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----------131. ேவள் ஆய் அண் ரன்
உைற ர் ஏணிச்ேசாி டேமாசியார், ஆய் கு யின் நீங்கிக் காட் நாட் ற் குந்
அதன் இயற்ைகவளம் காணச் ெசன்றார். கா களில் எங்கும் யாைனகளின் நிைர
மிகுதியாக ேமய்வைத அவர் ேநாிற் கண்டார். ேமாசியார், யாைனமிக்க காட்
நாட்டவரல்லராத ன், அவர்க்கு வியப் மிகுதியாயிற் . யாைனகளின் மிகுதி அவர்
ெநஞ்சில் ஆய் அண் ரன யாைனக்ெகாைட பற்றிய நிைன எ ந்த .
அங்கி ந்ேதாைர ேநாக்கி, "இக்கா கள் ஆய் அண் ர

ைடய குன்றங்கைளப்

பா னேவா? அவைன ம் அவன் குன்றத்ைத ம் பா ம் பாிசிலர்கைளப் ேபால மிக்க
யாைனகைள இைவ ம் உைடயவா யி க்கின்றனேவ!" என்ற க த் ப்பட
இப்பாட்ைடப் பா
ள்ளார்.
மைழக்கணஞ் ேசக்கு மாமைலக் கிழவன்
வைழப் ங் கண்ணி வாய்வா ளண் ரன்
குன்றம் பா ன ெகால்ேலா
களி மிக

ைடயவிக் கவின்ெப

காேட.

(131)
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திைண ம்

ைற ம் அைவ. அவைன அவர் பா ய .

உைர : மைழக் கணம் ேசக்கும் மாமைலக் கிழவன் -

கி னம்ெசன்

உயர்ந்த மைலக்குத் தைலவன்;வைழப் ங் கண்ணி - சுர ன்ைனப்

தங்கும்

வால்

ெதா க்கப்பட்ட கண்ணியிைன ம்; வாய் வாள் அண் ரன் - வாய்ந்த
வாளிைன

ைடய அண் ரன ; குன்றம் பா னெகால் - மைலையப் பா னேவா;

இக் கவின் ெப கா - இந்தக் கவிைன ைடய கா ; களி
களி கைள மிக
ைடய எ- .

மிக உைடய -

யாைனக்குப் பிறப்பிடமாயி க்கிற காட்
ம் அண் ரைனப் பா ேனார் யாைன
மிக
ைடயெரன் அவன் ெகாைடச் சிறப் க் கூறியவா . ஆய்க்கு அண் ர
ெனன்ப ம் ஒ ெபயர்.
விளக்கம் : மாமைலக் கிழவனாகிய அண் ர ைடய குன்றம் பா ன ெகால்ேலா,
இக் கவின்ெப கா களி மிக ைடயவாகலான் என இைய ம். தன்ைன ம் தன்
மைலைய ம் பா வ ேவார்க்கு எண்ணில்லாத யாைனகைள ஆய் அண் ரன்
ெகா ப்பைத ேநாிற் கண்

மகிழ்ந் ள்ளாராக ன், "இக் கவின்ெப

கா

களி மிக

ைடயவாகலான், குன்றம் பா ன ெகால்ேலா" என்றார். ஆய் அண் ரைனப் பா ய
பாிசிலர் அவன் நல்கும் உணவா ம் அணிகலங்களா ம் கவின்ெப வேதா
களி கைள ம் மிகப் ெபற் ச் ெசல்வ ப்பற்றி, "இக் கவின் ெப கா " என்
சிறப்பித்தார். பசுந் தைழ ேபார்த் ப்

ம் கா ம் கனி ம் தாங்கிநிற்ப

"கவின்ெப கா " எனச் சிறப்பிக்கப் பட்ட . மைழக்கணம் தங்கும். வைழ - சுர ன்ைன.

விளங்க,

கிற்கூட்டம். ேசக்கும் -

------------132. ேவள் ஆய் அண் ரன்
ஆய் அண் ர

ைடய ெப ங்ெகாைட ம் ேபரன் ம் ெபற்ற ஏணிச்ேசாி

டேமாசியார், அவன்பால் சின்னாள் தங்கி அவன் நற்பண் கைள ம் அவன
பயில்ேதா ம்

ல் நயம்ேபால் இன்பந்த வைத ம் உணர்ந் , இத்தைகய

ெப ந்தைகயின் ேபரன்பிைன

ன்ேப ெபறா ெதாழிந்த தம

"இவ் லகில் எத் ைண யர்ந்ேதார்க்கும்
ெப ந்தைகைய

நட் ப்

ன்ேன நிைனயா

நிைனந்ேதன்; அவர

ன்ேன ைவத்

நிைலைமக் கிரங்கி,

நிைனத்தற்குாிய

ஏைனச் ெசல்வைர நிைனந் , பின்ேப இவைன

ெபா ள் ேசராத கைழப் பா ேனன்; அவர

பிறர் பாடக் ேகட்ேடன்; இவற்ைற

ெபாய்ப் கைழப்

ைறேய ெசய்த என் ெநஞ்சும், நா ம், ெசவி ம்
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அழிக" எனத் தம்ைம ெநாந் ெகாண் , "வடதிைசக்கண் இமயம் நிற்ப ேபால, இத்
ெதன்றிைசக் கண் இவ் வாய்கு நில்லாதாயின் இவ் லகம் கீழ்ேமலதாகி அழிந்
ப ம்" என் இப் பாட் ற் குறித் ள்ளார்.
ன் ள் ேவாைனப் பின் ள்ளி ேனேன
ஆழ்ெகன் ள்ளம் ேபாழ்ெகன் னாேவ
பா ர்க் கிணற்றிற் ர்கெவன ெசவிேய
நரந்ைத ந ம் ண் ேமய்ந்த கவாி
5 குவைளப் ைபஞ்சுைன ப கி யயல
தகரத் தண்ணிழற் பிைணெயா வதி ம்
வடதிைச ய ேவ வான்ேறா யிமயம்
ெதன்றிைச யாஅய்கு யின்றாயிற்
பிறழ்வ

மன்ேனாவிம் மலர்தைல

திைண ம்
உைர :

ைற

ன் உள்

5

லேக.

(132)

மைவ. அவைன அவர் பா ய .
ேவாைனப் பின் உள்ளிேனன் - யாவாி

ம்

ன்ேன

நிைனக்கப்ப மவைனப் பின்ேப நிைனந்ேதன் யான்; என் உள்ளம் ஆழ்க - அவ்வா
நிைனந்த குற்றத்தால் என ள்ளம் அமிழ்ந்திப் ேபாவதாக; என் நா ேபாழ்க - அவைன
யன்றிப் பிறைரப் கழ்ந்த நா ம் க வியாற் பிளக்கப்ப வதாக; என் ெசவி பாழ் ஊர்க்
கிணற்றின் ர்க - அவன் கழன்றிப் பிறர் கைழக் கூறக்ேகட்ட என ெசவி ம்
பாழ்பட்ட

ாின்கண் கிண

ேபாலத்

ர்வதாக; நரந்ைத ந ம் ல் ேமய்ந்த கவாி -

நரந்ைதைய ம் நறிய ல்ைல ம் ேமய்ந்த கவாிமா; குவைளப் ைபஞ்சுைன ப கி குவைளப் ைவ ைடய பசிய சுைனயின் நீைர கர்ந் ; அயல தகரத் தண்ணிழல்
பிைணெயா வதி ம் - அதன் பக்கத்தவாகிய தகரமரத்தின குளிர்ந்த நிழ ன்கண்
தன

பிைண டேன தங்கும்; வடதிைசய

வான் ேதாய் இமயம் - வட

திைசக்கண்ணதாகிய வாைனப் ெபா ந் ம் இமய மைல ம்; ெதன்திைச ஆய் கு
இன்றாயின் - ெதன்றிைசக்கண் ஆய் கு
ம் இல்ைலயாயின்; இம் மலர்தைல லகு
பிறழ்வ மன் - இந்தப் பரந்த இடத்ைத ைடய உலகம் கீழ் ேமலதாகிக் ெக ம் எ- .
ன்

ள்

ேவாைனப் பின்

ள்ளிேனன் என் உள்ளம் ஆழ்தற்குக் காரணம்

கூறினைமயான், பிறைரப் கழ்ந்த நாெவன ம் பிறர் கழ் ேகட்ட ெசவிெயன ம்
ஏைனயவற்றிற்கும் காரணம் வ வித் ைரக்கப்பட்ட . அன்றி, வடதிைச,
ேதவ லேகா ெடாத்தலான் இமயத்தால் தாங்க ேவண் வதில்ைல; ெதன்றிைசக்கண்
ஆய் கு

தாங்கிற்றில்ைல யாயின் இவ் லகு பிற ம்; அதனால் இமயத் க்கு
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ன்

ள்ளப்ப ேவாைனப் பின்

ேபாழ்க; என

ெசவி

ள்ளிேனனாதலால், என ள்ளம் ஆழ்க; என

ர்வதாக ெவன்றதாக்கி உைரப்பி

மைம ம்.

விளக்கம் : இமயத்தின்கண் கவாிமான் நரந்ைத ந ம் ல் ேமய்ந்
தகரத் தண்ணிழல் வதி ம் என இவர் கூறிய
"கவிர்தைத சிலம்பில்

நா

சுைனநீர் ப கித்

ேபாலக் குமட் ர்க் கண்ணனார்,

ஞ்சும் கவாி, பரந்திலங்க விெயா

நரந்தம் கன ம், ஆாியர்

வன்றிய ேபாிைச யிமயம்" (பதிற். 11) என்ப ஈண் ஒப் ேநாக்கத்தக்க . நரந்ைத,
நரந்தம் என ம் வழங்கும்.இஃ ஒ வைகப் ல். இத்தைகய சிறப்பிைன ைடய
இமய ளதாக ம், ெதன்றிைசக்கண் ஆய்கு

யின்றாயின், இம்மலர்தைல

லகு

பிற மாக ன், இதற்குாிய ஆய் அண் ரைன ன்ேன நிைனயா விட்ட குற்றத்தால்
என் உள்ளம் ஆழ்க எனத் தன்ைன ெநாந் ெகாண்டவா . நரந்ைத ந ம் ல்
ெலன்ற

உம்ைமத் ெதாைக. தகரம், ஒ வைக மரம். இனிச் சில பிரதிகளில்,

"இமயத்திற் ெகா தரமாக உலகத்ைதத் தாங்கும் ஆய் உளனாக ம், பிறாிைசையக்
ேகட்ட ெசவி ர்க; ேகட் ம் பிறைர நிைனத்த உள்ளம் ஆழ்க; நிைனத் ப்
பிறைரப்பா ய நாப் ேபாழ்வதாக ெவன உள்ளெமாழிந் தனவற்றிற்கும் காரணம்
வ வித் க்ெகாள்க" என்ேறார் உைர காணப்ப கிற .
---------133. ேவள் ஆய் அண் ரன்
ஆய் அண் ரைனக் கண்
விற

அவன் கழ்பா

மிக்க களிற் ப் பாிசு ெபற்ேறகும்

ெயா த்தி, அவன் ெபயைரக் ேகட்ட வளவன்றி ேநாிற் கண்டறியாத ேவெறா

விற ையக் கண் , அவள அறியாைமக் கிரங்கி, "விற நீ ஆய் அண் ரைனக்
கண்ணிற் கண்டதில்ைல. காண வி ம்பிைனயாயின் இப்ெபா ேத நின்
ெகாண்ைடேமற் காற்ற க்க மயில்ேபால் கவி ற நடந் ெசன் அவைனக்
காண்பாயாக" என விற யாற் ப்பைட வாயிலாக இவன
கைழ டேமாசியார்
இப் பாட் ல் ெமாழிந் ள்ளார்.
ெமல் யல் விற நீ நல் ைச ெசவியிற்
ேகட்பி னல்ல காண்பறி யைலேய
காண்டல் ேவண் ைன யாயின் மாண்டநின்
விைரவளர் கூந்தல் வைரவளி ளரக்
கலவ மஞ்ைஞயிற் காண்வர விய
மாாி யன்ன வண்ைமத்
ேதர்ேவ ளாையக் காணிய ெசன்ேம.
திைண : அ .

5
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ைற : விற யாற் ப்பைட. அவைன அவர் பா ய .
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உைர : ெமல் யல் விற
ெசவியிற் ேகட்பி னல்ல

- ெமல் ய இயல்பிைன ைடய விற ; நீ நல் ைச
- நீ நல்ல கைழச் ெசவியாற் ேகட்பினல்ல ;

காண்பறியைல - அவன் வ ைவக் காண்டலறியாய்; காண்டல் ேவண் ைன யாயின் காண்டைல வி ம்பினாயாயின்; மாண்ட நின் விைரவளர் கூந்தல் வைரவளி உளர மாட்சிைமப்பட்ட நின மணம் வள ம் கூந்த ேல வைரயிடத் க்காற் வந்தைசப்ப;
கலவ மஞ்ைஞயிற் காண்வர இய - பீ ைய ைடய மயில்ேபாலக் காட்சி ண்டாக
நடந் ; மாாி அன்ன வண்ைமத் ேதர் ேவள் ஆைய - மைழேபான்ற வண்ைமைய ைடய
ேதாிைன ைடய ேவள் ஆைய; காணிய ெசன்ேம - காணச் ெசல்வாயாக எ- .
"விைரவளர் கூந்தல் வைரவளி

ளர" ெவன்ற , "ெகாண்ைட ேமற் காற்ற க்க"

என்றெதா வழக்குப்பற்றி நின்ற . என்றதனாற் பயன்,பிறிெதான்றால்
இைட றில்ைல ெயன்பதாம். ஆய் மாாி யன்ன வண்ைமயனாத ன் விற ைய அம்
மாாிையக் கண்ட மயில்ேபாலக் களித் ச் ெசல் ெலன்றவாறாம். யாழ நின்ெறன்
பாடேமா வா
ளர்.
விளக்கம் : மாண்ட நின் என் ழி, யாழ நின் என் ம் பாட ண்ெடன உைரகாரர்
கூ கின்றார். யாழ ெவன்ப அைசநிைல. ஆய
கழ் கூறக்ேகட்ட மாத்திைரேய
காண்டல் ேவட்ைக மிக்கு ெம

ற்

நின்றைம ேதான்ற, "ெமல் யல் விற "

ெயன்றார். வளி ளரப்பட்ட கூந்தல் மயிற்ேறாைகேபால் விளங்குதலால், மயில்ேபாற்
ெசல்க என்றார். "ெகா ச்சி கூந்தல் ேபாலத் ேதாைக ய ஞ்சிைற விாிக்கும்" (ஐங். 300)
என் சான்ேறார் கூ தல் காண்க. ஆயின் ெகாைடைய மாாியன்ன வண்ைம
ெயன்ற , பயேனாக்கா ேவண் மிடத் நீைரச் ெசாாி ம் மாாிேபால,
ஆய்அண் ர ம் இரப்பார்க் கீதல் தன் கடெனனக் க தி ெயா கினா ெனன்ப
வற்

த்தி நின்ற . "இம்ைமச் ெசய்த

ஆயலன்" ( றம். 134) என்

ம ைமக்காெம

ம், அறவிைல வணிகன்

பிறாண் ம் இவ்வாசிாியர் கூ தல் காண்க.

----------134. ேவள் ஆய் அண் ரன்
"உலகத் ச் ெசல்வர் பல ம் தம்பால் உள்ள ெசல்வத்ைதப் பாிசிலர்க்கு வழங்குவ
இம்ைமயிற் க ம் ம ைமயிற்

றக்க வின்ப ம் குறித்ேதயாகும்; ஆகேவ,

இப்பயன்க திக் ெகாைடவழங்கும் அவர்கள், ெபா ள் ெகா த்

ம ைம யின்பம்

ேகாட ன், ஓராற்றால் அறவிைல வணிகேர யாகும்; அவர் ெதாைக ள் ஆய்
அண் ர ம் அைமவன் ேபா ம்" எனச் சான்ேறாாிைடேய ஒ கால் ேபச்சு
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நிகழ்ந்ததாக, ஏணிச்ேசாி டேமாசியார், "ஆய் அத்தைகய னல்லன்; இல்லார்க்கு
ேவண் வன நல்கி அவைர ம் தம்ைமப்ேபால உலகிய ல் கர்வன கர்வித்தல்
உைடேயார்க்குக் கடனாம் என் ம் சால் சான்ேறார்க்குாிய ; அதைனேய
சான்ேறா ம் தக்கெதன நிகழ்வ ஆய் அண் ரன ெகாைட" என இப்பாட் ன்கண்
அச் சான்ேறார்க்கு வற்
த்தி ள்ளார்.
இம்ைமச் ெசய்த ம ைமக் காெம ம்
அறவிைல வணிக னாயலன் பிற ம்
சான்ேறார் ெசன்ற ெநறிெயன
ஆங்குப் பட்டன் றவன்ைகவண் ைமேய.
திைண : அ .

(134)

ைற : இயன்ெமாழி. அவைன அவர் பா ய .

* இவ்வழக்கு கீழ்மக்களிைடேய இந்நாளில் இக்க த்ேத ேதான்ற இடக்கர்
வாய்பாட் ல் வழங்குகிற .
உைர : இம்ைமச் ெசய்த
ம பிறப்பிற் குத ம்; எ

- இப் பிறப்பின்கட் ெசய்த ெதான் ; ம ைமக்காம் -

ம் அறவிைல வணிகன் ஆய் அலன் - என்

க திப்

ெபா ைள விைலயாகக் ெகா த் அதற்கு அறங்ெகாள் ம் வணிகன் ஆய் அல்லன்;
சான்ேறார் பிற ம் ெசன்ற ெநறி என - அைமந்ேதார் பிற ம் ேபாயவழி ெயன்
உலகத்தார் க த; ஆங்குப் பட்டன் அவன் ைகவண்ைம - அந்த நற்ெசய்ைகயிேல
பட்ட அவன ைகவண்ணம் எ- .
அன்றி, ஆய் அறவிைல வணிகன் அல்லன்; பிற ம் சான்ேறார் ெசன்ற ெநறி ெயனக்
க தி அச் ெசய்ைகயிேல பட்டதன் அவன் ைகவண்ைம ெயன் ைரப்பா
ளர்.
இதற்குப் பட்டன்ெறன்ப மைறப்ெபா ள் படாைமயின், பட்டதன்ெறன்ப
பட்டன்ெறன விகாரமாகக் ெகாள்க.
விளக்கம் : ம ைமப் பயன் அறப்பயனாத ன், இம்ைமயில் நலம்ெசய்

ம ைமயில்

இன்பம் க
ேவாைர "அறவிைல வணிகர்" என்றார். அைமந்ேதார், நற்பண் களால்
நிைறந்தவர். என என்பதற்கு என் க த ெவன் ைரத்தவர் க
தைலச்
ெசய்தற்குாியவர் இவெரன்பார் "உலகத்தார்" என்றார். பட்டன் , பட்ட ;
"அணிந்தன் " என்றாற்ேபால. பிறர் கூ மா

உைர ெகாள்வதாயின், பட்ட

தன்ெறன்ப பட்டன்ெறன நின்றெதன ைரத்தல் ேவண் ம்; இன்ேறல்,
பட்டன்ெறன்ப எதிர்மைறப் ெபா ள் தாரா என அறிக.
------------
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135. ேவள் ஆய் அண் ரன்
ஏணிச்ேசாி

டேமாசியார்,

தன் தலாக ஆய் அண் ர

ைடய வண்ைம,

ஆண்ைம, உைடைம த யவற்றான் உளதாகிய கைழக் ேகள்வி ற்
காணச் ெசன்றார். அவ ம் அவன
லைம நல ம் மனநல ம்

அவைனக்

ேகள்வி ற்றி ந்தானாத ன், அவைர அவர் வாிைசயறிந் வரேவற் த் தக்க
சிறப்பிைனச் ெசய்தான். அவன் வழக்கம்ேபால் மிக்க வளவிய களி ம் மா ம் ேத
த ய பலவற்ைறப் பாிசிலாகத் தர

ற்பட்டான். அதைனயறிந்த ேமாசியார், தாம்

கூறக்க
வைத ேநர் கமாகக் கூறின், அவன் அன் மிக ைடைமயாற் பட்டாங்குக்
ெகாள்ளாெனன் நிைனந் ஒ பாணன் கூற்றாக வ ம் பாிசிற் ைறப்
பாட்ெடான்றில் ைவத் , "மாேவள் ஆய், விற ெயன்பின்ேன வர, ப மைலப்
பண் க்குாிய சிறிய யாைழ ஒ
ைட த விக் ெகாண் நின் ைடய நல் ைசைய
நிைனந்

வ ம் யான்; இப்ேபா

வந்த

நின்ைனக் காண்டல் ேவண் ேய யன்றிக்,

களி ம் மா ம் ேத ம், ேவண் யன் . நின் ெசல்வத்ைதப் பாிசிலர், தமெதன
வைளத் க் ெகாள்வாராயின், ‘இல்ைல, இஃ என ’ என் ெசால் தைலயறியாத
வண்ைம நிைறந்த மன ைடய நீ பல் ழி வாழ்வாயாக" என் வாழ்த்திப் பா னார்.
அப்பாட்ேட இப்பாட் . இத் ெதாைக
ல் பாட் க்கள் பல ம் அவரவர் வரலாற்
ைறபற்றித் ெதாகுக்கப்படாைமயின் இஃ ஈண் க் காணப்ப கிற .
ெகா வாி வழங்குங் ேகா யர் ெந வைர
அ விடர்ச் சி ெநறி ேயற ன் வ ந்தித்
தடவரல் ெகாண்ட தைகெமல் ெலா க்கின்
வைளக்ைக விற ெயன் பின்ன ளாகப்
ெபான்வார்ந் தன்ன ாியடங்கு நரம்பின்
வாிநவில் ப வல் லம்ெபயர்ந் திைசப்பப்
ப மைல நின்ற பயங்ெக சீறியாழ்
ஒல்க ள்ளெமா ெடா
ைடத் தழீஇப்
கழ்சால் சிறப்பினின் னல் ைச ள்ளி
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வந்தென ெனந்ைத யாேன ெயன் ம்
மன் ப பாிசிலர்க் காணிற் கன்ெறா
கைறய யாைன யிாியல் ேபாக்கும்
மைலெக நாடன் மாேவ ளாஅய்
களி மன்ேற மா மன்ேற

10

ஒளி பைடப் ரவிய ேத மன்ேற
பாணர் பா நர் பாிசில ராங்கவர்
தமெதனத் ெதா க்குவ ராயி ெனமெதனப்
பற்ற ேறற்றாப் பயங்ெக தாயெமா
டன்ன வாகநின்
ழி நின்ைனக்

15

9
20 காண்டல் ேவண் ய வளைவ ேவண்டார்
உ
ரண் கடந்த வாற்றற்
ெபா மீக் கூற்றத்
திைண : அ .
உைர : ெகா

20

நா கிழ ேவாேய.
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ைற : பாிசிற் ைற. அவைன அவர் பா ய .
வாி - வழங்கும் ேகா யர் ெந

ெந ய மைலயின்கண்; அ

விடர் சி

வைர -

இயங்கும் சிகர

யர்ந்த

ெநறி ஏற ன் - ஏ தற்காிய பிளப்பின்கண்

சிறிய வழிைய ேய தலான்; வ ந்தி - வ த்த ற் ; தடவரல் ெகாண்ட - உடல்
வைளைவப் ெபா ந்திய; தைக ெமல் ஒ க்கின் - பயில அ யிட்
ெமல் ய நைடயிைன ைடய; வைளக் ைக விற
ைகைய ைடய விற

நடக்கின்ற

என் பின்னளாக - வைளயணிந்த

என் பின்ேன வர; ெபான் வார்ந்தன்ன - ெபான்ைனக்

கம்பியாகச் ெசய்தாற்ேபான்ற; ாி அடங்கு நரம்பின் நரம்பிைன ைடய; வாி நவில் ப

வல் லம் ெபயர்ந்

க்கடங்கிய
இைசப்ப - வாிப்

ெபா ண்ைமேயா பயி ம் பாட் நிலந்ேதா மாறி மாறி ெயா ப்ப; ப மைல
நின்ற பயம் ெக சீறி யாழ் - ப மைலப் பாைல நிைலெபற்ற பயன் ெபா ந்திய சிறிய
யாைழ; ஒல்கல் உள்ளெமா

- தளர்ந்த ெநஞ்சத் டேன; ஒ

ைடத் தழீஇ - ஒ

ம ங்கிேல யைணத் க் ெகாண் ; கழ்சால் சிறப்பின் நின் நல் ைச
கழ்தற்கைமந்த தைலைமைய ைடய நின
வந்தெனன் - என்

ள்ளி -

நல்ல கைழ நிைனந் ; எந்ைத யான்

ைடய இைறவா யான் வந்ேதன்; என் ம் - எந்நா

ம்; மன்

ப

பாிசிலர்க் காணின் - மன்றத்தின்கண் வந்த பாிசிலைரக் காணின்; கன்ெறா கைற ய
யாைன இாியல் ேபாக்கும் - கன் டேன கைற ெபா ந்திய அ ைய ைடய
யாைனைய அணியணியாகச் சாய்த் க் ெகா க்கும்; மைல ெக

நாடன் -

மைலைய ைடய நாடேன; மா ேவள் ஆய் - மா ேவளாகிய ஆேய; களி ம் அன்

-

யாம் ேவண் ய யாைன ம் அன் ; மா ம் அன் - குதிைர ம் அன் ; ஒளி
பைடப் ரவிய ேத ம் அன் - விளங்கிய ெபாற்பைடைய ைடய குதிைரயிற்
ட்டப்பட்ட ேத ம் அன் ; பாணர் பா நர் பாிசிலர் ஆங்கவர் - பாண ம் லவ ம்
கூத்தர்

தலாயினா மாகிய அவர்கள்; தமெதனத் ெதா க்குவராயின் - தம் ைடய

ெபா ெளன வைளத் க்ெகாள்வாராயின்; எம
ெயம் ைடய ெதன்
பயங்ெக

தாய ெமா

அவர்பானின் ம் மீண்

ைகக்ெகாள்

- பயன் ெபா ந்திய உாிைமேயா

- மற் ம் அத்தன்ைமயவாக நின்
அளைவ - யான் வந்த

எனப் பற்றல் ேதற்றா - அதைன
தைலத் ெதளியாத;

கூ ; அன்னவாக நின் ஊழி

ைடய வாழ்நாட்கள்; நின்ைனக் காண்டல் ேவண் ய

நின்ைனக் காண்டல்ேவண் ய மாத்திைரேய; ேவண்டார் உ

ரண் கடந்த ஆற்றல் - பைகவர

மிக்க மா பாட்ைட ெவன்ற வ ைய ைடய;
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ெபா மீக் கூற்றத்
.
நா

நா

கிழேவாய் - யாவ ம் ஒப்பப் க ம் நாட்ைட

கிழேவாய், யான் வந்த , களி

ைடயாய் எ-

த யன ேவண் யன் ; நின்ைனக்

காண்டல் ேவண் ய அளேவ; நின் ழி அன்னவாக ெவனக் கூட் க. அல்ல உம்,
யாைன தலாயினவன்றிப் பிறவற்ைற ம் பாணர் தலாயிேனார் தமெதனத்
ெதா க்குவராயிெனன இையத் ைரப்பி மைம ம். ெகா வாி: பண் த்ெதாைகப்
றத் ப் பிறந்த அன்ெமாழித்ெதாைக;
ஆகுெபய மாம்.
இனி, தைத ெமல் ெலா க்கின் என ம், வ நவில் ப வல் என ம் ஒளி நைடப்
ரவிய என ம் பாடேமா வா
ளர். வ நவில் ப வல் லம்ெபயர்ந் திைசப்ப
ெவன் ெகாண் வ த்தல் பயின்ற பாட்ைட இைசெதா ம் ெபயர்த் வாசிக்க
ெவன் ைரப்பா

ளர். ெபா மீக் கூற்றம், ெபாதியி

விளக்கம் : வைளந்த வாிகைள ேமனி
ெயன்

மாம்.

ம் உைடைமபற்றிப்

ெபயராயிற் . வைளந்த வாிகைள ைடய

க்குக் ெகா வாி

ெயன விாிதல்பற்றி, இதைனப்

பண் த்ெதாைகப் றத் ப் பிறந்த அன்ெமாழித் ெதாைக ெயன் ம், இஃ
இயற்ெபயரன்ைமயான், "ஆகுெபய மாம்" என் ம் கூறினார். இவ் விைய குறித்ேத
சில உைரகாரர், இதைன அன்ெமாழித்ெதாைக யாகுெபயெரன் ம் கூ கின்றனர்.
தடவரல் - வைள . வாிப் ெபா ண்ைமயாவ , அவரவர் பிறந்த நிலத்தன்ைம ம்,
பிறப்பிற்ேகற்ற ெதாழிற் றன்ைம ம் ேதான்றக் கூ தல். இ வாிக் கூத் .
வாிப்பாட்டாவ , ெதய்வஞ் சுட்
ம் மக்கட் சுட்
ம் "பண் ம் திற ம் ெசய ம்
பாணி ம் ஒ ெநறியன்றி மயங்கச் ெசால்லப்பட்ட எட்டனியல் ம் ஆற னியல் ம்
ெபற் த் தன் த ம் இ தி ம் ெகட் இயல் ம் ட மாக
ந் க தப்பட்ட
சந்தி ம் சார்த் ம் ெபற் ம் ெபறா ம்" வ வ . ப மைல ஒ வைகப் பண்; இ
ைகக்கிைள குரலாக நி த் ப் பா வ என்ப. யாைழ ஒ
ைடத் தழீஇக்
ெகாண்டதான் உள்ளம் தளர்ந்ததற்குக் காரணம் கூறாராயி ம், ெந வைரய விடர்ச்
சி ெநறி ேயறிவந்த ெதன்ப விற க்குக் கூறியவாற்றால் ணியப்ப ம். பாிசிலர்
ெதாடக்கத்ேத மன்றத்ேத தங்கிப் பின்னேர ம குேதா ம் ெசன்

பா பவாத ன்,

"மன் ப பாிசிலர்" என்றார். ெதா த்தல், வைளத் க் ெகாள் தல். ெபா வாக
யாவரா ம் ேமலாய ெசாற்களாற் பாராட்டப்ப ம் கழ் "ெபா மீக் கூற்ற"
ெமனப்பட்ட ; மீக்கூ தல், கழ்தல்; "மீக்கூ ம் மன்னனிலம்" (குறள்-386).
ெபாதியில், சான்ேறார் யாவரா

ம் மீக்கூறப்ப ம் சிறப் ைடயதாதலால்,

"ெபா மீக்கூற்றம் ெபாதியி மாம்" என்றார். "ெபாதியிலாயி ம்
இமயமாயி ம்...ஒ க்கம் கூறார் உயர்ந்ேதா ண்ைமயின்" என அ கள் கூ தல்
காண்க.
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----------136. ேவள் ஆய் அண் ரன்

என்

ைற ர் என்ப காவிாிக் கைரக்கண் உள்ளேதா ர். இவ் ாில் ஓைட கிழார்
ம் சான்ேறார் வாழ்ந்தனர். இவர் வ ைம மிக்குப் ெபாதியின்மைலக்

கிழவனாகிய ஆய் அண் ரைனப் பா ப் பாிசில் ெபறக் க தி, அவன ஆய் கு க்குச்
ெசன் அவைனக் கண்டார். அப்ேபா அவர் தம வ ைமத் ன்பத்ைத இப்
பாட் ல் அைமத் , "ேவந்ேத, என் உைடயி
ஒ பால் என்ைனப் பைகத் த்
சுற்றத்ேதா

ன்

ள்ள ைதய ல் வா ம் சீைலப்ேபன்

த் கிற ; உணவின்றி வ ந் ம் என்

என்ைன வ த் ம் பசிேநாய் ஒ சார்

ன்

த் கிற ; எவாிடத்ேத

ம்

பாிசில் ெபற் ச் ெசல் ன், வழியில் ஆறைலத் அதைன ம் பறித் க்ெகாள் ம்
கள்வர அச்சம் ஒ ம ங்கு வ த்தத்ைதச் ெசய்கிற . இத் ன்பங்களைனத்ைத ம்
ேபாக்கி எம்ைம அ ளவல்லவன் ஆய் அண் ரன் என் ேகட் அவன் கைழ
வி ம்பியாங்கள் ெந ஞ்சுரங் கடந் வந் ள்ேளாம். எங்கட்கு ஈபவேர ஒ பய ம்
க தா

பிறர்க்கு ஈபவராவர்; ஒ

பயன் க திப் பிறர்க்கீபவர் தமக்ேக ஈபவராவர்;

இவ்வளேவ யான் ெசால்ேவனாக, நீ நின் தகுதிக்ேகற்ப ேவண் வன வழங்குக.
யாங்கள் அப் பாிசிைலக்ெகாண் எம ைற ாின்கண்ேண யி ந் உண் மகிழ்ந் ,
எம் ர்த் ைறயிடத் மண
ம் பல யாண் நீ வாழ்வாயாக என வாழ்த்தி
மகிழ்ேவாம்" என்
பா
ள்ளார்.
யாழ்ப்பத்தர்ப் றங்க ப்ப
இைழவலந்த பஃ ன்னத்
திைடப் ைரப்பற்றிப் பிணிவிடாஅ
ஈக்குழாத்ேதா ைறகூர்ந்த
ேபஎற்பைகெயன ெவான்ெறன்ேகா
உண்ணாைமயி
ன்வா த்
ெதண்ணீாிற் கண்மல்கிக்
கசி ற்றெவன் பல்கிைளெயா
பசியைலக்கும் பைகெயான்ெறன்ேகா

5

அன்னதன்ைம மறிந்தீயார்
நின்ன தாெவன நிைலதளர
மரம்பிறங்கிய நளிச்சிலம்பிற்
குரங்கன்ன ன் கு ங்கூளியர்
பரந்தைலக்கும் பைகெயான்ெறன்ேகா

10

ஆஅங், ெகைனப்பைக மறி நனாய்
எனக்க திப் ெபயேரத்தி

15

12
வாயாரநின் னிைசநம்பிச்
சுடர்சுட்ட சுரத்ேதறி
இவண்வந்த ெப நைசேயம்
எமக்கீேவார் பிறர்க்கீேவார்
பிறர்க்கீேவார் தமக்கீபெவன
அைனத் ைரத்தனன் யானாக
நினக்ெகாத்த நீநா
நல்கிைன வி மதி பாிசி லல்க ம்

20

தண் னல் வாயிற் ைற ர்
ண்பல மண
ேமத்தி

25

ன் ைற

உண்குவம் ெப மநீ நல்கிய வளேன.
திைண : அ .

(136)

ைற : பாிசில்கடாநிைல. அவைனத்

ைற ர் ஓைடகிழார் பா ய .

உைர : யாழ்ப் பத்தர் றம் க ப்ப - யாழ்ப் பத்தாின
வலந்த பல்

ன்னத்

றத்ைத ெயாப்ப; இைழ

- இைழ சூழ்ந்த பல ைதய ன ; இைடப் ைர பற்றி -

இைடக்கண் உளவாகிய ைரகைளப் பற்றி; பிணிவிடாஅ ஈர்க் குழாத்ேதா

-

ஒன்ேறாெடான் ெதாடர்ந்த பிணிப் விடாேத கிைடக்கின்ற ஈாின திரேளா ;
இைற கூர்ந்த ேபஎன் பைகெயன ஒன் என்ேகா - தங்குதல் மிக்க ேபனாகிய பைகைய
ஒ

பைக ெயன்ேபேனா; உண்ணாைமயின் ஊன் வா

- உண்ணாைமயின் உடம்

லர்ந் ; கண் ெதண்ணீாின் மல்கி - கண் ெதளிந்த நீரால் நிைறந் ; கசி ற்ற என் பல்
கிைளெயா

- வியர்ப் ற்ற என

பல சுற்றத்ேதா ; பசி அைலக்கும் பைக

ஒன்ெறன்ேகா - பசிேநாய் வ த் ம் பைகைய ஒ

பைக ெயன்ேபேனா; அன்ன

தன்ைம ம் அறிந்தீயார் - அப்ெபற்றிப்பட்ட எனதியல்ைப ம் அறியாராய்; நின்ன
என - நின் ைகப்ெபா ைளத் தாெவன்

தா

ெசால் ; நிைல தளர - எம் ைடய நிைலகள்

தள ம்ப ; மரம் பிறங்கிய நளிச் சிலம்பின் - மரங்கள் ெசறிந்த குளிர்ந்த மைலயில்;
குரங்கன்ன ன் கு ங் கூளியர் - குரங்கு ேபாலப் பறித் க்ெகாள் ம்
இயல்ைப ைடய ல் ய குறிய ஆறைல கள்வர்; பரந் தைலக்கும் பைக ஒன்ெறன்ேகா
- பரந்

வந்தைலக்கும் பைகைய ஒ

பைகெயன்ேபேனா; எைனப் பைக ம் அறி நன்

ஆய் எனக் க தி- எல்லாப் பைக ம் அறிவான் ஆேய எனக் க தி; வாயாரப்
ெபயேரத்தி - எம
நின்

வாக்கினால் மிக ம் நின

ைடய கைழ நச்சி; சுடர் சுட்டசுரத்

ெபயைர வாழ்த்தி; நின் இைச நம்பி ஏறி - ஞாயி

கண்ேண ேயறி; இவண் வந்த ெப நைசேயம் - இவ்விடத்

சுடப்பட்ட கரத்தின்
வந்த ெபாிய நச்சுதைல

ைடேயம்; எமக்கு ஈேவார் பிறர்க்கு ஈேவார் - இங்ஙனம் வ ைம ற்ற எங்க

க்கு

ஒன்ைற இ ேவா ரன்ேறா பயன் க தா பிறர்க்கு இ பவர்களாவாெரன ம், பிறர்க்
கீேவார் தமக்கு ஈப ெவன - எம்ைம ெயாழிந்த பிறர்க்கி வாரன்ேறா பயன் க தி
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யி தலால் தங்க

க்ேக இ ேவா ெரன ம்; அைனத்

அவ்வளவாக யான் ெசான்ேனனாக; நினக் ெகாத்த

யான் உைரத்தனன் ஆக நீ நா

- நினக்குப் ெபா ந்திய

நீ ஆராய்ந் ; பாிசில் நல்கிைன வி மதி - எமக்குப் பாிசில் தந்தைனயாய் வி வாயாக;
அல்க

ம் - நாேடா ம்; தண் னல் வாயில்

வாய்த்தைலகைள ைடய
-

ண்ணிய பல மண

ைற ாின்கண்

ைற ர்
ைற

ன் ைற - குளிர்ந்த நீேரா ம்

ன்னர்;

ண் பல மண

ம் ஏத்தி

ம் பல நாள் வாழ்க ெவனவாழ்த்தி; உண்குவம் - உண்ேபம்;

ெப ம-; நீ நல்கிய வளன் - நீ தந்த ெசல்வத்ைத எ- .
ெப ம, நீ நல்கிய வளத்ைத அல்க ம் ஏத்தி உண்ேபம்; நினக் ெகாத்த
பாிசில் நல்கிைன வி மதி ெயனக் கூட் க.
ஆ ெயன ெவன்பதற்கு ஆ ெயன்

நீ நா ப்

ெசால்லெவன் ம், எமக்கீேவார் பிறர்க் கீேவார்

என்பதற்கு, எமக் கீேவார் எம் வ ைம கண்

வ த்த

ேவார் யாவர்க்கும் ஈேவா

ெரன ம், பிறர்க் கீேவார் தமக்கீப ெவன்பதற்குப் பிறர்க்குக் ெகா ப்ேபார் அக்
ெகா க்கப்ப கின்ேறார் தமக்ேக ெகா ப்ேபாராவ ெரன
ைரப்பா
ளர்.
கசி ற்ற ெவன்பதற்கு இரக்க ற்ற ெவனி மைம ம்.
ேபஎற் பைகெயன ெவன் ழி என ம், ஆங்ெகைனப் பைக ெமன் ழி ஆங்கும்
அைசநிைல. கண் ெதண்ணீாின் மல்கி ெயன ம் வாயாரப் ெபயேரத்தி ெயன ம்
மாற்றப்பட்டன.
விளக்கம் : உண்ணாைமயால் உடல் வா த

ம் வியர்த்த

ம் இயல்பாத ன்,

"ஊன்வா க் கசி ற்ற என் பல்கிைள" ெயன்றார். ஆறைலக் கள்வர் மைலகளில்
குரங்குேபால மைறந்தி ந்

வழப்பறி ெசய்வ

கூளியர் பரந்தைலக்கும் பைக" ெயன்றார்.
விதந்ேதா கின்றார்.

ேதான்ற, "குரங் கன்ன ன்கு ங்

ைற ர் தம

ராத ன், அதைனேய

------------137. நாஞ்சில் வள்

வன்

தி க்குறட் ெசல்வத்ைதச் ெசந்தமிழ்க்கு வழங்கி உலகு க ம் நிைலப் கழ் ெபற்ற
தி வள் வர் ேபால, வள் வ ெனன இயற்ெபயர் ெபற்ற ெகாைடவள்ளல் இந்
நாஞ்சில் வள் வன். நாஞ்சில் மைல ம் அதன் அ ப்பகுதியி ள்ள நாஞ்சில் நா ம்
இவ் வள் வற்குாியைவ. இவன் ேசரமன்னர்க்குக் கீழி ந் வா ம் சிற்றரசன். இவன்
ன்ேனார் ேபாாிற் றங்ெகாடாத கழ் ெபற்றவர். இவற்கு

ேவந்தனான ேசரன்,
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இவன்பால் ெப மதிப் ம் ேபரன்

ைடயவனாய் இவன் ேவண் யன யா ம்

ேவண் யவாேற இவற்கு வழங்கினன். அதனால் இவ ம் அவன்ெபா ட் ச் சாதல்,
தன்ைன விற்றாயி ம் ெகாள்ளத்தக்கெதனக் க
ம்
ெகாண்
ந்தான்.
ஒளைவயாரால் இவன் ெபாிேயார் வாிைச ள் ைவத் ப் ேபாற்றப்பட்டவன். இவன
சான்றண்ைமைய வியந்த ஒ சிைறப் ெபாியனார் இவைனப் ெபற்ற தாய் தந்ைதயர்
தவத்ைதப் பாராட் , "நின் தந்ைத தாய் வாழியர் நிற்பயந் திசிேனாேர" ெயன்
வாழ்த்தி ள்ளார். "இவன் தந்ைத ெயன்ேனாற்றான் ெகால்ெலன் ம் ெசால்" நிக மா
ெறா கிய இவன ஒ க்கம் தி வள் வர் தி
ள்ளத்தி ந் விளக்கஞ்
ெசய்தி ப்ப

இதனால் நன்கு லனாகிற . இவைன ஒ

ம தனிளநாகனார், ஒளைவயார் என்ற சான்ேறார்

சிைறப் ெபாியனார்,

வ ம் பா

ள்ளனர். இவ ள்

ஒளைவயார் இவைனச் சிறி அாிசி ேவண் னாராக, அவர்க்கு இவன் ெபாியெதா
களிற்றிைன நல்கினான். அதைன வியந் அவர் பா ய பாட் மிக்க
சுைவ ைடயதாகும். இப்ேபா ள்ள நாகர்ேகாவிைலச் சூழ் ள்ள நா நாஞ்சில் நா
எனப்ப கிற . ஆங்குள்ள மைலக ள் நாஞ்சில்மைல இன்னெதனத் ெதாிந்தில .
ஆதலால், வள் வன நாஞ்சில்மைல ம் அவன நா ம் இைவெயனத் ெதளிதற்கு
ேவண் ம் விளக்கமில்லாமல் இ க்கின்றன. உ மைலப்ேபட்ைடக்குத் ெதற்கி ள்ள
மைலத் ெதாடர்களிற் ேறான்றி ேயா ம் காட்டா க ள் ஒன் நாஞ்சிலா என் ம்
ெபயர் ெகாண் ள . உ. ேவ. சாமிநாைதயரவர்க ம் இ குறித் ஒன் ம்
கூறமாட்டா ெதாழிந்தனர். இவ் வள் வன் ேசர மன்னன் ஆதர ெபற்றவெனன்ப
ெகாண் , இவன
ஒ தைல.

நா

ேசரநாட் ெடல்ைலயில் தமிழகத்ைதச் சாரவி ந்த ெதன்ப

இனி, இவைனப் பா ய சான்ேறா ள் ஒ சிைறப் ெபாியனார் ெபயர் சில ஏ களில்
ஒ சிைறப் ெபயாினார் என் ம் காணப்ப கிற . இவர் நாஞ்சில் வள் வன
நாட் ேல பிறந் வளர்ந் நல் ைசப் லைம நிைறந்தவர். இவர்க்கு வள் வன்
ஆட்சி நலத்திற் ேபாீ பா உண் . நாட் ல் உள்ள சான்ேறார்க்குப் ெப ந்தி
ைடயரான தமிழ்ேவந்தர் வைர ம் பா தற்குப் ேபரவா ண்டாதல்
இயல்பாயி

ம், தமக்கு வள்

வைனக் காட்

ம் அவர்கள் ேமம்பட்டவராகத்

ேதான்றாைமயின், அவைரப் பா வதற்குச் சிறி ம் அவாவாதவர். நாஞ்சில் நாட் ல்
விைதத்த வித் மைழயில்ைல ெயனக் ெக த ன்றிக் க ம் ேபால வள ற வளர்ந்
விைள ம் என் ம், ேகாைடயால் நீர்நிைலகள் வற் வதில்ைல ெயன் ம், கடேனாக்கி
ேயா ம் ஆ கள் ெதளிந்த நீ டேன ேவங்ைகப் க்கைளக் ெகாண் ெசல் ம்
என் ம் பா , "ெப ங்கல் நாடேன, நீ வாழ்வாயாக; நின்ைனப் ெபற்றைமயால் நின்
தந்ைத தாயர் வாழ்க" என் பாராட்
ள்ளார்.
இரங்கு ரசி னினஞ்சால் யாைன
ந்நீ ேரணி விறல்ெக
வைர
இன் ேமார்யா னவாவறி ேயேன
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நீேய,

ன்யா னறி

ேமாேன

வன்றிய

கயத்திட்ட வித் வறத்திற் சாவா
கைழக்க ம்பி ெனா க்குந்
ெகாண்டல் ெகாண்டநீர் ேகாைட காயி
கண்ணன்ன மலர்ப் க்குந்
க ங்கால் ேவங்ைக மலாி னா ம்

5
ம்

ெபான்னன்ன சுமந்
மணியன்னநீர் கடற்பட ம்
ெசவ்வைரப் படப்ைப நாஞ்சிற் ெபா ந
சி ெவள் ள விப் ெப ங்க னாடைன
நீவா ழியர்நின் றந்ைத

10

தாய்வா ழியர்நிற் பயந்திசி ேனாேர.
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திைண : அ . ைற : இயன்ெமாழி; பாிசிற் ைற மாம். நாஞ்சில் வள்
ஒ சிைறப் ெபாியனார் பா ய .
உைர : இரங்கு
யாைனைய

ரசின் - ஒ க்கும்

ைடய;

வைன

ரசிைன ம்; இனம் சால் யாைன - இனமைமந்த

ந்நீர் ஏணி விறல் ெக

வைர - கடலாகிய

எல்ைலைய ைடய நிலத்தின் கண் ெவன்றி ெபா ந்திய

ேவந்தைர; இன்

ம் ஓர்

யான் அவா வறிேயன் - இன்ன ம் யாெனா வேன பா ம் அவாைவ யறிேயன்; நீேய
ன் யான் அறி ேமான் - நீதான்
கயத்திட்ட வித்

ன்ேன ெதாடங்கி யான் அறி

ெகாண்டல் ெகாண்ட நீர் - மைழயால் கந்
கண்ணன்ன மலர் க்குந் - ேகாைட காயி
நா

வன்றிய

- நீர்நிைறந்த பள்ளத்தின்கண் விைதத்த வித் ; வறத்திற் சாவா

நீாின்ைமயாற் சாவா ; கைழக் க ம்பின் ஒ க்குந்

மலர்

மவன்;

-

- க ம் ேபாலத் தைழக்கும்;

ெசாாியப்பட்ட நீர்; ேகாைட காயி ம்
ம் மகளிர் கண்ேபான்ற குவைள த ய

க்கும்; க ங் கால் ேவங்ைக மலாின் - காிய தாைள ைடய ேவங்ைக மலாின்;
ம் ெபான்னன்ன

சுமந்

- நாேடா ம் அப் ெபான்ேபா

ம்

ைவச் சுமந் ;

மணியன்ன நீர் கடற் பட ம் - மணிேபா ம் நீர் கடற்கட் ெசல் ம்; ெசவ்வைரப்
படப்ைப நாஞ்சிற் ெபா ந - ெசவ்விய மைலப்பக்கத்ைத ைடய நாஞ்சிெலன் ம்
மைலைய ைடய ெபா ந; சி

ெவள் அ விப் ெப ங்கல் நாடைன - சிறிய ெவளிய

அ விைய ைடய ெபாிய மைலைய ைடய நாட்ைட

ைடயாய்; நீ வாழியர் - நீ

வாழ்வாயாக; நிற்பயந் திசிேனார் நின் தந்ைத தாய் வாழியர் - நின்ைனப்
ெபற்ேறாராகிய நின் தந்ைத ம் தா ம் வாழ்க எ- .
நீர் மலர்

க்குெமன இடத்

ேகாைடக்காயி

ெமன்ப

நிகழ்ெபா ளின் ெதாழில் இடத்

பாடமாயின், ேகாைடக் கட்காயி

ேமல் ஏறிநின்ற .
ெமன்றா

ம்,
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ேகாைடக்கணாயி

ெமன்றா

ைரக்க.

ன்னின்ற ெபயெரச்ச

ன் ம்

நாஞ்சிெலன் ம் நிலப்ெபயர் ெகாண்டன. தன் பழைம ேதான்றப் கழ்ந்
வைர ம் பா மவாைவ இன் மறிேய
ெனன்றதாகக் ெகாள்க.
விளக்கம்: விறல் ெக

கூ வான்,

வெரன்ற , ேசர ேசாழ பாண் யர்கைள. ஏணி - எல்ைல;

"நளியி
ந்நீ ேரணியாக" ( றம். 35) என் ழிப்ேபால. அவாவறிேயன் - பாட வி ம்பி
யறிேயன். தமிழ்ச் சான்ேறா ரைனவர்க்கும் தமிழ் ேவந்தைரப் பா தற் கியல்பாகேவ
அவா ண்டாகுமாயி
"இன்

ம் யாெனா வேன அவ்வா

அவாவாதவன் என்பார்,

ம் ஓர் யான் அவாவறிேயன்" என்றார். கண்ணன்ன மலர் எனப் ெபா ப்படக்

கூறினைமயின், சிறப் ைடய மகளிர் கண்ெணன்ப ெகாள்ளப்பட்ட . இப்ேபா ள்ள
நாஞ்சில் நாட்
ள்ள மைலக ள் நாஞ்சில்மைலயின்ன ெதனத் ெதாிந்தில . த்தல்
விைன மலர்க்குாித்தாயி ம், நீாின் விைனயாகக் கூறப்ப த ன், மலாின் விைன
அதற்கிடமாகிய நீர்ேமேலறி நின்றெதன்றார். நிலப்ெபயர். இடப்ெபயர் "விறல்ெக
ேவந்தர்

வைர ம் அறிேயன். நீேய யான்

இவ்வாசிாியர்க்கு இவன்பா

ன்னறி

ேமான்" என்ற ,

ள்ள பழைமத் ெதாடர் விளக்குவ

பளிங்கு மணி. "பளிங்கு வகுத்தன்ன தீநீர்" ( றம். 150) என்
ஒ க்கும்,

க்கும், பட ம் என்ற ெபயெரச்சம்

ெகாண்டன ஒ க்கும்,

காண்க. மணி,

பிற ம் கூ தல் காண்க.

ன் ம் நாஞ்சில் என்

ம் இடப்ெபயர்

க்கும் என்பன, உம் உந்தாய் நின்றன.
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ஒ கால், ம ைர ம தன் இளநாகனார் நாஞ்சில் வள் வைன யைடந் அவன்
மிக்க பாிசில் தரப்ெபற் ச் ெசன்றார். ெசல்பவர் வழியில் பாணர் கூட்டெமான் வரக்
கண் , அவர்களில் த்ேதாைன ேநாக்கி, "நீெசல்வர் பிறைர நிைனயா , நாஞ்சில்
வள் வைன நிைனந் ேபாவ ேநாக்க நீ விாிந்த ெபாிய மன ைடயனாகத்
ேதான் கின்றாய்; நீ குறித் ச் ெசல்

ம் வள்ளேலா பின்ைறேயா, நாைளேயா

வாெவன ெமாழிபவ னல்லன்" என்றாராக, அவன், தான் இதற்கு
ெசன்

பாிசில்ெபற் வந்தைம ெதாிவித் , இனி அவ்வா

ன் ம் அவன்பாற்

ெபற

ேமா என

ைமயல் ேநாக்கம் ெகாண்டான். அவற்கு ம தன் இளநாகனார், "அவன் கிளியீ
வாய்த்தாற் ேபால்பவன்; அவன் பாற் ெசல்

ம் நின்ைன

ன்ேன வந்

பாண ெனனத் ெதாிந் ைரப்பார் யாவ ளர்? நீ இன்ேன இனி
இப்பாட் ன்கண் குறித் ைரத் ள்ளார்.

ேபான பைழய

ெசல்க" என

17
ஆனினங் க த்த வதர்பல கடந்
மானினங் க த்த மைலபின் ெனாழிய
மீனினங் க த்த ைறபல நீந்தி
உள்ளி வந்த வள் யிர்ச் சீறியாழ்
சிதாஅ
க்ைக தாஅாிப் பாண
நீேய ேபெரண் ணைலேய நின்னிைற
மாறி வாெவன ெமாழியலன் மாேதா
ஒ யி ங் க ப்பி னாயிைழ கணவன்
கிளிமாீஇய வியன் னத்

5

மரனணி ெப ங்குர லைனய னாத ன்

10

நின்ைன வ த லறிந்தனர் யாேர.
திைண : அ .
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ைற : பாணாற் ப்பைட. அவைன ம தன் இளநாகனார் பா ய .

உைர : ஆனினம் க
வந் ; மான் இனம் க

த்த அதர்பல கடந்

- ெபற்றத்தின

த்த மைல பின்ெனாழிய - மான் திரள் மிக்க மைல பின் கழிய;

மீனினம் க த்த ைறபல நீந்தி - மீனினம் தைழத்த
வந்த - நிைனத்

இனம் மிக்க வழிபல ம்

வந்த; வள்

ைற பலவற்ைற ம் நீந்தி; உள்ளி

யிர்ச் சீறியாழ் - வள்ளிய ஓைசைய

யாைழ ம்; சிதாஅர் உ க்ைக

ைடத்தாகிய சிறிய

தா அாிப் பாண - சிதாராகிய உைடைய

ைடய

த்த பாணேன; நீ ேபெரண்ணைல - நீதான் அவன்பாற் சில க திப்
ேபாகின்றைமயின் ெபாிய எண்ணத்ைத ைடய; நின் இைற - நின்
தைலவன்;மாறி வா என ெமாழியலன் - இப்ெபா
பாிசிற்கு வாெவன்

ைடய

ேபாய்ப் பின்ெனா

நாட்

ெசால்லான்; ஒ யி ங் க ப்பின் ஆயிைழ கணவன் - தைழத்த

காிய கூந்தைல ைடய ஆயிைழக்குத் தைலவன்; கிளி மாீஇய வியன் னத்

- கிளி

ம வியஅகன்ற னத்தின் கண்; மரன் அணி ெப ங் குரல் அைனயன் ஆத ன் மரப்ெபா ம்பின்கண் ைவத்த ெபாிய கதிைர ெயாப்பனாத ன்; நின்ைன வ தல்
அறிந்தனர் யார் - நீ அவன்பாற் பாிசில்ெபற் வ தற்கண் நின்ைனப் பைழய பாணன்
என் அறிவார்யார் எ- .
"நின்ைன வ தல் அறிந்தனர் யார்" என்றதன் க த் , நின்ைன யறிவா ம் அறியாத
தன்ைமையயாைவ ெயன்பதாம். அறிவார் யாெரன்ப அறிந்தனர் யாெரனக்
காலமயக்கமாயிற் . நினக்கு அவன் பாிசில் தப்பாமல் த ெமன்பான் "நின்னிைற"
ெயன்றான். "கிளி மாீஇய வியன் னத் மரனணிெப ங்குரலைனயன்" என்ற ,
கிளியீ வாய்த்தாற் ேபால்வெனன் ம் வழக்குப்பற்றி நின்ற .
விளக்கம் :
என்றார்;

ைற: நீர்த்

திர்ந்த காைய

ைற.

ைமைய ைடய பாணைன

தாாிக்காய் என்ப

தா அாிப் பாணன்

ேபால. ெப ங்ெகாைட ேவந்தர் பலர்

18
இ ப்ப ம், நாஞ்சில் வள்

வைன நயந்

ேசற ன், "ேபெரண்ணைல" ெயன்றார்.

எண்ணல் எண்ணம். அறிந்தனர் யார் என்றவிடத் , அறிதற்குாிய நின்ைனப் பைழய
பாணன் என் அறிவார் யார் என்ப வ விக்கப்பட்ட . பாிசில் ெபற்றவழி இப்
பாணன பண்ைடநிைல, ெபற்ற ெசல்வத்தால் மைறந் ேபாெமன்ப எய்த
"அறிந்தனர் யார்" என்றதன் க த் "நின்ைன யறிவா ம் அறியாத தன்ைமைய
யாைவெயன்பதாம்" என்றார். அறிவார் யார் என எதிர்காலத்தில் கூறற்பாலதைன
இறந்த காலத்திற் கூறிய காலமயக்கம். இ ெதளி பற்றி வந்த . பண் ம் பாிசில்
தந்

சிறப்பித் ள்ளேதா

இப்ேபா ம் அ

த தற்குச் சைமந்தி த்த ன்,

"நின்னிைற" என்றான்; எனேவ, அவன் பாிசில் ெப வ தப்பாதாயிற் . கிளியீ
வாய்த்தாற்ேபால ெவன்ப பிற்காலத்ேத "இல்லார்க்குக் கிழயீ வாய்த்தாற் ேபால"
என வழங்குவதாயிற் .
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பிறிெதா கால், ம தனிள நாகனார் வள் வன்பால் பாிசில் ெப தல் ேவண் ச்
ெசன்றார். தமக்குப் பாிசில் இன்றியைமயாைம ம் அதைன விைரயப் ெபறேவண்
யி த்தைல ம் அவற்கு ேநேர

ைரத்தல் இயலாைமயின், பாணன் ஒ வன் வி ம்பிக்

ேகட்கும் வாய்பாட்டால், இப்பாட் ன்கண் ைவத் , "ேவந்ேத, என் பின்ேன வ ம்
இைளய மகளி ம் விற ய ம் வாழ்தல் ேவண் யான் ெபாய் கூ ேவனல்ேலன்;
ெமய்ேய கூ கின்ேறன்; என

இப்ேபாைதய நிைலைம நீ மனம் கனிந்

காலத்ைத ேநாக்கியி த்தற் ேகற்றதன் , நினக்குாிய

நல்கும்

ேவந்தனாகிய ேசரேனா,

நினக்கு ேவண் யவற்ைற ேவண் யாங்குக் ெகா த்தற்கு அஞ்சான்; அவன் ெபா ட்
நீ சாதற்கும் அஞ்சாய்; ஒ கால் ேபா ண்டாயின், நின் ெசவ்வி கிைடக்குந்

ைண ம்

என் சுற்றம் பசித் ன்பத்ைதப் ெபாறா ; ஆதலால் யாம் ேவண் ம் பாிசிைல இன்ேன
த வாயாக" எனக் குறித் ள்ளார்.
சுவல ந்தப் பலகாய
சில்ேலாதிப் பல் ைளஞ ேம
அ வ ந்த ெந ேதறிய
ெகா ம ங்குல் விற ய ேம
வாழ்தல் ேவண் ப்
ெபாய்கூேறன் ெமய்கூ வல்
ஓடாப் ட்ைக ரேவார் ம க
உயர்சிைமய ழாஅ நாஞ்சிற் ெபா ந
மாயா ள்ளெமா பாிசி ன்னிக்

5

கனிபதம் பார்க்குங் காைல யன்ேற

10

19
ஈத லானான் ேவந்ேத ேவந்தர்க்குச்
சாத லஞ்சாய் நீேய யாயிைட
இ நில மிளிர்ந்திசி னாஅங் ெகா நாள்
அ ஞ்சமம் வ குவ தாயின்
வ ந்த

ண்ெடன ைபதலங் க ம்ேப.

திைண : அ .

(139)

ைற : பாிசில் கடாநிைல. அவைன அவர் பா ய .

உைர : சுவல் அ ந்தப் பல காய - ேதாள் வ ப்படப்பல

ட் க்கைள ம் காவிய;

சில்ேலாதிப் பல் இைளஞ ம் - சிலவாய மயிைர ைடய பல இைளேயா ம்; அ
வ ந்த ெந

ஏறிய - அ வ ந்த ெந ம்ெபா

ஏறிய; ெகா

ம ங்குல் விற ய ம்

- ெகா ேபா

ம் இைடயிைன ைடய விற ய ம் என இவர்; வாழ்தல் ேவண்

-

வாழ்தைல வி ம்பி; ெபாய் கூேறன் ெமய் கூ வல் - ெபாய் ெசால்ேலன் ெமய்
ெசால் ேவன்; ஓடாப் ட்ைக உரேவார் ம க - றங்ெகாடாத ேமற்ேகாைள ைடய
வ ேயார் மரபி ள்ளாேன! உயர் சிைமய உழாஅ நாஞ்சில் ெபா ந - உயர்ந்த
உச்சிைய ைடத்தாய் உழப்படாத நாஞ்சிெலன் ம் ெபயைர ைடய
மைலக்குேவந்ேத; மாயா உள்ளெமா
பாிசிற்கு வந்

- மறவாத நிைன டேன; பாிசில் உன்னி -

ெபா ந்தி; கனி பதம் பார்க்கும் காைலயன்

- பின் நின்

நின் மனம்

ெநகி ம் ெசவ்வி பார்க்கும் காலமன் யான் வ ைம ற் நிற்கின்ற நிைலைம;
ஈதலானான் ேவந் - நினக்கு ேவண் ற் த் த தைல அைமயான் நின் ைடய
அரசன்; ேவந்தற்குச் சாதல் அஞ்சாய் நீ - அவ்வரசன் ெபா ட் ச் சாத
நீ; ஆயிைட - அவ்விடத் ; இ

க்கு அஞ்சாய்

நிலம் மிளிர்ந்திசி னாஅங்கு - ெபாிய நிலம் பிறழ்ந்தாற்

ேபால; ஒ நாள் அ ஞ் சமம் வ குவ தாயின் - ஒ நாள் ெபா த்தற்காிய
வ வதாயின்; வ ந்த
ண் என் ைபதலங் க ம் - வ ந் த
பசித் ன்பத்ைத ைடய சுற்றம் எ- .
அதனாற் ேபார் வ தன்
ேவந் என்ற ேசரைன.

ன்ேன பாிசில் தந்

விளக்கம் : அ ந்தியவழி வ

சல்

ளதாம் என

வி வாயாக ெவன்ப

க த் .

ண்டாதலால், அ ந்த ெவன்றதற்கு வ ப்பட ெவன

ைர கூறினார். இைளஞெரன்ற , சில்ேலாதி ெயன்ற அைடச்சிறப்பால் ெபண்பால்
குறித்

நின்ற . ைர தீர்ந்த நன்ைம பயக்குமாயின், ெபாய்ம்ைம ம் வாய்ைமயாம்

என்ப

ெகாண் , "வாழ்தல் ேவண் ப் ெபாய் கூேறன்" என்றார். நாஞ்சில் உ கின்ற

கலப்ைபக்கும் ெபயராத ன், நாஞ்சில் மைலைய "உழாஅ நாஞ்சில்" என
ெவளிப்ப த்தார். பாிசில் உன்னி - பாிசில் க திப் ேபாந் என் ெபா ள் ப த ன்,
பாிசிற்கு வந் ெபா ந்தி ெயன்றார். பாிசில் ன்னி என் ம் பாடம் கூ வர்.கனி பதம்

20
- மனம் அ ளாற் கனிந்

ெநகி ம் காலம். ேவந்

சாதல் அஞ்சாய் என் ம் கூ த ன், நாஞ்சில் வள்
ேவந்ெதன்ற

ேசரைன" என்பதனால், இவ் வள்

ஈதலானான் என் ம், அவற்கு நீ
வன் கு நில மன்னெனன் ம்,
வற்குத் தைலைம ேவந்தன் ேசரன்

என் ம் அறியலாம். "அ ஞ்சமம் வ குவதாயின்" என்ற , அச் சமத்தின்கண் ஈ ப ன்
நின் ெசவ்வி எமக்குக் கிைடத்த லாிதாம்; அதனால் எம் சுற்றத்தின் பசித் ன்பம்
நீங்குவ நீட் க்கும் என்றவா . "அதனால்...க த் " என்ப குறிப்ெபச்சம்.
---------140. நாஞ்சில் வள்

வன்

ஒ கால் நாஞ்சில் வள் வன நாட் ற்கு ஒளைவயார் விற யர் பலர்சூழ்வரச்
ெசன்றி ந்தார். அக்காைல அவ்விற யர் தாம் தங்கியி ந்த மைனப் பக்கத்ேத
ைளத் த் தைழத்தி ந்த கீைரகைளப் பறித் ச் சைமக்க ற்றனர். அவர்கட்கு அதன்
கண் ைறயாக இடற்குத் வைர யாிசி இல்ைல. அதனால் அவர் ெபா ட்
ஒளைவயார் வள் வனிடம் ெசன் சில அாிசி த மா ேவண் னர். அவன் அவர
வாிைச ம் தன் நிைலைம ம் சீர் க்கி மைலேபால்வெதா களி சுமக்கும் அளவில்
களிற்றின்ேமேலற்றி வி த்தான். ஒளைவயார் அவன் ெகாைட மடத்ைத வியந் ,
ஏைனச் சான்ேறார்கைள ேநாக்கி, "ெசந்நாப் ல ர், நாஞ்சில் வள்

வன்

மடவன்ேபா ம். யாம் சில அாிசி ேவண்ட, எமக்கு மைலேபால்வெதா களிற்ைற
நல்கினேன! இப்ெபற்றிப் பட்டெதா ெகாைட மட ம் உண் ெகால்! ெபாிேயார்
தம ெசய்தற்குாிய கடைமைய
இப் பாட்ைடப் பா
ள்ளார்.

ன்பின் ஆராய்ந்

ெசய்யாேரா? கூ மின்" என்

தட நிைலப் பலவி னாஞ்சிற் ெபா நன்
மடவன் மன்ற ெசந்நாப் ல ர்
வளக்ைக விற யர் படப்ைபக் ெகாய்த
அடகின் கண் ைற யாக யாஞ்சில
அாிசி ேவண் ென மாகத் தான்பிற
வாிைச யறித ற் றன் ந் க்கி
இ ங்கட வைளஇய குன்றத் தன்னேதார்
ெப ங்களி நல்கி ேயாேன யன்னேதார்
ேதற்றா ைக
ள ெகால்
ேபாற்றா ரம்ம ெபாிேயார்தங் கடேன.
திைண : அ .

5
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ைற : பாிசில் விைட. அவைன ஒளைவயார் பா ய .
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உைர : தட
பலாமரத்ைத

நிைலப் பலவின் நாஞ்சிற் ெபா நன் - ெபாிய நிைலைமைய ைடய
ைடத்தாய நாஞ்சில் மைலக்கு ேவந்தன்; மடவன் மன்ற - அறி

ெமல் யன் நிச்சயமாக; ெசந்நாப் ல ர் - ெசவ்விய நாைவ ைடய ல ர்; வைளக்
ைக விற யர் - வைளயணிந்த ைகைய ைடய விற யர்; படப்ைபக் ெகாய்த அடகின்
கண்

ைறயாக - மைனப்பக்கத்தின்கட் பறித்த இைலக்கு ேமல்

வதாக; யாம் சில

அாிசி ேவண் ேனமாக - யாங்கள் சில அாிசி ேவண் ேனமாக; தான் வாிைச
அறித ன் - தான் பாிசிலர்க் குத ம் வாிைச யறிதலான்; தன்
வ ைமையப் பார்த்தேல யன்றித் தன

ேமம்பாட்ைட ம் சீர்

ம்

க்கி - எம்

க்கி; இ ங் கட

வைளஇய - ெபாிய சுரஞ் சூழ்ந்த; குன்றத் தன்னேதார் ெப ங் களி

நல்கிேயான்-

மைல ேபால்வெதா ெபாிய யாைனைய யளித்தான்; அன்னேதார் ேதற்றா ஈைக ம்
உள ெகால் - ஆதலான் ஒ வர்க்கு ஒன்றைனக் ெகா க்குமிடத்
அப்ெபற்றிப்பட்டெதா ெதளியாக் ெகாைட ம் உளேதா தான்; ெபாிேயார் தம் கடன்
ேபாற்றார் - ெபாிேயார் தாங்கள் ெசய்யக் கடவ ைறைமையத் ெதாிந் பா காத் ச்
ெசய்யார்ெகால் எ- .
பிறெவன்ப தைசநிைல, ெகால்ெலன்ப

பின் ம் கூட்

ைரக்கப் பட்ட .

விளக்கம் : "தட ம் கய ம் நளி ம் ெப ைம" (ெதால். உாி. 22) என்பவாக ன்,
தட நிைல ெயன்றதற்குப் ெபாிய நிைலைம ெயனப் ெபா ள் கூறினார். மறந் ம்
ெபாய்கூறா நாவினராக ன், லவைரச் "ெசந்நாப் ல ர்" என்றார். அவர்கள்
இவர்க்கு வள்

வ

ைடய அறி

நலத்ைதப் பாராட் க் கூறியி த்த ன், அவர்கைள

ேநாக்கி, "நாஞ்சிற் ெபா நன் மடவன் மன்ற" என்றார். ேமேல மடவன் என்பதைனச்
சாதித்தற்குாிய ஏ ைவ விாித் க் கூற ன் மடவன் "மன்ற" என்றார். அாிசிெயன்ற ,
வைரயின் ப ப்பிைன; அதைனத்
சுமக்கும் அளவாய

வைர யாிசி ெயன்ப ம் வழக்கு. ெப ங் களி

வைரைய அக் களிற்ேறா

நல்கியைத, ெப ங்களி

நல்கினான்

என்றார். ேதற்றா ஈைக ெபாிேயார்பால் உண்ெடன்பவாயின், ெபாிேயார் தாம் தம்
கடைனப் ேபாற்றார்ெகால்ேலா என்ப பட, "ேபாற்றாரம்ம ெபாிேயார்தங் கடேன"
என்றார். கண்

ைற - வியஞ்சனம்;

ைணக்கறி.

----------141. ைவயாவிக் ேகாப்ெப ம் ேபகன்
பண்ைடத் தமிழகத் க் கு நில மன்னர்களில் எவ்வியர் கு , ஆவியர் கு , அதியர்
கு ெயனப் பல கு கள் உண் . ேவள் பாாி எவ்வி கு யி ம் அதியமான்

22
ெந மானஞ்சி அதியர் கு யி ம் பிறந் பிறங்கினாற் ேபால, ைவயாவிக்
ேகாப்ெப ம் ேபகன் ஆவியர் கு யிற் பிறந் சிறந்தவன். ஆவியர் தல்வனான ேவள்
ஆவி ெயன்பான் பண்ைடப் ெபாதினி நகர்க்கண் இ ந் அரசு ாிந்தவன். அப்
ெபாதினி பிற்ைற நாளில் பழனி ெயன் ம், பின் ைவயாவி ெயன்ப ைவயா
ாிெயன் ம் ம வி வழங்கலாயின. இ தி ஆவி நன்கு ெயன ம் வழங்கும்.
ைவயாவிக் ேகாப்ெப ம் ேபகன் ெப வள்ளலாவன். ஒ கால் மயிெலான் கார் கில்
வரக்கண் களித் த் தன் ேதாைகைய விாித்தாட, அ கண்ட ேபகன், அதன் ஆடைல
வியந் ம் குளிரால் ந ங்குகின்றெதன நிைனந் ம் தனக்கு உைட ம்
ேபார்ைவ மாகிய உயாிய ஆைடைய யளித் ப் லவர் பா ம் கழ் ேமம்பட்டான்.
இத்தைகய அ ணிரம்பிய வள்ளலாகிய ேபக க்குத் திண்ணிய கற்பைமந்த
மைனவியார் ஒ வர் உண் . அவர் ெபயர் கண்ணகிெயன்ப . கண்ணகியாேரா
கூ க்காதல் வாழ் நடாத் ம் ேபக க்கு, அவன் நாட் நல் ாின்கண் வாழ்ந்த
பரத்ைத ெயா த்திபால் றத்ெதா க்க ளதாயிற் . நாளைடவில் அப் றத்
ெதா க்கம்
கி வளரேவ, அவன் கண்ணகிையக் ைக ரந் ெதா க ற்றான்.
கண்ணகியார்க்குக் கலக்கம் ெபாிதாயிற் . இதன் விைள தீதா ெமன்றறிந்த
அக்கண்ணகியார் ெபாி ம் வ ந்த

ற்றார். அவர் ெபா ட் க் கபிலர், பரணர்,

அாிசில்கிழார், ெப ங்குன் ர்கிழார் த ேயார் ேபகன்பாற் ெசன் தகுவன கூறித்
ெத ட்ட ற்றனர். பின்னர் அவ ம் ேதறித் தன் மைனவியாெரா கூ இனிதி ந்
நல ெமய்தினான்.
ஆசிாியர் பரணர், ைவயாவிக் ேகாப்ெப ம் ேபகன் களிமயிற்குப் ேபார்ைவ
யளித் ப் கழ் ேமம்ப வ ேகள்வி ற் அவைனக் காணச் ெசன்றார். அவ ம் அவர்
வாிைச யறிந் ெப ம் ெபா ள் நல்கிச் சிறப்பித்தான். அதைனப் ெபற் க்ெகாண்
வ ங்கால், அவர் வழியில் பாிசில் த வா ளேரா ெவன வ ைம ற்
பாணெனா வைனக் கண்டார். அவ

வ ந்தி வ ம்

ம் இவைர, "நீவிர் யார்? என வினவ, இவர்,

அவைனப் ேபகன்பால் ஆற் ப்ப ப்பாராய், தம்ைம ெயா

பாணனாக நாட் க்

ெகாண் , "இரவல, யா ம் வள்ளல் ேபகைனக் காணா ன் நின்னி ம்
ல் ேயமாயி ந்ேதம். அவைனக் கண்டபின் இத்தன்ைமேயமாயிேனம். நீ ம்
அவன்பாற் ெசல்க. அவன் மஞ்ைஞக்குப் படாம் ஈந்தவன்; எத் ைணயாயி
இரப்பார்க் ெகான்

ஈதல் நன்

என் க

ம்

பவன்; அவன் ெகாைட ம ைமப்பயன்

ேநாக்குவ தன் ; பிறர் எய்தி வ ந் ம் வ ைமத்

ன்பத்ைதப் ேபாக்குவைதேய

ேநாக்கி நிகழ்வ . ஆதலால், நீ அவன்பால் இன்ேன ெசல்வாயாக" என்ற க த் ப்படப்
பா னார். அப்பாட்ேட இ .
பாணன் சூ ய பசும்ெபாற் றாமைர
மாணிைழ விற மாைலெயா விளங்கக்
க ம்பாி ெந ந்ேதர் ட் விட் டைசஇ
ஊாீர் ேபாலச் சுரத்திைட யி ந்தனிர்

23
யாாீ ேராெவன வினவ லானாக்
காெர ெனாக்கற் க ம்பசி யிரலவ
ெவன்ேவ லண்ணற் காணா ங்ேக
நின்னி ம் ல் ேய மன்ேன யினிேய
இன்ேன மாயிேன மன்ேன ெயன் ம்

5

உடாஅ ேபாரா வாகுத லறிந் ம்
படாஅ மஞ்ைஞக் கீத்த ெவங்ேகா
கடாஅ யாைனக் க மான் ேபகன்
எத் ைண யாயி மீத்த னன்ெறன
ம ைம ேநாக்கின்ேறா வன்ேற

10

பிறர், வ ைம ேநாக்கின்றவன் ைகவண்ைமேய.
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திைண : அ . ைற : பாணாற் ப்பைட; லவராற் ப்பைட மாம். ைவயாவிக்
ேகாப்ெப ம் ேபகைனப் பரணர் பா ய .
உைர : பாணன் சூ ய பசும் ெபான் தாமைர - பாணன் சூ ய ஒட்டற்ற ெபான்னாற்
ெசய்யப்பட்ட தாமைரப் ; மாணிைழ விற

மாைலெயா

விளங்க - மாட்சிைமப்பட்ட

அணியிைன ைடய விற யணிந்த ெபான்னாி மாைல டேன விளங்க; க ம் பாி
ெந ந்ேதர் ட் விட் அைசஇ - க ய குதிைரையப் ண்ட ெந ய ேதைரப்
பிணிப் விட்

இைளப்பாறி; ஊாீர் ேபாலச் சுரத்திைட இ ந்தனிர் - ஊாின்கண்

இ ந்தீர் ேபாலச் சுரத்திைட இ ந்தீர்; யாாீேரா என - நீர் யாவிர் பாணேரா என;
வினவலானா - எம்ைமக் ேகட்டலைமயாத; காெரன் ஒக்கல் க ம் பசி இரவல ல்ெலன்ற சுற்றத்ைத ம் மிக்க பசிைய

ைடய இரவலேன; ெவன் ேவல் அண்ணல்

காணா ஊங்கு - ெவன்றி ேவைல ைடய தைலவைனக் காண்பதன்
ல் ேயம் மன் - யாம் நின்னி

ம் வறிேயம்; இனி - இப்ெபா

ன்; நின்னி

; இன்ேனம்

ஆயிேனம் - அவ்வ ைம நீங்கி இத் தன்ைமேய மாயிேனம்; என் ம் - எந்நா
உடாஅ ேபாரா ஆகுதல் அறிந் ம்- உடா ேபாராவாதைல யறிந்

ம்

ம்;

ைவத் ம்; படாஅம்

மஞ்ைஞக்கு ஈத்தஎம்ேகா - படாத்திைன மயி க்குக் ெகா த்த எம் இைறவன்; கடாஅ
யாைனக் க மான் ேபகன் - மதமிக்க யாைனயிைன ம் மனஞ் ெச க்கிய
குதிைரயிைன
எவ்வளவாயி

ைடய ேபகன்; எத் ைணயாயி

ம் ஈத்தல் நன்ெறன -

ம் ெகா த்தல் அழகிெதன் ; ம ைம ேநாக்கின்ேறா அன்

-

ம பிறப்ைப ேநாக்கிற்ேறாெவனின் அன் ; பிறர் வ ைம ேநாக்கின் அவன்
ைகவண்ைம - பிறர மி ையக் க திற் அவன ைகவண்ணம் எ- .

24
எங்ேகா ேபகன்; அவன் ைகவண்ைம ம ைம ேநாக்கிற்றன்
ேநாக்கிற் ெறனக் கூட் க. "நின்னி ம் ல் ேயம் மன்"என்ப
மன்"என்ப ேபால நின்ற . ஒழிந்த மன்: அைசநிைல.

பிறர் வ ைம
"பண் கா

விளக்கம்: பாணாற் ப்பைட வாயிலாகப் ேபகன் கைழப் பாராட் கின்றவர்,
தம்ைம ம் பாணனாக நாட் க்ெகாண்டைமயின், தம்ைமக் கா

ம் பாணன் ன்

தாமி க்கும் நிைலயிைன, பாணன் சூ ய தாமைரப்
ம் விற யணிந்த ெபான்னாி
மாைல ம் விளக்க ற வி ப்பத்ைத ெய த்ேதாதினார். சுரத்திடத்ேத யி ந்தாராயி ம்
ேவண் வ நிரம்பப்ெபற் இனிதி த்தல் ேதான்ற, "ஊாீர் ேபால இ ந்தனிர்"
என்றதாகக் கூறினார். இதனால் ேபகன காவற்சிறப் ம் ஓராற்றால் ெவளிப்ப கிற .
வ ைமயால் வா

ேமனி ம்

க ம் க த் த் ேதான் தலால், "காெரன் ஒக்கல்"என

ேவண் ற் . தம

ெசல்வ நிைல, வந்த பாணன் இனி

கண்டறிய விளங்குதலால்,

"இன்ேனமாயிேனம்"என்ெறாழிந்தார். மயில்கள் படாம் ெபறின், அவற்ைற உ ப்பேதா
ெமய்ம்மைறயப் ேபார்த் க் ெகாள்வேதா ெசய்யாவாயி

ம், மயிற்குப் படாஅம்

நல்கின ெகாைட மடம் விளங்க, "உடாஅ ேபாரா ஆகுதலறிந் ம்"என்றார். உடா,
ேபாரா எனப் பன்ைமயாற்கூறிய , மயில்கள் பல ம் எஞ்சாமல் அடக்கி நின்ற .
மயில்களின் ெபா வியல்பாகிய இதைன யறிந் ைவத் ம், படாஅம் ஈந்தான் என்ற ,
ம்பால் ேவண்டப்படாத மிகச் சிறந்த ெபா ைள ம் அவன் மக்கு மிக நல்குவன்
என்ற குறிப் த்ேதான்ற நின்ற . படாம், கில். ஈத்தல் நன்ெறன ம ைம ேநாக்கா
வ ைம ேநாக்கின் என இைய ம். மன்: ஒழியிைச.
------------142. ைவயாவிக் ேகாப்ெப ம் ேபகன்
ைவயாவிக் ேகாப்ெப ம் ேபகன

ெகாைடநலத்ைதப்பற்றிச் சான்ேறாாிைடேய ஒ

ெசால்லாடல் நிகழ்ந்தேபா , அவ ட் சிலர் அவன் மஞ்ைஞக்குப் படாம் ஈத்த ம்,
தன்பால் வ ம் இரவல ள் ன் வந்ேதார் பின் வந்ேதாெரன அறியா வழங்குவ ம்
பற்றி அவற்கு மடம்பட ெமாழிந்தனர். அ ேகட்ட பரணர், "கழற்கால் ேபகன்,
வைரயா வழங்கு கத்தால் மாாி ேபாலக் ெகாைடமடம் ப வதன்றி, ேவந்தர பைட
மயங்கும் ேபாாின்கண் மடம்ப வதிலன்"என்ற க த்தைமந்த இப் பாட்ைடப் பா க்
காட்
ள்ளார்.
அ குளத் குத் மகல்வயற் ெபாழிந் ம்
உ மிடத் தவா வர்நில ட்
ம்
வைரயா மரபின் மாாி ேபாலக்
கடாஅ யாைனக் கழற்காற்ேபகன்

25
ெகாைடமடம் ப த லல்ல

5

பைடமடம் படான்பிறர் பைடமயக் குறிேன
திைண: அ .
உைர: அ
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ைற: இயன்ெமாழி. அவைன அவர் பா ய .

குளத்

உகுத் ம் - வற்றிய குளத்தின் கண்ேண ெபய் ம்; அகல் வயல்

ெபாழிந் ம் - அகன்ற விைள நிலத்தின்கண்ேண ெசாாிந் ம்; உ மிடத் உதவா
உவர் நிலம் ஊட்
ம் - இவ்வா குளத் ம் விைளநிலத் ம் ெபய்யா களர்நிலத்ைத
நிைறத் ம்; வைரயா மரபின் - எவ்விடத் ம் வைரயாதமரபிைன ைடய; மாாிேபால மைழ ேபால; கடாஅ யாைனக் கழற்கால் ேபகன் - மதமிக்க யாைனயிைன ைடய
கழல் ைனந்த காைல ைடய ேபகன்; ெகாைட மடம் ப தலல்ல

-

ெகாைடயிடத் த்தான் அறியாைமப்ப தலல்ல ; பிறர் பைடமயக்குறின்- பிறர் பைட
வந் கலந் ெபாாின்; பைட மடம் படான் - அப் பைடயிடத் த் தான் அறியாைமப்
படான் எ- .
பைட மட ெமன்ற , ரரல்லாதார்ேம
த்தார் இைளயார்ேம ம் ெசல் தல்.

ம்

கிட்டார்ேம

விளக்கம் : ேவண் மிடம் இ , ேவண்டாவிடம் இ
யாண் ம் வைரயா

ெபாழிவ

ெபாழிந் ம், உ மிடத்
ெயன்றார். என்ற

ேபக

தவா

என்

ம் ண்பட்டார்ேம

ம் வைரயைறயின்றி

மாாி ெயன்றற்கு, "அ குளத்
உவர்நில

ட்

ம்

குத் ம் அகல் வயல்

ம் வைரயா மரபின் மாாி"

ம் தன்பால் வ ம் இரவலர், வல்லாராயி

ம்

மாட்டாராயி ம், பைழேயாராயி ம் திேயாராயி ம் யாவர்மாட் ம் வைரயா
வழங்குவெனன்றவாறாம். இவ்வா வழங்குதற்கண் ேவ பா ேநாக்காைமயின்
"ெகாைட மடம்ப த லல்ல " என்றார். இனி, ஞானாமிர்த ைரகாரர், "ெகாைட மடம்
ப தல் அகாரணத்தாற் ெகாைட ெகா த்த" ெலன்பர். மயங்குதல், கலத்தல். ேதற்றா
ைக ெயன ஒளைவயார் கூறிய ம் இக் ெகாைடமடத்ைதேயயாம்.
-------------143. ைவயாவிக் ேகாப்ெப ம் ேபகன்
ைவயாவிக் ேகாப்ெப ம் ேபகன் நல்

ர்ப் பரத்ைதெயா

ண்ட றத்ெதா க்கம்

கியதனால் தன் மைனவியாகிய கண்ணகியாைரக் ைக றந்தானாக, அக்
கண்ணகியார் ெபா ட் ச் சான்ேறாராகிய கபிலர், அப் ேபகனிடம் ெசன்

அவன்

ெத ளத் தகுவன கூறக் க தி, இப் பாட் ன்கண், பாணெனா வன் கூற்றில் ைவத் ,

26
"கட ைள வழிபட்

மைழ நீங்கத் திைன விைளதலால் அதைனக் குறவர் உண்

மைலநாடனாகிய ேபகேன, ெந நல் யாங்கள் மைலச்சாரற் சீ

ர்க்குப் ேபாந்

ம்
பசி

வ த் த ன் உண ேவண் , நின்ைன ம் நின் மைலைய ம் பா நின்ேறம்; அப்
பாட் ைச ேகட் இளமகள் ஒ த்தி கண்ணீர் மார்பகம் நிைனப்பக் குழ ைசப்ப
ேபாலப் லம்பினாள். அவள் யாேரா; மிக ம் நின்னால் அளிக்கத்தக்கவளாய்
உள்ளாள்" என் கூறி ள்ளார்.
மைலவான் ெகாள்ெகன யர்ப
உய்
மாாி யான் மைழேமக் குயர்ெகனக்
கட ட் ேபணிய குறவர் மாக்கள்
ெபயல்கண் மாறிய வைகயர் சாரற்
ைனத்திைன யயி நாட சினப்ேபார்க்
ைகவள் ளீைகக் க மான் ேபசு
யார்ெகா லளிய டாேன ெந நற்
சுர ழந் வ ந்திய ெவாக்கல் பசித்ெதனக்
குணில்பாய் ரசி னிரங்கு ம வி

5

நளியி ஞ் சிலம்பிற் சீ ராங்கண்
வாயிற் ேறான்றி வாழ்த்தி நின்
நின் நின் மைல ம் பாட வின்னா
திகுத்த கண்ணீர் நி த்தல் ெசல்லாள்
ைலயக நைனப்ப விம்மிக்

10

குழ ைன வ ேபா ல தனள் ெபாிேத.
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திைண : ெப ந்திைண. ைற : கு ங்க ; தாபத நிைல மாம். அவனால்
றக்கப்பட்ட கண்ணகி காரணமாக அவைனக் கபிலர் பா ய .
உைர : மைல வான் ெகாள்க என - மைலைய மைழ வந்
உய் - மிக்க ப ையத்

வி; மாாி ஆன்

மிகப் ெபய்தலான் அப் ெபயல் அைமந்

சூழ்க ெவன் ; உயர் ப

மைழ ேமக்கு உயர்க ெவன - அம் மைழ
கில் ேமேல ேபாவதாக ேவண் ெமன;

கட ள் ேபணிய குறவர் மாக்கள் - ெதய்வத்ைதப் ேபாற்றிய குறமாக்கள்; ெபயல் கண்
மாறிய உவைகயர் - மைழ இடத்

மாறிய உவைகயராய்; சாரல் னத் திைண அயி

நாட - மைலச் சாரற்கண் னத்திைனைய

ண்

ம்

ம் நாட; சினப் ேபார் - சினத்தினாற்

ெசய் ம் ேபாைர ம்; ைகவள் ஈைக - ைக வண்ைமயாற் ெகா க்கும் ெகாைடயிைன
ைடய; க மான் ேபக - விைரந்த குதிைரைய ைடய ேபக; அளியள் யார் ெகால் அவ் வ ளத்தக்காள் யாேராதான்; ெந நல் - ேநற் ; சுரன் உழந்
பசித்ெதன - சுரத்தின்கண்ேண நடந்

வ ந்திய என

வ ந்திய ஒக்கல்

சுற்றம் பசித்ததாக; குணில் பாய்
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ரசின் - க ப் அைறயப்பட்ட

ரசு ேபால; இரங்கும் அ வி - ஒ க்கப்பட்ட

அ விைய ைடய; நளி இ ஞ் சிலம்பின் சீ

ராங்கண் - ெபாிய உயர்ந்த மைலக்கண்

சிறிய ஊராகிய அவ்விடத் ; வாயில் ேதான்றி - வாயிற்கண்ேண வந் ேதான்றி;
வாழ்த்தி நின் நின் ம் நின் மைல ம் பாட - வாழ்த்தி நின் நின்ைன ம் நின்
மைலைய ம் பாட; இன்னா

இகுத்த கண்ணீர் - அப்ெபா

இன்னாதாகச்

ெசாாியப்பட்ட கண்ணீைர; நி த்தல் ெசல்லாள் - ஒழித்தல் மாட்டாளாய்;

ைலயகம்

நைனப்ப விம்மி - ைலயிடத்ைத நைனப்பப் ெபா மி; குழல் இைனவ ேபால
ெபாி அ தனள் - குழல் இரங்கி ெயா ப்ப ேபால் மிக ம் அ தாள் எ- .
மைழ ேவண் ங் காலத் ப் ெபய்வித்தற்கும் ேவண்டாக் காலத்ெதாழித்தற்கும்
ப
உய்ப் ேபணிய குறவராகிய மாக்க ெளன்க. குறவர் மாக்கள்: இ ெபயெராட் ப்
பண் த்ெதாைக. மாக்கள் னத்திைன அயி ம் நாட, ேபக, என் ஒக்கல் பசித்ெதன
வாயிற் ேறான்றி வாழ்த்தி நின் நின் ம் நின் மைல ம் பாடக் குழல்
இைனவ ேபால அ தாள்; அவ்வளிக்கத்தக்காள் யார்ெகால், அவள்பால் அ ள்
பண்ணத் தகுெமன விைன
க்க.
இ , நின் மைலயிற் குறவர் மாக்கள் கட ட்ேபணி மைழ ேவண் ய ெபா
ெபற் த் தாம் ேவண்
ண
க மா ேபால, இவ ம் நின் அ ள்ெபற் இன்பம்
கர்வாளாக ேவண் ெமன்பெதா நயந்ேதான்ற நின்ற . மைழ மிகப் ெபய்தலா
ெனன்ப ஆற்றலாற் கூறப்பட்ட .
ேபகனால்
ேவண் ெமன்

றக்கப்பட்ட கண்ணகிைய அவேனா
இரந்

ெகாண்

கூட்ட

கூறினைமயின், கு ங்க யாயிற் .

விளக்கம் : மைழ குறித் க் குறவர் கட ைளப் ேப
பாட்ெடான்

வார், அ ள் பண்ண

ம் மரைப நற்றிைணப்

"மைலவான் ெகாள்ெகனக், கட ேளாங்கு வைர ேபண்மார்

ேவட்ெட ந் , கிைளெயா மகி ங் குன்ற நாடன்" (நற். 165) என் கூ தல் காண்க.
ஊர்க்குப் றத்ேத ள்ள மன்றிைன "வாயில்" என்றார். கண்ணகியார் அ
குத்த
கண்ணீர் இனிதன் ; இன்னாைம விைளவிப்ப ெதன்பார், "இன்னா திகுத்த கண்ணீர்"
என்றார். நின்ைன ம் நின் மைலைய ம் பாடக் ேகட் மகிழேவண் ய கண்ணகி யார்,
கண்ணீ குப்ப இன்னாதாக அதைன நி த் மா யாம் ேவண் ய வழி ம்
நி த்தா

அ தன ெரன்பார், "குழல் இைனவ ேபால் அ தனள் ெபாி " என்றார்.

இதனாற் பயன், அவர கண்ணீர் இன்னாதாக ன் விைரந் ெசன் அதைனத்
ைடத் நி த்தல் ேவண் ம் என்பைதக் குறிப்ெபச்சத்தாற் ெபற ைவத்தார்.
கண்ணகியார் ெபா ட் ப் ேபகன் மனந்ெத ள்விக்கச் ெசன்றவிடத் , அவன
நாட் க் குறவர் ெசயைல விதந்ேதாதியதன் க த்

இ ெவன்பார், "இ

நின்

28
மைலயிற் குறவர் மாக்கள்... நயந்ேதான்ற நின்ற" ெதன்றார். மைழ ேமக்குயர்கெவன
ேவண் வ அ மிகப் ெபய்த காலத்தாக ன், மிகப் ெபய்தலான் என்பைத வ வித்
ஆற்றலால் என்றார். ன் ம் பின் ம் நிற்கும் ெசாற்கள் இையதற்குாிய இைய
ஆற்றெலனப்ப ம்.
---------144. ைவயாவிக் ேகாப்ெப ம் ேபகன்
கண்ணகியாைரக் ைக

றந்ெதா கும் ேபக

ைடய றத்ெதா க்கத்ைதக்

ேகள்வி ற்ற பரணர், அக் கண்ணகியார் ெபா ட்
பாணெனா வன் கூற்றில் ைவத்

அவன் ெத

அவன்பாற் ேபாந்
மா , "வயங்கு கழ்ப்ேபக,

ன்னாள், யாங்கள் இவண் இ ண்மாைலப் ேபாதில் ேபாந்
பா ேனமாக, இளமகளா ெரா வர் கண் க
உடேன யாங்கள் அவைரத் ெதா

ழ்ந்

எம்

நின் கானத்ைதப்

ன்ேன வந்

அ

‘நீவிர் எம் தைலவனாகிய ேபக

ைடயீேரா’ ெவன வினவிேனம்; அவர் தம் கண்ணீைரத்

க்குக் கிைளைம

ைடத் க் ெகாண் , ‘யாம்

அவன் கிைளஞரல்ேலம்; எம்ேபால்வாள் ஒ த்தியின் நலத்ைத விைழந்
அவ

ைற ம் நல்

ர்க்குத் ேதேரறி வந்

நின்றார்;

நாேடா ம்

ேபாகின்றா ெனனப் பல ம் கூறாநிற்பர்’

என் உைரத்தார். ஆதலால், அவைர, நீ அ ளாயாதல் ெகா
ெபா ளைமயப் பா
ள்ளார்.

காண்" என்ற

அ ளா யாகேலா ெகா ேத யி ள்வரச்
சீறியாழ் ெசவ்வழி பண்ணி யாழநின்
காெரதிர் கானம் பா ேன மாக
நீன ெநய்த ற் ெபா ந்த ண்கண்
க ழ்ந் வா ராிப்பனி ணக நைனப்ப
இைனத லானா ளாக இைளேயாய்
கிைளைய மன்ெனங் ேகள்ெவய் ேயாற்ெகன
யாந்தற் ெறா த ம் வினவக் காந்தள்
ைக ைர விர ற் கண்ணீர் ைடயா

5

யாமவன் கிைளஞேர மல்ேலங் ேகளினி
எம்ேபா ெலா த்தி நலனயந் ெதன் ம்
வ உ ெமன்ப வயங்கு கழ்ப் ேபகன்
ஒல்ெலன ெவா க்குந் ேதெரா

10

ல்ைல ேவ
திைண ந்

நல்

ராேன.
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ைற ம் அைவ. அவைன யவள் காரணமாகப் பரணர் பா ய .

29
உைர : அ ளா யாகல் ெகா

- அ ள் பண்ணாயாதல் ெகா

; இ ள் வர -

மாைலக் காலம் வந்த அளவிேல; சீறியாழ் ெசவ்வழி பண்ணி - சிறிய யாைழ இரங்கற்
பண்ணாகிய ெசவ்வழி ெயன்

ம் பண்ணிேல வாசிக்கும் பாிசு பண்ணி; நின் காெரதிர்

கானம் பா ேனமாக - நின மைழைய ேயற் க் ெகாண்ட காட்ைடப் பா ேனமாக;
நீல்ந ெநய்த ற் ெபா ந்த உன்கண் - நீல ந ெநய்தல்ேபான் ெபா ந்த
ைம ண்ட கண்கள்; க
இைடவிட்ட

ளிகள்

ழ்ந்

வார் அாிப் பனி

ண் அகம் நைனப்ப - கலங்கி

ழ்ந்த

ைண ைடய மார்ைப நைனப்ப; இைனதல் ஆனாளாக -

வ ந் தல் அைமயா ளாக; இைளேயாய் கிைளைய மன் எம் ேகள் ெவய்ேயாற்கு என இைளேயாய், கிைளைமைய ைடையேயா எம் ைடய ேகண்ைமைய
வி ம் ேவா

க்ெகன; யாம் தன் ெதா தனம் வினவ - யாங்கள் தன்ைன வணங்கிக்

ேகட்ேடமாக; காந்தள் ைர விர ன் கண்ணீர்
ெமாட் ப்ேபா

ம் விரலாேல தன் கண்ணீைரத்

அல்ேலம் - நாங்கள் அவ

ைடயா - அவள் காந்தள்
ைடத் ; யாம் அவன் கிைளஞேரம்

ைடய கிைளஞேரமல்ேலம்; ேகள் - ேகட்பாயாக; இனி - நீ

இப்ெபா
; எம் ேபால் ஒ த்தி நலன் நயந் - எம்ைம ெயாப்பாள் ஒ த்தி ைடய
அழைகக் காத த் என் ம் வ உம் என்ப (என்றாள்) - எந்நா ம் வ ெமன் பல ம்
ெசால்

வெரன்

கூறினாள்; வயங்கு கழ் ேபகன் - விளங்கிய கைழ ைடய ேபகன்;

ஒல்ெலன ஒ க்கும் ேதெரா - ஒல்ெலன ழங்கும் ேத டேன;
நல் ரான் - ல்ைல ேவ ைய ைடய நல் ாின்கன் எ- .
கிைளையேயா ெவன ஓகார ம் என்றாெளன ஒ

ெசால்

ல்ைல ேவ

ம்

வ வித் ைரக்கப்பட்டன. நின் கானம் பா ேனமாக, இைனதலானாளாக, யாம்
தற்ெறா தனம் வினவ, தன் கண்ணீர்

ைடத் , ேபகன் ஒ த்தி நலன்நயந்

நல் ாின்கண் என் ம் வ உ ெமன்ப என்றாள்; அவைள அ ளாயாதல் ெகா ெதனக்
கூட் விைன
ெசய்க.
எம்ேபா ெலா த்தி ெயன்ற , உவைம க தா வன்ைம ைரேதான்ற நின்ற ;
எம்ைமப்ேபா ம் ெபா மக ெளா த்தி ெயன அவைள யிழித் க் கூறியவா மாம்.
இனி, யாம் தற்ெறா தனம் வினவிேனமாக, அவளாயத்தார் தம் விரலால் அவள்
கண்ணீைர
ேகெளன

ைடத் , யாம் அவன் கிைளஞேர மல்ேலம்; இ
ன் கூறி, பின் ேபகன் எம்ேபா ெலா த்தி நலனயந்

குந்தவா
நல்

யாம் கூறக்
ாின்கட்

ெசன் வ ெமன் ெசான்னார்கள்; இவ்வா இைளேயா ம் ஆயத்ேதா ம் உ ம்
ன் ற தீர்த் அ ளாயாதல் ெகா ெதன ைரப்பி மைம ம்.
விளக்கம் : கண்ணகியாைர அ ளேவண் ெமன

கம் குகின்றாராத ன்,

ெதாடக்கத்ேத, "அ ளா யாகேலா ெகா ேத" ெயன்றார். அ ளாவழிக் கண்ணகியார்
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உயிாிழத்த ம் ேபக க்குப் பழி ண்டாத ம் ெகா ைமயாய்
ம். கார்காலத்
மைழயால் கானம் இனிய காட்சி வழங்கிப் பிாிந்த காதலர் கூ யின்
தற்கு இனிய
ெசவ்வி பயத்த ன், "காெரதிர் கானம்" என்றார். அரசன் ேதவியாவ விளங்க, "யாம்
தன்ைனத் ெதா
வினவிேனம்" என்றார். "எம்ேபால் ஒ த்தி" ெயன் கண்ணகி
கூறிய

"கற் வழிப் பட்டவள் பரத்ைத ேயத்தி

ம், உள்ளத்

ட

ண்ெடன ெமாழிப"

(ெதால். ெபா ள். 39) என்பதனால் உடற்குறிப் ணர நின்ற . அவனால்

றக்கப்பட்ட

தன தனிைமைய ெவ த் க் கூ ம் குறிப் ைடயதாதல் பற்றி, எம்ேபால் ஒ த்தி
ெயன்றைத ஆசிாியர் ெகாண்ெட த் ெமாழிந்தார். பரத்ைதய நலம் கண்ணகியின்
நலத்தின் மிக்கதன் , ஒத்தி ப்பேத; அவ்வாறாக ஒ பாற்ேகாடல்
ைறைமயாகாெதனத் ெத ட் மா

ேதான்ற, "எம்ைமப்ேபா

ம் ெபா மக

ெளா த்திெயன இழித் க் கூறியவா மாம்" என்றார். "என்ப" என்ற ,
கண்ணகியார்க்குப் பாங்காயினார் உைரத்தைம ெபறப்ப ம். என்றாள் என
ெசால் கூறிற்றிலர், கண்ணகியார் கூற்

ன்ேன தாம் இைடயற்

க்குஞ்

விைரந்

ேபாந்தைம ம்,
ங் கா ம் இ ந் ேகட்டற்குத் தாம் மனங் ெகாள்ளாைம ம்
ேபகன் அறியப் லப்ப த்தற்கு. இதைனக் ைகக்கிைளவைகப் பாடாண் பாட் ெடன்பர்
நச்சினார்க்கினியர்.
--------145. ைவயாவிக் ேகாப்ெப ம் ேபகன்
சான்ேறாராகிய பரணர் இவ்வண்ணம் பாடக் ேகட்ட ெப ம் ேபகன், அவர்
வாிைசக்கும் தன் தகுதிக்கும் ஏற்பப் பாிசில் நல்கச் சைமந்தான். அதைன ன்னத்தால்
அறிந்த பரணர், இைட மறித் , "மயில் பனிக்குெமன அ ள்ெகாண்
ேபக, யாங்கள் பசித்

படாம் நல்கிய

வந்ேதாம் இல்ைல; எம்மாற் ரக்கப்ப ம் சுற்ற ம் எம்பால்

இல்ைல; நீ அறஞ் ெசய்தல்ேவண் ம்; அ ளறத்ைத வி ம் ம் அண்ணலாகிய நீ,
அதனால், இன்றிரேவ றப்பட் த் ேதேரறிச் ெசன்
கைளவாயாக; இ ேவ யாம் நின்ைன இரந்
பாட் ற் கூறி ள்ளார்.

அவ

ைடய அ ந் யைரக்

ெப ம் பாிசில்" என்

மடத்தைக மாமயில் பணிக்குெமன் ற ளிப்
படாஅ மீத்த ெகடாஅ நல் ைசக்
கடாஅ யாைனக் க மான் ேபக
பசித் வாேரம் பார மிலேம
5 களங்கனி யன்ன க ங்ேகாட் ச் சீறியாழ்
நயம் ாிந் ைற நர் ந ங்கப் பண்ணி
அறஞ்ெசய் தீேமா அ ள்ெவய் ேயாெயன
இஃதியா மிரந்த பாிசிலஃ தி ளின்

5

இப்
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இனமணி ெந ந்ேத ேரறி
10 இன்னா
திைண ம்

ைறவி ய ம்படர் கைளேம.

ைற

(145)

மைவ. அவைன யவள் காரணமாக அவர் பா ய .

உைர : மடத்தைக மாமயில் பனிக்கும் என்
காிய மயில் குளிரால் ந ங்கு ெமன்

அ ளி - ெமல்

ய தைகைமைய ைடய

அ ள் ெசய் ; படாஅம் ஈத்த - படாம் ெகா த்த;

ெகடாஅ நல் இைச - அழியாத நல்ல கழிைன ைடய; கடாஅ யாைனக் க மான்
ேபக - மதம்பட்ட யாைனைய ம் மனம் ெச க்கிய குதிைரைய

ைடய ேபக; பசித் ம்

வாேரம் - யாம் பசித் ம் வ ேவ மல்ேலம்; பார ம் இலம் - எம்மாற் பாிக்கப்ப ம்
சுற்ற

ைடேயமல்ேலம்; களங்கனி யன்ன க ங்ேகாட் ச் சீறி யாழ் -

களாப்பழம்ேபான்ற காிய ேகாட்ைட ைடய சிறிய யாைழ; நயம் ாிந்
இைசயின்பத்ைத வி ம்பி

ைற நர் -

ைறவார்; ந ங்கப் பண்ணி - அவ்விைச யின்பத்தால்

தைலயைசத் க் ெகாண்டா ம்ப

வாசித் ; அறம் ெசய்தீேமா - அறத்ைதச்

ெசய்வாயாக; அ ள் ெவய்ேயாய் என- அ ைள வி ம் ேவா ெயன; இஃ
பாிசில் - இ

நின்பால் யாம் இரந்த பாிசில்; அஃ

யாம் இரந்த

- அஃதாவ ; இ ளின் - இற்ைற

யிரவின்கண்; இன மணி ெந ந் ேதர் ஏறி - இனமாகிய மணிைய ைடய உயர்ந்த
ேதைர ஏறிப் ேபாய்;இன்னா உைறவி - காண்டற்கு இன்னாதாக உைறகின்றவள்;
அ ம் படர்கைளேம - ெபா த்தற்காிய நிைனவா ண்டாகிய ேநாையத் தீர்ப்பாயாக
எ- .
ேபக, இன்னா
இ

ைறவி அ ம் படர் கைள; யாைழப் பண்ணி யாம் இரந்த பாிசில்

எனக் கூட் க. இ ெவன்ற , அப்ப ப் படர் கைளதைல. ‘மடத்தைக மாமயில்

பனிக்கும் என்ற ளிப், படாஅ மீத்த ெகடா நல் ைசக், கடாஅ யாைனக் க மான்
ேபக; என்ற க த் ; இவ்வா ஒ காரணமின்றி ம் அ ள் பண்
வ ந் கின்ற இவட்கு அ ளா ெதாழிதல் தகாெதன்பதாம்.

கின்ற நின்னால்

இனி, அ ள் ெவய்ேயாய், யாம் இரந்த பாிசில், அறஞ்ெசய்ய ேவண் ெமன்
கூ மி ; அவ் வறந்தான் யாெதன்

ேகட்பின், நின்பால் அ ள் ெபறாைமயின்

இன்னா ைறவி அ ம் படைர நீ ெசன் கைளதல்; அதைனச் ெசய்வாயாக ெவனக்
கூட்
ைரப்பி மைம ம். பனிக்கு ெமன்றஞ்சி ெயன்ப உம் பாடம்.
விளக்கம் : மடத்தைக ெயன்றவிடத்

மடைம, ெமன்ைம. பாிக்கப்ப வ

பாரம்.

அதனால், பாிக்கப்ப ம் சுற்றத்தாைரப் பாரம் என்றார். இைசயிடத் ப் பிறக்கும்
இன்பம், ஈண்

நயம் எனப்பட்ட . அறமாவ

ெசய்யத் தகுவ . தம்மாற்
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காத க்கப்பட்டாைரத் தைலயளித்தல் தைலவர்கட்கு அறமாதலால், காத யாகிய
கண்ணகிக்குத் தைலயளி ெசய்க என்பார் "அறஞ் ெசய்தீேமா" என்றார். அஃெதன்ப
நின் வற்றாவா ெபா ளைமதி காட் தற்கு, "இனி அ ள் ெவய்ேயாய்...
அைம ம்"என்றார்.
-----------146. ைவயாவிக் ேகாப்ெப ம் ேபகன்
அந்நாளில், ேசர மன்ன ள் தக ெரறிந்த ெப ஞ்ேசர
ம் ெபாைறையப் பா ,
அவன் தந்த நாட்டரைசத் தான் ேமற்ெகாள்ளா அவைனேய ேமற்ெகாண் ஆட்சி
ாி மா இரந் பின்னின் வண் கழ் ெபற் விளங்கின சான்ேறார் அாிசில்கிழார்
என்பவர். அவர ஊராகிய அாிசில் என்ப அாிசிலாற்றங்கைரயில் விளங்கிய ஊராகு
ெமன் அறிஞர் க
வர். ேவளாண்கு த் ேதான்றலாகிய இக் கிழார் தக ாிடத்ேத
இ ம்ெபாைறெயா ெபா
ழ்ந்த அதியமான் எழினியிடத் ம் நல்ல அன் ைடயர்.
தக ைர ெவன்றதனாற் ேசர க்குண்டாகிய சிறப்ைபப் பதிற் ப்பத் எட்டாம்
பத்தி

ம்,

ழ்ந்த எழியினின் சிறப்ைப இத் ெதாைக

ராய"ெமனத் ெதாடங்கும் பாட்
"மன்பைத காப்ப அறி

வ

ற்கண் வ ம் "கன்றம

ம் (230) பாராட் ப் பா

ள்ளார். ேசரன

பண்ைப,

த் , நன்றறி ள்ளத் ச் சான்ேறா ரன்ன நின்

பண் "(பதிற்.72) என் ம், தான் உணர்வன
ணர்ந் பிறர்க்குைரத்
நல்வழிப்ப த் ம் நைர தாளனாகிய ேராகிதைனத் ெத ட் ய நலத்ைத "வண்ைம
மாண் ம் வள

ெமச்ச ம், ெதய்வ ம் யாவ ம் தவ ைட ேயார்க் ெகன, ேவ ப

நனந்தைலப் ெபயரக், கூறிைன ெப ம" (பதிற். 74) என் ம் பாராட் வர். தக ைர
ெயறிதற்கு ன் ேசரன்ெபா ட் இவர் அதியமான் எழினிைய யைடந் ேசரன
பைடப்ெப ைமைய ணர்த்திய ஞான் அவன் ேகளாெதாழிந்தனன்.
அதைன, "ெபாைறய, நின் வள

மாண்ைம ம் ைகவண்ைம ம், மாந்த

ரளவிறந்தனெவனப் பன்னாள், யான் ெசன் ைரப்ப ந் ேதறார் பிற ம், சான்ேறார்
உைரப்பத் ெதளிகுவர் ெகால்ெலன, ஆங்குமதி ம ளக் காண்குவல், யாங் குைரப்ேப
ெனன வ ந் வல் யாேன"(பதிற். 73) என்
நலத்ைத, "ெவல்ேபா ராடவர் மறம் ாிந்

கூ கின்றார். தக ைர எழினி காத்த
காக்கும், வில்பயில் இ ம்பின்

தக ர்"(பதிற். 78) என்பர். இப் ேபாாில் அதியமான் எழினி
வ ந்திய அாிசில்கிழர், "ெபாய்யா எழினி ெபா

ழ்ந்த

கண்

ைகயற்

களஞ் ேசர, ஈன்ேறாள் நீத்த குழவி

ேபால, தன்னமர் சுற்றம் தைலத்தைல இைனய, க ம்பசி கலக்கிய வி ம்ைபகூர்
ெநஞ்சேமா
" ழ்கு

ேநா ழந்

ைவகிய உலகம்"( றம் 230) என ெமாழிந் , கூற்றம்,

ழவன் வித் ண் டாங்கு"எழினிைய

ண்

தனக்ேக ேக ெசய்
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ெகாண்டெதனக் கூறினர். ேபாாிற் ண்பட்ட

ரைன, மகளிர் ண்

க்கு ம ந் ம்,

ெசவிக்கும் உள்ளத் க்கும் இனிய இைச ம் வழங்கி ேயாம் ம் திற ம், ண்பட்
வி ம் ரைனச் சான்ேறார் பாராட் ங்கால் அவன் நாணத்தால் தைலயிைறஞ்சும்
பண் ம் பிற ம் மிக்க சுைவயைமய இவராற் பாடப்பட் ள்ளன.
இவ்வண்ணம் நல் ைசப் லைமயால் சிறப் ற் விளங்கும் அாிசில்கிழார்க்குப்
ெப ம்ேபகன் கண்ணகியாைரத் றந்
றத்ெதா கும் ெசயல் ெசவிப் லனாயிற் .
அவர் அவன்பால் அைடந் அவன் நலம் பாராட் னர். அவ ம் இவர்க்குப் ெப ம்
பாிசில் நல்கினன்; அவர், "என்ைன நயந்

பாிசில் நல்குைவயாயின், யான் ேவண் ம்

பாிசில் ஈதன் ; நீ அ ளாைமயால் அ ந் ய ழக்கும் அாிைவ, நின் அ ட் ேபற்றால்
தன் கூந்தைல
த் ப் ச்சூ மா நின் ேத ம் குதிைர ம் ட் ற் அவள்
மைனக்குச் ெசல் தல் ேவண் ம்; இ ேவ யான் ேவண் ம் பாிசில்"என்ற
க த்தைமந்த இப்பாட்ைடப் பா
ள்ளார்.
அன்ன வாகநின் ன ங்கல ெவ க்ைக
அைவெபறல் ேவண்ேட ம ேபார்ப் ேபக
சீறியாழ் ெசவ்வழி பண்ணிநின் வன் ல
நன்னா பாட ெவன்ைன நயந்
பாிசி னல்குைவ யாயிற் குாிசினீ
நல்கா ைமயி ைனவரச் சாஅய்
அ ந் ய ழக்குநின் றி ந்திைழ யாிைவ
க மயிற் கலாவங் கால்குவித் தன்ன
ஒ ெமன் கூந்தற் கமழ் ைக ெகாளீஇத்

5

தண்கமழ் ேகாைத ைனய

10

வண்பாி ெந ந்ேதர்

(146)

திைண ம்

ைற

ண்கநின் மாேவ.

மைவ. அவைன அவள் காரணமாக அாிசில் கிழார் பா ய .

உைர: அன்ன வாக - அத்தன்ைமயவாக; நின் அ ங்கல ெவ க்ைக அைவ நின்னால் தரப்பட்ட ெப தற்காிய ஆபரண ம் ெசல்வ மாகிய அைவ; ெபறல்
ேவண்ேடம் - ெப தைல வி ம்ேபம்; அ ேபார்ப் ேபக - ெகால்

ம் ேபாைர ைடய

ேபக; சீறி யாழ் ெசவ்வழி பண்ணி - சிறிய யாைழச் ெசவ்வழியாகப்பண்ணி வாசித் ;
நின் வன் ல நன்னா பாட - நின வ ய நிலமாகிய நல்ல மைலநாட்ைடப் பாட;
என்ைன நயந் பாிசில் நல்குைவ யாயின் - என்ைனக் காத த் ப் பாிசில்
த குைவயாயின்; கு சில் - தைலவேன; நீ நல்காைமயின் - நீ அ ளாைமயால்;
ைநவரச் சாஅய் - கண்டார் இரங்க ெம ந் ; அ ந் யர் உழக்கும் நின் தி ந்திைழ
அாிைவ - அாிய யரத்தான் வ ந் ம் உன் ைடய தி ந்திய அணிைய ைடய
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அாிைவய ; க மயிற் கலாவம் கால்குவித் தன்ன ஒ ெமன் கூந்தல் - தைழத்த
மயி ன பீ ையக் காெலான்றக் குவித்தாற்ேபான்ற தைழத்த ெமல் ய
கூந்தற்கண்ேண; கமழ் ைக ெகாளீஇ - மணம் கம ம் ைகையக் ெகாள்

வித் ;

தண் கமழ் ேகாைத ைனய - குளிர்ந்த மணங் கம ம் மாைலையச் சூட; வண் ாி
ெந ந் ேதர் நின் மா ண்க - வளவிய ெசலைவ ைடய உயர்ந்த ேதைர நின்
குதிைரகள் ண்பனவாக எ- .
அன்னவாக ெவன்ற , இரவலர்க்கு அ ங்கல ெவ க்ைககைள எளிதிற் ெகா ப்ைப
யன்ேற; அவ் ெவ க்ைக எமக்கும் எளிதாக என்றவாறாம்.
விளக்கம்: இரவலராகிய எம்பால் நீ ெசய் ம் அ

ம் ெகாைட ம் என் ம் திாியா

எளிதில் அைம ம். அத்தன்ைமயேவயாக இ ப்ப, நின் மைனவிபாற் ெசய் ம்
தைலயளியிற்றான் அத்தன்ைம சிறி

திாிந்தைன ெயன்ப பட, "அன்னவாக"என்றார்.

ெசவ்வழி, இரங்கற் பண். நின் அாிைவக் குண்டாகிய
ைரயாேத ெமய்ேய நன்கு லப்ப மா
சாஅய்" என் ம், அ

ெம ந்

யரத்ைத அவள் வாய்திறற்

காட் கிற ெதன்பார், "ைநவரச்

நீ அ ளாைமயால் வந்தெதன்பார், "நல்காைமயின்"என் ம்

கூறினார். மகளிர் கூந்தற்கு மயிற் கலாவத்ைத
"ஒ மயிற் கலாவத் தன்ன இவள் ஒ

வைம கூ தல் மர ; பிற ம்,

ெமன் கூந்தல்"(கு ந்.225) என்ப

காண்க.

கணவைனப் பிாிந்த மகளிர் தம்ைம ஒப்பைன ெசய் ெகாள்வதிலராக ன், "கமழ் ைக
ெகாளீஇத் தண்கமழ் ேகாைத ைனய"என்றார்.
----------147. ைவயாவிக் ேகாப்ெப ம் ேபகன்
இந்நிைலயில் ெப ம்ேபகைனத் ெத ட்டற்குப் ேபாந்த சான்ேறார்க ள்
ெப ங்குன் ர்கிழார் என்பா ம் ஒ வர். இவர் ேசாழேவந்தனான உ வப்பஃேறர்
இளஞ்ேசட் ெசன்னிையக் கண் , தா ற்ற வ ைம யறிவித் ப் பாிசில் ெபற்றவர்.
பின்னர் ஒ கால் இவர் குடக்ேகாப் ெப ஞ்ேசர
ம்ெபாைறையக் கண்டார்.
அவ க்குத் தம்ைமப் பற்றி வ த் ம் வ ைமத் ன்பத்ைத ம், தாம் பிாிந் ைறத
தம் ைடய மைனவியார் எய் ம் வ த்தத்ைத ம் ெதாிவித்தார்.

ன்

அவன்ஒன் ம் ெகாடானாக, அவைன ேநாக்கி, " ம்மேனா ம் இைனயராயின்
எம்மேனார் இவண் பிறவலர்"( றம்.211) என் ம்,
வழிநாள், ெபாய்ெயா

ன்னாள் ைக ள்ள ேபாற் காட்

நின்ற றநிைல வ த்தம், நாணா யாயி

கூறி"( றம்.211) ைன. ெயன வ ந்தி

ம் நாணக்

ைரத் த் தி ம்பினர். பின்னர் அவர்,
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ெப ஞ்ேசரல் இ ம்ெபாைறயின்றம்பி இளஞ்ேசர
ம்ெபாைறையக் கண்டார்.
அவன் நல்லறிவினனாக ன் ெப ங்குன் ர்கிழாைர நன்கு வரேவற் இனி
சிறப்பித்தான். அவர் அவன்ேமல் பதிற் ப்பத் ட் காணப்ப ம் ஒன்பதாம் பத்ைதப்
பா னர்; அவ

ம், அதைன வியந்

ெகா க்கெவன்

உவைகயின்

மகிழ்ந்ேதற் , "ம ளில்லார்க்கு ம ளக்

ப்பத்தீராயிரம் காணங் ெகா த் , அவர் அறியாைம

ஊ ம் மைன ம் வளமிகப் பைடத் ஏ ம் இன்ப ம் இயல்வரப் பரப்பி, எண்ணற்
காகா அ ங்கல ெவ க்ைகெயா பன் றாயிரம் பாற்படவகுத் க் காப் மறம்
விட்டான்" என்ப. அப்பத்தின்கண், இளஞ்ேசர
ம்ெபாைறைய, "பா நர் ெகாளக்
ெகாளக் குைறயாச் ெசல்வத் ச் ெசற்ேறார் ெகாலக் ெகாலக் குைறயாத் தாைனச்
சான்ேறார், வண்ைம ம் ெசம்ைம ம் சால் ம் அற
நல் ைச, நிலந்த

ம், கன்

கழ்ந்தைசயா

தி வின் ெந ேயா"(பதிற்.82) ெனன் ம், "வானிநீாி

சாயலன்"(பதிற். 86) என் ம், "விறல் மாந்தரன் விறல் ம க, ஈர

ம் தீந்தண்

ைடைமயின் நீேரா

ரைனைய, அளப் ப ைமயின் இ விசும் பைனைய, ெகாளக்குைற படாைமயின்
ரைனைய, பன்மீ னாப்பண் திங்கள் ேபாலப்,

த்தச் சுற்றெமா

ந்நீ

ெபா ந்

ேதான்றைல" (பதிற்.90) என் ம் பாராட் , "பல்ேவல் இ ம்ெபாைற நின்ேகால்
ெசம்ைமயின், நாளினாளின் நா ெதா
அரசியல் பிைழயா

ேதத்த, உயர்நிைல

லகத்

யர்ந்ேதார் பரவ,

ெச ேமந் ேதான்றி, ேநாயிைல யாகியர் நீேய"(பதிற். 81) என் ம்,

"நின்னாள், திங்கள் அைனய வாக திங்கள், யாண்ேடாரைனய வாகயாண்ேட, ஊழி
யைனய வாக

ழி, ெவள்ள வரம்பினவாக"என் ம் "மாகஞ் சுடர மாவிசும் கக்கும்,

ஞாயி ேபால விளங்குதி"(பதிற்.88) ெயன் ம், வாழ்த்தி யி ப்ப ம் பிற ம் மிக்க
இன்பந் த வனவாகும்.
இங்ஙனம் குடக்ேகா இளஞ்ேசர
ெப ங்குன்

ம்ெபாைறயாற் ெப ஞ் சிறப்ெபய்திய

ர்கிழார் கபிலர்பால் நன்மதிப் ைடயர். "வயங்குெசந் நாவின், உவைல

கூராக் கவைலயில் ெநஞ்சின், நனவிற் பா ய நல் ைசக் கபிலன்"(பதிற்.85)
என்பதனால் இஃ இனி விளங்கும். இக் கபிலர் த ேயார் ைவயாவிக்
ேகாப்ெப ம் ேபகைன யைடந் , அவைனத் ெத ட் ம் ெசயல்வைக யறிந் தா ம்
அவைனக் காண வந்தார். இவைர ம் அப் ேபகன் மிக்க சிறப் டன் வரேவற் ப்
பாிசில் நல்கத் தைலப்பட்டான். ஆனால், இவேரா, ஒ

பாணன் கூ ம் கூற்றில்

ைவத் , "ெந நல் யாம் ேபாந் யாழிைசத் ச் ெசவ்வழிப் பண்ைணப் பாடக் ேகட்
ஒ பாற் கண்ணீ ம் கம்பைல மாய் நின் ஒ தனிமகள் தன் ைமயி ங் கூந்தல்
மண் த ம் ச்சூட மின்றி வ ந்தக் கண்ேடன். அவள் தன் கூந்தைல மண்ணிப்
ச்சூ

மகி மா

நீ அவைள ய

தல் ேவண் ம்; ஆவியர் கு த் ேதான்றலாகிய நீ

அ ெசய்தேல எமக்குத் த ம் பாிசிலாம்’’என்ற ெபா ளைமய இப் பாட்ைடப்
பா னார்.

36
கன் ைழ ய விப் பன்மைல நீந்திச்
சீறியாழ் ெசவ்வழி பண்ணி வந்தைதக்
கார்வா னின் ைற தமியள் ேகளா
ெந ந ெலா சிைறப் லம் ெகாண் ைற ம்
அாிமதர் மைழக்க ணம்மா வாிைவ
மண்
மணியின் மாசற மண்ணிப்
மலர் கஞல வின் ெபயாின்

5

அ மெனம் பாிசி லாவியர் ேகாேவ.
திைண ந்
பா ய .
உைர: கன்

ைற
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மைவ. அவள் காரணமாக அவைனப் ெப ங் குன்

ைற அ விப் பன்மைல நீந்தி - கன் ைழக்க ணின்

ர்கிழார்

வி ம்

அ விைய ைடய பல மைலகைள அாிதிற் கழித் ; சீறி யாழ் ெசவ்வழி பண்ணி
வந்தைத - சிறிய யாைழச் ெசவ்வழி ெயன் ம் பண்ைண வாசிக்கும்ப யாகப் பண்ணி
வாசித்

வந்ததற்கு; கார் வான் இன்

ைற - கார்காலத்

மைழயின

இனிய

ளி

ழ்கின்ற ஓைசைய; தமியள் ேகளா - தமியளாகக் ேகட் ; ெந நல் -ேநற் ; ஒ
சிைறப் லம் ெகாண் ைற ம் - ஒ பக்கத் த் தனிைமெகாண்
ந்த; அாி மதர்
மைழக்கண் அம்மா அாிைவ -அாிபரந்த மதர்த்த குளிர்ச்சிைய ைடய கண்ணிைன ம்
அழகிய மாைம நிறத்திைன

ைடய அந்த அாிைவய ; ெநய்ெயா

ைமயி ங் கூந்தல் - ெநய்யாற்

றக்கப்பட்ட ைமேபா

மணியின் மாசற மண்ணி - ஒப்பிமிடப்பட்ட நீலமணியி
கஞல - ெசவ்வி மலர் ெந ங்கும் பாிசு; இன்

றந்த

ம் காிய மயிைர; மண்
ம் மாசறக் க வி;

ெபயாின் - இன்

மலர்

வ ைவயாயின்; அ

மன்- அ வாகும்; எம் பாிசில் - எம் ைடய பாிசில்; ஆவியர் ேகாேவ - ஆவிய ைடய
ேவந்ேத எ- .
உைற,

ளி; என்ற

ஆகுெபயரால்

ளியி ேனாைசைய. மன்: அைச. சீறி யாழ்

ெசவ்வழி பண்ணி வந்ததற்கு அாிைவ கூந்தல்
மலர் கஞ ம்ப , அவள்பால்
என்ெனா ம் வாின் எம் பாிசில் அ ெவனக் கூட் க. ெநய் சுதேலா ேப தைலத்
றந்த ெவனி மைம ம். ெசவ்வழி பண்ணி வந்த ,
இையத் ைரப்பா
ளர்.

மலர் கஞல ெவன்

விளக்கம்: ேபக ைடய மைலநா குன் களாற் சூழப் பட்
த்த ன், "கன் ைழ
ய விப் பன்மைல நீந்தி"ெயன்றார். கார்காலத்தில் மகளிர் தம் காதலைரப்
பிாிந்தி த்தைல யாற்றாராக ன், "கார்வான் இன்
உைற - மைழத் ளி. இஃ

ஆகுெபயராய், அத் ளி

ைற தமியள் ேகளா"என்றார்.
் ஓைசேமல் நின்ற . லம்

37
தனிைம. "அாிமதர் மைழக்கண் அம்மா அாிைவ"ெயன்ற , இன்ன சிறப் ைடய
அாிைவ. தனிைமத் ன் ற் க் கூந்தல் ெநய் ம்
ம் அணித ன்றிப்
ெபா விழந்தி ப்ப கூடாெதன்ப பட நின்ற . நீ அவள் பால் ெசன் அ
தல்
ேவண் ம் என்பார், அ ள்ெபற்றவழி அவள் ெசய் ெகாள் ம் ஒப்பைனைய
ெய த்ேதாதினார். தமக்குச் சால் அ வாக ன். காதலன் ைடய மைனவி ம்
கணவ

மாயினார் பிாிந்தி ப்பின், இ வைர ம் ஒன் ப த்தி வாழ்

நடாத்தப் பண்

இனி

தல் சான்ேறார்க்குச் சால்ெபன்ப , "ெசால் ய கிளவி அறிவர்க்கும்

உாிய" (ெதால். கற்.13) என் ம், "நம்

ர்ப்பிாிந்ேதார்ப் ணர்ப்ேபார் இ ந்தனர்

ெகால்ேலா"(கு ந்.146) என் ம் வ வனவற்றால் அறியப்ப ம்.
------------148. கண்டீரக் ேகாப்ெப

நள்ளி

இவன் வள்ளல்கள் எ வ ள் ஒ வன். இவ்வள்ளல்கள் ஈைகயாகிய ெசந் கத்ைதப்
ண் தமி லகத்ைதத் தாங்கினெரன இைடக்கழி நாட் நல் ர் நத்தத்தனார்
கூ வர். இந்நள்ளி கண்டீரக் ேகாெவன் ம், கண்டீரக் ேகாப்ெப

நள்ளி ெயன் ம்

கூறப்ப வன். இளங்கண்டீரக் ேகா ம் உண்ைமயின், இவன் ெப நள்ளி
ெயனப்பட்டான். ெப ைம இவற்ேக சிறப் ாிைமயாதல் ேதான்றப் ெப ங் கண்டீரக்
ேகாெவன்னா

"ெப நள்ளி’’ெயனச் சான்ேறார் கூறினர். இவன் அ ள் நிைறந்த

ள்ள ைடயனாய் இரவலர் வ ைமத் யர் ேபாக்கும் ரனாய் விளங்கினைமயின்,
இவைனச் சான்ேறார் ெபாி ம் ேபணிப் பாராட் னர். ேதாட் ெயன் ம் மைலையத்
தன்னகத்ேத ைடய நா கண்டீர நாடாகும். இவன இக் கண்டீர நா மைல
நாடாத ன், இவைன "நளிமைல நாடன் நள்ளி"ெயன் பாராட் வர்.இவன
ெகாைடநலத்ைதப் ெபாி ம் கர்ந்தவர் வன்பரணெரன் ம் சான்ேறாராவர். ஆசிாியர்
பரணாின் ேவ ப த்தறிதற்கு இவர வன்பரணெரன் ம் ெபயேர
நன்கைமந்தி க்கிற . இவர் நள்ளிையேய யன்றி ஓாி ெயன் ம் வள்ளைல ம்
பா

ள்ளார். இவ க்குப் பிற்காலத்தவரான ெப ஞ்சித்திரனார், இவைன,

"ஆர்வ ற் , உள்ளி வ நர் உைல

நனிதீரத், தள்ளா தீ ந் தைகசால் வண்ைமக்,

ெகாள்ளா ேராட் ய நள்ளி"( றம்.158) என்

சிறப்பித் ள்ளார்.

இனி, இப்பாட் ன்கண், வன்பரணர் நள்ளிைய யைடந்

அவன

விறைல ம்

ெகாைடைய ம் பாராட்ட, அவன் "சான்றீர், நீவிர் கூ ம் நலம் பல ம் என்பால்
உளேவா என ஐ

கின்ேற"ெனன்ற குறிப் ப்படச் சில நல்

ைர வழங்கினனாக,

"பீ ல்லாத ேவந்தைர அவர் ெசய்யாதவற்ைறச் ெசய்ததாகப் ெபாய் ைனந்
ேக வாகும் வ ைம நின் ெகாைடயால் எம்பால் இல்ைலயாத ன், எம

ைரத்தற்

நாக்கு

38
ஒ வைர ம் அவர் ெசய்யாதன கூறிப் பாராட்டற்கு அறியா "என்
விைடயி த் ள்ளார்.

அவற்கு

கறங்குமிைச ய விப் பிறங்குமைல நள்ளிநின்
அைசவி ேனான்றா ணைசவள ேனத்தி
நாெடா நன்கலங் களிற்ெறா ெகாணர்ந்
கூ விளங்கு வியனகர்ப் பாிசின் ற் றளிப்பப்
பீ ன் மன்னர்ப் கழ்ச்சி ேவண் ச்
ெசய்யா கூறிக் கிளத்தல்

5

எய்யா தாகின்ெறஞ் சி ெசந் நாேவ.
திைண: பாடாண் ைண.
வன்பரணர் பா ய .
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ைற: பாிசிற் ைற. கண்டீரக் ேகாப்ெப

நள்ளிைய

உைர: மிைச கறங்கு அ விய - உச்சிக்கணின் ம் ஆ த் திழித ம்
அ வியிைன ைடய; பிறங்கு மைல நள்ளி - உயர்ந்த மைலைய ைடய நள்ளி; நின்
அைசவில் ேநான்றாள் நைச வளன் ஏத்தி - நின தளர்ச்சியில்லாத வ ய
யற்சியானாய நச்சப்ப ம் ெசல்வத்ைத வாழ்த்தி; நாெடா
ெகாணர்ந்

- நாெடா ம் நல்ல அணிகலத்ைதக் களிற்ெறா

விளங்கு வியன் நகர் - ெநற்கூ

நன்கலம் களிற்ெறா
ெகாணர்ந் ; கூ

விளங்கும் அக ய நகாின்கண் இ ந் ;

அளிப்ப - சூழ்ந்தி ந்த பாிசிலர்க்கு அளித்

ற்

பாிசில்

வி வதால்; பீ ல் மன்னர்ப் கழ்ச்சி

ேவண் - பிறர்க் கீ ம் ெப ைமயில்லாத அரசைரப் க ம் கழ்ச்சிைய வி ம்பி;
ெசய்யா கூறிக் கிளத்தல் எய்யா தாகின் - அவ்வரசர் ெசய்யாதனவற்ைறச் ெசால்
அவர் குணங்கைளக் கூ தைல அறியாததாயிற் ; எம் சி
ெசவ்விய நா எ- .
ெபாய் கூறாைமயிற் "சி

ெசந் நா - எம் ைடய சிறிய

ெசந் நா"என்றார்; தற் கழ்ந்தாரா காமற் "சி

நா"என்றார். அ விய ெவன்ப

விகாரம். நள்ளி, நீ பாிசில்

ெசந்

ற்றளித்தலால், எம் சி

ெசந்நா நின் நைசவளேனத்தி, மன்னைரப் கழ்ச்சிேவண் க் கிளத்தல் எய்யாதாகின்
எனக் கூட் க. நின்னைசவள ேனத்திக் ெகாணர்ந்
ற்றளித்தலா ெலனப் பாிசிலர்
ேமேலற்றி ைரப்பி மைம ம்.
விளக்கம்: வள ைடைமக் கழகு பலரா

ம் நச்சப்ப ந் தன்ைமயாத ன், "நைச

வளன்" என்றார்.
களின் ெத ப் றத்ேத ெநற்கூடைமத்தல் பண்ைடேயார் மர ;
இன் ம் சிற் ர்களில் இக் கூ கள் காணப்ப ம். ற் தல் - சூழ்தல். பாணர்
சூழ்ந்தி ந்

வளம் ெபற் ச் ெசல்பவாக ன், " ற்

ற்றி க்ைக"என்

பாிசில்"என்றார். "பாண்

சான்ேறார் வழங்குதல் காண்க. பீ ல் மன்னர் என்றவிடத் ப் பீ ,
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பிறர்க்கீ ம் ெப ைமேமற் . அ வி ெயன்ப

அ விய ெவன அகரம் ெபற்

வந்த

விகார ெமன்கின்றனர்; இதைனப் ெபயெரச்சக் குறிப்பாகக் ேகாடல் ேநாி . நின்ைன
ேயத்தி, நீ த ம் நன்கல ம் களி ம் ெகாணர்ந்

தம்ைம

பாிசிலர் அளித்தலால் என

ெமன்பார்,

ைரப்பி

ம் அைம

ற் ம் இரவலர்க்குப்

"நின்னைச.........அைம ம்"என்றார்.
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நள்ளியின் பாிசில் ெபற்

நள்ளி

வி ந் ண்

மகிழ்ந்தி க்கும்

கூட்டத்ேத ஒ கால் ஒ சி நிகழ்ச்சி ேதான்றிற் . அவ ள், பாடற்குாிய பாணர்,
காைலயில் இைசத்தற்குாிய ம தப் பண்ைண ம் மாைலயிற் பாடற்குாிய ெசவ்வழிப்
பண்ைண ம் ைற மயங்கி ைறேய மாைலயி ம் காைலயி ம் தவறிப் பா னர்.
அ

குறித்

வியப் ற்ற நள்ளி, அவர்க்குத் தைலைம தாங்கும் வன்பரணைர

வினவினனாக, அவர் வித்தகம் பட, "நள்ளி! காைலயில் ம த ம்
மாைலயிற்ெசவ்வழி ம் பா தல் வரலாற்
ைற; நீ அவர்க்கு வ ைம லனாகா
வண்ணம் ேவண் வன நிரம்ப வளித் ஓம் தலால் அம் ைறைமயிைன
மறந்தனர்"என்ற க த்ைத இப் பாட் ன்கண் அைமத் ப் பா
ள்ளார்.
நள்ளி வாழிேயா நள்ளி நள்ெளன்
மாைல ம தம் பண்ணிக் காைலக்
ைகவழி ம ங்கிற் ெசவ்வழி பண்ணி
வரெவமர் மறந்தன ர நீ
5 ர க்கடன்
திைண: அ .

ண்ட வண்ைம யாேன.
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ைற: இயன்ெமாழி. அவைன அவர் பா ய .

உைர: நள்ளி வாழி - நள்ளி, வாழ்வாயாக; நள்ளி-; நள்ெளன் மாைல - நள்ெளன்
ஓைசைய ைடய மாைலப்ெபா தின்கண்; ம தம் பண்ணி - ம த ெமன்கின்ற
பண்ைண வாசித் ; காைல - காைலப் ெபா தின்கண்; ைகவழி ம ங்கிற் ெசவ்வழிப்
பண்ணி - ைகவழியாகிய யாழின்கண் ெசவ்வழி ெயன் ம் பண்ைண வாசித் ; வர
எமர் மறந்தனர் - வரலாற்
ைறைமைய எம் ைடய பாணர் சாதியி ள்ளார்
மறந்தார்; அ -அவ்வா மறந்த ; நீ ர க் கடன் ண்ட வண்ைமயான் - நீ
ெகா த் ஓம் தைலக் கடனாக ேமற்ெகாண்ட வண்ைமயான் எ- .

ம்
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ைகயகத் ெதப்ெபா
ம் இ த்தலான் யாைழக் ைகவழி ெயன்றார், ஆகுெபயரான்.
வரவவர் மறந்தனர் என்ப உம் பாடம்.
விளக்கம்: காைலயில் ம தப் பண்

ம், மாைலயிற் ெசவ்வழிப் பண்

ம் இைசத்தற்

குாியவாம். நள்ளியால் அளிக்கப்பட்ட பாணர், இைச மரைப மறந் , ெசவ்வழிையக்
காைலயி ம் ம தத்ைத மாைலயி ம் ைறபிறழ்ந் திைசக்கின்றனர் என்பார், "மாைல
ம தம் பண்ணிக் காைலக் ைகவழி ம ங்கிற் ெசவ்வழி பண்ணி" இைச ன் ைறைய
மறந்தனர் என்றார். வர - இைச ல் வரலாற்
ைறைம.. இப்பிைழக்கும் எமர்
காரண மல்லர்; நின

வண்ைம அவைர அம் ைறைமைய மறக்கச் ெசய்த ெதன்பதாம்.
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நள்ளி

கண்டீரக் ேகாப்ெப நள்ளிபால் ெப நட் க் ெகாண்ெடா கிய சான்ேறார்
வன்பரணர். இவைரப் பரணாின் ேவ பட ணர வன்பரண ெரன்றனர் சான்ேறார்.
ஈண்
கண்

நள்ளிையத் தாம் கண்ட கூ மா ேபால, வல்விேலாாிையச் சுரத்திடத்ேத
இவர் பாிசில் ெபற் ேமம்பட்டனர். இவர் பாட் கள் இலக்கிய நலம்

சிறந்தைவ. இப் பாட் ன்கண் தாம்

தன் தலாக அவைனக் கண்ட ம், அவன்

தைலயளி ெசய்த ம் சான்ேறார்க் குைரப்பாராய், "வ ைம ற் வ ந்திய யான்
இரவலர் சுற்றத் டேன றப்பட் நள்ளியின கண்டீர நாட் க்குப் பல கல் ம்
கான ம் கடந் ெசன்ேறன். ஒ நாள் வழி நைட வ த்த மிகுதியால் யாங்கள்
காட் டத்ேத ஒ பலாமரத்தின் அ யில் அமர்ந்தி ந்ேதம். மான் கணத்ைத ேவட்டம்
ாிந் அவற்றின் கு தி ேதாய்ந் சிவந்த கழற்கா ம் மணி விளங்கும்
ெசன்னி
எம்

ைடய ெசல்வத் ேதான்ற ெலா வன் எம்பால் ேபாந் , எம் வ த்த

கேநாக்கித் ேதர்ந்

ெகாண்டானாக, அவைனக் கண்

ைககவித்தி க்கச்ெசய் , தன்ெனா

ேபாந்

ற் ம்

எ ந்த என்ைனக்

காட் டத்ேத பரந்தி ந்த வில்

ைடய

இைளயர் தி ம்பப் ேபாத
ன், தன் ைகயி
ந்த தீக்கைட ேகாலால் தீ ட் க்
கானிைடக் ெகான்ற விலங்கின் ஊைனக் காய்ச்சி எம்ைம ண்பித்தான். உண்
பசிதீர்ந்த யாங்கள், மைலச்சார ல் ஒ கிய அ விநீைரப் ப கி அயர்

நீங்கிேனமாக,

"எம்பால்
ெபா ந்திய நன்கலம் ேவறில்ைல; யாம் காட் நாட் டத்ேதம்"என்
ெமாழிந் தன் மார்பிற் ண்
ந்த த்தாரத்ைத ம ◌் ன்ைகயிலணிந்தி ந்த
கடகத்ைத ம் தந்தான்; யாங்கள் அவன் வள்ளன்ைமைய வியந் , "ஐய, நீவிர் யார்?
ம் ைடய நா
ெமாழியா

யா ?"என வினவிேனம்; அவன் ஒ ெமாழிேய

ம் விைடயாக

எம்பால் விைடெபற் ச் ெசன்றான். பின்னர், யாங்கள் வழியில் பிறமக்கள்

தம் ட் ேபசிக்ெகாண்ட ெசாற்களால், இவ்வா

அ ள்ெசய்த வள்ளல்,
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ேதாட் மைலக்குாிய கன்மைலநாடனான கண்டீரக் ேகாப் ெப நள்ளி ெயனத் ெதாிந்
ெதளிந்ேதம்"என் கூறி ள்ளார்.
கூதிர்ப் ப ந்தி னி ஞ்சிற கன்ன
பாறிய சிதாேரன் பல
தற் ெபா ந்தித்
தன்
ள்ேளன் பிறி
லம் படர்ந்தெவன்
உயங்குபடர் வ த்த
ைல ேநாக்கி
மான்கணந் ெதாைலச்சிய கு தியங் கழற்கால்
வான்கதிர்த் தி மணி விளங்குஞ் ெசன்னிச்
ெசல்வத் ேதான்றேலார் வல்வில் ேவட் வன்
ெதா தென ென ேவற் ைககவித் திாீஇ
இ தி னன்ன வானிணக் ெகா ங்குைற

5

கானதர் மயங்கிய விைளயர் வல்ேல
தாம்வந் ெதய்தா வளைவ ெயாய்ெயனத்
தான்ெஞ தீயின் விைரவனன் சுட் நின்
இ ம்ேப ெராக்கேலா தின்ெமனத் த த ன்
அமிழ்தின் மிைசந் காய்பசி நீ்ங்கி

10

நன்மர னளிய ந ந்தண் சாரற்
கன்மிைச ய வி தண்ெணனப் ப கி
வி த்த ெறாடங்கிேன னாக வல்ேல
ெப தற் காிய
சா னன்கலம்
பிறிெதான் றில்ைலக் காட் நாட் ேடெமன

15

மார்பிற் ண்ட வயங்குகா ழாரம்
மைடெசறி ன்ைகக் கடகேமா டீத்தனன்
எந்நா ேடாெவன நா ஞ் ெசால்லான்
யாாீ ேராெவனப் ேப ஞ் ெசால்லான்
பிறர்பிறர் கூற வழிக்ேகட் சிேன

20

இ ம் ைனந் தியற்றாப் ெப ம்ெபயர்த்ேதாட்
அம்மைல காக்கு மணிெந ங் குன்றிற்
பளிங்குவகுத் தன்ன தீநீர்

25

நளிமைல நாட னள்ளியவ ெனனேவ.
திைண ம்

ைற
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மைவ. அவைன அவர் பா ய .

உைர: கூதிர்ப் ப ந்தின் இ ஞ் சிறகன்ன - கூதிர்காலத் ப் ப ந்தின
ெயாத்த; பாறிய சிதாேரன் -

ணியாகிய சீைரைய

ெபா ந்தி - பலாவ ையப் ெபா ந்தி; தன்

ைடேயனாய்; பல

காிய சிறைக
தல்

ம் உள்ேளன் - தன்ைன ம்

நிைனேயனாய்; பிறி
லம் படர்ந்த - ேவற் நாட் ன்கட் ெசன்ற; உயங்கு படர்
வ த்த ம் உைல ம் ேநாக்கி - என ஓய்ந்த ெசலவா ளதாகிய வ த்தத்திைன ம்
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மி ைய ம் பார்த் ; மான் கணம் ெதாைலச்சிய கு தியங் கழற்கால் - மானின
திரைளத் ெதாைலத்த கு தி ேதாய்ந்த அழகிய ரக்கழ ைன ைடய கா ைன ம்;
வான் கதிர்த் தி மணி விளங்கும் ெசன்னி - வா ய ஒளிைய ைடய அழகிய நீலமணி
விளங்கும் உச்சிைய

ைடய; ெசல்வத் ேதான்றல் - ெசல்வத்ைத ைடய

தைலவனாகிய; ஓர் வல்வில் ேவட் வன் - ஒ வ ய வில் ைன ைடய ேவட் வன்;
ெதா தெனன் எ ேவற் ைககவித் இாீஇ - தன்ைன யஞ்ச பண்ணிேனனா
ெய ந்தி ப்ேபைனக் ைககவித்தி த்தி; இ தின் அன்ன வால் நிணக் ெகா ங் குைற ெநய்யி

ேபான்ற ெவள்ளிய நிணத்ைத ைடய ெகா விய த ைய; கானதர்

மயங்கிய இைளயர் - காட் வழியின்கண் வழிமயங்கிப் ேபாகிய இைளயர்; தாம்
வல்ேல வந்ெதய்தா அளைவ - தாம் விைரய வந்
ஓய்ெயன-க தாக; தான் ெஞ
விைரந்

ெபா ந் வதற்கு

தீயின் விைரவனன் சுட்

சுட் ; நின் இ ம் ேபர் ஒக்கெலா

ெபாிய சுற்றத் டேன தின்மி ெனன்

ன்ேன;

- தான் கைடந்த தீயான்

தின்ம் எனத் த த ன் - நின

த தலான்; அமிழ்தின் மிைசந்

மிகப்

காய் பசி நீங்கி

அதைன யாங்கள் அமிழ் ேபாலத்தின் சு கின்ற பசி தீர்ந்ததாக; நன் மரன் நளிய
ந ந் தண் சாரல் கல் மிைச அ வி தண்ெணனப் ப கி - நல்ல மரச்ெசறிைவ ைடய
நறிய குளிர்ந்த மைலச் சாரற்கண் மைல ச்சியினின் ம் ழ்ந்த அ விநீைரக் குளிரக்
கு த் ; வி த்தல் ெதாடங்கிேனனாக - விைடக்ெகாள்ளத் ெதாடங்கிேனனாக; வல்ேல
- விைரய வந் ; ெப தற்காிய

சால் நன்கலம் - ெப தற்காிய ெப ைம யைமந்த

நல்ல அணிகலங்கள் த தற்கு; பிறிெதான்றில்ைல காட்

நாட்ேடம் என -

ேவெறான்றில்ைல யாம் காட் நாட் ன் கண்ேணம் எனச் ெசால் ; மார்பிற் ண்ட
வயங்கு காழ் ஆரம் - தன மார்பிற் ணப்பட்ட விளங்கிய த் வடங்கைள ைடய
ஆரத்ைத; மைட ெசறி

ன் ைகக் கடகெமா

ஈத்தனன் - ெகா

த் ச் ெசறிந்த

ன்ைகக் கணிந்த கடகத் டேன தந்தனன்; எந்நாேடா என நா ம் ெசால்லான் ம் ைடய நா

எந் நாேடா என்

ேகட்ப நா ம் ெசால் ற்றிலன்; யாாீேரா எனப்

ேப ம் ெசால்லான் - நீர் யாெரனக் ேகட்பப் ெபய ம் ெசால் ற்றிலன்; பிறர்பிறர் கூற
வழிக் ேகட் சின் - அவன் நா ம் ெபய ம் பிறர் பிறர் வழியின் கண்ேண
ெசால்லக்ேகட்ேடன் யான்; இ ம்
இ ம்பாற் ைனந்

ைனந் தியற்றாப் ெப ம் ெபயர்த் ேதாட்

-

ெசய்யப்படாத மிக்க ைழ ைடய ேதாட் யாகிய; அம் மைல

காக்கும்- அம் மைலையக் காக்கும்; அணி ெந ங் குன்றின் - அழகிய
ெபாியபக்கமைலயிைன ம்; பளிங்கு வகுத்தன்ன தீ நீர் - பளிங்ைக வகுத்தாற்ேபான்ற
ெவளிய நிறத்ைத ைடய இனிய நீைர
ைடய; நளிமைல நாடன் நள்ளி அவன் என ெபாிய மைலநாட்ைட ைடய நள்ளி அவன் என எ- .
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தற் ெபா ந்தித் ெதா தெனன் என ம், மைல காக்கும் நள்ளி
ெயன ம் இைய ம். அவன் நள்ளி ெயனப் பிறர் பிறர் கூறவழிக் ேகட் சின் எனக்
கூட் க.
விளக்கம்: அ க்ேகறிக் கிழிந்தி க்கும் உைட நீாில் நைனந்த ப ந்தின் சிறகுேபால
இ க்கும்; இதைனப் பிற ம், "நீர்ப்ப

ப ந்தின் இ ஞ்சிற கன்ன, நிலத்தின்

சிதாஅர்"(பதிற்.12) என்பர். வ த்த ம் உைல ம் ைறேய ெசல்வா ளவாகிய
வ த்தத்ைத ம் வ ைமத் ன்பத்ைத ம் குறித் நின்றன. கழற்கா ம் மணிவிளங்கும்
ெசன்னி
ைடய ெசல்வத் ேதான்றல் என இைய ம். ெசல்வத் ேதான்றைலக் கண்
ெதா தற்ெக ந்த என்ைன, வ த்த ம் உைல ம் ேநாக்கி அ ள் ெகாண் எழாவா
த த் இ க்கச் ெசய்தான் என நள்ளியின் அன் நலத்ைதக் "ைககவித் திாீஇ"
ெயன்பதனால் ேதாற் வித்தார். பல்ேவறிடங்களிற் சிதறிச் ெசன்றி ந்த இைளயர்
வந்

ெதாக்க வழி, தன் ெபய ம் வர ம் ெவளிப்ப ெமனக் க தி, "இைளயர் வல்ேல

வந்ெதய்தா அளைவ"என்றார். காய் பசி நீங்கி ெயன்றவிடத் , நீங்கி ெயன்ப
நீங்கெவனத் திாிக்கப்பட்ட . வி த்தல் ெதாடங்கிேனன் விைடெகாள்ளத்
ெதாடங்கிேனன். மைட, ம க்கப்ப வ ; பற்றைவப் . நன்கலம் கடகெமா
பசித் யர் ேபாக்கி, நன்கலம் ஈந்தாைனப் ெபய ம் நா ம் கூ மா
எனக்கு அவற்ைற யவன் கூறிற்றிலன் என்பார், அவன

ஈந்தான்;

ேகட்ேடன்;

ெசல்வப் பணி ைடைமயின்

சிறப் ப் லப்பட, "எந்நாேடா ெவன நா ஞ் ெசால்லான், யாாீேரா ெவனப் ேப ஞ்
ெசால்லான்"என்றார். வழிக் ேகட் சின் - வழியின்கண் பிறர் தம்மிற் கூறக் ேகட்ேடன்.
ன்னிைலக்குாிய இசின், ேகட் சின் எனத் தன்ைமக்கண் வந்த ; "இகு ஞ் சின்

ம்

ஏைன யிடத்ெதா ந், தகுநிைல ைடய என்மனார் லவர்"(ெதால். இைட 27)
என்பதனால் இஃதைமவதாயிற் . ம ைரக்குத் ெதற்கி ள்ள மைலநாட் ல் ஒ பகுதி
கண்டீரக் ேகாப்ெப நள்ளிக் குாியதாகும். நள்ளி ெயன் ம் ெபய ைடயேதார் ஊர்
அந்நாட் ல் உள .
------------151. இளவிச்சிக் ேகா
இவ் ேவந்த
சூழ்ந்த நா

ைடய இயற்ெபயர் ெதாிந்தில . விச்சி ெயன்ப

ஒ

மைல. அதைனச்

விச்சி நாெடன் ம், அந் நாட்டரசன் விச்சிக் ேகா ெவன் ம் வழங்குப.

விச்சியின் இளவரசன் இளவிச்சிக் ேகா எனப்பட்டான். இளவிச்சிக் ேகா ம்,
இளங்கண்டீரக் ேகா ம் ெந ங்கிய நண்பர். கண்டீரக் ேகாப்ெப நள்ளிக்கு
இைளேயானாத ன் இவன் இளங் கண்டீரக் ேகா எனப்ப வானாயினான். ஒ கால்,
இளங் கண்டீரக் ேகாவின் தி மைனயில் இளவிச்சிக் ேகா ம் வந்தி ந்தான். இ வ ம்
ஒ ங்கி க்ைகயிற் சான்ேறாரான ெப ந்தைலச் சாத்தனார் கண்டீரக் ேகாைவக் காண
வந்தார். வந்தவர், இளங்ேகாக்கள் இ வைர ம் கண்டார். இ வ ம் அவைர மனங்
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கனிந்

வரேவற்றனர். ஆயி

ம், அச் சான்ேறார் இளங்கண்டீரக் ேகாைவப்

ல் க்ெகாண் , இளவிச்சிக் ேகாைவப் ல்லா ெதாழிந்தார். இளவிச்சிக்கு இ

மிக்க

வ த்தத்ைதச் ெசய்த . அவன் கள்ளமில் உள்ளத்தனாக ன், சிறி ம் தாழா
"என்ைன நீவிர் ல்லா ெதாழிந்தேதன்?"என்

வினவினன். அவற்குப் ெப ந்தைலச்

சாத்தனார் விைடயி ப்பாராய், இப் பாட் ன்கண், "ேவந்ேத, இக் கண்டீரக் ேகா
வண்ைமயாற் கழ் சிறந்தவன். இவன் நாட் ல் மைனக்கிழவன் ேசட் லம்
ெசன்றி ப்பி

ம், மைனக்கிழைம

ண்ட மகளிர் தம் தகுதிக்ேகற்பனவற்ைற

இரவலர்க் கீந் இைச வளர்ப்பர்; அதனால் இக் கண்டீரக் ேகாைவப் ல் ேனன். நின்
ன்ேனா ள் தல்வன் ெபண் ெகாைல ாிந்த நன்னனாவான். நின் நா பா
வ வார்க்குக் கதவைடத் ம க்கும் நீர்ைமய . அதனால் எம் ேபால்வார் நின விச்சி
மால்வைரையப் பா த ெலாழிந்தனர். அதனால் அம் மைலக்குாிய நின்ைனப்
ல்ேலனாயிேனன்" என் கூறினார்.
ஒ கால் குடக்ேகா இளஞ்ேசர
ம்ெபாைற, ேசாழ பாண் ய ெரா கூ ப் ெபா த
விச்சிக்ேகாைவ ெவன்
ழ்த்தினா ெனனப் பதிற் ப்பத்தி ள்ள ஒன்பதாம் பத்தின்
பதிகம் கூ கிற . பாாி மகளிைர மணஞ்ெசய் ெகாள் மா கபிலரால் ேவண் க்
ெகாள்ளப்பட்ட ேவந்த ள் விச்சிக்ேகா ம் ஒ வன்; அவைன அக்காைல அவர்,
"நிணந்தின்

ெச க்கிய ெந ப் த்தைல ெந ேவல், களங்ெகாண்

கன

ம்

க ங்கண் யாைன, விளங்குமணிக் ெகா ம் ண் விச்சிக் ேகா"( றம்.200) எனப்
பாராட்
ேபாாிட்

ள்ளார். ஒ கால், இவ் விச்சிக் ேகாக்களில் ஒ வன் ெப ேவந்தர் வ டன்
ழ்ந்தான்.அவனால் அைலக்கப்பட்ட கு ம் ர் என் ம் ஊாி ள்ளார்

ேபராரவாரம் ெசய்தனெரன்பைத, "வில்ெக

தாைன விச்சியர் ெப மகன்,

ேவந்தெரா

ேநாக் குறழ்நிைல கண்ட க ெக ,

கு ம்

ெபா த ஞான்ைறப் பாணர்,

ரார்ப்பி

ம் ெபாி ’’(கு ந்.328) எனப் பரணர் கூறி ள்ளார்.

இனி, ெப ந்தைலச் சாத்தனா ெரன்

ம் சான்ேறார் ெப ந்தைல ெயன்

ம்

ஊாினர். இப் ெபயரால் தமிழகத்திற் பல ர்க ண்ைமயின், இவர் இன்ன நாட் ன
ெரனத் ணிய
யவில்ைல. அகநா ற் ப் லவர் நிர ல் இவர் ெபயர் ஆ ர்
லங்கிழார் மகனார் ெப ந்தைலச் சாத்தனாெரன்
தந்ைத ஆ ர்

(224) காணப்ப த ன், இவர்

லங்கிழார் என்ப ம், இவாின் ெபற்ேறார் இ ந்த

லெமன்ப ம், இவர் வாழ்ந்த

ெப ந்தைல ெயன்ப ம்

ஆ ர்

ணிபாம். இவர்க்குத் தைல

ெப த்தி ந்த காரணத்தால், ெப ந்தைலச் சாத்தனாெரனப்பட்டாெரன்பா

ண் .

இவர் லைம சிறந் ேமம்ப ங்கால், வ ைம ற் க் ேகாைடமைலத் தைலவ ம்
பண்ணி ெயன்பாற்குப் பின் வந்ேதா மாகிய க ய ெந ேவட் வ ெனன் ம்
ெசல்வைனக் கண்

பாிசில் ேகட்ப, அவன் பாிசில் நீட் த்தான்; பின்னர் அவர்
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ேசரமான் ஒ வனால் பல்பி ங்கப்பட்ட வெனன்பான் பா ம் பாிசில் ெபறா
வ ந்திச் ெசன்றார்.
வில் திரமைலக்குாிய குமண வள்ளைலக் காட் ற் கண்
பா , அவன் தைலத வான் வாளீய அ ெபற் ச் ெசன் இளங்குமணைனக் கண்
வாைளக் காட் இ வைர ம் பண் ேபால் அன் ெகாள்ளச் ெசய் சிறப் ற்றார்.
க ய ெந ேவட் வற்கு ன்பி ந்த பண்ணிெயன்பான் பாண் ேவந்தற்குத் தாைனத்
தைலவெனன் ம், அவன் ேவள்வி ெசய்

வி ப்ப ற்றைத, "வைரநிைல யின்றி

இரவலர்க் கீ ம், வள்வா யம்பிற் ேகாைடப் ெபா நன், பண்ணி ைதஇய பயங்ெக
ேவள்வி"(அகம்.13) ெயன் ம் கூ வர். இவர், காதலர்ப் பிாித

ம் ெகா

இன்ைமய இளி என்ப ம், ஆடவன் ஒ வன் ேபார் ெசய் ந் திறத்ைத அவன்
மைனவிக்குக் கூ வ ம் மிக்க சுைவ ைடயனவாகும்.
பண் ம் பண் ம் பா ந வப்ப
விண்ேடாய் சிைமய விறல்வைரக் கவாஅற்
கிழவன் ேசட் லம் படாி னிைழயணிந்
ன்றைல மடப்பி பிாிசி லாகப்
ெபண்
ந் தம்பதங் ெகா க்கும் வண் கழ்க்
கண்டீ ரக்ேகா னாக னன் ம்
யங்க லான்றிசின் யாேன ெபாலந்ேதர்
நன்னன் ம க னன்றி நீ ம்
யங்கற் ெகாத்தைன மன்ேன வயங்குெமாழிப்

5

பா நர்க் கைடத்த கதவி னா மைழ
அணங்குசா ல க்கம் ெபாழி
ம்

10

மணங்கமழ் மால்வைர வைரந்தன ெரமேர.
திைண ம்

ைற

(151)

மைவ. இளங்கண்டீரக் ேகா ம் இளவிச்சிக் ேகா ம்

ஒ ங்கி ந்தவழிச் ெசன்ற ெப ந்தைலச் சாத்தனார், இளங்கண்டீரக் ேகாைவப் ல்
இளவிச்சிக் ேகாைவப் ல்லாராக, என்ைன என்ெசயப் ல்லீராயினீ ெரன அவர்
பா ய .
உைர: பண் ம் பண் ம் பா நர் உவப்ப - ன்ேப ம் ன்ேப ம் பா வார் வி ம்ப;
விண் ேதாய் சிைமய விறல் வைரக்கவாஅன் - விசும்ைபப் ெபா ந்திய
உச்சிைய ைடய சிறந்த மைலப்பக்கத் ; ேசட் லம் கிழவன் படாின் - ெந ந்
தம் கணவன் ெசல் ன்; இைழ யணிந்

ரத்ேத

- ஆபரணத்ைத யணிந் ; ன்றைல மடப் பி

- ல் ய தைலைய ைடய ெமல் ய பி ைய; பாிசிலாக - பாிசிலாகக் ெகாண் ;
ெபண்
ம் தம் பதம் ெகா க்கும் -அவர் ெபண்
ம் தம் தரத்திேல பாிசில்
ெகா க்கும்; வண் கழ்க் கண்டீரக் ேகானாக ன் - வள்ளிய கைழ ைடய கண்டீரக்
ேகானாதலாேல; நன் ம் யான்

யங்கல் ஆன்றிசின் - ெபாி ம் யான்
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த விக்ெகாள்

தைல யைமந்ேதன்; ெபாலம் ேதர் நன்னன் ம கன் அன்றி ம் -

ெபான்னாற் ெசய்யப்பட்ட ேதாிைன ைடய நன்னன் மரபி

ள்ளாயாத லன்றி ம்;

நீ ம் யங்கற்கு ஒத்தைன மன் - நீ ம் த
தற்குப் ெபா ந்தினாய், ஆயி ம்; வயங்கு
ெமாழிப் பா நர்க்கு அைடத்த கதவின் - விளங்கும் ெமாழிைய ைடய பா வார்க்கு
அைடத்த கத

காரணமாக; ஆ

மைழ அணங்கு சால் அ க்கம் ெபாழி ம் - இயங்கும்

கில் ெதய்வமைமந்த அைரமைலக் கண்ேண ெசாாி ம்; மணங் கமழ் மால் வைர எமர்
வைரந்தனர் - ம மணநா ம் உயர்ந்த மைலைய எம்
ஆதலான் யங்கிற்றிேலன் எ- .

ள்ளார் பா தைல நீக்கினார்,

ெபண்
ம் தன் பதம் ெகா க்குெமனேவ ஆடவ ம் தம் தரத்ேத களி ெகா த்தல்
ேபாந்த . "கிழவன்"என்ப "ஏவ ைளயர் தாய் வயி கறிப்ப"என்ப ேபாலப்
பன்ைம சுட்

நின்ற . "நன்னன் ம க னன்றி ம்"என்றதற்கு, "ெபண்ெகாைல ாிந்த

நன்னன் ேபால, வைரயா நிராயத் ச் ெசலீஇயேரா அன்ைன"(கு ந்.292)
என்றைமயின், அ
ம் வைரதற்கு ஒ காரணமாக
பாிசிைல. மன்: ஒழியிைசக்கண் வந்த .

ைரப்பா

ளர். பதெமன்ற ,

விளக்கம்: விறல் மைல, சிறந்த மைல. கவான், மைலப்பக்கம். மைனக்கிழவன்
ேசட் லம் ெசன்றால், மைனக்கிழத்தி தன் தகுதிக்ேகற்ப வழங்குவ வழங்கிக்
கு ப் கைழப் ேப தல் கற் மாண்பாத ன், "ெபண்
ெகா க்கும்"என்றார்.

ம் தம் பதம்

"மைனேயாள், பாணரார்த்த ம் பாிசில ேராம்ப ம், ஊெணா
ைக

வாேள"( றம்.334) என்

எச்ச ம்ைமயாக ன், "ெபண்

பிற ம் கூ தல் காண்க. ெபண்

ம் என்ற உம்ைம

ம்.......ேபாந்த "என்றார். நன்னன் ம கனாதலால்

த விக்ெகாள்ளற் ெகா வா றைமந்தாயாயி

ம், எமர் பா தல் வைரந்தனராத ன்,

தழீஇக் ெகாள்ேள னாயிேனன் என்பதாம். இங்ஙனம் ெகாள்
நன்னன், ெசங்ைக மாத்

யரவெமா

மிடத் , ெபாலந் ேதர்

நன்னன ேசய் நன்னனாகக் ேகாடல் அைம ம். வாளா

நன்னன் என்றைமயின் ெபண் ெகாைல ாிந்த நன்னெனன்

ெகாண் , த வாைமக்கு

அந்நனன் ம கனாதல் காரணமாகக் ெகாண் ைரப்பவ ம் உண்ெடன்றார். அ க்கம்,
மைலப்பக்கம்; அைரமைல மாம். தாய் என்
பன்ைம சுட்
------------

ம் ஒ ைம, இைளயைர ேநாக்கப்

நிற்ப ேபால, கிழவன் என்ப ம் பன்ைம சுட் நின்ற ெதன்பதாம்.
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152. வல்வி ேலாாி
ேவள் பாாி

தலாகக் கூறப்ப ம் வள்ளல்கள் நிர ல் கூறப்ப ம் வல்வி ேலாாி

இவேன. இவைனக் "ெகால் யாண்ட வல் வில் ஓாி"( றம்.148) எனப்
ெப ஞ்சித்திரனார் கூ வ காண்க. இவைன ஆதேனாாி ெயன் ம் சான்ேறார்
வழங்குப. இக் ெகால் மைல, பலா, க வாைழ த ய கனி ைட மரங்கள்
நிைறந்த . இம் மைலயில் ெதய்வங்கள் கூ அழகு மிக்க பாைவ ெயான்ைறச்
ெசய் ைவத்தி ந்தன என் சான்ேறார் கூ வர். வனப் மிக்க மகளிர்க்கு அப்
பாைவையச் சான்ேறார் உவமமாகக் கூ வ வழக்கம். அம்மைல ஓாிக்குாியதாயி
அதனால் அவர்கள் ள் ர் மன்னனாகிய காாி ெயன்பா க்கும் இந்த வல் வில்

ம்

ஓர்க்கும் பைகைம ேதாற் வித் , அ ேவ வழியாக அக் ெகால் ையக் காாி
ெயன்பான் ைகப்பற்றித் தமக் களித் விட ேவண் ெமன ஏற்பா ெசய்
ெகாண்டனர். இதைனத் தன் ஒற்றர்களால் அறிந் ெகாண்ட ஓாி, காாியின்
யற்சிையக் ெக த்தற்குப் ேபார் ெதா த்தான். ஓாி ம் காாி ம் தத்தமக்குாிய ஓாி,
காாி ெயன்ற குதிைரேமேலறிப் ெபாரத் ெதாடங்கினர். காாிக்குச் ேசரர் பைட ைண
ெசய்த .
வில் ள் ர் மன்னனான காாி ஓாிையக் ெகான் அவன
ெகால் மைலையத் தான் ன் ெசய் ெகாண்ட ஏற்பாட் ற்கிையயச் ேசரர்க்
களித்தான். இதைனக் கல்லாடனார், "ெசவ்ேவல்,

ள்

ெசல்லா நல் ைச நி த்த வல்வில், ஓாிக் ெகான்
பயங்ெக

ெகால் "(அகம்.209) என்

ர் மன்னன் கழெறா க் காாி,

ேசரர்க்கீத்த, ெசவ்ேவர்ப் பலவின்

கூறி ள்ளார். ஓாிையக் ெகான்

சிறப் ற்ற,

காாி, பின்னர்த் தன் பைகவர் நாட் ற் குந்த காைல ஆண்ெட ந்த ஆரவாரம்
ெபாிதாயிற்ெறன்பார், கபிலர், "பழவிறல் ஓாிக்ெகான்ற ெவா ெப ந்தி விற், காாி
க்க ேநரார் லம்ேபால் கல்ெலன்றன்றால்" (நற். 320) என்
இவ்வல்வில் ஓாி ெபாிய ெகாைடயாளி; இைசத்

குறித் ள்ளார்.

ைறயில் மிக்க ஈ பா ைடயன்;

இரவலைரப் ரக்கும்ெப ங் கடப்பா ைடயன். இவைனக் கபிலர், கல்லாடர்,
வன்பரணர் த ேயார் சிறப்பித் ப் பா
ள்ளனர். இவற்குப் பல ஆண் கட்குப்
பின்னர்த் ேதான்றிய இைடக் கழிநாட் நல் ர் நத்தத்தனா ம் ெப ஞ்சித்திரனா ம்
வள்ளல்கள் வாிைச ள் ைவத் இவைனப் பா
ள்ளனர்.
இவ ள், வன்பரணர் ெகால்

மைலையச் சார்ந்த, சுரத்திடத்ேத பாண் சுற்றத்ேதா

ெசன் ெகாண்
க்ைகயில், ேவட்டங் காரணமாக ஆங்கு வந்தி ந்த வல்வி
ேலாாிையக் கண் பாிசில் ெபற்ற திறத்ைத இப்பாட் ன்கட் குறித்தி க்கின்றார். ஓாி
ெயன்பான் ேவட்டம் ாி ங்கால், யாைன ெயான்ைற ழ்த்தற்குப்
ெயான்
அற்றம் ேநாக்கியி ப்பைதப் பார்த் விட்டான். உடேன அவன் தன வ ய வில் ல்
அம் ெதா த் யாைனேமல் எய்தான்: அஃ அவ் யாைனைய ழ்த்தி அற்றம்
ேநாக்கி நின்ற

யின் அகன்ற வா ள் ைதத்

நின்ற கைலமாைன ம த் , அண்ைமயி

ந்

ஊ

விச் ெசன்

காட் ப் பன்றிைய

ெகான் , வழியில்
ழ்த்தி, அதன்
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அய

ந்த ற்றிற்கிடந்த உ ம்பின் உட ற் ைறப் ண்

ழ்ந்த . இதைனக் கண்

ெப வியப் ற்ற வன்பரணர், "இத் ைணச் சிறப்பைமந்த வில்லாளனாகிய இவன் ஒ
ெசல்வத் ேதான்றலா ெமன எண்ணி, தன் பாண்சுற்றத் டேன அவைன வணங்கித்
தைலவன் தி
ன் பாடற்கைமந்த இ பத்ெதா பாடற் ைற ம் பா நிற்ப, அவன்
தாெனய்த மானின் தைசைய ம் ம ைவ ம் தன் மைலயிற் கிைடக்கும் ெபான்ைன ம்
தந் சிறப்பித் த ப்பினான் என இப்பாட் ற் கூ கின்றார். ெகால் மைல ேசல
மாநாட் ல் நாமக்கல்ைலச் சார்ந்த ேசந்த மங்கலத் க்கு அ கில் உள்ள .
ேவழம் ழ்த்த வி த்ெதாைடப் பகழி
ேபழ்வா
ைவையப் ெப ம்பிறி றீஇப்
ழற்றைலப் கர்க்கைல
ட்
ரற்றைலக்
ேகழற் பன்றி ழ வயல
தாழற் ற்றத்
ம்பிற் ெசற் ம்
வல்வில் ேவட்டம் வலம்ப த் தி ந்ேதான்
கழ்சால் சிறப்பி னம் மிகத் திைளக்கும்
ெகாைலவன் யார்ெகாேலா ெகாைலவன் மற்றிவன்
விைலவன் ேபாலான் ெவ க்ைகநன் குைடயன்

5

ஆரந் தாழ்ந்த வம்பகட் மார்பிற்
சார ல விப் பயமைலக் கிழவன்
ஓாி ெகால்ேலா வல்லன் ெகால்ேலா
பா வல் விற ேயார் வண்ண நீ ம்
மண் ழா வைமமின் பண்யாழ் நி மின்

10

கண்வி
ம்பிற் கள்ளிற் யிர் ெதா மின்
எல்லாி ெதா மி னாகுளி ெதா மின்
பதைல ெயா கண் ைபெயன வியக்குமின்
மதைல மாக்ேகால் ைகவலந் தமிெனன்
றிைறவ னாக ற் ெசால்
கு கி
ேவழ் ைற
ைற ளிக் கழிப்பிக்

15

ேகாெவனப் ெபயாிய காைல யாங்க
தன்ெபய ராக னாணி மற்றியாம்
நாட் ட னாட் டன் வ
மீங்ேகார்
ேவட் வ ாில்ைல நின்ெனாப் ேபாெரன

20

ேவட்ட ெமாழிய ம் விடாஅன் ேவட்டத்தில்
தா யிர் ெசகுத்த மானிணப்
க்ேகா
டா
க் கன்ன ேவாிைய நல்கித்
தன்மைலப் பிறந்த தாவி னன்ெபான்
பன்மணிக் குைவெயா ம் விைரஇக் ெகாண்ெமனச்

25

சுரத்திைட நல்கி ேயாேன விடர்ச்சிைம
ஓங்கி ங் ெகால் ப் ெபா நன்

30

ஓம்பா

ைக விறல்ெவய் ேயாேன.

(152)
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திைண: பாடாண் ைண.
பா ய .
உைர: ேவழம்

ைற: பாிசில் விைட. வல்விேலாாிைய வன்பரணர்

ழ்த்த வி த் ெதாைடப் பகழி - ஆைனையக் ெகான்

ெதாைடைய ைடய அம் ; ேபழ் வாய் உ ைவையப் ெப ம் பிறி

ழ்த்த சிறந்த

உறீஇ - ெபாிய

வாைய ைடய
ைய இறந் பாட்ைட
வித் ; ழல் தைலப் கர்க் கைல உ ட்
- ைள ெபா ந்திய ேகாட்ைட ைடத்தாகிய தைலயிைன ைடய ள்ளிமான்
கைலைய

ட் ; உரல் தைலக்ேகழற் பன்றி

ழ - உரல்ேபா

ந் தைலைய ைடய

ேகழலாகிய பன்றிைய ழச் ெசய் ; அயலா - அதற்கு அயலதாகிய; ஆழல் ற்றத்
உ ம்பில் ெசற் ம் - ஆழ்தைல ைடய ற்றின்கட் கிடக்கின்ற உ ம்பின்கட் ெசன்
ெசறி ம்; வல்வில் ேவட்டம் வளம்ப த் தி ந்ேதான் - வல் வில்லா

ண்டாய

ேவட்டத்ைத ெவன்றிப் ப த்தி யி ந்தவன்; கழ் சால் சிறப்பின் அம் - கழைமந்த
சிறப்பிைன ைடய அம் ; மிகத்திைளக்கும் ெகாைலவன் யார்ெகாேலா ெகாைலவன் ஏத் ெதாழி ேல மிகச் ெசன்
தற்குக் காரணமாகிய ெகாைலவன் யாேரா தான்
ெகாைலவன்; மற்

இவன் விைலவன் ேபாலான் - மற்

இவன் விைல ேய வாகக்

ெகான்றானாகமட்டான்; ெவ க்ைக நன்கு உைடயன் - ெசல்வத்ைத மிக
ைடயனாயி ந்தான்; ஆரம் தாழ்ந்த அம் பகட்

மார்பின் - சந்தனம்

சிப் லர்த்திய

அழகிய பரந்த மார்பிைன ைடய; சாரல் அ விப் பய மைலக் கிழவன் - சாரற்கண்ேண
அ விைய ைடய பயன் ப

மைலக்குத் தைலவனாகிய; ஓாி ெகால்ேலா அல்லன்

ெகால்ேலா - ஓாிேயாஅல்லேனாதான், அவனாகத் தகும்; பா வல் விற
- யான் பா ேவன், விற , ஒ வண்ணம்; நீ ம்

ஓர் வண்ணம்

ழா மண் அைமமின் - நீங்க

ம்

ழாவின்கண்ேண மார்ச்சைனையயி மின்; யாழ் பண் நி மின் - யாழிேல பண்ைண
நி த் மின்; கண் வி
ம்பாகிய களிற்றின

ம்பின் களிற் உயிர் ெதா மின் - கண்திறக்கப்பட்ட
ைகேபா ம் வ ைவ ைடய ெப வங்கியத்ைத

இைச ங்ேகாள்; எல்லாி ெதா மின் - சல் ைய வாசி மின்; ஆகுளி ெதா மின் சி பைறைய அைற ங்ேகாள்; பதைல ஒ

கண்ைபெயன இயக்குமின் - பதைலயில்

ஒ
கத்ைத ெமல்ெலனக் ெகாட் மின்; மதைல மாக் ேகால் வலம் தம்மின் என்
ெசால்
கு கி - *காிய ேகாைலக் ைகயின் கண்ேண தா ங்ேகாள் என் ெசால்
ய

கி; இைறவனாக ன்

ேவழ்

தைலவனாதலாேலஇ பத்ெதா

ைற ம்

பாடல்

ைற ளிக் கழிப்பி -

ைறைய ம்

ைறயாற் பா

த் ; ேகா

எனப் ெபயாிய காைல பின்னர்க் ேகாேவ ெயன் அவன் ெபயர் கூறிய காலத் ;
ஆங்கு அ தன் ெபயராக ன் நாணி - அவ்விடத் அவ் வார்த்ைத தன் ெபயராதலால்
நாணி; மற்

- பின்ைன; யாம் நாட் டன் நாட் டன் வ

நாட் டந்ேதா ம் நாட் டந்ேதா ம் ெசன்

ம் - யாங்கள்

வ ேவம்; ஈங்கு ஓர் ேவட் வர் இல்ைல
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நின் ஒப்ேபார் என - இவ்விடத் ஒ ேவட் வ ம் இல்ைல நின்ைன ெயாப்ேபார் என;
ேவட்ட ெமாழிய ம் விடாஅன் - யாம்வி ம்பிய கூற ம் அதற்குக் காலந்
தாரானாய்; ேவட்டத்தில் தான் உயிர் ெசகுத்த மான் நிணப்

க்ேகா

-

ேவட்ைடயின்கண் தான் எய்த மானின நிணத்ைத ைடய தைசயின
க்குடேன;
ஆன் உ க்கன்ன ேவாிைய நல்கி - ஆவின் ெநய்ைய
க்கினாற் ேபான்ற ம ைவத்
தந் ; தன் மைலப் பிறந்த தாவில் நன் ெபான் பன்மணிக் குைவெயா ம் விைரஇ
தன் ைடய மைலயின்கட் பிறந்த வ யில்லாத நல்ல ெபான்ைனப் பல மணித்
திர

டேன கலந் ; ெகாண்ம் எனச் சுரத்திைட நல்கிேயான் - இதைனக் ெகாண்மின்

எனச் ெசால் ச் சுரத்திடத்ேத எமக்குத் தந்தான்; விடர்ச் சிைம ஒ ங்கி ங் ெகால் ப்
ெபா நன் - ைழைய ைடத்தாகிய உச்சிைய ைடய உயர்ந்த ெபாிய ெகால் க்குத்
தைலவன்; ஓம்பா ஈைக விறல் ெவய்ேயான் - பா காவாத வண்ைமயிைன ைடய
ெவன்றிைய வி ம் ேவான் எ- .
ழ ெலன்ற , ஆகுெபயரால் ழைல ைடய ேகாட்ைட. களிற் யிெரன்ற ,
ஆகுெபயரால் களிற்றின ைகேபா ம் வ ைவ ைடய ெப வங்கியத்ைத. பா வல்
விற

ஓர் வண்ணம் என்ற ,

* நம

பிறப் ணர்த் ம் காிய ேகால் என்ப

பா வாயாக ெவன்
ெமன்ற , வ

ம் நிைனவிற் . நீ ம் என்ற , கூட்டத்ைத.

ெம

சமெமன்

த் ப் பா ம் பாடற்
ேபாியாழ் எனி

சில ஏ களில் இல்ைல. நீ ம் ஒன்

ம்

ன்

தானத்தி

ைறைய; அன்றி, இ பத்ெதா

ேவழ்

ம் ஒவ்ெவான்

ைற
ஏ

தானம்

நரம்பால் ெதா க்கப்ப ம்

மைம ம். தம்மிெனன்ப , தமின் எனக் குைறந்

நின்ற .

ெகால் ப் ெபா நனாகிய விறல் ெவய்ேயான் ேகாெவனப் ெபயாிய காைல, அ
தன் ெபயராக ன் நாணி ேவட்ட ெமாழிய ம் விடானாய் நல்கிேயா ெனனக்
கூட் க.
விளக்கம்: யாைன

ழ்த்த அம்பாத ன், "வி த்ெதாைடப் பகழி" ெயன்றார்.

இதைன வி த்த ஓாிைய, "வல் வில் ேவட் வன்"என்றார், ஒ
ெகான் , மாைன

ட் , பன்றிைய

ழ்த்தி, உ ம்பிற் ெசன்

ெதாைடயில்

ையக்

ெசறித ன். ஒ

ெதா ப்பில் இத் ைண யிர்கைளக் ெகான்ைறைமயின், "ெகாைலவன் யார்ெகாேலா
ெகாைலவன் மற்றிவன்" என்றார். ஓாியின் ேதாற்றம் ெசல்வம் மிக ைடய ெனன்பைத
விளக்கினைமயின், "விைலவன் ேபாலான்"என் ம், "ெவ க்ைக
நன்குைடயன்"என் ம் கூறினார். மண் மார்ச்சைன. ெப வங்கியத்ைதக் களிற் யிர்
என்றார், அ

களிற்றின் ைகேபா

ம் வ

ைடயதாதல்பற்றி. வண்ணம்,
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இைசப்பாட்

வைக. "பிைழயா வண்ணங்கள் பா நின்றா வார், அைழயாேம ய ள்

நல்குேம"(ஞானசம்.54:5) என வ தல் காண்க. "மதைல மாக்ேகால் ைகவலம்
தம்மின்"என்பதன் உைரயில், "நம

பிறப் ணர்த் ம் காிய ேகால்"என அச்சுப்

பிரதியிற் காணப்ப ம் பகுதி சில ஏ களில் இல்ைல.
தைமத்த ெகாண் ேடேழ ேயேழ நாேல

ேவழ்

ைறகைள, "இைசத்

ன்றிய ைச யியல்பா, வஞ்சத்

ேதய்வின்றிக்ேக மனங்ெகாளப் பயிற் ேவார்"(ஞானசம்.126:11) என்
ஞானசம்பந்த ம் குறித்தன ெரன்பர். தம் ன்நிற்ேபான் வல்விேலாாி ெயன்பைத
அறியாராயி

ம், தாம் வந்தி ப்ப

அவன

நா ம் கா மா ெமன்பைத

யறிந்தி த்த ன், அவன் ெபயைரக் ேகாெவன்ற ெசால்லால் சுட்
"ேகாெவனப் ெபயாிய காைல"என்றார். அவன

ைரத்தைத,

வல் வில் ேவட்டத்ைத ேநாிற்

கண்டைமயின், அதைன விதந்ேதாதற்கு வி ம்பின வி ப்ைப, "ேவட்ட
ெமாழிய ம்"என்றார். ஆன் ஆகுெபயரால் அதன ெநய்ைய ணர்த்திற் . தன்பாற்
ேபரன் ெகாண் தன
கைழத் தன் ன் பா ய பாிசிலைர ெவறி வி த்தல்
வி ப்ப மன்ெறன, ஓாி, மானிண ம் ேத
ெகா த்தாெனன்றார்.

ம் ெபான்

ம் மணி ம்

--------------153. வல்வி ேலாாி
வன்பரணைரத் தைலவராகக்ெகாண்ட பாணர்சுற்றம், ஒ கால் தமக்குாிய பா த ம்
ஆ த ம் ஆகிய ெசயல்கைளச் ெசய்யா ேசாம்பியி ந்த . அ கண்ட சான்ேறார்
சிலர் வியப் ற்

வன்பரணைர வினவினாராக, அவர்கட்கு அவர், "என்பாண்

சுற்றத்தார் ெகால் ப் ெபா நனாகிய வல்வி ேலாாிையக் காணச் ெசன்றனர்;
அவர்கட்கு அவன் ெபான்னாி மாைல ம் பிற கலன்க ம் களி க ம் நல்கிச்
சிறப்பித்தான்; அவன்பாற் ெபற்ற ெப வளத்தால் அவர் பசி யறியாராயினர்; அதனால்
அவர் தமக்குாிய பாட ம் ஆட ம் மறந்ெதாழிந்தனர்"என இப்பாட் ன்கட்
குறித் ைரக்கின்றார்.
மைழயணி குன்றத் க் கிழவ னா ம்
இைழயணி யாைன யிரப்ேபார்க் கீ ம்
சுடர்வி பசும் ட் சூர்ப்பைம ன்ைக
அ ேபா ரானா வாத ேனாாி
மாாி வண்ெகாைட காணிய நன் ம்
ெசன்ற மன்ெனங் கண் ளங் க ம்ேப
பனிநீர்ப் வா மணிமிைட குவைள
வானார்த் ெதா த்த கண்ணி ங் கல ம்
யாைன யினத்ெதா ெபற்றனர் நீங்கிப்
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பசியா ராகன் மா ெகால் விசிபிணிக்
கூ ெகா ளின்னியங் கறங்க
ஆட

ெமால்லார்தம் பாட

திைண: அ .

10

மறந்ேத.

(153)

ைற: இயன்ெமாழி. அவைன அவர் பா ய .

உைர: மைழ யணி குன்றத் க் கிழவன் - கில் சூழ்ந்த மைலக்குத் தைலவன்; நா
இைழயணி யாைன இரப்ேபாரக்கு ஈ ம் - நாேடா ம் பட்ட தலாகிய ண்கைள

ம்

யணிந்த யாைனைய இரப்ேபார்க்குக் ெகா க்கும்; சுடர் வி பசும் ண் சூர்ப் அைம
ன் ைக - கதிர் வி கின்ற பசும்ெபான்னாற் ெசய்த அணியிைன ம் வைளந்த
கடகமைமந்த

ன் ைகயிைன

ைடய; அ ேபார் ஆனா ஆதன் ஓாி - ெகால்

ேபார் அைமயாத ஆதேனாாிய ; மாாி வண் ெகாைட காணிய - மைழேபா
ெகாைடையக் காண்டற்கு; நன் ம் ெசன்ற
ெசன்ற

எம் கண்

எம் ைடய கூத்தச் சுற்றம்; பனி நீர்ப்

நீாின்கட்

வாத மணிமிைடந்த குவைளப்

ம்

ம் வள்ளிய

ளங் க ம் - மிக ம்

வா மணிமிைட குவைள - குளிர்ந்த

ைவ; வால் நார்த் ெதா த்த கண்ணி ம் -

ெவள்ளிய நாரால் ெதா க்கப்பட்ட ெபான்னாி மாைலயிைன ம்; கல
அணிகலங்கைள ம்; யாைன இனத்ெதா

ம் - பிற

ெபற்றனர் நீங்கி - யாைன யணிக

டேன

ெபற்றனராய் நீங்கி; பசியா ராகல் மா ெகால் - பசியாராகலாேன ெகால்ேலாதான்;
விசி பிணிக் கூ ெகாள் இன்னியம் கறங்க - வாரால் வ த் ப் பிணிக்கப்பட்ட பல
க வி ம் ெதாகுதி ெகாண்ட இனிய இயங்கள் ஒ ப்ப; ஆட
மறந்

- அச்சுற்றத்தார் ஆ த

மாட்டாராயினார் தம

ம் ஒல்லார் தம் பாட

ம்

பா தைல ம் மறந் .எ- .

சூர்ப் ைடயதைனச் சூர்ப்ெபன்றார். "கு ைம ஆண்ைமத்" (ெதால். ெசால். கிளவி.57)
ெதாடக்கத்தன நின் றாங்ேக நின்
க ம்ெபன்ப ம் ெபா ேணாக்கால்

உயர்திைண

ம் ெப த ன், இக்

ெபற்ற .கண்

ளங் க ம்ெபன நின்றவழி,

அம், அல்வழிச் சாாிைய: மன்; அைசநிைல.
ஓாி வண் ெகாைட காணிய கண்

ளங் க ம் ெசன்ற ; ெசன்ற பின்ைற அக்

க ம்பாயிேனார் தம பாட மறந் ஆட ெமால்லாராயினார்; *அதற்குக் காரணம்
பசி யாராகன் மா ெகால் எனக் கூட் விைன
ெசய்க. ண் ெணன்
பாடேமா வா
ளர்.
விளக்கம்: சூர்ப் , வைள ; சூர்ப்பைமந்த கடகத்ைதச் சூர்ப்ெபன்றார்; "சூர்ப்
ேகால்வைள ெசறிந்த

ன்ைக"(அகம்.142) என் ம், சூர்ப்

வைளையச் "சூரைம

டக்கத் "(ஐங்.71) என் ம் சான்ேறார் கூ தல் காண்க. ெகாைட வழங்குமிடத் ,
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ெகா ப்பார

இன்ப ம் ெப வார

"வண்ெகாைட காணிய ெசன்ற

சிறப் ம் காண்டற்கினிைம நல்குத ன்,

க ம் "என்றார். மணி குயிற்றிப் ெபான்னாற்

ெசய்யப்பட்ட குவைளைய "மணிமிைட குவைள"ெயன் ம், ஏைனக் குவைளயிற்
பிாித் ெவளிப்ப த்தற்குப் "பனிநீர்ப் வா மணி மிைட குவைள"ெயன் ம் கூறினார்.
வால் - ெவண்ைம; ெவண்ணிறத்ைத ைடய ெவள்ளிக்காயிற் . கூ ெகாள் இன்னியம்
என்றவிடத் க் கூ , ெதாகுதியாம். பிறர்பாற் ெசன்

இரத்தற்குாிய வ ைம ள

தாயவிடத் , தாம் கற்ற கல்விைய வளம்ப த்தற்ெபா ட் , நா

ம் அதைனப் பயிறல்

ேவண் ம்; அம் ைறேய இவர் தம் ைடய பாடல் மறந்

ம் ைகவிட்

வ ைம றாதவள ைடயராயினர் என்ப
மா ெகால்"என்றார்.

ஆட

த்த ன்,

விளங்குத ன், "பசியாராகன்

-----------154. ெகாண்கானங் கிழான்
ெகாண்கான நா என்ப பிற்காலத்ேத ெகாங்கண நா என ம வி
வழங்குவதாயிற் . இ ேசலம் ேகாய த் ர் மாநா களின் கீழ்ப்பகுதி நாடாகும். இந்
நாட் க் ெகாங்கு ேவளாளார் கு யிற் சிறந்த வள்ளலாக விளங்கினவன் இக்
ெகாண்கானங் கிழான். இந் நா ெபான்வளம் சிறந்த . இதனால் இதைனப்
"ெபான்ப

ெகாண்கானம்"(நற்.391) என்

ஆராய்ச்சியாளர் இப் பகுதிையக் கண்
சிறந்தி ந்

இ ேபா

குைறந்

சான்ேறார் பாராட்

ள்ளனர். ேமனாட்

ற் , "ஒ காலத்திற் ெபான் வளஞ்

ேபாயிற்’’*ெறன்

கூறி ள்ளார்.

இக் ெகாண்கானங்கிழான் ெப ஞ் ெசல்வத் ேதான்றல் அல்லனாயி ம்தன்பால்
நா வ ம் பாிசிலர்க்கு இயன்றன நல்கி இன்
த் ம் ஈைக யியல்பினன்.
ஈைகக்ேகற்ற தாளாண்ைம ம் அதன் சிறப் க் காக்கமாகும் ேதாளாண்ைம ம்
இவன்பால் மிக்கி ந்தைமயின் லவர் பல ம் இவைனப் பா ப் பாராட் னர்.
----* நில

லாராய்ச்சிப் ேபராசிாியர் பால் (Prof. Ball, F.R.S.) என்பார்,

ேபராசிாியர் லாசன் (Lassen), ேபராசிாியர் ஹீரன் (Heeren) த ேயார்
கூற்ைற ம த் ச் சங்க இலக்கியம் கூ மா ெதன்னாட் ற் ெபான் வளம்
ஒ காலத்

மிக்கி ந்த ெதன்பைதப் பலவைகயால் நி

கின்றார். (Vide Asiatic

Nations, Bohm edm, Voll.II, P.32 Indian Antiquary, August, 1884).
ஆசிாியர் ேமாசிகீரனார் ேசரமான் தக ெரறிந்த ெப ஞ்ேசர

ம் ெபாைறயால்

நன்கு மதித் ப் ேபணப்ெபற்ற ெப ைம ைடய ெரன்பைத ன்ேப ( றம்.50)
கண் ள்ேளாம். இத்தைகய ெப ம் லவர் இக்ெகாண்கானங் கிழாைன ம் பா ப்
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பரவினெரனின், இவன

சிறப் த் ெதளிய

ணரப்ப ம். இவன்பால் ேமாசிகீரனார்

வரக் கண்ட இப்ெபாிேயான், "ெப ேவந்தராற் ேபணிப் பாராட்டப்ப ம் ெப ந் தகுதி
வாய்ந்த தாங்கள் மிக எளிய என்பால் எ ந்த ளி என ஈைகயிைனப் பாராட் வ
என் நல்விைனப் பயேன"என் ைரத் , "இவர் வாிைசக் ேகற்ப யான் வழங்கும் வளம்
ெபற்றிேலேன"எனத் தனக்குள் எண்ணமிடலானான். அதைன ணர்ந் ெகாண்ட
கீரனார், "பரந்த கடல ேக ெசல்

ம், நீர் ேவட்ைக ெகாண்ட மக்கள் சிற்

றைல

நா ச் ெசல்வர்; அ ேபால், லவர் ேவந்தராற் ெபாி ம் ேபணப்ப வாராயி
வள்ளிேயாைர நா ச் ெசல்வ

ம்

அவர்க் கியல் ; அவ்வியல்ேப பற்றி யான் நின்ைன

ள்ளி வந்ேதன்; ஈ ெயன இரத்தல் அாிேத தவிர, நின் ஆண்ைமயிைன ம் நின்
ெகாண்கானத்ைத ம் பா தல் எனக்கு எளி ; ேம ம், ெபற்ற சிறிதாயி ம் அ ேவ
ஊதியமாகக் க
பவன் யான்"என்ற க த் ப்பட இப் பாட் ைனப் பா
ள்ளார்.
திைரெபா
ந்நீர்க் கைரநணிச் ெச
அறி நர்க் காணின் ேவட்ைக நீக்கும்
சின்னீர் வின வர் மாந்த ர ேபால்
அரச ைழய ராக ம் ைரத

ம்

5 வள்ளிேயார்ப் படர்குவர் லவ ரதனால்

5

யா ம், ெபற்ற தியம் ேபறியா ெதன்ேனன்
உற்ெறன னாத
ள்ளிவந் தனேன
ஈெயன விரத்தேலா வாிேத நீய
நல்கி நல்கா யாயி ம் ெவல்ேபார்
10 எறிபைடக் ேகாடா வாண்ைம ய ைவத்
விாி க ப்பத் வன்றி மீமிைசத்
தண்பல விழித ம விநின்

10

ெகாண்ெப ங் கானம் பாடெலனக் ெகளிேத.
திைண: அ .
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ைற: பாிசிற் ைற. ெகாண்கானங் கிழாைன ேமாசிகீரனார் பா ய .

உைர: திைர ெபா

ந்நீர்க் கைர நணிச் ெச

ம் - திைர யைலக்கும் கட ன

கைரக்கண் அணியவிடத்ேத ேபாகி ம்; அறி நர்க் காணின் - அறிவாைரக் காணின்;
ேவட்ைகநீக்கும் சின்னீர் வின வர் மாந்தர் - நீர் ேவட்ைகயிைனத் தணிக்கும் சிறிய
நீைரக் ேகட்பர் உலகத்

மக்கள்; அ

ேபால் - அ

ேபால்; அரசர் உைழய ராக ம்

ேவந்தாிடத்தராக ம்; ைரத வள்ளிேயார்ப் படர்குவர் லவர் - குற்றந்தீர்ந்த
வள்ளிேயாைர நிைனத் ச் ெசல்வர் அறி ைடேயார்; அதனால்-; யா ம் ெபற்ற
ஊதியம் ேப யா என்ேனன் - யா ம் ெபற்றதைனப் பயனாகக் ெகாண் ெபற்ற
ெபா ள் சிறிதாயி

ம் இவன் ெசய்த

என்ெனன்

இகேழன்; உற்றெனன் ஆத ன் -

வ ைம ற்ேற னாத ன்; உள்ளி வந்தெனன் - நின்ைன நிைனத்

வந்ேதன்; ஈ ெயன
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இரத்தல் அாி
யாயி

- எனக்கு ஈயாெயன்

ம் - நீ அப் பாிசிைலத் தாி

ஆண்ைம -

ச டத்

இரத்தல் அாி ; நீ அ

ம் தாராயாயி

நல்கி

ம் நல்கா

ம்; ெவல் ேபார் எறி பைடக்கு ஓடா

எறி ம் பைடக்கலத் க்குப் றத்

அ யிடா ஆண்ைமைய ம்;

அ ைவத் விாி க ப்பத் வன்றி - கி ன
ய விாிைய ெயாப்ப ெந ங்கி; மீ
மிைசத் தண் பல இழித ம் அ வி - உச்சியினின் ம் பலவாய் இழி ம் குளிர்ந்த
அ விைய ைடய; நின் ெகாண்ெப ங் கானம் பாடல் எனக்கு எளி
ெகாண்கானத்ைத ம் பாடல் எனக்கு எளி எ- .
ைர தப ெவன்

பாடேமாதிப் ைரதபப் படர்குவ ெரனி

- நின

மைம ம். நீ அ

நல்கி ம் நல்காயாயி ம் ஈெயன விரத்தல் எனக்கு அாி ; நின ஆண்ைமைய ம்
ெகாண்ெப ங் கானத்ைத ம் பாடல் எனக்ெகளிெதனக் கூட் விைன
ெசய்க.
விளக்கம்: கடற்கைரயில் நிற்பி

ம், கடல் நீர் ேவட்ைக தணிவிக்கும் இயல்பிற்

றன்ைமயின், இனிய நீர்நிைல இ க்குமிடத்ைதயறிந்த வைரக் காணின், அதைன
யைடதற்குாிய ெநறிையக் ேகட்பர் ஆத ன், "அறி நர்க் காணின்"என்றார். ெப ஞ்
ெசல்வம் பைடத்த ேவந்தராயி ம் அவர்பால் ைர தீர்ந்த வண்ைமயில்ைலயாயின்
லவர், அதைன ைடயாைரேய நா ச் ெசல்வெரன்பர், " ைர வள்ளிேயார்ப்
படர்குவர் லவர்"என்றார். ெபற்ற ஊதியம் என் ழி, என ஒ ெசால் வ வித் ,
எனக்ெகாண் எனப் ெபா ள் உைரத் க் ெகாள்க. ெபற்ற எத் ைணயாயி ம்
அதன் நிைற

குைற

காேணன் என்பார், "ேப

காணாைமக்குக் காரணம் தா

யா

என்ேனன்"என்றார். அங்ஙனம்

ற்ற வ ைமேய ெயன்பார்,

"உற்றெனனாத ன்"என்றார். நின்பாற் ேபாந்த எனக்கு இனி எளிைம ம்
அ ைம மாவன யாைவெயனின், ஈெயன இரத்தல் அ ைம, நின் ெப ைமைய ம்
நின் ெகாண்கானத்ைத ம், பா தல் அ ைமயன் ; எளிைம என்பாராய், "எறிபைடக்
ேகாடா ஆண்ைம ம் ெகாண்ெப ங் கான ம் பாடெலனக் ெகளிேத"என்
கூ கின்றார். ைரதபப் படர்குவ ெரன இையப்பின், வ ைமத்
வள்ளிேயாைர நிைனந் ெசல்வெரன ைரக்க.

யர் ெக மா

க தி

------155. ெகாண்கானங் கிழான்
ெகாண்கானங் கிழான வண்ைமநலத்ைதப் ெபற் இன் ற்ற ேமாசிகீரனார் இப்
பாட் ன்கண் அவன் பாணர் கூட்டத் க்கு ேவண் வன நிரம்ப நல்கி அவர
வ ைமையப் ேபாக்கி யாதாிக்கும் சிறப்பிைனப் பாணாற் ப்பைட வாயிலாக
வற்
த் கின்றார்.
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வணர்ேகாட் ச் சீறியாழ் வா
ைடத் தழீஇ
உணர்ேவார் யாெரன் னி ம்ைப தீர்க்ெகனக்
கிளக்கும் பாண ேகளினி நயத்திற்
பா ர் ெந ஞ்சிப் பசைல வான்
5 ஏர்த சுடாி ெனதிர்ெகாண் டாஅங்
கிலம்ப
லவர் மண்ைட விளங்கு கழ்க்
ெகாண்ெப ங் கானத் க் கிழவன்

5

தண்டா ரகல ேநாக்கின மலர்ந்ேத.
திைண: அ .
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ைற: பாணாற் ப்பைட. அவைன அவர் பா ய .

உைர: வாணர் ேகாட் ச் சீறி யாழ் வா

ைடத்த தழீஇ - வைளந்த

ேகாட்ைட ைடய சிறிய யாைழ உலர்ந்த ம ங்கிேல த விக்ெகாண் ; உணர்ேவார்
யார் என் இ ம்ைப தீர்க்க என - அறிேவார் யார்தாம் என
ன்பத்ைதத் தீர்க்க
ெவன் ; நயத்தின் கிளக்கும் பாண - நயத்திற் ெசால்
ெசால்
பா

கின்றதைன இப்ெபா

ாின்கண் ெந ஞ்சியின

ம் பாண; இனி ேகள் - யான்

ேகட்பாயாக; பாழ் ஊர் ெந ஞ்சிப் பசைல வான்
ெபான்னிறத்ைத

ைடய வா ய

; ஏர் த

சுடாின்

எதிர் ெகாண் டாஅங்கு - எ கின்ற ஞாயிற்ைற எதிர்ெகாண்டாற் ேபால; இலம்ப
லவர் மண்ைட - வ ைம ற்ற யாழ்ப் லவர ஏற்கும் மண்ைட; விளங்கு கழ்க்
ெகாண்ெப ங் கானத் க் கிழவன் - விளங்கிய கைழ ைடய ெகாண்கானங்
கிழான ; தண் தார் அகலம் மலர்ந்
மலர்ந் ேநாக்கின எ- .
ஏர் த

ேநாக்கின - குளிர்ந்த தாைர ைடய மார்பத்ைத

சுடாி ெனதிர்ெகாண்டாங் ெகன் ழி, இன், சாாிைய; அ

ேதாற்றம்

ேவண்டாத் ெதாகுதிக்கண் வந்த ; அன்றி, ஐகாரம் விகாரத்தால் ெதாக்க ெதனி
மைம ம். நயத்திற் கிளக்கும் பாண ெவன விைய ம்; நயத்தின் அகலம் ேநாக்கின
ெவன இையப்பி மைம ம்.
மண்ைட அகலம் ேநாக்கி மலர்ந்த ெவன்ற க த் , ெகா க்கும ெபா ள் மார்பின்
வ யால் உளதாமாக ன், அகல ேநாக்கின ெவன்றதாகக் ெகாள்க.
விளக்கம்: வணர் - வைள . வா

ைட - வ ைமயால் வா ய இைட; இதைன

உலர்ந்த ம ங்ெகன்றார் உைரகாரர். பாணனாகிய எனக்கீேவார், த்தமிழின் ஒ
பகுதியாகிய இைசத்தமிழ் வளர்ச்சிக்கு ஈேவாராவர் என்பதைன ணர்ேவார் என்ைன
வ ைமத் யர் வ த்தவிடார்என் பாணன் கூ கின்றா ெனன்பார், "உணர்ேவார்
யாெரன் இ ம்ைப தீர்க்ெகன நயத்திற் கிளக்கும் பாண"என்றார். சீர்த்த சிலவாய

-
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ெசாற்களால் ேகட்ேபார் உளங்ெகாள்ளத் தக்க வைகயில் இனி
கிளத்தல்"என்றார். ெந ஞ்சிப்
சுடெரா
ஐ

திாித

கூ தல் "நயத்திற்

ஞாயிற்ைற ேநாக்கி நிற்குெமன்பைத, "வானிைடச்

ெந ஞ்சி"(அகம்.336) என்

பிற ம் கூ ப. சுடெரன்ற விடத்

ெதாக்கதனால் ேதாற்றம் ேவண்டாத் ெதாகுதியாயிற் . இத்ெதாைகக்கண்,

சாாிைய (ெதால்.எ த் . ணாி.30) ேவண் ெமன்ற ன், இன் சாாிைய வந்த .
ஐ
ெதாக்கதற்கு அைமதி கூற ற் "ஐகாரம் விகாரத்தால் ெதாக்க ெதனி
மைம ம்" என்றார். தண்டாரகலம் ேநாக்குமிடத் அதன் அகல ம் வ
ம்
தாளாண்ைமயாற் ெபா ளீட் ம் குறிப்ைப வற்
த்த ன், அகலம் ேநாக்கி மண்ைட
மலர்ந்த ெதன்றார். உைரகார ம் "மண்ைட......ெகாள்க"என்றார்.
------------156. ெகாண்கானங் கிழான்
ெகாண்கானங் கிழான வி ந் ண் மகிழ்ந்தி க்கும் ேமாசி கீரனார் அவன
ெகாண்கான மைலையக் கண் பாடக் க தினார். பா மிடத் அக் ெகாண்கானத் க்
கிழாைன ம் பாட நிைனந் , அவ

ைடய ெகாைடச் சிறப்ைப ம் ெவன்றிச்

சிறப்ைப ம் ெபா ளாக நி த்தி, "இக் ெகாண்கானம் பிறர் குன்றம்ேபாலா

இரண்

நலங்கைள ைடத் ; ஒன் இரப்ேபா ைடய கடன்காரர்களால் வைளப் ண்
க்கும்;
மற்ெறான் ெகாண்கானங் கிழா க்குத் திைற ெச த்தி மீ ம் சிற்றரசர்களால்
சூழப்பட்
க்கும்"என் பா
ள்ளார்.
ஒன் நன் குைடய பிறர்குன்ற ெமன் ம்
இரண் நன் குைடத்ேத ெகாண்ெப ங் கானம்
நச்சிச் ெசன்ற விரவலர்ச் சுட் த்
ெதா த் ணக் கிடப்பி ங் கிடக்கு மஃதான்
5 நிைறய ந் தாைன ேவந்தைரத்
திைறெகாண்
திைண: அ .

ெபயர்க்குஞ் ெசம்ம

5
ைடத்ேத.

ைற: இயன்ெமாழி. அவைன அவர் பா ய .

உைர: பிறர் குன்றம் - பிற ைடய மைலகள்; நன்கு ஒன்
வ யாதல் நன்ைமெயான்
- எந்நா

(156)

உைடய; இரண்

ம் இரண் நன்ைமைய

உைடய வண்ைமயாதல் -

நன்கு உைடத்

ைடத் க் ெகாண்கான ெமன்

ெகாண்ெப ங் கானம்
மைல; அ -; நச்சிச்

ெசன்ற இரவலர் சுட் - தன்பால் பாிசில் நச்சிப் ேபான இரப்ேபார் காரணமாக;
ெதா த் ணக் கிடப்பி ம் கிடக்கும் - தான் அவர்க்கு ன் கடன் ெகா த்ேதாராேல
வைளப் ண்ணப்பட் க் கிடப்பி

ம் கிடக்கும்; அன்

- அ வன்றி; நிைற ய ந்
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தாைன ேவந்தைர - நி த்தற்காிய பைடைய ைடய அரசைர; திைற ெகாண்
ெபயர்க்கும் ெசம்ம ம் உைடத் - திைற ெகாண் அவைர மீட்கும்
தைலைம
ைடத் எ- .
இரவலர் சுட்

ெயன்

பாடேமாதி, இரவலர் க திக்ெகாண்

கழ்கைளத்

ெதா த் ண்ணக் கிடக்கி ம் கிடக்கும் என ம், இரவலர் எம எமெதன் கூறிட்
ண்ணக் கிடக்கி ங் கிடக்கும் என ம் உைரப்பி மைம ம். இ ெகாைடச்
சிறப் ம் ெவன்றிச் சிற் பம் கூறியவா .
விளக்கம்: ெகாண்ெப ங் கானக் குன்றத் க்கும் ஏைனக் குன்றங்கட்கு ள்ள
ேவற் ைம கூ வார், ெகாண்ெப ங் கானம் வண்ைம ம் வ
நலங்கைள ம் உைடத் ; ஏைனக் குன்றங்கள் இரண்ட

மாகிய இ

ள் ஒன்ேற

ைடய என்றார்.

இைவேய யன்றி, ெகாண்ெப ங் கானம் இரவலர்க்குக் கடன் ெகா த்ேதாரா
ெச

த் ம் ேவந்தரா

ம் சூழப்பட்

ம் திைற

க்கும் என்றார். எனேவ, இச் சிறப் ஏைனக்

குன்றங்கட்கு இல்ைல ெயன்பதாம். இரவலர்க்குக் கடன் ெகா த்ேதார், இரவலர்
பாிசில் ெப வதில் தப்பாராக ன் தமக்குாிய கடைனத் தாம் தவறாேத ெபறலாம் என்ற
க த்தால் குன்றத்ைதச் சூழ்ந்தி ந்தன ெரன்றா ெரனக் ெகாள்க.
------------157. ஏைறக் ேகான்
ஏைறக் ேகாைன ஏைற ெயன் ம் வழங்குப. நன்னன், ஏற்ைற, அத்தி, கங்கன், கட் ,
ன் ைர ெயனப்ப ேவார் வாிைச ட் காணப்ப ம் ஏற்ைற ேவ , ஏைறக் ேகான்
ேவ . இவைனப் "ெப ங்கல் நாடெனம் ேமைறக்குத் தகுேம"என்றதனால், ஏைற
ெயன்ப இயற் ெபயராதல் விளங்குகிற . ஆண் மக்கட்கு ஆற்றல் ெபா ளாக ஏற்ைற
ெயன் ம் ஏைறெயன் ம் ெபயர்கள் அக்காலத் வழங்கின ெவன் இதனால்
அறியலாம். இவன் குறிஞ்சிநிலத் க் குறவர்க்குத் தைலவன்; வில்

ம் ேவ

ம்

வல்லவன்; காந்தட் வாற் ெறா த்த கண்ணி சூ பவன்; தனக்குாிேயார் பிைழ
ெசய்யின் அதைனப் ெபா த்த

ம், பிறர்க்குண்டாகிய வ ைம கண்

நா

த

ம்,

பைடயா மிடத் ப் பழிபடாைம ம், ேவந்தர் அைவக்களத் ப் ெப மித ற்
விளங்குத ம் ஏைறக் ேகா ைடய சீாிய பண் களாகும். இவைனக் குறமகள்
இளெவயினி ெயன்பார் இப்பாட்டால் சிறப்பிக்கின்றார்.
ேவ நிலத் தைலவர்க ம் சான்ேறார்க ம் கூ ய அைவயின்கண், சான்ேறாராகிய
குறமகள் இளெவயினி ெயன்பார் தம நாட் த் தைலவன் பண் கைள ெய த்ேதாத
ேவண் ய நிைல ண்டாயிற் . அப்ேபாழ் , அவர்,"தமர் பிைழ ெபா த்தல்

தல்
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ேவந்தர் அைவயில் ஓங்க

ற்றி ந்தல் ஈறாகக் கூறப்ப ம் பண் கள்

ம்ேமார்க்குத்

தகுவனவல்ல; ெப ங்கல் நாடனாகிய எம் ஏைறக்ேக தகும்"என இப்பாட்ைடப்
பா யி க்கின்றார்.
ஏைறக்ேகாைனத் தைலவனாகக் ெகாண்ட குறமக்க ள் ஒ வராத ன்,
இளெவயினியார் குறமகள் இளெவயினியார் எனக் குறிக்கப்ப கின்றார்.
ெவயினியா ரல்லெரன்ப

ேதான்ற, "இளெவயினி"ெயன்ற ெபயர் சிறந்

நிற்கிற . " ம்ேமார்க்குத் தகுவனவல்ல"என் ம், "எம் ஏைறக்குத் தகும்" என் ம் இவர்
கூ வன இவர உள்ளத்தின் இளைமப் பண்ைப வற்
த் கின்றன.
இளெவயினனார் என் ம் சான்ேறார் ஒ வ ம் குறமகள் குறி ெயயினியார் என் ம்
சான்ேறார் ஒ வ ம் நற்றிைணப் லவர் வாிைச ட் காணப்ப கின்றனர். இவ்
விளெவயினியாேர நற்றிைணயில் வ ம் குறிெயயினியாராகலாம் என் ம், இப்
றப்பாட்
பட்

இளைமக் காலத் ம், நற்றிைணப் பாட் ப் பிற்காலத் ம் பாடப்

க்கலாெமன் ம், நற்றிைணப் பாட் ல், இவர் "நின்குறிப் ெபவேனா

ேதாழிெயன் குறிப் , என்ெனா

நிைலயா தாயி

ம் என் ம், ெநஞ்சு வ ப்ப த் க்

ெகடவறியாேத"(நற்.357) என்

பா ய சிறப்பால் குறிப்ெபயினியார் என்

ெபயர்

ெபற்றி க்க ேவண் ெமன் ம், அப் ெபயர் ஏெட திேனாரால் குறிெயயினியாெரன
ெவ தப்பட்
க்க ேவண் ெமன் ம் நற்றிைண ைரகாரர் கூ கின்றார்.
தமர்தற் றப்பி ன ேநான் றல் ம்
பிறர்ைக யற தானா
த ம்
பைடப்பழி தாரா ைமந்தின னாக ம்
ேவந் ைட யைவயத் ேதாங்கு நடத்த

ம்

ம்ேமார்க்குத் தகுவன வல்ல ெவம்ேமான்
சிைலெசல மலர்ந்த மார்பிற் ெகாைலேவற்
ேகாடற் கண்ணிக் குறவர் ெப மகன்
ஆ மைழ தவிர்க்கும் பயங்ெக மீமிைச
எற்ப ெபா தி னினந்தைல மயங்கிக்

5

கட்சி காணாக் கடமா னல்ேல
மடமா னாகுபிைண பயிாின் விடர் ைழ
இ ம்
ப் கர்ப்ேபாத் ேதார்க்கும்

10

ெப ங்க னாடெனம் ேமைறக்குத் தகுேம.

(157)

திைண ந்

ைற

மைவ. ஏைறக் ேகாைனக் குறமகள் இளெவயினியார் பா ய .

உைர: தமர் தன் தப்பின் அ
பிைழப்பின் அ

ெபா த்த

ேநான்ற

ம் - தனக்குச் சிறந்தார் தன்ைனப்

ம்; பிறர் ைகயற

தான் நா

த

ம் - பிற ைடய
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மி ைமக்குத் தான் நா

த

ம்; பைடப் பழி தாராைமந்தின னாக

பிறர் பழிக்கப்படாத வ ைய ைடயனாத

ம் - பைடயிடத் ப்

ம்; ேவந் ைட அைவயத்

ஓங்கு

நடத்த ம் - அரசுைடத்தாகிய அைவக்களத்தின்கண் ேமம்பட் நடத்த ம்;
ம்ேமார்க்குத் தகுவன வல்ல - ம்மான் மதிக்கப்ப ம் தைலவர்க க்குத்
தகுவனவல்ல; எம்ேமான் - எம் ைடய தைலவன்; சிைல ெசல மலர்ந்த மார்பின் வில்ைலப்

ரணமாக வ த்தலான் அகன்ற மார்பிைன ம்; ெகாைல ேவல் - ெகால்

ேவ ைன ம்; ேகாடல் கண்ணிக் குறவர் ெப மான் - காந்தட்

ம்

வாற் ெசய்த

கண்ணியிைன
ைடய குறவர்க்குத் தைலமகன்; ஆ மைழ தவிர்க்கும் பயம் ெக
மீமிைச - இயங்குகின்ற கிைலத் தன உயரத்தால் த க்கும் பயன் ெபா ந்திய
மைலயின உச்சிக்கண்; எற்ப ெபா தின் - ஞாயி ப கின்ற காலத்தில்; இனம்
தைல மயங்கிக் கட்சி காணாக் கடம் - இனத்தினின் ம் தைல மயங்கித் தான் ேச ம்
ேசக்ைகையக் காணாத காட் ன்கண்; மான் நல் ேல மடமான் நாகு பிைண பயிாின் மானின நல்ல கைல மடப்பத்திைன ைடய மானாகிய இளம் பிைணையப் பயிரான்
அைழப்பின்; விடர் ைழ இ ம்
ப் கர்ப் ேபாத் ஓர்க்கும் - அவ்ேவாை◌ைசைய
விடராகிய ைழயின்கண் கிடக்கின்ற ெப ம்
யாகிய கர் நிறத்திைன ைடய ஏ
ெசவி தாழ்த் க் ேகட்கும்; ெப ங்கல் நாடன் எம் ஏைறக்குத் தகும் - ெபாிய
மைலநாடனாகிய எம் ைடய ஏைறக்ேகா க்குப் ெபா ந் ம் எ- .
சிைல ெசல மலர்ந்த மார் என்பதற்கு மைல ேதாற்க மலர்ந்த மார்ெபனி
மைம ம். தைலமயங்கி ெயன்பத

ள், தைல: அைசநிைல.

விளக்கம்: "குற்றம் பார்க்கிற் சுற்ற மில்ைல"ெயன் ம், "அன்ெபனப் ப வ
தன்கிைள ெசறாைம"(க .133) என் ம் சான்ேறார் கூ த ன், தமர் பிைழ ெசய்யின்
அதைனப் ெபா ப்ப சீாிய பண்பாயிற் . "விைழதைகயான் ேவண் யி ப்பர்
ெக தைகயாற், ேகளா

நட்டார் ெசயின்"(குறள்.804) என்

கூ வர். பிறர் வ ைம கண்டவழி, அதைன

ன்ேப கண்

தி வள்

வனா ம்

தீர்க்காைம தம

குற்றமாகக் க தி நா தல் சான்ேறார்க் கியல்பத ன், "பிறர் ைகயற தான்
நா தல்"என்றார். அறி ஆண்ைம ெபா ள் பைடகளால் சிறந்தார்க் கல்ல
ேவந் ைடயைவயின்கண் ெப மிதற் ேதான்றாதாைகயால், ேவந் ைட யைவயத்
ேதாங்கு நடத்தைல விதந்ேதாதினார். எம்ைம ைடேயான் என்ப எம்ேமான் என
நின்

தைலவற்காயிற் . விற்பயிற்சியால் மார்பக

த

ம், அதன் அகலம் வ ய

வில்ைல நன்கு வைளத்தற்கு ஏ வாத ம் கண் , "சிைலெசல மலர்ந்த மார் "என்றார்.
தன்னாட் மைல நீர் சுமந் ேதகும் கிைலத் த த் த் தன்பால் நீைரப்
ெபய்வித் க்ெகாள்ள, தான், தனக்கஞ்சி வா ம் பைகேவந்தர் பிறர் ைண ேவண்
யல்வதைனக் குறிக்ெகாண் ேநாக்கும் நா ம் காவற்சிறப் ம் ஏைறக்ேகா க்
குண்ெடன்பைத உள்
த் ைரத்தார்.
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---------158. குமணன்
குமணன் கைடெய வள்ளல்கட்குக் காலத்தாற் பிற்பட்டவன்; இவன் திர
மைலையச் சார்ந்த நாட்ைட யாண்ட கு நில மன்னன். இந்நா இயல்பாகேவ நல்ல
வளம் சிறந்த . இம் திரமைல பழனிமைலத் ெதாடர்க ள் உள்ள . இதன் அ யில்
குமண மங்கலம் என் ெமா சிற்
ண் . இந்நா உ மைலப் ேபட்ைடையத்
தன்னகத்ேத ெகாண்
ந்ததாகும். வள்ளல் ேபகன் காலத்தில்ஆவியர்
கு க்குாியதாயி ந்த நா , பிற்காலத்ேத குமண

க் குாியதாயிற் . இக் காலநிைலயில்

ைவத் ேநாக்கின், பழனித் தா காவின் ெதன்ேமைலப் பகுதி ம் உ மைலப்
ேபட்ைடத் தா காவின் ெதன் கீழ்ப் பகுதி ம் குமண க்குப் பண் உாியவாயி ந்தன
என்னலாம்.
இந் நாட் ேவந்தனாகிய குமண ைடய ஆட்சிநலத்தா ம் ேதாளாற்றலா ம்
நாட் ன் ெசல்வநிைல வழங்கத் தவா வள ைடயதாக இ ந்த . ெசல்வத் ப் பயேன
ஈதல் என்பைத நன்கறிந் , இரவலர்க் கீத

ம் அதனால் இைச ண்டாக வாழ்த

ேம

தன் வாழ்வில் ெபறக்கூ ய ஊதியமாகக் க தித் தன்பால் வ ம் லவர், பாணர்,
கூத்தர் தலாயினார்க்குப் ெப ங்ெகாைட ாிந்
கழ் ேமம்ப வானாயினன். இக்
குமணற்கு இளவல் ஒ வன் இ ந்தனன்; அவன் ெபயர் இளங் குமணன் என்ப .
அவற்குத் தன் த்ேதானாகிய குமணற் குண்டாகிய கழ் கண்ட ம், ெநஞ்சில்
அ க்கா ண்டாயிற் . அதைன வளர்த் த் தீவிைனப் பயைன விைளவித்தற்குாிய
சிற்றினச் ேசர்க்ைக ம் அவற்குளதாயிற் .
வில் இளங்குமணன் குமணன
நாட்ைடக் ைகப்பற்றிக்ெகாண் அவைனக் ேகாறற்கும் வழி ேத னன். குமணன் கா
ெசன்

அத

ள் உயிர் வாழ்வானாயினன். ஒ கால், பாிசில் ேவண் வந்த

ெப ந்தைலச் சாத்தனார் அவைனக் காட் ற் கண் பா ப் பரவினர். அவன்,
அவர்க்குப் ெபா ள் வழங்கும் ெநறியால் தன் வாைள அவர் ைகயில் தந் தன்
தைலையக் ெகாய் ெகாண்

தன் தம்பிக்குக் காட் , ேவண் ம் ெபா ள் ெபற் ச்

ெசல் மா ேவண் னன். ேப ள்ளம் பைடத்த ெப ந்தைலச் சாத்தனார், வாைள
மட் ம் ெகாண் ெசன் இளங்குமணற்குக் காட் த் தன் லைம நலத்தால் அவற்கு
நல்லறி ெகா த்தி, அவைனத் தன் அண்ணன் குமணைன யைடந் வணங்கிப்
பண் ேபால் இனி வா மா பண்ணினார்.இவைனப் பா ப் பாிசில் ெப மாற்றால்
இவன் வாழ்க்ைக வரலாற்றில் பங்குெகாள் ம் சான்ேறார் இ வர்; அவர்கள்
ெப ஞ்சித்திரனா ம் ெப ந்தைலச் சாத்தனா மாவர்.
இவ ள் ெப ஞ்சித்திரனார் குமணன் இனி
வ ைம ற்

ெவளிமான் என்

வாழ்ந்தி க்குங்கால் மிக்க

ம் ேவந்தன்பால் ெசன்றார்; அக்காைல அவன்
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ம்,

ஞ்சுங்கால் தன் தம்பி இளெவளி மாைன யைழத் , இவர்க்குப்

பாிசில் வழங்குக ெவனப் பணித்தான்; ஆனால், அவன் இவர் வாிைச ேநாக்கா

சிறி

வழங்கினான். அதைனக் ெகாள்ளாத ெப ஞ்சித்திரனார் குமணைன யைடந் பா ,
அவன் பக ெகா ப்பக் ெகாண் ெசன் ெவளிமான ஊர்க் க மரத்தில் அைதக்
கட் விட் ச் ெசன் இளெவளிமாைனக் கண் அவற்குத் தாம் ெபற்ற
ெப வளத்ைதத் ெதாிவித்தார். பின் அவர், வ ைமத் யர் ஒ
றம் வ த்த,
ெந நாள்பிாிந்தி க்கும் பிாி த் யர் மற்ெறா
றம் வ த்த வ ந்தி நிற்கும் தன்
மைனக்கிழத்தியாைர யைடந் தாம் ெபற்ற ெப ஞ் ெசல்வத்ைதப் ெபறார்க்கும்
பிறர்க்கும் வழங்கித் தா ம் உண் இனிதி ந்தார்.
இப் பாட் ன்கண் ெப ஞ்சித்திரனார் குமணன் தந்த ெப வளத்ைதப் ெப ங்கால்,
அவைன இனிய தமிழால் வாழ்த் கின்றார். இதன்கண் பாாி, ஓாி, காாி, எழினி, ேபகன்,
ஆய், நள்ளி ெயன்ற வள்ளல்கள் எ வைர ம் எ த்ேதாதி, "இவ் ெவ வர்க்குப்
பின்ேன இரவலர் இன்ைம தீர்த்தற்கு யான் உள்ேளன் என் ேமம்பட்
க்கும்
நின்ைன யைடந்ேதன்;
சிறப்பித்த நீ வண்ைமயா
வாழ்த் கின்றார்.

திரமைலத் தைலவ, குமண, என்ைன ஏற் ப் ேபணிச்
ம், ேவற்பைட நல்கும் ெவன்றியா

ரசுக ப் பிகுப்ப ம் வால்வைள ைவப்ப ம்
அரசுடன் ெபா த வண்ண ென வைரக்
கறங்குெவள் ள வி கல்லைலத் ெதா கும்
பறம்பிற் ேகாமான் பாாி ம் பிறங்குமிைசக்
5 ெகால் யாண்ட வல்வி ேலாாி ம்
காாி ர்ந் ேபரமர்க் கடந்த
மாாி யீைக மறப்ேபார் மைலய ம்
ஊரா ேதந்திய குதிைரக் கூர்ேவற்
கூவிளங் கண்ணிக் ெகா ம் ெணழினி ம்

5

10 ஈர்ந்தண் சிலம்பி னி
ங்கு நளி ைழ
அ ந்திறற் கட ள் காக்கு யர்சிைமப்
ெப ங்க னாடன் ேபக ந் தி ந் ெமாழி
ேமாசி பா ய வா மார்வ ற்
ள்ளி வ ந ைல நனி தீரந்

10

15 தள்ளா தீ ந் தைகசால் வண்ைமக்
ெகாள்ளா ேராட் ய நள்ளி ெமனவாங்
ெக வர் மாய்ந்த பின்ைற யழிவரப்
பா வ ந ம் பிற ங் கூ
இரந்ேதா ரற்றந் தீர்க்ெகன விைரந்திவண்

15

20 உள்ளி வந்தெனன் யாேன விசும் றக்

20

ம் ேமம்ப வாயாக"என
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கைழவளர் சிலம்பின் வைழெயா நீ
ஆசினிக் கவினிய பலவி னார் ற்
ட் ற
கனி ெபற்ற க வன்
ய்த்தைல மந்திையக் ைகயி உப் பயி ம்
25 அதிரா யாணர் திரத் க் கிழவ
இவண்விளங்கு சிறப்பி னியேறர்க் குமண
இைசேமந் ேதான்றிய வண்ைமெயா

25

பைகேமம் ப கநீ ேயந்திய ேவேல.

(158)

திைண: அ . ைற: வாழ்த்தியல்; பாிசில் கடாநிைல மாம். குமணைனப்
ெப ஞ்சித்திரனார் பா ய .
உைர:

ரசு க ப் இகுப்ப ம் -

ைவப்ப ம் - ெவள்ளிய சங்கு

ரசு க ப் அைறய ம்; வால் வைள

ழங்க ம்; அரசுடன் ெபா த அண்ணல் -

ேவந்த டேன ெபா த தைலைமைய ைடய; ெந வைர கறங்கு ெவள் ள வி கல்
அைலத்ெதா கும் - ெந ய மைலக்கண் ஒ க்கும் ெவளிய அ வி கல்ைல
ட்
ேயா ம்; பறம்பின் ேகாமான் பாாி ம் - பறம்பிற்கு ேவந்தனாகிய பாாி ம்; பிறங்கு
மிைசக் ெகால் ஆண்ட வல்வில் ஓாி ம் - உயர்ந்த உச்சிைய ைடய
ெகால் மைலைய ஆண்ட வ ய வில்ைல ைடய ஓாி ம்; காாி ஊர்ந்
- காாி ெயன்

ம் ெபயைர ைடய குதிைரையச் ெச

மாாி ஈைக - மாாிேபா
ேபாாிைன
ெச

ம் வண்ைமைய ம்; மறப் ேபார் மைலய

ைடய மைலய

த்தப்படா

த்திப் ெபாிய

ம்; ஊரா

உயர்ந்த குதிைர ெயன்

ேபரமர் கடந்த

சைல ெவன்ற;
ம் - மிக்க

ஏந்திய குதிைரக் கூர் ேவல் ம் மைலைய ம் கூாிய ேவைல ம்;

கூவிளங் கண்ணி - கூவிளங் கண்ணிைய ம்; ெகா ம் ண் எழினி ம் - வைளந்த
ஆரத்ைத

ைடய எழினி அதியமா

ம்; ஈர்ந்தண் சிலம்பின் இ ள்

மிகக் குளிர்ந்த மைலயின்கண் இ ள் ெசறிந்த

ங்கு நளி

ைழ -

ைழயிைன ம்; அ ந் திறல்கட ள்

காக்கும் - மைலத்தற்காிய வ யிைன
ைடய ெதய்வம் காக்கும்; உயர் சிைமப்
ெப ங் கல் நாடன் ேபக ம் - உயர்ந்த சிகரங்கைள ைடய ெபாிய மைலநாடனாகிய
ேபக
ெயன்

ம்; தி ந்

ெமாழி ேமாசி பா ய ஆ ம் - தி ந்திய ெசால்ைல ைடய ேமாசி

ம் லவனாற் பாடப்பட்ட ஆ ம்; ஆர்வ

ற்

உள்ளி வ நர் உைல

நனி தீர

- ஆைசப்பட் த் தன்ைன நிைனந் வ வா ைடய வ ைம மிக ம் நீங்க; தள்ளா
ஈ ம் தைக சால் வண்ைம - தவிரா ெகா க்கும் கூ பாடைமந்த
வண்ைமயிைன ைடய; ெகாள்ளார் ஓட் யநள்ளி ம் என - பைகவைரத்

ரத்திய

நள்ளி ம் எனச் ெசால்லப்பட்ட; எ வர் மாய்ந்த பின்ைற - எ வ ம் இறந்த பின் ;
அளி வரப் பா வ ந ம் பிற ம் கூ - கண்டார்க்கு இரக்கம் வரப் பா வ வா ம்
பிற ம் கூ ; இரந்ேதார் அற்றம் தீர்க்கு என - இரந்ேதார

ன்பத்ைதத் தீர்க்கக்
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நீ இ த்தலால்; விைரந்

இவ்விடத்ேத பாிசில் ெபற நிைனந்
- வானத்தின்கண்ேண ெபா ந்த

வந்ேதன் யான்; விசும் றக்கைழ வளர் சிலம்பின்
ங்கில் வள ம் மைலயின்கண்; வைழெயா

ஆசினிக் கவினிய - சுர ன்ைனேயா
ஆர் ற்

உள்ளி வந்தெனன் யான் - விைரந்

ஓங்கி ஆசினிெயா

- பலாவின்கண் ஆைசப்பட் ;

ட் ற

நீ

அழகு ெபற்ற; பலவின்

கனி ெபற்ற க வன் -

ள்ைளப்

றத்ேத ைடய திர்ந்த பலாப் பழத்ைதப் ெபற்ற க வன்; ய்த்தைல மந்திையக்
ைகயி உப் பயி ம் - பஞ்சு ேபா ம் மயிைர ைடத்தாகிய தைலயிைன ைடய
மந்திையக் ைகயால் குறி ெசய்
வ வாைய ைடய
- உலக

வதி

அைழக்கும்; அதிரா யாணர்

திரெமன்

திரத் க் கிழவ - தளராத

ம் மைலக்குத் தைலவ; இவண் விளங்கு சிறப்பின்

ம் விளங்குகின்ற தைலைமயிைன ம்; இயல் ேதர்க் குமண -

இயற்றப்பட்ட ேதாிைன

ைடய குமணேன; இைச ேமந் ேதான்றிய வண்ைமெயா

-

கழ் ேமம்பட்ட வண்ைம டேன; பைக ேமம்ப க நீ ஏந்திய ேவல் - பைகயிடத்
உயர்க நீ எ க்கப்பட்ட ேவல் எ- .
ஆசினி ெயா ங் கவினிய ெவன ஒ

விாித் ைரக்கப்பட்ட . ஆசினி ெயன்ப

ஒ

மரம்; ஈரப் பலா ெவன்பா
ளர். ஆர் ற் ப் பயி ம் என்க. பா வ ந ம் பிற ம்
கூ இறந்ேதார் அற்றம் தீர்க்க ேவண் ெமனக் க திெயன் ைரப்பா
ளர்.
விளக்கம்:

ரசும் சங்கும்

ழங்கப் ேபாந்

தமிழ்ேவந்தர் (

ேவந்த ம் ேபாந் )

பாாிெயா ெபா தனர்; " ரசு ழங்கு தாைன வர்"(ெப ம்.33) என்பவாக ன்,
ரசும் சங்கு ைடய அரெசன்ற
ேவந்தைரயாயிற் . தி
க்காாி ர்ந்த
குதிைரக்குக் காாி ெயன் ம், ஓாியின் குதிைரக்கு ஓாி ெயன் ம் ெபயர்; இதைன,
"காாிக் குதிைரக் காாிெயா

மைலந்த, ஓாிக் குதிைர ேயாாி ம்"(சி பாண்.110-1)

என்பதனாலறிக. இப்பாட்

"மைலயன்"என் ம், சி பாணாற் ப்பைட,

"காாி"ெயன் ம் கூற ன், இம் மைலயன், மைலயமான் தி
க்காாி
ெயன்பவனாயிற் . அதியமான் ெந மான் அஞ்சியின் தந்ைத ெபயர் எழினி ெயன்ப .
அதனாற்றான், அஞ்சி, தன் மக க்கும் எழினி ெயனப் ெபயர் ைவத்தான். தந்ைத
ெபயைரத் தன் மக க்கு ைவப்ப தமிழர் மர . இம் மர பற்றிேய தந்ைதைய ேநாக்கத்
தன் மகைனத் தன் தந்ைதக்குப் ெபயரன் என்ப வழக்காயிற் . தந்ைத ெபயைர ம்
உடன்கூட் "எழினி யதியமான்"என்ற ம் தமிழியல்பாதலால், இங்ேக
"எழினி"ெயன்றார். "அதியமான் தக ர் ெபா
ழ்ந்த எழினி"என இவேன
கூறப்ப மா

காண்க. "அ ந்திறற் கட ள் காக்கும் உயர்சிைமப் ெப ங்கல் நாடன்,

ேபகன்"என்ற ன், ேபகன

ெபாதினி (பழனி, ஆவிநன் கு )யில்

கன் ேகாயில்

ெகாண்
ந்தா ெனனக் குறிப்பாய் உணரலாம். தி ந் ெமாழி ேமாசி ெயன்ற ,
உைற ர் ஏணிச்ேசாி ட ேமாசியாைர. இவர் ஆய் அண் ரைனப் பா
ள்ள
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பாட் க்கள் பலவற்ைற ம்

ன்ேப 127ஆம் பாட்

த யவற்றால் அறியலாம்.

தன்ைன ேநாக்கி வந்த வன்பரண ைடய "உயங்குபடர் வ த்த ம் உைல ம் ேநாக்கி,
வல்வில் ேவட்டத்திற் றான் ெகான்ற மான் கணத்தின் ஊைன நல்கி, ெப தற்காிய
சால் நன்கலம், கடகெமா "( றம்.150) ஈத்தைத நிைனவிற் ெகாண் ,
"உள்ளிவ நர் உைல நனி தீரத், தள்ளா தீ ம் தைகசால் வண்ைம" ைய ைடய நள்ளி
ெயன்றார். ஆர்வம், கைடக்குைறந் , "ஆர் "என வந்த . மைலயன் காாி ர்ந்
ஓாிெயா
ெகால்

ெசய்த ேபாைரப் "ேபரமர்"என்றார்; அவன் ஓாிையக் ெகான்
மைலையச் ேசரலர்க் கீந்த ேபார் அ வாகும்; அதைன, " ள்

கழல்ெதா க் காாி, ெசல்லாநல் ைச நி த்த வல்வில், ஓாிக் ெகான்
ெசவ்ேவர்ப் பலவின் பயங்ெக

அவன
ர் மன்னன்

ேசரலர்க் கீத்த,

ெகால் "(அகம்.209) எனச் சான்ேறார் கூ ப.

வைழெயா

நீ

ெயன்றாற் ேபால, ஆசினிெயா

கவினிய என எ த்ேதாதாைமயின்,

"ஒ விாித்

ைரக்கப்பட்ட" ெதன்றார். "என் ம் என ம் ஒ

ந் ேதான்றி, ஒன்

வழி ைடய ெவண்ணி ட் பிாிந்ேத"(ெதால்.ெசால்.இைட,46) என்ப
விாித்தற்கு இலக்கணம்.

ஒ ைவ

---------159. குமணன்
ெப ஞ்சித்திரனார், இப் பாட் ன்கண், வ ைமத்

யரால் தன்ைனப் ெபற்ற

திய

தா ம், இனிய மைனவி ம், பலராகிய மக்க ம் உடல் தளர்ந் ேமனி வா க்
கிடப்ப ம் அவர் ெநஞ்சு மகி மா தான் ெபா ள் ெபற் ச் ெசல்லேவண்
யி ப்ப ம் எ த்ேதாதி, "யான் களி

த

த ம் பாிசிைலப் ெபற வி ம்ேபன்; நீ உவந்

ய பாிசில் ெப ேவனாயி

ம்

கமாறித்

யான் இன் ற விைட த ைவேயல்

குன்றிமணி யளவிற்றாயி ம் நீ த ம் பாிசிைல வி ம்பி ேயற் க் ெகாள்ேவன்;
எனக்கு அவ் வின்ப ண்டாகும் வைகயில் என்ைன ய ள ேவண் கின்ேறன்"என்
கூ கின்றார்.
வா நாேளா யாண் பல ண்ைமயின்
தீர்தல்ெசல் லாெதன் யிெரனப் பல லந்
ேகால்கா லாகக் கு ம்பல ெவா ங்கி
ல்விாித் தன்ன க ப்பினள் கண் யின்
5 ன்றிற் ேபாகா திர்வினள் யா ம்
பசந்த ேமனிெயா படரட வ ந்தி
ம ங்கிற் ெகாண்ட பல்கு மாக்கள்
பிைசந் தின வா ய ைலயள் ெபாிதழிந்
குப்ைபக் கீைர ெகாய்கண் ணைகத்த

5
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10 ற்றா விளந்தளிர் ெகாய் ெகாண் ப்பின்
நீ ைல யாக ேவற்றி ேமாாின்
றவிழ்ப்பத மறந் பாசடகு மிைசந்
மாெசா குைறந்த
க்ைகய ளறம்பழியாத்
வ்வா ளாகிய ெவன்ெவய் ேயா ம்

10

15 என்றாங், கி வர் ெநஞ்ச
வப்பக் கானவர்
காி ன மயக்கிய வகன்கட் ெகால்ைல
ஐவனம் வித்தி ைம றக் கவினி
ஈனம் ெசல்லா ேவனற் கி ெமனக்
க வி வானந் தைலஇ யாங்கும்

15

20 ஈத்த நின் க ேழத்தித் ெதாக்கெவன்
பசிதினத் திரங்கிய ெவாக்க
வப்ப
உயர்ந்ேதந் ம ப்பிற் ெகால்களி ெபறி ம்
தவிர்ந் வி பாிசில் ெகாள்ளெல வந் நீ
இன் ற வி தி யாயிற் சிறி

20

25 குன்றி ங் ெகாள்வல் கூர்ேவற் குமண
அதற்பட வ ளல் ேவண் வல் விறற் கழ்
வைசயில் வி த்திைணப் பிறந்த

25

இைசேமந் ேதான்றனிற் பா ய யாேன.
திைண: அ .

(159)

ைற: பாிசில் கடாநிைல. அவைன அவர் பா ய .

உைர: யாண் பல உண்ைமயின் - தனக்குச் ெசன்ற ஆண் கள் பல ண்டாத ன்;
தீர்தல் ெசல்லா என் உயிர் என - இன் ம் ேபாகின்றதில்ைல என யிர் என்
ெசால் க் ெகாண் ; வா

நாேளா

பல லந்

- வா ம் நாேளா

பலவாக

ெவ த் ; ேகால் காலாகக் கு ம் பல ஒ ங்கி - தான் பி த்த தண்ேட காலாகக்
ெகாண்

ஒன்றற்ெகான்

அ

கப் பல அ யிட்

நடந் ;

ல் விாித் தன்ன

க ப்பினள் - ைல விாித்தாற்ேபா ம் மயிைர ைரயவளாய்; கண் யின்
ன்றிற்
ேபாகா திர்வினள் யா ம் - கண் மைறந்
ற்றத் திடத் ப் றப்பட மாட்டாத
ப்ைப

ைடய தா ம்; பசந்த ேமனிெயா

- பசப் ற்ற ேமனி டேன; படர் அட

வ ந்தி - நிைன

வ த்த வ ந்தி; ம ங்கில் ெகாண்ட பல் கு

ெய த்த பல சி

பிள்ைளகள்; பிைசந்

தினவா ய

மாக்கள் - ம ங்கிேல

ைலயள் - பிைசந்

ெமல் தலால் உலர்ந்த ைலயிைன ைடயளாய்; ெபாி அழிந் - மிக ம் வ ந்தி;
குப்ைபக் கீைர ெகாய்கண் அைகத்த ற்றா இளந் தளிர் ெகாய் ெகாண் குப்ைபயின்கண் ப
தலாக ெவ ந்த கீைரயின
ன் ெகாய்யப்பட்ட கண்ணிேல
கிைளத்த

திராத இைளய தளிைரப் பறித் க்ெகாண் ; உப்பின்

ஏற்றி - உப்பின்றிேய நீைர உைலயாகக்ெகாண்

நீர் உைலயாக

ஏற்றிக் காய்ச்சி; ேமார் இன்

-
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ேமார் இன்றி; அவிழ்ப் பதம் மறந்

- அவிழாகிய உணைவ மறந் ; பாசடகு மிைசந்

பசிய இைலையத் தின் ; மாெசா

குைறந்த உ க்ைகயள் - மாேசா

ணிபட்ட உைடயினளாய்; அறம் பழியா - அறக் கட ைளப் பழித் ;
என் ெவய்ேயா

ம் - உண்ணாளாகிய என்ைன வி ம்பிேயா

-

கூ த்
வ்வாளாகிய

ம்; என்ற - என்

ெசால்லப்பட்ட; இ வர் ெநஞ்ச ம் உவப்ப - இ வ ைடய ெநஞ்ச ம் காத ப்ப;
கானவர் காி னம் மயக்கிய அகன்கண் ெகால்ைல - ேவடர் சுடப்பட் க் காிந்த
னத்ைத மயங்க உ த அகன்ற இடத்ைத ைடய ெகால்ைலக்கண்; ஐவனம் வித்தி ஐவன ெநல்ேலா

வித்தி; ைம றக் கவினி - இ ட்சி ற அழகு ெபற் ; ஈனல் ெசல்லா

ஏனற்கு - ேகாைட மிகுதியான் ஈன்றைலப் ெபா ந்தாத திைனக்கு; இ ெமனக் க வி
வானம் தைலஇ யாங்கும் - இ ெமன் ம் அ கரண ெவா
டேன மின் ம் இ
தலாகிய ெதாகுதிைய
ஏத்தி - தந்த நின

ைடய மைழத்

ளிையச் ெசாாிந்தாற் ேபால; ஈத்த நின் கழ்

கைழ வாழ்த்தி; பசி தினத் திரங்கிய ெதாக்க என் ஒக்க

ம் உவப்ப

- பசி தினலால் வ த்த ற்ற ஈண் ய என சுற்ற ம் மகிழ; உயர்ந் ஏந் ம ப்பின்
ெகால் களி ெபறி ம் - ேமம்பட் ஏந்திய ேகாட்ைட ைடய ெகால் யாைனையப்
ெபறி

ம்; தவிர்ந்

ெகாள்ேளன்; உவந்
தந்

வி

பாிசில் ெகாள்ளெலன் -

கமாறித் த ம் பாிசிைலக்

நீ இன் ற வி தி யாயின் - மகிழ்ந்

வி ைவயாயின்; சிறி

அளைவ ைடய ெபா ளாயி

நீ யான் இன் ற விைரயத்

குன்றி ம் ெகாள்வல் - சிறிதாகிய குன்றி ெயன்
ம் ெகாள்ேவன்; கூர் ேவல் குமண - கூாிய

ேவைல ைடய குமணேன; அதற்பட அ ளல் ேவண் வல் - அவ்வின்
பட அ

ம்

தற்கண்ேண

தைல ேவண் ேவன்; விறல் கழ் வைசயில் வி த்திைண பிறந்த -

ெவன்றிப் கைழ ைடய வைசயில்லாத சிறந்த கு யின் கட்பிறந்த; இைசேமந்
ேதான்றல் - இைச ேமம்பட்ட அண்ணேல; நிற் பா ய யான் - நின்ைனப் பா ய யான்
எ- .
குமண, இைச ேமந் ேதான்றல், நிற்பா ய யான், ெகால் களி
வி

பாிசில் ெகாள்ளெலன்; இ வர் ெநஞ்ச

் உவப்ப, ஒக்க

ெபறி

ம் தவிர்ந்

ம் உவப்ப, உவந்

இன் ற வி தியாயின் குன்றி ங் ெகாள்ேவன்; அதற்பட அ ளல் ேவண் வல் எனக்
கூட் விைன
ெசய்க.
"வா நாேளா யாண்பல ண்ைமயின்"என்பதற்கு இன்ப கர்ந் கழிந்
இளைம நா டேன ப் வந்
ன் ற்ற யாண் பல ண்ைமயின் எனி
மைம ம். குன்றி ெமன்பதற்குக் குைறந் ெமன் ைரப்பா
ளர். ஆங்கும் என்
உம்ைம இைசநிைல.

ம்
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விளக்கம்: உைரகாரர், ப
தல் என்ற , பிறர் விைதக்க ைளயா தாேன
காற்றா ம் நீரா ம் பிற யிர்களா ம் விைத சிதறப் பட் த் தாேன ைளத்த
என்றவா . கமாறித் த ம் பாிசில் - வ ந்தி ம் வ த்தி ம் நல்கப் ெப ம் பாிசில்.
பாிசி ன் இன்றியாைமயாைம ம், அதைனப் ெப தற்கண் தாம் ெகாண்ட க த் ம்
என இ கூறாகப் ெப ஞ்சித்திரனார் குமணைனப் பாிசில் கடா ம் நிைல
க தத்தக்க . இன்றியைமயாைம, தா ம் மைனவி ம் ஒக்க
கூ மாற்றால் விளக்கின்றார். ஈன்ற தாய்,
யவிந்

ேகால் காலாக

ம் வ ந் ம் வ த்தங்

ைம மிக்க மயிர் நைரத் க் கண்ெணாளி

ன்றிற் ேபாகமாட்டாத நிைலயினளாதைலக் கூறி, வ ைமத்

யரால் அவ ைரக்கும் உைரயிைன, "வா நாேளா யாண் பல ண்ைமயின்,
தீர்தல் ெசல்லா என் உயிர்" என் ெகாண்ெட த் ெமாழிந்தார். பல மக்கைளப்
ெபற் க் கணவெனா
லந் பல கூ ம் உாிைம மிக்க நிைலயினளாகி ம் தன்
மைனவி, தன்ைன ேவறா
நிைலயி

"அறம் பழியாத்

ம் தன்ைன ெவறா

விளங்கும்

குறித்தார். குப்ைபக் கீைரையக் ெகாள்

வ்வாளாகிய"◌ிைலயிைனக் கூறி, அந்
பாட் ைன, "என் ெவய்ேயா

மிடத் ம், க

விற் றைழத்த

ம்"எனக்

ற்றா

இளந்தளிைரேய ெகாண்ட கூறியதனால், மைனவியின் வளத்தக்க வாழ்க்ைகத்
ைணயாம் இயல்பிைன வற்
த் கிற . "இ வர் ெநஞ்ச ம் உவப்ப"ல்குக
ெவன்ற , மைனவாழ்
சூழ வா மா

இன்பமாதற் ெபா ட் . இவ் வ ைம நிைலயி

ம் ஒக்கல்

ேதான்ற, "ெதாக்க என், பசிதினத் திரங்கிய ஒக்கல்"என்றார்.

தந்ைதையக் கூறாைமயின், இக் காலத்ேத இவர் தந்ைத இறந்
விளங்குகிற . "ஈன்றாள் பசிகாண்பா னாயி

ேபானைம

ம் ெசய்யற்க, சான்ேறார் பழிக்கும்

விைன"(குறள். 656) என்றைமயின், "ெகால் களி

ெபறி

ம் தவிர்ந் வி

பாிசில்

ெகாள்ளெலன்"என் ம், "இன் ற வி தியாயின், குன்றி ங் ெகாள்வல்"என் ம் தம்
உட்ேகாள் கூறினார். "அதற்பட அ ளல் ேவண் ம்"என்ற , வ ைமயால் ெநாந் ள்ள
தன் உள்ளம், ேம

ம் ேநா ற் க் ெகடாவா

ெதாிவித் க் ெகாண்டவாறாம்.

-----------160. குமணன்
தன்பாற் ேபாந்த ெப ஞ்சித்திரனார் வ ைமயால் வா ய ேமனி ம் தளர்ந்த நைட
ைடயரா யி ப்பைதக் கண்ட ெப வள்ளலாகிய குமணன், அவைர அவர்
ேவண் யவா

விைரந்

பாிசில் தந்

தந் , உடல் வளம் ெபறச் ெசய்

விடா , சின்னாள் தன்பால் இ த்தி நல்

ண

பின் வி த்தல் ேவண் ம் எனக் க திக்

க தியவாேற சின்னாள் இ ப்பித்தான். இ ந்தவர், அவன் தந்த இனிய உண ண்
ஓரள உடல் வளம் ெபற்றாராயி ம் வ ைமத் யர் உழக்கும் தன் மைனவி
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மக்கைள ம் ஒக்கைல ம் நிைனந் வ ந்தத் ெதாடங்கினார். ஒ கால் அவ் வ த்தம்
ைககடந் ஒ பாட்டாய் ெவளி வந்த . அஃ இப் பாட் .
இப் பாட் ன்கண் அவர் குமணன

வள்ளன்ைமையச் சான்ேறார் தமக்குத்

ெதாிவித் , அவன்பால் தம்ைம ஆற் ப்ப த் ம், அதனால் தாம் அவன்பாற்
ேபாந்த ம் விளங்கக் கூறி ள்ளார். ேம

ம், வ ைமயால் அல்ல

ற்

ழக்கும்

மைனவியின் ன்பைத ம், அம் மைனவியார் தம் மக்கட்குப் பசிேநாய் ெதாியாவா
மறப்
ைரத் ம் மதியங்காட்
ம் கணவன ெபா ந்த கச்ெசவ்வி காட் மா
வினவி ம் இனிய ெசால்லாட்டால் இன்
த் வ ம் பிற ம் ெநஞ்சு க நிைனந்
கூ கின்றார்.
வில், இத் ைணத் ன்ப றி ம், "இல்லாைன இல்லா ம்
ேவண்டாள்" என்பைத ம த்ெதா கும் மைனமாண் ைடய மைனயாட் யார்
மனமகி மா தமக்குச் "ெசல்லாச் ெசல்வம்"மிகத் தந் விைரய விைட த தல்
ேவண் ெமன ேவண் கின்றார்.
உ ெக ஞாயிற் ெறாண்கதிர் மிைசந்த
ளி ற் கானங் குைழப்பக் கல்ெலன
அதிர்குர ேலெறா
ளிெசாாிந் தாங்குப்
பசிதினத் திரங்கிய கசி ைட யாக்ைக
5 அவிழ் கு வறியா தாக ன் வா ய
ெநறிெகாள் வாிக்குடர் குளிப்பத் தண்ெணனக்
குய்ெகாள் ெகா ந் ைவ ெநய் ைட ய சில்
மதிேசர் நாண்மீன் ேபால நவின்ற
சி ெபா னன்கலஞ் சுற்ற விாீஇக்

5

10 ேக ன் றாக பா நர் க ம்ெபன
அாி ெப ெபாலங்கல ெமளிதினின் சி
நட்ேடார் நட்ட நல் ைசக் குமணன்
மட்ேடார் ம கின் திரத் ேதாேன
ெசல்குைவ யாயி னல்குவன் ெபாிெதனப்

10

15 பல் கழ் வ நர் கூற வல்விைரந்
ள்ளந் ரப்ப வந்தென ெனள் ற்
றில் ணாத் றத்த னின்மறந் ைற ம்
ல் ைளக் கு மிப் தல்வன் பன்மாண்

15

பா ல் வ

20

ைல சுைவத்தனன் ெபறாஅன்

20 கூ ஞ் ேசா ங் கைடஇ ழின்
உள்ளில் வ ங்கலந் திறந்தழக் கண்
மறப்
ைரத் மதியங் காட்
ம்
ெநாந்தன ளாகி ந்ைதைய ள்ளிப்
ெபா ந்தநின் ெசவ்வி காட்ெடனப் பல ம்
25 வினவ லானா ளாகி நனவின்

25
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அல்ல ழப்ேபாண் மல்லல் சிறப்பச்
ெசல்லாச் ெசல்வ மிகுத்தைன வல்ேல
வி தல் ேவண் வ லத்ைத ப திைர
நீர்சூழ் நிலவைர யரநின்
30 சீர்ெக
திைண ம்
உைர: உ

வி ப் க ேழத் கம் பலேவ.
ைற
ெக

(160)

மைவ. அவைன அவர் பா ய ,
ஞாயிற்

ஒள்ளிய சுடர் தின்னப்பட்ட;

ஒண் கதிர் மிைசந்த - உட்குப் ெபா ந்திய ஞாயிற்றின
ளி ல் கானம் குைழப்ப -

ளிந்த ல்ைல ைடய கா

தளிர்ப்ப; கல்ெலன அதிர் குரல் ஏெயா
ளிெசாாிந் தாங்கு - கல்ெலன ஓைச ண்டாக
ந க்கத்ைதச் ெசய் ம் ஓைசைய ைடய உ ேமற் டேன கூ த் ளிையப்
ெபாழிந்தாற்ேபால; பசி தினத்திரங்கிய கசி ைட யாக்ைக - பசி தின்னப்பட்

உலர்ந்த

ேவர்ப் ைடய உடம் ; அவிர் கு அறியாதாக ன் - அவிழ் குவதறியாதாகலால்;
வா ய ெநறி ெகாள் வாிக் குடர் குளிப்ப - வாட்ட ற்ற டக்கங்ெகாண்ட வல
வாிைய ைடய குடர் தன் கண்ேண ழ்கும் பாிசு குளிர; குய் ெகாள் ெகா ந் ைவ
ெநய் ைட அ சில் - தாளிப் ச் ேசரப்பட்ட ெகா விய ைவேயா கூ ய
ெநய் ைடய அ சிைல; மதி ேசர் நாண் மீன் ேபால - திங்கைளச் ேசர்ந்த நாளாகிய
மீைன ெயாப்ப; நவின்ற சி ெபான் நன்கலம் சுற்ற இாீஇ - பயின்ற ெபான்னாற்
ெசய்யப்பட்ட சிறிய நல்ல கலங்கைளச் சூழ ைவத்தி த்தி

ட் ; ேக ன்றாக பா நர்

க ம் ெபன - ேக இல்ைலயாகப் பா வார சுற்றம் எனச் ெசால் ; அாி
ெபாலங்கலம் எளிதினின் சி - ெப தற்காிய ெபான்னாற் ெசய்யப்பட்ட

ெப

அணிகலங்கைள ெயளிதாக வழங்கி; நட்ேடார் நட்ட நல் ைசக் குமணன் தன்

ைடய நட்ேடாாி

ம் எம்ேமா

நட் ச் ெசய்த நல்ல கைழ ைடய குமணன்;

மட்டார் ம கின் திரத்ேதான் - ம நிைறந்த ெத விைன ைடய குமணன்; மாட்டார்
ம கின் திரத்ேதான் - ம நிைறந்த ெத விைன ைடய திரெமன் ம்
மைலயிடத்தான்; ெசல்குைவ யாயின் ெபாி

நல்குவன் என - நீ அவன்பாற்

ெசல்ைவயாயின் நினக்கு மிக ந் த வ ெனன; பல் கழ்
கைழ ம் ெசால்

வார் ெசால்ல; வல் விைரந்

அ ேகட் க் க தாக விைரந்
றத்த ன் - என
மறந்

என

வ

உள்ளம்

உள்ளம் ெச

நர் கூற - நின

ரப்ப வந்தெனன் -

த் தலான் வந்ேதன்; இல் உணா

மைன உண்ணப்ப வனவற்ைறக் ைகவி தலான்; எள்

உைற ம் - அம் மைனைய யிகழ்ந்

பல

நிைனயா

உைறகின்ற; ல்

கு மிப் தல்வன் - ல் ய உைளமயிர்ேபா ம் கு மிைய
மாண் பா ல் வ
ைல சுைவத்தனன் ெபறாஅன் - பல ப

ற்

இல்

ைளக்

ைடய தல்வன்; பன்
ம் பா ல்லாத வ விய

ைலையச் சுைவத் ப் பால் ெபறானாய்; கூ ம் ேசா ம் கைடஇ - கூைழ ம்
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ேசாற்ைற ம் ேவண்
கி; ஊழின் - ைற ைறேய; உள்ளில் வ ங்கலம் திறந்
அழக்கண் - உள்ெளான்றில்லாத வறிய அ கலத்ைதத் திறந் - அங்கு ஒன் ம்
காணா
வர

அழ அதைனப் பார்த் ; மறப்

ெசால்

அச்ச

உைரத் ம் - மறத்ைத ைடய

த்தி ம்; மதியங் காட்

ம் - அம்

ைய

ையக் காட்

ம்;

ெநாந்தன ளாகி - அவற்றால் தணிக்க அ ைமயின் வ ந்தினளாய்; ந்ைதைய
உள்ளிப் ெபா ந்த நின் ெசவ்வி காட் என - நின் பிதாைவ நிைனந் ெவ த்தநின்
ெசவ்விையக் காட்ெடனச் ெசால்

; வினவலானாளாகிப் பல ம் நனவின் அல்லல்

உழப்ேபாள் - ேகட்டல் அமயாளாய் மிகுதிப்பட நனவின் கண்

ம்

யர

ேவாள்;

மல்லல் சிறப்ப - வளப்பம் மிக; ெசல்லாச் ெசல்வம் மிகுத்தைன வல்ேல வி தல்
ேவண் வல் - ெதாைலயாத ெசல்வத்ைத மிகுத்தைனயாய் விைரயப் பாிசில் தந்
வி த்தைல வி ம் ேவன் யான்; ப

திைர நீர் சூழ நிலவைர உயர ஒ க்குந்

திைரைய ைடய நீராற் சூழப்பட்ட நிலெவல்ைலயிேல ஓங்க; நின் சீர் ெக வி ப்
கழ் பல ஏத் கம் -நின சீர்ைம ெபா ந்திய சிறந்த கைழப் பலவாக வாழ்த் ேவம்
எ- .
அத்ைத: அைசநிைல. நன்கலம் இாீஇ அ சிைலக் குடர் குளிப்பத் தண்ெணன ஊட்
ெயன்க. ஊட் ெயன்க. ஊட் ெயன ஒ ெசால் தரப்பட்ட . "நட்ேடார்
நட்ட"ெவன்பதற்கு நட்ேடாைர நாட் ய ெவனி மைம ம். "ெசால்லாச் ெசல்வ
மீத்தைன"ெயன்ப

உம், "நிலவைர

ணர" என்ப

உம் பாடம்.

விளக்கம்: "க வி வானம் தைலஇ யாங்கும்"( றம்.159) என் ம், இப்பாட் ல்
"கல்ெலன அதிர்குர ேலெறா
ளிெசாாிந் தாங்கு"என் ம் மைழ கிைல வமம்
கூறினார். ேமகம் கடற்குச் ேசற

ம் நீர் ப குத

ம், ெகாணர்ந்

ெவம்பிய கானம்

குைழப்பப் ெபய்வ ம் அதற்குக் கடன் என் ம், காெரதிர் கானத் க்கு அந்நீைர
தைழத்தல்

ைற ெயன் ம் காட்

ெபா ள் ெகாணர்ந் தீட்ட

அவ்வாேற, ெபா ள்விைனவயிற் பிாிந்

ம், வ ைமயால் வா வார் தைழப்ப வழங்க

என் ம், இரவலர் அக் ெகாைடேயற்

இய

ண்

ேசற

ம்,

ம் கடன்

ம் இைச ம் கூத் மாகிய தமிழ் தைழப்ப

வாழ்தல் ைறெயன் ம் சுட் யவாறாம். லவரால் இய ம், பாணரால் இைச ம்,
கூத்தரால் கூத் ம் தைழப்பனவாம். குமணன் தன்ைனப் ேப ம் நலத்ைத ேநாிற்
கூறலாகாைமயின், பிற சான்ேறார் தமக்குைரத்தவாேற அவர் கூற்ைறக் ெகாண்
கூ வார் ேபால விாித் க் கூறி, அ ேவ ஏ வாகத் தாம் வந்த வரலா

கூறினார்.

பின் விைடெபறக் க
கின்றாராத ன், மைனவியின் ன்பநிைலகூறி "வல்ேல
வி த்தல் ேவண் ம்"என் ேவண் னார். தம் தல்வன் பைசயற் த் திாிதற்கு ஏ
கூ வார், "இல் உணாத் றத்த ன் இல் மறந் "உைறகின்றான் என்றார்.
இளஞ்சிறார் அ ைகைய மறப்
காட்டல் த யவற்றால் தீர்க்குமா கூறினார்.
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கனவில் வ ந் ம் வ த்தம் அறியவாராைமயின், "நனவின்
அல்ல ழப்ேபாள்"என்றார்.
----------161. குமணன்
ெப ஞ்சித்திரனார் குமணனிடத்தில் இ க்ைகயில், அவர் ெநஞ்சம் அ க்க
மைனவி மக்கள் எய்தி வ ந் ம் வ ைம நிைலைய ெயண்ணி ெயண்ணி
வ ந் வதாயிற் . இவர மனநிைலைய யறிந்த ம், குமண ம் அவர்க்குப்
ெப ஞ்ெசல்வம் தந் சிறப்பிக்க எண்ணினான். ெப ஞ்சித்திரனார் அவன் தி
ெசன் , "ேவந்ேத, யான் மைலேபா

ம் யாைன

ர்ந்

என்

தன்

ன்

ைடய ஊர்க்குச் ெசல்ல

வி ம் கின்ேறன்; யாைனேமேலறிச் ெசம்மாந் ேபாத ம் என் ெசல்வ நிைலைய என்
மைனக்கண்ணி ந் ெப ந் ன்ப ழக்கும் என் மைனயாட் கண் வியக்க
ேவண் ம்; அதற்ேகற்ற ெசல்வம் த வாயாக. அதைனப் ெப தற்குாிய தகுதி என்பால்
உளதாயி

ம் இலதாயி

ம் நீ என் தகுதி ேநாக்கா , நின் தகுதி ேநாக்கி அதற்ேகற்ப

வழங்குக. யான் ெகாடாத பிறேவந்தர் நாணச் ெசல்

ம் க த் ைடேயன்; என்

ேவண் ேகாைள ஏற்ற ள்க"என இப் பாட்டால் ேவண் , அவன் மிக்க ெசல்வத்ேதா
பகெடான் ெகா க்கப்ெபற் ச் ெசல்கின்றார்.
நீண்ெடா ய வங் குைறபட கந் ெகாண்
டீண் ெசலற் ெகாண் ேவண் வயிற் குழீஇப்
ெப மைல யன்ன ேதான்றல சூன் திர்
ர க விெயா ெபயல்கட னி த்
வளமைழ மாறிய ெவன் ழ்க் காைல
மன்பைத ெயல்லாஞ் ெசன் ணக் கங்ைகக்
கைரெபா ம நீர் நிைறந் ேதான்றியாங்
ெகமக்கும் பிறர்க்குஞ் ெசம்மைல யாக ன்
அன்பி லாடவர் ெகான்றா கவரச்

5

ெசன் தைல வ ந வல்ல வன்பின்
வன்கைல ெதவிட் ம ஞ்சுர மிறந்ேதார்க்
கிற்ைற நாெளா ம் யாண் தைலப் ெபயரெவனக்
கண்ெபாறி ேபாகிய கசிெவா ரனழிந்
த ந் ய ழக்குெமன் ெப ந் ன்
விநின்

10

தாள்ப ெசல்வங் காண்ெடா ம ளப்
பைனம டடக்ைகெயா
த் ப்பட ற்றிய
உயர்ம ப் ேபந்திய வைரம ேணான்பக
ெடாளிதிக ேழாைட ெபா ய ம ங்கிற்
ப மணி யிரட்ட ேவறிச் ெசம்மாந்

15
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ெசலனைசஇ ற்றெனன் விறன்மிகு கு சில்
இன்ைம ரப்ப விைரதர வந் நின்
வண்ைமயிற் ெறா த்தெவன் னயந்தைன ேகண்மதி
வல்
ம் வல்ேல னாயி ம் வல்ேல
என்னளந் தறிந்தைன ேநாக்கா சிறந்த

20

நின்னிளந் தறிமதி ெப ம ெவன் ம்
ேவந்தர் நாணப் ெபயர்ேவன் சாந்த ந்திப்
பல்ெபாறிக் ெகாண்ட ேவந்ெதழி லகலம்
மாணிைழ மகளிர் ல் ெதா ம் கல
நாண் ர சிரங்கு மிட ைட வைரப்பினின்

25

தாணிழல் வாழ்நர் நன்கல மிகுப்ப
வாளம ழந்தநின் றாைன ம்

30

சீர்மிகு ெசல்வ
திைண: அ .

ேமத் கம் பலேவ.

(161)

ைற: பாிசிற் ைற. அவைன அவர் பா ய .

உைர: நீண்ெடா

அ வம் குைறபட

கந்

ெகாண்

- ெபாிதாய் ஒ க்கின்ற

பரப்பிைன ைடய கடல் குைற பட நீைர கந் ெகாண் ; ஈண் ெசலல் ெகாண்
ேவண் வயின் குழீஇ - விைரந்த ெசலைவ ைடய கில்கள் ேவண் ய விடத்ேத
திரண் ; ெப மைல யன்ன ேதான்றல - ெபாிய மைலேபா
ைடயவாய்; சூல் திர் - சூல்
இ த் - உ ேமறி க்கும் மின்

ந் ேதாற்றத்ைத

திர்ந் ; உ ம் உர க வி ெயா ெபயல் கடன்
தலாகிய ெதாகுதி டேன கூ ப் ெபயைல

ைறயாகப் ெபய் ; வள மைழ மாறிய என்

ழ்க் காைல - வளத்ைதத் த ம் மைழ

நீங்கிய ேகாைடக்காலத் ; மன்பைத ெயல்லாம் ெசன் ண - உயிர்ப்பன்ைமக
ெளல்லாம் ெசன்

நீ ண்டற்கு; கங்ைக கைரெபா

ம

நீர் நிைறந்

ேதான்றி யாங்கு

- கங்ைகயின கைரையப் ெபா ம் மிக்க ெவள்ளம் நிைறந் ேதான்றியவா ேபால;
எமக்கும் பிறர்க்கும் ெசம்மைல யாக ன் - எங்கட்கும் பிறர்க்கும் தைலைம ைடய
யாத ன்; அன்பில் ஆடவர் ெகான்
கள்வர் ெகான்

ஆ

கவர - யாவேரா ம் உறவில்லாத ஆறைல

வழியிேல அ த் ப் பறித்தலால்; ெசன்

தைலவ ந அல்ல - ேபாய்

வனவல்ல; அன்பின் வன்கைல ெதவிட் ம் அ ஞ் சுரம் இறந்ேதார்க்கு - அ ஞ்
சுரமாயி க்கத் தம் யிர்ேமல் அன்பின்றி வ ய கைலகிடந் அைசயி ம் ேபாதற்காிய
அச் சுரத்தின் கண்ேண அளவின்றிப் பிாிந்தவர்க்கு; இற்ைற நாெளா ம் யாண்
தைலப் ெபயர என -இற்ைற நாெளா ங் கூ யாண் கழிக ெவனச் ெசால் ; கண்
ெபாறி ேபாகிய கசிெவா உரன் அழிந் - கண்ெணாளி ம ங்கிய இரக்கத் டேன
வ

ெகட் ;அ ந்
ன்ப

ம் என

ம ள - நின

யர் உழக்கும் என் ெப ந்
ெபாிய வ ைம

யற்சியா

ன்

வி - ெபா த்தற்காிய

ேவாள்; நின் தாள் ப

ண்டாகிய ெசல்வத்ைதக் கா

ெசல்வம் காண்ெடா ம்

ந்ேதா ம் வியப்ப; பைன

74
ம ள் தடக் ைகெயா
ெப ங் ைக டேன
ேநான் பக

த் ப் பட

ற்றிய உயர் ம ப் ஏந்திய - பைனைய ெயாக்கும்

த் ப்ப ம்ப

திர்ந்த உயர்ந்த ெகாம்ேபந்திய; வைர ம ள்

- மைலைய ெயாக்கும் வ ய களிற்ைற; ஒளி திகழ் ஓைட ெபா ய - ஒளி

விளங்கும் பட்டம் ெபா ய; ம ங்கில் ப
மணி ஒன்றற்ெகான்

மணி இரட்ட ஏறி - பக்கத்ேத ெயா க்கும்

மாறி ெயா ப்ப ஏறி; ெசம்மாந்

தைலைம ேதான்ற இ ந்

ெசலல் நைசஇ உற்றெனன் -

ேபாதைல வி ம்பிேனன்; விறல் மிகு கு சில் - ெவன்றி

மிக்க தைலவேன; இன்ைம

ரப்ப இைச தர வந் - என

வ ைம பின்ேன நின்

ரத்த நின் கழ் ெகா வர வந் ; நின் வண்ைமயில் ெதா த்த என் நயந்தைன
ேகண்மதி - நின ைகவண்ைமயிேல சிலவற்ைறத் ெதா த்த ெவன்ைனக் காத த் க்
ேகட்பாயாக; வல்
அறிேயனாயி

ம் வல்ேல னாயி

ம்; வல்ேல என் அளந்

ஆராய்ந்தறிந்தைனயாய்; ேநாக்கா

ம் - சிலவற்ைறச் ெசால்ல அறிேவனாயி

ம்

அறிந்தைன - விைரய என் கல்வி யறிைவ

சிறந்த நின் அளந்

அறிமதி - ஆராயா

நின் அளைவ அளந்தறிவாயாக; ெப ம - ெப மாேன; என் ம் - எந்நா
நாணப் ெபயர்ேவன் - என மிகுதிையக் கண் அரசர் நா
அ ந்திப் பல் ெபாறிக் ெகாண்ட ஏந் எழில் அகலம் - சாந்

சிறந்த

ம்; ேவந்தர்

ம்ப ெபயர்ேவன்; சாந்
சப்பட் ப் பல நல்ல

இலக்கணத்ைதப் ெபா ந்திய ேமம்பட்ட அழகிைன ைடய மார்ைப; மாண் இைழ
மகளிர் ல் ெதா ம் கல - மாட்சிைமப்பட்ட ஆபரணத்ைத ைடய மகளிர் த
ம்
ேதா ம் வி ம்ப; நாள்
ழங்கும் இட
- நின

ரசு இரங்கும் இட

ைட வைரப்பின்- நாட் காைலேய

ரசு

ைடத்தாய் எல்ைலயின்கண்; நின் தாணிழல் வாழ்நர் நன்கலம் மிகுப்ப

தாணிழற்கண் வாழ்வார் நல்ல ஆபரணத்ைத மிகுப்ப; வாள் அமர் உழந்த நின்

தாைன ம் - வாளாற் ெசய் ம் ேபாாின்கண்ேண உழக்கப்பட்ட நின பைடைய ம்;
சீர் மிகு ெசல்வ ம் பல ஏத் கம் - நின சீர்மிக்க ெசல்வத்ைத ம் பலபடப் கழ்ேவம்
எ- .
அ ஞ் சுரம் ெசன்

தைலவ வனவல்ல ெவன

ற்றாக்கி, அவ்வ ஞ்சுரம்

இறந்ேதா. ெரன ம், அன்பின்றி யிறந்ேதா ெரன ம் கூட் க. நின் வண்ைமயிற்
ெறா த்த ெவன்பதற்கு நின் வண்ைமயால் வைளத் க் ெகாள்ளப்பட்ட ெவனி
மைம ம். கல, மிகுப்ப ெவன்
பிறவிைனெயா
ந்தன.

ம் ெசயெவெனச்சங்கள் வாளம

ழந்த ெவன்

ம்

ன்
வி ம ளப் பகேடறிச் ெசலல் நைசஇ உற்றெனன் என ம், மகளிர் கலத்
தாணிழல் வாழ்நர் நன்கல மிகுப்ப வாளம ழந்த நின் தாைன ம் ெசல்வ ம் ஏத் க
ெமன ம் கூட் க.
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விளக்கம்: கார்காலத்

இமயத்திற் ெபய்த மைழநீர் பனியாய் உைறந்தி ந்

ேகாைடயில் உ கிக் கங்ைகயிற் ெப கி வ ெமன்ப; அதனால் தாளாண்ைமயா ம்
ேபாராண்ைமயா ம் ஈட்டப்ெபற்றி ந்த குமணன் ெசல்வம் பாிசிலர்க்கு வ ைமக்
காலத்திற் பயன்ப த ன், கங்ைக யாற்ைற

வமித் , "கங்ைக நீர் நிைறந்

ேதான்றியாங்கு எமக்கும் பிறர்க்கும் ெசம்மைல"ெயன்றார். இனி, தன் மைனக்கண்
இ க்கும் மைனவி தன்ைன நிைனந்

ன்

த ைமைய ‘அன்பில் ஆடவர் ெகான்றா
இயல்பிற்றன்

ந் திறத்ைத ெய த்ேதா

வாராய், சுரத்

கவர"கைட ேபாகச் ெசன்

என் ம், அச் சுரத்தின்கண் ெந

ம்

ெசன்றவர்க்குக் ேக ண்டாெமன

அஞ்சும் திறத்ைத, "இற்ைற நாெளா ம் யாண் தைலப் ெபயர ெவன"◌ிைனந்
அழிந் , "அ ந் ய
இளெவளிமான் கண்

ழக்கும் ெப ந்

ன்

வி"ெயன் ம், சிறி

ெகா த்

உரன்

எள்ளிய

நாணச் ெசல்லேவண் ெமன்ற ேவட்ைகயால், "என் ம்

ேவந்தர் நாணப் ெபயர்ேவன்"என் ம், குமணன் ெசய்த ேபார்களால் விைளந்த
நலத்தால் அவன் தாணிழல் வாழ்வா ம் நன்கலம் இரவலர்க்களிக்கும் ெப ம் கழ்
ெபற்றனெரன் ம் கூறி, அவ
பாராட்
ள்ளார்.

ைடய தாைனைய ம் ெசல்வத்ைத ம்

-------------162. இளெவளிமான்
ெவளிமான் என்பான் ஒ

ெகாைட வள்ளல்; தன்பால் வ ம் பாிசிலர் வாிைச யறிந்

ேவண் வன நல்கும்
ைடயவன். ஒ கால், வ ைமத் யரால் வாட்ட ற்ற
ெப ஞ்சித்திரனார் இவ் ெவளிமான்பால் ெசன்றார். இவர்க்கு ேவண் வன நல்க
விைழந்தானாயி ம், தான் ஞ்சும் நிைலயில் இ ந்தைமயின், தன் தம்பியாகிய
இளெவளிமாைன யைழத் "இவர்க்கு ேவண் வன நல்குக"என்றான். இளெவளிமான்
ெவளிமாைனப்ேபால அத் ைண விாிந்த மனப்பண் ம், லவர் வாிைசயறி ம்
நல்லறி ம் உைடயவ னல்லன். அதனால் அவன் ெவளிமான் குறித்த அளவில் மிக ம்
குைறத் க் ெகா த்தான். அதைன ஏற்றற்குப் ெப ஞ்சித்திரனார் வி ம்பிற்றிலர். அவர்
"ெகால்களி ெபறி ம் தவிர்ந் வி பாிசிலர்" ெகாள்வ திலர்; உவந் இன் ற
வி ப்பின் குன்றி ம் ெகாள் ம் இயல்பினர். அதனால் அவர் இளெவளிமான் தந்தைத
ஏலா பா ய பாட் "எ வினி" ( றம்.207) எனத் ெதாடங்கும் றப்பாட் . "ெபாிேத
லகம் ேப நர் பலேர"எனக் குமணன் பால் ெசன் பக ெபற் அதன்ேமல் ஏறிச்
"ெசம்மாந் "ேபாந்தார். ேபாந்தவர் ேநேர தம் ர்க்குச் ெசல்லா ெவளிமா ர்க்கு
வந்தார். அப் பகட் ைன ெவளிமா ர்க் காவல் மரத்திற் கட் விட் ேநேர ெசன்
இளெவளிமாைனக் கண்டார். "ேவந்தர் நாணப் ெபயர்ேவன்"என் குமணன்பால்
கூறிப் ேபாந்தவாேற இவ் விளெவளிமான் நா மா "நீ இரவலர் பலைர ம்
ரப்பவன் அல்ைல; இரவலைரப் ரப்பார் இல்லாம

ம் இல்ைல. இரவலர்
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உண்ைம ம், ரவலர் உண்ைம ம் என்ைன ம் வள்ளல் குமணைன ம் பார்த்
அறிந் ெகாள்க. குமணன் எனக்குத் தந்த யாைனப் பாிசிைலக் காண்பாயாக; அவ்
யாைனைய நின் ஊர்க் க மரத்திற் பிணித் ள்ேளன்"என் இப் பாட்டாற் கூறிக்
காட் கின்றார்.
இரவலர் ரவைல நீ மல்ைல
ரவல ாிரவலர்க் கில்ைல மல்லர்
இரவல ண்ைம ங் காணினி யிரவலர்க்
கீேவா ண்ைம ங் காணினி நின் ர்க்
க மரம் வ ந்தத் தந்தியாம் பிணித்த
ெந நல் யாைனெயம் பாிசில்

5

க மான் ேறான்றல் ெசல்வம் யாேன.
திைண: அ .

(162)

ைற: பாிசில் விைட. அவர் ெவளிமா

ைழச் ெசன்றார்க்கு

ெவளிமான் ஞ்சுவான் தம்பிையப் பாிசில் ெகா ெவன, அவன் சிறி ெகா ப்பக்
ெகாள்ளா ேபாய்க் குமணைனப் பா க் குமணன் பக ெகா ப்பக் ெகாணர்ந்
நின் ெவளிமா ர்க் க மரத் யாத் ச் ெசன் அவர் ெசால் ய .
உைர: இரவலர் ரவைல நீ ம் அல்ைல - இரப்ேபார்க்கு ஈந்

பா காப்பாய் நீ

மல்ைல; ரவலர் இரவலர்க்கு இல்ைல ம் அல்லர் - ரப்ேபார் இரப்ேபார்க்கு
இல்ைல மல்லர்; இனி இரவலர் உண்ைம ங் காண் - இனி இரப்ேபா ண்டாதைல ம்
காண்பாயாக; இனி இரவலர்க்கு ஈேவா
இ ேவா

ண்ைம ம் காண் - இனி இரப்ேபார்க்கு

ண்டாதைல ம் காண்பாயாக; நின் ஊர்க் க மரம் வ ந்தத் தந்

-

நின் ைடய ஊாின்கண் காவைல ைடய மரம் வ ந்தக் ெகா வந் ; யாம் பிணித்த
ெந நல்யாைன எம் பாிசில் - யாம் கட் ய உயர்ந்த நல்ல இலக்கண ைடய யாைன
எம

பாிசில்; க

மான் ேதான்றல் - விைரந்த ெசலவிைன ைடய குதிைரைய ைடய

தைலவேன; யான் ெசல்வல் - இனி யான் ேபாவல் எ- .
யான் ேபாவல் என்ற க த் ,

ன் சிறி

ெகா ப்பக் ெகாள்ளாத மிகுதி ேதான்ற

நின்ற . இரவல ண்ைம ங் காணினி ெயன்ற க த் , இரப்ேபார்க்குப்
ெப ந்தன்ைம ளதாதல் என்னளவிேல காண் என்பதாம். "யாம் பிணித்த"என்
பன்ைம ெப மிதந்ேதான்ற நின்ற . "நைடவயிற் ேறான் ம் இ வைக
விைட ம்"(ெதால். றத்.36) என்பதனால் இ
விளக்கம்: இளெவளிமான் சிறி
ெகாள்வ"ெரன் ம், சிறி

ெபறா

ெபயர்ந்த பாிசில் விைட.

ெகா த்த , இரப்பவர் என்ெபறி

ெகா ப்பி

ம் ெகாடா

ம்

ம ப்பி

ம்

ம் தன்ைனேய மீளப்

77
ேபாந்தைடவர் என் ம் க திய க த்ைதப் லப்ப த்தினைமயின், "இரவலர் ரவைல
நீ

மல்ைல"ெயன் ம், " ரவலர் இரவலர்க் கில்ைல

குமணன் தந்த யாைனப் பாிசிைல ெவளிமா
"நின்

ர்க் க மரம் வ ந்தத் தந்

இ ேபா

மல்லர்"என் ம் கூறினார்.

ர்க்க மரத்திற் பிணித்தி த்த ன்,

யாம் பிணித்த ெந நல் யாைன"ெயன் ம்,

ம் ெப ஞ் ெசல்வத்ைத நல்கும் ரவல ம், ெப ம் என்ேபா

உளெரனக் காட் வேத க த்தாக
கூறினார்.

ம் இரவல ம்

ன், "யான் ெசல்வல்"என் ம் ெப மிதம் படக்

-------163. குமணன்
குமணன்பால் ெப ஞ்ெசல்வம் பரசிலாகப் ெபற் ப் ேபாந்த ெப ஞ்சித்திரனார்
அதைனத் தம் மைனவிபால் தந் எல்ேலார்க்கும் ெகா த் இன்
மா
பணிக்கின்றவர், இனிய இப் பாட் ைனப் பா னார். இதன்கண் எல்ேலார்க்கும்
என்பைத வகுத் , "நின்ைன வி ம் ேவார் நின்னால் வி ம்பப்ப ேவார், நின்
கிைளஞராகிய த்த மகளிர், கடன் நல்கிேயார் த ய பலர்க்கும் வழங்குக. அவ்வா
வழங்குமிடத் இன்னார்க்கு வழங்குகின்ேறா ெமன் ம் என்ைனக் ேகட்டல் ேவண் ம்
என் ம் க தற்க; இச் ெசல்வ

ற் ம்

திரமைலக்குத் தைலவனான குமணன்

தந்த "என் இனிைம கனியக் கூறி ள்ளார். பண்ைட நாளில் பாிசில் ெபற்ற பாிசிலர்,
தாம் ெபற்ற பாிசிற் ெபா ளின்பாற் ெகாண்
ந்த மனப்பான்ைமயிைன இப்பாட்
ஒ வைகயில் நமக்கு எ த் க்காட் வ காண்மின்.
நின்னயந் ைறநர்க்கு நீநயந் ைறநர்க்கும்
பன்மாண் கற்பினின் கிைள த ேலார்க்கும்
க ம்பின் க ம்பசி தீர யாழநின்
ெந ங்குறி ெயதிர்ப்ைப நல்கி ேயார்க்கும்
இன்ேனார்க் ெகன்னா ெதன்ெனா ஞ் சூழா
வல்லாங்கு வாழ் ெமன்னா நீ ம்
எல்ேலார்க்குங் ெகா மதி மைனகிழ ேவாேய
பழந் ங்கு திரத் க் கிழவன்
தி ந் ேவற் குமண னல்கிய வளேன.

5
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திைண: அ . ைற: பாிசில். ெப ஞ்சித்திரனார் குமணைனப் பா ப் பாிசில்
ெகாணர்ந் மைனேயாட்குச் ெசால் ய .
உைர: நின் நயந்
மகளிர்க்கும்; நீ நயந்

ைறநர்க்கும் - நின்ைனக் காத த் ைற ம் நின் சார்வாய
ைறநர்க்கும் - நீ அன் ெசய்ெதா கப்பட்ட மகளிர்க்கும்; பன்
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மாண் கற்பின் நின்கிைள

தேலார்க்கும் - பல குணங்க

ம் மாட்சிைமப்பட்ட

கற்பிைன ைடய நின சுற்றத்
த்த மகளிர்க்கும்; க ம்பின் க ம் பசி தீர நின்
ெந ங் குறிஎதிர்ப்ைப நல்கிேயார்க்கும் - நம சுற்றத்தின மிக்க பசி நீங்க நினக்கு
ெந நாட்படக் குறித்த எதிரப்ைபத் தந்ேதார்க்கும்;இன்ேனார்க் ெகன்னா
இன்ன தன்ைமயா ெரன்

க தா ;என்ெனா ம் சூழா

உசா வ ம் ெசய்யா ; வல்லாங்கு வாழ்வ ம் என்னா
வாழக் கடேவ ெமன்

- என்ெனா

- மற் ம்

கூ

- ச ரப்படக் கு

வாழ்க்ைக

க தா ; நீ ம் எல்ேலார்க்கும் ெகா மதி - நீ ம் யாவர்க்கும்

வழங்குவாயாக; மைன கிழேவாேய - என மைனக்குாிேயாேய; பழந் ங்கும்
திரத் க் கிழவன் - பலாப்பழ தலாயின ங்கும் திரெமன் ம் மைலக்குத்
தைலவனாகிய; தி ந் ேவல் குமணன் நல்கிய வளன் - தி ந்திய ேவைல ைடய
குமணன் நல்கிய ெசல்வத்ைத எ- .
மைன கிழேவாய், குமணன் நல்கிய ெசல்வத்ைத நீ ம் எல்ேலார்க்கும் ெகா மதி
ெயனக் கூட் க. நின் பன் மாண் கற்பின் கிைள

தேலார்க்குெமன விைள ம்;

நின்றாங் குைரப்பி மைம ம். நீ ெமன்ற உம்ைமயா
ெகா ெவன எச்ச உம்ைமயாய் நின்ற .

ம் ெகா ப்ேபன், நீ ங்

விளக்கம்: கிைள தேலார் என்ற , சுற்றத்ேதாாில் த்த மகளிர், குறி ெயதிர்ப்ைப யாம் இப்ேபா நல்கின் அப்ேபா நமக்கு நல்குவர் என் க தி வழங்கும் கடன்.
ெபா ைளப் ெபற் ப் ேபாந்த
சூழா "என் ம், ெபா
வ ைமத் யர்க் கிடமிரா

தன்ைம தன்பா

ளதாய காலத் ச் சிறி
என்

த்த ன், "என்ெனா ம்
பற் ள்ளங்ெகாண்

வாழின்

க தற்க ெவன்பார், "வல்லாங்கு வாழ்

ெமன்னா "என் ம், இச் ெசல்வம் குமணன் தந்த ; தன் ெசல்வத்தில் அவேன
பற் ள்ளம் ெகாள்ளாதேபா , நாம் பற் ைவத்தற்குாிைமயில்ைலயாக ன், இச்
ெசல்வத்ைதக் கா ந்ேதா ம் அவைன நிைனந் வாழ்த் வதல்ல
ெசய்வ பிறிதில்ைல ெயன்பார், "தி ந்
கூறினார்.

ேவல் குமணன் நல்கிய வளன்" என் ம்

-----------164. குமணன்
தம்பியாகிய இளங்குமணன் தம் நாட்ைடக் ைகப்பற்றிக் ெகாண்
ேகாறற்குச் சூழ்ந்ததறிந்

தன்ைன ம்

குமணன், நாட் ன் நீங்கிக் காட்ைடயைடந்

வாழ்ந்

வந்தான். அக்காலத்ேத ெப ந்தைலச் சாத்தனார் வ ைம ற் , அவன்பாற் பாிசில்
ெபற

திரத் க்கு வந்தார்; வந்தவர், நாட் ல் நிகழ்ந்தி க்கும் ெசய்தி யறிந்

ஏமாற்ற
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மைடந்தாராயி ம், இளங்குமணன் மனவன்ைம யில்லாதவன் என்பைதச் சூழ்ந்தறிந்
உடன்பிறந்தார் இ வர்க்கிைடேய நிலவிய பைகைமையப் ேபாக்கி
ஒற் ைம ளதாக்குதற்கு யல்வாராயினர். ேவ ெநறி ெயான் ம் லப்படாைமயால்
காட் ல் குமணன் இ க்குமிடத்ைத யறிந் அவன்பாற் ெசன் ேசர்ந்தார். ஆங்ேக
அவர்க்குத் தம் க த்ைதப் லப்படாைமயால் காட் ல் குமணன் இ க்கு மிடத்ைத
யறிந் அவன்பாற் ெசன் ேசர்ந்தார். ஆங்ேக அவர்க்குத் தம் க த்ைதப்
லப்ப த்தா தம்பால்நின் வ த் ம் வ ைமத் ன்பத்ைத ெய த் க் குமணற்கு
விளங்க ேவாதி, "ேவந்ேத, நீ வயிாியர் வ ைம தீர்க்கும் கு ப்பிறந்தவன்;
வ ைம ற் வா ம் என் மைனயாள் ன்பத்ைதக் காணமாட்ேடனாய் நின்ைன
நிைனந் ேபாந்ேதன்; என் நிைல இ வாகும்; இந்நிைலயில் யான் நின்ைன
வைளத் க் ெகாண் ஏேத ம் பாிசில்ெபற் றல்ல மீேளன்"என இப்பாட் ன் கட்
குறித் ைரக்கின்றார்.
ஆ நனி மறந்த ேகா ய ர ப்பின்
ஆம்பி ப்பத் ேதம் பசி ழவாப்
பாஅ ன்ைமயிற் ேறாெலா திரங்கி
இல்
ர்ந்த ெபால்லா வ
ைல
சுைவத்ெதா ற உந்தன் மகத்
க ேநாக்கி
நீெரா நிைறந்த ாிதழ் மைழக்கெணன்
மைனேயா ெளவ்வ ேநாக்கி நிைனஇ
நிற்படர்ந் திசிேன நற்ேபார்க் குமண
என்னிைல யறிந்தைன யாயி னிந்நிைலத்

5

ெதா த் ங் ெகாள்ளா தைமயெல ன க்கிய
பண்ணைம நரம்பின் பச்ைச நல்யாழ்
மண்ணைம ழவின் வயிாியர்

10

இன்ைம தீர்க்குங் கு ப்பிறந் ேதாேய.

(164)

திைண: அ . ைற: பாிசில் கடாநிைல. தம்பியால் நா ெகாள்ளப்பட் க்
கா பற்றியி ந்த குமணைனப் ெப ந்தைலச் சாத்தனார் பா ய .
உைர: ஆ

நனி மறந்த ேகா

ேயாங்கிய அ ப்பின்கண்; ஆம்பி
ெம

உயர் அ ப்பின் - அ
ப்ப - களாம்பி

தைல மிக ம் மறந்த ைட

ப்ப; ேதம் பசி உழவா - உடம்

ம் பசியான் வ ந்தி; பாஅல் இன்ைமயின் ேதாெலா

ேதாலாந்தன்ைம டேன திரங்கி; இல்
ெபால்லாத வறிய

ைலைய; சுைவத்ெதா

திரங்கி - பா ன்ைமயால்

ர்ந்த ெபால்லா வ
அ

உம் தன் மகத்

ைல -

ைள

ர்ந்த

க ேநாக்கி - வறிேத

சுைவக்குந்ேதா ம் அ கின்ற தன பிள்ைளய
கத்ைதப் பார்த் ; நீெரா
நிைறந்த ஈர் இதழ் மைழக்கண் - நீரால் நிரம்பிய ஈாிய இைமைய ைடய குளிர்ந்த
கண்ைண ைடய; என் மைனேயாள் எவ்வம் ேநாக்கி - என் மைனவிய

வ த்தத்ைதப்
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பார்த் ; நிைனஇ நிற்படர்ந்திசின் - இந்த வ த்தம் தீர்த்தற்குாியாய் நீ ெயன நிைனந்
நின்பால் வந்ேதன்; நற்ேபார்க் குமண - நல்ல ேபாைர ைடய குமண; என் நிைல
அறிந்தைன யாயின் - என
இவ்வா

வ ைம ற்

வ ைம நிைலைய நீ யறிந்தாயாயின்; இந் நிைல -

நின்ற நிைலைமக்கண்; ெதா த் ங் ெகாள்ளா தைமயெலன் -

வைளத்தாயி ம்பாிசில் ெகாள்ளா விேடன்; அ க்கிய பண்ணைம நரம்பின் பச்ைச
நல்யாழ் - பலவாக அ க்கப்பட்ட பண் தலைமந்த நரம்பிைன ைடய ேதாலாற்
ேபார்க்கப்பட்ட நல்ல யாைழ ம்; மண்ணைம

ழவின் - மார்ச்சைன நிைனந்த

மத்தளத்திைன
ைடய; வயிாியர் இன்ைம தீர்க்கும் கு ப் பிறந்ேதாய் - கூத்தர
மி ையக் ெக க்கும் கு யின்கட் பிறந்ேதாயாதலால் எ- .
அ தைல மிக ம் மறத்தலால் ேதய்வின்றி உயர்ந்த அ ப்ெபன்றாராம். குமண, நீ
இன்ைம தீர்க்கும் கு ப்பிறந்ேதா யாதலால், இந்நிைல ெதா த் ம் ெகாள்ளா
அைமயெலன் எனக் கூட் க.
விளக்கம்: ேதம் பசி - உடல் ெம ந் ெக தற்கு ஏ வாகிய பசி. இப் பசியால்
சாத்தனா ைடய மைனவியிடத் ப் பால் இலதாயிற் . ெபால்லா வ
ைல
ெயன்றார், ெபற்ற ேசய்க்குப் பயன்படா
த தல்பற்றி. ேசய்

ய ம், தாய்

பா ன்ைமயால் மிக்க மனேநாையத்

ய ம் கண்ட யான் ேவெறா வைர ம் நிைனயா

நின்ைனேய நிைனந்ேதன். என்பார், "நிைனஇ நிற்படர்ந்திசிேன"என்றார். நற்ேபார்க்
குமண ெவன்ற , தன் பசி ேநாையப் ேபாக்குதற்கு இன்றியைமயான் என்ப
நின்ற . "வயிாியர் இன்ைம தீர்க்கும் கு ப்பிறந்ேதாய்"என்ற , என ேபா

சுட்
ம் லவர்

வ ைம தீர்ப்ப ம் நினக்குக் கடனா ெமன்பதாம். எனேவ, யான் நின்ைன
வைளத் க்ெகாண் ேபாதற் குாிைம
ெகாள்ளாதைமயெலன்"என்றார்.

ண்ெடன்

கூ வார், "ெதா த் ங்

---------165. குமணன்
கா பற்றியி க்கும் தன்பால் வந் தம் வ ைமத் ன்பத்ைத ெய த்ேதாதிப் பா ய
ெப ந்தைலச் சாத்தனார பாட் ன் க த்ைத ம் அவர் உள்ளத் தைமதிைய ம்
ஓர்ந் ணர்ந்தான் குமணன். தன்பாற் ெபா ளில்ைலயாயி
ெபா ளாதைல ம் அதன்கண் தைல சிறந்த

ம், தன்

டல் சிறந்த

ப்பாதைல ம், அதைனக்ெகாண்

காட் னால் தன் தம்பியாகிய இளங் குமணன், மிக்க ெபா ள் த வதாய் நாட்
மக்கட்குத் ெதாிவித்தி த்தைல ம் நிைனந் , தன் தைலையக் ெகாய் ெகாண்
ெசன் ேவண் ம் ெபா ள் ெபற் வ ைமத் யைரப் ேபாக்கிக்ெகாள்க ெவன்

தன்

81
வாைள ெய த் க் குமணன் ெப ந்தைலச் சாத்தனார் ைகயில் தந்தான். ைகந்ந ங்க,
உளம் பைதக்க, அைத வாங்கிய சாத்தனார், காற்றி
ெசன் , "யான் நின்

ன்ேனாைனக் கண்

பா

நின்ேறன்; அவன், யான்

ெபா ளின்றி வறிேத வா ச் ெசல்வ , நா ழந்த தன்
நிைனந் , ேவ
ெகாள்

மா

ம் க தாய் இளங் குமணன்பால்
யாி

ம் ெபாிதாம் என

தன்பால் சிறந்த ெபா ள் இல்லாைமயால் தன் தைலைய யாிந்
தன் வாைளத் தந் ளான்; யா

ம் அ

ெபற் ப் ேப வைக டன்

வ கிேறன்"என் ைரத் , வாைள ம் நன்கு காணச் ெசய் , "இவ் லகத்தில்
நிைலேப

க திேனார் தம் கழ் நட்

உயிர் மாய்ந்தனர்; பிற ெசல்வர்கள்,

வ ைமயால் தம்ைம இரந்ேதார்க்கு ஒன் ம் ெகாடா இறந் , தாம் பிறந் வளர்ந்
வாழ்ந்த இவ் லகத்ேதா ெதாடர்பின்றி மைறந் ேபாயினர்காண்"எனத்
ெத ட் னர். இதைன இப்பாட் ன்கட் காண்க. இைதக்கண் நல் ணர் ெபற்ற
இளங்குமணன் தன் ன்ேனாைன நா யைடந் தன் தவற் க்கு வ ந்தி அவைன
நாட் ல் இ த்தி அவன்வழி நின்
நலம் ெப கிற் .

ஒ கும் நற்ெசயலால் இன் ற்றான்; நா

ற் ம்

மன்னா லகத் மன் தல் குறித்ேதார்
தம் கழ் நிறீஇத் தாமாய்ந் தனேர
ன்ன ஞ் சிறப்பி யர்ந்த ெசல்வர்
இன்ைமயி னிரப்ேபார்க் கீஇ யாைமயிற்
ெறான்ைம மாக்களிற் ெறாடர்பறி யலேர
தாடாழ் ப மணி யிரட் ம்
தல்
ஆ யல் யாைன பா நர்க் க காக்
ேக னல் ைச வயமான் ேறான்றைலப்
பா நின்றென னாகக் ெகான்ேன

5

பா ெப பாிசிலன் வா னன் ெபயர்தெலன்
நா ழந் ததனி நனியின் னாெதன
வாடந் தனேன தைலெயனக் கீயத்
தன்னிற் சிறந்த பிறிெதான் றின்ைமயின்
ஆ ம
வைகெயா வ வல்

10

ஓடாப்

ட்ைகநின் கிழைமேயாற் கண்ேட.

திைண: அ .

ைற: பாிசில் விைட. தம்பியால் நா

(165)
ெகாள்ளப்பட் க் கா

பற்றியி ந்த குமணைனக் கண் , அவன் தன் வாள் ெகா ப்பக் ெகாண் வந்
இளங்குமணற்குக் காட் ப் ெப ந்தைலச் சாத்தனார் பா ய .
உைர: மன்னா உலகத்

மன்

தல் குறித்ேதார் - எப்ெபா

ம் நிைலயாத

இவ் லகத்தின்கண் நிைலெப தைலக் க திேனார்; தம் கழ் நிறீஇத் தாம் மாய்ந்தனர்
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- தம் ைடய கைழப்

மியிடத்ேத நி த்தித் தாங்கள் இறந்தார்கள்;

ன்ன ம்

சிறப்பின் உயர்ந்த ெசல்வர் - ந குதற்காிய தைலைமைய ைடய மிக்க ெசல்வர்;
இன்ைமயின் இரப்ேபார்க்கு ஈயாைமயின் வ ைமயால்
இரப்ேபார்க்குக்ெகாடாைமயின்; ெதான்ைம மாக்களின் ெதாடர் அறியலர் - பைழய
வண்ைமைய ைடய மாக்கள் ேபால் பின் ம் தம் ெபயைர நி த்தி உலேகா
ெதாடர்ந் ேபா தைல யறியார்; தாள் தாழ் ப மணி இரட் ம்
தல் ஆ யல்
யாைன - தாளின்கண் தாழ்ந்த ஓைசைய ைடய மணி ஒன்றற்ெகான் மாறி
ெயா க்கும் கர்

தைல ைடய ெவன்றியியன்ற யாைனைய; பா நர்க்கு அ கா -

பாவலர்க்கு மிகக்ெகா க்கும்; ேக ல் நல் ைச வயமான் ேதான்றைலப் பா
நின்றெனனாக - அழிவில்லாத நல்ல கைழ ைடய வ ய குதிைரைய ைடய
தைலவைனப் பா

நின்ேறனாக; ெகான்ேன - பயனின்றிேய; பா

ெப

பாிசிலன்

வா னன் ெபயர்தல் - ெப ைம ெபற்ற பாிசிலன் வா னனாகப் ெபயர்தல்; என் நா
இழந்ததனி

ம் மிக இன்னா

என நிைனந் ; வாள் தந்தனன் - தைல எனக்கீய

வாைளத் தந்தான் தன தைலைய எனக்குத் த வானாக; தன்னில் சிறந்த பிறி
ஒன் இன்ைமயின் - ஆங்குத் த தற்குத் தன்னிற் சிறந்த ெபா ள் ேவெறான்றில்
லாைமயின்; ஆ ம உவைகெயா வ வல் - ெவன்றி மிக்க உவைகயான் வந்ேதன்;
ஓடாப் ட்ைக நின் கிழைமேயான் கண் - றக்ெகாடாத ேமற்ேகாைள ைடய நின்
தைமயைனக் கண் எ- .
வ வ ெலன்ப கால மயக்கம். மன் தல் குறித்ேதார் கழ் நி த் த ம், கழ்
நி த்தாேதார் மன்னராத ம் இவ்வாறன்ேறா ெவன்ப க த்தாகக் ெகாள்க. நின்
கிழைமேயாற் கண் வ வெலன ம், வயமான் ேதான்றைலப் பா நின்ேறனாகப்
பாிசிலன் ெகான்ேன ெபயர்தல் இழந்ததனி ம் இன்னாெதனத் தன்னிற் சிறந்த
பிறிெதான்றின்ைமயின், தைல எமக் கீய வாள் தந்தனன்; ஆதலால், ஆ
உவைகயின் வ தல் என ம் கூட் க.
"கிைளைம ேயாற்கண்"ெடன்
விளக்கம்: மன்னா

பாட ேமா வா

ம

ளர்.

லகத் ெதன்றவிடத் , மன்னாைமக்குாிய விைன

தலாகிய

எப்ெபா
ம் என்ப வ விக்கப்பட்ட . உலக ம் மன்னாதாயின், கழ் நி
தல்
கூடாதாகும். உலகத்தில் மன் வ
கெழான் தவிரப் பிற எப்ெபா
ம் இல்ைல
ெயன்பைதத் தி வள்

வ ம், "ஒன்றா

லகத்

யர்ந்த கழல்லாற், ெபான்றா

நிற்பெதான்றில்"(குறள்.233) என் ம், பிற ம். "நல் ைச நிைலஇய நனந்தைல
லகத் "(பதிற்.14) என் ம் கூ தல் காண்க. இரப்ேபார் இரத்தற் ேக வாக ன்,
"இன்ைமயின் இரப்ேபார்"என்றார். கேழ உலகத்ேதா

ெதாடர் ற்

அ
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ெபான் ங்கா ம் உடன் ெதாடர்ந்

நிற்பதாக ன், கழ் ெசய்யாதாைர,

"ெதாடர்பறியலர்"என்றார். கழ் பயப்ப

ஈத்தலாத ன், "ஈயாைமயின் ெதாடர்

பறியலர்"என் ம், ஈத் ப் கழ் நி வாதார் மன ணர்விலராக ன், "மாக்க"ெளன் ம்
குறித்தார். பா - ெப ைம. "நய

ைடயானல்கூர்ந்தானாதல் ெச

நீர, ெசய்யா

தைமகலா வா "(குறள்.319) என்பதனால், "நா ழந் ததனி ம் நனியின்னா" ெதனக்
க தினான். தன் தைலையக் ெகாணர்வார்க்குப் ெப ம் ெபா ள் த வதாகக்குமண
னறிய, அவன் தம்பி நாட் ற் பைறயைறவித்தி ந்தைத
சிறந்த

பிறிெதான்றின்ைமயின்"என் ம், ஈத்தலாகாைமக்குாிய நிைல ண்டாய

ேபாழ் ம், தன்
"ஓடாப்

ட்ெகாண் , "தன்னிற்

ட்ைகயிற் பின்னிடா

தைல ெகா த்த ெசயைல வற்

த்தற்கு,

ட்ைகக் கிழைமேயான்"என் ம் கூறினார்.

-----------166. ெகௗணியன் விண்ணந்தாயன்
இவன் ேசாணாட் ப் ஞ்சாற் ர்ப் பார்ப்பான் ெகௗணியன் விண்ணந்தாயன்
என் கூறப்ப கின்றான். ஞ்சாற் ர் தஞ்ைசச் சில்லாவில் உள்ள .
ெகௗண் ன்னிய ேகாத்திரத் ப் பார்ப்பனர் ெகௗணியர் எனப்ப கின்றனர். சீகாழித்
தி ஞான சம்பந்த ம் ெகௗணியராவர். ேம ம் ெகௗணியப் பார்ப்பார் அைனவ ம்
தமிழ்ப் பற் மிக ைடயரா யி ப்ப குறிக்கத்தக்க . விண்ணன் என்ப இவன்
தந்ைத ெபயர்; இவன் இயற்ெபயர் தாயன் என்ப . அாிவாள் தாய நாயனா ம், தாயன்
என்ற ெபய ைடயர்; இக்காலத் ம் மக்கட்குத் தாயன், தாயப்பன் என் ெபயர்
வழங்குவ ண் . இவன
ன்ேனார் வடெமாழி வல் நராய்ச் ெசால்வன்ைமயிற்
ெபயர் ெபற்றி ந்தனர். ேவள்வி பல ெசய்தனர். இவன் ஒ கால் சிறந்தெதா ேவள்வி
வாயிலாகப் ெப வி ந் ெசய்தான். அதற்கு ஆசிாியர் ஆ ர் லங்கிழா ம்
ெசன்றி ந்தார். அவ் ேவள்வியில் இவ ைடய மைனவியர் தமக்குாிய ஏவல் ேகட்
நிற்ப, ெநய்ைய நீைரப்ேபால் வழங்கி ேவள்வி ெசய்த ம் வி ந்
வியந்த ஆ ர்

ெசய்த ம் கண்

லங்கிழார், இப்பாட் ன்கண், இவற்ைறெயல்லாம் ெபா ளாக

நி த்திப் பா
வில், "நீ இப்ேபா தந்த பாிசிைலக்ெகாண் காவிாிக் கைரயில்
உள்ள எம் ைடய ஆ ர் லத்தில் நின் கழ் பா உண் ம் தின் ம் ஊர்ந் ம்
மகிழ்ந்தா ேவாம்; நீ இமயம்ேபால இந் நிலமிைச நிைலெப வாயாக"என
வாழ்த் கின்றார்.
நன்றாய்ந்த நீணிமிர்சைட
தல்வன் வாய்ேபாகா
ெதான்
ாிந்த ாிரண் ன்
ஆ ணர்ந்த ெவா
ல்
இகல்கண்ேடார் மிகல்சாய்மார்

5
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ெமய்யன்ன ெபாய் ணர்ந்
ெபாய்ேயாரா ெமய்ெகாளீஇ
ேவழ் ைற
ட் ன் ேபாகிய
உைரசால் சிறப்பி ரேவார் ம க
விைனக்குேவண் நீ ண்ட
லப் ல்வாய்க் கைலப்பச்ைச
சுவற் ண்ஞாண் மிைசப்ெபா ய
மறங்க ந்த வ ங்கற்பின்
அறம் கழ்ந்த வைலசூ ச்

10

சி
தற்ேப ரகலல்குற்
சிலெசால் ற் * பலகூந்த ன்
நிைலக்ெகாத்தநின் ைணத் ைணவியர்
தமக்கைமந்த ெதாழில்ேகட்பக்
காெடன்றா நாெடன்றாங்

15

கீேரழி னிட ட்டா
நீர்நாண ெநய்வழங்கி ம்
எண்ணாணப் பலேவட் ம்
மண்ணாணப் கழ்பரப்பி ம்
அ ங்க ப் ெப ங்காைல

20

வி ந் ற்றநின் றி ந்ேதந் நிைல

25

என் ங், காண்கதில் லம்ம யாேம குடாஅ
ெபான்ப ெந வைரப் யேல சிைலப்பிற்
விாி
நீர்க் காவிாி ரக்கும்
தண் னற் படப்ைப ெயம் ராங்கண்
உண் ந் தின்
ர்ந் மா கம்
ெசல்வ லத்ைத யாேன ெசல்லா
மைழயண் ணாப்ப நீ ய ெந வைரக்
கைழவள ாிமயம் ேபால

30

நிலீஇய ரத்ைதநீ நிலமிைச யாேன.

(166)

------* மகளிர் சில ெசாற்கைள ைடயராதல் நல் லக்கண ெமன்ப பண்ைடத் தமிழ்
மர . இவர்கேளா அந்நாளில் ெதாடர் ெகாண்
ந்தயவன ம் இக்
ெகாள்ைகயிைன ைடயர். ெதேமாகிாிெட

(Democritus) என்பவர், "Fewness of

words is an ornament to a Woman" (274) என்

கூ வ

காண்க.

----------திைண: வாைக. ைற: பார்ப்பன வாைக. ேசாணாட் ப் ஞ்சாற்
ெகௗணியன் விண்ணந்தாயைன ஆ ர் லங்கிழார் பா ய .

ர்ப் பார்ப்பான்
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உைர: நன்றாய்ந்த நீள் நிமிர் சைட
நீண்ட சைடயிைன ைடய

தல்வன் - ெபாி ம் ஆராயப்பட்ட மிக்க

திய இைறவன ; வாய் ேபாகா

- வாக்ைக விட்

நீங்கா ; ஒன்
ாிந்த ஈாிரண் ன்ஆ ணர்ந்த ஒ
ல் - அறெமான்ைறேய
ேமவிய நான்கு கூற்ைற ைடத்தாய் ஆறங்கத்தா ம் உணரப்பட்ட ஒ பைழய
லாகிய ேவதத் க்கு; இகல் கண்ேடார் மிகல் சாய்மார் - மா பட்ட
கண்ேடாராகிய த்தர்

தலாயின றச்சமயத்ேதார

ல்கைளக்

மிகுதிையச் சாய்க்க ேவண் ;

ெமய் அன்ன ெபாய் உணர்ந் - அவர ெமய்ேபான்ற ெபாய்ைய உளப்பட் டறிந் ;
ெபாய் ஓரா ெமய் ெகாளீஇ - அப்ெபாய்ம்ைமைய ெமய்ெயன் க தாமல்
உண்ைமப்ெபா ைள அவர்க

க்கு ஏற்பச் ெசால் ;

ேவழ்

ைற ம்

ட் ன்

ேபாகிய - இ பத்ெதா ேவள்வித் ைறைய ம் குைறயின்றாகச் ெசய்
உைர சால் சிறப்பின் உரேவார் ம க- கழ் அைமந்த தைலைமைய ைடய

த்த;

அறி ைடேயார் மரபி ள்ளாேன; விைனக்கு ேவண் நீ ண்ட லப்
ல்வாய்க்கைலப் பச்ைச - ேவள்வித் ெதாழிற்கு ேவண் நீ ேபார்க்கப்பட்ட
காட் நிலத்

வா ம் ல்வாய்க் கைலயின

மிைசப் ெபா ய - நின

உ ப் த் ேதால்; சுவல்

ேதாளின்கண் இடப்பட்ட

ண் ஞாண்

ன்மீேத சிறந்

ேதான்ற;

மறம் க ந்த அ ங் கற்பின் - ெகா ைமைய நீக்கிய ெப தற்காிய கற்பிைன ம்; அறம்
கழ்ந்த வைல சூ
அல்குல் - சிறிய

- அற

ல் கழப்பட்ட சாலகத்ைதச் சூ ; சி

தல் ேபர் அகல்

த ைன ம் ெபாிய அகன்ற அல்குைல ம்; சில ெசால் ன்பல

கூந்தல் - ெமத்ெதன்ற ெசால்ைல ம் பலவாகிய கூந்தைல
ைடய; நின் நிைலக்
ெகாத்த நின் ைணத் ைணவியர் - நின் ைடய நிைலைமக்கு மனெமாத்த
நின்

ைடய

ைணவியராகிய காத மார்; தமக்கு அைமந்த ெதாழில் ேகட்ப -

தத்தமக்குப் ெபா ந்திய ஏவற்ெறாழிைலக் ேகட் ச் ெசய்ய; கா

என்ற நா

என்ற

ஆங்கு - காெடன் ம் நாெடன் ம் ெசால்லப்பட்ட அவ்விடத்தின்கண்; ஈேரழின் இடம்
ட்டா - காட் ள் எ வைகப்பட்ட பசுவா ம் நாட் ள் எ வைகப்பட்ட பசு வா ம்
ட்டா ; நீர் நாண ெநய் வழங்கி ம் - நீர் நா

ம் பாிசு ெநய்ைய வழங்கி ம்; எண்

நாணப் பல ேவட் ம் - எண்ணிறப்பப் பல ேவள்விகைள ேவட் ம்; மண் நாணப் கழ்
பரப்பி ம் - மண் ெபாறாமல் கைழப் பரப்பி ம்; அ ங் க ப் ெப ங்காைல அவ்வா ெப தற்காிய விளக்க ற்ற ேவள்வி
பாகிய ெபாிய காலத் ; வி ந்
உற்ற நின் தி ந் ஏந் நிைல - வி ந்தினைரப் ெபா ந்திய நின தி ந்திய
ேமம்பட்ட நிைலைமைய; என் ம் காண்க. தில்யாம் - எந்நா
யாங்கள்; குடா அ

ெபான்ப

ெந வைர யல் ஏ

ம் காண்ேபமாக

சிைலப்பின் - ேமற்றிைசக்கண்

ெபான் ப கின்ற ெந ய குடக மைலக்கண்ேண கி ன்கண் இ ேய
ழங்கின்;
விாி
நீர்க் காவிாி ரக்கும் - ப்பரந்த
நீைர ைடய காவிாி உலகத்ைதப்
ரக்கும்; தண் னல் படப்ைப எம்
எம்

ர் ஆங்கண் - குளிர்ந்த னற்பக்கத்ைத ைடய

ாிடத்தின்கண்; உண் ம் தின் ம் ஊர்ந் ம் ஆ கம் ெசல்வல் யான் -
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உண்ணப்ப வனவற்ைற ேயறி ம் ெகாண்டா ேவமாகப் ேபாேவன் யான்; ெசல்லா
மைழ அண்ணாப்ப நீ ய ெந வைர - ேபாகா மைழ தைலெய ப்ப உயர்ந்த ெந ய
பக்கவைரகைள

ைடத்தாய்; கைழ வளர் இமயம் ேபால -

ங்கில் வள ம் இமயமைல

ேபால; நிலீஇயர் நீ நில மிைசயாேன - நிைலெப வாயாக நீ நிலத்தின்ேமேல எ- .
தல்வன் வாய் ேபாகாெதன்ற க த் , அப் ெபாிேயானா ம் எக்கால ம்
அத்தியயனம் பண்ணப்ப ெமன்றதாகக் ெகாள்க. "வாய் ேபாகா ெதான்
ாிந்த"ெவன்பதற்கு ெமய்ம்ைம நீங்காமல்

ெடான்ைற ேம ாிந்தெவன் ம், "ெபாய்

ேயாரா "என்பதற்குத் தாம் ெபாய்ம்ைமைய விசாாியாெதன் ம், "
ைற"ெயன்பதற்கு இ பத்ெதா

கூ பட்ட த க்க

ேவழ்

ெலன் ம்,

"ஈேரழின்"என்பதற்குக் காட் ள் ஏ நா ம் நாட் ள் ஏ நா ெமன் ம், "கற்பின்
வைல சூ " ெயன்பதற்குக் கற்பினால் வைலசூ ெயன் ம் உரப்பி மைம ம்.
உரேவார் ம க, ெபா யக், ேகட்ப, வழங்கி ம் ேவட் ம், பரப்பி ம் இவ்வா
வி ந் ற்ற நின் தி ந்ேதந் நிைல, என் ம் இன் ேபாலக் காண்ேபமாக யா ம்;
எம் ாிடத் உண் ம் தின் ம் ஊர்ந் ம் இவ்வா ெசய் நீ தந்த பாிசில் ெகாண்
ெகாண்டா ேவமாகச் ெசல்ேவன்; நீதா
க்க.
நன்றாய்ந்த ஒ

ம் இமயம்ேபால நிைலெப வாயாக ெவன

ெலன ம், கற்ைப ம்

தைல ம் அல்குைல ம்

ெசால்ைல ம் கூந்தைல
ைடய ைணவியர் வைலசூ த் ெதாழில் ேகட்ப ெவன ம்,
ெசல்லா நிலீஇய ெரன ம் இைய ம். ேவழ் ைற ெமன்பதற்கு இ பத்ெதா
கூ பட்ட அ த்த ெலன்பா
ளர். வி ந் ெதன்ற அதிதிகைள; அன்றி, உ ப் த்
ேதால் த யவற்றால்
ைம ற்ற ெவனி மைம ம். தில்: விைழவின்கண் வந்த .
காவிாி பரக்கும் என்ப உம் பாடம்.
விளக்கம்: ஞ்சாற் ர்ப் பார்ப்பான் ெகௗணியன் விண்ணந் தாயன் ெசய்த ேவள்வி
வி ந்தில் ேவளாளராகிய ஆ ர் லங்கிழா ம் ேபணப்ப வ இதனால்
விளங்குத ன், ேவள்விக் காலங்களி ம் பண்ைட நாளில் சாதி ேவ பா
பார்ப்பனரால் ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல ெயன் ெதளியத் ெதாிகிற . ைவதிக
ெநறிைய வற்
த் ம் ைசமினியின் ெகாள்ைக சங்க காலத்ேத தமிழகத்தில்
பரவியி ந்தைம இப்பாட்டா ம் அறியப்ப கிற . ேவத ல் உலகிய
ெலா க்கத்திற்குாிய அறத்ைதேய வற்

த் வ ெதன்பவாக ன், ஒன்ற ாிந்த

என்றதற்கு "அறெமான்ைறேய ேமவிய"என உைர கூறினார்; "உலகியல் ேவத
ெலா க்க ெமன்ப " (தி ஞான.820) என் ேசக்கிழார் கூ வ காண்க. இகல்
கண்ேடார் - ேவத ைல ேமற்ெகாள்ளா மா பட்டவர். அவர்கைளப் த்தர்
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தலாயினாெரன உைரகாரர் கூ கின்றார். சங்கத்ெதாைக

ல்களில் த்தர் சமணர்

த ய சமயத்தவைரப்பற்றிய குறப் க்கள் இன்ைமயின், இ

ெபா ந்தாைம

ணரப்ப ம். ேவள்விகள் வைகயால்
விாித ன் விாியால் இ பத்ெதான்

ன் ம், ஒவ்ெவான் ம், எவ் ேவழாய்
மாத ன், "

ேவழ்

ைற"ெயன்றார்; வைக

ன் ம், ேசாம யக்ஞம், அவிர் யக்ஞம், பாக யக்ஞம், என்பனவாம். ேவள்வி
ெசய் மிடத் , ேவள்வித் தைலவன் மைனவியர் அணி ம் ஒ வைக ைடக்குச் சாலகம்
என் ெபயர் என்பர். ைவதிகர் பல மகளிைர மைனவியராக மணக்கலாம் என்ப விதி.
சில யாங்கங்கட்குப் பத்தினிகள் வ க்குக் குைறயாதி க்க ேவண் ெமன் ம்
வித ண்ெடன தி . உ. ேவ. சாமிநாைதயர் குறிக்கின்றார். ற் ைறயில் இகல்
கண்ேடார் மிகல் சாய்த்தான் என விண்ணந்தாயைனக் கூற ன்,

ேவழ்

ைற

ெயன்றதற்கு, "இ பத்ெதா கூ பட்ட த க்க ல்"என் ெகாள்ளல் அைம ெமன
உைரகாரர் குறிப்ப ம் அைமவதாம். ேவள்வி த ய ெசயல்கள் வட வாாிய
ைறயில் நைடெப த ன், அதற் ேகற்பேவ அவைன, "இமயம்ேபால நிலீஇய"ெரன
வாழ்த்தினார்.
---------167. ஏனாதி தி க்கிள்ளி
தி க்கிள்ளி ெயன்பான், ேசாழநாட் க் கு நில மன்ன ள் ஒ வன்; ேசாழ
ேவந்தர்க்குப் பைடத் ைணயாய்ப் பல ேபார்கைளச் ெசய்

ேமம்பட்டவன்; பைகவர்

பைடக்கலங்களாற் ண்பட்ட ேமனி ம், பைகவர் றங் காண்டலா ம் இரவலர்க்கு
வைரயா வழங்கலா ம் இைசெபற்ற நல்வாழ் ம் உைடயன். ஏனாதி ெயன்ப
ேவந்தர்களால் ெகா க்கப்ப ம் சிறப் ப் ெபயர். இவன் காலத்ேத, ேசாழேவந்தன்
இலவந்திைகப் பள்ளித் ஞ்சிய நலங்கிள்ளி ேசட்ெசன்னி ம் ேசரமான் குட் வன்
ேகாைத ம் சிறப் ற்றி ந்தனர். குராப்பள்ளித் ஞ்சிய ெப ந்தி மா வளவ ம்
வாழ்ந்தானாயி ம், ஏைன யி வைர ம் ேபால அத் ைணச் சிறப்பில னாயினன்.
ேசாழ ேவந்தற்குப் பைடத் ைணவனாக இத் தி க்கிள்ளிேயா ேசாழிய ேவனாதி
தி க்குட் வ ம் விளங்கினான்.
அக்காலத்ேத ேகானாட் எறிச்சி ர் மாடலன் ம ைரக் குமரனாெரன் ம்
சான்ேறார் இத் தி க்கிள்ளியின் வண்ைம ம் நல் ைச ம் ேகள்வி ற் இவன்பால்
வந் ேசர்ந்தார். தி க்கிள்ளி ம் அவைர யன் டன் வரேவற் ச் சிறப்பித்தான்.
ம ைரக் குமரனார் தி க்கிள்ளியின் ேமனி ற் ம் வாள் வ
ற் அவன
ேபார்த்திறத்ைத ெவளிப்ப த் ம் நலத்ைத வியந் பழிப்ப ேபாலப் கழ்ந் ஒ
பாட் ைனப் பா னர். அதன்கண், தி க்கிள்ளிைய ம் அவன் பைகவைர ம் ஒப்ப
நி த்தி, "நீ வ ப் ெபா ந்திய யாக்ைகைய

ைடயனாத

ன் கண்

க்கு இனிய

னல்ைல; க ைடைமயால் ேகட்டற் கினிைய; நின்பைகவேரா ேபார்க்கஞ்சி ஒ ங்கி
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வாழ்வதனால் ெமய் சிறி ம் வ
றா ேகட்டற்கு இனியரல்லராயி ம் காண்டற்கு
இனியரா ள்ளனர். இ
ாிடத் ம் இனிைம ம் இன்னாைம ம் இ ப்ப ம்
அறி ைடய உலகம் உன்ைனேய வியந் கூ கிறேத! காரணம் என்ைனேயா?"என்
வின வார் ேபாலக் குறித் ப் பா
ள்ளார்.
நீேய, அமர்காணி னமர்கடந்தவர்
பைடவிலக்கி ெயதிர்நிற்ற ன்
வாஅள் வாய்த்த வ வாழ் யாக்ைகெயா
ேகள்விக் கினிைய கட்கின் னாேய
5 அவேர, நிற்காணிற் றங்ெகா த்த ன்
ஊறறியா ெமய்யாக்ைகெயா
கண் க் கினியர் ெசவிக்கின் னாேர

5

அதனா, னீ ெமான் றினிைய யவ ெமான் றினியர்
ஒவ்வா யா ள மற்ேற ெவல்ேபார்க்
10 கழல் ைன தி ந்த க் க மான் கிள்ளி
நின்ைன வியக்குமிவ் லகமஃ
ெதன்ேனா ெப ம

10

ைரத்திசி ெனமக்ேக.

(167)

திைண: அ . ைற: அரசவாைக. ஏனாதி தி க்கிள்ளிையக் ேகானாட்
மாடலன் ம ைரக் குமரனார் பா ய .
உைர: நீேய - நீதான்; அமர் காணின் அமர் கடந்
வாழ் யாக்ைகெயா

ர்

- ேபாைரக் காணின் அப் ேபாைர

ெவன் ; அவர் பைட விலக்கி எதிர் நிற்ற ன் - அப்பைகவர
நிற்றலான்; வாஅள் வாய்த்த வ

எறிச்சி

பைடைய விலக்கி எதிர்

- வாள் வாய்க்கத் ைதத்த வ

வ ந்தின உடம் டேன; ேகள்விக்கு இனிைய - ேகட்டெசவிக்கு இனிைய; கட்கு
இன்னாய் - கண்

க்கு இன்னாய்; அவர் - பைகவராகிய அவர்தாம்; நிற்காணின்

றங்ெகா த்த ன் - நின்ைனக் காணிற் றந்த தலால்; ஊறறியா ெமய்
யாக்ைகெயா

- ண்ணறியாதஉடம்பாகிய வ

டேன; கண்

க்கு இனியர்

ெசவிக்கு இன்னார் - கண் க்கு இனியர் ெசவிக்கு இனியரல்லர்; அதனால்-; நீ ம்
ஒன் இனிைய அவ ம் ஒன் இனியர் - இங்ஙனம் நீ ெமான்றினிைய அவ
ெமான்றினியர்; ஒவ்வா யா ள - இனி அவெராவ்வாதன ேவ யாைவ ள; ெவல்
ேபார்க் கழல் ைன தி ந்த க் க மான் கிள்ளி - ெவல் ம் ேபாாிைனச் ெசய் ம் ரக்
கழலணிந்த தி ந்திய அ யிைன ம் க ய ெசலவிைன ைடய குதிைரைய
ைடய
கிள்ளி; நின்ைன வியக்கும் இவ் லகம் - நின்ைன மதித்தி க்கும் இவ் லகம்;அஃ
என்ேனா - அதற்குக் காரணம் யாேதா; ெப ம எமக்கு உைரத்திசின் - ெப மாேன
எமக்குச் ெசால் வாய் எ- .
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நீ கட்கின்னாய் எனப் பழித்த ேபாலப் கழ்த
ேபாலப் பழித்த ம் சில அணி ேதான்ற நின்றன.

ம் அவர்கட்கினியெரனப் கழ்ந்த

விளக்கம்: வாைள ெயறி மிடத் , அதன் வாய் ெசன்

நன்கு ெபா ந் வதால்

உண்டான ண்ணாலாகிய வ ைவ, "வாள் வாய்த்த வ " என்றார். இன்னாய் என்ற ,
ஈண் அழகின்ைம ேதான்ற நின்ற தாயி ம் குறிப்பாய் இன்பந் த வதாயிற்
ெறன்ப பட நின்ற . றந்தந்தார்ேமல் வாள் த ய பைடகைளத் ய ரராயினார்
எறியாராக

ன், " றங் ெகா த்த ன் ஊறறியா ெமய் யாக்ைக"ெயன்றார். ெமய் ம்

யாக்ைக ம் உடம்ைபேய சுட்

நின்றனவாயி

ம், ேவ ப த்தற்கு உைரகாரர்

யாக்ைகைய வ வாக்கி "ெமய்யாகிய வ
"என் ைரத்தார். வி ப் ண் படாத ெமய்,
மறச் சிறப்பின்றி என் ம் நரம் ம் ேதா ம் ஆகிய இவற்றால் யாக்கப்பட் யாக்ைக
ெயனப்படற் கைமந் வ
ேதாற் தைலப் பயனாகக் ெகாண்
த்தைல
வற்
த்தியவா . "நீ ெமான்றினிைய அவ ெமான் றினிய"ெரன்ற , தம் கூற்ைறச்
சிறப்பித் க் காட் தற்குக் ெகாண்ட ெபா ெமாழி. கண் ம் ெசவி மாகிய
இரண்டற்கும் ஒப்ப இனியராதல், கழ் க தி அறெநறியில் ஒ குவார்க்கு
இயலாதாயி

ம், ெசவிக்கினிய க ைடயராதல்பற்றி ஒ வைர அறி ைட

லகம்

வியக்கு ெமன்பைத அறிந் ைவத் ம், "என்ேனா ெப ம உைரத்திசி
ெனமக்ேக"ெயன்ற , ம ைரக் குமரனாாின் ெசான்னலம் ேதாற் வித்
வஞ்சப் கழ்ச்சி ெயன் ம் அணி.

நின்ற . இ

------168. பிட்டங்ெகாற்றன்
பிட்டங்ெகாற்ற ெனன்பான் ேசரமான் ேகாைதக்குப் பைடத்
ைணவன்;ேபராண்ைம ம் ைகவண்ைம ம் ஒ ங்குைடயவன்; சான்ேறார் பல ம்
பாராட் ம் தகுதி ெபற்றவன். இவன் குதிைர மைலையச் சார்ந்த நாட்ைட ைடயவன்.
ேவங்ைகப் வால் ெதா த்த கண்ணி இவற்குாியதாகும். காவிாிப் ம்பட் னத் க்
காாிக்கண்ணனார் இவன்பால் மிக்க ஈ பா ைடயராவர். ேபா டற்றிப் ெபற்ற ெசல்வ
ம் இவன் இரவலர்க் கீத் ப் கழ் வளர்த்த ேலேய பயன்ப த்தினான்.
இவ்வாறி க்ைகயில், க
ர்க் கதப்பிள்ைள சாத்தனா ெரன்பார், தமிழக
ம்
உள்ள பாிசிலர் பல ம் இப் பிட்டங்ெகாற்றன் கைழப் ெபாிெத த் ப் ேபசுவ
ேகட் ப் பிறைர வினவினார்; அவர்க ம் "சான்ேறார் பல ம் பிட்டங்ெகாற்றைனப்
பா வதில் ெப வி ப் ைடயர்"என்றனர். அவர்க்கு இக் ெகாற்றைனக் காண்ட ல்
வி ப்ப ண்டாக, விைரந்

ெசன்

கண்

இப்பாட்ைடப் பா னார். இதன்கண் அவர்,

குதிைரமைலக் குறவர் வி ந்ேதாம் ந் திறத்ைத விாித்ேதாதி, "வில்ேலார் ெப ம,
ெகாற்ற, இத் தமிழகத்தில் ஈயா மன்னர் ேகட் நா மா , பாிசிலர் பல ம் நின்
கைழேய பா வர் என் சான்ேறார் கூ கின்றனர்"என் குறித் ள்ளார்.
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க

ர்க் கதப்பிள்ைள சாத்தனார் ெபயர், க

ர்க் கந்தப்பிள்ைள சாத்தனாெரன் ம்

காணப்ப கிற . இவர் ேசர ேவந்தர்பால் மிக்க அன் ைடயவர்; அவர
சிறப்ைப அகப்பாட்ெடான்றில் "கா

ஈைகச்

மிக ெந ய ெவன்னார் ேகா யர், ெப ம்பைடக்

குதிைர நற்ேபார் வானவன், தி ந் கழற் ேசவ நைசஇப் படர்ந்தாங்கு"(அகம். 309)
என் சிறப்பித் ள்ளார். இவ்விையபால் ேசரர் பைடத் ைணவனாகிய
பிட்டங்ெகாற்றைன இவ்வா இப்பாட் ல் பாராட்
ள்ளார்.
அ வி யார்க்குங் கைழபயி னனந்தைலக்
கறிவள ர க்கத் மலர்ந்த காந்தட்
ெகா ங்கிழங்கு மிளிரக் கிண் க் கிைளெயா
க ங்கட் ேகழ
த ழி
நன்னாள் வ பத ேநாக்கிக் குறவர்
உழாஅ வித்திய ப உக்குரற் சி திைண
ந் விைள யாணர் நாட் தி ண்மார்
மைரயான் கறந்த ைரெகா டீம்பால்
மான்ற
க்கிய ல நா குழிசி

5

வான்ேக ழி ம் ைட கழாஅ ேதற்றிச்
சாந்த விறகி வித்த ன்கம்
கூதளங் கவினிய குளவி ன்றிற்
ெச ங்ேகாள் வாைழ யக ைலப் பகுக்கும்
ஊரலக் குதிைரக் கிழவ கூர்ேவல்

10

நைறதார்த் ெதா த்த ேவங்ைகயங் கண்ணி
வ நவி லம்பின் வில்ேலார் ெப ம
ைகவள் ளீைகக் க மான் ெகாற்ற
ைவயக வைரப்பிற் றமிழகங் ேகட்பப்
ெபாய்யாச் ெசந்நா ெநளிய ேவத்திப்

15

பா ப ெவன்ப பாிசிலர் நா
ஈயா மன்னர் நாண

20

யா

ம்

பரந்தநின் வைசயில்வான் கேழ.

(168)

திைண: பாடாண் ைண. ைற: பாிசிற் ைற: இயன்ெமாழி ம், அரசவாைக மாம்.
பிட்டங்ெகாற்றைனக் க
ர்க் கதப்பிள்ைள சாத்தனார் பா ய .
உைர: அ வி ஆர்க்கும் கைழ பயில் நனந்தைல - அ வி ஒ த்திழி ம் ேவய் பயின்ற
அகன்றவிடத் ; கறி வளர் அ க்கத் - மிளகு ெகா வள ம் மைலச்சார னிடத் ;
மலர்ந்த காந்தள் ெகா ங் கிழங்கு மிளிரக் கிண் - மலர்ந்த காந்தளின ெகா விய
கிழங்கு பிறழக்கிளறி; கிைளெயா

- தன் இனத்ேதாேட கூட; க ங்கண் ேகழல் உ த
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ழி - த கண்ைமைய ைடய ேகழல் உ த

திக்கண்ேண; நன்னாள் வ

பதம்

ேநாக்கி - நல்ல நாள் வந்த ெசவ்விையப் பார்த் ; குறவர் உழாஅ வித்திய ப உக்
குரல் சி திைன - குறவர் அந்நிலம் உழாேத அ ேவ ழவாக வித்திய பாிய
ேதாைகைய ைடய சிறிய திைன;

ந்

விைள யாணர் நாள் தி

உண்மார் -

ற்பட

விைளந்த
வ வாயாகிய கதிைர நல்ல நாளின்கண்ேண தி ண்ண ேவண் ;
மைரயான் கறந்த ைர ெகாள் தீம் பால் - மைரயாைவக் கறந்த ைர ெகாண்ட இனிய
பாைல; மான்த

க்கிய ல

நா

குழிசி - மான் த

பாைனயின ; வான் ேகழ் இ ம் ைட கழாஅ

க்கப்பட்ட லால் நா ம்

ஏற்றி - நிணந்ேதாய்ந்த ெவளிய

நிறத்திைன ைடய ெபாிய றத்ைதக் க வாேத உைல நீராக வார்த்

ஏற்றி; சாந்த

விறகின் உவித்த ன்கம் - சந்தன விறகான் உவிக்கப்பட்ட ேசாற்ைற; கூதளம்
கவினியகுளவி ன்றில் - கூதாளி கவின் ெபற்ற மைலமல் ைக நா ம் ற்றத் ;
ெச ங் ேகாள் வாைழ அகல் இைல பகுக்கும் - வளவிய குைலைய ைடய
வாைழயின

அகன்ற இைலக்கண்ேண பல டேன பகுத் ண்

கிழவ - ஊரப்படாத குதிைர ெயன்

ம்; ஊராக் குதிைரக்

ம் மைலக்குத் தைலவ; கூர் ேவல் - கூாிய

ேவைல ம்; நைற நார்த் ெதா த்த ேவங்ைகயங் கண்ணி - நைறக்ெகா யின் நாரால்
ெதா க்கப்பட்ட ேவங்ைகப்

மாைலயிைன ம்; வ

நவில்அம்பின் -வ த்தல் பயின்ற

அம்பிைன
ைடய; வில்ேலாரெப ம - வில்லாட்க க்குத் தைலவ; ைகவள் ஈைகக்
க மான் ெகாற்ற - ைகயான் வழங்கும் வள்ளிய ெகாைடயிைன ம்
க யகுதிைரைய

ைடய ெகாற்ற; ைவயக வைரப்பில் தமிழகம் ேகட்ப - உலகத்

ெதல்ைல ள் தமிழ்நா
ெசவ்விய நா வ ந் ம்ப

ேகட்க; ெபாய்யாச் ெசந்நா ெநளிய ஏத்தி - ெபாய்யாத
வாழ்த்தி; நா

ம் பா ப என்ப பாிசிலர் - நாெடா ம்

பா வெரன் ெசால் வர் பாிசிலர்; ஈயா மன்னர் நாண - ெகாடாத ேவந்தர் நாண;
யா பரந்த நின் வைசயில் வான் கழ் - ெகடா பரந்த நின வைசயில்லாத
வா ய கைழ எ- .
கிழவ, ெப ம, ெகாற்ற, பாிசிலர், நின் கைழ ேயத்திப் பா பெவன்ப; அதனால்
யா ம் நின்பாற் பாிசில் ெபற் ப் பா ேவனாக ேவண் ெமனப் பாிசிற் ைறக்
ேகற்கக் கூறியதாக்குக. ஊராக்குதிைர, மைலக்கு ெவளிப்பைட நைற, பச்சிைலக்
ெகா ,
விளக்கம்: பன்றி நிலத்ைதக் கிள மிடத் க் காந்தளின

ெவண்ைமயான கிழங்கு

ெவளிப்பட் த் திகழ்தல்பற்றி, "கிழங்கு மிளிரக் கிண் "ெயன்றார். விைதத்தற்கும்
விைதத்தைவ ைளத் விைளந்தபின் அவ்விைளைவ ண்டற்கும் நன்னாள் பார்ப்ப
வழக்கமாத ன், "நன்னாள் வ பதம் ேநாக்கி" ெயன் ம், "யாணர்நாள் தி ண்மார்"
என் ம் கூறினார். வி ந் ட்
ண் ம் சிறப் த் ேதான்ற "அக ைல ண் "
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ெமன்னா

"பகுக்கும்" என்றார். உவித்தல், சைமத்தல். நைறக் ெகா யி

ந்

நாெர த் க் கண்ணி ெதா த்தைல, "நைறநார் ேவங்ைகக் கண்ணியன்"(அகம்.282)
எனச் சான்ேறார் கூ தலாலறிக. "அதனால் யா ம் நின்பாற் பாிசில் ெபற் ப்
பா ேவனாகேவண் "ெமன்ப குறிப்ெபச்சம்.
------------169. பிட்டங்ெகாற்றன்
ஆசிாியர் காவிாிப் ம்பட் னத் க் காாிக்கண்ணனார் பிட்டங்ெகாற்றைனக் காண
விைழந் அவன் ெசவ்வி காண யன்றார். ய ந்ேதா ம் அவன் ேபாாில்
ஈ பட் ப் பைடயகத்தி ந்ததனால் அவன ெசவ்வி யாிதாயிற் . ஒ கால் அவன்
ெசவ்வி கிைடத்த . அவன் உடேன ேபா க்குச் ெசல்லேவண் ய கடைம மி ந்த .
கிைடத்த ெசவ்விக்கண்ேண தாம் பாிசில் ெபற் ச் ெசல்லேவண் இப்பாட் ன்கண்
"ெப ம,

ம் ைடய பைட பைகேமற் ெசல்

நிற்கின்றைன; பைகவர்
பைகவர்

ம்ேமல் ெசல்

ம்ேமல் வ ங்கால்,

ம

ம் ேபா

ம் ேபா

நீ அதன்

நீ அதன்

ன்ேன

ன்ேன நிற்கின்றைன;

கூைழப் பைடையத் தாங்கி ஆற்றிைடக் கு க்ேக

நிற்கும் கற்சிைறேபால் நிற்கின்றைன; இந்நிைலயால் யான் வ ந்ேதா ம் நின் ெசவ்வி
கிைடப்பதாிதாயிற் . என் சுற்றத்தார் எய்தி வ ந் ம் இ ம்ைபேயா ெபாிதாயிற் .
ஆதலால், இன்ேன எனக்குப் பாிசில் தந் விைடதர ேவண் கின்ேறன்; ெபா நரால்
ெதாைலக்க
யாத நின் ெவன்றி விளங்குவதாக"என் விளம் கின்றார்.
ம்பைட ெசல் ங் காைல யவர்பைட
எ த்ெதறி தாைன ன்னைர ெயனாஅ
அவர்பைட வ உங் காைல ம்பைடக்
கூைழ தாங்கிய வகல்யாற் க்
குன் விலங்கு சிைறயி னின்றைன ெயனாஅ
அாிதாற் ெப மநின் ெசவ்வி ெயன் ம்
ெபாிதா லத்ைதெயன் க ம்பின் தி ம்ைப
இன்ேன வி மதி பாிசில் ெவன்ேவல்
இளம்பல் ேகாசர் விளங்குபைட கன்மார்

5

இக ன் ெரறிந்த வக ைல
ெப மரக் கம்பம் ேபாலப்

10

க்கின்

ெபா நர்க் குைலயாநின் வலன்வா ழியேவ.

(169)

திைண: அ . ைற: பாிசில் கடாநிைல. அவைனக் காவிாிப் ம்பட் னத் க்
காாிக்கண்ணனார் பா ய .
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உைர:

ம் பைட ெசல்

ங் காைல -

ம் ைடய பைட பைகவர்ேமற்

ேபாங்காலத் ; அவர் பைட எ த் ெதறி தாைன ன்னைர எனாஅ - அவர
பைடயாகிய ேவல் தலாயவற்ைற ஓங்கி ெயறி ம் பைடக்கு ன்ேன நிற்ைப
யாகலா

ம்; அவர் பைட வ உங் காைல - அவர் பைட அடர்த்

வ ங் காலத் ;

ம்

பைடக் கூைழ தாங்கிய - ம் பைடயின அணிையத் தாங்க ேவண் ய; அகல்
யாற் க் குன் விலங்கு சிைறயின் நின்றைன எனாஅ - அகன்ற ஆற்றின்கண்
கு க்ேக த த் க் கிடக்கின்ற மைலையெயாப்ப அதைனத் த த்

நின்றாயாதலா

ெப ம - ெப மாேன; நின் ெசவ்வி அாி

என் ம் - நின்ைனக் காணலாங் காலம்

ெப தலாி

இ ம்ைப ெபாி

எந்நா

ம்; என் க ம்பின

- என

ம்;

சுற்றத்தின

இ ம்ைப ெபாிதாதலால்; இன்ேன பாிசில் வி மதி - நீ இப்ெபா ேத எனக்குப் பாிசில்
தந்

வி வாயாக; ெவன் ேவல் இளம் பல் ேகாசர் - ெவன்றி ேவைல ைடய இைளய

பல ேகாசர்; விளங்கு பைட கன்மார் - விளங்கிய பைடக்கலங் கற்பார்; இக னர்
எறிந்த மா பட்டனராய் எறிந்த; அகல் இைல
க்கின் ெப மரக் கம்பம் ேபால அகன்ற இைலைய ைடய
க்காகிய ெபாிய மரத்தாற் ெசய்யப்பட்ட ணமாகிய
இலக்ைகப் ேபால; ெபா நர்க்குைலயா நின் வலன் வாழிய - ெபா வார்க்குத்
ெதாைலயாத நின ெவன்றி வாழ்வதாக எ- .
எனா என்பன எண்ணிைடச்ெசால். எளிதாலத்ைத ெயன்
விளக்கம்:
வந்த ;

ன்னர் என்ப

பாடேமா வா

ன்னிைலக்குறிப் விைனயாய்

ன்ேன நிற்பா ெயன்ப

ெபா ள். பின்ேன அணிவகுத்

கூைழப்பைட. அகல் யாற் க் குன்

ன்னைரெயன
வ ம் பைட

விலங்கு சிைற, அகல் யாற் க் குன்

விலங்கு சிைற ெயன இைய ம்; குன்

ளர்.

சிைற,

சிைற, குன்றாகிய சிைற, கு க்ேக த த் க்

கிடக்கும் சிைற ெயன வ ம். "வ விைசப் னைலக் கற்சிைற ேபால, ஒ வன் தாங்கிய
ெப ைம" (ெதால். றத்.8) என்ப

காண்க. சிைற, அைண. ஒன்

வ பைட தாங்கல் என்ற இரண்

ேமற்ேசறல், ஒன்

ம் நீ இ பைடக்கும் இைடேய நிற்ற ன், "என் ம்

நின் ெசவ்வி எமக்கு அாிதாயிற்"ெறன்றார். நின் ெசவ்வி ெப வேதா அாி ; என்
க ம்பின் இ ம்ைபேயா ெபாி
வற்

என்ற , விைரயப் பாிசில் தரேவண் ெமன்பைத

த் கிற . ேகாசர், ஒ வைக

ரர்; இவைரப் பற்றிப் பல குறிப் க்கள்

சங்கத்ெதாைக ல்களில் காணப்ப க்கின்றன; இவர் ெசான்னல ைடயர். அத்ைத,
ஆல் என்பன அைசநிைல.
-----------
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170. பிட்டங்ெகாற்றன்
ேசாழன் குராப்பள்ளித்

ஞ்சிய ெப ந் தி மாவளவைனப் பா

அவன் தந்த

சிறப் க்கைளப் ெபற் இனிதி ந்த உைற ர் ம த் வன் தாேமாதரனார், ேசரமான்
ேகாைதயின் பைடத் ைணவனான பிட்டங் ெகாற்ற ைடய வண்ைம ம் ேபார்
வன்ைம ம் ேகள்வி ற் அவன்பால் ெப மதிப் ைடயரானார். குதிைரமைலையச்
சார்ந்த அவன நாட் ற்குச் ெசன் அவைனக் கண் இன் ற்றார். அவ ம் அவைர
வரேவற் த் தன்பால் சின்னாள் இ க்கச் ெசய்தான். அக்காைல, ெகாற்றெனா
ெபாரக் க திய பைகவர் ேபார் ெதா த்தற்குச் சைமந்தி ந்தனர். அதைன ஒற்றரால்
அறிந்தேபா , அைவயிடத்தி ந்த தாேமாதரனார் அப் பைகவர
இப்பாட்டால் ெகாற்றன

ஒற்றர் அறி மா

வல்லாண்ைமைய விதந்ேதாதினார். இதன்கண்,

"பைகவர்கேள, மைல நாடனாகிய ெகாற்றைனக் கு கற்கு நிைனயாதீர்கள். அவன்
விற யர்க்கு த்ைத ஈந் , ேதறலால் பாண் க ம் ப த்தித் தன்ைன நயத்தவர்க்கு
ெமன்ைமத் தன்ைம ம் நயவார்க்கு வன்ைமத்தன்ைம
ைடயனாய்
விளங்குகின்றான். பைகவர்க்குக் ெகால்லன் கூடத்தா ெலறி ம் உைலக்கல் ேபா ம்
வல்லாண்ைம
கூறி ள்ளார்.

ைடயன்; அதனால் நீவிர் கு கின் ெகட்டழிவ

திண்ணம்"என்

மைரபிாித் ண்ட ெநல் ேவ ப்
பர ைட ன்றி லங்கு ச் சீ ர்
எல்ல ப் ப த்த கல்லாக் காட்சி
வில்
ண்மார் நாப்ப ெணால்ெலன
5 இழிபிறப் பாளர் க ங்ைக சிவப்ப
வ
ரந் சிைலக்கும் வன்கட் க ந்
ஞ்சு ெந வைரக் கு ைஞேயா ரட் ம்
மைலெக நாடன் கூர்ேவற் பிட்டற்
கு க ேலாம் மின் ெறவ்வி ரவேன

5

10 சி கண் யாைன ெவண்ேகா பயந்த
ஒளிதிகழ் த்தம் விற யர்க் கீத்
நார்பிழிக் ெகாண்ட ெவங்கட் ேடறல்
பண்ைம நல்யாழ்ப் பாண்க ம் ப த்தி
நைசவர்க்கு ெமன்ைம யல்ல பைகவர்க்

10

15 கி ம் பயன் ப க்குங் க ங்ைகக் ெகால்லன்
விைசத்ெதறி கூடெமா ெபா உம்

15

உைலக்கல் லன்ன வல்லா ளன்ேன.

(170)

திைண: வாைக. ைற: வல்லாண் ல்ைல; தாைனமற மாம். அவைன உைற ர்
ம த் வன் தாேமாதரனார் பா ய .
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உைர: மைர பிாித்

ண்ட ெநல்

ெநல் யாகிய ேவ ைய
பர

ைடத்தாகிய

ேவ

ைடத்தாய்; பர

- மைரயாவாற் பிாித் ண்ணப்பட்ட
ைட

ன்றில் - அதன

ற்றத்திைன ைடய; அங் கு ச் சீ

விைதயாகிய

ர் - அழகிய கு ைய ைடய

சிறிய ாின்கண்; எல் அ ப் ப த்த - பகற்ெபா ெதல்லாம் ேவட்ைடயா த் திாிந்த;
கல்லாக் காட்சி வில்
ண்மார் நாப்பண் - கல்வியில்லாத காட்சிைய ைடய
வில்லாகிய ஏரா

ண்பா ைடய ந ேவ; ஒல்ெலன - ஒல்ெலன்

ேமாைசைய

ைடத்தாக; இழி பிறப்பாளன் - இழிந்த பிறப்பிைன ைடய ைலயன்; க ங் ைக
சிவப்ப - தன
வ யான்
ஞ்சு ெந

வ ய ைக சிவப்ப; வ

ரந்

சிைலக்கும் வன் கண் க ந்

-

க்கிக் ெகாட் ம் வ ய கண்ைண ைடய அச்சத்ைதச் ெசய் ம்
;
வைரக் கு ைஞேயா இரட் ம் கிடக்கும் ெந ய மைலயின்கண்

ேபராந்ைதேயா

கூ

ெயா க்கும்; மைல ெக

மைலெபா ந்திய நாட்ைட

நாடன் கூர் ேவல் பிட்டன் -

ைடயனாகிய கூாிய ேவைல ைடய பிட்டைன; கு கல்

ஓம் மின் ெதவ்விர் - அ குதைலப் பா காமின் பைக ர்; அவேன - அவன்தான்;
சி கண் யாைன ெவண்ேகா பயந் ஒளி திகழ் த்தம்- சி கண்ைண ைடய
யாைனயின

ெவளிய ேகா

தரப்பட்ட ஒளி விளங்கு

த்தத்ைத; விற யர்க்கு ஈத்

-

விற ய க்குக் ெகா த் ; நார் பிழிக் ெகாண்ட ெவங்கள் ேதறல் - நாைரப்
பிழிந் ெகாள்ளப்பட்ட வி ம்பத்தக்க கள்ளாகிய ெதளிைவ; பண்ணைம நல் யாழ்ப்
பாண் க ம் அ த்தி - பண் ெபா ந்தின நல்ல யாழிைன ைடய பாணர் சுற்றத்ைத
கர்வித் ; நைசவர்க்கு ெமன்ைம யல்ல

- இவ்வா

தன்பால் பாிசில் நச்சி

வந்ேதார்க்கு ெமல் யனா யி த்தலல்ல ; பைகவர்க்கு-; இ ம் பயன் ப க்கும்
க ங்ைகக் ெகால்லன் - இ ம்ைபப் பயன்ப த் கின்ற வ ய ைகைய ைடய
ெகால்லன்; விைசத் ெதறி கூடெமா

ெபா உம் - விைசத் த க்கப்பட்ட கூடத்ேதாேட

ேயற் மா ப ம்; உைலக் கல் அன்ன - உைலயிடத்
வல்லாளன் - வ ய ஆண்ைமைய ைடயன் எ- .
பிட்டன் நைசவர்க்கு ெமன்ைமயல்ல

அைடகல் ேபா

ம்;

பைகவர்க்குக் கல்லன்ன வல்லாளனாதலால்,

ெதவ் ர், அவைனக் கு க ேலாம் மின் எனக் கூட் க. வ

ரந் ெதன்பதற்கு

மாற்றார் வ ையக் ெக த் ெதனி மைம ம். நார் பிழிக் ெகாண்ட ெவன்பதற்கு,
ேகாைதப் பிழிந் ெகாண்ட ெவனி மைம ம்.
விளக்கம்: மைரயா, காட் ப்பசு; ஒ வைக விலங்ெகன்பர் உ.ேவ. சாமிநாைதயர்.
இ ெநல் க்காையத் தின் மிடத் அதன் ெகாட்ைடைய ெவளிேய ப்பி
வி தலால், "மைரயா பிாித் ண்ட ெநல்

ப் பரல்"என்றார். மைனகளில் ெநல்

மரங்கள் ேவ யாக ைவக்கப்பட் ள்ளன. "ெநல் , மைரயின மா

ன்றில்"(கு ந்.
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235) என் பிற ம் கூ தல் காண்க. ேவட் வைர வில்
ண்மார் என்றார்;
வில் ைடய மறவைரத் தி வள் வ ம் "வில்ேல ழவ"ெரன்பர். எல் அ ப்ப த்தல் இர ப்ேபா
ற் ம் ேவட்ைடயா த் திாிதல்.
மிக்க வன்ைம ம் க ய ேவாைச
ைடயதாக ன் இழி பிறப்பாளன் தன் வ
ம் ெச த்தி ழக்குகின்றா
ெனன்றற்குக் "க ங்ைக சிவப்ப, வ
ெயா

ரத்

சிைலக்கும்.....

ம் கு ைஞயாகிய ேபராந்ைதயின் ஒ

"கு ைஞேயா

"ெயன்றார்.

ம் ஒப்ப எதிெரா க்கும் என்பார்,

ரட் ம்"என்றார். யாைனயின் ேகா

மிக ம்

திர்ந்தவழி அதன்

னியில் த் ண்டாெமன்ப; " த் ைட ம ப்பின் மழகளி பிளிற"(பதிற்.32) என்
சான்ேறார் கூ தல் காண்க. நார் பிழிக் ெகாண்ட ெவங்கள் - நாரால் வ கட் க்
ெகாள்ளப்பட்ட ெவவ்விய கள். ெவம்ைம, ேவண்டற்ெபா ட் . விற யர்க்கு
பாணர்க்கு ெவங்கட்ேடற

த் ம்

ம் ெகா க்கப்ப கின்ற . நைசவர், பாிசில் நச்சிவ ம்

இரவலர். க ங்ைக ெயன்ற விடத் க் க ைம, வன்ைம உைல கல், பட்டைடக் கல்.
"உைலக்கல் லன்ன வல்லாளன்"எனப் பிட்டங்ெகாற்றைனக் கூறிய , பைகவரால்
தாக்கிக் ெக க்க
யாத அவன ெமய்வண்ைம குறித் நின்ற . நாெரன்பதற்குக்
ேகா எனப் ெபா ள்ெகாண் , நார் பிழிக் ெகாண்ட ெவன்பதற்குக் ேகாைதப் பிழிந்
ெகாண்ெடன ைர கூறி ம் ெபா ந் ெமன்றார்.
-----171. பிட்டங் ெகாற்றன்
காவிாிப் ம்பட் னத் க் காாிக்கண்ணனார், பன் ைற ம் பிட்டங் ெகாற்றைனக்
காண்டற்குச் ெசவ்வி ெபறாதி ந்
வில் ஒ கால் அச்ெசவ்வி ெபற் , தம
ெசவ்வி ெபறாநிைல ம் ெப த ன் அ ைம ம் தம சுற்றத்தின் வ ைம ம் விளங்க
இனியெதா பாட்ைடப் பா ய ெசய்திைய ன் " ம்பைட ெசல் ங்காைல"( றம்.
169) ெயன் ெதாடங்கும் பாட் ற் கண்ேடாமன்ேறா! அப் பாட் ன் நலத்தில் ஈ பட்ட
பிட்டங்ெகாற்றன், ஒ
ைறக்குப் பன் ைற அவர்க்குப் ெப ம் பாிசில் நல்கினான்.
கண்ணனார்க்கு அவன வண்ைமயின்பா ம் அன் ைடைமயின்பா ம்
ெப மதிப் ண்டாயிற் . அவற்ைற ெய த்ேதாதிப் பாராட் த ன் அவர்க்கு வி ப்பம்
மிக

ண்டாயிற் . அவைரச் சூழ்ந்தி ந் சான்ேறார், "நீவிர் பாண் யன் இலவந்திைகப்

பள்ளித் ஞ்சிய நன்மாறன், குராப்பள்ளித் ஞ்சிய ெப ந்தி மாவளவன், பாண் யன்
ெவள்ளியம்பலத் த் ஞ்சிய ெப வ தியாகிய
ேவந்தராற் சிறப்பிக்கப்ெப ம்
ெப ம் லைம ைடயீராத ன்,
இ க்கலாம்; அவன்பால்
க த்தினராயினர்; அதைன

ம்பால் இக்ெகாற்றன

அன் ெபாிதாக

மக்கு அன் ெபாிதாக ெலன்ைனேயா?" ெவனக் கூ ம்
ணர்ந் ெகாண்ட காாிக்கண்ணனார், இப்பாட் ன்கண்,

இக்ெகாற்றன் "யாம் ேவண் யாங்கு எம் வ ங்கலம் நிைறப்ேபா"னாயி

ம்,
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"பிறர்க்கும் அன்ன அறத்தைகயன்; அவன் உள்ள

ள்

ம் ேநாவ உறாற்க; ஈேவார்

அாியராகிய இவ் லகின்கண், வாழ்ேவார் வா ம் ெபா ட்
வாழ்க"என் குறித் ைரக்கின்றார்.

அவன் தாள்

இன் ெச
ந் த ேம சி வைர
நின் ெச
ந் த ேம பின் ம்
ன்ேன தந்ெதன ெனன்னா
ன்னி
ைவக ஞ் ெச
ம் ெபாய்யல னாகி
யாம் ேவண் யாங்ெகம் வ ங்கல நிைறப்ேபான்
தான்ேவண் யாங்குத் தன்னிைற வப்ப
அ ந்ெதாழின்
யேரா தி ந் ேவற் ெகாற்றன்
இனம கதச்ேசக் களெனா ேவண்
ம்
களம ெநல் ன் குப்ைப ேவண்
ம்

5

அ ங்கலங் களிற்ெறா ேவண்
ம் ெப ந்தைக
பிறர்க்கு மன்ன வறத்தைக யன்ேன
அன்ன னாக ெனந்ைத ள்ள
ள் ேநாவ றாற்க தில்ல
ஈேவா ராியவிவ் லகத்

10

வாழ்ேவார் வாழவவன் றாள்வா ழியேவ.

(171)

திைண: பாடாண் ைண. ைற: இயன்ெமாழி அவைனக் காவிாிப்
காாிக்கண்ணனார் பா ய .
உைர: இன்
ெச

ெச

ேபாகி

ம் த ம் - சிறி நாட் கழித் ப் ேபாகி

தந்தெனன் என்னா
ெச

ம் த ம் - இன்

ம் - பயின்

- பின்ைன ம்
நாேடா ம் ெசல்

ம் த வன்; சி

ம்பட் னத் க்

வைர நின்

ம் த வன்; பின்

ம்

ன்ேன தந்ேத ெனன்னா ;

ன்ேன
ன்னி ைவக

ம்

ம்; ெபாய்யலனாகி - ெபாய்யானாகி; யாம்

ேவண் னப ேய எம் ைடய வறிய கலத்ைத நிரப் ேவான்; தான் ேவண் யாங்கு தான் வி ம்பினப ேய தன் இைற உவப்ப - தன்
அ ந்ெதாழில்

ைடய அரசன் உவப்ப;

யேரா - ெசய்தற்காிய ேபார்த் ெதாழில்கைள

ேவல் ெகாற்றன் - தி ந்திய ேவைல ைடய ெகாற்றன்; இனம

ப்பானாக; தி ந்
கதச்ேச களெனா

ேவண்
ம் - இனமாகிய மிக்க ெவவ்விய ேசக்கைளத் ெதா ேவாேட ேவண்
ம்;
களம ெநல் ன் குப்ைப ேவண்
ம் - களத்தின்கண் ம ந்த ெநல் ன் குைவைய
ேவண்

ம்; அ ங் கலம் களிற்ெறா

களிற் டேன ேவண்

ேவண்

ம் - ெப தற்காிய அணிகலங்கைளக்

ம்; ெப ந் தைக - ெபாிய தைகைமைய

ைடயான்; பிறர்க்கும்

அன்ன அறத் தைகயன் - பிறர்க்கும் அத்தன்ைமய அறஞ்ெசய் ம் கூற்ைற ைடயான்;
அன்னன் ஆத ன் - அத்தன்ைமயனாதலால்; எந்ைத உள்ள

ள்

ம் ேநாவ
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உறாற்கதில் - எம் ைடய இைறவன
ெசன்

உள்ள க்கண்

ள்

உறா ெதாழியேவண் ம்; ஈேவார் அாிய இவ் லகத்

ம் உளப்பட ேநாவச்
- ஈேவார் அாிதாகிய

இவ் லகத்தின்கண்; வாழ்ேவார் வாழ - உயிர் வாழ்ேவார் வா ம் பாிசு; அவன் தாள்
வாழிய - அவன தாள் வாழ்வதாக எ- .
பிறர்க்கும் என்ப

எச்சம். தில்: விைழவின்கண் வந்த , தி ந் ேவற்ெகாற்றன்,

ெப ந்தைக, ேசக்களெனா
களிற்ெறா

ேவண்

தகுதிைய

ேவண்

ம், அ ங் கலம்

ம், நமக்ேக யன்றிப் பிறர்க்கும் அத்தன்ைமய அறஞ்ெசய் ம்

ைடயன்; யாம் ேவண் யாங்கு எம் வ ங் கலம் நிைறப்ேபான்; தான்

ேவண் யாங்குத் தன் இைற
உள்ள

ம் ெநல் ன் குப்ைப ேவண்

ள்

ம் ேநாவ

வப்ப, அ ந்ெதாழில்

ப்பானாக ேவண் வ ; எந்ைத

றாற்க; வாழ்ேவார் வாழ அவன் தாள் வாழியெவனக்

கூட் க. வாழ்ேவார் வாழ் என்ேறாதி, வாழ்ேவார் வா ம் வாழ்ெவல்லாம் அவன்
தாள் வாழ்க ெவன் ைரப்பி மைம ம். தாைள யற்சி ெயனி மைம ம்.
விளக்கம்: ன்னியி ந் ைவக ம் ெசன்றா ம் ெபாய்த்தல் இலன் என்றவிடத்
ன் தல் பயி தல் குறித் நின்ற . பலகா ம் பயின்றார்க் கன்றித் ன்னியி த்தல்
அைமயா ெதன்க. யாம் ேவண் மாேற எமக்கு அளிப்பன், தான் ேவண் யவாேற தான்
ேமற்ெகாள் ம் அாிய ெதாழில்கைளச் ெசய்தல் ேவண் ம் என் ம், அவ்வ ந்ெதாழில்
அவன் ேவந்தர்க்கும் உவப்பிைன யளித்தல் ேவண் ெமன் ம் கூறினார்.
அ ந்ெதாழில்
"தன் இைற

த்த ன் பயன் அவன் ேவந்தன

வப்ப"என்றார். இன்

உவப்ைபப் ெப தலாத ன்,

இவன்பால் இ ந்

பலகா

ம் ெப ம் நமக்ேக

யன்றி, ஓெரா காற் ேபாந் ேவண் ம் பிற பாிசிலர்க்கும் இவ்வண்ணேம
நல்குவெனன்றற்குப் "பிறர்க்கு மன்ன அறத் தைகயன்"என்றார். பிறர்க்கு ெமன்ற
உம்ைம நம்ைம

ெமனத் த வி நிற்ற ன், எச்ச ம்ைமயாயிற் . ஏர்க் களம்

பா ேவார்க்கு "இனம

கதச்ேசக் களெனா "த த

ம், ெநல் ன் குப்ைப த த

ம்,

ேபார்க்களம் பா ேவார்க்கு அ ங் கலம் களிற்ெறா நல்குத ம் பற்றி, இவற்ைறப்
பகுத் க் கூறினார். அவ க்குச் சி தீங்கும் வரலாகாெதன மிக்க ஆர்வத்ேதா
வாழ்த் கின்றாராக ன், "எந்ைத

ள்ள

ள்

ம் ேநாவ

றாற்கதில்ல" என்றார்.

ெசல்வர் பலராகிய வழி ம் ஈதன் மனப்பான்ைம ைடயார் மிகச் சிலேர யாதலால்,
"ஈேவா ராிய இவ் லகத்" ெதன் ம், வாழ்ேவார் இனி
ேதாளாண்ைம ம் தாளாண்ைம ம் கர

உயிர் வாழ்வதற்கு இவன

ம் ஆக்க மா ெமன்பார், "வாழ்ேவார் வாழ

அவன் தாள் வாழியேவ"என் ம் கூறினார். இனி, வாழ்ேவார் வாழ்ெவல்லாம் இவன்
வாழ்க என உைரப்பி ம் அைம ெமன்றார்.
-----------
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172. பிட்டங்ெகாற்றன்
வடமவண்ணக்கன் தாேமாதரனா ெரன்
பிட்டங்ெகாற்றைனக் கண்

ம் சான்ேறார் ஒ கால்

பா , அவன் தந்த ெப வளத்தால் இன் ற்றார்.

அக்காைல, தான் ெபற்ற இன்பத்ைதப் பாண ெனா வன் தன் சுற்றத்தார்க் குைரக்கும்
ைறயில் ைவத் இப்பாட்டால் ெவளிப்ப த்தி ள்ளார். பிட்டங்ெகாற்றன்பால்
பாிசில் ெபற்ற பாணெனா வன், "உைலேயற்றி நிரம்பச் ேசாற்ைற யாக்குக;
ம ைவ ம் நிைறய

ண்டாக்குக; விற யர் சிறந்த அணிகைள யணிந்

ெகாள்க;

இனி நாைளக்கு என்ெசய்ேவ ெமன ெவண்ணியிரங்குதல் ேவண்டா; இல்ைலயாயின்
பிட்டங்ெகாற்றன் நமக்கு ேவண் வனவற்ைற நிரம்ப நல்குவன்; நாம் ெசய்ய
ேவண் வெதல்லாம் பிட்டங்ெகாற்றன் வாழ்க; அவன் தைலவனான ேசரமான் ேகாைத
வாழ்க; இவைரப் பைகத்த மன்னர்க
கூ கின்றான்.

ம் வாழ்கெவன ேவண் வேதயாம்"என்

இத் தாேமாதரனார் வடநாட் னின் ம் தமிழ்நாட் ற் கு ேயறிய வடமர் கு யிற்
ேறான்றி வண்ணக்கர் ெதாழில் ேமற்ெகாண்
ந்தவர். ெசந்தமிழ்ப் லைம நல ம்
சிறந் சீாிய ெசய் ள் ெசய்த சிறப்பால் சான்ேறார் ெதாைக ள் ஒ வராயினார்.
தைலவர் றத்ெதா க்கம் ேமற்ெகாண்டானாக, அவன்ெபா ட் ச் ெசன்ற பாணன்,
தைலவியின் ேதாழிைய ேநாக்கி, "தைலவன் யாாி
ெசால்
ள்

வாயில் ேவண்

நிற்க. அவைன ம க்கும் ேதாழி, "உள்

ர்க் குாீஇத்

நைடச் ேசவல், சூல் திர் ேபைடக் கீனில் இைழஇயர், ேதம்ெபாதிக் ெகாண்ட

தீங்கைழக் க ம்பின், நாறா ெவண் க் ெகா
என்

ம் இனியன், ேபரன்பினன்"என்

ம், யாண

ரன்"(கு ந் 85)

மாற்றால், தைலவன் பரத்ைதைமயின் சிறப்பின்ைமைய வற்

லைம நலத்ைத விளக்கிக் காட் கின்ற . இதன் நலங் கண்
"சூன் திர்

ள்

த் வ

இவர

வியந்த மணிவாசகனார்,

நைடப்ெபைடக் கிற் ைணச் ேசவல் ெசய்வான், ேதன் திர்

ேவழத்தின் ெவண் க்குதர் ெசம்ம

ரன்"(தி க். 319) என் ம், ேசரமான் ெப மாள்,

"மைன ைற கு வி வைளவாய்ச் ேசவல், சிைன திர் ேபைடச் ெசவ்வி ேநாக்கி,
ஈனி ைழக்க ேவண்

யானா, அன் ெபாைற கூர ேமன் ேமன்

யங்கிக் கண்

ைடக்

க ம்பி ண்ேடா கவ ம்’’ (தி வா ர் ம்மணிக்.19) என் ம் தத்தம் ல்களில்
ேமற்ெகாண் ைரத்தி ப்பேத இத்தாேமாதரனாாின் லைம நலத் க்குச் சான்
பக கின்ற .
ஏற் க ைலேய யாக்குக ேசாேற
கள் ங் குைறபட ேலாம் க ெவாள்ளிைழப்
பா வல் விற யர் ேகாைத ம் ைனக
அன்னைவ பிற ம் ெசய்க ெவன்ன உம்
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பாியல் ேவண்டா வ பத நா
ஐவனங் காவலர் ெபய்தீ நந்தின்
ஒளிதிகழ் தி ந் மணி நளியி ளகற் ம்
வன் ல நாடன் வயமான் பிட்டன்
ஆரமர் கடக்கும் ேவ மவனிைற

5

மாவள் ளீைகக் ேகாைத ம்

10

மா ெகாண் மன்ன ம் வாழியர் ெந ேத.
திைண ம்

ைற

(172)

மைவ. அவைன வடமவண்ணக்கன் தாேமாதரனார் பா ய .

உைர: உைல ஏற் க - உைலைய ேயற் க; ேசா

ஆக்குக - ேசாற்ைற ஆக்குக;

கள் ம் குைற படல் ஓம் க - ம ைவ ம் நிைறய ண்டாக்குக; ஒள்ளிைழ பா வர்
விற யர் ேகாைத ம் ைனக - விளங்கிய அணிகலத்ைத ைடய பா தல் வல்ல
விற யர் மாைல ம் சூ க; அன்னைவ பிற ம் ெசய்க - அத்தன்ைமயன மற் ம்
ெசய்க; என்ன
ேமல் வரக்கடவ

உம் பாியல்ேவண்டா - சிறி ம் இரங்குதல் ேவண்டா; வ பதம் நா

-

ணைவ ஆராய்ந் ; ஐவனம் காவலர் ெபய் தீ நந்தின் - ஐவன

ெநல்ைலக் காப்பார் காவற்கிடப்பட்ட தீ அவ்விடத் க் ெகட்டகாலத் ; ஒளி திகழ்
தி ந் மணி நளி இ ள் அகற் ம் - ஒளி விளங்கும் தி ந்தின மாணிக்கம் ெசறிந்த
இ ைளத்

ரக்கும்; வன் ல நாடன் - வ

வய மான் பிட்டன் - வ ய குதிைரைய
ெபா தற்காிய ேபாைர ெவல்

ய நிலமாகிய மைலநாட்ைட

ைடயவன்;

ைடய பிட்டன்; ஆரமர் கடக்கும் ேவ

ம் ேவ

ம் -

ம்; மாவள் ஈைகக் ேகாைத ம் - அவன்

தைலவனாகியெபாிய வள்ளிய ெகாைடைய ைடய ேகாைத ம்; மா ெகாள்
மன்ன ம்ெந
வாழியர் அவேனா பைகத்த ேவந்த ம் ெந
வாழ்க எ- .
பிட்டன் ேவ

ம், ேகாைத ம், மா

ெகாள் மன்ன ம் ெந

ேவண் வ ; ேமல்வ ம் உணைவத் ேத

என்ன

வாழியர்;அ ேவ

உம் பாியல் ேவண்டா; ஆதலால்

ஏற் க; ஆக்குக; ஓம் க; ேகாைத யிம் ைனக; பிற ம் ெசய்க என மாறிக் கூட் க.
மா

ெகாள் மன்ன ம் வாழிய ெரன்ற க த் , இவன் ெவன்

திைற ெகாள்வ

அவ ளராயி ெனன்பதாம். விற ய ெரன்ற , ஈண்
ன்னிைலக் கண் வந்த .
ேவண்டா ெவன்ப விைனேமனின்றெதா
ற் ச் ெசால். அன்னைவ பிற ம்
என்ற , சுவன, உ ப்பன,
ஐவனத் க்கு வ ம் இைட
ப்பி ம் அைம ம்.
விளக்கம்: "பிட்டங்ெகாற்ற
அவெரா

ண்பன தலாயினவற்ைற வ வ நா ெயன்ேறாதி,
நா ெயன் அதைனக் காவ ெலன்பதனான்

ம் அவன் இைறயாகிய ேசரமான் ேகாைத ம்

மா பட் ப் ெபா ம் மன்ன ம் வாழ்வேத நாம் ேவண் வ ; உண

க தி
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தாேன கிைடக்கும்"என்ற , பிட்டங்ெகாற்றன

விைளந்த ெப மிதம் பிட்டங்ெகாற்றன் த ம் உண
இைறவனாகிய ேகாைத த ம் உண
குைறயின், மற்றவர் த வ
நளியி

வந்

வள்ளன்ைமயால்

குைறயின், அவனிடத்ேத அவன்

நம் பசி நீக்கும்; இவ்வா

ஒ வர் த வ

நிைறக்கு ெமன்ப , "காவலர் ெபய்தீ நந்தின், தி ந் மணி

ளகற் ம்" என்பதனால் உள்

த்

ைரத்த ன், "வ பதம் நா

என்ன

உம்

பாியல் ேவண்டா"என் ம், "மாவள்ளீைகக் ேகாைத"என் ம் கூறினார். பைக மன்னர்
என்னா "மா ெகாண் மன்ன" ெரன்ற , ெபா ளால் மிக்குச் ெச க்கி மா ப ம்
மன்னர் என்றவா . ெபா ள் மிகினல்ல மா ெகாள் உணர் பிறவாெதன வறிக.
அதனாற்றான் உைரகாரர்,"மா ெகாள்.......அவ ளராயிெனன்பதாம்" என்றார்.
விற யர் என்ற , அண்ைம விளியாத ன் ன்னிைலக்கண் வந்த ெதன்றார்.
ஐவனத் க்கு வ பதம் நா க் காவைலச் ெசய்பவெரன
ப்பி ம் அைம ம் என்ப .
---------173. சி கு கிழான் பண்ணன்
சி கு ெயன்ப , ேசாழநாட் ல் காவிாிக்கைரயில் இ ந்தேதார் ஊர். இச்
சி கு யில் வாழ்ந்த ேவளாளர் தைலவன் இப் பண்ணன். இவன் ேபாராண்ைம ம்
ைகவண்ைம ம் மிக ைடயவன். லவர் பா ம் கழ் ெபற்ற இவைன மாற் ர் கிழார்
மகனார் ெகாற்றங்ெகாற்றனார், ேகா ர்கிழார், ெசய

ர் இளம்ெபான் சாத்தன்

ெகாற்றனார், ம ைர அளக்கர் ஞாழார் மகனார் மள்ளனார் என்ற சான்ேறார்கள்
ெபாி ம் பாராட் ப் பா யி க்கின்றனர். "தனக்ெகன வாழாப் பிறர்க் குாியாளன்
பண்ணன்"(அகம்.54) எனக் ெகாற்றங்ெகாற்றனா ம், இவன

ேபராண்ைமைய

வியந் , "ெவன்ேவல் இைலநிறம் ெபயர ேவாச்சி மாற்ேறார்"மைலம ள் யாைன
மண்டம ெராழித்த, கழற்கால் பண்ணன்" (அகம்.177) என்

ெசய

ர் இளம்ெபான்

சாத்தன் ெகாற்றனா ம் கூ வர். ம ைர அளக்கர் ஞாழார் மகனார் மள்ளனார்,
ஒ கால் இவைனக் காணச் ெசன்றேபா இவன் ன அவர "இ க்கண் இாியல்
ேபாக"( றம். 388) தான் உைடயவற்ைற நிரம்பக் ெகா த் க் ெகாைட ேமம்பட்டான்.
இப்பண்ண க்கும் ேசாழன் குள ற்றத் த் ஞ்சிய கிள்ளி வளவ க்கும் ெந ங்கிய
நட் ண் . இக்கிள்ளிவளவைனக் காணச் ெசன்ற ேகா ர்கிழார், அவன் இரவலர்க்கு
வழங்கும் ெகாைட நலத்ைதப் பாராட்ட ற் ச் சி கு கிழான் பண்ணன் பால் அவன்
ெகாண்

ந்த நட் நலத்ைத ம் உடன் கூட் , "ைகவள்ளீைகப் பண்ணன் சி கு "

( றம்.70) என் பாராட்
ள்ளார். பண்ணன் சி கு க்கு வடக்ேக கான்யா ம்
தண்ணீர்க் கய ம் இ ந்தன. அைவ ம் சான்ேறார்களால் குறிக்கப்பட் ள்ளன.
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ஞ்சிய கிள்ளி வளவைன ேநாக்க, சி கு

கிழான் பண்ணன் எளியனாயி ம், அவ்வளவன் இப்பண்ணனிடம் ெகாண்
ந்த
அன்
நட் ப் பண்ணைன ஓர் இனிய தமிழ்ப் பாட்டால் ெபாி ம் பா ப் பரவச்
ெசய் ள்ள . "இைனயர் இவர் எமக்கு இன்னம்யா ெமன் , ைனயி

ம்

ல்ெலன் ம் நட் " (குறள்.790) என்பைத நன்குணர்ந்தவனாக ன், இச் சி கு
கிழானான பண்ணன் தன்ெபா ட் மாற்ேறா ைடய மைலேபா ம் யாைனகைளப்
ேபாாிற் ெகான்

சிறந்த மறப் பண்பிைனேயா, தன்பாற் ெகாண்ட அன்பிைனேயா

எ த் ேதாதா , அவன ெகாைட நலத்ைதேய விதந்ேதா மாற்றால் தன்
உள்ளன்பிைன ெவளிப்ப த்தக் க தி இப்பாட் ைனப் பா னான். பா யவன்
அதைன ம் தன் கூற்றாகக் கூறா பாணெனா வன் கூற்றில் ைவத் ப்
பா
ள்ளான்.
இதன்கண், பண்ணன்பால் பாிசில் ெபறப் ேபாகின்ற பாணெனா வன், சி கு ைய
ய கிய அளவில், பண்ணன்பால் பாிசில் ெபற் வ ம் பாணர் சிலைரக்
காண்கின்றான். அவர்கள் பண்ணைன வாழ்த்திக் ெகாண் வ கின்றனர். அவர்கைள
ஒன்

வினாவக் க தி, "யான் வா ம் நா

ம் பண்ணன் வாழ்வானாக"என்

வாழ்த்திப், பாிசில் ெபற்ற பாணர்கேள, இப் பாணன
வ த்தத்ைதக் காண்மின்; பண்ணன் மைனயி

சுற்றம் எய்தி வ ந் ம்

ண்டாகும் ஊெணா

யரவ ம்

ேகட்கிற ; எ ம் ெபா க்குப் ேபால இளஞ்சிறார்கள் ேசா ைடக் ைகயராய் ேவ
ேவறாகப் ேபாவைத ம் காண்கின்ேறாம்; இவற்ைறக் ேகட் ம் கண் ம் அைமயா
க ம்பின

வ த்தம் மிகுதலால், பசிப்பிணி ம த் வனாகிய பண்ணன

அணித்ேதா ேசய்த்ேதா கூ மின் எனப் பலகா
ெசால் ங்கள்"என் ேகட்கின்றான்.

ம் ேகட்கின்ேறாம்; எங்கட்குச்

யான்வா நா ம் பண்ணன் வாழிய
பாணர் காண்கிவன் க ம்பின தி ம்ைப
யாணர்ப் ப மரம் ள்ளிமிழ்ந் தன்ன
ஊெணா யரவந் தா ங் ேகட்கும்
5 ெபாய்யா ெவழி ெபய்விட ேநாக்கி
ட்ைட ெகாண் வற் லஞ் ேச ம்
சி
ண் ெண ம்பின் சில்ெலா க் ேகய்ப்பச்
ேசா ைடக் ைகயர்
றியங்கும்
இ ங்கிைளச் சிறாஅர்க் காண் ங் கண் ம்

5

10 மற் மற் ம் வின
ந் ெதற்ெறனப்
பசிப்பிணி ம த் வ னில்லம்

10

அணித்ேதா ேசய்த்ேதா கூ மி ெனமக்ேக.

இல்லம்

(173)
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திைண ம் ைற மைவ. சி கு
ஞ்சிய கிள்ளி வளவன் பா ய .
உைர: யான் வா ம் நா

கிழான் பண்ணைனச் ேசாழன் குள ற்றத் த்

ம் பண்ணன் வாழிய - யான் உயிர் வா ம் நாைள ம்

ெபற் ப் பண்ணன் வாழ்வானாக; பாணர் பாணேர; காண்க இவன் க ம்பின
இ ம்ைப - காண்பீராக இந்தப் பாிசிலன
மரம் -

வ வாைய

ள்ளினம் ஒ

அரவந்தா

ம் ேகட்கும்; ெபாய்யா எழி

ெபய் ங் காலத்ைதப் பார்த் ;
ெகாண்

ேமட்

ம் ேகட்கும் - ஊணா

ண்டாகிய

ெபய்விடம் ேநாக்கி - காலந்தப்பாத மைழ

ட்ைட ெகாண்

நிலத்திைன யைட ம்; சி

மிகச் சிறிய எ ம்பின

வ ைமைய; யாணர்ப் ப

ைடத்தாகிய ப த்த மரத்தின் கண்ேண; ள் இமிழ்ந் தன்ன -

த்தாற் ேபான்ற; ஊன் ஒ

ஆரவாரந்தா

சுற்றத்தின

வற் லம் ேச ம் - தம்

ட்ைடகைளக்

ண் எ ம்பின் சில்ெலா க்கு ஏய்ப்ப -

சிலவாகிய ஒ க்கத்ைத ெயாப்ப; ேசா ைடக்ைகயர் -

ேசா ைடக்ைகயினராய்;

இயங்கும் - ேவ

ேவ

ேபாகின்ற; இ ங்கிைளச்

சிறாஅர்க் காண் ம் - ெபாிய சுற்றத்தாேரா ம் கூ ய பிள்ைளகைளக்காண்ேபம்;
கண் ம் மற் ம் மற் ம் வின
ம் - கண் ைவத் ம் எம் பசி வ த்தத்தா ம் வழி
வரல் வ த்தத்தா

ம் பின்ன ம் பின்ன ம் வி ப் ற் க் ேகளாநின்ேறம்; ெதற்ெறன -

ெதளிய; பசிப்பிணி ம த் வன் இல்லம் - பசி ேநாய் தீர்க்கும் ம ்
அணித்ேதா ேசய்த்ேதா - அணித்ேதா
ெசால் மின் எ- .

வன

ாிேதா; எமக்குக் கூ மின் - எங்க

மைன;
க்கு நீர்

காண்க இவெனன்ப , காண்கிவ ெனனக் கைடக்குைறந் நின்ற . தாெனன்ப
அைசநிைல. இ பாிசில் ெபறப்ேபாகின்றான் வ கின்றவைரக் கண் வின வான்
பண்ணன

இயல் கூறி வாழ்த்தியவா . இனி, பாிசிலன் தான், அரவ ம் ேகட்கும்;

சிறாைரக் காண் ம்; கண் ம் மற் ம் மற் ம் வின

ம்; நீர் எமக்குப் பசிப்பிணி

ம த்தவன் இல்லம் அணித்ேதா ேசய்த்ேதா கூ மின் என்னாநின்றான்; இவன்
க ம்பின இ ம்ைபையப் பாணர் காண்க; இங்ஙனம் எம்ேபா ம் இரவலர்
வ ைமையத் தீர்க்கின்ற பண்ணன் வாழிய ெவன் ெபறப் ேபாகின்றாைனக் கண்
ெபற் வ கின்றான் பக்கப் பாணைர ேநாக்கிக் கூறியதாக ைரப்பி மைம ம்.
இதற்கு என்னா நின்றாெனன ஒ ெசால் வ வித் ைரக்கப்பட்ட .
அன்றி ம், பாிசிற்குச் ெசல்கின்றான், பசிப்பிணி ம த் வ னில்லம் அணித்ேதா
ேசய்த்ேதா ெவன்

பலகா

ம் வினவ, அதைன

ட்ெகாண்

ஊெணா

ேகட்கும்; இ ங்கிைளச் சிறார்க் காண் ம்; கண் ம் மற் ம் மற் ம் வின

யரவ ம்
ெமனச்

சாதிெயா ைமயா ளப்ப த்திக் கூறிப் பின் , இங்ஙனம் காண ம் ேகட்க ம்
ப வ
மக்கு ஏற அணித்ேதா ேசய்த்ேதா கூ மின் எமக்ெகன் அவைர ேநாக்கி
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கூறிப், பின் இங்ஙனம் என் வ ைம ம் தீர்த் , இவன் வ ைம ம் தீர்க்க
வி க்கின்ற பண்ணன் யான் வா ம் நா ம்ெபற் வாழ்வானாக ெவனப் பாிசில்
ெபற் வ கின்றான் தன் பக்கப் பாணைர ேநாக்கிக் கூறியவாறாக ைரப்பா
ளர்.
இனி, ெசல்கின்ற பக்கப் பாண ள் ஒ வன் ஆண் நிற்கின்ற பாணன் பக்கப்பாணைர
ேநாக்கிக் கூறியதாக ைரப்பா
ளர். ஈண் ம் இவெனன்ற பாிசிலைன. மற் ம்
மற் ம் வின ந் ெதற்ெறன என் பாடேமா வா
ளர்.
விளக்கம்: மரம் ப த்த விடத் ப் ள்ளினம் தத் ங் கிைளேயா
களித்

ேபாந்

கனி ண்

ஆரவாாித்தல் இயல்பாத ன், "யாணர்ப் ப மரம் ள்ளிமிழ்ந்தன்ன

யரவம்"என்றார்; "கனிெபாழி கானங் கிைளெயா
ள்ளினம்" (மைலப .54-5) என்ப
வாழ்வன வாதலா

ம், மைழெபய்

ணீஇய,

ெணா

ைனபைற நிவக்கும்

காண்க. எ ம்பினம் தைரயி

ள்ள அைளகளில்

வி ன், அைளக்கண் நீர் க்கு அவற்றின்

ட்ைடகைளச் சிைதக்குமாகலா ம், மைழ வர காட் ம் காற்றிைனக் ெகாண்
அறிந் ேமட் டத் அைளகளில் தம் ட்ைடகைளக் ெகாண் ேசர்க்கும்
இயல்பினவாம். யாைனகள் தம் டற்ெப ைம குறித் த் தம் ள் அணிவகுத் ச் ேசறல்
ேபால, எ ம் க

ம் தம் மினப் பன்ைம குறித் ச் சாைர சாைரயாய் ஒ ங்குெகாண்

ெசல் ம் இயல்பினவாம். ெபய்யா ெவழி ெயன் பாடமாயின், அதற்கு எ ம்
ட்ைட ெகாண்ேடகுங் காலத் ப் ெபய்யாத ேபால் ேதான் ம் எழி ெயனக்
கூறி ம் அைம ம். ெபய்விடம் என்ற விடத் இடம் காலம் குறித் நின்ற .
வன் லத்தில் நீர் அைளகளில் சுவறாதாக ன், "வற் லம் ேச ம்"என்றார். பசிைய
ேநாெயன் ம், உணைவ ம ந்ெதன் ம் வழங்குமா பற்றி, உண

வழங்கும்

பண்ணைன, "பசிப்பிணி ம த் வன்"என்றார். வி ப் , வி ப்பத்தா
உள்ளத்

ப் . "இவன் க ம்பின

"கண் ம் மற் ம் வின

ண்டாகும்

இ ம்ைப காண்க"என்றானாக ன், அதற்ேகற்பக்

"மாக ன், "ெதற்ெறன எமக்குக் கூ மின்"என்றான். பசிைய

ேநாெயன் ம், உணைவ ம ந்ெதன் ம் வழங்குமா பற்றி, உண

வழங்கும்

பண்ணைன, "பசிப்பிணி ம த் வன்" என்றார். வி ப் , வி ப்பத்தா
உள்ளத்

ப் . "இவன் க ம்பின

ண்டாகும்

இ ம்ைப காண்க" என்றானாக ன்,

அதற்ேகற்பக் "கண் ம் மற் ம் மற் ம் வின
" மாக ன், "ெதற்ெறன எமக்குக்
கூ மின்" என்றான். அணித்ேதா ேசய்த்ேதா கூ மின் என்னாநின்றான் என்பதில்
என்னாநின்றா ெனன ஒ ெசால் வ வித் ப் பாணன் கூற்றிைன
த்தல்
ேவண் ற் . அதனால், "இதற்கு........உைரக்கப்பட்ட"ெதன்றார். பக்கப்பாணைர
ேநாக்கிக் கூ மிடத் , "காண்க இவன்"என்றவித் , இவன் என்ற
பாிசிலைனயாத ன், "ஈண் ம்........பாிசிலைன"என்றார். ஈண் க் காட்டப்ப ம் உைர
ேவ பா கள் அைனத் ம் ெபா ள் வைகயில் ெபா த்த ைடயேவ.
-------------
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174. மைலயமான் ேசாழிய ேவனாதி தி க்கண்ணன்
இத் தி க்கண்ணன் மைலயமான் தி
க்காாியின் வழிவந்ேதானாவன். இவைனக்
காாியின் மக்க ள் ஒ வனாக ம் க
கின்றனர். ேசாழேவந்தர்கட்குத் ைண ாிந்
அதனால் ஏனாதி ெயன் ம் மாராயம் ெபற்ற பற்றி, இவைனச் சான்ேறார் "ேசாழிய
ேவனாதி தி க்கண்ணன்" என் குறிக்கின்றனர். மைலயமான் தி
க்காாி
இறந்தபின் இவேன அவன நாட் க்கரசனாகிச் சிறந்தான். இவ ைடய
ன்ேனார்கள்,ஒ கால் ேசாழநாட் ேவந்தன் ஒ வன் தன் பைகவெரா ெபா
ெவல் ம் வ யழிந் அஞ்சி ேயா மைலயமான்க க்குாிய ள் ாின் கண்
ஒளித்தி ந்தானாக, ேசாழநா
வ ந் வதாயிற் .

ஞாயிற்ைற யிழந்த உலகம்ேபால அரசைன யிழந்

அதைன யறிந்த மைலயமான் ள் ர்க்குச் ெசன் ேசாழைனக் ெகாணர்ந் ேசாழ
நாட் ேவந்தனாக்கி அவன ெவண் குைட ம் அரசும் நிைலெபறச் ெசய்தனன்.
இத்தைகய சீாிேயார் வழிவந்தவனாக ன், தி
க்காாியிறந்ததனால் ெபா விழந்
வ ந்திய கு கட்கு இவன் ேவந்தனாகி நலம் ாிந்தான். இவ்வா ேவந்தாகியேபா
இவைன மாேறாக்கத்
நா அரசின்றி அல்ல
ெகாணர்ந்

நப்பசைலயார் கண் இப் பாட்ைடப் பா இதன்கண், "காவிாி
ற்ற காலத்
ள் ாில் இ ந்த ேசாழ ேவந்தைனக்

ேசாழ நாட்டவர்க்கு ேவந்தனாகிய உரேவார் வழி வந்ேதாேன, நின்

ன்ேனானாகிய தி
க்காாி உயர்ந்ேதா லகம் ெபயர்ந்தானாக, நா
மைழயின்ைமயால் ேகாைடயில் உயிர்கள் எய் ம் வ த்தம் ேபால மிக்க வ த்தத்ைத
எய்திற் .ேகாைட ெவப்பத்ைதப் ெப மைழ ெபய் ேபாக்கிக் குளிர்ச்சிையச்
ெசய்வ ேபால, நீ ேதான்றி நாட்டவர்க்கு இன்பத்ைதச் ெசய்தாய்;ஆதலால்,
நின்னாட்டவர்க்குக் குைறெயான் ம் இல்ைலயாம்"என் கூறி ள்ளார்.
அணங்குைட ய ணர் கணங்ெகாண்
ெடாளித்ெதனச்
ேசண்விளங்கு சிறப்பின் ஞாயி காணா
தி ள்கண் ெக த்த ப தி ஞாலத்
தி ம்ைபெகாள் ப வர றீரக் க ந்திறல்
5 அஞ்சன
வன் றந் நி த்தாங்
கரசிழந் தி ந்த வல்லற் காைல
ரெச ந் திரங்கு ற்றெமா கைரெபா
திரங்கு ன் ெனாித மிகுெப ங் காவிாி
மல்ல னன்னாட் டல்ல றீரப்

5

10 ெபாய்யா நாவிற் கபிலன் பா ய
ைமயணி ெந வைர யாங்க ெணாய்ெயனச்
ெச ப் கன் மறவர் ெசல் றங் கண்ட
எள்ள சிறப்பின் ள் ர் மீமிைச

10
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அ வழி யி ந்த ெப விறல் வளவன்
15 மதிம ள் ெவண்குைட காட் யக்குைட
தைமயி னி த்த கழ்ேமம் ப ந
விடர்ப்
ெபாறித்த ேகாட்ைடச் சுடர்ப் ட்
சு ம்பார் கண்ணிப் ெப ம்ெபயர் ம் ன்
ஈண் ச்ெசய் நல்விைன யாண் ச்ெசன் ணீஇயர்

15

20 உயர்ந்ேதா லகத் ப் ெபயர்ந்தன னாக ன்
ஆ ெகான் ம ங்கின் மாதிரந் ழ ம்
கவைல ெநஞ்சத் தவலந் தீர
நீேதான் றிைனேய நிைரத்தா ரண்ணல்
கல்கண் ெபா யக் கானம் ெவம்ப

20

25 மல்குநீர் வைரப்பிற் கயம்பல
ேகாைட நீ ய ைபத காைல
இ நில ெநளிய ண்

25

உ

ர

ணங்கக்

க விய மைழெபாழிந் தாங்ேக.

(174)

திைண: வாைக. ைற: அரசவாைக. மைலயமான் ேசாழிய ேவனாதி *
தி க்கண்ணைன மாேறாக்கத் நப்பசைலயார்பா ய .
உைர: அணங்குைட அ ணர் கணம் ெகாண்

ஒளித் ெதன - பிறைர வ த் ம்

அச்சத்திைன ைடய அசுரர் திரள் ெகாண் ேபாய் மைறத்தார்களாக; ேசண் விளங்கு
சிறப்பின் ஞாயி காணா - ேசய்ைமக்கண்ேண விளங்காநின்ற
தைலைமயிைன ைடய ஞாயிற்ைறக் காணாைமயால்; இ ள் கண் ெக த்த ப தி
ஞாலத்

- இ ளான

உலகத்தார

கண்ைண மைறத்த வட்டமாகிய உலகத்தின ;

இ ம்ைப ெகாள் ப வரல் தீர - ேநாய் ெகாண்ட ன்பம் நீங்கும் பாிசு; க ந் திறல்
அஞ்சன உ வன் - மிக்க வ ைய ைடய அஞ்சனம்ேபா ம் நிறத்ைத ைடய
தி ேமனிைய ைடய கண்ணன்; தந் நி த் தாங்கு - அந்த ஞாயிற்ைறக்
ெகாண் வந் இவ் லகத்தின்கண் அந்த காரம் நீங்கும் பாிசு ஆகாயத்தின்கண்ேண
நி த்தினாற்ேபால; அரசிழந் தி ந்த அல்லற்காைல - பைக ேவந்தேரா ெபா
உைடந் ேபாதலால் தம் ேவந்தைனயிழந் ழ ம் இன்னாைமைய ைடய
ெபா தின்கண்;

ரசு எ ந் திரங்கும்

ற்றெமா

-

ரசு கிளர்ந்

ழங்கும் ெசண்

ெவளிைய ைடய ேகாயி டேன; கைரையப் ெபா
இரங்கு னல் ெநாி த மிகு
ெப ங் காவிாி - கைரையப் ெபா
ழங்கும் நீராேர ைடந் ஆழ்ந்ேதா கின்ற
மிக்க ெபாிய காவிாிைய ைடய; மல்லல் நன்னாட்
நாட் ன

அல்லல் தீர - வளவிய நல்ல

யரம் ெகட; ெபாய்யா நாவின் கபிலன் பா ய - ெபாய்யாத

நாவிைன ைடய கபிலனாற் பாடப்பட்ட; ைம யணி ெந வைர ஆங்கண் -

கி

லணிந்த ெபாிய மைலயிடத் ; ஒய்ெயன - விைரய; ெச ப் கல் மறவர் - ெசல் றங்
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கண்ட - ேபாைர வி ம் ம் மறவர் ஓ

றங் கண்ட; எள்ள

சிறப்பின்

ள்

ர் மீமிைச

- இகழ்ச்சியற்ற தைலைமயிைன ைடய ள் ாின் மைல ச்சியின்கண்; அ வழி
இ ந்த ெப விறல் வளவன் - பிறரால் காண்டற்காிய இடத்தின் கண் இ ந்த ெபாிய
ெவன்றிைய ைடய ேசாழன ; மதி ம ள் ெவண்குைட காட்
ெவண்குைடையத் ேதாற் வித் ; அக் குைட

- திங்கள் ேபா

ம்

ைமயின் நி த்த கழ் ேமம்ப ந -

அக்குைடையப்
ைம ண்டாக நிைலெப வித்த கழ் ேமம்ப ந; விடர்ப்
ெபாறித்த ேகாட்ைட - வைர ைழஞ்சில் வா ம்
ைய ெய தப்பட்ட
இலாஞ்சைன ைடய ேகாட்ைடைய ம்; சுடர்ப்

ண் - விளங்குதைல ைடய

அணிகலத்திைன ம்; சு ம் பார் கண்ணி ெப ம் ெபயர்

ம்

ன் - வண்டார்க்கப்பட்ட

கண்ணிைய ம் ெபாிய கழிைன
ைடய ம் ன்னாகிய தந்ைத; ஈண் ச் ெசய்
நல்விைன ஆண் உயர்ந்ேதார் உலகத் ச் ெசன் உணீஇயர் - இவ் லகத் ச்
ெசய்யப்பட்ட நல்ல அறத்தின் பயைன ஆண்டாகிய ெதய்வ ேலாகத் ப்ேபாய்
கரேவண் ; ெபயர்ந்தனன் ஆக ன் - ேபானானாத ன்; ஆ ெகால் ம ங்கின்
மாதிரம் ழ ம் - நல்ல ெநறிையக் ெகான்ற பக்கத்திைன ைடய திைச ெயங்கும் சூழ்
வ ம்; கவைல ெநஞ்சத்
ேதான்றிைன - நீ வந்

அவலம் தீர - கவைல ற்ற மனத்தின்கண் வ த்தம் ெகட; நீ
ேதான்றினாய்; நிைரத்தார்அண்ணல் - இைணந்த

மாைலைய ைடய தைலவ; கல் கண் ெபா ய -மைலயிடம் ெபா ய; கானம் ெவம்ப கா

தீ மிக; மல்கு நீர் வைரப்பில் கயம் பலஉணங்க - மிக்க நீெரல்ைலைய ைடய

நீர்நிைலகள்; பல ம்

ளிய; ேகாைட நீ ய ைபத

நீடப்பட்ட பசுைமயற்ற காலத் ; இ
ஈண்
மின்

காைல - இவ்வா

ேகாைட

நிலம் ெநளிய- ெபாிய நிலங் குழி ம் பாிசு;

- திரண் ; உ ம் உர க விய மைழ ெபாழிந் தாங்கு - உ ேம
தலாயின ெதாகுதிைய ைடய மைழெசாாிந்தாற் ேபால எ- .

ழங்கும்

-----* தி க்கண்ண க்கு மாறாகத் தி க்கிள்ளி ெயன்
பாடல் ெபா ந் வதன் .

பாடங்கூ வ ம் உண் . அப்

ற்ற ெமன்ற , அதைன ைடய ேகாயிைல. ெவளி ற்றெமா ெவண்குைட
காட் ெயன இையப்பி மைம ம். ேகாட்ைட ெவளியாகிய சுடர்ப் ெணன் மாம்.
ஞாயிற்ைற அஞ்சன

வன் தந்

வளவன் ெவண்குைட காட்

நி த்தாங்கு

ற்றெமா

நாட்

அல்லல் தீர,

அக்குைட நி த்த கழ் ேமம்ப ந, நிைரத்தார் அண்ணல்,

ம் ன் ெபயர்ந்தன னாக ன், ெநஞ்சத்
தாங்கு நீ ேதான்றிைன; ஆதலால், இவ்
விைன
ெசய்க.

அவலம் தீர, ைபத

காைல மைழ ெபாழிந்

லகத்திற்குக் குைறெயன்ைன எனக் கூட்
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அ ணர் கணங்ெகாண் ெடாளித்ெதன ஞாயி
வன் தந்

நி த்தாங் ெகன்ப , ேதவர்க

காணாத ப வரல் தீர அஞ்சன

ம் அசுரர்க

ம் ெபா வழிப் பக

ம்

இராப்ேபால இயங்கித் தாம் ேபார் ெசய்தற்ெபா ட் அசுரர் ஞாயிற்ைறக் கரந்தார்கள்;
ஞாலம் அதனால் உள்ள ப வரால் தீரத் தி மால் அைதக் ெகாண் வந் விட்டெதா
கைத.
விடர்ப்
ெபாறித்த ேகாட்ைட ெயன்றதனால், ேசாழெனா ெதாடர் பட்
அவ க்குத் ப்பாதல் ேதான்றி நின்ற . ஆ ெகாள் ம ங்கின் என்
பாடேமா வா
ளர்.
விளக்கம்: ேசாழ

க்கு ஞாயி ம், ேசாழனில்லாத காவிாி நாட் ற்கு இ ள் சூழ்ந்த

லகும், ேசாழைனக் ெகாணர்ந்த மைலயமா
இல்லாதேபா

அவன

க்குத் தி மா

ம் உவைம. ேசாழன்

தைலநக ம் வளஞ்சிறந்த நா ம் அல்ல

ற்ற ெசய்திைய,

" ரெச ந் திரங்கு ற்றெமா "என் ம், " னல் ெநாித மிகுெப ங் காவிாி மல்லல்
நன்னா"ெடன் ம் குறித்தார். மைலயமா ைடய மள் ர் மைலையக் கபிலர்
"பயன்ெக
ள் ர் மீமிைச"( றம்.123) என் பா
ள்ளார். ள்
அவர் சிறப் ற ெவ த் ப் பா ய பாட் க் கிைடத்தில . இம் ள்

ர்மைலைய
ர் மிக்க காவ

ம்

பைகவர்க்குக் ெகாள்ளற் க ைம ம் உைடய ெதன்றற்கு, "ெச ப் கல் மறவர்
ெசல் றங் கண்ட, எள்ள சிறப்பின் ள் ர் மீமிைச"ெயன்றார். ேசாழன் ஒளித்தி ந்த
இடத்ைத "அ வழி"ெயன் குறித் ள்ளார். வளஞ்சிறந்த நா
ற் ம் தான்
அைடதற்குாிய வைகயில் வந்தி ப்ப ம், அதைன நிைனயா

ேசாழற்ேக

ாித்தாக்கி

அவைனேய அரசனாக்கிச் சிறப்பித்தைமயின், " கழ் ேமம்ப ந"என்றார்.
ேசாழர்க்குாிய

ைணவனாத ன், தி

க்காாி தன் ேகாட்ைடயில்

ப்ெபாறி

ைவத்தி ந்தானாக ன், "விடர்ப்
ெபாறித்த ேகாட்ைட"ெயன்றார். இவ் லகத்ேத
ெசய்யப்ப ம் நல்விைனக்குாிய இன்பம் ம ைமயில் ேம லகத் த் ேதான்றி கரப்
ப ம் என்ப பற்றி, "ஈண் ச்ெசய் நல்விைன ஆண் ச்ெசன்
ணீஇயர், உயர்ந்ேதா
லகத் ப் ெபயர்ந்தனன்"என்றார். காாி இறந்தபின் நாட் க்குண்டாகிய நிைல
"ேகாைட நீ ய ைபத

காைல" யாக ம், தி க்கண்ணன் ேதான்றிய

மைழேபால்வதாக ம், அவன் தைலயளி மைழ நீராக ம் குறிக்கின்றார்.
ற்றெமன்ற , ஆகுெபயரால் அரசன் ேகாயிற்காகித் தைலநகைரக் குறித் நின்ற .
பண்ேடேபால் தைல நகைர ம் ெவண்குைடைய ம் காட் ப்
ைமயின் நி த்த
ெவன ைரப்பி ம் அைம ம் என்றற்கு, "ெவளி ற்றெமா ெவண்குைட காட்
ெயன இையப்பி மைம "ெமன்றார். ெப ம்ெபய ெரன்ற விடத் ப் ெபயர் கழ்
குறிப்ப .
------------
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175. ஆத

ங்கன்

ஆதன் அழிசி, ஆதன் அவினி ெயன்பாைரப்ேபால ஆதன் ங்க ம் ஒ கு நில
மன்னன். ேவங்கடத்ைதச் சார்ந்த நா இவனதாகும். ேவங்கடமைல ம் இவற்ேக
ாியதாகும். இவ க்குப் பின் வந்தவேன ேவட் வர் தைலவனான ல் ெயன்பான்.
ல் ஆத ங்க க்கு ற்பட்டவெனன் க
பவ ம் உண் . ேவங்கடத்தில்
இப்ேபா தி மால் ேகாயி
க்கும் பகுதிேய ஆத ங்கன், ல்
தலாயிேனார்
இ ந் நகரைமத் வாழ்ந்த விடமாகும். சங்கச் சான்ேறார் காலத் க்குப் பின் ம்
இளங்ேகாவ கள் காலத் க்கு ன் மாகிய இைடக்காலத்தில் இவ்விடத்ேத
தி மா க்குக் ேகாயி ண்டாயிற் . ேவங்கடம் இன் ம் அழகிய சி சி
அ விகளாற் ெபா வ ேபாலப் பண் ம் ெபா
ய வி ேவங்கடம்" ( றம்.389) என்
(சிலப். 11:41) ெமன்

ற்றி ந்த ெதன்பைத, "கல்

ழி

சங்கச் சான்ேறா ம், " ங்குநீர வி ேவங்கட"

இளங்ேகாவ க

ம் கூ தல் காண்க. இவ்வாத

ங்கன்

இரவலர் இன்ைம தீர்க்கும் இனிய ள்ள ம், சான்ேறார் சால்பறிந் ேப ம்
ெப ந்தைகைம ம் உைடயன். இவன்பால் கள்ளில் ஆத்திைரயனார் என் ம்
சான்ேறார் மிக்க அன்
ண்டவர். கள்ளில் என்ப ெதாண்ைடநாட்
ள்ளேதார்
ஊர். ஆத்திைரயன் என்ப இவர இயற்ெபயர். இஃ ஆத்திேரயன் என்பதன் ம உ
ெவன் ம், எனேவ, இவர் பார்ப்பனராவாெரன் ம் க
ஆதிைரயாெனன்பதன் ம உவாகக் ேகாடற்கும் இட

வர். இதைன
ண் .

ஒ கால் ஆத்திைரயனார் தம ஊராகிய கள்ளிைலவிட் ேவங்கடத் க்குச் ெசன்ற
ஆத ங்கைனக் கண் அளவளாவியி ந்தார். இ வ ம் ெசால்லா ைகயில்
ஆத்திைரயனார் தமக்கு ஆத ங்கன்பால் உள்ள அன்பிைன ெய த்ேதாதேவண் ய
நிைல ண்டாயிற் . அவர், "இைறவ, நீ எப்ேபா ம் என் ெநஞ்சில் இடம்
ெபற் ள்ளாய்; என் ெநஞ்ைசத் திறப்ேபார் நின்ைன அங்ேக காண்பர்; பலைர ம்
ரத்தைல ேமற்ெகாண் ரக்கும் அறத் ைறயாகிய நின்ைன ஒ கா ம் மறேவன்;
மறத்தற்குாிய காலெமான் ண்டாயின் அஃ என் யிர் என் யாக்ைகைய விட் ப்
பிாிந்ேதகும் காலமாேம யன்றிப் பிறிதில்ைல"ெயன்ற க த் ைடய இப் பாட்ைடப்
பா னார். பின் ஒ கால், இவர் ேவங்கடஞ் ெசன்றேபா , ஆத ங்கன் இறந்தானாக
அவன் வழித்ேதான்றலாகிய நல்ேலார் தியன் என்பாைனக் கண்டார். அவ ம்
இவைர வரேவற்

இன்

த்தச் சைமந்தி ந்தான். அவைன இவர், "ஆத

ேபால நீ ம் பசித்த ெவாக்கல் பழங்கண்
ெப ம"( றம்.389) என்

கூ மாற்றால் ஆத

விளக்கினார். ஆதிய மன் என்ெறா
பாராட்டப் ப கின்றான்.
எந்ைத வாழி யாத

ட,

ங்கெவன்

வள்ள

ங்கன்

சால் நன்கலம் நல்குமதி
ங்கைனத் தாம் மறவாைமைய
ம் இவ்வாத்திைரயனாரால் (கு ந்.893)
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ெநஞ்சந் திறப்ேபார் நிற்காண் குவேர
நின்னியான் மறப்பின் மறக்குங் காைல
என் யிர் யாக்ைகயிற் பிாி ம் ெபா
ம்
என்னியான் மறப்பின் மறக்குெவன் ெவன்ேவல்
விண்ெபா ெந ங்குைடக் ெகா த்ேதர் ேமாாியர்
திண்கதிர்த் திகிாி திாிதரக் குைறத்த
உலக விைடகழி யைறவாய் நிைலஇய
மலர்வாய் மண் லத் தன்ன நா ம்

5

பயிர் ர ெவதிர்ந்த வறத் ைற நின்ேன.
திைண: பாடாண் ைண.
ஆத்திைரயனார் பா ய .

(175)

ைற: இயன்ெமாழி. ஆத

ங்கைனக் கள்ளில்

உைர: எந்ைத வாழி - என் ைடய இைறவ வாழ்வாயாக; ஆதன் ங்க-; என்
ெநஞ்சம் திறப்ேபார் நிற் காண்குவர் - யான் ஒன்ைறச் ெசால்ல நிைனப்பின் நின
கழல்ல ெசால்லாைமயான் என் ெநஞ்ைச ெவளிப்ப த்திக் காண
ேவார் ஆங்கு
நின்ைனக் காணாநிற்பர்; நின் யான் மறப்பின் - நின்ைன ைடய யான் நின்ைன
மறப்பின்; மறக்குங்காைல - மறக்குங் காலமாவ ெசால்லக் ேகட்பாயாக; என் உயிர்
யாக்ைகயிற் பிாி ம்ெபா
ம் - என் ைடய உயிரான என் உடம்ைப விட் நீங்கும்
காலத் ம்; என் யான்மறப்பின் - என்ைன யான் மறக்குங்கால
மறக்குெவன் - அப்ெபா

மறப்ேபானல்ல

ண்டாயின்;

மறேவன்; ெவன்ேவல் விண்ெபா

ெந ங்குைட - ெவன்றி ேவைல ைடய விசும்ைபத் ேதா ம் ெந ய குைடயிைன ம்;
ெகா த் ேதர் - ெகா யணிந்தேதாிைன

ைடய; ேமாாியர் - நில

மாண்ட

ேமாாிய ; திண் கதிர் திகிாி திாிதர - திண்ணிய ஆர் சூழ்ந்த சக்கரம் இயங்குதற்கு;
குைறத்த - குைறக்கப்பட்ட; உலக இைட கழி அைறவாய் - ெவள்ளி மைலக்கு
அப்பாலாகிய உலகத்திற்குக் கழி ம் இைடகழியாகிய அற்றவாயின்கண்; நிைலஇய
ேதவர்களால் நி த்தப்பட்

இ ெபா

ம் ஒ ெபற்றிேய நிைலெபற்

விளங்கும்;

மலர்வாய் மண் லத்தன்ன - பரந்த இடத்ைத ைடய ஆதித்தமண்டலத்ைத ெயாப்ப;
நா ம் பலர் ர எதிர்ந்த அறத் ைற நின்ேன - நாேடா ம் இர பக ெலன்னாமல்
பலைர ம் காத்தைல ஏற் க்ெகாண் ஒ ெபற்றிேய விளங்கிய அறத் ைறயாகிய
நின்ைன எ- .
எந்ைத வழி, ஆத ங்கேன, மண் லத் தன்ன அறத் ைற நின்ைன,
நின் ைடேயனாகிய யான் மறப்பின் மறக்குங் காலமாவ என் யான் மறப்பின்
மறக்குெவன்; ஆதலால், என் ெநஞ்ைசத் திறப்ேபார் நிற்காண்குவெரனக் கூட்
விைன
க்க.
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ேமாாியராவார், சக்கரவாள சக்கரவர்த்திகள்; விச்சாதர ம் நரக ெமன்ப. ‘திகிாி
திாிதரக் குைறந்த’ என்ேறாதி, சக்கரவாளத்திற் கப்பாற்பட்ட உலகத் ேமாாியர் திகிாி
ஊட த் ச்ேசற ன் குைறந்த பிள பட்ட வாயிற்கு அப்பாலாகிய உதயகிாிக்கண்
நிைலெபற்ற ஆதித்த மண்டலெமன் ைரப்பா
ளர்.
விளக்கம்: ெநஞ்சில் உள்ள தான் ெசால்வழி ெவளிப்ப ம் என்ப
"நின் கழல்ல

குறித் ,

ெசால்லாைமயால்"எனக் காரணம் காட் னார். அன் ெசய்யப்பட்டார்

அன் ைடயார் ெநஞ்சில் உைறவெரன்ப , "ெநஞ்சத்தார் காத லவராக ெவய் ண்டல்,
அஞ்சு ம், ேவபாக் கறிந் " (குறள். 1128) என்பதனா

ம் ெதளியப்ப ம். உயிர்

உடம்பின் நீங்குங் காலத் க் க வி கரணங்கள் ஓய்ந் ேபாத ன், "மறக்குங்காைல
என் யிர் யாக்ைகயிற் பிாி ம்ெபா
"என்றார். "என்ைன யான் மறக்குங்கால
ண்டாயின்"என்றவிடத் , "உண்டாயின்"என்ப , "உண்டாதல் என் ெசயலன் ;
காலத்தின் ெசயல். அக்காலத்ேத யான் மறப்ேபேனயன்றி, உடம்ெபா
கூ யி க்குங்கால் ஒ கா ம் மறேவன்"என்ப . உயிர் உடம்பின் நீங்கியவழிப்
பிறப் ேவ ப தலா

ம் மறதி ண்டா ெமன்பைத, "சாதல் அஞ்ேசன் அஞ்சுவல்

வானின், பிறப் ப்பிறி தாகுவ தாயின், மறக்குேவன் ெகால்ெலன் காதல ெனனேவ"
(நற்.397) எனச் சான்ேறார் கூ தல் காண்க. ேமாாியராவார் வடநாட் ல் வாழ்ந்த அரச
பரம்பைரயினர். அவர்கள் ேபார் குறித் த் தம் நாட் ன் ெதன்பகுதி ேநாக்கிப்
பைடெய த் வ ங்கால், ஆங்ேக ஒ மைலத்ெதாடர் கு க்கிடேவ, அதைன
ஒ
றத்ேத ெவட் வழிெசய் பைடக் க விக ம் பிற ம் ெகாண ம் சகடங்கள்
இனி வ வித்தனர். இச்ெசய்திைய மா லனா ம் பரங்ெகாற்றனா ம்
குறித் ள்ளனர். இம் ேமாாியைரப்பற்றி உைரகாரர் கூ வன எந் ல்கைள
ய ப்பைடயாகக் ெகாண்டனேவா ெதாிந்தில. ஞாயிற் மண் லம் ஏைன எல்லா
மண் லங்களி ம் ெபாிெதன்பதற்ேகற்ப, இச் சான்ேறார், இதைன "மலர்வாய்
மண் லம்"என்ற ேபாற்றத்தக்க .
--------176. ஓய்மான் நல் யக்ேகாடன்
ஓய்மான் என்ப ஓய்மா நாட்ைட ைடயவன் என் ெபா ள் ப ம்.
திண் வனத்ைதச் சார்ந்த நா
ற்காலத்தில் ஓய்மானாெடன வழங்கிற் . இதன்கண்
மாவிலங்ைக, ேவ ர், எயிற்பட் னம், கிடங்கில், ஆ ர் என்ற ர்கள் சிறப்பாகக்
கூறப்ப கின்றன. நல் யக் ேகாடன் மாவிலங்ைகயில் இ ந் ெகாண் இந்நாட்ைட
யாட்சி ாிந் வந்தான். இவைன இைடக்கழிநாட் நல் ர் நத்தத்தனா ம்
றத்திைண நன்னாகனா ம் பா
ள்ளனர். இைடக்கழி நா ஓய்மானாட் க்குக்
கிழக்ேக கடற்கைரப் பகுதியாகும். இதைன இக்காலத் ம் இைடக்கழி நாெடன்ேற
கூ வர். கிடங்கி ல் இ ந் சிைதந்த அகழி ம் ேகாட்ைட ம் உண் . ஓய்மான்
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நல் யக்ேகாடற்குப் பின் வந்தவன் ஓய்மாய் வில் யாத ெனன்பானாவன். அவைன
நல் யாதெனன் ம் கூ வர்.
நல் யக்ேகாட ைடய குணம் ெசயல் ெகாைடநலம் த ய பல ம்
இைடக்கழிநாட் நல் ர் நத்தத்தனாரால் சி பாணாற் ப் பைடயில் அழகுறக்
கூறப்பட் ள்ளன. "ெசய்ந்நன்றி யறித
இனியனாத

ம், அஞ்சினர்க் களித்த

அழிபைட தாங்க
ஓ ய

ணர்த

ம், க திய

ம் சிற்றினமின்ைம ம், இன் க

ைடைம ம்

ம் ெவஞ்சின மின்ைம ம். ஆணணி குத

த்த

ம் கா றப் ப த

ம், அாிைவய ேரத்த அறி மடம் ப த

ம்

ம், ஒ வழிப் படாைம ம்

ம், அறி

நன்குைடைம ம்,

வாிைச யறித ம் வைரயா ெகா த்த ம்"(சி பாண்.207-17) பிற ம் இவ ைடய
சிறப் ப் பண் களாக நத்தத்தனாரால் குறிப்பிடப்ப கின்றன. தன்ைன யைடந்த
இரவலைரத் தாேன ேநர் நின்
திைறப் ெபா ைளக் ெகாண்
தீர்த்த ல் இவன் ெப வி ப்ப

உண்பித்த

ம், பைக மன்னைர ெவன்

நயவர் பாணர்

த ேயார்க்களித் , அவர் வ ைம

ைடயவன். "நனமா விலங்ைக மன்ன

ம வின்றி விளங்கிய வ வில் வாய்வாள், உ

அவர் த ம்

த்

ள்

ம்,

ப்பின் ஓவியர்

ெப மகன்"என் ம், "பல் யக் ேகா யர் ரவலன் ேபாிைச நல் யக் ேகாடன்"என் ம்,
"குறிஞ்சிக் ேகாமான் ெகாய்தளிர்க் கண்ணிச், ெசல் ைச நிைலஇய பண்பின்
நல் யக்ேகாடன்"என் ம் பாராட் வர். இதனால் இவன் ஓவியர் கு யிற் பிறந்தவன்
என் ம் அறியலாம். ஓவியர் மா நாெடன்ப , ஓய்மா நாெடன ம விய

ேபா

ம்.

நல் யக்ேகாடன் மாவிலங்ைகயில் இ ந் ஆட்சி ாிந் வ ைகயில் றத்திைண
நன்னாகனார் என் ம் சான்ேறார் இவைனக் காணப்ேபாந்தார். அக்காலத்ேத
ேவங்கடத்ைதச் சூழ்ந்த நாட்
ள்ளதாய க ம்ப ர் ெசன் , அங்ேகயி ந்த
க ம்ப ர் கிழாைனப் பா ப் பாிசில ெபற் ப் பன்னாள் தம் மைனக்கண்ேணயி ந்
இரத்தைல நிைனயாதி ந்த இவர், தன்பால் வரக் கண்ட நல் யக்ேகாடன் இவர்க்கு
மிக்க பரசில் நல்கிச் சிறப்பித்தான். அதனால் வியப் மிகக்ெகாண்ட நன்னாகனார்,
தன் ஊைழ வியந் "வாழிெயற் ணர்ந்த பாேல" எனப் பாராட் , "ெப மா
விலங்ைகத் தைலவனான நல் யக்ேகாடன் வறியவர் ெதா க்கும் கழ்மாைல
சூ பவன்; அவைன நீ ரவலனாகப் ெபற்றைன; இனி உனக்குக் குைறவில்ைல"
என் ைரத் , "பாாிய பறம்பி ள்ள சுைனத் ெதண்ணீர் ேத ச் ெசன்
ெகாள்ளேவண்டாமல் ஓ ாின்கண்ேண கிைடக்குமாயின் ேவண் ம்ேபா

எ த் க்

ெகாள்ளலாெமன ெநகிழ்ந் ெதாழிபவைரப் ேபால, நல் யக்ேகாடன் நம்
நாட்டவனாத ன், ேவண் ம்ேபா

ெசன் கண் ெகாள்ளலாெமனப்

பன்னாட்கைளக் ெகான்ேன கழித் க், கழிந்தவற்ைறநிைனந்

என

ெநஞ்சம்

இரங்குகின்ற ; அ ேவண்டா, இனி இன்ேறேபால் என் ம் அவன் ெதாடர் ெபற்
இனிதி க்கலாம்"என் கூ ம் க த்தால் இப்பாட்ைடப் பா
ள்ளார்.
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றத்திைண நன்னாகனார் ெதண்ைடநாட்டவர். றத்திைணப் பாட் க்கள்
பா வதில் சிறந்தி ந்தைமபற்றிச் சான்ேறார் இவைரப் றத்திைண நன்னாகனார்
எனச் சிறப்பித்தி க்கின்றனர். இவர் இவன் காலத் ம் இவற்குப் பிறேபாந்த
வில் யாதன் காலத் ம் இ ந்தவர். இவர ஆழ்ந்த லைமநலம் இப்பாட் ன்
கண் ம் பிறவற்றி ம் இனி விளங்கக் காணலாம்.
ஓைர யாயத் ெதாண்ெடா மகளிர்
ேகழ
த வி ஞ்ேச கிைளப்பின்
யாைம யீன்ற ல நா
ட்ைடையத்
ேதனா றாம்பற் கிழங்ெகா ெப உம்
இ ெமன ெவா க்கும் னலம் தவிற்
ெப மா விலங்ைகத் தைலவன் சீறியாழ்
இல்ேலார் ெசான்மைல நல் யக் ேகாடைன
உைடைய வாழிெயற் ணர்ந்த பாேல
பாாி பறம்பிற் பனிச்சுைனத் ெதண்ணீர்

5

ஓ
ண்ைமயி னிகந்ேதார் ேபாலக்
காணா கழிந்த ைவகல் காணா
வழிநாட் கிரங்குெமன் ெனஞ்சமவன்

10

கழிெமன் சாயல் காண்ெடா
திைண ந்
பா ய .

ைற

உைர: ஓைர ஆயத்

நிைனந்ேத.

(176)

மைவ. ஓய்மான் நல் யக்ேகாடைனப் றத்திைண நன்னாகனார்

ஒண்ெடா

மகளிர் - விைளயாட் த் திரட்சிக் கண் ஒள்ளிய

வைளைய ைடய மகளிர்; ேகழல் உ த இ ஞ் ேச

கிைளப்பின் - ேகழற்பன்றி

காிய ேசற்ைறக் கிளறின்; யாைம ஈன் லால் நா

ட்ைடைய - அதன்கண்ேண

யாைம ஈனப்பட்ட லால் நா

ட்ைடைய; ேதன் நா

த

ஆம் பல் கிழங்ெகா

ெப உம் - ேதனா ம் ஆம்ப ன கிழங்குடேன ெப ம்; இ ம் என ஒ க்கும்
னலம் தவின் ெப மா விலங்ைகத் தைலவன் - இ ெமன் ம் அ கரண ண்டாக
ழங்கும் நீர் வழங்கும் வாய்த்தைலகைள ைடய ெபாிய மாவிலங்ைக ெயன் ம்
ஊர்க்குத் தைலவன்; சீறியாழ் இல்ேலார் ெசான்மைல நல் யக் ேகாடைன உைடைய சிறிய யாைழ ைடய வறிேயார் ெதா க்கும் கழ் மாைல சூ ம் நல் யக்ேகாடைனத்
ைணயாக நீ ைடைய யாதலான்; எற் ணர்ந்த பாேல வாழி - என்ைனப் ெபா ந்திய
விதிேய நீ ஒ

குைற ைடய யல்ைல வாழ்வாயாக; பாாி பறம்பின் பனிச் சுைனத்

ெதண்ணீர் - பாாிய பறம்பின்கண் குளிர்ச்சிைய ைடய சுைனயிடத் த் ெதளிந்த நீர்;
ஓ ர் உண்ைமயின் - ேபாய்த் ேத க்ெகாள்ள ேவண்டாமல் ஓ ாின் கண்ேண
ண்டாத ன்; இகந்ேதார் ேபால - அதைன யாம் ேவண் யெபா
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உண்கின்ேறாெமன்

ெநகிழ்ந்தி ந்தாைர ெயாப்ப; காணா

கழிந்த ைவகல் -

அவைனக் காணாெதாழிந்த நாட்கள்; காணா வழி நாட்கு இரங்கும் - எனக்கு
நாட்களாய்க் கழிந்தனவல்லெவன் உட்ெகாண் அவெனா ெதாடர்ந்த நட்
இன்ேறேபால இைடயறா ெசல்ல ேவண் ெமன் பின்வ நாைளக்கு இரங்கா
நின்ற ; என் ெநஞ்சம் - என்
மிக்க ெமல் யசாயைலக் கா

ைடய ெநஞ்சம்; அவன் கழி ெமன் சாயல் - அவன
ந்ேதா ம் நிைனந் எ- .

என் ெநஞ்சம் அவன் சாயைலக் கா

ந்ேதா ம் நிைனந்

என்ைனப் ணர்ந்த விதிேய, நீ நல் யக்ேகாடைன
குைறைய ைடய; நீ வாழ்வாயாக ெவனக் கூட்

வழிநாட்கிரங்கும்;

ைடைய யாதலால், நீ என்ன

விைன

ெசய்க.

"இல்ேலார் ெசான்மைல"ெயன்பதற்கு இல்ேலார் ெசால்ைலச் சூ ெமன் ம்,
"எற் ணர்ந்த பாேல"என்ேறாதி, என்ைன அவெனா

கூட் ய விதிேய ெயன் ம்,

"வழிநாட் கிரங்கும்"என்பதற்கு, இன் ம் இவெனா
கழி ங் ெகால் என் இரங்குெமன் ம் உைரப்பா

ெதாடர்ந்த நட் இைடயற் க்
ளர்.

விளக்கம்: ஓைர, விைளயாட் . விைளயாட்

மகளிர் ேசற்ைறக் கிளறியவழி, யாைம

ட்ைட ம் ஆம்பற்கிழங்கும் தாேம ெவளிப்படப் ெப வர் என்ற , ஓய்மானாட்டவர்
ெப
யற்சியின்றிேய அாிய ெபா ள்கைளப் ெப ம் நல்வள ைடய ெரன்றவா .
யாைம தன்
வட் ப்ேபா
அளவறிந்

ட்ைடையமைறவிடத்ேத யீன்
ைதத் வி ெமன் ம், அம் ட்ைட
க்குெமன் ம் கூ ப. வாய்த்தைலகளில் கதவைமத் நீைர
ெசலவி பவாத ன், விட்டவழிப் ெப கிவ ம் நீாின

ழக்கத்ைத

விதந்த, "இ ெமன ெவா க்கும் னலம் த "என்றார். பிற ம், " னலம் த ன்
மிழைல" ( றம்.24) என்ப

காண்க. "நல்

யக் ேகாடைன

ைடைய"ெயன்

ஊழிைனப் பாராட் க் கூறிய , அவனால் ேவண் வனற்ைறக் குைறவறப் ெப மா
விளக்குத ன், நல் யக் ேகாடைன ைடையயாகலான்,நீ ஒ குைறைய
ைடையயல்ைல"ெயன்றார். பாாி பறம்பி ள்ள சுைனநீர் மிக்க தட்ப ம் சுைவ ம்
ெபறற்க ைம
ைடயதாக ன் சான்ேறாரால் "ைகவண் பாாி தீம்ெப ம்
ைபஞ்சுைன"(அகம்.78) என் ம், "பாாி பறம் பிற்பனிச்சுைனத் ெதண்ணீர்"(கு ந்.196)
என் ம் பாராட்டப்ப ம். உள் ாிற் ெபறப்ப ம் அாிய ெபா ள் ஒ வர்க்கு
அாிதாகா மிக எளிதாய்க் க தப்ப வ பற்றி, "ஒ
ேபால"என்றார். கா ம் நாளில் நல் யக் ேகாடன

ண்ைமயின் இகந்ேதார்
சாய ன் நலைனக் கண் கண்

இதைனப் ெபறா பல நாட்கள் ேண கழிந்தனேவ என் ம், இனிவ ம் நாட்களி
இந்நலன்இைடயறா உளதாக ேவண் ேம ெயன் ம் எ ம் நிைனவால் இரக்க
உண்டாக ன், "காணா

கழிந்த ைவகல் காணா"என் ம், "என் ெநஞ்சம் வழிநாட்

ம்
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கிரங்கும்" என் ம் கூறினார். இ , "வாராக்காற்

ஞ்சா வாிற்

ஞ்சா ஆயிைட,

ஆரஞ ற்றன கண்"(குறள்-1179) என்றாற்ேபால ஆராைம குறித் நின்ற . சாயல்,
ெமன்ைம, இஃ

ஆண்பாற்கும் உாித்ெதன்ப , "நீாி

ம் இனிய சாயற்

பாாிேவள்"( றம்-105) என்பதனா லறியப்ப ம்.
---------177. மல் கிழான் காாியாதி
காாியாதி ெயன்பவன் மல் ெயன் ம் ஊர்க்குத் தைலவன். இ சீவில்
த் ர்
நாட் ன்கண் உள்ளத்ேதார் ஊர். இவன் ேவளாண்கு
தல்வனாய்ப் பாிசிலர்க்கு
ேவண் வன வழங்கிப் லவர் பா ம் கழ் ெபற்றவன். ேசாழன் குள ற்றத் த்
ஞ்சிய கிள்ளிவளவைன ம் ஞ் சாற் ர்ப்பார்ப்பன் விண்ணந்தாயைன ம் பா ப்
பாிசில் ெபற் ேமம்பட்ட ஆ ர் லங்கிழார் ஒ கால் இக் காாியாதியின் ஊராகிய
மல் க்குச் ெசன் அவன ைகவண்ைமையக் கண்களிப்பக் கண்டார். அங்ேக
இம்மல் கிழான் தந்த கள்ைள அவ் ாிடத் க் குறிய பல அரண்களி
ந் ஆடவர்
பல ம் நிரம்ப ண் ேதக்ெகறிந்
ளிச்சுைவைய வி ம்பிக் களாப்பழத்ைத ம்
டாிப் பழத்ைத ம் விரவி ண்பைத ம், பின் கான்யாற்றின் எக்கர்
மணற்குன்ேறறியி ந் குடநாட் மறவர் எறிந் ெகாணர்ந்த எய்ப்பன்றியின்
ெகா விய நிணங் கலந் சைமத்த ேசாற்ைற வ வார்க் களித் த் தா ம்
பைனேயாைலயில் ைவத் வி யற் காைலயில் உண்பைத ம் கண்டனர். உடேன
அவர் ெநஞ்சில் இவ்வா ண் ம் பாிசிலர் ேவந்தர் ெந நர் ன்ேன நின் கண்
சிவக்க நா லரப் பா க் களி
த ய பாிசில் ெப வ ேதான்றிற் . ேவந்தர்
ெசய் ம் களிற் க் ெகாைடைய ம், இக்காாியாதி வி ய

ல் த ம் ேசாற்ைற ம் சீர்

க்கினார்; "மன்னர் ஒண்சுடர் ெந நகர், ெவளி கண்ேபாகப் பன்னாள் திரங்கிப்
பா ப்ெபற்ற ெபான்னணி யாைன ெப ம் லர் ைவகல் சீர்சா லா "என்ற
க த்தைமத்த இப் பாட்ைடப் பா , இதன்கண் ேமேல தாம் கண்ட காட்சிையச்
ெசால்ேலாவியம் ெசய் ள்ளார்.
ஒளி வாண் மன்ன ெரான்சுடர் ெந நகர்
ெவளி கண் ேபாகப் பன்னாட் ரங்கிப்
பா ப் ெபற்ற ெபான்னணி யாைன
தமெரனின் யாவ ம் குப வமெரனில்
திங்க
ைழயா ெவந்திரப் ப
ைழக்
கண்மா நீட்ட நணிநணி யி ந்த
கு ம்பல் கு ம்பிற் ற ம்ப ைவகிப்
ளிச்சுைவ ேவட்ட ெசங்க ணாடவர்
தீம் ளிக் களாெவா
டாி ைனயின்

5

மட்டற னல்யாற் ெறக்க ேரறிக்

10
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க ங்கனி நாவ
ந் ெகாய் ண் ம்
ெப ம்ெபய ராதி பிணங்காிற் குடநாட்
ெடயினர் தந்த ெவய்ம்மா ெனறிதைசப்
ைபஞ்ஞிணம் ெபா த்த பசுெவள் ளமைல
வ நர்க்கு வைரயா த வனர் ெசாாிய
இ ம்பனங் குைடயின் மிைச ம்

15

ெப ம் லர் ைவகைறச் சீர்சா லாேத.
திைண ந்
உைர: ஒளி
ேவந்தர

ைற

மைவ. மல்

(177)

கிழான் காாியாதிைய ஆ ர்

வாள் மன்னர் ஒண் சுடர் ெந

லங்கிழார் பா ய .

நகர் - விளங்கியவாைள ைடய

ஒள்ளிய விளக்கத்திைண ைடய உயர்ந்த ேகாயிற் கண்; கண் ெவளி

ேபாக - கண்ெணாளி ெகட; பன்னாள் திரங்கி - பன்னாள் நின் லர்ந் ; பா ப் ெபற்ற
ெபான்னணி யாைன - அவ்விடத் ப் பா ப் ெபற்ற ெபாற்பைட யணிந்த யாைன;
தமெரனின் யாவ ம் குப - தமக்குச் சிறந்தாராயின் எல்லா ம் எளிதிற் கப் ெப வர்;
அமெரனின் திங்க
ப

ம்

ைழயா - ேபாராயின் திங்களா

ம்

ைழ - ெபாறிகைளப் ெபா ந்திய இட் ய வாயிைல

- கள்ைள ெயா வர்க்ெகா வர் மா
கு ம்பின் - ஒன்றற்ெகான்

ைழயப்படாத; எந்திரப்
ைடத்தாய்; கள் மா

நீட்ட

மாறாக நீட் ட; நணி நணி இ ந்த கு ம் பல்

அணித்தாயி ந்த குாிய பல அரணின் கண்ேணயி ந் ;

த ம்ப ைவகி - அக்கள்ைள நிரம்ப ண் காலங் கழித் ; ளிச் சுைவ ேவட்ட
ெசங்கண் ஆடவர் - பின்ைனச் ெச க்கினால் விடாய் மிக்குப் ளிச்சுைவைய வி ம்பிய
மதத்தாற் சிவந்த கண்ைண ைடய ஆண் மக்கள்; தீம் ளிக் களாெவா
டாி
ைனயின் - இனிய ப்ைப ைடய களாப்பழத் டேன டாிப் பழத்ைதத் தின்
ெவ ப்பின்; மட்

அறல் நல் யாற்

எக்கர் ஏறி - கைர மரத் ப் ைபந்ேதன் அாித்

ெதா குகின்ற நல்ல கான் யாற்றின
நாவல் இரந்

-ெகாய் ண்

மணற்குன்றின் கண்ேண ேயறி; க ங் கனி

ம் காிய நாவற்பழத்ைதப் பறித்

இ ந்

ண்

ம்;

ெப ம் ெபயர் ஆதி - ெபாிய ெபயைர ைடய னாகிய ஆதியின ; பிணங் காில் குட
நாட் - பிணங்கிய அாில் பட்ட காட்டைட ைடய குடநாட் ன்கண்; எயினர் தந்த
எய்ம்மான் எறி தைச - மறவர் எய் ெகா வரப்பட்ட எய்ப் பன்றியின க யப்பட்ட
தைசயின ; ைபஞ்ஞிணம் ெப த்த பசுெவள் அமைல - ெசவ்விைய ைடய நிணமிக்க
திய ெவண்ேசாற் க் கட் ைய; வ நர்க்கு வைரயா
வ வார்க்ெகல்லாம் ஒப்பக் ெகா வந்

த வனர் ெசாாிய -

ெசாாிய; இ ம் பனங்குைடயின் மிைச ம்

ெபாிய பைனேயாைலயான் இயன்ற குைடயிேல க ம்; ெப ம் லர் ைவகைறச்சீர்
சாலா - ெபாிய லர்ச்சிைய ைடய வி யற்காலத் ச் சீ க்கு நிகெராவ்வா எ- .
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எந்திரப் ைழைய ைடய நணிநணியி ந்த கு ம்பிற் கள்மா நீட்டத் ம்ப ண்
ைவகிப் ளிச்சுைவ ேவட்ட ஆடவர் ைனயின் எக்கேரறி யி ந் நாவற்கனி
ெகாய் ண்
ெமன இைய ம். பா ப் ெபற்ற யாைன ம் பன்னாள் திரங்கிப்
ெபற்றைமயின், பனங்குைடயின் மிைச ம் ைவகைறச்சீர் சாலாெதன்றார்.
ெவளி கண் ேபாகப் பா ெயனக் கூட் , ெவண்ைம இடத்தினின் ம் நீங்கப் பா
ெயனி

மைம ம். ைவகைறச்சீர் சாலாெதன்ற , அக்காலத்

சிறப்பிைன ேநாக்கி. ‘‘ைகம்மா
உண்

ைவகி’’ என்

நீட்

நணிநணி யி ந்

பாடேமா வா

அவன் ெசய் ம்

கு ம்பல் கு ம்பின் த ம்ப

ளர்.

விளக்கம்: மன்னைர ‘‘ஒளி வாண் மன்ன’’ ெரன் ம், அவர் மைனைய, ‘‘ஒண்சுடர்
ெந நக’’ ெரன் ம் கூறிய

தாம் ேவண் ய சிறப்பின்ைம

த்தற்கு கண் ெவளி

ேபாதல், மரம் ெவளி ேபாவ ேபாலப் பயனாகிய ஒளி இல்ைலயாதல். ஒளியிழந்த
கண் ெவளிதாதைல இன் ம் காணலாம். கண் ெணன்பதற்கு இடெமனப் ெபா ள்
ெகாண் ெவண்ைமப்பகுதி கண்ணிடத்தினின் ம் நீங்க என் உைரத்த
ண்ெடன்பர் உைரகாரர். ெவண்ைம நீங்குதலாவ , ெந ங்காலம் பா தலால்நன்கு
சிவந் வி தல். ஆதிக்குத் தமராயினார் இனி
குப ெவன்பதனால் மா பட்ேடார்
குதற்காிதாத ம் காட் னார். காாியாதியின் அரண்களில் அைமந்தி ந்த எந்திரப் ப
ைழயின் இயல் கூ வார், ேபார்க்காலத்ேத காவற்சிறப் இப்ெபற்றித்
ெதன்றற்கு,‘‘அமெரனின் திங்க

ம்

ைழயா’’ ெதன்றார். கள்ைள மிக

அதன் களிப்பால் கண் சிவத்த ன், கள்

ண்

ண்டவழி,

மதர்க்கும் மறவைரச் ெசங்கணாடவ

ெரன்றார். டாி, ஒ வைகப் பழம்; ஈச்சம் பழம் என் ம் கூ ப. இ ந்
ெகாய் ண் ம் என்பைதக் ெகாய் இ ந் ண் ம் என மா க. பிணங்கு அாில்
குடநா ெடன்பதில், அாில் என்ப
அாில் பிணக்கு; ெச

ஆகுெபயராய் அாில் பட்ட காட்ைட உணர்த்திற் .

ெகா கள் தம்மிற் ெசறிந்

பின்னக்கிடப்ப . ெப த்த என் ழிப்

ெப த்தல் மிகுதல். இ ள் மயங்கு ைவகைறயின் ேவ ப த்த, ‘‘ெப ம் லர் ைவகைற’’
ெயன்றார். பைனேயாைலயாற் ெசய்யப்பட்

உட்குைடவாக இ த்த ன்,

‘‘பனங்குைட’’ எனப்பட்ட .
இம் மல் கிழா

க்கு இப்ேபா ள்ள சீவில்

த்

ர் உாிய . சீவில்

த்

ர்

ைவத்தியநாதசாமி ேகாயில் கல்ெவட் க்களி

ம், ஆண்டாள் ேகாயில் கல்

ெவட் க்களி

ர்’’ என்ேற குறிக்கப்ப கிற . இந்த

ம் ‘‘மல் நாட் ச் சீவில்

மல் நாட் ப் த் ர் பின்னர் மல்
த்
வில்
த் ெரன் ம் ம விய . வில்

த்

ர் என் ம், பிற்காலத்தில்
த் ராகி வழங்கிய காலத்தில்

ெபாியாழ்வா ம், தி ஆண்ட ம் ேதான்றி இதைனத் தம் ைடய ெதய்வப் பாடலால்
சீவில்
த் ராகுமா ெசய்தனர். இவ் ர்க்கு அவ்வப்ேபா மைலயி
ந் வ ம்
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பைழயேர இப்பாட் ன்கட் கூறப்ப ம் குடவராக இ க்கலாம். இப் பைழயர் ‘‘பளியர்’’
என இந்நாட்டவரால் வழங்கப்ப கின்றனர்.
----------178. பாண் யன் கீரஞ்சாத்தன்
பாண் யன் கீரஞ்சாத்தன் என்பான்
ேவந்த னல்லன். பாண் ேவந்தர்க் கீழ்
இ ந்த கு நிலத் தைலவன். கீரன் என்பா ைடய மகனாத ன் கீரஞ்சாத்தன்
எனப்பட்டான். ஆ ர் லங்கிழார் அவைனக் காணச் ெசன்றி ந்தேபா ,
சான்ேறார்பால் அவன் காட் ய அன் அவர் உள்ளத்ைதக் கவர்ந்த . ேபாாில் அவன்
தன் பைடக்கரணாக ந் ற் நிற்கும் திற ம் இவர்க்கு நன்கு ெதாியவந்த . பின்
அவன் ெசய்த சிறப்பிைனப் ெபற் மகிழ்ெவய்திய ஆ ர் லங்கிழார் அவன்பாற்
கண்ட நலங்கைள இப்பாட் ன்கண் குறித் ைரக்க ற் , "யாைனக ம் ேபார்க்
குதிைரக ம் நின் ெச க்கும் கீரஞ்சாத்த ைடய ெந நகர் ன்றி ல் மணல் பரந்
இனிய காட்சி வழங்கும்; அவ்விடத்ேத க்க சான்ேறார் பசியின்ைமயின்
உண்ணாராயின், தன்ெனா

சூ

ற் , உண்டல் ேவண் ெமனப் ெபாி ம் இரந்

ேவண் க் ெகாள்வன். இவ்வா எம்பால் இனிய சாயைல ைடயனாயி ம்,
ேபாாிடத் த் தன் ரர் தம் உள் ாிடத்ேத கு மயக்கத்தால் வஞ்சினங் கூறி விட் ப்
பைகவர் எறி ம் பைடக்கஞ்சி ைடந் பிறக்கி வாராயின், கீரஞ்சாத்தன் சேரெலன
அவ்விடத்ைத யைடந் அவர்க்கு அரணாகத் தாேன ந் ற் ச் ெசல்வன்"என்
கூ கின்றார்.
கந்
னிந் யிர்க்கும் யாைனெயா
பைண னிந்
கா யற் ரவி யா மாங்கண்
மணன்ம
ற்றம் க்க சான்ேறார்
உண்ணா ராயி ந் தன்ெனா சூ ற்
ண்ெமன விரக்கும் ெப ம்ெபயர்ச் சாத்தன்
ஈண்ேடா வின்சா யலேன ேவண்டார்
எறிபைட மயங்கிய ெவ வ ஞாட்பிற்
கள் ைடக் கலத்த ள் ர்க் கூறிய
ெந ெமாழி மறந்த சி ேப ராளர்

5

அஞ்சி நீங்கும் காைல

10

ஏம மாகத் தா ந்
திைண: வாைக.
பா ய .

ேம.

(178)

ைற: வல்லாண் ல்ைல. பாண் யன் கீரஞ்சாத்தைன அவர்
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உைர: கந்

னிந்

உயிர்க்கும் யாைனெயா

- கம்பத்ைத ெவ த்

ெநட் யிர்ப் க்ெகாள் ம் யாைனேயா ; பைண னிந் கால் இயல் ரவி ஆ ம்
ஆங்கண் - பந்திைய ெவ த் க் காற் ப் ேபா ம் இயல் ைடய குதிைர ஆ க்கும்
அவ்விடத் ; மணல் ம

ற்றம் க்க சான்ேறார் - இ

மணல் மிக்க

ற்றத்தின்கட்

க்க சான்ேறார்; உண்ணா ராயி ம் - அப்ெபா
உண்ணா ராயி ம்; தன்ெனா
சூ ற் உண்ெமன இரக்கும் - தன் டேன சார்த்திச் சூ ற் உண்மி ெனன்
அவைர ேவண் க் ெகாள்

ம்; ெப ம் ெபயர்ச் சாத்தன் - ெபாிய ெபயைர ைடய

சாத்தன்; ஈண்ேடா இன சாயலன் - எம் ேபால்வாாிடத்

இனிய ெமன்ைமைய

ைடயன்; ேவண்டார் எறி பைடமயங்கிய ெவ வ ஞாட்பில் - இங்ஙனம்
ெமல் யனாயி ம் வி ம்பாதா ெரறி ம் பைடக்கலம் தம்மிற் கலந்த அஞ்சத்தக்க
ேபாாின்கண்; கள் ைடக் கலத்தர் - ரபானத்ைத ைடய கலத்தினராய்; உள் ர்க்
கூறிய ெந ெமாழி மறந்த சி ேபராளர் - அதைன ைடய ெச க்கான் ஊர்க்குள்ேள
யி ந் ெசால் ய ரம் ேமம்பட்ட வார்த்ைதையப் ேபாாின் கண் மறந்த சிறிய
ேபராண்ைமைய ைடேயார்; அஞ்சி நீங்குங்காைல - ேபார்க்களத்

அஞ்சிப்

றங்ெகா த் ேதா ங் காலத் ; ஏமமாக - அவர்க்கு அரணாக; தான்
வ யான் ந் ற் நிற்பன் எ- .

ந்

ம் - தான்

ெந ெமாழி ெமாழிதலாற் ேபராண்ைம ம், பின் அதைன மறத்தலாற் சி ைம
ைடைமயின், ‘‘சி
விளக்கம்:

ேபராள’’ ெரன்றார். ‘‘ெந ெமாழி மறந் ’’ என்ப

ற்றம் க்க சான்ேறார் ‘‘உண்ணாராயி

ெவன்பார், ‘‘அப்ெபா

உண்ணாராயி

ேபாகாெரன்றற்கு, தன்ெனா

சூ

உம் பாடம்.

ம்’’ என்றதற்கு ஏ

இ

ம்’’ என்றார்; பின்னர் உண்ணா

தலாவ , ‘‘உண்ணீராயின் யா

என்ப . சி ேபராளர் அஞ்சி நீங்குமிடம் ஆண்டாத

ண்ேணன்’’

ன், ஈண்ெடன்றதற்கு

எம்ேபால்வாாிடம் என்றார் அஞ்சி நீங்கும் சி ேபராளர், ெந ெமாழி கூறிய கால ம்
இட ம் குறிப்பார், ‘‘கள்
அஞ்சி நீங்கு மிடம் இ

ைடக் கலத்தர் உள்

ெவன்றற்கு, ‘‘ேவண்டார் எறிபைட மயங்கிய ெவ வ

ெபன்றார். ஞாட் , ேபார். ஈண்
அஞ்சுங்காைல, ஏமமாக
‘‘ ந்

ஞாட்’’

இன்சாயலனாகும் இக் கீரஞ்சாத்தன், தன் மறவர்

ந் ற் த் த கண்ைம மிக

ம்’’ எனக் காாியத்தின் ைவத்

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

ர்க் கூறிய ெந ெமாழி’’ என்றார்.

உபசாித்தார்.

ைடயனாம் என்பார்,
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179. நாைல கிழவன் நாகன்
பாண்
இந்நா

நாட்

ள்ள நா

ெரன்

ர்ப்ெபயர் நாைல ெயன மாீஇயிற் .

ர் அ ப் க்ேகாட்ைட நாட் ன்கண் உள்ள ; தி

ைனப்பா

நாட்

ள்ள

நா ர் (A.R. 513/1921) இந் நாக க்குாியதன் . அவ் ர்க்குத் தைலவனான நாகன்,
நாைல கிழான் நாகன் என் சிறப்பிக்கப்ப கின்றான். இவன் பாண் ேவந்த க்குத்
ைணயாய் நின் , பைட ேவண் மிடத் ப் பைடத் ைண ாிந் ம், விைன ெசயல்
ேவண் மிடத் அதற்குாிய க த் க்கைள வழங்கி ம் விளங்கினான்.
இச்ெசயல்களால் இவற்குப் ெப ஞ்ெசல்வ ண்டாக, அதைன இவன் பாிசிலர்க்கு
வழங்கி நற் கழ் நி வினான். இவன் காலத்தி ந்த பாண் யன் ெபயர் ெதாிந்தில .
அவன் மண் பல தந்த பாண் யன் எனப்ப வ பற்றி, அவைன நிலந்த
பாண் ய ெனனக் க
பவ ம் உண் .

தி விற்

நிலந்த தி விற் பாண் யன் கடல்ேகாட் காலத் க் குமாிக்கு வடக்கி ள்ள
தமிழகத் க் கு ேயறிய பரதவர்க்குத் தைலைம தாங்கிப் ேபாந் அந்நிலத்ைத ெவன்
தந்தவன் அவ க்குப் பின்பல ேவந்தர் ேதான்றிப் பாண் நாட்ைடச் ெசம்ைமப்ப த்தி
ம ைரையத் தைலநகராகக் ெகாண்டனர். இவ்வா பாண் நா ெசவ்ைவ ற
நி வப்பட்டபின்,இப்பாட் ற் கூறப்பட்ட பாண் யன் உளனாத ன் இவைன
நிலந்த தி விற் பாண் ய ெனனக் ேகாடல் ெபா ந்தா .
நாைல கிழவனான நாகைனக் காணப்ேபாந்த வடெந ந்தத்தனார் என்

ம்

சான்ேறார், தமக்கு இந்த நாகைனப்பற்றிப் பல ம் கூறிய ெசய்திைய இப்பாட் ன்கண்
ைவத் ப் பா , இவன் தந்த சிறந்த பாிசிைனப் ெபற்
"இவ் லகில் பாாி

த

இன் ற்றார். இதன்கண்,

ய வள்ளல்கள் இறந்ெதாழிந்தனர்; இரப்ேபார் குறிப்பறிந் தீ ம்

ேவந்த ம் இலராயினர்; இந்நிைலயில் வ ைம ற் றிரக்கும் என் மண்ைடைய ஈத்
மலர்ப்பவர் யாவ ளர்" எனப் பாிசிலைரக் ேகட்க, அவர் பல ம் "பாண் யன்
மறவனான நாைல கிழான் நாகன் உளன்; அவன் பைட ேவண் ம்வழி வா தவி ம்,
விைன யாராய்ச்சி ேவண் ம்வழி அறி தவி ம் ேவந்த க்குத் ைண ாிவன்.
ேதாலாத நல்ல கைழ ைடயவன்; அவன்பாற் ெசல்க’ என்றனர்; அதனால் யான்
அவன்பாற் ெசன்ற பாிசில் ெப ேவனாயிேனன்" என்ற க த்தைமத் ள்ளார்.
வடநாட் னின் ம் ெதன்னாட் ற் கு

குந்த பழங்கு யிற் ேறான்றிய பற்றி,

ெந ந்தத்தனார், வடெந ந்தத்தனார் என்

கூறப்ப கின்றார்.

ஞால மீமிைச வள்ளிேயார் மாய்ந்ெதன
ஏலா கவிழ்ந்தெவன் னிரவன் மண்ைட
மலர்ப்ேபார் யாெரன வினவ ன் மைலந்ேதார்
விசிபிணி ரசெமா மண்பல தந்த
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தி
ழ் ண் ட் பாண் யன் மறவன்
பைடேவண் வழி வா தவி ம்
விைனேவண் வழி யறி தவி ம்
ேவண் ப ேவண் ப ேவந்தன் ேறஎத்
தைச கம் படாஅ வாண்டைக ள்ளத் த்

5

ேதாலா நல் ைச நாைல கிழவன்
ப ந் பசி தீர்க்கும் நற்ேபார்த்

10

தி ந் ேவ னாகற் கூறினார் பலேர.
திைண ந்

ைற

(179)

மைவ. நாைல கிழவன் நாகைன வடெந ந்தத்தனார் பா ய .

உைர: ஞால மீமிைச வள்ளிேயார் மாய்ந்ெதன - உலகத்தின் ேமல்
வண்ைம ைடேயார் இறந்தாராக; ஏலா
ஏலா

கவிழ்ந்த என

கவிழ்ந்த என் இரவல் மண்ைட - பிறர்பால்

இரத்தைல ைடய மண்ைடைய; மலர்ப்ேபார் யார் என

வினவ ன் - ஏற்கும் பாிசு இட் மலர்த்த வல்லார் யார் என் ேகட்ட ன்;
மைலந்ேதார் விசி பிணி ரசெமா - தன்ெனா மா பட்ேடார வ த் ப்
பிணிக்கப்பட்ட ரசத்ேதா ; மண் பல தந்த - மண் பலவற்ைற ம் ெகாண்ட;
தி
ழ் ண் ண் பாண் யன் - மறவன் தி மகள் வி ம்பிய ண்ணிய ெதாழில்
ெபா ந்திய ஆபரணத்ைத ைடய பாண் யன் மறவன்; பைட ேவண் வழிவாள்
உதவி ம் - அவ க்குப் பைடேவண் யவிடத் வாட்ேபாைர தவி ம்; விைன
ேவண் வழி அறி உதவி ம் - அரசியற்ேகற்ற க மச்சூழ்ச்சி ேவண் யவிடத்
அைமச்சியெலா

நின்

அறி

உதவி ம்; ேவண் ப ேவண் ப - இவ்வா

ேவண் வன பல ம்; ேவந்தன் ேதஎத் - அவ்வரசனிடத் தவி; கம் அைச படாஅ
ஆண்டைக உள்ளத் - தான் ண்ட கம் ஒ பாற் ேகா த் தளராமற் ெச த் ம்
பக ேபால ஆண்ைமயி ம் சூழ்ச்சியி ம் தளராத ஆண்ைமக் கூ பா ெபா ந்திய
ஊக்கத்திைன ம்; ேதாலா நல் ைச நாைல கிழவன் - ேதாலாத நல்ல கைழ

ைடய

நாைல கிழவன்; ப ந்

பசி

பசி தீர்க்கும் நற்ேபார் தி ந்

ேவல் நாகன் - ப ந்தின

தீர்க்கும் நல்ல ேபாைரச் ெசய் ம் தி ந்திய ேவைல ைடய நாகைன; பலர் கூறினர் பல ம் ெசான்னார் எ- .
ப ந்

பசி தீர்க்கும் ேவல் என இைய ம்.

விளக்கம்: மண்ைட, உண்கலம். அ
ஏற்கும்ேபா

குவிந்

வாய்விாிந்தி ப் பதனா

அதன் வாய் ேதான்ற ஏந் வ ம், ஏலாப் ேபா

இயல்பாதல்பற்றி, "ஏலா

கவிழ்ந்த மண்ைட" ெயன் ம், இட்

கவிழ்த்

ம்,
ைவப்ப ம்

"மலர்ப்ேபார்" என் ம்

கூறினார். நாகைனப் பாடப் ேபாந்தவர், அவன் இைறவனான பாண் யைன, "மண்பல
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தந்த பாண் யன்" என்ற , அங்ஙனம் அவன் மண்பல ேகாடற்கும் இந்நாகேன பைட
ேவண் வழி வா

ம், விைனேவண் வழி அறி ம் உதவினாெனன்ப

வற்

த்தற்கு.

"அைச கம் படாஅ"ெவன்ற குறிப்
வகமாத ன், அதைன விாித் , "தான்
கம் ஒ பாற் ேகா த் தளராமல் ெச த் ம் பக ேபால ஆண்ைமயி ஞ்
சூழ்ச்சியி ம் தளராத"என் வைர கூறினார். தீர்க்கு ெமன் ம் ெபயெரச்சம்
நற்ேபாைரக் ெகாள்ளா

ேவைலக்ெகாண்

ம் என்பார், "ப ந்

ேவல் என இைய ம்"என்றார். ப ந் பசி தீர்க்கும் ேவல், தி ந்
நற்ேபார் நாகன் என ம் இைய ம்.

ண்ட

பசி தீர்க்கும்

ேவல் என ம்,

------------180. ஈர்ந்
ஈர்ந்

ர் என்ப

ர்கிழான் ேகாயமான்

இக்காலத்ேத ெகாங்கு நாட் ல் ஈஞ்சூர் என வழங்குகிற .

ேகாயமான் என்பான், இவ் ாி
ெப ஞ்ெசல்வ னல்லனாயி

ந்

ேசாழ ேவந்தர்க்குத்

ைண ாிந்தவன். இவன்

ம், இரப்ேபார்க்கு இல்ைல ெயன்னா

லவர் பா ம் கழ் ெபற்றான். இவன்

ஈ ம் சிறப்பால்

ேவந்தர்ெபா ட் ப் ேபா டற்றி, அதனால்

வ ம் ெபா ைளப் பாிசிலர்க்கு வழங்கும் பான்ைமயன். ேசரமான் குட் வன் ேகாைத,
ேசாழன் இலவந்திைகப்பள்ளித் ஞ்சிய நலங்கிள்ளி ேசட்ெசன்னி, ேசாழன்
குராப்பள்ளித் ஞ்சிய ெப ந்தி மாவளவன் ஆகிய
ேவந்தைரப் பா ப் ெப ம்
பாிசில் ெபற்ற ேகானாட்
இப்பாட் ற் பா

எறிச்சி

ர் மாடலன் ம ைரக் குமரனார், இவைன ம்

ள்ளாெரனின், இவன் ெகா க்கும் ெகாைடப் ெபா ளி

ம்

ெகா த்தற் கைமந்த குணநலேம, பண்ைட நல் ைசச் சான்ேறார் இவன்பால்
வ வித் ப் பாடச் ெசய்தெதன்ப ெதற்ெறனத் ெதளியற்பாற் .இவைனப் பா
இவன் தந்த பாிசிைலப் ெபற்

இன் ற்ற குமரனார், இப்பாட் ன் கண்ேண பாிசில்

ெபற்ற பாணெனா வன்,ெபறாைமயால் ெகா ப்பாைர யறி ம் ேவட்ைகயனாய் வ ம்
ேவெறா

பாண

க்குக் கூ வானாய், "பாண்பசிபபைகஞன் ஒ வன் ஈர்ந்ைதயில்

உள்ளான்; அவன் நிரம்பக் ெகா க்கும் அத் ைணச் ெசல்வ ைடய னல்லனாயி
இல்ைலெயன ம க்கும் சி ைம ைடயனல்லன்; ேபாாிற் ண்பட்
யாக்ைக
ெசன்

வ

ைடயவன்; நினக்கு வ ைம ெகட வி ப்பமாயின், எம்ெமா

அவைன இரப்ேபாமாயின், அவன் தன்

ம்,

நிைறந்த
வ க; யாம்

ர்க் ெகால்லைன வ வித் , அவற்கு

நம் உண்ணா வயிற்றிைனக் காட் , "உடேன ேவல் வ த் க் ெகா ; யான் ெசன்
ேபா டற்றிப் ெபா ள் ெகாணர்ந் , இவர்தம் பசி தீர்த்தல் ேவண் ம்‘ என்
யிரப்பான்"என் பா
ள்ளார்.
நிரப்பா

ெகா க்குஞ் ெசல்வ

மிலேன

ெசால்
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இல்ெலன ம க்குஞ் சி ைம மிலேன
இைற
வி மந் தாங்கி யமரகத்
தி ம் சுைவக் ெகாண்ட வி ப் ேணாய்தீர்ந்
ம ந் ெகாண் மரத்தின் வாள்வ மயங்கி
வ வின் வ ந்த யாக்ைகயன் ெகாைடெயதிர்ந்
தீர்ந்ைத ேயாேன பாண்பசிப் பைகஞன்
இன்ைம தீர ேவண் ெனம்ெமா
நீ ம் வம்ேமா
வா யிரவல

5

யாந்தன் னிரங்குங் காைலத் தாெனம்
உண்ணா ம ங்குல் காட் த் தன் ர்க்
க ங்ைகக் ெகால்லைன யிரக்கும்

10

தி ந்திைல ெந ேவல் வ த்திசி ெனனேவ.

(180)

திைண ந் ைற மைவ. ைற: பாணாற் ப் பைட மாம். ஈர்ந் ர் கிழான்
ேதாயன் மாறைனக் ேகானாட் எறிச்சி ர் மாடலன் ம ைரக் குமரனார் பா ய .
உைர: நிரப்பா

ெகா க்கும் ெசல்வ ம் இலன் - நாேடா ம் ெதாடர்ந்

ெகா க்கும் ெசல்வ ம் உைடயானல்லன்; இல்ெலன ம க்கும் சி ைம ம் இலன் இங்ஙனம் வறிஞனாயி ம் இரந்ேதார்க்கு இல்ைலெயனச் ெசால் ம க்கும்
ன்ைம

ைடயனல்லன்; இைற

வி மம் தாங்கி - தன் அரசுக்கு வந் ற்ற

ேபாரானைமந்த இ ம்ைபகைளத் தான் ெபா த் ; அமரகத் இ ம்
சுைகக்ெகாண்ட வி ப் ண் ேநாய் தீர்ந் - அந்தப் ேபாாின்கண் பைடக்கலங்கள்
சுைவக்ெகாைட சிறந்த ண்ணாகிய ேநாய் தீர்ந் ; ம ந் ெகாள் மரத்தின் வாள் வ
மயங்கி - ம ந் வாங்கிக்ெகாள்ளப் பட்ட மரம்ேபால வா ற்ற வ ஒன்ேறாெடான்
விரவி; வ

வின்

வ ந்த யாக்ைகயன் - ஆண்ைமக் குைறபா ன்ைமயின்

வைசயின்றி அழகுெபற்ற உடம்ைப

ைடயனாய்; ெகாைடெயதிர்ந்

ேயற் க்ெகாண் ; ஈர்ந்ைதேயான் - ஈர்ந்ைதெயன்
பாண் பசிப் பைகஞன் - பாணர
நின

வண்ைமைய

ாின்கண்ேண யி ந்தான்;

பசிக்குப் பைகவனாயவன்; இன்ைம தீரேவண் ன் -

வ ைம நீங்க ேவண் ைவயாயின்; நீ ம் வம் ேமா - எம் டேன நீ ம் வாராய்;
வாய் இரவல -

திய வா ைய ைடய இரவல; யாம்தன் இரக்குங் காைல - யாம்

தன்ைன யிரக்கும்ெபா

; தான் எம் உண்ணா ம ங்குல் காட்

- தான் எம் ைடய

உண்ணாத ம ங்கிைனக் காட் ; தன் ர்க் க ங்ைகக் ெகால்லைன இரக்கும் தன் ைடய ஊாின் வ ய ைகயிைன ைடய ெகால்லைன ேவண் க்
ெகாள்ளாநிற்கும் அவன்; தி ந்திைல ெந ேவல் வ த்திசின் என - தி ந்தின
இைலைய ைடய ெந ய ேவைல வ ப்பாயாக எனச் ெசால் எ- .
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பாண் பசிப் பைகஞன், ஈர்ந்ைதேயான்; அவன் தன்ைன யாம் இரக்குங்காைலத் தான்
எம் ம ங்ைகக் காட் , ேவைல வ த்திசின் எனக் ெகால்லைன யிரக்கும்; இரவல,
இன்ைம தீரேவண் ன், எம்ெமா

நீ ம் வ வாயாக, ெவனக் கூட்

ெசய்க. இரக்குெமன் இழித் க் கூறிய , பலகா
பசிக்கும் உதவ ேவண் தலா ம்.
விளக்கம்: நிரப்பா

ம் வ க்க ேவண் தலா

ெகா த்தலாவ , இலெனன்

ெகா த்தல்; நாேடா ம் ெதாடர்ந்

ம்

ம் எவ்வம் உைரயாவா

ெகா த்தாலன்றி, நிரப்பா

ெகாைடயாகாைமயின், "நாேடா ம் ெதாடர்ந்

விைன

ெகா க்கும்

ெகா க்கும்" என்

உைரத்தல். நிரப் ,

இன்ைம. "இல்ெலன இரந்ேதார்க்ெகான் றீயாைம இளி " (க .2) என்பவாக ன்,
இல்ெலன ம த்தல் சி ைமயாயிற் . இ ம்ெபன்ற , இ ம்பாற் ெசய்யப்பட்ட
ேபார்க் க விகள், வி ப் ண், கத்தி ம் மார்பி
ஈண் அத்திமரம் என்க. அத்திரத்தின் பால் ண்

ம் பட்ட ண். ம ந் ெகாள் மரம்,
க்கி ப. அதனால் அதன்

அ ப்பகுதி ெவட் ப்பட்ட வ க்கள் நிரம்பியி த்த ன், வ ப்பட்ட யாக்ைகக்கு
உவைகயாயிற் . வாஅள் வ
வைச ம் ெமய்வ க் குைறவா
"வைசயின்

நிைறந்தி ப்பி
ளதாகும் ெம

ம், ஆண்ைமக்குைறவா

ண்டாகும்

ம் இல்லாதவன் என்றற்கு,

வ ந்த யாக்ைகயன்"என்றார். தன் தாணிழற்கீழ் வா ம் ெகால்லைனத்

தான் இரத்தல் அைமயாதாக ன், அதற்கு அைமதிகூறல் ேவண் , "இரங்கு......உதவ
ேவண் தலா ம்"என் உைரகாரர் கூறினார்.
----------181. வல்லார் கிழான் பண்ணன்
வல்லார் என்ப ஓ ர். இவ் ர்க்குத் தைலவன் பண்ணன். சி கு கிழான்
பண்ணன்ேபால இவ ம் ைகவண்ைம ம் ேபார்வண்ைம
ைடயவன்.சி கு
ேசாழநாட் ெமன் லத் ஊராக, இவ்வல்லார் காட் நாட் வன் லத் ராகும்.
இவ் ைரச் சுற்றி வ ய அரண் உண் . அதைனச் சார்ந் காவற்கா ம் உண் .
இவ் ர் மன்றில் விளா மரங்கள் நின் தைழத் க் காய்த் க் கனிந்தி க்கும். அம்
மன்றிைனச் சார்ந்தி க்கும் மைனகளில் ன்றி ல் இவ்விளாவின் கனிகள் உதி ம்;
அம் மைனகளின் வா ம் மறத்திய ைடய தல்வர் விளவின் பழம் உதி ந்ேதா ம்
ஓ ச்ெசன்ெற ப்பர். அேதகாலத்தில் றத்ேத காவற்காட் ல் வா ம் பி யாைன
யீன்ற இளங்கன் ஓ வந் விளவின் உதிர்ந்த கனிைய ெய க்கும் இத்தைகய நலம்
சிறந்த ஊராகிய வல்லார் பண்ண க் குாியதாகும். இவைனச் ேசாணாட்
ைகய ர்ச் சி க ந் ம்பியா ெரன் ம் லவர் ஒ கால் ேபாந் இனிய பாட் ப்
பா ச் சிறப்பிக்க, இவ

ம் அவர்க்கு ேவண் ம் சி ைம ம் விதந்ேதாதிச் சிறப் றப்

125
பா ய ெகாண் சான்ேறார் இவைரச் சிறப்பாகக் க ந் ம்பியார் என
அைழப்பாராயினர். அப்பாட் க் கிைடத்தில .
இப்பாட் ன்கண், சி க ந் ம்பியார் பாணர்க்குக் கூ ம்
என்

ைறயில் வல்லார்

ம் ஊாின் அைமதிைய ெய த்ேதாதி, "பாணேன, பண்ணன் வல்லாெரன்

ஊாின்கண் உள்ளான்; வ ைமயால் உண்ணா

ம்

வ ந் ம் நின் சுற்றம் உண்

வாழ்தல் ேவண் ைவயாயின், வல்லார் கிழானான பண்ணன் பைகப் லம் ேநாக்கிச்
ெசல் தற்குள்ேள உன் பசிக்குப் பைகயாகிய பாிசில் ெப தற்கு இப்ேபாேத
ெசல்வாயாக"என் கூ மாற்றால் ேபாெரனிற் க ம் பண்ணன ஆண்ைமயிைன
விதந்ேதா கின்றார்.
இனி, இத் ெதாைக

ற்கண்

ள்ள "ஊர்நனி யிறந்த பார் திர் பறந்தைல"

( றம்.265) என் ெதாடங்கும் ைகய நிைலப் பாட் இப்பண்ணன் கரந்ைதப்
ேபாாிற்பட் ந கல் ல் நின்ற நிைலையக் குறிக்கின்ற . அதைனப் பின்னர்க்
காணலம்.
மன்ற விளவின் மைன ழ் ெவள்ளில்
க ங்க ெணயிற்றி காதன் மகெனா
கான வி ம்பி க் கன் தைலக் ெகாள் ம்
ெப ங்கு ம்
த்த வன் ல வி க்ைகப்
லாஅ வம்பிற் ேபார ங் க மிைள
வலாஅ ேராேன வாய்வாட் பண்ணன்
உண்ணா வ ங்க ம் ய்தல் ேவண் ன்
இன்ேன ெசன்மதி நீேய ெசன்றவன்
பைகப் லம் படரா வளைவநின்
பசிப்பைகப் பாிசில் காட் ைன ெகாளற்ேக.
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திைண ம் ைற மைவ. வல்லார்கிழான் பண்ணைனச் ேசாணாட்
சி க ந் ம்பியார் பா ய .
உைர: மன்ற விளவின் மைன
விளாவின
மகெனா

மைனயிடத்
- காிய கண்ைண

ைகய

ர்ச்

ழ் ெவள்ளில் - மன்றத்தின் கண்ேண நிற்கப்பட்ட

ழ்ந்த விளாம்பழத்ைத; க ங் கண் எயிற்றி காதல்
ைடய மறத்தி காதல் மக

டேன; கான இ ம் பி

கன்

தைலக் ெகாள் ம் - காட் வா ம் காிய பி யின கன் வந்ெத க்கும்; ெப ங்
கு ம் உ த்த வன் ல இ க்ைக - ெபாிய அரண் சூழ்ந்த வ ய நிலத்தின்கண்
ஊராகிய இ ப்ைப ம்; லாஅல் அம்பின் - லால் நா ம் அம்பிைன ம்; ேபார்
அ ங்க மிைள - ெபா தற்காிய காவற்காட் ைன

ைடய; வலாஅ ேரான் -
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வல்லாெரன்கிற ஊாிடத்தான்; வாய் வாள் பண்ணன் - வாய்த்த வாைள ைடய
பண்ணன் ; உண்ணா வ ங் க ம் உய்தல் ேவண் ன் - நின
வறிய சுற்றம் உண்

உண்ணப்ெபறாத

பிைழத்தல் ேவண் ைவயாயின்; நீ இன்ேன ெசன்மதி - நீ

இப்ெபா ேத ெசல்வாயாக; ெசன்

அவன் பைகப் லம் படரா அளைவ - ேபாய்

அவன் ேவற் ப் லத் ச் ெசல்லாத எல்ைலயில்; நின் பசிப்பைகப் பாிசில் காட் ைன
ெகாளற்கு - நின பசிக்குப் பைகயாகிய பாிசிைல நின வ ைமையக்
காட் ைனயாய்க் ெகாள் தற்கு எ- .
அம்பிற் ேபார ங் க மிைள என்பதற்கு, அம்பாற் ெபா தற்காிய க மிைள ெயனி
மைம ம். காட் ப் பாிசில் ெகாள் தற்கு இன்ேன ெசன்மதி ெயனக் கூட் க. மதி:
ன்னிைல விளக்கும் அைச.
விளக்கம்: மறவர் மைன மன்றத்தின் அ ேக அதைனச் சார இ த்த ன், மன்றத்தில்
நிற்கும் விளாமரத்தின் பழம் மைனயின் ன்றி ல் வி கிறெதன்றார். பி யாைன
க மிைளயில் வாழ்வெதன் ம், மறவர் இ க்ைக றஞ்ேசாி ெயன் ம் ெகாள்க.
அதைன ய த்தி ப்ப அக ம் அர மாத ன், இரண் மகப்பட
"ெப ங்கு ம் "என்றார் க மிைள ம் ஆழ் கிடங்கும் உயர் மதி ம் அம் ைட
ெயயி

ம் என அரண்கைள வகுத் ைரக்கும் இைய ெகாண் , இவ்வா

கூறப்பட்ட . "க மிைளக் குண்

கிடங்கி, ென மதில் நிைர ஞாயில் அம் ைடயா

ெரயில்"(பதிற். 20) எனப் பிற ம் கூ தல் காண்க. லால் நா ம் அம்பிைன ம், வாய்
வாைள
ைடய பண்ணெனன் ம், இ க்ைகைய ம் க மிைளைய
வலாெரன் ம் இையப்ப ேநாி .

ைடய

-------182. கட

ள் மாய்ந்த இளம்ெப வ தி

இளம்ெப வ தி ெயன்பான், பாண் ேவந்த ள் ஒ வன். கட

ற் கலஞ்ெச

த்திப்

பிறநா கட்குச் ெசன் வாணிகஞ் ெசய்த ம், மீன் பி த்த ம், த் குளித்த ம்
பண்ைடப் பாண் யர் ேமற்ெகாண்
ந்த ெதாழில். பாண் ேவந்த ம் இத் ெதாழிற்கு
ேவண் ம் ஆதர

ாிந் வந்தனர். தமிழரசர் கடாரம், சாவகம், ஈழம்

நாட் ன்கட் கலஞ்ெச
நி விய ெசய்தி, கடார

த்திப் பைடெகாண்
த ய நாட்

ெசன்

த ய

ேபா டற்றி, அரசு

ைற

வரலா கள் குறித்ேதா கின்றன. அங்ஙனம்

ெசன்ற கலங்களில் அரச குமர ம், பரத குமர ம் ெசல்வ

வழக்கம். பாண் நாட்

அரசகுமர ள், இளம்ெப வ தி, இளைமயிேல கற்பைவ கசடறக் கற் ,
அக்கல்விக்குத் தக ஒ கும் ேமம்பா ைடயவன். அவன் அவ்வப்ேபா பா ய
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பாட் க்கள் சான்ேறார்களால் ெபாி ம் ேபாற்றப்பட்

வந்தன. அத்தைகய நலம்

வாய்ந்த அவன் கல ர்ந் ெசல்ைகயில், கலங் கவிழ்ந் மாண்டான். அதனால்
அவைனச் சான்ேறார் கட ள் மாய்ந்த இளம் ெப வ திெயன் குறித்தனர். கட
மாய்வதற்கு
தமக்ெகன

ன், அவன் சான்ேறார் சான்றாண்ைமைய வியந்
யலா

இன்ேறல், இ

பிறர்க்ெகன

ய

ள்

கூ வானாய்த்,

ம் ெபாிேயார் உளராதலால் இவ் லகம் உள ;

மண் க்கு மா ம் என்ற க த்தால், "தமக்ெகன வாழாப்

பிறர்க்குாியாளர் இந்திரர் அமிழ்தம் கிைடப்பதாயி

ம் அதைனத் தமித்தி ந் ண்ணார்;

யாைர ம் ெவறார்; பிறர் அஞ்சுவ தஞ்சுவர்; அஞ்சி அதைனத் தீர்த்தற்கண் ேசாம்பார்;
கழ்ப் ெபா ட் த் தம் உயிைர ம் ஈவர்; பழியால் உலக

தா

ம் உயர்

வாி

ேவண்டார்; மனக் கவைல ங் ெகாள்ளார்; இவ்வியல்பிேனா

பிறர் நலம் ேப

ெபாிேயார் உளர்; அவரால் இவ்
பா
ள்ளான்.

இப்பாட்ைடப்

லகம் உளதாகின்ற "என்

ம்

ம்

உண்டா லம்மவிவ் லக மிந்திரர்
அமிழ்த மிையவ தாயி மினிெதனத்
தமிய ண்ட மிலேர னிவிலர்
ஞ்ச மிலர்பிற ரஞ்சுவ தஞ்சிப்
கெழனி யி ங் ெகா க்குவர் பழிெயனின்
உலகுடன் ெபறி ங் ெகாள்ளல ரயர்விலர்
அன்ன மாட்சி யைனய ராகித்
தமக்ெகன யலா ேநான்றாட்
பிறர்க்ெகன

ய

ந

5
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திைண: ெபா வியல். ைற: ெபா ண்ெமாழிக்காஞ்சி. கட
இளம்ெப வ தி பாட் .

ண் மாய்ந்த

உைர: உண்டால் அம்ம இவ் லகம் - உண்ேடகாண் இவ் லகம்; இந்திரர் அமிழ்தம்
இையவதாயி ம் - இந்திர்க்குாிய அமிழ்தம் ெதய்வத்தானாதல் தவத்தானாதல் தமக்கு
வந்

கூ வதாயி

ம்; இனிெதனத் தமியர் உண்ட

ம் இலர் - அதைன இனிெதன்

ெகாண் தனித் உண்ட ம் இலர்; னிவிலர் - யாேரா ம் ெவ ப்பிலர்; பிறர்
அஞ்சுவ அஞ்சித் ஞ்ச ம் இலர் - பிறர் அஞ்சத்தகும் ன்பத்திற்குத் தா ம் அஞ்சி
அ

தீர்த்தற்ெபா ட்

ம ந்தி த்த

மிலர்; கழ் எனின் உயி ம் ெகா க்குவர் - கழ்

கிைடக்கின் தம் ைடய உயிைர ம் ெகா ப்பர்; பழி எனின் உலகுடன் ெபறி
ெகாள்ளலர் - பழிெயனின் அதனால் உலக

ம் ெபறி

ம்

ம் ெகாள்ளார்; அயர்

இலர் - மனக்கவற்சியில்லார்; அன்ன மாட்சி அைனயராகிய - அப்ெபற்றித்தாகிய
மாட்சிைமப்பட்ட அத்தன்ைமயராகி; தமக்ெகன

யலா ேநான்றாள் - தமக்ெகன்
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யற்சிைய ைடய; பிறர்க்ெகன

ய

நர் - பிறர் ெபா ட்ெடன

யல்வார்; உண்ைம யான் - உண்டாதலான் எ- .
அஞ்சித் ஞ்ச மில ெரன மாறிக் கூட் க. இவ் லகம் பிறர்க்ெகன
ண்ைமயான் உண்ெடனக் கூட் க. ஆ ம் அம்ம ம் அைச.
விளக்கம்: இந்திரெரன்ற , ஈண் த் ேதவர்கைள. அமிழ்தம் அவர
அவர் வி ம்பின் வந்ெதய் ம் ைவயத்தி

ம், தவம் மிகப் ெபாிதாக

ய

ந

உணவாக ன்,
ன், தவத்தால்

வந்ெதய்தலாம். அதனால், "ெதய்வத்தானாதல் தவத்தானாதல் தமக்கு வந்
கூ வதாயின்"என்றார், "ைவய ம் தவ ம்
மாற்றா " ( றம். 358) என்

க்கின் தவத் க், ைகயவி யைனத்

சான்ேறார் கூ தல் காண்க. "ெதண்கட லமிர்தம்

தில்ைலயா ன ளால் வந்தால்" (தி க்ேகா. 12) என்பதனா ம், அ தம் மக்கள்
யற்சியால் ெபறலாகாைம ணரப்ப ம். யாவர்பா ம் அன் ைடய ெரன்றற்கு
" னிவிலர்"என் ம், பிறர் அஞ்சுவெதல்லாம் பழியாக ன், அதற்குத் தா ம்
அஞ்சினர். அச்ச ண்டாகிய வழிச் ெசயல தி

ண்டாத ன், அதைனம த் ,

அஞ்சத்தகும்

றார் என்பான், " ஞ்ச

குற்றப் பட

ன்பத்ைதப் ேபாக்கச் ேசாம் த

மிலர்" என் ம்,

ம் அதனால் மனத்ேத கவைல ம் எய் வதில ெரன்றற்கு, "அயர்விலர்"

என் ம், ேமற்குாித்த குணஞ்ெசயல்கைள ைடயா ெரன்பான், குணத்ைத
"அன்னமாட்சி"ெயன் ம், ெசயல்கைள "அைனயாராகி"ெயன் ம் கூறினான்.
------------183. பாண் யன் ஆாியப்பைட கடந்த ெந ஞ்ெசழியன்
பாண் ய ள் ெந ஞ்ெசழியன் என்

ம் ெபய ைடய ேவந்தர் பலர்

இ ந்தி த்த ன், அவாின் ேவ ப த்தற்கு இவைனச் சான்ேறார் ஆாியப்பைட கடந்த
ெந ஞ்ெசழியன் என இவன ெவன்றிச்ெசயைல ெய த்ேதாதிச் சிறப்பித் ள்ளனர்.
ஆாியப்பைட ெயன்ப வடவாாிய நாட் ப்பைட ரர்கைளயாகும். ெதன்குமாிக்குத்
ெதற்கி
ந்த தமிழகம் கடல் ேகாட்படேவ, பாண் ய ம் ேசாழ ம் ேசர ம் "இடஞ்
சிறிெதன் ம் ஊக்கம் ரப்ப" நிலம் ேவண் வட லத்ேத ன்ேனறிச் ெசன்
ெகாண்

க்ைகயில், வடவாாிய ம் ெதன்பகுதி ேநாக்கி வந்த வண்ணமி ந்தனர்.

அங்ஙனம் வ வாைரக் கற்சிைறேபாலத் தாங்கி நிற்ற ம், அ
ழ்ந்
கலைடத்ேதாைரப் ேபணி ேயாம் த ம் தமிழ் ேவந்த ைடய ெசயல்களாயின.
ஆதலாற்றான் பண்ைடத் தமிழ் ல்கள், தமிழ்க் க த் க்கள் பலவாக ம்
வடவாாியக் க த் க்கள் சிலவாக ம் ெகாண் ள்ளன. தமிழ்க் க த் க்கேள
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நிைறந்தி ந்த இலக்கணங்க ம் இலக்கியங்க ம் குறிக்ெகாண்
ேத யழிக்கப்பட்டன. வடவாாியக் க த் க்கள் சிலவாகவாயி ம் உைடய பழந்தமிழ்
ல்கேள உளவாயின. இப்ேபா ள்ள சங்க இலக்கியங்கள் ற் க்கு ன்
வி க்காேட ம் வடவாாியக் க த் க்கைள ைடயவா யி த்தலாற்றான் நிைல ேப
ெபற்றன. அைடக்கலம் க்கு உட்பைகயாய்ப் றத்ேத ெவளிப்படா ெதா கிேனா
ெராழிய, ெவளிப்பைடயாய்ப் ெபாரவந்த ஆாியப்பைடயிைன வஞ்சியா ெபா
ெவற்றி ெகாண்ட மாண்பினால் இந்ெந ஞ்ெசழியன் "ஆாியப்பைட கடந்த
ெந ஞ்ெசழியனாய்"விளங்க ற்றான். ேகாவலைனக் ெகாைல ாிந்த பாண் யன்
ெந ஞ்ெசழியைன ம் இளங்ேகாவ கள், "வடவாாியர் பைட கடந் , ெதன்றமிழ்நா
ெடா ங்கு காணப், ைரதீர் கற்பின் ேதவி தன்
பாண் யன் ெந ஞ்ெசழியன்"என்பர்.
இவ்ேவந்தன

நா

டன், அைரசுகட்

ற்

ஞ்சிய

நானிலத் ைதந்திைண வள ம் ெப க ைடய தாயி

வளம் ெபறாதாயின், சீரழி

ெமன்பைதத் ெதளிய

ம், கல்வி

ணர்ந்தான். நாட் மக்கள்

கல்வியறி ைடயராதல் ேவண் , "கல்வி வழங்கும் ஆசிாிய

க்கு உற்றவிடத்

த தல்

ேவண் ம்; ேவண் மளவிற்கு மிகேவ அவற்குப் ெபா ள் வழங்குதல் ேவண் ம்; மிக்க
ெபா ள் ெகா த்தவழி ம் ஆசிாியைன வழிப தற்கு ெவ ப்பைடதலாகா ;
இவ்வாெறல்லாம் ெசய் கல்வி கற்ப நன் எனத் ெதாடங்கி இப்பாட் ன்கண்,
கல்வியில்லாற்குத் தான் பிறந்த கு ம்பத்திேல தன்ைனப் ெபற்ற தாயா ம்
சிறப்பளிக்கப்படமாட்டா என் ம், அவன் நாட் அரசு ைற ம்
கல்வியறி ைடேயாைனேய ைணயாகக் ெகாள் ேம தவிரக் கல்லாதாைன
ேயலாெதன் ம், கற்ேறான் கீழ்நிைலயில் பிறந்தானாயி
ண்டாகும்; ேமல்நிைலயிற் பிறந்ேதா

ம், அவற்குத் தைலைம

ம் அக்கீழ்ப்பிறந்தான் தைலைமயிற்றான் அக்

கல்விகுறித் வழிபட்ெடா க ேவண் ெமன் ம், இவ்வாற்றால் கு ம்ப ம்
ச தாய ம் அரசிய ம் யாைவ ம் கல்வி நலத்தால் சிறப்பைடதலால் கற்றல் நன்
என் ம் வற்
த்தி ள்ளான்.
உற் ழி தவி
ெபா ள் ெகா த் ம்
பிற்ைறநிைல னியா கற்ற னன்ேற
பிறப்ேபா ரன்ன டன்வயிற் ள் ம்
சிறப்பின் பாலாற் றா மனந் திாி ம்
ஒ கு ப் பிறந்த பல்ேலா ள் ம்
த்ேதான் வ க ெவன்னா தவ ள்
அறி ைட ேயானா றரசுஞ் ெசல் ம்
ேவற் ைம ெதாிந்த நாற்பா ள் ம்
கீழ்ப்பா ெலா வன் கற்பின்
ேமற்பா ெலா வ

மவன்கட் ப ேம.

5
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உைர: உற் ழி உதவி ம் - தன் ஆசிாிய க்கு ஓர் ஊ
தீர்த்தற்கு உவந்

உற்றவிடத்

அ

உதவி ம்; உ ெபா ள் ெகா த் ம் - மிக்க ெபா ைளக்

ெகா த் ம்; பிற்ைற நிைல
ெவறா

பா

னியா

கற்றல் நன்

- வழிபாட்

நிைலைமைய

கற்றல் ஒ வ க்கு அழகி ; பிறப் ஓரன்ன உடன்வயிற் ள்

என்ேனா காரணெமனின், பிறப் ஒ

தன்ைமயாகிய ஒ

ம் - அதற்கு

வயிற் ப் பிறந்ேதா ள்

ம்;

சிறப்பின் பாலால் - கல்வி விேசடத்தால்; தா ம் மனம் திாி ம் - தா ம் மனம்
ேவ ப ம்; ஒ கு ப் பிறந்த பல்ேலா

ள்

ம் - ஒ

கு யின் கட்பிறந்த பல ள்ேள;

த்ேதான் வ க என்னா -; அவ ள் அறி ைடேயான் ஆ
அறி ைடேயான் ெசன்ற ெநறிேய; அரசும் ெசல்
ெதாிந்த நாற்பா

ள்

ம் ேவ பா

ம் - அரச

- அவ ள்
ம் ெசல்

ெதாியப்பட்ட நாற்குலத் ள்

ம்; ேவற் ைம

ம்; கீழ்ப்பால்

ஒ வன் கற்பின் - கீழ்க்குலத் ள் ஒ வன் கற்பின்; ேமற்பால் ஒ வ ம் அவன்கட்
ப ம்- ேமற்குலத் ெளா வ ம் இவன் கீழ்க்குலத்தாெனன் பாரா கல்விப்
ெபா ட் அவனிடத்ேத ெசன் வழிப வனாதலான் எ- .
விளக்கம்: உற் ழி

த க என் ம், உ

ெபா ள் ெகா க்க என் ம்

அறி
த்தவன், "பிற்ைற நிைல னியா கற்க"என்ற , இவ்விரண் ம் ெசய்தவழித்
தன்பால் உயர் ம் இவற்ைறப் ெப ம் ஆசிாியன்பால் தாழ் ம் உண்டாதலால்
அவ் யர் வழித் ேதான் ம் மானம் ஆசிாியன் ஆைணவழி நின் தாழ்ந்
ேகட்டற்குத் தைட ெசய் ம்; அதனால் கல்வியறி

நன்கு ெபறப்படாைமேயா

மாணாக்கர்க்குக் கைடைமநிைல ம் உண்டாதலால், அம் மானம் அறெநறிப்பட்ட
மானமாகாெதன விலக்கிப் "பிற்ைறநிைல னியா கற்க"என்றான். ஆசிாியற்கு
உற் ழி தவி ம் உ ெபா ள் ெகா த் ம் மாணாக்கன் ெபா ணிைலயில்
உயர்ந்தானாயி
அறமாதலா

ம், அவ் யர்ைவ மனங்ெகாள்ளா

பணி ைடயனாதல்

ம், பணிவிலனாதல் அறத் க்கு மாறாதலா

ம், ெசல்வ மாணாக்கன்

ஆசிாியன் பால் பணிவிலனாகும் மானம் "அறெநறிப்பட்ட மானமாகா’ தாயிற் . கல்வி
பயி ம் மாணாக்கன் தன் ஆசிாிய க்கு ஓரள ெபா ள் ெகா த்தற்குக்
கடைமப்பட்டவேன. உாிய அள ெபா ள் ெகா த்த ன், ஆசிாிய க்கு
ஊ பா ற்றவிடத் உத தல் ேவண்டா எனக் க தற்க என்றற்கு "உற் ழி
தவி ம்"என் ம், உாிய அளவி ம் மிைகபடேவ த க என்பான், "உ ெபா ள்
ெகா த் ம்" என் ம் கூறினான் ஊற் ழி த தல் எல்லார்க்கும் ெபா வாய்
அறமாத ன் அதைன

த

ம், உ ெபா ள் ெகா த்தல் ெசல்வ ைடயார்க்ேக

இயல்வதாக ன், அச்சிறப் ப்பற்றி அதைனப் பின் ைவத் ம் ெமாழிந்தான். இக்காலக்
கல்வித்

ைறயில் இவ் ணர்

அறேவ யில்லாெதாழிந்தைமயின், ஆசிாியர்கைள
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அ ைமகளாகக் க தி யல்லற்ப த் ம் கீழ்ைமப் பண் ைடய ெசல்வமாக்கள் கல்வித்
ைறகட்குத் தைலவர்களாகத் ேதான்றி, நாட்

மக்களின் நல்லறிைவ

ைளயிேல

ெக த் , அவாிைடேய ஒ ைம ணர் ம் சீர்த்த லைம ம் உண்டாகாவா
ெசய் விட்டைத இக்கால நிைல ெய த் க் காட் கிற . உற் ழி தவி ம்
உ ெபா ள் ெகா த் ம் கல்வி பயி ம் மாணாக்கற்குப் பிற்ைறநிைல எற் க்கு
ேவண் வ ? ஒ வர்பால் அாிய ெபா ெளான்

உளதாயின் அதைனப் ெபற

யல்ேவார் அவர்க்கு உற் ழி தவி அவர் அன்ைபப்ெபற யல்வர்;
அன் ளதானாலன்றி அ ைம ைடய ெபா ைளக் ெகா த்தற்கு அவர்க்கு
மன ண்டாகா . அல்ல

உம், அவ்வாிய ெபா ள் விைலெகா த் ப்

ெபறற்பாலதாயின், அதன் விைலயி
இஃ

ம் மிக்க ெபா ைளக்ெகா த் ப் ெபற

யல்வர்.

என் ம் காணக்கூ ய உலகியல் நிகழ்ச்சி. ஆசிாியன்பால் உள்ள ெபா ேளா,

அவன் மனங் கனிந் ‘வழங்குதல் ேவண் ’ ெமனத் தாேன விைழந் ெகா த்தாலன்றி,
ேவ எவ்வைகயா ம் எத்திறத்தாரா ம் ெபறக்கூ யதன் . இதைனக் ெகாங்கு
ேவளிர், "அரசின் ஆகா ஆைணயின் ஆகா "என்ற ஈண் நிைன கூரத்தக்க .
அன் ம் வழிபா ேம ஆசிாியன்பா ள்ள அறி ச் ெசல்வத்ைதப் ெப தற்கு
வாயிலாவன. ஆன பற்றிேய இப்பாண் யன், "உற் ழி

தவி ம் உ ெபா ள்

ெகா த் ம்"அன் ெசய்க; "பிற்ைறநிைல னியா "வழிப க என் எ த்த
எ ப்பிேலேய வற்
த்தினான். தி வள் வ ம் "உைடயார் ன் இல்லார்ேபால்
ஏக்கற் ம் கற்றார்"உயர்ந்ேதார் என் ம், அவ்வா "கல்லாதவர் கைடயேர"என் ம்
கூறினார். ெபற்ற தாய்க்குத் தன் வயிற்றிற் பிறந்த பிள்ைள எத் ைணப்
ெபா வற்றி ப்பி ம் மனெவ ப் ண்டாகா ; தி வள் வர், "ஈன்றாள் கத்ேத ம்
இன்னாதால்"என்ப காண்க. அத்தைகய தா ம் தன் மகன் கல்வியில்லாைமயாற்
கைடயனானா ெனன்ப காண அ வ ப் க் ெகாள்வெளன்பான். "தா ம் மனம்
திாி ம்"என்றான். "தம்மிற்றம் மக்கள் அறி ைடைம மாநிலத் , மன்

யிர்க்ெகல்லாம்

இனி " என்ப , ெபற்ேறார்க்கும் கற்ேறார்க்கும் ேநாக்கமாத ன், மாநிலத்
மன் யிர்க் கின்ப வாழ் வழங்கும் அரசு ைற அறி ைடேயாைனேய ேநாக்கி
யியங்கும் என்பான், "அறி ைடேயான் ஆ

அரசும் ெசல்

ம்" என்றான்.

அறி ைடேயான், "பைட ேவண் வழி வா தவ ம், விைன ேவண் வழி
அறி தவ ம்"கடன் என்பைத வடெந ந்தத்தனார் உைரத்தவாற்றால் இனிதறியலாம்.
பார்ப்பார் அரசர் வணிகர் ேவளாளெரன்ற நால்வைகயிைன ம், "நாற்பால்"என்றான்.
இ வடவாாியப் பகுப்
ைற. தமிழகத்தில் தமிழ் மக்களிைடேய இப் பாகுபா
இன் ம் கிைடயா ; என் ம் இ ந்ததில்ைல வடவாாிய
ெகாண்ெட ந்த "இந்

ல்கைளய ப்பைடயாகக்

லா"(Hindu Law) வில் மட் ல் இ க்கிற . ேவளாளர்

கீழ்ப்பாலாராயின், அவர்க்குாிய ெதாழிலான உழ உயர் ெதாழிலாகத் தி வள்
தலாய சான்ேறார்களால் உயர்த் க் காட்டப்பட மாட்டா . கல்வியறி
நாற்பாலார்க்கும் ெபா வாத ன், அறிஞைன இப் பாற்பாகுபா

கட் ப்ப த்தா

வர்
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ெதன்றற்கு, "கீழ்ப்பா ெலா வன் கற்பின் ேமற்பாெலா வ ம் அவன்கட்
ப ேம"என்றான். "கீழ்ப்பா ெலா வன் கற்பின்"என்றாற்ேபால "ேமற்பா ெலா வன்
கல்லா னாயின் அவ
"ேமற்குலத் ள் ஒ வ

ம்" என்னா , "ேமற்பா ெலா வ

ம்"என் ம், உைரகாரர்,

ம்"என் ம் கூறிய , ேமற்பாலா ெனா வன் கற்றவனாயி

கீழ்ப்பாெலா வன் கற் த் தைலவனாயின், அவன்பாற் ெசன்
என்பைத வற்
த் கிற .

ம்,

வழிப தற்குாியன்

---------184. பாண் யன் அறி ைட நம்பி
பாண் யன் அறி ைட நம்பி பாண் நாட்ைட யாண் வ ைகயில் ேசாழநாட்
உைற ாில் ேகாப்ெப ஞ் ேசாழனி ந் ஆட்சி ாிந்தான். பாண் நாட் ப் பிசிர்
என் ம் ஊாி
ந் சான்ேறாரான ஆந்ைதயார் ேகாப்ெப ஞ் ேசாழைனக்
காணாமேல அவ

ைடய குண நல

ம் ஆட்சி நல ம் சான்ேறாராற் ேகள்வி ற் ,

அவன்பால் ெப நட் ப் ண்டனர். அந்நட் , "உயிர்கலந் ெதான்றிய ெசயிர்தீர்
நட்பாய்"ேகாப்ெப ஞ் ேசாழன் வடக்கி ந் உயிர்விட்டவழி இவ ம் உயிர் வி தற்
ேக வாயிற் . பாண் நாட் ச் சான்ேறாராகிய பிசிராந்ைதயார்க்குத் தம் நாட்
ேவந்தனான பாண் யன் அறி ைட நம்பிபால் பிறவாமல், ேசாழநாட்

ேகாப்ெப ஞ்

ேசாழன்பால் ெப நட் ள தாயிற்ெறனின், இச்சான்ேறா ைடய அன்ைபப்
ெப தற்குாிய நலம் இப்பாண் யன்பால் இல்ைல ெயன்ப தாேன ெபறப்ப ம்.
இப்பாண் யன் தன் கு களிடத் இைற வாங்கும் ெநறியிற் ெப ந்தவ ெசய்தான்.
இவன்பால் சூழ்ந்த அரசியற் சுற்றத்தார் இவைன இ த் ைரத் ெநறிப்ப த் ம்
ேநர்ைமயின்றி, நீர் ேபாகும் வழிப் ல் சாய்ந் ெகா ப்ப ேபால, இவன் விைழந்த
வழிெயல்லாம் ைழந் ெகா த் அரசிய ல் வா ம் மக்கட்குத்
ன்ப ண்டாக்கினர். மக்கள் பால் ேவந்த க்கு அன் சு ங்கியதாயிற் . கு கைள
மிக வ ந்தி இைற வாங்குவதில் அவ்ேவந்தன் வி ப் ைடயனாயினான். இதைனக்
காணப் ெபாறாத சான்ேறார் பிசிராந்ைதயாைர அரசன்பால் வி த் நல்லறி
ெகா த் மா ேவண் னர். அவ ம் அரசன் ெசயல்வைககைளத் தாேம ஆராய்ந்தார்.
குற்றம் அரசன இைற வாங்குந் திறத்தி ம் அதற்குத் ைணெசய் ம் அரசியற்
சுற்றத்தார் திறத்தி ம் இ ப்ப கண்டார். அரசன் ஆடல் பாடல் த ய இன்பத்
ைறகளில் எளியனாயி ப்ப ம் ெதாிந்த . இக்குைறகைள அரசற் ெக த் ைரத்
ெநறிப்ப த் வ நாட் க்கு இன்றியைமயாத பணி ம் சான்ேறார்க்குத் தாம்
ெசய்யக்கடவ கட மாதைல ணர்ந்தார்; பாண் யைனச் ெசன் கண்டார்.
ஆந்ைதயார் ேகாப்ெப ஞ் ேசாழன் த ய ெப ேவந்தர் பாராட் க் ேகண்ைம
ெகாள்

ம் லைம நலம் சிறந்தி ப்பைத நன்கறிந்தவனாக ன், ேவந்த

வி ப்ேபா

ம் அவைர

வரேவற்றான். அக்காைல, இப் பாட் ைனப் பா க் காட்

அப்பாண் யைன ெநறிப்ப தினார். இதன்கண், "களிற்றி யாைனக்கு உணவாகும்
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ெநல், அ

விைள ம் நிலத்தி

ந்

ெகாணரப் பட் க் கவளங் கவளமாகக்

ெகாள்ளப்ப மாயின், விைளநிலம் ஒ மா அளவி ம் குைறந்த தாயி ம் பல நாட்கள்
அக்களிற் க்கு உண தரவல்லதாம். யாைனக்ெகன்
மா நிலத்ைத விட் ெநல்
விைதப்ப, அ

விைளந்

வாய் குமளவி

சாய்ந்

கிடக்ைகயில் அதைனத் தனிேய ேமயவி ன், அதன்

ம் கால்களால் ெக வ

ெப தற்காிய அரசிைறைய ெநறியறிந்

மிகுதியாகும்; இவ்வாேற ேவந்த
ைறேய ெகாள்வானாயின், நா

ம் தான்
ெப ம்

வளம் பைடத் ச் ெசல்வத்தாற் கழ் ெப ம்; அவ்ேவந்தன் நாேடா ம் வாிைசயறி ந்
திறமில்லாச் சுற்றம் சூழத் தா ம் ெமல் யனாய்க் கு கள்பால் அன்பின்றி மிக்க
இைறைய வாங்க
ெபா ள் ேசரா ; நா

வானாயின், யாைன க்க விைள நிலம் ேபால, அவற்கும்
ெகட்டழி ம்"என்

ெசவியறி

த் ள்ளார்.

காய்ெநல் ல த் க் கவளங் ெகாளிேன
மாநிைற வில்ல ம் பன்னாட் காகும்
ெச வாயி ந் தமித் ப் க் குணிேன
வாய் கு வதனி ங் கால்ெபாி ெக க்கும்
5 அறி ைட ேவந்த ெனறியறிந் ெகாளிேன
ேகா யாத் நா ெபாி நந் ம்
ெமல் யன் கிழவ னாகி ைவக ம்
வாிைச யறியாக் கல்ெலன் சுற்றெமா
பாி தப ெவ க்கும் பிண்ட நச்சின்

5

10 யாைன க்க லம்ேபாலத்

10

தா

ண்ணா

லக ங் ெக ேம.
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திைண: பாடாண் ைண. ைற: ெசவியறி
நம்பி ைழச் ெசன்ற பிசிராந்ைதயார் பா ய .

உ. பாண் யன் அறி ைட

உைர: காய் ெநல் அ த் க் கவளங் ெகாளின் - காய்த்த ெநல்ைல ய த் க்
கவளமாகக் ெகாள்ளின்; மா நிைற வில்ல ம் - ஒ
பல்நாட் காகும் - பல நாைளக்காகும்;

ெச

மாவிற் குைறந்த நிலத்திற் கதி ம்;
வாயி

ம் -

ெசய்யாயி

ம்;

தமித் ப் க்கு உணின் - யாைன தனித் ப் க்கு உண் மாயின்; வாய் குவதனி
கால் ெபாி ெக க்கும் - அதன வாயின்கட் குந்த ெநல்
ம் கால் மிக ம்

ம்

ெக க்கும்; அறி ைட ேவந்தன் - அப்ெபற்றிேய அறி ைடய அரசன்; ெநறி அறிந்
ெகாளின் - இைற ெகாள் ம் ெநறிைய அறிந் ெகாள்ளின்; நா ேகா யாத் ப்
ெபாி நத் ம் - அவன் நா ேகா ப் ெபா ளிைன யீட் க்ெகா த் த் தா ம் மிக ம்
தைழக்கும்; கிழவன் ெமல் யனாகிய - ேவந்தன் அறிவால் ெமல்
- நாேடா ம்; வாிைச அறியாக் கல்ெலன் சுற்றெமா

யனாகிய; ைவக

- தரமறியாத உ தி கூறா

ம்
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அவன் வி ம் வதைனேய தா ம் கூ ம் ஆரவாரத்ைத ைடய சுற்றத்ேதா கூ ;
பாி தப எ க்கும் பிண்டம் நச்சின் - அன் ெகடக் ெகாள் ம் ெபா ட்ெடாகுதிைய
வி ம்பின்; தா ம் உண்ணான் உலக ம் ெக ம் - தா
உலக ம் ெக ம் எ- .
பாி

தவ என்ேறாதி, அக்கு கட்கு வ ந்த மிக ெவன்

ம் உண்ணப்ெபறான்

உைரப்பா

ளர்.

‘ெமல் யன் கிழவனாகி’ ெயன் ம் பாடம்.
விளக்கம்: மா, குழி, ேவ
குழி;

குழி ெகாண்ட

ெயன்பன நிலவளைவ வைக. இ ப
ஒ

ேவ . ெசய்ெயன்ப

ஒ

மா ெகாண்ட

ஒ

தைள. ேகா , மிக்கேதார்

அளவிைனக் குறிப்ப . நந் ம், தைழக்கும்; நந் தல் இப்ெபா ட்டாதைல,
"நத்தம்ேபாற் ேக

ளதாகும் சாக்கா ம்" (குறள். 235) என்பதனா

மறியப்ப ம்.

ெமல் யன், அறிவால் வன்ைமயில்லாதவன், "ெவள்ேவ லண்ணல் ெமல் யன்
ேபான்ம்"(பதிற். 51) எனப் பிற ம் கூ தல் காண்க. வாிைச, தகுதி; "ெபா ேநாக்கான்
ேவந்தன் வாிைசயா ேநாக்கின், அ ேநாக்கி வாழ்வார் பலர்"(குறள்.528) என்பதனால்
வாிைசயறிதல் இன்றியைமயாைமயறிக. இப்பாட் ன் க த்ைதேய, "வாய்ப்ப ங்
ேக மின்றாம் வாிைசயி னாிந்
கழனி ேமயின், வாய்ப்பட

நா

ம், காய்த்தெநற் கவளந் தீற்றின் களி தான்

ன்றிப் ெபான் ம் வல்லனாய் மன்னன் ெகாள்ளின்,

நீத்தநீர் ஞாலெமல்லா நிதிநின்
கூ தல் காண்க.

சுரக்கு மன்ேற" (சீவக.2907) என்

தி த்தக்கேதவர்

-----------185. ெதாண்ைடமான் இளந்திைரயன்
கச்சிையத் தைலநகராகக்ெகாண்ட ெதாண்ைடநாட் ேவந்தர்கள் ெதாண்ைடமான்
என் ெசால்லப்ப வர். அவர்கைளத் ெதாண்ைடயர் என் ம் வழங்குவர்.
இவ்விளந்திைரயைன ம் சான்ேறார் "ெதாண்ைடேயார் ம க"என்பர். ெதாண்ைட
நாட் க்கு வடக்ெகல்ைல ேவங்கடமாகும். "விைனநவில் யாைன விறற்ேபார்த்
ெதாண்ைடயர், இனமைழ தவ ம் ஏற்ற

ெந ங்ேகாட் , ஓங்குெவள் ள வி

ேவங்கடம்"(அகம். 213) எனச் சான்ேறார் கூ தல் காண்க. இதற்குத் ெதன்ெனல்ைல
ெபண்ைணயா ம், ேமெலல்ைல வடார்க்காட்ைட ம் ேசலமா நாட்ைட ம் பிாிக்கும்
சவ்வா மைலத்ெதாட மாெமன்ப கல்ெவட் க்களால் அறிகின்ேறாம்.
இத்ெதாண்ைடயைர, "உர வாள் தடக்ைகக் ெகாண்

ண் த் ெதாண்ைட

ேயார்"(ெப ம்பாண். 454-5) என் ம், "ெபா வார் மண்ெண த்

ண்

ம் அண்ணல்

யாைன வண்ேடர்த் ெதாண்ைடயர்"(கு ந். 240) என் ம், "விைனநவில் யாைன
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விறற்ேபார்த் ெதாண்ைடயர்" (அகம்.213) என் ம், சான்ேறார் கூ வைத, ேநாக்கின்
இத் ெதாண்ைடயர் யாைனப்பைட ெகாண் ெப ம்ேபா டற் ம்
சிறப் ைடயெரன்ப ெதளிவாம். அதியமான் ெந மானஞ்சியின் ெபா ட்
ஒளைவயார்

ெசன்ற ம், இத்ெதாண்ைடமான்களில் ஒ வனிடேமயாகும்.

இத் ெதாண்ைடமான்களில் இளந்திைரயன் என்பவன் மிக்க சிறப் ைடயவன்.
இவைனக் க ய

ர் உ த்திரங்கண்ணனார், "இ நிலங்கடந்த தி ம

மார்பின்,

ந்நீர் வண்ணன் பிறங்கைட அந்நீர்த், திைர த மரபின் உரேவான்
உம்பல்"(ெப ம்பாண்.29-31) என்பதனால், இவன்
ேபாந்

ன்ேனான் திைரகடல் வழியாகப்

ெதாண்ைட நாட் க்கு ேவந்தனாயினாெனன் ம், அவன் வழித் ேதான்றல்

இவெனன் ம் அறியலாம். ெவன்ேவற்கிள்ளி ெயன்

ம் ேசாழ

ேவந்தன் மகள் பீ வைள ெயன்பாட்கும் பிறந் , கட

ல் கல

சிைதந்ததாக, இவன் திைரயில் மிதந்

க்கும், நாகநாட்
ர்ந்

வ ங்கால் அ

கைர யைடந்தாெனன மணிேமகைல

கூ கிற . பின் அவன் அக் காரணத்தால் திைரயெனனப்பட்டாெனன் ம், ேவந்தன்
மகெனன்றற் கைடயாளமாகத் ெதாண்ைடக்ெகா யணிந்தி ந்த பற்றி அவன்
ெதாண்ைடமானாயினான்; அவனாண்ட நா
இத்திைரயன், தமிழ் ேவந்தர்

வ ள்

ெதாண்ைட நாடாயிற்ெறன் ம் கூ ப

ம் "அல்ல

க ந்த அறம் ாி ெசங்ேகால்"

உைடைமயாற் சிறந்தவெனன் ம், "குணகடல் வைரப்பின்
மண் லம் பாாித் தாங்கு,

ந்நீர் நாப்பண், பகற்ெசய்

ைற ேவண் நர்க்கும் குைற ேவண் நர்க்கும், ேவண் ப

ேவண் ப ேவண் னர்க் க ளி" ேமம்பட்டவெனன் ம், " லவர்
பைகவர், க மதி ெலறிந்

கு மி ெகாள்

ம், ெவன்றி யல்ல

ண்கட னாற்றிப்

விைன டம் ப

ம்,

ஒன்றல் ெசல்லா"உரேவாெனன் ம், அவன் நாட் ல் ஆறைலகள் வ ம் பிற தீங்கு
ாிேவா ம் இலெரன் ம் ெப ம்பாணாற் ப்பைட ெபாிெத த் ப் ேபசுகின்ற .
இவ்வா ெசங்ேகான்ைமயால் சிறப் மிக்க இளந்திைரயன் ஆட்சியில் அளி ந்
ெதற ம் எளிய ைறயில் நடந்தன. இவைனப் பைகத் மைலந்த ேவந்தர்களின்
மன்றங்கள் பாழ்பட்டன; இவைன நயந்தவர் நா கள் நன்ெபான்
ேதாங்கின. நாேடா ம் ேவந்தர் பல ம் பல்ேவ

ப்ப நலமிகுந்

வைகயில் பணிந் , "நட் க் ெகாளல்

ேவண் நயந்திசிேனா ம், ப் க் ெகாளல்ேவண் ய ைணயி ேலா ம், கல்
கடற்படர்ந்தாங்கு"இவன்பால் வந்தவண்ண மி ந்தனர். இவர்கட்கு

ழ வி

ேவண் வனவற்ைற அ ளிய இவ் விளந்திைரயன், அரசிய ன் ெசம்ைம குறித்
அவர்கட்குச் சில அறி ைரக ம் வழங்கினன். அவற் ட் சில பாட் மாம். இங்ேக
காட்டப்ப ம் பாட்

அவற் ள் ஒன்றாகும். இதன்கண், "அரசியைல ஒ

சகடமாக

வமித் , சகடத்ைத உைகப்பவன் உைகக்குந் திறத்ைத மாண் ற அறிந்தானாயின்,
அஃ

இைட

சிறி மின்றி இனி

ெசல்

ம்; அத்திறம் அறியானாயின்,
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ெநறியல்லா ெநறியிற் ெசன் ேசற்றில் அ ந்தி மிக்க ன்பத் க் குள்ளாவன்;
அவ்வாேற அரசியைல நடத் ம் ேவந்தன் அரசியல் ைறையத் திறம் பட
அறிந்தானாதல் ேவண் ம்; அதனால் நா நலம் ெப ம்; அவ ம் சீர்ெப வான்;
அறியானாயின் உட்பைக றப்பைககளாகிய ேசற்றில் அ ந்திக் ெக வன்"என்
அறி
த் ள்ளான்.
கால்பார் ேகாத் ஞாலத் தியக்கும்
காவற் சாகா ைகப்ேபான் மாணின்
ஊறின் றாகி யாறினி ப ேம
உய்த்த ேறற்றா னாயின் ைவக ம்
பைகக்கூ ழள்ளற் பட்

5

மிகப்பஃறீேநாய் தைலத்தைலத் த ேம.

(185)

திைண: ெபா வியல்.
இளந்திைரயன் பாட் .

ைற: ெபா ண்ெமாழிக் காஞ்சி. ெதாண்ைடமான்

உைர: கால் பார் ேகாத்
காவற் சாகா

- உலகின் கண்ேண ெச

மாணின் - அதைனச் ெச
ப ம் - ஊ

- உ ைளைய ம் பாைர ம் ேகாத் ; ஞாலத்
த்

த் ம் காப் ைடய சகடந்தான்; உைகப்ேபான்

ேவான் மாட்சிைமப்ப ன்; ஊ

பா ல்ைலயாய் வழிைய இனிதாகச் ெசல்

அவன் அதைன இனிதாகச் ெச

இயக்கும்

இன்றாகி ஆ

இனி

ம்; உய்த்தல் ேதற்றானாயின்-

த் தைலத் ெதளியமாட்டானாயின்; ைவக

ம்

பைகக்கூழ் அள்ளற்பட் - அ நாேடா ம் பைகயாகிய ெசறிந்த ேசற்றிேல ய ந்தி;
மிகப் பல் தீ ேநாய் தைலத்தைலத் த ம் - மிகப் பல தீய ன்பத்ைத ேமன்ேம ம்
உண்டாக்கும் எ- .
இஃ

உலகா

கூறினைமயின்,
கூ வா
அதேனா
ெச

ம்

ைறைம கூ தைல

வலா

வற்சி ெயன்

ட்ெகாண்

சகடம் ெசல்

மாற்ைறக்

ம் அலங்கார மாயிற் ; ஒட்ெடன்

ளர். அன்றி, இதற்கு உலகத்தின்கண்ேண உலகியற்ைகைய நி த்தி,
ஞாலத்தின்கண்ேண ெச த்தப்ப ம் காப்பாகிய சகடம் தன்ைனச்

த் ேவான் மாட்சிைமப்ப ன், தனக்கு ஓாிைட றின்றாகி ெநறி ைறைமேய

நடக்கும்; அதைனச் ெச த் தல் ெதளியானாயின், அச் சாகா ம தைல ெயன் ம்
ெசறிந்த அள்ள ேல அகப்பட் த் தனக்கும் தன்கீழ் வாழ்வார்க்கும் மிகப் பலவாகிய
தீக்ேகட் ைன ேமன்ேமேல த ெமன ம் ெபா
ைரப்பர். இப் ெபா ட்குப்
பாெரன்ற , உலகிற்ைகைய. கால் - உ ைள.
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விளக்கம்: உலகா

ைறைம கூ தைல

அரசியலாகிய சகடத்ைத

ட்ெகாண்

உைரக்கும் மிடத் ,

ைகப்ேபானாகிய ேவந்தன் மாட்சிைமப்ப ன்,

ஊ பா ன்றி ஆட்சிையக் கைடேபாக இனி

ெச

த் வன்; அதைனச் ெச

த்

ைறைமைய அறியானாயின், நா ம் உட்பைக ம் றப்பைக மாகிய
இவற்றிைடேய அகப்பட் த் தனக்கும் தன்னாட்டவரக்கும் மிகப் பல ன்பத்ைத
ேமன்ேல◌ும் ெசய்

ெகாள்வன் எனவ ம். இப் பாட் ன் க த்ைதத் தி த்தக்கேதவர்,

"ஆர்வலஞ் சூழ்ந்த ஆழியைலமணித் ேதைர வல்லான், ேநர்நிலத்
காலஞ் ெசல்

ம், ஊர்நில மறிதல் ேதற்றா

மார்பேவந்தர் தன்ைம

ேமல்

றிந்

மன்ன தாேம"(சீவக. 2909) என்

மாயின் நீ பல்
ம், தார்நில

கூ தல் காண்க.

---------186. ேமாசி கீரனார்
ேமாசிகீரனார், ேசரமான் தக ெரறிந்த ெப ஞ்ேசர
ம் ெபாைறைய ம்,
ெகாண்கானங் கிழாைன ம் பா ப் ெப ம் பாிசில் ெபற் ேமம்பட்டவர். விைனயான்
மிக்க ேவந்தர் ேபாந்

தாைனெயா

சூழ்ந்

ெகாண்ட காைலயில், தன் தாைன

யழியேவ, "இனித் தன்ைனயின்றித் தன் எயில்சூழ் இ க்ைகக்கு ேவ
அரணில்ைல"ெயன்பைதத் ெதாிந் நன்னெனன்பான், தான் தங்கியி ந்த
கானத்தினின் ம் ெவளிப்பட் வந் தான் பி த்த ேவைலக் ைகவிடா பைகவைர
ெவன் தன் பண்ைடப் கைழ நி விய சிறப்பிைனப் ெபாி ம் பாராட் ப் ேபசுவர்.
ஆய் அண் ர க்குாிய ெபாதிய மைலயி ள்ள ேவங்ைக ம் காந்த ம் ேபால மகளிர்
ேமனி மணங்கம ம் என்பர். இத்தைகய சிறப்பைமந்த இக் கீரனார் தம்ேமாெடாத்த
சான்ேறார் சூழ ேவந் ைட யைவயத்தி ந்தகாைல அரசர்க்கும் அவர் குைட நிழல்
வா ம் கு கட்கு ள்ள ெதாடர் பற்றி ஓர் ஆராய்ச்சி நிகழ்ந்த ; உயிர்க்கும்
உடம் க்கு ள்ள ெதாடர்ேப அரசுக்கும் அவன் நாட் ற்கும் உள்ள ெதாடர் என்ப
அவ் வாராய்ச்சியில்
பாயிற் . ஆகேவ, உடம்பின் நலத் க்கும் ேகட் க்கும்
உயிாின உண்ைம ம் இன்ைம ேம ஏ வாதல் ேபால ேவந்தன் உளனானால் நா
நல
த ம் இலனாயின் ெக த ம் ஒ தைல என்றனர் ஒ சாரார். உடம்பின்
நலத் க்கு ெநல்

ம் நீ ம் ஏ வாம்; அைவ

ள்வழிேய உயிண்ைம ம் அரசுண்ைம ம்

காணலாம். ஆகேவ, ெநல் ம் நீ ம் உலகிற்குஉயிராவன என்றனர் பிறிெதா சாரார்.
இவ்வா நாட் ற்கு அரேச உயிெரன்பா ம் ெபா ேள உயிெரன்பா ம் சான்ேறார்
இ திறத்தராகேவ ஆங்கி ந்த ேமாசி கீரனார், "நாடா

ம் ேவந்தனாவான்,

இவ் லகிற்கு யாேன உயிர்; ஏைன ெநல் மன் ; நீ மன் என்பைத
அறிந்ெதா கும் அரசு ைற உயிர் நிைலயாம்"என்ற க த் ப்பட இப் பாட் ைனப்
பா க் காட் னார்.
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ெநல்
மன்ன

யிரன்ேற நீ
யிரன்ேற
யிர்த்ேத மலர்தைல லகம்

அதனால், யா

யி ெரன்ப தறிைக

ேவன்மிகு தாைன ேவந்தற்குக் கடேன.
திைண ந்

ைற

(184)

மைவ. ேமாசி கீரனார் பா ய .

உைர: மன்னன் உயிர்த்

மலர்தைல உலகம் - ேவந்தனாகிய உயிைர

பரந்த இடத்ைத ைடய உலகம்; அதனால்-; ெநல்
ெநல்

ம் உயிரன் ; நீ ம் உயிர் அன்

ம் உயிரன்

- யான் உயிர் என்ப

- இவ்

ைடத்
லகத்தார்க்கு

அறிைக - யான்

உயிெரன்பதைன யறிைக; ேவல் மிகு தாைன ேவந்தற்குக் கடன் - ேவலான் மிக்க
பைடைய ைடய அரச க்கு ைறைம எ- .
மன்னன் உயிர்த்ெதன்ற க த் : உயிைர யாக்கும் ெநல்
மன்னன் ைறெசய் காப்பின் என்றதாம்.
விளக்கம்: "நீ ம் நில

ம் ணாிேயார் ஈண் , உயி ம் உடம் ம் பைடத்

திசிேனார்"( றம். 18) எனச் சான்ேறார் கூ தலால், "ெநல்
உயிரன் "என்றார். உயி ம் உடம் ம் கூ
நின்றியக்கும் தி வ ள்ேபால அரசு
ெச

ம் நீ ம் உளவாவ

ம் உயிரன்

நீ ம்

நின்ற வழி ம், உயிர்க்குயிராய்

ைற இன்றியைமயாதைமயின், அதைனச்

த் ம் தாேன உலகிற்கு உயிராதைல யறிந் , உயிர் தானின்ற உடம் க்குளதாகும்

ேநாையத் தான்

கர்ந் ம் அதைனப் ேப

ன்பமைனத்ைத ம், தாேனற்

அதைனக் காப்ப

தறிைக கடன்"என்றார். "இழத்ெதா
உழத்ெதா

தல்ேபால, உலகு ரத்தற்கண் உள்ள
கடன் என்பார், "யா

உம் காத க்கும் சூேதேபால்

ன்பம்,

உம் காதற் யிர்"(குறள்.940) எனச் சான்ேறார் கூ தலால் உயிர

நலம் ெதளியப்ப ம். தி த்தக்கேதவர் இக் க த்ைத, "ெநல்
நீ யிர் இரண் ஞ் ெசப்பிற், ல்
மல்லலங் களிற்

யிர் ைகந்

ெபாங்கு

ெசயல்

யிர் மாந்தர்க் ெகல்லாம்
ழங்கழல் இலங்கு வாட்ைக,

மாைல ெவண்குைட மன்னர் கண்டாய், நல்

நாமேவல் நம்பி என்றான்"(2908) எனக் கூ வர்.
----------

யி ெரன்ப

யிர் ஞாலந் தன்

ள்
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187. ஒளைவயார்
நிலத்தின் நீர் நில வளங்கட்ேகற்ப அந் நிலத்

வா ம் மக்கட்குப்பண் ம் ெசய

ம்

இைய ப கின்றன; நாட்டவர்க்கு அவ்வக் காலங்களில் ெசய்வன ெசய் , ெப வன
ெபற் க் கல்வி ேகள்விகளில் ேமம்ப ம் நல ம் காட்டவர்க்கு ேவட்டம் ாிவேத
ெபா ச் ெசயலாத ன், த கண்ைம ேபார்ச்ெசயல் வண்ைமகளில் ேமம்ப நல ம்,
பள்ளத்தில் வாழ்பவர்க்கு நீர்வளம் வாய்த்தலாற் ெபா ள் மிக ண்டாத ன் ஈதல்
மனப்பான்ைம ம், ேமட்

நிலத்தவர்க்குச் ெசட் ம் சிக்கன மா யி க்கும்

திற மாகிய நலங்க ம் உண்டாகின்ற எ ம் நில ல் வழக்கு, ஒ கால் ஒளைவயார்
ஆராய்ச்சிக்கு வந்த . நா ம் கா ம் அவ ம் மிைச ெமன்ற பாகுபா நிலத்தின்கட்
காணப்ப தல்ேபால நிலத் வா ம் மக்களிைடேய ஆண்க ம் ெபண்க ம்
இைளய ம் திய ெமன்ற பாகுபா ேதான்றக் கண்டார். இவ ள் ஆண்ைம ம்
இளைம ம் சிறக்கும் ஆடவர் நல்லராய வழி யாவ ம் நல ைடயராத
நா கள் நல் ைச ெப த
நற்ெசய

ம், அவரால்

ம் கண் , "நிலேம, நின்பால் எவ்வழி ஆடவர் நற்பண் ம்

ைடயராய் விளங்குகின்றனேரா, அவ்வழி நின்ைன நன்னாெடனச்

சான்ேறார் பாராட் கின்றனர்; காண்"என்ற க த்தைமந்த இப் பாட்ைடப் பா னார்.
நாடா ெகான்ேறா காடா ெகான்ேறா
அவலா ெகான்ேறா மிைசயா ெகான்ேறா
எவ்வழி நல்லவ ராடவர்
அவ்வழி நல்ைல வாழிய நிலேன.
திைண ம் ைற மைவ. ஒளைவயார் பா ய .

(187)

உைர: நிலேன-; நாடாக ஒன்ேறா - நீ ஒன்றில் நாேடயாக; காடாக ஒன்ேறா ஒன்றிற் காேடயாக; அவலாக ஒன்ேறா - ஒன்றிற் பள்ளேமயாக; மிைசயாக ஒன்ேறா ஒன்றில் ேமேடயாக; எவ்வழி நல்லவர் ஆடவர் - எவ்வாறாயி
ஆண் மக்கள்; அவ்வழி நல்ைல வாழி - அவ்விடத்
ஒ நல ம் உைடைய யல்ைல வாழி எ- .
தீய நிலேன யாயி

ம் எவ்விடத்

நீ ம் நல்ைல யல்ல

நல்லர்

நினக்ெகன

ம் நல்ேலா ைறயின் நன்ெறன ம், நல்ல நிலேன யாயி

ம்

தீேயா ைறயின் தீெதன ம், தன்னிடத் வாழ்வாாியல்பல்ல தனக்ெகன
ஓாியல் ைடய தன்ெறன நிலத்ைத இழித் க் கூ வ ேபால உலகத்தியற்ைக
கூறியவாறாயிற் . ஒன்ேறா ெவன்ப எண்ணிைடச் ெசால்.
விளக்கம்: ஆக ெவன்ப
நற்ெசய

நான்கு இடத் ம் கைடக்குைறந்

ந்த .நற்பண் ம்

ைடயாைர "நல்லர்"என்றார். ஆடவன், இளைமச் ெசவ்வி நிரம்பினாைன
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ஆடவெனன்றல் இயல் . வாழ்விற் ெபறற்குாிய நல ற் ம் ெப தற்குாிய ெசவ்வி
இளைம; அதனால் "இளைமயிற் சிறந்த வளைம
வளைமக்குச்சிறப் நற்பண் ம் நற்ெசய

மில்ைல"என்ப சான்ேறார். அவ்

ைடைமயாத ன், அதைன

நாட் ன் நலத் க்கும் இைசக்கும் காணராய் அவற்ைறத் தாங்கும்

ைடயாேர

ண்க

மாவர்;

ஆதலாற்றான்; அவர் நன்ைமயிைனேய விதந்ேதாதினார்.
----------188. பாண் யன் அறி ைட நம்பி
பிசிராந்ைதயாரால் ெநறிப்ப த்தப்ெபற்ற பாண் யன் அறி ைட நம்பி,
இன்பத் ைறயில் எளியனாயி ந் மக்கட்ேபறின்றி யி ந் பின்னர் அதைனப்
ெபற் இன் ற்றான். தன் ெபய க்ேகற்ப நல்லறி ைடய நம்பியாய்த் திகழ்த ன்,
தான் ெபற்ற இன்பத்ைதப் பிறர்க்குக் காட்ட எண்ணினான். "இம்ைம லகத்
திைசெயா ம் விளங்கி, ம ைம

லக ம் ம வின், ெறய் ப, ெச ந ம் விைழ ம்

ெசயிர்தீர் காட்சிச், சி வர்ப் பயந்த ெசம்மேலா ெரனப், பல்ேலார் கூறிய பழெமாழி
ெயல்லாம், வாேய யாகுதல்" (அகம்.96) கண் , அந் நலங்கைள ெய த்ேதா தைல
வி த் , இளஞ்சிறார்கள் ெசய் ம் இன்பச் சி ெதாழில்கைளேய கண் எ த்ேதாத
விைழந்தான். ெசல்வ வாழ்ெவன்ப தமித் ண்ட ன்றி வி ந்ேதா ண்பதாற்றான்
இன்பந் த வதாகும் என்பைதக் கண்டான். கண்டவிடத் ம், அவ்வின்ப ம்
இளஞ்சிறார் தம் ைடய சி ைக நீட் க் கு கு
உண்

ம் உணவிற்றம் இ

நடந் வந் , தம் ெபற்ேறார்

ைகைக ம் இட் ம் ெதாட் ம் கவ்வி ம்

ழாவி ம், தம்

உடெலங்கும் சிதறி ம் இன்பச் சி ெதாழில் ாிய, அவர் சிைதத் ச் சிதறப்ப ம்
உணைவ அவர் உண் ங்கால் உண்டாகும் இன்பம் ெபாிதாதைல யறிந்தான்.
அப்ேபா அவ் விளஞ்சிறார் மிழற் ம் ெசால் ம் ெசய் ம் ெசய ம் கண் க்கும்
ெசவிக்கும் உட

க்கும் இன்பந் தந்

அறிைவ மயக்குத ன், ெசல்வத்தின்

அ ைமயாதல் உணவின் இன்றியைமயாைமயாதல் அறிவிற்குப் லனாகாதாக,உயிர்
வாழ்வின் பயன் இ ேவ ெயன உயிர் அைமந் ேபாதைல ணர்ந்தான். இன்ன நலம்
சான்ற மக்கைளப் பயவாதார்க்கு உயிர் வாழ்வால்
க்கக்கூ ய ெபா ேள யில்ைல
என் யாப்
ப் பான் இப் பாட்ைடப் பா
ள்ளான்.
பைடப் ப் பலபைடத் ப் பலேரா ண் ம்
உைடப்ெப ஞ் ெசல்வ ராயி மிைடப்படக்
கு கு நடந் சி ைக நீட்
இட் ந் ெதாட் ந் கவ்வி ந் ழந் ம்
ெநய் ைட ய சின் ெமய்பட விதிர்த் ம்
மயக்கு மக்கைள யில்ேலார்க்குப்
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பயக்குைற யில்ைலத் தாம்வா
திைண ந்

ைற

ராயி

உண்

- பைடக்கப்ப ம் ெசல்வம் பலவற்ைற ம்

ம் - பல டேன கூட

ம் - உைடைம மிக்க ெசல்வத்ைத

ண்டாக; கு

கு
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உைர. பைடப் ப் பல பைடத்
பைடத் ; பலேரா

நாேள.

நடந்

ண்

ைடேயாராயி

- கு கக் கு க நடந்

ம்; உைடப் ெப ஞ் ெசல்வ
ம்; இைடப் பட - இைடேய

ெசன் ; சி

ைக நீட்

- சிறிய

ைகைய நீட் ; இட் ம் - கலந்தின்கட் கிடந்ததைனத் தைரயிேல யிட் ம்; ெதாட் ம் கூடப்பிைசந்

ேதாண்

ம்; கவ்வி ம் - வாயாற் கவ்வி ம்;

ழந் ம் - ைகயால்

ழாவி ம்; ெநய் ைட அ சில் ெமய்பட விதிர்த் ம் - ெநய்ைய

ைடய ேசாற்ைற

உடம்பின்கட் படச் சிதறி ம்; மயக்கு ம் மக்கைள இல்ேலார்க்கு - இங்ஙனம் அறிைவ
இன்பத்தான் மயக்கும் தல்வைர இயல்லாதார்க்கு; பயக் குைற இல்ைல - பயனாகிய
.

க்கப்ப ம் ெபா ளில்ைல; தாம் வா ம் நாள் - தாம் உயிர் வா ம் நாளின்கண் எ-

ெதாட்ெடன்பதற்குக் கூட வாாிப் பி த்ெதனி மைம ம். குைறெயன்ப
க்கப்ப ங்கால்
க்கப்ப ம் ெபா ள். இனிப் பயக்குைற ள்ளெதன ஒ ெசால்
வ வித் த் தாம் வா ம் நா ம் இல்ைல ெயன் கூ வா
ளர்.
விளக்கம்: பைடப் , பைடக்கப்ப ம் ெசல்வம்; "வாழிய ெப ம நின் வரம்பில்
பைடப் "( றம்.22) என்றார் பிற ம். பலேரா

ண்

ம் ெசல்வர், உைடப்ெப ஞ்

ெசல்வர் என இைய ம். ெப ைம, மிகுதி குறித்த ன், உைடப்ெப ஞ் ெசல்வ
ெரன்றதற்கு உைடைம மிக்க ெசல்வெரன்றார். மயங்குவ

அறிவாகலா

ம், மக்கள்

மயக்கத்ைதத் த ம் ெபா ளாகாைமயா ம், மயக்கு மக்க ெளன்றதற்கு அறிைவ
இன்பத்தான் மயக்கும் தல்வ ெரன்றார். குைற இன்றியைமயாப் ெபா ள். மக்கைள
யில்ேலார்க்குப் பயன் குைறவாகேவ
கூ த

ள ; வா ம் நா

ண்ைமயின், "இனி.....கூ வா

ம் இல்ைல என்

உைர

ள"ெரன்றார்.

-----------189. ம ைரக் கணக்காயனார் மகனார் நக்கீரனார்
ம ைரக் கணக்காயனா ைடய இயற்ெபயர் ெதாிந்தில . ம ைரயில்
அக்காலத்தில் சிறந்த ஆசிாியராக இ ந் பலர்க்கு அாிய ல்கைள ஓ வித்த
சிறப்பால் இவர் கணக்காயனாெரன்ேற வழங்கப்பட்டனர். இவ ைடய மகனார்
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நக்கீரனாராவர். இவர் காலத் ப் லவர்க

ள் இவர் தைலைமப் லவராய்

விளங்கின ெகாண்ேட "தந்ைதய ெராப்பர் மக்கெளன் பதனால்"(ெதால். கற் : 6)
இவாின் தந்ைதயாாின் சிறப் இனி ணரப்ப ம். நக்கீரனார்க்குக்
கீரங்ெகாற்றனாெரன்பவர் மகனாராவர்.
இந் நக்கீரனார், ெபா வாகத் தமிழ் ேவந்தைர ம் ேவண் மிடங்களிற்
சிறப்பித் ப் பா யி ப்பி ம் சிறப்பாகப் பாண் யன் இலவந்திைகப்பள்ளித் ஞ்சிய
நன்மாறைன ம், தைலயாலங்கானத் ச் ெச ெவன்ற ெந ஞ்ெசழியைன ம் பா ப்
ெப ம் பாிசில் ெபற்றவர்;
காற் ப்பைட பா
கன் தி வ ள் சிறக்கப்
ெபற்றவர். தமிழகம்
வைத ம் நன்கறிந்தவர். இவர் அந்தணரல்லர்.
இத் ைணச் சிறப் ைடய லைம சிறந்த நக்கீரனார் மைல ம் கா ம் நா ம்
கட மாகிய எப்பகுதியி ம் வா ம் மக்கள் பல ைடய யற்சி ற் ம் தம்
லைமக்கண்ணால் ேநாக்கினார்.எல்லா ைடய உள்ள ம் ெபா ளீட்டற்கண்
ேபரார்வ ற் இயங்குவ ெதாிந்த . நா கட்குத் தைலைம தாங்கிய ேவந்தர்
ெபா ச்ெசாற் ெபாறா அரசு ாிவ ம், கா களில் வா ம் விலங்குகைள
ேவட்ைடயா த் திாி ம் ேவட் வர் இர ம் பக ம் தமக்குாிய விலங்குகைளப்
ப ப்பைதேய எண்ணி யல்வ ம் நக்கீரர் க த்ைத யீர்த்தன. இவர உைழப்பின்
ெவன்ைன ெயன் ஆராய்ந்தார். இவரைனவர்க்கும் ேவண் வன உண்
ம்
உைட ேம ெயன் ம், அவற் ள் உன்ப
பிறவைகயில் ஒ

ேவற் ைம

நாழி ம் உ ப்பைவ இரண் மாெமன் ம்,

மில்ைலெயன் ம்

ேவண் வன சிறி ம் ஈட் வன ெபாி

ணிந்தார். இவற்ைற ேநாக்கின்,

மாத ன், மிக்கு நிற்கும் ெசல்வத்தால் ெசய்ய

ேவண் வ ஈதலாகிய அறேம என் ம், ெசய்யா தாேம ய்க்கக் க தின் அற ம்
ெபா
ம் இன்பங்க ம் ெபறப்படாவாம் என் ம் கண்டார். இக் க த் க்கைள
இப்பாட் ன்கண் ைவத் ப் பா
ள்ளார்.
ெதண்கடல் வளாகம் ெபா ைம யின்றி
ெவண்குைட நிழற்றிய ெவா ைம ேயார்க்கும்
ந நாள் யாமத் ம் பக ந் ஞ்சான்
க மாப் பார்க்குங் கல்லா ெவா வற்கும்
உண்ப நாழி
ப்பைவ யிரண்ேட
பிற ெமல்லா ேமாெராக் கும்ேம
ெசல்வத் ப் பயேன யீதல்
ய்ப்ேப ெமனிேன தப் ந பலேவ.
திைண ம்

ைற

5
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உைர: ெதண் கடல் வளாகம் - ெதளிந்த நீராற் சூழப்பட்ட உலக

ைத ம்;

ெபா ைம யின்றி - பிற ேவந்தர்க்குப் ெபா வாத ன்றித் தமக்ேக ாித்தாக ஆண் ;
ெவண் குைட நிழற்றிய ஒ ைமேயார்க்கும் - ெவண்ெகாற்றக் குைடயால் நிழல் ெசய்த
ஒ

தன்ைமைய

ைடேயார்க்கும்; ந

யாமத் ம் நண்பக

ம்

நாள் யாமத் ம் பக

ஞ்சான் இைட

யிலானாய்; க மாப் பார்க்கும் கல்லா ஒ வற்கும் - விைரந்த

ெசலைவ ைடய மாக்கைளப் ப க்கக் க திச் ெசல்
உண்ப

ம்

ம் கல்வியில்லாத ஒ வ

க்கும்;

நாழி - உண்ணப்ப ம் ெபா ள் நாழி; உ ப்பைவ இரண்ேட -

உ க்கப்ப மைவ இரண்ேட; பிற ம் எல்லாம் ஓெராக்கும் - பிற

ெமல்லாம்

ஒக்குமாதலால்; ெசல்வத் ப் பயன் ஈதல் - ெசல்வத்தாற் ெப ம் பயனாவ
ெகா த்தல்; ய்ப்ேபம் எனின் தப் ந பல - ெசல்வத்ைத யாேம
க தின் தவ வன பல எ- .
பல ெவன்ற , அறம் ெபா ள் இன்பங்கைள. பகைல ெயா

கர்ேவ ெமன்

மாத்திைர ெயன் ம்,

க மாைவ யாைன ெயன் ம், கல்லாத ஒ வைனப் பாகெனன் ம் உைரப்பா
விளக்கம்: ெகாண்ட ெகாள்ைகயில் ஒ ைம
ெசயற்பண் ம் இல்வழி, அதனாற் ெப ைம

ளர்.

ணர் ம், அதற்கு ேவண் ம்

ண்டாகா ைமயால் "ஒ ைமேயார்"

என்றார்; "ஒ ைம மகளிேர ேபாலப் ெப ைம ம், தன்ைனத்தான் ெகாண்ெடா கி
ண் "(குறள். 974) என்ப. அைரக்கு நான்கு

ழ ம், ேம

க்கு இரண்

ழ மாக

இரண்டாைட ேவண் தலால், "உ ப்பைவ இரண்ேட"என்றார். உண்டல், உறங்கல்,
இனம்ெப க்குதல் த யன "பிற ம்"என்பத ள் அடங்கும் ஓெராக்கும் என் ழி, ஓர்
என்ப அைசநிைல. உயிர்கட் கு திப்ெபா ெளன உயர்ந்ேதாரால் எ த் ள்ள
அற ம் ெபா
அதற்கு ஒ

ம் இன்ப ம் "பல"ெவனப்பட்டன. பக ல் உறங்குதல் கூடாதாக ன்,

மாத்திைர ெயன்

ங்கான்"என்பா

ெகாண் , "நள்ளிரவி

ம் ஒ

மாத்திைர யள ம்

ளர். க மாப் பார்க்கும் ஒ வெனன்ற , அவ் ேவந்த

யாைனப்பாகைனக் குறித்ததாக

ைடய

ைரப்ப ம் உண் . உைரப்பேவ, அரசைன ம்

அவன் அ ப்பணி ாி ம் எளிய பணியாைள ம் ேநாக்கின், இ திறத்தா ம்
உண்
ைட வைகயில் ஒப்பெரன்ப கண்டவாறாம். ெபாிதீட் த் தமித் ண்பவர்பால்
ெசல்வம் மிகுதலால், அம் மிகுதிக் காட்சி சிறிதீட் ப் பலர் சூழ இ ந் ண்பவராகிய
வறியார்க்கு, அறி

நலம் ேகெடய் வதற்கு ஏ வாகிற . அ ேவ, ெசல்வர்க்கும்

எளிேயார்க்கும் இைடேய ஒற் ைம நிைலெபறாவா , தீய க த் ம் ெசய

ம்

பிறப்பிக்கிற . அதனால், ெசல்வர் வறியராகிய எல்லா ைடய வாழ் ம்
ெபா ட்குைற ற் , அற ம் இன்ப ம் குன்றிச் சீரழிவ

ஒ தைல என்ப பற்றி,

"தப் ந பல"ெவன்றா ெரன்றறிக. இதனால், ெசல்வர் ஈதைலக் கடனாகக் ேகாடல்
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அறனாம் என் ம், அஃ அவர்கட்ேக யன்றி, மக்க லகுக்ேக நலம் பயப்பதாம்
என் ம் ணிபாம். இந்த அற ணர் க் குைறேவ இக்காலத்ெதாழிலாளர்
கிளர்ச்சிக்கும், ெபா ள் ட் ப் பாட் க்கும், வாழ்
ெதற்ெறனத் ெதளியப்ப ம்.

நிரம்பாைமக்கும் வாயிலாதல்

----------190. ேசாழன் நல்
ேசாழன் நல்

த்திரன் என்பான், சங்க

த்திரன்
ற் காலத் ச் ேசாழ ேவந்தர்க

ள்

காலத்தாற் பிற்பட்டவெனன்பைத இவன் ெபயேர நன்கு ெதாிவிக்கின்ற . ஆயி
இவன் உயர்ந்த உள்ள ம் பரந்த கல்வி ேகள்வி ம் சிறந்த விைனத்திட்ப ம்

ம்,

ெகாண்டவன்.
ேவந்தனாக ன், எப்ேபாழ் ம் இவைனக் கு நில மன்ன ம்
ெசல்வ மக்க ம் சூழ்ந் ெகாண்ேட யி ப்பர். இவர்களின் ைணெகாண் இவன்
அாிய ெசயல்கள் பல ெசய் மிக்க ெபா
ம் நல்ல க ம் ெபற்றான். இச்
ெசயல்கைளச் ெசய் மிடத் த் தனக்குத் ைணயாயி ந்த மன்ன ம் ெசல்வ மாகிய
சுற்றத்தாாின் குணஞ் ெசயல்கைளப் பயின் அறி ம் வாய்ப் இவ க்குச் சிறப் ற
அைமந்த . அவ ள் சில ைடய கூட் றவால் ஆக்க ம், ேவ சில ைடய
ைணயால் ேக
ண்டாகக் கண் அவர்கைள யாராய்ந்தான். ஆக்கத்திற்குத்
ைணயாயி ந்தவர் உயர்ந்த உள்ள ம், தாம் ேமற்ெகாண்

கைடப்பி க்கும் அறக்

ெகாள்ைகயின் வ வா ெதா கும் மனத் திட்ப ம், அதற்கு மா பட ம், ேவ பட ம்
வ ம் ெபா ள் எத் ைணச் சீாிதாயி ம் ேவண்டாத விற ம் உைடயராதைலக்
கண்டான். ேக

ேநர்ந்த காலத்

அதற் ேக வாயி ந்தவைர ஆராய்ந்த வழி, அவர்கள்,

ஏைனயர்ேபால உள்ளத் யர் ம் கைடப்பி
ம் விற ம் இலராயி ம், உைழப்பார்
உைழக்க அவர்தம் உைழப் வழி வ ம் ஊதியத்ைத ேநர் கமாகேவா
மைற கமாகேவா சி கச் சி கத் தாம் பறித் க்ெகாள் ம் பண் ம் அதற்ேக வாகிய
கு கிய ள்ள ம், தன்னலச் சூழ்ச்சி ம், ஒன் உற்றவிடத் த் தம்ைம
விற் விடத்தக்க கீழ்ைம ம் உைடயராதைல யறிந்தான். உடேன இக் கீேழாைர
விலக்கி ஏைனேயாைரத் தழீஇக் ெகாள் மிடத் இப் பாட் ைனப் பா
ள்ளான்.
இதன்கண் எ ேபா ம் மன ம் தா ைடயவற்ைற ேம ேம ம் ெப க்கிக்
ெகாள் ம் உள்ள
ைடயா ைடய ேகண்ைம எமக்கு ேவண்டா; தான் ெசய் ம்
ேவட்டத்தின்கண் மிக்க பசி ற்ற காைல ம் இடம் ழ்ந்தைத வி த் வலம்
ழ்ந்தைதேய ண் ம் விறல் பைடத்த
ேபா ம் மன ம் உரனைமந்த உள்ள ம்
உைடயவர் நட் க்கலந்த வாழ்ேவ ேவண் வதாம் என் இைசத் ள்ளான்.
விைளபதச் சீறிய ேநாக்கி வைளகதிர்
வல்சி ெகாண்டைள மல்க ைவக்கும்
எ ய யன் றைனய ராகி ள்ளதம்
வளன்வ
க்கு ளமி லாளெரா
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5 ையந்த ேகண்ைம யில்லா கியேரா
க ங்கட் ேகழ டம்பட ழ்ந்ெதன
அன்றவ
ண்ணா தாகி வழிநாட்
ெப மைல விடரகம் லம்ப ேவட்ெட ந்
தி ங்களிற் ெறா த்த னல்வலம் ப க்கும்

5

15
ர

10

பசித் தன்ன ெம வி ள்ளத்
ைட யாளர் ேகண்ைமெயா

ையந்த ைவக
திைண ம்

ைற

ளவா கியேரா

(190)

மைவ. ேசாழன் நல்

த்திரன் பாட் .

உைர: விைள பதச் சீறிடம் ேநாக்கி - விைளந்த ெசவ்விைய ைடய சிறிய
இடத்ைதப் பார்த் ; வைள கதிர் வல்சி ெகாண்
கதிராகிய உணைவக் ெகாண்

அைள மல்க ைவக்கும் - வைளந்த

ைழயின்கண்ேண நிைறய ைவக்கும்; எ

யன்

றைனயராகி - எ
யன்றாற்ேபா ம் சிறிய யற்சியராகி; உள்ள தம் வளன்
வ
க்கும் உளமி லாளெரா - உள்ள தம் ைடய ெசல்வத்ைத கரா இ கப்
பி க்கும் உள்ள மிகுதி யில்லா டன்; இையந்த ேகண்ைம இல்லாகியர் - ெபா ந்திய
நட் இல்ைலயாக; க ங்கண் ேகழல் இடம்பட
ேகழலாகிய பன்றி தன
- அன்

அவ்விடத்

இடப்பக்கத்ேத பட

ழ்ந் ெதன - த கண்ைமைய
ழ்ந்ததாக; அன்

உண்ணாதாகி; வழி நாள் ெப

ைடய

அவண் உண்ணதாகி

மைல விட ரகம் லம்ப -

பிற்ைறநாள் ெபாிய மைலயின் கண் தன

ைழயிடம் தனிைமப்பட; ேவட்ெட ந்

உணைவ வி ம்பி ெய ந் ; இ ங் களிற்

ஒ த்தல் நல் வலம் ப க்கும் - ெபாிய

களிறாகிய ஒ த்தைல நல்ல வலப்பக்கத்ேத படப்ப க்கும்;
பசித்தாற்ேபா

ம்; ெம

வில் உள்ளத்

உர

-

பசித் தன்ன -

ைடயாளர் ேகண்ைமெயா

-

குைறயில்லாத ேமற்ேகாைள ைடய வ ைய ைடேயார் நட்ேபா ; இையந்த ைவகல்
உளவாகியர் - ெபா ந்திய நாட்கள் உளவாகுக எ- .
சீறிட ெமன்ற , விைளந்

ற்றியபின் அ ப்பதற்கு

இல்லாகியர், உளவாகியர் என்பன ஈண்
விளக்கம்: விைளந்
சின்னாட்களில் ம ப

வியங்ேகாட் ெபா ளவாய் நின்றன.

ற்றியபின் அ ப்பதற்கு
ம் உழப்பட்

ன்னாகிய இடம், அ த்த

மாறிவி தல் பற்றி, "சீறிடம்" எனப்பட்ட

ெதன்றார். தன் அைள நிைறய ைவத் க் ெகாண்ட தாயி
உைழத்தவர் ேவறாக, அவர
ேகாட ன், "சிறிய

ன்னாகிய இடத்ைத

ம், அதற்ெகன்

ைழப்பின் பயனாக வந்த விைளைவத் தான் கவர்ந்

யற்சி"ெயன்றார். உள்ள மிகுதி - உள்ளத்தின் உயர் ; "மாந்தர்தம்
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உள்ளத்தைனய

யர் " (குறள்.595) என்ப

காண்க. உள்ளத்தில் ெம

இல்வழி,

உயர் ம் அதைனச் ெசயற்ப த்தற்குாிய திண்ைம ம் ஒ ங்குண்டாத ன், "ெம வில்
உள்ளத் ர ைடயாளர்"என்றார்.
இடம் ழ்ந்த ண்ணா என்பைதப் பிற
சான்ேறா ம், "ெதாடங்கு விைன தவிரா வைசவி ேனான்றாள் கிடந் யிர் ம குவ
தாயி

மிடம் ப ன்,

ழ்களி

மிைசயாப்

"(அகம்.29) என்

கூ தல் காண்க.

---------191. பிசிராந்ைதயார்
பிசிராந்ைதயார் தம ராகிய பிசிாில் இ க்ைகயில் உைற ாி
ந் அரசு ாிந்த
ேகாப்ெப ஞ் ேசாழ ைடய குணநலங்கைளக் ேகள்வி ற் அவைனக் காண்டல்
ேவட்ைக மிக்கி ந்தார். ேகாப்ெப ஞ் ேசாழ ம் பிசிராந்ைதயார் நலங்கைளக்
ேகள்வி ற் ப் ெப நட்பிைனத் தன் ள்ளத்ேத வளர்க்க ற்றான். இ வ ைடய
நட் ணர்ச்சிகள் தாேம மிக்கு ஒ வெரா வர் தம் ெபயைரக் கூ மிடத் , தத்தம்
நண்பர் ெபயைர இைணத் க் கூறிக்ெகாள் ம் அளவில் சிறந் நின்றன.
ேகாப்ெப ஞ் ேசாழன் வடக்கி க்கப் க்கேபா சான்ேறார் பலர் அவ டன்
வடக்கி ப்பாராயினர். அக்காைல அவன், பிசிராந்ைதயாைரக் காண விைழந்தான்.
ஒத்த உணர்ச்சியினராதலால் பிசிராந்ைதயா ம் ேகாப்ெப ஞ்ேசாழன் வடக்கி க்கப்
க்க தறியா அைனக் காண்டல் ேவண் ப் பாண் யநாட்ைட விட் ப் றப்பட்
உைற ர் வந்தார். அவர் வந் ேசர்தற்குள் ேகாப்ெப ஞ்ேசாழன் வடக்கி ந்
உயிர்விட்டானாக, அவற்கு ந கல்
ேசார்ந் வ ந்தினார்.
சிறி

ம் நாட்டப்பட் விட்ட . பிசிராந்ைதயார் மனஞ்

ெதளிந்த ம் அ கி ந்த சான்ேறா டன் ேகாப்ெப ஞ்ேசாழன்

குணநலங்கைளப் ேபசி அளவளாவிக் ெகாண்
உங்கைள ெந ங்காலமாகக் ேகள்வி

க்ைகயில் சிலர், "சான்றீர்! யாங்கள்

கின்ேறாம்; உங்கள் வாழ்நா

ம்

பலவாயினேவ; இதைன ேநாக்க, உங்கட்கு நைர உளவாக ேவண் ம்; அைவ சிறி ம்
ம்பால் காணப்படவில்ைலேய! என்ேனா காரணம்?"என வினவினார். அவர்கள்
இப்பாட்டால், "நைர திைரகட்குக் காரணம்

ைமயன் ; மனக் கவைலேய; எனக்குக்

கவைல கிைடயா ; அதற்குக் காரணம் என் கு யிேலா, ஊாிேலா, நாட் ேலா
கவைல ண்டாதற்குாிய நிைலகள் இல்ைல; எவ்வாெறனன் என் கு யில் என் மைனவி
மக்கள் அறி

நிரம்பியவர்கள்; என் ஏவலர் என் குறிப் ப் பிைழயா ெதா குபவர்;

எங்கள் ஊாில் ஆன்றவிந் தடங்கிய ெகாள்ைகைய ைடய சான்ேறார் பலர் உளர்;
நாட் ேவந்த ம் அறமல்ல ெசய்யான்"எனத் தம
லைம ம் சான்றாண்ைம ம்
சிறந் விளங்குமா கூறினார்.
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யாண் பல வாக நைரயில வாகுதல்
யாங்கா கியெரன வின தி ராயின்
மாண்டெவன் மைனவிெயா மக்க நிரம்பினர்
யாண்கண் டைனயெரன் னிைளய ம் ேவந்த ம்
5 அல்லைவ ெசய்யான் காக்கு மதன்றைல
ஆன்றவிந் தடங்கிய ெகாள்ைகச்
சான்ேறார் பலர்யான் வா
திைண ம்

ைற

5

ேர.
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மைவ. ேகாப்ெப ஞ்ேசாழன் வடக்கி ந்தா

பிசிராந்ைதயாைரக் ேகட்குங் காலம் பலவாேலா, நைர
சான்ேறார்க்கு அவர் ெசாற்ற .
உைர: யாண்

பல வாக -

ைழச் ெசன்ற

மக்கில்ைலயாேலா என்ற

மக்குச் ெசன்ற யாண் கள் பலவாயி க்க; நைரயில

வாகுதல் யாங்காகியர் என - நைரயில்ைல யாகுதல் எப்ப

யாயினீெரன; வின தி

ராயின் - ேகட்பீராயின்; என் மாண்ட மைனவிெயா மக்க ம் நிரம்பினர் என் ைடய மாட்சிைமப் பட்ட குணங்கைள ைடய மைனவி டேன தல்வ ம்
அறி
க
அரச

நிரம்பினார்; யான் கண்டைனயர் என் இைளய ம் - யான் க திய அதைனேய
வர் என்
ம்

ைடய ஏவல் ெசய்வா ம்; ேவந்த

ம் அல்லைவ ெசய்யான் காக்கும் -

ைறயல்லாதன ெசய்யானாய்க் காக்கும்; அதன் தைல - அதற்கு ேமேல;

யான் வா ம் ஊர் - யான் இ க்கின்ற ஊாின்கண்; ஆன் அடங்கி அவிந்த ெகாள்ைக
- நற்குணங்களால் அைமந் பணிய ேவண்
யர்ந்தாாிடத் ப் பணிந் ஐம் ல
மடங்கிய ேகாட்பாட் ைன

ைடய; சான்ேறார் பலர் - சான்ேறார் பலராதலான் எ- .

ஆன்றவிந் தடங்கிய ெவன்பதற்குக் கல்வியால் நிைறந் அதற்ேகற்பச் சுைவ
த யவற்றிற் ெசல் ம் அறிவவிந் மனெமாழி ெமய்களான் அடங்கிய ெவனி
மைம ம். யாங்காகிய ெரன்பதற்கு எவ்வாறாயிற்ெறன் ம் எப்ப யாலாயிற்ெறன்
ெபா ள் கூ வா
ளர்.
விளக்கம்: மைனக்கிழத்தி நற்குண நற்ெசய்ைககைள ைடயளாதல் அவட்கு
மாண் . மக்கள்பால் நிரம் தற் கைமந்த அறிவாதலால் "அறி நிரம்பினார்"என்
உைர கூறினார். மைன வாழ்வா
இயற்ைக யறி

மிகுந்

ம், மகப் ெபற்

வளர்த்தலா

ம் மைனவிக்கும்

நிரம் த ன், "மைனெயா "எனச் சிறப்பித்தார். "ெசறி

நிைற ம் ெசம்ைம ம் ெசப் ம், அறி ம் அ ைம ெபண்பா லான"(ெபா ள். 15)
எனத் ெதால்காப்பியனார் எ த் ேதா தல் காண்க. இைளயர் ஏவலர்.
ஆன்றவிந்தடங்கிய ெகாள்ைகெயன்பைத, ஆன் அடங்கியவிந்த ெகாள்ைகெயன
மாறிக் கூட் க. குணங்களால் அைமந்தவழி அடக்க ம் அ ேவ வாயிலாக

ம்
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ஐந்தவித்த

ம் உண்டாதல்பற்றி, இவ்வா

ெகாள்வார்க்கு இ

உைர கூறப்பட்ட . கிடந்தப ேய

ெபா ள் என்பார், "ஆன்றவிந்தடங்கி....... அைம ம்" என்றார்.

------------192. கணியன்

ங்குன்றனார்

கணியன் ங்குன்றனார் இராமநாத ர மாநாட்
ள்ள மகிபாலன் பட் ெயன
இப்ேபா வழங்கும் ஊாினர். இவ் ர்ப் ங்குன்றெமனப் பண்ைடநாளி ம்
இைடக்காலத் ம் வழங்கிற்ெறன்பைத, அவ் ர்க் ேகாயில் கல்ெவட்டால்
அறிகின்ேறாம். ங்குன்றம் இப்ேபா குடக மைல ெயன வழங்குகிற .
மகாமேகாபாத்தியாய பண் தமணி . கதிேரசன் ெசட் யாராகிய தமிழ்
ேபராசிாிய ம் இவ் ாினராவர்; இவ் ர் பண்ேடேபால் இன் ம் தமிழ்ப் லைமச்
சான்ேறாைரப் ெபற்றி ப்ப இதன் சிறப்ைப வற்
த் கிற .
இச் சான்ேறார், இடாி ம், தளாி ம் இன்பத்தி ம் ன்பத்தி ம் எவ்விடத் ம்
அயராத உள்ள ம் கலங்காத அைமதி ம் உைடயர். நலஞ் ெசய்தாெரன ஒ வைரப்
பாராட்ட ம் தீ ெசய்தாெரன ஒ வைர இகழ்த ம் இல்லாதவர். இவ்வாேற
ெபாிேயாெரன ஒ வைரப் கழ்த ம் சிறிேயாெரனப் றக்கணித்த ம் அறியாதவர்.
உயிர்கள் அைனத் த் தாந்தாம் ெசய்த விைனக்ேகற்ப இன்ப ம் ன்ப ம் உயர் ம்
தாழ் ம் ெசல்வ ம் வ ைம ம் எய் ம் என்பைத ல்களா ம் நைட ைறயா ம்
நன்கறிந்தவர். இப் பண்பினால், நல் ைசப் லைம மிக்க இவர் எத்தைகய
ேவந்தைர ம் வள்ளல்கைள ம் பா ற்றிலர் இதைனக் கண்ட அக்காலச் சான்ேறார்க்கு
வியப் ண்டாயிற் . சிலர் ன் வந் "பா ெப சான்ேறாராகிய நீவிர் எவைர ம்
பாடாைம என்ைனேயா?"என்றாராக, ேமேல கூறிய தம் க த் க்கைளயைமத்
பாட்ைடப் பா
ள்ளார்.
யா
ேர யாவ ங் ேகளிர்
தீ ம் நன் ம் பிறர்தர வாரா
ேநாத ந் தணித மவற்ேறா ரன்ன
சாத ம்
வ தன்ேற வாழ்தல்
5 இனிெதன மகிழ்ந்தன் மிலேம னிவின்
இன்னா ெதன்றா மிலேம மின்ெனா
வானந் தண் ளி தைலஇ யானா
கல்ெபா திரங்கு மல்லற் ேபர்யாற்
நீர்வழிப் ப உம் ைணேபா லா யிர்

5

10 ைறவழிப் ப உ ெமன்ப திறேவார்
காட்சியிற் ெறளிந்தன மாக ன் மாட்சியிற்
ெபாிேயாைர வியத்த மிலேம

10

இப்
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சிறிேயாைர யிகழ்த லதனி
திைண ந்

ைற

மிலேம.

மைவ. கணியன்
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ங்குன்றன் பாட் .

உைர: யா ம் ஊர் - எமக்கு எல்லாம் ஊர்; யாவ ம் ேகளிர் -எல்லா ம்
சுற்றத்தார்; தீ ம் நன் ம் பிறர் தர வாரா - ேக ம் ஆக்க ம் தாேம வாி னல்ல
தர தாரா; ேநாத

ம் தணித

ம் அவற்ேறா ரன்ன - ேநாத

ெயாப்பத் தாேம வ வன; சாத

ம்

வ தன்

- சாத

ம் அ

தீர்த

பிறர்

ம் அவற்ைற

ம் தி தன் , க விற்

ேறான்றிய நாேள ெதாடங்கி ள்ள ; வாழ்தல் இனிெதன மகிழ்ந் தன் ம் இலம் வாழ்தைல யினிெதன்

உவந்த

ெவ ப் வந்

இன்னாெதன்

விடத்

ளி தைலஇ - மின்
அைமயா ; கல்ெபா

மிலம்;

னிவன் இன்னா ெதன்ற
இ த்த

டேன மைழ குளிர்ந்த

ம் இலம் - ஒ

ம் இலம்; மின்ெனா

வானம் தண்

ளிையப் ெபய்தலான்; ஆனா

இரங்கும் மல்லல் ேபர் யாற்

-

- கல்ைல யைலத் ெதா க்கும்

வளவிய ேபாியாற் ; நீர் வழிப் ப உம் ைண ேபால் - நீாின் வழிேய ேபாம் மிதைவ
ேபால; ஆ யிர்

ைறவழிப் ப உம் என்ப

- அாிய

யிர் ஊழின் வழிேய ப ம்

என்ப ; திறேவார் காட்சியின் ெதளிந்தனம் - நன்ைமக் கூ பாடறிேவார் கூறிய
லாேன ெதளிந்ேத மாகலான்; மாட்சியின் ெபாிேயாைர வியத்த

ம் இலம் -

நன்ைமயான் மிக்கவைர மதித்த ம் இலம்; சிறிேயாைர இகழ்தல் அதனி
சிறிேயாைரப் பழித்தல் அம் மதித்த
மிேலம் எ- .

ம் இலம் -

தைலஇ ெயன்பதைனத் தைலய ெவனத் திாிக்க. " னிவி னின்னா ெதன்ற
மிலேம"என்றதற்கு, ன்ேன கூறிய வாழ்தைல ெவ ப்பான் இன்னாெதன்
இகழ்ந்தி த்த மில்ேல ெமனி ம் அைம ம்.
விளக்கம்: யாவ ம் ேகளிராகியவழி அவ ைற

மிடெமல்லாம் ஊராத

ன்,

"யா ம் ஊேர"ெயன்றார். பிறர் தர வாரா ெவனேவ தாேம வ ெமன்ப ம்,
தன்ெறனேவ க விற்ேறான்றிய நாேள ெதாடங்கி ள்ள என்ப ம்
வ விக்கப்பட்டன. ஊழின் உண்ைம ம் அதன் ெசயற்கூ ம்

வ

காட்சியளைவயானன்றிக் க த்தளைவயானறிந்

த்த ன்,

ல்களால் குறிக்கப்பட்

"திறேவார் காட்சியிற் ெறளிந்தன" ெமன்றார். மாட்சியிற் ெபாியவர் - மாட்சியால்
மிக்கவர். மாட்சியாற் குைறந்தவர் சிறியவர். தைலஇ ெயன்ப தைலஇய ெவன்பதன்
திாிபாதலால், "தைலஇ......திாிக்க"என்றார்.
--------
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193. ஓேர
ஓேர

ழவர

ழவர்

இயற்ெபயர் ெதாிந்தில . ேதர்ெகாண்

ெசன்ற விைனைய

த்த

தைலமகெனா வன், விைன
வில் விைள ம் இன்பத்தி ம் மிக்க இன்பந்தரவல்ல
தன் காத ைய நிைனந் மீள ற்றான். தன்ைனப் பிாிந் வ ந்தி ைற ம்
காத யின் ஆற்றாைமைய ம் விைரந் ெசன் அவைனக் காண்டற்குப்
ெப விைழ ெகாண்
க்கும் தன் ேவட்ைக ள்ளத்ைத ம் மனக் கண்
ஆற்றானாய்த் தன் பாகைன ேநாக்கிக் கூ ங் க த்தால் இவர் ஒ பாட் ப்
பா

ள்ளார். தன் காத யி க்கும் ஊர் ெந ந் ெதாைலவி

ப்பெதன்பைத,

"ஆடைம ைர ம் வனப்பின் பைணத்ேதாள், ேபரமர்க் கண்ணி இ ந்த ஊர்,ெந ஞ்ேச
ணாாிைட ய ேவ"என் ம், அந் ெந ஞ்ேசண் ஆாிைடைய விைரயக் கடந்
பைணத்ேதழ ம் அமர்க்கண்
ைடய காத ைய யைடதற்குத் ள்ளித்
ெநஞ்சின் நிைலைய, "ெநஞ்ேச! ஈரம் பட்ட ெசவ்விப் ைபம் னத் , ஓேர

ெசன்
க்கும்
ழவன்

ேபாலப், ெப வி ப் ற் றன்றால், ேநாேகாயாேன"(கு ந். 131) என் ம் பா னார்.
இதன்கண் விைன
த் மீ ம் காதற் றைலமகன் தன் காத ையக் கூடற்கு
விைரந்
ள்ளித்
க்கும் ெநஞ்சின் இயல் ெசால்லப்ப கிற . ஈரம் பட்ட ெசவ்வி
வாய்ப்பக் கண்ட உழவன் அச்ெசவ்வி நீங்குதற்குள் உ

வித்தற்கு விைரகின்றான்;

அவன்பால் உள்ள ஓ ேரேர; அதனால் அவன் ெநஞ்சு
க்கிற . அத்
ப்பிைனத்
தைலமகன் ெநஞ்சத்
ப் க்குவைம கூறிய சிறப்பால் இவைரச் சான்ேறார் ஓேர
ழவெரன்ேற அைழப்பாராயினர்.
இச் சான்ேறார், இல்வாழ்க்ைக இ ம்ைபக்ேக ெகாள்கலமாதைல நன்குணர்ந்தார்;
வாழ்வி ம் இன்பப் பகுதியி ம் ன்பப் பகுதிேய மிக்கி ப்ப ம் கண்டார்; இன்ப ம்
ன்ப ம் நண்பக ம் இர ம் ேபால மாறிமாறி ேவ ேவறியல்பினவாய் வந்த
வண்ணமாய் இ ப்ப ம் லனாகாமல் இல்ைல. மைனவி மக்க ம் ஒக்க ம் பிற ம்
தம்ைம இன்றியைமயாராதைல ம் அறிந்தார். ன்பம் வந் சுடச்சுடத் தாக்குங்
காலத்தில், அவர உள்ளம் ற
ண் தாபத ெநறியிற் ெசன் விடலாமா ெவன
எண்ணத் ெதாடங்கிற் . ெசன்ெறாழிந்தால் தம்ைமச் சார்ந்தி க்கும் பலர் வ ந்த
ேந ெமன்ற கவைல ஒ பால் வ த்திற் . ஒக்க ம் மக்க மாய் வா ம் வாழ்வின்
இன்பம் லனாயிற் . அவ் வின்ப வாழ் ம் நன்ெனறிேய ெயன்ப நிைனவிற்கு
வந்த . ஒக்கல் வாழ்க்ைக யில்லார்க்ேக

ற ம் தாபத ெவா க்கும் தகும்;

அதைன ைடயார் அந்ெநறியில் ஓ ச் ெசன் உய்தல் என்ப கூடா ; அஃ
அவர்கள் காைலக் கட் ச் ெசல்லெவாட்டாமல் த க்கும் என்ற க த் ப்பட
இப்பாட்ைடப் பா
ள்ளார்.
அதெளறிந் தன்ன ெந ெவண் களாின்
ஒ வ னாட் ம் ல்வாய் ேபால
ஓ
ய்த ங் கூ மன்
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ஒக்கல் வாழ்க்ைக தட்குமா காேல.
திைண ம்

ைற

மைவ. ஓேர

(193)

ழவர் பாட் .

உைர: அதள் எறிந் தன்ன - ேதாைலப் ைடத்

ைவத்தாற் ேபான்ற; ெந

ெவண்

களாின் - ெந ய ெவளிய களாின் கண்; ஒ வன் ஆட் ம் ல்வாய் ேபால - ஒ வன்
அைலக்கும் லவாய் ஓ ப் பிைழக்குமா

ேபால; ஓ

உய்த

ம் கூ ம் மன் - யா

ம்

நன்ெனறிக் கண்ேண ெயா கிப் பிைழக்க ம் கூ ம்; ஒக்கல் வாழ்க்ைக - சுற்றத்ேதா
கூ வா ம் இல்வாழ்க்ைக; கால் தட்கும் -அதன்கட் ெசல்லெவாட்டா
தைளயா நிற்கும் ஆதலான் உய்தல் கூடா எ- .

காைலத்

மன், கழிவின்கண் வந்த . மா: அைசநிைல.
விளக்கம்: ேதாைலப் ைடத் ைவத்தலாவ , ேதாைல ாித்

அதைன ேமல்

கீழாகத் தி ப்பி ைவத்தல். ஆட் தல், அைலத்தல். " ள்ளி ேவரைளக் கள்வனாட் ப்,
க்குற் ெறய்திய னல்"(ஐங். 23) என்றாற்ேபால. ல்வாய் - மான். களாில் நின்ற மான்
தன்ைனத்

ரத் ம் ஒ வன், தான் வ க்கி

ழ்தற் கிட ண்ைமயின், "ஓ

ய்தல்

கூ ம"என்றார். நன்ெனறி களர்ேபால்வ ெதன்ற , ஒக்கல் வாழ்க்ைக
ெசல்லெவாட்டா த க்கும் ேசறம் வ க்குப் பகுதி மாத்தைளத்த ன்
எவ்வைகயா ம் தன்ைன இன்றியைமயாத மைனவாழ்ேவ ஒ வ க்கு ஒக்கல்
வாழ்க்ைக யாதலால், அதைன எ த்ேதாதினார். இப் பாட் ன்கண் ஆசிாியர், தான்
இல்வழி தாங்குவாாின்றிக் ெகட் த் தைலத்தைலச் சிதறிேயா , அற ம் ெபா
ம்
இன்ப ம் ெப ம் வைகெகட் அழியத்தக்க மைனவாழ்க்ைகயில் இ ப்ேபாேன
உய்தல் கூடாத இயல்பினன் என் குறிக்கப்ப கின்றான். ஆசிாியர் ெதால்காப்பியர்
"காமஞ் சான்ற கைடக்ேகாட் காைல, ஏமஞ் சான்ற மக்கெளா
சுற்றெமா

கிழவ

க த்ைதேய வற்

ம் கிழத்தி ம், சிறந்த
த் வைத அறிந்

"காட்டகத் ெதா மகன்

ெகாள்க. இக் க த்ைதேய தி த்தக்கேதவர்,

கூற் வன், ஈட் ய விைளம ப் ேபால

ேம"(சீவக.1919) என்றார்.

-----------

பயிற்றல் இறந்ததன் பயேன"என்ற ம் இக்

ரக்கு மாக்கைல, ஓட் ைடத் தாெமனின் உய் ம் நங்கைள,

ஆட் யி டா யிர் அைளந்
உண்

வன்றி அறம் ாி
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194. பக்கு க்ைக நன்கணியார்
இந் நன்கணியார் ெபயைர ய த் ச் சிறப்பிக்கும் பக்கு க்ைக ெயன்ப
ஊர்ப் ெபயராக ம் என் ம், பக்கு என்ப ைபெயன்
ைபையேய உைடயாக
ப்பவெரன் ம் அறிஞர் க
உ ப்பைவ இரண்டாக ேவண்

இவர

ம் ெபா ள் ப த ன்; இவர்
கின்றனர். ஒ வ க்கு

யி ப்ப ம், ஒன்ைறேய இரண்டாகப் பகுத்

காரணத்தால் பக்கு க்ைக நன்கணியா ெரனப்பட்டா ெரன்றற்கும், ஒ வர

க்கும்
வ ைம

நிைலையப் பக்கு க்ைக ெயனச் சிறப்பித் ைரத்த நலம் கண் , சான்ேறார் இவைர
இவ்வா சிறப்பித் ப் பாராட் னர் என்றற்கும் இட ண் . நன்கணி ெயன்ப
இவரதியற்ெபயர்.
இவர் காலத்ேத நாட் ல் வாழ்ந்த ேவந்தர்கட்கும் ஏைனச் ெசல்வர் கட்கும் உலக
வாழ்வில் ெப

வி ப்பந் ேதான்றி, "ெமய்வ

ைடயார்க்ேக இவ் லகம் உாிய ;

உலகத்திற் பிறந்தா ரைனவர்க்கும் ெபா ெவன்ப . ெபா ந்தா "என் ம், "அவ்
வ ையக் ெகடா

ேபணிக் ெகாள்ளற்குச் ெசல்வம் இன்றியைமயாைமயின், ெசல்வந்

ேத வ வ
ைடயார்க் ேகற்ப, ெதன் ம் க தி, அவற்றிற்ேகற்ப நா ம் ேபா ம்
ெபா ளீட்ட ேம நிைனந்ெதா கப் பண்ணிற் . இதன் விைளவாக நாட் ல் இன்ப
வாழ் க் கிடனில்ைலயாயிற் . இதைனக் கண்டார் நம் பக்கு க்ைக நன்கணியார்.
"இவ் லகம் இனிதன் ; ஒ

மைனயில் சாப்பைற

ழங்க, ஒ

மைனயில் மணப்பைற

ழங்குகிற . ஒ த்தி வணியாற் ெபாற் ற் விளங்க, ஒ த்தி கணவைனப் பிாிந்
கண் கலங்கி நிற்கிறாள். இவ்வா றைம மா இவ் லகிைனப் பைடத்தவன் பண்பறிந்
ெதா கும் பா ல்லாதவ ெனயாவன். இவ் லகில் இத்தன்ைமைய யறிந்தவன்
இதனிைடேய கிடந் உழல ேவண் ெமன்பதன் . இதனிற் சிறந்த இன்ப லகத்
இன்ப வாழ் காண்டைல ேவண் யவனாவான்"என இப் பாட்டால்
வற்
த்தலானார்.
ஓாி ெனய்தல் கறங்க ேவாாில்
ஈர்ந்தண் ழவின் பாணி த ம்பப்
ணர்ந்ேதார் வணி யணியப் பிாிந்ேதார்
ைபத ண்கண் பனிவார் ைறப்பப்
பைடத்ேதான் மன்றவப் பண்பி லாளன்
இன்னா தம்மவிவ் லகம்
இனிய காண்கித னியல் ணர்ந் ேதாேர.
திைண: அ .

5
(194)

ைற: ெப ங்காஞ்சி. பக்கு க்ைக நன்கணியார் பா ய .
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உைர: ஓர் இல் ெநய்தல் கறங்க - ஒ
ெயா ப்ப; ஓர் இல் ஈர்ந்தண்

மைனயின்கண்ேண சாக்காட் ப் பைற

ழவின் பாணி த ம்ப - ஒ

மணத்திற்குக் ெகாட் ம் மிகக் குளிர்ந்த

ழவின

மைனயின்கண்ேண

ஓைச மிக ெவா ப்ப; ணர்ந்ேதார்

அணி அணிய - காதலேரா கூ ய மகளிர் வணிைய யணிய; பிாிந்ேதார் ைபதல்
உண்கண் பனி வார் உைறப்ப - பிாிந்த மகளிர வ த்தத்ைத ைடய உண்கண்கள்
நீர் வார்ந்

ளிப்ப; பைடத்ேதான் மன்ற - இப்பாிசு ஒத்

ஒவ்வாைமப் படப்

பைடத்தான் நிச்சிதமாக; அப்பண்பிலாளன் - அப் பண்பில்லாேதானாகிய நான் கன்;
இன்னா அம்ம இவ் லகம் - ெகா
இவ் லகின இயற்ைக; இதன் இயல்
உணர்ந்ேதார் இனிய காண்க - ஆதலான் இவ் லகின தன்ைம யறிந்ேதார்
ட் ன்பத்ைதத் த ம் நல்ல ெசய்ைககைள அறிந் ெசய் ெகாள்க எ- .
காண்க ெவன்ப காண்ெகனக் குைறக்கப்பட்ட . இதன் இயல் ணர்ந்ேதார்
இவ்வின்னாைமைய இனியவாகக் காண்க ெவன் ைரப்பி மைம ம்.
விளக்கம்: மணெவா
"ஈர்ந்தண்

ேகட்பார்க்கு இன்ப ம் குளிர்ச்சி ம் பயப்பதாக ன்,

ழவின் பாணி"ெயன்றார். பாணி, ஈண்

இனிய ஓைச ெயன்

ம்

ெபா ளதாயிற் . ெநய்தற் பைறேகட்டார்க்கு வ த்தம் பயத்த ன், வாளா
ெநய்தெலன் ெறாழிந்தார். பைடத்தான் என்ற விைன ற்றின் ஈற்றயலாகாரம்
ெசய் ளாக ன் ஓகாரமாயிற் . ‘பிறப்ெபாக்கும்எல்லா யிர்க்கும்’ என்ப
எல்லார்க்கும் ஒ தன்ைமப்பட அைமக்கா ேவ பட வைமத்தைமயின்

பற்றி,

நான் கைனப் "பண்பிலாளன்"என்றார். சுட் , உலகறி சுட் .
----------195. நாிெவ உத்தைலயார்
நாிெவ உத்தைலயார் ஆழ்ந்த லைம ள்ளம் பைடத்த சான்ேறாராவர். இன்பம்
ன்பம் என்ற இ வைகக் காட்சிகைள ம் ஆழ்ந்
கிச் ெசன் அகன் ஓங்கும்
அறி ெநறி இவர்பால் நன்கைமந் ள . காதலன் பிாிந்தானாக, அப்பிாி த்
ன்பத்ைத யாற்றாத தைல மகைளக் கண்ட ேதாழி, "ெமல்

ய இயல்பிைன ைடய

இவள், இதைன ஆற் வேளா" எனத் தனக்குள்ேள ெயண்ணிக் கலங்கினாள். தைல
மகேளா, அதைனக் குறிப்பால் அறிந் ெகாண்டாள். காதலன் தனக்குாிய கடைம
குறித் ப் பிாிந் ள்ளான்; கா
ம் கடைம ெபாி ; அ குறித் ஆற் தல் கற் ைடய
மகட்குக் கடன் என்பைத நன்குணர்ந்தாள். தன் கற் மாண் பறியாத ேதாழிக்கு
அதைனக் கூ தல் நன்றன்ெறனக் ெகாண்டாள். காதற்காமத் ைறக்கண் பிாி பற்றி
நிக ம்

ன்பத்ைத யறியாள் ேபாலப் ேபச

ற் , "தைலவன் பிாிந்தானாக, என்

கண்கள் உறங்காவாயின; இ தான் காமேநாய் என்பேதா?"என்ப பட, "ெமல்லம்
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லம்பன் பிாிந்ெதனப், பல் த

ண்கண்பாெடால் லாேவ........அ ெகால் ேதாழி காம

ேநாேய" (கு ந். 5) என்றா ெளனப் பா க்காட் கின்றார். தைலமக ெனா வன் தான்
காத த்த தைலவிைய மணப்பதற்கிைடேய பிாிந் ெசல்ல ேவண் ய கடைம
ண்டாகிற . அவன் ேதாழிைய ேநாக்கி, "யான் வ ந் ைண ம் இவைளப்
பா காப்பாயாக"என்கின்றான். அவற்குத் ேதாழி, "நீ இவைள விட் ப் பிாிந்ேத ெமனக்
ைகவிட் ப் பிாி நாள் வரட் ம்; அப்ேபா தாேன இ
தைலமகன் அ

ேகட்

வ ந்தினாயாயின் ஒன்

கூறல் ேவண் வ "என்றாள்;

வ ந்தினான்; "தைலவ, நீ உண்ைமயாகேவ
ெசய்; நீ இவள்பால்

கர்ந்த நலம் உண்டன்ேறா? அதைனத்

தந் விட் ச் ெசல்"என நைகயா வாளாய், "விட்ெடன வி க்குநாள் வ க, அ
உண்ட என் நலேன"(கு ந். 236) என்றாெளனக் கூ கின்றார். இவ்வா

நீ,

இரண்

பாட் க்களா ம், தைலவி, ேதாழி ெயன்ற இ வ ைடய மனமாண் கைள ஆழ
அகழ்ந்ெத த் க் காட் ம் இந்நாிெவ உத்தைலயார
லைம நலத்ைத ஒ வா
காணலாம்.
ேசரமான் க

ேரறிய ஒள்வாட் ேகாப்ெப ஞ்ேசர

தம் டம் நல றப் ெபற்ற இவர், இவ்வா
சிறப் க் ெகடா

நிைலெப மா

கூறிய

ம்ெபாைறையக் கண்

தமக்கு நலஞ் ெசய்த அவன
லைம

ேதாற்றச்

ைரைய ‘எ ைம யன்ன"( றம்.5)

எனத் ெதாடங்கும் றப்பாட் ற் கண்ேடாம். இப்பாட் ன்கண், இவர் காலத் ச்
சான்ேறார்சிலர் பாிசிற் ைறயி ம் அகத் ைறயி ம் தம் லைம வளத்ைத ம்,
ேபார்த் ைறயில் ெமய் வளத்ைத ம் பயன்ப த்தக் கண் நன்ெனறிக்கண்
பயன்ப த் மா
ேபாந்

ம்

அறி

த்த

ற்பட் , "நைரத்

யிைரப் பற் ங்கால் நீவிர் வ ந்

ெசய்தல் இயலாதாயின், அவர்கட்குத்
பிறைர ம் ஊக்குதலாகிய அல்ல

திர்ந்த சான்றீேர,கூற் வன்
ர்கள்; உங்களால் மக்கட்கு நல்ல

ன்பம் விைளக்கும்

ைறயில் ேவந்தர்கைள ம்

ெசய்தைல ஒழியின்; அ ேவ எல்லார்க்கும்

உவப்ைபத் த வ ; நன்ெனறி மாவ "எனத் ெத ட்

ள்ளார்.

பல்சான் றீேர பல்சான் றீேர
கயன் ள் ளன்ன நைர திர் திைரக ட்
பயனின் ப்பிற் பல்சான் றீேர
கணிச்சிக் கூர்ம்பைடக் க ந்திற ெலா வன்
பிணிக்குங் காைல யிரங்குவிர் மாேதா
நல்ல ெசய்த லாற்றீ ராயி ம்
அல்ல ெசய்த ேலாம் மி ன தான்
எல்லா
வப்ப தன்றி ம்
நல்லாற் ப் ப உ ெநறி மா ர ேவ.
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திைண: அ .

ைற: ெபா ண்ெமாழிக்காட்சி. நாிெவ உத்தைலயார் பா ய .

உைர: பல் சான்றீேர பல் சான்றீேர - பல அைமந்த குணங்கைள
அைமந்த குணங்ைக
ட்ேபான்ற நைர

ைடயீர்; கயல்

ள் ளன்ன நைர

ைடயீர், பல

திர் திைர க ள் - கய

திர்ந்த திைரந்த க ப்பிைன ம்; பயனில்

ன

ப்பின் - பயனில்லாத

ைமைய
ைடய; பல் சான்றீர் - பல அைமந்த குணங்கைள ைடயீர்; கணிச்சிக்
கூர்ப்பைட க ந்திறல் ஒ வன் - ம வாகிய கூாிய பைடக்கலத்திைன ம் க ய
வ யிைன
ெகாண்

ைடய ஒ வன்; பிணிக்குங் காைல இரங்குவிர் - பாசத்தாற் கட் க்

ேபாங்காலத்

இரங்கு ர் நீர்; நல்ல

நல்விைனையச் ெசய்யமாட்டீராயி

ம்; அல்ல

ெசய்தல் ஆற்றீராயி

ம் -

ெசய்தல் ஓம் மின் - தீவிைனையச்

ெசய்தைலப் பாிகாிமின்; அ தான் எல்லா ம் உவப்ப

- அ தான் யாவ ம் கழ்வ

ெரன்ற ; அன்றி ம் - ஒழிய ம்; நல்லாற் ப் ப உம் ெநறி ம் அ
கண்ேண ெச த் ம் வழி ம் அ தான் எ- .

- நல்ல ெநறியின்

பலராகிய சான்றீெரன்ப , பல்சான்றீெரனத் ெதாக்க ; "பல்குட் வர்"
(ம ைரக்.105) என்ப ேபால. பலவாகிய குணங்களால் அைமந்தீர் எனி

மைம ம்.

பயனின் ப்ெபன் ைவத் ப் பல் சான்றீேர ெயன்ற , இகழ்ச்சிக்குறிப் . அ க்கு
விைரவின்கண் வந்த .
விளக்கம்: கயல்

ள் - கயல் மீனி

ைடய

ள். நன்ெனறிக் கண் வாழ்நாள்

கழியாைமயின், "பயனில் ப் "என்றார். ெவல்லற் க ைமபற்றிக் கூற் வைனக்
"க ந்திற ெலா வன்"என்றார். கயிற்றாற் கட் உயிைர யீர்த் ச் ெசல்வ ெனன்ப
வாக ன், "பிணிக்குங் காைல"ெயன்றார். நல்ல
ன்பம் இல்லாதி த்தற் ேக வாக ன், "அல்ல

ெசய்த

ம், தீய

ெசய்யாைம

ெசய்த ேலாம் மின்"என் ம்,

தீயைவ தீய பயத்தலால், அைவ தீயி ம் அஞ்சப்ப த ன், தீயெதன வாயாற்
ெசால்லற்கும் வி ம்பா "அல்ல "என் ம் கூறினார். நல்ல ெசய்த
ம் தீய
ெசய்யாைம எல்லார்க்கும் எளிதின் இையவ பற்றி, "எல்லா ம் உவப்ப "என் ம்,
நல்ல
ெநறி

ெசய் நலம் ெப தற்குாிய நன்ெனறி
மார ேவ"ெயன் ம் வற்
த்தினார்.

ம வாக ன், "நல்லாற் ப் ப உம்

--------------196. பாண் யன் இலவந்திைகப்பள்ளித் ஞ்சிய நன்மாறன்
பாண் யன் இலவந்திைகப்பள்ளித் ஞ்சிய நன்மாறன் பாண்

நாட்

ந்

அரசு ாிந் வ ைகயில், ேசாழன் குள ற்றத் த் ஞ்சிய கிள்ளி வளவன் த ய
ேபரரசர்கைளப் பா அவர்கள் தந்த பாிசில் ெபற் ச் சிறப் ற்றி ந்த ஆசிாியர் ஆ ர்
லங்கிழார், இந்த நன்மாற

ைடய ேமம்பாட்ைடக் ேகள்வி ற்

இவன்பால் வந்தார்.
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இவன் ம ைர ம தனிளநாகரால், "கைறமிடற் றண்ணல் காமர் ெசன்னிப், பிைற தல்
விளங்கு ெமா கண் ேபால, ேவந்

ேமம்பட்ட

ந்தார் மாற" ெனன்

ம ைரக் கணக்காயனார் மகனாரால், மணிமிடற்ேறா
தி மா

ம்,

க

ம் என்ற "ஞாலம் காக்கும் கால

பாராட்ட ம்,

ம், பைனக்ெகா ேயா

ம்,

ன்பின், ேதாலா நல் ைச

நால்வ"ைர ம் ஒவ்ேவாராற்ற ன் ஒத்த ன், இப் பாண் யற்கு "அாிய ம் உளேவா?"
என வியந் , "ெவங்கதிர்ச் ெசல்வன் ேபால ம் குடதிைசத் தண்கதிர் மதியம் ேபால ம்,
நின்

நிைலஇயர் உலகேமா

டேன"என வாழ்த்த ம், காவிாிப் ம் பட் னத் க்

காாிக்கண்ணனாரால், "இமிழ் குரல்

ரச

ன் ட னா

ம், தமிழ்ெக

கூடல்

தண்ேகால் ேவந்"ெதனச் சிறப்பிக்க ம் ெபற்றி த்த ன், இவைனக் காண்பதில் ஆ ர்
லங்கிழார்க்கு வி ப்ப ண்டாவதாயிற் . அக்காைல லங்கிழார்க்கு வ ைமத்
ன்ப ம் வந் ெபா ந்தியி ந்த . இந்நிைலயில் இலவந்திைகப்பள்ளித் ஞ்சிய
நன்மாறன் இவர்க்குச் ெசவ்வி ெகாடானாயினன். ெசவ்வி ெப தல் ேவண் ச்
சின்னாள் தங்கினார். ெசவ்வி ெபற் த் தம
லைம நலத்ைத ம் ேதாற் வித்தார்.
ஓெரா கால், அவைரச் சிறப்பிக்கக் க தினான்ேபால நன்மாற ம்
நடந் ெகாண்டாேன யன்றிப் பாிசில் நல்கினானின்ைல. ஆ ர் லங்கிழார்க்கு
உள்ளத்ேத அடங்காத ெவம்ைம ண்டாயிற் . அ ெபாங்கி ெவளிேய ஒ பாட்டாய்
ெவளிவந்த . அந்த இப்பாட் ன்கண், "ேவந்ேத, இயல்வதைன இய
யீத

ம், இயலாததைன இயலாெதனச் ெசால்

வி த

ெமனச் ெசால்

ம், தாளாண்

ைம ைடயார்க்குாிய நற்ெசயல்களாம். இயலாதைத இய ெமன்ற ம், இயல்வதைன
யியலா ெதன்ற ம் இரப்ேபாைர ேயமாற் ம் கைழக் ெக த் க்ெகாள் ம்
ெசயல்களாகும். இரப்ேபாராகிய எம வாழ்வில் இக் குைறப ம் ெசயல்கள்
ரவலாபால் உளவாதைல இ கா ம் கண்டதில்ைல; இப்ேபாேத கண்ேடாம். ேவந்ேத,
நின் வாழ்நாள் சிறக்க; நின் தல்வர் ேநாயிலராகுக; பனி ெயன் ம் ெவயிெலன் ம்
பாேரன்; கற் ைட என் மைனவிைய நிைனந்
லப்ப த்தினார். இலவந்திைகப்பள்ளித்
அவர்க்கு ேவண் வன நல்கிவி த்தான்.

யான் ெசல்கின்ேறன்" என்ற க த்ைதப்

ஞ்சிய நன்மாற

ம், தவற் க்கிரங்கி

ஒல் வ ெதால் ெமன்ற ம் யாவர்க்கும்
ஒல்லா தில்ெலன ம த்த மிரண் ம்
ஆள்விைன ம ங்கிற் ேகண்ைமப் பாேல
ஒல்லா ெதால் ெமன்ற ெமால் வ
தில்ெலன ம த்த மிரண் ம் வல்ேல
இரப்ேபார் வாட்ட லன்றி ம் ரப்ேபார்
கழ்குைற ப உம் வாயி லத்ைத
அைனத்தா கியாினி யி ேவ ெயைனத் ம்
ேசய்த் க் காணா கண்டன மதனால்

5
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ேநாயில ராகநின் தல்வர் யா ம்
ெவயிெலன னிேயன் பனிெயன ம ேயன்
கல்குயின் றன்னெவன் னல்கூர் வளிமைற
நாணல தில்லாக் கற்பின் வா தல்
ெமல் யற் கு மக ள்ளிச்

10

ெசல்வ லத்ைத சிறக்கநின் னாேள.

(196)

திைண: பாடாண் ைண. ைற: பாிசில் கடாநிைல. பாண் யன்
இலவந்திைகப்பள்ளித் ஞ்சிய நன்மாறன் பாிசில் நீட் த்தாைன ஆ ர்
பா ய .
உைர: ஒல்

வ

ஒல்

ம் என்ற

ம் - தம்மாற் ெகா க்க இய

லங்கிழார்

ம் ெபா ைள

இய ெமன் ெசால் க் ெகா த்த ம்; யாவர்க்கும் ஒல்லா இல்ெலன ம த்த
யாவர்க்கும் தம்மாற் ெகா க்க இயலாத ெபா ைள இல்ைல ெயன் ெசால்
ம த்த

ம் -

மாகிய; இரண் ம் ஆள்விைன ம ங்கில் ேகண்ைமப் பால் - இரண் ம்

தாளாண்ைமப் பக்கத்

உளவாகிய நடபின் கூற்றி

என்ற

ம் - தனக்கு இயலாததைன இய

- இய

ம் ெபா ைள இல்ைலெயன்

ெமன்ற

ம த்த

ள்ளன; ஒல்லா
ம்; ஒல்

வ

ஒல்

ம்

இல்ெலன ம த்த

மாகிய; இரண் ம் வல்ேல இரப்ேபார்

வாட்டம் - இரண் ம் விைரய இரப்ேபாைர ெம வித்தல்; அன்றி ம் ரப்ேபார் கழ்
குைறப உம் வாயில் - அன்றி ம் ஈேவார் கழ் குைறப ம் வழியாம்; இனி
அைனத்தாகியர் இப்ெபா
நீ எம்மளவிற் ெசய்த ெசய்தி ம் அத்தன்ைமத்தாகுக; இ
எைனத் த் ேசய்த் க் காணா கண்டனம் - இஃ எத் ைண ம் எங்கு யி ள்ளார்
ன் காணாத

யாம் கண்ேடம்; அதனால் - அத் தீங்கினால்; நின் தல்வர்

ேநாயிலராக - நின் பிள்ைளகள்ேநாயின்றிேய யிரப்பாராக; யா
னிேயன் - யா

ம் ெவளிெலன்

நிைனந்

ம் ெவயிெலன

ேபாக்ைக ெவேறனாய்; பனி ெயன

ம ேயன் - பனிெயன் ெகாண் ம ந்திேரனாய்; கல் குயின் றன்ன என் நல்கூர்
வளிமைற - விட் நீங்காைமயால் கல்லாற் ெசய்தாற்ேபான்ற என் நல்குரவின்
மிகுதியான் வளி மைறயாகிய மைனயிடத் ; நாணல இல்லாக் கற்பின் - நாணல்ல
ேவறில்லாத கற்பிைன ம்; வா
ைடத்தாகிய

தல் ெமல்

யல் - கு மகள் உள்ளி ஒளிைய

த ைன ம் ெமல் ய இய ைன

ைடய கு மகைள நிைனந் ;

ெசவ்வல் - ேபாேவன்; நின் நாள் சிறக்க - நின்னா ள் மிகுவதாக எ- .
"ேநாயிலராக நின் தல்வர்"என்ப

ம்

உம், "சிறக்க நின் நாள்" என்ப

ெமாழி. அன்றி, பாிசில் ம த்தலான் இவன் தல்வர்க்கும் இவ

உம் குறிப்

க்கும் தீங்கு

வ ெமன்றஞ்சி ேநாயிலராக ெவன ம், சிறக்க நின் நாெளன ம் கூறினாராக
ைரப்பி மைம ம். நல்குர ெவன்ப நல்ெலனக் குைறந் நின்ற . "கல்குயின்
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றன்னஎன் நல்கூர் வளிமைற"ெயன்பதற்குக் கல்லாற் ெசய்தாற்ேபான்ற பயன்
ெகாள்ளாத யாக்ைக ைடய என நல்கூர்ந்த வளிமைற ெயன ம், கல்ைலத்
ைளத்தாற்ேபான்ற காற்றைட மாத்திைரயாகச் ெசய்யப் பட்ட நல்கூர்ந்த என் மைன
ெயன
ைரப்பா
ளர்.
விளக்கம்: ெகா ப்ப

ேபாலக் காட் க் ெகாடா

நீட் த்தைம யின், இஃ

இரப்ேபார் வாட்டலன்றி ம், ரப்ேபார் கழ் குைறப ம் வாயி
"அைனத்தாகியர்"என்றார். இதைனக் கூ ம் ெபா ட்ேட "ஒல்
ெமன்ற ம்" தலாயவற்ைற ெய த்ேதாதினார். என்றல். என்

மாத ன்,
வ ெதால்
ெசால் க் ெகா த்தல்

அத்ைத, அைசநிைல. கண்டனம் எனத் தன்ைமக்கண் கூ த ன், காணாைம தம்
கு யி

ள்ேளார் விைனயாயிற் . அதனால், எம் கு யி

ள்ளார்

ன் காணாத

யாம் கண்ேடம் என்றார். எனேவ, இப் பாண் யன் ன்ேனா ம், இ கா ம் பாிசில்
நீட் த்த இல்ைல ெயன்றாராயிற் . கு ப் பிறப் க்கு மாறாகச் சான்ேறார் ேநாவன
ெசய்த குற்றத்தால் நின் தல்வர் ேநா ற்
ேநாயிலராக நின் தல்வர்" என்

வ ந் வ ெரன்பார், "அதனால்

குறிப் ெமாழியார் கூறினார். குறிப் ெமாழியாவ ,

"எ த்ெதா ம் ெசால்ெலா ம் ணரா தாகிப், ெபா ட் றத்த ேவ குறிப் ெமாழி
ெயன்ப"(ெதால் ெசய். 177) என்பதனாலறிக; இதைன எதிர்மைறக் குறிப்ெபன் ம்,
கூற்றிைட ைவத்த குறிப்ெபன் ம் கூ வர்.
ேபாக்ைக ெயன்ப

னி க்குப் ெபா ள் ெவயிலன்ைமயின்,

வ விக்கப்பட்ட . நல்குர

கூர் வளிமைற ெயன வரற்பால ,

நல்கூர் என வந்ததற்கு அைமதிகாட் வார், "நல்குர ெவன்ப
குைறந் நின்ற "என்றார். நல், வ ைம. நீங்கா

நல்ெலனக்

பிணித் க் ெகாண்

த்தலால்

வ ைமைய, "கல்குயின் றன்ன வ ைம’’ேயன்றார். மைனயின் ேமற்கூைர ெவயி
பனி ம் மைழ ம் மைறயா ெதாழியி

ம், சுவர் நின்

காற்ைற மைறப்ப

ம்

ேதான்ற,

"வளி மைற"ெயன்றார்,
--------197. ேசாழன் குராப்பள்ளித்

ஞ்சிய ெப ந்தி மா வளவன்

ேசாழன் காிகாற் ெப வளத்தாைனத் தி மா வளவன் என் ம் சான்ேறார்
கூ பவாத ன் இவ் வளவன் குராப்பள்ளித் ஞ்சிய ெப ந்தி மா வளவ ெனனச்
சிறப்பிக்கப்ப கின்றான். இவன் காலத்ேத, ேசர நாட் ல் ேசரமான் குட் வன்
ேகாைத ம் பாண் நாட் ல் ெவள்ளியம்பலத் த் ஞ்சிய ெப வ தி ம் ஆட்சி
ாிந்தனர். ேசரமான் குட் வன் ேகாைதைய ம், ேசாழன் இலவந்திைகப்பள்ளித்
ஞ்சிய நலங்கிள்ளி ேசட்ெசன்னிைய ம், பா ச் சிறப் ற்ற ேகானாட்

எறிச்சி

மாடலன் ம ைரக் குமரனார், நலங்கிள்ளி ேசட்ெசன்னிக்குப் பின் ேதான்றிய இப்

ர்
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ெப ந்தி மா வளவைன ஒ கால் காணப்ேபாந்தார். இவர மனப் பண்ைப யறியா ,
ெசல்வச் ெச க்கால் கண்
யி ந்த வளவன் தான் தரவி ந்த பாிசிைல நீட் த்தான்.
அதனால் குமரனார்க்கு வ த்த

ண்டாகேவ, தம

மனக்ேகாைளப் லப்ப த் ம்

இந்த அழகிய பாட்ைடப் பா னார். இதன்கண், "ேவந்ேத! யாங்கள் அரசர்
ெந ந்ேதார்கைள

ைடயெரன்ேறா, கடல் ேபா

ம் பைடயிைன ைடய ெரன்ேறா,

ேமற்ெசன்ற ேபார்க ளைனத்தி ம் ெவன்றி மிகுபவெரன்ேறா க தி, அவர்கைள
வியந் பாராட் ம் பண்பிேனா மல்ேலாம். எம்மால் வியந் பாராட்டப்ப பவர் சீ ர்
மன்னராயி ம் எம் பாடறிந்ெதா கும் பண் ைடயாேர யாவர். எத் ைணத் ன்பம்
வந்ெதய்தி

ம், உண்ைம

ணர் ம் நல்லறி ம் இல்லாதவர் எவேரா, அவ ைடய

ெசல்வத்ைதச் சிறி ம் ேவண்ேடம்; நல்லறி ைடயவர் மிக்க வ ைம

ற்றாராயி

ம்,

அவ்வ ைம பயன்ப வதாக ன், அதைனப் ெபாி ம் மதித் ப் பாராட் ேவம்"என்
குறித்தார். ெப ந்தி மா வளவன், நல்

ைசப் லவர் ெப மா

ைடய மனக்ேகா

ம்

அறி ெகா த் ம் ஆண்ைம ம் நிைனந் , அவர்க்குப் ெப ம் பாிசில் நல்கிச்
சிறப்பித்தான்.
ம ைரக் குமரனார் இப் பாட் ன்கண், பாடறிந் ெதா கும் பண்பில்லாத ேவந்தர்
எத் ைணப் ெபாியாராயி
ெசம்மாந்

ம், அவர்கைளப் ெபா ளாகக் ெகாள்ேள ெமனச்

கூ ம் இக் கூற் , ெப ந்தி மா வளவன் ெதாடக்கத்தில், தன் ெபா

ம்

பைட ம் ெப ைம ெமண்ணி இ மாந்தி ந்தைம ம், அதனால் அவன் அவர்க்குப்
பாிசில் தர நீட் த்தைம ம் ேதாற் விக்கின்ற . இவேராரன்ன மனத்திட்ப மைமந்த
தமிழ்ப் ெப ம் லவர்கள் இன் ம் ேதான்றற்குாிய வாய்ப் க்கள் நாட் ல்
உண்டாவ கண் தமிழகம் இ ம்
ெகாள்கின்ற .
வளிநடந் தன்ன வாச்ெசல
ளிெயா
ெகா
டங்கு மிைசய ேதாின ெரனாஅக்
கடல்கண் டன்ன ெவாண்பைடத் தாைனெயா
மைலமா மைலக்குங் களிற்றின ெரனாஅ
உ
ரற் றன்ன ட்குவ
ரசெமா
ெச ேமம் ப உம் ெவன்றிய ெரனாஅ
மண்ெக தாைன ெயாண் ண் ேவந்தர்
ெவண்குைடச் ெசல்வம் வியத்தேலா விேலேம
எம்மால் வியக்கப் ப உ ேமாேர

5

இ
ட் படப்ைப மறிேமய்ந் ெதாழிந்த
கு ந
ஞ்ைஞக் ெகா ங்கட் குற்றடகு
ன் ல வரகின் ெசான்றிெயா ெப உம்
சீ ர் மன்ன ராயி ெமம்வயிற்
பாடறிந் ெதா கும் பண்பி னாேர

10
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மிகப்ேப ெரவ்வ றி ெமைனத் ம்
உணர்ச்சி யில்ேலா ைடைம ள்ேளம்
நல்லறி ைடேயார் நல்குர
ள்

ம் ெப மயா

15

வந் நனி ெபாிேத.

(197)

திைண ந் ைற மைவ. ேசாழன் குராப்பள்ளித் ஞ்சிய ெப ந்தி மா வளவன்
பாிசில் நீட் த்தாைனக் ேகானாட் எறிச்சி ர் மாடலன் ம ைரக் குமரனார் பா ய .
உைர: வளி நடந் தன்ன வாச் ெசலல் இ ளிெயா
ேபா

ம் தா த

- காற்

இயங்கினாற்

ைடத்தாகிய கதிைய ைடய குதிைரெயா ; ெகா

டங்கும் மிைசய

ேதாினர் எனாஅ - ெகா
டங்கும் உச்சிைய ைடய ேதாிைன ைடய ெரன ம்; கடல்
கண் டன்ன ஒண் பைடத் தாைனெயா - கடைலக் கண்டாற் ேபா ம் ஒள்ளிய
பைடக்கலத்ைத ைடய ேசைன டேன; மைல மா

மைலக்கும்களிற்றினர் எனாஅ -

மைலேயா

மா பட் ப் ெபா ம் களிற்றிைன ைடய ெரன ம்; உ ம் உரற் றன்ன

உட்கு வ

ரசெமா

-இ

ழங்கினாற்ேபா

ம் அஞ்சத்தக்க

ரசத்ேதா ; ெச

ேமம்ப உம் - ெவன்றியர் எனாஅ - ேபாாின் ேமம்ப ம் ெவற்றிைய ைடய ெரன ம்;
மண் ெக தாைன ஒண் ண் ேவந்தர் -நிலத்ைதப் ெபா ந்தின பைடயிைன ைடய
ஒள்ளிய

ணிைன ைடய அரசர்; ெவண் குைடச் ெசல்வம் வியத்தேலா இலம் - ெவண்

ெகாற்றக் குைட நிழற்றப்ப ம் ெசல்வத்ைத மதித்த

ல்ேலம்; எம்மால்

வியக்கப்ப உேமார் - எங்களால் மதிக்கப்ப ேவார்; இ

ள் படப்ைப - இடப்பட்ட

ள்ேவ ைய ைடய ேதாட்டத் ; மறி ேமய்ந் ெதாழிந்த - மறி தின்ன ெவாழிந்
நின்ற; கு

ந

ஞ்ைஞ ெகா ங்கண் குற்றடகு - குறிய நாற்றத்திைன ைடய

ஞ்ைஞய ெகா விய கண்ணிற் கிைளக்கப்பட்ட குறிய இைலைய; ன் ல வரகின்
ெசான்றிெயா ெப உம் - ல் ய நிலத்தில் விைளந்த வரகின ேசாற் டேன
ெப கின்ற; சீ ர் மன்ன ராயி ம் - சிறிய ைர ைடய ேவந்தராயி ம்; எம் வயின்
பாடறிந்ெதா கும் பண்பிேனார் - எம்மிடத் ச் ெசய் ம் ைறைமைய யறிந் நடக்கும்
குணத்திைன ைடேயார்காண்; மிகப்ேபர் எவ்வம் உறி
றி

ம்; எைனத்

உணர்ச்சியில்ேலார் உைடைம

ம் -யாம் மிகப் ெபாிய

ன்ப

ள்ேளம் - சிறி ம்

அறிவிலாேதா ைடய ெசல்வம் பயன்படாைமயின் அதைன நிைனேயம்; நல் லறி
ைடேயார் நல்குர - நல்லறிவிைன
ெப ம - ெப மாேன; யாம் உவந்
ெபாி ம் நிைனப்ேபம் எ- .

ைடேயார

நனி ெபாி

எனா ெவன்ப , எண்ணிைடச் ெசால்.

வ ைம பயன் ப த ன் அதைன;

உள்

ம் - யாம் உவந்

மிகப்
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விளக்கம்: வா தல், தா தல்; இதனால் குதிைரைய "வாம்பாி" ெயன்ற
ண் .
பாடறிந் ெதா கும் பண்பிலர் ேவந்த ைடய ேத ம் களி ம் ெவன்றி ம் மிகச்
சிறந்தனவாயி
வற்

ம், எம்மாற் ெபா ளாகக் க தப்படா ெவனத் தம

க த்ைத

த்தற்கு, அைவ ஒவ்ெவான்றைன ம் வகுத் ம் சிறப்பித் ம் கூறினார்.

பாிசிலர்க்கு வழங்குதற் குாியவாக ன் ேதைர ம் களிற்ைற ம், ெபா ட்கு
வ வாயாத

ன் ெவன்றிைய ம் எ த்ேதாதினார்.

ஞ்ைஞ ெயன்ற , இப்ேபா

ன்ைனக்கீைர ெயன வழங்குகிற . பசு ன்ைன, எ ைம
யிரண்ட

ன்ைன ெயன்ற வைக

ள், பசு ன்ைனேய ஈண்ைடக்குப் பயன்ப வ . பாடறிந்ெதா கும்

பண் ைடயவர் நல்லறி ைடயராதல் ெவளிப்பைடயாதலால்,அப் பண்பிலாைர,
"உணர்ச்சி யில்ேலார்"என்றார். நல்லறி ைடேயார் நல்குர

உள்

ம் என்ற ,

"பழிமைலந் ெதய்திய ஆக்கத்திற் சான்ேறார், கழிநல் குரேவ தைல"(குறள்.657) என்ற
தி வள் வர் க த்ைதப் லப்ப த் கிற .
----------198. பாண் யன் இலவந்திைகப்பள்ளித்

ஞ்சிய நன்மாறன்

வடம வண்ணக்கன் ேபாி சாத்தனா ெரன்பார், அகப் பாட் க்கள் பல பா ய
சான்ேறாராவர். ம ைரக் குமரனார் ேபால, அத் ைணப் லைம

பைடத்தவரல்ல

ெரனி ம், தம் க த்ைத நயமான ைறயில் ெவளிப்ப க்கும் திற ைடயவர்.
ெபான்ேனாட்டம் பார்க்கும் ெதாழியினராதைல வடமவண்ணக்கன் என்ற சிறப்
இனி

காட் கிற ெதனி

ம், இவர் வழங்கும் குறப் ெமாழிகள் நல்ல சான்

கூறி

வற்
த் கின்றன. இவர், இலவந்திைகப்பள்ளித் ஞ்சிய பாண் யன் நன்மாறைனப்
பன் ைற கண் பழகியவர். அவர் ெந ந் ெதாைலவி ள்ள நா கட்குச்
ெசல்லேவண்

யி ந்தைமயின், அவைனக் கண்

வந்தார். அக்காைல, அவன்

விைட ெபற் ப் ேபாக ஒ கால்

ைம ற்றி ந்தான். அவன் மக்கள் பல ம் நல்ல

ஆடவராய்த் தமிழக ெமங்கும் திாிந் , ெவற்றிச் ெசல்வ ம் ெபா ட் ெசல்வ ம்
ெகாணர்ந்தனர். மக்கட் ெசல்வத்தா ம், அரசியற் ெசல்வத்தா ம்,நன்மாறன்
ெச க்குற் ப் ேபாி சாத்தனார்க்குப் பாிசில் தாரா நீட் த்தான். ஆ ர்
லங்கிழாைர ம் இவ்வாேற இகழ்ந் , பின் அவர் ெவகுண் பாடக்ேகட் ப் பாிசில்
தந்த அந்த மனப் பண்ேப இப்ேபா ம் அவன் பால் இ ந்த . ஒ சில மக்கைளப்
ெபற் , அவர் இளைமப்ப வ நீங்கா ன்ேப அத் ைணச் ெச க்குற்ற இவன்,
அம்மக்கள் மறங் குன்றா ஆடவராய் நா
ற் ம் ெசன் ெவன்றி நிைலநாட் வ ம்
இந்நாளில், அச்ெச க்கு மிகத் த த்தி ப்பதில் வியப்பில்ைல யன்ேறா?
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இதனால் நம் வடமவண்ணக்கரான ேபாிசாத்தனார் மனம்
பா

ங்கி இப்பாட்ைடப்

விைட ெபறலானார். இதன்கண், "ேவந்ேத! ஆலமர் கட ள் ேபா

ெசல்வத்ைதக் கண்

ம் நின்

பாராட் , நின் கற் ைடய மைனவி பயந் ள்ள மக்கள் ெபா க

என வாழ்த்தி, நீ த ம் பாிசில்ேம ெல ந்த ேவட்ைகயால் கனவி
அரற் ம் என் ெநஞ்சம் இன் ற்

மகி மா

இன்

ெகாள்கின்ேறன்; நின் கண்ணி வாழ்க; தமிழக

ம் நனவி

ம்

கண்ேடன்; இனி விைடெபற் க்
ம் ெவன்

ெப ம் ெபா

ளீட் ய

நின்ைனப் ேபா ம் நின் மக்கள், பைகவர் வ ந்தெவன் அவர் ெசல்வம் ற் ம்
ெகாணர்ந் ெதாகுத்த நின் ன்ேனார் ேபாலக் கண்ேணாட்ட ைடயராகுக.
ஆண் ம் நா
மைழத்

ளியி

க ம் சிறந்

ம் மிக்குக் கடல் நீாி

ம், நீர் ெகாழிக்கும் மண

ம், நீைரப் ெபாழி ம்

ம் ெப க; நின் மக்கள் ெப ம் மக்கைளக் கா

ந்ேதா ம் ெசல்வ ம்

நீ நீ

வாழ்க; யான் ேசய நாட் ற்குச் ெசல்கின்ேறன்; நின் அ

நிழற்

கண் பழகிய யான் வானம்பா ேபால நின் கைழ நச்சி யி ப்ேபன்; என்ைன மறவா
ெதாழிவாயாக"என் குறித்தி ப்ப மிக்க உ க்கமான .
அ வி தாழ்ந்த ெப வைர ேபால
ஆரெமா ெபா ந்த மார்பிற் றண்டாக்
கட ள் சான்ற கற்பிற் ேசயிைழ
மடேவாள் பயந்த மணிம ளவ்வாய்க்
கிண்கிணிப் தல்வர் ெபா ெகன் ேறத்தித்
திண்ேட ரண்ண னிற்பா ராட் க்
காதல் ெப ைமயிற் கனவி மரற் ெமன்
காமர் ெநஞ்ச ேமமாந் வப்ப
ஆலமர் கட ளன்னநின் ெசல்வம்

5

ேவல்ெக கு சில் கண்ேட னாத ன்
வி த்தெனன் வாழ்கநின் கண்ணி ெதா த்த
தண்டமிழ் வைரப்பகங் ெகாண் யாகப்
பணித் க்கூட் ண் ந் தணிப்ப ங் க ந்திறல்
நின்ேனா ரன்னநின் தல்வ ெரன் ம்

10

ஒன்னார் வாட வ ங்கலந் தந்
ம்
ெபான் ைட ெந நகர் நிைறய ைவத்தநின்
ன்ேனார் ேபால்கிவர் ெப ங்கண் ேணாட்டம்
யாண் நா ம் ெப கி யீண் திைரப்
ெப ங்கட னீாி மக்கடன் மண
ம்

15

நீண் யர் வானத் ைறயி நன் ம்
இவர்ெப ம் தல்வர்க் காண்ெடா நீ ம்
கன்ற ெசல்வெமா
கழினி விளங்கி
நீ வாழிய ெந ந்தைக யா ம்
ேகளில் ேசஎய் நாட் ெனந் நா ம்

20
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ளிநைசப் ள்ளினின் னளிநைசக் கிரங்கிநின்
அ நிழற்பழகிய வ
ைற

25

க மான் மாற மறவா தீேம.

(198)

திைண ந் ைற மைவ. பாண் யன் இலவந்திைகப்பள்ளித் ஞ்சிய நன்மாறன்
பாிசில் நீட் த்தாைன வடம வண்ணக்கன் ேபாி சாத்தனார் பா ய .
உைர: அ வி தாழ்ந்த ெப
ஆரெமா

வைர ேபால - அ வி தாழ்ந்த ெபாிய மைல ேபால;

ெபா ந்த மார்பின் - ஆரத்ேதா

ெபா ந்த மார்பின்கண்; தண்டா ேவட்ைக

தணியாத; கட ள் சான்ற கற்பின் - ெதய்வத்தன்ைம யைமந்த கற்பிைன ம்; ேசயிைழ
மடேவாள் பயந்த - ெசய்ய ஆபரணத்ைத
ைடய உன் ைடய மடேவாள்
ெபறப்பட்ட; மணி ம ள் அவ் வாய்க் கிண்கிணிப் தல்வர் - பவழ மணிேபான்ற
அழகிய வாைய ம் கிண்கிணிைய
ெவன்

ைடய தல்வர்; ெபா க என்ேறத்தி - ெபா க

வாழ்த்தி; திண் ேதர் அண்ணல் - திண்ணிய ேதைர ைடய ேவந்ேத; நிற்

பாராட்

- நின்ைனப் கழ்ந் ; காதல் ெப ைமயின் கனவி

ேமல் அன் ெபாிதாக ன் கனவின்கண்

ம் அரற் ம் - பாிசி ன்

ம் நின் கைழேய கூ ம்; என் காமர்

ெநஞ்சம் ஏமாந் உவப்ப - என வி ப்பத்ைத ைடய ெநஞ்சம் இன் ற் மகிழ;
ஆலமர் கட ள் அன்ன நின் ெசல்வம் - ஆ ைலயின்கண் ேமவிய தி மால்ேபா ம்
நின்

ைடய ெசல்வத்ைத ெயல்லாம்; ேவல் ெக

கு சில் - ேவைல ைடய தைலவ;

கண்ேடனாத ன் - கண்ேட னாதலால்; வி த்த ெனன் - விைட ெகாண்ேடன்; வாழ்க
நின் கண்ணி - வாழ்க நின

கண்ணி; ெதா த்த தண் தமிழ் வைரப்பகம் -

ெதாடர் பட்ட குளிர்ந்த தமிழ்நாட் ெடல்ைல
ம்; ெகாண் யாகப் பணித் க்
கூட் ண் ம் - ெகாள்ைளயாகக்ெகாண் நின்பைகவைரத் தாழ்த் அவர்கள்
ெபா ள்கைள ம் வாங்கிக் ெகாண் உண் ம்; தணிப் ப ங் க ந் திறல் நின்ேனா
ரன்ன நின் தல்வர் - தணித்தற்காிய மிக்க வ ைய ைடய நின்ைன ெயாக்கும்
வ ைய ைடய நின்
ேதய; அ ங் கலம் தந்
ம் ெபான் ைட ெந

ைடய ைமந்தர்; என் ம் ஒன்னார் வாட - எந்நா

- அவ ைடய ெப தற்காிய அணிகலத்ைதக் ெகாண் வந் ;
நகர் நிைறய ைவத்த - ம் ைடய ெபான் ைடய ெந ய

நகாின்கண் ெபா ய ைவத்த; நின்
நின்

ைடய

ன்

யாண் ம் நா
நீாி

ன்ேனார் ேபால்க இவர் ெப ங் கண்ேணாட்டம் –

ள்ேளாைரப் ேபால்க இவ ைடய ெபாிய கண்ேணாட்டம்;

ம் ெப கி - யாண் ம் நா

ம் மிக்கு; ஈண்

ம் - ெசறிந்த திைரைய ைடய ெபாிய கடனீாி

கடல் ெகாழித்திடப்பட்ட மண
மைழயின்

ளியி

ம் பைகவர்

ம்; நீண்

திைரப்ெப ங் கடல்

ம்; அக் கடல் மண

உயர் வானத் ைறயி

ம் - அக்

ம் - நீண் யர்ந்த

ம்; நன் ம் - ெபாி ம்; இவர் ெப ம் தல்வர்க் காண்ெடா ம் -

இவர் ெப ம் பிள்ைளகைளக் கா

ந்ேதா ம்; நீ ம் கன்ற ெசல்வெமா

கழ்
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இனி
யா

விளங்கி - நீ ம் வாழிய ெந ங் காலம் வாழ்க; ெந ந்தைக - ெப ந்தகாய்;
ம் ேகளில் ேசஎய் நாட் ன் - யா

எந்நா

ம் - நாேடா ம்;

வானம்பா

ெயன்

ம் உறவில்லாத

ளி நைசப் ள்ளின் -

ாிய நாட் ன்கண்ேண;

ளிைய நச்சு தைல ைடய

ம் ட்ேபால; நின் அளி நைசக்கு இரங்கி - நின்

நைசயான் இரங்கி; நின் அ
அ யின் வாழ்ேவன்; க

நிழல் பழகிய அ

ைற - நின

ைடய வண்ைம

அ நிழற்கண் பழகிய

மான் மாற - விைரந்த ெசலைவ ைடய குதிைரைய ைடய

மாறேன; மறவா தீேய - நீ ெசய்த ெசயைல மறவா ெதாழிவாயாக எ- .
தல்வர் மார்பிற் ெபா ெகனக் கூட்

மைம ம். "ஆலமர்

கட ளன்னநின்"என்பதற்கு, ஆ ன் கீழமர்ந்த

க்கட் ெசல்வனாகிய கட ைள

ெயாப்ப என் ம், நிைலெபற்றி ப்ேப ெனன்றி க்கின்ற நின்ெனன் ைரப்பி
மைம ம். "நின்
வழங்கா

ன்ேனார் ேபால்கிவர் ெப ங் கண்ேணாட்ட"ெமன்ற , அவ ம்

ைவத்த ன் கண்ேணாட்ட மிலர்; இவ ம் அவைர ெயாக்கக் கண்ேணாட்ட

மிலராத ெவன்பதாயிற் . " ன்ேனார் ேபால்கிவர்ெப ங் கண்ேணாட்ட ெமன ம்,
"வாழ்க நின் கண்ணி"ெயன ம், "◌ீ
அன்றி, என்னிடத்

வாழிய"ெரன ம் நின்றைவ குறிப் ெமாழி;

நீ ெசய்த ெகா ைமயால் நினக்குத் தீங்கு வ ம்; அ

வாராெதாழிகெவன வாழ்த்திய

உமாம். "மறவாதீேம"என்ற , என் அளவில் நீ ெசய்த

ெசய்திைய மறவா ெதாழி ெயன்பதாயிற் . யாண் ம் நா

ம் ெப தி ெயன்பதற்கு,

நின்னாேள திங்களைனயவாக; அத்திங்கள் யாண்ேடா ரைனயவாக; ஆண்ேட ஊழி
யைனய வரம்பினவாக என்ப க த்தாகக் ெகாள்க.
விளக்கம்: அ விைய ஆரமாக உ வகஞ் ெசய்தல்ேபால, ஈண் , ஆரம்
அ வியாகக் கூறப்பட்ட . ெதய்வம்ேபாலப் ெபய்ெயன மைழ ெபய் ம் கற்
மாண் ைடய ெளன்றதற்குக் "கட ள் சான்ற கற்பின் ேசயிைழ மடேவாள்"என்றார்;
"கட ட் கற்பின் மடேவாள்"(அகம்.314) எனப் பிற ம் கூ வர். பவழமணிேபா

ம்

சிவந்த வாய் என்றற்கு "மணிம ள் அவ்வாய்" என்றார்; சான்ேறா ம், "மணி ைர
ெசவ்வாய்"(அகம்.66) என்

சிறப்பித்தல் காண்க. நன

நிைனந் ம் ேபசி ம் இ த்த ன், "கனவி

ற் ம் பாிசிைலேய

ம் அரற் ம் என்காமர் ெநஞ்சம்"என்றார்.

ஆலமர் கட ெளன்ற , க்கட் ெசல்வைன ம் குறிக்குமாயி ம், உைரகாரர்
ஆ ையயின்கண் ேமவிய தி மாைலக் குறிப்பதாகக் ெகாண்டார். ஆரெமா
ெபா ந்த மார் ம், அதன்பால் ேவட்ைக தணியா
கற்பிற் ேசயிைழ மடேவா’’

கூ யி க்கும் "கட ள் சான்ற

ம் மிக்க ெசல்வ ம் விளங்கக் கண்

இப் ேபாிசாத்தனார்

பா தல் பற்றி, தண்டமிழ் வைரப்பகத் , ேவந்தைரப் பணிந் அவர நன்கலத்ைத நீ
ெகாணர்ந் ெதாகுத்த ேபால நின் தல் வ ம் ஒன்னார் வாட அ ங் கலம்
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ெகாணர்ந்

நின் ெந நகர் ைவத் ள்ளனர்; இவ்வைகயில் நின்ைன ெயாப்பாராயி

நின்பால் இல்லாைமயால், ெபாிய கண்ேணாட்டத்தில் "நின்

ம்,

ன்ேனார்

ேபால்க"என்றார். இனி, நின்பால் ெப ங் கண்ேணாட்டமில்லாைம, நின்
ன்ேனார்பா

ம் இல்லாைமையக் காட் த

ன், அவர்ேபால இவ ம் இ ப்பாராக

ெவன்றா ெரனக் ெகாண் , "நின் ன்ேனார்......என்பதாயிற் " என உைரகாரர்
குறிக்கின்றார். நீ வாழ்கெவன வாழ்த் பவர் யாண் ம் நா ம் கடல் நீாி ம்
மண

ம் மைழத்

ளியி

ம் பல ெசால்

வாழ்த்தியதன் க த்

இ ெவன்றற்கு,

"என்னிடத் நீ ெசய்த ெகா ைமயால் நினக்குத் தீங்கு வ ம்; அ வாராெதாழிக
ெவன வாழ்த்திய உமாம்"என்றார். "என்னளவில் நீ ெசய்த ெசய்திைய மறவா
ெதாழி"ெயன்ற , மறந்தால் நின்ைனப் பா வ ம் ஏைனச் சான்ேறார்கைள ம்
இவ்வா

வ த்தி, அவர் ெநாந்

கூ ம் வைசகைளேயற்

வ ந் வாய் என்றவா .

ேகளாந் தன்ைம ைடய நீ. றக்கணித்தைமயால் யான் "ேகளில் ேசஎய் நாட்’’ க்குச்
ெசல்கின்ேறன் என்றார். ஆங்கி ந்ேதனாயி

ம், நின்ைன நிைனயா

ெதாழிேயெனன்பார், "எந்நா ம் ளிநைசப் ள்ளின் நின் னளிநைசக் கிரங்கி நின்
ன நிழற் பழகிய அ
ைற"ெயன்றார். அ க்கீழ் உைறவாைர அ
ைறெயன்ப
வழக்கு; அ யார் என்ப

ேபால.

-------------199. ெப ம் ப மனார்
ெப ம் ப மனார் என் ம் இச் சான்ேறார், அகப்பாட் ம் றப்பாட் மாகிய பல
பாட் க்கைளப் பா ச் சிறப் ற்றவர். களவிற் காதெலா க்கம் ண்ட ஒ வ ம்
ஒ த்தி ம் ஒ வைர ெயா வர் இன்றியைமயா அளவில் தி மணத்திற்குாிய
யற்சியில் ஈ பட்டனர். ெபற்ேறார் களெவா க்கத்ைத யறியாைமயான்
வைரவிற்குடன் படாராயினர். இற்ெசறிப் மிக்கதனால் இ வ ம் உடன்ேபாக்கிற்
றைலப்பட்டனர்; றப்பட் ம் ெவளிப்ேபாய் விட்டனர்; வழிய ைம ம் நிைனந்திலர்;
இைடயில் எய்தக்கூ ய ஊ கைள ம் எண்ணிற்றிவர். காத ைய ன்ேன ெசல்வித்
காதலன் பின்ேன காவல் ாிந் ெசன்றான். இர ப்ேபாெதன் ம் எண்ணா ெசல் ம்
அவர்கைளக் கண்ட இப்ெப ம்ப மனார் காதற்காமப் பிணிப்பின் வன்ைமயிைன
ணர்ந் , "ைவெயயிற் ைறயள் மடந்ைத ன்
உள்ளம், கல்ெலா

ற் , எல் ைட நீங்கும் இைளேயான்

பட்ட மாாி, மால்வைர மிளிர்க்கும் உ மி

ங் ெகா ேத"(நற்.2)

ெயன் ம், இ வர் மனநிைலயிைன ந் ேதர்ந் , "வில்ேலான் காலன் கழேல
ெதா ேயான் ெமல்ல
7) என் ம் பாிந்

ேமல ம் சிலம்ேப நல்ேலார், யார்ெகால் அளியர் தாேம"(கு ந்.

பா கின்றனர். மீளிப் ெப ம் ப மனார் என்ெறா

சான்ேறா ளர்.

இவைரப் ெப ம் ப மனார் எனப் ெபா வாக ம், அவைர மீளிப் ெப ம் ப மனா
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ெரனச் சிறப்பித் ம் சான்ேறார் கூ த ன், இ வ ம் ஒ வரல்ல ெரன்ப
ணியப்ப ம்.
ஒ கால், கூத்த ம் பாண ம் ெபா ந ம் லவ ம் விற ய மாகிய இரவலர்
பல ம் ெசல்வைரப் பா அவர் த ம் பாிசிைல இரந் ெப வைதத் ெதாழிலாகக்
ெகாண்ட நா ம் ெகா க்கும் பண் ைடய ெசல்வைரேய ேத த் திாிவ பற்றிச்
சான்ேறாாிைடேய ஆராய்ச்சி
அதற்கு

ளதாயிற் . அவாிைடேய யி ந்த நம் ெப ம் ப மனார்,

கூ வாராய், ஆலமரம் ப த்த காலத்

ேசர்ந் ண்

மகி ம்; ெந நற் ேபாந்

அதைனப் ள்ளினம் பல ம்

உண்ேடாமாக ன், இன்

ேவ

மரத் க்குச்

ெசல்ேவ ெமன்னா , நாேடா ம் அம் மரத்ைதேய யைடந் ண் , அம்மரம் பழ
ம் ஒழிந்த காலத்ேத ேவ ப மரம் நா ச் ெசல் ம்; இரவல ம் பழந்ேதர்ந்
ண் ம் பறைவ ேபா ம் இயல்பினர். தம்ைம வி ம்பி வரேவற் ப் ேப ம்
வண்ைம ைடேயாைரச் சூழ்ந்தி ந் அவர் ெசல்வத்ைதத் தமதாகக் க தி ண்ட ம்,
அவர வ ைமையத் தம வ ைமயாகக் க தி யைமத ம் இரவலர்கட்கு இயல்
என் இப் பாட்ைடப் பா னர்.
கட ளாலத் த் தட ச்சிைனப் பல்பழம்
ெந ந ண்டன ெமன்னா பின் ம்
ெசலவா னாேவ களிெகாள் ள்ளினம்
அைனயர் வாழிேயா விரவல ரவைரப்
ரெவதிர் ெகாள் ம் ெப ஞ்ெசய் யாடவர்
உைடைம யாகுமவ ைடைம

5

அவர்; இன்ைம யாகு மவாின் ைமேய.
திைண ந்

ைற

(199)

மைவ. ெப ம் ப மனார் பாட் .

உைர : கட ள் ஆலத் த் தட ச் சிைனப் பல் பழம் - ெதய்வ
ஆலமரத்தின
ெநன்ன
பின்

ெபாிய ெகாம்பின்கட் பல பழத்ைத; ெந

ண்ேட ெமன்னாவாய்; பின்

ம் ெசல

ம் அவ்விடத் ப் ேபாதைல யைமயா ஒ

ைற ம்

நல் உண்டனம் என்னா

ஆனா க

ெகாள் ள்ளினம் -

ெபா ந்தின ள்ளினம்; அைனயர்

இரவலர் - அத்தன்ைமயிைன ைடயார் இரப்ேபார்; அவைரப் ரெவதிர் ெகாள் ம்
ெப ஞ் ெசய் யாடவர் உைடைம யாகும் - அவைரக் காத்தற்கு எதிர்ந் ெகாள் ம்
மிக்க ெசய்ைகைய ைடய ஆண் மக்கள

ெசல்வமாகும்; அவர் உைடைம -

அவ்விரப்ேபார் ெசல்வம்; அவர் இன்ைமயாகும் அவர் இன்ைம - அவ்
வாண்மக்க ைடய வ ைமயாகும் அவ்விரப்ேபா ைடய வ ைம எ- .
வாழி ம் ஓ ம் அைசநிைல.

-
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விளக்கம்: ஆலமரத்திற் கட ள் உைற
ெதால்வழி மரா ம்,

ைற ளிப் பராய்"(க

கட ள் ஆலத்தின் தட ச் சிைன

ெமன்ப

வழக்கு. " ைற

.104) என்

மால ம்

சான்ேறார் கூ தல் காண்க.

த் க் காய்த் ப் ப த்தல் கடன்; அ

பழ ைடத்தாதைலத் ேதர்ந் ேபாந் ண்டல், ள்ளினம் அப் பழங்கைளச்
ெசய் ெகாள்ளமாட்டாைமயான் இைறவன் பைடத்த அைமப் . பழங்கைள
ெசல்

ம் ள்ளினம், விைதகைளப் பல்ேவறிடங்களிற் ெசாாிந்

இனத்ைதப் பல்குவிப்ப

ப மரத்தின்

ேபால, இரவல ம் தமக்குப் பாிசில் தந்

கைழ நாட் ன் பல்ேவறிடங்களி

ண்

சிறப்பிப்பார்

ம் பரப்பி, ஆங்காங்கு வள்ளன்ைம

ைடயாைரத்

ேதாற் விப்பர்; அச் ெசயல் வாயிலாக வ
ம் பைட
ைடயார்பால் ெதாகும்
ெபா ள் அைவயில்லார்க்குப் பயன்பட் உலக வாழ்ைவச் ெசம்ைமப்ப த் ம் என்ப
க த் . இதனாற்றான், "க ெகாள் ள்ளினம் அைனயர் இரவலர்"என்றார். ேம
வள்ளிேயாைரச் சூழ்ந்தி க்கும் லவர்
ெபா ைளத் தம் ெபா ளாகக் க தி, அ
ெசய்தற்குாிய உ தி கூ த
உடனி ந்
கூ த

வ ைமத்

ம்,

த ய இரவலர், அவர் வழங்குதற் ேக வாகும்
பயன்படா

ெகடாவா

ெசய்வன

ம், அவர் ெபா ளின்றி வறியராகிவழித் தா ம்

ன்பத்ைத

கர்ந் , அஃ

அவர்க்குத் ேதான்றாவா

தகுவன

ம் அவர் ெசயலாதல்பற்றி, "அைனய"ெரன் ெறாழியா , "ெப ஞ்ெசய் யாடவ

ைடைமயாகு மவ ைடைம, அவாின்ைமயாகு மவாின்ைமேய" என்றார்.
வள்ளிேயார்க்குப் ெபா
தி காட் ம் நலத்ைதச் சான்ேறார்களாகிய
குட லவியனார், உைற ர்

கண்ணன் சாத்தனார்

த ேயாரா

ம், அவாின்ைம

தமதாகக் க திப் ேப ம் நலத்ைதக் கபிலர், பிசிராந்ைதயார், ஏணிச்ேசாி
டேமாசியார் த ய சான்ேறார்களா ம் அறிக. இரவலைர வாழ்த் வ
க த்தன்ைமயின், "வாழிேயா"என்ற விடத்

ஈண் க்

வாழி ம் ஓ ம் அைசநிைல யாயின.

-----------200. விச்சிக்ேகா
விச்சிக்ேகா என்பான், இளங்கண்டீரக்ேகாேவா நட் ற் அவேனா
ந் ,
ெப ந்தைலச் சாத்தனாரால் ெத ட்டப்பட்ட இளவிச்சிக்ேகா க்கு ன்ேனான். விச்சி
ெயன்ப ஒ மைலயின் ெபயர். இதைனச் சூழ்ந்த நா விச்சி நாெடன் ம் இந்
நாட்டவர் விச்சியெரன் ம் சான்ேறார் கூ ப. "வில்ெக தாைன விச்சியர்
ெப மகன்"(கு ந். 328)) என்

ஆசிாியர் பரணர் குறிப்ப

பாாி யிறந்தபின், அவன் மகளிைரக் ெகாணர்ந்

காண்க.

தி க்ேகாவ

ாில்

பார்ப்பாாிடத்ேத அைடக்கலப்ப த்திய கபிலர், அவர்கைளத் தக்க அரச குமரர்கட்கு
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மணம் ாிவித்தல் க தி, இந்த விச்சிக்ேகாைவ யைடந்தார். விச்சிக்ேகா ம் பாாி
மகளிைர மணந் ேகாடற்குாிய தகுதி ைடயனாயி ந்தான். விச்சிக்ேகா ம் கபிலைர
வரேவற் ச் சிறப்பித்தான். அவர் அவைன ேநாக்கி, "விச்சிக்ேகாேவ! யான்
ெகாணர்ந்தி க்கும் இம் மகளிர்,

ல்ைலக்கு ெந ந்ேதர் அளித்த பரந்ேதாங்கிய

சிறப்பிைன ைடய ேவள்பாாியின் மகளிர். யாெனா

பாிசிலன்;அந்தணன், யான்

மகட்ெகாைட ாிதற்குத் தகுதி ைடேயன்; இவைர மணந் ேகாடேல யான் நின்பால்
ெப ம் பாிசில்"என்ற க த் ப்ப ம் இப்பாட்ைடப் பா னார்.
பனிவைர நிவந்த பாசிைலப் பலவின்
கனிகவர்ந் ண்ட க விரற் க வன்
ெசம் க மந்திெயா சிறந் ேசண் விளங்கி
மைழமிைச யறியா மால்வைர ய க்கத் க்
கைழமிைசத் ஞ்சுங் கல்லக ெவற்ப
நிணந்தின் ெச க்கிய ெந ப் த்தைல ெந ேவற்
களங்ெகாண் கன ங் க ங்கண் யாைன
விளங்குமணிக் ெகா ம் ண் விச்சிக் ேகாேவ
இவேர,

த்தைல யறாஅப் ைனெகா

5

ல்ைல

நாத்த ம் பி ப்பப் பாடா தாயி ம்
கறங்குமணி ெந ந்ேதர் ெகாள்ெகனக் ெகா த்த
பரந்ேதாங்கு சிறப்பிற் பாாி மகளிர்

10

யாேன, பாிசிலன் மன் மந்தண னீேய
வாிைசயில் வணக்கும் வாண்ேமம் ப நன்
நினக்கியான் ெகா ப்பக் ெகாண்மதி சினப்ேபார்
அடங்கா மன்னைர யடக்கும்
மடங்கா விைள

15

ணா கிழ ேவாேய.

(200)

திைண: அ . ைற: பரசிற் ைற. பாாி மகளிைர விச்சிக்ேகா
ெசன்ற கபிலர் பா ய .

ைழக்ெகாண்

உைர: பனி வைர நிவந்த பாசிைலப் பலவின் கனி - குளிர்ந்த மைலயின்கண்
ஓங்கிய பசிய இைலைய ைடய பலாவின

பழத்ைத; கவர்ந் ண்ட க விரல் க வன்

- கவர்ந் ண்ட காிய விரைல ைடய க வன்; ெசம் க மந்திெயா
கத்ைத ைடய தன

சிறந்

- சிவந்த

மந்தி டேன ெபா ந் ; ேசண் விளங்கி ேசய்ைமக்கண்ேண

விளங்கி; மைழ மிைச யறியா மால்வைர ய க்கத்
உயர்ந்த மைலப் பக்கத் ; கைழ மிைசத்

-

கிலா

ம் உச்சி யறியப்படாத

ஞ்சும் கல்லக ெவற்ப -

ழ்கி

ச்சியின்கண்

யி ம் மைலயகத் த் தாழ்ந்த வைரைய ைடேயாய்; நிணம் தின் ெச க்கிய
ெந ப் த்தைல ெந ேவல் - நிணத்ைதத் தின் களித்த ெந ப் ப்ேபா ம்
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தைலைய ைடய ெந ய ேவ ைன ம்; களம் ெகாண்

கன

ம்: க ங்கண் யாைன -

களத்ைதத் தனதாக்கிக்ெகாண் கா ம் த கண்ைமைய ைடய யாைனயிைன ம்;
விளங்கு மணிக் ெகா ம் ண் விச்சிக்ேகாேவ - விளங்கிய மணிகளால் ெசய்யப்பட்ட
வைளந்த ஆபரணத்திைன
ைடய விச்சிக் ேகாேவ; இவர் - இவர்கள்தாம்;
அறாஅப் ைன ெகா
ல்ைல - ைவத் தன தைலயின்கண் மாறாத
அலங்காித்தாற்ேபா

ம் ெகா

நாத் த ம்ேபறப் படாதாயி

த்தைல

ல்ைலதான்; நாத் த ம் இ ப்பப் பாடா தாயி

ம் -

ம்; கறங்கு மணி ெந ந் ேதர் ெகாள்க எனக் ெகா த்த -

ஒ க்கும் மணிைய ைடய ெந ய ேதைரக் ெகாள்க ெவன் ெசால் க் ெகா த்த;
பரந் ஓங்கு சிறப்பின் பாாி மகளிர் - பரந் ேமம்பட்ட தைலைமயிைன ைடய
பாாிக்கு மகளிர்; யான் பாிசிலன்-; மன்

ம் அந்தணன் - அ வன்றி ம் நிைலெபற்ற

அந்தணன்; நீ-; வாிைசயில் வணக்கும் வாள் ேமம்ப நன் - பைகவைரப் ேபார் ெசய்
ைறைமயாற் ெபா

தாழ்விக்கும் வாளால் ேமம்ப பவன் ஆதலால்; நினக்கு யான்

ெகா ப்பக் ெகாண்மதி - நினக்கு யான் தரக் ெகாள்வாயாக; அடங்கா மன்னைர
யடக்கும் - சினத்ைத ைடய ேபாராேல ேவந்தைர மிைக யடக்கும்; மடங்கா விைள ள்
நா கிழேவாய் - மடக்கப்படாத மிக்க விைளதைல ைடய நாட்ைட ைடேயாய் எ- .
மடக்குதல், ேபாகம் ஒ க்குதல். பலவின் கனி கவர்ந்

உண்ட க வன்,

மந்திெயா சிறந் ேசண் விளங்கிக் கைழ மிைசத் ஞ்சும் என்றதனால், நீ ம் இவைர
வைரந் ெகாண் இன் ற் வாழ்தல் ேவண் ெமன்ப ேதான்ற நின்ற . "யாேன
பாிசிலன்"என்பதனால் நினக்கு என் குைற

க்க ேவண் ெமன்ப

"அந்தணன்"என்றதனால், யான் த தற்குாிேய ெனன்ப
உலகத்
என்

இரந்

க வ

உம் ெகாள்ளப்ப ம்.

மகட்ேபசி விடக் ெகா த்தைல யன்றித் தாேம இவைரக் ெகாள்வாயாக
கூறினைமயின், இ , பாிசிற் ைறயாயிற் .

விளக்கம்: மைலயிடத்ேத நின்
காவல ரறியா

உம்,

காய்ப்பி

ம், பலா, குறவராற் காக்கப்ப த ன்,

ெகாண்டைம ேதான்ற, "பலவின் கனிகவர்ந் ண்ட க வன்" என்றார்.

க்கு விரல் க த் தி த்த

ம் மந்திக்கு

கஞ் சிவந்தி த்த

ம் இயல்பாத ன்,

"க விரல் க வ"ெனன் ம் "ெசம் க மந்தி"என் ம் கூறினார். மைலயிடத்ேத
பல்வைகக் காட்சிகள் காணப்ப வனவாயி க்க, பலாக்கனி ண்ட க வன்
மந்திெயா கூ க் கைழமிைசத் ஞ்சும் காட்சிைய வைரந் ெத த்ேதாதியதன் க த்
இ

ெவன்பாராய், உைரகாரர் "பலவின்......ேதாற்றி நின்ற "என்றார். பைகவர்

உடைலக் குத்தி நிணத்ைதச் சிைதத் தழிப்ப பற்றி, "நிணந்தின் ெச க்கிய" என்றார்.
இஃ இலக்கைண. சிறப் தைலைம. ெபண் ேபசுதற்கும் ெகா த்தற்கும்
ேபாத

ம், காதல ாி வ ள் ஒ வர்க் ெகா வர

காம நிைல ைரத்த

ம்,
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இைவேபால்வன பிற ம் ெசய்த
இைவேபால்வன பிற ம் ெசய்த
த ய பண்ைடத் தமிழ்
எனக்குாிய

ம் பார்ப்பனர்க்கு நிைல ைரத்த ம்,
ம் பார்ப்பனர்க்கு அைம ெமனத் ெதால்காப்பியம்

ல்கள் கூ த ன், "மன்

ம் அந்தணன்"என்றார். யான்

ைறயில் ெசய்வன ெசய்தல்ேபால, நீ ம் நினக்குாிய ெசயலாகிய

வாண்ேமம் ப தைல

ைறபிறழா

ெசய்கின்றா ெயன்பார், "வாிைசயில்

வணக்கும்"என்றார். யான் அந்தணன்; நீ வாள் ேமம்ப ம் மரபினாய் என்பதாம். வாள்
ேமம்ப

மரபிற் ேறான்றியதற்ேகற்ப ேவந்தர் மிைகைய யடக்குகின்றாெயன்பார்,

"அடங்கா மன்னைர யடக்கும் கிழேவாய்"என்றார். ேபாகம் பல தைலயாப் பல்கிப்
ெப குத ன், மடக்குதல் "ேபாக ெமா க்குதல்"எனப்பட்ட . ஒ க்குதல்,
வைரய த்தல். பாாி மகளிைரக் கபிலர் மீள இ ங்ேகாேவளிடம் ெகாண்
ெசல் கின்றாராத
விளங்குகின்ற .

ன், விச்சிக்ேகா அவர் ேவண் ேகாைள ஏற்கவில்ைல ெயன்ப
--------------------------------

