகப் ஞ்சிைனத் தவ ம் 
        பறம்  பா ன ர ேவ யறம் ண்  
        பாாி ம் பாிசில ாிரப்பின் 
        வாேர ெனன்னா னவர்வைர யன்ேன.          (108) 
 
    திைண ம் ைற  மைவ. அவைன அவர் பா ய . 
 
    உைர: குறத்தி மாட் ய வறற் கைடக் ெகாள்ளி - குறத்தி ம த்  எாிக்கப்பட்ட 
வற்றிய கைடக்ெகாள்ளி; ஆரம் ஆத ன் - சந்தனமாதலால்; அம் ைக அதன் 
அழகியதாகிய ைக; அயல  - அதற்கு அ காகிய; சாரல் ேவங்ைகப் ஞ்சிைனத் 
தவ ம் பறம்  - சாரற்கண் ேவங்ைகயின் ங்ெகாம்பின்கட் பரக்கும் பறம் ; பா னர  
- பா ேவார்க்குக் கூறிட் க் ெகா த்த ன் அவ ைடயதாயிற் ; அறம் ண்  - 
தன்மத்ைதப் பாித் ; பாாி ம் பாிசிலர் இரப்பின் - பாாி ம் பாிசிலர் ேவண் வராயின்; 
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வாேரன் என்னான் - அவ்வழி வாேரன் என்னானாய்; அவர் வைரயன் - அவர் 
எல்ைலயின் கண்ேண நிற்பன் எ- . 
 
    சந்தனப் ைக ேவங்ைகயின் மிைசத் தவ ம் பறம்  எனேவ, இைவெயாழிய மரம் 
இன்ைம ம் பைகவர் சு ம் ைகயின்ைம ம் கூறியவாறாயிற் . 
 
    விளக்கம்: ேவள் பாாிையப் ேபா டற்றி ேவறல் அாிெதன ணர்ந்த தமிழ் ேவந்தர், 
இரவலர் வ விற் ேபாந்  அவைனேய இரந்  நிற்ப, அவன் இரவலர் இன்ைம 
தீர்க்கும் நல்லறத்ைதக் ைகக்ெகாண்  அவர்வழிச் ெசன்  அவரால் 
ெகாைல ண்டானாத ன், அக்குறிப் த்ேதான்ற, "அறம் ண்  வாேரன் என்னான் 
அவர் வைரயன்ேன"என்றார். இரவலர் உ வில் வந்த ேவந்தர் பாாி ேபால, அறம் 

ணா  ெகாைல சூழ்ந்  பழி ண்டனர். குறத்தி எாித்தலா ண்டாகிய சந்தனப் ைக 
ேவங்ைகப் ஞ்சிைனத் தவ ம்என்ற , ேவள் பாாி இரவலர்க்குக் ெகா த்தலா 

ண்டாகிய நல் ைச ேவந்தர் வர் தைலைமைய அகப்ப த் ேதாங்கிற்ெறன 
அவர் பைகைமேகாடற்குாிய காரணம் காட்  நிற்ப  காண்க. இதைன ெவளிப்படக் 
கூறல் ைறயின்ைமயின் உள் த் ைரத்தார். இப் பாட்  ேவள் பாாி யிறந்ததன் 
பின் பாடப்பட்ட . 
    ---------  
 

109. ேவள் பாாி 
 
    ேவள் பாாிபால் மகட்ெகாைட ேவண்  ம க்கப்பட்ட தமிழ் ேவந்தர் அ ேவ 
வாயிலாக அவன்பால் பைகைம மிக்கனர். ேவந்த ம் ஒ வர் ஒ வராக அவெனா  
ெபா தற்குவந்  ேதால்வி ெயய்தினர். அ கண்ட கபிலர், "தமிழ் ேவந்தர்கேள, 
ஒ வேரயன்றி ன்  ேப ம் ஒ ங்கு கூ  நின்  இப் பறம்பிைன ற் ைகயிட் க் 
ெகாள்ளி ம் ேவள் பாாிைய ெவல் த ம் அாி ; பாாிய  இப் பறம்பிைனக் ைகப் 
பற்ற ம் அாி ; பறம்  நாட்டவர்க்கு ேவண் ம் உண  வைகயில், உழவர  
உழவிைன ேவண்டாேத இப் பறம் மைல நால்வைக ண ப் ெபா ைள நல்கும்; 
அகலநீள யர வைகயில் பறம்  வானத்ைத ெயாக்கும்; அதி ள்ள சுைனகேளா 
வானத் ள்ள விண்மீன்கைள ெயாக்கும்; ஆகேவ நீவிர் மரந்ேதா ம் களி கைளப் 
பிணித்  நி த்தி, இடந்ேதா ம் ேதர்கைள நி த்தி, உங்கள்ெமய்ம் யற்சியா ம் 
வாட்பைடயா ம் பறம்பிைனப் ெபறக் க வ  யாத ெசயல் எனத் ெதளி மின்; 
அவ்வா  ெகாள்ளக் க வ ம் அறியாைம. எனக்குத் ெதாி ம் அதைனக் ெகாள் ம் 
வழி. அஃேதார் அாியெசயலன் . நீவிர் ம் ேவந்தர் வ விைன மாற்றிக் கூத்தர் 
ேவட ம், ம் ைடய மகளிர் விற யர் ேவட ம் ெகாண்  ேவள்பாாியின் தி ன் 
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ெசன்  ஆட ம் பாட ம் ெசய் ராயின், அவன் அவற்றிற்கு வியந்  தன்னாட்ைட ம் 
மைலைய ம், ஒ ங்ேக யளிப்பன்"என இப்பாட் ன்கண் கூறி ள்ளார். 
 
        அளிேதா தாேன பாாிய  பறம்ேப 
        நளிெகாண் ரசின் வி  ற்றி ம் 
        உழவ ழாதன நான்குபய ைடத்ேத 
        ஒன்ேற, சிறியிைல ெவதிாி ெனல்விைள ம்ேம 
        இரண்ேட, தீஞ்சுைளப் பலவின் பழ ழ்க் கும்ேம         5 
        ன்ேற, ெகா ங்ெகா  வள்ளிக் கிழங்கு ழ்க்கும்ேம 
        நான்ேக, அணிநிற ேவாாி பாய்த ன் மீதழிந்  
        திணிெந ங் குன்றந் ேதன்ெசாாி ம்ேம 
        வான்க ணற்றவன் மைலேய வானத்           10 
        மீன்க ணற்றதன் சுைனேய யாங்கு 
        மரந்ெதா ம் பிணித்த களிற்றினி ராயி ம் 
        லந்ெதா ம் பரப்பிய ேதாினி ராயி ம் 
        தாளிற் ெகாள்ள ர் வாளிற் றாரலன் 
        யானறி குவன  ெகாள்  மாேற 
        சுகிர் ாி நரம்பின் சீறியாழ் பண்ணி          15 
        விைரெயா  கூந்த ம் விற யர் பின்வர 
        ஆ னிர் பா னிர் ெச ேன 
        நா ங் குன்  ெமா ங்கீ ம்ேம.           109 
 
    திைண: ெநாச்சி. ைற: மகண் ம த்தல். அவைன அவர் பா ய . 
 
    உைர: அளி  பாாிய  பறம்  - இரங்கத்தக்க  பாாி ைடய பறம் ; நளி ெகாள் 

ரசின் வி ம் ற்றி ம் - ெப ைமையக்ெகாண்ட ரசிைன ைடய நீயிர் 
ேவந்த ம் சூழி ம்; உழவர் உழாதன நான்கு பயன் உைடத்  - உழவரால் உ  

விைளக்கப்படாதன நான்கு விைள ைள ைடத் ; ஒன்  - அவற் ள் தலாவ ; 
சிறி இைல ெவதிாின் ெநல் விைள ம் - சிறிய இைலைய ைடய ங்கி ன  ெநல் 
விைள ம்; இரண்  - இரண்டாவ ; தீஞ்சுைளப் பலவின் பழம் ஊழ்க்கும் - இனிய 
சுைளைய ைடய பலாவின  பழம் ஊழ்க்கும்; ன்  - ன்றாவ ; ெகா ங் ெகா  
வள்ளிக் கிழங்கு ழ்க்கும் - ெகா விய ெகா ைய ைடய வள்ளிக் கிழங்கு தாழ 
வி க்கும்; நான்கு - நான்காவ ; அணி நிற ஓாி பாய்த ன் - அழகிய நிறத்ைத ைடய 
ஓாி பாய்தலான்; மீ தழிந்  - அதன் ேமற் பவர் அழிந் ; திணி ெந ங் குன்றம் ேதன் 
ெசாாி ம் - கனத்த ெந யமைல ேதைனப் ெபாழி ம்; வான் கண் அற்  அவன் மைல - 
அகல நீள யரத்தால் வானிடத்ைத ெயாக்கும் அவன  மைல; வானத்  மீன் கண் 
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அற்  அதன் சுைன - அவ்வானத்தின்கண் மீைன ெயாக்கும் அம்மைலயின்கட் சுைன; 
ஆங்கு அவ்விடத் ; மரந் ெதா ம் பிணித்த களிற்றினிர் ஆயி ம் - மரந்ேதா ம் 
கட்டப்பட்ட யாைனைய ைடயீராயி ம்; லந் ெதா ம் பரப்பிய ேதாினிராயி ம் - 
இடந்ேதா ம் பரப்பப்பட்ட ேதைர ைடயீராயி ம்; தாளில் ெகாள்ள ர் - உங்கள் 

யற்சியாற் ெகாள்ளமாட்டீர்; வாளில் தாரலன் - ம  வாள் வ யால் அவன் தாரான்; 
யான் அறிகுவன் - அ  ெகாள் மா  யான் அறிேவன் அதைனக் ெகாள் ம் பாிைச; 
சுகிர் ாி நரம்பின் சீறியாழ் பண்ணி - வ த்  க்கப்பட்ட நரம்பிைன ைடய சிறிய 
யாைழப் பண்ணி வாசித் ; விைர ெயா  கூந்தல் ம் விற யர் பின் வர - ந  
நாற்றத்ைத ைடய தைழத்த கூந்தைல ைடய ம் விற யர் பின்ேன வர; ஆ னிர் 
பா னிர் ெச ன் - ஆ னிராய்ப் பா னிராய்ச் ெசல் ன்; நா ம் குன் ம் ஒ ங்கு ஈ ம் 
- அவன் மக்கு நாட்ைட ம் மைலைய ம் கூடத் த வன் எ- . 
 
    அளிேதா ெவன்ப , ஈண்  வியப்பின்கண் வந்த . ஓாி ெயன்ப  ேதன் திர்ந்தாற் 
பரக்கும் நீல நிறம்; சுக்கைல ெயனி  மைம ம். குன்றம் ேதன் ெசாாி  ெமன 
இடத் நிகழ் ெபா ளின் ெதாழில் இடத் ேமல் ஏறிநின்ற . நான்கு 
பய ைடத்ெதன்  ைவத் , ெநல் விைள ம், பழம் ஊழ்க்கும், கிழங்கு ழ்க்கும், ேதன் 
ெசாாி ம் என்  அவற்றின் ெசய்ைக ேதான்றக் கூறினா ெரனி ம், க திய  ெநல் ம் 
பழ ம் கிழங்கும் ேத மாகக் ெகாள்க. வான்கணற்  அணிமைலேய ெயன்  
பாடேமா வா ளர். வான்கணற் ெறன்ற  மைலயிேனாக்க ம் பரப் ம். 
மீன்கணற்ெறன்ற , சுைனயின  பன்ைம ம், ெதளி ம் சி ைம ம் ஈண் க் 
கண்ெணன்ப தைசநிைல. தாெளன்ற , பைடய த்த ம் அழித்தற்கு ேவண் ம் க வி 

தலாயின வியற்ற ம். விற ய ெரன்ற , அவர் உாிைம 
    மகளிைர. 
 
    விளக்கம்:   நாட்பட்ட ேதன் நிறம் மாறிய  கண்  "ேதன் ஓாி பாய்ந்  விட்ட"ெதன 
இக்காலத் ம் குறவர் வழங்குகின்றனர். ெசாாிதல் ேத க்குாிய விைனயாயி ம் 
குன்றம் ேதன் ெசாாி ெமனக் குன்றத் க் குாித்தாய் நிற்ப பற்றி, "இடத்  
நிகழ்ெபா ளின் ெதாழில் இடத் ேமல் ஏறி நின்ற"ெதன்றார். தாளிற் ெகாள்ளலாவ  
பைட வ  யழித்த ம் அழித்தற்கு ேவண் ம் க வி தலாயின இயற்றிக் ேகாட ம் 
ஆகிய ெசயல்களால் ெவன்  ெகாள் தல். உாிைம மகளிர் விற யராக, ேவந்தர் 
பாிசிலராக வாின், பாாி நா ம் குன் ம் ஒ ங்ேகயீ ம் என்றார். அவ்வா  ெசய்ய 
அவர் மனங் ெகாள்ளார் என்  க திச் "ெச ன்"என்றார். "யான் அறிகுவன் அ  
ெகாள் மா "என்ற , நீவிர் ெகாள் ம் திறம் அறியா  களி ம் ேத ம் தலாயின 
ெகாண்  ேபா டற்றக் க தினீர்; அச் ெசயல் மக்குப் பயன் தாரா  என்ப  பட 
நின்ற . யானறிகுவன் என் ழி அன்னீ  தன்ைமக்கண் வந்த . ழ்க்கும் - 
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நிலத்திற்குள்ேள ஆழச் ெசன்றி க்கும். கீழ் ேநாக்கிச் ெசல்வ  பற்றி 
" ழ்க்கும்"என்றார்; ழ்ந்  ழ் என்பன ம் இக்குறிப்ேப ைடயவாதல் காண்க. 
    -----------  
 

110. ேவள் பாாி 
 
    தமிழ் ேவந்தர் வ ம் பாாியின் பறம்ைபத் தம் ெப ம்பைட டன் ேபாந்  

ற்றிக்ெகாண்ட காைலயில், கபிலர், அவர்க்குப் பாாியின் ேபாராண்ைம ம் ைக 
வண்ைம ம் எ த்ேதா வாராய், "நீவிர் வி ம் கூ ச் சூழ்ந்தா ம் பாாிைய ெவன்  
அவன் பறம்பிைனக் ைகக்ெகாள்வ  யா ; பறம்  நா  ந்  ஊர்கைள 

ைடய ; அம் ந் ர்கைள ம்பாிசிலர் அவைனப் பா த் தமக்குாிைம 
ெசய் ெகாண்டனர். இனி அவ ம் யா ேம ள்ேளாம்; நீவி ம் அவர்ேபாலப் பா  
வ ராயின், எம்ைம ம் ெபறலாம்; எஞ்சி நிற்கும் இப்பறம்  மைலயிைன ம் 
ெபறலாம்"என்  கூ கின்றார். 
 
        கடந்த  தாைன வி ங் கூ  
        உடன்றனி ராயி ம் பறம் ெகாளற் காிேத 
        ந்  ர்த்ேத தண்பறம்  நன்னா  
        ந்  ம் பாிசிலர் ெபற்றனர் 
        யா ம் பாாி  ளேம          5 
        குன்  ண் நீர் பா னிர் ெச ேன.           (110) 
 
    திைண ந் ைற  மைவ. ேவந்த ம் பறம்  ற்றி ந்தாைர அவர் பா ய . 
 
    உைர; கடந்  அ  தாைன வி ம் கூ  உடன்றனி ராயி ம் - வஞ்சியா  எதிர் 
நின்  ெகால் ம் பைடயிைன ைடய ன்  திறத்தீ ம் கூ ப் ெபா தீ ராயி ம்; 
பறம்  ெகாளற்கு அாி  - பறம்  ெகாள் தற்கு அாி ; ந்  ஊர்த்  தண் பறம்  
நன்னா  - ந்  ஊைர ைடத்  குளிர்ந்த நல்ல பறம்  நா ; அம் ந்  ஊ ம் 
பாிசிலர் ெபற்றனர்-; நீர் பா னிர் ெச ன் - நீயிர் பா னிராய் வாின்; யா ம் பாாி ம் 
உளம் - மக்கு யா ம் பாாி ம் உள்ேளம்; குன் ம் உண்  - அ ேவயன்றி மைல ம் 
 உண்  எ- . 
 
    நீர் பா  வாி ம் பறம்  நா  பாிசிலர் ன்ேன ெபற்றைமயின், அ  மக்குக் 
கிைடயாெதன்ப  க த்தாகக் ெகாள்க. 
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    விளக்கம்: நா  ேவண் ப் ெபா வதிற் பயனில்ைல; அந்நாட்  ஊர் ந் ம் 
பாிசிலர்க் குாியவாய்விட்டன; எஞ்சி நிற்ப  குன்றெமான்ேற; அதைன ம் ர்க்குக் 
ெகாண்  ெசல்ல யா . ேவள் பாாிேயா  யா ம் என்ேபா ம் லவர்க ேம 

ம்மாற் ெகாண்  ெசல்லத்தக்க நிைலயில் உள்ேளாம். எம்மால் மக்காவேதார் 
ெசய மில்ைல; ஆதலால், நீவிர் மீண்  ெசல்வேத தக்க  என்  இகழ்ந்  
கூறிய மாம். இரவலைரப் ரக்கும் இயல்பினராகிய ேவந்த ம் இழிந்த ெசயலாகிய 
இரவலர் ெசயைலச் ெசய்ய வி ம்பாெரனக் கபிலர் எண்ணி ஏமாற்றமைடகின்றார். 
கபிலர் கூறிய  ேபாலேவா, அ  ேபால்வெதா  சூழ்ச்சியிைனேயா அவர்கள் ெசய்  
பாாிையக் ெகான்றனர் என்ப. 
    --------------  
 

111. ேவள் பாாி 
 
    இப் பாட் ன்கண் கபிலர், ேவந்தைர ம் ேநாக்கிப் பாாியின் ேதாளாண்ைமையப் 

கழ்ந் , " மக்கு இப்பறம்  ெகாள்ளற் காி " என்றவர், அவ்வியப்  நீங்கா 
ள்ளத்ேதா  அப்பறம்  மைலைய ேநாக்கி, "பறம்  மைலேய, நீ பாாியாற் 

காக்கப்ப தலால் நின்ைன ேவல் ெகாண்  ெவன்  ைகப்ப த்தல் ேவந்தர்கட்கு 
அாிேத; ஆயி ம் கிைண ெகாண்  பா ம் விற  ெயா த்தி ேவந்தாகிய பாாிையப் 
பா  வ வாளாயின் அவள் ெகாள் தற்கு எளிையயாய் உள்ளாய்"என்  
    கூ கின்றார். 
 
        அளிேதா தாேன ேபாி ங் குன்ேற 
        ேவ ன் ேவறல் ேவந்தர்க்ேகா வாிேத 
        நீலத், திைணமலர் ைர  ண்கட் 
        கிைணமகட் ெகளிதாற் பா னள் வாிேன.          (111) 
 
    திைண ந் ைற  மைவ; அவைன அவர் பா ய . 
 
    உைர; அளி  ேபாி ங் குன்  - இரங்கத்தக்க  ெபாிய காிய குன்றம்; ேவ ன் 
ேவந்தர்க்ேகா அாி  - அ  ேவலான் ெவல் தல் ேவந்தர்க்ேகா அாி ; நீலத்  இைண 
மலர் ைர ம் - நீலத்தின  இைணந்த மலைர ெயாக்கும்; உண்கண் கிைணமகட்கு - 
ைம ண்ட கண்ைண ைடய கிைணைய ைடய விற க்கு; எளி -; பா னள் வாின் - 
பா னளாய்வாின் எ- . 
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    அளிேதா ெவன்ற , வியப்பின்கண் வந்த . பா னளாய் வாின் என்ற க த்  
அவட்கும் அவ்வாறன்றித் தன் ெபண்ைமயால் மயக்கி ெவன்  ேகாடல் 
அாிெதன்பதாம். 
 
    விளக்கம்: உள்ளதன் உண்ைம கூறிப் பாராட் கின்றாராக ன், "ேபாி ங் 
குன்ேற"என்றார். கிைண மகட்கும் தன் ெபண்ைமயால் மயக்கி ெவன் ேகாடல் 
அாிெதன்றார். இதனால், பாாிைய இரந்  ஒன்  ேகாடல் எளிேதயன்றி, எவ ம் 
மைற கமாகேவா ேநர் கமாகேவா ெவன்  ேகாடல் என்ப  அாிெதன்றவாறாம். 
    -----------   
 

112. ேவள் பாாி 
 
    ேவந்த ைடய சூழ்ச்சியால் ேவள்பாாி இறந்தபின், சான்ேறாராகிய கபிலர், அவன் 
மகளிைர ேவெறா  நல்ல காப் ள்ள இடத்ேத ேசர்த் விட, ஆங்ேக ஒ  திங்கட்குேமல் 
அம் மகளிர் அவர் பா காப்பில் இ ந்  வந்தனர. ஆயி ம், அம் மகளிர்க்குப் பாாிைய 
யிழந்த ய ம் பறம்பிைனத் றந்த வ த்த ம் ெப ங்கலக்கத்ைதத் தந்தன. 
ஒ நாளிர  த்திங்கள் தன் பானிலைவப் ெபாழிந்  ெகாண்  வானத்ேத 
திகழ்ந்த ; அ கண்ட அம் மகளிர்க்கு வ த்தம் ைகயிகப்பதாயிற் . அஃெதா  
பாட்டாய் ெவளிவந்த . அஃ  இப்பாட் . 
 
        அற்ைறத் திங்க ளவ்ெவண் ணிலவின் 
        எந்ைத  ைடேயெமங் குன் ம் பிறர்ெகாளார் 
        இற்ைறத் திங்க ளிவ்ெவண் ணிலவின் 
        ெவன்ெறறி ரசில் ேவந்தெரம் 
        குன் ங் ெகாண்டார்யா ெமந்ைத  மிலேம.          (112) 
 
    திைண ெபா வியல். ைற: ைகய நிைல. பாாிமகளிர் பா ய . 
 
    உைர: அற்ைறத் திங்கள் - ேவந்த ம் ற்றியி ந்த அற்ைறத் திங்களின்; அவ் 
ெவண்ணிலவில் - அவ் ெவள்ளிய நிலாவின்கண்; எந்ைத ம் உைடேயம் - எம் ைடய 
தந்ைதைய  ைடேயம்; எம் குன் ம் பிறர் ெகாளார் - எம் ைடய மைலைய ம் பிறர் 
ெகாள்ளார்; இற்ைறத் திங்கள் இவ் ெவண்ணிலவில் - இற்ைறத் திங்கள  இவ் 
ெவள்ளிய நிலவின்கண்; ெவன்  எறி ரசின் ேவந்தர்- ெவன்றைறந்த 

ரசிைன ைடய அரசர்; எம் குன் ம் ெகாண்டார் - எம் ைடய மைலைய ம் 
ெகாண்டார்; யாம் எந்ைத ம் இலம் - யாம் எம் ைடய தந்ைதைய  மிழந்ேதம் எ- . 
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    திங்கைள மாத ெமன்பா  ளர். ஒ வைன ேவந்த ம் ற்றியி ந் ம், 
வஞ்சித் க் ெகான்றைமயின் "ெவன்ெறறி ரசின் ேவந்த" ெரன்ற , ஈண்  இகழ்ச்சிக் 
குறிப் . 
 
    விளக்கம்: தந்ைதைய ங் குன்ைற  மிழந்  தனிைமத் ய ழக்கு மகளிர், 
இழவா ன் இ ந்த நிைலயிைன ம் உடன் நிைனந்  வ ந் மா  ேதான்ற, 
"அற்ைறத் திங்கள்.....ெகாளார்"என்றார். "ெவன்ெறறி ரசின் ேவந்தர்"என்ற , 
நல்வழியால் ெவன்  ழக்குதற்குாிய ரசிைன, அல்வழியால் பாாிையக் ெகான்  

ழக்குகின்றைம ேதான்ற நின்றைமயின், இகழ்ச்சிக் குறிப்பிைன ைடயதாயிற் . 
    -------------   
 

113. ேவள் பாாி 
 
    ேவள் பாாிக்கு மகளிர் இ வர் உண் . அவன் ேவந்தர் சூழ்ச்சியால்இறந்தேபா  
அவர்கள் மணப்ப வ ெமய்தியி ந்தனராதலால், அவர்கைளத் தக்க பா காப்பைமந்த 
இடத்தில் ைவத் த் தமிழ்நாட்  ேவந்தர்க்கு தி மணம் ெசய்விப்ப  தம  
கடனாெமனக் க தி, ேவள் பாாி இறந்த ம், கபிலர், அவர்கைள யைழத் ச் 
ெசல்வாராயினர். ெசல்பவர், பார்ப்பாாிைட, ைவத்த ெபா ட்கும் பார்ப்பார்க்கும் ஏதம் 
ெசய்தலாகா ெதன்ற அக்கால அரசியன் ைறப்ப  அம் மகளிைரப் பார்ப்பாாிைட 
அைடக்கலப்ப த்தக் க திச் ெசல  ேமற்ெகாண்டார். அந்நாளில் பார்ப்பாைரத் 
தீண்டாைமப் ேபய் பி க்கவில்ைல. பறம்  நாட்ைடப் பிாி ங்கால், இ கா ம் தமக்கு 
உண ம் உைற ம் நல்கியின் வித்த பறம்பின  நன்றியிைன அவரால் மறக்க 

யவில்ைல. அதனால் அவ ளத்ேத பிாிவாற்றாைம ேதான்றிப் ேப வித்த . 
ெநஞ்சு கலங்கிற் . லம் ம் ெபாிதாயிற் . அப் லம் ைரேய இப் பாட் . 
 
        மட் வாய் திறப்ப  ைமயிைட ழ்ப்ப ம் 
        அட்டான் றானாக் ெகா ந் ைவ ன்ேசா ம் 
        ெபட்டாங் கீ ம் ெப வளம் ப னி 
        நட்டைன மன்ேனா ன்ேன யினிேய 
        பாாி மாய்ந்ெதனக் கலங்கிக் ைகயற்           5 
        நீர்வார் கண்ேணந் ெதா நிற் பழிச்சிச் 
        ேச ம் வாழிேயா ெப ம்ெபயர்ப் பறம்ேப 
        ேகாறிரண் ன்ைகக் கு ந்ெதா  மகளிர் 
        நாறி ங் கூந்தற் கிழவைரப் படர்ந்ேத.           (113) 
 
    திைண ந் ைற  மைவ. அவன் மகளிைரப் பார்ப்பார்ப் ப க்கக் 
ெகாண் ேபாவான் பறம்  வி த்த கபிலர் பா ய . 
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    உைர: மட்  வாய் திறப்ப ம் - ம வி ந்த சா ைய வாய் திறப்ப ம்; ைமய விைட 

ழ்ப்ப ம் - ஆட் க் கிடாைய ழ்ப்ப ம்;அட்  ஆன்  ஆனா - அடப்பட்  அைமந் 
ெதாழியாத; ெகா ந் ைவ - ெகா விய ைவைய ம்; ஊன் - ஊைன ைடய; 
ேசா ம் - ேசாற்ைற ம்; ெபாட்டாங்கு ஈ ம் ெப வளம் ப னி - வி ம்பிய பாிேச த ம் 
மிக்க ெசல்வம் திர்ந் ; நட்டைன மன் ன் - எம்ேமா  நட் ச் ெசய்தாய் ன் ; இனி 
- இப்ெபா ; பாாி மாய்ந் ெதன - பாாி இறந்தானாக; கலங்கிக் ைகயற்  - கலங்கிச் 
ெசயலற் ; நீர் வார் கண்ேணம் ெதா  - நீர் வார் கண்ைண ைடேயமாய்த் ெதா ; 
நிற்பழிச்சிச் ேச ம் - நின்ைன வாழ்த்திச் ெசல் ம்; ெப ம் ெபயர்ப் பறம்ேப - ெபாிய 

கைழ ைடய பறம்ேப; ேகால் திரள் ன் ைக கு ந்ெதா  மகளிர் - 
ேகாற்ெறாழிலாகச் ெசய்யப்பட்ட திரண்ட குறிய வைளைய யணிந்த 

ன்ைகயிைன ைடய மகளிர ; நா  இ ங் கூந்தல் கிழவைரப் படர்ந்  - 
மணங்கம ம் காிய கூந்தைலத் தீண் தற் குாியவைர நிைனந்  எ- . 
 
    பறம்ேப, ெப வளம் ப னி நட்டைன ன் ; இனி, நாறி ங் கூந்தற் கிழவைரப் 
படர்ந்  ேச  ெமனக் கூட் க. மன் கழிவின்கண் வந்த . வாழி ம் ஓ ம் அைசநிைல. 
ஆனாக் ெகா ந் ைவ ெயன்பதற்கு வி ப்பமைமயாத ெகா ந் ைவ ெயனி  
மைம ம். 
 
    விளக்கம்: மட்  - கள்; ஆகுெபயரால் அ  நிைறந்தி க்கும் சா க்காயிற் . 
இைடயறவின்றி அடப்ப மா  ேதான்ற, "அட்டான்றானா" என்றார். பாாிேயா 
மாய்ந்தனன்; யா ம் ெசல்கின்ேறம்; நிற்கின்ற நீ, ேவள் பாாியின் ெப ைம ம் க ம் 
உலக ள்ளள ம் நிைலெபற்ேறாங்க நிற்கின்றாயாத ன், நீ வாழ்வாயாக என்பார்; 
"வாழிேயா ெப ம்ெபயர்ப் பறம்ேப"என்றார். தாம் ெசல் தற்கும் காரணம் இ  
ெவன்பார், "மகளிர்க் குாிய கிழவைரப் படர்ந்  ெசல்கின்ேற"ெமன்றார். மணந்த 
கணவனாலன்றி மகளிர் கூந்தல் பிறரால் தீண்டப் படாதாக ன், அம்மர  ேநாக்கி, 
"மகளிர் நாறி ங் கூந்தல் கிழவைரப் படர்ந்"ெதன்றார். ெகா ந் ைவ, தன்ைன 
உண்பார்க்கு ேமன்ம ம் வி ப்பத்ைத மிகுவிக்கும் சுைவ ைடய ெதன்றற்கு,"வி ப்ப 
மைமயாத ெகா ந் ைவ ெயனி  மைம ம்"என்றார் உைரகாரர். 
    --------  
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114. ேவள் பாாி 
 
    பாாி மகளிைர அைழத் க்ெகாண்  ெசல் ங்கால், ெந  ெசன்ற வழி ம் 
பறம் மைல ேதான்றி நிற்பக் கண்ட மகளிர், "யாம் இத் ைண ெந  ேபாந் ம் நம் 
பறம்  நமக்குத் தன் ேதாற்றத்திைன வழங்கா நின்ற "என வியந்  கூறக் ேகட்ட 
கபிலர் மனம் ெநாந்  கூ வார், "ெந ய கழானாகிய பாாிய  பறம்  ஈண்  நின்  
காணி ம் ேதான் ம்; அவ ளனாய காலத்  யாண்  நின்  ேநாக்கி ம் 

க வாய்த் ேதான் ம்; இப்ேபாேதா ஏைன மைலகைளப்ேபால ெவ ங்கட்-
லனாய்த் ேதான்  மளவாயிற்"ெறனக் கூ கின்றார். 

 
        ஈண் நின் ேறார்க்குந் ேதான் ஞ் சி வைர 
        ெசன் நின் ேறார்க்குந் ேதான்  மன்ற 
        களி ெமன் றிட்ட கவளம் ேபால 
        நற ப்பிழிந் திட்ட ேகா ைடச் சிதறல் 
        வாரசும் ெபா கு ன்றிற்          5 
        ேறர்  சி க்ைக ெந ேயான் குன்ேற.           (114) 
 
    திைண ந் ைற  மைவ. அவன் மகளிைரக் ெகாண்  ேபாங்கபிலர் பறம்  ேநாக்கி 
நின்  ெசால் ய . 
 
    உைர: ஈண்  நின்ேறார்க்கும் ேதான் ம் - இவ்விடத்  நின்ேறார்க்கும் ேதான் ம்; 
சி வைர ெசன்  நின்ேறார்க்கும் ேதான் ம் மன்ற - சிறி  எல்ைலேபாய் 
நின்ேறார்க்கும் ேதான் ம் நிச்சயமாக; களி  ெமன்  இட்ட கவளம் ேபால - யாைன 
ெமன்  ேபாகடப்பட்ட கவளத்தின  ேகா ேபால; நற ப் பிழிந்திட்ட ேகா ைடச் 
சிதறல் - ம ப்பிழிந்  ேபாகடப்பட்ட ேகா ைடத்தாகிய சிதறியவற்றினின் ம்; வார் 
அசும் ெபா கும் ன்றில் - வளர்ந்த ம ச்ேச ெறா கும் ற்றத்ைத ைடய; ேதர் சு 
இ க்ைக ெந ேயான் - குன்  ேதர் வழங்கும் இ ப்ைப ைடய உயர்ந்ேதா ைடய 
மைல எ- . 
 
    ெந ேயான் குன்  ேதான்  ெமன்ற , கழான் உயர்ந்  காணாதார்க்கும் 
ெசவிப் லனாகத் ேதான் ம் அவ ளனாய காலத் ; இப்ெபா  பிற மைல ேபாலக் 
கட் லனாகத் ேதான் மள வாயிற்ெறனக் ைகயற் க் கூறியவாறாகக் ெகாள்க. 
 
    விளக்கம்: "ஈண்ட நின்ேறார்க்கும் ேதான் ம், சி  வைர, ெசன்  நின்ேறார்க்கும் 
ேதான் ம் மன்ற"என்ற  மகளிர் கூறியதைனக் ெகாண்  கூறிய . இதனால், 
இவ்வா  ேதான் ம் மைல பாாி உளனாய காலத்  யாண் ந்ேதார்க்கும் கழ் 
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வ வாய்க் காட்சி யளித்த  என்ப  எய்த நின்ற . பாாிைய நிைனக்குந்ேதா ம் 
அவன  ெகாைட கபிலர  ெநஞ்சில் எ ந்  இன் த்த ன், "ேதர்  சி க்ைக 
ெந ேயான்"என்றார். பிழிந்திட்ட ேகா ைடச் சிதற னின் ம் அசும்ெபா கும் 
என்ற , பாாியில்லாைமயாற் ெபா வற்றி ப்பி ம் யாம் கண்  கண்ணீர் விட் க் 
க மா  ேதான்றாநின்ற ெதன்ெறா  குறிப் த் ேதாற் வித்த . 
    -------------   
 

115. ேவள் பாாி 
 
    ேவள் பாாிேயா  தாம் இ ந்த காலத்  அம் மைலயிடத்ேத ம் அ விகளின் 
இனிய காட்சிையக் கண்  மகிழ்ந்த திறத்ைத அவன் மகளிர் தமக்குள்ேள 
ேபசிக்ெகாண்டனராக, அ  ேகட்ட கபிலர் வ ந்திக் கூ வாராய், "இக்குன்றம், ன்  
பாாியி ந்த காலத்தில், ஒ  சார் அ விகள் ஒ க்க, ஒ சார் தன்பால் வந்த 
பாண க்குத் த ம் ெபா ட்  வ க்கப்ப ம் இனிய கள் அ விேபாலக் கற்கைள 

ட் க்ெகாண்ேடா ம்; ேவந்தர்பால் பைகெகாண்  மாய்ந்த பாாியின் குன்றம் 
இந்தச் சிறப்ைப யிழந்த காண்"என்  வ ந்திக் கூ கின்றார். 
 
        ஒ சா ர வி யார்ப்ப ெவா சார் 
        பாணர்மண்ைட நிைறயப் ெபய்ம்மார் 
        வாக்க க்க ேதக்கட் ேடறல் 
        கல்லைலத் ெதா கு மன்ேன பல்ேவல் 
        அண்ணல் யாைன ேவந்தர்க்          5 
        கின்னா னாகிய வினிேயான் குன்ேற.           (115) 
 
    திைண ம் ைற  மைவ. அவைன அவர் பா ய . 
 
    உைர: ஒ  சார் அ வி ஆர்ப்ப - ஒ பக்கம் அ வி ஆர்த்ெதா க; ஒ சார் - ஒ  
பக்கம்; பாணர் மண்ைட நிைறயப் ெபய்ம்மார் - பாண ைடய மண்ைடகள் நிரம்ப 
வார்க்க ேவண் ; வாக்க உக்க ேதக்கள் ேதறல் - வ க்க உக்க இனிய கள்ளாகிய 
ேதறல்; கல்லைலத் ெதா கும் - கல்ைல ட்  ெயா கும்; பல்ேவல் - பல 
ேவற்பைட டேன; அண்ணல் யாைன ேவர்ந்தர்க்கு - தைலைம ெபா ந்தி 
யாைனைய ைடய ேவந்தர்க்கு; இன்னானாகிய இனிேயான் குன்  - 
ெகா ேயானாகிய இனிேயான் மைல; மன் - அ  கழிந்த  எ- . 
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    குன்  ேதறல் கல்லைலத் ெதா கும்; இனி அ  கழிந்தெதன்  கூட் க. அ வி ம் 
அவ ளனாயின் உளதாவெதன்ப  க த் . மன், கழிவின்கண் வந்த . குன்  ேதறல் 
கல்லைலத் ெதா குெமன இடத்  நிகழ்ெபா ளின் ெதாழில் இடத் ேமல் ஏறிநின்ற . 
 
    விளக்கம்: ன்ைனப் பாட் , "நற ப் பிழிந்திட்ட ேகா ைடச் சிதறல், வாரசும் 
ெபா கும்"என்றதாக, இப்பாட் , பாணர  மண்ைட நிைற மா  ெசாாி ம் ேதறல் 
கல்லைலத் ெதா கும் என்கின்ற . ேவள் பாாி, ேவந்தர்க்கு இன்னானாகி ம் 
இரவலர்க்கு இனியனாகி ம் ஒ கினைம ேதான்ற, "ேவந்தர்க்கு இன்னானாகிய 
இனிேயான்"என்றார். மன், கழிவின்கண் வந்த ; இதனால், பாாி ம் இல்ைல; 
அ வி ம் இல்ைலயாறிற் ெறன்பதாம். வழிந் ெதா கும் ேதற ன் மிகுதி ேதான்றக் 
"கல்லைலத் ெதா கும்"என்றார். பாணர்க்குப் ெபய் தற்குச் ெசாாிந்த ேதற ன் மிகுதி 
கல்லைலத் ெதா கு ெமன்ற , ேவள்பாாி இரவலர்க்கு வைரயா  வழங்கி ம் 
மிக்கி ந்த அவன  ெசல்வம், ேவந்தர் உள்ளத்ேத பைகைம ேதாற் வித் , அதன் 
வாயிலாக அவன் உயிைரக் ெகாண் ேபாயிற்ெறன இரங்கும் குறிப் ைடயதாதைல 

ணர்க. 
    --------------  
 

116. ேவள் பாாி 
 
    பாாி மகளிைரப் பார்ப்பாாிடத்ேத அைடக்கலப்ப த்திய கபிலர், அவர்கைளத் தக்க 
அரச குமாரர்கட்கு மணம் ாிவித்தல் ேவண் த் தமிழகத் க் கு நில மன்னர் பலைர ம் 
காணச் ெசன்றார். ெசல்ைகயில் அ க்க  பாாியின  பறம்  நாட்ைட ம் பறம்  
மைலைய ம் காண்பாராயினர்; அந்நா ம் ெகட் ப் ன் லமாயிற் ; மைல ம் 
ெபா விழந்த . அவற்றின் காட்சி அவர் கா ந்ேதா ம் அவர்க்கு மிக்க 
வ த்தத்ைதத் தந்த . இந்நிைலயில் ஒ கால் பறம்  நாட்ைடக் கண்டார். பாாியி ந்த 
காலத்ேத நாட்  மகளிர் வைரேம ேலறியி ந்  நாட் ல் பாாிெயா  ெபா தல் 
ேவண்  வ ம் ேவந்தர்களின் குதிைரகைள ெயண்ணிப் பார்ப்ப  வழக்கம்; இப்ேபா  
அஃெதாழிந்தைமயின் அவர்கள் அந்நா  வழிேய ெசல் ம் உமணர்கள் ெகாண்ேடகும் 
உப்  வண் கைள ெயண்ணிப் பார்ப்ப  கண்டார். அதைன இப்பாட் ன்கண் 
உைரத் ள்ளார். 
 
        தீநீர்ப் ெப ங்குண்  சுைனப் த்த குவைளக் 
        கூம்பவிழ் ெநறி ரள்வ  மல்குல் 
        ஏந்ெதழின் மைழக்க ணின்னைக மகளிர் 
        ன் சு கவைலய ண்மிைட ேவ ப் 
        பஞ்சி ன்றிற் சிற்றி லாங்கட்          5 
        பீைர நாறிய சுைரயிவர் ம ங்கின் 
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        ஈத்திைலக் குப்ைப ேயறி மணர் 
        உப்ெபா ெயா ைக ெயண் ப மாேதா 
        ேநாேகா யாேன ேதய்கமா காைல 
        பயில் ஞ் ேசாைல மயிெல ந் தால ம்    10 
        பயி ஞ் சிலம்பிற் கைலபாய்ந் கள ம் 
        கைல ங் ெகாள்ளா வாகப் பல ம் 
        கால மன்றி  மரம்பயம் பக ம் 
        யாண ரறாஅ வியன்மைல யற்ேற 
        அண்ண ென வைர ேயறித் தந்ைத          15 
        ெபாிய நறவிற் கூர்ேவற் பாாிய 
        த ைம யறியார் ேபாெரதிர்ந்  வந்த 
        வலம்ப  தாைன ேவந்தர் 
        ெபாலம்பைடக் க மா ெவண்  ேவாேர.          (116) 
 
    திைண ம் ைற  மைவ. அவைன அவர் பா ய . 
 
    உைர : தீ நீர்ப் ெப ங் குண்  சுைனப் த்த - இனிய நீைர ைடய ெபாிய ஆழ்ந்த 
சுைனக்கண் த்த; குவைளக் கூம்பவிழ்  ெநறி றள் வ ம் அல்குல் - ெசங்க  
நீாின  ைக யவிழ்ந்  றவித ெழா த்த ப் வாற் ெசய்யப்பட்ட தைழயைச ம் 
அல்குைல ம்; ஏந்ெதழில் மைழக்கண் - மிக்க அழைக ைடய குளிர்ந்த 
கண்ணிைன ம்; இன்னைக மகளிர் - இனிய வைல ைடய மகளிர்; ல் சு 
கவைலய - ல் ெமாய்த்த கவைலைய ைடயனவாகிய; ள் மிைட ேவ  - ள்ளால் 
ெந ங்கிய ேவ ைய ம்; பஞ்சி ன்றில் சிற்றில் ஆங்கண் - பஞ்சு பரந்த 

ற்றத்ைத ைடய சிறிய மைனயிடத்தின்கண்; பீைர நாறிய சுைர இவர் ம ங்கின் - 
பீர்க்கு ைளத்த சுைர படர்ந்த விடத்தில்; ஈத்திைலக் குப்ைப ஏறி - 
ஈத்திைலைய ைடய குப்ைபயின்கண்ேண ஏறி; உமணர் உப்  ஒய் ஒ ைக எண் ப - 
உமணர் உப் ச் ெச த் ம் சகடத்ைத ெயண் வர்; ேநாேகா யான் - ேநாேவன் யான்; 
காைல ேதய்கமா - என  வாழ்நாள் ெக வதாக; பயில் ஞ்ேசாைல மயில் எ ந் 
தால ம் - பயின்ற ைவ ைடய ேசாைலக்கண் மயிெல ந் தாட ம்; பயில் இ ஞ் 
சிலம்பில் கைல பாய்ந்  உகள ம் - பயின்ற மைலயின்கண்ேணேயறி சுக்கைல 
தாவி கள ம்; கைல ங் ெகாள்ளா வாக - அம் சுக்கைல ம் கர்ந்  ெவ த்தலாற் 
ெகாள்ளாவாம் பாிசு; காலமன்றி ம் மரம் பல ம் பயம் பக ம் - காலமன்றாக ம் 
மரங்கள் பல ம் கா ம் பழ  தலாயினவற்ைற விைளந்  ெகா க்கும்; யாணர் 
அறாஅ வியன் மைல அற்  -  வ வாெயாழியாத அகன்ற மைலையப் ேபா ம்; 
அண்ணல் ெந  வைர ஏறி - தைலைமைய ைடய யர்ந்த வைரயின் கண்ேணேயறி; 
தந்ைத ெபாிய நறவின் கூர் ேவல் பாாிய  - தம் ைடய தந்ைதயாகிய மிக்க 
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ம விைன ம் கூாிய ேவ ைன ைடய பாாிய ; அ ைம யறியார் - 
ெப தற்க ைமைய யறியாராய்; ேபார் எதிர்ந்  வந்த - ேபாேரற்  வந்த; வலம்ப  
தாைன ேவந்தர் - ெவன்றிப்பட்ட ேசைனைய ைடய அரசர ; ெபாலம் பைடக் க மா 
எண் ேவார் - ெபான்னாற் ெசய்யப்பட்ட கல த யவற்ைற ைடய மனஞ் 
ெச க்கிய குதிைரைய ெயண் ேவார் எ- . 
 
    வியன்மைல ெயன்ற , அைர மைலைய; ெந வைர ெயன்ற  உச்சி மைலைய. 
இன் னைக மகளிர், ெந  வைர ேயறி ன்  ேவந்தர் க மாைவ ெயண் ேவார், 
இப்ெபா  ஈத்திைலக் குப்ைபேயறி உமணர் உப்ெபாய் ஒ ைகைய எண் வர்; 
இதற்கு ேநாேவன் யான்; என  வாழ்நாள் ெக வதாக ெவன விைன  ெசய்க. 
அன்ேற ெயண்  ேமகாரம் அைசநிைல. வியன்மைல அத்தன்ைமத்ெதனப் பிறிெதா  
ெதாடராக்கி உைரப்பி  மைம ம். 
 
    விளக்கம்: குவைளக் கூம்பவிழ்  ெநறி ெயன்றவிடத் க் குவைள, ெசங்க நீர்; 
ெசங்க  நீாின் ைக யவிழ்ந்  றவித ெழா க்கப்பட்ட  ஈண்  ெநறி 
ெயனப்பட்ட . இனி, அ யார்க்கு நல்லார், "  ெநறிக் குவைள" (சிலப். 2, 14) 
என்பதற்கு இதெழா க்கப்படாத குவைள ெயன்ற ெபா ள்பட, "இதெழா க்கப்படா 
ெதனேவ ெசவ்வி கூறிற் " என்  கூறி இவ்வ கைள ெய த் க் காட் னர். 
 
    கூம் , ைக. ப த்தியிற் ெகாண்ட பஞ்சிைன ற்றல் மகளிர் ெசயலாத ன், "பஞ்சி 

ன்றில்" என்றார். பறம்  நாட் ல் வா ம் மகளிர் இப்ேபா  உமணர் ெச த் ம் 
சகடத்ைத ெயண் தல் கண்  கபிலர் இரங்குகின்றவர், பாாியி ந்  அரசு ாிந்த 
காலத்ேத இம்மகளிர் பாாிெயா  ேபார் ேவட்  வந்த ேவந்த ைடய 
ேபார்க்குதிைரகைள ெயண்ணி விைளயா ய  நிைனந்  வ ந் கின்றார். 
பைகேவந்தர் வந்த வண்ணம் இ ந்ததற்குக் காரணம் கூ வார், "பாாிய  அ ைக 
யறியார் ேபாெரதிர்ந்  வந்த வலம் ப  தாைனேவந்தர்" என்றார். அைர மைல, 
மைலயின் அ ப்பகுதி. ேசாைலயில் மயிெல ந்தால, சிலம்பில் கைல பாய்ந் கள, 
மரங்கள் காலமன்றி ம் பயம் பக ம்  வ வாய் ஒழியாத அைர மைல 
அத்தன்ைமத்தாக, உச்சி மைலயில் மகளிர் ஏறி ேவந்த ைடய குதிைரகைள 
ெயண் வர் என் ம் உைர கூ வ ண்ெடன்பார், "வியன்மைல அத்தன்ைமத் ெதனப் 
பிறிெதா  ெதாடராக்கி உைரப்பி  மைம ம்" என்றார். வலம்ப  தாைன ேவந்த 
ெரன்ற , வலம்ப  தாைனயிைன ைடயராகி ம், பாாிய  அ ைம யறியா  
ேபாெரதிர்ந்தைமயின் ெகட்டனெரன்ப  விளங்கநின்ற . பாாிையத் தந்ைத ெயன்றார், 
தந்ைதேபால நாட்  மக்கைள அவன் ேபணிப் ரந்தைம ேதான்ற. 
    -----------  
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117. ேவள் பாாி 
 
    பாாிய  நா  ன் லமான  கண்  வ ந்தி வந்த கபிலர் அவன் மகளிர் இ ந்த 
பார்ப்பார் மைனயைடந்  கண்ட  கூற ற்றார்;கூ பவர், "இம் மகளிர்க்குத் 
தந்ைதயாகிய ேவள் பாாிய  நா  அவன் உளனாகிய காலத்தில் அவன் 
ெசங்ேகான்ைமயால் மைழ பிைழயா ; சான்ேறார் பலர் நிைறந்தி ந்த ; அத்தைகய 
நா  இன்  அவைன இழந்  ல் தாயிற்" ெறன இரங்கிப் பா னர். அப் பாட்ேட 
இ . 
 
        ைமம்மீன் ைகயி ந் மந் ேதான்றி ம் 
        ெதன்றிைச ம ங்கின் ெவள்ளி ேயா ம் 
        வயலக நிைறயப் தற்  மலர 
        மைனத்தைல மகைவ யீன்ற வமர்க்கண் 
        ஆமா ெந நிைர நன்  லாரக்          5 
        ேகாஒல் ெசம்ைமயிற் சான்ேறார் பல்கிப் 
        ெபயல்பிைழப் பறியாப் ன் லத் த ேவ 
        பிள்ைள ெவ கின் ள்ெளயி  ைரயப் 
        பாசிைல ல்ைல ைகக்கும் 
        ஆய்ெதா  யாிைவயர் தந்ைத நாேட.          (117) 
 
    திைண ம் ைற  மைவ. அவைன அவர் பா ய . 
 
    உைர: ைமம் மீன் ைகயி ம் - சனிமீன் ைககேளா  கூ ப் ைகயி ம்; மம் 
ெதான்றி ம் - எல்லாத் திைசயி ம் ைக ேதான்றி ம்; ெதன் திைச ம ங்கின் 
ெவள்ளி ஓ ம் - ெதன்றிைசக் கண்ேண ெவள்ளி ேபாக்குறி ம்; வயலகம் நிைறய - 
வய டம் விைள  மிக; தல்  மலர - த டத் ப்  மலர; மைனத் தைல மகைவ 
ஈன்ற அமர் கண் ஆமா ெந  நிைர - மைனயிடத் க் குழவிைய யீன்ற ேமவிய 
கண்ைண ைடய ஆமாவின  ெந ய நிைர; நன் ல் ஆர - நல்ல ல்ைல ேமய; ேகால் 
ெசம்ைமயின் சான்ேறார் பல்கி - ேகால் ெசவ்விதாக ன் அைமந்ேதார் பலராக; ெபயல் 
பிைழப்  அறியாப் ன் லத்த  - மைழ பிைழப்பறியாத ல் ய நிலத்தின்கண்ண ; 
பிள்ைள ெவ கின் ள்ெளயி  ைரய - இைளயெவ கின  கூாிய பல்ைல ெயாப்ப; 
பாசிைல ல்ைல ைகக்கும் - பசிய இைலைய ைடய ல்ைல ைகக்கும்; ஆய் 
ெதா  அாிைவயர் தந்ைத நா  - ண்ணிய ெதாழிைல ைடய வைளயிைன யணிந்த 
மகளிைர ைடய தந்ைத நா  எ- . 
 
    பல்கி ெயன்பதைனப் பல்க ெவனத் திாிக்க. அாிைவயர் தந்ைத நா , ெபயல் 
பிைழப்பறியாப் ன் லத்த  ெவனக் கூட் க. என்றதனாற் ேபாந்த . 
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ன் லத்ததாயி ந்தேத! அ  ெபயல் பிைழப்பறியாைம ேகால்ெசம்ைமயினான் 
உளதாய தன்ேற! அவ்வா  ேகால் ெசவ்விதாக நி த்தியவைன இழப்பேத ெயன்  
அவன் நா  கண்  இரங்கியவாறாகக் ெகாள்க. 
 
    விளக்கம்: ைமம்மீன் - சனி; சனிையக் காியவன் என் ம் கூ ப. "காியவன் 

ைகயி ம் ைகக்ெகா  ேதான்றி ம், விாிகதிர் ெவள்ளி ெதன் லம் படாி ம்" 
(சிலப். 10. 102-3) என்பதற்கு உைர கூறிய அ யார்க்கு நல்லார், "ேகாள்களிற் 
சனிக்ேகாள் இடபம் சிங்கம் மீன ெமன் ம் இவற்றிேனா  மா ப ம், ஆகாயத்ேத 

மக்ேகா ெளழி ம் விாிந்த கதிைர ைடய ெவள்ளிக்ேகாள் ெதன்றிைசக் கண்ேண 
ெபயாி ம்" என்ப , "காியவன், சனி; ைகக்ெகா , வட்டம், சிைல, ட்பம், ம 
ெமன் ம் ேகாட்கள் நான்கி ம் மக்ேகாள்" என் ம் கூ வ  ஈண்  
ஒப் ேநாக்கத்தக்க . ேகால் ெசம்ைம றாதவழிச் சான்ேறார் இராராக ன், "ேகால் 
ெசம்ைமயின் சான்ேறார் பல்கி" என்றார். ெவ கு - ைன. ஆய் ெதா யாிைவய 
ெரன்ற , பாாி மகளிைர. சான்ேறார் பல்கிப் ெபயல் பிைழப்பறியாத நா  இன்  
பாாிைய யிழந் , அந் நல ற் ம் ெகட் ப் ன் லமாயிற்ெறன இரங்கியவாறாம். 

ைகக்கு ெமன்ப  ைக ெயன் ம் ெபயர யாகப் பிறந்த ெபயெரச்ச விைன. 
    ---------  
 

118. ேவள் பாாி 
 
    இப் பாட் ன்கண் சான்ேறாராகிய கபிலர் பறம்  நாட்  வழிேய வ பவர், அதன் 
அழி  கண் , "அைறகைள ம் ெபாைறகைள ம் இைடயிைடேய அைமய 
இைணத்தைமத்த கைரைய ைடய சி  குளம் மிக்க நீர் நிரம்பிப் பா காப்பார் 
இன்ைமயின், கைர ைடந்  ற்  ற்ேறா  யழிவ ேபால் பல்வைகக் கு கள் 
நிைறந்  பாாியாற் காக்கப்பட் ந்த பறம்  நா , அவன் இறந்த ம் ெகட்டழிந்  
ேபாயிற்ேற" என வ ந்திப் பா ள்ளார். 
 
        அைற ம் ெபாைற  மணந்த தைலய 
        எண்ணாட் ங்க ளைனய ெகா ங்கைரத் 
        ெதண்ணீர்ச் சி குளங் கீள்வ  மாேதா 
        கூர்ேவற் குைவஇய ெமாய்ம்பிற் 
       ேறர்வண் பாாி தண்பறம்  நாேட.          (118) 
 
    திைண ம் ைற  மைவ. அவைன அவர் பா ய . 
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    உைர: அைற ம் ெபாைற ம் மணந்த தைலய - பாைற ம் சி  குவ ம் கூ ய 
தைலைய ைடயவாகிய; எண் நாள் திங்கள் அைனய ெகா ங் கைர - எட்டாம் 
பக்கத் ப் பிைறேபா ம் வைளந்த கைரைய ைடத்தாகிய; ெதண்ணீர்ச் சி  குளம் 
கீள்வ  - ெதளிந்த நீைர ைடய சிறிய குளம் பா காப்பாாின்ைமயின் உைடவ  
ேபா ம்; கூர் ேவல் குைவஇய ெமாய்ம்பின் - கூாிய ேவைலேயந்திய திரண்ட 
ேதாைள ைடய; ேதர் வண் பாாி ேதர் வண்ைமையச் ெசய் ம் பாாிய ; தண் பறம்  
நா  - குளிர்ந்த பறம்  நா  எ- . 
 
    நா  குளங் கீள்வெதன இடத்  நிகழ் ெபா ளின்ெறாழில் இடத்  ேமேலறி 
நின்ற . மாேதா: அைசநிைல. 
 
    விளக்கம்: அைறகைள ம் ெபாைறகைள ம் இைடயிைடேய கைரயாக 
அைம மா  பிைற வ வில் ஏாிகட்குக் கைரயைமக்கும் ைற பண் ெதாட்ேட 
வ வெதன்ப  இதனா ம், மைலநாட்  ஏாிகைளக் கண் ம் அறியலாம். அைற - 
பாைற. ெபாைற - சி குவ . சி  குளம் என்றாராக ன், அதற்ேகற்பக் கைரையப் 
"பா காப்பார் இன்ைமயின்" என்றார். உள்வழி, கைர கீள்வதற் கிடந்தாராெரன வறிக. 
சி  குளங்கள் நீர் நிரம் ங்காலத்  அதன் கைரகைளக் காவலர் இ ந்  காக்கும் மர  
இன் ம் உண் . பண் ம் உண்ெடன்பைத, "சி ேகாட் ப் ெப ங்குளங் காவலன் 
ேபால, அ ங்க  யன்ைன ந் யில்மறந்தனேள" (அகம். 252) என்  சான்ேறார் 
கூ தல் காண்க. 
    --------   
 

119. ேவள் பாாி 
 
    பறம்  நாட் ன் அழி  கண்  வ ந் ம் கபிலர், ன்  அ  ளங்கறி ம் 
திைனயாகிய வ வா ைடயதாய் விளங்கி யி ந்த ம், ேவள் பாாி, ெந ஞ்சுரத்  
நின்ற தனி மரம்ேபால் இரவலர்க்குப் ெப வண்ைம ாிந்ெதா கிய ம் நிைனந்  இப் 
பாட் ன்கண் ைகயற் ப் 
    பா ள்ளார். 
 
        கார்ப்ெபய றைலஇய காண்பின் காைலக் 
        களிற் க வாியிற் ெற ழ்  ப்பச் 
        ெசம் ற் றீய  னின்னைளப் ளித்  
        ெமன்றிைன யாணர்த்  நந் ங் ெகால்ேலா 
        நிழ  னீளிைடத் தனிமரம் ேபாலப்          5 
        பணெக  ேவந்தைர யிறந் ம் 
        இரவலர்க் கீ ம் வள்ளிேயா னாேட.           (119) 
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    திைண ம் ைற ம் அைவ. அவைன அவர் பா ய . 
 
    உைர: கார்ப்ெபயல் தைலஇய - கார்காலத்  மைழ ெபய்  மாறிய; காண்  இன் 
காைல - காட்சியினிய காலத் ; களிற்  கவாியின் - களிற்  கத்தின்கண் கர் 
ேபால; ெத ழ்  ப்ப - ெத ழின  மலர் ப்ப; ெசம் ற்  ஈய ன் - 
ெசம் ற்றின்கண் ஈயைல; இன் அைளப் ளித்  - இனிய ேமாேரா  கூட்  அடப்பட்ட 

ளிங்கறிைய ைடத் ; ெமன்றிைன யாணர்த்  - ெமல் ய திைனயாகிய 
வ வாைய ைடத்  ன் ; நந் ங் ெகால் - இனி அ  ெக ங்ெகால்ேலா; நிழ ல் 

நீளிைடத் தனி மரம் ேபால - நிழ ல்லாத ெந ய வழிக்கண் நின்ற தனிமரத்ைத 
ெயாப்ப; பைண ெக  ேவந்தைர இறந் ம் - ரைச ைடய அரசாின் மிகுத் ம்; 
இரவலர்க் கீ ம் வள்ளி ேயான் நா  - இரவலர்க்கு வழங்கும் வண்ைமைய 

ைடயவன  நா  எ- . 
 
    ப்ப ெவன் ம் விைனெயச்சம் இன்னைளப் ளித்ெதன் ம் குறிப்ெபா  ந்த . 
வள்ளிேயான் நா  இன்னைளப் ளித் ; யாணர்த் ; அ  நந் ங் ெகால்ேலா ெவனக் 
கூட் க. ெத  ெழன்ற , காட்டகத்த ெதா  ெகா ; ளிமா ெவன் ைரப்ப  ளர். 
 
    விளக்கம்:  நீாின்ைமயான் வா  வதங்கிப் ெபா வழிந்தி க்குங் கானம், 
கார்ப்ெபயல் ெபய்தவிடத் , தைழத் ப் த்  வண் னம் பாட, வாி ணல் கறங்க, 
ெதள்ளறல் ப கிய மானினம் ள்ளி விைளயாடக் காண்பார்க்கு இனிய காட்சி 
வழங்குத ன், "கார்ப்ெபயல் தைல இய காண்பின் காைல" ெயன்றார். பிற ம், 
"பாம்பைளச் ெசறிய ழங்கி வலேனர் , வான்றளி ெபாழிந்த காண்பின் காைல" (நற். 
264) என்ப  காண்க. ளிச் ேசாற்ைற ஈயல் ெபய்  அ ம் பண்ைடேயார் மர , 
"வரகின அைவப்  மாணாிசி ெயா , கார்வாய்ப் ெபாழிந்த ர்வாய்ப் ற்றத், 
தீயல்ெபய் தட்ட வின் ளி ெவஞ்ேசா " (அகம். 394) என்  சான்ேறார் 
கூ மாற்றா ம் அறியப்ப ம். ஈயல் ெபய் தடப்ப ம் ளிச் ேசாற் க்கு 
ேவண்டப்ப ம் இன் அைள, ஆட் ன் ப க்கக் காய்ச்சிய பாலானாகிய தயிர் என்  
ஈண் க் காட் ய அகப்பாட்  "சி தைலத் வின் ப ப்  விைளதயிர்" என்  
கூ கிற . 
    ----------   
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120. ேவள் பாாி 
 
    பாாி மகளிைர நல்ல பா காப் ைடய இடத் க்குக் ெகாண்ேடகும் கபிலர், பறம்  
நாட் ன் வளத்ைதக் கண் , இனி இவ் வளஞ்சிறந்த நா , பாாி யிறந்தைமயின் 
காப்பாாின்றிக் ெகட்டழி ம் ேபா ம் என வ ந்திப் பா ள்ளார். 
 
        ெவப் ள் விைளந்த ேவங்ைகச் ெசஞ்சுவற் 
        கார்ப்ெபயற் க த்த ெப ம்பாட் டீரத் ப் 
        ழி மயங்கப் பல  வித்திப் 
        பல்  யா ய பல்கிைளச் ெசவ்விக் 
        கைளகால் கழ ற் ேறாெடா  நந்தி          5 
        ெமன்மயிற் னிற் ப்ெபைட க ப்ப நீ க் 
        க ந்தாள் ேபாகி ெயா ங்குபீள் விாிந்  
        கீ  ேம  ெமஞ்சாைமப் பலகாய்த்  
        வா தின் விைளந்த வர காியத் 
        திைனெகாய்யக் கவ்ைவ க ப்ப வவைரக்    10 
        ெகா ங்ெகா  விளர்க்காய் ேகாட்பத மாக 
        நிலம் ைதப் ப னிய மட் ன் ேறறல் 
        ல்ேவய் குரம்ைபக் கு ெதா ம் பகர்ந்  
        ந ெநய்க் கடைல விைசப்பச் ேசாறட் ப் 
        ெப ந்ேதா டாலம் சன் ேமவர          15 
        வ ந்தா யாணர்த்  நந் ங் ெகால்ேலா 
        இ ம்பல் கூந்தன் மடந்ைதயர் தந்ைத 
        ஆ கைழ நர ஞ் ேசட்சிைமப் லவர் 
        பா  யானாப் பண்பிற் பைகவர் 
        ஓ கழற் கம்பைல கண்ட          20 
        ெச ெவஞ் ேசஎய் ெப விற னாேட.           (120) 
 
    திைண ம் ைற  மைவ. அவைன அவர் பா ய . 
 
    உைர: ெவப் ள் விைளந்த ேவங்ைகச் ெசஞ்சுவல் – ெவம்ைம திர்ந்த ேவங்ைக 
மரத்ைத ைடய சிவந்த ேமட்  நிலத் ; கார்ப் ெபயல் க த்த ெப ம்பாட்  ஈரத்  - 
கார்காலத்  மைழயான் மிகுந்த ெபாிய ெசவ்விைய ைடய ஈரத்தின்கண்; ழி மயங்கப் 
பல உ  வித்தி - தி கலக்கப் பல சால்பட  வித்தி; பல்  ஆ ய பல்கிைளச் 
ெசவ்வி - தாளிய க்கப்பட்ட பல கிைளைய ைடயெசவ்வியின்கண்; கைள காழ் 
கழா ன் - கைளைய ய யினின் ம் கைளதலான்; ேதா  ஒ  நந்தி - இைல 
தைழத் ப் ெப கி; ெமன் மயில் னிற் ப் ெபைட க ப்ப - ெமல் ய மயி ன  
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ஈன்றணிய ேபைடைய ெயாப்ப; நீ  - ஓங்கி; க ந் தாள் ேபாகி - காிய தண்  நீண் ; 
ஒ ங்கு பீள் விாிந்  - எல்லாம் ஒ ங்கு சூல் விாிந் ; கீ ம் ேம ம் எஞ்சாைம பல 
காய்த்  - கதிாின  அ ம் தைல ம்ஒழியாமல் மிகக் காய்த் ; வா தின் விைளந்த - 
சீாிதாக விைளந்த;  வரகு அாிய - திய வரைக ய க்க; திைன ெகாய்ய - 
திைனையயாிய; கவ்ைவ க ப்ப - எள்ளிளங் காய் க ப்ப; அவைரக் ெகா ங் ெகா  
விளர்க்காய் ேகாட் பதமாக - அவைரயின  ெகா விய ெகா யின்கண் ெவள்ைளக் 
காய் அ க்கும் ெசவ்வியாக; நிலம் ைதப்ப னிய மட் ன் ேதறல் - நிலத்தின்கட் 

ைதக்கப்பட்ட ற்றிய ம வாகிய ேதறைல; ல்ேவய் குரம்ைபக் கு ெதா ம் பகர்ந்  
- ல்லாேல ேவயப்பட்ட சிறியமைனயின்கண் கு ள்ள இடந்ேதா ம் 

கரக்ெகா க்க; ந  ெநய்க் கடைல விைசப்ப - நறிய ெநய்யிேல கடைல ள்ள; ேசா  
அட்  - ேசாற்ைற யட்  ஊட் தற்கு; ெப ந்ேதாள் தாலம் சல் ேமவர - ெபாிய 
ேதாைள ைடய மைனயாள் கலம் சுதைலப் ெபா ந்த; வ ந்தா யாணர்த்  - வ ந்த 
ேவண்டாத வ வாைய ைடத்  ன் ; நந் ங் ெகால் - இனிய  ெக ம் ேபா ம்; 
இ ம்பல் கூந்தல் மடந்ைதயர் தந்ைத - காிய பலவாகிய கூந்தைல ைடய 
மடந்ைதயர்க க்குத் தந்ைதயாகிய; ஆ  மைழ நர ம் ேசட்சிைம - அைசந்த ங்கில் 
இைழந்ெதா க்கும் உயர்ந்த உச்சிைய ைடய; லவர் பா  ஆனாப் பண்பின் - லவர் 
பாடப்பட்டைமயாத தன்ைமைய ைடய; பைகவர் ஓ  கழல் கம்பைல கண்ட - 
பைகவர  றக்ெகா த்ேதா ம் ரக் கழ ன  ஆரவாரத்ைதக் ேகட்  நாணிப் பின் 
ெசல்லா  கண்  நின்ற; ெச  ெவஞ் ேசஎய் ெப விறல் நா  - ேபாைர வி ம்பிய 
ேசைய ெயாக்கும் ெபாிய ெவன்றிைய ைடயவன நா  எ- . 
 
    வித்தி ஆ ய ெசவ்வி ெயன இைய ம். நந்தி ெயன்ப  தலாய விைனெயச்சங்கள் 
விைளந்த ெவன் ம் ெபயெரச்ச விைனேயா ம், அாிய ெவன்ப  தலாக ேமவர 
ெவன்ப தீறாக நின்ற விைனெயச்சங்கள் யாணர்த் ெதன் ம் குறிப்  விைனேயா ம் 

ந்தன. பகர்ந் ெதன்ப  பகர ெவனத் திாிக்கப்பட்ட . விைசப்பச் ேசாறட்  ேமவர 
ெவன இைய ம். ெச  ெவஞ்ேசஎய் ெப விறல  ேசட்சிைமைய ைடய நா  
யாணர்த் ; அ  நந் ங்ெகால்ேலா எனக் கூட் க. ெப ந்ேதா ெளன்ப  
பண் த்ெதாைகப் றத் ப் பிறந்த அன்ெமாழித்ெதாைக ெவப் ள் என ெவம்ைமக்கு 
அ ம் ஒ  வாய்பாடாய் நின்ற . ெவம்ைம உள் ம் திர்ந்த ெவனி  மைம ம். 
 
    விளக்கம்: பல சால்பட தலால் நல்ல தி ேதான்றி எ  ேவண்டாேத மிக்க 
பயைன விைளவிக்குமாத ன், " ழி மயங்கப் பல " என்றார்; "ெதா ப் தி 
கஃசா ணக்கிற் பி த்ெத ம், ேவண்டா  சாலப்ப ம்" (குறள். உழ -7) என்பர் 
தி வள் வர். வரகுக் ெகால்ைலகளில் உண்டாகும் ஒ வைகக் கைளையப் பல்  
ெயன்ேற இக்காலத் ம் வழங்குகின்றனர். அ  வரகுேபாலேவ இ ப்பி ம் பல் 
ேபா ம் ெவள்ளிய க்கைள ைடயதாகும். அவைரயின் உள்ளி க்கும் பரைல 
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ஈண் க் கடைல ெயன்றார். தாலம் சல், அகன்ற கலமாகிய தாலத்ேத ேசாற்ைற 
வாங்கிப் பிைசந் ண்டல். லவர  ல ெவல்ைலையக் கடந்த க ைடயனாக ன், 
பாாியின் கழ்க்குாிய பண் கைள, " லவர் பா யானாப் பண் " என்றார். பைகவர் 

றந்தந் ேதா  மிடத் , அவர  கம்பைல கண் , இத்தைகய மறமானமில்லாத 
மள்ளெரா  ெபா தல் தன் மறமாண் க் கி க்காத ன், பாாி நாண ற் , அவர் 
பின்ேன ெசல்வ திலனாக ன், "கம்பைல கண்ட ெச ெவஞ்ேசய்" என்றதற்கு, 
"ஆரவாரத்ைதக் ேகட்  நாணிப் பின் ெசல்லா  கண்  நின்ற" ெச  ெவஞ்ேசய் என்  
உைர கூறினார். ெப ந்ேதாெளன்ற , அைடய த் நின்ற சிைனயிற் கூ ம் தலறி 
கிளவி; அற்றாயி ம் உைரகாரர், ெதாடர்ெமாழியாகக் ெகாண் , ெப ந்ேதாைள-

ைடயாெளன விாித்த ன், "பண் த் ெதாைகப் றத் ப் பிறந்த அன்ெமாழித்ெதாைக" 
ெயன்றார். 
    -------------  
 

121. மைலயமான் தி க்காாி 
 
    தி க்ேகாவ ர்க்கு ேமற்ேக ெபண்ைணயாற்றின் ெதன்கைரப் பகுதி ம் 
ெதன்பகுதி ம் பண்ைட நாளில் மலா  என்ற ெபயரால் வழங்கப்ெபற்  வந்த . 
அதற்குக் ேகாவ ேர தைலநகர். கபிலர் காலத்ேத அக் ேகாவ ாி ந்  ஆட்சி ாிந்த 
ேவந்தன் தி க்காாி ெயன்பான். இவன் கைடெய  வள்ளல்க ள் ஒ வன். 
இவன  குதிைரக்கும் இவன் தன் ெபயேர ைவத் ப் ேபணினன். இதைன "காாிக் 
குதிைரக் காாி" (சி பாண். 110) என் ம், "காாி ர்ந்  ேபரமர் கடந்த மாாியீைக 
மைலயன்" ( ற. 158) (110, 111) என் ம் சான்ேறார் கூ வர். இதனால் பண்ைட 
நாைளத் தைலமக்கள் தம் ெபயைரேய தாம் இவர்ந்  ெபா ம் குதிைரக்கும் இட் ப் 
ேபாற் வ ெரன்ப ம் விளக்க கிற . ெசங்ைகமாவின் ெதற்ேக 
ெபண்ைணயாற்றின் ெதன்ேமற்கி ள்ள ள் ர் இக் காாிக் குாியதாய் மிக்க 
பா காப் டன் விளங்கிற் . ஒ  கால் அதைனக் ைகப்பற்றக் க தி வடநாட்  ஆாிய 
மன்னர் ெபாிய ேவற்பைடெயா  ேபாந்  ற்றிைகயிட்டனர். அதைன யறிந்த காாி, 
ேகாவ ாினின் ம் ெசன்  தன் ேவற்பைட ெகாண்  தாக்கினானாக; அவ் வாாியர் 
கூட்டம் அாிேயற்றின் ன் நாிக் கூட்டெமன அஞ்சி ந ங்கி ேயா விட்டன ெரன்பார், 
"ஆாியர் வன்றிய ேபாிைச ள் ர்ப், பல டன் கழித்த ெவாள்வாள் மைலயன, 
ெதா ேவற் ேகா  யாங்கு" (நற். 170) என்  சான்ேறார் கூறி ள்ளனர். இவன் லவர் 
பாணர் த ய இரவலர் பலர்க்கும் களி ம் ேத ம் பல நல்கிப் ெப ம் கழ் 
விைளத்தான். 
 
    இவைனக் காாி ெயன் ம், மைலயமான் என் ம் ேகாவற்ேகாமான் என் ம் கூ வர். 
" ஞ்சா ழவிற் ேகாவற்ேகாமான், ெந ந்ேதர்க் காாி" (அகம்.35) ெயன் ம், 
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" ரண்ெகாள் ப்பின் ெசவ்ேவல் மைலயன்" (கு ந்.312) என் ம் கூ தல் காண்க. 
இத் ைணப் கழ் பைடத்த மைலயன் தமிழ் ேவந்தர் வர்பா ம் ஒத்த நட் க்கடம் 

ண்  அவரவர்க்கும் ேவண் ங்கால் உதவி ாிந் ள்ளான். கபிலர்பா ம் 
ேபரன் ைடயன். இவன  ேகாவ ாில் வாழ்ந்த பார்ப்பாாிடத்திற்றான் கபிலர் பாாி 
மகளிைர அைடக்கலப்ப த்தி ந்தார். 
 
    ஒ கால் கபிலர், தி க்காாிையக் காணச் ெசன்றார். ேவந்தைர ம் ஒப்பக் 
க ம் க த்தால் அவன் ஏைனப் லவேராெடாப்பக் கபிலைர ம் க தி ேவண் ம் 
சிறப்பிைனச் ெசய்தான். அக்காைல அவர், ேவந்ேத, யாவர்க்கும் ஈதல் எளி ; ஆயி ம், 
ஈத்த  ெகாள் ம் பாிசிலர  வாிைச யறிதேலயாி . ஆதலால், லவர்பால் வாிைச 
ேநாக்கா  ெபா வாக ேநாக்குதைல ெயாழிக" என இப் பாட் ன் கண் 
வற் த் கின்றார். 
 
        ஒ திைச ெயா வைன ள்ளி நாற்றிைசப் 
        பல ம் வ வர் பாிசின் மாக்கள் 
        வாிைச யறிதேலா வாிேத ெபாி ம் 
        ஈத ெலளிேத மாவண் ேடான்றல் 
        அ நற் கறிந்தைன யாயிற்          5 
        ெபா ேநாக் ெகாழிமதி லவர் மாட்ேட.           (121) 
 
    திைண: ெபா வியல். ைற: ெபா ண்ெமாழிக்காஞ்சி. மைலயமான் தி க் 
காாிையக் கபிலர் பா ய . 
 
    உைர: ஒ  திைச ஒ வைன உள்ளி - ஒ  திைசக்கண் வள்ளிேயானாகிய ஒ வைன 
நிைனந் ; நாற்றிைசப் பாிசில் மாக்கள் பல ம் வ வர் - நான்கு திைசயி ள்ள 
பாிசின் மாக்கள் பல ம் வ வர்; அறிதல் அாி  - அவர் வாிைச யறிதல் அாி ; ஈதல் 
ெபாி ம் எளி ; ெகா த்தல் மிக ம் எளி ; மா வண் ேதான்றல் - ெபாிய 
வண்ைமைய ைடய தைலவ; அ  நற்கு அறிந்தைன யாயின் - நீ அவ் வாிைசயறிதைல 
நன்றாக அறிந்தாயாயின்; லவர்மாட்  ெபா ேநாக்கு ஒழிமதி - 
அறி ைடேயாாிடத்  வாிைச க தா  ஒ தரமாகப் பார்த்தைலத் தவிர்வாயாக எ- . 
 
    விளக்கம்: பாிசின்மாக்கள் பல ம் வ வர் என்றவிடத் ப் பல ம் என்றதனால், 
அவ ள் வல்லவ ம் மாட்டாதவ  ெமனப் பல ம் இ ப்ப  ெபறப்ப ம். பாிசிலர் 
என்ற ைறயில் மாட்டாதவேராெடாப்ப வல்லவைர ம் ைவத்  ேநாக்குதல் மடேவார் 
ெசயலாதலால், அறி ைடேயார் வாிைசயறிந் தீதல்ேவண் ம் என்றதற்கு "ஈதல் எளி ; 
வாிைச யறிதல் அாி " என்றார். " லமிக்க வைரப் லைம யறிதல், லமிக்க வர்க்ேக" 
இய வ ெதான்றாத ன், வாிைசயறிவ  "அாிதாயிற் " "ெபா ேநாக்கான் ேவந்தன் 
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வாிைசயா ேநாக்கின், அ ேநாக்கி வாழ்வார் பலர்" (குறள். 528) என்  
தி வள் வனா ம் கூ தல் காண்க. 
    -------------  
 

122. மைலயமான் தி க்காாி 
 
    தி க்காாி தன் வண்ைமயிற் ச யாதி த்தைலக் கண்ட கபிலர் ெப வியப் ற் , 
"தி க்காாி, நின் நா  கடலா ம் ெகாள்ளப்படா ; பைக ேவந்தரா ம் 
ைகக்ெகாள்ள நிைனக்கப்படா ; ஆயி ம் அஃ  அந்தணர்க்குக் ெகாைடப் 
ெபா ளாயிற் . ேவந்த ள் ஒ வர் தமக்குத் ைணயாதைல ேவண்  வி க்கும் 
ெபா ள் இரவலர்க் குாித்தாயிற் ; நின் ஈைகக் ககப்படா  நிற்ப  நின் மைனவியின் 
ேதாளல்ல  பிறிதில்ைல; அவ்வாறி க்க நின்பாற் காணப்ப ம் ெப மிதத் க்குக் 
காரணம் அறிேயன்" என்  இப் பாட் ற் குறித் ள்ளார். 
 
        கடல்ெகாளப் படாஅ ட ந க்கார் 
        கழல் ைன தி ந்த க் காாிநின் னாேட 
        அழல் றந் த உ மந்தண ர ேவ 
        யாத் தி வின் விறல்ெக  தாைன 
        வ  ெளா வன் ப்பா கியெரன          5 
        ஏத்தினர் த உங் கூேழ ங்கு  
        வாழ்த்தினர் வ உ மிரவல ர ேவ 
        வடமீன் ைர ங் கற்பின் மடெமாழி 
        அாிைவ ேதாளள வல்லைத 
        நினெதன விைலநீ ெப மிதத் ைதேய.          (122) 
 
    திைண: பாடாண் ைண. ைற : இயன்ெமாழி. அவைன அவர் பா ய . 
 
    உைர : கடல் ெகாளப்படா  - கடலாற் ெகாள்ளப்படா ; உட நர் ஊக்கார் - 
அதைனக் ெகாள் தற்குப் பைகவர் ேமற் ெகாள்ளார்; கழல் ைன தி ந்த  காாி - 

ரக்கழலணிந்த இலக்கணத்தால் தி ந்திய நல்ல அ ைய ைடய காாி; நின் நா  - 
நின  நா ; அழல் றந்த உம் அந்தணர  - அ  ேவள்வித்தீையப் பா காக்கும் 
பார்ப்பா ைடய ; யாத் தி வின் விறல் ெக  தாைன- ெகடாத ெசல்வத்திைன ம் 
ெவன்றி ெபா ந்திய பைடைய ைடய; வ ள் ஒ வன் ப்பாகியர் என - 

ேவந்த ள் ஒ வ க்கு வ யாக ேவண் ெமன் ; ஏத்தினர் த உம் கூழ் - அம் 
வர்பானின் ம் வந்ேதார் தனித்தனி கழ்ந்  நினக்குத் த ம் ெபா ள்; ம் கு  

வாழ்த்தினர் வ உம் இரவலர  - ம  கு ைய வாழ்த்தினராய் வ ம் 
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பாிசில ைடய ; வடமீன் ைர ம் கற்பின் - ஆதலால் வட திைசக்கண் ேதான் ம் 
அ ந்ததிையெயாக்கும் கற்பிைன ம்; மட ெமாழி - ெமல் ய ெமாழியிைன  ைடய; 
அாிைவ ேதாள் அள  அல்ல  - அாிைவ ைடய ேதாள் மாத்திைரயல்ல ; நின  என 
இைல - நின் ைடயெதன்  ெசால்ல ஒன் ைடய யல்ைலயாயி க்க ம்; நீ 
ெப மிதத்ைத - நீ ெபாிய ெச க்கிைன ைடையயாயிராநின்றாய், இதற்குக் 
காரணெமன்ைனேயா எ- . 
 
    ஏத்தினர் த உ ெமன்  பன்ைமயாற் கூறிய , அவ்ேவந்தன் அைமச்சைர, " வ ள் 
யாெனா வன் எனக்குத் ப்பாகியர்" என அம் வ ம் ஏத்தினர் த உ ெமன் 

ைரப்பி  மைம ம். நா  அந்தணர ; கூழ் இரவலர ; அாிைவ ேதாள் 
அளவல்லைத நினக்கு உாித்தாகக் கூ தற்கு யா ம் இல்ைலயாயி ந்த ; நீ 
ெப மிதத்ைத ைடையயாயி ந்தா ெயன வியந்  கூறியவா . 
 
    விளக்கம்:  காாியின் மைலநா  உள்நாட்டதாக ன், "கடல் ெகாளப்படா " என் ம், 

ேவந்தர் வ ம் ைணயாக வி ம் ம் ெப வ  பைடத்தவனாத ன், "உட நர் 
ஊக்கார்" என் ம் கூறினார். தி ந்த  என வாளா  கூறினைமயின், "இலக்கணத்தால் 
தி ந்திய அ " என உைர கூறப்பட்ட . ைண வ யாக ேவண் ெமன ேவந்தர் 
வி ப்ப வ ம் ெபா ைளக்ெகாண்  இரவலர் பசிப்பிணி தீர்த்த ன், அதைனக் "கூழ்" 
என்றார். வ ள் ஒ வன் ப்பாகியர் என்றதற்கு " ேவந்த ள் ஒ வ க்கு வ யாக 
ேவண் ம்" எனப் ெபா ள் கூறினைமயின், ேவ  வைகயாகக் கூறப்ப ம் ெபா ைள, 
" வ ள்.....அைம ம்" என்றார். பண்ைடத் தமிழ்மக்கள் தம் தாளாற்றலால் ஈட் ய 
ெபா ைள இரவலர்க்கீத் ப் ெப ம் கைழேய கழாகக் க வர்; தாயத்தாற் ெபற்ற 
ெசல்வத்ைத வழங்கிப்ெப ம் கைழ வி ம் வதிலர். இந் ன் ம் தாளாற்றலாற் 
ெபற்ற ெபா ேள பாிசிலர்க்கு வழங்கப்ப வைத ெய த்ேதா வைதப் ப ப்பவர் 
நன்கறிவர். ெபா ைள யீட் ய  ேபாலத் தம் ஆண்ைம நலத்தால் மணந்  
ெகாள்ளப்பட்டாராயி ம், மகளிர் வாழ்க்ைகத் ைணயாகக் க தப் பட்டைமயின், 
ெகாைடக்குாியராகார் என்ப  தமிழ் ன் மர . அதனால், தன்னிற் பிாித் ப் பிறர்க்கு 
நல்கக்கூ ய ெபா ளன்ைமயின், "அாிைவேதா ளளவல்லைத நினெதன இைல" 
என்றார். மைனவிைய விைலப்ெபா ளாகக் க தி விற்ற ம், "பிறர்க் கீத்த ம் 
வட ன் மர ". 
    -----------   
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123. மைலயமான் தி க்காாி 
 
    ஒ காற் லைம நலஞ் சான்ற நல்ேலாாிைடேய வள்ளல்களின் ெகாைடநலம் பற்றிப் 
ேபச்சு நிகழ்ந்தேபா , நாநலம் சிறந்த கபிலர், "நாட்காைலயிற் கள் ண்  
களிக்குங்கால் இரவலர் க ைர ேகட்  அவர்க்குத் ேதர்கள் பலவற்ைற வழங்குவ  
எத்தைகய வள்ளல்கட்கும் எளிதில் இயல்வதாம்; எனேவ, அவர  ெகாைட, கள் 
மகிழ்ச்சியில் நிகழ்வதனால் ெசயற்ைகயாம். மைலயமான் தி க்காாி களியாப் 
ேபாழ்தில் வழங்கும் ேதர்கைள ேநாக்கின், அைவ அவன  ள் ர்மைலயிற் ெபய் ம் 
மைழத் ளியி ம் பலவாகும். எனேவ, இஃ  இயற்ைகக் ெகாைட ெயனத் ெதளிமின்" 
என்  இப்பாட்டால் எ த் ைரக்கின்றார். 
 
        நாட்கள் ண்  நாண்மகிழ் மகிழின் 
        யார்க்கு ெமளிேத ேதாீ தல்ேல 
        ெதாைலயா நல் ைச விளங்கு மைலயன் 
        மகிழா தீத்த விைழயணி ெந ந்ேதர் 
        பயன்ெக  ள் ர் மீமிைசப்          5 
        பட்ட மாாி ைறயி ம் பலேவ.          (123) 
 
    திைண ம் ைற  மைவ. அவைன அவர் பா ய . 
 
    உைர: நாட்கள் உண்  - நாட் காைலேய ம ைவ ண் ; நாள் மகிழ் மகிழின் - 
நாேளாலக்கத்  மகிழ்ச்சிைய மகிழின்; ேதர் ஈதல் யார்க்கும் எளி  - ேதர் வழங்குதல் 
யாவர்க்கும் எளி ; ெதாைலயா நல் ைச விளங்கும் மைலயன் - ெகடாத நல்ல கழ் 
விளங்கும் மைலயன்; மகிழா  ஈத்த - ம  கர்ந்  மகிழா  வழங்கிய; இைழ யணி 
ெந ந்ேதர் - ெபாற்பைடகளால் அணியப்பட்ட உயர்ந்த ேதர்; பயன் ெக  ள் ர் 
மீமிைசப் பட்ட - பயன் ெபா ந்திய ள் ர் மைல ச்சிக்கண் உண்டாகிய; மாாி 
உைறயி ம் பல - மைழயின  ளியி ம் பல எ- . 
 
    இதன் க த் , ஏைனேயார் ெகாைட ெசயற்ைக ெயன் ம் இவன் ெகாைட இயற்ைக 
ெயன் ம் கூறியவா . 
 
    விளக்கம்: ெசயற்ைகயாவ , ம ண்ட மகிழ்ச்சியால், தன்னால் நல்கப்ப ம் 
ெபா ள்களின் அ ைம ேநாக்கும் இயற்ைக யறிவிழந்  ஏற்குநர் ஏற்க வழங்குவ . 
இயற்ைக, ம  த யவற்றால் அறி  நலங் குன்றா  ஏற்ேபார் வாிைச யறிந்  
நல்குவ . மகிழ்தல், ம  ண்  மயங்குதல். "மகிழ்ந்ததன் றைல ம் நற ண் டாங்கு" 
(கு ந். 165) எனச் சான்ேறார் வழங்குதல் காண்க. ம  மகிழ்ச்சியில் பிறர் நல்கும் 
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ெகாைடயளவி ம், அம் மயக்கமின்றிேய மைலயமான் நல்கும் ெகாைடயள  
ெபாிெதன்பர், "மாாி ைறயி ம் பல" என்றார். 
    -----------   
 

124. மைலயமான் தி க்காாி 
 
    இரவலர் ரவலைர நா ப் றப்ப ங்கால் நன்னாள் ேநாக்குத ம் ள்நிமித்தம் 
காண்ட ம் இயல் . "நாள் ெசய்வ  நல்ேலார் ெசய்யார்" என்ப  தமிழகத் ப் 
பண் ெதாட்ேட இயன்  வ ம் வழக்கு. நா ம் நிமித்த ம் நலமாகாவழிப் ெபறக் 
க ம் பாிசில் எய்தாெதன்  க தினர். இவ்வண்ணம்க திக்ெகாண் ந்த சான்ேறார் 
சிலைரக் கண்ட கபிலர், "மைலயன் தி ையக் காணச் ெசல் ம் இரவலர் நா ம் 

ள் ம் ேநாக்கேவண் வதிலர்; அவன்பால் அைடயி ம், ெசவ்வி ேநாக்குத ம், 
கூறத் தகுவன இைவெயன ன்னேர தம் ள் ஆராய்ந்  ேகாட ம் ேவண்டா; 
அவைனப் பா ச் ெசன்ேறார் வறி  ெபயர்வதில்ைல" ெயன்  இப் பாட் ல் 
வற் த்தி ள்ளார். 
 
        நாளன்  ேபாகிப் ள்ளிைடத் தட்பப் 
        பதனன்  க்குத் திறனன்  ெமாழியி ம் 
        வறி  ெபயர்குவ ரல்லர் ெநறிெகாளப் 
        பாடான் றிரங்கு ம விப் 
        பீ ெக  மைலயற் பா  ேயாேர.         (124) 
 
    திைண ம் ைற  மைவ. அவைன அவர் பா ய . 
 
    உைர : நாள் அன்  ேபாகி - நல்ல நாளன்றாகப் ேபாகி; ள் இைட தட்ப - ள் 
நிமித்தம் இைடேய நின்  த ப்ப; பதன் அன்  க்கு - ெசவ்வியன்றாகச் ெசன்  கூ ; 
திறன் அன்  ெமாழியி ம் - கூ பாடன்றாக னி ம் வார்த்ைதகைளச் ெசால் ம்; 
வறி  ெபயர்குவர் அல்லர் - வறிதாக மீள்வா ரல்லர்; ெநறி ெகாள் - ஒ ங்குபட; பா  
ஆன்  இரங்கும் அ வி - ஓைச நிைறந்  ஒ க்கும் அ விைய ைடய; பீ  ெக  
மைலயன் பா ேயார் - ெப ைம ெபா ந்திய மைலைய ைடேயாைனப் பா யவர்கள் 
எ- . 
 
    மைலயற்பா ேயார் வறி  ெபயர்குவ ரல்லெரனக் கூட் க. அன்றி ெயன்ப  
அன்ெறனத் திாிந்த  ெசய் ளாக ன்.வறி ெதன் ம் குறிப்  விைனெயச்சம், 
ெபயர்குவ ரல்லெரன்பத ட் ெபயர்தேலா  ந்த . வறியெரன் ைரப்பா  ளர். 
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    விளக்கம்: இன்றி ெயன்ப  ேபால அன்றி ெயன்ப ம் அன்  எனச் ெசய் ளில் 
உகர றாக வ ம் என்பவாக ன், ஈண்  அன்றி ெயன்ப  அன்  என வந்த . இஃ  
ஆசிாியர் ெதால்காப்பியனாரால் எ த்ேதாதப்படா  உைரயிற் 
ெகாள்ளைவக்கப்பட்டைமயின், உைரகாரர் "அன்றி....ெசய் ளாக ன்" என்றார். பதம் 
- ெசன்  காண்டற்குாிய காலம். திறன், கூறத் தகுவன ம் தகாதன ம் ஆகிய 
கூ பா கள். வாய்தவறிக் கூறத்தகாதன கூறி ம் அவற்ைறக் ெகாள்ளா  
ேவண் வன நல்குவன் என்பார், "திறனன்  ெமாழியி ம்" என்றார். 
    -------------  
 

125. மைலயமான்தி க்காாி 
 
    ஒ கால், ேசரமான் மாந்தரஞ்ேசர ம்ெபாைற ம் ேசாழன் இராயசூயம் ேவட்ட 
ெப நற்கிள்ளி ம் ேபா டற் வாராயினர். அப்ேபா  ேசாழன் தன் ைடய 
அைமச்சைர வி த்  மைலயமாைனத் தனக்குத் ைணவ யாமா  ேவண் னன். 
மைலயமான் தி க்காாி ம் அவற்குத் ைணயாய் நின்  ெவன்றி ெப வித் , 
பின்னர், அவன் தன் தி க்ேகாவ ைர யைடந்  இனிதி ந்தான். வழக்கம்ேபால் 
அவைனக் காண்டற்குச் சான்ேறார் பலர் வந்தனர். வடம வண்ணக்கன் 
ெப ஞ்சாத்தனா ம் அவாிைடேய வந்தி ந்தார். ெப ஞ்சாத்தனார் வடநாட் ந்  
தமிழகத் க்குக் கு ேயறிய பழங்கு  மக்க ள் ஒ வர். அக்கு யினைர வடமர் என்ப  
வழக்கு. இ  இப்ேபாழ் ம் பார்ப்பனாிைடேய வழங்குகிற . ெபான்னின் ேநாட்டம் 
பார்ப்ப  இவர  ெதாழிலாதல் பற்றி, இவர் "வண்ணக்கன் ெப ஞ்சாத்தனார்" 
எனப்ப வாராயினர். வடம வண்ணக்கன் ேபாிசாத்தனார் என்பார் ஒ வர் உளர். அவர் 
பாண் யன் இலவந்திைகத் ஞ்சிய நன்மாறைனப் பா ள்ளார். அவர் ேவ ; இவர் 
ேவ . இவர் பாட் ம், "வில்ெலறி பஞ்சி ேபால மல்குதிைர, வளிெபா  வயங்குபிசிர் 
ெபாங்கும்" (நற். 299) என அவர் கூ வ  ேபால, நிணந் தயங்கு ெகா ங் குைறக்குப் 
"ப த்திப் ெபண் ன் ப வல்" கூறப்ப வ  த ய இைய  கண்  இவைர ம் 
ேபாிசாத்தனாராகக் ெகாள்வா  ளர். 
 
    இப் ெப ஞ்சாத்தனார் ேதர்வண்மைலயன் ேசாழற்குத் ப்பாகி ெவன்றிெயா  
வந்தி ப்ப  கண்  மிக்க மகிழ்ச்சி டன், "ேவந்ேத, நீ ைணெசய்த இப் ேபாாின்கண் 
ெவன்றிெயய்திய ேசாழ ம் யான் ெவன்றிெபற உதவியவன் இவேனெயன நின்ைனப் 
பாராட் க் கூ வன்; ேதால்வி ெயய்திய ேசரமா ம், வல்ேவல் மைலயன் 

ைண ாியாதி ப்பேனல், இப்ேபாைர ெவல் தல் நமக்கு எளிதாயி க்கும் என 
வியந்  கூ வன். இ திறத்தா ம் பாராட் ம் ஒ வனாய் விளங்குகின்றைன. நின் 
ெசல்வ மிகுதிையக் காணப்ேபாந்த யா ம் ஊ ம் கள் ம் மாறி மாறி 

ண்ேபமாயிேனம்; யன்  ஈட் ய ெபா ள் ெகாண்  நீ உண் ம் உண  
அமிழ்தாய் நீண்ட வாழ்நாைள நினக்கு நல்குவதாக" எனப் பாராட் ள்ளார். 
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        ப த்திப் ெபண் ன் ப வ லன்ன 
        ெந ப் ச்சினந் தணிந்த நிணந்தயங்கு ெகா ங்குைற 
        ப உக்கண் மண்ைடெயா ழ்மா  ெபயர 
        உண்கு ெமந்ைதநிற் காண்குவந் திசிேன 
        5 நள்ளாதார் மிடல்சாய்ந்த          5 
        வல்லாளநின் மகிழி க்ைகேய 
        உ த ேநான்பக டழிதின் றாங்கு 
        நல்லமிழ் தாகநீ நயந் ண்  நறேவ 
        குன்றத் தன்ன களி  ெபயரக் 
        10 கடந்தட்  ெவன்ேறா  நிற்கூ ம்ேம         10 
        ெவலீஇேயா னிவெனனக் 
        கழலணிப் ெபா ந்த ேசவ  நிலங்கவர்  
        விைரந் வந்  சமந்தாங்கிய 
        வல்ேவன் மைலய னல்ல னாயின் 
        15 நல்லமர் கடந்த ெலளி ம னமக்ெகனத்         15 
        ேதாற்ேறான் றா  நிற்கூ ம்ேம 
        ெதாைல இேயா னிவெனன 
        ஒ நீ யாயிைன ெப ம ெப மைழக் 
        கி க்ைக சான்ற யர்மைலத் 
        20 தி த்தகு ேசஎய்நிற் ெபற்றிசி ேனார்க்ேக.           (125) 
 
    திைண: வாைக. ைற: அரசவாைக. ேசரமான் மாந்தரஞ்ேசர ம்ெபாைற ம் 
ேசாழன் இராயசூயம் ேவட்ட ெப நற்கிள்ளி ம் ெபா தவழிச் ேசாழற்குத் ப்பாகிய 
ேதர்வண் மைலயைன வடம வண்ணக்கன் ெப ஞ்சாத்தனார் பா ய . 
 
    உைர : ப த்திப் ெபண் ன் ப வல் அன்ன - ப த்தி ற்கும் ெபண்டாட் ய  
சுகிர்ந்த பஞ்சுேபான்ற; ெந ப் ச் சினம் தணிந்த - ெந ப் த் தன் ெவம்ைம 
ஆ தற்ேக வாகிய; நிணந் தயங்கு ெகா ங்குைற - நிணமைசந்த ெகா விய 
த கைள; ப உக்கண் மண்ைடெயா  - ெபாிய உட டத்ைத ைடய கள் வார்த்த 
மண்ைடெயா ; ஊழ் மா  ெபயர - ைற ைறயாக ஒன்றற்ெகான்  மா பட; 
உண்கும் - உண்ேபமாக; எந்ைத - எம் ைடய தைலவ; நின்காண்கு வந்திசின் - 
நின்ைனக் காண்ேபன் வந்ேதன்; நள்ளாதார் மிடல் சாய்த்த வல்லாள - பைகவர  
வ ையத் ெதாைலத்த வ ய ஆண்ைம ைடேயாய்; நின் மகிழ் இ க்ைக - நின  
மகிழ்ச்சிைய ைடய இ க்ைககண்; உ த ேநான் பக  அழி தின் றாங்கு - உ த 
வ ய பக  பின் ைவக்ேகாைலத் தின்றாற்ேபால; நீ நயந் ண் ம் நற  - நின  
தாளாற்றலாற் ெசய்த ெபா ைள யாவர்க்கும் அளித் ப் பின் நீ வி ம்பி ண் ம் கள்; 
நல் அமிழ்தாக - நல்ல அமிழ்தாக; குன்றத் தன்ன களி  ெபயர - மைலேபா ம் யாைன 
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பட; கடந் தட்  ெவன்ேறா ம் - எதிர்நின்  ெகான்  ெவன்றவ ம்; ெவலீஇேயான் 
இவெனன நிற்கூ ம் - நம்ைம ெவல்வித்ேதான் இவெனன நின்ைனேய மகிழ்ந்  
ெசால் ம்; கழலணிப் ெபா ந்த ேசவ  - ரக் கழலாகிய அணியாற் சிறந்த ெசய்ய 
அ யாேல; நிலம் கவர்  - ேபார்க்களத்ைதக் ைகக்ெகாள்ளேவண் ; விைரந்  வந்  
சமம் தாங்கிய - விைரந்  வந்  ேபாைரத் த த்த; வல்ேவல் மைலயன் அல்ல னாயின் - 
வ ய ேவ ைன ைடய மைலய னல்லனாயின்; நல்லமர் கடத்தல் நமக்கு எளி மன் 
என - நல்ல ேபாைர ெவல் தல் நமக்கு எளிெதன; ேதாற்ேறான் தா ம் 
ெதாைலஇேயான் இவெனன நிற்கூ ம் - ேதாற்றவ ம் நம்ைமத் ெதாைலவித்ேதான் 
இவெனன நின்ைனேய கழ்ந்  ெசால் ம்; ஒ  நீ ஆயிைன - ஆதலால் நீ 
ஒ வனாயினாய்;ெப ம-; ெப மைழக்கு இ க்ைக சான்ற - ெபாிய மைழக்கு 
இ ப்பிடமாதற் கைமந்த; உயர் மைல - உயர்ந்த மைலைய ைடய; தி த்தகு ேசஎய் - 
தி த்தக்க ேசைய ெயாப்பாய்; நிற் ெபற்றிசிேனார்க்கு - நின்ைன நட்பாக ம் 
பைகயாக ம் ெபற்ேறார்க்கு எ- . 
 
    ப வலன்ன நிணெமன இைய ம். நிலங்கவர்ெயன்ப  கவர ெவனத் 
திாிக்கப்பட்ட . எம  நிலத்ைதக் ைகக்ெகாண்ெடனி  மைம ம். தாளாற்றலாற் 
ெசய்த ெபா ளில் நல்லனெவல்லாம், பாிசிலர்க்கு வழங்கி எஞ்சிய  உண்டலான் 
"அழிதின் றாங்கு" என்றார். காண்கு வந்ெதன்பன, ஒ  ெசன்னீர்ைமப்பட்  
உண்குெமன்பதற்கு பாய் நின்றன. உண்குெமன்ற  சுற்றத்ைத உளப்ப த்தி 
நின்றைமயின் பன்ைம ெயா ைம வ வைமதியாய் நின்ற . மன்: கழிவின்கண் 
வந்த . 
 
    ெப ம, ேசஎய், ெவன்ேறா ம் ெவலீஇேயான் இவெனன நிற்கூ ம்; 
ேதாற்ேறா ம் ெதாைலஇேயான் இவெனன நிற்கூ ம்; அதனால் நிற் 
ெபற்றிசிேனார்க்கு ஒ  நீ ஆயிைனயாதலால் நின் மகிழி க்ைகக் கண்ேண உண்கும் 
காண்கு வந்திசின்; பக  அழிதின்றாங்கு நீ உண் ம் நற  நல்லமிழ்தாக ெவன 
மாறிக் கூட் க. ெந ப் ச் சினந் தணிந்த நிணந்தயங்கு ெகா ங்குைற ெயன்பதற்கு 
எாியா  த் க் கிடக்கின்ற தழல்ேபா ம் நிணந்தயங்கு ெகா ங்குைற ெயனி  
மைம ம். ப உக்கண் மண்ைட ெயன்பதற்கு கள்ைள ைடய உட டம்பாிய மண்ைட 
ெயனி  மைம ம். 
 
    விளக்கம்: ெகாட்ைட ம் ேகா ம் நீக்கி ற்றற்ேகற்பத் ய்ைம ெசய்யப்பட்ட பஞ்சு 
ேபாற ன் நிணத்ைத, "ப வ லன்ன நிணம்" என்றார். உைரகார ம் "ப வ லன்ன 
நிணெமன விைய ம்" என்றார். காண்கு என் ம் ெசய்ெகன் ம் விைன ற்  ேவ  
விைனெகாண்  மாத ன் "காண்கு வந்திசின்" என்றார்; "ெசய்ெகன் கிளவி 
விைனெயா  யி ம், அவ்வியல் திாியா ெதன்மனார் லவர்’ (ெசால். விைன. 7) 
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என்  ஆசிாியர் கூ தல் காண்க. இ  பற்றிேய உைரகார ம், "காண்குவந் 
ெதன்பன....நின்றன" என்றார். "பன்ைம ைரக்கும் தன்ைமக் கிளவி, எண்ணியல் 
ம ங்கிற் றிாிபைவ ளேவ" (விைன. 12) என்றைமயின், உண்குெமன்ப  சுற்றத்ைத 
உளப்ப த்தி நின்ற ெதன்றார், உண்கும் என்ப  பன்ைம ம், காண்கு வந்திசின் 
என்ப  ஒ ைம மாக ன் உளப்பாட் த் தன்ைமப் பன்ைமயாகிய உண்குெமன்ப  
பன்ைம ெயா ைம வ வைமதியாயிற் . ெவன்ேறான் நன்றி யறிவால் நின்ைனப் 
பாராட் தல் ஒ றமி க்க, ேதாற்ேறான் நின் ேபராண்ைமைய வியந்  "நம்ைமத் 
ெதாைலவித்தவன் இவன்" என்  கூ வன் என்பார், "ேதாற்ேறான் தா ம் 
ெதாைலஇேயான் இவெனன நிற்கூ ம்" என்றார். இவ்வா  ெவன்ேறா ம் 
ேதாற்ேறா ம் ஆகிய இ வ ம் ஒப்பப் பாராட் தல் பற்றி, "ஒ நீ யாயிைன ெப ம" 
என்றார். நண்ப ம் பைகவ ம் ஒப்பப் பாராட் ம் சிறப்  கற் குாியதாக ன், "நிற் 
ெபற்றிசிேனார்க்குத் தி த்தகு ேசஎய்" என்றார். ெபற்றிசிேனார் - நட்பாக ம் 
பைகயாக ம் ெபற்ேறார். ேசஎய் மைலக்குாியனாக ன், "ெப மைலக்கு இ க்ைக 
சான்ற உயர்மைல" ைடய ேசய் என்றார். 
    ---------   
 

126. மைலயமான் தி க்காாி 
 
    மைலயமான் கபிலர் பா ம் கழ் ெபற்  இனிதி க்ைகயில் மாேறாக்கத்  
நப்பசைலயார் அவைனக் காண்டற்கு வந் , அவ ைடய ன்ேனார் பைகவைர 
ெவன்  அவர் யாைனகட்கிட்ட ஓைடப் ெபான்னால் ெபாற்றாமைர ெசய்  தம்பால் 
வந்த பாணர்க்கு வழங்கினெரன் ம், தி க்காாியின் கழைனத்ைத ம் எஞ்சாமல் 
இனிய பாட் ல் ைவத் க் கபிலர் பா ள்ளாெரன் ம், ேமைலக்கட ல் ேசரமன்னர் 
கலஞ்ெச த்தி வாணிகம் ெசய்யத் ெதாடங்கியபின் ேவற்ேறார் எவ ம் 
கலஞ்ெச த் தற் கஞ்சுவாராயின ெரன் ம் குறிப்பிட் , "ெபண்ைணயா  பா ம் 
நா ைடய ேவந்ேத, ள் ர்க்குத் தைலவ, நின் கு ப்ெப ைம ம் நின் க ம் யாம் 
கூறவல்ேலமல்ேலம். ஆயி ம், இயன்ற அலவிற் கூ ேவம்; அன்றி ம்; ேசரர் 
காலஞ்ெசன்ற குடகட ல் பிற ைடய கலஞ் ெசல்லமாட்டாத  ேபாலக் கபிலர் 
பா யபின், எம்ேபால்வார் பாடல் ெசல்லா ; எனி ம், எம்ைம இன்ைமயான  ரப்ப 
நின் வள்ளன்ைம ன்னின்  ஈர்ப்ப வந்  சில பா ேவ மாயினம்" என்  
பா ள்ளார். 
 
        ஒன்னார் யாைன ேயாைடப்ெபான் ெகாண்  
        பாணர் ெசன்னி ெபா யத் ைதஇ 
        வாடாத் தாமைர சூட் ய வி ச்சீர் 
        ஓடாப் ட்ைக ரேவான் ம க 
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        வல்ேல மல்ேல மாயி ம் வல்ேல          5 
        நின்வயிற் கிளக்குவ மாயிற் கங்குல் 
        யின்ம ந் தன்ன ங்கி  ளி ம்பிற் 
        பைறயிைச ய வி ள் ர்ப் ெபா ந 
        ெதறல  மரபினின் கிைளெயா ம் ெபா ய 
        நிலமிைசப் பரந்த மக்கட் ெகல்லாம்          10 
        லன க் கற்ற வந்த ணாளன் 
        இரந் ெசன் மாக்கட் கினியிட னின்றிப் 
        பரந்திைச நிற்கப் பா ன னதற்ெகாண்  
        சினமிகு தாைன வானவன் குடகடற் 
        ெபாலந்த  நாவா ேயாட் ய வவ்வழிப்          15 
        பிறர்கலஞ் ெசல்கலா தைனேய மத்ைத 
        இன்ைம ரப்ப விைசதர வந் நின் 
        வண்ைமயிற் ெறா த்தனம் யாேம ள்ெளயிற் 
        றரெவறி மின் ரெச ந் தியம்ப 
        அண்ணல் யாைனெயா  ேவந் களத் ெதாழிய         20 
        அ ஞ்சமத் தைதயத் தாக்கி நன் ம் 
        நண்ணாத் ெதவ்வர்த் தாங்கும் 
        ெபண்ைணயம் படப்ைப நா கிழ ேவாேய.          (126) 
 
    திைண : பாடாண் ைண. ைற : பாிசிற் ைற. மைலயமான் தி க்காாிைய 
மாேறாக்கத்  நப்பசைலயார் பா ய . 
 
    உைர : ஒன்னார் யாைன ஓைடப்ெபான் ெகாண்  - பைகவ ைடய யாைனயின  
பட்டத்திற் ெபான்ைனக்ெகாண் ; பாணர் ெசன்னி ெபா யத் ைதஇ - பாணர  தைல 
ெபா ம்ப  ெசய் ; வாடாத் தாமைர சூட் ய - வாடாத ெபாற்றாமைரையச் சூட் ய; 
வி ச்சீர் ஓடாப் ட்ைக உரேவான் ம க - சிறந்த தைலைமயிைன ம் றக்ெகாடாத 
ேமற்ேகாளிைன ைடய ெபாிேயான் மரபி ள்ளாய்; வல்ேல மல்ேல மாயி ம் - 
ஒன்ைறக் கற்றறிேயமாயி ம்; அறிேவமாயி ம்; வல்ேல நின்வயின் கிளக்குவ மாயின் 
- விைரய நின்னிடத் ப் கைழச் ெசால் ேவமாயின்; கங்குல் யில்ம ந் தன்ன 

ங்கி ள் இ ம்பின் - இராப்ெபா  தான் ஓாிடத்ேத றங்குவ  ேபான்ற ெசறிந்த 
இ ைள ைடய சி  காட்ைட ம்; பைற இைச அ வி - பைற ெயா  ேபா ம் ஒ  
ெபா ந்திய அ விைய ைடய; ள் ர்ப் ெபா ந - ள் ர்க்கு ேவந்ேத; ெதற 
ல ம் மரபின்நின் கிைளெயா ம் ெபா ய - அழித்தற்காிய தன்ைமைய ைடய நின் 
சுற்றத் டேன ெப க; நிலமிைசப் பரந்த மக்கட்கு எல்லாம் - நிலத்தின்ேமல் மிக்க 
மாந்தெரல்லாாி ம்; லன் அ க்கற்ற அந்தணாளன் - அறிவின்கண் மாசற்ற 
அந்தணாளனாகிய கபிலன்; இரந் ெசல் மாக்கட்கு - இரந்  ெசல் ம் லவர்க்கு; இனி 
இடன் இன்றி - இனிப் கழ்தற்கு இடனில்ைலயாக; பரந்  இைச நிற்கப் பா னன் - 
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பரந்  கழ் நிற்பப் பா னான்; அதற்ெகாண்  - அதைனக் ெகாண் ; சினமிகு தாைன 
வானவன் - சினமிக்க ேசைனைய ைடய ேசரன்; குட கடல் ெபாலம் த  நாவாய் 
ஒட் ய அவ்வழி - ேமல்கட ன்கண் ெபான்ைனத் த ம் நாவாய் ெச த்திய 
அவ்விடத் ; பிரர் கலம் ெசல்கலா தைனேயம் - ேவ  சிலர் மரக்கலம் ேபாக மாட்டாத 
அத்தன்ைமைய ைடேயமா ம்; இன்ைம ரப்ப - எம  மி  ரக்க; இைசதர வந்  - 
நின் கழ் ெகா வர வந் ; நின் வண்ைமயில் ெதா த்தனம் யாம் - நின  
வண்ைமயிேல சில ெசால்லத் ெதா த்தனம் யாங்கள்; ள் எயிற்  அர  எறி உ மின் 

ரசு எ ந்ெதா ப்ப - ட்ேபா ம் பல் ைன ைடய பாம்ைப ெயறி ம் இ ேய  
ேபால ரசு கிளர்ந் ெதா ப்ப; அண்ணல் யாைனெயா  - தைலைமைய ைடய 
யாைன டேன; ேவந்  களத் ெதாழிய - அரசு ேபார்க்களத்தின்கட்பட; அ ஞ் சமம் 
தைதையத் தாக்கி - ெபா த்தற்காிய சைலச் சிதற ெவட் ; நன் ம் நண்ணாத் 
ெதவ்வர்த்தாங்கும் - ெபாி ம் ெபா ந்தாத பைகவைரத் த க்கும்; ெபண்ைணயம் 
படப்ைப நா  கிழேவாய் - ெபண்ைணயாற் ப் பக்கத்ைத ைடய நாட்ைட 

ைடேயாய் எ- . 
 
    உரேவான் ம க, ெபா ந, நா  கிழேவாய்; நின்வயிற் கிளக்குவமாயின் 
அந்தணாளன் கிைளெயா ம் ெபா ய இைச நிற்பப் பா னன்; அதற்ெகாண்  பிறர் 
கலம் ெசல்லாத அைனேயமா ம் இன்ைம ரத்தலால் இைசதர வந்  நின் 
வண்ைமயிற் சில ெதா த்ேதம் யாம் எனக் கூட்  விைன  ெசய்க. 
 
    மக்கட் ெகல்லா ெமன்ப  ஐந்தாவதன் மயக்கம். மக்கட்ெகல்லாம் ஒக்க ெவனி  
மைம ம் வண்ைமயிற் ெறா த்தனம் என்பதற்கு நின் வண்ைமயால் வைளப் ண்டன 
ெமனி  மைம ம். 
 
    விளக்கம் : பைகவ ைடய யாைனகைளக் ெகான்  அவற்றின் ஓைடப் ெபான்ைனக் 
ெகாண்  தாமைரப் க்கள் ெசய்  பாணர்க்கு வழங்குவ  பண்ைடேயார் மர . 
இதைன இவ ைடய ன்ேனா ம் ெசய்தனெரன்றதற்கு, "வாடாத் தாமைர சூட் ய 
உரேவான் ம க" என்றார். கடல் மீ ம் ெபா நீக்கி நில ம் தம  அரசாைண 
(Maritime Supremacy) ெச த்திப் பண்ைடத் தமிழ் ேவந்தர் ஆட்சி ாிந்த திறம் 
ேதான்ற, "சினமிகு.......ெசல்கலா " என்றார். இஃ  ஆங்கிேலயர் நாட்  
வரலாற்றி ம் காணப்ப ம் அரசியற் பண்ெபன அறிக. வல்ேல ெயன்ப  
விைரந்ெதன் ம் ெபா ளதாயி ம் வல்லவாேற என்  ெபா ள் கூறிக்ெகாள்ளி ம் 
ெபா ந் ம். மக்கட்ெகல்லாம் என்ப  மக்கெளல்லாாி ம் என ஐந்தாவதன் 
ெபா ள்ப த ன், உைரகாரர் "ஐந்தாவதன் மயக்கம்" என்றார். மைலயைன ம் அவன் 
மைலைய ம் கபிலர் பா ய ெசய்திைய மாேறாக்கத்  நப்பசைலயார், பிறாண் ம் 
"ெபாய்யா நாவின் கபிலன் பா ய, ைமயணி ெந வைர" ( றம். 174) என்  
கூறி ள்ளார். மைலய க்குாிய ள் ாில் ன்ெனா கால் ேசாழ ேவந்தெனா வன் 
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கலைடந்தி ந்தா ெனன்பைத ம் நப்பசைலயாேர குறித் ள்ளார். தைததல்-சித தல். 
தாங்குதல்-த த்தல். "வ தார் தாங்கி" ( றம்.52) என்றாற்ேபால. வண்ைமயில் 
ெதா த்தனம் என்றற்கு வண்ைமயிற் சிலவற்ைறத் ெதா த் க் கூறிேனம் என்  உைர 
கூறினவர், ேவ  ெபா ம் கூற அைமத ன், "நின் வண்ைமயால் வைளப் ண்டனம்" 
என்  ெபா ள் உைரக்கி ம் அைம ம் என்றார். 
    ------------  
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127. ேவள் ஆய் 
 
    ேவளிர் குலத் ப் பாாிேபால ஆ ம் ேவளிர் குலத்தவன். இவன் ெபாதியின் 
மைலய யி ள்ள ஆய் கு ையத் தைலநகராகக் ெகாண்  அரசு ைற ாிந்ெதா கிய 
கு நில மன்னன். இவன் ஆய் அண் ரெனன் ம் சான்ேறாராற் 
பாராட்டப்ப கின்றான். அண் ரன் என் ம் ெசாற்குப் ெபா ள் விளங்கவில்ைல. 
நற்றிைண ைரகாரரான பின்னத் ர் நாராயணசாமி ஐயர் "அண் ரெனன்ப  
ஆந்திரெனன் ம் ெத ங்கச் ெசால் ன் திாிபாத ன் இவன் ெத ங்க நாட் ன 
ெனன ம், அகத்திய னிவர் பதிெனண்கு  ேவளிைரக் ெகாணர்ந்தா 
ெரன்றி த்தலாேன இவன் அவராற் ெகாண் வரப்பட்ட ேவளிர் மரபின ெனன ங் 
கூ வ" ெரன்பர். 
 
    ெத ங்கர்க்குாிய ஆந்திர ெரன் ம் ெசால் பிற்காலத்திற் காணப்பட்ட தாத ன், 
அண் ர ெனன்ப  ஆந்திர ெனன்பதன் திாிெபன்றல் ெபா ந்தா . 
அகத்தியனாற்ெகாண்  வரப்பட்ட கு யினனாயின், இவைனப் பா ய சான்ேறார் 
அதைனக் குறிக்காைமயின், அக் கூற் ம் ஏற்கற்பாலதன் . இவ ைடய 
ைகவண்ைம ம் ேபாராண்ைம ம் சான்ேறார்களாற் ெபாி ம் கழ்ந்  
கூறப்பட் ள்ளன. இவ க்கும் ெகாங்க க்கும் ஒ கால் ேபா ண்டாயிற் . 
அப்ேபாழ்  இவன் ெகாங்கைர ெவன்  அவர் குட கடற்கைரயிடத்ேத ேயா  
ெயாளிக்குமா  பண்ணினன். தமிழகத்தின் ெதற்கின் கண்ணதாகிய ெபாதிய மைல ம் 
ஆய் கு ம், அம் மைலக் கு வி ள்ள கவிர மைல ம் லவர் பா ம் கழ் 
பைடத்தைவ யாகும். இவைன, உைற ர் ஏணிச்ேசாி டேமாசியார், ைற ர் 
ஓைடகிழார், குட் வன் கீரனார், உமட் ர் கிழார் மகனார் பரங்ெகாற்றனார், பரணர், 
காாிக் கண்ணனார் த ய சான்ேறார் பா ச் சிறப்பித்தி க்கின்றனர். இவ ள் 
இவைனப் பல ப யா ம் பாராட் ப் பா ள்ளவர் உைற ர் ஏணிச்ேசாி 

டேமாசியார் ஆவர்; "தி ந் ெமாழி ேமாசி பா ய ஆ ம்" ( றம். 158) எனப் 
ெப ஞ்சித்திரனார் கூ வ  காண்க; இவன் பாிசிலர்க்கு மிக்க பாிசில் வழங்க 
அவர்கள் அதைனப் ெபற் ச் ெசய் ம் ஆரவாரத்ைத விதந்ேதா ம் "க ங்ேகாட் ப் 

ன்ைன" ெயன்  ெதாடங்கும் நற்றிைணப் பாட்ைட (167)ப் பா ய ஆசிாியர் ெபயர் 
ெதாிந்தில . இவ ட் பரங்ெகாற்றனார், "அரண்பல றி, நன்கலம் த உம் வயவர் 
ெப மகன், சுடர் மணிப் ெப ம் ண் ஆஅய்" (அகம். 69) என் ம், பரணர், இவன் 
நாட் க் கவிரத்ைதச் சிறப்பித் , "ெதனாஅ , ஆஅய் நன்னாட் டணங்குைடச் 
சிலம்பிற், கவிரம் ெபயாிய உ ெக  கவான்" (அகம். 168) என் ம், காாிக்கண்ணனார், 
"வியப்பைட இரவலர் வ உம் அளைவ அண் ரன், ரெவதிர்ந்  ெதாகுத்த யாைன" 
(நற். 237) என் ம் பா ள்ளனர். ஏைனேயார் பாட் க்கள் இந் ற்கண் வந் ள்ளன. 
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    ஆசிாியர் ஏணிச்ேசாி டேமாசியார், ஏணிச்ேசாி ெயன் ம் ஊாினர். இஃ  
உைற ாின் பகுதியாகும். ேமாசி ெயன்ப  இவர  இயற்ெபயர். ேமாசி கு  ெயன் ம் 
ஓர் ஊ ம் உண் . அவ் ர் ம ைரமாநாட் க் கல்ெவட் க்களி ம் காணப்ப கிற . 
ெதால்காப்பிய ைரகாரர் இவைர அந்தணராகக் ெகாள்வர். இவர் இப் பாட் ன்கண், 
"பிறர்க் கீயா  தாேம தமித் ண்  தம் வயி  நிரப் ம் ஏைனச் ெசல்வர் மைனகளிற் 
காணப்ப ம் ஆரவார ம் ெபா ம், தன்பா ள்ள களிறைனத்ைத ம் இரவலர்க்கு 
நல்கி இைழயணிந்த மகளிெரா  ல் தாய்த் ேதான் ம் ஆய் அண் ரன  
தி மைனக்கண் காணப்படா" என ஆயின  ெகாைட நலத்ைதச் சிறப்பித் ள்ளார். 
 
        களங்கனி யன்ன க ங்ேகாட் ச் சீறியாழ்ப் 
        பா ன் ப வற் பாண ய்த்ெதனக் 
        களிறில வாகிய ல்லைர ெந ெவளிற் 
        கான மஞ்ைஞ கணெனா  ேசப்ப 
        ஈைக யாிய விைழயணி மகளிெரா           5 
        சாயின் ெறன்ப வாஅய் ேகாயில் 
        சுைவக்கினி தாகிய குய் ைட ய சில் 
        பிறர்க்கீ வின்றித் தம்வயி ற த்தி 
        உைரசா ேலாங்கு க ெழாாீஇய 
        ைரசுெக  ெசல்வர் நகர்ேபா லாேத.           (127) 
 
    திைண : அ . ைற : கைடநிைல. ஆைய உைற ர் ஏணிச்ேசாி டேமாசியார் 
பா ய . 
 
    உைர : களங் கனியன்ன க ங் ேகாட் ச் சீறியாழ் - களாப்பழம் ேபா ம் காிய 
ேகாட்ைட ைடத்தாகிய சிறிய யாைழக் ெகாண் ; பா  இன் ப வல் பாணர் 
உய்த்ெதன - பா ம் இனிய பாட்ைட வல்ல பாணர் பாிசில் ெபற் க்ெகாண்  
ேபானார்களாக; களி  இலவாகிய ல்லைர ெந ெவளில் - களி கள் இல்ைலயாகிய 

ல் ய பக்கத்ைத ைடய ெந ய தறியின் கண்ேண; கான மஞ்ைஞ கணெனா  ேசப்ப 
- காட்  மயில்கள் தத்தம் இனத்ேதா  தங்க; ஈைக அாிய இைழயணி மகளிெரா  - 
பிறிேதார் அணிகல  மின்றிக் ெகா த்தற்காிய மங்க ய சூத்திரத்ைத யணிந்த 
மகளி டேன; ஆஅய்ேகாயில் சாயின்  என்ப - ஆ ைடய ேகாயிைலப் ெபா வழிந்  
சாய்ந்தெதன்  ெசால் ப; சுைவக்கு இனிதாகிய குய் ைட அ சில் - கர்தற் 
கினிதாகிய தாளிப்ைப ைடய அ சிைல; பிறர்க்கு ஈ  இன்றி- பிறர்க்கு உதவ ன்றி; 
தம் வயி  அ த்தி - தம் ைடய வயிற்ைறேய நிைறத் ; உைர சால் ஓங்கு கழ் 
ஒாீஇய - ெசால் தற்கைமந்த ேமம்பட்ட கைழ நீங்கிய; ைரசு ெக  ெசல்வர் நகர் - 

ரசு ெபா ந்திய ெசல்வத்திைன ைடய அரசர் ேகாயில்; ேபாலா  - இதைன 
ஒவ்வா  எ- . 
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    என்றதன் க த் , ெசல்வர் நகர் ெப ந் தி  ைடைமயின் சிறந்த ேபான் 
றி ப்பி ம், ஆய் ேகாயில் வறிெதனி ம், இஃ  அதனி ம் சிறந்த ெதன்பதாம். 
ஆஅய் ேகாயில் சாயின் ெறன்ப; ஆயி ம் ரசு ெக  ெசல்வர் நகர் இதைன 
ெயாவ்வாெதனக் கூட் க. 
 
    விளக்கம் : ெவளில் - யாைன கட் ந்தறி. யாைன கட் ந் தறிகளில் யாைனயில் வழி 
அைவ ெபா வழிந்  ேதான் மாத ன், " ல்லைர ெந ெவளில்" என்றார். மகளிர்க்கு 
மங்கலவணி ெயாழியப் பிறெவல்லாம் நீக்குதற்கும் உாியவாமாத ன், "ஈைக யாிய 
இைழ" ெயன்றார். "உைரப்பா ைரப்பைவ ெயல்லாம் இரப்பார்க்ெகான், றீவார்ேமல் 
நிற்கும் கழ்" (குறள்.242) என்பவாக ன், பிறர்க்கீத ன்றித் தம் வயி  நிைறக்கும் 
ேவந்தைர "உைரசால் ஓங்கு க ெழாாீஇய ெசல்வர்" என்றார். 
    -----------  
 

128. ேவள் ஆய் அண் ரன் 
 
    ேவள் ஆய் அண் ரன் ெப ஞ்ெசல்வ ைடயவனாத ன், அக்கால நிைலக்ேகற்ப 
ஏைனச் ெசல்வ ைடய ேவந்தர் அவன் கழ் ேகட்கப் ெபாறா  அவேனா  
ேபா டற் வர். அவ்வா  ேவற்  ேவந்தர  பைடெய ப்பின்றி ஆய் இனிதி ந்  

கழ் வளர்ப்ப  பற்றிச் சான்ேறாாிைடேய ேபச்சு நிகழ்ந்ததாக, ஆங்ேக இ ந்த 
ஏணிச்ேசாி டேமாசியார், "ேபா டற்றற் ேக வாகிய அ க்கா  ெகாண்ட ேவந்தர் 
உளராயி ம், ஆய  ேபராண்ைமையக் கஞ்சி அைமந்தி ந்தனேர யன்றி ேவறில்ைல; 
ேவள் ஆய் அண் ரன் இ க்கும் ஆய் கு  ெபாதியின்மைல ய யி ள்ள ெதன்ப  
அவர் அறியாத தன் ; அவ் ர் கல் பாணர் த ய பாிசிலர்க்கு எளிேத யன்றிப் ேபார் 
குறித்  வ ம் ேவந்தர்க்கு அாி " என்ற க த்தைமந்த இப்பாட் ன் வாயிலாக அவர  
ஐயத்ைத யகற்றினார். 
 
        மன்றப் பலவின் மாச்சிைன மந்தி 
        இரவலர் நாற்றிய விசிகூ  ழவின் 
        பா ன் ெறண்கண் கனிெசத் த ப்பின் 
        அன்னச் ேசவன் மாெற ந் தா ம் 
        கழெறா  யாஅய் மைழதவழ் ெபாதியில்         5 
        ஆ மகள் கு தி னல்ல  
        பீ ெக  மன்னர் கு கேலா வாிேத.             (128) 
 
    திைண : அ . ைற : வாழ்த் . இயன்ெமாழி மாம். அவைன அவர் பா ய . 
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    உைர : மன்றப் பலவின் மாச்சிைன மந்தி - ஊர்ப் ெபா வின்கண் பலவின  ெபாிய 
ேகாட் ன்கண் வா ம் மந்தி; இரவலர் நாற்றிய - பாிசிலர் க்கி ைவக்கப்பட்ட; விசி 
கூ  ழவின் ப ன் ெதண் கண் - பிணிப் ப் ெபா ந்திய மத்தளத்தின  ஓைச இனிய 
ெதளிந்த கண்ைண; கனி ெசத்  அ ப்பின் - பலாப்பழ ெமன்  க தித் தட் னவிடத் ; 
அன்னச் ேசவல் - அதன்கண் வா ம் அன்னச் ேசவல்; மா  எ ந்  ஆ ம் - 
அவ்ேவாைசக்கு மாறாக எ ந்  ஒ க்கும்; கழல் ெதா  ஆஅய் - கழலவிடப்பட்ட 

ரவைளைய ைடய ஆய ; மைழ தவழ் ெபாதியில் - கில்ப ம் ெபாதியின் மைல; 
ஆ  மகள் கு கின் அல்ல  - ஆடச் ெசல் ம் மகள் அ கி னல்ல ; பீ  ெக  
மன்னர் கு கேலா அாி  - ெப ைம ெபா ந்திய அரசர் அ குதல் அாி  எ- . 
 
    இ  ெகாைடச் சிறப் ம் ெவன்றி ம் கூறியவாறாயிற் . 
 
    விளக்கம்:  விசி, விசித்தல்; கட் தல் என் ம் ெபா ளதாம். "விசிப்பலைக" என்ற 
வழக்குண்ைம ங் காண்க. பலாப் பழத்ைதேய கண்  பயின்ற மந்தி, ழவிைன ம் 
பலாக்கனி ெயன்  க தி, அதைனத் தட் வ  ேதான்ற, "கனி ெசத்  அ ப்பின்" 
என்றார். " வற் க த்த ைக ன்ெசத் , அறியா ெத த்த ன் றச் ேசவல்" 
(மைலப . 146-7) என வ தல் காண்க. ஆய் அண் ரன  ஆய்கு  ெபாதியின் 
மைலயிடத்ததாக ன், "ஆஅய் மைழதவழ் ெபாதியில்" என்றார். ஆ மகள் 
கு கினல்ல  மன்னர் கு குதல்அாி  என்றாற் ேபாலப் பாாிய  பறம்ைபப் பற்றிக் 
கூறப்ேபாந்த கபிலர், பாாியின் ேபாி ங் குன் , "ேவந்தர்க்ேகா அாிேத, நீலத் 
திைணமலர் ைர  ண்கண், கிைணமகட் ெகளிதால் பா னள் வாிேன" ( றம். 111) 
என்ப  ஈண்  ஒப்  ேநாக்கற்பால . 
    -------------  
 

129. ேவள் ஆய் அண் ரன் 
 
    ஆய் அண் ரன் தன்பால் வ ம் பாிசிலர் யாவர்க்கும் மிக்க யாைனகைள வழங்குவ  
கண்  சான்ேறார் வியப் ற்றாராக, ஏணிச்ேசாி டேமாசியார் அவர்கள் 
ெதளிெவய் மா  மாசு ம வின்றி விளங்கும் வானத்தின்கண் எங்கும் சிற்றிட மின்றி 
விண் மீன்கள் த்  விளங்கி ம் அவற்றின் ெதாைக, ஆய் அண் ரன்பா ள்ள 
களி களின் ெதாைகக்கு நிகராகா  என்  இப்பாட்டாற் கூறி ள்ளார். 
 
        குறியிைறக் குரம்ைபக் குறவர் மாக்கள் 
        வாங்கைமப் ப னிய ேதறன் மகிழ்ந்  
        ேவங்ைக ன்றிற் குரைவ யய ம் 
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        தீஞ்சுைளப் பலவின் மாமைலக் கிழவன் 
        ஆஅ யண் ர ன ேபா ரண்ணல்          5 
        இரவலர்க் கீத்த யாைனயிற் சுரவின்  
        வான மீன்பல ப்பி னானா 
        ெதா வழிக் க வழி யின்றிப் 
        ெப ெவள் ெளன்னிற் பிைழயா  மன்ேன.           (129) 
 
    திைண : அ . ைற : இயன்ெமாழி. அவைன அவர் பா ய . 
 
    உைர : குறி யிைறக் குரம்ைப - குறிய இறப்ைப ைடய சிறிய மைனயின்கண்; 
குறவர் மாக்கள் - குறமக்கள்; வாங்கு அைமப்ப னிய ேதறல் மகிழ்ந்  - வைளந்த 

ங்கிற் குழாயின் கண் வார்த்தி ந்  திர்ந்த ம ைவ கர்ந் ; ேவங்ைக ன்றில் 
குரைவ அய ம் - ேவங்ைக மரத்ைத ைடய ற்றத்தின் கண் குரைவக் கூத்ைத யா ம்; 
தீஞ் சுைளப் பலவின் மாமைலக் கிழவன் - இனிய சுைளைய ைடத்தாகிய 
பலாமரத்ைத ைடய ெபாிய மைலைய ைடேயான்; ஆஅய் அண் ரன் - ஆயாகிய 
அண் ரன்; அ  ேபார் அண்ணல் - ெகால் ம் ேபாைரச் ெசய் ம் தைலவன்; 
இரவலர்க்கு ஈத்த யாைனயின் - அவன் இரப்ேபார்க்குக் ெகா க்கப்பட்ட யாைனத் 
ெதாைகேபால; கரவின்  வானம் மீன் பல ப்பின் - ேமகம் மைறத்த ன்றி வானம் 
பல மீைன ம் க்குமாயின்; ஆனா - அைமயா ; ஒ வழிக் க வழியின்றி - 
ஓாிடத் ம் காிய இடம் இல்ைலயாக; ெப  ெவள்ெளன்னின் - ெப க ெவண்ைமையச் 
ெசய் மாயின்; பிைழயா  மன் - அம்மீன்ெறாைக அத க்குத் தப்பா  எ- . 
 
    யாைனயிற் பிைழயாெதன இைய ம். மன் : அைச. 
 
    விளக்கம் : ேதைன ங்கிற் குழாய்களிற் ெபய் ைவத் க் களிப்  மிகுவித்தல் 
பண்ைடேயார் மரபாத ன், "வாங்கைமப் ப னிய ேதறல்" என்றார்; பிற ம் "நீடைம 
விைளந்த ேதக்கட் ேடறல்" ( கு. 195) என்ப  காண்க. மாமைலக் கிழவன் என்ற , 
ஆய் அண் ரன் ெபாதிய மைலக் குாியனாதல்பற்றி. வானத்தில் ெவற்றிடம் 
சிறி மின்றி எங்கும் விண்மீன்கேள க்கின் அவற்றின் ெதாைக, ஆய், இரவலர்க் கீத்த 
யாைனத் ெதாைகக்கு நிகராகும் என்பார், "யாைனயிற் பிைழயா " என்றார். மீன் 

க்காத இடத்  வானம் காிதாய்த் ேதான் த ன், அதைனக் "க வழி" ெயன்றார். 
வானெமங்கும் விண்மீன்கேள நிைறயப் த்தவழி எங்கும் அவற்றின் ெவள்ெளாளி 
பரந்  ெவளிதாய்த் ேதான் மாத ன், "ெப ெவள் ெளன்னின்" என்றார். பிைழத்தல் - 
நிகராகாைம. "ெப ெவள் ெளன்னின்" என்றதனால், ெப ெவள் ெளன் மா  விண் 
மீன்க ம் ேதான்றா; ஆகேவ, அவற்றின் ெதாைக ம் யாைனக்கு நிகராகா என்பதாம். 
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130. ேவள் ஆய் அண் ரன் 
 
    ஆய் அண் ரன் தி மைனக்கண் ஏணிச்ேசாி டேமாசியார் தங்கியி ந்த காைலயில், 
அவன்பால் வந்த பாிசிலர் பலர்க்கும் அவன் களி கைள மிகுதி ம் வழங்குவ  கண்  
ெப வியப் க் ெகாண்டார். அதனால் அவர் அவைன ேநாக்கி, "ஆேய! நின்ைன ம் 
நின் மைலைய ம் பா வ ம் பாிசிலர் பலர்க்கும் மிக்க யாைனகைள வழங்குகின்றாய்; 
அவற்றின் ெதாைககைள ேநாக்கின், நீ ன்  ெகாங்கெரா  ெபா த காலத்தில் 
அவர்கள் நினக்குத் ேதாற் க் கீேழ எறிந் விட்  உயிர் தப்பி ேமைலக் கடற்கைரப் 
பகுதிக்கு ஓ ய காலத்தில் அவர் எறிந்  ெசன்ற ேவல்களி ம் பலவாக ள்ளன. 
யாைனகள் இத் ைண மிகுதியாக இ த்தற்குக் காரணம் ேநாக்கிேனன்; ஒன் ம் 

லனாகவில்ைல. ஒ கால் நின் நாட்  இளம்பி  ஒ  சூ க்குப் பத் க் கன்  
ஈ ேமா?" என்  இப்பாட் ற் றம்வியப் த் ேதான்றக் குறித் ள்ளார். 
 
        விளங்குமணிக் ெகா ம்  ணாஅய் நின்னாட் 
        ளம்பி  ெயா சூல் பத்தீ ம்ேமா 
        நின் நின் மைல ம் பா  வ நர்க் 
        கின் கங் கரவா வந் நீ யளித்த 
        அண்ணல் யாைன ெயண்ணிற் ெகாங்கர்க்         5 
        குடகட ேலாட் ய ஞான்ைறத் 
        தைலப்ெபயர்த் திட்ட ேவ ம் பலேவ.         (130) 
 
    திைண ம் ைற  மைவ. அவைன அவர் பா ய . 
 
    உைர : விளங்கு மணிக் ெகா ம் ண் ஆஅய் - விளங்கிய மணிகளான் இயன்ற 
வைளந்த ணாகிய ஆரத்ைத ைடய ஆேய; நின்நாட்  இளம் பி  ஒ  சூல் பத்  
ஈ ேமா - நின  நாட் ன்கண் இைளய பி  ஒ  க ப்பம் பத் க்கன்  ெப ேமா 
தான்; நின் ம் நின் மைல ம் பா  வ நர்க்கு - நின்ைன ம் நின் மைலைய ம் 
பா வ ம் பாிசிலர்க்கு; இன் கம் கரவா  - இனிய கத்ைத ெயாளியா  
ெவளிப்ப த்தி; உவந்  - காத த் ; நீ அளித்த அண்ணல் யாைன எண்ணின் - நீ 
ெகா த்த தைலைமைய ைடத்தாகிய யாைனைய ெயண்ணின்; ெகாங்கர்க் குட கடல் 
ஓட் ய ஞான்ைற - நீ ெகாங்கைர ேமல்கடற் கண்ேண ஓட்டப்பட்ட நாளில்; 
தைலப்ெபயர்த் திட்ட ேவ ம் பல - அவர் றங்ெகா த்தலால் தம்மிடத்தினின் ம் 
ெபயர்த் ப் ேபாகப்பட்ட ேவ ம் பல எ- . 
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    தைலப்ெபயர்த் திட்ட ேவெலன்ற க த் , பைடக்கல மில்லாதாைர ஏதஞ்ெசய்வா 
ாில்ைலயாத ன், தம் யிர்க்கு அரணாகப் ெபயர்த்திடப் பட்ட ேவெலன்பதாம்; 
அன்றிப் றக்ெகா த்ேதா கின்றார் ன்ேனாக்கிச் சாய்த் ப் பி த்த ேவல் என்பா  

ளர். இதனால் ெவன்றிச் சிறப் ம் ெகாைடச் சிறப் ம் கூறியவா . 
 
    விளக்கம் : யாைன ஒ  சூ க்கு ஒ  கன் தான் ஈ ேமயன்றிப் பல கன் கைள 
யீனா ; யாைனகளின் ெதாைக மிகுதி கண்  வியந்  கூ த ன் இவ்வா  கூறினார். 
ஆய் ேகாயி ன் ெவளியில் ம் யாைனகள் மிகுதியாகத் ெதாகுக்கப்பட் க்கும் 
என்பைதச் சான்ேறார், "இரவலர் வ உ மளைவ அண் ரன், ரெவதிர்ந்  ெதாகுத்த 
யாைன" (நற். 237) என்ப  காண்க. இரவலர்க்குக் ெகா க்கும் திறத்ைத "இன் கம் 
கரவா  உவந் நீ யளித்த" என் ம் ெகா க்கப்பட்ட யாைனகளின் இயல்ைப, 
"அண்ணல் யாைன" ெயன் ம் குறித் ள்ளார். யாைனக் ெகாைட வாயிலாக அண் ரன் 
ெகாங்கைர ெவன்ற திறத்ைத ம் குறிக்கக் க த ன், "ெகாங்கர்க் குடகடேலாட் ய 
ஞான்ைறத் தைலப்ெபயர்த்திட்ட ேவல்" என்றார். 
    ---------- 
 


