யேசாதர காவியம் ஔைவ

ல ம்

ைரசாமி பிள்ைள உைர ம் - பாகம் 1

yacOtara kAviyam with the
commentary/notes of auvai turaicAmi piLLai - part 1
In tamil script, unicode/utf-8 format
Acknowledgements:
Our Sincere thanks go to the Digital Library of India for providing a scanned
image version of this work for the e-text preparation. This e-text has been
prepared via the Distributed Proof-reading implementation and we thank the
following volunteers for their assistance:
Anbu Jaya, S. Karthikeyan, CMC Karthik, R. Navaneethakrishnan, P. Thulasimani,
V. Ramasami, A. Sezhian, SC. Tamizharasu, V. Jambulingam and P. Sukumar
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne,
Switzerland.
© Project Madurai, 1998-2015.
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept
intact.

2

யேசாதர காவியம் ஔைவ

ல ம்

ைரசாமி பிள்ைள உைர ம் - பாகம் 1

Source:
யேசாதர காவியம் உைர டன்
ஐஞ்சி காப்பியத் ள் ஒன்றாய யேசாதர காவியம் ல ம்.
அண்ணமாைலப் பல்கைலக்கழக ஆராய்ச்சிப் லவர்
வித் வான் ஔைவ சு. ைரசாமிப் பிள்ைளயவர்கள் உைர ம்.
தி ெநல்ேவ த் ெதன்னிந்திய ைசவசித்தாந்த ற்பதிப் க்
கழகம்

மிெடட் தி ெநல்ேவ

& ெசன்ைன

தாரண - ைவகாசி பதிப் ாிைம]

[விைல

. 3-0

கழக ெவளியீ -368. [Copy-Right]
Tirunelveli & Madras, June 1944
Printed at The Model Press, Godown Street, G.T., Madras.
--------------பதிப் ைர
காப்பிய
ெமன்

ல்கள் தமிழிற் பல உள்ளன. அைவ ெப ங்காப்பியம் சி காப்பிய

இ வைகப்ப ம். சி்ந்தாமணி, சிலப்பதிகார

த ய

ல்கள்

ெப ங்காப்பியங்கள்; சி காப்பிய வைக ள் யேசாதரகாவியம், சூளாமணி
அடங்கும்.

த யன

யேசாதரகாவியம் சமணசமய ல். யேசாதரன் என் ம் அவந்திநாட் மன்னன்
வரலா கூ வ . இந் ல் தன் த ல் வடெமாழியில் இயற்றப்பட்ட . பின் இத
தமிழ் ெமாழியிற் சி காப்பியமாக இயற்றப்பட் ள்ள . ஆசிாியர் இன்னார் என்ப
லப்படவில்ைல. ல் ஐந் ச க்கங்களாக வகுக்கப்பட் 330-ெசய் ட்கைளப்
ெபற் ள்ள . ெசய் ட்கள் எளிய நைடயில் அைமந் ள்ளன.
நல்விைன தீவிைனகளால் விைள ம் விைள கைள இந் ல் நன்ெக த் க்
காட் கின்ற . இவ் ண்ைம லப்ப த் தல் ேநாக்கமாகேவ யேசாதரகாவியம்
இயற்றப்பட் ள்ள . இ , வாழ்க்ைகயில் அறிந்ெதா குதற்குாிய உண்ைமேய
யாத ன், பயில்வார்க்கு இந்
விைளப்பதாகும்.

ல் தக்க ஒ க்கங்கைளப் பயந்

நன்ைமேய
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இதற்கு ன் யேசாதரகாவியம்

லமட் ம் அச்சில் ெவளிவந் ள்ள . உைர

இல்ைல. இப்ேபா
திதாக இதற்கு உைர ம் எ தி, ல ம் உைர மாகக் கழகப்
பதிப்பாக ெவளிவ கின்ற . தமிழ்த்தாய்க்கு இஃெதா
திய அணிகலனாகும்.
இ கா ம் உைரயில்லாத தமிழ் ல்கட்ெகல்லாம் இங்ஙனேம திய உைரகள் கண்
ெவளியிட் த் தமிழ்மக்கட்கு அவற்ைற நன்கு பயன்படச் ெசய்ய ேவண் ெமன்ப
கழகத்தின் ேபரார்வம். தமிழ்த்தாய் விளங்கத், தமிழ்மக்க

ம் விளங்குவர்.

அண்ணாமைலப் பல்கைலக்கழகத்தின் ன்னணித் தமிழாசிாிய ம், சிலப்பதிகார
த ய ெப ங்காப்பியங்களின் சு க்கங்க ம் ஆராய்ச்சிக ம் ன்னர்
வகுத் தவியவ மாகிய தி வாளர் வித் வான் ஔைவ சு. ைரசாமிப்
பிள்ைளயவர்கள் இந்
ன் உைரயாசிாியராவர். யேசாதர காவியத்தின் பலப கைள
ஒப் ேநாக்கித் தி த்தங்கள் கண் , த் ைர ம் அவர் வகுத் ள்ளார். உைர
ெதளிவான பத ைரேயா ம், விளக்க ைரேயா ம் இயன் ள்ள . உாிய
பாடேவ பா க ம், ேமற்ேகாட் குறிப் க்கள் த யன ம் அவ்வப்பக்கங்களில்
அ க்குறிப் களாகக் காட்டப்ெபற் ள்ளன. இ தியிற் பாட்
தற்குறிப் பகராதி ம்
இைணக்கப்ெபற்றி க்கின்ற .
ன் கப்பில், உைரயாசிாியர், விளக்கமான
ஆராய்ச்சி ன் ைரெயான் தந் ள்ளார். ல் கற்பார்க்கு இைவெயல்லாம் ெபாி ம்
உத ம். இத்தைன நலங்ெக ம இந் ல் ெவளிவ தற்கு உதவி ாிந்த உைரயாசிாியர்
பிள்ைளயவர்கட்குக் கழகத்தார் தம நன்றியறிவிைனப் லப்ப த்திக்ெகாள்கின்றனர்.
தமிழ்த்தாய்க்குப் திய திய அணிகலன்கைள இங்ஙன ெமல்லாம்
அணிந் வ மா , ேதான்றாத் ைணயாயி ந் கழகத் க்கு அ ள் ாிந் வ ம்
தற் ெசம்ெபா
க்குக் கழகத்தின் ெநஞ்சங்கனிந்த வணக்கம் உாித்தாகின்ற .
தமிழ்மக்கட்கு இந்
ைர நன்கு பயன்ப ெமன் நம் கின்ேறாம்.
ைசவசித்தாந்த

ற்பதிப் க் கழகத்தார்.

-----------ெபா ளடக்கம்
ெசய் ள்
ன்

ைர, காப்

தலாவ

ச க்கம்

இரண்டாவ

ச க்கம்

1-4
5-73
74-160

ன்றாவ

ச க்கம்

161-226

நான்காவ

ச க்கம்

227-261

ஐந்தாவ

ச க்கம்

262-330

ெசய் ள்

தற்குறிப் அகராதி

324

-----------------
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யேசாதரகாவியம் -

ன்

ைர

சமண னிவர்கள் தமிழகத்திற் குந் நம் தமிழ்ெமாழிக்குச் ெசய்த ெதாண் கள்
மிக ம் ேபாற்றற்குாியன வாகும். அவர்கள் ெசய்த ெதாண் ன் பயேன நால யார்
த ய அற ல்க ம், சூளாமணி சீவகசிந்தாமணி த ய காவியங்க
நன் ல் த ய இலக்கணங்க ம் ேதான் தற்குக் காரண மாகும்.

ம், சின்

ல்

தமிழ் இலக்கியத் ைறயில் வியந் ேபசப்ப ம் காவியங்கள் ெப ங்காப்பியம்,
சி காப்பியெமன இ வைகப்பட் ஒவ்ெவான் ம் ஐையந்தாக விாித் ைரக்கப்ப ம்.
அவற் ள் சி காப்பியங்கள் இவ் யேசாதரகாவிய

தலாக ஐந்தாகும். அைவ, யேசாதர

காவியம், சூளாமணி, உதயணகுமாரகாவியம், நாககுமாரகாவியம், நீலேகசிெயன
விாி ம். இவற் ள் நாககுமாரகாவிய ெமாழிய ஏைன நான்கும் ெவளியாகி ள்ளன.
யேசாதரகாவியம் சி காப்பிய வைக ள்
எனி

தற்கண் ைவத்

ெமாழியப்ப வ .

ம், இவ்வைக ள் ைவத் க் கூறப்ப ம் சூளாமணி, நீலேகசி என்ற

இரண்ைட ம் ேநாக்க, இஃ அத் ைண இலக்கிய நலம் உைடயதாக இல்ைல.
ஆயி ம் உதயண குமாரகாவியத்தி ம் ெசய் ட்ெபா
ம் ெபா ணல ம்
மிக ைடயெதன்ப ஒ தைல.
இவ் யேசாதரகாவியத்தின் ஆசிாியர் ெபயர் ெதாிந்தில . இதன்கண் அடங்கிய
யேசாதரன் தலாயினார் வரலா தமிழில் ேவ எந்
ம் காணப்படவில்ைல.
வடெமாழிக்கண் இவ் வரலா பல ஆசிாியர்களால் எ த் க்கூறப்ப கிற .
வட ல்கைள ேநாக்கின், தமிழ்ெமாழியி ம் வடெமாழிக்குச் சமண் சான்ேறார்
ெசய் ள்ள ெதாண் கள் மிகப் பலவாகும். அவற்ைற ஆராய்ச்சியாளர் நான்கு
வைகப்ப த்
ைறேய பிரத மா ேயாகம், கரணா ேயாகம், திரவியா ேயாகம்,
சரணா ேயாகம் என் கூ வர். பிரதமா ேயாகத்தில் பல்வைகப் ராணங்க ம்
அடங்குகின்றன. அவற் ள், பத்ம ராணம், அாிவம்ச ராணம், மகா ராணம்,
உத்தர ராணம் தலாயின சிறப் ைடயனவாகும்.
மகா ராணெமன்ப

சமண் சமயத்

கூ வதாகும். இந்த *அ பத்

அ பத்

ன்

ெப மக்கைளப்பற்றிக்

வைர ம் தீர்த்தகரர் இ பத்

நால்வர்,

சக்கரவர்த்திகள் பன்னி வர், பலேதவர் ஒன்பதின்மர், வாசுேதவர் ஒன்பதின்மர். பிரதி
வாசுேதவர் ஒன்பதின்மர் என வகுத் ைரப்பர். இவ்வா ெதாைக வைக விாியால்
அ பத்
வராயி ம் ஆள் வைகயில் அ பதின்மேர யாகின்றனர்.
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இவர்கள் வரலா கள் சுேவதாம்பாிகளால் சாாித்திரம் என்
திகம்பாிகளால் ராணெமன்ேற வழங்கப்ப கின்றன.

கூறப்ப மாயி

ம்,

மகா ராணம் ஆ கதமா ராணெமன் ம் ஆதி ராணெமன் ம் வழங்குவ ண் .
இதன்கண் நாற்பத்ேத
ராணங்கள் உள்ளன. இவற் ள் தல் நாற்பத்திரண் ைன
ஜினேசன ம், ஏைன ஐந்திைன அவர் மாணவர் குணபத்திர ம் எ தினர். இவர் கள்
காலம் ஒன்பதாம்
ெரன்பவரால் ஒ
ெரன்பவரால் ஒ

ற்றாண்ெடன்பர். இனி, பத்தாம்

ற்றாண் ல் ட்பதந்த

மகா ராண ம், பதிேனாராம் ற்றாண் ல் மல் ேசன
மகா ராண ம் எ தப் பட்
க்கின்றன. இவ ள் ஒ வரான

ஜினேசனர் ேவ என் ம், அாிவம்ச ராணம் பா ய ஜினேசனர் ேவ
ஆராய்ச்சி யாளர் கூ கின்றனர்.

என் ம் †

இனி, மகா ராணத்ைத ய த் நிற்கும் உத்தர ராணத்ைத ஜினேசனர்க்கு
மாணவராகிய குணபத்திரர் ஒ வேர எ தினார். இவைரக் குணபத்திர னிவெரன் ம்
குணபர னிவர் என் ம் கூ ப. இப் ராணத்தின் தற்கண் இவ் யேசாதரகாவிய
நிகழ்ச்சி கூறப்ப கிற . இந்நிகழ்ச்சி வட ற்கண் கூறப்பட்ட ைறேய தமிழில்
கூறப்படவில்ைல. கூறப்பட்
ெபற்றி க்கும். இந்த அ பத்

ப்பின், இந் நிகழ்ச்சி கற்ேறார் நிைனவில் சிறந்த இடம்
வர் வரலா கள் மகா ராண ெமனப்ப வ

ேநாக்கி ம், தமிழில் தி த்ெதாண்டர் ராணம் ெபாிய ராண ெமனப்ப வ பற்றி ம்
இவர்க டன் அ பான் ம்ைம நாயன் மார்கைள ஒப் ேநாக்கி மயங்குதல் ேநாிதன் .
--------† Hirlal Catalogue pp. xxiii. 644, 651.
சமண்சான்ேறா ள் மிகப்பலர் இந்நிகழ்ச்சியில் ேபாீ பா உைடயராய்
இ க்கின்றனர். உத்தர ராணத்திற் காணப்ப ம் இக்கைத பல சான்ேறார்களால்
தனித்தனி லாக உைரக்கப்பட்
க்கிற . ேசாமேதவசூாி ெயன்பவரால்
யசஸ்திலகம் என்ற ெபயரால் சம் ைடயி

ம், வாதிராசசூாி ெயன்பவரால் யேசாதர

சாிதம் என்ற ெபயரா ம், ஹாிபத்திர ெரன்பவரா ம், ட்பதந்த ெரன்பவ ரா ம் இவ்
யேசாதரகாவியம் வடெமாழியில் அழகுறக் கூறப்பட் ள்ள . இைவயா ம் எ ந்த
காலம் பத்தாம் ற்றாண்டாகும்.
இவ் வட ல்க ட் காணப்ப ம் யேசாதரகாவிய *நிகழ்ச்சிச்கும் தமிழிற்
காணப்ப ம் காவிய நிகழ்ச்சிக்கும் ேவ பா ெபாிதாக இ க்கின்ற .
இதன்கண்வ ம் மாாிதத்தன் வரலாற்ைற யசஸ் திலகம் என்ற
ன்கண்
ேசாமேதவசூாி கூ ம் ைறேய வ த் த் த கின்ேறாம்.
மாாிதத்தன் என்பவன் இளைமயிேல அரசு ேமற்ெகாண் இன்பத் ைறயில்
இறப்ப ம் எளியனாகின்றான். ஒ நாள் ேராகித ைரத்த உைரைய ேமற்ெகாண்
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சண்டமாாி ெயன்

ம் குல ேதவைதக்கு இரட்ைடயிரட்ைடயாக உயிர்ப்ப யிடத்

ெதாடங்குகின்றான். தான் இரட்ைட நரப யிட நிைனந் ,

ரைரச் ெச

த்தி

மக்க ள் இரட்ைடயராவார் இ வைரக் ெகாண மா பணிக்க, அங்ஙனேம அவர்
ெசன் சி வ ம் சி மி மாகிய இரட்ைடயர் இ வைரக் ெகாணர்கின்றனர்.
அவ்வி வ ம் மாாிதத்த ைடய தங்ைகயின் மக்களாய்ப் பிறந் இளைமயிேல ற
ண்டவர். இச்ெசய்திைய மாாிதத்தன் ேகள்வி ற்றி ந்தாேன யன்றி ேநாிற்
கண்டதிலன். இப்ேபா ேநாிற் கண்ட ம் ஒ கால் இவ்விரட்ைடயர் தன் தங்ைகயின்
மக்கேளா என்ெறண்ணி அவர்தம் வரலாற்றிைன மாாிதத்தன் ேகட்கின்றான். அவர்கள்
தம் ைடய பண்ைடப் பிறவிகளின் வைக ம் அவ்வவற்றின் காரணங் கைள ம்
இைடயிைடேய ைசன வறங்கைள ம் எ த் க் கூ
கத் தால் தாம் அவன்
உடன்பிறந்தாள் மக்கேள என்ப விளங்கக் கூ கின்றனர். மாாிதத்தன் அ ேகட்
மனம் தி ந்தித் ற ேமற்ெகாண்ெடாழிகின்றான்.
இம் மாாிதத்தன் ஓதயநாட் டரச ெனன் ம், சண்டமாாி ேதவைதக்குச்
ெசய்யேவண் ய ப
ட் ைன நகரத்தவர் கூறக் ேகட் ச் ெசய்ய ற்றா ெனன் ம்
இத் தமிழ் ல் கூ கின்றேதயன்றி,அபய சி ம் அபயமதி மாகிய இரட்ைடயர்
அவன் உடன் பிறந்தாள் மக்கேள என் கூ கின்றில .
இனி,ேமேல கூறிய உத்ர ராணத்ைத தலாகக்ெகாண் ம், ஹாிபத்திரர் எ திய
வரலாற்ைறப் பின்பற்றி ம் வாதிராசர் என்பார் யேசாதர சாிதத்ைத மிக அழகு திகழக்
கூறி ள்ளார். த லாகிய உத்தர ராணத் க்கும், பின் லாகிய யேசாதர சாித
காவியங்கட்கும் விளக்க ம் வழி ைற ம் நிகழ்ச்சிநிர ம் வகுத் ம் ெதாகுத் ம்
கூறிய ெப ைம ஹாிபத்திர க் குண் . அவர் பத்தாம் ற்றாண் ன் ெதாடக்கத்தி
ந்தவராவர். அவர் கூ ம் யேசாதர வரலாற்ைற ஈண் வ த் த் த கின்றாம்.
யேசாதர ேவந்தன் ஒ நாள் தன் தைலயில் மயிெரான் நைரத்தி ப்பைதக்
கண்ணா யிற் கண்
ற
ணத் ணிகின் றான். ஒ நாள் இர தன் மைனவி
கூனிய
குைடய காவற் காரெனா வ டன் தீநட் க் ெகாண் கள்ளக்காமக்
களியாட் ல் மயங்கி ெயா குவேதா அவனால் அலக்கழிக்கப்பட ம் காண்
கின்றான். அவெனஞ்சிற் பிறந்த ற ணர் திண்ணிதாகிற . தன் ற க் குாிய
காரணத்ைதத் தன் தாயிடம் ெவளிப்படக் கூற நாணித் தீக்கனாெவான்றின்ேமல்ைவத்
ைரக்கின்றான். அதன் உண்ைமக் குறிப் ணரமாட்டாத அவன் தாய், தீக்கனாவின்
விைளைவத் தவிர்த்தற்குத் றவிேவடம் தாங்கிக் குலேதவைதக்கு உயிர்ப்ப யிட்
வணங்குமா வற்
த் கின்றாள். அதைனச் ெசய் தற்கு அவன்
வி ம் கின்றிலனாயி

ம், ேவ

ெசய்வைக யறியா

ெதளிந் , மாவினாற் ேகாழிெயான்

ெசய்

ப யிட்

ண்ெடாழிகின்றான். அவ்விைனயின் பயனாக அவ

திைகத்தவன், ஒ வா
அம் மாவிைன
ம் அவன் தா ம் இறந் , மயில்,

மீன், ஆ , ேகாழி த ய பிறப் க்கள் பிறந்
ன்
கின்றனர். இ தியில்
ேகாழிப்பிறப்பில் னிவர் ஒ வர் உைரத்த ைசனவறங் ேகட் அரசெனா வ

க்கு
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ஆ ம் ெபண் மாகிய இரட்ைட மக்களாகப் பிறக்கின்றனர். இவர்களாேல
மாாிதத்தன் ைசனத மெநறிபற்றி உய்திெப கின்றான்.
இத் தமிழ் ல் யேசாதரற்குத் தந்ைத அேசாக ெனன் ம் அவன்தான் தன்தைலயில்
மயிெரான் நைரத்தி ப்பைதக் கண்
ற
ண்டாெனன் ம் யேசாதரன் தாய்
ெபயர் சந்திரமதி ெயன் ம் மைனவி அமிழ்தமதிெயன் ம் அமிழ்தமதி கள்ள நட் ற் க்
காமக் களிப்பில் ெநறிதிறம்பி வ
ற்ற யாைனப்பாகெனா வ ட ெனன் ம்
இ தியில் யேசாதர ம் சந்திரமதி ம் அபய சி ம் அபய மதி ெமன்ற
இரட்ைடயராய்ப் பிறந்த யேசாதரன் மகனான யேசாமதி ெயன்பான் மைனவி
வயிற்றி ெலன் ம் கூ கின்ற .
இனி, இத் தமிழ்
ல் வட
ட் காணப்ப ம் ேவ நிகழ்ச்சிகள்
காணப்படவில்ைல. அவற்ைறப் ப ப்பவர் ெதாிந் ேகாடற்ெபா ட்
குறிக்கின்றாம்.
1. விலாசவதி ெயன்பாெளா த்தி சனற்குமாரெனன்ெறா
உ வலன் ெகாண்
யன் ெச

காதற்காமவின்பந்

ய்த்

ஈண் க்

காைளபால்

மகிழ்ச்சி ெயய்த, தன்பால் உண்ைம

த்திய தாரணன் என்பாைன வஞ்சித் , ஆறைலப்ேபான் ஒ வன்பால்

அழிகாமங்ெகாண் , இலக் குமி ெயன்பவள் அைலந்

ன் ற்ற ெசய்தி ஒன் .

2. தான் ெசய்த ெகாைலவிைனக் கீடாகத் தன் மைனயிேல பன்றியாகப் பிறந்
சிரார்த்தத் க்ேக தன் ட் ச் சைமயற் காரனால் ெகாைல ெசய்யப்பட்ட
வணிகெனா வன், பின் நாயாய்ப் பிறந் , பன்றியாயி ந்தேபா

தன்

தன்ைனக் ெகான்ற

மைடயைனக் க க்கா விட்ட நல்விைனப்பயனால் தன் மகற்கு மகனாய்த் ேதான்றி,
தன்மகைன ம் ம கிைய ம் இன்ன ைறச்ெசால்லால் அைழப்ப ெதன்றறியா
ங்ைகயாய்க்கிடந் , ைசன னிவரால் அறங் கூறப்பட்ட ெசய்தி ஒன் .
3.

ன்ைனப்பிறப்பில் தன் ேதாழிக்குக் காமக்கள்ள த் திய குற்றத்திற் கீடாய்

யாைன, குரங்கு, ைன த ய பல பிறவி ெய த்
வில் ஒ சண்டாளப்
ெபண்ணாய்ப் பிறந் உறவின ரால் ைகவிடப்பட் க் காட் ல்அைலந் ைசன னிவர்
அறங் கூறக்ேகட் ம பிறப்பில் ேவந்தெனா வன் மைனயிற் பிறந் ேகாசலநாட்
ேவந்த க்கு மைனயாட் யாகிய சுசங்கைத ெயன் பவள், ெபண்ேபெயான்றின்
சூழ்ச்சியால் அவனால் றக்கப்பட் க் காெடான்ைற யைடந்
னிவர்பால்
ைசனவறங்ேகட்

ப்ப, ேகாசல ேவந்தன் சின்னாட்குப் பின் உண்ைம ணர்ந்

அவைளத் ேத க்கண் , தா

ம் அறங்ேகட்

உய்திெபற்ற ெசய்தி ஒன் .
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இத் தமிழ் லாசிாியர் இந்நிகழ்ச்சிகைள இக் காவியத்தின்கண் குறிக்கா
ெதாழிந்ததற்குக் காரணம் லப்படவில்ைல.
ட்பதந்த ெர திய யேசாதர சாிதத்தின்கண் கூ ம் நிகழ்ச்சிையப் பின்பற்றிேய
இத்தமிழ் ல் எ தப்பட்
க்கு ெமன் சில அறிஞர் கூ கின்றனர். இதற்குச்
சான்றாக,
*" ட்பதந்தன் ெசான்ன ெபா ள்ேசர் கைததன்ைனத் திட்பமாய்ச் ெசந்தமிழிற்
ெசப்பினாள்-நட் ைடயார் நண்ணா ாிவெரன்ன நாடாக் ெகாைடக்ைகயார்
ெவண்ணாவ
ைடயார் ேவள்"
என வ ம் இவ்ெவண்பாைவக் காட் வர்.
ட்பதந்தர் என்பவர் கி.பி.965-ல் மகா ராணம் எ தியவர். இதன்கண் ஆதி ராணம்
ப்பத்ேத பகுதிகளாக ம் உத்தர ராணம் அ பத்ைதந் பகுதிகளாக ம்
உள்ளனெவன் ம் இவேர நாககுமார சாிதத்ைத ம் யேசாதர சாிதத்ைத ம் வட
ெமாழியில் எ தினாெரன் ம் கூ ப. இவ்ெவண்பாவில் கூறப் ப ம் "ெபா ள்ேசர்
கைத" நாககுமார காவிய ெமன்றாதல் யேசாதரகாவிய ெமன்றாதல் ணியாவா
நிற்கிற . ேகள்விவழி யேசாதர காவியத்ைதச் சுட் நிற்ப ெகாண் "ெவண்ணாவ
ைடயார் ேவள்" என்பவரால் இந் ல் இயற்றப்பட்டெதன் ஒ வா
ெகாள்ளலாம். இவ ைடய இயற்ெபய ம் பிற ம் ெதாிய வில்ைல. சமண் சமயச்
சான்ேறார் சிலைர உசாவியதில் கன்னட நாட் ல்தான் இவ்வி
ல்க ம் சிறப்பாகப்
பரவியி ந்தன என் கின்றனர்.
இனி, இந் லாசிாியைரப்பற்றி ேவெறான் ம் ெதாிதற்கு வழி இன் கா ம்
ஒன் ம் பிறந்திலதாயி ம் இந் ற் ணர்ப் க் கண் இவர அறி
ைழந்
ெசய்தி க்கும் ேவைலப்பாட்ைடத் ெதாிந் ெகாள்ளலாம்.
தற்கண்,ேவந்தனான மாாிதத்தன் சண்டமாாி ேதவைதக் குப் ப யிடக்க
ம்
க த்திைன ேமற்ெகாள்வதற்கு வசந்தகாலத் ைத ம் மக்கள் மனப்பான்ைமைய ம்
வாயிலாகப் ணர்க்கின்றார். சண்டம கன் இரட்ைடயைரக் ெகாணர்ைகயில்,
அவர்கள் நிைன க வியாக நால்வைகக்கதியி ம் உயிர்கள் பிறந் வளர்ந்
ன்
ம் திறத்ைத ெவளிப்ப க்கின்றார். ேவந்தன் இரட்ைடயைரக் ெகால்லா வி த்
அவர்கள் வரலாற்ைறக் ேகட்ட விைழ

ெகாள் ளற்கும் ேகட்டற்கும் ஏ வாக,

அவர்கைள அரசைன வாழ்த் க என வற்
விதந் கூறப்ப கின்றன.

ப்ப ம், அவர்கள் ன்

வல்

த்த

-------*1930 -ஆம் ஆண் ஏப்ரல் மாதம் நாள் 17 தி . கா. நமச்சிவாய த யார்
காவிாிப்பாக்கம் தி . வச்சிரேவல் த யார் ெப மைனயில் தங்கியி ந்தேபா
இைதச் ெசான்னார்கள். வித் வான் சண் கம் பிள்ைளயவர்கள் பிரதியி ம் இ
காணப்ப கிற .

ம்
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இவ்வாேற, யேசாதரன் வரலாற்றி ம் ஒவ்ெவா நிகழ்ச்சிக் கும் தக்க காரணத்ைத
ன்னி த்தி ைரக்கும் திறம் மிக்க இன்பமாக ள . வட ல்களில் யேசாதரன்
ற ேமற்ேகாடற்கு இரண் காரணங்கள் கூறப்ப கின்றன. தலாவ அவன் தன்
தைலயில் மயிெரான் நைரத்தி ப்பைதக் காண்ப ; இரண்டாவ அவன் மைனவி
ேவெறா வன்பால் கள்ளக்காம நட் ற்றி த்தைல யறி வ . ஆனால்
இத்தமிழ்க்காவிய ைடயார் மயிர்நைரப் க் கண்
ற ேமற்ெகாள் ம் ெசய்திைய
யேசாதரன் தந்ைதயான அேசா கன் ற க்குக் காரணமாகப் ணர்த் வ மிக்க
நயமாக ள . ஒ வன் ற
ண்பதற்குாிய காரணங்க ள் தன் மைனவியின் தீ
ெயா க்கேம ேபாதிய காரணமாத ன் அதற்குேம ம் ஒ கார ணம் மிைகயாகும்.
அேசாகன் ற
ண்பதற்கு ேவ தக்க காரணம் கிைடயாைமயின் அதைன அவன்ேம
ேலற்றிய மிக ம் ெபா த்தமாகேவ ள .
இனி, யேசாதரன் மைனவியாகிய அமிழ்தமதி ெயன்பாள் இழிந்தாெனா வ டன்
கள்ளக்காம நட் ற்றதற்குக் காரணம் காட்டேவண் இைசயிைனப் பயன்
ெகாள்கின்றார். சமண் சமயத் தவர் இைச ம் நாடக ம் காமத்ைத விைளவிப்பன
என் ம் க த் ைடயெரன் ம் அதனால் அவர் அவற்ைற க்கா
றக்கணித்
தனெரன் ம் அறிஞர் கூ ப. அதற்குச் சான் ண்ேடா எனச் சமண் சமய னிவர்கள்
எ தி ள்ள தமிழ் ல்கைள ேநாக்கின், அவற் ள் சீவக சிந்தாமணி இைச ம்
நாடக ம் காமப்ைபங்கூைழ வளர்க்கும் ைணகள் என்ற க த் ப்பட "கிைளநரம்
பிைச ம் கூத் ம் ேகழ்த்ெத ந் தீன்றகாம விைளபயன்" (இலக்கைண, 221) என்
கூ வைதக் காண்கின்ேறாம், இவ்வாேற அவர்கள் ெசய் ள்ள ஏைன ல்களி
காமக்களிப் நிக மிடங்கேடா ம் இைச நாடகங்கள் மிக ம் ெதா த் க்

ம்

கூறப்ப கின்றன. இவ்வாற் றால், இந் லாசிாிய ம், தன் கணவ டன் கூ
இன் ற்றி ந்த அமிழ்தமதி அக்கூட்டத்தின் பயனாய் மகெனா வைனப் ெபற்றாளா
யி ம், அைமயா தன்னின் மிகமிக இழிந்தாெனா வைனக் கூ க் கள்ளத் தீ
ெயா க்கம் ேமற்ேகாடற்குக் காரணமாக இைசயிைனக் ெகாணர்ந் நி த் கின்றார்.
அக் கீழ்மகன் அட்டபங்கன் என் ம் யாைனப்பாகனாவான். அவன் இைசத் ைறயில்
மிக்க வன்ைம ைடயெனன்றற்குப் ேபாதிய ஆதரவில்ைல. ஆயி ம் அவன் பா ய
மாளவபஞ்சமம் என்ற பண்ணிைச அமிழ்தமதியின் ெநஞ்ைச
க்கி ெநறியல்லா
ெநறியில் ெச த்தி வி வதாக இந் லாசிாியர் அறிவிக் கின்றார். அத்
தீெயா க்கத்தின் விைளவாக அவள் தன் கணவைன ம் மாமியான சந்திரமதிைய ம்
நஞ்சூட் க் ெகாைல ாிந் வி கின் றாள். இவ்வா ஒவ்ெவா நிகழ்ச்சிக்கும் தக்க
காரணங்கைள ன் னி த்தி இந் ைல யைமத்தி ப்ப
ற் ணர்ப் ெநறிக்கு ஏற்ற
சிறப்ைப நல்குகிற .
இனி, இந்
ன் ெசய் ணைடைய ேநாக்கின், இஃ ஏைனச் சிந்தாமணி
சூளாமணி த யவற்ைறப் ேபால அத் ைண நலமைமந்தில்ைல ெயன்பைத
கூறினாம். ஆயி

ம், இந்

ற்ெசய் ட்களில் சீவகசிந்தாமணியி

ம்

ன்ேப
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ேம மந்தர ராணத்தி ம் காணப்ப ம் ெசாற்க ம் ெசாற்ெறாடர்க ேம ெபாி ம்
பயில வழங்குகின்றன. அைவ அவ்வவற்றிற்குாிய உைர விளக்கத்ேத
காட்டப்பட் ள்ளன; இதனால், இந் லாசிாியர் இவ்வி
ல்கைள ம் நன்குப த் ,
உயர்நிைல யின்ெறனி ம் ந நிைலயான தமி ழறி ெபற்றவெரன் அறிகின்றாம்.
இனி, இந் லாசிாியர் இந் ைலத் தாம் பா தற்குக்ெகாண்ட ேநாக்கத்ைத நன்கு
விளங்க ைரப்ப மிக ம் ேபாற்றத்தக்கதாகும். அறி ைடயெனவ ம்
எைதச்ெசய்யி ம் அதைனச் ெசய்தற்குச் சிறப்பாக ாிய ேநாக்கெமான்
ைடயனாவெனன்ப உண்ைம. அதைன விளங்க ைரப்ப அறி ைடைமயின்
பயனாகும்.
இந்ெநறியிைனப் பல ற்றாண் கட்கு ன் எ த்ேதாதித் ெத ட் ய ெப ந்தைக
ஆசிாியர் இளங்ேகாவ களாவர். அவர்க்குப்பின் மிகச்சிலேர இதைனப்
பின்பற்றியவர். அவ ள் இந் லாசிாிய ம் ஒ வர் என்னலாம். ண்ணியம் ேபாகம்
விைளக்கும் என் ம், ெகாைலவிைனயாகிய பாவம்
விளக்கு வ

தம

ேநாக்கெமன்பார் "ம

ெவவ்விைன வாயின் ம த்

ெபா வில் ண்ணியம் ேபாகப் ணர்ப்ப ம், ெவ
இற்ெறனத் ெதாி

ப்ப ம் ெசப் த

ன்பம் எய் விக்கும் என் ம்
ெசய்

ற்றேத" (4) என்

டன்,

ம் விைனப்பயன்

கூ கின்றார்.

இனி, இந் லாசிாியரால் பழி ற்றப்பட்ட இைசயிைனப் பற்றிச் சிறி ஈண் க்
கூ வ ேவண்டற்பாலெதான் . இைச ெயன்ப வ த்த வா ம் ேகட்கச் ெசவி ம்
ெபற்ற உயிர்கட்கு இயல்பா யைமந்த இன்பப்ெபா ளாகும். உட ட்ெசன்றியங்கும்
காற் மிடற் வழியாக ெவளிப்ப க்கப்ப ங்கால் உண்டாகும் ஓைசேய இதற்கு
அ ப்பைட. ஓைச ெகாண் ம் ெகாள்ளாம ம் ெவளிப்ப வ காற் க்கு
இயல்பாயி ம் ஓைசெகாண் இனிைம த வி நீண்ெட ப்பப்ப கிறேபா தான்
இைச ண்டாகிற . இவ் வா உண்டாகும் இைச உயிர்கட்கு இன்றியைமயாத
என்பர் அறி ஞர். நில லக வாழ்விற்கு நான்கு ெபா ள்கள் இன்றியைமயாதன என் ம்,
அைவ

ைறேய உண , உைட, உைற ள், இைச ெயன் பனவாம் என் ம் அெமாிக்க

நாட் அறிஞர் ஒ வர் 1 கூ கின் றார். லவர் மன வந் இனிைம யைமந்த
ெசால்ேலாைச யைம யத் ெதா த் ப் பாடப்ப ம் பான்ைம ைடைமபற்றியன்ேறா ஒ
வன
கழ்க்கும் இைசெயன்ப ெபயராகப் பண்ைடப் ெப மக்க ளால்
வகுக்கப்ப வதாயிற் . கழ் வி ம்பாதவர் இவ் லகத்தில் எக்காலத் ம்
இ ந்ததில்ைலெயனின், இைசைய வி ம்பாதவர் எவ ம் இரார். அவ்வா ம் ஒ வர்
இ ப்பின் அவைர எவ ம் வி ம்பலாகா என ேமனாட் ச் ெசகப்பிாியர் கூ வ
மிக ம் ெபா த்தமாகேவ ள .
இவ்விைச உடேலா கூ வா ம் மக்கட்கு மிக இன்றியைம யாதெதன்ப
ேமற்கூறியவற்றால் ெதளியப்ப ம். இதற்கு ேவ ம் ஒ காரணம் உண் . நாேடா ம்
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ஓய்வின்றி

ைழக்கும் எந்திர ெமான்

உைழப்பிைடேய மாசுப ந்

அ க்கு வ

ேபால, உடேலா யங்கும் உயி ம் மனத்தகத்ேத தளர்ச்சி ம் ய்ைம யில்லாத
உணர்ச்சி ம் ெப வ இயல் . எந்திரங்கள் அ க் ககற்றப்ப வ ேபான மன ம்
நாேடா ம் ய்ைமெசய்யப்பட ேவண் ம். அதற்கு இைசேய உாியதாகும். இைச,
மனத்திற் ப
ம் தீய ணர் கைளப் ேபாக்கி நல் ணர் கைள எ ப் வதாகும்.
"ஆறைல கள்வர் பைடவிட அ ளின் மா தைல ெபயர்க்கும் ம வின் பாைல" என்
பல ற்றாண் கட்கு ன்பி ந்த டத்தாமக் கண்ணியார் ெமாழிந்த ளினர். ெசன்ற
ற்றாண் ல் ச மனி யில் வாழ்ந்த ஆவர்பாச் (Auerbach) என்பவர் மனத்திற் ப

ம்

மாசுகைளக் க வித் ய்ைம ெசய்கிற இைச 2 ெயன் கூறினர். இவ்வாேற அறிஞர்
பல ம் ெசால் யி க்க இதைனக் காமம் வளர்க்கும் ய்ைமயில் ெபா ளாகக் க திக்
கூ வ குற்ற ெமன்ப ஒ தைல. மக்க யிர்க்குச் சீாிய ைணயாெமனக் க திப்
ேபணப்ெபற்ற விஞ்ஞான ணர் இந்நாளில் அம் மக்க யிர்க்ேக இ திவிைளக்கும்
கூற்றாயிற்ெறன் ெமய்யாக அறிகின்ேறாம். அதனால், அதைன அறேவ விலக்குவ
அறமாகாதவா ேபால இைச ம் ஒேராவழிக் காமம் த ய தீைம விைளப்ப
குறித் அதைன விலக்குவ அறமன்
---(1) Music is the fourth great material want of our nature,-first food, then Raiment,
then shelter, then Music"-N.Bovee.
(2) Music washes away from the soul the dust of every day life-Auerbach.
இவ்விைசயின்பத்தில் ஈ பட்

இன்

ம் உள்ளம் எப்ேபா ம் உணர் த்

ெதாழிைலச் ெசய்வ பற்றி ம், இைசயான உள்ளத் ைதத் ய்ைமெசய்
அைமதிநிலவச் ெசய்வ பற்றி ம் பண்ைட நாைள அறிஞர் கட
ணர்ைவ
இைசவாயிலாகப் ணர்த் வ சிறப்ெபனக் க
வாராயினர். இைசப்பாட் க்கள்
பல ம் கட
ணர் ெகா த் ம் ெமாழிகளாகேவ இ க்கத் தைலப்பட்டன.
இவ் ணர் தைலசிறந்தகாலம் தமிழ் நாட் ல் ஏ , எட் , ஒன்ப , பத்தாம்
ற்றாண் களாகும். ைசவ ைவணவப் ெபாியார் பல ம் இைசகலந்த
இயற்பாட் க்கள் பல யாத் இைசக்கத் ெதாடங்கினர். இதனால் நாட் ல்
சமயக்ெகாள்ைககள் மிக விைரவாகப் பரவி ேவ ன்றி விட்டன. இற்ைற நாளி ம்
ெவ ம் ேபச்சளவி ம் எ த்தளவி ம் இ ந்த அரசி ணர்ச்சிக ம் அரசியற் கட்சிக்
ெகாள்ைகக ம் இனிய இைசப்பாட் க்கள் வாயிலாக நாட் ல் நன்கு பரவி நிற்பைதக்
காண்கின்ேறா மன்ேறா? இைசயின்பால் இத்தைகய இயல் இ த்தல்பற்றிேய
ேமனாட்டவ ம் கட ட் ெகாள்ைக பரவி நிைலெப தற்கு இைசேய க விெயனக்
க தி அத ைனப் ேபாற்றிப் ெப ைம ெசய்வாராயினர். பதிைனந் பதினாறாம்
ற்றாண் ல் வாழ்ந்த மார் ன்

தர் என்பவர், சமய

நிைலயில் ைவத் ச் சிறப்பிக்கத்தகுவ

ணர்

க

இைசேய ெயன் ம், தா

க்கு அ த்த
த ய தங்கள்

சமய ஞானிகள் தம் கட ட் க த் க்கைள, இனிய இைசப்பாட் க்களில் ைவத் ப்
பா ேய ெசயற்க ஞ் ெசயல்கைளச் ெசய்தனர்* என் ம் கூ வாராயினர்.
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---*"Next to theology I give to music the highest place and honour. And we see low
David and all the saints have wrought their godly thoughts into verse, rhyme and
song"- M.Luther.
இவ்வைகயால் ஞானசம்பந்தர்

தலாயினா ம் "ேகாைழ மிடறாக

கவிேகா மிலவாக இைசகூ ம் வைகயால், எைழ ய யா ரவர்கள் யாைவ ெசான
ெசால் மகி மீசனிடமாம்" என் ம் "ெசந்தமிழ்க்கீத ம் சீாினால் இைசதர" என் ம்
இைச கலந்த தமிழ்ப்பாட் க்களால், கட

ணர்

ஒ க்கங்கைள நாட் ல் பரப்

பினாராக, அ சமண் சமய னிவர்கள் ேமற்ெகாண்
ந்த சமயத் ெதாண் ற்கு
இைட றாய் இ ந்த பற்றி இைசயிைன இவ்வா
றக்கணித் ைரத்தனேரா என
எண் தற்கிட ண்டாகிற . ேம ம், இம் னிவர்கள் க
மா இைச மக்கைளக்
காமத் ைற யில் எளியராமா ெசய்தி க்குமாயின் பண்ைடத் தமிழ்மக்கள்
லவைரப்ேபணித் தமிழ் இயைல ம், பாணைரப் ேபணித் தமிைசைய

ம், கூத்தைரப்

ேபணித் தமிழ் நாடகத்ைத ம் ேபாற்றிப் ரந் தி க்கமாட்டாரன்ேறா?
இனி, இவ்விைசயில் மாளவபஞ்சமம் என்ற பண்ணிைச வாயி லாக யேசாதரன்
மைனவியாகிய அமிழ்தமதி ெயன்பாள் அட்டபங் கன் என் ம் கயவன்பால் கழிகாமம்
ெகாள்கின்றாள் என்

இந்

லாசிாியர் கூ கின்றார். இப் பண், கான்பாஸ்கரம் என்ற

ம், சங்கீத சம்பிரதாய பிரதர்சினி என்ற
ம் காணப்ப கிற . இைவ
க நாடக சங்கீத ல்களாதலால் இப்பண் ம் க நாடக சங்கீதத்ைதச் சார்ந்த
என்ப விளங்கும். ேம ம், சம்பிரதாய பிரதர்சனி ெய திய சுப்பராம தீக்ஷிதர்
அவர்கள் இ ேவங்கடமதி ெயன்பார் எ திய ச ர்த்தண் பிரகாசிைக யில் உள்ள
என் கூ கின்றனர். இதன் பிறப் மாயா மாளவ ெகௗளம் என் ம் "சாடவசம் ர்ண
ராகம்" என் ம் இதன் ஆேராைச சுரம் ச, ாி, க, ம, ப, நி, ச (பண்ணியல்) என் ம்,
அமேராைச ச, நி, த, ப, ம, க, ாி, ச (பண்) என் ம் பதிைனந்தாவ
ேமளகர்த்தாெவன் ம் கானபாஸ்கரம் என்ற ல் கூ கின்ற . இதற்கு இைச நிரவல்
ெநறி (இராக சஞ்சாாி) சுப்பராம தீக்ஷிதரா ம் "வாசுேதவ" என் ெதாடங்கும்
கீர்த்தைன ெயான்
த் சாமி தீக்ஷிதரா ம் ெசய்யப்பட் ள் ளன. இத் ைண ம்
கூறியவாற்றால் இம் மாளவபஞ்சமம் என்
அடங்;கி ள்ளெதன்ப

ம் பண், க நாடக சங்கீதத் ள்

ெதளிவா கிற .

இனி, க நாடக சங்கீத

ல்க

ள் ச ர்த்தண்

பிரகாசி ைகக்கு

ற்பட்ட சங்கீத

சூாிேயாதயம், சாரங்கதரபத்ததி த ய ல்களில் இப் பண் காணப்படாைமயால்
இந் லாசிாியர் காலம் ந்
ஆண் கட்கு ற்பட்டெதன்ப
ணிவாகிற
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"இனி, இக் க நாடக சங்கீதத்ைதப்பற்றி ஒன் ஈண் க் கூ வ மிைகயாகா .
இந்நாளில் இைச வரலா காணாத சிலர் க நாடக சங்கீதெமன்ப தமிழ் நாட் த்
தண்டமிழ்க்குாிய தல்லா த ேபாலப் பிறழ ணர்ந் தவறான க த் க்கைளப்
பிதற்றித் திாி கின்றனர். தின ைடேயாெமனத் த க்கிப் ெபாய் ைனந் ம், பதவி
ெசல்வாக்கிைனப் பயன்ப த்தி ம் தமிழ் வளர்ச்சியில் அ க் கா ற் ம் அவர்
கூ வன அத்தைன ம் ெபா ளில் வ ங்கூற் என்பைதச் சிறி காட்
ம்.
க நாடக சங்கீதத் க்கு ஆதரவாகக் கூறப்ப ம் வடெமாழி
பிறெமாழிகளில் காணப்ப ம் சங்கீத
மிகப் பழைமயான கி.பி. நான்காம்

த ய தமிழல்லாத

ல் க ைடய வரலா காணின், அவற் ள்
ற்றாண் ெல ந்த பரத லாகும். அதற்கு

அ த்த நிைலயில் காணப்ப வன சங்கீத மகரந்தம், நாரதசிைக்ஷ

த

யனவாகும்.

இவற்றிற்குப் பின்ேப, பன்னிரண்டாம் ற்றாண் ல் பார்சுவ ேதவர் என்பவரால்
சங்கீத சமயாசார ெமன்ற
ம் பதின் ன்றாம் ற்றாண் ல் சாரங்க ேதவர் எ திய
சங்கீத ரத்னாகர ம் அதன் பின்னேர பிற ல்க ம் பிறந் ள்ளன. இவற்றால் கி.பி.
நான்காம் ற்றாண் ற்கு ன்ெபல்லாம் "அ மைறத் ழனி" தவிரத் தி ந்திய இைச
(சங்கீதம்) தமிழ் நாட் ற்கு வடக்கி ள்ளார்க்கு இல்ைல ெயன்ப இனி விளங்கும்.
கி.பி. இரண்டாம் ற்றாண்
ம் அதற்கு ன் ம் தமிழில் இைச ல்க ம் இைச
வைகக ம் இ ந்தன என்பதற்குச் சிலப் பதிகாரம் நல்ல சான் பக கிற . சாரங்க
ேதவர் எ திய சங் கீதரத்னாகரம் ஒன்ேற தமிழிைசயின் மாண்ைப வடநாட்டவர்
அறிந் வியந் ேபாற்றி ேமற்ெகாண்டதற்கு ஆதர நல்குகிற . வடநாட்டவர் கி.பி.
ஏழாம் ற்றாண் ல் தமிழ்நா ேபாந் இைசபயின்ற ெசய்திக்குக் கு மியான்மைலக்
கல்ெவட் ம், அக் காலத்ேத விளங்கிய ஞானசம்பந்தர், தி மைறக் காட் த் தி ப்பதி
கத்ேத, 'ஊ ெபா ளின்தமி ழியற்கிளவி ேத மட மாத டனா, ேவ திைச
யாடவர்கள் கூ யிைச ேத ெமழில் ேவதவனேம" என் கூறிய
வ ம்
அைசக்கமாட்டாத சான் களாகும். இக் காலத் க்குப் பின்ேன, தமிழ் மக்கள்
பிறெமாழி ேவட்ைக ம், தமிழ்த்திறத்ைதப் றக்கணித்த

ம் ேமற்ெகாண்டதன்

பயனாய், தமிழ்இைச ஒளிகுன்ற, வடவர் அதைனத் தாம் வி ம்பியவா திாித்
அைமத் வளர்க்க ற்றனர். அவ் வளர்ச்சியின் விைளேவ இப்ேபாைதய க நாடக
சங்கீதமாகும்.
வடவர் க நாடக சங்கீதத்ைதத் தமிழினின் ம் திாித் க் ெகாண்ட
இ வைகப்ப குற . ஒன் , தமிழ்ப்பண்ணின் ேமல் நிைலக்குாிய சுரத்ைத இலதாக்கி,
ஆளத்திக்கு (ஆலபைனக்கு இடமில்ைலயாகச் ெசய் வி வ ;* இரண்டாவ ,
பண்கைள (இர கங்கைள) வக்கிரமாகப் பா வ ; அஃதாவ பாஷாங்கம் எனப்ப ம்
கலப் ச் சு திகைள ைடயதாகப் பா வ . தமிழ்ப்பண்க க்கு வக்கிரமில்லாத
நிைலைமேய உாித்தாகும். சு ங்கச்ெசான்னால் "வர்ஜியராகங்" கெளல்லாம்
ெதான் ெதாட் வந்த தமிழ்ப்பண்கள் என் இைசப் லவர் பல ம் கூ ப. இதனால்,
க நாடக சங்கீதத் ள் நில ம் "வர்ஜியராகம்" பல ம் தமிழ்ப்பண்கள் என் ம்
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"வக்கிரராகம்" பல ம் வடவர் ணர்ப்ெபன் ம் எளிதாகத் ெதாிந் ெகாள்ளலாம்.
மாளவபஞ்சமம் என்பைத இந்
என் கூ வ காண்மின்.

ல் பண் ெணன்

கூற, ஏைன வட

ல்கள் இராகம்

தமிழ் நிலத் த் தமிழ் மக்கள் உள்ளத்ேத பிறந் அவர் வழங்கும் தமிழ் ெமாழியிேல
வளர்ந் தமிழின்பம் பயந் சிறந்த தமிழ்ப்பண்களின் சு திகைளக் குைறத் ம்
திாித் ம் ேவ ப த் திக்ெகாண்டேதா

நில்லா , அதற்குாிய தாய்ெமாழியாகிய தமி

ம் அவ்விைசக்குப் ெபா ந்தா ; தமிழ்ெமாழியில் அதைனப் பாடச்ெசய்வ
வளர்ச்சிக்குக் ேக த ம் என்

சங்கீத

தகவில்லாத ெபாய்ெமாழி கூ ேவா ம், அவர்வழி

நிற்ேபா ம் ெப ங்குற்றத் திைனச் ெசய்ெதா குகின்றனர். ெபாய், ெமய்ைய
ஒ கா ம் ெவல்லா .
இ நிற்க. இங்ேக காட் ய மாளவபஞ்சமம் என்ற பண், க நாடக சங்கீதத் ட்
காணப்ப
ம் "வர்ஜியராக" மாதலால் தமிழ்ப் பண்ெணன்ேற ெதளியேவண் ம்.
இதைனப் பா தற்குாிய காலம் வி யற்காலமாகும். அமிழ்தமதி இதைன அட்டபங்கன்
பாடக்ேகட்ட கால ம் அ ேவயாகும். சுப்பராம தீக்ஷிதர் "கால நிர்ணயமில்ைல"
ெயன் கூ வர். தமிழிைசப் லவர் வழக்கா ெகாண் ேநாக்கின் இ ஆறாவ
ேமளக த்தாவாகும்; வடவர்

ைறப்ப

பதிைனந்தாவ

ேமளக த்தா என்பர்.

------* குறிஞ்சி, ன்னாகவராளி, நாதநாமக்கிாிைய த ய தமிழ்ப் பண்க
(இராகங்க)ளின் ஆேராைச அமேராைசகைள
றக்காட் டாமல் ஒ
தானத் க்குாிய
ப்பகுதிைய ம் லப்படாமல் மைறத் வி வ என்
இைசவாணர் கூ வ உலகறிந்த ெசய்தி.
இவ்விைச ெநறியின் வரலா ம் வைக ம் பிற இயல் க ம் ஆராய்ந் காண்பதற்கு
இப்ேபா ேபரறிஞர் ன்வந் விட்டனர். உயர்தி சுவாமி வி லானந்தர்
தலாயினா ம், தி . ெபான் ைனயாப் பிள்ைள தலாயினா ம் ெசய்த ஆராய்ச்சிகள்
உ வாகி வ கின்றன. தமிழ் மக்க க்கும் தங்கள் தமிழ் வாயிலாக இைச ய
ெப தற்கு ஆர்வம் ெபாங்கிெயழத் ெதாடங்கிவிட்ட . ெசட் நாட் டரசர்ெப மான்
ராஜா-சர். அண்ணாமைல ெசட் யார் அவர்க ம் "மைலேய வந் விழி ம்
மனிதர்காள், நிைலயில் நின் றீர்" கலங்காதீர் என்
நயந்

ெமாழிந்

நல்லாதர

நாவரசர் ெமாழிந்த நல்

ைரைய

ாிகின்றார். இனி, தமிழ்க்கும் தமிழிைசக் கும் நல்ல

காலேமயாம். ஆகேவ தமிழ் வாழ்க, தமிழிைச வாழ்க என வாழ்த்தி ேமற்ெசல்கின்றாம்.
இனி, இந் ல் தன் தலாக 1887-ஆம் ஆண் ல் காஞ்சி ரம் பாகுப
என்பவரால் அச்சிடப்பட்டெதன் சி.ைவ. தாேமாதரம் பிள்ைள யவர்கள்
ெதாிவித் ள்ளார்கள். அதற்குப் பின் தில்ைலயம் ர் ேவங்கடராம

நயினார்
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அய்யங்காரவர்களால் 1908-ஆம் ஆண் ல் இஃ
அய்யங்காரவர்கள் அச் சிட்

ெவளியிட்ட காலத்ேத இந்

காரணம் பற்றி, அதைன அவர் தம
யவில்ைல. இந்

அச்சிடப்பட்ட . தி .

ன்

ல் அச்சாகியி ப்ப ம், எக்

ைரயிற் குறியா ெதாழிந்தனெரன அறிய

ைல ஆராய்தற்குச் ெசன்ைன, வித் வான் சண் கம் பிள்ைள

யவர்கள் பிரதி ெயான் ம், வி க்கம் குப் சாமி நயினார் அவர்கள் பிரதி ெயான் ம்
தி ெநல்ேவ ச் ைசவ சித்தாந்த ற்பதிப் க் கழக அைமச்சர் தி . வ. தி வரங்கம்
பிள்ைளயவர்கள் பிரதி ெயான் ம் ைண ெசய்தன. இப் பிரதிகளால் பல தி ந்திய
பாடங்க ம் அச்சுப் பிரதியிற் காணப்படாத சில ெசய் ட்க ம் கிைடத்தன. இரண்
ைகெய த் ப் பிரதிகைள ம் ஒப் ேநாக்கிக் ேகாடற்குத் ைண ாிந்த என் நண்பர்
தி .C.அரங்கநாதன், M.A. அவர்கட்கு இந்நிைலயில் என் அன்பார்ந்த நன்றி
ாியதாகின்ற . சீர் குைலந் தி ந்த ைகப்பிரதியி
ந் ப ெய த் த் தந்தவர்
ேவ ர் மகந் உயர் கலாசாைலயில் தமிழாசிாியராய் இ க்கும் வித் வான்
கதிர்ேவல ைடய இளவலாவார்.
இவ்வா இந் ைல யான் ெசப்பம் ெசய்த உைர ம் வகுத் தி ந்த
ெசய்திையயறிந் இதைன விைரய அச்சி வ நலெமன் நண்பர் தி . தி வரங்கம்
பிள்ைள யவர்கள் தம்பால் இ ந்த பிரதி ெயான்றிைன உதவி க்கிய இப்ேபா
இவ்ெவளியீட் ற்குச் சிறந்த காரணமாகும். நல்ல, இனிய தமிழ் ல்கைள மிகச்
ெசவ்விய ைறயில் அச்சிட் த் தமி லகிற்கு வழங்கும் ெதன்னிந் திய ைசவசத்தாந்த
ற்பதிப் க் கழக அைமச்ச ம் தமிழ்ப் லவர் பால் ெமய்யன்

ண் , அவர்கட்கு

ேவண் வனவற்ைறச் ச ப்பின் றிப் ாி ம் தக்ேகா ம், தனித்தமிழ் வளர்ச்சி ம்
சித்தாந்த ைசவச் சிறப் ம் ஆகிய இரண்ைட ம் தம் இ கண்ெணனப் ேபணிப் ரந்த
ேபரறிஞ மாகிய அவர்கள் இவ் ெவளியீட் ன் ெதாடக்க தேல
ேப க்கங்ெகாண்
ந்தார்கள். அவர்கள் இப்ேபா இந் ல்
ம் ெசவ்ேவ
அச்சாகிக் கண்கவர்வனப் டன் கட் ற் க் காட்சி வழங்குவைதக் காணா இைறவன்
தாணிழெலய்திய என்ெநஞ்சில் ெப வ த்தத்ைத விைளவிக்கின்ற .
இந் ைல ஆராய்ந் உைரகா ம் யற்சி
ந் ஓராண் டாகிக், காகிதம்
த யன கிைடக்கும் அ ைமப்பா ம் நிைனயா அழகு திகழ அச்சிட் ெவளியிட்
வழக்கம்ேபால் என்ைன க்குவிக் கும் ெதன்னிந்திய ைசவ சித்தாந்த ற்பதிப் க்
கழகத்திற்கு என் உளமார்ந்த நன்றியிைனத் ெதாிவித் க் ெகாள்கின்ேறன். என்ேனா
உடன் இ ந்

அச்சுப்பிைழ பார்த்தல், உைரத்திட்பம் காண்டல்

த ய பணிகளில்

சிறந்த ைண ாிந்த என் நண்பர் தி . வித் வான், ெவள்ைளவாரணர் அவர்களின்
உதவி என் ெநஞ்சில் என் ம் நிைலெப ம் பான்ைமத்தாகும்.
தமிழறிவி

ம் பிற ெசல்வாக்கு வைககளி

ம் மிக்க குைறபா ட ைடய

அ ேயைன ம் ெபா ளாக்கி, தமிழன்ைனக்குச் ெசய்தற் குாிய இப் பணியிைனப்
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ாிவிக்கும் அம்ைமயப்பனாய் ஆர ள் ாி ம் ஆடலரசின் தி வ கைள மன ெமாழி
ெமய்களால் ைறேய நிைனந் ம் வ த்தி ம் வணங்கி ம் அைமகின்ேறன்.
"ெதன்த மிழ்க்கைல ெதாிந்தவர் ெபா ந்திய ேத ர் அன்பன் ேசவ
அல்லெலான் றிலேம"
அண்ணாமைலநகர்,

ஔைவ சு.

யைடந்தனம்

ைரசாமி. 5-1944.

----உாிைம ைர
தி ெநறித் ெதாண்டர் தி த்ெதாைக வழங்கிய அ ந்தமிழ் நாவ லா ரர் தி நாள்
ஆண் ேதா றாற் ம் அைம ம் தண்டமிழ்ப் லவைர ேயாம் ம் லைம ம் தி
ம்
என்நலம் ேப ம் இனிைம ம் ெபா ந்திேயான் பா யாற் றைடகைரப் பல்ெபாழி
ன வண் மாடம ம கி னார்க்காட் டண்ணல் அ ைவ வாணிகன் அ ந்தமி ழன்பன்
சச்சிதா னந்தச் சான்ேறாற் கினியன் ெபான் ம் ெபா
ம் ந் கில் வைக ம்
மன் ம் லவர்க்கு மாண வழங்குேவான் வரத ராசெனன வ ெப ஞ் ெசல்வன் ெசய்த
வண்ைமச் சிறப்பினால் இத்தமிழ்க் காவிய ைர டன் காண்ட ன் தாவில் சீர்மிகு
மவன்றன் ெச ங்கு விளங்கப் ாிமனம் உவப்ப வவற்ேக உாிைம ெசய்தனன் இவ்
ெவாண்டமி ைரேய.
ஔைவ சு.

ைரசாமி.

---------------------
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யேசாதர காவியம் :
கட ள்
காப்

ல ம் உைர ம்

ைண.

உலக ன் ம் ஒ ங்குணர் ேகவலத்
தலகி லாத அனந்த குணக்கடல்
விலகி ெவவ்விைன
விளப்பதற்
கிலகு மாமலர்ச் ேசவ
உைர:- உலக
உணர்-ஒ ங்ேக

ேயத் வாம்.

1

ன் ம்- ன் உலகங்களி ம் நிக ம் நிழ்ச்சி ற் ம், ஒ ங்கு
ணர்ந் ெகாள் தற் ேக வாகிய ேகவலத் -ேகவல ஞானத்ைத

ைடய, அலகு இலாத-அளவில்லாத; அனந்த குணக்கடல்- கைடயிலாஞானம்
தலாகக் கூறப்ப ம் குணங்கள் நிரம்பிய கடலாகிய அ கபரேமட் யின், இலகு
மாமலர்ச் ேசவ

- விளங்குகின்ற அழகிய

விலகி-ெகா ய விைனகளின் நீங்கி,

ப்ேபா

ம் தி வ ைய, ெவவ்விைன

விைளப்பதற்கு-

ேபற்றிைன எய் வித் க்

ேகாடற்கு, ஏத் வாம்-பரவிப் பணிேவாம் என்றவா .
குணக்கடல், அன்ெமாழித்ெதாைக. ேகவலத் என்ப ெதாைகயாற்ெபறப்ப ம்
அ கபரேமட் ைய விேச த் நின்ற . ன் லகி ம் நிகழ்வனவற்ைற ற்ற ம்
ஒ ங்ேக ண ம் ஞானக் காட்சி நல்குவெதனக் ேகவலத்தின் தன்ைம ேதான்ற "உலக
ன் ம் ஒ ங்குணர் ேகவலத் " என்றார். "எல்லாம் உணர்ந் தான் அவேன இைறயாக
ஏத்தி"1 என்ற நீலேகசிச்ெசய் ட்கு, "தா

ம் பிறி மாகிய திரவிய குண

பாியாயங்கைளப் பிரத்தியட்ச மாக உணர்ந்த ேகவலஞான ம், அதேனா
அவினாபாவிய *ரகி ேகவலதாிசன ேகவல ாிய கீவலசுக
ைடயானவேன சுவாமி
யாகத் தித் " எனவ ம் உைர காண்க.
------1. நீலேகசி, ெசய் ள். 1
"பன்மாண் குணங்கட்கு இடனாய்"1 எனத் தி த்தக்கேதவர் கூறினாராக,
இந் லாசிாியர் அக்குணங்களின் பன்ைமைய "அல கிலாத" என் ம்
வின்ைமைய
"அனந்த" என் ம் விேச த் "அலகிலாத அனந்த குணக்கடல்" என்றார்.
குணக்கடல் ேசவ ,
விலகி ெயன மாறி இன்

விைளப்பதற்கு ஏத் வாம் என இையக்க. ெவவ்விைனயின்
விாித் க் ெகாள்க.
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ஒ ங்குணர் ேகவலத்
ெதளிந்த
விைனைய

என்ற

நன்ஞானம்; அலகிலாத அனந்த குணக்கடல் என்

நற்காட்சி; அக்குணக்கடல் ேசவ
ட்

ேயத் தல் நற்சீலம். இம்

ன்றன் பயன்

ேபறாகிய கைடயிலாஅறி , கைடயிலாக்காட்சி, கைடயிலா

ாியம், கைடயிலா இன்பம் என்ற நான்கும் எய் வ . "கூ ய ம்ைம ம் சுடர்ந்த
ெகாந்தழல் நீ ய விைனமரம் நிைரத் ச் சுட் ட ெடனப் ப ம்விைன வி தல்
ெபற்றதங்கு ஆெடழில் ேதாளினாய் அநந்த நான்ைமேய"2 எனத் ேதவ ம் கூ வர்.
இனி, ெவவ்விைன விலகி
பற்றிநிற்கும் உயிர்கைளவிட்
உைரப்பி மாம்.

விைளப்பதற்கு என்பதற்கு ெவவ்விைனகள் தாம்
நீங்குவதாகிய ெசம்ைமநிைல உண்டாதற்கு என்

------பாயிரம்
நாதன் நம் னி சுவ்வதன் நல்கிய
தீ தீர் திகழ்தீர்த் தஞ்ெசல் கின்றநாள்
ஏத மஃகி யேசாதரன் எய்திய
ேதாத உள்ளம் ஒ ப்ப

கின்றேத.

2

உைர:- நம் நாதன்-நமக்குத்தைலவனாகிய;

னி சுவ் வதன்- னி சுவ்விரத

தீர்த்தங்கரர்; நல்கிய-அ ளிய; தீ தீர்திகழ்-குற்றமின்றி விளங்கும்; தீர்த்தம் ெசல்கின்ற
நாள்-ஆகேமாபேதசம் நைடெப ங்காலத்தில்; யேசா தரன்-யேசாதரன் என்பவன்; ஏதம்
அஃகி-விைனச்சார் அற் க் ெக தலால்; எய்திய -

ேப

ஓத-உைரப்பதற்கு, உள்ளம் ஒ ப்ப கின்ற - ெநஞ்சமான
ஒன்றி நிற்கிற எ-

எய்திய நிகழ்ச்சிைய,
வி ம்பிச் ெசயற்கண்

-----------1. சீவக. 3 2. சீவக. 2846.
நாதன், தைலவன். ஞானச் ெசல்வ ைடயவ ெனன் மாம். தீர்த்தங்கரர் என்ேபா ம்
இந்நாதர்கேள. இவர் இடப தீர்த்தங்கரர் தல்
வர்த்தமானர் ஈறாக இ பத்
நால்வராவர். இவ ள்

னி சுவ்விரதர் இ பதாம் தீர்த்தங்கரர். தீர்த்தங்கரர், தீர்த்தகரர்

என ம் வழங்கும். தீர்த்தங்கரர்களின் இயல் கூ மிடத் , "ஆப்த
ஜனங்கட்கு, ஜபம், தியானம், அ ச்சைன

த

ம், உபாசக

ய பிரகாரங்களால் சுவர்க்க அபவர்க்க

பலப்பிரதனாவன்; இவ்வண்ணம் நிக்கிரக அ க்கிரகங்கள் இன்றிப் பரமஉேபக்ஷா
சாத னனாகிய பகவான் உபாசக ஜனங்கட்குச் சுகத்திைன ம் பிரத்ேவஷி ஜனங்கட்குத்
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க்கத்திைன ம் ஆக்குவனாகு ெமன்றறிக"1 என்
ல் கூ கின்ற .

அஷ்ட பதார்த்த சாரம் என்

ம்

னி சுவ்விரத தீர்த்தகர ைடய காலத்தில், தன்ைன வழி ப ேவார்க்குத் சுகத்ைத
நல்கி ஒ குதலால், அவர் கால இயல்ைப, " னி சுவ்வதன் நல்கிய தீ

தீர் திகழ்

தீர்த்தம் ெசல்கின்றநாள்" என்றார். திகழ்தல், விளங்குதல். தீர்த்தகர ைடய காலத்ைதத்
தீர்த்தம் என்றார். அஃகுதல், சு ங்கிக்ெக தல்.
--------அைவயடக்கம்
உள்வி ாிந்த ைகக்ெகா
எள்
உள்

ண்ெடன

கின்றன ாில்ைல விளக்கிைன;
கின்ற ெபா ள்திறம் ஓர்பவர்

ெகாள்வர் எம்உைர கூ தற் பாலேத.
உைர:- உள் விாிந்த ைகக்ெகா

உண்

3
என- அன

ேமேல விாிவதாகிய ைக ெயா ங்கு விளக்கிடத்ேத உள

க்குள்ேள ெதாக்குநின்
என்ற காரணத்தால்,

விளக்கிைன-அவ்விளக்ைக, எள் கின்றனர் இல்ைல-இகழ் பவர் யாவ ம் இல்ைல.
உள் கின்ற ெபா ள்திறம்- உள்
த் உைரக்கப்ப கின்ற ெபா ட்
கூ பாட் ைன, ஓர்பவர்-ஆராய்ந்

ேமற்ெகாள்

ம் அறிஞர், ெகாள்வர்-

ஈண் க்கூறப்ப ம் இதைன ம் ஏற் க்ெகாள்வர்; (ஆதலால் எம் உைர-எம
இந்

ம், கூ தற் பாலேத-கூறப் ப ம் பான்ைம ைடத்ேத எ- .
--------1. அஷ்ட பதார்த்தசாரம், பக். 3.

கூ ேவார் தகுதி ேநாக்கா , கூறப்ப ம் ெபா ளின தகுதி ேநாக்கிக்
ெகாள் வ ம் தள் வ ம் அறிஞர் ெசயலாத ன் "உள் கின்ற ெபா ள்திற
ேமார்பவர் ெகாள்வர்" என்றார். ெபா
ம் அறிஞர் ஏற்கும் தகுதி வாய்ந்தெதன்பார்
"எம் ைர கூ தற்பாலேத" என்றார். இனி, ெபா ள்திற ேமார்பவர், எம்
கூ தற்பாலேத என் ெகாண் ேமற்ெகாள்வர் என்றார் என் மாம்.
------ற்ெபா ள்
ம
ெவவ்விைன வாயின் ம த் டன்
ெபா வில் ண்ணியம் ேபாகம் ணர்ப்ப ம்

ைர
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ெவ

ெசய் ம் விைனப்பயன் இற்ெறனத்

ெதாி

ப்ப ம் ெசப் த

உைர:- ெவவ்விைன ம

ற்றேத.

4

வாயில் ம த் -ெகா ய விைனயான

வந்

ெபா ந் ம் வாயிைல அைடத் , ெபா வில் ண்ணியம் ேபாகம் உடன் ணர்ப்ப ம்ஒப்பில்லாத அ ளறத்ைதச் ெசய்தல் ட் ன்பத்ைத உடேன ெயய் விக்கும்
என்பைத ம், ெவ
ெசய் ம் விைனப்பயன் இற் எனத் ெதாி
ப்ப ம்உயிர்கட்கு அச்சத்ைதச் ெசய் ம் தீவிைனயின் பயன் இத்தன்ைமத் என்
ெதாிவிப்பைத ம், ெசப் தல்-இந்
எ- .

ன்கண் உைரப்ப , உற்ற -யாம் க தியதாகும்

ெசயப்ப ம் விைனயான ெசய்பவைனச் ெசன் சா ம் இயல் பிற்றாத ன்,
அதைன ம ப்ப அதன் சார்பிைனக் ெக ப்பதாம் என்க. அஃதாவ "அ ள் ாி
மனத்தராகி ஆ யிர்க் கபயம் நல்கிப், ெபா ள்ெகாைல கள

காமம் ெபாய்ெயா

றக்கணித்திட் , இ ள் ாி விைனகள் ேசரா இைறவன அறத்ைத"1 எய் வ
தாகும். எய்தினார்க்கு ட் ன்பம் இைடயீ ன்றி எய் த ன் "உடன் ணர்ப்ப "
என்றார். ெபா வில் ண்ணியம் ேபாகம் ணர்க்கு ெமனேவ ட் ன்பமாயிற் .
ெவ

ெசய் ம் விைன, உயிர்க்ெகாைல;
------1. யேசாதர.309.

அதன் பயன் உயிாின்கட் கிடந்

அ

க்குழிப் க்கு வ த் ம் என்ப

"உயிர்க்ெகாைலயினில் அ விைன நரகத் தாழ்ந் , எய் ம் ெவந் யர் எைனப்பல
ேகா

ேகா "1 எனப் பிறாண் ம் கூ ப. இக் க த்ேத இந்

விைனவ

விலக்குகிற்ப , த வ

சுரகதி தந்

பின்ன

ல்

வி

ம், ெபா வ

ம், "ெவ
சிவகதி ணர

நிற்ப தி வற ெநறிய ெசவ்வி காண்மிேன"2 என் கூறப்ப வ காண்க.
இக்காவியத்தின் வாயிலாக இந் லாசிாியர் தாம் மக்கட்கு உணர்த்தக் க
வ
என இதனால் ெதாித் ைரத்தாராயிற் .

ல் ஓதய நாட்

இராச ரத்

தலாவ

இஃ

ச க்கம்

ேவந்தனான மாாிதத்தன் என்பான் இனி

ஆட்சி ாிந்

வ வ ம், இளேவனிற் ப வம் எய் வ ம், அரசன் தன் உாிைமச் சுற்றத் டன்
ேசாைலகட்குச் ெசன் ேவனில்விழா அயர்வ ம், நகர மாந் தர் ேபாந் அரசைன
அ பணிந் மாாிேதவிக்கு உயிர்க் ெகாைலேயா கூ ய சிறப்பிைனச் ெசய்யாவி ன்
வ ம் தீங்கு கைள வகுத்ேதாதி உடேன ெசன் அதைனச் ெசய்தல் ேவண் ெமன்
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அரசைன ஒ ப்ப த் வ ம், அரசன், ஏைனமாந்தர் விலங்குகைள இரட்ைட
யிரட்ைடயாய்க்ெகான்

ப யிட் த் ேதவிைய வழிப ன், தான் மக்களில் இரட்ைட

யைரக்ெகான் ப யிட ேவண் ெமனக் க
வ ம், அத் தைகய இரட்ைடயைரக்
ெகாண மா அவன் தன் தளபதி சண்டக மன் என்பாைனப் பணிப்ப ம் அவன்
ெசன் ெத வில் ப ேவண் த் திாிந்த அபய சி அபயபதி என்ற இரட்ைடயைரக்
ெகாண்

ேபாத வ ம், வ ங்கால் அவ்வி ரட்ைடயர் தம் ள் யாக்ைக நிைலயாைம,

அச்சத்தின் ன்ைம, ெசன்ற பிறவிகளில் எய்திய

ன்பம், விைனயின் ெசயற்பா

த ய பலவற்ைறப் ேபசி மனத்திண்ைம ேகாட ம், ேதவி ேகாயில் ன்
ப யி தற்காக இவ்விரட்ைடயைர நி த்தி ஒேர க த் டன் ேதவிையப் பரவி "அரசன்
நீ வாழ்க" என வாழ்த் மா

கூ வ ம், அவர்கள் மலர்ந்த

கத் டன்

"எவ் யிர்க்கும் தீங்கு நிைனயாமனத்தனாய், அ ளறம் ண் பிறவிப்பிணி ேபாக்கும்
தி வறம் த விப் க டன் இவ் லகம் காத் நீ வாழ்க" என்ப ம் அரசன் அவர்தம்
கமலர்ச்சி ம் உவைக ெமாழி ம் கண் வியந் அவர் அஞ்சாைமக்குக் காரணம்
வின வ ம், அவற்கு அவர்கள் உயிர்க்ெகாைலயின் தீைம மிகுதி லப் ப த்தி
"அதைனச் ெசய் ம் ேவந்தைன வாழ்த்தின் யா விைள ேமா" எனத் தாம்
நிைனத்த ம், தம் வரலா கூற ஒ ப்பட, அரசன் அவர் பண்ைடப்பிறப் வரலா
ேகட் கத் ெதாடங்குவ ம் பிற ம் இப்பகுதிக்கண் கூறப்ப கின்றன.
-----1. யேசாதர. 322. 2. யேசாதர. 329.
ஓதய நாட் ச் சிறப்
ைபம்ெபான் நாவற் ெபாழிற்பர தத்திைட
நம் நீரணி நா ள
ேபாய்
வம் வார்ெபாழில் மா கில் சூ வ
திம்பர் ஈ ல ேதாதிய* ெமன்பேத.

5

உைர:- ைபம்ெபான் நாவற்ெபாழில் பரதத்திைட- பசிய ெபான்ைன விைளவிக்கும்
நாவலந் தீவில் உள்ளதாகிய பரதகண்டத்தில், ஓதயம் என்ப -ஓதயெமன்

உயர்ந்

ேதாரால் சிறப்பித் க் கூறப்ப வதாகிய; நம் ம் நீரணி நா -எவ் யி ம் வி ம் ம்
நீர்வளம் சான்ற நா

ஒன் , உள -உண் , வம் வார்ெபாழில்-மணம்கம ம் நீண்ட

ேசாைலயான , ஊ ேபாய் மா கில் சூ வ - நிலத்தின்ேமல் உள்ள
காற் மண்டலத்தின் உள்
வி உயர்ந் ேமகமண்டலத்ைத யைடந்
ேமகங்கள் தன்பால் தவழவிளங்குவ , இம்பர் ஈ
ஒப்பில்லாததாகும் எ- .
----------(பாடம்)* ெதௗதயம்.

இல -இம்மண்

ெபாிய
லகத்ேத
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ேம மைலயின் ெதற்கிேல நாவல்மரம் ெசறிந்த ேசாைலகைள
இந்நாவலந்தீ

என் ம், "இந் நாவல் பழத்தின் சாெறா

ைடய

கி ஆறாய்ப்பரந்

அந்நிலத்ைத ம் ெபான்மயமாக்கி ேம வின் லத்ைத ைட ெமன் ம், அச்சா றிய
பயேன ெபான்விைள" ெவன் ம் "நாவேலாங்கிய மாெப ந் தீ " என் ம் கூ வர்.
"நாவலந் தீ தன் ள் பரதத் ந வண்"1 என ேம மந்தர ராணம் கூ ம். நம் ம்
நீர்அணி நா என்பதற்கு நாடாவள ைடைமயால் எவ் யி ம் தன்கண் வாழ்தற்ேக
வி ம் ம் தன்ைமயிைன ைடய நா என்ற மாம். இந்நில லகத்ைதச் சூழ வைகக்
காற் மண் டல ண்ெடன்ப சமண்சமயக் ெகாள்ைக. அம்மண்டலத்தின் ேமல்
உள ேமகமண்டலம். ேமகமண்டலத்ைத யளாவி நிற்கும் ெபாழில் காற்
உயர்தல்
ேவண் த

ன், "ஊ ேபாய்

கில் சூ

வ " என்றார். ஓதயநா , ெயௗதயநா

என்பதன் சிைத . ஔதய நா என் ம் பாடம். இதைனச் தசார்ணம் என் ம், உசீ
நரன் மகனான நி கன் வழியிேனாராண்ட நாெடன் ம் கூ ப.
பரதத்திைட ஓதயெமன்ப , நீரணி நா , உள ; ெபாழில், ேபாய்,
ஈ ல என இையக்க.

கில் சூ வ ,

--------1.ேம மந்தர. 571.
இராச ரச் சிறப்
திைச லாமிைச

ந்தி

ந்நிலாய்*

வைசயி லாநகர் வானவர் ேபாகமல்†
கைசவி லாஅள கா ாி தானலால்
இைசவி லாத இராச ரமேத.

6

----(பாடம்)* தி

ன்னிலாய். † ேபாகமஃ .

உைர:- திைச லாம் இைச ம் தி

ம் நிலாய்-நாற்றி ைச ம் பரந்த க ம்

ெசல்வ ம் ெபா ந் தலால், வைச யிலா நகர்- குற்ற மில்லாத நகரம், வானவர் ேபாகம்
மல்கு-ேதவ லகத்

கர்ச்சி

ற் ம் நிரம்பிய, அைச

இலா அளகா ாி அலால்

இைச இலாத-குைறெவான் ம் இல்லாத அளகா ாிையயன்றி ஒப் க்கூறற்கில்லாத,
இராச ரம்-இராச ரமாகும் எ- .
நிலாய், விைனெயச்சம் காரணப் ெபா ட் . திைச லாம் இைச என்ப
ெமன்

"ஏமாங்கத

இைசயால் திைச ேபாய ண்ேட"2 என்றாற்ேபால்வ . வைச, குற்றம்;

"பிணியின்ைம ெசல்வம் விைளவின்பம் ஏமம், அணிெயன்ப நாட் ற்கிவ் ைவந் "3
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என்ப வற்றிற்கு ம தைலயாய ஐந் . அளகா ாி, இந்திரன் நகர்; குேபரன் நகரம்
என் ம் கூ த ண் .
----2. சீவக. 31. 3. குறள், 738.
அைச , குைற ; "அைசவிலாப் ரவி ெவள்ளத் தாிஞ்சயன்"1 என வ தல் காண்க.
இைச -உவ மித்தல். தான், அைச. இராச ரம என்றவிடத் அ பகுதிப் ெபா ட் .
வைசயிலா நகர் இராச ரம் என்க. ஓதயெமன் ம் நாட் ற்கு இராச ரம் என்ப
தைலநகர் என்றவாறாம். இதைனப் பின் மன்னகர் என்ேற ெமாழி ெபயர்ப்ப. உலாம்
என் ழி, ெசய் ம் என்

ம் ெபயெரச்சம் ஈற் மிைச உகரம் ெமய்ெயா ங் ெகட்ட .

--------இஞ்சி மஞ்சிைன ெயய்தி நிமிர்ந்த
மஞ்சு லாமதி சூ ன மாளிைக
அஞ்ெசா லாரவர் பாடெலா டாடலால்
விஞ்ைச யா ல கத்திைன ெவல்

ேம.

7

உைர:- இஞ்சி மஞ்சிைன எய்தி நிமிர்ந்த -நகரத்தின் மதிலான
யைடந்

அதன் ேம

ேமகமண்டலத்ைத

ம் உயர்ந்த , மஞ்சு உலாம் மாளிைக மதிசூ ன-ேமகங்கள்

உல ம் மாளிைககள் மதிமண்டலத்ைத அளாவித் திங்கள் தவழ நின்றன,
அஞ்ெசாலாரவர் பாடெலா ஆடலால்- அழகிய ெசாற்கைள ைடயரான மகளி ைடய
பாடல் ஆடல் என்பவற்றால், விஞ்ைசயர் உலகத்திைன ெவல்
வித்தியாதரர் உலகத்தி ம் ேமம்ப வதா யிற் எ- .
மஞ்சுலாம் மாளிைக மதிசூ ன என்

ம்-(இந் நகரமான )

இைய ம். மஞ்சு, ஆகுெபயர். நகரமதி

ம்

நகரத் மாளிைககள் உயர்ந்தி ந்தன என்பர், "இஞ்சிமஞ்சிைன ெயய்தி நிமிர்ந்த
மஞ்சுலாமதி சூ ன மாளிைக" என்றார். மகளிர் அைனவ ம் இைச ம் கூத் ம்
பயின் தாம் இன் ற் ம் பிறர்க்கு இன்
த்தி ம் இனிெதா கினர் என் பதாயிற் .
"ஆடெலா

பாடலைவ தாம த

ேகட் ம், ஊடெலா

கூட

ன்றிக், ேக ல் க ழாரைவகள் கண் மிைச

ணர் வார் கள் ணர் வாராய்ச், ேசடெரா

ேச ய ம்"2

என் பிற ம் கூ தல் காண்க. ஆடல், விைளயாட் மாம். அஞ்ெசாலாரவர் என் ற ,
சாத்தனவன் என்றாற் ேபால நின்ற . ெவல் தல்-ேமம் ப தல்.
---------1. சீவக. 201. 2. நீல. 17.
---------
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ேவந்தன் மாாிதத்தன் சிறப்
பாாி தத்திைனப் பண்ைடயின் ம்ம ப்
ாி தத்ெதாளிர் மாைலெவண் ெபாற்குைட
வாாி தத்தின் மலர்ந்த ெகாைடக்காரன்
மாாி தத்தெனன் பா

ளன் மன்னவன்.

உைர:- பா இதத்திைன-நிலத்

8

மக்கட்கு நலத்திைன; பண்ைடயின்

ம்ம

ாிதத் - ன்ைனயி ம் ம்மடங்கு மிகும்ப ெசய் ; ஒளிர்-விளங்குகின்ற; மாைல
ெவண் ெபாற்குைட-ெபான்னார ம் ெவண்ெகாற்றக் குைட ம் ெபாற்குைட ம்
ெகாண் ; வாாிதத்தின்- ேமகத்ைதப் ேபால; மலர்ந்த ெகாைடக்கரன்-விாிந்த
ெகாைடயிைனச் ெசய் ம் ைகைய
என்

ைடயவனான; மார்தத்தன் என்பான்- மாாிதத்தன்

ெபயர் கூறப்ப வான்; மன்னவன் உளன்-ஒ

தன் குலத்
ன்ேனாாி
அவன ஆட்சிநலம் குறித்

ேவந்தன் உளனானான். எ- .

ம் ன் மடங்கு சிறப் ண்டாக ஆண்டாெனன்ப
நின்ற . ம்ம - ம்மடங்கு. பிறாண் ம் " ந்ைதயின்

ம்ம
யன்
ண்ணியம்"1 என் கூ ப. ாிதம்-நிைறதல்; மாைல ம் குைட ம்
ெகாைடக்கர ம் உைடய மாாிதத்தன் என்பான் மன்ன வன் உளன் என இையக்க.
ெவண்குைட அரசு கட் ற்கு நிழலாகி ேவந்தன ெகாற்ற ம் தண்ணளி ம்
சுட் நிற்ப . ெபாற்குைட, உலாவ ங்கால் வ ங்குைட. "ெபான்னாங்குைட நிழற்ற"2
என்றதற்கு "இ பவனிக்குைட யாத ன் ெபாற்குைடயாயிற் " என
நச்சினார்க்கினியர் உைரத்தல் காண்க. வாாிதம்-ேமகம். மலர்தல்-விாிதல். "கவிழ்ந்த
மண்ைட மலர்க்குநர் யார்"3 என்றாற்ேபால.
--------1. யேசாதர. 82. 2. சீவக. 2369. 3. றம். 103 (பாடம்) -*மன்னகர்.
ெசல்வச் சிறப்
அரசன் மற்றவன் தன்ெனா ம் அந்நகர்*
ம
மா யர் வானவர் ேபாக ம்
ெபா வில்
ணர்திற ம்மிைவ
ெதாிவ ெதான்றிலர் ெசல்வ மயக்கினால்.
உைர:- அரசன் அவன் தன்ெனா ம்-அரசனாகிய அம்மாாி தத்த
ம

ம் மா

9
டன், அந் நகர்

யர்-அவ்விராச ர நகரத்ேத வா ம் மக்கள், ெசல்வ மயக்கினால்-குைற

வின்றி நிைறந்த ெசல்வக்களிப்பினால், வானவர் ேபாக ம்- ேதவ லகத்திேல
ெபறக்கூ ய இன்ப ம், ெபா வில்

ணர் திற ம்-ஒப்பில்லாத

ேபற்ைற
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யைட ம் ெநறிக ம், இைவ-ஆகிய இவற்ைற, ெதாிவ
ஒன் ம் இலராயினர் எ- .
மற் , அைச. அரசனவன் என்ப

இலர்-ஆராய்வ

சாத்தனவன் என்றாற் ேபால நின்ற . உம்ைம,

இைசநிைற. ஒ , உயர்பின்ேமற்றாகிய ஒ

விைன ெயா . அரசெனவ்வழி

அவ்வழியினர் கு களாத ன், அவன் உயர்ெநறி நின்
ெச

ஒன்

த்தற்பாலன் என் ப பட நின்ற . மா

மக்கைளச் ெசந்ெநறிக்கட்

யர்-மக்கள்; வடெசாற் சிைத . "சி

யர்"1 என நீலேகசி ம் கூ தல் காண்க. வானவர் ேபாகத்ைதத்
ேதாலாெமாழித்ேதவர் "இன்பேம ெபாிதாகி இைட யற ன் றிைமப்பள ம்,
ன்பெமான் றில்லாத

றக்கத்திற் ெப ஞ் ெசல்வம்"2 என்

கூ தல் காண்க.

ணர்திறம் நற்காட்சி, நன்ஞானம், நல்ெலா க்கம் என்ற ன் ம் ஒ ங்கு நிகழ்வ ;
நற்காட்சி த யன தனித்தனிேய
ெப ெநறியாகா என்பர் நீலேகசி உைரகாரர்.
ேபாக ம்
ேப ம் என்ற இைவயிரண் ேம மக்கள் ெபறற் குாியன வாத ன்
"இைவ" ெயனத் ெதாகுத்ேதாதினார். "மா ய ெரன்னப் ப வார் தாம் மா
விைதயெமன்

ம், கா

யர் ேசாைலக் க ம நிலத்தார் க விைன ேபாய்த், தா

ய

ாின்பம் தவத்தால் தைலப்ப ம் தன்ைமயினார்"3 என்ப ம் அதன் உைர ம் காண்க.
ெசல்வச் ெச க்கி னால் அறி க்கண் டப்பட்டைமயின் ம ைம
என்ற ஆராய்ச்சி
ணர்ேவ இலராயினர் என்பதாம். ஒன் ம் என் ழிச் சிறப் ம்ைம ெதாக்க எ- .
-------1. நீல.171. 2. சூளா. ற . 221. 3. நீல. 86. (பாடம்) *விாிந்த.
ேவனில் வர
ெநாிந்த ண்குழல் ேநாிைழ யா ைழ
சாிந்த காதல் தைடயீல தாகேவ
வாிந்த* ெவஞ்சிைல மன்னவன் ைவகுநாள்
விாிந்த தின்னிள ேவனிற் ப வேம.
உைர:- ெநாிந்த

ண்குழல் ேநாிைழயார் உைழ- ெநறித்த

உயாிய அணிகலன்கைள
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ண்ணிய கூந்தைல ம்

ைடய மகளிர்பால்; சாிந்த காதல் தைடயிலதாக-உண்

டாகிய காத ன்பம் இைடயீ ன்றிப் ப கிவராநிற்ப; வாிந்த ெவஞ்சிைல மன்னவன்
ைவகும் நாள்-வாிந் கட்டப் பட்ட ெவவ்விய வில்ைல ைடய ேவந்தனான
மாாிதத்தன் இன்பத்திேல ழ்கிக் கிடக்கும் நாளில்; இன் இளேவனில் ப வம்
விாிந்த .- இன்பத்ைதத் த ம் இளேவனிற் ப வம் வந்த எ- .
மன்னவன் , இைழயா ைழ, காதல் தைடயிலதாக ைவகும் நாள் இளேவனிற் ப வம்
விாிந்த என இைய ம். ெநறிந்த எனற்பால ெநாிந்த என வந்த . "ெநறிதாழ் இ ங்
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கூந்தல்", "ெநறிகூந்தல்"1 என வ தல் காண்க. ண்குழல் ண்ைம மயிர்க்ேகற் க.
சாிதல்-உண்டாதல். தைட- னி. லவி ம் ஊட ம் காம வின்பத் க்குச்
சிறந்தனவாத ன்,

னிேய ெபா ளாமா

காண்க. "உப்பைமந்தற்றால் லவி"

என் ம் "ஊடல் உணர்தல் ணர்தல் இைவகாமம், கூ யார் ெபற்ற பயன்"2 என் ம்
சான்ேறார் கூ தல் காண்க. நா
ற் ம் ஒ காலத்ேத விளங்கித் ேதான் த ன்
"விாிந்த " என்றார்.
------------ேசாைல நலம்
ேகாங்கு ெபாற்குைட ெகாண் க வித்தன
வாங்கு வாைக வைளத்தன சாமைர*
கூங்கு யிற்குலம் இன்னியங் ெகாண்ெடா
பாங்கு வண்ெடா

பா ன ேதனினம்.

உைர:- ேகாங்கு ெபாற்குைடெகாண்
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கவித்தன- ேகாங்கமரங்கள்

ெபான்னாற்ெசய்த குைடேபாலப் த் த் ெதாங்கின; வாங்கு வாைக சாமைர
வைளத்தன-வைளந்த வாைக மரங்கள் சாமைரேபாலப் த் ச் சாய்ந் கிடந் தன.
கூம்குயிற் குலம்-கூ கின்ற குயிற்கூட்டம். இன் இயம் ெகாண் ஒ பாங்கு-இனிய
ழ ேபால இைசக்கும் இடங்களில், வண்ெடா
ேதனின ம் பண் பா ன எ- .

ேதனினம் பா ன-வண் ன

ம்

----------1. க . 97, 33. 2.குறள். 1302,1109 (பாடம்) *சாய்மைர.
ேகாங்கம் விைனக் குைடேயா

உவமித்த ன், அதற்ேகற்பக் "க த்தன" என்றார்.

வாங்குதல்-வைளதல். சாமைரேபால் வதைனச் சாமைர என்றார். ெகாண் ,
உவமப்ெபா ட் ; "யாழ் ெகாண்ட இமிழிைச"1 என்றாற்ேபால. ேகாங்கு குைடேபால்
மலர்தைல "குைடயவிழ்வன ெகா மலாின குளிர்களியன ேகாங் கம்"2 என் ம்,
வாைகப்

சாமைர ேபாறைல "ஓைகச் சாமைர

கூ ப. குயிேலாைச

ழ

ழ்த்தன வாைக"3 என் ம் சான்ேறார்

ேபால்வதைன "களிவாய்க் குயில்கள்

ழவாக"4 என்ப.

வண் , ேதன் என்பன ேவ ேவ வைக. ேகாங்கு குைடகவிப்ப, வாைக சாமைர ச,
குயில் ழ
ழக்க, வண் ம் ேத
ெகாள்க. பாங்கு-பக்கம்.

ம் பண் மிழற்ற, இளேவனில் விாிந்த

---------மலர்ந்த ஞ்சிைக வார்ெகா மங்ைகயர்
தலந்த லந்ெதா ம் ஆ னர் தாழ்ந்தனர்

என்
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கலந்த காதன்ைம காட் நர் ேபாலேவ
வலந்த* வண்தளிர் மாவின ேமெயலாம்.
உைர:- வார்ெகா
க்கைளப்

12

ஞ்சிைக மலர்ந்த-நீண்டெகா கள் அழகிய தைலயிேல

த்தன, தலம் தலந்ெதா ம் மங்ைகயர் ஆ னர் தாழ்ந்தனர்-இடந்ேதா ம்

மகளிர் விைள யா

யமர்ந்தனர்,கலந்த காதன்ைம காட் நர்ேபால-மனக் கினிய

காதலைரக் கூ ய நல ைடைமையக் காட் பவைரப் ேபால, மாவினம் எல்லாம்
வண்தளிர் வலந்த-மாமரங்க ெளல்லாம் வளவிய தளிர்கைள ஈன்றன எ- .
ெகா கள் இைடயிைடேயயன்றித் தைலயிேல த் விளங்குத ன் " ஞ்சிைக
வார்ெகா " என்றார்.. " த்தைலப் ங்ெகா " என்பர் கபிலர்.
ம்
த்தளி ம்
ெசறிய இனிய நிழல் பயந் ெவண்மணல் பரந் இனி ேதான் ம் இடங்கள்
என்றற்கு, "தலந் தலந் ெதா ம்" எனப் ெபா ப்படக் கூறினார். காத லைரக்கூ
மகி ம் மகளிர், ேமனி மாைம நிற ற் த் திகழ்பவாத ன், "கலந்த காதன்ைம
காட் நர் ேபாலேவ, வலந்த வண்டளிர் மாவினேம ெயலாம்" என்றார்.
-------------------1.க .29 2.சூளா.
3.

. 5.

ர.தி க்கலம். 15 4. சீவக. 2691 (பாடம்) *யலர்ந்த

மாவினேம என் ழி ஏகாரம் இைச நிைற, ேதமா ம் ளிமா ம் என
இன ண்ைமயின் "மாவினம்" எனப்பட்ட . எல்லாம், எஞ்சாைமப்ெபா ட் ;
இளேவனி ல் இைவயா ம் ஒழியா தளிாீ மாக ன். இனி, ெகா ேபா ம்
மங்ைகயர் ஆ னராய்த் தாழ்ந்தனராய்க் காட் நர்ேபால மாவின ெமல்லாம்
தளிாீன்றன என் மாம். வலத்தல்-சூழ்தல்.
----------ேவனில் விழா
உயர்ந்த ேசாைலகள் ஊெழதிர்* ெகாண் ட
வயந்த மன்னவன் வந்ெதனத் ெதன்ற ன்†
நயந்த மன்ன ம் நன்னகர் மாந்த ம்
வயந்த மா வ ைகயின ராயினார்.

13

---------(பாடம்) *ஊெடதிர். † வந்தனெனன்ற

ம்.

உைர:- உயர்ந்த ேசாைலகள் ஊழ் எதிர்ெகாண் ட- உயர்ந்த மரம் ெசறிந்த
ேசாைலகள் தளி ம்

ந் ண ம் ஈன்

ெகாள்

மா , வயந்த மன்னவன் ெதன்ற ன்
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வந் ெதன-வசந்த காலமாகிய ேவந்தன் ெதன்ற

டன் வந் தானாக, நயந்த மன்ன ம்

நன்னகர் மாந்த ம்-வரேவற் வி ம்பிய ேவந்தர்க ம் அவ்விராச ரத் மக்க
வயந்த மா வைகயினர் ஆயினர்-வசந்த விழாக் ெகாண்டா ம்
கூ பா ைடயராயினர் எ- .
ேவனில் வரக்கண்ட பல்வைக மரம் ெச

ெகா கள்

ந மணம் கமழ, மன்றல் நா ம் ெதன்றல் தவழ, வண்
வழங்குவ

அதைன வரேவற்ப

த் தளிாீன்
ேத

ண்

ம்,

மலர்

த்

பாட இனிய காட்சி

ேபாற ன், "உயர்ந்த ேசாைலகள் ஊழ் எதிர்

ெகாண் ட" என்றார். "உயர்ந்த ேசாைல" என் ம், "எதிர் ெகாண் ட" என் ம்
"மன்னவன்" என் ம் நின்ற ெசாற்கள், மன்னன் தம் நகர் ேநாக்கி வந்தவிடத் , நகரத்
உயர்ந்ேதார் ச்ெசாாிந் எதிர்ெகாள் ம் இையபிைனக் குறிப்பித்தல் காண்க.
ெதன்ற ன்நயந்த என்றற்குத் ெதன்றலால் அறிந் மகிழ்ந்த என்
உைரத்த ெமான் . ேவனில் வரவிைனத்ெதன்றல் ேபாந் அறி வித்தைல "இன்னிள
ேவனில் வந்தனன் இவெணன, வளங்ெக

ெபாதியில் மா னி பயந்த, இளங்கால்

தன் இைசத்தனன்"1 எனச் சான்ேறார் கூ தல் காண்க. வயந்தம்-ேவனில் விழா;
"குழவி ேவனில் விழ எதிர் ெகாள் ம், சீரார் ெசவ்வி"2 என வ தல் காண்க. வயந்த
மா உவைகயராயினார் என் ெகாள்ளி மாம். "ேவனிலாடல் வி ம்பிய
ேபாழ்தினில்"3 எனப் பிறாண் ம் கூ ப. மன்னர் என்
மாாிதத்த ம் அவன்கீழ் அரசு ாி ம் சிற்றரச ம்,
அகப்பட.

பன்ைமயாற் கூறினார்,

ைணெபற்

வா ம் ஏைனயரச ம்

-------1.சிலப். 8:7-9. 2.க . 36. 3. யேசா. 14
நகரமாந்தர் ேவந்தற் குைரத்தல்
கா லாவி ம்* கா ம் அ த் டன்
ேவனி லாடல் வி ம்பிய ேபாழ்தினில்
மான யாைனய மன்னவன் தன் ைழ
ஏைன மாந்தர் இைறஞ்சு கூறினார்.
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----(பாடம்)* கா

ம் வாவி ம்.

உைர;- மான யாைனய மன்னவன்-ெப ைம ெபா ந் திய யாைனகைள ைடய
மன்னவனான மாாிதத்தன், கான் உலாவி ம்-கா களில் உலாவி ம், கா உடன்
அ த் ம்- ேசாைலகளில் உடன் ெசன்

தங்கி ம், வானிலாடல் வி ம் பிய

ேபாழ்தினில்-ேவனில் விைளயாட்ைட வி ம்பிச் ெசன் றி ந்தேபா , தன் உைழ-
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அவன்பால், ஏைனமாந்தர்- ஏைன நகரமக்கள் ெசன் , இைறஞ்சு கூறினார்- வணங்கி
நின் பின் வ மா கூறலயினர் எ- .
மரம் ெசறிந்

குளிர்ந்த நிழல் பரந்

உலா வார்க்குத் தட்பம் பயந்

மா ம் ள்

ம்

இனிய காட்சி ம் இைச ம் வழங்க இன்
த்த ன். "கான் உலாவி ம்" என் ம்,
தங்குதற்குாிய மண ம் பசும் ல் ம் அைமந்த ந மலரால் மணம் கமழ்ந் அமர்
வார்க்கு இன்பம் நல்குத ன், "கா டன் அ த் ம்" என் ம் கூறி னார். எண்
பிாித் க்கூட்டப்பட்ட . கா

ம்ைம

ம் கா ம் கூறேவ, ஏைன யா ம் குள ம் ப ந்

நீர்விைளயாட் டயர்த ம் ெகாள்க. இனி, ேவனிலாடல் என்பைத ேவனி ம்
ஆட மாகப் பிாித் ேவனில் விழ ம் நீர் விைளயாட மாகக் ெகாள்ள மாம்.
யாைனய, குறிப் ப்ெபயெரச்சம்.
-----------சண்டமாாிக்கு வழிபாடாற்ற ேவண் ெமனல்
என் ம் இப்ப வத்திேனா ைடப்பசிச்
ெசன் ேதவி சிறப்ப ெசய் மஃ
ெதான் ம் ஓரல மாயினம் ஒன்றலா†
நன்ற லாதன நங்கைள வந்

ம்.
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--------(பாடம்) † ெவான்றலா.
உைர:- என் ம்-ஆண்

ேதா ம், இப்ப வத்திேனா - இவ்ேவனிற் ப வத்

ேவனிற்காலத் ம், ஐப்பசி-ஐப் பசித்திங்களி

ம், ெசன் -ேபாய், ேதவி சிறப்ப

ெசய்

ம்-காளி ேதவிக்குச் சிறப் ச்ெசய் வ ேவம், அஃ ஒன் ம் ஓரலமாயினம்இப்ேபா ேவனில் விழா வயர்கின் ேறாேம யன்றித் ேதவிக்குச் சிறப் ச் ெசய்வதாகிய
அஃ

ஒன் மட் ல் நிைனேயமாயிேனம், ஒன்றலா-(அதனால்) ஒன்றல்லாத பல,

நன்றலாதன-தீங்குகள், நங்கைள வந்
அஞ்சுகின்ேறம் எ- .

ம்-நம்ைம வந்தைடந்

வ த் ம் என்

ஒ , எண்ெணா . ஐப்பசி கார்ப்ப வத்ததாக ன் அக் காலத்ேத
ண்ைமயின், ேவனில் விழா ம்
ேதவிக்குச் சிறப் ச் ெசய்வர் என்ப

நீர்விழா ம் நகரமாந்தர் ெகாண்டா மிடத் த்
எய் த

ன், "ெசய் ம்" என்கின்றனர். ஐப்பசித்

திங்களில் இவ்வாழா நிக ம்காலத்ைத, பிறாண் , "ஐப்பசி மதிய
பக்கந் தன்னில், ைமப்பட
ெகா த் த் ேதவி கழல

நீர் விழவயர்த

ன்னர் அட்டமி

ன்றி நின்ற மங்கலக் கிழைம தன்னில், ைகப்ப
பணியின் காைள, ெமய்ப்ப

ெகாண்

ெநஞ்சின் வி ம்பின

30
வக்கு ெமன் றாள்"1 என்

கூ தல் காண்க. ேவனில் விழாவிற்ெசன்

இ

கூ த ன், அஃ என்ப ேதவிக்குாிய சிறப்பாயிற் . ஒன்றலா என்ப தீைமயின்
பல்ேவ வைகைம குறித் நின்ற . அஞ்சுகின்ேறம் என்ப கூற்ெறச்சம்.
----------1. யேசா. 130.
வழிபா தவறின் தீங்குண்டாெமன நகரவர் கூறல்
ேநா ெசய்தி ம் ேநாய்பல ஆக்கி ம்
ஆவி ெகாள் ம் அலாதன ஞ்ெச ம்
ேதவி சிந்ைத சிைதத்தனள் சீ ேமல்
காவன் மன்ன! க ெத

ெகன்றனர்.

உைர:- காவல் மன்ன-எங்கைளக் காத்த
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ல் வல்

ந னான அரேச; ேதவி சிந்ைத

சிைதந்தனள் சீ ேமல்-ேதவி யானவள் மனம் திாிந் ெவகு வாளாயின்; ேநா
ெசய்தி ம் ேநாய் பல ஆக்கி ம்- ன்பத்ைதச் ெசய்கின்ற ேநாய்கள் பலவற்ைற ம்
உண் பண் வாள்; ஆவி ெகாள் ம் அலாதன ம் ெசய் ம்-(ேநாய் பலவற்றால்
நம்ைம ெம வித்தேல யன்றி) உயிைரக்ெகாள் தற்குாிய தீங்குகள் பல வற்ைற ம்
ெசய்வாள்; க
எ- .

எ க-(ஆதலால்) விைரய எ வாயாக, என்றனர்-என்

ேவண் னர்

மன்ன, சீ ேமல், ஆக்கி ம், ெசய் ம்; அதனால் எ க என்ற னர் நகரமாந்தர் என
இைய ம். ேதவி சினத்தால் ேநா ம் சாக் கா ம் எய் ம் என்பார், "ேநா

ெசய்தி

ேநாய்பலஆக்கி ம், ஆவி ெகாள் மலாதன ம்ெச ம்" என்றார். ேநா ெசய்தி ம்,
ஆவி ெகாள் ம் என்பன ைறேய ேநாைய ம் அலாதனவற்ைற ம் விேச த்
நிற்கின்றன. ேநா -வ த்தம். அலாதன: மைழ யின்ைம, ெப ங்காற் , இ , தீ
த யவற்றால் உண்டாவன. உம்ைம, எச்ச ம்ைம. சிந்ைத திாிதலாவ , அ ள்
இலளாதல். நா காக்குந் ெதாழி ல் எத் ைண வ யனாயி ம் அவள் ெசய்வன
வற்ைறத் த க்க
யா ெதன்றற்கு "காவல் மன்ன" என்றார். அவர்
கூ வனவற்ைறக்ேகட்கும் அரசன் உள்ளத்தில் அச்சம் பிறத் த ன், "க ெத க" என
அவர்தாேம அரசற்குக் கூறலாயினர்.
----------மாாிதத்தன் ேதவிக்குச் சிறப் ச் ெசய்யப்ேபாதல்
என் கூற ம் ஏதமி ெதன்றிலன்
ெசன் நல்லறத் திற்ெறளி வின்ைமயால்
நன்றி ெதன்றனன் நன்னக ரப் றத்
ெதன்தி ைசக்கண் சிறப்ெபா

ெசன்றனன்.
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உைர:- என் கூற ம்-என் நகரமாந்தர் கூறிய ம்; நல் அறத்திற் ெசன்
ெதளிவின்ைமயால்-அ ளறமாகிய நன்ெனறிக்கண்ெசன் அறி
ெதளியாதவனாதலால்; இ

ஏதம் என்றிலன்-இச்ெசயல் தீ என்

கூறிற்றிலன்; இ

நன் என்றனன்-இ நல்லேத என் நகரமாந்தர்க்குச் ெசால் ; நல் நகரப் றம் ெதன்
திைசக்கண்-நல்ல நகரத் தின் றத்ேத ெதற்கின்கண்ேண ள்ள ேதவி ேகாயி க்கு
சிறப்ெபா ெசன்றனன்-தனக்குாிய சிறப் டன் ெசன் றான் எ- .
கூற

ம், விைனெயச்சம் விைர ப்ெபா ட் ; அக்கூற்

ெசவி யிற் குத

அற ணர் ைடயார் அஞ்சித் தம் ெசவியிற் ெபாத்திக் ெகாள்

வாராக, இவன்

அவ்வாறன்றிச் ெசவிநிரம்பக் ேகட் , மனத்திற்ெகாண் , நன்ெறன்
வாயா

ம் கூ கின்றா னாத ன், "ஏதம் இ

வின்ைமயால்" என் ம், "நன்றி
ஒ

ைறக்கு இ

என்றிலன், ெசன்

ம்

ெதளிந்

நல்லறத்தில் ெதளி

என்றனன்" என் ம் கூறி னார். இ

என

ைற ஆசிாியர் கூறிய , அச் சிறப்பின்கண் தம

அ வ ப் த்ேதான்ற. ெசன்ெறன்

ம் விைன ெயச்சம், ெதளிெவன்

ம்

விைனப்ெபயர்க்கண் விைனெகாண்ட . நல்லறத்திற் ேசறலாவ , அ ளறம்
உணர்த் ம்

ல்கைளத்

ைற ேபாகக் கற் த் ெதளிதல்; ெதளி ைடயார்க்கன்றிக்

கற்கும் ற் ெபா
ம் ெசயல் வைகயிற் பயன்படா தாக ன், "ெதளிவின்ைம யால்"
என்றார். சண்டமாாிெயன் ம் ேதவி ேகாயில் நகர்க்குத் ெதற்கில் றத்ேத
இ க்கிறெதன்றற்கு "நகர்ப் றத்ெதன்றிைசக் கண் ெசன்றனன்" என்றாராயிற் .
ஏைனமாந்தாி ம் தான் சிறப் ேவ ைடயனாதல் ேவண் ெமன்ப
மாாிதத்த

ைடய உட் ேகாளாத ன், அவன் ெசலைவ "சிறப்ெபா

விதந்ேதாதினார். உயிர்ப்ப

ெசன்றனன்" என

ெகா க்கும் கால;த்தில், ஏைன மாந்த ைரப்ேபாலா

தான் ேவ சிறப் ைடயப ேய ெகா க்கக் க
வ ெதான்ேற (21) இவன்
மனப்பான்ைம இஃெதனத் ேதாற் வித் நிற்கிற .
-------------சண்டமாாியின் இயல் கூறல்
சண்ட ேகாபி தகவிளல்* தத் வம்
ெகாண்ட ேகள்வி ங் கூரறி மிலாத்
ெதாண்டர் ெகாண் ெதா ந்
த் ேதவைத
சண்ட மாாி தனதிட ெமய்தினான்.
-------(பாடம்) * தகவில, தகவிலர்.
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உைர:- சண்டேகாபி-மிகுந்த ேகாப ைடயவ
நிைலைமயில்லாதவ

ம், தகவிலள்-ந

ம், தத் வம் ெகாண்ட ேகள்வி ம்-ெமய்ப்ெபா ள்கைளக்

ேகட்டறிந்த ேகள்வி யறி ம், கூர் அறி ம்- ண்ணிய
இலா-இல்லாத, ெதாண்டர் ெதா ம்
வழிப ம் ெகா ய ேதவைதயாவா

ல்கைளக்கற்ற கல்வி யறி ம்,

த் ேதவைத-கீழ்மக்கள் ேமற்ெகாண்
ம், சண்டமாாி தன -சண்டமாாி என்

ெபயர்

கூறப்ப பவ மாகிய ேதவியி ைடய, இடம்- ேகாயில் எல்ைலைய, எய்தினான்(சிறப்ெபா ெசன்ற மாாி தத்தன்) அைடந்தான் எ- .
உயிர்ப்ப

ெகாடாவி ன் "சிந்ைத சிைதந்

சீ " த

ன் "சண்டேகாபி" என் ம்,

ஓ யிைரத்தின் பிறிேதா யிர்க்கு நலம் ெசய்த ன், "தகவிலள்" என் ம்,
கீழ்மக்களால் ஊ ம் உயி ம் பைடக்கப்ப த ன் "
த்ேதவைத" ெயன் ம்
பழித்தார். தக , ந

நிைலைம; தக்கார் தகவிலர் என்ப "1 என்பதன் உைரகாண்க.

தத் வம், ெமய்ம்ைம. "கற்ற ன் ேகட்டேல நன் "2 என்பவாக ன் ேகள்விைய ற்
கூறினார். கல்வி ேகள்வி யிலாத்ெதாண்டர் எனேவ பிறர்க்குத் ெதாண் பட் க்
குற்ேறவல் ெசய்ெதா கும் கீழ்மக்கைளேய ஈண் த் "ெதாண்டர்" என்றா ராயிற் .
த்ேதவைத, வடெசாற் சிைத . இடம், ேகாயில் எல்ைல.
-----------------1. குறள். 114. 2.பழ. 5.
--------------ேவந்தன் ேதவிைய வணங்குதல்
பாவ ர்த்தி ப வ மி ந்தவத்
ேதவி மாடம் அைடந் ெசறிகழல்
மாவ ேலான்வலங் ெகாண் வணங்கினன்
ேதவி ெயம்மிடர் சிந் க என்றேரா.
உைர:- பாவ
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ர்த்தி ப வம் இ ந்த-பாவத்தின் வ வ மாகிய சண்டமாாியின்

உ வச்சிைல இ ந்த, அத்ேதவி மாடம் அைடந் -அவள் ேகாயிைல யைடந் ,
ெசறிகழல் மாவேலான்-ெசறிந்த கழைலயணிந்த குதிைர ெச த் வதில்
வல்லவனாகிய மாாிதத்தன், வலம் ெகாண் -வலம் வந் , ேதவி எம் இடர் சிந் க
என் -ேதவிேய எம இடர்கைளக் கைளவாய் என்
கினான்-வணங்கி நின்றான் எ- .
ேதவி, இரண்ட

ள் ஒன்

ெசால் த்

சுட் மாத்திைரயா ம், மற்ெறான்

மாவேலான் மாடம் அைடந் , வலம்ெகாண் , சிந் க என்

தித் , வணங்

விளியா ம் நின்றன.

வணங்கினான் என
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இைய ம். மாடம், தி க்ேகாயில். மாவேலான் என்றதனால் ேதவி ேகாயிற்கு அரசன்
குதிைரேமல் வந்தான்ேபா

ம். பிறாண் ம் (307) இவ்வாேற உைரத் க்ெகாள்க.

----------ேதவிக்குப் ப யீ குறித் வந் ள்ள உயிர்த்திரள்
மன்னன் ஆைணயின் மாமயில் வாரணம்
ன் சூகரம் ஆெட ைமத்ெதாைக
இன்ன சாதி விலங்கி ரட்ைடகள்
பின்னி வந்

பிறங்கின கண்டனன்.
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உைர:- மன்னன் -அரசனான மாாிதத்தன்; ஆைணயின்- தான் இட்ட கட்டைளப்ப ;
மாமயில் ெதாைக-அழகிய மயிற்கூட்ட ம்; வாரணம் ெதாைக-ேகாழிகளி◌ின் கூட்ட
ம்;
ஆ

ன்

சூகரத்ெதாைக-ெந ங்கிய பன்றிகளின் திர

எ ைம

த யவற் றின் திர
மிகுந்

எ ைமத்ெதாைக-

ம் என்ற; இன்னசாதி விலங்கில்-இந்த இனத்

விலங்குகளில்; இரட்ைடகள் பின்னி வந்
பிணிக்கப்பட் வந்

ம், ஆ

பிறங்கின- இரண் ரண்டாகப்

நின்ற வற்ைற; கண்டனன்-கண்ணாரக்கண்டான் எ- .

ெதாைக ெயன்பதைன மயில்
என்ற இவற்ைற ஆ ம் ெபண்

த ய ஏைனயவற்றிற்கும் கூட் க. ள், விலங்கு
மாக இரண் ரண் டாய்க் ெகாணர்ந் நி த்தினைம

ேதான்ற "இரட்ைடகள்" என் றார்; பின்னர் ஆ
மக்களிரட்ைடையக் ெகாணர் த

ம்ெபண்

ன், இவ்விரட்ைட ஆ

இவற்ைறத் தனித்தனியின்றி இரட்ைடயாய்ப் பிணித்

மாகிய
ம் ெபண்

மாதல் ெபற்றாம்.

வந்தனெரன்றற்கு,

"பின்னிவந் " என்றார். பிறங்குதல், மிக்குத்ேதான் தல். "கண்டனன்"
என்றார்,அவன்க த்தில் அப்ெப ந்ெதாைகயான உயிர்கைளக் கண் ம்
இைவயைனத் ம் வறிேத ெகாைல ண்கின்றனேவ என்ற அ ட்க த் ச் சிறி ம்
பிறந்தில என்பைத வற்
த்தற்கு.
-------------மாாிதத்தன், தான் நரப யி வ

தக்கெதனக் க

தல்

யானிவ் வாளினின் மக்களி ரட்ைடைய
ஈன மில்ப யாக இயற்றினால்
ஏைன மா யர் தாமிவ் விலங்கினில்
ஆன

சைன யாற் தல் ஆெறனா. *

----------

21

34
(பாடம்)* ஆற்ெறன.
உைர:- இவ்வாளினின்-இந்த வாட்பைடயால், மக்கள் இரட்ைடைய-ஆ
ெபண்

மாகிய மக்க

ள் இரட்ைட யைர, ஈனமில் ப யாக-தாழ்வில்லாத ப யாக,

யான் இயற்றினால்-யான் ெவட் த்த ேவனாயின், ஏைன மா
மாந்தெரல்லா ம், இவ்விலங்கினில் ஆன
ெசய்வதாகிய ப
எ- .

ம்

யீட்

யர் தாம்-ஏைனய

சைன-இவ்விலங்குகைளக்ெகான்

ைன, ஆற் தல் ஆ

எனா-ெசய்தல்

ைறயாம் என்

க தி

தைலவனாகிய தான் ேதவிக்குப் ப ெகா த்த பின்ேப, ஏைன மக்கள் தாம்
ெகாணர்ந்த உயிர்கைளப் ப யி தல்
இவ்வா

கூறினார். தா

அைமயா

ைறெயன்

வாிைச வகுக்கின்றான் என்பார்,

ம் விலங் கிரட்ைடையப் ப தாின், தன் தைலைமக்கு

என்ற க த்தால், "மக்களிரட்ைடைய ஈனமில் ப யாக இயற்றினால்"

என்றான். "ஈனமில் ப

" என் ம், "விலங்கினில் ஆன சைன" என் ம் கூறியன,

விலங்கு த யவற்ைறப் ப யிடல் தனக்குத் தாழ் என் ம், உயிர்கைளக்ெகான்
ப யி வ தான் ேதவிக்குச் ெசய்தற்குாிய வழிபா என்ப அவன் க த்ெதன் ம்
உணர்த்தி நிற்கின்றன. இனி, "ஈனமில்ப

" என்பதைன"ஈனமில் மக்க ளிரட்ைடையப்

ப யாக" எனப் பிாித் க்கூட் , "உடற்குற்றம் சிறி மில்லாத மக்க ள்
இரட்ைடயைர" என் ேகாட ம் அரசன் க த்தாகும். அதைன வ ஞ்ெசய்
காண்க.

ட்

-------------நரப க்கு இரட்ைடப் பிள்ைளகைள நா க்ெகாணர்க என ேவந்தன்
சண்டக மைனப் பணித்தல்
வாட ெலான்றிலர்* மக்களி ரட்ைடயர்
ஈ லாத இயல்பின ாிவ்வழி
ஏட சண்ட க ம! தந் தீெகன
நாட ஓ னன் நன்னகர் தன்

ேள.
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-------(பாடம்)* ஒன்றிலன், ஒன்றில.
உைர:- ஏட சண்ட க ம-ஏ, சண்ட க மேன, வாடல் ஒன்
சிறி ம் இல்லாதவ ம், மக் கள் இரட்ைடயர்-மக்க
இயல்பினர்-நிகாில்லாத குணஞ்ெசயல்கைள
தந்தீக என-இவ்வி டத்ேத ெசன்

இலர்-ேமனியில் குைற

ள் இரட்ைடய ம், ஈ லாத

ைடயவ ம் ஆகிய இ வைர, இவ்வழி

ேத க்ெகாணர்க என்

ஏவ, நல்நகர் தன்

ள்-அந்த

35
நல்ல நக க்குள்ேள, நாட-ேத க் ெகாணர்வதற்காக, ஓ னன்-விைரயத் தி ம்பி
வ வ குறித் அச் சண்டக மன் ஓ னான் எ- .
தான் "ஈனமில் ப " யிட வி ம்பினானாத
ஆண் ெபண் என்ற இ பா

ம்

ன், அவ் ன மின்ைம விளக்குவான்,

ைறேய உ ப் க்குைறவின்ைம ம், இரட்ைடப்

பிறப் ைடைம ம் ஈ லாத இயல் ைடைம ம் எ த்ேதாதினான்.ஈ ன்ைம,
உ வாத

ம் குணத் தா

ம் ெசயலா

ம் ஒப்பில்லாைம. தந்தீக, விைனத்திாிெசால்.

நன்னகெரன்றார், ஆங்குக் காணப்ப ம் இரட்ைடயரால் இப்ப யாகிய தீவிைன
க ந் அரசன் அ
ம் அற ம் ெகாண் ஓங்குகின்றானா த ன். அரசன் குறித்த
இலக்கண ைடய இரட்ைடயர் கிைடப் பதன் அ ைம நிைனந் "நாட" என் ம் "ஏட"
என்

அ

நிைனயா

விளித்த அரசன், தாழ்ப்பின் கண்ேணாடா

ஒ ப்ப ெனன்ற

அச்ச ைடைம ேதான்ற, "ஓ ன" ெனன் ம் கூறினார்.
-------------சுதத்த னிகள் உபாசகர் கு
டன் வ தல்
ஆயிைடச் சுதத்த ைனஞ் ற் வர ந் தவர்க ேளா ந்
யமா தவத்தின் மிக்க உபாசகர் ெதாைக ஞ் சூழச்
ேசயிைடச் ெசன்ேறார் தீர்த்த வந்தைன ெசய்யச் ெசல்ேவான்
மாயமில் குணக்குன்றன்ன* மாதவர்க் கிைறவன் வந்தான்.
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--------(பாடம்) * குணக்குன்ெறன்ன.
உைர:- ஆயிைட-அந்நகர்க்கு அப்ேபா , சுதத்தன்- சுதத்தன் என் ம் னிவன்,
ஐஞ் ற் வர் அ ந்தவர்கள் ெதாைகேயா -அாிய தவத்ைத ைடயவர் ஐந்
ேபர்க

ம்,

ய மாதவத்தின் மிக்க-

ெதாைக ம்-உபாசகர் கூட்ட

ய்தான ெபாிய தவத் தால் ேமம்பட்ட, உபாசகர்

ம், சூழ-சூழ்ந் வர, ேசயிைடச்ெசன் -ேசய்ைமக் கண்

ெசன் , ஓர் தீர்த்த வந்தைன ெசய்ய-ஆங்குள்ள ஒ
அ கபரேமட் ையக் கண்

ைசத்தியத்தில் எ ந்த ளிய

வழிப வதற்காக, ெசல்ேவான்-ெசல்வானாய், மாயம்

இல்-குற்றமில்லாத, குணக் குன்றன்ன மாதவர்க்கு- குணங்கைள ம் மைலேபான்ற
ெபாிய தவத்ைத
ைடய னிவர்க்கு, இைறவன்-இைறவனாகிய அவன். வந்தான்வந் ெகாண்
ந்தான் எ- .
தவமாவ , "ெவன்றவர் ப மம் தாங்கி, சித்தெமய் ெமாழிகள்
பாட்

னீங்கி, பத்தறம் பன்னி ரண்டாம் தவத்ெதா

ஞானெவா க்கத்ைத ய த்தல்"1 என்

பயின்

ன்றில் இ ெதாடர்ப்

தன்கண், உத்தமக்காட்சி

ேம மந்தர ராணம் கூ வ

காண்க. இத்த
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வத்தின் அ ைம ம் உைடேயார

ெப ைம ம் ேதான்ற "அ ந் தவர்" என் ம்

"மாமயில் குணக்குன் றன்ன மாதவர்" என் ம் கூறினார். இவர்தாம் மாதவர், ஓசனர்,
ேமானதரர், உக்கதவர், தித் ததவர், தத்ததவர், ேகாரதவர் எனப் பலராவர்; இவர்
இயல்பிைன ேம மந்தர ராணத் ட் காண்க. உபாசகராவார், உபவாசிகள். "அட்டமி
ப வங்களில் தம சக்திக்கு அ கூலமாகத் த மகதா சிரவண ம் பஞ்ச நமஸ்கார
பாதிகேளா கூ க் கி ஷியாதிகைள நிவர்த்தித் உபவசித்த ம் ஏக த்தி
பண்

த

மாகிய"2 இவற்ைற

இவர்கைள,

ைடயவர் உபாசகர். வாமன னிவ ம் "பக்க

தல் ேநான் ைடய பரமதவர்"3 என்

உைரப்பர். ெதாைக ெயன்பைத

அ ந்தவர்க்கும் கூட் க. ஒ , ஒ விைன ெயா . உபாசக ம் "பரமதவ" ராத ன்,
"

யமா தவத்தின்மிக்க உபாசகர்" எனச் சிறப் பித்தார். அ கபரனேமட் ையத்

"தீர்த்தன்" என்ப

வழக்கா த ன், அவைன வழிப ஞ் ெசய்ைக "தீர்த்தவந்தைன"

எனப்பட் ட . "ெசய்தவப் பாவெமல்லாம் தீர்த்தி ம் தீர்த்தன்"4 எனத்ேதவ ம்,
"தீர்த்தன் தி நாமம் ெகாள்ளாத ேத ளேவா"5 எனச் சமயதிவாகர ம் வழங்குதல்
காண்க. மாயமில் குண ெமன ம், குன்றன்னமாதவெமன ம் வகுத் க்ெகாள்க.
"மைலய ைனய நிைல ைடய மாதவர்க ெளா பால்"6 என வ தல் காண்க.
"குணெமன் ம் குன்ேறறி நின்றார்"7 என்றாற்ேபாலக் ெகாள்ளி மாம். இைறவன்,
சுட் மாத்திைரயாய் நின்ற . வந் நகர்ப் றத்ேத ஒ ெபாழி ள் தங்குகின்றாெனன
வ ஞ்ெசய்
ேவண் ற் .

ட் கூ த ன், வந்தான் என்பதற்கு வந் ெகாண்

ந்தான் எனல்

----------1. ேம .411. 2.அஷ்ட பதார்த்தசாரம் 3. ேம . 1097 4. சீவக. 821 5. நீல. 661
6. ேம . 1096 7. குறள். 29
-----------------சுதத்தன் அனசனத் தவமமர்தல்
வந் மா நகர்ப் றத்ேதார் வளமலர்ப் ெபாழி ள் விட் ச்
சிந்ைதயால் ெநறிக்கண் தீைம தீர்த்தி ம் நியம ற்றி
அந்திலா சனங்ெகாண் டண்ண லனசனத் தவம மர்ந்தான்
ந் நா
உைர:-

ந்

ைரத்த சுற்ற

வதி ேனா ம் மாேதா.

நாம் உைரத்த சுற்றம்
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வதிேனா ம் வந் -சுதத்தன் ேமேலகூறிய

அ ந்தவ ம் உபாசக ம் உடன்வர வந் , மாநகர்ப் றத்

ஓர் வளமலர் ெபாழி

அழகிய இராச ரத் க்கு ெவளிேய ள்ள வளவிய மலர் நிைறந்த ஒ

ள்-

ேசாைலயில்,

விட் -தங்கி, ெநறிக்கண் தீைமதீர்த்தி ம் நியமம்-தான்வந்த ெநறியின்கண் தன்ைன
யறியா

நிகழ்ந்த பாவத்ைதப் ேபாக்குதற்குாிய நியமத்ைத, சிந்ைதயால்

ற்றி-
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மனத்தால் மந்திர தியானத்தால் ேபாக் கிக்ெகாண் , ஆசனம் ெகாண் -ஓாிடத்ேத
இ ந் , அனசனத்தவம் அமர்ந்தான்-தவ ம் உபாசக ம் உள்ளிட்ட அைனவ டன்
உண்ணாவிரதத்ைத ேமற்ெகாண்
ந்தான் எ- .
சுற்றம்
இையக்க.

வதிேனா ம் வந்

, விட் , நியம ற்றித் தவம் அமர்ந்தான் என

ெநறியின்கண் தாம் வ ங்கால் உடலா ம் ெசால்லா ம் உள் ளத்தா ம்
தம்ைமயறியா நிகழ்ந்த குற்றத்ைதப் ேபாக்குதற் காகப் பஞ்சநமஸ்கார
மந்திரத்ைத ைரப்ப அப்பியந்தர தவம் எனப்ப கிற . "ெசய்ைக ெசால் மனங்களால்,
மாிய மாசிைனக் ெக க்கும் அத்திவாரமாகிய ெபாியவர் மனங்ெகாளப்...
ெப ந்தவம்"1 என்

ேம

மந்தர ராணம் கூ தல் காண்க. அனசனத்தவம் -

*உண்ணாேநான் ; இதன் பயைன "விைனக

க் குதிர்ச்சி ேவட்ைக நீக்கி ெமய்

வசம்வரல், ைனவ ம் ெபாறிச் ெசறிப் யிர்க்கழி

ேபாற் தல், நிைனவின

ெதா க்க ம் ெநறி விளக்க ம் ெச ம்"2 என் அப் ராணம் கூ ம். வி தல்,
தங்குதல். க வாய் ைறயாத ன் இத்தவத்ைத "நியமம்" என்றார். "சிந்ைதயால்"
என்றதனால், ஏைனச் ெசால்லா

ம் ெசயலா

ெமன்ப

ெகாள்ளப்ப ம்.

-------------*ந+அசனம்; அந்+அசனம்-அநசனம்; உண

உண்ணாைம.

1. ேம .429. 2. ேம . 423.
அபய சி அபயமதி ெயன் ம் இரட்ைடயர் உபாசகர்கு வில் இ த்தல்
உளங்ெகாள* ம ந்த ெகாள்ைக பாசகர் கு வி ள்ளார்
அளந்தறி வாிய ேகள்வி யபய ன்

சி தங்ைக†

இளம்பிைற யைனய நீரா ளபயமா மதிெயன் பா
ளங்கிய ெமய்ய

ள்ளந்

ளங்கலர் ெதா

ம் ‡

நின்றார்.
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---------(பாடம்)* உளமதில். †யபய ன்

சி ந்தங்ைக. ‡ ளபய ன் மதிெயன்பா

ம்.

உைர:- உளங்ெகாள ம ந்த ெகாள்ைக- மனதிேல நிரம் பக்ெகாண்ட விரத
ெவா க்கங்கைள ைடய, உபாசகர் கு வி

ள்ளார்-உபாசகர் கூட்டத்தில்

உள்ளவ ம், அளந் தறிவாிய ேகள்வி-அளந்

காண

ைடயவ மான, அபய ன் உ சி ெயன்பா
சிெயன்ப

யாத ேகள்விைய

ம்-அபயம் என்ற ெபயாின்

ேசார்ந்த அபய சி என்ற ெபயர் ெசால்லப்ப பவ

ன்

ம், தங்ைக-அவன்

தங்ைகயாகிய, இளம் பிைற யைனய நீராள்-இளம் பிைறைய ெயாத்த
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இயல்பிைன ைடய, அபயமாமதி ெயன்பா

ம்- அபயமதி எனப்ப பவ

ம்,

ளங்கிய

ெமய்யர்-தளர்ந்த ேமனியராய், உள்ளம் ளங்கலர்-தளராத உள்ள ைடய ராய்,
ெதா
நின்றார்-சுதத்த னிகைள வணங்கி நின்றார்கள் எ- .
ேராேடாப வாசிகட் குாிய விரத ம் ஞான ம் நிரம்பி யி த் தல் பற்றி
"உளங்ெகாள ம ந்த ெகாள்ைக" என்றார். உளம் ெகாளம தலாவ ஐயந்திாிபற
ணர்ந் ெசய்ைகயிற் ைகவரப் ெப தல்.அளக்கலாகாத கைலத் ைற பல ம் கற்
நிரம்பியி ப் ப பற்றி, அபய சிைய "அளந்தறிவாிய ேகள்வி" ெயன்றார். இனி,
இதற்கு அளைவகைளக் ெகாண் வாதம் ாிந் ெவல் தற் காிய த க்கெநறி
நிரம்பக் கற் ம் ேகட் ஞ் சிறந்த அறி என் மாம். கைல நிரம்பியி ப்ப பற்றி
அபய சிக்குப் பிறாண் ம்

மதிைய, உவமிப்பர். அபயமதி அத் ைணயள

அறி

நிரம்பா ைமயின், "இளம்பிைறயைனய நீராள்" என்றார். பசியால் ேமனி
வா னாராயி

ம், "உளங்ெகாளம

" ளங்கிய ெமய்ய

ள்ளந்

ந்த ெகாள்ைக" யில் வாட்ட

றாைமயின்,

ளங்கலர்" என்றார். அப யமாமதி என் ழி, மா, அைச;

"அநங்கமா ைண" என்றாற்ேபால.
----------இரட்ைடயர் சாிைத ேபாதல்
அம் னி யவர்கள் தம்ைம அ ளிய மனத்த னாகி*
வம்மினீர் பசியின் வா வ ந்திய ெமய்ய ரானீர்
எம் டன் உண் மாற்றா தின் நீர் சாிைத ேபாகி
நம்மிைட வ க என்ன நற்றவர்த் ெதா

ெசன்றார்.
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----------(பாடம்) *மனத்தராகி-நற்றவற்ெறா
உைர:- அம் னி-அச்சுதத்த

$அஷ்டபதார்த்த சாரம்-சாாித்ரம்.

னிவன், அவர்கள் தம்ைம-அபய சி அபயமதியாகிய

இ வைர ம் பார்த் , அ ளிய மனத்தனாகி-அ ள்ேமவிய உள்ளத்தனாய், வம்மின்வ க, நீர் பசியின் வா

வ ந்திய ெமய்யரானீர்-நீவிர் பசியி னால் வா

ேமனி ைடயீராயினீர், இன் -இந்நா ளில், எம் டன் உண்
கூ

உண

வதங்கிய

மாற்றா -எம்ேமா

ெகாள்ளா ெதாழிவைத விட் , சாிைத ேபாகி-பிச்ைசேயற்

ண் , நீர்

நம்மிைட வ க-நீவிர் நம்பால் வ
ராக, என்ன-என் பணித்த ள, நற்றவர்த்
ெதா
ெசன் றார்-நல்ல தவத்ைத ைடய னிவர் கூட்டத்ைத வணங்கி விட் ச்
ெசன்றனர் எ- .
ெதா

நின்ற இ வர்தம் ேமனி ம் குறிப் ம் கண்டமாத்தி ைரேய

அ ள் நிைறந்

னிவற்கு

ெபாழிவதாயிற் ெறன்பார், "அ ளிய மனத்தனாகி" ெயன்றார்.

ம்
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வம்மின், வ க என் ம் ெபா ளதாய கம ைர. இைளயராத ன், அவர் ேமனியில்
வாட்ட ம் மனத்தில் வ த்த ம் னிவன் கண்ைணக் கவர்ந்தன என அறிக. உண
ம த்தைல உண

மாற் த ெலன் ம், உண்டைல, உண மாற்றாைம ெயன் ம்

கூ பவாத ன், அவ்வியல் வ வா

"உண் மாற்றா " என்றார். தனக்குச்

சீலமன்ைமயின், உண் வ க என்றிலன். சாிைத, ெசல்
சாிைத ேபாதலாவ , "விசுந்தராகிய ைஜன ஜனங்கள
பண்ணிப் பின் ஏகக் கி கத் ள் க்கி ந்

தல்; வடெசாற்சிைத .
கி கம் க்குப் பிக்ஷாவி த்தி

பாணிபாத்ரத்தா:$

ண்டல். விைட

ெபற் ச்ெசல்வார் தைலைம ற்றி க்கும் சுதத்த டன், ஏைன னி ங்கவைர ம்
ெதா
விைட ெபற்றைம ேதான்ற "நற்ற வர்த்ெதா
ெசன்றார்" என்றார்.
நற்றவற்ெறா
-என்ப பாடமாயின், நற்றவனாகிய சுதத் தைனத் ெதா
உைரக்க. அப்ேபா அ சுட் ப் ெபா ட்டாமா காண்க.
னிவன் இவ்வி வைர ம் சாிைத ேபாகுமா
நல்விைனெயன அறிக.

என்

ஏ தற்கு ஏ , மாாிதத்தன

-----------------இரட்ைடயர் நகர்க்குட் ேசறல்
வள்ளிய மல ஞ் சாந் ம் மணி ைன கல மின்றாய்
ெவள்ளிய ைடெயான் றாகி ெவன்றவ
வ ேமலார்
ெகாள்ளிய லைமந்த ேகாலக் குல்லக ேவடங் ெகாண்ட
வள்ள

மடந்ைத தா

ம் வளநகர் ம வப் க்கார்.

உைர:- வள்ளிய மல ம் சாந் ம் மணி ைன கல
மாைல ம் சந்தன ம் மணி
ெவள்ளிய
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ம் இன்றாய்- வளவிய

த ய வற்றாலாகிய அணிகலன்க

உைட ஒன்றாகி-ெவள்ளாைட ெயான்ைற

உ வம் ஏலார்- லன்கைளெவன்ற

ம் இன்றி,

த் க்ெகாண் , ெவன்றவர்

னிவ ைடய ேகாலத்ைத ஏலாராயி

ம், ெகாள்

இயல் அைமந்த-காண் பார் தகும் எனக் ெகாள்ளத்தகுந்த இயல் அைமந்த, ேகாலக்
குல்லகேவடம் ெகாண்ட-அழகிய இளைமப் ப
வள்ள

ம் மடந்ைத தா

வளவிய நகரத்தவர் கண்
எ- .

வத் க்குாிய ேகாலம்ெகாண்ட,

ம்- வள்ளலாகிய அபய சி ம் அபயமதி ம், வளநகர் ம ளவியப்ெபய் மா , க்கார் அந்நகர்க்குள்ேள ெசன்றார்கள்

இன்றாய்,ஒன்றாகி, அைமந்த குல்லக ேவடம் என இையக்க, குல்லகம், இளைம;
வடெசாற் சிைத . ேகாலக் குல்லகம் என்கின்றாராத ன் அதற்ேகற்ப, மல ம் சாந் ம்
ைனகல ம் விதந் விலக்கினார். ெவன்றவர் உ வத் க்கு ெவள்ளாைட ம்
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ேவண்டாைமயின், அதைன ைடயராய இவர்கைள. "ெவன்றவ

வேமலார்"

என்றார். ெகாள்ளியலைமந்த என்பதற்கு, ேகாலம் ேகாடற் கைமந்த என்ற

ெமான் .

ேமனியின் ேதாற்ற ம் வனப் ம் இளைம ைடைமயிைன ெமய்ப்ப த்திக் காட்ட,
உள்ளத்ேத நிைறந்த
க்குைற விளங்கினைமயின், அவர் ெகாண்
ந்த
ேதாற்றத்ைதக் "குல்லக ேவடம்" என்றார். தன்ைனக் ெகால்ல ற்ற மாாிதத்த
உ தி பயப்பன நல்குத ன், அபய சிைய ஈண்

க்கு

"வள்ளல்" என்றார். மடந்ைத,

ப வமன் ; ெபண்பாற் ெபயர்.
--------------இ வ ம் ெத வில் உண் ேயற்றல்.
வில் ன ெதல்ைல கண்ணால் ேநாக்கிெமல் ல கள் பாவி
நல்ல ள் ாிந் யிர்க்கண் ணைக த லாய நாணி
இல்லவர் எதிர்ெகாண் டீயின் எதிர்ெகா ண் ய மாகி*
நல்லற அமிர்த

ண்டார் நடந்தனர்

தி

ேட.
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------*(பாடம்) ஏற்
உைர:- வில் ன
விற்கிைடத்

ளத்தராகி.
எல்ைல கண்ணால் ேநாக்கி-ெசல்

ரம் கண்களால் கூர்ந்

தலாய நாணி- நைக

நீக்கி, இல்லவர் எதிர்ெகாண்
எதிர்ெகாண்
எதிேரற் ண்
அமிர்தத்ைத
.
வில் ன

மன வந்

எதிேர ஒ

ேநாக்கி, ெமல்ல கள் பாவி-அ கைளெமல்ல

ைவத் , உயிர்க்கண் நல்ல ள் ாிந் -ஓரறி
அ ைளச் ெசய் , நைக

ம் ேபா

யிர் தல் அைனத்
த

யிர்க்கும் நல்ல

ய குற்றம் தங்கண் நிகழாவா

ஈயின்-மைனயவர் தம் ைடய வ ைககண்

ஈவாராயின், எதிர்ெகாள் உண்

ய மாகி-

ம் உணவிைன ைடயராய், நல்லற அமிர்தம் உண்டார்-நல்லறமாகிய
ண்ட இ வ ம்,

தி

எல்ைல, நான்கு ழ

நடந்தனர்-ெத வழிேய ெசல் வாராயினர் எ-

ரம். ெந

ேநாக்கின் இைடயி

ள்ள

சிற் யிர்கள் கட் லனாகாைம குறித் , ஒ விற் கிைடேய ேநாக்குதல் கூறினார்.
அ ைவத்தலாகிய ெதாழில தன்ைமயிைன அ ேம ேலற்றி "ெமல்ல கள் பாவி"
என்றார்; அப்பண்பின் பயன் அத்ெதாழிலால் உ த ன், பர தல், அ யி
நல்ல ள் என்றார்., ஓரறி யிர்க்கும் ஊ

தல்.

ெசய்யாைமயின். இளைமயின் பயனாத ன்,

நைகயிைன விதந்ேதாதினார்; 'எள்ளல் இளைம ேபைதைம மடெனன்,

ள்ளப்பட்ட

நைகநான்ெகன்ப'1 என ஆசிாியர் ஓ தல் காண்க. நைக, குற்றமாத ன், அ
நிக ங்கால் உயர்ந்ேதார் ெசய்வ இ வாக ன் "நாணி" ெயன்றார். மன வந்தீயின்

41
என்பார், "எதிர்ெகாண்டீயின்" என்றார்; உவப்பில்வழி எதிர்ேகாடல் இன்றாக ன்.
அதைன விைரந்ேதற்றனர் என்றற்கு "எதிர்ெகாள் உண் ய" ெரன்றார்.
-----1. ெதால். ெமய்ப்.-4.
அறத்ைத அமிர்ெதன்றல் ைசன
அறவமிர்

லக

ல் பயில வழங்கும் வழக்கு; "ஊட்ட ம்

ண்டேத"1 எனத் தி த்தக்க ேதவ ம் "மாண் ைட ய கள் தறவமிர்

ண்ட வாற்றலான்"2 எனத் ேதாலாெமாழித்ேதவ ம் "அறவியான்றா

ம் அறவமிர்தீந்

தான்"3 என நீலேகசி யாசிாிய ம் பிற ம் கூ ப.
-------------மக்க ள் இரட்ைடயைர நா வான் ேபாந்த சண்டக மன்
இரட்ைட யாகிய இவ்வி வைர ம் காண்டல்
அண்டல ெரனி ங் கண்டா லன் ைவத் தஞ்சு நீரார்க்
கண்டனன் கண்ட* சண்ட க ம ம் மனங்க லங்காப்
ண்டாீ கத்தின் ெகாம் ம் ெபா விலா மத ம் ேபான்
ெகாண் ளம் ப வ ெமன்ெகால் குைழந்திவண் வந்த ெதன்றான்.
உைர:- கண்டால்-தம்ைமக்காணின், அண்டலர் எனி
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ம்-பைகவேர ெயனி

ம்,

அன் ைவத் -தம்மனத் ட் ெகாண்ட பைகைம நீங்கி அன் ெகாண் , அஞ்சும்-தீங்கு
ெசய்தற்கு அஞ்சத்தக்க, நீரார் கண்டனன். - தன்ைமயிைன

ைடய இ வைர ம்

சண்டக மன் பார்த்தான், கண்ட சண்டக மன்-பார்த்த அவன்., மனம் கலங்கா-மனம்
கலங்கி, ண்டாீகத்தின் ெகாம் ம்-தாமைரப் வி
மத

ம்-ஒப்பில்லாத மன்மதைன

ெகாண் -ெபண்

மா

இப்ேபாழ்தில், குைழந்

க்கும் தி மகைள ம்- ெபா விலா

ம், ேபான் - ேபால, இளம்ப வம்-இளைமப்ப வம்,

மாகிய இரண்

க் ெகாண் , இவண்-இந்நக க்கு

வந்த - வா யேமனி டன் வந்த , என் ெகால்-

என்னகாரணேமா, என்றான்-என்

தனக்குள்ேள நிைனத்தான் எ- ,

இளைமச்ெசவ்வி ைடேயாைரக் காணின் எத் ைணப் பைகைம ைடேயார்க்கும்
ெநஞ்சில் ஈரம் பிறக்குமாத ன் "அண்டலெரனி ம் கண்டால் அன் ைவத் "
என்றார்; "ெச ந ம் விைழ ஞ் ெசயிர்தீர் காட்சிச் சி வர்"4 எனப்
பண்ைடச்சான்ேறா ம் கூ தல் காண்க. அன் ைவப்பதன் பயன், அன் ற்ற ெபா ட்கு
ஏதம் வ ேமாஎன அஞ்சும் அச்சம் பயத்தலாக ன், "அஞ்சும் நீரார்" என்றார்.
-----------1. சீவக. 3060. 2. சூளா.சித்தி. 7
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3. நீல. த ம. 118. (பாடம்) *கண்

4. அகம். 66.

அரசன் ஏவைல ேமற்ெகாண்ட உள்ளத்தனாய் வ ம் சண்டக மன் உள்ளத்தி
அவ்ேவவைலத் தம் காட்சியால் மறப் பித் அன்பாற் குைழயப்பண் த ன்
"அன் ைவத்தஞ்சுநீரார்" என்றவர், சண்டக மன் இவர்கைளக் கண்

ம்,

மனம்

கலங்கினான் என்றார். ேமனிவனப்பால் அன் ம், விரதத்தால் அச்ச ம் பயப்பிக் கும்
நீர்ைம ைடயார் என்றற்கு இவ்வா கூறினாெரன் மாம். கண்டமாத்திைரேய
சண்டக மன் இவ்வி வ ைடய வனப்பா ம் வாட்டத்தா ம் தன்ைன மறந்
வியந் நின்றைம ேதான்றக் "கண்டனன் கண்ட சண்ட க ம ம்" என்றார். உம்ைம,
சிறப் . அபயமதிைய ன் ம் அபய சிையப் பின் ம் அவன் கண்டைம விளங்க
" ண்டாீகத்தின் ெகாம் ம் ெபா விலா மத ம்" என்றார். அ வப்ெபா ளான
இளைமச்ெசவ்வி உ வப்ெபா ளாய் ஆ ம் ெபண் மாய் உ க்ெகாண்
வந்தெதன் ம் க த்தின னாய்,உ க்ெகாண் என்பவன், உ விேல ேதாய்ந்
நின்றைமயின் ெகாண்ெடன்ேற ெயாழிந்தான். இ பிறர்கட்ேடான்றிய
ைம
ெபா ளாகப் பிறந்த ம ட்ைக. இவ்வா காண்ேபார்த் த க்கும் காட்சி ைடய
இ வ ம் பசியால் வா யி ந்தைமயின், அதைனத் ேதறா , "குைழந்திவண் வந்த
ெதன்ெகால்" என் நிைனக் கின்றான்.
சண்டக மன் இ வைர ம் உைழயரால் ைகப்பற்றிக்ெகாண் ேபாதல்
எனமனத் ெதண்ணி ெநஞ்சத் திக ைட* மன்ன ேனவல்
தைனநிைனந் தவர்கள் தம்ைமத் தன் ைழ யவாின் வவ்விச்
சினம ேதவி ேகாயில் திைச கம் அ த் ச் ெசன்றான்
இைனய

பட்ட ெதன்ெனன்++ றிைளய

ெமண்ணி னாேர.
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----------(பாடம்) *திரங்கிய. ‡தின்ெறன்.
உைர:- எனமனத் எண்ணி-சண்டக மன் இவ்வா தன்மனத்ேத நிைனத் ,
ெநஞ்சத் இகல்உைட மன்னன் ஏவல்தைன நிைனந் - ெநஞ்சிேல
மா பாட்ைட ைடய ேவந் தன
தன்ெனா ேபாந்த

கட்டைள நிைன வரெவண்ணி, தன் உைழயவாின்-

ரர்கைளக்ெகாண் , அவர்கள் தம்ைம வவ்வி-அவர்கைள வ திற்

ைகப்பற்றிக்ெகாண் , சினம் ம ேதவி ேகாயில் திைச கம் அ த் ச் ெசன்றான் சினம் மிகக்ெகாண் ள்ள சண்டமாாியின் ேகாயி ள்ள திக்கு ேநாக்கிச்
ெசல்வானாயினான், இைளய ம்-இைளேயாராகிய அபய சி ம் அபயமதி ம்,
இைனய பட்ட என் என் எண்ணினார்-இ நிகழ்வ என்ேனா ெவன்
திைகப்பாரா யினர் எ- .
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"இளம்ப வம் என்ெகாக் குைழந்திவண்வந்த " என நிைனத்

இரக்க ற்ற

சண்டம கன், அரசன் ஏவைல நிைனந் இரக்கமிழந் அச்சம் மிகுந் , தாேன
ெசன் பற் தற்கு எண்ண மின்றி உைழயவரால் பற்றிச்ெசன்றான் என்பார்
"உைழயவாின் வவ்வி" என் ம், அவர ேமனி யழகும் வாட்ட ம் தன்ெநஞ்சின்
திண்ைமையக் குைலக்குெமன்ற க த்தால் "ேதவி ேகாயில் திைச கம் அ த் ச்
ெசன்றான்" என் ம் கூறினார். அரசன் சினேம யன்றித் ேதவியின் சின ம் அவன்
ெநஞ்சில் நின் நிலவினைம ேதான்ற "சினம ேதவி" ெயன்றார்ேபா ம். நல்விரதம்
ண்
ப்பி
கூறினார்.

ம் இளைமச் ெசவ்வி குன்றாைமயின், "இைளய ம்" என்

இரங்கிக்

அபய சி தங்ைகயான அபயமதி ெநஞ்சில் அஞ்சுதைல யறிதல்
வன்ெசால்வாய் மறவர் சூழ மதியேமார் மின்ேனா ெடான்றி
தன்பாி ேவடந் தன் ள் தானனி வ வ ேதேபால்
அன்பினால் ஐயன் தங்ைக யஞ்சுத லஞ்சி ெநஞ்சில்
தன்ைகயான்

ன்ைக பற்றித் தானவட் கிைனய* ெசால்வான்.
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-----*(பாடம்) ெகாண் , ெகான் , கின்ன.
உைர:- மதியம்-

த்திங்களான , ஓர் மின்ேனா

தன் பாிேவடம் தன்

ள்- தன்

ஒன்றி-ஒ மின்ன

ைடய பாிவட்டத்தின் ந ேவ, வ வ ேபால்-ெசல்

வ ேபால, வன்ெசால்வாய் மறவர் சூழ-க ஞ்ெசாற் கைளேய ெசால்
சூழ்ந் வரச் ெசல்

டன் கூ ,

ம், ஐயன்-

ம்

ரர்

த்ேதானான அபய சி, தன் தங்ைக ெநஞ்சில்

அஞ்சுதல்- தன் தங்ைகயாகிய அபயமதி தன் மனத்ேத அஞ்சுவைத

ணர்ந் , அஞ்சி-

அவள்ெகாண்ட அவ்வச்சத்தாற் பிறக் கும் குற்றத் க்கு அஞ்சி, அன்பினால்-அன்ேபா ,
அவள்

ன்ைக-அவ

ைடய

ன்ைகைய, தன்ைகயால் பற்றி- தன்

பற்றிக்ெகாண் , அவட்குத்தான் இைனய ெசால்வான்-அவ
வானாயினான் எ- .

ைடய ைகயால்

க்கு இவற்ைறச் ெசால்

வன்ெசால்ைல யன்றிப்பிற நன்ெசாற்கைளப் பயிலாதவெரன் றற்கு "வன்ெசால்வாய்
மறவர்" என்றார். மறவெரனேவ, அவ் வன்ெசாற் பிறத்தற் ேக வாகிய
ெநஞ்சீரமின்ைம ம் கூறினாராம். கைல நிரம்பியி த்தல்பற்றி அபய சிக்கு மதியம்
உவமமாயிற் . மதி யம்-

த்திங்கள். அஞ்சுதல் ெதளிவிலார் ெசயலாதலா

ெவளிப்ப ன் மறவர்

த் வராதலா

ன்

ம், அ

ம், அபய சி தன் தங்ைகயின்

அச்ச ணர்ந் அஞ்சினாெனன்பார் "அஞ்சி" ெயன் ம், அச்சத்ைதப்ேபாக்கும்
க த்தினனாத ன் "தங்ைக ன்ைகபற்றித் தானவட்கிைனய" ெசால்வானானான் என
வறிக.
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உடம்பிற்ேகயன்றி உயிர்க்கு ஏதமில்ைலெயன அபயமதிைய அவன் ேதற்றல்
தங்ைகநீ யஞ்சல் ெநஞ்சில் நமக்கிவண் அழிெவான் றில்ைல
இங்குநம் உடம்பிற் ேகதம் எய் வ திவாின் எய்தின்
அங்கதற் க ங்கல் என்ைன ய நம தன்ெறன் றன்ேறா
மங்ைகயாம் அதைன

ன்ேன மனத்தினில் வி த்த ெதன்றான்.
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உைர:- நங்ைக-நங்காய், ெநஞ்சில் நீ அஞ்சல்-நின் ெநஞ்சின்கண் நீ அஞ்சுவெதாழிக.
இவண்-இப்ேபா , நமக்கு அழி

ஒன் ம் இல்ைல-நமக்குத் தீங்கு சிறி ம் இல்ைல,

(எனி ம்) இங்கு-இப்பிறப்பின்கண், நம் உடம்பிற்கு ஏதம் எய் வ -நம் உயிர்
நிற்றற்கு இடமாகிய உடம்பிற்கு உளதாகும் அழி என்ேற ம் வரக்கடவதாகும்.
இவாின் எய்தின்-அஃ

இவரால் எய் மாயின், அதற்கு-அதன் ெபா ட் , அ ங்கல்

என்ைன-அஞ்சி வ ந் வ

என்ைன ேயா, மங்ைக-மங்ைகேய, அ -அவ் டம் , நம

அன் என் அன்ேறா-நம் உயிேரேபால் நமக்ேக உாிய தன் என் ெதளிந்தன்ேறா,
யாம் அதைன ன்ேன மனத் தினில் வி த்த -நாம் அவ் டம்ைப சுதத்த னிகைள
யைடந்தேபா அவர் ெதளிவிக்கக்ேகட் மனத்தால்அதன் பால் பற் ைவயா
விட்ேடாம், என்றான்-என்

உைரத் தான் எ- .

நங்ைக, மங்ைக ெயன்பன அண்ைமவிளி. மங்ைக, ப வ மன் ; ெபண்பாற்ெபயர்.
தற்கண் அச்சத்ைதப் ேபாக்கேவண் த ன், "அஞ்சல்" என் ம், அதற்கு ஏ வாக
"நமக்கு இவண் அழிெவான்றில்ைல" என் ம் கூறினான். அழிெவய் ெமனக் க தி
அபயமதி யஞ்சுத ன், அவ்வழிவின் இயல் ணர்த் வான், அஃ உயிைரப் பற்றா
உடைலப்பற்றி நிற்ப என்பான் "உடம்பிற் ேகதம்" என் ம் உட ன் நிைலயாைம
சுட் "எய் வ " என் ம், அ வ ங்கால் யாதா ெமா வாயில் ேவண் த ன்,
இம்மறவைர வாயிலாகக் ெகாள் ம் என்பான் "இவாிெனய்தின்" என் ம் கூறினான்.
இவாின் எய்தின் என்றதனால், எய்தாைமயிைன அவட்குத் ெதளிவித்தானாம்.
உடலழிவிற்கு அ ங்குதல் நன் றன் ெறன்பான், சுதத்த னிகள்பால் ேகட் த் ெதளிந்த
ெதளிவிைன நிைன
த்தி "அ நமதன்ெறன்றன்ேறா அதைன ன்ேன மனத் தினில்
வி த்த " என்றான்.
அச்சத்தாற்பயன் ன்பேம என் கூறல்
அஞ்சின ெமனி ம் ெமய்ேய யைடபவந் தைட மானால்
அஞ்சுத லதனி ெனன்ைன பயனமக் க
* மன்றி
அஞ்சுதல் ன்பந் தாேன யல்ல ம் அதனிற் சூழ்ந்த
நஞ்ெசன விைனகள் நம்ைம நாெடா
--------(பாடம்)*பயநைமக்க

ம்.

ந

ெமன்றான்.
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உைர:- அஞ்சினம் எனி
எய்தக்கடவனவாகிய

ம்-"எய் வ " எண்ணி அஞ்சிேனாமாயி

ன் பம், ெமய்ேய வந்

அைட ம்-ஒழியா

ம், அைடப-

வந்

பற் ம்,

ஆனால், -ஆதலால்; அஞ்சுதலதனின்-அஞ்சுவதால், நமக்கு என்ைன பயன்-நமக்கு
யா பயன், அ

மன்றி-அ ேவ

மன்றி, அஞ்சுதல்

ன்பம்-அச்ச ம்

ன்பத்ைதேய

பயக்கும், அல்ல ம்-அன்றி ம், அதனின் சூழ்ந்த விைனகள்-அதன்பால் காரண
காாியமாய்ச் சூழ்ந்தி க்கும் விைனகள், நம்ைம நாெடா ம் நஞ்ெசன ந
நா ம் விடம்ேபால வ த்தாநிற்கும் எ- .

ம்-நம்ைம

எய்தக்கடவ குறித் நாம் ெகாள் ம் அச்சம் அதைன ஒ கா ம் த க்கும்
நல ைடத்தன்ெறன்றற்கு *"அஞ்சினெமனி ம் ெமய்ேய அைடபவந்தைட ம்"
என்றான். எய்தக்கடவ நாம் அஞ்சுவதால் சிறி ம் தன்னியல்பில் திாியா என்ப
"ெமய்ேய" என்பதால் வற்
த்தப்பட்ட . த க்கும் நலமின்றாதேல யன்றி வ வதன்
இயல்ைபத் திாித்த

ம் கூடாைமயின், அச்சம் சிறி ம் பய

ைடத்தன் ெறன்ப

எய் தலால் "அஞ்சுத லதனின் என்ைன பயன் நமக்கு" என்றான். அ , சாத்தனவன்
என்றாற் ேபாலச் சுட் மாத்திைரயாய் நின்ற . அஞ்சுவ ேபைதைம ெயன் றற்கு
"அஞ்சுதல் ன்பந்தாேன" என்றான். "ேபைதைம ெயன்பெதான் றியாெதனின்
ஏதங்ெகாண்

தியம் ேபாக விடல்"1 என்

சான்ேறா ன் கூ ப ஏகாரம் ேதற்றம்.

நஞ்சு, தன்ைன ண்டாைன நிைன ெசய ழப்பித் த் ன்
த் வ ேபால,
அச்ச ம் ன்
த்த ன் "நஞ்ெசன ந
ம்" என்றான். எனேவ அச்சத்ைதத் தீெதனக்
க தி நீங்குக என்ப குறிப் .
விலங்குகதித் ன்பம்
அல்ல மன்ைன நின்ேனா யா
ன் னேநக வாரத்
ெதால்விைன ரப்ப ஓ விலங்கிைடச் சுழன்ற ேபா
நல் யிர் நமர்கள் தாேம ந ந்திட இறந்த ெதல்லாம்
மல்லன்மா தவனின் யாேம மறித் ணர்ந் தன

மன்ேறா.
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-------(பாடம்)* பிறவிேதா ம் ெபற்றன
உைர:- அன்ைன-அன்னாய், நின்ெனா

யா

ம்-நீ ம் யா

ற்பிறப் க்களில், அேநக வாரம்- அேநக காலம், ெதால்விைன

ம்,

ரப்ப ஓ -பழவிைன

ெச

த்தச்ெசன் , விலங்கிைடச் சுழன்றேபா -விலங்கு கதி ட்பிறந்

நல்

யிர்-நல்ல உயிர் களாகிய அவ்விலங்குகைள, நமர்கள்தாேம ந

ெகால்ல, இறந்த

எல்லாம் -இறந் ம் பின்ன ம் பிறந்

ன்வ ந்தியேபா ,
ந்திட- நம் மவேர

ெகாைல ண்

றந் ம் பட்ட

ன்பெமல்லாம், மல்லல் மாதவனின்-வளவிய ெபாிய தவத்ைத ைடய சுதத்த
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னிகளால், யாம்-நாம், மறித் ம் உணர்ந்தனம்- அப்பிறவிகளில் உற் ணர்ந்தேத
யன்றி மீட் ம் ேகட்டறிந் ேதாம், அன்ேறா-அல்லேவா, அதைன மறந்
ெகாள்வ என்ைன எ- .
இ வ யி ம் பிறப் த்ேதா ம் இையந்
பிறந்திறந்

அச்சம்

உ ம் உ வலன் பால் பிணிப் ண்

பிறந் வ தல் ேதான்ற, "நின் ேனா யா

ம்" என்றான். வாரம், காலப்

பாகுபாட் ல் ஒன் ; அைவ: கணம், ஆவளி, உயிர்ப்ப, ேதாவம், இலவம், நாளி,
ழ்த்தம், நாள், வாரம், பக்கம், திங்கள், இ

, அயனம், ஆண் , பைண,

கம்,

வம்,

பல்லம், பவ்வம், அனந்தம் என்பனவாகும்.
-------------1. குறள் 831
இைவ யிற்ைறப் பதார்த்தசாரம்

த ய

ல்க

ட் காண்க. பல்வைகப்

பிறப் க்கட்கும் ஏ , ஊழ்விைன யாத ன் "ெதால்விைன
சுழன்றேபா " என்றான்; இவ்வாேற, "ஊழ்விைன

ரப்ப ேவா

ரப்பேவா

ள்ேள, சூழ் குைலப் ெபண்ைண ெநற்றித் ெதா த்ததீங் கனிக
ழ்ந் "1 என்

விலங்கிைடச்

ெயான்
ழ்த் ,

ழ்த்தத்தி
ழ்வன ேபா

ேதவ ம் கூ தல் காண்க. விலங்கு கதி ட் பிறந்த உயிர்கள் ப ம்

ன்பம் "ேவள்விவாய்க் கண் ப த் ம் ெவவ்விைனெசய் யாடவர்கள், வாளின்வாய்க்
கண்ப த் ம் வாரணத்தின் ஈ ாிேபால், ேகாளிமிழ்ப் நீள்வைலவாயக் கண்ப த்
இன்னணேம, நா
இவ்வாேற இந்

லப்பித் திட்டார் நமரலா தாெரல்லாம்"2 எனச் சான்ேறார் கூ ப.
ள் ம் பிற ல்களி ம் விலங்குகட்கு மக்கள் ெசய ந் தீங்குகள்

விாியக் கூறப்ப கின்றன; அவற்ைற யாங்காங்ேக கண்

ெகாள்க.

--------1. சீவக. 2765 2.சீவக.2796
இறப்ெபல்லாம் பிறப்பிற்ேக எனல்
கறங்ெகன விைனயிேனா க் கதிெயா நான்கி
பிறந்தநாம் ெபற்ற ெபற்ற பிறவிகள்* ேபச லாகா
இறந்தன இறந்

ேபாக எய் வ ெதய்திப் பின்

பிறந்திட இறந்த ெதல்லாம் இ

ள்

ம்

ம்†

மவ் வியல்பிற் ேறயாம்.
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---† ெதய்திற் பின்

ம்

உைர:- விைனயின்-விைனயினால், கதிெயா
கதிகளி

ம், கறங்கு என ஓ -காற்றா

நான்கி

ள்

ம், நால்வைகக்

ேபாலச் சுழன் , பிறந்த நாம்-பலபிறப் ம்

ம்

47
பிறந்த நாம், ெபற்ற ெபற்ற பிறவிகள்-மிகப்பலவாகப் ெபற்ற பிறப் க்கள், ேபசல்
ஆகா-ெசால்ல
எய் வ

யாதனவாகும், இறந் தன இறந்

ேபாக-கழிந்தைவ கழிய,

எய்தி- எய்தக்கடவன எய்தப்ெபற் , பின்

ம் பிறந்திட இறந்த ெதல்லாம்-

பின் ம் பிறப்பதற்ேக இறந்த இறப்ெபல்லா மாயினைமயின், இ
ம்
அவ்வியல்பிற்ேறயாம்-இப் ேபா இறக்கும் இறப் ம் அத்தன்ைமத்ேதயாகும் எ- .
நால்வைகக்கதிகளாவன, நரகர், விலங்கு, மக்கள், ேதவர் என்ற நான்கு. பிறப் க்கு
விைன ேய வாதைல, "அவாச்சார்ந்

பற்றாகும் பற்றினால் விைன திர்வாம்.

தவாதவிவ் விைன திர்வாற் பிறப்பாகும் பிறப்பினால், குவாவிய பிணி
சாக்கா ன் கூட்ட மாம், உபாயவித் த மாற்ற ெமாழிவின்றி
அறிக. இப் பிறப்பிறப் க்க
ஒழிவின்றி

ம் கறங்கெனச் சுழ

ேம"1 என்பேத சான்

ப் ச்

ேம"1 என்பதனால்

தற்கு, "உபாயவித் த மாற்றம்

பகர்கிற . அ க்கு, மிகுதி குறித்

நின்ற .

பிறவிகள் மிகப்பல ெவன்றற்குப் "ேபசலாகா" என்றார்; பிறவிகளில் எய் ம் கன்மப்
பயன் வைகயாற் பலவாயி

ம், பயன் என்ற விடத் த் ெதாைக யாய்

ஒ ைமப்ப த ன், "எய் வ" ெதனப்பட்ட . இறந்த , ெதாழின்மாத்திைரயாய்
நின்ற . இப்ேபா எய் ம் இறப் ம் மீட் ம் பிறத்தற்ேக என்பான் "அவ்வியல்பிற்ேற"
என்றான். ஏகாரம், ேதற்றம். இ

ம் என் ழி உம்ைம, இறந்த

தழீஇயற் .

---------1. நீல 575 ேமற்ேகாள் (பாடம்)* ெசய்யத்தாேம
அறம் ணர்ந்ேதார் உடம் ற் ப் ெபறவார் என் கூறல்
பிறந்தநாம் பிறவி ேதா ம் ெப
டம் பைவகள் ேபணாத்
றந்தறம் ணாின் நம்ைமத் ெதாடர்ந்தன வல்ல ேதாகாய்;
சிறந்தைத யி ெவன் ெறண்ணிச் ெசம்ைமேய ெசய்யார் தாேம*
இறந்தன† ாிறந்த காலத் ெதண்ணிறந் தனர்க ெளல்லாம்.
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-----(பாடம்)† இறந்தனம்
உைர:- ேதாகாய்-மயில்ேபா

ம் தங்ைகேய, பிறந்த நாம் பிறவிேதா ம். மக்களிற்

பிறந்த நாம் பிறப் த்ேதா ம், ெப ம் உடம்பைவகள்-ெப கின்ற உடம் கள்.
ேபணாத்

றந் -பற் ைவயா

றந் , அறம் ணாின்-பிறவா ைமக்குாிய

அறெநறிைய ேமற்ெகாள்ேவாமாயின், நம்ைமத் ெதாடர்ந்தன வல்லநம்ைமத்ெதாடரா
என்

ஒழி ம், இ

சிறந்தைத என்

எண்ணி-இந்ெநெறேய சிறந்ததாம்

ணிந் , ெசம்ைம ெசய்யார்-அறத்ைதச் ெசய்யாராய், இறந்த காலத் -
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ற்காலத்ேத, எண்ணிறந்தனர்கள்- எண்ணில்லாத மக்கள், எல்லாம்-அைனவ ம்,
இறந்தனர்- பலகா ம் பிறந்திடற்ேக இறந்தார்கள் காண் எ- .
ேதாைக, மயில்; காதல்பற்றி உயர்திைணக்கண் வந்த . இவ் வா பிறப்ப குறித்
ன்ைனப்பிறவியில் இறந்ேதாம் என்பைத நிைனப்பிக்கும் குறிப்பால் "பிறந்த நாம்"
என்றான். உடம்பைவ: அைவ, சுட் . உடம்ைப நமெதன்னா கழித் அறம் ணர்தல்
ேவண் ெமன்றற்கு "ேபணாத் றந் அறம் ணாின்" என்றான். ேபணாைமக்கு ஏ
ற ள்ளமாத ன், ேபணாைம ம் ற ம் உடன் கூறினான். ணாின் எனேவ,
ணர்த ன் இன்றியைமயாைம வற்
த்தப்பட்டதாம். அறம் ணர்ந்தார்க்குப்
பிறவியில்ைல ெயன் றற்கு உடம்பின்ேமல் ைவத் , "உடம்பைவகள் அறம் ணாின்
ெதாடர்ந்தனவல்ல" என்றான்.; பிறவியாவ

உடம்ெப த்தலாத

பற் ைவயின், அ காரணமாக விைனபல ம் வந்

ன். உடம்பின்ேமல்

கூ ேமயன்றி, அறம்

ைககூடாெதன்ப க த் . அறத்தின் பயன் பிறவிெக தல்; இஃ
உடனிகழ்ச்சியாத ன் "ெதாடர்ந்தன வல்ல" என இறந்த காலத்தாற் கூறினான்.
சிறந்தைத:ஐகாரம், சாாிைய. பிாிநிைல ேயகாரம் பிாித் க் கூட்டப்பட்ட . ெசம்ைம,
அறம். "ெசம்ெபா ள் கண்டார் வாய்ச்ெசால்"1 என் ழிப்ேபால. தாம், கட் ைரச்
சுைவபட நின்ற . ஏகாரம், அைச; ேதற்ற மாம். உடம்ைபத் றந்

அறம் ணர்ந்தார்

ெப ம் நலன் கூ வார், ற வா அறம் ாியாதார் ெசயலால் விளக்கி "இறந்த காலத்
ெதண் ணிறந்தனர்கெளல்லாம்" என்றார். இ " றந்தார் ெப ைம ைணக்கூறின்
ைவயத் திறந்தாைர ெயண்ணிக்ெகாண் டற் "2 என்ற தி வள்
உட்ெகாண்
த்தல் காண்க.

வப் பயைன

-----------1. குறள், 61. 2. குறள். 22.
நரககதியிற் ெபற்ற உடம்பின் ெப ைம ம் அழி ம் கூறல்
ழெமா
ன்றிற் ெறாட்
ாிெவஞ் சிைலக ைளஞ்
ெற
ைற ெப கி ேமன்ேம ெலய்திய உ வ ெமல்லாம்
அழ
ண் ழ்கி யன்ன வ நைவ நரகந் தம் ள்
உைழவிழி நம்ேமா ெடான்றி ெயா வின உணர லாேமா.
உைர:- உைழவிழி-மான்ேபா
ெதாட் -உடம்பின் உயரம் ஒ

ம் கண்கைள ைடய தங்ைகேய,
ன்

ழம் ெதாடங்கி,
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ழம் ஒ

ன்றில்

ாிெவஞ்சிைலகள்

ஐஞ்
- வ ய ெவவ்விய வில்ெலன் ம் அள ஐஞ்
ஈறாக, எ
ைறஏழ்நரகத் ம் ஏ
ைற. ேமன்ேமல்-ஒவ்ெவா நரகத் ஒவ்ெவா
ைரயி
ந் ம்
ேமன்ேமலாக, ெப கி- ஒன்றிெனான்

இரட் த் ப் ெப குவதால், எய்திய உ வ

ெமல்லாம்-உண்டாகிய உடம் கெளல்லாம், அழ

ள்

ழ்கியன்ன- ெந ப்பில்
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ழ்கினாற்ேபான்ற, அ நைவ நரகம் தம் ள்-ெபா த்தற்காிய
நரகங்களில், நம்ேமா

ன்பத்ைதச் ெசய் ம்

ஒன்றி-நம் யிர் இ த்தற்கு இடனா யி ந் , ஒ வின-ஒழிந்தன,

உணரலாேமா-அைவ இத்

ைணயெவன்

நரவைக ேயழ் என் ம், ஒவ்ெவான்றி

உணர
ம்

ேமா,

ைறேய பதின்

யா

எ- .

ன் ம், பதிெனான் ம்,

ஒன்ப ம், ஏ ம், ஐந் ம், ன் ம், ஒன் மாகப் ைரகள் உண்ெடன் ம், இவற் ள்
பதின் ன்
ைரயிைன ைடத்தாகிய தல் நரகம் எல்லாவற்றிற்கும் கீழாம்
நரகெமன் ம், அதன்ேமல் ஏைனய ப ப்ப யாக ளெவன் ம் ேம
ல்கள் கூ ம். கீழாம் நரகத் ப் பதின் ன்றாம் ைரயி ள்ேளார்
யர ள்ள

டம்பினராய்த் ெதாடங்கி ஏேழ

பின் அதற்குேமற்பட்ட ைரையயைடந்
ைர ைரயாக ஏ
உழ

நரகத் ம் எ

வெரன் ம் கூ ப. "

வில்ேலழ் விரலா

க்காேல

உயர்ந் ,

இரட் த்த உயரம் ெபற் , இவ்வாேற

ைற , ஐஞ்
ன்

சம் வில்லள

மந்தரம் த ய
ன்
ழ

யர்வாம்

ளகீழ், எ வாயி ைதஞ்

வில்

யரம் எய் ங் கா ம்

தலாம் ைரயின்,

ன்

வில்ெலய் தள ம், வ வா தி ெதா

மிரட் ய தாம்"1 என வ தல் காண்க. சிைலெயன்றதற் ேகற்ப, "

ாிெவஞ் சிைல"

என்றான்; "கு திக்ேகாட் க் குஞ்சரநகரம்" என்றாற்ேபால. பிறவ மிடத் ம்
இவ்வாேற கூறிக்ெகாள்க. இந்நரகத் ள் ெபா த் தற்காிய ெவப்ப ண்ைமயின்,
"அழ

ள்

ழ்கியன்ன ய நைவ நரகம்" என்றார். "ேம ேந ாி ப் வட்ைட

யிட்டவக் கணத்தி

ள்ேள, நீெரன

க்கும் சீத ெவப்பங்கள் நின்ற"2 என்ப.

இந்நரகத் ப் பட்டாைரத் ேதவர்க்கும் மீட்டல் அாிதாத ன், அ நைவ ெயன்றா
ெரன் மாம்; "விைனயி ரண் டாநரகில்

ழ்ந்த

ைன மீட்டல்,

னிவாிைற

தனக்குமாி தாய ள தாகும்"3 என்றல் காண்க. பிறவிேதா ம் எ த்த

டம் க

ம்,

அவற்றால் ெசய் ெகாண்ட தீவிைனக ம், அவற்றிற்காக நரகத்தில் ழ்ந்
ைர
ைரேதா ம் எ த்த டம் க ம் எண் க்கு அடங்கா ைமயின் "உணரலாேமா"
என்றான்.
---------1.ேம . 939 2.ேம . 945. 3. ேம .958 (பாடம்)
அக்கதி நீங்கி விலங்குடம் ெபற் அழிந்த ெசய்தி கூறல்
அங்கு யயங்கம் பாக ம * ைற ெப கி ேமன்ேமல்
ெபாங்கிய ேவாைரஞ்
ைகெப
ைட டம்
ெவங்கனல் விைனயின் ேமனாள் விலங்கிைடப் க்கு ழ்ந்
நங்கைள வந்

கூ

நடந்தன அனந்த மன்ேறா.
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--------*அங்கு

யங்க மாதி ய

; அங்கு

யங்கம் பாக ம

.
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உைர:- அ

-எண்ணிறந்தனவாகிய அ

க்கள், அங் கு

அங்குலத்தின் கணிக்க

யாத ஒ பாகமாக,

வைகயாற்றெலா

த

நீங்காைம

ைற ெப கி-குணங்களால் கட் ண்டல்

யவற்றால் ெப கி, ேமன்ேமல் ெபாங்கிய-

ப ப்ப யாக உயர்ந்த, ஓர் ஐஞ்
யளவினதாகிய,

யயங்கம் பாகம்-ஓர்

ைகெப ம்-ஓர் ஐஞ்

ேயாசைன

ைட டம் - ைடநா ம் உடம் , ெவங்கனல் விைனயின்-

ெவவ்விய ெந ப் ப்ேபால ெவ ப் ம் விைனயினால், ேமல் நாள்- ற்பிறவிகளில்,
விலங்கிைடப் க்கு ழ்ந் -விலங்கு கதிக்குட் ெசன் பல்வைக விலங்குடம்பாய்த்
ேதான்றி, நங்கைள வந் கூ -நம்ைம வந்
அழிந்தைவ அளவில்லாதனவாகும் எ- .
அ
ம

க்கள் அங்கு யயங்கம்பாகம்
க்கள் கூ

டாற்றல்
நரகத்தி

யங்கு

கூ யி ந் , நடந்தன அனந்தம் அன்ேறா-

ைறேய ெப குந்திறத்ைத, "அனந்தமா

யயங்கம் பாகிற், குணங்களாற் ெசறியக் கட் க் குணங்கேளா

ன்றில்,"1 தணந்திடா

ெப கு ெமன்ப. ைக-ேயாசைன. ஏழாம்

ள்ள நாரகன், ஐஞ்

ைக

யர ற்ற உடம் ெபற்

விலங்குகதி ட் பிறப்பனாத ன், "ஓைரஞ்

உலந்த பின்

ைகெப ம் உடம் " என்றார். "எ தா

நரகத் இயல்பாய ைவஞ்
, ஒழி யா வி ந்ெத ேமாசைனேய"2 என்றார்
பிற ம் எனவறிக. விைனகனல்ேபால ெவ ப் ெமன்பைதத் தி வள் வ ம் "தீயைவ
தீயி மஞ்சப் ப ம்"3 என்றல் காண்க. இதனால் நரககதிக் கண் பிறந் ழன்ற காலத்
வந்த உடம்பைனத் ம் ஐஞ்
ேயாசைன உயர ைடயவாகி ம்
வில் அழிந்தன
என் ம், அதன் பின் விலங்குகதி ட்ேடான்றிய காலத்ெதய்திய விலங்குடம் க
அவ்வாேற அழிந்தன என் ம் கூறி உடம்பின் நிைலயாைமைய வற்
அபயமதிையத் ேதற் வானாயினன் என்க.

ம்

த்தி, அபய சி

------------1. ேம . 101. 2.ேம . 94. 3. குறள்.202.
மக்க டம் ெபற் அழிந்த ெசய்தி கூறல்
ஓாிேனார் ழங்ைக தன்ேம ேலாெரா பேதச ேமறி
ாிெவஞ் சிைலகண் வி ராயிர ற்ற உற்ற
பாாின்ேமன் மனித ாியாக்ைக பண் நாங் ெகாண் விட்ட
வாாிவாய் மண

மாற்றா வைகயின வல்ல ேவாதான்.

உைர:- ஓாின்-ஆரா மிடத் , ஓர்

ழங்ைக தன்ேமல்- ஒ
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ழங்ைக

உயரத்தி
ந் ேமல்ேநாக்கி, ஓெரா பேதசம் ஏறி-ஒவ்ெவா பிரேதசமாக உயர்ந் ,
ாிெவஞ் சிைலகள்
ராயிரம் ற்ற உற்ற-ெபாிய ெவவ்விய வில்ெலன் மள
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ஆறாயிரங்கா ம் உயர்ந்

ெசன்

பின் ப ப்ப யாகக் குைறந்

ழ யரேம

ெபா ந்திய, பாாின் ேமல் மனிதர் யாக்ைக-நிலத்தின்ேமல் வா ம் மக்க
உடம் க

ள், பண்

- ற்பிறவியில், நாம் ெகாண்

ைடய

விட்ட-நாம் எ த் க் கழித்த

உடம் களின் அள க்கு, வாாிவாய் மண ம்-கட டத்
ஆற்றாவைகயின் அல்லேவா-ஈடாகாவாம் எ- .

ண் மண ன் ெதாைக

ம்,

உச்சர்ப்பிணி, அவசர்ப்பிணி என் ம் இ வைகக் காலத் ம் மக்க டம் ஒ
ழ
உயரத்தி
ந் ெப கிப் ெப கி ஆறாயிரம் வில்லள உயர்ந் பின்னர்
அதனினின் ம் கு கிக் கு கி ஒ
ழ யரத்ைத யைட ெமன் ைசன ல்கள்
கூ ம். ன்ைனப்பிற வியில் எ த்த உடம் கட்கு வாாிவாய் மண மாற்றா
என்றாற்ேபாலத் தி த்தக்கேதவ ம் "ெதால்ைலநம் பிறவி ெயண்ணில் ெதா கடல்
மண

மாற்றா ெவல்ைலய"1 என்றார். பேதசம், பிரேத சம் என்பதன் திாி .

"உயிர்ப்பேதசம்"2 என் ழிப்ேபால.
--------------------1.சீவக.270. 2.ேம .102
ேதவ டம் ெபற் அழிந்த ெசய்தி கூறல்
இ
ழ மாதி யாக ெவய்திய வைகயி ேனாங்கி வ சிைல*
யி பத் ைதந்தின் வந்
ம் அங்க ெமல்லாம்
தி ம தவத்திற் ெசன் ேதவர்தம் உலகிற் ெபற்ற
ெதா வரால் உைரக்க லாேமா உலந்தன அனந்த மாேலா.
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-------(பாடம்) *வாிசிைல
உைர:- இ

ழமாதியாக-இரண்

என்ற கூட்டத் ப் பல ேவ
இ பத்ைதந்தின் வந்

ழம்

தலாக, வைகயின் ஓங்கி-மனிதர் பவணர்

வைககட் ேகற்ப உயர்ந் , வ -வ கிற, சிைல

ம்-இ பத்ைதந்

அங்கெமல்லாம்-உடம்ெபல்லாம், தி ம

வில்லளவாக உயர்ந்

வ ம்,

தவத்தின் ெசன் -ெசல்வமிக்க

தவங்காரணமாக எ த் , ேதவர்தம் உலகிற் ெபற்ற -ேதவ லகிற் ெசன்

ெபற்ற

தாகிய உடம்ப, ஒ வரால் உைரக்லாேமா-ஒ வரால் அளவிட் ைரக்க
யா .
உலந்தன அனந்தம்-அழிந்த ேதவ டம் க ம் அளவில்லன வாகும் எ- .
மனிதர், ஆாியர் மிேலச்சர் என்

ம் இ வைகயர், இவ ள் ஆாியராகிய நன்மக்கள்,

உத்தம மி, மத்திய மி, சகன்னிய மி ெயன்ற
இ

ழ

டம் ெபற்

ன்றிடத் ம் வாழ்பவராய், தீக்காலத்

உயர்வர். பவணராவார்: அசுரர், நாகர், ெபான்னர், தீவர்,
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திைசயர், தீயர், உதகர், வா வர், மின்னவர், ேமகர் எனப் பலராய் ேமகாிற் ெறாடங்கி,
அசுராீறாக இ பத்ைதந் வில் யர்ந்த உடம்ப ெப வர். இவற்றின் விாிைவ
ேம மந்தர ராணத் ட்1 காண்க. நன்மக்களாய்ப் பிறந்
எ த்ேதா

த ன், அவர்கட்குாிய "இ

இவ் யர்ச்சிக்கும் ஏ

ழமாதியாக" என்

தவமாத ன், "தி ம

இவ் டம்ெப த் க் கழித்

கிளந்ேதா தினான்.

தவத்திற் ெசன் " என்றான்.

யர்ந்தவர் ேதவ

உலகில் ெபற்ற " என்றார். ெபற்ற

ெபற்ற உடம் கைளேய

டம் ெப பெவன்றற்கு, "ேதவர்தம்

உைரக்கலாேமா என இையக்க. ஓ, எதிர்மைற.

உைரத் தற் காகாைமக் ேக , இஃெதன்பான் "உலந்தன அனந்த" ெமன் றான்.
"தி ம ...அனந்தம்" என்ப , "பவங்க ேடா ம், ம

விநா மகிழ்ந்

ெசன்ற பிறப்

மற்றத க் கப்பால், ஒ வரா ைரக்கலாகா லந்தன பிறவி ேமனாள்"1 என்ற
ேம மந்தர ராணச் ெசய் ள ைய நிைனப்பித்தல் காண்க.
---------1.ேம . 1007
நரககதி தல் ேதவகதி யீறாகப் ெபற்ற உடம் களின் அழிைவத் ெதாகுத் க் கூறல்
ன்பகா ரணமி ெதன்ேற டக்க ெகன ந் ஞ்சா
அன் றா நரகர் யாக்ைக யைவக ம் அமரர் கற்பத்
தின்பகா ரணமி ெதன்ேற ெயம் டன் இயல்க என்ேற
அன் ெசய் தனகள் தா ம் அழி நா ளழி

மன்ேற.
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உைர:- இ
ன்பகாரணம் என் -இவ் டம்
ன் பத் க்கு ஏ வாம் என்
டக்கு அ க என ம் அதன் ெதாடர்ச்சி யில்லாெதாழிக என்
யற்சி ெசய்
ெதா க்கப்ப ம்,

ஞ்சா-அழியாத, அன் றா-எவரா

யாக்ைக அைவக

ம்-நரக ைடய உடம் க

இ

இன்பகாரணம் என் -இஃ

இயல்க என் -எம்ைம விடா
தா ம்- அன் ெசய்

க தி,

ம் வி ம்பப்படாத, நரகர்

ம், அமரர் கற்பத் -ேதவ லகங்களில்,

இன்பத் க்குக் காரணமா ெமன்றறிந் , எம் டன்

ெதாடர்வனவாக என்

ஈட்டப்ப ம் உடம் க

வி ம்பி, அன் ெசய்தனகள்

ம், அழி ம் நாள்-தத்தம் எல்ைல

வில், அழி ம்-அழிந் ெதாழி ம் எ- .
எ வைக நரகத் ப் பல்வைகப் ைரகளி
ன்பத் க்குட்பட்
ஞ்சாதாயி

ம்

யாக்ைக யைவக

ம் நரகர் எத்

ைணேயா

வ ந்தியேபா ம் இறத்தல் இல ராத ன் " ஞ்சா" என் ம்,
ன்பத் க் ேக

வாெமனத் ெதளிந்தைம ேதான்ற, "அன் றா நரகர்

ம்" என் ம் கூறினான்; "எறிெவம் பைடயா

வர் ழ்ந் ெதழலால்,

உ ெவந் யரல்ல டம் விடார்"1 என் பிற ம் கூ தல் காண்க. ேதவர் ெப ம்
உடம் ேபரழகும் ெப மண ம் ேபாின்ப ம் உைடயவாக ன் அவற்ைற யைனவ ம்
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வி ம் தல் பற்றி "அன் ெசய்தனகள்தா ம்" என்றான். ேதவ ராயவ ம்
இறந் ப த ண்ைமயின் இதைனக் கூறினான் என்க.

வில்

---------1. ேம மந். 942
இந்திர டம் ம் அழிவேத ெயனல்
வந் டன் வணங்கும் வாேனார் மணி ைன மகுட ேகா
தந்தி வ க ேளந் ந் தமனிய பீட மாக
இந்திர விபவம் ெபற்ற இைமயவ ாிைறவ ேர ந்
தந்தி

வம் ெபான்றித் தளர்ந்தன ரனந்த மன்ேறா*
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---*(பாடம்) ெபான்றித் தளர்ந்தன ரனந்த ரன்ேறா
உைர:- உடன்வந்

வணங்கும் வாேனார்-திரளாகக்கூ

வந்

ேதவர்களின், மணி ைன-மணிகளால் இயன்ற, மகுட ேகா -

வணங்கும்
களின் ெதாைக,

தம்தி வ கள் ஏந் ம்-தம் தி வ கைளச் சுமக்கும், தமனிய பீடமாக- ெபாற் பீடமாக
அைமய, இந்திரவிபவம் ெபற்ற-இந்திர ேபாகத்ைதப் ெபற் ள்ள, இைமயவர்
இைறவேர

ம்- ேதவர்க்கிைறவராயி

உ
ம், ெபான்றித் தளர்ந்தனர்-தளர்ந்
எ- .
வாேனார், இந்திரகற்பத்

ம், தம் தி

வம்-தங்க

ைடய தி

ம்

அழிந் தவர், அனந்தம்-எண்ணில்லாதவராகும்

வா ம் ேதவர்கள், ேதவராகிய ேபா ம் பிற ேதவர்களால்

ஒ க்கப்ப த ம், பிறைர வணங்க ம் பிறர்க்குப் பணிெசய்த ம் அவர்கட்கு
இயல்பாத ன் "வணங்கும் வாேனார்" என் ம் "மகுட ேகா தமனிய பீடமாக" என் ம்
கூறினார். "ேதவேர தா மாகித் ேதவரால் ெதழிக்கப்பட் ம், ஏவல்ெசய் திைறஞ்சிக்
ேகட் ம் அணிகமாப் பணிகள் ெசய் ம், ேநாவ "1 என்
இந்திரவிபவம், இந்திர ேபாகம், "இந்திர விபவ ேம

ேதவ ம் கூறினர்.

ம் நின்றெதான் றியார்க்கு

மில்ைல"2 எனப் பிற ம் கூ தல் காண்க. தி
வம், உம்ைமத் ெதாைக. தி ைவ
உ வத் க்கு அைடயாக்கி மைம ம். "மகுடேகா தி வ கேளந் ந் தமனிய
பீடமாக" என்ற , தி வ வில்

ைவத்

வணங்க என்றவா .

----------1.சீவக. 2811. 2. ேம மந் 934
மண்ணா ம் ேவந்தர் ெபற்ற உடம் ம் அழிவேத எனல்
மக்களிற் பிறவி ள் ம் மன்னர்தம் மன்ன ராகித்
திக்ெகலா ம ப்ப த் ந் திகிாியஞ் ெசல்வ ேர ம்
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அக்குலத்

டம் ேதான்றி யன் ெதாட்

ஒக்கநின் றார்கள் ைவயத் ெதா வ

ன்

கா ம்*

மில்ைல யன்ேற.
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---*"அன்

ெதாட் ன் கா

உைர:- மக்களிற் பிறவி ள்

ம

ம்பிற் ெபற் வந்த"- ேம . 204.

ம்-மக்களாய்ப் பிறந்ேதா

ள்

ம், மன்னர்தம்

மன்னராகி-அரசர்க்கரசராய், திக்கு எலாம் அ ப்ப த் ம்-எட் த் திக்கி
ேவந்தைர ெவன்
தி

அ பணியைவக்கும், திகிாியஞ் ெசல்வேர

ைடய ேபரரசராயி

ம், அக்குலத்

ள்ள

ம்- ஆைண ெச

த் ம்

உடம் ேதான்றி-அவ்வரசர் குலத்திற் பிறந் ,

அன் ெதாட் இன் கா ம்-அன்
தல் இன் வைர, ஒக்க நின்றார்கள்ஒ தன்ைமயாக அழிவின்றி இ ந்தவர்கள். ஒ வ ம் இல்ைல-ஒ வேர ம்
இல்ைலயாயினர், காண் எ- .
பிறவி, ஆகுெபயர். இன், அல்வழிக்கண் வந்த சாாிைய. திகிாி, அரசியலாைண,
"திகிாியஞ்ெசல்வேர ம்" என்றதனால், அத்தைகய ெசல்வராதல் மிகவாிெதன்ப
ெபற்றாம். அக்குலத் என் ழிச் சுட் அவ்வ ைம குறித் நின்ற . உடம் ேதான்றி
என்ற உடம்ெபா பிறந் என்றவா . அரசர்க் குாிய உ
ம் தி
மைமந்த
உடம் ெபறல் அாி
ேதவ

"உ வின் மிக்கேதார் உடம்ப

ெப த

மாிேத"1 என்றார்

ெமன வறிக. ஒக்கநின்றார், ஒ தன்ைமயாய் உடம்பழியா

நின்றவர். ஒ வ ம், உம்ைம,

நிைலத்

ற் . இச்ெசய் ைள, "மைலமிைச மதியி னீழல்

ப திேபால் மத்தயாைனத், தைலமிைசக் குைடயி னீழல் தரணிைய
நிலமிைச யின்

*கா

நின்றவ ாில்ைல"2 என்பதேனா

மாண்ேடார்,

ஒப் ேநாக்குக.

--------1. சீவக. 2752. 2. ேம . 918.
உடம் ெப த்த ம் வி த்த ம் இ ேபா ம் எனல்
ஆைட ன் னைசஇய* திட்ேடா ரந் கி லைசத்த ெலான்ேறா
மாட ன் ன வி த்தர் வளமைன குத ெலான்ேறா†
நா
னவ் வைக மஃேத நமதிறப் ெபா பி றப் ம்
பா வ தினிெயன் நங்ைக பாிெவாழிந் தி க என்றான்.
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--------(பாடம்) † ன ய, ெனாழிய. ‡ திதின்வாழ்க, வதித ெலான்ேறா.
உைர:- நங்ைக-நங்ைகேய,

ன் அைசஇய

பைழயதாகிய ஆைடையக் கழித்

ஆைட இட் - ன்ேன உ த் ப்

வி , ஓர் அம் கில் அைசத்தல்-ஓர் அழகிய
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த்தாைட யணிவ ம்,
ெந

மாடம்- ன்ேன வாழ்ந்ததாகிய ெப மைன, வி த் -

நாள் கழிந்தைமயின் நிைல தளர்ந்தெதன்

வளவிய
நம

ன்ன

மைனெயான்றின் கண்ேண ெசன்

இறப்ெபா

எல்லாவற்றா

வாழ்வ ம், நா ன்- ஆரா மிடத் ,

பிறப் ம்-நம் ைடய இறப் ம் பிறப் ம், எவ்வைக ம்-

ம் ஒத்தன வாம், அஃ

இனிப்பாட்டாற்பா

இனி பா வ என்-அதைன

வதால் உளதாகும் பயன் யா ? ஒன் மில்ைல. பாி

தி க-அவ்விறப் க் குறித்
கூறினான் எ- .

வ ந் தைல ெயாழிவாயாக, என்றான்-என்

ன்
த்த ஆைடகழித் ப் த்தாைட
வளமைன குத ம் இறந் பிறப்பார். ஒ
உடம் ெப

அதனின் நீங்கி, வளமைன குதல்-

தற்கும், ஒ

ஒழிந்
அபய சி

த்த ம், பைழய மைனயின் நீங்கிப் திய
கதிக்கண்ேண ஓ டம் நீங்கிப் பிறிேதார்

கதிக்குாிய உடம்ைப விட் ப் பிறிேதா

கதிக்குாிய உடம்

ெப தற்கும் ைறேய உவமமாம். ஒன்ேறா, எண்ணிைடச் ெசால். ஒத்தன என்ப
அவாய்நிைலயான் வந்த . அஃேத என்பைத இறப் க்கும் பிறப் க்கும் தனித்தனிேய
கூட்
ேகாட

ப்பி மைம ம். ஆைட வமத்ைத இறப் க்கும், மைன வைம பிறப் க்கும்
ெமான் .

----------அபயமதி தன்பால் அச்சமின்ைம கூறல்
அண்ணனீ ய ளிற் ெறல்லாம் அ வ ப் ைடய ெமய்யின்
நண்ணிய நமெதன் ள்ளத் தவர்க க் கு தி நா ன்
விண்ணின்ேம ன்ப மல்லால் விைழபயன் ெவ த் நின்ற
கண்ணனாய் நங்கட் ெகல்லாங் கட் ைர ெயன்ைன ெயன்றாள்.
உைர:- அண்ணல்-அண்ணேல, நீ அ ளிற்
அ வ ப் ைடய ெமய்யின்-அ
என் - நமக்ேக

எல்லாம்- நீ உைரத்தைவ யா ம்,

வ ப்ைப உண் பண்

ாிய ெபா ள் என்
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கின்ற ேதகத்ைத, நம

க தி, நண்ணிய உள்ளத் தவர்க

அதன்ேமல் மிக்க பற் ைவத்தி க்கின்ற உ◌்ள்ளத்ைத

க்கு-

ைடேயார்க்கு, நா ன்-

ஆராயின், உ தி- உ திப்ெபா ளாகும், விண்ணின் ேமல் இன்பம் அல்லால்ேதவ லகத் க்கும் ேமற்பட்ட உறச்சிக்கண்

ள்ள ேகவலப் ேபாின்பமன்றி, விைழ

பயன்-இந்நில லகத்ேத லன் களால் வி ம்பப்ப ம் ேபாகப்ெபா ள்கைள, ெவ த்
நின்ற நங்கட்ெகல்லாம்-ெவ த் த்

ற

ண்

க்கும் நமக்ெகல்லாம், கண்ணனாய்-

கண்ேபான்றவேன, கட் ைர என்ைன- வகுத் ம் விாித் ம் உைரப்ப
என்றாள்- என் அபயமதி கூறினாள் எ- .

ஏேனா,
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என் ம் நரம் ம் கு தி ம் ேதா
இயல்ைபப் றமறியாப் பார்த்

ம் அ க்கும்

க்க

ம் ேசரவி க்கும் யாக்ைகயின்

ெவ த் ெதா க்கினைம ேதான்ற, "அ வ ப் ைடய

ெமய்யின்" என்றாள். பிற ம், "என்பிைன நரம்பிற் பின்னி
ெமத்திப், ன் றந் ேதா ன்

ய க்ெகா

க்கள் ேசா ம், ஒன்ப

ன்பயில் குரம்ைப"1 என்றார். இதைன இவ்வா
தாெமனக் க தி

திரந்ேதாய்த் திைறச்சி

ழல்வர் என்றற்கு, "நமெதன்

வாயிற் றாய

உணராதார் இவ் டம்ேப
நண்ணிய உள்ளத்தவர்கள்" என்றாள்.

இவ் ள்ளம் அறிவின் சி ைம காரணமாகப் பிறப்பதாக ன், அவ்

ள்ள

ைடயார்க்கு அபய சியின் ெசாற்கள் மிக்க பயன் த வன என்றைதத் ெதளிந் ,
"உள்ளத்தவர்க

க்கு உ தி நா ன்" என்றாள். "ஊன்பயில் குரம்ைப தன்ேமல்

அன்பறா மாந்தர் கண்டாய் அறிவினாற் சிறிய நீரார்"2 என் சான்ேறா ம் கூ தல்
காண்க.
லகத் க்கும் ேமற்பட்டதாகிய உச்சியிடத்ேத இ ந் ேபாின்பம்
கர்தைல ேகவல த்தியின்பம் என்ப " னிவ
லக ன் மிைறஞ்ச
லகி
ச்சி, கைனகழ லரச நிற்றல் ைகவல மாகுங் கண்டாய்"3 என்பதனா லறிக. கட் ைர,
கட் ைரத்தல்; அஃதாவ

ேகட்பார் மனங்ெகாள்

மா

வகுத் ம் விாித் ம்

ெதளித் ைரத்தல். அபய சி, "நங்ைக நீயஞ்சல்" (32) என்ப
னைசஇய " (44) என்

தல் "ஆைட

ம் ெசய் ள்வைரப் பல்வைகக் கதிர்களி

ன்

ம் பிறந்திறந்

வந்த

வரலாற்ைற எ த்ேதாதினைமயின், "கட் ைர ெயன்ைன" ெயன்றாள்.
------------1. ேம . 116, 2. ேம . 116. 3. ேம மந். 106
உடம்ைப வி தற்கண் தன்மனத்ேத அச்சமின்ைம கூறல்
அ விைன விைள ளாய அ ந் யர்ப் பிறவி ேதா ம்
ெவ விய மனத் நம்ைம
ல விைளந்த வா ம்
தி
ைட ய கள் தந்த தி வறப் பய ந் ேதறி
ெவ விதா* வி த்த வாழ்க்ைக வி வதற் கஞ்ச

ண்ேடா.
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---------(பாடம்)* ெவ விநாம்.
உைர:- அ விைன விைள ளாய - ேபாக்குதற்காிய விைன கள் ேதான் தற்
கிடமாகிய, அ ந் யர்ப் பிறவிேதா ம் - ெபா த்தற் காிய
பிறப் க்கள் ேதா ம், ெவ விய மனத்
த

நம்ைம - அவற்றிற்கு அஞ்சி மனம்

யவற்ைறக் காத்ெதா கிய நம்ைம,

ேதான்றித்

ன்

த்திய வைக

வத்ைத ைடய சுதத்த
சினத மப்பயன்க

ம், தி

னபத்ைதத் த கின்ற

இல விைளந்தவா ம் - விடா
ைடய கள் தந்த - ேகவல ஞானமாகிய ெசல்

னிகள் நமக்கு உைரத்த ளிய, தி வறப்பய

ம், ேதறி-ெதளிய

ம்-

ணர்ந் , ெவ விதா-பயனற்றதாகக் க தி,
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வி த்த வாழ்க்ைக-பற் ைவயா விட்ட இவ் டம்பின, வி
விட் வி தற்கு, அஞ்சல் உண்ேடா. அஞ்சுவ
விைனயான
உடம்ெபா

ஆகா

தன்ைனச் ெசய்த உயிாின்கட் கிடந்

வதற்கு- இப்ேபா

எ- .
அ

க் குழிப் குவதன்றி,

நின் , அஃதழி ங்கால் அழிவதன்றாக ன், "அ விைன" ெயன் ம்,

உயிர் உடம்ெபா

கூ

ல ங் காலத்ேத அவ்விைன யீட்டப்ப த

ன், உடம்ைப

அதற்கு "விைள ள்" என் ம், அவ்விைனத் ெதாடர்பால் கதி ேதா ம் ெப ந் யர்
எய் த ன் "அ ந் யிர்ப்பிறவி" ெயன் ம் கூறினாள். "பிறந் நாம் கதிகள் நான்கிற்
ெப ந் ய

ழக்கும் ேபா ம்

றந்திடா விைனகள்"1 என் ம் "தீக்கதிநான்குற்சார்ந்

ெசல் ழித் ைண மில்ைல"2 என் ம் பிற ம் கூ தல் காண்க. விைனவிைள க்
கஞ்சித் தம்ைமக் காத்ெதா கிய ேபாழ் ம் ெசய் தீட் ய விைனப்பயைன கர்ந்ேத
கழிக்க ேவண் த ன், பல பிறவி க
என்றாள்.

-விகாரம்.

ம் விைளந்தன என்பாள் "

ல விளந்தவா ம்"

சினத மத்ைத, தி வறம் என்ப; "அாிய

தி வறமல்லதில்ைல"3 என்றார் பிற ம். ெவ விதா எனற்பால
எ ைகயின்பங்குறித் "ெவ விதா" என வந்த . மனத்தால் ெவ த்ெதாழித்த
ெவான்றிைன ெமய்ேய வி தற்கு அஞ்சுவதில்ைல யாத ன், "வி த்த வாழ்க்ைக
வி வதற்கு அஞ்ச
"வாழ்த

ண்ேடா" என்றாள். வாழ்க்ைக, ஆகுெபயரால் உடம்பிற் காயிற் .

யிர்கன்னள் ஆயிைழ"4 எனவ ம் தி வள்

வப் பய

ம்

இச்ெசாற்குறிப்ைபத் ெதளிவித்தல் காண்க. ஓகாரம், எதிர்மைற.
---------1 ேம மந். 112. 2.ேம . 469. 3.ேம மந். 118. 4.குறள். 1124.
அபய சி கூறியதற்கு அபயமதி அைமதி காட்டல்
ெபண் யி ரளிய* தாேம ெப ந்திற லறி ம் ேபராத்
திண்ைம
ைடய வல்ல சிந்ைதயி ெனன்ப ெதண்ணி
அண்ணனீ ய ளிச் ெசய்தா யன்றிநல் லறத்திற் காட்சி
கண்ணிய மனத்த ாிம்ைமக் காத

ைடய ேராதாம்.
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-----(பாடம்)*ெரளிய.
உைர:- ெபண்

யிர்-ெபண்

டம்ெப த்த உயிர்கள், அளிய-அளிக்கத்தக்கன,

ெப ந்திறல் அறி ம்-ெப ைம சிறக்கும்

ண்ணறி ம், ேபராச் சிந்ைதயின்

திண்ைம ம் கலங்காத மன வன்ைம ம், உைடய வல்ல-உைடயைவ யல்ல, என்ப என்

சான்ேறார் கூ வைத, எண்ணி- க திக்ெகாண் , நீ அ ளிச்ெசய்தாய்-நீ

இவற்ைற உைரத்தாய்ேபா

ம், அன்றி-அல்ல

உம், நல்லறத்தில்-
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சிேனந்திரத மத்தில், கண்ணிய மனத்தர்- க த்

ன்றித் ெதளிந்த மன ைடயவர்கள்,

இம்ைம-இப்பிறவியின்கண், காதல் உைடயேரா-வி ப்பத்ைதக் ெகாள்ளார் எ- .
ெசய்த விைனக்ேகற்ப உயிர்கள் ஆணாகப்பிறந்தன ெபண்ணாக ம் ெபண்
ஆணாக ம் பிறக்குமாத ன், ெபண்ெணன்னா
"ெபண்

யிர்" என்றாள். "விைனெய

அனகனா

ங் குயவ னம்ைம ேவற்

வந் தன்ைனப் ெபண்

வியற்றல் கண்டாய்,

வாக்கி யாங்ேக, மைனவிைய மக

மகைளேய ைமந்த னாக்கி, நிைனவினால்
காண்க. " ண்ணறி ைடேயார்

ேவற் ைம நயந் ேதான்ற

ெலா

த்
பழகி

நின்றார்"1 என்

மாக்கி

பிற ம் கூ தல்

ம், ெபண்ணறி ெவன்ப

ெப ம்

ேபதைமத்ேத"2 என்ற ெகாண் , "ெப ந்திறல் அறி ம்" என் ம்,
"ெபண்ெணனப்ப வ ேகண்ேமா பீ ல பிறப் மன்ேனா, உண்ணிைற

ைடயவல்ல

ெவாராயிர மனத்தவாகும்"3 என் ம், "மகளிர் மனம்ேபால ேவ ப ம்"4 என் ம்
சான்ேறார் உைரப்பதால், "ேபராத்திண்ைம ம் உைடயவல்ல சிந்ைதயின் என்ப "
என் ம் உைரத்தாள். ேமேல, "கட் ைரெயன்ைன" (45) என்றவள், அக் கட் ைரக்கு
அைமதி ம் உடன் கூற ற் , தன்ைனப் பிறர்ேபால கூ ம் குறிப்பில்ைவத் ப்
ெபண் யிாின் இயல்ைப எ த் ைரக் கின்றாள். ன் லகத் ம் ன்
ம்
உயிர்கைள, "ஈன்றதாய் ேபால ஓம்பி இன்பத் ள் இ த்தி"5 அ கந்த பதவிைய ம்
சித்த பதவிைய ம் ெகா த்

மகிழ்வித்த ன், இம்ைமக்கண் காத

"நல்லறத்திற் காட்சி கண்ணிய மனத்தர்; இம்ைமக் காத

ண்டாகாைமயின்,

ைடய ேராதாம்" என்றாள்.

----------------1. ேம மந்.462. 2. இைற. அ. ெபா. ேமற். 3.சீவக. 1597.
4. குறள். 822. 5. ேம . 117.
அபய சி கூறியைதப் பாராட் த் தான் தனக்கு அவைன இைறவனாகக்
ெகாள்வ ைரத்தல்
இன்றிவண் ஐய என்கண் அ ளிய ெபா ளி ெதல்லாம்
நன்ெறன நயந் ெகாண்ேடன் ந க்க ம் அ த்த தில்ைல
என்றனக் கிைறவன் நீேய ெயனவி ைக ங் கூப்பி
இன்றியா னியா

ெசய்வ த

க ெத ள என்றாள்.
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உைர:- ஐய,-ஐயேன, இவண்-இவ்விடத் , இன் - இப்ேபா , என் கண் அ ளிய
ெபா ள் இ

எல்லாம்-என் பால் உைரத்த ளிய உ தி ைரகெளல்லாம், நன்

நயந் ெகாண்ேடன்,-நன்ெறன்

வி ம்பிேயற்

என

மனத் ட் ெகாண்ேடன்; ந க்க ம்

அ த்த இல்ைல-அச்சத்தால் உளதாகும் மனந க்க ம் என்பால் இல்லா ெகட்ட ,
என்தனக்கு இைறவன் நீேய என-அ ேய க்கு ஆசிாிய ம் நீேய யாவாய்
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என் ,இ ைக ம் கூப்பி-இ ைக ம் எ த் த் ெதா
, இன் -இப்ேபா ,
யான்ெசய்வ யா ெத ள அ
க-யான் ெசய்யக்கடவ யாேதா அதைனத் ெதளிய
உைரத்த

வாயாக, என்றாள்-என்

ெபா ளி

ேவண் னாள் எ- .

எல்லாம், ஒ ைம பன்ைம மயக்கம். ெகாைல ாி தற்குச் சண்டக மன்

இவர்கலைளக் ெகாண்ேடகுவைத அறிந்தி த்த

ன், அச்ச ம் எய்திற்றில்ைல

ெயன்கின்றாள். அதற்கு ஏ , அச்சம் நிகழ்தற்குாிய மனத்தின்கண் அறப்ெபா ள்
நிைறந் ெதளி ெசய்தைலக் குறிப்பிப்பாள் "அ ளிய ெபா ளிெதல்லாம் நன்ெறன
நயந் ெகாண்ேடன்" என்றாள். ெதளிவின் பயன் ெதளிவித்தாைர வியந்
வழிப வதாக ன், "இைறவன் நீேய" என் ம் "இ ைக ம் கூப்பி" ம், "யா
அ

ெசய்வ

க ெத ள" என் ம் கூறினாள். ெத ள என எ த்ேதாதிய , ெகாைலவிைன

நிக மிடத்

மீட் ம் ம ட்சி ெயய்தி

ெமய்

ெமன அஞ்சிெயனின்,

தி வறப்பய க்கு ரணாத ன், அவ்வா ெகாள்ளா , ேகட்ேபார் ெத
ைரக்கும் அபய சியின் ெசால்வன்ைமைய வியந் கூறிய என அறிக.
--------பஞ்சபரேமட் கைள வணங்கித் தன் உடம்ைப வி வெதன இ வ ம்
ஒன்றிய உடம்பின் ேவறாம் உயிாின
வ ள்ளி
நன்ெறன நயந் நங்கள் நல்லறப் ெப ைம நா
ெவன்றவர் சரணம் ழ்கி வி
நம் டல ெமன்றான்
நன்றி

ெசய்ைக ெயன்ேற நங்ைக

நயந்

ெகாண்டாள்.

மா

ணிதல்
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உைர:- ஒன்றிய உடம்பின்-உயிேரா ஒற் ைம ற்றி க்கும் உடம்பி
ந் ,
ேவறாம் உயிாின -உண்ைம ணர்வால் ேநாக்குமிடத் ேவ பட் த் ேதான் ம்
உயிாி ைடய, உ வம் உள்ளி-அ வமாகிய இயல்ைப ெயண்ணி, நங்கள் நல்லறப்
ெப ைம நா -நாம் ேமற்ெகாண்
க்கும் ைசனத மத்தின் ெப ைமையத் ெதளிய
உணர்ந் , நன்

என நயந் -ஏைனய அறம் பலவற்றி

ம் இ ேவ நலந்த வெதன

வி ம்பி, ெவன்றவர்-காதிகன்மப் பைகைய ெவன் யர்ந்தவரான பஞ்சபரேமட் களின்,
சரணம்

ழ்கி-தி வ

நீழ ல் எய் ம் இன்பம் நிைறந் , நம் உடலம் வி

என்றான்-நம

இவ் டம்ைப விட்ெடாழிப் ேபாம் என்

ெசய்ைக நன்

என் -இதைனச் ெசய்வ

ம்

அபய சி கூறினானாக, இ

நல்லறேம என்

க தி, நங்ைக ம்-

நங்ைகயாகிய அபயமதி ம், நயந் -மனத் தால் வி ம்பி, ெகாண்டாள்-அச்ெசய்ைகைய
ேமற்ெகாள் வாளாயினள் எ- .
உண்ைம ணர்வால் ேநாக்குமிடத்ெதன்ப
ெவல்லக் க

இைசெயச்சம் விைனயாகிய பைகைய

வார்க்குச் ைசன த மம் ெநறி ம், நற்காட்சி

த யன பைட மாய்ப்

பயன்ப த ன், "நல்லறப் ெப ைம நா " என் ம், "நன்ெறன நயந் " என் ம்
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கூறினான். உ வம் என்றவழி அதன் இன்ைம ம் அடங்குத ன், "உயிாின
உள்ளி" எனல் ேவண் ற் ., "உண்ைம
டன்ைமயாகும்"1 என்

பிற ம் கூ தல் காண்க.

சரணமாகிய இன்பக்கடல் என்
சரண

ழ்கி"3 என் ம் இந்

நிைனத்த

மின்ைமதா

ழ்கி ெயன்ற குறிப்பால்,
ழ்கி"2 என் ம் "அ கன

ம் பிறாண் ம் வ தல் காண்க. மனத்தால்

ம் ெசய்தேலாெடாக்கு ெமன்பவாயி

நயந்ெதன் ெறாழியா

ெமா ெபா ட்

ெகாள்க. "அறிவரன் சரண
ள்

உ வம்

ம், ெசய

ம் உடன் நிகழ்த ன்,

"ெகாண்டாள்" என்றார். இதைன, நன்ெறன்

ேதறி

டன்பட்ட

சிறப் க் குறித் அபயமதிைய "நங்ைக ம்" என்றார். உம்ைம, சிறப் . இ
ெவன்பதைனப் "ெபா ெளா
ணராச்சுட் " எனி மாம்.
---------------1.ேம மந். 709. 2.யேசா. 256. 3. ேம . 739
சிேனந்திர தி
அறிெவாடா ேலாக ள்ளிட் டனந்தமா மியல்பிற் றாகி
அறித க் காிய தாகி ய வமா யமல மாகிக்
கு கிய தடற்ெறாள் வாள்ேபாற் ெகாண் ய டம்பின்*
ேவறாய் இ கிய விைன

மில்ல+ ெதமதியல் ெபன்

நின்றார்.
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--------(பாடம்) *

யி டம்பின்;

உைர:- அறிெவா

ய

யிாின். + மல்ல

ஆேலாகம் உள்ளிட்

- ஞான ம் காட்சி ம் உள்ளிட்ட,

அனந்தமாம் இயல்பிற்றாகி - அள வில்லாத இயல்பிைன ைடயதாய், அறித

க்

காியதாகி - அறிவாராய்ச்சிக்கு அடங்காததாய்,அ வமாய் - உ வ மில்லாததாய்,
அமலாகி -

யதாய், கு கிய தடற்

- கு கியதான உைறயின்கண் அடங்கிய,

ஒள்வாள்ேபால் - ஒளி ெபா ந்திய வாட்பைடேபால, ெகாண்
ேவறாய் - தனக்கு இடமாகக்ெகாண்
விைன ம் - எப்ேபா ம் விடா

இயல் உடம் பின்

இயங்கும் உடம் பிற்கு ேவ பட்டதாய், இ கிய

பிணிக்கும் விைனத்ெதாடர் ம், இல்ல

- இல்லாத

உயிராகிய, எம இயல் - எம் ைடய இயல் , என் - என் ெதளியக்ெகாண் ,
நின்றார் - அ கபதத்தில் நிைல ெபற்றி க்கும் பரேமட் கேள நமக்குச் சரனாவார் எ.
இயல்பாக ள்ள

ய

யிர்கட்கு ஞான ம் தாிசன ம் இயற்ைகக் குணமாத ன்,

"அறிெவாடாேலாகம் உள்ளிட் " என்றார். ஆேலாகம் - ஒளி; ஈண் ப்
ெபா ள்கைள ள்ளவா கா ம் காட்சி. அளவின்றிப் பலவாய்ப் பல்வைக
அ க்கேளா ம் கூ உலகம் த ய தத் வங்கைளச் ெசய் தன்மா
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தன்மாத்திகளால் அள கடந்

அறிவாராய்ச்சிக்கும் எட்டா

மாம் இயல்பிற்றாகி" ெயன் ம், "அறிவி
யத்தியாய் அ
அ

க்கேளா

ேபாத ன், "அனந்த

க் காியதாகி" என் ம் கூறினார். "அளவின்றி

ர்த்தியாய் ஆதியாய், உளெவன்ற ெபா ள்" 1 "அளவில் ஆகாயத்தில்
உயிர் அளவளாவிப்" 2 பல்கு ெமன் ம், "உலகிேனா

மாந் தத் வந் தைனச்ெசய் , தன்ம தன்மமா மத்திகள் ெசலெவா
ேக வாம்" 3 என் ம் கூ ப. உயிர் அ வ ெமன்ப
"அ வமாய்" என் ம், தன் நிைலயில்

உலக ேலாக

நிைலயிற்

சிேனந்திர சமயக் க த் மாத ன்,

ய்தாத ன், "அமலமாய்" என் ம் கூறினார்;

"அத்தியாய் அ ர்த்தியாய் அளவில் ேதசியாய்" 4 என் பிற ம் கூ தல் காண்க.
உயிர் உட ன்கண் நிைறந் நிற்றற்குத் "தடற் ஒள்வாள்ேபால்" என் உவமித்தார்.
------------1. ேம .93. 2. ேம மந்.89. 3. ேம .88. 4. ேம .88.
உள்

ைற ம் வாள் ஒளி ைடத்தாதல்ேபால் உடம்பின்கண் உைற ம் உயி ம்

ஒளி ைடத்தாதல் ெபற்றாம். இன் ம் அதனாேல, தடற்றின் அள ம் வாள்
நிைறந்தி ப்ப ேபால உயி ம் உடம்பள ம் நிைறந் நிற்ப ெபறப்ப ம்.
"குடங்ைகயின் விளக்ெகனக் ெகாண்ட ெகாண்டதன், உடம்பின தள மாம்"1 என்றார்
பிற ம். இக்க த்ேத பற்றி இந்

லாசிாிய ம், "தடற்

ஒள்வாள்ேபாற் ெகாண் யல்

உடம் " என்றார் என உணர்க. வாள் தடறாகாதவா ேபால, உயிர்
உடம்பாகாைமயின், "உடம்பின் ேவறாய்" என் ம், உயிைரப் பிணித் நிற்கும்
ஞானாவரணீயம் தாிசனாவரணீயம் த ய காதிகன்மங்கள்
ெப வதற்குச்
சைமந்த உயிர்கைள இ கப் பிணித்

நிற்றல் இன்ைமயின், "இ கிய விைன ம்

இல்ல " என் ம், இவ்வியல் ணர்ந்

பிற

யிர்கட்கும் இதைனத் ெதாிவித்த

ம்

பரேமட் யாத ன், "எம இயல் " என் ம் உைரத்தார். நமக்குச் சரணாவார் என்ற
எஞ்சிநின்ற . இதைன ேமல் வ வனவற்றிற்கும் உைரத் க்ெகாள்க.
----------1. ேம . 81
அ கபரேமட் வணக்கம்
உ திையப் ெபாி மாக்கி லகி க் கிைறைம நல்கிப்
பிறவிெசற் றாிய ட் ன் ெப ைமையத் த த லா ம்
அறிவினிற் ெறாிந்த மாட்சி யரதனத் திரய ெமன் ம்
ெப தலக் காிய ெசல்வம் ெபற்றனம் ெபாி

ெமன்றார்.
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உைர:- உ திையப் ெபாி ம் ஆக்கி - உயிர்கட்கு உ தி யாவனவற்ைற மிகுதி ம்
உண்டாக்கி, உலகி

க்கு இைறைம நல்கி - உலகிற்குத் தான் இைறவனாம் தன்ைம
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யிைனத் ெதளிவித் , பிறவி ெசற்

- பிறவி இனி வாரா வைகக் ெக த் , அாிய

ட் ன் ெப ைமையத் ெதாி விப்பனவாகிய அ வைக நயங்கைள ம், அறிவினில்
ெதாிந்த மாட்சி - ய அறிவினால் ஆராயப்ப ம் மாட்சியிைன ைடத் தாகிய,
அரதனத் திரய ெமன் ம் ெப த க் காிய ெசல் வம் - இரத்தினத்திரய ெமனப்ப ம்
ெப தற் காிய ெசல் வத்ைத ம், ெபாி ம் ெபற்றனம் - மிகுதி ம் ெபற்ேறம்,
(இவற்ைறப் ெபறவளித்த அவேர நமக்குச் சரணாவார்) என்றார்-என்
எ- .

ெதா தார்கள்

உயிர்க்கு உ தியல்லாத ெபா ள்கள்ேமல் விைரந் இனி ெசல் ம் உள்ளத்ைத,
உ திப்ெபா ளின்பால் கலங்கா ெசன் ெபா ந் வித்தைமயின் "உ திையப்
ெப
மாக்கி" ெயன்றார்.
லகின் உச்சிக்கண் இ ந் உயிர் த ய ெபா ள்
கட்கு எப்ெபா
ம் அ ள் ெசய்த ன், "உலகி
"இராகமின்றி ெய ந்த ளி வந்தி ந் ெதப்ெபா
நீேய"1 என்

க்கு இைறைம நல்கி" ெயன்றார்.
ம ளிய ெவங்கள் இைறவன்

சான்ேறார் கூ தல் காண்க. பிறவிக் ேக வாகிய காதிகன்மங்கைள

ட்டற்குாிய ெநறியிைன நல்குத ன் "பிறவிெசற் ": என் ம், ெபறற்காிய
ேபற் க்கு வாயிலாகிய அ வைக நயங்கைள ம் அவற்றின்ேம ம்
ேவண்டப்ப ம் "சப்தபங்கி நயங்கைள ம்" அ ளிய சிறப் க் குறித் " ட் ன்
ெப ைமையத் த தலா ம்" என் ம் கூறினார்.; ஆ

நயங்களாவன நித்தியம்,

அநித்தியம், அவாச்சியம், பின்னம், அபின்னம், சூனியம் என்பனவாம். சப்த பங்கி
ஏழாவன: இ ப்ப , இராத , இ ப்ப

மிராத ம், ெசால்ெலாணாத , இ ப்ப ஞ்

ெசால்ெலாணாத ம், இல்ைலயாஞ் ெசால்ெலாணாத , உள்ள
ெசால்ெலாணாத

மில்லாத மாஞ்

என்பன. இனி இவ்ேவழைன ேம, அறிவினால் ெதாிந்த மாட்சி

ெயன்றாெரன் ம், அறிவாராய்ச்சிக்கு மாட்சி த த ன், இவற்ைற மாட்சி ெயன்றா
ெரன் ம் கூ ப. இரத்தினத்திரயம் ன் மாவன: நற்காட்சி, நன்ஞானம்,
நல்ெலா க்கம் என்பன. இம் ன் ம்
ேபற் க்கு ெநறியாத ன் "ெப த

க்காிய

ெசல்வ" ெமன்றார்.; " த்தியிதற்குபாயம் இரத்தினத்திரயம்"2 என்றார் பிற ம்.
--------------1.ேம ,1195. 2. ேம மந். 790
சித்தர்பரேமட் வணக்கம்
ஈங்குநம் இடர்கள் தீர்க்கும் இயல்பினார் நிைனந் ேம வ்
ேவாங்கிய லகத் ம்பர் ஒளிசிகா மணியி னின்றார்
ங்கிய க மக் ேகட் ன் விாிந்தெவண் குணத்த ராகித்
தீங்ெகலா மகற்றி நின்ற சித்தேர ெசல்லல் தீர்ப்பார்.
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உைர:- ஈங்கு-இவ்விடத்ேத, நம் இடர்கள்-நமக்குற்ற

ன்பத்ைத, நிைனந் -

தமக்குற்றைவ ேபாலக் க தி, தீர்க் கும் இயல்பினார்-ேபாக்கும் இயல் ைடயவ ம்,
ேமல் ேமேல, ஓங்கிய-உயர்ந் ள்ள, இவ் லகத்

உம்பர்- இவ்

லகின்

உச்சிக்கண்ேண, ஒளி சிகாமணியின் நின்றார்-ஒளி யிைன ைடய
விளங்குகின்றவ ம்,

மணிேபால

ங்கிய க மக் ேகட் ன்-மிக்க காதிகன்மங்களின்

ழ்ச்சிக்

கண்ேண, விாிந்த எண்குணத்தராகி-ெப கிய எட் வைகக் குணங்கைள

ைடயராய்,

தீங்ெகலாம் அகற்றிநின்ற - குற்ற ெமல்லாம் ேபாக்கி ேமம்பட் நின்ற, சித்தர் சித்தர்கள், ெசல்லல் தீர்ப்பார் - இப்ேபா ம் நம்
அவர்க ம் நமக்குச் சரணாவார் எ- .

ன்பத்ைதப் ேபாக்கு வராத

ன்

பிற உயிர்கட்குண்டாகும் ன்பத்ைதத் தமக்கு ேநர்ந்தன ேபாலக் க தி அதைன
விைரந் ேபாக்கும் அ ளறேம அவர்கட்கியல் ெபன்றற்கு "இடர்கள் தீர்க்கும்
இயல்பினார்" என்றார். நம் என்ற எல்லா யிர்கைள ம் உளப்ப த்தி நின்ற .
ேகவல ஞானிகள் என்றற்குச் சித்தைர "ஓங்கிய லகத் ம்பர் ஒளி சிகாமணியின்
நின்றார்" என்றார். காதி நான்கும் அகாதி நான்கும் ஆகிய விைனகள் எட்டாத ன்,
" ங்கிய க மம்" எனப்பட்டன.; அைவ ஞானாவரணீயம், தாிசனாவரணீயம்,
ேமாகனீயம், அந்தராயம், ேவதனீயம், நாமிகம், ேசாத்திாிகம், ஆ ட்கம் என்பன.
அகாதிகன்மம் எண்பத்ைதந் . இக்கன்மங்கள் ெகட்டவிடத் எண் குணங்க ம்
ெபா ந் ெமன் கூ ப வாத ன் "க மக்ேகட் ன் விாிந்த ெவண்குணத்தராகி"
என்றார். "ஆயிைட ெயண்பத் தஞ்சு விைனெகட்ட வக்கணத்ேத, ேபா ல குச்சி
க்கான் ெபா ந்திெயண் குணங்க ேளா ம்"1 என்

பிற ம் கூ தல் காண்க.

விைனயின் நீங்கிக் குணெமட் ம் நிைறந்தவழி, உலகுச்சியிற் ெபான்ேபால்
ஒளிர்பவாத ன் "ஒளிசிகா மணியின் நின்றார்" என்றார். "மாற்றற ேவாட் ைவத்த
ெசம்ெபான்ெனாத் ெதாளி ேம"2 என்
நின்ெறாளி மிடத் த் ேதவர்பல ம் வந்

கூ ப. இவ்வண்ணம் உச்சிக்கண்
அ வணங்கிப் பர ப வாத ன்,

அப்பராவலால் உள்ளத்ேத ெப மிதம், ெச க்கு
அ

த ய தீக்குணம் சிறி ம்

காைமயின், "தீங்ெகலா மகற்றி" என்றார். அகற்றி ெயனப் பிறவிைனயாற்

கூறிய , தாம் நீங்கினா ராயி ம், நீங்கா தீ ற்
அ ள்ெகாண் நீக்குதல்பற்றி ெயன அறிக.

வ ந் ம் பிற

----------1. ேம மந். 811. 2. ேம மந். 70.
தீர்த்தகர வணக்கம்
ெப மைல யைனய காதிப் ெப ம்பைக ெபயர்த் ப் ெபற்ற
தி ம கைடயி னான்ைமத் தி ெவா திைளப்ப ேர ம்
உாிைமயி யிர்கட் ெகல்லாம் ஒ தனி விளக்க மாகித்

யிர்பால்

64
தி ெமாழி ய

ந் தீர்த்த கரர்கேள

யர்கள் தீர்ப்பார்.
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உைர:- ெப மைல யைனய-ெபாிய மைலையெயாத்த, காதிப் ெப ம்பைக
ெபயர்த் -காதிகன்மங்களாகிய ெபாிய பைகையக் ெக த் , ெபற்ற - அப்ெபா ேத
ெபற்றனவாகிய, தி ம

- ஞானநலம் மிகுந்த, கைடயில் நான்ைமத் தி ெவா

அனந்த ச ட்டயங்கைளக்ெகாண்
திைளப்ப ேர
எல்லா யிர்க
ய

ம் - மகிழ்வாராயி

ெபறக்கடவ ேகவலஞான ெமன்

ம் தி

டன்,

ம், உாிைமயின் - ைறப்ப , உயிர்கட்ெகல்லாம் -

க்கும், ஒ தனி விளக்க மாகி-ஒப்பற்ற ஞானவிளக்கமாய், தி ெமாழி

ம் - த்திெநறிையத் ெதாிவிக்கும், தீர்த்தகரர்கள் - தீர்த்தங்கர சுவாமிகேள,
யர்கள் தீர்ப்பார்-நம் ன்பத்ைத நீக்கு வார்கள் எ- .
எளிதில் ெபயர்த்த ல ைம குறித் , காதிகன்மங்கைளப் "ெப மைலயைனய"

என் ம், ேகவல ஞானத்ைத எய்த

வார்க்கு மனத்தில் நிகழற்பாலதாகிய சுக்கில

தியானத் க்;கு ஆக்கமாகும் அனந்த ச ட்டயங்கைள எய்தாவைகத் தைகத்
நிற்ற ன், "ெப ம்பைக" ெயன் ம் கூறினார். காதிகன்மக் ேகட் ன்கண் அனந்த
நான்ைமகள் விளங்கித் ேதான்ற ன் "ெபற்ற தி ம கைடயி னான்ைமத் தி "
என்றார். நான்குமாவன: கைடயிலா அறி , கைடயிலாக் காட்சி, கைடயிலா வின்பம்,
கைடயிலா ரம் என்பன. இந்நான்கும் நிைறந்தவழி எய்தக்கடவதாய் இ ப்ப
ேகவலஞான மாத ன், அதைனேய கைடயிலா நான்ைமெயா
என்

கூ ய தி ெவன்றார்

அறிக. தி , தி மகள். "காதிகள் நான்கும் நீங்க ேமெலலா

விழித் ல கைனத் ங் காண, மா லா மனத் ச் சிந்ைத ய க்கன
என்றார் பிற ம். தி ெமாழி-பஞ்சநமஸ்காரெமன்

றங்கு நான்ைம
தித்த தன்ேற"1

ம் மந்திரெமாழி,. தீர்த்தங்கரர்,

தீர்த்தகரர் என வந்த .; "சம்சாரமாகிய கடைலத் தாண் யவர்" என்ப
ெபா ள் என்ப. தீர்த்தங்கரர் இ பத் நால்வர்;
இ தியில் இ ந்தவர்
வர்த்தமான ரர்.

தல்வர்

இச்ெசாற்குப்

வி ஷப தீர்த்தங்கரர்;

----------1. ேம மந். 1383.
ஆசிாியர் வணக்கம்
ஐவைக ெயா க்க ெமன் ம் அ ங்கல ெமா ங்க ணந்தார்
ெமய்வைக விளக்கஞ் ெசால் நல்லற மிகவ ளிப்பார்
பவ்வியர் தம்ைமத் தம்ேபாற் பஞ்சநல் ெலா க்கம் பாாித்
தவ்விய மகற் ந் ெதால்லா சிாியெரம் அல்லல் தீர்ப்பார்.
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உைர:-ஐவைக ஒ க்க ெமன்

ம் அ ங்கலம் - ஐந்

வைகயான விரதெமனப்ப ம்

கிைடத்தற்காிய அணிகலைன, ஒ ங்கு அணிந்தார் - ஒவ்ெவான்றாகவன்றி ஒ ேசர
அணிந் தி ப்பவ ம், ெமய்வைக - தத் வக் கூ பா கைள, விளக்கம் ெசால்
விளக்க ண்டாகுமா

ெசால் , நல்லறம் மிக அளிப்பார் -

-

ேபற்றிற் ேக வாகிய

அறெநறிகைள மிக ம் எ த்ேதாதி ஆதாிப்பவ ம், பவ்வியர் தம்ைம பக்குவ ற்றவர்கைள, தம்ேபால் - தம்ைமப்ேபாலேவ, பஞ்ச நல்ெலா க்கம் பாாித் , ஐவைகப்பட்ட நல்ெலா க் கங்கைள ேமற்ெகாள்வித் , அவ்வியம் அகற் ம் - குற்றத்
ைதப்ேபாக்கும்,ெதால்லாசிாியர் - பைழைமயான ஆசிாியர் க
எம்' அல்லல் தீர்ப்பர் - நம

மாகிய பரேமட் கள்,

ன்பத்ைதப் ேபாக்குவார்கள் எ- .

நன்மக்கட் குாிய ஒ க்கத்ைதச் ைசனர் "சாாித்தரம்" என்ப வாக ன், அதற்குாிய
விரதம் பன்னிரண்ட ள் சிறப் ைடய அ விரதைமந்தைன ம் ஈண்
"ஐவைகெயா க்க ெமன்

ம ங் கலம்" என்றார் என ணர்க; அைவ: ெகாைல, ெபாய்,

கள , பிறர்மைன விைழ , பிறர்ெபா ள் ெவௗவல் என்பனவாம். ெமய்வைகை◌ தத்

வங்கள். அைவ: உயிர், உயிரல்ல , நல்விைன, தீவிைன, ஊற் , ெசறிப் ,

உதிர்ப் , கட் ,

என்ற ஒன்ப மாம். கட் நீங்கி

ெப தற்குாிய ெநறி

நலம்பயக்கும் அறமாத ன், அதைன "நல்லறம்" என்றார். பவ்வியர், அறங்ேகட்
ெப வதற்குச் சைமந்தவர்.

ற்கூறிய ஐவைகெயா க்கத்ைத மீட் ங் கூறிய ,

அவற்றின் இன்றியைமயாைமைய வற்

த் தற்கு. ஆசிாியாராத ன், "அவ்விய

மகற் ம் ெதால்லாசிாியர்" என்றார்; பரேமட் கள் ஐவ ள் ஒ வராய்
வழிப தற்குாியராதல்பற்றி, "ெதால்லாசிாியர்" எனச் சிறப்பித்தார்.
----------உபாத்தியாயர் வணக்கம்
அங்க லாதி யா ம் அாில்தபத் ெதாிந் தீைமப்
பங்கேமழ் பங்க மா ப் பரமனன் னிறிப யின்றிட்
டங்க வாதி ெமய்ந் லமிழ்தகப் ப த்த ைடந்த
நங்க

க் களிக்கு நீரார் நம்விைன க

நீரார்.
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உைர:- தீைமப்பங்கம் - மன்பமாகிய ேச நிைறந்த, ஏழ்பங்கம் ஆ – ஏழ்
நரகத்தி ம் ழ்ந்
ழ்கிக் கைரேயறி (நன்மக்கட் பிறப்பில்வந் ) அங்க ல்
ஆதியா ம் - பரமா கமங்கட்கு அங்கமாகிய ஆகமங்கள் பலவற்ைற ம் - அாில் தபத்
ெதாிந் -குற்றமறத் ெதளிந் , பரமன் நன்ெனறி பயின்றிட் ,- அ கபரேமட்
ஆதியில் காட் ய ளிய அறெநறிையப் பயின் , அங்க வாதி - அங்காகமம்
பன்னிரண் ம்

ர்வாகமம் பதினான்குமாகிய, ெமயந்

ல் அமிழ்

- பரமாகமத்

66
ெமய்ப்ெபா ளாகிய அ தத்ைத, அகப்ப த்
இப்பிறப்பில் தம்ைம வந்தைடந்த, நங்க

- உணர்ந்

உட்ெகாண் ,அைடந்த -

க்கு - நமக்கும் நம்ேபா யர்க்கும், அளிக்கும்

நீரார் - அ ள்ெசய் ம் தன்ைம ைடய சான்ேறார், நம்விைன க
ம் நீரார்-நம் ைடய
விைனயாகிய அ க்ைகக் ெக க்கும் அ ளாகிய ய நீைர ைடேயாராவர் எ - .
ட்

ெநறியில் நில்லாத உயிர்கள் தாம் ெசய் ம் விைனகட் ேகற்ப, ேதவர், மக்கள்,

விலங்கு, நரகர் என்ற நான்கு கதியா

ம் பிறந் திறந் ழ

மாத ன், எல்லாக்கதியி

ம்

கீழ்ப்பட்ட கதியாகிய நரக கதிைய ஈண் எ த்ேதா கிறார்,. அந்நரகம் எ வைகயாய்
ஒவ்ெவான் ம் பல்வைகப் ைரகைள ைடயதாய் நிைனத்தற்காகாத ன்ப
நிைலயமாயி த்தல் பற்றி "தீைமப்பங்கேமழ்பங்கம்" என்றார். நற்காட்சி
நல்ெலா க்கம் த யவற்றால் நரககதி, விலங்குகதி, இரண் னின் ம் ஏறிவ ம்
உயிர்கள்
ெப வ குறித் க் கற்பன இைவெயன்றற்கு "கணதராதி கு க்களால்
ெசய்யப்பட்ட திரவியா கமங்களானைவ" ஈண் "அங்க லாதியா ம்" என் குறிக்கப்
பட்டன. ஏைன அங்காகம ம்
வாகம ம் பரமாகமமாத ன் "அங்க வாதி
ெமய்ந் ல்" எனப் பிாித்ேதாதப்பட்டன. இப்பரமாக மங்கைளப்ேபால அைவ ம்
பிரமாண ல்களாத ன் "அாில்தபத் ெதாிந் " என் ம், அவற்ைறத் ெதாிந்
அறெநறிக்கட் பயின் மனந் யரானாலன்றி ஒ வர்க்கு நன்ஞானம் வாயாெதன்றற்கு
இவ்வா பிாித் ம் ைறெசய் ம் கூறினாெரன ணர்க. இவற்றின் இயல் கைள
ேம மந்தர ராணத் ம் பதார்த்தசாரத் ம் கண் ெகாள்க.
--------சா க்கள் வணக்கம்
ேப
பிறவி ேபாக்கும் ெப ந்தி உ
க் ேகற்ற
ேகாத குணங்கள் ெபய்த ெகாள்கலம் அைனய ராகிச்
ேசதியி ெனறியின் ேவ சிறந்த சிந்ைத ெசய்யாச்
சா வ ரன்றி யாேர சரண்நமக் குலகி னாவார்.
உைர:- ேப

பிறவி ேபாக்கும்-மயக்கத்ைத

ெக க்கும், ெப ந்தி

உ

ஏற் ைடயனவாகிய, ேகாத
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ண்

பண்

ம் பிறப்பிைனக்

க்கு- ெபாிய அழகிய உ வத் க்கு, ஏற்றகுணங்கள் ெபய்த ெகாள்கலம் - குற்றமில்லாத

குணமாகிய அமிழ்தத்ைதப் ெபய் ைவத்த நன்கலத்ைத, அைனயராகி-ேபான்றவராய்,.
ேசதியின்-ஒ வர் தம்ைம உ ப்
ேபாழ்ந்தா

ப்பாக அாிந்தா

ம், எறியின்-வாளால்

ம், சிறந்த -சிறந்ததாகிய அறெமான்ைறயன்றி, ேவ

சிந்ைத ெசய்யா-

ேவேற எவ்வைகத்தீநிைன ம் ெகாண்டறியாத, சா வரன்றி-சா க்கைளயன்றி,
நமக்கு உலகின்- நமக்கு இவ் லகத்ேத, சரண் ஆவர் யார்- கலளிப்பார் யாவர்?
ஒ வ ம் இல்ைல எ- .
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காதிகன்மங்களால் மைறப் ண்
ன்பத் க்ேக வான ெசய்தற்ேக ெபாி ம்
இடமாக ன் "ேப
பிறவி" ெயன்றார். சா க்களின் தி
வேம பிறவிையப்
ேபாக்கவல்ல ெப ைம ம் ஒட்ப ம் உைடயெதன்பர் "பிறவிேபாக்கும் ெப ந்தி
என்றார். குணங்க

ள்

ம், ேகா

குணங்க

"

ள, அைவ நன்மக்களில் உயர்நிைலப்

பிறப் க்கும், ேதவகதிக்கும் ஏ வாய் மீட் ம் பிறப்பிைனத்தந் ெதாழித ன், அவற்றின்
நீக்குதற்கு "ேகாத குணங்கள்" என் சிறப்பித்தார். உ வத்ைதக் ெகாள்கல
ெமன்ற ேபால, குணத்ைத அமிழ் ெதன்னாைமயின், இஃ

ஏகேதச

வகம்,.

"ெசஞ்சாந் ெதறியி ம் ெசத்தி ம் ேபாழி ம்" ெநஞ்சுநிைற யழிந் ெவகுளல்
த யன சா க்கட்கு ஆகா என்பார் "ேசதியின் எறியின் ேவ சிந்ைதெசய்யாச்
சா வர்" என்றார். ெவகுளல் த யவற்ைற நிைனத்த ம் கூடாெதன்பார் "ேவ
சிந்ைதெசய்யா" என்ெறாழிந்தார். சிறந்த , இன்னாெசய்த அவர்க்கு இனியேவ
நிைனத் ச்ெசய்தல், "சிைதந்தின்னாதன ெசய்தார்க்குமினியேவ ெசய் , சிந்ைதக்
கதங்க ந்ெதா கல்"1 என்
வந்த .

பிற ம் கூ தல் காண்க. ஏகாரம் இைசநிைறத்தற்கண்

---------1. ேம . 346
சண்டக மன் இ வைர ம் ேதவிேகாயி ல் அரசன் ன் நி த்தல்
இைனயன நிைனவின் ஏகும் இைளஞைர விைரவிற் ெகாண்
தைனயர ச
ம் ெபற்றிச் சண்டன்அச் சண்ட மாாி
ைன க வாயிற் பீட ன்ன ய்த் தி வான் நிற்பக்
கைனகழ லரசன் ஓைக ைகம்மிகக் கழறினாேன.
உைர:- இைனயன நிைனவின்-இவ்வா
வழிபட் க்ெகாண் , ஏகும்-ெசல்
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பஞ்சபரேமட் கைள ெநஞ்சால்

ம், இைளஞைர-அபய சி அபயமதி ெயன்ற

இைளயவர் இ வைர ம், சண்டன்-சண்டக மனான தளபதி, தைன அரசு அ
என் -தன்ைன மாாிதத்தனாகிய ேவந்தன் பாராட்

ம்

மகிழ்வன் என் நிைனத் ,

விைரவிற்ெகாண் -விைரவாக அைழத் ச்ெசன் , அச்சண்டமாாி ைன க
வாயிற்பீடம் ன்னர்-அந்தச் சண்டமாாிேதவியின் ேபார் ைன ேபா ம் தி வாயி ல்
உள்ள ப பீடத்தின் ன்ேன, உய்த்தி வான் நிற்ப-உய்த்
குறிப் ேநாக்கி நின்றானாக, கனிகழல் அரசன்-ஒ க்கின்ற

நி த் தற்கு அரசன்
ரகண்ைடயணிந்த

ேவந்தனாகிய மாாிதத்தன், ஓைக ைகம்மிக்-மகிழ்ச்சி மிக்ெகழேவ, கழறினான்சண்டம கைன ேநாக்கிக் கூ வானாயினன் எ- .
"இைனயன நிைனவின் ஏகும்" எனேவ, இ வ ம் மனத்ேத இவ்வா
பஞ்சபரேமட் கைள நிைனந்

வழிபட் ச் ெசன்றைம ெபற்றாம்; "ெவன்றவர் சரணம்
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ழ்கி வி

ம் நம் டலம்" (49) என்

ெசய்ைக" என்
பாராயிற் .

அபய சி கூறிய ம் அபயமதி "நன்றி

மனங்ெகாண்டாள் ஆத ன், ஈண்

"நிைனவின் ஏகும்" என்

தற்கண், அரசன் சண்டம கைன ேநாக்கி மக்க

ெகாணர்க எனப் பணிப்பான், தான் க தியவா

ள் இரட்ைடயைரக்

ெபறல ைம நிைனயா

"மக்களிரட்ைடயர், ஈ லாத வியல்பினாிவ் வழி, ஏட சண்டக ம, தந்தீக"(22) என்
ஏவிய , இப்ேபா

அவன் வி ம்பியவாேற ெகாண் ெசல் ன், அவன் மகிழ்ந்

தன்ைன ய ள்வன் என இச்சண்டம கைன நிைனப்பித்த , அரசன

அ ள்

ேநாக்கிநிற்ற னா ம், தாேன ப பீடத்திற் ெகாண் ய்ப்பின் அரசன்
ெவகுள்வானாத னா ம் "பீட ன்னர் உய்த்தி வான்நிற்ப" என்றார். அப்பீடத்ேத
எண்ணிறந்த உயிர்கள் ெகாைல ெசய்யப் ப த ன், ேபார் ைனயிடத்ைத அதற்கு
உவமித்தார். இைளயர் இ வைரக் கண்ட ம், தான் இடக்க திய நரப

இனி

நடக்குெமன்ற உணர் பிறத்த ன் "ஓைக ைகம்மிக" லாயிற் ,
------மாாிதத்தன் இ வைர ம் ப பீடத் ய்க்க எனப் பணித்தல்
* ைனத்திற
க்கு மாற்றல் ாித்ேதந் தாாி னாய்தின்
விைனத்திற நன்றி யாேம விைழநர ப யீ தற்கின்
றிைனயவர் தம்ைமத் ேதவியி ம்ப யிடத் ய்க் ெகான்றான்
கைனகழ லரச ைனேயா ைகயில்வா

வி னாேன.
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--------------*இப்பாட்
உைர:-

அச்சுப்பிரதியில் இல்ைல.

ைனத்திறம்

க்கும் ஆற்றல்-பைகவர் ேபார்

ேபார்வைககைளக் ெக த்தழிக்கும் வன்ைம ம்,
ெபா ந்திய மாைல

ைனயில் ெசய் ம்

ாித்ேதன் தாாினாய்-ெபாிய ேதன்

ைடயாய்; நின்விைனத்திறம் நன் -நீ ெசய்தெசயல் நல்ல ,

யாம் விைழ நரப -யாம் இடக்க

ம் நரப ைய, ஈதற்கு-ேதவிக்கு ஈ ம்ெபா ட் ,

இைனயவர்தம்ைம-இவ் விைளேயார் இ வைர ம், ேதவியி ம் ப யிடத் அவ

ைடய ெபாிய ப பீடத்திேல, உய்க்க என்றான்-ெகாண்

ெசால் , கைனகழலரசன்-ஒ க்கின்ற

நி த் க என்

ர கண்ைடயணிந்த அந்த மாாிதத்தன்,

ைகயில்-தன் ைகயினிடத்ேத, வாள் உ வினான்-உைடவாைள உைறயினின் ம்
எ த் உ வினான் எ- .
சண்டம கன் தளபதியாதலால், அவன் மகி மா , அவ ைடய ஆற்றைல
விதந்ேதாதினான். ாி-ெப ைம. தான்வி ம் பியவாேற ப யி தற்ேகற்ற
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இரட்ைடயைர விைரவிற்ெகாணர்ந்த ைமயின், "நின்விைனத்திறம் நன் " என்றான்,.
எனேவ, தான் ெசய்யக்க
ம் விைனத்திறம் தீெதன்பைத அவன் நிைனத்திலன்
எனவறிக. நிைனயாைமக்கு ஏ இஃெதன்பார் "விைழநரப " என்றார். ெநஞ்சில்
விைழ

நில ங்கால், நன்

என ேவண்டா

தீ

கா

ம் நல்லறி

ஆங்குத் ெதாழிற்படா . ஈதற்கு

கூறினான், ெநஞ்சில் ஆராய்ச்சியின்ைமயின் என ணர்க.

இைனயவர், இவெரன்

ம் சுட் மாத்திைரயாய் நின்ற . எண்ணிறந்த உயிர்க்

ெகாைல கண் ம் இ த்தல்பற்றி, ப பீடத்ைத "இ ம்ப யிடம்" என்றார். என்றான்,
ற்ெறச்சம், ெபயர்ப்ப த் , என்றவனாகிய அரசன் என இையப்பி
மனக்கண்ணாற் கண்

மாம். வாைள

அஞ் சி ம் இைளயர்பால் அ ள்மிகுந் ம்,

இைனகின்றாராத ன், ஆசிாியர் "ஐேயா" என்றார். இஃ

இரக்கக் குறிப் ணர்த் ம்

இைடச்ெசால், அன்ேனா என்ப ேபால. இஃ பிற்கால வழக்கு; ரர், வாைள
உைறயினின் கழித்த ம் தற்கண் அதைன உ
தல் இயல் .
பின்னர், ப யீ
என்

தவிர்ந்

ேபாத ன், தனக்குாிய ெசயல் இல்லா ேபாம் வாள்

ம் நயம், "ைகயில் வாள்" என் ழி அைமந்தி த்தல் காண்க.

---------அ கி ள்ேளார் அரசைன வாழ்த் மின் என்றல்
ெகாைலக்களங் கு கி நின் ங் கு ங்கலர் குணங்கள் தம்மால்
இலக்கண மைமந்த ெமய்யர் இ வ மிையந் நிற்ப
நிலத்திைற மன்னன் வாழ்க ெந ெதன ைரமி ெனன்றார்
மலக்கிலா மனத்தர் தம்வாய் வறியேதார்

வல் ெசய்தார்.
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உைர:- இ வ ம் ெகாைலக்களம் கு கிநின் ம் - இைளயர் இ வ ம்
ப பீடத்ைதயைடந்

அதனிடத்ேத நின்றாராயி

குைலயாராய், குணங்கள் தம்மால் - குணங்களா
அைமந்த ேமனியர்-நிைறந்
உயிர்ெகா த்தற்கு ஒ ப்பட்
ேவந்தன், நிலத்
வாழ்வானாக என்

ெந

ம், கு

ங்கலர் - மனநிைல

ம், இலக்கணம் - உடலழகா

ெபா ந்திய ேமனி ைடயாராய், இையந்

ம்,

நிற்ப -

நிற்க,. இைற மன்னன் - தங்கட்கு இைறவனாகிய

வாழ்க என உைரமின் - நிலத்தின்ேமல் நீண்டகாலம்

ெசால்

மின், என்றார் - என்

அ ேக நின்ற தளபதி

தலாயினார் கூறினாராக, மலக்கிலா மனத்தர் - குற்றமில்லாத
மனத்திைன ைடயராகிய இைளயாி வ ம், தம் வாய்-தம வாயிடத்ேத, வறியேதார்
வல் ெசய்தார் - சிறியெதா
ன்னைக ாிந்தார்கள் எ- .
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எத் ைணத் திட்ப ைடய மனத்தாராயி
காணில் அவர் உள்ளத்ேத சிறி
இவர்பால் அ தா
கு

ம், உயிர்க்ெகாைல ாி ம் இடத்ைதக்

அைச ேதான்றி ெமய்ப்பட் க் காட் மாயி

ம்,

ம் இல்ைலெயன்றற்கு, "ெகாைலக்களங் கு கிநின் ம்

ங்கலர்" என்றார். ஒ வெரா வர்க்குளதாகும் தீங்கு குறித் , "தானாடாவி

தன் தைசயா ம்" என்ப பற்றி ேநாக்கி

ம்

ம், சிறி ம் ேவ படாராயின ெரன்றற்கு,

"இலக்கணமைமந்த ெமய்யர்" என்றார். இையதல், சாதற்கு உடன்படல், தன்கீழ்
வாழ்வார்க்கு ைற ெசய்பவனாத ன், "இைற" என்றனர். நிலத்திைற மன்னன் என்ேற
ெகாண் நிலத்தவர்க்கு ைறெசய்தலால் இைறவனாகிய ேவந்தன்
என் ைரப்பி

மாம். உயிர்ப்ப யாவார் ேதவியால் நயக்கப்ப த ன், அவர் உைர

ெபாய்யாவண்ணம் ேதவிய ள் ாிவள் என்ற க த்தால், அ குநின்றவர், "மன்னன்
வாழ்க ெந ெதனவைரமின்" என்றார்கள். அரசன் ெசயல் அறமன்ைமயின்
உவவாராயி

ம், அ கி ந்தவர் கூ ம் மடைமெமாழி நிைனந்

வ த்தனராத ன், "தம் வாயில் வறியேதார்
என்

விதந்ததனால், நைக

வல் ெசய்தார்" என்றார். "வாயில்"

த யன அவித்ெதா கும் அவ்வி வ ைடய

ஒ க்கத்தின் வி ப்பம் ெபறப்பட்ட ; "உயிர்க்கண் நைக
ன்ேப கூறியி த்தல் காண்க. மலக்கு - அ க்கு.

தலாய நாணி" (28) என்

---------இ வ ம் அரசைன வாழ்த் தல்
மறவியின் மயங்கி ைவயத் யிர்கைள வ த்தஞ் ெசய்யா
தறவியன் மனத்ைத யாகி ஆ யிர்க் க ள்ப ரப்பிச்
சிைறயன பிறவி ேபாக்குந் தி வறம் ம விச் ெசன்
நிைற க

லகங் காத்

உைர:- ைவயத்

நீ வாழ் ெகன்

நின்றார்.
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மறவியின் மயங்கி - தான் உலகுயிர்கட்கு உயிராவைத

மயக்கத்தால் மறந் , உயிர்கைள வ த்தம் ெசய்யா

- அவ் யிர்கைள வ த்தாமல்,

அறவியல் மனத்ைதயாகி - அ ளறம் நிைறந்த மன ைடயனாய், உயிர்க்கு - எல்லா
உயிர்க

க்கும், ஆர்அ ள்பரப்பி - நிைறந்த அ ைளச் ெசய் , சிைறயன பிறவி

ேபாக்கும் - உயிர்க்குச் சிைறக் ேகாட்டம் ேபால்வதாகிய பிறப்பிைனக் ெக க்கும்,
தி வறம் ம வி - சிேனந்திரன் கூறிய அறத்ைதக் கைடப்பி த் , ெசன்
கழ்நிைற உலகம் காத்

- அழியாப் கைழ நி வி உலகத்ைத இனி

- ஒ கி,
காத்தளித் ,

நீ வாழ்க என் -ெந
வாழ்வாயாக என் ெசால் , நின்றனர்- ப பீடத்தில்
உயிர்ெகா ப்பான் நின்றனர் எ- .
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மறவிக்கு ஏ மயக்கமாத ன், மயக்கத்தால் மறந் என மாறி இையத் ைரத்தாம்.
வ த்தம் ெசய்யா என்ப ஒ ெசால்லாய் உயிர்கைள என்பதற்கு
யாயிற் .
இரண்டாவதன்கண் நான்காவ மயங்கியதாகக் ெகாண் வ த்தத்ைதச் ெசய்யா
என விாித்

ைரப்பி

மைம ம். "மன்ன

யிர்த்ேத மலர்தைல லகம், அதனால்,

யா யிர் என்பதறிைக, ேவன்மிகு தாைன ேவந்தற்குக்கடேன"1 என்பவாக ன்,
அதைன மயக்கத்தால் மறந் உலகுயிர்கட்குத் தீங்கு ெசய்தலாகா என்றாராயிற் .
அரசன்பால் அற ம் அ
ம் இல்ைல ெயன்ப அவன் ெசய் ம்
ெகாைலத்ெதாழிலால் விளங்குத ன், அைவ ண்டாதல் ேவண் ெமன் ம் க த்தால்
"அற வியல் மனத்ைதயாகி" ெயன் ம் "ஆ யிர்க் க ள் பரப்பி" என் ம் கூறினார்.
ஆர ள் எனல் ேவண் ற் , அறவியல் மன மில்லாதார்பால் இ த்த ன்ைமயின்,
"அ ட்ெசல்வம் ெசல்வத் ட் ெசல்வம் ெபா ட்ெசல்வம் ாியார் கண்
ள"2 என்ப
ெபா மைற
. ஓரறி யிர் தல் பல்வைக யி மடங்குதற்கு "உயிர்கள்" எனப்
ெபா ப்படக் கூறினார். ெசய் ெதன்னா , பரப்பி ெயன்ற உயிர்களின் பன்ைம
குறித் நிற்றல் காண்க. உயிர்க்கு உடல் சிைற ேபாற ன் "சிைறயன பிறவி"
ெயன்றார்,. சிேனந்திர த மம் பிறவிப்பிணி ேபாக்குெமன்பைத, "ெவம்பிய பிறப்பின்
வாங்கி

ட் ன்கண் ைவக்குெமய்ேய, நம்பிநல் லறத்ைதப் ேபா

ம்

ைணயில்ைல

நமக்கு நா ன், கம்பமில் நிைலைம யாகித் தி வறங் ைகக்ெகாெளன்ேறன்"3 என்
பிற ம் கூ தல் காண்க. கழ் நி த்தற்கு உலகம் இடமாத ன், " கழ் நிைற உலகம்"
எனல் ேவண் ற் . நிைற கழ் என்ேற கண் ெபற்ெறன ெவா ெசால் வ வித்
ப்பி மாம். இவ்வா தாம் கூறிய ெசாற்கள் அரசன் ெசவிக்குட் ெசன் அவன
மனமயக்கத்ைத மாற்றாநிற்க, இவர்கள் ெகாைலக்குடன் பட்
"நின்றார்" என்றார்.

நின்றைம ேதான்ற

--------------1. றம். 186... 2. குறள். 241 3. ேம . 968
இ வைர ம்கண்ட ேவந்தன் தன் மனத் க்குள் வியத்தல்
நின்றவர் தம்ைம ேநாக்கி நிைலதளர் நீதி* மன்னன்
மின்றிகழ் ேமனி யார்ெகால் விஞ்ைசயர் விண்
ளார்ெகால்
அன்றியிவ்

வ மண்ேம லவர்க

நின்றவர் ‡ நிைலைம தா

க் காிய ெதன்னா†

ம் நிைனவி

க் காிய ெதன்றான்.
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---------------(பாடம்) *நிைலதளர்ந்திட்ட † ெதன்னான் ‡நின்றவர்
உைர:- நின்றவர் தம்ைம ேநாக்கி-அவ்வா
நிைலதளர்-நரப யி வ

நின்ற இ வைர ம் கண்ணாரக்கண்

குறித்த மனநிைல தளர்ந்த, நீதி மன்னன்-நீதிையச் ெசய் ம்

ேவந்தனாகிய மாாிதத்தன், மின்திகழ் ேமனியார்-ஒளிவிளங்கும் ேமனிைய ைடய
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இவர்கள், விஞ்ைசயர்ெகால்-வித்தி யாதரேரா, விண்

ளார்ெகால்-ேதவ லகத் த்

ேதவர்கேளா, அன்றி-விஞ்ைசய ம் விண்ணவ மல்லர் மக்கேள என்பதாயின்,
மண்ேமல் அவர்க

க்கு-மண்ணின்ேமல் வா ம் மக்க

உ வம் அாிய -எய் வ

க்கு, இவ்

இல்ைலயாம், என்னா-என்றிவ்வா

அைசவற நின் , இவர் நிைலைமதா

ம்- இவர

நிைனந் , நின் -

தன்ைம ம், நிைனவி

அாிய -நிைனத்தற்கு அ ைமயாக ள , என்றான்-என
ெகாண்டான் எ- .
அபய சி ம் அபயமதி ம் ெகாைலக்குடன்பட்
பயப்பித்தைம ேதான்ற "நின்றவர்" என்

வம்-இவ்வழகிய
க்கு

தனக்குள்ேள ெசால் க்

நின்றநிைல அரசற்குச் சூழ்ச்சி

மீட் ம் எ த்ேதா வாராயினர்,.

இைளேயார் நிைலதளராராக, அவைரக் கண்ட மாாிதத்தேன நிைலதளர்ந்தான் என்பார்,
"நிைலதளர் நீதி மன்னன்" என்றார். இக்கணம் தல் அவ்ேவந்தன் நீதிமானாகும்
ெசந்ெநறித் தைலப்படைல ஊழ்கூட் த ன், அவ்விைய பற்றி, "நீதிமன்னன்" என்
சிறப்பித்தார். சம்மியஞான சம்மிய தாிசனங்க டன் சம்மிய சாாித்திர ம்
உைடயராத ன், "மின் திகழ் ேமனியார்" என்றார். விஞ்ைசய ம்
விண்ணவ மல்லெரன ம், மக்களாம் என ம்
தளர்ந்ெதாழிந்தானாத ன் மாாிதத்தன் "இவ்

ணிந்தவழி ம், மனநிைல
வம் மண்ேமலவர்க க்காிய "

என் ம், ேம ம் நிைன ெசல்லாைமயின், "நிைனவி
கூறிக்ெகாள்வானாயினன்.

க்காிய " என் ம் தன்

ட்

--------ேவந்தன், இ வ ம் நைகத்ததற்குக் காரணம் என்ெனன்ன அபய சி காரணம் கூறல்
இ க்கண்வந் ற ம் எண்ணா ெதாிசுடர் விளக்கி ெனன்ெகால்
ந க்கெமான் றின்றி நம்பால் நகுெபா ள் கூ ெகன்ன
அ க்குவ த க்கு மாயின் அஞ்சுதற் பயனின் ெறன்ேற
ந க்கம தின்றி நின்றாம் நல்லறத் ெதளி

ெசன்றாம்,*
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------(பாடம்)* மிக்காம்.
உைர:-இ க்கண் வந் ற ம் - உங்கள் உயிர்க்ேக இ தி வந்தி ப்ப ம், எண்ணா
- அதைன நிைனயாத , என் ெகால்- என்ன காரணம், எாிசுடர் விளக்கின் - சுடர்
விட்ெடாி ம் விளக்குப்ேபால, ந க்கம் ஒன் ம் இன்றி - ெநஞ்சில் சிறி ம்
க்கமின்றி, நம்பால் நகுெபா ள்-நம்ைமப் பார்த்
கூ க-யாேதா அதைனக் கூ க, என்ன - என்

நீவிர் நகுதற்குாிய காரணம்,

மாாிதத்தன் ேகட்க, அ க்குவ -

எம்ைம வந்தைடய ேவண் வ , அ க்குமாயின் - வந்தைட மானால், அஞ்சுதல்
பயன் இன்

- அஞ்சுவதால் பயன் யா ம் இல்ைல, என்ேற - என்

நிைனத்ேத,
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ந க்கம இன்றி - மனத் ம் ெமய்யிடத் ம் அைசவின்றி, நின்றாம் - நிற்ேபமாயிேனம்,
நல்லறத் ெதளி ெசன்றாம் - சிேனந்திர ைரத்த நல்லறத்ைதத் ெதளிய
அறிந்தி க்கின்ேறா மாகலான் எ- .
ெகாைலவிைனக்கு விைன தலாகிய தா

ம், க வி ம், இட ம், கால ம்

ஒ ங்குெதாக்கைமயின், "இடக்கண் வந் ற ம்" என் ம், அதைன எண்ணியவழி
எத்திறத்தார்க்கும் உட ல் ந க்கந் ெதான் மாத ன், "எண்ணா " என் ம், இ வர
இளைமக்கும் ெசயற்கும் ஒவ்வாைமயின் "என்ெகால்" என் ம் கூறினான். எண்ணாத
எனற்பால
ஒளிகண்

"எண்ணா " என நின்ற . கா

ம் ேபாேத, அவர்தம் ேமனியின்

"மின்திகழ் ேமனியர்" என்றவன், அஃ

இப்ேபா ம் ஒளி குன்றா

திகழ்த ன், “எாி சுடர் விளக்கின்” என்றான். “இ க்கண்வந் ற்ற காைலெயாி கின்ற
விளக்குேபால, ந க்கெமான்றா

மின்றி ந க”1 என்றார் ேதவ ம்.

------1.ேம .81.
உயிைர ஒளி ைடப் ெபா ேளா

உவமித்தல்

ல்மர ; "குடங்ைகயில்

விளக்ெகனக் ெகாண்ட ெகாண்டதன் உடம்பின தள மாம்"1 என்

பிற ம் கூ தல்

காண்க. அவேரா ெசால்லா ங் க த்தினனாத ன், அவர் ேதாற் வித்த வறி
நைகக்கு ெவகுண்டான்ேபால் "ந க்க ெமான்றின்றி நம்பால் நகுெபா ள் கூ க"
என்றான். அதைனப் ெபா ள் ெசய்யாைம ேதான்ற, ந க்கமின்ைமக்குக் காரணங்
கூற

ற்

"அ க்குவத க்குமாயின் அஞ்சுதற் பயனின்ெறன்ேற, ந க்கமதின்றி

நின்றாம்" என் ம், "நல்லறத் ெதளி
அ

பகுதிப்ெபா ட்டாகா

சூட்

ெசன்றாம்" என் ம் கூறினர். ந க்கம

என ழி,

மாத்திைரயாய், ந க்கத்தின் ன்ைம ேதாற்றி

நின்ற . இச்ெசய் ளால் மாாிதத்தன் மிக்ெக த்ேதாதிய இ க்கண், ந க்கம் என்ற
இரண் ைன ம், தாம் இ வ ம், மதியாைம ம் அதற்ேக வாகிய நல்லறத்தின்
ெப ைம ம் அபய சி எ த் ைரத்தானாயிற் . வ ஞ்ெசய் ளால் நகுதற்
ேக வாயதைன உைரக்கின்றான்.
----------1. சீவக. 571
இ

ம .
ன் யி
விற் ேகதம் யன் ெசய் பாவந் தன்னால்
இன்னபல் பிறவி ேதா ம் இ ம்ைபகள் ெதாடர்ந்த வந்ேதாம்
மன் யிர்க் ெகாைலயி னா ம் மன்னன்வாழ் ெகன் மாற்றம்
என்னதாய் விைள

ெமன்ேற நக்கனம் எம்

ெளன்றான்.
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உைர:உ

ன்- ன்ைனப் பிறப் க்களிேல உயிர் உ விற்கு-உ வில்லாத உயிர்க்கு

ேபால் நில ம் உடம் கட்கு, ஏதம்

தன்னால்-ெசய்த ெகாைல

யன் -தீங்கு நிைனந் , ெசய் பாவம்

த ய பாவத்தால், இன்ன பல் பிறவிேதா ம்-

இத்தன்ைமயாகப் ெபற்ற பல பிறப் க்களி
எம்ைமத் ெதாடர்ந்

ம், இ ம்ைபகள் ெதாடர்ந்த- ன்பங்கள்

வந்தன, வந்ேதாம்-அதனால் இப்பிறப்ெப த்

வ ேவாமாயிேனாம், மன்உயிர்க் ெகாைலயினால்-மிக்க பல உயிர்க்ெகாைல ாி ம்
ெசயல் காரணமாக, இம் மன்னன் வாழ்க-இந்த மாாிதத்தனாகிய ேவந்தன் ெந
வாழ்க, என்

ம் மாற்றம்-என்

ெசால்

ம் அறத்திற்கு மாறான ெசால், என்னதாய்

விைள ம்-எத்தன்ைமத்தான பாவத்ைத விைளவிக்குேமா, என்ேற-என்

நிைனத்ேத,

எம் ள் நக்கனம்- எங்க க்குள் யாங்கேள நகுேவமாயிேனம், என்றான்- என்
அபய சி விைடயி த்தான் எ- .
உயிர் அ வப்ெபா ள் என் ம், அஃ

எ த்த உடம் ேதா ம் அவ் டம்பளவிற்

பரந் நிைறந் நில ெமன் ம், அதன் உண்ைமகாண்டற்கு உ வமாகிய உடல்
க விெயன் ம் கூ ப. அ வப்ெபா ளாய உயிர்க்கு ஒ வ ம் ஒ தீங்கும்
ெசய்தலாகாைமயின், "உயிர்க்குத் தீங்கு ெசய்தா" ெனன்றவழி, உயிர் ஆகு ெபயராய்த்
தனக்கு இடமா ம் உ வமா ம் இ க்கும் உடம்ைபேய குறித்
"உயிர் உ விற் ேகத யன் " என்றான்.

ன் உயி

நிற்ப

வில் ேகதம்

குறித் ,

யன்

என்

பிாித் , ன்ைனப் பிறவிகளில் எ த்த உடம்பி
ந் ெகாண் , பிற யிர்கட்குத்
தீங்கு ெசய்ய யன் என் உைரத்த ெமான் . ன்ைனப் பிறவியிற் ெசய்த
பாவப்பயேன பின்ேன பல ன்பமிக்க பிறவிகைள ெய த்தற்குக் காரணமாயிற்
என்பான், "பல் பிறவி ேதா ம் இ ம்ைபகள் ெதாடர்ந்த" என் ம், "வந்ேதா" மின் ம்,
காாிய வாய்பாட்டாற் கூறினான். மன், ெப ைம; ஈண்

மிகுதி குறித்

நின்ற .

மாற்றம்,ெசால்; ஆற்றலால், அறத்திற்கு மாறான ெசால்ெலனப்பட்ட .
ன்ைனப்பிறவியிற் ெசய்த பாவம் காரணமாகப் பின்ேன மிகப்பல பிறவி பிறந்
ெப ந் ன்ப ற் இப்பிறப்பில் இவ்வா வந்ேதாம்; இனி, இப்பாவம் ேமேல
எத் ைணப்பிறவி பயந்
ன்
த் ேமா என் நிைனந் நைகத்ேதம்
என்றானாயிற் . "எம் ள் நக்கனம்" என்ற , நீ அதைன நின்பால் ெசய்ததாகத்
க
வ ேபைதைம ெயன்றா மாயிற் .
------------இ வைர ம் ேகட்ேடார் வியத்தல்
கண்ணி க் கினிய ேமனிக் காைளதன் கமல வாயிற்
பண்ணி க் கினிய ெசால்ைலப் ப யவர்
யக் ேகட்ேட
அண்ண க் கழகி தாண்ைம யழகி க் கைமந்த ேத ம்
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ெபண்ணி

க் கரசி யாண்ைம ேபசுதற் காிய ெதன்றார்.

உைர:- கண்ணி

க்கு இனிய-காண்பதற்கு இனிைமயா யி க்கின்ற, காைளதன்-

காைளயாகிய அபய சியி
வாயி

ந்

ைடய, கமலவாயின்-தாமைரப்

வந்த, பண்ணி

ைவப்ேபா

ம்

க்கு இனிய ெசால்ைல-பண்ணிைசைய ெயாத்த இனிைம

வாய்ந்த ெசாற்கைள, ப யவர்-ப
யக்ேகட் -
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ற்ற ம் ேகட்

பீடத்தின் கீேழ நின்ற மக்களைனவ ம்,
ந் , அண்ண

க்கு-அண்ணலாகிய அபய சிக்கு,

ஆண்ைம அழகி -இத்திண்ைம அழகியேதயாகும், அழகி

க்கு அைமந்தேத

ம்-

இவன் ெபற் ள்ள அழகுக்கும் இவ்வாண்ைம நன்கு அைமந்தி க்கின்ற ெதன்றா
ெபண்ணி

க்குஅரசி-மங்ைகயர்க்கு அரசி ேபால விளங்குகின்ற அபயமதியின்,

ஆண்ைம-மனத்திட்பம், ேபசுதற்கு அாிய -ெசால்
தம் ள் ேபசிக்ெகாள்வாராயினர் எ- .
எனேவ, ஈண்
ெரனி

ம்,

நாம் ேவ

கூ வ

ம் தரத்தன் , என்றார்- என்

ேவண்டாெவன்ப

ம் கண்டா லன் ைவத் தஞ்சும் நீரார்" (29) என்

குறிப்ெபச்சம், "அண்டல
இவர்தம் ேமனியழைக

ன்ேப சு க்கமாய்க் கூறினாராத ன்,அம் ைறேய" கண்ணி

க்கினிய

ேமனிக்காைள" என்றார். ப பீடத்தின் ேமேலயி ந் அபய சிகூற, கீேழ தைர மீ
நின்றவர் அவன்கூறின ற் ம் ெசவியாரக் ேகட்டைம ேதான்ற "ப யவர்
யக்
ேகட்ேட" என்றார். ஆண்ைம- திண்ைம, ஈண்

அஞ்சாைமையச் சுட் நின்ற .

சிறப் ைடய ஆண்மகனாத ன், அபய சிபால் அழகும் ஆண்ைம ம் விளங்கித்
ேதான் வதில் வியப்பில்ைல; மண் லகத் மகளிரைனவர்க்கும் கற் ப் ெபாற்
த ய நற்பண் கெளல்லாவற்றா ம் ேமம்பட் நிற்கும் அபயமதியின்
ெமன்ைமத்தன்ைமைய ேநாக்கினார்க்கு அவள மனத்திண்ைம ெப வியப்ைபப்
பயந்தைமயின் "ெபண்ணி க் கரசி யாண்ைம ேபசுதற்காிய" ெதன்றார்.
----------மாாிதத்தன் ன்ைனப்பிறவி வரலா கூ க எனக் ேகட்டல்
மன்ன ம் அதைனக் ேகட்ேட மனமகிழ்ந் தினிய னாகி
என்ைன ம் பிறவி ன்னர் இறந்தன பிறந் நின்ற
மன்னிய குல ெமன்ைன வளாிளம் ப வந் தன்னில்
என்ைனநீ ாிைனய ராகி வந்த ம் இயம் ெகன்றான்.
உைர:- மன்ன

ம் -மாாிதத்தனாகிய ேவந்த

ம், அதைனக்ேகட் -அபய சி

கூறியைதக்ேகட் , மனம் மகிழ்ந் -மனத்தில் களிப் ற் , இனியனாகிஅன் ைடயனாய்,

ம்-உங்க

ைடய,
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ன்னர் பிறவி இறந்தன என்ைன-
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ற்பிறப் க்க
குல

ள் கழிந்தனயாைவ, பிறந்

நின்ற- நீவிர் பிறந்தி க்கும், மன்னிய

ம் என்ைன-நிைலெபற்ற குலம் யா , வளர் இளம்ப வம் தன்னில்-ேம

ம்

வளர்தற்குாிய இளைமப்ப வத்ேத, நீர் இைனயராகி வந்த ம் என்ைன-நீவிர்
இத்தன்ைமைய ைடயராய் வந்த எதற்காக, இயம் க-எனக்குச் ெசால் ராக,
என்றான்-என் அவ்வி வைர ம் ேகட்டான் எ- .
தான் குறித்த ெபா ைள நன்கு வகுத்

ஒன் ம் விடா

அபய சியின் ெசாற்றிறங்கண் , தன் க த்

விைடயி த்த

மாறி அன் ெசய்யத்

ெதாடங்கினானாத ன் "ேகட் மனமகிழ்ந்தினிய,னாகி" என்றார். இனியனாதல்,
மனத்தன்பிைன மலர்ந்த கத்தால் இனிைம றக் காட்டல். ன்ைனப் பிறப் ம்
இம்ைமயில் பிறந்த குல ம் இளைமக்கண் ற
ண்ட காரண ம் அறி ம்
ேவட்ைகயனாத ன், இவற்ைற ஒன்றன்பின் ஒன்றாகத் ெதா த் வினவ ற்றான்.
இ வர இளைமச் ெசவ்விையக் கா ந்ேதா ம் அவன் க த் அன்பால்
ெநகிழ்த னா ம், ற நிைல வியப்ைப மிகுவித் உண்ைமயறியக் கட த னா
"வளாினம் ப வந் தன்னில் என்ைன நீர் இைனயராகி வந்த " என்றான்.

ம்

இளைமயிைன "வளாிளம் ப வம்" என் ம், ற க்ேகாலத்ைத "இைனயராகி" என் ம்
கூறினான். ேமன்ேம ம் வளர்ச்சிக்குாிய இளைமக்கண் ற ெபா ந்தா ெதன்ப
தன் க த்தாதல் ேதான்ற.
---------அ ள் நிலவிய உள்ளத் டன் ேகட்க என அரசற்கு அபய சி கூறல்
அ
ைட மனத்த ராகி யறம்பாிந் தவர்கட் கல்லால்
ம
ைட மறவ க்ெகம் வாய்ெமாழி மனத்திற் ெசன்
ெபா ளியல் பாகி நில்லா ரவல க திற் ண்ேடல்
அ ளியல் ெசய் * ெசல்க ஆகுவ தாக என்றான்.
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------------(பாடம்) *அ ளில ெசய் .
உைர:- ரவல-அரேச, அ

ைடமனத்தராகி-அ ள் ெபா ந்திய மன ைடயவராய்,

அறம் ாிந்தவர்கட்கு அல்லால்-நல்லறத்ைதச் ெசய்பவர்க்கன்றி, ம ள் உைட
மறவ க்கு-மயக்கம் ெபா ந்திய ெநஞ்சிைன ைடயராய் உயிர்க்ெகாைல த ய
பாவத்ைதச் ெசய்பவர்க்கு, எம் வாய் ெமாழி-யாம் உைரக்கும் ெமய்ம்ெமாழிகள்,
மனத்திற் ெசன் -மனதிற்ப ந் , ெபா ள் இயல்பாகி நில்லா- அவர் வி ம் ம்
ெபா ளாய் நிைலெபறாவாதலால், க திற்
க திைனயாயின், அ ள் இயல் ெசய்

ண்ேடல் - இவ்வற ைரைய நீ ேகட்கக்

- ெநஞ்சில் அ ள் நிலவப்பண்ணிக் ெகாண் ,
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ெசல்க - ேகட்
குறித்

அறெநறிேய ஒ குவாயாக, ஆகுவதாக - வரக்கடவ

நீ கவலல் ேவண்டா, என்றான் - என்

அ குறித் என்ப
ெசால் த ம் ெசய்த

வ க எனக்

அபய சி கூறினான் எ- .

தலாயின கூற்ெறச்சம். ாிதல், எப்ெபா
ம் நிைனத்த ம்
ம் ெசய்தல். அ ளறம் ண்டவர்க்கன்றி நின்ேபால் ெகாைல

ேமற்ெகாண்ெடா குேவார்க்கு எம் ைர ெபா ளாகத்ேதான்றா என்றதற்கு, "எம்வாய்
ெமாழி மனத்திற்ெசன் ெபா ளியல்பாகி நில்லா" என்றான். ம
ைட மறவர் எனப்
ெபா ப்படக் கூறினானாயி
ெகாள்வானாவ
ேவட்ைக

ம், மாாிதத்தன் அதைன

ன்னிைலப் றெமாழியாகக்

க த்ெதன்க. மாாிதத்தன், தான் கூற

ைடயனாதைல அவ

ம் அறத்ைதக் ேகட்டற்கு

ைடய குறிப் க்களால் அறிந்தானாயி

ம்,

"ம
ைடமறவ" னாதல்பற்றி, "க திற் ண்ேடல்" என்றான். தான் கூ தற்கு ன்,
ப யீ குறித் ஆங்கு நி த்தப் ெபற்றி க்கும் உயிர்கைளக் ெகால்வ தவிர்த்தல்
ேவண்

ம், தான் கூறவி க்கும் அறத்ைதக் ேகட்டற்கு அவன் மனம் ெசம்ைம

ைடத்தாதல் ேவண்
ம், "அ ளியல்ெசய் ெசல்க" என் ம், ப யீ நிற்பின்
சண்டமாாியால் தீங்கு நிக ம் என்ப நிைனந் ஒ கால் அரசன் மயங்குவன்
என்பைத ட்ெகாண் , வரக்கடவ

வந்ேததீ ம், அதைனத்தவிர்த்தல் ேதவர்க்கும்

ஆகாெதன்பான், "ஆகுவதாக" என் ம் கூறினான்.
--------மாாிதத்தன் அ ள் நில ம் மனத் டன் பணிந் ேகட்டல்
அன்னணம் அண்ணல் கூற அ
ைட மனத்த னாகி
மன்னவன் தன்ைக வா ம் மனத்திைய மற ம் மாற்றி
இன்னினி யிைறவன் நீேய ெயனக்ெகன இைறஞ்சி நின்
பன்

க குமர

ங்கள் பவத்ெதா

பாி

ெமன்றான்.

உைர:-- அன்னணம் அண்ணல் கூற - அவ்வா
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அண்ணலாகிய அபய சி கூற

மன்னவன் - அரசனாகிய மாாிதத்தன், தன் ைகவாள் மாற்றி - தன்

ைடய ைகவாைள

உைறயில் ெச கிக்ெகாண் , மனத்திைட - மனத்தின் கண் நிலவி, மற
பாவக்க த்ைத ம் மாற்றி அ
இன்னினி-இப்ெபா

ம்,

ம் மாற்றி -

ைடய மனத்தனாகி-அ ள் நில ம் மன ைடயனாய்,

, எனக்கு இைறவன் நீேய- எனக்கு அற ைரக்கும் ஆசிாியன்

நீேய யாவாய்; என- என் ைரத் , இைறஞ்சி நின் -அவைன வணங்கி நின் , குமரகுமரேன,

ங்கள் பவத்ெதா

பாி ம் பன்

வரலா ம் அப்ேபா நீவிர் உற்ற
ேவண் னான் எ- .

க- உங்க

ைடய

ன்ைனப்பிறவி

ன்ப ம் உைரப்பாயாக, என்றான்-என்
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ைகவாைள உைறயில் மாற்றிய
தாயி

மனத்திைட மறத்ைத மாற்றியைதத் ேதாற் வித்த

ம், அம்மறம் மீட் ம் ேதான்றா வைக யவித்தற்கு "அ

ைட மனத்த"

னானாெனன்றார். இவ்வண்ணம் அ ள்ேமற் ெகாண்டவன், அறங்ேகட்டற்கு உள்ளம்
ேசற ன் "இன்னினி இைறவன் நீேய எனக்கு" என்றான்; இைறவன் நீேய என
வாயாற் ெசால் யைதச் ெசய
ம் ெமய்ப் பிப்பான் "இைறஞ்சி" நின்றான் என்க.
ன்னர், "மன்
விைள

யிர்க் ெகாைலயினா ம்மன்னன் வாழ்ெகன்

ெமன்ேற நக்கனம்"(63) என்

மாற்றம், என்னதாய்

அபய சி கூறியெசால், ெநஞ்சில் நின்

ெகாைலப்பாவத்தின் பயனறிதற்கண் ேவந்தைன

குத ன், "பன்

க குமர

ங்கள்

பவத்ெதா பாி ம் என்றான்" என்றார். இைறவெவன்னா , குமரெவன்றான்,
இைறவனாகக் க
ம் க த்தி ம் குமரனாகக் கண் ெகாண்ட க த்
ஊறியி த்த ன், "இனியினி என்ப

இன்னினி என ம விற் , "இன்னினி வாராமா

ெகால்"1 என்றாற்ேபால.
-------------1.ஐங். 222.
அபய சி கூறத்ெதாடங்கல்
மின்ெனா ெதாடர்ந் ேமகம் ேமதினிக் ேகதம் நீங்க
ெபான்வைர ன்னர் நின்
யல்ெபாழிந் தி வ ேதேபால்
அன்னெமன் னைடய னாளின் அ கைணத்
கும் வண்ணம்
மன்னவ குமரன் மன்னற் கறமைழ ெபாழிய

ற்றான்.

உைர:- ேமகம்-ேமகமான , மின்ெனா -மின்ெனா
ேமதினிக்கு ஏதம் நீங்க-நிலத்தி

ள்ள உயிர்களின்

ன்னர் நின் -ெபான்மைலயின்
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ெதாடர்ந் - மின்ன

டன் கூ ,

ன்பம் நீங்குமா , ெபான்வைர

ன் நின் , யல் ெபாழிந்தி வ ேபால்-

மைழையப் ெபய்வ ேபால், அன்னெமல் நைடயனாளின்-அன்னம்ேபால ெமத்ெதன்ற
நைடயிைன ைடய அபயமதியின்;, அ கு அைணந் -அ கிற்ெசன் , உ கும்
வண்ணம்-ேகட்ேபார் ெநஞ்ச நீராய் உ குமா , மன்னவகுமரன்-அரசகுமரனாகிய
அபய சி, மன்னற்கு- மாாிதத்த க்கு, அறமைழ-அற ைரயாகிய ெசாற்ெபாழிைவ,
ெபாழிய ற்றான்-நிகழ்த்தத்ெதாடங்கினான் எ- .
அபயமதிைய ம் ேசர
"ெபான்வைர

வமம் ெசய்த

ன், மின்ெனா

ன்னர்" என்ற , மாாிதத் தன்

"ெதாடர்ந் " என்றார்.

ன்னர் நின்றைத

ட்ெகாண் ,

நைடயனாள், நைடயினாள்ேபால இன்ெபறா

அன்ெபற்

ந்த . அ கைணந்

எனேவ, இ வ ம் இ கா ம் தனித்தனி ேவ

நி த்தப்பட்

ந்தைம ெபற்றாம்.

அபய சி அரசகுமாரேன யாத ன், "மன்னவ குமரன்" என்றார். யேசாமதி யரச

க்கும்
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அவன் மைனவி ட்பாவ க்கும் பிறந்த இரட்ைடமக்களாதைல "அன்னவர் தம் ள்
ன்ேனா னபய

ன்

சி தங்ைக, யன்னெமன்னைடயி னா

மபய ன்மதிெயன்

பாளாம்"1 என்பதனா லறிக. அற ைரைய மைழ ெயன்றைமயின், "ெபாழிய
என்றார்.

ற்றான்"

---------------1.யேசா. 260.
அபய சி நிைரெசய் கூ வல் என்றல்
அைரசநின் னகத் மாட்சி ய ெபாி தழகி தாயிற்
ைரெசய்தா
தி யாய ணர்ந் ெகாண் ய்தி* ேபா

ம்

விைரெசய்தார் வைரெசய் மார்ப† வினவிய ெபா ளி ெதல்லாம்
நிைரெசய்ேத கல்வன் யான்நீ நிைனெவா

ேகளி ெதன்றான்.‡
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-----(பாடம்)* யர்தி. † மார்பன் ‡ேகட் ெதன்றான்.
உைர:- அைரச-அரேச, நின் அகத்
ெபாி

மாட்சிய - நின் மனத்தின் மாண்பான ,

அழகிதாயிற் - மிக ம் அழகாக ள , உைரெசய்தால்-யாம் எம்

பிறவி வரலாற்ைறச் ெசால்ல

ன்ைனப்

ற்றால், உ தியாய - நினக்கு உ தியாகும்

ெபா ளிைன, உணர்ந் -ேதர்ந்தறிந் , ெகாண் -அதைனேய ேமற்ெகாண் ,
உய்திேபா

ம்- உய்திெப வாயாக, விைர ெசய்தார்-மணம்கம ம் மாைல யணிந்த;

வைர ெசய் மார்ப - மைலேபா

ம் மார்ைப ைடேயாய், வினவிய ெபா ள் இ

எல்லாம் - நீ ேகட்ட இப்ெபா ள் அைனத்ைத ம், யான் நிைரெசய்
வாிைசப்ப த்தி

ைறயாக ைரப்ேபன், நிைனெவா

இ ேகள் - இதைனக் ேகட்பாயாக; என்றான் - என்

-ஒ

கல்வன் - யான்

கமான க த் டன்,

அபய சி கூறினான் எ - .

அைரச. ெமாழியிைடப்ேபா . "இன்னினி இைறவன் நீேய எனக்கு" (67) என்
வாயாற் ெசால் , ெமய்யால் "இைறஞ்சி நின் ",
ெமாழிக என்
கூற

கண் , அபய சி மனம் கனிந்

கின்றானாக, அவ்வரசன

திகழக்கண்
என் ம்,

ேவண் ய

ன்ைனப் "பவத்ெதா

அரசன் ேகட்ட

மனேவட்ைகயின் மிகுதி அவன்

பாராட் வானாய், " நின் அகத்
ன்ைனப் பவ ம் பாி ம் ெமாழிந்

மாட்சிய
ெசல்

பாி ம்"

ெபாி

கத்ேத

அழகிதாயிற் "

ங்கால் இைடயிைடேய

உ தியாய ெபா ள்கள் விரவிவ மாத ன், அவற்ைற அறிவால் ேதர்ந்
ேமற்ெகாண்

உய்தல் ேவண் ம் என்பான், " உ தியாய

என் ம் கூறினான், ேபா

ம், உைரயைச; இதைன வட

ணர்ந்

ெகாண் ய்தி"

லார் வாக்கி யாலங்காரம்

80
என்ப. விைரெசய் தார் வைர ெசய் மார்ப, என்ப

இைணெய ைக. தார் மார்ப,

வைரெசய் மார்ப என இைய ம். இதற்குப் பிறவா ம் கூ ப. நிைர ெசய் ைரயாவழி,
இைடயிைடேய விரவப்ப ம் உ திப்ெபா ள்கள் இனி ேதர்ந்
ெகாள்ளப்படாவாத

ன், " நிைர ெசய்ேத கல்வன்" என்றான், ஏகாரம், ேதற்றம்.

உ தியாய ேகள்வியால் ேதாட்ட ெசவியனல்லனாதல் ேதான்ற, "நிைனெவா
என வற்
த்தினான்.

ேகள்"

---------ேகள்வியாலாம் பயன் கூறல்
எவ்வள விதைனக் ேகட்பா ாி விைன க
நீரார்
அவ்வள வவ க் கூற் ச் ெசறித் ட திர்ப்ைப யாக்கும்
ெமய்வைக ெதாிந் மாற்ைற ெவ வினர் ட்ைட ெயய் ஞ்
ெசவ்விய ராகச் ெசய்

சிறப்பிைன நி த் ம் ேவந்ேத.

உைர:-- ேவந்ேத - அரேச, இதைன எவ்வள
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ேகட்பார் - யாம் கூ ம்

இவ்வழர ைரைய ஒ வர் எவ்வள ேகட்கின்றாேரா, இ விைனக் க
ம் நீரார் அவர் இ வைக விைனகளாகிய அ க்கிைனக் க விக்ெகாள் ம் தன்ைம
ைடயராவர், அவ்வள -அவ்வள ம், அவ க்கு ஊற்

ெசறித் -அவ க்கு

உ கின்றனவாகிய ஊற் கைள ம் அைடத் , உதிர்ப்ைப உடன் ஆக்கும்-நன்
ஞானத்ைதப் ெப விக்கும், ெமய்வைக ெதாிந் -உயிர்
யாராய்ந் , மாற்ைற ெவ வினர்
ெரய் ம்

த

ய தத் வக் கூ கைள

ட்ைட-உலக வாழ்க்ைகைய யஞ்சித்

ற

ண்ேடா

ேபற்றிைன, எய் ம்-எய்தக்கூ ய, ெசவ்வியராகச் ெசய்

தகுதி ைடயராக்கி, சிறப்பிைன நி த் ம்- த்திச்சீவனாகிய சிறப்ைப நிைல
ெப விக்கும் எ- .
இச் ெசய் ளால், இவ்வறங்ேகட்டலால் வ ம் பயன் கூ கின்றானாத ன்
"ஏைனத்தா

ம் நல்லைவ ேகட்க அைனத்தா

க த்ைத ட்ெகாண் ,
ய்ைம ெசய் ெகாள்

ம் ஆன்ற ெப ைம த ம்"1 என்ற

தற்கண் இக்ேகள்வி இ விைனகளாகிய அ க்ைகக் க வித்
ம் தகுதிைய

ண் பண்

ம் என்றற்கு, "ேகட்பார் இ விைன

க
ம் நீரார்" என்றான். ஊற் , இ விைன ம் உயிைர
வ , உ வ , ஊற் ;
இ ம்ைபப் ப க்கக் காய்ச்சிய விடத் அதனிடத்ேத உற் த்ேதான் ம் நீர்ேபால
உயிாிடத்ேத இ விைன ம் ேதான் தலால் ஊற்றாயிற் ெறன்பர், "ஓதிய விரண் ம்
(நல்விைன தீவிைனகள்) உயிாிைன
தா

ம் நீைர ெயாத்ேத"2 என்

தல், ஊற்றாம், தா றக்காய்ந்த ேபாழ்தில்

சான்ேறார் கூ தல் காண்க. இஃ

ஈனம், அதிகம்,

ஈராபதம், சாம்பராயம், ஞானம், அஞ்ஞானம், ண்ணியம், பாவம், தவியம், பாிணாமம்
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எனப் பத்

வைகயாகும்,. இவ் ற் க்கள் தவத்தால் அைடக்கப்ப வனவாம்.;

"ஊனந்தீர்தவத்தி

ற் ச் ெசறித்தமாதவைன ேயத்தி"3 என வ தல் காண்க.

அைடத்தலாவ

குப்தி, சமிதி, த மம், சிந்ைத, அடக்கம், தாபனம் என்பனவற்றால்

"பாிைச ெவல்

ம் தன்ைம"4 என்பர். இவற் ள் அடக்கம், தாபனம், பாிைசெவற்றி

என்ற

ன் ம், நன்னிைன , நல்

ண் பண்
என்றான்.

ணர்

இரண் ம்கூ

த்தி நிைலைய

ம் என்பவாக ன், "ஊற் ச் ெசறித் டன் உதிர்ப்ைப யாக்கும்"

---------------1. குறள். 146. 2. ேம மந். 97. 3. ேம மந். 775. 4. ேம . 99.
அைடப்ப ெசறிப்ெபனப் ப த ன் ஊற் ச் ெசறிப் உதிர்ப்ைப யாக்கும்
என்றானாயிற் "நின்ற வந்தத்தின் ன் ம். (அடக்கம் த ய ன் ம்) நிைனப்
உணர் உதிர்ப்ைப யாக்கும்" என் பிற ம்1 கூ தல் காண்க. இவற்றின்
விாிெவல்லாம் பதார்த்தசாரம் ேம மந்தர ராணம் த ய ல்க ட் கண் ெகாள்க.
உலக வாழ்வின் ெபாய்ம்ைம ம் த்தி வாழ்வின் ெமய்ம்ைம ம் ேவ ப த்
ேநாக்;குமிடத் , உடேலா

கூ ச் ெசய் ம் உலக வாழ்

ன்ப ஏ வாவ

ேதான் த ன், அறி ைடேயார் த்தி வாழ்ைவத் ெதாிந் ணர்ந் , உலக வாழ்விற்கு
அஞ்சித் ற
ண்
ட் வாழ்ைவ உாிைம ெசய் ெகாள்வர் என்றற்கு "ெமய்வைக
ெதாிந் மாற்ைற ெவ வினர் ட்ைட" ெயன்றான். ெமய்வைக ெதாியாதார் உலக
வாழ்வில்

ன்ப ம், ெதாிந்தார்

ட்

வாழ்வில் இன்ப ம்

கர்வர் என்றக த்ேதபட,

"மன்றலர்
யினாய் மாற் ம் ட் மாம், ெசன்ற தத் வந் ெதளியாைம ேதறலால்"2
என் வாமன னிக ம் உைரத்தல் காண்க. ெமய்-தத் வம். ட் ன்ப வாழ்ைவ
ேநாக்க, உலக வாழ்

ன்பமாய் மா பட்

சான்ேறார் கூ கின்றனர்.

த்த ன் "மாற் " என்

சமண்

ட் யிாின் சிறப்பாவ , "ெவவ்விைன ெயண்ைமயின்,

ேகட் ல் எண்குண ெமய்திேயார் ேக லா, மாட்சியால்"3 உலகந்ெதாழ விளங்குவ .
ேகட்பதனால் உளதாம் பயன் ெதாியாவழிக் ேகட்ேபார்க்குக் ேகள்விக்கண் மனம்
ெசல்லா என் ம் க த் ப்பற்றி இவ்வள ம் அபய சி ெதாகுத் க் கூறினா ெனன
ணர்க.
----------1 ேம . 100 2. ேம . 639. 3 ேம . 70.
இ

ம
மலம குரம்ைப யின்கண் மனத்ெத விகற்ைப மாற் ம்
லம ேபாகத் தின்கண் ணாைசையப் ெபான் விக்கும்
ெகாைலம ெகா ைம தன்ைனக் குைறத்தி மனத்திற் ேகாலச்
சிைலம

த

னார்தங் காத ல் தீைம ெசய் ம்.
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உைர:-மலம் ம

குரம்ைபயின்கண்-(ேமேலகூறிய ேகள்வி)மலம் நிைறந்த

உடம்பின்கண்ணதாகிய, மனத்

எ

விகற்ைப மாற் ம்-மனத்தில் எ கின்ற

திாி ணர்ச்சிகைளப் ேபாக்கி உண்ைம ணர் களாக்கும், லம் ம
ஐம் லன்களா

ம்

கரப்ப ம்

ேபாகத்தின்கண்-

கர்ச்சிக்கண் உண்டாகும், ஆைசையப்

ெபான் விக்கும்- ஆைசையக் ெக த்
ட் ன்பத்தில் ேவட்ைக நிகழப் பண்
ெகாைல ம ெகா ைமதன்ைனக் குைறத்தி ம்- ெகாைல த ய தீவிைனக்
ேக வாகிய தீய ணர்ச்சிகைளத் தைழயாவா ெவட்
சிைலம
த னார் தம் காத ன்-அழகிய வில்ேபா ம்

ம்,

ழ்த் ம், ேகாலச்
வத்திைனயைடய

மகளிர்பால் உண்டாகும் காமவிச்ைசக்கு, மனத்தில் தீைம ெசய் ம்-மனத்திடத்ேத
ெகா ய ெவ ப்பிைன ண் பண் ம் எ- .
மலம்,அ க்கு, குரம்ைப, உடம் ; "ெபால்லாப்
என்

ம

ேநாய் ன் குரம்ைபப்"1

ஔைவயா ங் கூ தல் காண்க. இவ் டம்ைப இடமாகக் ெகாண்ட மனம்,

ெபா ள், இடம், காலம், பாவம், பவம், உ வம், ெபயர் என்ற இவற்றால் திாி ணர்ச்சி
ெகாள்வதாத ன், அவ் ணர்ச்சி இவ்வற ணர்வால் ெசம்ைம ெயய் ம் என்றற்கு
"மனத்ெத விகற்ைப மாற் ம்" என்றான். ேபாகத்தின்கட் பிறக்கும் ஆைச ஒன்
பலவாய்ப் ெப கிப் பிறவிக் ேக வாத ன் "ஆைசையப் ெபான் விக்கும்" என்றான்.
விகற்ப ணர் ம், ேபாகத்தின்கண் ஆைச ம் ெகாைல த ய ெப ந் தீவிைனயாகிய
மரத்ைத வளர்த் ேம ம் பல விைனகளாகிய கனி வைககைள விைளவித்தல் பற்றி
"குைறத்தி ம்" என்றான். மகளிர்பால் உண்டாகும் காம விச்ைச மனத்தின்கண்ண
தாக ன், அவ்விடத்ேத எழாதவா
என்றான்.

ெக த்தழிக்கும் என்றற்குத் "தீைம ெசய் ம்"

தல், ஆகுெபயர். ெநற்றிக்ேக

ைரப்பி

மாம்.

--------1. நல்வழி, 7.
இ

ம
பிறந்தவர் யற்சி யாேல ெப பய ளைடவ ரல்லால்*
இறந்தனர் பிறந்த தில்ைல யி விைன தா மில்ெலன்
றைறந்தன† ரறிவில் லாைம ய வி த் தறெந றிக்கண்
சிறந்தன

யலப் பண்

ம் ெசப் மிப் ெபா ண்ைம ெயன்றான்.

-----(பாடம்)* னைடவதல்லால். † அைறந்தவ.
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உைர:- பிறந்தவர்-மண்ணில் உடம்ெபா
நலங்கைள,

யற்சியால்- தத்தம்

என் ம், அல்லால்-அல்லாம
பிறந்த

பிறந்தவர்கள், ெப பயன்-ெப தற்குாிய

யற்சியினால், அைடவர் என் -ெப வார்கள்

ம், இறந்தனர் பிறந்ததில்ைல என் -இறந்தவர்கள்

கிைடயாெதன் ம், இ விைனதா

என்பைவக

ம் இல் என் -இ விைன

ம் இல்ைலெயன் ம், அைறந்தனர்-ெசால்பவர்கள், அறிவில்லாைம அ

வி த் -அவ்வா

தாம் ெசால்வதற் ேக வாகிய அறியாைமையப் ேபாக்கி,

அறெநறிக்கண்- அறெநறியின் கண்ேண ெச

த்தி, சிறந்தன-

ேபற் க்

குாியவற்ைறக் குறித் , ெசப் ம் இப்ெபா ண்ைம-யாம் இப்ேபா
ெசால்

கின்றதாகிய இவ்வறப்ெபா ள்,

யலப்பண்

ம்- யற்சி ெசய்விக்கும் எ- .

இப்ெபா ண்ைம, அறிவில்லாைம வி த் , அறெநறிக்கண் ெச த்தி, சிறந்தன
யலப்பண் ம் என்
க்க. ெச த்தி ெயன்ப எஞ்சி நின்ற . இப்ெபா ளின்
தன்ைம இ ெவன்பான், ெபா ண்ைமெயன் ெறாழிந்தான். அைறந்தவர் தாேம
அறியாைம வி த் அறெநறிக்கண் நின் சிறந்தன ய மா ெசய் ெமன் மாம்.
விைனத்ெதாடர்ெபன்ப ெதான்

ேவண்டா, பிறந்தவர் ெப ம் பய

க்கு அவர்

யற்சிேய காரண ெமன்பார், " யற்சியாேல ெப பயனைடவ"ெரன்கின்றனர்.
ம பிறப்பில்ைல, இ விைனயில்ைல என்பன
கூறியனவாம். என்

என்ப

தலாயின பிறர் கூ வைதக் ெகாண்

எங்கும் கூட்டப்பட்ட , "விைன பைக

ெயன்றிரண் ெனச்சம்"1 என் ழிப்ேபால.
----------1. குறள், 674.
தாம் அற ணர்ந்த வரலா கூறல்
அறப்ெபா ள் விைளக்குங் காட்சி ய ந்தவ ர ளிற் றன்றிப்
பிறப் ணர்ந் ததனின் யாேம ெபயர்த் ணர்ந் திட ம் பட்ட
திறப்ப மதன்கண் ேதற்றம் இனி ைவத் தி மி ெனன்றான்
உறப்பணித் ெதவ

ள்ளத்

வந்தனர் ேகட்க

ற்றார்.
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உைர:- அறப்ெபா ள் விைளக்கும் காட்சி-யான் கூ ம் அறமாகிய ெபா ள்
விைளவிக்கும் பயைன, அ ந்தவர் அ ளிற்றன்றி-அாிய தவத்ைத ைடய
உைரத்த ளியதனா

னிவரர்கள்

மன்றி, பிறப் ணர்ந்ததனின்-பழம் பிறப் வரலா கைள யறி

மறி ைடைமயால், யாேம- எம்மால், ெபயர்த் ம் உணர்ந்திடப்பட்ட -ம ப

ம்

உணரப்பட்டதாகும், அதன்கண்-அதனால் அவ்வறப் ெபா ளின்கண், ேதற்றம் க த்ைத,இறப்ப ம் - மிக ம் ெதளிவாக, இனி
ேகட்பீராக, என்றான் - என்

ைவத்தி மின் - இனி

ைவத் க்

அபய சி கூறினானாக, எவ ம் - ஆங்கி ந்த யாவ ம்,
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உறப்பணிந் - மிக ம் பணிந் , உவந்தனர் ேகட்க
ேகட்பாராயினர் எ- .

ற்றார் - வி ப்பத் டன்

அறமாகிய ெபா ளால் விைள ம் பயன் க விகளால் காணப்ப த ன் காட்சி
ெயனப்பட்ட . ேகாழியாயி ந்த காலத்

அகம்பன

னிக

ம், இரட்ைடயராய்ப்

பிறந்தபின் சுதத்த னிக ம் பழம்பிறப்பிைன ணர்த்தினைமயின், "அ ந்தவர்"
என்றான். தி வறம் உணர்ந் தி ந்திய அறிவின ரானேபா தாமாக ம் உணர்ந்
ெகாண்ட என்பான், "ெபயர்த் ணர்ந்திட ம் பட்ட " என்றான். உம்ைம
பிாித் க்கூட்டப்பட்ட . இறப்ப ம் இனி என்பன வன் ைற குறித் நின்றன.
இவ்வா

உபேதச

கத்தா

ம் காட்சி வைகயா

அப்ெபா ைளக் ேகட்டற்கு நாட்ட

ம் உணர்ந்த

எனேவ, யாவர்க்கும்

ண்டாயிற்ெறன்பார், "உறப்பணிந்

எவ ம்

உள்ளத் வந்தனர் ேகட்க ற்றார்" என்றார். உவந்தனர், ற்ெறச்சம். அரசன்
ஆங்கி ந்த மக்களைனவ ம் என்றற்கு "எவ ம்" என்றார்.
தற் ச க்கம்

தல்

ற்றிற் .

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

இரண்டாவ
இப்பகுதிக்கண், அவந்திநாட்
சந்திரமதிெயன்பாைள மணந்

ச க்கம்

உஞ்சயினி நகரத்ேத அேசாகன் என்
யேசாதரெனன்

ம் மகைனப்ெபற்

ம் ேவந்தன்

இனிதி ப்ப ம்,

அவன் ஒ கால் தனக்கு நைர ண்டான கண் வ ந்தி, யேசாதரைன
அரசனாக்கிவி் த் தவேமற்ெகாள்வான் குணதரெனன் ம் னிவன்பால்
அறங்ேகட் த் தவம் ாிந்தி ப்ப ம், யேசாதரன், அறத்ைத ெநகிழ்த் ப்
ெபா ளின்பங்களில் ேதாய்ந்

கிடப்ப ம், அவற்கும் அவன் மைனவி

அமிர்தமதிெயன்பாட்கும் யேசாமதிெயன்

ம் மகன் பிறந்தி ப்ப ம், சில

யாண் கட்குப்பின் ஒ நாள் அமிர்தமதி கணவேனா பள்ளியில் கண் றங்குபவள்,
அட்ட பங்கெனன் ம் யாைனப்பாகெனா வன் மாளவபஞ்சமம் என் ம் பண்ைணப்
பாடக்ேகட்

மன

ேதாழி பலவா

கி அவன்பாற் கள்ளக் காமங் ெகாள்வ ம், குணவதி என்

எ த்ேதாதி அவள் ெசயைல விலக்க ம், அமிர்தமதி ஏலா ,

அட்டபங்கைனக் கூட் விக்கேவண் ெமன அக் குணவதிைய வற்
இைசந் ெசன்

ம்

த் வ ம், அவள்

அட்டபங்கைன மதி டம்ப ப்ப ம், அமிர்தமதி ம் அட்டபங்க

ம்

கள்ளக்காம கர்ச்சி ெபற் வ வ ம், அவட்கு யேசாதரன்பால் னி
குவ ம்,
அரசன் ஐ ற் அவள கள்ளெவா க்கத்ைத யறிந்
தற்கண் ெகாைல ாிய
நிைனந்

பின் மா வ ம், அரசைவக்கண் அமிர்தமதி டன்
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அசதியா க்குறிப் ைரயால் இகழ்வ ம், தனக்குள்ேள மகளிர்ேபாக ம்
அரசியற்ேபாக ம் ெவ த் , அமிர்தமதியின் கள்ளெவா க்கத்ைத ஒ

கனவின்ேமல்

ைவத் த் தாயாகிய சந்திரமதிக்கு உைரப்ப ம், அவள் சண்டமாாிக்கு உயிர்ப்ப

தந்

வழிபட் க் கன காட் ய தீங்கு ஒழிக என்ப ம், அவன் உடன்படாெதாழிவ ம்,
அவள் சினந்

மாவால் ேகாழிெயான்

அவ்வாேற ெசய்தேபா
வ ந்தித்

ற

ெசய்

ப யிட் வழிப க ெவன்ப ம், அவன்

மரக்ேகாழி உயி ைடய ேபால் கூவி வி த

ண்ப ம், அமிர்தமதி அவ

ம், அவன்

க்கும் சந்திரமதிக்கும் நஞ்சுண தந்

ெகால்வ ம், இ வ ம் விலங்குகளாய்ப் பிறப்ப ம், யேசாமதி அரசனாத
கூறப்ப கின்றன.

ம் பிற ம்

----------அவந்திநாட் உஞ்சயினி நகரம்
வளவயல் வாாியின் ம ந்த பல்பதி
அளவ சனபத மவந்தி யாமதின்
விைளபய னமர ம் வி ம் நீர்ைமய
ளெதா

நகர ஞ் சயினி ெயன்பேவ.
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உைர: வளவயல் வாாியின் - வளவிய வயல்களாகிய வ வாயால், ம ந்த ெசல்வம்நிைறந்த, பல்பதி - பலநகரங்கட்கு இடமாகிய, அளவ

சன பதம் -

அளவில்லாத மக்கைள ைடய நா , அவந்தியாம் - அவந்திநாடாகும், அதின்
விைளபயன் - அதன்கண் வாழ்வார்க் ெகய் ம் ேபாகம், அமர ம் வி ம் ம் நீர்ைமய
- ேதவ ம் வி ம்பத்தக்க தன்ைமத்தாகும், ஒ நகர் உள
நகர் ஒன் உண் , அ
கூ வார்கள். எ - .

- அந்நாட் ற்குத் தைலயாய

உஞ்சயினி என்ப - அதைன உஞ்சயினி என்

வயல்வளத்தால் மிக்க விைளெபா

ெபாிேயார்

ம், அதன் வாயிலாகப் ெப ஞ்ெசல்வ ம்

ெப குத ன், வளவயைல “வாாி” ெயன்றார். வாாி, வ வாய்; “ யெலன்

ம் வாாி”

(14) என்ற தி க்குறட்குப் பாிேமலழகியார் கூ ம் உைர காண்க. சனபதம், நா ;
உம்ைம, சிறப் . அஃெதன்னல் ேவண் ம் ஆய்தம், விகாரத்தால்ெதாக்க . உஞ்சயினி,
வடெசாற்சிைத . என்ப ெவன்றதைன அைசயாக்கி மைம ம்.
---------நாட்டரசன் அேசாகன் எனல்
கந்த களிமத யாைன மன்னவன்
இந்திர ென ந்திற லேசாக ெனன் ளன்
சந்திர மதிெயன் ம் மடந்ைத தன் டன்
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அந்தமி

வைகய னமர்ந்

உைர: கந் அ

ைவகுநாள்.
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களிமத யாைன - கட் த்தறிைய அைலக்கும்

மதக்களிப்பிைன ைடய யாைனகைள ைடய, மன்னவன். அரசனாவான், இந்திரன்
எ

ம் திறல் -

றக்கேவந்தனான இந்திரேனெயன்

அேசாகன் என்
எ

உளன் - அேசாகன் என்

ம் மடந்ைத தன்

ெசால்லத்தக்க திறல்பைடத்த,

ெபயர் கூறப்ப வான் உளன், சந்திரமதி

டன் - சந்திரமதிெயன்

ம் மங்ைகநல்லா

இல் உவைகயில்வில்லாத இன்பத்ைத ைடயனாய், அமர்ந்
அதைன வி ம்பிவா ம் நாட்களில் எ- .

டன்கூ , அந்தம்
ைவகும்நாள் -

வறிேத ள்ள யாைன கந்திைன அைலப்பதற்குக் காரணம் மதக்களிப் ைடைம
ெயன்றற்கு, "கந்த

களிமதயாைன" என்றார். ெபாழிகின்ற மத ைடைம ேதான்றற்கு,

"களிமதயாைன" எனல் ேவண் ற் . ேபாகப்ேபற்றாேலயன்றி வ யா

ம் இந்திரைன

ெயாப்பான் என்பார், "இந்திரென ந் திறல் அேசாகன்" என்றார். மடந்ைத,
ப வத்தா ம் ெபா வியல்பா ம் கூறிய . சந்திரமதியின் கூட்டம் கூ ந்ேதா ம்
த்தின்பம் பயந் வந்தைமயின், "அந்தமில் உவைகயன்" என்றார். அந்தமின்ைம
அமர்ந் ைவகற்கு ஏ .
------------யேசாதரன் பிறப்
இந் ேவா ாிளம்பிைற பயந்த ெதன்னேவ
சந்திர மதிெயா தனயன் தந்தனள்
எந் யர் கைளபவ னிேசா தரன்ெனன
நந்திய கழவன் நாம ேமாதினான்.
உைர:-இந்
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- ம மதியான , ஓர் இளம்பிைற பயந்த ெதன்ன - ஓர்

பிைறச்சந்திரைனப் ெபற்றாற்ேபால, சந்திரமதி - சந்திரமதியாகிய அரசி, ஒ
தந்தனள் - ஒ

மகைனப் ெபற்றாள், எம்

யர் கைளபவன் - எங்கள்

தனயன்

ன்பத்ைதத்

ைடப்பவனான அேசாகமன்னன், நந்திய கழ் அவன் - மிக்க கைழ ைடய அந்த
மக க்கு, இேசாதரன் என - யசேதாரன்ெனன் , நாமம் ஓதினான் - ெபயர்
வழங்கினான் எ- .
சந்திரமதி யேசாதரைனப்ெபற்ற ,
மதி இளம்பிைறைய ஈன்ற ேபால என்றார்,
சந்திரமதியின் அறிேவ யேசாதரன் மதிையத் தன்வழி ெயா குவித்த தாத ன்.
மதி
இளமதிையயீனல், இல்ெபா

வைம. எம்ைமப்ேபால் பிறவித் யர்கைள ம்
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நல்ெலா க்க ைடயெனன்பான்,"எம் யர் கைளபவ" என்
எம் யர் கைளபவன் என்றைத யேசாதரற்ேக ேயற்றி,
யேசாதரெனனப் ெபயாிட்டான் என் மாம்.

அபய சி கூ கின்றான்.

யர்கைளபவனாதலால்

-------------யேசாதரன் இளவரசனாய் அமிர்தமதிெயன்பாைள மணந்
இளங்களிற்
ைவயி* ேனத மின்றிேய
வளங்ெக குமர ம் வளர்ந் மன்னனாய்
விளங்கிைழ யமிழ்த ன் மதிைய ேவள்வியான்
உளங்ெகாளப் ணர்ந் ட

மகிழ்தல்

வைக ெயய்தினான்.
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--------(பாடம்)* இளங்களி
உைர:- இளங்களிற்

ைவயின், இளங்களிற்ெறா த்த ன்.
உ ைவயின் ஆண்

சிறி ம் இன்றி, வளம்ெக

குமர

க்கு ைள ேபால. ஏதம் இன்றி - ந

ம் - வ ெபா ந்திய யேசாதர

ம், வளர்ந்

-

வளர்ச்சிெபற் , மன்னனாய் - இளவரசனாகி, விளங்குஇைழ அமிழ்த ன்மதிைய விளங்குகின்ற அணிகலன்கைள ைடய அமிர்தமதிெயன்பவைள, ேவள்வியான் தி மணத்தால், உளங்ெகாள - மனம் இன்பம்நிைறய, ணர்ந் - கூ , உடன் உவைக
எய்தினான் - உடெனய் ம் இன்பத்ைத கர்ந் வரலானான் எ- .
களி , விலங்கின் ஆண்பாற்ெபெயர்; “ஏ ம் ஏற்ைற ம் ஒ த்த
ஆசிாியர் கூ தல் காண்க. இக் களிெறன்
இரண்டற்கும் சிறப்பெவய் விப்பவாயி
அைமந்தெதன ணர்க. “இளங்களி
ெகாள்ளின்,

ம் களி ம்”1 என

ஞ் ெசால் ேவழம், ேகழல் என்ற
ம், ஈண்

இ

ெபா விதியான்

ைவயின் ஏதமின்றிேய”என்

யால் தீங்கின்றி இளங்களி

பாடங்

வளர்ந்தாற்ேபால என்

ெபா ள்ெகாள்க. அேசாகனாட்சியிலாதல், யேசாதரனாட்சி யிலாதல் உ ைவ ேபா
பைக ண்ைம கூறப்படாைமயின், அ

பாடமன்ைமயறிக. வளம், ஈண்

ெமய்வன்ைமேமற் . “மன்னனாய்” என்
“யேசாதரன்ென

ம்

ஈண் க்கூறிய , பிறாண் ,

ந் தனயைன நிலமகட்டைலவனாெகன” (83)

கூறப்ப த ன், இளவரசனாதைலக்குறித்

சூட்டல்

நிற்பதாயிற் . ணர்ச்சி நிக மிடத்ேத

இன்ப ம் உடன்நிகழ்தல்பற்றி, “உடன் உவைகெயய்தினான்” என்றார்.
ணர்ச்சியின்பேம ெநஞ்சில் எஞ்ஞான் ம் நிலவப் ணர்ந்தனெரன்றற்கு,
"உளங்ெகாளப் ணர்ந் " எனச் சிறப்பித்தார்; இதனாற்பயன், நல்லறி காட் ம்
நன்ெனறிையக் கைடேபாகச் ெசல் ம் கைடப்பி அவன்பால் இன்ைம ணர்த் வ .
--------
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1.ெதால்.ெபா.557
யேசாதர க்கு யேசாமதிெயன் ம் மகன் பிறத்தல்
இைளயவள் எழில்நலம் ஏந் ெகாங்ைகயின்
விைளபய னிேசாதரன் விைழந் ெசல் நாள்*
கிைளயவ வைகயிற் ெக ம ஈன்றனள்
வைளயவ ளிேசாமதி ைமந்தன் தன்ைனேய.
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-------(பாடம்)*ெசன்றநாள்.
உைர: இேசாதரன் - யேசாதரனாகிய இளவரசன், இைளய வள் இளைம ைடயவளான அமிழ்தமதியின், எழில் - அழைக ம், நலம் குணஞ்ெசய்ைககளின் நலத்ைத ம், ஏந்

ெகாங்ைகயின் விைளபயன் - உயர்ந்த

ைலயிடத்ேத ெப ம் இன்பத்ைத ம், விைழந்

- வி ம்பி, ெசல்

ம் நாள் -

இனிதி க்குங்காலத்தில், கிைளயவர் - சுற்றத்தார், உவைகயின் ெக ம - மகிழ்ச்சியால்
ஆரவாாிக்க, வைளயவள் - வைளயணிந்த அவ்வமிர்தமதி, இேசாமதிைமந்தன் தன்ைன
- யேசாமதிெயன்

ம் மகைன, ஈன்றனள் - ெபற்றாள், எ -

யேசாதரன் அமிழ்தமதியின் இளைம, எழில், ஏந்

.

ெகாங்ைக என்ற இவற்றின்

நலத்ைத விைழந் இன் ற்ெறா கிய ம், அவ்ெவா க்கத்தின் பயனாக,
யேசாமதிையப் ெபற்ற ம் இதன்கட் கூறினார். காமவின்பத் க்குச் சிறப் த்த வ
இளைமயாத ன், "இைளயவள்" என்ெற த் , அமிழ்தமதியின் பிற எழில்
நலங்கைள ம் ெகாங்ைகப்பயைன ம் விதந்ேதாதினார். யேசாமதியின் பிறப்
அேசாகன வழிெயஞ்சாைமக்கு ஆக்கமாத ன், "கிைளயவர் உவைகயிற் ெக ம
ன்றனள்" என்றார். இவ்வா மைனக்கு விளக்காகிய அமிழ்தமதி தனக்கு விளக்கந்
த ம் மகைனப் ெபற்றாெளன்றற்கு, "வைளயவள் இேசாமதிைமந்தன்தன்ைன
யீன்றனள்" என அவள்ேமேலற்றினார். அவ
யேசாதரன்ேம

ைடய எழில்நலச் சிறப்ைப,

ம் மகற்ேபற்றிைன அவள்ேம

ம் கூறிய , பின்னர் அவள் தன்

நலத்ைதப் ெபா ந்தா ெவா க்கத்தில் ஈ ப த்திக் ெக வ ம், யேசாமதி சிறப் ற்
ேமம்ப வ ம் குறிக்ெகாண்

ேபா

ம். வைளயவள், சுட் .

----------அேசாகன் தனக்கு
ைம வர காண்டல்
மற்ெறார்நாள் மன்னவன் மகிழ்ந் கண்ண
பற் வா ன ெதாழப்* ப வ ேநாக்குவான்
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ஒற்ைறவார் குழன்மயி

ச்சி ெவண்ைமைய

உற் றா வைகயைத

ைளந்

உைர:- ஒ நாள் - இவ்வா
அேசாகன், கண்ண

ெசல்

கண்டனன்.
ங்காலத்

பற் வான் - கண்ணா
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ஒ

நாள், மன்னவன் - ேவந்தனாகிய

ேயந்திக்காட் ேவான், அ ெதாழ -

அ பணிந் அதைனக் காட்ட, ப வம் மகிழ்ந் ேநாக்குவான் - தன் வ வத்ைதக்
காணவி ம்பி அதிற் காண்பவன்- வார்குழல் ஒற்ைறமயிர் - நீண்ட கைடகுழன்ற
மயிெரான் , உச்சி -

னியில், ெவண்ைமைய உற்

- ெவள்ைள நிறத்ைதப் ெபா ந்தி,

உறாவைகயைத - றத்ேத நன்கு ேதான்றாவைக மைறந்தி ப்பைத,
உைளந் கண்டனன் - மனம் வ ந்திப் பார்த்தான் எ- .
பண்ைடயரசர்பால் அைடப்ைப தாங்குேவார்,
அ யீேடந் ேவார்,கண்ண ேயந் ேவார் எனக் குற்றேவல் ெசய்வார் பலர்
இ ந்ைதைமயின் ஈண் க் கண்ண ேயந் ேவாைனக் குறிப்பித்தார். தன்ைன நன்கு
ஒப்பைன ெசய் ெகாள்ளக் க திக் கண்ணா
இயல்பாதல்பற்றி, "மகிழ்ந்

ேநாக்குங்கால்; மகிழ்ச்சி பிறத்தல்

ேநாக்குவான்" என்றார். அவன் மகிழ்ச்சி

ற் ம்

வ த்தமாய் மாறிற்ெறன்ப , "உைளந் கண்டனன்" என்பதனால் ெபற்றாம். ஒ
மயிர் னியில் நைரத் த் தன் நைரப் த் ேதான்றாவைக மைறந்தி ப்பி ம் அதைனக்
கண் கைளந்தவன், மனத்ேத வ த்த ற்றாெனன வறிக. அதற்குாிய காரணத்ைத
ேமல்வ ம் பாட் க்களால் உைரக்கின்றார்.
----------அேசாகன் தன் மனத்ேத பலபட நிைனத்தல்
வண்டளிர் ைரதி ேமனி மாதரார்
கண்டக றவ கழிய ப்பி
உண்ெடனி ைளந்திக
வ வில் தன்
வண் ள கைணபயன் மனிதர்க் ெகன்றனன்.
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--------(பாடம்)* பற்றிவான ெதாழ.
உைர:- வண்தளிர் ைர - வளவிய மாந்தளிர்ேபா
அழகியேமனி ைடயமகளிர், கண்
நீங்கும்ப யாக, வ

ம், தி ேமனி மாதரார் -

- பார்த்த டன், அக

- வ கின்ற, கழிய

ப் - ஆண்

ைமப்ப வமான , உண் எனில் - உளதாயின் அ
மனம் திாிந் , இகல் - மா

ற - அ வ த்

மிகுதிைய ைடய
வைரயிற்றான், உைளந் -

பாட் ைன ைடய, உ வ வில் தன் - அழகிய
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வில் ைன ைடய மன்மதன , வண் உள கைண - வண்

ெமாய்க்கும்

வாகிய

அம் , மனிதர்க்குப் பயன் - மக்கட்குக் காம ேவட்ைகயாகிய பயைன விைளவிக்கும்,
என்றனன் - என் தனக்குள்ேள ெசால் க்ெகாண்டான். எ- .
தளிரனப் ெபா ப்படக்கூறினைமயின், சிறப் ைடய மாந் தளிர் ெகாள்ளப்பட்ட ,
"மாவின் அவிர்தளிர்ேபா ம் ேமனியர்"1 என் சான்ேறா ம் கூ தல் காண்க.
கண்டார் மனம் கவ ம் அழகு திக ம் ேமனிையத் "தி ேமனி" ெயன்றார். மிக்க
காதலராயி

ம்,

ப்ெபய்தியவழி அக்காதலாற் ெப ம் காமவின்பம்குன் த ன்,

அவர் காமக் காத

ம் நீங்கும் என்பார், "கண்

அக

ற" என் ம், யாண்

மிகமிக

ப் மிகுத ன், "கழிய ப் " என் ம் கூறினார். எனில் - என்றால்.
காமேவட்ைக ற்றார்க்கு மனத் ன்பம் இயல்பாத ன் "உைளந் " என்றார். காமன்
உ வி யாயி
"உ வவில்

ம், அவன் வில் உ

ைடத்தாய், சான்ேறார்க்கு அச்சம் த வதாத ன்,

" என்றார்.வண் ள கைண, வண்

தங்கியி க்கும்

ங்கைண.

மலர்க்கைண, காம ேவட்ைகையக் கிளரச் ெசய்வ , பயனாத ன், அதைன,
"வண் ளகைண பயன்" என்றான்.
-------1.

கு. 143-4.

அேசாகன் இளைமயின் வளைமயின்ைமையத் தன்
இளைமயி னியல்பி வாகு ெமன்னினிவ்*
வளைமயி ளைமைய மனத் ைவப்பெதன்
கிைளைம மைனயேத ெக
நம் ளத்

ள் நிைனத்தல்

தைளைமைய வி வேத தகுவ தாமினி.
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-----(பாடம்)* வாயெவன்னினி.
உைர:-இளைமயின் இயல் இ வாகும் என்னின் - இளைமப்ப வத்தின் இயல்
இத்தன்ைமத்தாகுமாயின். இவ்வளைமயில் இளைமைய - இவ்வளப்பமில்லாத
இளைமப் ப வத்ைத, மனத் ைவப்ப
மதித் க்ெகாள்வ
உற

என் - மக்கள் தம் மனத்ேத ெபா ளாக

எற் க்கு, கிைளைம ம் அன்னேத - ஏைனேயார்

ைறைம ம் அத்தன்ைமத்ேதயாகும், இனி - இனிேமல், நம் உளம் ெக

தைளைமைய - நம்மனத்ேத எ ம் அன்பிைன, வி வ
விட்ெடாழிப்பேத சால்பாகும் எ- .

ம்

தகுவதாம் - பற்றற

இளைமகுன்றா இன்பத்திற் ெசம்மாந் தி க்கின்ேறெமனத் த க்கிய
மகிழ்ச்சி ற் க் கண்ணா ேநாக்கிய ேவந்தற்கு மயிாின் நைர ேதான்றி

ணர்வால்
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அவ்விளைமயின் கழிவிைனக் காட்டக்கண் , அதன் நிைலயாைமயிைன ம் ேதர்ந்
கூ கின்றாத ன், "இளைம யினியல்பி வாகும் என்னின்" என்றான். இளைமேய
வளைம ெயன் ம், "இளைமற் சிறந்தவளைம மில்ைல”1 என் ம் கூறப்ப வன
ெகாண் , அதைனப் ேப

த

ம் உலகியலாத ன், அதைன

"இவ்வளைமயில் இளைமைய மனத்

ைவப்ப

னிந் ,

என்" என்றான்; எனேவ, இளைமயின்

வளைமயாவ , நிைல ேப ைடத்தாய் இன்ப கர்ச்சித்தாய் இ த்தெலன்ப ம்,
அ கழிந்த வழிச் ெசல்வ ம் இன்பந்தாரா ெதன்ப ம் ெபற்றாம்" இளைம கழிந்த
பின்ைற வளைம, காமம் த த

மின்ேற2" என்

பிற ம் கூ தல் காண்க. மைனவி

மக்கள் அ யாகப் பிறக்கும் கிைளஞர் உற ம், அரசு, ெசல்வம்
பற் க்ேகாடாக, "உறின் நட்

அறின்" ஒ

த ய

ம் இயல்பிற்றாதைல

ணர்ந்

நிற்ற ன்,

"கிைளைம ம் அைணயேத" என்றான். அன்பின்பயன் அதைனச்ெசய்ேவா ம்
ெசய்யப்ப ேவா ம் பிணிப் ண் நிற்றலாத ன், அதைனத் "தைளைம" ெயன் ம்,
அ காரணமாக ேவண் தல் ேவண்டாைம ேதான்றித்
"வி வ

ன்பம் விைளத்த ன்,

தகுவதாம்" என் ம் கூறினான். ஏகாரம் இரண் ம் ேதற்றம்.

------1,2 நற். 126.
ண்ணியேம ெசயற்பாற்ெறன அேசாகன் நிைனந்
ந் ெசய் நல்விைன ைளப்ப வித்தைலச்
சிந்ைதெசய் ெபா ெளா ெசல்வ ெமய்தினாம்
ந்ைதயின் ம்ம
ய ற்* ண்ணியம்
இந்திர

ெதளிதல்

லக ம் ெமய்த லாெமனா+
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-------(பாடம்) * யன் . + ெமய்தற்பாற்ெறனா; ெமய்தற்பாலேத
உைர:தைல

ந்

ெசய் நல்விைன -

ன்ைனப் பிறவியிற் ெசய்த நல்விைனயான , இத்

ைளப்ப - இப்பிறவியில் தன் பயைனத் ேதாற் விக்க, சிந்ைதெசய்

ெபா ெளா

- உயர்ந்ேதார் மதிக்கத்தக்க நல்லறி டன்;ெசல்வம் எய்தினாம் -அரச

ேபாகத்ைத ம் அைடந்தள்ேளாம்,
ய ன் -

ன்

ந்ைதயின்-

ன்ைனயி

ம்,

ம்ம

மடங்கு மிகுதியாக நல்விைனையச் ெசய்யின், இந்திர

எய்தலாம்-ேதவ லகத் ப் ெப ம் ேபாகத்ைத ம் ெபறலாம், எனா-என்

ண்ணியம்
லக ம்
எ- .

ஒ வன் ெசய் ம் விைன அவன் உயிாின்கட்கிடந் , அவன் க்குழிப்பகும்
இயல்பிற்ெறன்பவாத

ன், " ந் ெசய்நல்விைன

ைளப்ப வித்தைல" என்றார்.
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" ைளப்ப" என்ற குறிப் , நல் விைனயாகியவிைத உயிராகியநிலத்
விைதக்கப்ெப தைல

ணர்த்தி நின்ற ; "ெவவ்விைன ெசய் மாந்தர் உயிெர

நிலத் வித்தி அவ்விைனவிைள

ண்

ம் அவ்விடத் "1என்

ம்

பிற ம் கூ தல்

காண்க. ஒ வன் சிந்ைதெசய்வன, இம்ைமக்கண் க ம் ம ைமக் கண் பண்ணிய ம்
ேப மாத ன், அவற்றிற்ேக வாய க ம் உ திப்ெபா ளறி ம் கூ வார்,
"சிந்ைத ெசய் ெபா ெளா
ெபா ள்சிறந்

ெசல்வம் எய்தினாம்" என்றார்.ெசல்வத்தி

நிற்ற ன், "ெபா ெளா " என்றார்.பிறந்த பிறப்பால், இறந்த

பிறவியிற் ெசய்த விைனயிைனத் ெதாிந்
ெபா ெளா

ம்

ெகாண்டானாத ன், "சிந்ைதெசய்

ெசல்வெமய்தினா" ெமன் ம், " ந்

கூறினாெனன ணர்க. மீட் ம்
ெசய்யின், ம ைமயில் மண்

ெசய்நல்விைன" ெயன் ம்

ன் ெசய்த அளவாதல், இ ம யாதல் நல்விைன
லகத்ேத அரசர்ேபாக ம், அவர் எல்லா ள்

தைலயாய ேபாக ேம எய் ெமனத் ெதளித
என் ம், அதனாற்பயன் விண்

ன், " ம்ம

ண்ணியம்

ம்

ய ன்"

லத் ப்ெப ம் இந்திரேபாகம் எய் ெமன் கண் ,

"இந்திர லக ம் எய்தலாம்" என் ம் தனக்குள் ெதாிந் ைரப்பானாயினன்.
இவ்வாராய்ச்சி ைடயவன், நிைலயில்ேபாகமாகிய இந்திர லகத்ைத ம் பின்னர்த்
றந்
ேபற்றிற்ேக யல்வான் என்றறிக.
------------1.சீவக.2762.
அேசாகன் ற
இைனயன நிைன றீஇ யேசாத ரன்எ ந்
தனயைன நிலமகள் தைலவ னாெகனக்
கனமணி வைன
கவித் க் காவலன்
ைனவைள மதிமதி லம்பப் ேபாயினான்.
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உைர:- காவலன்-ேவந்தனான அேசாகன், இைனயன நினி றீஇஇத்தன்ைமயானவற்ைற நிைனந் , யேசாதரன் எ

ம் தனயைன-யேசாதரன்

எனப்ப ம் தன் மகைன, நில மகள் தைலவன் ஆக-நிலத் க்கரசனாகுக, என-என்
ெசால் , கனமணி வைன

கவித் -ெபாிய மணிகைளக் ெகாண்

ெசய்யப்பட்ட

ையச் சூ , ைனவைள மதிமதி லம்ப-வைளயணிந்த சந்திரமதியாகிய தன்ேதவி
தனித்

வ ந்த, ேபாயினான்-அரசியல் ெதாடர்

" ந்ைதயின்

ம்

றந்

ெசன்றான் எ- .

ய ற் ண்ணியம், இந்திர லக ம் எய்தலாம்" (82)

என்பதேனா , இம்ைம ம ைம

ேப கட்கு ஏ வாகும் இயல் ைடய
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விைனத்திற ம், அவற்றின் கட் ம், அக் கட் ன் நீங்குந் திற ம், நீங்காவழிப் ப ம்
ன்ப ம் என்ற இவற்ைற ம் பல்ேவ நிைலயாைமகைள ம் பிறவற்ைற ம் நிைனத்
தைம ேதான்ற, "இைனயன நிைன றீஇ" என்றார். நாட் ேவந்தைன, நாடாகிய
மகட்குக் கணவெனன்பவாக ன், ேவந்தனாவாைன, "நில மகட்டைலவனாக"
என்றான். ெசால் யதேனா

அைமயா , மந் திாிச்சுற்றத்தாேரா

கலந்

தி

ம்

யேசாதரர்க்குச்சூட் னான் என்றார். பின் அேசாகன், அரசியற்ெறாடர் நீங்கி,
மைனவியாகிய சந்திரமதிைய ம் றக்க ெவண்ணியேபா , அவள் பிாிவாற்றாைம
கூறி வ ந்த ம் அவட்கு இணங்கா
றேவ ண் ெசன்றான் என்பார்
" ைனவைளமதிமதி லம்பப் ேபாயினான்" என்றார். வைள ைனமதிமதிெயன்ப
எ ைகேநாக்கி, " ைனவைளமதிமதி" ெயன வந்த , " ைனவைள" என வைளைய
விதந்ேதாதிய , அேசாகன
ற ெமாழி ெசவியிற் பட்டமாத்திைரேய அவள்
ன்ைகயின் நில்லா கழன்ேறா அவள பிாிவாற்றாைமைய ெமய்ப்ப த்திக்
காட் ற்றாத ன். இஃ உடம் நனி சு ங்கல். மதிமதி-சந்திரமதி.
----------அேசாகன் குணதர னிகள்பால் அறங்ேகட் த் தவம் ெசய்வான் வனத் க்குச்
ெசல் தல்
குைரகழ லேசாகன்ெமய்க் குணத ரற்பணிந்
தைரசர்க ைளம்பதிற் றி வர் தம் டன்
உைரெசய அ ந்தவத்* ற ெகாண் ேபாய்
வைர ைட வனம

ம வி னானேரா.
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--------------(பாடம்)*ல ந்தவத்.
உைர:- குைரகழல் அேசாகன்-ஒ க்கின்ற

ரகண்ைட யணிந்த ேவந்தனான

அேசாகன், ெமய்க்குணதரன் பணிந் - ெமய்யறிவிைன ைடய குணதர

னிகைள

வணங்கி அவர் உைரத்த அறங்கைளக் ேகட் , அைரசர்கள் ஐம்பதிற்றி வர் தம் டன்
- ைணயாய் வந்த அரசர்

ற் வ டன், உைர ெசய அ ந்தவத் -ெசால்

தற்காிய

தவக்ேகாலம் ண் , வைர ைட வனம -மைலைய ைடய காெடான்ைற, ேபாய்
ம வினான்-ேபாய்ச் ேசர்ந்தான் எ- .
ெமய்யறி ெபற் த் தவெவா க்கம் சிறந் நிற்ற ன், குணதர

னிகைள

"ெமய்க்குணதரன்" என்றார். இவர்பால் அேசாகன் ைசன த ம ம், ைசனதீக்ைக ம்
ெபற்றான் என்றற்குப் "பணிந் " என்றார்; தீக்ைக ம் அற ம் ெப
பணிதல்விைன நிகழ்த
ஆசாராங்கெமன்

ம்

ன் ம் பின் ம்

ன் "பணிந் " என உைரக்கப்பட்டன; இத்த ம ம் தீக்ைக ம்
ட்கூறப்ப கின்றன; அைவ பஞ்சபரேமட் களின்
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பத பேதசித்தல், மயிர்பறித்தல்

தலாயின. ேபரரசனாத ன், சிற்றரசர்

உடன்ெசன்றாெரனவறிக. தவத்

ற் வர்

, தவேவடம்; "உற்றேநாய்ேநான்றல் உயிர்க்கு

கண்ெசய்யாைம, அற்ேற தவத் க்கு "1 என்றப , ேநான்ைப ம்
உ கண்ெசய்யாைமைய ம் ெகாள்ள
மைலையச்சார்ந்த கா ;

ெமான் . வைர ைட வனம்,

ங்கில்கைள ைடய கா மாம்.

----------1. குறள். 261.
யேசாதரன் நாடாட்சி ேமற்ெகாள்ளல்
எாிமணி இைமக்கும் ணா னிேசாதர னி நி லத்தாட்*
ெகா மணித் திலகம் ேபா
ஞ்சயி னிக்கு நாதன்†
அ மணி
ெகாள் ெசன்னி யரச ப் ப த் யர்ந்த
கு மணிக் குைடயின் நீழற் குவலயங் காவல் ெகாண்டான்.
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--------(பாடம்)* னி நிலத்தார்க்கு, னி நிலத் க்கு, †ேவந்தன்
உைர:- எாிமணி இைமக்கும்

ணான்-விளங்குகின்ற மணிகளாலாகிய ஒளி சும்

அணிகலன்கைள ைடயனாகிய, இேசாதரன்-யேசாதரன், இ நிலத்தாட்கு-ெபாிய
நிலமாகிய மடந்ைதக்கு, ஒ

மணித்திலகம் ேபா

ம்-ஒப்பற்ற அழகிய திலகம்

ேபால்வதாகிய, உஞ்சயினிக்கு நாதன்- உச்சயினி நகரத் க்கு அரசனாய், அ மணி
ெகாள் ெசன்னி அரசு-அாிய மணிகளால் இயன்ற
யணிந்த தைலயிைன ைடய
அரசர்கைள, அ ப்ப த் -தன்ன வணங்கச் ெசய் , உயர்ந்த-ஓங்கிய, கு மணிக்
குைடயின் நீழல்-நிற ைடய மாணிக்கங்கள் ைவத்திைழத்த ெகாற்றக் குைடயின்
நீழ ேல, குவலயம்-உலகம் தங்க, காவல் ெகாண்டான்-ஆட்சி ாியத்தைலப்பட்டான்
எ- .
அேசாகன்

ற

ண நிைனந்த டேன யேசாதரைன

சூட்

அரசனாக்கிவிட்டானாதலால், "உஞ்சயினிக்குநாதன்" என்றார். இ நிலத்தாள்,
நிலமகள்.ெபாியநகரங்கைள நிலமகட்கு" திலகமாகக் கூ வ
கேமா திலகேமா கண்ேணா"1 என்

கவிமர ; "நிலமகள்

கம்ப ம் கூ தல் காண்க. நா காக்கும் ேவந்தர்

ஏைனயரசைரத் தன் அ ப்ப த்தி உயர்தேல தன் அரசியற்குச் சிறப் ெபன் ம், வ க்கு
மாண்ெபன் ம் க

பவாத ன், அதைனச் ெசய்தான் யேசாதரன் என்றாராயிற் .

ெகாற்றக்குைட ெவள்ளி தாயி

ம், மாணிக்கங்க

ம் இைழக்கப் ெப தல்பற்றி,

"கு மணிக்குைட" என்றார். குவலயம், நிலமாகிய வட்டம்.

ணானாகிய இேசாதரன்

நாதனாய்க் காவல் ண்டான் என்க. குவலயங்காவல், விகாரம்.
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---------1.கம்ப.பால.
யேசாதரன் ெசல்வச் ெச க்கால் அறத்திறம் ெநகிழ்த்தல்
தி த்தகு குமரன் ெசல்வச் ெச க்கினால் ெந க்குப் பட்ேட
ம த்ெதறி கட ற் ெபாங்கி ம கிய மனத்த னாகி
உ த்ெத சினத்திற் ெசன்ற ள்ளெமய்ம் ெமாழிேயா ெடான்றி
அ த்திெசய் த த்த காமத் தறத்திற மறத்

றந்தான்.

86

உைர:- தி த்தகு குமரன்-தி மகளின் வி ப்பம் தக்கி க்கின்ற அரசகுமரனான
யேசாதரன், ெசல்வச் ெச க்கினால்-ெசல்வமிகுதியால் உளதாகும் மயக்கத்தால்,
ெந க்குப் பட் -அடர்ப் ண் , ம த்

எறி கட ன்-காற்றால் ேமாதப்பட்ட கடல்

ெபாங்கி அலம வ ேபால, ெபாங்கி ம கிய மனத்தனாகி-அவா த யவற்றால்
ெபாங்கிக் கலங்கிய மன ைடயனாய், உ த்
சின த

எ

சினத்தின்-மிக்கு எ கின்ற

யவற்றின்கண், ெசன்ற-படர்கின்ற, உள்ளம் ெமய் ெமாழிேயா

உடல், ெசால் என்ற

ன் ம் ஒ ப்பட்

நிற்க, அ த்த காமத்

அ த்தி ெசய் -

ெபா ளின்பங்களிேல ேவட்ைக மிகக் ெகாண் , அறத்திறம் அறத்
அறத்தின் வைககைள ற் ம் ைகவிட்ெடா குவானாயினான் எண்ணிய ள்ளள ம் ஒ வைனப்பற்றி நின் , அ

ஒன்றி-மனம்,

றந்தான்-

நீங்கிய வழி நீங்கு

மியல் ைடய தி மகள், ண்ணிய ைடைமயால் அரச ேபாகந் ய்க்கும்
யேசாதரன்பால் நீங்காதி க்கின்றைம ேதான்ற "தி த்தகு குமரன்;" என் ம், தான்
ெபற்ற ெசல்வத்திற்குத் தான் ேமற்பட்ட தைலவனாதைல ணரா , அதற்கு
அ ைமயாய்த் தன் இயற்ைகயறிைவ யிழந்தாெனன்னற்குச் "ெச க்கினால்
ெந க்குப்பட் " என் ம் கூறினார். " ண்ணிய லந்தபின் ெபா ளிலார்கைளக்,
கண்ணிலர்

றந்தி ங் கணிைகமார்கள்ேபால் எண்ணிலள் இகழ்ந்தி ம்"1 என் ம்;

"பற்றினர் பாலள்"2 என் ம் சான்ேறார் கூ தல் காண்க. தன்ைன ைடயான்
எளியனாயின், அவைன மயக்குவ

ெசல்வத்தின் சிறப்பியல்பாத

ன், "ெசல்வச்

ெச க்கினால் ெந க்குப்பட்டா" ெனன் மாம்; "மன்னல் சிறிதாய் மயக்கம் ெபாிதாகிப்
ன்ைம
க்கும் ைரயில் அ ம்ெபா ள்" என் வைளயாபதி ம் கூறிற் .
"ம த்ெதறிகடல்" என்ற உவைமயால் அவா த யவற்றால் யேசாதரன்
அைலக்கப்பட்டைம ெப

ம். சினத்ைத விதந்ேதாதியதனால், அதற்ேக வாய

காம ம், பயனாகிய மயக்க ம் ெகாள்க. காமெவகுளி மயக் கங்கேள அதற்கு
ெநறியாயினைமயின், அந்ெநறிக்கண் அவ ைடய நிைன ம் ெசய ம் ெசால் ம்
ஒ ப்பட் நிலவின என்பார் "சினத் திற்ெசன்ற உள்ளெமய்ம்ெமாழிேயாெடான்றி"
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என்றார். இவ் வியல் ைடயார்க்கு ேவண்டப்ப வன காமவின்ப ம், அதைன இனி
கரத்

ைணெசய் ம் ெபா

ேம யாத ன், அவற்ைற, "அ த்தி ெசய் " ,

"அறத்திறம் அறத் றந்தான்" என்றார். அ த்தி, ஆர்வம்,
------------1 சூளா.

த்தி. 15. 2 சூளா. த்தி 21.

ெபா ளின்பங்கைள அ த்திெசய்ெதா கும் திறம் கூறல்
அஞ்சுத லா ெதவ்வ ரவியேம லடர்த் ச் ெசன்
வஞ்சைன பல நா வகுப்பன வகுத் மன்னன்
ஞ்சிய ெபா
நா ம் ணர்திறம் ணர்ந் ெநஞ்சில்
ஞ்சுத

லாத கண்ணன்

ணிவன

ணிந்

நின்றான்.
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உைர:- ெதவ்வர் அவிய-தனக்கு அஞ்சிப் பணிந்ெதா காத பைகேவந்தர் வ
ெக மா , அஞ்சுதல் இலா -அச்சம் சிறி மின்றி, ேமல்ெசன் -பைட டன்
மிக்குச்ெசன்

ெபா

, வஞ்சைன பல ம் நா -அவர் ெசய் ம் வஞ்சைன பல ம்

ஆராய்ந்தறிந் , வகுப்பன வகுத் -அவைர ேவறற் ெபா ட் த் தா
பலவற்ைற ம் நா ச் ெசய் , ஞ்சிய ெபா

ம்-அவ ைடய மிக்கதாகிய ெபா

நா ம்-அதற்கு வ வாயாகிய நா ம், ணர் திறம்-தான் கவர்ந்
சூழ்ச்சித்திறங்கைள, ெநஞ்சில் ணர்ந் -மனத்ேத ஆராய்ந்
இலாத கண்ணன்-நா

ம் கண்

ம் வஞ்சைனகள்

றக்கம் இல்லானாய்,

ம்,

ேகாடற்குாிய

ெகாண் ,

ணிவன

ஞ்சுதல்

ணிந் -

ெசய்யத்தகுவனவற்ைறச் ெசய் , நின்றான்-அத் ைறயிேல ெதளிவின்றி ெயா குவா
னாயினான் எ- .
பைக ேவந்தைர ெவன்
ேவந்தர்க்கு இயல்பாயி

ஒ க்கி நாட் ல் நலக்குைற
ம், அச்ெசயற்கண் அறமல்ல

நிகழா வைகயிற் காத்தல்
நிகழ்வ

எண்ணி யஞ்சுவ

நல்ேவந்தர் மனப்பண்பாக, இவன், அதற்கு அஞ்சினானில்ைல ெயன்றற்கு,
"அஞ்சுத லா " என் ம், அப்பைகயரசர் வஞ்சைன ெசய்தாராயி
அறமன்ெறன ெவாழியா

தா

என் ம், அவர்க்குாிய ெபா

ம், அஃ

ம் அவற்ைறச் ெசய்தைம ேதான்ற, "வகுப்பன வகுத் "
ம் நா ம் கவ ம் திறேம நிைனந் , தன் ெபா

ம்

நா ம் மிகுதற்ேகற்பனவற்ைற நிைனந்தில ெனன்றற்கு, " ணர்திறம் ெநஞ்சிற்
ணர்ந் " என் ம், நிைனெவா

நில்லா

ெசயற்கண்

ம் ெசய்ெதா கினா

ெனன்பார் " ணிவன ணிந் நின்றான்" என் ம் கூறினார். இதனால், "அறத்திறம்
அறத் றந்தான்" ெபா ள் ெசயல் கூறப்பட்ட .
-----------
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ேதாடலார் ேகாைத மாதர் யாியிற் ெறா த்த வின்பப்
பாடெலா ையந்த பண்ணின் இைசச்சுைவ ப கிப் பல்கால்
ஊடலங் கினிய மின்னின் ஒல்கிய மகளி ரா ம்
நாடகம் நயந்
உைர:-ேதா

கண் ம் நாள்சில ெசல்லச் ெசன்றான்.

அலர் ேகாைதமாதர்-இதழ்கைள ைடய

மாைலயணிந்த கூந்தைல ைடய பாடல்மகளிர்,
ெதா த் ப் பா ம், இன்பப்பாடெலா
பாடெலா

இையந்
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க்களால் ெதா க்கப்பட்ட

யாியின்ெதா த்த-யாழ்நரம்பினால்

இையந்த பண்ணின்-இன்பத்தைதத்த ம்

நிற்கும் பண்ணிடத்

எ ம், இைசச்சுைவ ப கி-

இைசய தாகிய அ தத்ைதப் ப கி, பல்கால்-பன் ைற ம், ஊடல் அங்கு இனியஊ ய விடத் ம் ணர்ந்தாற்ேபா

ம் இன்பத்ைதத் த கின்ற, மின்னில் ஒல்கிய-

மின்னைலப்ேபால அைசந்தா ம், மகளிர்- ஆடல்மகளிர், ஆ ம் நாடகம் நயந்
கண் ம்-ஆ கின்ற நாடகங்கைள வி ம்பிப்பார்த்

மகிழ்ந் ம், நாள்சில ெசல்ல-

நாட்கள் சில கழிய, ெசன்றான்-ஒ கிவரலானான் எ- .
இதனால் இன்பத்ைத அ த்திெசய்
யாி-யாழ்நரம் ; "

ஒ கும் திறம் கூ கின்றார். ேதா - விதழ்;

மம் கம ம் ேகாைத ெதா த்த யாி ைலயாத், ேதெமன்கீதம்

பாலாச் சுரந் "1 எனப் பிற ம் கூ தல் காண்க. "பண்ெணன்னாம் பாடற் கிைய
பின்ேறல்"2 என்பவாக ன் "பாடெலா ையந்த பண்ணின்" என்றார்.
காமக்காத ைடய மகளிர் ஊ த ம் காமத்திற் கின்பமாத ன் "ஊடலங்கினியமகளிர்"
என்றார். "ஊ
ெயன் ழி எண்

ம் ணர்ந்த ெதாத்தினியவள்"3 என்
ம்ைம விகாரத்தால் ெதாக்க .

பிற ம் கூ வர். ப கி

--------------1 சீவக. 921. 2.குறள். 573. 3.சீவக. 2004
யேசாதரன் அமிர்தமதிெயா கூ யின்
ம் சிறப்
மற்ெறார்நாள் மன்னர் தம்ைம மைன க வி த் மாைலக்
ெகாற்றேவ லவன்றன் ேகாயிற் குளிர்மணிக் கூட ெமான்றிற்
சுற் வார் திைரயிற் மங் கமழ் யிற் ேசக்ைக ன்னிக்
கற்ைறவார் கவாி
உைர:- மற்

சக் களிசிறந் தினி

ந்தான்.
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ஓர் நாள்-ேவெறா நாள், மன்னர் தம்ைம-அரசைவக்கண் வந்தி ந்த

அரசர்கைள, மைன க வி த் -தத்தம் மைனக்குச் ெசல்லவி த் , மாைலெகாற்றம்மாைல ம் ெவற்றி

ைடய, ேவலவன்-ேவேலந்திய ேவந்தனாகிய யேசாதரன், தன்
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ேகாயில்-தன் அந்தப் ரத்ேத ள்ள, குளிர்மணிக் கூடம் ஒன்றில்-குளிர்ந்த ஒளி சும்
மணிகளால் இயன்ற ஒ
சுற்றி

கூடத்தில் அைமக்கப்பட்

ம் நீண்ட திைரகைள ைடய,

யில்ேசக்ைக

ந்த, சுற் வார் திைரயின்-

மம் கமழ்-ந ம் ைகயின் மணம்கம ம்,

ன்னி-பள்ளியைணையயைடந் , கற்ைறவார் கவாி

ச-

கற்ைறயாக ள்ள சாமைரைய மகளிர் ச, களிசிறந் - காமக்களிப் மிகுந் , இனி
இ ந்தான்-அமிர்தமதியின் வர ேநாக்கி இனிதி ந்தான் எ- .
"மன்னர்தம்ைம மைன க வி த் " எனேவ, இர ப்ேபாதின் வர

குறித்தவா

ெபற்றாம்.பகற்ேபாதில் மகளிர் ெதா த்த பாட் ம், ஆ ய நாடக ம் கண்
சிறந்

அந்தப் ரத்ைத யைடகின்றானாத ன், ேநேர பள்ளியைறையத்

காமம்
ன்னினான்

என்றார். "குளிர்மணிக்கூடம்" என்றார், காமெவப்பத்தால் ெவ ம்பிவ மா
களி-காமக்களிப் . மகளிர் கவாி

ேதான்ற.

சிய , காமெவப்பத்ைதத் தணித்தற்கு.

இனிதி ந்தான் என்றார், அமிர்தமதிபால் தான்
நிைனந்தி த்த ன்.

கரவி க்கும் காமவின்பேம

---------சிலம்ெபா சிலம்பித் ேத ந் தி மணி வண் ம் பாடக்
கலம்பல வணிந்த வல்குற் கைலெயா கலவி யார்ப்ப
நலங்கலந் தினிய* காமர் ந மலர்த் ெதாைடய ேலேபால்
அலங்கலங் குழல்பின் தாழ அமிழ்த ன் மதிய ைணந்தாள்.
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--------(பாடம்) *நலங்கவன்றினிய.
உைர:- ேத

ம்-ேதனின ம், தி மணி வண் ம்- அழகிய நீலமணிேபா

ம்

வண் ன ம், பாட-பாட் ைசக்க, கலம் பல-அணிகலம் பலவற்ேறா , அல்குல்
அணிந்த கைலெயா -அல்கு டத்ேத யணிந்த ேமகைலயின் ஒ யான , சிலம்ெபா
கலவி சிலம்பியார்ப்ப-சிலம்ெபா ெயா
ெபண்ைமநலம்
மணங்கம ம்

கலந்

மிக்ெகா

க்க, நலம் கலந் -

திர்ந் , இனிய காமர் ந மலர்த் ெதாைடயல்ேபால்- இனிய அழகிய
மாைல வ தல்ேபால, அலங்கல்- மாைலசூ ய, அம் குழல் பின்தாழ-

அழகிய கூந்தலான
கிடத்ேத தாழ்ந்தைசய, அமிழ்த ன்மதி- அ தமதி,
அைணந்தாள்-யேசாதரனி ந்த பள்ளிைய யைடந்தாள் எ- .
ேத

ம் வண் ம் பாட, கைலெயா , சிலம்ெபா

கலவி, சிலம்பி யார்ப்ப, குழல் பின்

தாழ, அைணந்தாள் என இைய ம். இனிக் கிடந்தப ேய, ேத

ம் வண் ம்
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சிலம்பிப்பாட, கைலெயா
அைணந்தாள் எனி

ஏைனக் கலன்க

டன் கலவி யார்ப்ப, குழல் பின்தாழ

மாம். ேதன், வண் னத் ள் ஒன் . "வண் காள் மகிழ்

ேதனினங்காள்"1 என்

பிற ம் கூ தல் காண்க. கைல, ேமகைல. ந மலர்த்

ெதாைடயல் அைணவ ேபால அைணந்தாள் என்க; "ம வளர்மாைலெயார்
வல் யிெனால்கி யனநைட வாய்ந்,
ெறாளிர்கின்றேத"2 என்

வளர் காமன்றன் ெவன்றிக் ெகா ேபான்

தி க்ேகாைவயா ள்

ம் வ தல் காண்க.

--------ஆங்கவ ளைணந்த ேபாழ்தி ைனங்கைணக் குாிசில் தந்த
ங்கைண மாாி ெவள்ளம் ெபா
வந் தைலப்பப் ல்
நீங்கல ெரா வ ள் க் கி வ ெமா வ ராகித்
ேதங்கம ழமளி ேதம்பச் ெசறிந்தனர் திைளத்

விள்ளார்.
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உைர:- ஆங்கு-அவ்விடத்திற்கு, அவள் அைணந்தேபாழ்தின்-அவள்
வந்தைடந்தேபா , ஐங்கைணக் குாிசில்- ஐவைகப்

க்களாலாகிய அம் கைள ைடய

மன்மதன், தந்த- வி த்த, ங்கைணமாாி-மலரம் மைழேபால் வந்
ழ, ெவள்ளம்
ெபா
வந் அைலப்ப-காமெவள்ளமான அறி
த ய கைரகைள
அைலத் க்ெகாண் வந்

அவர்தம் ெநஞ்ைச வ த்த, இ வ ம் ல் - இ வ ம்

தம்மில் த வி, நீங்கலர்-நீங்காராய், ஒ வர் உள் ஒ வர் க்கு-ஒ வர் உடற்குள்
ஒ வர் குந் , ஒ வராகி-இ வ ம் ஒ வேரயாய், ேதம்கமழ் அமளிேதம்பேதன்மணக்கும் ப க்ைகயைசந் ெதா க்க, ெசறிந்தனர்- ணர்ந் , திைளத்
ஒ வெரா வைரப் பிணித்த ைக ெநகிழா அைணமீேத கிடந்தனர் எ- .

விள்ளார்-

மலரம் கைள மைழேபாலச் ெசாாிந்ததனால், அதன் பயனாகிய காமேவட்ைக
ெவள்ளமாய்ப் ெப குத ன் " ங்கைண மாாி ெவள்ளம்" என்றார். காமம்
ைகம்மிக்கவழி அறி ம் நிைற ம் பிற ம் நீங்குத ன், அவற்ைறக் கைரயாக்கி,
"ெபா

வந்தைலப்ப" என்பாராயிற் . ஒ வ ள் ஒ வர் க்குப் ண ம் ணர்ச்சிைய

நாகர் ணர்ச்சிெயன்பர். "நஞ்சுற்ற காமம் நனிநாகாிற் ய்த்த வா ம்"3 என்றவிடத்
"நாகேரா வைம ஓ டம்பாத ம் நீங்கல்வன்ைம ம்பற்றி" என வ ம் அதன் உைர
காண்க. விள்ளல், நீங்குதல்.
-------------1 சீவக 897. 2.ேகாைவ 1. 3. சீவக. 11.
--------மடங்கனிந் தினிய நல்லாள் வன ைலப் ேபாக ெமல்லாம்
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அடங்கல னயர்ந்த ேதன்வா யமிர்த ம் ப கி யம்ெபாற்
படங்கலந்* தகன்ற வல்குற் பாம்பைண† ைணய தாக
இடங்கழிந் ெதாழிவி

ன்பக் கட ைட

ழ்கி னாேன.
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-------------(பாடம்) *படங்கடந். † பாைவேய.
உைர:- மடம் கனிந் -இளைம மிகுந் , இனிய- இனியளாகிய, நல்லாள்
வன ைலப் ேபாகெமல்லாம்-நல்ல அ தமதியின் அழகிய ைலயிடத்ேத ெப ம்
இன்ப

ம், அடங்கலன் அயர்ந் -அடங்காத ஆர்வத்ேதா

அமிர்த ம் ப கி-எயிற்றிடத்
படம் கலந்

றிய ேதன்ேபா

கர்ந் , ேதன்வாய்

ம் நீைரப்ப கி, அம்ெபான் பாம்

அழகிய பாம்பின் படத்ைதெயாத் , அகன்ற அல்குல்அைண- அகன்ற

அல்குலாகிய ப க்ைகையேய, ைணயதாக-ெதப்பமாகக்ெகாண் , இடம் கழிந் ெநஞ்சிடம் நிரம்பி வழிந் ம், ஒழிவில்-நீங்குத ல்லாத, இன்பக்கட ைட-காமவின்பக்
கடற்குள்ேள,
எ- .

ழ்கினான்- ழ்ந்

மடம், இளைம; அழகுமாம்.
ெபற் ளனாயி

கைரேயற மாட்டா

அத

ள்ேள

ன்ேனகூ , யேசாமதி ெயன்

ழ்கிவிட்டான்

ம் மகைனப்

ம், யேசாதரன் அவள்பால் ேவட்ைகயடங்கானாயினாெனன்றற்கு

"அடங்கலனயர்ந் " என்றார். கழிகாமத்தெனன்ப

க த் . எயி

றியநீர், "பாெலா

ேதன்கலந்தற் "1 எனச் சான்ேறார் கூ த ன், "ேதன்வா யமிர்தம்" என்றார்.
ப குதைல, அதரபானம் என்பர். பாம்பைண என்ப பிாித் க்கூட்டப்பட்ட ;
அல்குலாகிய பாம்பைணெயன் ேகாட ெமான் . பாம்பின் பட ம் ைண ம்
ைறேய உ
ம் ெதாழி ம் பற்றி வந்தன. இடம்கழிதல்-ெநஞ்சகம் நிரம்பித்
ம் தல், "இடங்கழிகாமெமாடடங்கானாகி"2 என்

பிற ம் கூ ப.

--------1.குறள்.1121. 2. மணி. 18:119.
ணர்ச்சி யவசத்தால் இ வ ம் கண் றங்கல்
இன்னாிச் சிலம் ந் ேத ம் எழில்வைள நிைர மார்ப்பப்
ெபான்னவிர் தாேரா டாரம் ணர் ைல ெபா
ெபாங்க
மன்ன ம் மடந்ைத தா ம் மதனேகா பத்தின்* மாறாய்த்
ெதான்னலந் ெதாைலய உண்டார்

யில்ெகாண்ட விழிக ளன்ேற.

--------(பாடம்) *மதனராகத்தின் † சிந்ைதயின்

93

101
உைர:- இன் அாிச் சிலம் ம்-இனிய ஓைசெசய் ம் பரல்கைள ைடய காற்சிலம் ம்,
ேத

ம் -வண் ன ம், எழில்வைளநிைர ம்-அழகிய வாிைச ற்ற வைளயல்க

ம்,

ஆர்ப்ப-ஒ க்க, ெபான் அவிர் தாேரா -யேசாதரனணிந்த ெபான்னா யன்ற
மாைல ம், ஆரம்-அ தமதி யணிந்த
ணர்ச்சி நிக மிடத்
யேசாதர

,

த் மாைல ம், ணர் ைல ெபா

ைலயால் தாக்குண்

ேமெலழ, மன்ன

ெபாங்க-

ம் மடந்ைததா

ம்-

ம் அ தமதி ம், மதன ேகாபத்தின்-காமக் களிமயக்கினால், ெதால்நலம்

மாறாய்த் ெதாைலய- ணராத ன்பி ந்த ேமனிநலம் மா பட் ெம ய,உண்டார்காமவின்பத்ைதத் ய்த் அயர்ந்தாராக விழிகள் யில்ெகாண்ட- அவ ைடய கண்கள்
உறங்குவனவாயின எ- .
தார், மார்பிலணி ம் மாைல, இஃ ஆடவர்க்கு உாித் , தார் எனப் பிாித்தைமயின்,
ஆரம் அமிர்தமதி யணிந்த த் மாைலக்காயிற் . "ைமந்தர் தண்டார் மகளிர்
ெபய்ய ம்;"1 என் ழித்தார். ஆடவர்க்குாித்தாகக் கூறப்ப தல் காண்க.
காமேவட்ைகயால் ெநஞ்சு கலங்குதல்பற்றி "மாறாய்" என்றாெரன் மாம்.
"ெதான்னலம் ெதாைலய ண்டார்"என்றார் மீட் ம் அவர் இவ்வின்பம்
கராெதாழிவ

க தி. உறக்கத்ைத அவர் விைனயாக்கா , விழிேமல் ஏற்றியதனால்,

உடல் அயர்ந்தனேரயன்றி, உள்ளத்தால் காம கர்ச்சிக்கண் அயர் ற்றிலெரன்
ெகாள்க.
----------1. பாி. 20:20.
அட்டபங்கன் இைசத்த இைசயால் அமிர்தமதி அறி திாிதல்
ஆயிைட யத்தி கூடத் தயெல ந் தமிர்த றச்
ேசயிைடச் ெசன்ேறார் கீதஞ் ெசவி க வி த்த ேலா ம்
ேவயிைடத் ேதாளி ெமல்ல விழித்தனள் வியந் ேநாக்காத்
தீயிைட ெம கி ைனந்த சிந்ைதய†

கி னாேள.

உைர:- ஆயிைட--அப்ேபா , அத்திகூடத்

94

அயல் எ ந் -யாைன கட் மிடத்தின்

றத்ேத எ ந் , அமிர்தம் ஊற-ேகட்ேபார் உளத்ேத இன்ப ண்டாகுமா , ேசயிைடச்
ெசன்ற-ெந ந்ெதாைல

படர்ந்

வி த்தேலா ம்-ெசவிக்குட்ெசன்
ேவயிைடத்ேதாளி-

ங்கில்ேபா

மக்கள் இைசக்கின்ற, ஓர் கீதம்-ஒ
தன் இைசயின்பத்ைத

ம ண்

ட்டேவ,

ம் ேதாைள ைடய அமிர்தமதி, ெமல்ல விழித்தனள்-

தன் கண்கைள ெமல்லத் திறந் , வியந்
ேகட்

பாட் , ெசவி க

ேநாக்கா-அவ்விைசயின்பத்ைத வியப்ேபா

நாற்றிைச ம் பார்த் , தீயிைட ெம கின்-ெந ப்பி ட்ட
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ெம குேபால, ைநந்த சிந்ைதயள்-ெம ந்த மனத்ைத ைடயளாய், உ கினாள்உ கலானாள் எ- .
ஆயிைட, சுட்

நீண்

யகரம் ெபற்ற . யாைனக்கூடத்தின் கண் இ ந்த

அட்டபங்கன் எ த்திைசத்த பாட்

எங்கும் பரந் , ேகட்ேபார் ெசவிவழிச் ெசன்

இன்பத்ைத ண் பண்ணிற் என்பதாம், ெசன்ற என் ம் ெபயெரச்சத் தகரம்
விகாரத்தால் ெதாக்க . இன்னிைச ெசன் அமிர்தமதியின் ெசவியிைட யிைசத்த
அவள்

யி

ம்

ணர்ந்தாளாக ன், "ெமல்ல விழித்தனள்" என்றார். விழித்தாட்கு

அவ்விைசயின் இன்பம் ெநஞ்சிைன

க்கி ெம வித்த ெதன்றற்கு,

"தீயிைடெம கின்ைநந்த சிந்ைதய

கினாேள" என்றார்.

----------அமிர்தமதி மதிமயங்குதல்
பண்ணி க் ெகா கு ெநஞ்சிற் பாைவயிப் பண்ெகாள் ெசவ்வாய்
அண்ண க் கமிர்த மாய வாிைவயர்க் குாிய ேபாகம்
விண்ணி க் குளெதன் ெறண்ணி ெவய் யிர்த் ய்தல் ெசல்லாள்
மண்ணி

க் கரசன் ேதவி மதிமயக் குற்றி

உைர:- பண்ணி

ந்தாள்.
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க்கு-பாட் ன்பத் க்கு, ஒ கும் ெநஞ்சின் பாைவ-நீராய் உ கி

ேயா ம் ெநஞ்சிைன ைடய பாைவேபான்ற அ தமதி, இப்பண்ெகாள் ெசவ்வாய்
அண்ண க்கு-இவ்விைசய தத்ைதச் ெசாாி ம் சிவந்த வாைய ைடய
ெபாியவனிடத்ேத, அாிைவயர்க்கு உாிய- மகளிர் ெப தற்குாித்தா ள்ள, அமிர்தமாய
ேபாகம்- ேபாின்பத்ைதத் தரவல்ல காமேபாகம், விண்ணி
விண்

லகத்ேத ெப ம் ேபாகமாகும், என்

எண்ணி-என்

க்கு உள தனக்குள்ேள நிைனத் ,

ெவய் யிர்த் - ெப
ச்ெசறிந் , உய்தல் ெசல்லாள் - உய்வைகயறிய மாட்டாளாய்,
மண்ணி க்கு அரசன் ேதவி - அவந்திநாட் க் கரசனாகிய யேசாதரற்கு
மைனவியாகிய இவள், மதிமயக்கு உற்
ைகயற பட்
ந்தாள் எ- .
ஒ குதல், நீரா

- அறி

கலங்கி, இ ந்தாள்-

கி வழிதல்; "ஒ குநீர் ஆரல்பார்க்கும் கு கு"1 என் ழிப்ேபால,

ன்ைனச் ெசய் ளில் "உ கினாள்" என்றாராத ன், ஈண்

" ஒ கும் ெநஞ்சின்" என

வாளாெமாழிந்தார். நாண்வழி ெயா கும் பாைவேபால, பண்ணின் சுைவவழிேயா ம்
ெநஞ்சின ளாதல்பற்றி, " பாைவ" ெயன்றார். இதனால், மன ணர்வின்ைம ம் ெபற
ைவத்தாராயிற் . ெசவிச்சுைவ ய தமாகிய இைசயிைன வழங்கும் சிறப் ேநாக்கி, "
ெசவ்வாயண்ணல்" என அட்டபங்கைளக் க

கின்றாள். அண்ண

க்கு,
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விண்ணி

க்கு என் ழி ஏழாவதன்கண் நான்காவ

வந்

மயங்கிற் . அமிர்த

மாயேபாகம், அாிைவயர்க்குாிய ேபாகம் என இைய ம். உள , உளதாகிய ேபாகம்.
விண்ணி

க்குளெதன்

உட்ெகாண்

வ ந்த

எண்ணிய

ைணேய, ெப தற்காி ேபா

ற்றாள் என்பார், "ெவய் யிர்த்

ம் என்

ய்தல் ெசல்வாள் " என்றார்.

மண்ணி க்கரசன் ேதவியாய் இன்பக்குைறபா ன்றிேய இ ந்தாளாயி ம், அறிவைற
ேபாகி அட்டபங்கன்பால் ெபால்லாக் காமேவட்ைக ெகாண் மனம்
ங்கும்
ன்ைமகண்

இகழ்வார், "மண்ணி

க் கரசன் ேதவி" என்

விதந்ேதாதினார்.

--------ெபண்ைமயின் ன்ைம கூறல்
மின்னி நிைலயின் ள்ளம் விைழ றின் விைழந்த யா ம்*
ன்னி
பின்
ெதன்

மினத்தின் ய்ைம சூழ்ச்சி ெமாழிய நிற்கும்†
பழியிற் கஞ்சா ெபண் யிர்ப் ெப ைம ேபணா
மிம் ெமாழிகட் கந்ேதா விலக்கிய மாயி னாேள.
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------------(பாடம்) * விைழந்தவாேற, † மனத்தின்.
உைர:-- ெபண் - ெபண்கட்கு, உள்ளம் - மனமான
மின்னைலக்காட்

மின்னி

ம்நிைலயின்

ம்நிைலயில்லாத , விைழ றின் - எவற்ைறேய

-

ம்

வி ம் மாயின், விைழந்த - அவ்வி ம்பியவற்ைறப்பற்றிய, யா ம்

ன்னி ம் -

நிைன

ெசயல்கைளேய ெபா ந்தியி க்கும், இனத்தின்

ைணயாயினார்

கூ ம்

ய்ைம ம். சூழ்ச்சி ம் - ஆராய்ச்சி ைர ம், ஒழிய-ெகட, நிற்கும்-தான்

ெசல்லக்க திய ெநறியிேலேய ஊன்றி நி்ற்கும், பின்

ய்ைம -

பழியிற்கு அஞ்சா- பின்ேன

எய் கின்ற பழிபாவங்கட்குச் சிறி ம் அஞ்சா , உயிர்ப்ெப ைம ேபணா ெபண்
என்

யிராகிய தான் பிறந்த கு ப்ெப ைம ம் க தா , என்

ம் இம்ெமாழிகட்கு-

அறிந்ேதார் அறிந் ைரத்த இவ்விலக்கணங்கட்கு, இலக்கியமாயினாள்-சிறந்த

எ த் க்காட்டாயினாள், அந்ேதா-ஐேயா, இவ்வ தமதியின் இயல் இ ந்தவா
என்ேன எ- .
"ெபண்

யிர்...ேபராத்திண்ைம ம் உைடயவல்ல"1 (47) என

கூறினைமயின், ஈண்
என் ம், ஒ

வாளா உவம கத்தால், "மின்னி

ெபா ண்ேமற் ெசல்

ெயன்பைத ம்

ன்ேப

ம் நிைலயின் ள்ளம்"

ம் விைழவிைன நீக்கிநி த் ம் ம ைகயில்ைல

ன்னர் "ெப ந்திறலறி ம் உைடயவல்ல" (46) என்றதைன விளக்கி,

"விைழ றின் விைழந்தயா ம்

ன்னி ம்" என் ம் கூறினார். விைழ
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ேதான்றியவிடத் , அவ்விைழவிைன நிைற ெசய் ேகாடற்ேக வாய
நிைன ெசயேல அவர் உள்ளத்திற் ெபா ந்தி ேவ எவ்வைகச் ெசயற்கண்

ம்

ெசல்லாெதாழித ன், விைழந்த யா ம் ன்னி ம்" என்றார். விைழந்த ெவன் ம்
ெபயெரச்சம் க விெயா
ந்த . ைணயாய் ஒ கும் குணவதி ெயன்பாள
ய்ைம ம் அறி ைர ம் ெகடச்ெசய் ம் இவள ெசயல் ேமல்வ ம் நிகழ்ச்சிகளால்
உணரப்ப ம். அஞ்சாெதன்ப

ஈ

ெகட்

நின்ற . உயிர்ப்ெப ைம, ஈண் க்

கு ப்பிறப்பின் ேமற் , இவ்வ தமதியின் என்ப

தலாயின குறிப்ெபச்சம்.

-----------குணவதி என் ம் ேதாழி உற்ற வினாதல்
ன்னிய இர நீங்கத் ைண ைல தமிய ளாகி
இன்னிைச யவைன ெநஞ்சத் தி த்தின ளி ந்த எல்ைலத்
ன்னினள் ேதாழி ன்னித் ைணவாில் தமிய ேரேபான்
ெறன்னி

நிைனந்த

ள்ளத் திைறவிநீ ய

ெகன்றாள்.
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உைர:- ன்னிய இர நீங்க-ெபா ந்தியி ந்த இராப் ேபா கழிய, ைண ைல
தமியளாகி-இரண்டாகிய ைலகைள ைடய அ தமதி ஓாிடத்ேத தனித்தி ந்
இன்னிைச யவைன-இனிய இைசைய ைடயனாகிய அட்ட பங்கைன, ெநஞ்சத்
இ த்தினள்-மனத்ேத காமக் காதலனாகக்ெகாண் , இ ந்த எல்ைலேவ ெசயல்மறந்

இ ந்தேபா , ேதாழி

அவைளயைடந்தாள்,
அரசிேய,

ன்னினள்-உயிர்த்ேதாழியாகிய குணவதி

ன்னி-(அைடந்தவள்) அ தமதிைய ெந ங்கி, இைரவி-

ைணவாில் தமியர் ேபான் -மனக்கினிய காதலர் உடனில்லாைமயால்

தனித் ப் லம் ம் மகளிைரப்ேபால, இ -ேவ பட்
நீ உள்ளத்

நிைனந்த - நீ நின்மனத்தில் க தியதைன, அ

ெதாிவித்த ள்க, என்றாள்-என்
“ ன்னிய இர
ெந

க்கும் இச்ெசயல், என் - என்ைன,

கழிந்தைம

க-அ ேய

க்குத்

ேவண் னாள் எ- .

நீங்க” என விதந்ேதாதிய , அஃ
ணரநின்ற . யேசாதரேனா

அவட்கு ஓர் ஊழியாய்த்ேதான்றி

கூ யி ப்ப ம், ெநஞ்சிேல

“இன்னிைசயவைள” இ த்திக்ெகாண்டைமயின், அவைனயின்றி யி க்கும

அவட்குத்

தனிைமயாயிற் ெறன்றற்குத் “தமியளாகி” என்றார். யேசாதரைன ம்
ஏைனத்ேதாழிமார்கைள ம் நீங்கித் தனித்தி ந்தைம ேதான்ற “தமியளாகி”
என்றாெரன்ற
வரேவற்கா

மாம்.

ன்னி ெயன்ற மிைகயால், குனவதி ேபாதரக்கண் ம் அவைள

தான் வா ய

கத் டன் சாம்பியி ந்தைம ம், அவள் தி க்கிட்

ேநாக்கி ெமல்ல அ கைணந்தைம ம், அ தமதியின் ம கிய ெநஞ்ச ம்
ைமயல்ேநாக்க ம் ெமய்ப்பட் த் ேதான்றினைம ம் ெபற்றாம். இைறவனாகிய

நின்
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யேசாதர

டன் பிாிவின்றிக் கூ யி த்த ன், “இைறவி” ெயன் ம், பிாிவால் ெம

ம்

மகளிர்க்குாிய ேமனி ேவ பா காண்ட ன், “ ைணவாில் தமியர் ேபான் ” என் ம்,
காரணம் காணமாட்டாைமயின், “என்னி ” ெவன் ம் கூறினாள்.
---------அமிர்தமதி உற்ற உைரத்தல்
தவளவாள் நைகயாய்* தண்டார் மன்னவன் தைகைம ெயன் ங்
கவளமா ரகத்ெதன் ள்ளக் க ங்களி மதநல் யாைன
பவளவாய் மணிக்ைக ெகாண்ட பண்ணியல் ேதாட் பற்றித்
வ

மா ெறா வன் எல் த்

டக்கினான்

யர+ என்றாள்.
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----------(பாடம்)* தவ மாமதியாய், தவ மாமதிெசய்.
+

டங்கினாேனாவ;

டக்கினான் வள.

உைர:- தவளவாள் நைகயாய் - ெவள்ளிய ஒளி ெபா ந்திய பற்கைள
தண்தார் மன்னவன் - குளிர்ந்த மாைலயணிந்த ேவந்தனாகிய யேசாதர
தைகைம ெயன்
அகத்

ம் - காதலன் ெபன்

ம், கவளம் ஆர் - கவளத்ைத

ைடயாய்,
ைடய,

ண்கின்ற,

- இன்ப ெவா க்கத்ைத ைடய, என் உள்ளம் - என்மனமாகிய, க ங்களி

மதநல்யாைன - காிய மதக்களிப்பிைன ைடய நல்லயாைனைய, ஒ வன் - எவேனா
ெவா வன், பவளவாய் மணிக்ைக - பவளம்ேபா

ம் தன் வாயாகிய அழகிய

ைகயிடத்ேத, ெகாண்ட - ைவத் ள்ள, பண்இயல் ேதாட்
பற்றி- ைகப்பற்றி, வ மா - ெம
மா , எல்
வ ந்த வணக்கிப் பிணித் க் ெகாண்டான் எ- .
ெசால்லாட ன்றித்
குணவதி

கமலர்ந்

என்றாள். இப்ேபா
பிாியாைம

வ த் க் காட் னைமயின், "தவளவாணைகயாய்"
அ தமதியின் உள்ளம் யேசாதரனிற் பிாிந்

நீங்கினைமயின்,

ன்னி ந்த நிைலைமயிைன, "தண்டார் மன்னவன் தைகைம ெயன்

ம்

ம் உண . ஆர்தல், உண்டல்; "ஆர்ந்ேதார்

ம் ளிக்கும்" (கு ந். 854) என் ழிப்ேபால. அகம், ஆகுெபயராய்

இன்பெவா க்கத்ைதக் குறித்
ய்க்கக் க

- ேநற்றிர , யரத் டக்கினன் -

ய ற்றி ந்த அமிர்தமதி சிலெசால்லத் ெதாடங்கிய ம்

கவளம்" என்றாள். கவளம், யாைன ண்
வாயிற்ேற

- இைசயாகிய அங்குசத்தால்,

நின்ற , இைசயவன்பால் களவினால் காமவின்பம்

கின்றாளாத ன், அவள் உள்ளத்ைதக் "க ங்களி மதநல்யாைன"

ெயன்றார். யாைனயின் க ைமைய உள்ளத் க்கும் ெகாள்க, களவினால் தீய காமம்
கரக் க

த ன்; "கள ெவன்

ம் காரறிவான்ைம"1 எனச் சான்ேறார் கூ தல்
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காண்க. இைசயவன் வாைய
ஈண்

ன் , "பண்ெகாள் ெசவ்வாய்" (95) என்றாளாத ன்,

"பவளவாய்" என்றாள். யாைன நல் ைசக்கு வணங்குதல் பற்றி, ெநஞ்சிைன

யாைனேயா

உ வகம் ெசய்தார், உள்ளத்ைத மதயாைன ெயன் ம், அதைன

இைசயால் ஒ வன் வணக்கினன் என்

கூறியதனால், யேசாதரனால் அதைன

வணக்க மாட்டாைம ம், "இன்னிைசயவன்" வழிேய ெசல்வைத ம் குறித்தாளாயிற் .
இைசயிைசத்தவன் அட்டபங்கன் என்ப அறியாைமயால் "ஒ வன்" என்றாள்.
" வ மா " என் ம், " யர" ெவன் ம் கூறிய , அவன
தன ஆற்றாைம ம் உணர்த்திநின்ற .

இன்றியைமயாைம ம்

---------1.குறள். 287.
கண்ட கனெவனக் குணவதி கழறல்
அங்கவ ளகத் ச் ெசய்ைக யறிந்தன னல்ல ேளேபால்*
ெகாங்கவிழ் குழ மற்றக் குணவதி றழ்ந் + கூ ம்
நங்ைகநின் ெப ைம நன்ேற நனெவனக் கனவிற் கண்ட
பங்கம

ள்ளி

ள்ளம் பாி ெகாண்

ைனய‡ ெலன்றாள்.
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--------(பாடம்)* ளல்லேவேபால். + பிறிந் . ‡டைனெயன்.
உைர:- அங்கு - அவ்விடத் , அவள் அகத் ச்ெசய்ைக - அ தமதி தன்மனத்ேத
க தியி க்கும் ெசய்ைகைய, அறிந்தனள் - ெதாிந்

ெகாண்டாலாயி

அல்லள்ேபால - ெதாியாதவள்ேபால, ெகாங்கு அவிழ் குழ
ேதன்ெபா ந்திய
உறழ்ந்

ம்,

அக்குணவதி -

ச்சூ ய கூந்தைல ைடயளாகிய அக்குணவதி ெயன்

கூ ம் - அவேளா

மா

ம் ேதாழி,

பட் க்கூ வாளாயினள். நங்ைக - நங்ைகேய,

நின்ெப ைம - நினக்குள்ளெப ைமேயா, நன்

- ெபாிதாகும், கனவினால் -

கனவின்கண், நனெவனக் கண்டபங்கம -நன ேபாலத் ேதான்றக் கண்ட இழித்தக்க
நிகழ்ச்சிைய, உள்ளி-நிைனந் , உள்ளம் பாி ெகாண் -மனத்தில் வ த்த ற் ,
இைனயல்- வ ந்தாேத ெகாள்; என்றாள்-என்
நிைன

வ வாகேவ நின்ெறாழியா

உைரத்தாள் எ- .

ெசய்ைகக்கண்

ம் ஒன்றி நிற்ற ன்,

எண்ணெமன்னா , "அவளகத் ச் ெசய்ைக" ெயன்றார். அ தமதியின் க த்தறிந் ம்
அதன் தீைமக தி விலக்கும் க த் தினளாத ன், "அறிந்தனளல்லேளேபால் உறழ்ந்
கூ ம்" என்றார். "உயர்ெமாழிக் குாிய
உாித்ெதன்ற ன், ேதாழி ஈண்

ற ங்கிளவி"1 என ஆசிாியர் ேதாழிக்கும்

ேதவிைய உறழ்ந்

கூ கின்றாள். நன்ேற என் ழி
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ஏகாரம் எதிர்மைறயாகக் ெகாண் , இ

நின்ெப ைமக்குத் தீ

உைரப்பி

இழித்தக்க கனவின்ேமற் . இைனவ

மாம். பங்கம், இழி ; ஈண்

என்

ேபைதயார் ெசயல் என்பாள், "இைனயல்" என்றாள். மற் , அைசநிைல.
-------1. ெதால். ெபா ளியல் 44.
அ தமதி ெசாற்ேகட் க் குணவதி அஞ்சுதல்
என்மனத் திவ மிந்ேநாய்* இவளறிந் திலள்ெகா ெலன்ேற
தன்மனத் திைனய வட்குத் தா ைரத் தி த ேலா ம்
நின்மனத் திலாத ெசால்ைல நீ ைனந் த ளிற்+ ெறன்ெகால்
சின்மலர்க் குழ

ெயன்ேற ெசவி ைதத் தினி

ெசான்னாள்.
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------------(பாடம்)* ெமன்ேனா. + நிைனந்த ளிற் .
உைர:- என்மனத் -என்ெநஞ்சில், இவ ம்-ேமன்ேமன்மிகும், இந்ேநாய்-இக்காம
ேநாைய, இவள் அறிந் திலள்-இவள் இன்

ம் அறியவில்ைல, என் -என்

அ தமதி

நிைனத் , தன்மனத்திைன-தன் மனத்தி ந்த எண்ணங்கைள, அவட்கு-அக்குணவதிக்கு,
தான்-தாேன வாய்விட் , உைரத்தி தேலா ம்-உைரத்த
சிலவாகிய

ம், சில்மலர்க் குழ

க்கைள யணிந்த கூந்தைல ைடயாய், நின்மனத்

-

இலாத-நின் ெநஞ்சில்

இல்லாத இச்ெசாற்கைள, நீ ைனந் -நீேய பைடத் க்ெகாண் , அ ளிற் உைரத்த , என்ெகால்-என்ைன, என் -என்

ெசால் , ெசவி ைதத் - தன்

இ கா கைள ம் ைககளால் ெபாத்திக் ெகாண் , இனி
குணவதி ெசான்னாள் எ- .
இவர்தல், ேம

ம் மிகுந்ேதகுதல், "இவர்தந்ெதன் ேமனி ேம

என் ழிப்ேபால. ெகால் ரண்

ள்

ன்ன

ம் பசப் "1

ஐயம், பின்ன தைசநிைல. குலமகளிர்க்

ெகாவ்வாத ெசால்ைல அ தமதி கூ த ன், "நின்மனத்
அ

ெசான்னாள-அற ைரையக்

இலாத ெசால்" என் ம்,

ெமய்யன் ெறன்றற்கு "நீ ைனந்த ளிற் " என் ம், அ

நைகேய ம்

ேவண்டற்பாற் றன்றாக ன், "என்ெகால்" என் ம் கூறினாள். " ைனந் ைர யன் ;
ெமய்ேய" என அ தமதி வற்

த்தினைமயின், குணவதி ெபாறா

அஞ்சினைம

ேதான்றச் "ெசவி ைதத் " என் ம், அற ைர பகர்ந்தைம விளங்க, "இனி
ெசான்னாள்" என் ம் கூறினார். அற ைர இன்பம் பயப்பதாத ன், "இனி" ெதன்றார்;
அவ் ைர அங்கணத்
க்க வமிழ் ேபால் பயன்படா ெதாழிந்தைமயின்,
இனிெதன்ேற ெயாழிந்தார்.

108
---------1. குறள் 1182.
அ தமதி தன ஆற்றாைம கூறல்
மாளவப் பஞ்ச வப்பண் மகிழ்ந்தவ ன த வாயிற்
ேகளல மாயி னா ங் ேகளல மா மாவி
நாளவ மாகி யின்ேன நடந்தி ந ெவான் றில்ைல
வாளள

ண்கண்* மாேத ம த் ைர ெமாழியி ெனன்றாள்.†
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-----(பாடம்)*ெவாண்கண். † ெமாழியெலன்றாள்.
உைர:- வாள் அள

உண்கண் மாேத-ஒளி கலந்தைம ண்ட கண்கைள ைடய

அன் ள்ள ேதாழி, அவன் அ தவாயில்-அந்த இன்னிைசேயா

ைடய அ தம்

ெபா ந்திய வாயால், மாளவப்பஞ்சவப்பண்-மாளவ பஞ்சமம் என்ற பண்ணின்
இைசைய, மகிழ்ந்

ேகளலமாயின்- அவைனக் கூ

மகிழ்ந்

ேகளாெதாழிேவாமாயின், நா ம் ேகளலமா ம்-நா ம் ேதாழைமயினின் ம்
நீங்கிவி ேவாம், ம த்

உைரெமாழியின்-நீ என்வி ப்பத்ைத ம த்

கூ வாயாயின், நாள்-உயிேரா

கூ வா ம் வாழ் நா

மா

ம், அவமாகி-பயனற்றதாகி,

இன்ேன ஆவிநடந்தி ம்- இப்ெபா ேத உயிர் நீங்கிவி ம், ந ஒன் இல்ைலஇதற்கிைடேய நம்ைம வாழ்விப்ப ேவெறான் ம் கிைடயா எ- .
ம த் ைர ெமாழியின், நாள் அவமாகி ஆவி இன்ேன நடந்தி ம் என இையத்
ைரத் க் ெகாள்க. மாளவபஞ்சமம் என்ப
ேகதார ெகௗளம் என்பன ேபால்வ , இஃ
பயன் இ

ஒ வைகப் பண்; மாளவ ெகௗளம்,
அட்டபங்கன் பா ய . ேகளாவழிப்ப ம்

ெவன்பாள் "நா ம் ேகளலமா ம்" என் ம், ம த்

ெமாழியின் வ ம்

பயைன "ஆவியின்ேன நடந்தி ம்" என் ம் கூ கின்றாள். ஒன் , நாள் என் ழிச்
சிறப் ம்ைம விகாரத்தால் ெதாக்கன. வாள், ஒளி, அள -அள தல், கலத்தல். இவ்வா
அறந்திறம்பிய ெநறிெயா குபவள் ேகண்ைம ம் உயிர்வாழ் ம் ெப த
ம்
ெபறாெதாழிவ ெபண் லகிற்குச் சிறப்பாெமன் க தி ம ப்பி ம் ம ப்பெளன்ற
எண்ணத்தால், வ ம் பாட் ல் குணவதி டன் மிகநயமாக இவ்வ தமதி ேபசுதைலக்
காண்மின்.
--------அவ்விைசயவன் யாவெனன் றறியக் குணவதி ணிதல்
என் யிர்க் கரணம் நின்ேனா ன்னிைச ணர்த்த* காைள

109
தன்னின்மற் ெறா வ ாில்ைலத் தக்க
என்

ணிக தாழ்க்கின்†

யிர்க் ேகத ெமய்தி னி பழி ெப கு ெமன்றாள்‡

ன்

ம்வா யவேளா ெடண்ணாத்§ ேதாழி

ெமண்ணி ணாேள.
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--------(பாடம்)* ணர்த்த. † ெவன்ன, தாழ்வின், ++ெமன்றா, ெமன்ேற. $ெடண்ணி.
உைர:- என் உயிர்க்கு அரணம்-என் உயிர்க்குப் பா

காப்பாவார், நின்ேனா -

உன்ேனா , இன்னிைச ணர்த்த காைளதன்னின்-இனிய இைசையப்பா ய
அக்காைளேயயன்றி, மற் -ேவேற, ஒ வர் இல்ைல-ஒ வ ம் இல்ைல,. தக்க
ணிக-ெசய்யத்தகுவ

யாேதா அதைனச் ெசய்க, தாழ்க்கின்-காலம் நீட் ப்பின், என்

உயிர்க்கு ஏதம்-என் உயிர்க்கு இ தி ண்டாகும், எய்தின்-அவ்வாறஃ

உண்டாயின்,

இ -இத்தாழ்க்ைகயினால், பழி ெப கும்- ெபண்பழி ேதான்றி நின்வழிவழிப்
ெப கிநிற்கும், என்றாள்- என்

அ தமதி ைரத்தாளாக, ேதாழி ம்-ேதாழியாகிய

குணவதி ம், அவேளா -அவ்வ தமதி டன்,

ன்

ம் வாய்-அவ்விைசயவைனத்

ேத யைடதற்குாிய ெநறிகைள, எண்ணி-ஆராய்ந்தறிந் , எண்ணினாள்-அவன்
இ க்குமிடத்ைதத் ேத ச் ெசல்லத் ணிந்தாள் எ- .
"உயிர்க்கு அரணமாவார் அதற்குக் ேக ெசய்யார்" என்ப பற்றி
"என் யிர்க்கரணமாவார்" என்ெற த் "நின்ேனா " என் உயர்பின்வழித்தாகிய
ஒ க்ெகா த் ச் சிறப்பித்தாள்; ஒ

ஓெடன விகாரம். ேதாழிவாயிலாக இைசயவைனப்

ெப ம் இைய பற்றி, அவட்கு உயர் தந்தாள் என வறிக. பலரறிய இைசயவைனத்
ேத க் காண்டல் அ தமதியின் க த் நிைறேவறற்காகாைமயின் "தக்க
ணிக"
என் ம், அதைன ம் விைரந்

ெசயல்ேவண் ெமன்றற்கு "தாழ்க்கின் ஏதம்" என் ம்,

"பழிெப கும்" என் ம் கூறினாள். இர ப்ேபாதில் உறங்குங்காலத்ேத
அவ்வின்னிைசைய அ தமதி ேகட்டாளாத ன், இைச வந்த பக்கம்
இைசயவ
அவைன

ைறவிடம், அதன் அணிைம ேசய்ைமநிைல, அவைனக் கா
டன்ப வித்தற்கு ேவண் ம் ெசாற்ெபா ள்கள் என்

ரன்னவற்ைறத் ேதாழி அ தமதிேயா

ந்திறம்,

இன்ேனா-

கலந்ேத யாராய ேவண் யி ந்தைமயின்,

" ன் ம் வாய் அவேளா ெடண்ணா" என் ம், எண்ணியபின் எண்ணியாங்குச்
ெசய்வன ெசய்யத் ெதாடஙகினாெளன் ம் கூறினார். எண் வதன் பயன் இயற்றேல
யாத ன், "எண்ணினாள்" என்
வாய்பாட் விைனெயச்சம்.
-----------

உபசாித்தார். எண்ணா, ெசய்யாெவன்

ம்

110
இைச பா யவன் அட்டபங்கெனன் குணவதி மகிழ்ச்சி டன் மீ
ம கி ளிரவின் ைவகி மாளவப் பஞ்ச வத்ேதன்
ஒ கிய மிடற்ேறார் காைள ள்ளவ னியாவ ெனன்ேற
க
வவைன* நா க் கண்டனள் கண் காமத்
ெதா கிய

ள்ளத் ைதயற் ெகாழி ெமன்

வந்

தல்

மீண்டாள்.
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-----(பாடம்) * வன்ைன.
உைர:-- இ ள் ம கு இரவின் ைவகி - நள்ளி ள் ெநகி ம் கைடயாமத்தில் தன்
இ க்ைகயிேல இ ந் , மாளவப் பஞ்சவத்ேதன் - மாளவபஞ்சமம் என்ற பண்ணாகிய
ேதைன, ஒ கிய மிடற்

- ெசாாிந்த கண்டத்ைத ைடய, காைள ள்ளவன் -

காைளப்ப வத்தான், யாவன் என்
உ

- யாவேனா என் , நா

- ேத ச் ெசன் , க

அவைன- ேபயின் வ வத்ைத ைடய அவைன, கண்டனள் - குணவதி

தன்கண்களால் பார்த்தாள், கண்
அ தமதிக்கு, காமத்

- அவ்வா

கண்டதனால்,ைதயற்கு - ைதயலாகிய

ஒ கிய உள்ளம் - கழிகாமத் ைறயில் ெப கிேயா ம்

மனமான , ஒழி ம் - இனி அதனின் ம் நீங்கும், என்
மகிழ்ந் , மீண்டாள் - அ தமதிபால்வந்

உவந்

- என்

நிைனந்

ேசர்ந்தாள் எ- .

ந வியாமத்ேத ெசறிந்தி க்கும் திணியி ள், கைடயாமத்ேத கட் விட்

ெநகிழ்ந்

ம கியி த்த ன், அதைன, " ம கி ளிர வின்" என்றார். அவள் அச்சமின்றிச்
ேசறற்கும் அ

நன்றாத ன், ம கி ைள எ த்ேதாதினார். பண்ணினஐத் ேதனாக

வகஞ்ெசய் தைமயின், அதற்ேகற்பப் பா தைல ஒ குதெலன்றார். ஓர், அைச.
காைள ள்ளவன் யாவன் என்பதற்கு, காைளேபால்வானாய் உள்ளான் ஒ வன். அவன்
யாவன் என் கூற ெமான் . க
- ேபய். யாவன் என் நா க் கண்டனள் என
இையக்க. காணப்ேபாந்த குணவதிக்கு அ தமதியின் காமெவா க்க்த்தின்கண்
வி ப்பமின்ைமயின், அட்டபங்கன

ேபய்ேபா

ம் காட்சி அ வ ப்ைப

விைளத்ததாயி ம் ஒ பால் மிக்க மகிழ்ச்சிேய விைளத்தெதன்பார், அதற்கு
ஏ வின்ேமல்ைவத் "காமத்ெதா கிய ள்ளம் ைதயற் ெகாழி ம் என் உவந் "
என் ம் "மீண்டாள்" என் ம் கூறினார். "மீண்டாள்" என்றதனால், இனித் தனக்கு
இத்தைகய விைன நிகழா ; இஃ இவ்வளவில்
ந்ெதாழிந்த என்ற
க த் ைடயளாய்க் குணவதி தி ம்பினைம ெபற்றாம். எ த்த விைன ற்றினல்ல
மீ தல் விைனெசய்வார் ெதாழிலன்றாத ன்.
--------குணவதி தான் கண்டதைன அ தமதிக்குக் கூறல்
மன்னன்மா ேதவி நின்ைன வ த் வான் வகுத்த* கீதத்

111
தன்னவ னத்தி பாக னட்டமா பங்க ெனன்பான்
தன்ைனெமய் ெதாியக் கண்ேட தளர்ந் கண் ைதத்
என்ைனநீ

மீண்ேடன்

னிைவ ெயன்னா விைசக்கில† னவற்கீ ெதன்றாள்.
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-----(பாடம்)*வழங்கு. †ெயன்றிஃதிைசக்கலன்
உைர:- மன்னன்மாேதவி-அரசமாேதவி, நின்ைன வ த் வான்- நின் ெநஞ்சு
வ ந் ம்ப யாக, வகுத்த கீதத்

அன்னவன் - பா ய இைசயிைன ைடயவன்,

அத்திபாகன்- ஓர் யாைனப்பாகனாவான், அட்டமாபங்கன் என்பான்- அட்டபங்கன்
என்

ெபயர் கூறப்ப வான், தன்ைன-அவைன, ெமய்ெதாியக்கண் -உடல்

நன்குகண் , தளர்ந் - மனம் ேசார்ந் , கண் ைதத்
க்ெகாண்

தி ம்பிேனன், என்ைன நீ

மீண்ேடன்-கண்கைள

னிைவ என்னா- ெசன்ற க மத்ைத

அவற்கு உைரப்பின் என்ைன நீ ெவகுள்வாய் என்
இைசக்கிலன்-இதைன அவ
குணவதிகூறினாள் எ- .

ம்

அஞ்சி, ஈ

அவற்கு

க்கு யான் ெசால்லவில்ைல, என்றாள்-என்

மன்னன்பால் ஒன்றி அவற்கு உாிைமப்பட்

ந்த மனம் நீங்கி, அயலான்

ஒ வன்ேமற் ெசன்றைமயின், அ தமதிைய, அரசன்ேதவி ெயன்னா , "நங்ைக" (99)
என் ம் "சின்மலர்க்குழ " (100) என் ம் கூறிப்ேபாந்தவள், இனி அவ்வா
ெசல்வெதாழிந் , அரசற்ேக

ாித்தானைமயின் "மன்னன் மாேதவி" என்றாள்.

அட்டபங்கன்பால் தனக்குண்டான அ வ ப்ைபக் குணவதி, அவனிைசத்த பண்ேம
ேலற்றி "வ த் வான் வகுத்த கீதம்" என்றாள். பலேவ பண்களாக வகுக்கப்ப த ன்,
"வகுத்த கீதம்" என்றார். அத்தி, யாைன. மா, அைச. அட்டபங்கன் வ

ம்

விளங்கக்கண்டைம ேதான்ற, "ெமய்ெதாியக்கண் " என் ம், அவ்வ வின்
ெபால்லாங்கிைனத் "தளர்ந்

கண் ைதத் " என்

குறித் ம், அதைனக் காணின்

அ தமதி அறேவ அவைன ெவ ப்பெளன் ம் ணிவால், "என்ைன நீ னிைவ
ெயன்னா விைசக்கில னவற்கீ" ெதன் ம் கூறினாள். தளர்ச்சி அ தமதியின்
ெபா ட் .
----------அட்டபங்கன் வ ைவக் குணவதி கூறல்
நரம் கள் விசித்த ெமய்யன் நைடயினிற் க த ைணந்ேதான்
திரங்கிய விரலன் ைகயன் சி
கன் சினவன் சீறிற்*
குரங்கிைன யைனயன்+ கூனன் குழிந்
க் கழிந்த கண்ணன்
ெந ங்க

நிர

மின்றி நிமிர்ந் ள சிலபல் ெவன்றாள்.
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112
--------(பாடம்) *சீறிற். +யைனய.
உைர:-நரம் கள் விசித்தெமய்யன் - நரம் கள் றத்ேத ேதான் மா
ெமய்யிைன ைடயவன், நைடயினில் க

எ ந்த

அைணந்ேதான் - நைடயால் ேபய்க்

ேகாட்பட்டாைன ெயாப்பன், திரங்கிய விரலன் ைகயன் - ேதால்சு ங்கித் ேதய்ந்த
விரைல ம் ைகைய

ைடயவன், சி

கன் - சி த்த

ன் ேகாபி, சீறின் குரங்கிைனயைனயன் - சினந்தவழி
கூனன் - கூனிய

ைக

ைடயவன், குழிந்

அழிந்தகண்ணன் - இதழ் ண்
நிர

ற்

கத்ைத ைடயவன், சினவன் கம் குரங்கிைன ெயாப்பன்,

க்கு - குழிந்

உட்ெசன் ,

அ கிய கண்கைள ைடயவன், ெந ங்க

ம்

ம் இன்றி - ெந க்க ம் வாிைச மின்றி அங்ெகான் ம் இங்ெகான் மாக, சிலபல்

நிமிர்ந் - சிலபற்கேள மிக நீண் , உள - அவன் வாயில் உள்ளன, என்றாள் - என்
எ த் ைரத்தாள் எ- .
நரம் ெப ந்

விசித்த

ேபாலத் ேதான்ற ன், "விசித்த ெமய்யன்" என்றாள்.

தி

யைளந்த ேமனி ம் ம ண்டேநாக்க ம் தள்ளா நைட ம் உைடைமயின்,
"நைடயினிற் க தைணந்ேதான்" என்றாள். திரங்கிய என்பதைனக் ைகயன் என் ழி ம்
கூட் க. தைலக்கும் உடற்கும் ஒவ்வா சி த்தி த்த ன், "சி
கன்" என் ம்,
அச்சி ைம விைரவில் ெவகு ம் இயல்பிைனக்காட்ட ன் "சினவன்" என் ம். சினந்
சீ ங்கால் கம் ெப ம் வ விைன "சீறிற் குரங்கிைன யைனயன்" என் ம் கூறினாள்.
குழிந்ெதனேவ யைம மாயி

ம் " க்கு" என்ற , ெந

இதழ் ண்

சீ ம் பீைள ம் நீ ம் ஒ குதல் பற்றி, "அழிந்த

ற்

மயி திர்ந்

தாழ்ந்

கிைடந்தைம ேதான்ற.

கண்ணன் என்றாள், "சிலபல்" என் ம் "நிமிர்ந் ள" என் ம் கூறியதனால்,
இ கைடவாயி ம் ன் ம் ேம ம் கீ ம் இவ்விரண் பற்க ள ெவன் ம்,
ன் ள்ளைவ மிக நீண்
றத்ேத ெவளிப்பட் த் ேதான்றின ெவன் ம் ெகாள்க.
-------இன்ன இயல்பினனான இவைன நீ ேவண்டற்கஎனக் குணவதி கூறல்
திகந் தத்தின் ெமய்யிற் ண்க ங் கண்கள் ெகாள்ளா
சாதி ந் தக்க தன்றா லவன்வயிற் றள
ள்ளம்
நீதவிர்ந் தி க ெநஞ்சின் நிைறயிைனச் சிைறெசய் ெகன்றாள்
ேகாதவிதழ்ந் திட்ட
உைர:ண்க

தி கந்தத்தின்-

ள்ளக் குணவதி ெகாம்ப னாேள.
தி நாற்ற ம், ெமய்யிற் ண்க
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ம்-உட டத்ேத ள்ள

ம், கண்கள் ெகாள்ளா-கண்கள்தா ம் பார்த்தற்கு உடன்படா, சாதி ம்

113
தக்கதன் -அவ

ைடய கு ப்பிறப் ம் தகுதி ைடயதன் , அவன் வயின் தள ம்

உள்ளம்-அவன் ெபா ட்

வ ந்திெம

ம் நின்மன வி ப்பத்ைத, நீ தவிர்ந்தி க-நீ

விட்ெடாழித் , ெநஞ்சின்-அவன்பாற்ெசல்

ம் நின் ெநஞ்சத்ைத, நிைறயிைன-நினக்கு

இயல்பா ள்ள நிைறையக் ெகாண் , சிைறெசய்க-த த்
என்றாள்-என்

பாிேவா

கூறினாள். ேகா

குணவதி-மனத்ைத ைடய குணவதி ெயன்
ேதாழி எ- .

நி த்திக் ெகாள்க,

அவிழ்ந்திட்ட-குற்றம் இல்லாத, உள்ளக்
ம், ெகாம்பன்னாள்- ங்ெகாம் ேபா

ம்

திதி. கந்தம்-நாற்றம். காண்டற்கு நம் ெநஞ்சு ஒ கால் வி ம்பி ம்,
க வியாகிய கண்கள் அதற்கு உடன்படா எனப் பார்த்தற்கு மிக்க அ வ ப் ைடய
அவன உடல் வ ைவ ணர்த் வாள் "கண்கள் ெகாள்ளா" என்றாள். ெமய்யிற் ண்
கூறேவ, அவ் வட்டபங்கன் குட்ட ேநாயால் வ ந் தல் ெபற்றாம். சாதி, ஈண்
இற்பிறப்பின் ேமற் . ெநஞ்சின் என் ழி ஐ
, சாாிைய நிற்கத்
தான்நிைலயாதாயிற் . நிைறயிைன ெயன் ழிக் ெகாண் என் ஒ ெசால்
வ விக்க. நிைறயிைன ெயன் ழி ஐ

ைபப் பிாித்

நிைறயினால் சிைற ெசய்க என் ைரப்பி
சிைற ெசய்க என்

ெநஞ்ேசா

கூட் , ெநஞ்சிைன

மாம். இனி, ெநஞ்சு இல் நிைறயிைனச்

ெகாண் , ெநஞ்சிடத்ேத நில்லா ெதா கும் நின் நிைறயிைன

நி த் ச் சிைற ெசய்ைக எனி

மைம ம். ேகா , குற்றம். குணவதிையக்

"ெகாம்பனாள்" என விேச த்ததனால், அ தமதியாகிய
ெகாம்பாய் நின் , அக்ெகா

ங்ெகா க்குக் ெகா

படர வி ம் ம் இடத்திற்குக் ெகாம்

நிற்குமா ேபால, அ தமதி வி ம் ம் அட்ட பங்கைன அைடந்
இக்குணவதி ைணயாவ ெபற்றாம்.

ைணெசய்
மகிழ்தற்கு

---------குணவதி கூறியவற்ைற அ தமதி ேமற்ெகாள்ளா ம த்தல்.
என்ற மிவற்றி னாெலன் னிைறவைள யவன்க ணார்வம்
ெசன்ற சிறந்
ன்ேன தி ெவா திற ந் ேதசும்
ஒன்றிய அழகுங்* கல்வி ெயாளியைம குலத்ேதா ெடல்லாம்
நின் ெசய் பய

நல்லார் ெநஞ்ச ம் ெப த லன்ேறா.
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-----(பாடம்) வ
உைர:- என்ற

ங்.
ம்-என்

குணவதி கூறின ம், இைறவைள-இைறெபா ந்திய

வைள ைடயாய், இவற்றினால் என்-நீ கூறிய இக்குைறபா களால் வ ம் ேக
என்ைன, அவன்கண் ஆர்வம் சிறந்

ன்ேன ெசன்ற -அவ்வட்ட பங்கன்பால் என்

114
ெநஞ்சம் காமக்காதல் மிகுந்
ெசல்வத்ேதா

கூ ய வ

ன்னேம ெசன்ெறா ங்கிவிட்ட . தி ெவா திற

ம்-

ம், ேதசும்- க ம், ஒன்றிய அழகும்- உடேலா

ஒன் பட் த் ேதான் ம் வனப் ம், கல்வி-கல்வியறி ம், ஒளியைம குலத்ேதா கழ்நிைறந்த கு பிறப்ேபா , எல்லாம்-கூறப்படாத பிற ெமல்லாம், நின் எஞ்சாமல் நின் .ெசய்பய ம்-ஒ வர்க்குவிைளக்கக்கூ ய பயன்தா ம். நல்லார்
ெநஞ்ச ம்-அழகிய மகளிாின் மன ம் அதன் வாயிலாக எய் ம் அவர
ெப தல்-ெப வதாம், என்

ெசால்

ேம

ேபாக ம்,

ம் கூ கின்றாள் எ- .

குணவதி கூறிய குற்றங்கைளக் ேகட்ட அ தமதி, அவைள ம க்குமாற்றால்,
குணெமனக் க தப்ப வனவற் ட் சிலவற்ைறக் கூற
அழகும். கல்வி ம், ஒளி ம், குல

ற் , தி

ம், திற

ம், பிற ெமல்லாம் ஒன்றி நின்

ம், ேதசும்,

ஒ வர்க்குச்

ெசய் ம் பயன் அழகிய மகளிர் ெநஞ்சும் அவர் த ம் ேபாக ம் ெப தேலயாம்;
ெபறாவழி அைவ ம் குற்றமாம்; குற்றெமன்
எய் விக்குமாயின், குணமாம் என்ப

கூறப்பட்டனதா ம் அப்பயைன

குறிப்பால் உைரத்தாளாயிற் . எல்லாம்

என்ற , கூறப்படாத குணெமல்லாம் எஞ்சாமல் த வி நின்ற . பய

ம் என் ழி

உம்ைம சிறப் ; ெநஞ்ச ம் என் ழி உம்ைம, எச்சப் ெபா ட் . பிற எண்

ப்

ெபா ளில் வந்தன. அன்ேறா, அைச.
----------காாியம்
ந்த பின் ங் காரண
காணல்
காாிய மன்றி ெதன்ேற க தி கட ட் காமன்
யா ைழ ய ைளச் ெசய் மவனமக் ைகய னாக.*
ேநாிைழ நிைனந்

ேபாகி நீடைல

யி ெதன்றாள்.

108

----------(பாடம்) *கைனயனாக.
உைர:- ேநாிைழ-ேநாிய இைழயிைன ைடய ேதாழி. காாியம்
ஒ வன் எ த்த காாியம்
ெதாடங்கு

ந்த பின்ன ம், காரண

ன் காணேவண் ய காரண ம் பய

ெசய்யத்தகுவதன்

என் ம், இ

என் ம்-இ

ந்த பின்

ம்-

காணல்-அக்காாியம்

ம் ஆராய்தல், காாியமன்

என் -

ம் அ ேபால்வேத ெயன் ம்.

க தி - உணர்வாயாக, கட ள் காமன்-கட ளாகிய காமேதவன், யா ைழ அ ைளச்
ெசய் ம்-எவன்பால் தன் அ ைளச் ெசய்கின்றாேனா, அவன் நமக்கு ஐயன்-அவேன
நமக்குக் காமக் கிழவனாவான், ஆக,-ஆதலால், நிைனந் ேபாகி- இதைன
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நிைனத் க்ெகாண்
த் க்ெகாண்
ஒ வன் ஒ

ெசன்ற, நீடைல-நீட் யா , இ
வ க, என்றாள்- என்

-இதைன

அ தமதி ெசான்னாள் எ .

காாியத்ைதச் ெசய்ய ேவண் ன், ெதாடக்கத்ேத அக்காாியத் க்குாிய

காரணங்கைள ம் அவற்றால் அ
காண்டல் ேவண்

ெமன் ம்,

விைளயாெதன் ம் ெபா ள்

வைத ம், அதனாலாம் பயைன ம் சீர்
ந்தபின் காண்டலால் ஒ

ல் கூ த ன், "காாிய

காணல், காாிய மன் " என்றாள். என்
இ ெவன் ழி எச்ச ம்ைமைய விாித்
இனி, தான் ேமற்ெகாண்

பய

க்கிக்

ம்

ந்த பின்

ம் காரண

என்பதைன அன்ெறன்பதேனா ம் கூட் க.
அன்னேத என ஒ ெசால் வ வித்
க்க.

க்கும் ெசயற்கு ஓர் அைமதி கூ வாளாய், மகளிர்

ஆடவர்பால் காமவின்பந் ய்த்தேல ெபா ளாக ைடய ெரன் ம்,
அக்காமவின்பத்ைத நியமிக்கும் காமக் கட ள் யாவர்பால் அதைனக்
கூட் கின்றாேனா, அவர்பால் அம் மகளிர் அதைனப் ெபறற்பாலர் என் ம் ெசால்வாள்,
"கட ட் காமன் யா ைழ அ ைளச் ெசய் ம் அவன் நமக்கு ஐயன்" என்றாள்.
ேவ

நிைனெவா

ெசன்

ெசன்றைமயின்

க்க ெவன்பாள், "நிைனந்

த்திைல; இப்ேபா

ன்

இக்க த்ைத நிைனந்

ேபாகி" என் ம், விைரந் ெசய்தல்

ேவண் ெமன்றற்கு, "நீடைல" ெயன் ம்,
த் க்ெகாண்டன்றி வறி மீளலாகா
ெதன்பாள் "
" ெயன் ம் விைர ேதான்ற "யி " என் ம் கூறினாள்.
----------குணவதி மனம் ந ங்கி நிற்றல்
ேதவிநீ கமைல யாவாய் தி
ளத் த ளப் பட்டான்
ஆவிெசல் கின்ற ெவந்ேநா ய நைவ ஞம யாகும்
வின்வார் கைணய ெனன்ேன ணர்த்தவா றிதைன ெயன்னா
நாவினா

ைளந்

கூறி ந ங்கு ெவா ங்கி நின்றாள்.

உைர:- ேதவி-அரசமாேதவி, நீ கமைலயாவாய்- நீ தாமைரேம
ெயாப்பாய், தி

109
க்கும் தி மகைள

ளத் - நின் அழகிய மனத்தால், அ ளப்பட்டான்-வி ம்பப்

பட்டவேனா, ஆவி ெசல்கின்ற-உயிர் ேபாதற்ேக வாகிய, ெவந்ேநாய் அ நைவெகா ய குட்டேநாயால் உற்ற தாங்க
நாயிைன ெயாப்பான்,

யாத

ன்பத்ைத ைடய, ஞம யாகும்-

வின்வார் கைணயன்- வாகிய நீண்ட அம்பிைன ைடய

காமக்கட ள், இதைனப் ணர்த்தவா - நின்ைன அவ
என்ேன-என்ெனன்ப , என்

ந ங்கு -என்

க்கு நியமித்த வைகதான்,

மனங்கலங்கி, நாவினால் உைளந்

கூறி-நாவால் வ ந்திச் ெசால் , ஒ ங்கி நின்றாள்- உடல் சு ங்கி நின்ெறாழிந்தாள்.
எ- .
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கமைல, கமலத்ைத இ க்ைகயாக ைடயவள்; கமலம்-தாமைர. ண்ணிய
ைடயாைர ய
வேத தி மகளினன் உளப்பண் என்றதற்குத் "தி
ளம்" என் ம்,
நின் உளத்தால் வி ம்பப் பட்டவன் அன்னனாகா ெப ம் பாவத்தின் பயனாக
ெவய் ம் குட்ட ேநா ம் ெகா ந் ன்ப ம் உைடயாெனன்பாள், "அ ளப் பட்டான்
ஆவி ெசல்கின்ற ெவந்ேநாய் அ நைவ ஞம யாகும்" என் ம் கூறினாள். அ வ ப்
மிகுதி ேதான்றற்கு, "ஆவி ெசல்கின்ற ெவந்ேநாய்" என்றாள். " வின்வார் கைணயன்
இதைனப் ணர்த்தவா என்ேன" என்ற , தி மகைள ஒ நாயிடத்ேத காமவின்பந்
ய்க்குமா நியமிக்கும் காமக்கட ைள இகழ்ந்தவாறாம். இவ்வா காமக்கட ைள
இகழ்ந் ம், ேதவியின் ெசய்ைகைய ெவ த் ம், தான் அவள் ெசய்ைகக்குத்
ைணயாக ேநர்ந்ததற்கு வ ந்தி ம் ெவ ப் த் ேதான் ம் ெசாற்கைள வழங்குத ன்,
"நாவினா

ைளந்

கூறி" ெயன் ம், பின்விைள

நிைனந்

அஞ்சி உளங்குைலவ

ேதான்ற, "ந ங்கு ெவா ங்கி நின்றான்" என் ம் கூறினார்.
--------குணவதி அட்டபங்கனிடம் ெசல்

தல்

ஆடவ ரன்றி ேமலா ர வ த்* தணங்க னா ங்†
கூடலர்

றந்தார்‡ ேநான்ைமக் குணம் ாிந்

யர்தற் காகப்

பீ ைட யயனார் தந்த ெப மக ளிவெளன் ெறண்ணித்§
ேதாடலர் குழ

ேதாழி

ணிந்தனள் ெபயர்த் ச் ெசன்றாள்.
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------(பாடம்)* ேமனாள ந்தவத். †தனங்கனாைர, தனங்கனா ம், தணங்கனா ம்.
‡ றந் , § ள்ேள.
உைர:-அணங்கனா ம்-தி மகைள ெயாத்த மகளிர் தா ம், ஆடவாின்றி-தாம்
வி ம் ம் ஆண்மக்கைள யன்றி ேமலார்-மணந் கூ தற்கைமந்தவர் மிக்க
ேமேலாராயி

ம், அ வ த் -அவைர ெவ த் , கூடலர்-கூ வ ெதாழித் ,

ேநான்ைமக் குணம் ாிந் -தவ ம் விரத ம் ேமற்ெகாண் , உயர்தற்காக-ேதவராய்த்
தாம் விைழந்த ேபாகத்ைதத்

ய்ப்ப

குறித் ,

றந்தனர்- ற

ண்டனர், பீ ைட

அயனார்-ெப ைம ெபா ந்திய பிரமனால், தந்த-பைடக்கப்பட்ட, ெப மகள் இவள்ெப ைமயிைன
தவறா

ைடயவள் இவ்வ தவதி, ஆத ன் இவள்

ெசய்வள், என்

அட்டபங்கன்பாற் ெசன்
ெபயர்த் -ம ப

எண்ணி - என்

தனக்குள்ேள ஆராய்ந் ,

ேதவி வி ம்பிய காாியத்ைத

ம், ேதா

அலர் குழ

றத்த

ன் இறத்தேல
ணிந்தனள்-

த் த்தர மனம்

ணிந் ,

ேதாழி- க்கைளயணிந்த கூந்தைல ைடய
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அ தமதிக்குத் ேதாழியாகிய குணவதி, ெசன்றாள்-அட்டபங்கன் இ க்குமிடத்திற்குச்
ெசன்றாள் எ- .
ஆடவர், ெமய்வன்ைம ம் இளைமச் ெசவ்வி ம் உைடய ஆண் மக்கள். உம்ைம,
சிறப் . எத் ைண ேமேலாராயி ம் தம் மனம் ெசல்லாவழி மகளிர்
அ வ ப்பெரன்ப

உலகறிந்த ெசயலாத ன், "அ வ த்

என் ம், அவர் க த்தறியா

அணங்கனா ம் கூடலர்"

அம்ேமேலாைரப் ணர்த்தவழி அம்மகளிர் ெசய் ம்

ெசய்ைக கூ வாள் " றந்தார் ேநான்ைமக்குணம் ாிந் யர்தற்காக" என் ம், அழகும்
தி
ம் இளைம ம் அைடய மிக்கி த்த ன், பிரமன் சிறப்பாக யன் பைடத்த
ெப ைம ைடயவள் இவ்வ தமதி ெயன்றற்கு "பீ ைடயயனார் தந்த ெப மகள்"
என் ம், கணவேனா கூ யி த்த ன், ற
ண்பைத வி த் இறத் தைலேய
ெசய்வள் என்பாள் "ெப மகள் இவள்" என் ம் குணவதி எண்ணினாளாயிற் .
"இறப்பள்" என் கூறிற்றிலள், ெநஞ்சி ள் அதைனத் ெதளிய ணர்ந்
ெகாண்டைமயின். குணவதி ம் அ தமதியின் க த் க்கு ேநர்ந் உடம்பட்டைமயின்
"ேதாடலர் குழ

ேதாழி" என் ம்,

ெசல்வ

என்

தக்க

உடேன ெசல்

ணியாதி ந்தவள், இப்ேபா

அட்டபங்கன்பால்

ணிந்தாெளன்பார் " ணிந்தனள்" என் ம், இைடயறவின்றி

தல் ேதான்ற, " ணிந்தனள் ெசன்றாள்" என் ம்,

ன்ெனா காற்

ெசன்றி த்த ன், "ெபயர்த் " என் ம் கூறினார். ேநான்ைம, தவம். குணம், விரதம்,.
தவ ைடயார்க்கு விரதம் பண்பாத ன், அதைனக் "குணம்" என்றார். சீவகைன
மணக்கக் க தியி ந்த குணமாைலக்கு ேவற்

வைர

ேபசப்பட்டேபா , "காைளக்கு

எந்ைத ம் யா ம் ேநராவி ன் இறத்தெலான்ேறா, சிந்தைன பிறிெதான்றாகிச் ெசய்
தவம்

யறெலான்ேறா"1 எனக் கூ தல் காண்க.

------1.சீவக. 1057
சமண் சமயத்தவர், மகளிர்க்கு
ேப இல்ைல என்பவாக ன், உயர்தல்
என்பதற்குத் ேதவராய் இன்
தல் என் உைர கூறப்பட்ட . "விரதசீ லத்தராகித்
தானெமய்த் தவர்க்குச் ெசய் , அ கன சரண
க

நற் கணவற் ேப

ழ்கி யான்றவர்ச் சிறப் ச் ெசய் ,

ங் கற் ைட மகளி ாிந்த, உ வத்தி னீங்கிக் கற்பத்

ேதவ ராவார்" (739) என் ம் "மாதவந் தாங்கி ைவயத்ைதயராய் வந்
ஏதெமான்றின்றி

த்தம

ேதான்றி,

ெமய் வர்" (740) என் ம் ேம மந்தர ராணம் கூ தல் காண்க.

ேதவர் ெப ம் இன்பத்ைத,
”ஆடா ெமாளிதிக மாரணங்கு தி ேமனி
வாடாத கண்ணியினர் ம ங்காத ந் கிலர்
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ஏடார்ந்த ெதாங்கலராய் இன்பநீர்ப் ெப ெவள்ளம்
நீடாரக் குளித்தா ம் நிைலைமயேர யவெரல்லாம்" ( ற
எனத் ேதாலாெமாழித் ேதவர் கூ வ

211)

காண்க.

---------குணவதி அட்டபங்கன்பால் ேதவியின் விைழைவத் ெதாிவித்தல்*
ைடப்ப நாற்ற ேமனி
த க் காைட ேபார்த் க்
கைடப்ப
க மண் ங் கஞ ய கூடத் தாங்ேகார்
ைடக்கிடந் றங்கு வாைனப்
ங்கிய மனத்ேதா டண்மி
விைடப்ப ந் தாைன ேவந்தன் ேறவியின் விைழ

ெசான்னாள்.
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--------*இ

தல் ஐந்

உைர:-

ைடப்ப

பாட் க்கள் அச்சுப்பிரதியில் இல்ைல.
நாற்றம் ேமனி- ைடநாற்றம் நா கின்ற

டம் ,

-

ம்,

அ க்காைட ேபார்த் -அ க்ேகறிய ஆைடயால் ேபார்த் க்ெகாண் ,
கைடப்ப

க

ம்-

ய்ைமயற்றதாகக் க தப்ப ம் கூள ம், மண்

கஞ ய கூடத் - நிைறந்த யாைனக் கூடத்தில், ஓர் ைட-ஒ
உறங்குவாைன-ப த் றங்கிய அட்டபங்கைன,

ம்-மண்ெபா

ம்,

றத்ேத, கிடந்

ங்கிய மனத்ேதா

அண்மி-

அ வ த்த மனத் டன் அ ேக ெசன் , விைடப் அ ந் தாைன ேவந்தன் ேதவியின்
விைழ -ேவ ப த்தற்காிய தாைனயிைன ைடய ேவந்தனான யேசாதர க்கு
மைனவியாகிய அ தமதியின் வி ப்பத்ைத, ெசான்னாள்-சிலவாய ெசாற்களால்
குணவதி ெமல்லச் ெசான்னாள் எ- .
ேமனி

ம் ண்

ற் த் தீநாற்றம் நாறக் கிடத்த

ம்" என்றார். "ெமய்யிற் ண்க
" ண் ெபற்ற ெமய்யன்" (113) என்

ன், " ைடப்ப

ம் கண்கள் ெகாள்ளா" (106) என்
அவேன ம் கூ தல் காண்க.

நாற்ற ேமனி
குணவதி ம்,

ைடப்ப

நாற்றம்,

ைட ண்டாகும் நாற்றம், சீவ த ன் ஈ த யன ெமாய்க்காவண்ணம் ேபார்த் க்
கிடந்தான் என்பார் "ேமனி
ம் அ க்காைட ேபார்த் " என்றார். யாைன தின்
கழிந்த ற் க ம் ைவத் க ம் அதன் சி நீரால் நைனந் அதன் மலம் அைளந்
லர்ந் கிடத்த ன் "கைடப்ப
க" ெளன்றார். காண்டற்குத் ணிந்
ேபாந்தாளாயி ம், அவன ேமனி ம், ஆைடப் ேபார்ைவ ம் இடத்தின் இழி ம்
காணக்காண அவட்கு அ வ ப் ெநஞ்சி ெல ந்தைமயின் "
ங்கிய மனத்ேதா "
அ

கினாள். பைகவரால் ேவ ப த்தற்காிய தாைனயாத ன், விைடப்ப ந்

தாைனயாயிற் . "விைடப்ப ந் தாைன ேவந்தன் ேவண் வ ெவ ப்ப நல்கி"1 என்
ேதவ ம் கூ தல் காண்க. சிலவாய ெசாற்களால் தம் க த்ைத ெமல்லச் ெசால் தல்
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இைளய மகளிர்க்கு இயல்பாத ன், அதைன எ த்ேதாதா

"விைழ

ெசான்னாள்."

என்ெறாழிந்தார். அன்றி, எ த்ேதாதற்கு நாணிய ேதான்ற உய்த் ணர
ைவத்தாெரனி மாம். ேவ ப த்தற்காிய தாைன ெகாண் நாட் க்கு ேவண் ம்
காவைல நன்கு ெசய் ம் ேவந்தனாயி

ம், அவன் ேதவிக்கு அக்காவல்

பயன்படாதாயிற்ெறன்பார், "விைடப்ப ந்தாைன ேவந்தன் ேதவி" என்றார்.
------------1. சீவக. 557
அட்டபங்கன் உடன்படா ெவகு தல்
ேகட்ட மஞ்சு ெநஞ்சன் ேகெடனக் ெகய்திற் ெறன்ேற
வாட்ட ம் ந க்கு ற்ேற மாண்பில ெமாழிந்தாய் மன்னன்
ட்
ஞ் ெசல்ெகன் ேறவ ேவய் ைர ேதாளி ேதாழி
காட் வ காட்
உைர:- ேகட்ட

யன்னான் க த்ைத ங் கைலத்திட் டாேள.
ம்-குணவதி ெசால் ய

ேகட்டமாத்திைரேய, அஞ்சும் ெநஞ்சன்-

அஞ்சுகின்ற மன ைடயவனான அட்டபங்கன், எனக்குக் ேக
எனக்கு நாசகாலம் வந்த

என்
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எய்திற்

என் -

நிைனத் , வாட்ட ம் ந க்கும் உற் -

மனவாட்ட ம் ந க்க மைடந் , மாண் இல ெமாழிந்தாய்-ேதவியின் ெப ைமக்குத்
தகாதவற்ைறச் ெசால்கின்றாய், மன்னன்

ட்

ம்-இதைன யறிந்தால் ேவந்தன்

ெகான் வி வான், ெசல்க-நீ இப்ேபாேத இவ்விடத்தினின் ம் ேபாய்வி க, என்
ஏவ-என்

சினந்த கூற, ேவய் ைர ேதாளி ேதாழி-

ங்கில்ேபா

ம்

ேதாள்கைள ைடய அ தமதியின் ேதாழியாகிய குணவதி, காட் வ காட் -அவன்
ஐ றா ஏற்கத்தக்க சான் கைள எ த் க் கூறிக்காட் , அன்னான் க த்ைத ம்
கைலத்திட்டாள்-அவ ைடய மனக்க த்ைதக் கைலத் த் ேதவியின் வி ப்பத் க்கு
இைசவித் க்ெகாண்டாள் எ- .
இயல்பாகேவ அச்ச ைடயனாத ன், குணவதி கூறியதனால் அ
வ த் வ பற்றி "அஞ்சும் ெநஞ்சன்" என்றார். "அச்சேம கீழ்கள

மிகுந்

ஆசாரம்"1

என்பதனால், அச்சம் அட்டபங்கற்கு இயல்பாதலறிக. அரசன் ேகாயி ற் பணி ாிேவார்
அடங்கிய மனமிலராயின், ேகெடய்தல் ஒ தைலயாத ன், "ேகெடனக் ெகய் ெமன்
வாட்டமம் ந க்க ம்" ெகாண்டான். "மன்னர் ேகாயில் உைறவார் ெபாறி ெசறித்த
மாண்பினேர"2 என் தி த்தக்க ேதவர் கூ தல் காண்க. ேதவிக்குத் ேதாழியாவாள்
அவள் மாண்பிற்கு இ க்குத் த வதைனச் ெசால்வ தீதாத ன் "மாண் பில
ெமாழிந்தாய்" என் ம், அவைள அச்சு த்திப் ேபாக்கும் க த்தால் "மன்னன்
ெசல்க" என் ம், என்றதேனாடைமயா , அவன் ெசால்லக்ேகட் ம் குணவதி

ட்

ம்
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ைடெபயராைமயின், அவேன அவைளப் ேபாக்கக் க தினாெனன்பார் "ஏவ" என் ம்
கூறினார். ேவய் ைர ேதாளி ேதாழி ெயன்ற , தான் க திய
த் க்ெகாண்டல்ல
ஏகாத இயல்பினளாதைல ணர்த்திற் . இவ்வா அவன் மனந்திறம்பானாதைலக்
கண்ட குணவதி அவன் ஏற்கத்தக்க ெசாற்கைள ம் அவற்றிற்குச் சான்றாகக் காட்டத்
தகுவன ம் வழங்கி, அவைன மதி டம்ப த்தாள் என்பார், "காட் வ காட்

யன்னான்

க த்ைத ம் கைலத்திட்டாேள" என்றார். ேபைதயாத ன், பிறனில் விைழ ம் இத்
தீவிைனக்கு அவ ம் இைசந்தாெனன வறிக.
---------1.குறள்.77. 2. சீவக. 1676
அட்டபங்கன் மனங்கைலந் மகிழ்ந் ைரத்தல்
பண்ெபற்ற ெமாழியாய் யா ம் பண்ெபற்ற பய ம் ெபற்ேறன்
ண்ெபற்ற ெமய்யன் ெபால்லாப்
தியிற் ைள ங் ைகயன்
மண்ெபற்ற இைறவன் ேதவி மனம்ெபற் மகிழ்ேவ ெனன்னின்
எண்ெபற்ற தவமியார் ெபற்றா ாியான்ெபற்ற ேபறி ெதன்றான்.
உைர:- பண் ெபற்ற ெமாழியாய்-பண்ணிைசேபா
பண்ெபற்ற பயன்-பண்பா ம் அறி
ெபறற்காகாத யா

ம் ெசாற்கைள ைடயவேள,

ெபற்றதனாலைட ம் பயைன, யா

ம், ெபற்ேறன்-இன்
தியிேல,

மனம் ெபற்

தியில்-

ைள ம்ைகயன்- ரண் கிடக்கும் சி ைம

மண்ெபற்ற இைறவன் ேதவி-மண்

ம்-

ெபற்ேறன், (எவ்வாெறனில்) ண்ெபற்ற

ெமய்யன்- ண்கள் நிைறந்த உடம்பிைன ைடேயன், ெபால்லாப்
நல்லதல்லாத
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லகத்ைதயா

மகிழ்ேவன்-காதலன் ெபற்

ம் அரச

ைடேயன்,

க்கு மைனவியி

ைடய,

மகிழ்கின்ேறனாதலால், எண்ெபற்ற தவம்-

யாவ ம் எண்ணி வி ம்பத்தக்க தவப் பயைன, என்னின்-என்ைனப்ேபால, யார்
ெபற்றார்-யாவர் ெபற்றார். இ யான் ெபற்ற ேப -இ யான் அாிதாகப் ெபற்ற
ேபறாகும், என்றான்-என்

அட்டபங்கன் குணவதிக்குக் கூறினான். எ- .

உம்ைம, சிறப் . " ண்ெபற்ற ெமய்யன்", "
நிைலைமைய

ணர்ந்தி த்த ன், "யா

தியிற் ைள ங் ைகயன்", எனத் தன்

ம் ேபற்ேறன்" என் ம், ெதாடக்கத்ேத

பண்பிலவாய்த் ேதான்றிய ெமாழிகள் இ தியில் இன்பப் பயன் தந்தைமயின்,
"பண்ெபற்ற ெமாழியாய்" என் ம் கூறினான். தன் நிைலைமைய ேநாக்க
அரசமாேதவியின் இன்பப்ேப தனக்கு வாய்த்ததற்குத் தன் தவேமயன்றிப் பிறிெதா
காரண ம் காணமாட்டாைமயின், "என்னின் எண் ெபற்ற தவமியார் ெபற்றார்"
என்றான். அாிதிற் ெபற்ற ேப என வியந் ைரத்த ன் "யான் ெபற்ற ேபறி " என
விதந்ேதாதப்பட்ட .
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---------குணவதி ேபாந் அரசிையக் காண்டல்
இவ்வைக ெமாழிேவான் றன்ைன யிைறயவன் ேதவி ேம ம்
ெசவ்வி ங் குறி ஞ் ெசப்பிச் ெசன்றவ ெளய்த ேலா ம்
கவ்விய காமத் தீயாற் கயங்கிய மாைல ெயாப்பாள்
நவ்விேநர் விழியாய் நன்ேறா நவில்கநின் க ம ெமன்றாள்.
உைர:- இவ்வைக ெமாழிேவான் தன்ைன- இவ்வா

ெசால்
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மகி ம்

அட்டபங்கற்கு, இைறயவன் ேதவி- அரசன் மைனவியாகிய அ தமதி, ேம ம்
ெசவ்வி ம் குறி ம் ெசப்பி-வரக்கூ ய கால ம் இட ம் உைரத் விட் , ெசன்றவள்ேதவிபாற் ெசன்ற குணவதி, எய்தேலா ம்- அ தமதிைய ேநாக்கி ய கவ த ம்,
கவ்விய காமத் தீயால்-பற்றி வ த் ம் காமத்தீயினால்.கயங்கிய மாைல ஒப்பாள்சாம்பிய

மாைலைய ெயாப்பவளான அமிர்தமதி, நவ்விேநர் விழியாய்-மான்ேபா

கண்கைள ைடயாய், நின் க மம்-நீ ேமற்ெகாண்
தந்தேதா, நவில்க-ெசால்

க, என்றாள்-என்

ம்

ெசன்ற காாியம், நன்ேறா-நலந்

ேகட்டாள் எ- .

ெசவ்வி, காலம். குறி,குறிக்கும் இடம். "ெசப்பி" ெயன்றதனால், அவற்ைற யவன்
வினவினைம ெபற்றாம். யாைனக் கூடத்தின் நீங்கி அமிர்தமதி யி ந்த அந்தப் ரத்ைத
யைடந்தாெளன்றற்கு, "ெசன்றவள் எய்தேலா ம்" என் ம், குணவதி ேமற்ெகாண்
ெசன்ற காாியம்

ேமா

ெசன்ற காமேவட்ைக ஒ

யாேதா என்ற ஐயம் ஒ

ைட யைலப்ப, அவன்பாற்

ைட யைலப்ப உணர் ம் உடம் ம் வா யி த்த

ன்,

"கவ்விய காமத் தீயால் கயங்கிய மாைல ெயாப்பாள்" என்றார். தீேதா என்னாைம,
அதைனயவள் வி ம்பாைமயாலாம்.
-----------குணவதி நிகழ்ந்த கூறக்ேகட் மகிழ்தல்
பட்ட நலங்கா ெணன்பாள் பாகைனக் கண்ட வா ம
அட்டமா பங்கன் சீறி யழன்றிட்ட வா ந் ேதவி
இட்டத்திற் கவைன யாங்ேக யிையவித்த வா ங் கூடற்
ெகாட் ய குறி ங் ெசான்னா ெளாள்ளிைழ
உைர:- நலம்பட்ட

என்பாள்-நலமாகேவ

வப் ற் றாேள.
ந்த

என்
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ெசால் த் ெதாடங்கிய

ேதாழி, பாகைனக் கண்டவா ம்-தான் ெசன் அவ்யாைனப்பாகைனக் கண்ட ம்,
அட்டபங்கன் சீறி அழன்றிட்டவா ம்-அட்டபங்கெனன் ம் ெபயாினனாகிய அவன்
சீறிச் சினந்த ம், ேதவி இட்டத்திற்கு-அரசமாேதவியாகிய அமிர்தமதியின்
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வி ப்பத் க்கு, அவைன இையவித்தவா ம்-அவைன
ஒட் ய குறி ம்-அவைனச் ெசன்

டன்ப வித்த ம், கூடற்கு

கூ தற்கு நியமித்த கால ம் இட ம், ெசான்னாள்-

குணவதி கூறினாள், ஒள்ளிைழ-ஒள்ளிய இைழயணிந்த அ தமதி, உவப் ற்றாள்மகிழ்ச்சி மிகுந்தாள். எ- .
"நன்ேறா நவில்க நின்க மம்" என்
"பட்ட

வினவினாட்கு நீட் யா

நலம்" என்றாள்; காண், அைச நிைல. மா, அைச. அழ

இட்டம், வடெசாற்றிாி . ஆங்கு என்ப

விைடயி ப்பாள்
தல், ெவகு

தல்;

உைரயைச. குறியிைனத் தாேன

குறித்தாளாத ன், அட்டபங்கற்ேகயன்றி அமிர்தமதிக்கும் ேதாழி கூறினாள். உற்றாள்,
உ என் ம் உாிச்ெசால்ல யாகப் பிறந்த ற் விைன.
---------அமிர்தமதி அரசன்பால் னி ெகாண்ெடா குதல்
தனிவயி னிகுைள யாைன தரப்ப சார ேனா
கனி ைர கிளவி காமங் கலந்தனள் கனிந் ெசன்றாள்
னிவிைன மன்னன் றன்ேமன்
கின ெளா கு ன்ேபால்
இனியவ ளல்ல ெளன்ெகா ெலனமனத் ெதண்ணி னாேன.
உைர:- கனி ைர கிளவி-கனிேபா
ேதாழியாகிய குணவதிபால், தரப்ப
யாைனப்பாகனாகிய அட்டபங்க
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ம் ெசாற்கைள ைடய அ தமதி, இகுைளயாைனச்சாரேனா -கூட்டப்பட்ட

டன், தனிவயின்-தனியான ஓாிடத்ேத,

காமங்கனிந் -காமேவட்ைக சிறந் , கலந்தனள் ெசன்றாள்ணர்ந் டெனா கிவ பவள், மன்னன்தன்ேமல்- மன்னனாகிய யேசாதரன்பால்,
னிவிைன
கினள் ஒ கும்-ெவ ப் மிகக் ெகாண்ெடா க ற்றாளாக,
ேபால் இனியவள் அல்லள் என்ெகால் என- ன்ேபால் இவள் நம்பால்
இன்
கின்றாளில்ைல இதற்குக் காரணம் யாதாகும் என் , மனத்
யேசாதரன் தன் மனத் க்குள்ேள சிந்திக்கலானான் எ- .

ன்

எண்ணினான்-

தனிவயின், ேதாழி குறித்த குறியிடம். இகுைளதரப்ப யாைனச் சாரேனா
தனிவயின் காமங் கனிந் கலந்தனள் ெசன்றாள் என இையத் க்ெகாள்க.
காமங்கலந்தனள் கனிந் ெசன்றாள் என்ேற ெகாண் காமப் ணர்ச்சி ெபற்
அதன்கட்கன்றி ெயா குபவள் என் ைரப்பி மாம். சாரன்பால் மனத்ெத ந்த அன்
ெசன்றைமயின், அரசன்பால் ெவ ப் மிகுவாளாயினாெளன வறிக. அம்மிகுதி
அரச ளத்ேத ஐயத்ைத ெய ப்பினைமயின் " ன்ேபாலன்பில ெளன்ெகால்" என்றான்,
இதைனப் பிறர்பால் கூறி யாராயா தன்மனத்தகத்ேத ெயண்ணி ஆராயத்
ெதாடங்கினா ெனன்பார் "மனத்ெதண்ணினான்" என்றார்.
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---------மன்னன் ெபாய் றக்கம்ெகாண் அ தமதியின் களெவா க்கிைனக் காண்டல்
அரசைவ வி த் ெமய்யா ல சின ெனாப்ப மன்னன்
உைரயல னமளி தன்ேம றங்குதல் ாிந்த ேபாழ்தின்
விைரகமழ் குழ ேமவி ெமய்த் யி ெலன் காமத்
ைறயினள் ெபயர்ந்

ேதாழி குறியிடந்

ன்னி னாேள.
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உைர:- அைவ அரசு வி த் - அரசைவக்கண் வந்தி ந்த அரசர்கைளத் தத்தம்
இ க்ைகக்குச் ெசல்லவி த் , ெமய்யால் அ சினன் ஒப்ப- றத்ேத மனத் ட் சிறி ம்
சினம் இல்லான்ேபாலக் காட் , உைரயலன்-யாவேரா ம் ஏ ம் ெசால்லாட ன்றி,
அமளிதன்ேமல்-தன்

ைடய ப க்ைகயின்ேமல் கிடந் , மன்னன் உறங்குதல் ாிந்த

ேபாழ் - மன்னனாகிய யேசாதரன் ெபாய் றக்கங் ெகாண்

க்ைகயில், விைரகமழ்

குழ -மனம் கம ம் கூந்தைல ைடய அமிர்தமதி, ேமவி-அவன ேகேபாந் ,
ெமய்த் யில் என் -ெமய்யாகேவ உறங்குகின்றான் என்
காமத் ைறயினள்-காமவின்பந் ய்க்கும் கள

க திக் ெகாண் ,

ெநறியினளாய், ெபயர்ந் -

பள்ளியைறயினின் ம் நீங்கி, ேதாழி குறிஇடம்
குறியிடத்ைத யைடந்தாள் எ- .

ன்னினாள்-ேதாழிகுறித்த

அமிர்தமதியின் ஒ கலாற்றிற் பிறந்த ஐயம் நா

க்குநாள் மிகுந்

ெநஞ்ைச யைலத்தைமயின், அரசைவக்கண் இ ந்

ெசய் ம்

ெசல்லாைமயின், "அரசைவ வி த் " என் ம், விட்டானாயி

யேசாதரன்

ைறைமக்கண் க த் ச்
ம், பிறர் அயிராைமப்

ெபா ட் , ெவகுளிையப் றத்ேத காட்டாெதா கின ெனன்றற்கு, "ெமய்யால
சினெனாப்ப" என் ம் கூறினார். அ சினன் என்ப , "அ ங்ேகடன்"1 என்றாற்
ேபால்வ . ெபாய் றக்கங்ெகாண்டா ெனன்பார். உறங்கினாெனன்னா , "உறங்குதல்
ாிந்த ேபாழ் " என்றார்; " ாிந்த" என்றதனால், காண்பவர் ெமய்யாகேவ உறங்கு
கின்றாெனன உணரத் ேதாற்றினா ெனன்ப ெபற்றாம். மணங் கம ம் குழ யாத ன்,
அமிர்தமதி வந் தான் உறங்குதைலக் கண்ேடகுவைதக் கண்ணாலன்றி மனத்தா
லறிந் ெகாண்டைம ேதான்ற, "விைரகமழ் குழ " ெயன்றார். கள க் காமத் ைறயில்
ஒ குகின்றாளாத ன், உடேன அவ்விடத்தினின் ம் நீங்குவ
என் ம், "குறியிடம்

ேதான்ற, "ெபயர்ந் "

ன்னினா"ெளன் ம் கூறினார்.

------1. குறள். 210.
யேசாதரன் அவைளப் பின்ெதாடர்ந்

ெசன்

அக்குறியிடத்ேத மைறந்

நிற்றல்
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யி ைன ெயா வி மன்னன் சுடர்க்கதிர் வாள்ைக ேயந்தி
மய ைழ* வழிச்ெசல் கின்ற வாளாி ேய ேபாலக்
கயல்விழி யவள்தன் பின்ேன கரந்தன ெனா ங்கி யாங்கண்
ெசய ைன யறி

ெமன்

ெசறிந்தனன் மைறந்

நின்றான்.
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------*(பாடம்) மயி

ைழ.

உைர:- மன்னன்-அமிர்தமதி ெசல்லக்கண்ட யேசாதரன்,
தான்ெகாண்

யி ைன ெயா வி-

ந்த ெபாய் றக்கத்ைத வி த் , சுடர்க்கதிர்வாள்-சுட கின்ற

ஒளிக்கதிர்கைள

சும் வாட்பைடைய, ைகேயந்தி-ைகயில் ஏந்திக் ெகாண் , மயல்

உைழவழி-மயங்கிேயா கின்ற மாெனான்ைறப் பின்பற்றி, ெசல்கின்ற வாள் அாிஏ
ேபால-ெசல்
ேபா

ெமா

சிங்கேவ

ேபால, கயல்விழியவள்தன் பின்ேன- கயல்மீன்

ம் கண்கைள ைடய அமிர்தமதியின் பின்ேன,கரந்தனன் ஒ ங்கி-மைறந்

ெசன் .ஆங்கண்- அக்குறியிடத்ேத, ெசய ைனயறி ம் என் -நிக ம்
நிகழ்ச்சிையக்காண்பாம் என் நிைனத் க்ெகாண் , ெசறிந்தனன் மைறந்
யா ம் அறியாவைகயில் ஒ ங்கி மைறந் நின் ேநாக்கினான் எ- .
நிகழ்ச்சியிைனக் காண்டல் ேவண்

நின்றான்-

ெமன்ேற ெபாய் றக்கங் ெகாண்டானாத ன்,

அ தமதி ெசல்லக்கண்ட ம் அதைன ெயா வினான் எனவறிக. உைழ, மான்,
காமத் ைறயினெளன்றாராக ன், அதற்ேகற்ப, அவட்கு மயங்கிய மாைன உவமம்
கூறினார். வாள் அாிேய ேபால என்ற உவைமயாற்றலால், யேசாதரன் மிக்க
சினத் டன் ெசல்கின்றைம ெபற்றாம். பிறர் காண்பெரன்ற அச்சத்தால் அ க்க
சுற்

ற் ம் பரக்க விழித் ப் பார்த் க்ெகாண்ேட ெசன்றாெளன்றற்கு,

அமிர்தமதிையக் "கயல் விழியவள்" என்றார். தன்னி ப் ப் பிறர்க்குத் ெதாியாமல், பிறர்
ெமல்லப் ேபசுவ ம் தான் நன்கு ேகட்கக்கூ யதா ள்ள இடத்ைதயைடந்
மைறந்தி ந்தானாக ன், "ெசறிந்தனன்" என்றார்.
---------அமிர்தமதி தாழ்ந் வரக்கண்ட அட்டபங்கன் அவைளத் ன்
கைடயனக் கமலப் பாைவ க ங்குழல் பற்றிக் ைகயால்
இைடநிலஞ் ெசல்ல ஈர்த்திட்
ைகயி னா ேமாச்சிப்
ைடபல ைடத் த் தாழ்ந்த ெபா ளி
கல்க என்னாத்
யிைட

வள

ழ்த்

நிலத்திைடத்

ைகத்திட் டாேன.

த்தல்
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உைர:- கைடயன் - கீழ்மகனாகிய அட்டபங்கன் எதிர் ேநாக்கிவந் ,
அக்கமலப்பாைவ - தி மகைளப்ேபால்வாளாகிய அவ்வமிர்தமதியின், க ங்குழல்
ைகயால் பற்றி - காிய கூந்தைலத் தன்ைகயால் பற்றி, இைடநிலம் ெசல்ல ஈர்த்திட் ,
அவ்விடத்திற்கும் குறியிடத்திற்கும் இைடக்கிடந்த நிலத்தில் அவைள
இ த் க்ெகாண்

ெசன் ,

யிைட

வள நிலத்திைட

ழ்த்

- உ க்ைகேபா

இைடயிைன ைடய அவைள நிலத்தில் தள்ளிக்கிடத்தி, இ ைகயினா
இ ைககளா

ம் ஓங்கி, ைட - வலமிடமாகிய இ கன்னத்தி

பல ைற ம் அ த் , தாழ்த்த ெபா ளி
ெசால்

க, என்னா - என் ,

ணரா

கமலப்பாைவயாயி

ம் ஓச்சி -

ம், பல ைடத்

-

கல்க - காலந்தாழ்ந் வந்த காரணத்ைதச்

ைகத்திட்டான் - உைதத்

"கமலப்பாைவ" ையக் காண்பவன், அன் டன் வழிபட்
அவள ைம

ம்

வ த்தினான் எ- .
அவள ைளப்ெபறா

வ த் தல் பற்றி, அட்டபங்கைனக் "கைடயன்" என் ம்,

ம் கைடயைனச் சார்வாேளல், இத் ன்பத்ைதேய யைடயற்பாலள்

என்றற்கு, "கமலப்பாைவ" என் ம் கூறினார். குறித்த காலத்

வாரா

தாழ்த்தைமயின்,

குறியிடத்தினீங்கி ெவளிேய ேபாந் அவள வ ைக ேநாக்கிச் சினந்தி ந்தவன்,
கண்டமாத்திரத்ேத சீறிப்பாய்ந் அவள் கூந்தைலப்பற்றி ஈர்த் க்ெகாண்
அக்குறியிடத் க்குச் ெசன் , நிலத்திற் றள்ளிப் ைடத்
வ த்தினாெனன்பதாம்.
வ த்தம் எவரா

உைதத்

யிைட, சுட் மாத்திைரயாய் நின்ற . இ ேபா

ம்

ம் எப்ேபா ம் அவ்வமிர்தமதிக்கு நிகழ்ந்த தின்ைமயின், " வளத்

ைகத்திட்டாேன" என ஆசிாியர் வ ந்திக் கூ கின்றார். ைட, கன்னம், ெபா ள்,
காரணம்.
--------அமிர்தமதி ஆற்றா அயர்தல்
இ ளினா லடர்க்கப் பட்ட ெவழின்மதிக் கட ள் ேபால
ெவ ளியான் மிதிப் ண் ைடேத* விம்மிய மிடற்ற ளாகித்
ெத ள்கலா ைர மாடாள் சிறி ேபா தைசயக் கண்ட
ம ளியான் மயங்கி மாதர் மலர

ெசன்னி ைவத்தான்.
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-------*(பாடம்) ைடய, ைடேயா.
உைர:- இ ளினால் அடர்க்கப்பட்ட-இ ட்கூட்டத்தால் ெந க்கப்பட்ட, எழில்மதிக்
கட ள்ேபால-அழகிய

மதியம் ேபால, ேதவி-அரசமாேதவியாகிய அமிர்தமதி,

ெவ ளியால் மிதிப் ண் -அட்டபங்கன்பாற்ெசன்ற கழி காதலால் ெநஞ்சைடப் ண் ,
ஐ

விம்மிய மிடற்றளாகி- ெமல்

தாக

ங்கிய க த்திைன ைடயளாய்,
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ெத ள்கலாள்-தன் தீெயா க்கத்தின் தீைமைய
ஒ ெசால்

ம் ெசால்லா , சிறி

ேபா

ணராளாய், உைர மாடாள்-

அைசய-சிறி

ேநரம் அயர்ந் தி ந்தாளாக,

கண்ட- பார்த்த, ம ளியான் - மனம ட்ைக ைடயனான அட்டபங்கன், மயங்கி-தான்
ஆராயா

வ த்தியதற்கு மனம் வ ந்தி, மாதர் மலர -அமிர்தமதியின் தாமைரப் ப்

ேபான்ற பாதத்ைத, ெசன்னிைவத்தான் - தைலயில் ைவத்

வணங்கினான் எ- .

“இ ளினால் அடர்க்கப்பட்ட எழின்மதிக் கட ள் ேபால” என்ற உவமம்,
ெவ ளியால் மீ ரப்பட்ட அமிர்தமதிையச் சுட் நின்றெதன வறிக. ெவ ளிகழிகாமத்தால் பிறக்கும் மனமயக்கம். மனத்ேத அவன்கட் ெசன்ற கழிகாமத்தால்
ேவ படாளாயி

ம், அவன்தன் குழல்பற்றி யீர்த் ப் ைடத்

தாற்பிறந்த ஆற்றாைமயால் மிட விம்மி அைச
ஆற்றா

ழ்த்தித்

ன்

த்திய

ெகாண்டாள் என்க. ஐ , சிறி .

ெப வ த்த ம் ேநா ெமய்தற்பாலாள், ெவ ளி மீ

ர்ந்தைமயின், சிறிேத

விம்மினாள் என்பார்,”ஐேத விம்மிய மிடற்றளாகி” என் ம்,
இத் ைணத் ன்பெமய்தி ம் தன் தவற்றிைன யவள் உணர்ந்தில ெளன்பார்,
“ெத ள்கலாள்” என் ம், தன் வ த்தத்ைதப் லப்ப த்திேயா, அவேனா
காதலன்பால் லந்ேதா ஏேத

ெமான் கூறின், அவன் ேவ பட்

நீங்குவெனன்ற

அச்சத்தால் வாளாவி ந்தா ெளன்றற்கு, “உைர மாடாள்” என் ம், அவைன வணக்கும்
வாயிலாத ன் “சிறி

ேபாதைசய” என் ம் கூறினார். ெந தைசந்தி ப்பின்,

அட்டபங்கன் அஞ்சி அவ்விடத்தினின் ம் ஓ வி வனாத ன், "சிறி
என்றார். தான் ெசய்த

ன்பத்ைத ம், அதனால் அமிர்தமதி ஆற்றா

ேபா "
அைச

ற்ற ம்

நிைனந் கண் , மனம் ம ண் , ெதளிந்த அறிவின்ைமயின் அவள் கா ல் ழ்ந்
வணங்கினான் என் ணர்க. வணங்கக் கண்ட ம் அவள் அைச நீங்கி அவன்பால்
ஆராக்காதல் ெகாண்டாெளன்பார், "மாதர்" என்றார். ெசன்னிைவத்தவன்,
வணங்கினான்.
--------அமிர்தமதி தான் வாழ்த் வந்தைமக்குக் காரணம் கூ தல்
ைதயலாள் ெமல்லத் ேதறிச் சாரைன மகிழ்ந் ேநாக்கி
ெவய்யநீ னி ெசல்லன் ேமதினிக் கிைறவன் றன்ேனா
ைடயவா சனத்தி ம்ப ரரசைவ யி ந் கண்டாய்
ெவய்யபா வங்கள் ெசய்ேதன் விளம்பலன் விைளந்த ெதன்றாள்.
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உைர:- ைதயலாள்- ணர்ச்சி ேவட்ைகயளாகிய அமிர்தமதி, ேதறி-அைச நீங்கி,
மகிழ்ந் -அட்டபங்கன் ெசயல் கண்
ெமல்லத் திறந்

மனம் மகிழ்ந் , ெமல்லேநாக்கி-தன் கண்கைள

பார்த் , ஐய-ஐயேன, ெவய்ய நீ- என்னால் வி ம்பப்பட்ட நீ,

னி
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ெசல்லல்-யான் காலம் தாழ்த்

வந்த

குறித்

ெவறாேதெகாள், ேமதினிக்கு

இைறவன் தன்ேனா -மண்ணரசனான யேசாதர

டன், அரசைவ-அரசர் வந்தி க்கும்

அைவக்கண், ஆசனத்தின் உம்பர்-அரசுகட்
ன் ேமல், இ ந் - தி ேவாலக்கமி ந் ,
ெவய்ய பாவங்கள் ெசய்ேதன்-நீ ெவம்ைம ெகாள்ளத்தக்க குற்றங்கைளச்
ெசய் விட்ேடன், விைளந்த -நிகழ்ந்த

இ ேவ, விளம்பலன்-இதைன

ன்னேர

ேதாழிவாயிலாகத் ெதாிவியா ெதாழிந்ேதன், என்ைனப் ெபா த் க்ெகாள்ள
ேவண் கிேறன், என்றாள்-என்
ைதயெலன்

ெசான்னாள் எ- .

ஞ்ெசால் ணர்த்தெலன்

ம் ெபா ட்

மாத ன், ணர்ச்சி

ேவட்ைக ைடயாெளன் ைரக்கப்பட்ட . "ெமல்ல ேநாக்கினாள்," தான் ெமய்ேய
அைச ற் த் ெதளி
வ ேபால அட்டபங்கன் கா ம்ெபா ட் . அட்டபங்கனால்
அமிர்தமதி ற்ற வ த்தம் தி ட வந்ேதாைனத் ேதள்ெகாட் ய ேபால்வதாக ன்,
ெமய்ேய யைச ற்றாள் என் ேகாடல் அவட்குப் ெபா ந்தாைம காண்க. தான்
இைழத்த ன்பத்தால் தன்பால் னி ற் த் தன்ைன ெவ த் ஒ ப்பாேளா என
அஞ்சி யலமந் ேநாக்கும் அட்டபங்கற்கு அவ்வச்சத்ைதப் ேபாக்குங்
க த்தினளாத ன், "மகிழ்ந் " ேநாக்கினா ெளன்றார். ெவய்ய நீ என் ழி, ெவய்ய
ெவன்ப ேவண்டற்ெபா ட்டாய ெவம்ைம ெயன் ம் உாிச்ெசால்ல யாகப்பிறந்த
ெபயெரச்சம். "தாழ்த்த ெபா ளி
அவ்ெவகுளி நீங்க, " னி

கல்க" (119) என்

ெவகுண்

ைடத்தானாத ன்,

ெசல்லல்" என்றாள். தன்ைன ெவ த்தஞ்சி நீங்காமற்

ெபா ட் இ கூறினா ெளன் மாம். "ேமதினிக்கு இைறவன்" என்றாள், தனக்கு
அவன் அன்னனல்ல ெனன்ப ேதான்ற. அட்ட பங்கன் அரசைவக்கண் அரசாி க்கும்
தி ேவாலக்கக் காட்சியிைனக் கண்டறியாதவனாத ன், அவற்கு அ
"ஆசனத்தின் உம்பர் அரசைவ யி ந் " என்றாள். கண்டாய்,
தன்ைனத்

ன்

த்திய

நிைனந்

விளங்க,

ன்னிைலயைச. அவன்

வ ந்தாைமப்ெபா ட் , "யான் ெசய்தன ெப ங்

குற்றங்கள், அவற்றிற்குத் தகேவ நீ ஒ த் தைன" ெயன்பாள், "ெவய்ய பாவங்கள்
ெசய்ேதன்" என்றாள்; அட்டபங்க டன் கூ அவனி க்குமிடத்தில் இ க்கும் இ ப் த்
தனக்குப் ண்ணியப் பயனாகக் க
வ ேதான்ற இ கூறினா ெளன் மாம்.
விைளந்த இ வாயி ம் இதைன ன்னறிந் ேதாழிவாயிலாகத்
ெதாிவிக்கேவண் வ

ெநறியாக ம், அ

ெசய்யா

குற்றப்பட்ேடெனன்பாள்,

"விளம்பலன்" என் கூறினாள். இதைனக் குணவதிக்கும் உைரத்திலள்,
உைரத்தி ப்பின் அவளாயி ம்ேபாந் விளம்பியி ப்பாெளன்றற்கு இ
கூறினாெளன் மாம்.
-------அமிர்தமதி தன் அயராக்காதைல உைரத்தல்
ெபாற்பகங் க மி யா ம் ரந்தினி தரந்ைத தீர்க்குங்
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கற்பகங் கரந் கண்டார் ைகயகன் றி த ண்ேடா
எற்பகங் ெகாண்ட காத ெலனக்கினி நின்னின் ேவேறார்
ெசாற்பகர்ந் த

காைள

ைணவ

மிவண

ண்ேடா*
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---------------(பாடம்)* பவ

ண்ேடா.

உைர:- ெபாற்பகம் க மி-ேதவர்வா ம் அழகுமிக்க ெபான்

லகத்ேத

ெபா ந்தியி ந் ,யா ம் ரந் -பல் வைக யிர்கைள ம் காத் , அரந்ைத இனி
தீர்க்கும் கற்பகம்-அவற்றிற்குண்டாகும் ன்பத்ைதத் தீர்த் இன்பம் நிைறவிக்கும்
கற்பகமரத்ைத, கரந்
ைகயகன்றி த

கண்டார்-மைறந்

ெசன்

ண்ேடா-அதைனக் ைகவிட்

காதல்ெகாண்ட எனக்கு-உடல்

கண்ணிற்கண்

ைக றப்ெபற்றவர்,

வி வேரா? விடாரன்ேற. எற்பகம்

ம் நின்பாெல ந்த காதேல நிரம்பி ள்ள எனக்கு,

காைள-காைள ேபால்வாய், இனி-இப்ெபா

, இவ்வணம்-இவ் லகத்ேத, நின்னின்-

கற்பகம் ேபால் கிைடத் ள்ள நின்ைனக்காட்
ம், ேவ
ேவேற சிறந்த காதலர்தா ம் உண்ேடா. ெசாற்பகர்ந்த
ெசால் ய ள்வாயாக எ- .

ஓர் ைணவ ம் உண்ேடா- நீேய நிைனந் ஒ ெசால்

கற்பகமரம் ேதவ லகத்தி ப்பதாக ன், ெபாற்பகம், ேதவர் வா ம்
ெபான்

லகமாயிற் . அரந்ைத,

ன்பம். அதைன இனி

தீர்த்தலாவ , அதைன

அறப்ேபாக்கி, அதற்கு மாறான இன்பத்ைத நிைறவித்தல். ெபறற்காிதாதல் பற்றி
"கரந்

கண்டார்" என் ம், அதைனக் ைகப்பற்றித் தமக்ேக உாிைம

ெசய் ெகாள்வதன்றி இழந் வி தற்கு எவ ம் வி ம்பாெரன்றற்கு,
"ைகயகன்றி த

ண்ேடா" என் ம் கூறினாள். எனேவ, தா

ம் அவைனக்

ைகவிடாைமயிைன அமிர்தமதி வற்
த்தியவா ம், அதற்கு ஏ வாக, அட்டபங்கன்
தான் ன்
த்திய ெகாண் அவள் தன்ைனக் ைகயகன்றி வாெளன
அஞ்சியவா ம், அதைன இவ்வ தமதி

ணர்ந்

ெகாண்டவா ம் ெபற்றாம். என் ,

ஆகுெபயர். காதல், காமேவட்ைக. "காதல்மிக்குழிக் கற்ற ம் ைகெகாடாவாதல்"1
என் ழிப்ேபால. காைள, அண்ைமவிளி. இவண் என்ப அம் ப்ெபற்ற .
"ெசாற்பகர்ந்த
" எனக் குைறயிரந் நின்றாள். அவன காத ைரயிைனக்
ேகட்டற்ெக ந்த காமெவறியால். ேவ
என்பதைனச் ெசான் ேமேலற்ற
------------1 சீவக. 1639.

என்பதைனத்

ைணவர்ேமேலற்றி, ஓர்

ெமான் . ஓகாரம், வினா,.
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இனி, ெவற்பகங்ெகாண்ட காதெலனக்கு என் ெகாண் , மைலேபாெல ந்த
காதைல ைடய ெவனக்கு என் ைரப்பி மைம ம். கண்ட ேவந்தன் உள்ளத்ேத
இ வைர ம் ேகாறற்கு உணர்ெவ ந் அடங்குதல்
என்ற ேமய* மன்னன் எாிெயழ விழித் ச் சீறிக்
ெகான்றிவர் தம்ைம வாள்வாய்க் கூற் ண வி வ ெலன்ேற
ஒன்றின

ணர்ந்த

ள்ளத்

ணர்ந்த † கரத்

வா

ம்

ெசன்றிைட விலக்கி நின்ேறார் ெதளிந் ணர் ெவ ந்த தன்ேற.
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-----(பாடம்)*ேமைன.
உைர:- என்ற

ம்-என்

ஆங்குப் ேபாந் நின்

அமிர்தமதி அட்டபங்கற்கு உைரத்த ம், ேமயமன்னன்-

ேகட்ட மன்னன், சீறி-ெவகுண் , எாிஎழ விழித் -கண்ணில்

தீப்ெபாறி பறக்க ேநாக்கி, இவர்தம்ைம-இவ்வி வைர ம் வாள்வாய் ெகான் வாட்பைடயால் ெகாைலெசய் , கூற் ண இ வல்-யம
உணவாக்குேவன், என்
கரத் வா◌ா

ஒன்றினன்-என்

க்கு இவர் உயிைர

ெகால்லற்கும் ஒ ப்பட்டானாக,

ம்-ைகயிற்பற்றியி ந்த வாட்பைட ம், உள்ளத்

உள்ளக் க த்ைத, உணர்ந்த -உணர்ந்
விலக்கி-இைடப் குந்

ெகால்

தற்கு ேமெல ந்த , இைடெசன்

அதைன மறித் , நின் -கீேழ விழா

ெதளிந் ணர் -ஒ ெதளிந்த
தவிர்த்த எ- .

உணர்ந்த -அவன்

ணர் , எ ந்த -பிறந்

நிற்குமா , ஓர்

அக்ெகாைலவிைனையத்

காாியம், காரணமாக உபசாிக்கப்பட்ட . ெதாடக்கத்ேத இ வைர ம்
ெகால்லற்ெக ந்த சினத்ேதா கூ ய உணர்வினால் வாைள உைறயினின் ம் கழித்
ஓச்சினான். இைடயிெல ந்த நல் ணர்வால் தைடப்பட் அவ்வாைள உைறயிைடச்
ெச கிக் ெகாண்டாெனன்பதாம். உள்ளத் ணர்ந்த
ெபயர், ஒன்

விைன ற் . ெதளிந்த உணர்

உணர்ந்த

என் ழி, ஒன்

என் ழிப், ெபயெரச்சத்தகரம்

விகாரத்தால் ெதாக்க . நிற்ப, நின்ெறனத் திாிந்

நின்ற .

---------ெதளிந் ணர்வின் திறம்
மாதரா ெரைனய ேர ம் வைதயி க் குாிய ரல்லர்
ேபைததா னிவ ம் ெபண்ணி னைனயேன பிறி ெமான் ண்
ேடதிலார் மன்னர் ெசன்னி யி த க் குாிய வாளின்
தீ ெசய் சி

ன் சாதி சிைதத்த

ந் திறமன் ெறன்றான்.
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------------(பாடம்) †

ணர்வ .

உைர:- மாதரார் எைனயேர
ாிந்தாராயி
இவ

ம், வைதயி

ம்-மகளிர் எத் ைணக் ெகா ய குற்றம்

க்கு உாியர் அல்லர் - ெகால்

ம் - ேபைதயாகிய இவ்யாைனப்பாக

ஆண்மகனாயி

தற்கு உாியவராகார், ேபைத

ம், ெபண்ணின் அைனயன்-

ம் ெபண்மகைளேய ெயாப்பன், பிறி ம் ஒன்

உண்

-

ேவெறான் ம் உண் , ஏதிலார் மன்னர் - பைகவராய்வந்த ேவந்த ைடய, ெசன்னி
இ த
சி

க்கு உாியவாளின் -

ையத்

ணித்தற்குாிய வாளினால், தீ ெசய்

ன்சாதி - குற்றேம ெசய்கின்ற அறிவின்ைமைய ைடய அற்பவினத்தாைர,

சிைதத்த ம் திறமன்
நிைனத்தான் எ- .

- ெகால்வ

மறேவந்தர்க்குத் தகுதியன் , என்றான் - என்

மிக *அத் ைணத் ெகா ய குற்றம் ாிந்
தீைம ைடயராயி

அதனால் உயிர் இழத்தற்குாிய

ம் என்பான், "ஏைனயேர

ம்" என்றான். வைத, ெகால்

தல்.

பிறர்க்குப் ெபா ளாயினாைளக் காத த் ெதா குத ன், அட்டபங்கைனப்
"ேபைததான் இவ ம்" என் ம், பிறன்மைன நயவாைம ஆண்ைமயாத ன், நயக்கு
மிவன்பால் ஆண்ைமயில்ைல ெயன்றதற்கு "ெபண்ணின் அைனயேன" என் ம்
தனக்குள் கூறிக்ெகாண்டான். பைகேவந்தர், ஏதிலாராயினேரயன்றி, ஆண்ைமயி

ம்

மறத்தி ம் குைறந்திலரா ன், அவைரத் தீண்டற்குாிய இவ்வாள், சி ைம ம்
ன்ைம ம் ேசரக்ெகாண் ள்ள இவைரத் தீண் க் ெகால் தல் அதற்குத் தீதாம்
என்பான், "சிைதத்த
கீழ்ைம ேமற் ..

ம் திறமன் " என்றான். சி ைம, அறிவின்ைம. ன்ைம, ஈண் க்

--------ேவந்தன் மகளிர் ேபாகத்ைத ெவ த் ச் ெசன் தனித்தி ந்
இைனயன பல ஞ் சிந்தித் திழிப்ெபா பழித் ெநஞ்சிற்
ைனவைள யவர்கள் ேபாகம் றக்கணித் திட் மீண்ேட
கனவைர யைனய மார்பன் க கம ழமளி ேயறித்
தனி னி களி

ேபாலத் தானிைன ெவய்

நிைனத்தல்

கின்றான்.
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உைர:-கனவைர யைனய மார்பன் - ெபாிய மைலேபான்ற மார்ைப ைடய
ேவந்தனான யேசாதரன், இைனயனபல ம் சிந்தித்
எண்ணி, இழிப்ெபா

- இைவ ேபால்வன பல ம்

பழித் ம் - இ வைர ம் இகழ்ந் ம் பழித் ம் அைமயா ,

வைள ைனயவர்கள் ேபாகம் - வைளயணி ம் மகளிர

இன்பத்ைத, ெநஞ்சில்
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றக்கணித்

- மனத்தால் அ வ த்

ெவ த் , மீண்

- தி ம்பத் தன்

பள்ளியைறக்குப் ேபாந் , க கமழ் அமளி ஏறி - மணங்கம ம் அைணமீ

கிடந் ,

தனி னி களி ேபால - தனித் ச் சினங்ெகாண்
க்கும் யாைனேபால, தான்
நிைனெவய் கின்றான் - தாேன தனக்குள் எண்ணமிடலானான். எ- .
ன்பாட் ற் கூறிய க த் ப்ேபால்வன பலவற்ைற ஒன்றன் ேமெலான்றாக
நிைனந்தைமயின், அவன் உள்ளம் ெகாைலவிைனேமற் ெசல்லாதாயிற் .
அந்நிைன கட்கிைடேய அமிர்தமதியின் ெசய்ைகைய இழித் ம், அவள
மனப் ன்ைம காணா அன் ற்ெறா கிய தன்ைனப் பழித் ம் தனக்குள்ேள
ெநாந் ெகாண்டாெனன்பார், "இழிப்ெபா
ஏைனெயல்லா மகளிர

பழித் ம்" என் ம், அ ேவ ேய வாக

இன்பத்ைத ம் ெநஞ்சில் ெவ த்தான் என்பார்,

" ைனவைளயவர்கள் ேபாகம் ெநஞ்சிற் றக்ககணித்திட் " என் ம், கூறினார்.
" ைனவைளயவர்கள்" என ஏைனெயல்லா மகளிைர ம் றக்கணித் , அமிர்தமதிைய
விலக்கி ேவ மகளிைர மணத்தற்ெகன ஓர் எண்ணம் எ ந்தைம ேதான்ற நின்ற .
ைனவைளயவர் என்பதைன வைள ைனயவர்கள் எனமா க. இதனாற்பயன், வைள
த யன ைனதலால் பிறக்கும் அழேகயன்றி மனத் ய்ைமயாகிய அழகிலர் என்ப .
தனிெயன் ம் விைன
என் ழிப்ேபால.

தனிைல ெயச்சப் ெபா ட் ; "வாிப் ைன பந் "

----------காமத்தால் விைள ங்ேகட் ைன நிைனத்தல்
எண்ணம தலாைம பண்
மிற்பிறப் பி ய
ம்
மண்ணியல் கைழ மாய்த் * வ பழி வளர்க்கு மானத்
திண்ைமைய ைடக்கு மாண்ைம தி ெவா சிைதக்குஞ் சிந்ைத
கண்ெணா

கலக்கு மற்றிக் கைடப்ப

காம ெமன்றான்.

126

-----(பாடம்) * மண்ணிய கைழ மாய்க்கும்.
உைர:-இக்கைடப்ப காமம் - இந்த இழிவான காம ேவட்ைகயான , எண்ணம
அலாைம பண்

ம் - ெநஞ்சில் நிக ம் எண்ணங்கைள நல்லைவயாகாவா

இற்பிறப் இ ய

ம் - கு ப்பிறப்ெபன்

மண்ணியல் கைழ மாய்த்
வளர்க்கும்- அ

- மண்

ம் குன்றம் இ ந்

களாமா

ெசய் ம்,
ெசய் ம்,

லகத்ேத நிற்கும் கைழக் ெக த் , வ பழி

நின்றவிடத்ேத வந்தைட ம் பழிைய மிகுவிக்கும்,

மானத்திண்ைமைய ைடக்கும் - மானமாகிய திண்ைம நிைலையத் தகர்த்ெதறி ம்,
ஆண்ைம தி ெவா சிைதக்கும்- ஆண்ைமயிைன ம் ெசல்வத்திைன ம் அழித்
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வி ம், சிந்ைத கண்ெணா

கலக்கும் - மனத்ைத ம் கண்

நிைலகலங்கச் ெசய் ம், என்றான்.- என்
ஒ வர்க்குளதாகும் ேகட் க்கு

த ய ெபாறிகைள ம்

எண்ணினான் எ- .

தற்காரணம் அவர் ெநஞ்சினிக ம் எண்ணேம

யாத ன், அதைனேய

தற்கண்ெண த் , இக்காமம் அவ்ெவண்ணம்

நல்ெலண்ணமாகாவா

ெசய் ம் என்பார், "எண்ணமதலாைம பண்

ம்" என்றார்;

"ேநாெயல்லாம் ேநாய் ெசய்தார் ேமலவாம்"1 என் ம், "மறந் ம் பிறன்ேக
என் ம் சான்ேறார் கூ தல் காண்க. "இ ய
குன்றம் என்

ெகாள்க.

சூழற்க"2

ம்" என்றதனால், இற்பிறப்பாகிய

தல், ெபா யாகச் ெசய்தல். ஒ வர் ெசய் ம் க க்கு

அவரன்றி அவர் வாழிடமாகிய மண்

லகு ஆதாரமாத ன், "மண்ணியல் கழ்"

என் ம், பழி பாவம் வந்தாலன்றி, அப் கழ் மாயாதாக ன், "அப் கழ் நின்ற விடத்ேத
வந் நிற்கும் பழி" ெயன்றார். ஒ விைன ஆண்ைமக்கும் கூட் க. காமம் க விய
மனத்தார்க்கு அதனால் கரப்ப ம் இன்ப நிைன ம் அதற்கு அர ம்
ஆக்கமாவன மன்றிப் பிற நலந் தீங்கு கா

ம் நல்லாரய்ச்சி நிகழாைமயின், "சிந்ைத

கலக்கு" ெமன் ம், ெபா ள்களின் உண்ைம நிைலையக் கா ம் கண்ணறி ம்
ெசால்வார் ெசால் ன் ய்ைம ம் நல ம் ேகட்கும் ெசவியறி ம் பிற ம்
நிகழாைமயின், "கண்ெணா கலக்கும்" ‡என் ம் கூறினான். ஒ , எண்ெணா .
அமிர்தமதிக்கும் அட்டபங்கற்கும் நிக ம் காமக் கூட்டம் இக்குற்றமைனத்ைத ம்
விைளவிக்குமா காண்க.
----------1. குறள் 320. 2. குறள் 204.
‡"காமத்திற்குக் கண்ணில்ைல" "Never was owl more blind than a lover"
எனவ ம் பழெமாழிகைளக் காண்க.
காமத்ைதத் றக்கத் ணிதல்
உ விெனா டழகு தா ெமாளியைம குல ம் ேபசின்
தி மக ளைனய மாத ாிவைள ஞ் சிைதயச் சீாிற்*
க ம கி மி யன்ன கைடமகற் க ைம ெசய் ந்+
மதி மதனன் ெசய்ைக

றப்பேத சிறப்ப ெதன்றான்.
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----------(பாடம்)*சீறிற். +ெசய் .
உைர:- உ விெனா

அழகுதா

ம் - நிற ம் அழகும், ஒளியைம குல

ம் -

கழ்ெபா ந்திய கு ப்பிறப் ம், ேபசின் - ஆரா மிடத் , தி மகளைனய மாதர்
இவைள ம் - தி மகைளெயாப்பவளாகிய இவைள ம், சிைதய - தன்மனம்
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ெக ம்ப ச்ெசய் , சீர் இல் க ம
பலபிறப் க்கட்குாித்தாகிய
கீழ்மகெனா வ

கி மியன்ன - சிறப்பில்லாத

ைவெயாத்த, கைட மகற்கு அ ைமெசய் ம் -

க்கு அ ைமப்பணி ெசய்யப்பண்

தீய த்திைய ைடய காமன் ேசட்ைடைய,
ேமன்ைம, என்றான் - என்

ம்,

றப்பேத -

மதி மதனன் ெசய்ைக றந்

நீங்குவேத, சிறப்ப

-

நிைனத்தான் - எ- .

உ , நிறம். ஈண் மந்தளிர்ேபா ம் நிறெமன ணர்க. உ
த யவற்றால்
அமிர்தமதி தி மகைள ெயாப்பாள் என்ப . சிைதத்ெதன்ப சிைதய ெவனத் திாிந்
நின்ற . பல்வைகப் பாவங்கைள ைடைமக்கு அட்டபங்க ற்ற குட்டேநாய்
அறிகுறியாத ன், அவன் பல பிறப் க்கட்குாியனாதல் ெபறப்ப த ன், "சீாில் க ம
கி மியன்ன கைடமகன்" என்றான். இழி

க திக் "கி மி" ெயன்றான். ெசய் ம்,

பிறவிைனப்ெபா ட் .
மதி, வடெசாற்றிாி ; இ
ன்மதி ெயன் ம் வழங்கும்.
ெபண் மக்களில் மிகச் சிறந்தாெளா த்திைய ஆண்மக்க ள் இறப்ப ம்
கைடப்பட்டாெனா வைன வி ம்பி யவற்கு அ ைமயாக்க ன், காமைன, "
மதனன்" என்

மதி

இகழ்ந்தான். ஏகாரம், ேதற்றம்.

-------------அரசேபாகத்ைத ெவ த்தல்.
மண்ணியல் மடந்ைத தா ம வினர்க் குாிய ளல்லள்
ண்ணிய ைடய நீரார் ணர்ந்திடப் ணர்ந் நீங்கும்
ெபண்ணிய லைனய தன்ேறா* ெபயர்கள் மற்றிவர்கள் யா ம்
கண்ணிய விவர்கள் தம்ைமக் கடப்பேத க ம ெமன்றான்.
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---------(பாடம்)* ல வதன்ேறா.
உைர:- மண்ணியல் மடந்ைததா

ம் - மண்ணாகிய அழகிய நிலமக

ம்.

ம வினர்க்கு உாியளல்லள் - தன்ைனச்ேசர்ந்தவர்க்ேக உாியவளல்லள்,
ண்ணிய ைடய நீரார் ணர்ந்திட - ண்ணிய ைடேயார் ேபாந்தவழி, ணர்ந்
அவைரயைடந்தி ந் , நீங்கும் - பின் அவர் மாட் ம் தங்கா

-

நீங்குவாள், ெபண்

இயல் - ெபண்களின் இயற்ைக ம், அைனயதன்ேறா - அத்தன்ைமத்ேதயாகும்.
இவர்கள் ெபயர்கள் மற்

- இவர்கட்குப் ெபயர்வைகதான் ேவ , கண்ணிய இவர்கள்

தம்ைம - இயல்பால் ஒ தன்ைமயராகக்க தப்ப ம் இவர்கைள, யா ம் கடப்பேத நா ம் றந் ேபாவேத, க மம் - ெசயற்பால , என்றான் - என்
ெகாண்டான். எ- .

தனக்குள்ேள
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ேதற்ேறகாராம் விகாரத்தால் ெதாக்க . தா
உாிைம, உைடயாேனா

உடனி ந்

ம்; உம்ைம, சிறப் ; எச்செமனி

உடனழிதல், ண்ணிய ைடயாைரப்

ெபா ந்தி அவர்பால் அப் ண்ணிய மி க்குந் ைண ம் இ ந் , அ
அவைர விட்

நீங்குத

லர்ந்தபின்

ன், " ண்ணிய ைடய நீரார் ணர்ந்திடப் ணர்ந்

என்றான்; "ெவற்றிேவல் மணி

மாம்.

ேவந்தர் தம்ேமா ம், உற்றேதா

யாேரா ம், பற்றிலள் பற்றினர் பாலள் அன்னதால்,

ற் நீர்த்

நீங்கும்"

ாிைமய ளல்லள்

கி

ைட

ெபண்

ணீர்ைமேய"1 என் பிற ம் கூறினர். "ெபண்ணிய லைனயதன்ேறா" என்றான்,
அமிர்தமதியின் ெசய ல்ைவத் க் காட்சியளைவயிற் கண்டானாக ன்.
"பள்ள

நீர்ப் பழகி

ம் மீனினம், ெவள்ளம் திய

கள்ளவிழ் ேகாைதயர் காமேனாடாயி

காணின் வி ப்

ம், உள்ளம் பிறிதா

க

உம்,

ங் ெகாண்ணீ"

என்றார் வைளயாபதி ைடயா ம் என வறிக. நிலமகள், ெபண்மகள் எனப்ெபயரால்
ேவ பா ண்ேடயன்றி, இயல் ஒத்தி த்த ன், "ெபயர்கள் மற்றிவர்கள்" என்றான்.
கடத்தல்,

றத்தல்.

-----------1 சூளா.

க்தி.21.

ம நாள் யேசாதரன் அமிர்தமதி டன் தி ேவாலக்க மி த்தல்
மற்ைறநாள் மன்னன் ன்ேபான் மைற லப் படாைம யின்பச்
சுற்றமா யவர்கள் சூழத் ணிவிட* னி ந்த ெவல்ைல
மற் மா மன்னன் ேறவி வ
ைற மரபின் வந்ேத
கற்ைறவார் குழ

ெமல்லக் காவலன் பா

ந்தாள்.
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-------(பாடம்)*

ணிவிலன்; ெதால்லைவ.

உைர;- மற்ைறநாள் - ம நாள், மைற லப்படாைம - ன்னாளிரவிற்ேபாந்
மைறந்தி ந் கண்ட ம் பின் மனத்ேத ற ெகாள்ளக்க திய ம் பிறரறியாவைக
மைறத் க்ெகாண் ,

ன்ேபால் - வழக்கம்ேபால, இன்பச் சுற்றமாயவர்கள்சூழ -

இன்பந்த ம் உாிைம மகளி ம் ஏைன மகளி ம் சூழ்ந் வர வந் ,
அரசைவயின்கண், இ ந்த எல்ைல - அரசுகட்
மன்னன்ேதவி - ேபரரசனாகிய அவ
கற்ைறயாய்த் திரண்

ல்

ணிவிடன் -

ற்றி ந்தேபா , மா

ைடய ேதவியான, கற்ைறவார் குழ

நீண்ட கூந்தைல ைடய அமிர்தமதி, வ

-

ைற மரபின் - ஓர்

அரசியாவாள் வ தற்குாிய ைறப்ப ேய, ெமல்ல வந் - ெமத்ெதன வந் ,
காவலன்பால் இ ந்தாள் - அரசன் பக்கத்தில் அமர்ந்தி ந்தாள் எ - .
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ன்நாளிரவில் அமிர்தமதியின் தீச்ெசய்ைகையக் கண்
அ வ ப்ைப ெயய்தினானாயி
ெகாண்டானாயி

ம், அ

மனத்ேத மிக்க

வாயிலாக உலகவின்பத்தில் உவர்ப் க்

ம், அவற்ைற ெவளியிடற்குாிய ெசவ்வி வாயாைமயின், “மைற

லப்படாைம” ஒ கினான் என்றார்; “இகல்ெவல்லல் ேவந்தற்கு ேவண் ம் ெபா
என்ப அரசு ைற. ன்னாளி ந்த கமலர்ச்சி ம் ெசவ்வி
ெயளிைம

ைடயனாயி ந்தாெனன்றற்கு “ ன்ேபால்” என்றார்.

”1

ன்ேபாெலன

ேவண்டா கூறியதன்பயன், அகத்தின்கண் நிக ம் உவப் க் காய்ப் க்கைள
ன்னறிந் காட் வி ம்
க் குைற ைடய க ம் அ ெசய்யாதி ந்த
ெசம்ைமயிைன வற்
த்தலாம். இயல்பாகேவ இன்பத் ைறயில் எளியனா
ெயா கினானாத ன்,அவ்வின்பச் சுற்றத்ைத இப்ேபா

விலக்குவதால் மைற

லப்ப தற் ேக வாெமன் க தி, “இன்பச் சுற்றமாயவர்கள் சூழ” வந்தாெனன்றார்.
ைற ேவண்
ம் குைற ேவண்
ம் வ வார்க்கு நன் ம் தீ ம் ஆய்ந்
நலந் ணிந்

ைற ெசய் மிடமாத ன், அரசைவைய, “ ணிவிட” ெனன்றார்.

அமிர்தமதி பட்டத்தரசியாதல் ேதான்ற, “மாமன்னன் ேதவி வ

ைற மரபின் வந் ”

என்றார். ெமல்ல வந்த , தன்பால் குற்ற ண்ைமயிைனத் தானறிந் அஞ்சுத ன்;
அச்ச ைடயார்க்கு விைரந்த நைடயில்ைல யாத ன். கற்ைறவார் குழ ெயன்
விேச த்தார், அவள் தன்

கத்ைதப் பல ங் காணக் காட்டாைமபற்றி; இ

ெவ உதல். ெமல்ல ெவன்பதைன இ ந்தாெளன்பதேனா ையத் , ள்ேம
லமர்வாைரப்ேபால அச்சமிகுதியால் ெமல்ல வி ந்தாெளன்ற ெமான் .
---------1.குறள் 481.
அரசன் விைளயாட்டயர்தல்
நைகவிைள யாடன் ேமவி நரபதி விர னின்ேற*
மிைகவிைள கின்ற நீல மலாினின் ச ேலா ம்
ைககமழ் குழ ேசார்ந் ெபாய்யினான் ெமய்ைய

ழ்த்தித்

திைககமழ் நீாிற்+ ேறற்ற ெமல் யல் ேதறி னாேள.
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-------------(பாடம்) * விரகினின்ேற. + மிைககமழ் நீாிற்.
உைர : நரபதி-மக்கட்கு அரசனாகிய யேசாதரன், நைக விைளயாடல் ேமவி - இன்ப
விைளயாட்ைட வி ம்பி, விர னின்
ேமெல ந்

வண்

மிைக விைளகின்ற - ைகவிர னின்

ழ்கின்ற, நீலமலாினின் - நீலமலரால்,

அமிர்தமதியின்ேமல் ெமல்ல எறிந்த ம், ைககமழ் குழ
கூந்தைல ைடய அவ்வமிர்தமதி, ேசார்ந்

- ஆற்றா

சேலா ம் -

- ந ம் ைக ட்டப்பட்ட

அறி

ேசார்ந்தாள் ேபால,
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ெபாய்யினால் - ெபாய்யாக, ெமய்ைய

ழ்த்தாள் - இ க்ைகயிேல சாய்ந்தாளாக,

திைககமழ் நீாின் - நாற்றிைச ம் மணம் கம ம் பனிநீர் ெகாண் , ேதற்ற உைழயி ந்தார் ெதளிவிக்க- ெமல் யல் - ெமல்
ேதறினாள்- அறி ெதளிந்தாள். எ- .
நரபதி, நரர்க்குப்பதி; அ ெவன்

ய இயல்பினளாகிய அவள்,

ெகடக் குகரம் விாிந்த .

அரசைவக்கண்ணி க்கும் ேவந்தர் தம் ைகயில் தாமைர, குவைள
ைவத்தி த்தல் மரபாதல்பற்றி, யேசாதரன் ைகயில் நீலப்

த ய

க்கள்

வி ந்தைம கூறினார். மிைக,

ெமல், நீல மலாினின் ெறறிதேலா ெமன்னா " சேலா ம்" என்றார். ெமல் தாக
எறிந்தைம ணர்த்தற்கு. வண்ட வினிடத் ெமன்ைமமிக்கு எறிந்தவழிப்
ப் வின் வன்ைம மின்றி ெமத்ெதன்றி க்குமாத ன், அதனா ெலா வர் எத் ைண
ெமல் யராயி ம் வ த்த
வரால்லராத ன், "ேசார்ந் " என் ம் "ெபாய்யினால்
ெமய்ைய ழ்த்தாள்" என் ம் கூறினார். ெமய்ைய ழ்த்தாள் என அவளின்
ெமய்யிைனப் பிாித்ேதாதியதனால், அதைன யவள் ேவண் ெமன்ேற ெசய்தைம
வற்

த்தினாராம். திைககமழ் நீர், பலேவ

திைசயினின் ம் ெகாணர்ந்த நன்னீர்

என் மாம். ெமல் யல், சுட் மாத்திைரயாய் இழித்தற்கண் வந்த .
-----------அரசன் அவேளா அசதியாடல்
ைர ைர ேதா நீர்ேசார் ெபாள்ள வ்
விற் றாய
இ நிற * மலாினா ன் றிவ யி ேரக ற்ற
தாிதினில் வந்த ெதன்ெறன் ! றவ ட னசதி யா
விரகினில் வி த்

மன்னன் ெவய் யிர்த் தனனி

ந்தான்.
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---------(பாடம்) * இ ணிற. ! தின்ெறன்.
உைர:-- ைர ைர ேதா ம் - ேவர்
- நீர் சுவர்கின்ற

வாரங்கேளா

தல்

கூ ய, இவ்

னிவைரெயங்க

ம், நீர் ேசார்ெபாள்ளல்

விற்றாய - இந்தப் ல் ய

வத்ைத ைடத்தான, இ நிறமலாினால் - காிய நிற ைடய நீலப் வினால், இவள்
உயிர் இன் ஏக ற்ற . இவ்வமிர்தமதியின் உயிர் இப்ேபா நீங்கும்
நிைலையயைடந்த , அாிதினில் வந்த
என்

பல ைற ஞ்ெசால் , அவ

- மிகவாிதாக மீண் வந்த , என்

டன் அசதியா

என்

-

- அமிர்தமதி டன்

விைளயாட்டாகப் ேபசியி ந் , விரகினில் - தந்திரமாக, வி த்

- அரசைவயிைனக்

கைலத் விட் , மன்னன் - ேவந்தனாகிய யேசாதரன், ெவய் யிர்த்தனன் இ ந்தான் தனித்தேதாாிடத்ேத ெப
ச்ெசறிந் தி ந்தான் எ- .
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நீலமலர் நீர்ப் வாத

ன் அதன் ேவர், தண் , இைல, காம்

த

ய

உ ப்ெபல்லாம் உள்ளிற் ைழ ைடைமகண் , " ைர ைரேதா ம் நீர்
ேசார்ெபாள்ளல் இவ்

விற்றாகிய இ நிறமலர்" என்

நீர்வற்றியவழி இதன்பால் வன்ைம சிறி

கூறினான்; இதனால்,

மின்றாக ம், இதைனத் தன்ேமல்

இவட்கு உயிைரப் ேபாக்குவதாயிற் ; இவ்வா
ெயய்திய
ஏக ற்ற

விதந்

சிய

இவள் உயிர் நீங்கும் நிைல

ெமய்யன் , ெபாய்ந்ந ப் என் குறித்தானாத ன், "இன் இவ யிர்
அாிதினில் வந்த " என் அசதி யா வானாயினான். என்ெறன் என்ற

வ க்குப் பன்ைம குறித்

நின்ற . அரசைவக்கண் அசதியா

விைரவில் அதனின் நீங்குவ

யின்

ம் ேவந்தன்,

கூடாைமயின், "விரகினில் வி த் " என் ம், அவன்

ெசய்ைகயால் அவட்குத் தன்பால் அன்பின்ைமயிைன விளங்கக் காட் னைமயின்,
ேவந்தன் தனித்ேதாாிடத்ேத, "ெவய் யிர்த்தன னி ந்தா" ெனன் ம் கூறினார். இ
சூழ்ச்சி. ெவய் யிர்த்தான் என்றதனால், யேசாதரன் மனத்ேத மிக்க வ த்தம் நிகழ்வ
காணப்ப கிற . இ ந்தாெனன்பதற்கு, அரசிைய ம் ஏைன அைமச்சர்
த ேயாைர ம் ேபாக்கிவிட் அரசன் மட் ல் தனித்தி ந் எண்ணமிடலானான்
என் ைரத்த ெமான் .
----------யேசாதரன் சந்திரமதியிடம் ேசறல்
ஆயிைட யரச ள்ளத் தரசிைன வி ப்ப ெவண்ணி◌ித்
தாயமர் ேகாயி ெலய்திச் சந்திர மதிதன் ன்னர்ச்
ேசயிைட யிைறஞ்ச மற்றித் *திைரெசய்நீ லக ெமல்லாம்
நீ யர் குைடயின் ைவகி ெந

டன் வாழ்க ெவன்றாள்.
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---------(பாடம்)*யிைறஞ்சிநிற்ப, யிைறஞ்சிமற்றித்.
உைர:- ஆயிைட-அவ்வா

தனித்

ெவய் யிர்த் தி ந்தேபா , அரசன்-

ேவந்தனான யேசாதரன், அரசிைன வி ப்ப உள்ளத்

எண்ணி-அரசியைலத்

றந்

ெசல்ல மனத்ேதெயண்ணி, தாய் அமர்ேகாயில் எய்தி-தன் தாயாகிய சந்திரமதி யி ந்த
அரண்மைனைய யைடந் , சந்திரமதி தன்

ன்னர்-அவள்

ன் ெசன் , ேசயிைட

இைறஞ்ச- ேசய்ைமக் கண்ேண வணங்கி நிற்க, இத்திைர ெசய்நீர் உலகெமல்லாம்இந்த அைல ர

ம் கடல் சூழ்ந்த உலக

ம், உயர்குைடயின்ைவகி-நீ யர்த்திய

ெவண்ெகாற்றக் குைட நிழ ல் தங்கச்ெசய் , உடன்-அவற்ேறா , நீ ெந
நீண்டநாள் வாழ்வாயாக, என்றாள்-என்

அச் சந்திரமதி வாழ்த்தினாள் எ- .

வாழ்க--நீ
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அரசன் தனித்தி ந்தேபா

அரசியைலத்

றப்ப

தக்கேத என்ற எண்ணம்

ம ப
ம் எ ந்தைமயின், "ஆயிைட அரசிைன வி ப்ப ெவண்ணி" என்றார்.
இக்க த்திைனத் தன் தாய்பால் உைரத் அவள் க த்ைத யாராயக்க தி அவளி க்கும்
அரண் மைனைய யைடந் , அவள் தி
பகுதிப் ெபா ள் விகுதி.
ேசய்ைமக்கண்ணின்

ன்னர்ச் ெசன்றான் என்க.,

ன்னர்; அர்,

ற ள்ளத்தனாத ன், ேதவியின் அ கு ெசல்லா

வணங்கினான். ேசய்ைம, ஐந் விற்கிைடயில் நின்

வணங்குதல். "ஐவினிலகல நின்றாங் க ெதா

திைறஞ்சினாற்கு"1 என்

பிற ங்

கூ தல் காண்க. ைவகி, பிறவிைனப்ெபா ட் , ைவக ெவன்பதன் திாிபாகக் ேகாட
ெமான் . றக்கக்க திப் ேபாந்தாற்கு சந்திரமதி வாழ்த் ந் திறங் காண்க. வ ஞ்
ெசய் ள் கூ ம் ெமய் ேவ பாட் ற்கு இ
ேமா ேர வாதல் உணர்க.
------1. சீவக. 1711
யேசாதர ைடய கேவ பா கண் சந்திரமதி உற்ற வினாதல்
மணிம
வம் வா வதனபங் கய ம் மாறா
அணி
யரச ேரேற யழகழிந் ளதி ெதன்ெகால்
பிணிெயைன ெயன * ெநஞ்சிற் ெப நைவ
க்கு ைமயா
ணியெலன் உணரச் ெசால்லாய் ேதான்றனீ ெயன்

ெசான்னாள்.
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-------(பாடம்) *-பிணிெயன ெவன .
உைர:- அணி

யரசர் ஏேற-அழகிய

ேபால்பவேன, மணிம

யணிந்த ேவந்தர்கட்குச் சிங்கம்

வம் வா -மாணிக்கமணிேபாற் சிவந்த நின் நிறம் வாட்ட

மைடந் , பங்கயவதன ம் மாறா-தாமைரேபாே◌ா ம் க ம் ேவ பட் , அழகு
அழிந் உள -அழகு ம ங்கியி க்கின்ற . இ என் ெகால்-இதற்குக் காரண
ெமன்ைன. ஐயா- ஐயேன, பிணி எைன-நினக்கு உண்டாகிய ேநாய் யா , ெப நைவ
உ க்கும்-இஃ

எனக்கு மிக்க வ த்தத்ைத

ண்டாக்குகிற ,

ணியெலன்-யா

இன்னெதன அறியகில்ேலன், ேதான்றல்-குலத்தின்வழி எஞ்சாதப
நீ ெசால்லாய்-யான் ெதளிய ண மா ெசால்வாயாக எ- .

ம்

பிறந்ேதாய், உணர

ஏ , ஐயா, ேதான்றல் என்பன ஆர்வெமாழி. உ ெவன் ம் மணிெயன் ம்
கூறினைமயின், மாணிக்கமணியாதல் ெபற்றாம். உ வ ம் வதனபங்க ம் அழகிற்கு
ஆக்கமாத ன், வா , மாறா என்ற எச்சவிைனகள் அழிந்ெதன்பதேனா
மணி ம

ந்தன.

வம் என்றதற் ேகற்ப, பங்கயவதன ம் என மா க. உம்ைம,

எச்சப்ெபா ட் . ெகால், ஐயம். ஐயத்தால் அைலப் ண்ட ன், விளங்க ைரத்தல்
ேவண் ெமன்பாள் " ணியெலன் உணரச் ெசால்லாய்" என்றாள். குலத்தின்வழி
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இைடயறா
ெயன்ப
ெசால்

ெதாடர்தற்குத் ேதான் த ன், மகைனத் ேதான்றல் என்ப. கான் ைள

ேபால; இனிப் கழ்க்குாிய குணங்க
தல், ஈண்

டன் ேதான்றிேயாய் என் மாம்.

வினாதன்ேமற் .

-------கனவின்ேமல்ைவத் யேசாதரன் உற்ற ைரத்தல்
விண்ணிைட விளங்குங் காந்தி மிகுகதிர் மதியந் தீர்ந்ேத
மண்ணிைட ம ங்கச் ெசன்ேறார் மைறயி ட் பகுதி ேசரக்
கண்ணிைட யிைறவி கங்குற் கனவினிற் கண்ட ண்டஃ
எண்

ைட

ள்ளந் தன்

ளீர்ந்தி

கின்ற ெதன்றான்.
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உைர:- இைறவி-அரசமாேதவி, விண்ணிைட விளங்குங் காந்தி மிகுகதிர்-வானத்தில்
விளங்குகின்ற ஒளிமிக்க ஞாயிற்றிைன, மதியம் தீர்ந் -கூ யி ந்த

மதியமான

அதனின் நீங்கி, ம ங்க-தன்ெனாளி ம் அந்த ஞாயிற்றிெனாளி ம் ெகட,
மண்ணிைடச் ெசன் -மண்

லைக யைடந் , ஓர் மைறயி ள்ப தி ேசர-ஒ மைற

விடத்ேத கிடந்த இ ள்வட்டெமான்ைறக்கூட,கங்குல் கனவினில்- இரவிற்கண்ட
கனவிேல, கண்ணிைடக்கண்ட ண் -கண்ணால் பார்த்ேதன், எண்
தன்

ைட உள்ளம்

ள்-பலஎண்ணங்கட்கு இடமாகிய மனத்திேலயி ந் , அஃ -அக்கனவான ,

ஈர்ந்தி கின்ற -என் ெநஞ்சிைன ய க்கின்ற , இதற்கு யான் என்ெசய்ேவன்,
என்றான்-என் யேசாதரன் உைரத்தான் எ- .
அரசிைனத்

றந்த உள்ளத்தாற் ேபசுத ன், சந்திரமதிைய, "இைறவி" என்றான்.

காந்திமிகுகதிர், ஞாயி . காந்தி,ஒளி. ஞாயற்ேறா

கூ

விண்ணிைட

இயங்குவதாக ன், விண்ணின் நீங்குதல், ஞாயிற்றின் நீங்குதெலனக்கூறப்பட்ட .
பக ல் ஞாயி ம், இரவில் திங்க
இரண் ம் கூ

ம் விண்ணிடத்ேத யி ந்

ஒளி ெசய்த ன்,

இத்ெதாழிைலச் ெசய்வதாகக் கூறினார். ஞாயிற்ைற யேசாதரனாக ம்,

திங்கைள அமிர்தமதியாக ம், இ ட்பகுதிைய அட்டபங்கனாக ம் ெகாள்க.
நன ேபாலக் கனவிற் கண்ேடெனன்பான் "கண்ணிைடக்கங்குற் கனவினாற்
கண்ட ண் " என்றான். ெசய்வைக

ணியமாட்டா

த மாறி நிற்றல் ேதான்ற,

"எண் ைட ள்ளம்" என் ம், மானத்தால் வ த்தமிகுத ன் "ஈர்ந் தி கின்ற"
ெதன் ம் கூறினான்.
--------இ

சண்டமாாி வழிபாட்டால் தீரத்தக்க தீைமெயனச் சந்திரமதி ெசால்
கரவினிற் ேறவி தீைம கட் ைரத் திட்ட ெதன்னா

தல்

140
இரவினிற் கன தீைமக் ேக ெவன் றஞ்சல் ைமந்த
பரவிநிற் கிைறவி ேதவி பணிந்தைன சிறப் ச் ெசய்தால்
விரவிமிக் கி த

ன்றி விளி மத் தீைம ெயல்லாம்,
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உைர:- நிற்கு இைறவி ேதவி-நினக்குக் குலெதய்வமாகிய சண்டமாாிேதவி,
கரவினில்-மைற கமாக, தீைம கட் ைரத்திட்ட -எதிர்வில் வரவி க்குந்
தீங்ெகான்றிைனத் ெதாிவித்தி க்கின்றாள், என்னா-என் ெசால்
ெசால்

ேம

ஞ்

வாளாய். இரவினிற் கன -நீ இரவில் கண்ட கனவான , தீைமக்கு ஏ -

தீங்குவர க்குக் காரணமாம், என் -என்

நிைனத் , ைமந்த-மகேன, அஞ்சல்-நீ

அஞ்சாெதாழிக, ேதவி-அத்ேதவிைய, பரவிப்பணிந்தைன சிறப் ச்ெசய்தால்பரவிப்பணிந்

விழாக் ெகாண்டா னால், அத்தீைமெயல்லாம்-அத்தீங்ககு

விரவிமிக் கி த ன்றி-பலவாய்க் கலந்
.
சண்டமாாிக்கும் யேசாதர
ெயன் ம். கன

ம்,

மிகாமல், விளி ம்- ற்ற ம் ெக ங்காண் எ-

க்கும் ெதாடர் காட்டற்கு "நிற்கு இைறவிேதவி"

நிகழ்ச்சிக்ேக ஏ

அத்ேதவிதான் என்பாள், "கரவினில்ேதவி தீைம

கட் ைரத்திட்ட " என் ம் கூறினாள். "கால லகம்"1 என்ற சூத்திரத்

"பால்

பாிந்திைச யா யர்திைணேமன" என்றதனால், ேதவி கட் ைரத்திட்ட ெதன
அஃறிைண

ெகாண்ட . சிறப் , தி விழா. இதற்கு

ன்

ம் பின்

வழிபா ண்ைமயின், "பரவிப்பணிந்தைன சிறப் ச் ெசய்தால்" என்றார்.

ம்
ன்பம்

ஒன்றா ம் தனித் வாரா பலவாய்த் ெதாடர்ந் வ ம் பான்ைமத்தாத ன், "விரவி
மிக்கி த ன்றி" ெயன்றாள். எல்லாம் என்ப எஞ்சாப் ெபா ட் . மீட் ம்
கிைளக்காைமேதான்ற "விளி " ெமன்றாள். ெதய்வம் ேநேர ேபாந் தனக்கு வழிபா
ேவண் ெமனக் கூறாெதன்பாள் "கரவினில் கட் ைரத்திட்ட " என்ப ஐதிகம்.
---------------1.ெதால். ெசால். 58
ேதவிக்குச் சிறப்ெப த்தற்குாிய கால ம் இயல் ம் ெதாிவித்தல்
ஐப்பசி மதிய ன்ன ரட்டமி பக்கப் பின்னர்*
ைமப்பட ன்றி நின்ற மங்கலக் கிழைம தன்னிற்
ைகப்ப
ெமய்ப்ப

ெகா த் த் ேதவி கழல
ெகாண்

பணியிற் காளாய்†

ெநஞ்சின் வி ம்பின

-----(பாடம்) * பக்கந்தன்னின். †காைள.

வக்கு ெமன்றாள்
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141
உைர:- ஐப்பசி மதிய ன்னர்-ஐப்பசி மாதத் ப்

ர்ணிைமக்கு

அட்டமி பின்னர்-பக்கத்தில் எட்டாநாட்குப் பின்வ ம் நாட்க
நின்ற-குற்றமில்லா

ன்னதாகிய, பக்கம்

ள், ைமப்படல் இன்றி

நில ம், மங்கலக்கிழைம தன்னில்-ெசவ்வாய்க்கிழைமயில்,

ைகப்ப ெகா த் - சிறியேதார் உயிர்ப்ப யிட் , ேதவி கழல
ரகண்ைடயணிந்த தி வ யில்
காைளேபால்பவேன, ெமய்ப்ப

ழ்ந்

பணியின்- ேதவியின்

வணங் குவாயாயின், காளாய்-

ெகாண் -தனக்குப்ெபா ளாகிய அப்ப யிைன

அவள் ஏற் க்ெகாண் , ெநஞ்சின் வி ம்பினள்-மனத்ேத நின்பால் வி ப்ப ற் ,
உவக்கும்-தீங்குவாராைமக் காத் மகிழ்விப்பள் எ- .
"ஐப்பசி மாதத் ச் சுக்லபட்சத்தட்டமிக்குப் பின்வ ம் மங்கல வாரத்தில் ேதவிக்குப்
ப யிட் ப் ைச ெசய்தனர்" என்ற க த்தைமந்த வடெமாழிச் சுேலாகெமான்
கூறப்ப வ இக்க த்ைத வற்
த் கின்ற . ைக, சி ைம; ஈண் சிற் யிர் ேமற் .
ஏேத ெமா சி ெபா ைளப் ப யாக ைவத் ப பரவி ெயன் மாம். ப யாக
இ வ

எத் ைணச் சிறிதாயி

ெசய் ம் மிக்க அ

ம், ெபாிதாகேவ க தி மகிழ்ந்

ைடயவள் ேதவி ெயன்பாள், "ெமய்ப்ப

"ெநஞ்சின் வி ம்பின

ேவண் ம ைளச்
ெகாண் " என் ம்,

வக்கு" ெமன் ம் கூறினாள். காைள ெயன்ப , "ஐயா யாகும்"1

என்பதனால், காளாய் என வந்த . காைள ெயன்ப

பாடமாயின், அண்ைம

விளியாகக் ெகாள்க. ெவற்றிக்கட ளாத ன், ேதவி தி வ ைய, "கழல " ெயன்றாள்.
-------------1. ெதால் ெசால்.121
நீேய அப்ப ைய அவட்குக்ெகா க்க என் சந்திரமதி கூ தல்
மண்டமர் ெதாைலத்த ேவேலாய் மனத்தி மதித் நீேய
ெகாண் நின் ெகாற்ற வாளிற் கு மறி ெயான் ெகான்ேற
சண் ைக மனந்த ளிர்ப்பத் தகுப ெகா ப்பத் ைதயல்
கண்டநின் கனவின் திட்பந் த த்தனள் காக்கு ெமன்றாள்.
உைர:- மண்
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அமர்ெதாைலத்த ேவேலாய்- ரர் ெந ங்கிச்ெசய்கின்ற

ேபாைரெவன்ெறாழித்த ேவைல ைடேயாேன, இ
கூ மிதைன நின் மனதில் பதித் க்ெகாண்

மனத்

மதித் க்ெகாண் -யான்

ெசன் , கு மறி ஒன் -சிறிய

ெதா மறியாட் ைன, நின் ெகாற்றவாளில் நீேய ெகான் - நின
ெவற்றியிைன ைடய வாளால் பிறைரேயவா

நீேய ெகான் , சண் ைக மனம்

தளிர்ப்ப-சண்டமாாியின் மனம் மகி மா , தகுப

ெகா ப்ப-அவட்குத் தக்க

உயிர்ப்ப ையக் ெகா த்தால், அத்ைதயல்-அச் சண்டமாாிேதவி, கண்ட-நீ கண்
வ ந் கின்ற, நின்கனவின் திட்பம்- உன

கன காட் ய தீைமயின் வ யிைன,
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த த்தனள் காக்கும்- த த்
ெசான்னாள். எ- .
பல்வைகத் தாைன ம்
பைகத்

உன்ைன ம் காப்பள், என்றாள்-என்

அச் சந்திரமதி

ர ம் ேவந்த ம் ெந ங்கிச் ெசய்த ன் "மண்டமர்" என் ம்,

எதிர்ப்ேபாைர அறக்ெக த்

ெவன்றவழிப் ேபார் இல்ைலயாத ன்,

"ெதாைலத்த" ெவன் ம், ேவல் ேவறற்குத் க வியாய்ச் சிறத்த ன், "ேவேலாய்"
என் ம் மகன
ரத்ைத வியந்ேதாதினாள். "மனத்தி மதித் " என்ற ன், அவன்
கூ மா ப யி தற்கு ஒ ப்படா ள்ள ைடயனாதைல அவன் கம்காட்ட அவள்
கா

மா

ெபற்றாம். அதனால், அவள் அவேன அவ் யிர்க் ெகாைலயிைனச் ெசய்தல்

ேவண் ெமன்பாள் "நீேய நின்ெகாற்றவாளிற் ெகான் " என் ம், ெகான்றாெலய் ம்
பயன் இ ெவன்பாள் "சண் ைக மனம் தளிர்ப்ப"ெவன் ம், "கனவின் திட்பம்
த த்தனள் காக்கும்" என ம், இ தவிர ேவ
"தகுப ெயன் ம் கூறினாள் என ணர்க.

ெசயற்குாியதில்ைல ெயன்பாள்

------உயிர்க்ெகாைல ேகட் யேசாதரன் வ ந்திக் கூறல்
ஆங்கவ ள ெளான் றின்றி யவண்ெமாழிந் தி த ேலா ந்
ேதங்கல னரசன் ெசங்ைக ெசவி தல் ெசறியச் ேசர்த்தி
ஈங்க ள் ெசய்தெதன்ெகால் இ
தி ெதன் ெநஞ்சில்
தாங்கல

கித் தாய் ன் தகுவன சாற்

கின்றான்.
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உைர:- அவண்-அவ்வா , ஆங்கு-அவ்விடத்ேத, அவள்-சந்திரமதி, அ ள் ஒன்
இன்றி-அ ள் சிறி மின்றி, ெமாழிந்தி தேலா ம்-ெசால்

த

ம், அரசன்-

ேவந்தனாகிய யேசாதரன், ேதங்கலன் - ெபாறானாய், ெசங்ைக ெசவி தல்
ெசறியச்ேசர்த்தி - தன் சிவந்த ைககளால் இ
ஈங்கு-இவ்வா , அ ள்ெசய்த
ைமயாக
மனதில்

ள , என்

- என்

கா ைள ம் இ கப் ெபாத்திக்ெகாண் ,

என் - உைரத்த ளிய

என்ைன, இ

தி - இ

வாய்விட் ச் ெசால் . ெநஞ்சில் தாங்கலன் -

யர்மிகுந் , உ கி - உ க்கத் டன், தகுவன - அ

தாய்க்கு, சாற் கின்றான் - ெசால்ல

ைரபல, தாய் ன்- தன்

கின்றான் எ- .

சிறப் ம்ைம விகாரத்தால் ெதாக்க . ெமாழிந்தி தேலா ம் என் ழி உம்ைம,
இைசநிைற, ேதங்குதல், ெபா த்தல்;மகிழ்த

மாம். தீெமாழி ேசட்கவிடா

ெசறித ன், "ெசங்ைக" ெயன்றார். உயர்ந்தாெரா
ெசய்த

உைரயா ம் மர பற்றி, "அ ள்

என்ெகால்" என்றான். ெகால், அைசநிைல. அ ளின்றி

என்ெனன்பான், வழிபா

மறா

ெசவிையச்

ைரப்ப

குறிப் ெமாழியால் "அ ள் ெசய்த "
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என்றாெனன் மாம்; "எ த் ெதா ம் ெபா ெளா ம் ணராதாகி, ெபா ட் றத்த ேவ
குறிப் ெமாழிெயன்ப"1 என்ப
அன்ைனெயா

இலக்கணம். அ ள்ெப கு ெநஞ்சினால் தன்

உைரயா கின்றானாத ன், இச்ெசாற்கேளாடைமயா

கூ கின்றைம ேதான்றத், "தாங்கலன்" என் ம், தக்கார்க்குாிய அ

ேம

ம்

ைரையத் தான்

வ ங்குதல் பற்றித் "தகுவன சாற் கின்றான்" என் ம் கூறினார் "தகுப "(137) என்
தாய் கூறியைத ம த் த் தகுவ ஈ என்பான் தகுவன சாற் கின்றான்
என்றாெரன் மாம்.
----------1.ெதால்.ெபா ள்.491.
உயிர்க்ெகாைல அரசர் அறத்திற்கு மாறாெமனல்
என் யிர் நீத்த ேவ மியா யிர்க் கு தி சூழா
ெதன் யிர்க் கரண யா யா யிர்க் கி தி ெசய்யின்
என்ைனயிவ் லகு காவ ெலனக்கினி யிைறவி கூறாய்
மன்

யிர்க் கரண மண்ேமல் மன்னவ * ரல்ல ேராதான்.

உைர:-இைறவி - அரசமாேதவிேய, என் உயிர் நீத்தேவ
ேபாக்கக்கூ ய தீங்குகைளச் ெசய்தன ெவன்றா
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ம் - என்

யிைரப்

ம், யான் - அரசனாகியயான்,

உயிர்க்கு - அவ் யிர்கட்கு, உ திசூழா -உ தியானவனவற்ைற யாராய்ந்
ெசய்யா , என் உயிர்க்கு அரணம் நா

- என் ஒ வன் உயிர்க்குப் பா காப்பன-

வற்ைறேய நிைனந் , உயிர்க்கு - என்னால் காக்கப்ப ம் அவ் யிர்கட்கு, யான்
இ திெசய்யின் - யான் ெகாைலெசய்ேவனாயின், எனக்கு - ெகாைலப் பாவியாகிய
எனக்கு, இவ் லகு காவல் - இவ் லைகக் காக்குந்ெதாழில், என்ைன - என்ைன
பயைனச்ெசய் ம், மன் உயிர்க்கு - மிகுதியான உயிர்கட்கு, மண்ேமல் - நில லகில்,
அரணம் - பா காப்பாவார், மன்னவர் அல்லேரா - அரசரன்ேறா, இனி கூறாய் இப்ெபா
நீேய கூ வாயாக எ- .
ைற ெசய்

உயிர்கைளக் காத்தேவந்தன் ேதவியாத ன், ேவந்த ைடய அறம்பல

அறிந்தி ப்பாெளளன்ற அைமதி குறித் , "இைறவி" என் ம், "கூறாய்" என் ம்
இயம்பினான். "மண்ணியல் மன்னர்க்குக் கண்ெணனவகுத்த, நீதி நன்
நாவினள்"1 என்
பிறி , இன்

பிற ங் கூ தல் காண்க. "தன்

யிர் நீப்பி

யிர் நீக்கும் விைன"2 என்பவாக ன் "என்

ேலாதிய

ம் ெசய்யற்க தான்

யிர் நீத்தேவ

ம்" என் ம்,

"யான் உயிர்க்கி தி ெசய்யின்" என் ம் கூறினான். "இன்னா ெசய்தார்க்கும்
இனியேவ" ெசய்தல் ேவண் ெமன்ப பற்றி, யான் உயிர்க்கு உ தி சூழா
ெதன் யிர்க் காரணம் நா " ெயன் ம் எ த் க் காட் னான். தன் யிாி

ம்
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தன்னாற்காக்கப்ப ம் உயிர்கட்கு உ திைய நா ச் ெசய்வேத அரசர்க்கு
அறமாத

ம், அதனி

ம் ஆக்கம் உயிர்க்கு ேவறின்ைமயா

"என்ைனயிவ் லகு காவல் எனக்கு" என்றான். மன்
ேவந்தர்கடன் என யாப்
என்றான்.

த்தேவ, "மன்

ம்,

யிர்க்கு அரண்ெசய்வேத

யிர்கரண மண்ேமல் மன்னவரல்லேரா"

------1.ெப ங்.4:10:13-4 2.குறள். 327. 3. குறள். 987.
உயிர்க்ெகாைலயால் ேம லக வின்பமில்ைல ெயனல்
யா யிர் வாழ்த ெலண்ணி ெயளியவர் தம்ைமக் ெகால் ன்
வா ய ாின்ப ேமலால் வ ெநறி திாி மன்றி
ஊ யி ாின்ப ெமண்ணி ெயண்ணமற் ெறான் மின்றி
மா

யர் வாழ்

மண்ணின் மாித்தி

மியல்பிற் றன்ேற.

உைர:- யான் உயிர்வாழ்தல் எண்ணி-யான் உயிேரா
எளியவர் தம்ைமக் ெகால்
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ப்பெதான்ைறேய க தி,

ன்-எளிேயார்கைளக் ெகால்ேவனாயின், ேமல்-ம ைமக்

கண், வான் உயர் இன்பம்-ேதவ லகில் ெப ம் உயர்ந்த இன்பம், வ ம் ெநறி திாி ம்என்ைன வந்தைடதற் குாிய ெநறிமாறி நீங்கிவி ம், அன்றி-அன்றி ம், ஊன்உயிர்
இன்பம் எண்ணி-உடம்ெபா கூ ய உயிர்க்கு வ ம் இன்ப ெமான்ைறேய க தி,
எண்ணம் ஒன் ம் இன்றி-ஏைன யிர்கட் குண்டாகும் ன்பத்ைதச் சிறி ம்
நிைனயா , மண்ணில்- மண் லகத்ேத, மா யர் வாழ் -மக்கள்வா ம் வாழ் ,
மாித்தி ம் இயல்பிற்றன்ேற-அழிந் ேபாகும் இயல்பினதாகும் எ- .
"தான் வாழ ஏேனார் தனக்க ைமயாக எ ம், ஊன அறிவினர்க்கு" விண்ணின்பம்
ஒ கா ம் எய்தா ெதன் ம் அற ணர்வால் "யா யிர்வாழ்த ெலண்ணி எளியவர்
தம்ைமக் ெகால் ன், வா ய ாின்பேமலால் வ ெநறி திாி ம்" என்றான்.
ம ைமக்கண் இன்பமின்றாயி ம் இம்ைமக்கண்ணாயி ம் இனிதி க்கலா ெமனத்
த க்கு வார்க்கு, இம்ைமயின்ப ம் நிைலயின்றிக் ெக ெமன்பான், "மா

யர்வாழ்

மண்ணின் மாித்தி ம் இநயல்வற் றன்ேற" என்றான்,. எளியவர் என உயர்;திைணேமல்
ைவத் க் கூறினானாயி
மற்றாங்ேக ெய ப்ப
மாிக்கும் நாள் இஃ

ம், அஃறிைண ம் ெகாள்ளப்ப ம். "ெகட்டார்க்குச் சார்வாய்

உ ெமல்லா மைழ"1 என் ழிப்ேபால. கழிந்த நாட்கைளப் ேபால
என உணரற்காகாைமயின், காலங் குறியா

வாளா "மாித்தி ம்

இயல்பிற்றன்ேற" என்றான். "ெசன்ற நாெளல்லாம் சி விரல் ைவத்ெதண்ணலாம்,
நின்றநாள் யார்க்கும் உணர்வாி "2 என் பிற ங் கூ தல் காண்க. அன்ேற என் ழி
எதிர்மைற ற் ம் எதிர்மைற ேயகாரம் கூ ஆெமன் ம் உடன்பாட் ப்
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ெபா ள்தந்

நின்றன. வா

த்தியின்ப மாம்; "
வா

யர் இன்பம், ேதவ லகத்தின் ேமற்பட்டதாகிய

லகுச்சி யின்பம்"3 என்

ேதவர் கூ தல் காண்க.

யாின்பம் எய்தாெதன்ற க த்தால், "வ ம் ெநறிதிாி ம்" என்றான். ஆல், அைச.
----------1.குறள். 15. 2. அறெநறி. 69. 3. சீவக. 3117.

உயிர்க்ெகாைலயால் பாவம் மிகுெமனல்
அன்றி மின்ெறன்* ன்ன ரன்ைனநின் குலத்

ேளார்கள்

ெகான் யிர் கன்
ள்ளக் ெகா ைமெசய் ெதாழில ரல்லர்;
இன் யிர் ெகான்ற பாவத் திடர்பல விைள ேமலால்
நன்றிெயான் றன்

கண்டாய் நமக்குநீ ய ளிற் ெறல்லாம்.
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----------(பாடம்)* மின்றி.
உைர:- அன்றி ம்-அல்ல

உம், அன்ைன-தாேய,

நின்குலத் ள்ேளார்கள்-நின்குலத்திற் பிறந்த
கன் ம்- உயிர்கைளக் ெகான் ெகான்

ன்னர்- ற்காகலத் ம்,

ன்ேனார் எவ ம், உயிர்ெகான்

அ ப்பட்ட, உள்ளக்ெகா ைம -

மனக்ேகாட்டத்தால், ெசய்ெதாழிலர்-அக்ெகாைல விைனையச் ெசய் ம் ெசய்ைக
உைடயவர், அல்லர்-இலர். இன்

என்-இப்ேபா

நினக்கு மட் ல் அஃ

உண்டாவ

என்ைன, இன் -இப்ேபா . உயிர்ெகான்ற பாவத் - உயிைரக் ெகால்வதால்
உண்டாகும் பாவத்தால், ேமல்-ம ைமயில், இடர்பலவிைள ம்-பல
ன்பங்க
மன்
.

ண்டாகுமாதலால்., நீ அ ளிற்ெறல்லாம்-நீ ெசான்ன

யிர்க்ேகயன்றி நினக்கும் எனக்கும், நன்றி ெயான்றன் -நலம் சிறி

ம் நமக்கும்மின்றாம் எ-

தன் தாய் மனத்தில் ெகாைல ணர் பிறத்தற்குக் காரணங் காண ற்ற யேசாதரன்,
அவள் ன்ேனார் இயல்ைப மனத்தாலாராய்ந் ஒ வர்பா ம் அஃதில்லாைம
ேயார்ந் , வ ந்திக் கூ வான், "நின்குலத் ள்ேளார்கள், ெகா ைம ெசய்
ெதாழிலரல்லர்" என் ம், அவள்பால் அஃதி த்தற்கு ஏ ெபறப்படாைமயின்; "இன்
என்" என் ம் கூறினான். "நலத்தின்கண் நாாின்ைம ேதான்றினவைனக் குலத்தின்கண்
ஐயப்"1 ப வ

இயல்பாதல்பற்றி, இவ் வாராய்ச்சி ண்டாயிற்ெறனவறிக. "இன் "

எனேவ, தன் தந்ைத அேசாகன் காலத் ம் இச்ெசயல் நிகழாைம ணியப்ப ம்.
உயிர்க்ெகாைலேய ாிந் அதன்கட் கன்றிய மன ைடயார்க் கன்றி ஏைனேயார்க்கு
அச்ெசய ண்டாகாெதன்றற்கு "ெகான் யிர் கன் ம் உள்ளக் ெகா ைம
ெசய்ெதாழில்" என்றார். கன் தல், ெசய் ெசய்

பயிற்சி ைகவரப் ெப தல்;
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தீைமெசய்

பயிறற்ேக இக்கன் தல் விைன

ாித் ; சூதின்கட் கன்றினான்,

ெகாைலயின்கட் கன்றினான், காமத்தின்கட் கன்றினான் எனவ ம் வழக்கா கைளக்
காண்க. ெகா ைம, ேகாட்டம்; ந

நிைல யின்ைம. தன்

யிர்ேபால் ஏைன யிைர

நிைனயாைமயின், ெகா ைம யாயிற் . உயிர்க்ெகாைலயால் உண்டாகும் பாவம்
விடா ெதாடர்ந் வந் பல பிறப் க்களி
விைளக்கும் ேமலால்" என்றான்.

ம்

ன்

த் ம் என்பான், "இடர்பல

------1.குறள். 958.
ஆல், அைச. "தீைமெயல்லாம்"(135) என் ழிப்ேபால, எல்லா ெமன்ப
எஞ்சாப்ெபா ட் . நன்றிெயான்றன்
ஒன்றன்

என்றிையத்

என் ைரப்பி

என் ழிச் சிறப் ம்ைம ெதாக்க . நன்றியன் ,

அற மன் , ஒ ெபா

மாம். "இன்

மன் , இன்பந்த வ

மன்

யிர் ெகான்ற பாவத் " என் ழி, இன்ெறன்ப

இம்ைமப்பிறப் க்கும் உாித் , ேமெலன்ற

ம ைம சுட்

நிற்ற ன், நமக்கும் என் ழி

உம்ைம எச்சப்ெபா ட் ; நம்மி வர்க்கும் என் மாம்.
-----இைவ நான்கு பாட்டா ம் உயிர்க்ெகாைலயால் விைள ந் தீங்கு பலவைகயா
வகுத் ைரக்கப்பட்ட காண்க.
இ ேகட்

ெவகுண்ட சந்திரமதி மாவாற் ேகாழிெயான்

ெசய்

ம்

ப யி க என்றல்.

என்ற ெமன ெசால்ைல யிறந்தைன ெகா ைய ெயன்ேற*
ெசன்றனள் னி ச் சிந்ைதத் தீ வி பிறி கூ ம்
ெகான் யிர் கைளத லஞ்சிற் ேகாழிைய மாவிற் ெசய்
ெசன்றைன ப ெகா

த் த் ேதவிைய மகிழ்வி ெயன்றாள்.
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--------(பாடம்) *ேயடெவன்ேற.
உைர:- என்ற

ம் - என்றிவ்வா

யேசாதரன் கூறிய ம்,

னி ச் சிந்ைதத் தி வி

- ெவகுளிெபா ந்திய மனத் டன் அற ணர்வில்லாத சந்திரமதி, என
இறந்தைன - என் ெசால்வரம் கடந்
என்

பிறி

கூ ம் - என்

சினந்

ெசால்ைல

ேபசுகின்றாய், ெகா ைய - நீ ெகா யவன்,
பின் ேம

உயிைரக் ெகான் , கைளதல் அஞ்சின் - உன்
அஞ்சினாயாயின், ேகாழிைய மாவின்ெசய்

ங் கூ வாளாய், உயிர் ெகான்

- ஓர்

ன்பத்ைதப் ேபாக்கிக் ெகாள்ள நீ

- ேகாழியின

வ வெமான்ைற மாவாற்

ெசய் , ெசன்றைன - ேதவிேகாயிற்குத் ெசன் , ப ெகா த்

- ப யிட் , ேதவிைய
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மகிழ்வி - அச்சண்டமாாி ேதவிைய மகிழ்விப்பாயாக, என்றாள் - என்
.

ெசான்னாள். எ-

எளிதில் சினக்கும் இயல்பின ெளன்றற்கு " னி ச் சிந்ைத" ெயன் ம்,
அவ்வியல்பினர்பால் அறம் பற் க்ேகாடாக நிற்கும் தி நில்லாைமயின், "தி வி "
என் ம் கூறினார். அறத்தின்வழி நிற்றல்பற்றி அதைனத் தி ெவன்றார். "சிறப ைட
மரபிற் ெபா

ம் இன்ப ம் அறத் வழிப்ப உம்"1 எனச் சான்ேறார் கூ தல் காண்க.

தி வி , அமங்கைல மாம். தான் ெகாண்ட

விடாப் ேபைத யாத ன், பிறி

கூ கின்றாெளன ணர்க. "ெகான் யிர் கைளதலஞ்சின்" என்ற ,
யேசாதர ள்ளத்ைத ெய ப்பி உயிர்க் ெகாைலக்கண் ஊக்குங் குறிப்பிற்றாதைல
ணர்க. "மாவாலாவ

மாவினாலாம்" என்

ம் உலகுைர பற்றி, "ேகாழிைய மாவிற்

என் ம், "ப ெகா த்" ெதன் ம், "ேதவிைய மகிழ்வி" ெயன் ம் கூறினாள்.
---------1. றம். 31
யேசாதரன் இ விைனவிைள ெவன் நிைனதல்
மனம்விாி யல்குன் மாய மனத்தைவ வகுத்த மாயக்
கன ைர பிறி ேதவி கட் ைர பிறிெதான் றாயிற்
எைனவிைன தயஞ் ெசய்ய இடர்பல விைளந்த என்பால்
விைனகளின் விைளைவ யாவர் விலக்குந ெரன்

நின்றான்.

உைர:- மனம் விாி அல்குல்-ஆடவர் ஆைசேபால் அகன்ற அல்குைல
அமிர்தமதியின், மாயமனத்தைவ- கள்ள நிைன ம் ெசய
திறங்கைள, வகுத்த-குறிப்பா

ண மா
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ைடய

ம் ெகாண்ெடா குந்

யான் ேதவிக்கு வகுத் ைரத்த,

மாயக்கன ைர-ெபாய்க்கன க் கூற் , பிறி -ேவறாக, ேதவி கட் ைர பிறி

ஒன்

ஆயிற் -அரசமா ேதவியாகிய சந்திரமதியின் உைர ேவெறான்றாயிற் ,
எைனவிைன தயம் ெசய்ய-என்பால் விைனேதான்றி வி்டதனால், இடர்பல என் பால்
விைளந்த- ன்பங்கள் பல எனக்கு உண்டாயின, விைனகளின் விைளைவவிைனகளால் உண்டாகும் பயைன, விலக்கு நர் யாவர்-விலக்கும் வன்ைம ைடயார்
யாவ ளர், என் - என்
நிற்கலானான் எ- .

நிைனந் , நின்றான்-சந்திரமதி கூறிய ெசய்ைகக்கண்

எல்ைலயின்றிப் பரந்த அல்குெலன்றற்கு "மனம் விாி யல்குல்" என்றான்.
"அவாப்ேபா லகன்ற தன் அல்குல்"2 என்
ெபா ள்கண்ேமல் அவாக்ெகாண்

பிற ம் கூ ப.மனம் கணந்ேதா ம்

விாிதல் ேபால, அல்கு

ம் ணர்வார்க்குப்
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ண ந்ேதா ம் த்தின்பம் ெப கி விாித ன், அல்குற்கு அவாவிைன உவமம்
கூறினர்.
----2. யாப். வி . ேமற்,.
மாயம், கள்ளம், ெபாய்

த யன ஒ

ெபா ளன. மானத்தால் ெவளிப்படக் கூறா

குறிப்பால் கன ேமல் ைவத் க் கூறினைமயின், "வகுத்த மாயக் கன ைர"
ெயன்றான். ெசயெவெனச்சம் காரணப் ெபா ட் , "எைனப்பைக
விைனப்பைக

யா

பின் ெசன்ற ம்"1 என்ப

ற்றா

ய்வர்

பற்றி, "விைனகளின் விைளைவ

யாவர் விலக்குநர்" என்றான்; பிறாண் ம், "ெவல்வதற்காிதால் விைனயின் பயன்"(170)
என்ப காண்க.
அல்குல் மாயமனத்தைவ என்பதற்கு அல்குைல ம் மனத்ைத
சந்திரமதிெயன்

உைரப்ப

ைடய தாயாகிய

ெபா ள் சிறவாைமயறிக. அைவ - அவ்ைவ, தாய்.

---------1.குறள்.207.
சந்திரமதி ைரத்தவா ெசய்தற் ெகா ப்பட் ைரத்தல்.
உயிர்ப்ெபா ள் வ
ேகாற யிர்க்ெகாைல ேபா ெமன் ம்
பயிர்ப் ள ைடய ேன ம் பற்றறத் ணிவில் மன்னன்
ெசயிர்த்தவ ைரத்த ெசய்ைக ெசய்வதற் கிைசந்த ெதன்றான்
அயிர்ப்பெதன் அறத்தின் திண்ைம யறிவதற் கைமவி லாதான்.
உைர:-உயிர்ப்ெபா ள் வ
ெசய்

ேகாறல் - உயி ைடய ெபா ெளான்றின் வ விைனச்

அதைனக் ெகால்வ ம், உயிர்க்ெகாைல - உயிர்க்ெகாைலேயயாம், என்

பயிர்ப் - என்
ெகாண்
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ம் ஓர் அ வ ப் , உளம் உைடயேன

ந்தானாயி

ம், பற்

அறத்

ம்

ம் - மனத்ேத

ணி இல் மன்னன் - பைசயற ஒ தைலயாகத்

ணி ம் மனவன்ைம யில்லாத ேவந்தனாத

ன், ெசயிர்த்தவள் - தன்ைன ெவகுண்ட

தாயாகிய சந்திரமதி, உைரத்த ெசய்ைக - ெசால் ய ெசயைல, ெசய்வதற்கு இைசந்த
- ெசய்தற்கு என் ெநஞ்சு இைசந் விட்ட , என்றான் - என் யேசாதரன்
சந்திரமதிக்குக் கூறினான். அயிர்ப்ப என் - அவன்பால் நாம் ஐ
வதாற்
பயினில்ைல, அறத்தின் திண்ைம யறிவதற்கு - அறத்தின் வ யிைன ள்ளவாறறிதற்ேகற்ற, அைமவிலாதான் - மனத்திட்ப ைடய னல்லனாதலால் எ- .
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உயிர், உயிாில்ல , நல்விைன, தீவிைன, ஊற் , சம்வரம், நிர்ச்சைர, கட் ,
என்ற ஒன்பதைன ம் ெபா ெளன்றால் சமண்சமயக் ெகாள்ைகயாத ன்,
"உயிர்ப்ெபா ள்" என்றார். சிறப் ம்ைம விகாரத்தால் ெதாக்க . ேபா

ம். உைரயைச;

இதைன வாக்கியாலங்காரம் என்ப. பயிர்ப் , அ வ ப் . ணி ைடயனாயின்,
தன்னறிவின்கண் அறிந் கூறிய அறங்கைள விடா ேமற்ெகாண் சந்திரமதியின்
கூற்ைற மனங்ெகாள்ளா தள்ளியி ப்ப ெனன்றற்கு, "பற்றறத் ணிவில் மன்னன்"
என்றார். அவைன யிைசவித்த அச்சந்திரமதியின் ெவகுளிேய ெயன்றற்கு
"ெசயிர்த்தவள்" என் ம், அதற்கு அஞ்சினாெனன்பார் "ெசய்வதற்கிைசந்த ெதன்றான்"
என் ம் கூறினார். ெகாைலப்பாவ ம் விைனயியல் ம் பிற ம் யேசாதரன்
எ த்ேதாதக் கண்டார், அவன் அக்ெகாைலவிைனையச் ெசய்தற் கிைசந்தாெனனின்,
ெகாள்ளாராத ன் "அயிர்ப்பெதன்" என் ம் அதற்கு ஏ

இஃெதன்பார், "அறத்தின்

திண்ைம யறிவதற் கைமவிலாதான்" என் ம் கூறினார். எனேவ, "ஓதி ணர்ந் ம்
பிறர்க்குைரத் ம் தான் அடங்கா"ப்ெப ம் ேபைத இவ் யேசாதரெனன்றாராயிற் .
-------மாக்ேகாழிையப் ப யி வான் அந த்தல்
மாவினின் வைனந்த ேகாழி வ
ெகாண் டவ்ைவ யாய
பாவிதன் ேனா மன்னன் ப ெகாைலக் கிடமதாய
ேதவிதன் னிைடச்ெசன் ெறய்திச் சிறப்ெபா வணக்கஞ் ெசய்ேத
ஆவயின்* தன்ைக வாளா லாிந் ெகாண் ட ளி ெதன்றான்.
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--------(பாடம்) *யாவவன்.
உைர:- அவ்ைவயாய பாவிதன்ேனா -தாயாகிய பாவி டன், மன்னன்ேவந்தனாகிய யேசாதரன், ப ெகாைலக்கு இடமதாய ேதவி தன் இைட-மிக்க
உயிர்க்ெகாைலக்கு இட மாகிய சண்டமாாி ேகாயிற்கு, மாவினின் வைனந்த ேகாழி
வ

ெகாண் -அாிசிமாவாற் ெசய்யப்பட்ட ேகாழி வ

ெசன்ெறய்தி-ெசன்றைடந் , சிறப்ெபா

வத்ைத எ த் க்ெகாண் ,

வணக்கம் ெசய் -தி விழா ம் வழிபா ம்

ஆற்றி, ஆவயின்-அவ்விடத்ேத, தன்ைகவாளால்-தன்ைகயில் வாளால், அாிந் அக்ேகாழியின் தைலையக் ெகான்ெறறிந் , இ
ஏற்ற ள் வாயாக, என்றான்-என்

ெகாண்ட ள்-ேதவி, இப்ப ைய

ேவண் னான் எ- .

"சா யின் இ யின் ேகாழி" (146) என்ற ன், மா, அாிசிமா வாயிற் . யேசாதரன்
மனத்ேத அற ணர்
வ

அ ம்பக் கண்ட ம் அதைன வளர்க்கா , மாறாயபாவேம

றச் ெசய்தாளாத ன், "அவ்ைவயாய பாவிதன்ேனா " என் ம், இக்ெகாைலக்கு
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அவேள

தலாதல்பற்றி, "பாவிதன்ேனா " என் ம், உயிர்க்ெகாைல நிகழ்தற்கு

அத்ேதவி ேகாயில் இடமாத ன், "ப ெகாைலக்கிடமதாய ேதவி தன்னிைட" என் ம்
கூறினார். வணக்கம், நா

ம் நைடெப வ ; சிறப் , நாள் வழிபாட் ற்றாழ்

ெசய்யப்ப வ ; "சிறப்ெபா
நீண்ட .

தீரச்

சைன ெசல்லா "1 என்றார் பிற சான்ேறா ம். சுட்

--------1. குறள். 18.
மாக்ேகாழி கூவிக்ெகாண் மன்னன் ன் ழ்தல்
ேம யல் ெதய்வங் கண்ேட வி ம்பின தைடயப் பட்ட
சா யி னி யின் ேகாழி தைலயாிந் திட்ட ேதா
ேகா ய லரசன் ன்னர்க் கூ
கு ங்கி ழ
மா ய லரசன் தன்ைக வாள்வி த்
உைர:- ேமல் இயல் ெதய்வம் கண்

கி னாேன.
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- மக்கட்கு ேமலாக வழிபடப்ப கின்ற

சண்டமாாியாகிய ெதய்வத்ைதப்பரவி, வி ம்பின

-அ

வி ம்பிய ப யாக,

அைடயப்பட்ட - பைடக்கப்பட்ட, சா யின் இ யின்ேகாழி - சா
யி த் ப்ெபற்ற மாவாலாகிய ேகாழியான , தைல யறிந்திட்ட
தைலய க்கப்பட்ட , ஓ

-

ெநல்லாி சிைய
-

ள்ளிேயா , ேகால் இயல் அரசன்

ன்னர் - நீதி

ைறயில் ஒ கும் இயல்பிற்றாகிய அரசிைன ைடய யேசாதரன் ன்ேன, கூ
கு

ங்கி ழ - கூவித்

த்

ழ, மால் இயல் அரசன் - மயங்கும் இயல்பிைன ைடய

அவ்வரசன், தன் ைக வாள் வி த் - தன் ைகயினின் ம் வாள் ெநகிழ்ந்
உ கினான் - மன
கினான் எ- .
மக்கட்குாிய விைனப்பயைன வைரந்

த ம் இயல் பிற்ெறன்

ழ விட் ,

ெதய்வத்ைதக்

க

பவாத ன், "ேம யல் ெதய்வம்" என்றார். சிறப்பயர்ந்

வழிபட் க் கண்ணாரக்

கா

ம் ெசய்ைக ேதான்ற, "கண் " என்றார். வி ம்பின , சண்டமாாி வி ம் ம்ப .

அைடயப்ப தல், நிேவதிக்கப்ப தல். தைலயாியப்ப ம் ேகாழி
இயல்பாயி

ம், இம்மாக்ேகாழி உயிாில்லதாக ம் கூவித்

ேகால், அரசநீதி; அ

எச்சம். கு
அதைன

ன்னர்க் கூ

ங்குதல்,
ணரா

ள்ளி

ழ்தல்

ழ்ந்த ெதன்பதாம்.

ேகால் ேபாற ன், ேகாெலனப் பட்ட . ேகா யல் என்

அரசுக் குாித் , அதைன ைடய னாத
"ேகா யலரசன்

ள்ளி

ள்

கு

ன், அவன்
ங்கி

ன்னர்

ழ" என்றார். கூ

மைட,

ழ்ந்த ெதன் பார்,
, ெசய்ெபன்

தல். ேகா யலரசிைன ைடய னாயி

ம்

ம், யேசாதரன்

மயங்கும் அரசன் என்றற்கு, "மா யல் அரசன்" என விதந்தார்.
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மா யலரசற்கு வாட்பைட ெயா பய
உ கினான்" என்பாராயிற் .

ம் ெசய்யாதாக ன், "தன் ைகவாள் வி த்

-------மன
கிய ேவந்தன் வ ந் தல்
என்ைனெகால் மாவின் ெசய்ைக யிவ் யிர் ெபற்ற ெபற்றி
ெசன்னிவா ெளறிய ேவா ச் சிலம்பிய குர ெதன்ெகால்
பின்னிய பிறவி மாைலப் ெப நைவ த தற் ெகாத்த
ெகான்னியல் பாவ ெமன்ைனக் கூ கின் ற ேபான் ெமன்றான்*.
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-----------(பாடம்)* ேபாெலனறான.
உைர:-மாவின் ெசய்ைக - மாவினால் ெசய்யப்பட்டதாகிய இக்ேகாழி வ வமான ,
இவ் - இவ்வா , உயிர் ெபற்ற ெபற்றி - உயிர்ெபற்ற தன்ைம, என்ெகால் - என்ேனா,
வாள் - என் ைகவாள், ெசன்னி எறிய - தைலைய யாிய, ஓ ச் சிலம்பிய குரல் இ

-

ள்ளிேயா க் கூவிய இக்குரல், என் ெகால் - என்ேனா, பின்னிய பிறவிமாைல ஒன்றிெனான்

பின்னப்பட்ட

ேபான் ள்ள பிறவித்ெதாடர்பான ,

ெப நைவத தற்கு - எனக்கு மிக்க

ன்பத்ைதத் த தற்கு, ஒத்த - ஏ வா யைமந்த,

ெகான் இயல் பாவம் - அச்சத்ைதச் ெசய்கின்ற பாவந்தான், என்ைனக் கூ கின்ற
ேபான்ம் - என்ைனக் கூவியைழப்ப
வ ந்தினான். எ- .
"மா யலரசன்" என்

ேபா

ம், என்றான் - என்

ெபா ப்படக் கூறினாராத ன், அதைன விளக்கு

அவன் மனம ட்சிையப் ப ப்ப யாகக் காட்ட
உயிர்ெபற் த்

ெசால்

ற்

கத்தால்

தற்கண், மாக்ேகாழி

ள்ளிேயா யைத வியந் , "மாவின் ெசய்ைக இவ் யிர் ெபற்ற ெபற்றி

என்ைன ெகால்" என்றான். இவ்ெவன் ம் சுட் ப்ெபயர், உயிர் ெபற்ற திறத்ைதச்
சுட் நின்ற . ள்ளியேதா டைமயா கூவிய உயிர் ெபற்றதன் ெபற்றிைய
வற்

த்தி அவன் மனத்ேத சூழ்ச்சி பிறப்பித்தைமயின், அதனால், அக்குரைலப்

பாவத்தின் குரலாகப் ெபா ள் ெசய் ெகாண் , "பாவ ெமன்ைனக் கூ கின்ற
ேபான்" ெமன்றான். ேபா ம் என்பதன் ஈற் மிைசயிகரம் ெமய்நிற்பக் ெகட்ட .
ெகான், அச்சப்ெபா ட்டாய இைடச்ெசால். காரணகாாியத் ெதாடர்ச்சியாய்த்

ன்பம்

பயக்கும் இயல்பிற்றாத ன், "பின்னிய பிறவி மாைல" ெயன் ம், "ெப நைவ
த தற்கு" என் ம் கூறினான். நைவ,

ன்பம்,

கர்ந்தன்றிக் கழியாத ெப ைம

ைடைமயின், "ெப நைவ" ெயனப்பட்ட . ஒத்தல், "உவைம ம் ெபா
ேவண் ம்"1 என் ழிப்ேபால.

ெமாத்தல்
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--------1. ெதால். ெபா. 283.
ஆதகா தன்ைன ெசால்லா லறிவிேல ன ளில் ெசய்ைக
ஆதகா தழிந்த ள்வா யாிகுர லாி ெநஞ்ைச
ஆதகா தமிர்த ன்னா மதியவள் கள ெகால் ம்
ஆதகா விைனக ெளன்ைன யடர்த் நின் ற ங்ெகா ெலன்றான்.
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உைர:-அறிவிேலன் - நல்லறிவில்லாத யான், அன்ைன ெசால்லால் - தாயாகிய
சந்திரமதியின் ெசாற்கிைசந் , அ ளில் ெசய்ைக - இரக்கமில்லதாகிய உயிர்க்ெகாைல
ெசய்த , ஆ - மிக ம், தகா

- தகுதியற்றதாகும், அழிந்த ள்வாய் - ப யாய்த்

தைலய ப் ண்டேகாழியின் வாயி

ந் ெத ந்த, அாிகுரல் - அாித்த குரேலாைச,

ெநஞ்ைச அாி ம் - என் ெநஞ்சிைன ய க்கின்ற , ஆதகா

- ஆ, இ

ம் தகுதியற்ற

ெகா ஞ்ெசயலாகும், அமிர்த ன்னா மதியவள் கள - அமிர்தம் என் ம் ெபயர் ன்
மதிெயன் ம் ெசால் ணரவ ம் அமிர்தவதிெயன் ம் ெபயாிைன ைடயாள
கள்ளச் ெசய

ம், ெகால்

ம் - என்

யிைரக் ெகால்லநிற்கும், ஆ தகா

தகுதியற்றதாம், விைனகள் - தீவிைனகள், என்ைனயடர்த்
நின் , அ ங் ெகால் - ெகால்
தகுதியல்ல எ- .

ம் ேபா

நின்

- என்ைன ெந க்கி

அவள் ெசாற்ேக இைசந்

ணர்ந் ம்,

ெகட்ட தன்சி ைம நிைனந்

அவன் தான் வ ந் கின்றைம ேதான்ற, "ஆ தகா " என்றான். ஆ என்

ம் இரக்கக்

குறிப்பிற்றாய இைடச் ெசால், ஈண் க் கழிந்ததற் கிரங்கும் இரக்கமிகுதி சுட்
ஏவிய

ம்

ம், ஆ - ஐேயா, தகா - இைவயா ம் எனக்குத்

இயற்ைக யறிவால் சந்திரமதி கூறிய ெசயல் தக்கதன்ெறன்
திட்பமின்ைமயின், அயர்ந்

-ஆஇ

அன்ைன ெசய்ைகயாக ம், இயற்றிய

நின்ற

தன்ெசய்ைகயாதைல ம்,அதற்ேக

தன் அறிவின்ைம ெயனபைத ம், அச்ெசயைகக் கண்

ள்ள குற்றம் அ ளின்ைம

ெயன்பைத ம் ெதாிந் ணர்ந் வ ந் மா விளங்க, "அன்ைனெசால்லால்
அறிவிேலன் அ ளில் ெசய்ைக" என்றான். மாக்ேகாழியின் ெசய்தியால் அதைன
யிெரன்ேற க தினானாத ன், "அழிந்த ள்" என்றான். அாிக்குரல், அாிகுர ெலன ம்
வ ம். "அாிகுரற் ேகாழி"1 என்றார் பிற ம். கள , கள்ளக்காம ெவா க்கும்.
இத்தீவிைன காரணமாகப் பிறவி ம், விைன ம் ெப குத ன், "விைனகள்" என் ம்,
அைவ தன்ைன யடர்த் வ த் வ ஒ தைல ெயன்
ணர்வால், "அடர்த் நின்
அடங்ெகால்" என் ம் கூறினான். தனக்குத் தகுதி விைனயின் நீங்கி விளங்கிய
அறிவிைனப் ெபற் ச் சிவகதி ெப வேதயாக, இக் கூறியவாற்றால் விைனகைள
யீட் த்

ன்

வ தன்ைமயின், "ஆ தகா" என்றான்; இனி, தகா ெவன்பதைன ஈ
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ெகட்ட எதிர்மைறப் ெபயெரச்சமாக்கி விைனெயா
"காவலற் கூற் ம் ெகால்

ப்பி

ம், வைளகயமடந்ைத ெகால்

ெகால் ம், அளவ நிதியங் ெகால்
ஒத் நிற்றல் காண்க.

ம் அ ள் ெகால்

மாம். இக்கூற் ,

ம் தான்ெசய்த பிைழப் க்
ம்"2 என்பதேனா

க த்தால்

-------1.சீவக.1755. 2.சீவக.260.
தன்மகன் யேசாமதிபால் அரசிைன ைவத் யேசாதரன் தவவனம் படர்தற்கைமதல்
இைனயன நிைன தம்மால் யேசாதர னகர ெமய்தித்
தைனயனி லரசு ைவத் த் தவவனம் படர ற்றான்
அைனயைத யறிந் ந் ேதவி யவமதித் ெதைனவி த்தான்
எனநிைனந் ேத

ெசய்தா ெளாிநர கத்

ழ்வாள்.
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உைர:-யேசாதரன்-ேவந்தனான யேசாதரன், இைனயன நிைன
இத்தன்ைமயான பல நிைன க

தம்மால் -

டன், நகரம் எய்தி - அகநகர்க்கண்

தன்னரண்மைனைய யைடந் , தைனயனில் அரசுைவத்

ள்ள

- தன் மகன் யேசாமதி பால்

அரசபாரத்ைத ஒப்பித் , தவவனம் படர்தல் உற்றான்- தான் தவம் ண்

வனத் க்குச்

ெசல்லக்க தினான், ேதவி- அவன் மைனவியாகிய அமிர்தமதி, அைனயைத யறிந் ம்அதைன விளங்க அறிந்
இவ்வரசன்

ைவத் ம், எைன அவமதித் -என்ைன யிகழ்ந் , விட்டான்-

றந் விட்டான், என நிைனந் -என்

நரகத்
ழ்வாள்-ெந ப்ெபாி ம் நரகத்தில்
ெசய்தாள்-யா ெசய்தாெளன்றால் எ- .
ஆ

தனக்குள்ேள நிைனந் , எாி

ழபவளாகிய அவ்வமிர் தமதி, ஏ

ஒ வின் ெபா ட்கண் வந்த . சண்டமாாியின் ேகாயில் நகர்க்குப் றத்ேத

ண்ைம ேதான்ற, "நகரெமய்தி" என்றார். தவவனம், தவம் ெசய்தற்குாிய கா . படர்தல்,
ெசல்
ெசய்ய

தல். உற்றான், நிைனத்

அதற்கு

ன்னணியாகச் ெசய்தற்குாியவற்ைறச்

ற்றான் என்ப பட நின்ற . அறிந் ம் என் ழி உம்ைம, சிறப் . ேதவி,

மைனவியாகிய அமிர்தமதி. யேசாதரன் ற ேமற்ெகாண்ட , தன்பால் ெபறலாகும்
காமவின்பத்ைதப் றக்கணித்ததாகக் க தி ெவகுள்கின்றாளாக ன் "அவமதித்ெதைன
வி த்தான்" என நிைனந்தா ெளன்றார். அவ்ெவகுளி மிக்கதனால், ற
ண்
நலெமய்தக் க
ம் அவ்யேசாதரன் உயிர்க்குக் ேக சூழ்கின்றாெளன்பார் "யா
ெசய்தாள்" என் ம், அச்சூழ் விைனயாலவெளய் ம் பயன் இஃெதன்பார், "எாிநரகத்
ழ்வாள்" என் ம் கூறினார். ஆசிாியர் அவைள இகழ்ந் கூறிய உமாம்.
----
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அமிர்தமதி வஞ்சைனயாக யேசாதரைன வி ந் ண்ண அைழத்தல்
அரசுநீ றத்தி யாயின் அைமகமற் ெறனக்கு மஃேத
விைரெசய்தா ாிைறவ வின்ெறன் வியன்மைன ைமந்த ேனா ம்*
இரசநீ ரமிர் † ைகக்ெகாண் ட

தற் கிைசதல் ெசய்வாய்‡

அரசுதா னவன தாக அவி § நா ம க ெளன்றாள்.
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-------(பாடம்) *வந்ெதேனா ம். †அரசநீயமிர் . ‡ உாிைம ெசய்தால். § வி

.

உைர:- விைரெசய்தார் இைறவ-மணம் கம ம் மாைலயணிந்த அரசேன, நீ அரசு
றத்தியாயின்-நீ அரச ேபாகத்ைதத் றந்

ெசல்கின்றாயாயின், அைமக-

அவ்வண்ணேம ெசய்க, எனக்கும் அஃேத-எனக்கும் அ ேவ இனி அைமதியாகும். என்
வியன்மைன-என்

ைடய அகன்ற மைனக் கண்ேண, இன் -இற்ைறநாளில்,

ைமந்தேனா -அரசனாகப்ேபாகும் நின் ைமந்த

டன் ேபாந் , இரசநீர் அமிர் - யான்

நல்கும் சுைவெபா ந்திய உணவிைன, ைகக்ெகாண்ட

தற்கு இைசதல் ெசய்வாய்-

ஏற் ண்பதற்கு மனமிைசய ேவண் ம், அரசு-இவ்வரசேபாகம், அவனதாக-மகற்
குாித்தாய்வி ன், அ கள்-ஐயேன, நாம் அவி ம்-பின் நாம் இவற்றின்ேமல் ெசல்
ேவட்ைகயவிந்ெதாழிேவா மாத ன் எ- .
யேசாதரன்

ற

ண்பதில் தனக்கு வி ப்பமின்ைம

ம்

ணர்த் வாள், "அரசு நீ

றத்தியாயின்" என் ம், தனக்குத் ற க் கண் வி ப்பமின்றாயி ம், யேசாதரன் தன்
ேவண் ேகாட்கு இைச ம் ெபா ட் "எனக்கும் அஃேத" என் ம் கூறினாள். "இரச நீர்
அமிர் " என்றாள், தான் நல்க வி ம் ம் உணவின் ஏற்ற
ற

ணர்த்தற்கு, உள்ளத்ேத

நிகழ்ந்தவழி, தன் ெசால்ைல ம் பிறநலங்கைள ம் விைழயான் என்ற க த்தால்,

அமிர்தமதி யேசாதரைன, "ைமந்தேனா
என் ம், இனி, இத்தைகய

ைகக்ெகாண்ட

ணவிைனத் தா

"இன் " என் ம், அதன்பால் ேவட்ைக ெயழி

ம் அவ

தற்கு இைசதல் ெசய்வாய்"

ம் ேகாடற்கா காைமயால்

ம், அதைன யவித்ெதா க

ேவண் ெமன்பாள், "அவி ம் நாம்" என் ம் கூறினாள். அ கள், மகளிர் தம்
கணவைன இவ்வா அைழப்ப மர . "அ த ண்க வ கள் ஈங்ெகன"1 எனக்
கண்ணகியார் கூ மா காண்க.
ற ேமற்ெகாள்வாைர விலக்குதல் அறமன்றாத
கூறினாள் என ணர்க.
---------1.சிலப். 16:43.

ன், அமிர்தமதி இவ்வண்ணம்
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யேசாதரன் சந்திரமதி டன் வி ந் ண்ண வ தல்.
ஆங்கவ ளகத் மாட்சி யறிந்தன னரச ேன ம்
ங்கிய ைலயி னாய்நீ ேவண் ய தைமக என்ேற
தாங்கல னவ்ைவ தன்ேனா டவள்மைன தான மர்ந்தான்
தீங்க

கு கின் தீய நய நன் னயம தாேம.
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உைர:- ஆங்கு-அவ்விடத்ேத, அரசன்-அரசனான யேசாதரன், அவள் அகத் மாட்சி
அறிந்தனேன

ம்- அமிர்தமதியின் மனமாண் கைள அறிந்தி ந்தானாயி

ைலயினாய்-ெப த்த

ைலகைள ைடயாய், நீ ேவண் ய

வி ம்பியதைனேய ெசய்வாயாக, என் -என்

ம்,

ங்கிய

அைமக-நீ

ெசால் , தாங்கலன்-நீட் யா

ெசன் , அவ்ைவ தன்ேனா -தாயாகிய சந்திரமதி டன், அவள் மைனஅவ்வமிர்தமதியின் அரண்மைனைய யைடந் , அமர்ந்தான்- உண ெகாள்ள
வி ம்பியி ந்தான், தீங்க

கு கின்-ேக

உைர ம், நல்நயம தாம்-

வ மாயின், தீய நய ம்-தீ பயக்கும்

ம் நலம் பயப்பதாகேவ ேதான் ம் எ- .

அமிர்தமதி அகத்ேத கணவன்பால் ெவ ப் ம் ெசய ல் ெகா ைம ம்
ெகாண்
த்தைல நன்கறிந்தி ப்ப ேதான்ற "அவளகத் மாட்சி யறிந்தனன்
அரசேன

ம்” என்றார். “இரசநீர் அமிர்

ைகக்ெகாண் ட

தற் கிைசதல் ெசய்வாய்"

(150) என் அமிர்தமதி ேவண் க்ெகாண்டதற்கு அவன் இைசந்ததைன "நீ ேவண் ய
தைமக" என்றான் என்றார். தங்கலன் என்ப எ ைகயின்பங் குறித் த் தாங்கல ெனன
நீண்ட . அவ்ைவ, தாய்,.
உண ேகாடற்கு இைசந்தவன் தன் தாய் மைனைய யைடந்
உடனைழத் க்ெகாண்

ேபாந்

இனிதி ந்தான் என்பார், "அமர்ந்தான்" என் ம்,

அக்காைல, அவன் அமிர்தமதி க திக் ெகாண்
வழங்கிய உைரயிைனக் ேகட்

அவைள ம்

க்கும் தீைமைய நிைனயா

அவள்

உண்ைம ெயன்ேற க தி ெயாழிந்தா ெனன் ம்,

அவ் ைர ேகட்டற்கு இனியவா யி ந்தனேவ யன்றி, உண்ைம யன்பாகிய உள்ளீ
இல்லாதன ெவன்றற்குத் "தீயநயம்" என் ம் கூறினார்.
ெசால் தன் இனிைமத் ேதாற்றத்தால் ேகட்டார் மனத்ேத ெசால் வார்பால் அன்பம்
உண்ைம ற ம் ெகாள்ளச் ெசய்த ன் "நயம்" எனப்பட்ட . ேகெடய் ம்
ஊ ைடயார்க்கு, அக்ேகட் ைனப் பயக்கும் ெசால்

ம் ெசய்ைக ம் நலம்

பயப்பனவாய்த் ேதான்றி அவைர அவற்ைறேய வி ம்பப்பண்
கு கின் தீயநய ம் நன்னயமதாேம" என்றார்.
----------அமிர்தமதி உணவில் நஞ்சுகலந் தளித்தல்
நஞ்ெசா கலந்த ேதனி ன ஞ்சுைவ ெபாிய வாக

தல் பற்றி, "தீங்க
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எஞ்ச லட் கங்கள் இ வி ம ந் ெகன்ேற
வஞ்சைன வ த் * மாமி தன் டன் வர க் கீந்தாள்
நஞ்ெசா

படாத தா

மகெனா † நயந்

ெகாண்டாள்.
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---------(பாடம்)* மஞ்சைன விலக்கி. † பிறெரா .
உைர:- நஞ்ெசா
கலந்ததனா

கலந்த-விடம் கலந் ள்ள, ேதனின் ந ஞ்சுைவ-ேதைனக்

ண்டாகிய நறியசுைவ, ெபாியவாக-மிகுதியாக ைடய, எஞ்சல் இல்

அட் கங்கள் - ேவ

சுைவயி

அ ந் க என் -இ
ெசாற்களால் வற்

ம் குைறபா ல்லாத பண்ணியங்கைள, இ வி ம்

ம் உண்பீர்களாக என் , வஞ்சைன வ த் -வஞ்சைனயான
த்தி, மாமிதன்

கணவனாகிய யேசாதர
தான் தன்மகன் தன்ேனா

டன் வர

க்கும், ஈந்தாள்-அளித்

க்கு-மாமியாகிய சந்திரமதியடன்
உண்பித்தாள். தான் மகெனா -

உடனி க்க இ ந் , நஞ்ெசா படாத-நஞ்சு கலவாத

பண்ணியங்கைள, நயந் ெகாண்டாள்-வி ம்பி ண்டாள் எ- .
நஞ்சிைனத் ேதனிற் கலந்

அதைனப் பண்ணிகாரத் ேதா

சிறி ம் ெதாியாவைகயிற் சைமத்தைம ேதான்ற, "நஞ்ெசா

ேசர்த் , நஞ்சின் சுைவ
கலந்த ேதனின்;

ந ஞ்சுைவ ெபாியவாக" என் ம், இந்நஞ்சு கலப்பால் உண்டாகிய குைறபாெடாழிய,
ேவ

வைகயால் எவ்வைகச் சுைவத்திறத் ம் குைறவின்ைம விளங்க, "எஞ்ச ல்

அட் கங்கள்" என் ம் கூறினார். அட் கம், இனிப் ப் பண்டம்; பண்ணிகாரம்
என்ற ம் இ ேவ, சுைவமிகுதியால் பைடத்த அட் கங்கள் ெதவிட் யேபா ம்,
பல்வைக நய ைரகளால் இ வைர ம் வற்
த்தி உண்பித்தைம ேதான்ற "வஞ்சைன
வ த் " என் ம், நஞ்சுைடயவற்ைறேய நா

ண்பித்தைமயின் "வஞ்சைன"ெயன் ம்,

தன் மகைனக் ேகாறல் க த்தன்ைமயின், அவன், தன்ெனா
நஞ்சிலாதவற்ைற

ண்

மா

ெசய்தைமயின்,

"நஞ்ெசா படாத தா ம் மகெனா நயந்த
இனி லட் கம் என்ேற ெகாள்ளி மாம்.
சந்திரமதி தன் மகேனா

ந்

இ ந்

உண்ப

ெகாண்டாள்" என் ம் கூறினார்.

குறித் த் தான் தன் மகெனா

இ ந்

உண்ப காட் வாளாய், அமிர்தமதி தன் க த்ைத
த் க்ெகாள் ம் திறம்
குறிக்கற்பாற் . நஞ்சில்லாதவற்ைற ண்ட ல் ெவ ப் ப் பிறவாைமயின் "நயந்
ெகாண் டாள்" என ணர்க.
--------யேசாதர

ம் சந்திரமதி ம் நஞ்சுண்டதனால் இறந்

விலங்குகதி ட் பிறத்தல்
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நஞ்ச பரந்த ேபாழ்தின் ந ங்கினர் மயங்கி ழ்ந்தார்
அஞ்சினர் மரணஞ் சிந்ைத யைடந்த
தல தங்கண்
ஞ்சிய விைனகள் தீய குந்தன ெபாறிகள் ெபான்றித்
ஞ்சினர்

யரத்

ஞ்சா விலங்கிைடத்

உைர:- நஞ்சு பரந்த ேபாழ்தின்-விடமான
மயங்கி

ழ்ந்தார்-உடல் ந ங்கி அறி
நன்

தீ

கா
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உடற்குள் பரவிய காலத்தில், ந ங்கினர்

கலங்கித் தளர்ந்

அஞ்சினர்-தம் யிர்க்குக் ேக வ வ ணர்ந்
தல-பிறந்

ன்னி னாேர.

நிலத்தில்

ழ்ந் , மரணம்

அஞ்சினாராக, சிந்ைதயைடந்த

ம் சிந்தைன ண்டாகிய நாள் தலாக, தங்கண் ஞ்சிய

தீயவிைனகள்-தம்மிடத்ேத மிக்குற்ற தீவிைனகள், குந்தன-தம்பயனாகிய
ெசய்ய

ற்றன, ெபாறிகள் ெபான்றித்

ன்பத்ைதச்

ஞ்சினர்-ெபாறிையந் ம் லங்கலங்கித்

த மாறிக் ெகட் உயிர் றந்தனர், யரம் ஞ்சா விலங்கிைட- ன்பம்
குைறத ல்லாத விலங்குகதி ட் பிறப்பாராயினார் எ- .
நஞ்சு உட ற் பரவிய ம் கு தியின்

ய்ைமையக் ெக த்

அதைனக்

குளிர்வித்த ன், ந க்க ம் மயக்க ம் அைடய ெவய்திய ேதான்ற. "ந ங்கினர்
மயங்கி ழ்ந்தார்" என்றார். நலந்தீங்கிைனப் பகுத் ண ம் நல் ணனர்
பிறந்தபின்ேப விைனகள் ெதாடர்த ன் "சிந்ைத யைடந்த
தல தங்கண் ஞ்சிய
விைனகள்" என்றார். உயிர் நீங்குகாலத் அதற்கு ன்னாகப் ெபாறிகள் ல ணர்
ெக த ன் "ெபாறிகள் ெபான்றித் ஞ்சினர்" என்றார். நால்வைகக்கதி ம் ன்பத் க்
கிடமாயி
" யரந்

ம், மக்கட்கதிைய ேநாக்க, விலங்குகதி
ஞ்சா விலங்கிைடத்

சந்திரமதி ம் விலங்குகதி ள்
மா ய ற்றனர்"(170) என்

ன்பம் ெபாி ைடத்தாக ன்

ன்னினார்" என்றார்; பிறாண் ம், யேசாதர
ன் ற்ற

ம்

கூ வார், "ஒல்வதற்க

ஓ தல் காண்க.

-------அமிர்தமதிைய யிகழ்ந் உைழயர் தம் ட் கூறிக்ெகாள்ளல்
எண்க க் கிைசவி லாத இைறவியா மிவள்தன் ெசய்ைக
கண்க க் கிைசவி லாத கைடயைனக் க தி ெநஞ்சின்
மண்க க் கிைறவ னாய வர க்கு மரணஞ் ெசய்தாள்
ெபண்களிற் ேகாத னாேள ெபாியபா வத்த ெளன்றார்.
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உைர:- இைறவியாம் இவள் தன் ெசய்ைக-அரசியாகிய
இவ்வமிர்தமதியின் நிைன ம் ெசால்
- எண்

ம் ெசய்ைக ம், எண்க

தற்குச் சிறி ம் ெபா ந்தாதைவயாகும், கண்க

க்கு இைச

க்கு இைசவிலாத

கைடயைன - பார்த்தற்காகாத கீழ்மகனான அட்டபங்கைன, ெநஞ்சின் க தி -

இலாத
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கள்ளமனத்தால் காத
ேவந்த

ற் , மண்க

ம் தனக்குக் கணவ

க்கு இைறவனாய வர

மாகிய யேசாதர

க்கு - மண்

லகமக்கட்கு

க்கு, மரணம் ெசய்தாள்-

உயிர்க்ேகட் ைனச் ெசய்தாள், ெபண்களின் ேகாதனாள் - ெபண் பிறப்பின்
குற்றெமல்லாம் திரண்

ஓர் உ க்ெகாண்டாற் ேபால்பவளான இவ்வமிர்தமதி, ெபாிய

பாவத்தாள் - ெபாிய பாவியாவாள், என்றார் - என்
ெகாள்வாராயினர் எ- .

உைழயர் தம் ட் கூறிக்

ெசய்ைக ெயனப் ெபா ப்படக் கூறிைமயின், நிைன ம் ெசால்
ெகாள்ளப்பட்டன. எண்

ந்திறம் பலவாத ன், "எண்க

ம்

க் கிைசவிலாத" என்றார்.

பார்த்தற்கு மனம்ெபாறாைமயின், கண்ேம ேலற்றிக் கூறினார். தனக்கு
அக்கைடயன்பா ண்டாகிய காத ம் கள்ளக்கூட்ட ம் றத்ேத ேதான்றாவைகயிற்
கரந்ெதா குதல் பற்றி, "ெநஞ்சின் க தி" என இகழ்ந்தனர். யேசாதரன் மரணத்தால்
இவ்வமிர்தமதி கணவைன யிழந்தேத யன்றி நாட் மக்கள் ேவந்தைன யிழந்தனர்
என்றற்கு, "மண்க க் கிைறவனாய வர க்கு மரணம் ெசய்தாள்" என்பாராயினர்.
தான் க திய தீய காமவின்பம் குறித் த் தன் கணவைனக் ெகான் நாட் மக்கட்கும்
அரசனில்லாப் ெப ந் ன்பத்ைதச் ெசய்தைம கண் மிக்க அ வ ப் ற் இகழ்ந்
பழிக்கின்றார்களாத ன், "ேகாதனாள்" என் ம் "ெபாிய பாவத்தள்" என் ம்
பழிப்பாராயினர். ேகா , குற்றம்.
--------ெபாிேயார் சிலர் தம் ட் கூறிக் ெகாள் தல்
தீதகல் கட ளாகச் ெசய்தேதார் ப ைம யின்கண்
காதர லகி தன்கண் க திய
த்தல் கண் ஞ்
ேசதன வ
ேதவிக் ெகறிந்தனன் ெதாிெவான் றில்லான்
ஆதலால் வந்த தின்ெறன் ற ங்கினர் சிலர்கெளல்லாம்.
உைர:-தீ
க
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அகல் கட ளாக – குற்றத்ைதக்ெக க்கும் கட ளாகக் காண்ேபார்

மா , ெசய்த

ஓர் ப ைமயின்கண் - ெசய்யப்பட்டதாகிய ஒ

ப ைமயினிடத்ேத, காதரம் - உண்டாகிய ெவ ப் ம், உலகு இதன்கண் இவ் லகத்தில், க திய
த் த் த வைதக்கண்

த்தல் கண் ம் - ஒ வர்க்குத் தாம் க திய க மங்கைள
ைவத் ம், ேதவிக்கு - ேதவிவ வாகச் ெசய்யப்பட்ட

அேசதனமாகிய பாைவக்கு, ேசதனவ
வ வம்ெசய்

எறிந்தனன் - ேசதனமாகிய ேகாழியின்

அதைனப் ப யிட்டான், ெதாி

ஒன்றில்லான் - ஆராய்ச்சியில்லாத

இவ்ேவந்தன், ஆதலால் - ஆைகயினால்தான், இன்

- இப்ேபா , வந்த

- இக்ேக
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எய் வதாயிற் , என் சிலர்கள் எல்லாம் அ ங்கினர் - என் ெசால் ச் சில
அறிந்ேதார் வ ந்தினார்கள் எ- .
தம்ைம வ த் ம்

ன்பம் அகற் ெமன்ற க த்தால் மக்கள் ெதய்வ வ

சைமத்

வழிப கின்றன ெரன்றதற்கு, " தீதகல் கட ளாகச் ெசய்தேதார் ப ைம" என் ம்,
அதன்பால் ஒ வர் ெசய் ம் குற்ற ம் குணமாய் அவர் க திய க மத்ைத
த் த்
த வ உண்ைமயின், ”காதரம் க திய
மாக்ேகாழிையக் ெகான்ற குற்றேம இன்
என்

நிைனந்

த்தல் கண் ம்" என் ம் கூறினர்.
யேசாதரற்குண்டாய ேகட் ற்குக் காரணம்

கூ த ன், அக்ேகாழிப் ப

ெகாடாதி ப்பின் ேகெடான் ம்

நிகழ்ந்திராெதன்ற க த்தால், "ேசதன வ
ேதவிக் ெகறிந்தனன்" என் ம்,
ேதவிவ
ம் அேசதன மாதைலத் ெதாிந்தில ெனன்றதற்குத் "ெதாிெவான்றில்லான்"
என் ம் கூறினர். அேசதனப்ெபா ளாயி
"ேசதனவ

ம், ேசதனமாகக் க திப் ப யிட்டைமயின்,

" என்றார் எனவறிக. இவ்வாராய்ச்சியிைனச் ெசய்ேவார்

சிலராத னா

ம், அவரைனவ ம் ஒப்பக் க

தலா

ம், "சிலர்கெளல்லாம்"

என்றார்கள், விகுதிேமல் விகுதி.
------நகரமாந்தர் தம் ட் கூறிக்ெகாள் தல்
அறப்ெபா ள் கர்தல் ெசல்லா ன ந்தவர்க் ெகளிய னல்லன்
மறப்ெபா ள் மயங்கி ைவயத் தரசியல் மகிழ்ந் ெசன்றான்
இறப்ப மிைளயர் ேபாகத் திவறின வி தி யின்கண்
சிறப் ைட மரண மில்ைலச் ெசல்கதி ெயன்ெகா ெலன்றார்.
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உைர:-அறப்ெபா ள் கர்தல் ெசல்லான் - இவ்ேவந்தன் அறத்தால் ெபா ளீட்
கர்வன கர்வைத ஒழித்தான். அ ந்தவர்க்கு எளியன் அல்லன் - அாிய
தவத்ைத ைடய ெபாிேயாைரப் பார்க்க வி ம்பிற்றிலன், மறப்ெபா ள் மயங்கி மறத்தால் ெபா ள்ெசய்
மண்

அறி

மயங்கி, ைவயத்

அரசு இயல் மகிழ்ந்

-

லகத்ேத தன்னரசிய ல் வ ம் ேபாகத்தால் மதங்ெகாண் , ெசன்றான் -

ஒ கிய டன், இைளயர் ேபாகத்

இறப்ப ம் இவறினன் - மகளிர் ேபாகத்தில்

அள கடந்த பற் ள்ளம்ெகாண்டான், இ தியின்கண் -

வி

ம், சிறப் ைட மரணம்

இல்ைல - சான்ேறார் க ம் சிறப் ைடய சா ம் ெபறானாயினன், ெசல்கதி என்ெகால்
- இவன் ெசன்ற கதிதான் யாேதா, என்றனர் - என்
எ- .
"சிறப் ைட மரபிற் ெபா

ம் இன்ப ம் அறத்

தம் ட் ேபசிக்ெகாள்வாராயினர்

வழிப்ப உம்"1 என்பவாக ன்,

அறேம ெபா ளீட்டற்கு ெநறியாதல் ெபற்றாம். அறத்தற் ெபா ளீட்டக் க தாைமயின்,
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"அறப்ெபா ள்

கர்தல் ெசல்லான்" என்றார்.

ன்ற

விகாரத்தால் ெதாக்க .

அாிய தவத்ைத ைடயவர், காட்சிக் ெகளியனாய வழிப்ேபாந் அல்லன க ந்
அறமாவன ணர்த்தி நன்ெனறிக்கண் உய்ப்பராத ன் அவைர ஏலாைம இவற்குக்
ேகடாயிற் . மறவிைன ாிந் மக்கள் மனம் வ ந்தக்கண் அ ளா அவர்
ெபா ைள வவ்விப் ெப ம் இன்பேம இன்பமாகக் க தி ெயா கினைமயின்,
"மறப்ெபா ள் மயங்கி" என் ம், இவ்வா
தனக்கு உ தி நாடா

நடாத் ம் அரசியற் ேபாகத்தால் ெச க்கி,

ெகட்டாெனன்பார், "அரசியல் மகிழ்ந் " என் ம், கழிகாமம்

"அறந்ெதாி திகிாிக்கு வழியைடயாகும் தீ "2 என்பதைன
"இறப்ப ம் இைளயர் ேபாகத்
வாள்வாய்ப்படா

ணரானாயினா ெனன்றற்கு,

இவறினன்" என் ம், ேபார்ப் றத்ேத பைகவர்

நஞ்சூட்டப் பட்

இறந்தைமயின், "சிறப் ைட மரண மில்ைல"

ெயன் ம், இவ்வியல்பிைன ைடேயான் இறந்தால் விண் கான் என்

ன் கத்தால்

அறிந்தி த்த ன், "ெசல்கதி ெயன்ெகால்" என் ம் கூறி வ ந்தினர்; "ேநாற்ேறார் மன்ற
தாேம கூற்றம், ேகா
கூ தல் காண்க.

ற விளியார் பிறர்ெகாள விளிந்ேதார்"3 என்

சான்ேறார்

-------1. றம். 31. 2.பதிற்.22. 3.அகம்.61.
அமிர்தமதி மிக்க ய ற்றாள்ேபால ந த்ெதா குதல்.
இைனயன ைழயர் தா ம் எழில்நக ரத் ளா ம்
நிைனவன நிைனந் ெநஞ்சின் ெநகிழ்ந்தனர் லம்பி வாடக்
கைனகழ லரசன் ேதவி க திய வ
த்தாள்
மனநனி வ தின் மாழ்கி ைமந்தைன வ க ெவன்றாள்.
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உைர:- உைழயர்தா ம்- அரசியற்சுற்றத்தா ம், எழில் நகரத் ளா ம் - அழகிய
நகரத் ள்ள சான்ேறார்க

ம்,

இைனயன நிைனவன - இைவேபால்வன பலவற்ைற, ெநஞ்சில் நிைனந்

-

மனத்தில் எண்ணி, ெநகிழ்ந்தனர் லம்பி வாட- உ கிப் லம்பி வாட்ட ெமய்தினாராக,
கைனகழல் அரசன் ேதவி - ஒ க்கின்ற ரகண்ைடயணிந்த ேவந்த க்கு
மைனவியாகிய அமிர்தமதி, க திய அ
நிைறேவற்றிக்ெகாண்டாளாயி

த்தாள் - தான் க திய க த்திைன இனி

ம், வ தின் - வ ய, மனம் நனிமாழ்கி- மனம் மிக

வ ந்தினாள் ேபால் ந த் , ைமந்தைன வ க என்றாள். - மகனான யேசாமதிைய
வ மா பணித்தாள். எ- .
உைழேயார், அரண்மைனக்கண் இ ந் , அரசப் ெப மக்கட்குக் குற்ேறவல் ாி ம்
பணியாளர்; அரசர்க்கு ஆவன அறிந்

அந்தப் ரம் ேபாந்

அறிவித்ெதா கும்
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அரசியற் சுற்றத்தார்
ராத ன்,

தலாயினார். இவர்கள் அரசர்களின் ெநஞ்சறிந்ெதா குபவ

தற்கண் கூறினார். நகர ளாெரனப் ெபா ப்படக் கூறினாேர

சிறப் ைடய சான்ேறாேர அரசனால் மதிக்கப் ெப த

ன், ஈண்

ம்

அவேர

ெகாள்ளப்பட்டனர். யேசாதரைனக் "கைனகழ லரசன்" என்றார், அக்கழல்யாப்
அவற்குச் சிறப் ைட மரணம் தாரா
அஃதாவ , அரசைனக் ெகான்
வின்பம்

ஒழிந்தைம வற்

த்தற்கு. அ

தான் வி ம்பிய அட்டபங்கேனா

ய்த்தல், யேசாதரனாகிய கணவ

க த் ;
கள்ளக்க்காம

ம், மாமியாகிய சந்திரமதி ம்

இறப்பக்கண் ம் மனம் வ த்த றாைமயின், உலேகார் இகழ்ச்சி ெயண்ணி, ஆற் றா
லம் வாள் ேபால் வ ய ந க்கின்றா ெளன்றற்கு, "மனம்நனி வ தின் மாழ்கி"
ெயன்றார்.
-------மகைன அரசனாகுக எனப் பணித்தல்
இைனயனீ தனிைய யாகி யிைறவனிற் பிாிந்த ெதன்கண்
விைனயினால் விைள கண்டாய் வி த்தி மனத் ெவந்ேநாய்
ைன
கவித் ப் மி ெபா க்க ந் தாள்க ெவன்ேற
மனநனி மகிழ்ந் தி ந்தாள் மைறபதிக் க த மாவாள்.
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உைர:- நீ தனிையயாகி இைனயல் - மகேன, நீ தனித்தைமயால் வ ந் தல் ஒழிக,
இைறவனிற் பிாிந்த - அரசைன விட் யாம் பிாிந்த , என்கண் விைனயினால்
விைள - என்னிடத் ண்டாகிய தீவிைனயின் பயனாகும். மனத் ெவந்ேநாய்
வி த்தி
கவித்

- நின் மனத்தில் உண்டாகிய மிக்க வ த்தத்ைத வி வாயாக, ைன
- ெபான்

ெபா க் க ந்
என்

- என்

ம் மணி ம் ெகாண்

- மண்
ெசால்

லகு நினக்ேக

ைனந்த

யிைன சூ க்ெகாண் ,

மி

ாித்தாமா , ஆள்க - ஆட்சி ாிவாயாக,

வி த் , மைறபதிக்கு அ தமாவாள் - இறந்த ேவந்தனான

யேசாதர க்கு அ தம்ேபால் இன்பந் தந்தவளான அமிர்தமதி, மனம் நனி
மகிழ்ந்தி ந்தாள்- தன் மனத்ேத மிக்க மகிழ்ச்சி டன் இ ந் வரலானாள். எ - .
தந்ைத இறந்ததற்குாிய காரணத்ைத யறியா , பிாி

நிைனந்

தாய் ன் ேபாந்த

மக க்குத் ேத தல் கூற ற்றவள், "நீ தனிையயாகி இைனயல்" என்றாள். நீ
இவ்விளைமப் ேபாதில் நின் தந்ைதைய இழந் தனித்தற்கு ஏ வாகிய விைன
என்பால் உண்டாகிய

எனத் தான் ெசய்த தீவிைனைய ஒளியா

ைரப்பாள்,

இைறவனிற் பிாிந்த என்கண் விைனயினால் விைள கண்டாய்" என்றாள், அதைன
ண்ைம ைரயாகக் ெகாள்ளா * ன்ப மிகுதியால் ஆற்றா ைரக்கும் ெசால்ெலன
யேசாமதி ம் பிற ம் ெகாள்வெரன அவள் நன்கறிவாளாத ன், கண்டாய்,
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அைசநிைல. வ யார் ெம யார் அைனவர்க்கும் நிலம் ெபா என்பைத விலக்கி,
வ
ைடயார்க்ேக ாித்ெதனத் தனக்ேக ாித்தாமா ஆட்சி ாிதல் ேவண்
ெமன்றற்கு," மி ெபா க்க ந் தாள்க" என்றாள். மைறபதி, யேசாதரன்;
கள்ளக்காதலனான அட்டபங்க க்கும் இைய ம்.
-----------யேசாமதி அரசா தல்
வாரணி ரச மார்ப்ப மணி ைன மகுடஞ் சூ
ஏரணி யார மார்ப னிேசாமதி யிைறைம ெயய்தி
சீரணி ய கள் ெசல்வத் தி வற ம ளல் ெசல்லான்
ஓரணி யாக மாத
உைர:-வார் அணி
மகுடம் சூ

வைகயங் கட

ளாழ்ந்தான்.

ரசம் ஆர்ப்ப - வார்க்கட்டைமந்த

- மணிகளால் ைனயப் பட்ட

இேசாமதி - அழகிய
எய்தி - அரசு
அ கபரேமட்
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ரசு

ழங்க, மணி ைன

யணிந் , ஏர் அணி ஆரமார்பன்

ணார மணிந்த மார்பிைன

ைடயனாகிய யேசாமதி, இைறைம

ைற எய்தி ம், சீரணி அ கள் - சிறப் ப் ெபா ந்திய அ களாகிய
ைரத் த ளிய, ெசல்வத் தி வறம் -

தரவல்ல அறத்ைத, அ ளல் ெசல்லான் - ேமற்ெகாண்

றக்க வின்ப ம்

ேப ம்

உயிர்க்கு அ ளறத்ைதச்

ெசய்யாமல், மாதர் அணியாக - மகளிர் கூட்டேம தனக்கு அணியாகக் ெகாண் ,
உவைகயங் கட ள் ஆழ்ந்தான் - காமக்களிப்பாகிய கடற்குள் ழ்கிக் கைரேயற
மாட்டா அத ள் அ ந்தினான். எ- .
----------*உண்ைம ைரயாகக் ெகாள்வானால், " இைறவன் நிற்பிாிந்த
விைனயினால் விைள " என் ெகாள்ளற்பாலன்.
மணிக்குயிற்றிச் ெசய்த ெசம்ெபான்

என் (நஞ்சூட் ய)

யாத ன், "மணி ைன மகுடம்" என்றார். ஏர்,

அழகு. அரெசய்திய பயன், அ கள் உைரத்த அ ளறம் ேமற்ெகாண் ெடா கதேலயாக;
யேசாமதி அதைனச் ெசய்யாைமயின், "தி வறம் அ ளல் ெசல்லான்" என்றார்.
ெமய்ம்ைம ேசர்ந்த கழாதல் ேதான்ற, "சீரணி அ கள்" என் ம், அவர் அ ளிய அறம்,
ம ைமயில் றக்கவின்ப ம் அதன்
வில்
ேப ம் பயக்கும் சிறப் ைடத்
ெதன்பார், "ெசல்வத் தி வறம்" என் ம் கூறினார். "சீரணி ய கள்" என்
வதனால், தி வறம்

ண்டார் இம்ைமயில் கழ் ெப த

சிறப்பித்த

ம் உைரத்தவாறாம்.

அறத்ைதச் "ெசய்த" ெலன்னா , "அ ளல்" என்றார், ெசய்ைக உயிர்கட்குச் ெசய் ம்
அ ேள என்றற்கு. உயிர்க்கு அ ள் ெசய்தைல அணியாகக் ெகாள்ளா , மகளிர்
கூட்டேம அணியாகக் க தினா ெனன்பார், "மாதர் அணியாக" என்றார். ஓர், அைச.
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இனி, ஓரணியாக என்ேற ெகாண் , ஒ தைலயாக என் மாம். மாதர் த ம்
காமவின்பத்திற்கு அ ைமயாகி, அதனின் ம் தன்ைன மீட் க் ெகாள்
ம ைகயின்றி ெம ந்தான் என்பார், "உவைகயங்கட

ம்

ள் ஆழ்ந்தான்" என்றார்.

அபய சி மாாிதத்த க்குக் கூறல்
இைனயன விைனயி னாகு மியல்பி ெதாிதி யாயின்
இைனயன ைணவ ராகு மிைனயாின் விைள மின்பம்
இைனய ெதளிவி லாதார் இ நில வரசு ெசய்ைக
வைனமலர் மகுட மாாி தத்தேன மதியி ெதன்றான்.
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உைர:- வைனமலர் மகுட மாாிதத்தேன - ெதா க்கப் பட்ட மலர்மாைல ம்
மணி

ைடய மாாிதத்தேன, ஆயின் - ஆரா மிடத் , விைனயினாகும் இயல் -

ெசய் ம் விைனகளினா

ண்டாகும் பயன், இைனயன - இத்தன்ைமயனவாகும், இ

ெதாிதி - இதைன யறிவாயாக, ைணவராகும் இைளயாின் விைள ம் இன்பம் மைனவி ெயன் ம் தாெயன் ம் ைணெசய்பவராகிய மகளிரால் உண்டாகும்
இன்ப ம், இைனயன - இக்கூறிய இயல்பினவாகும், ெதளிவிலாதார் - ெதளிந்த
அறிவில்லாதார், அரசு ெசய்ைக - அரசு ாி ம்திற ம், இைனய
இ மதி - இதைன மனத்ேத எண்
எ- .

வாயாக, என்றான் - என்

ஒ வர் ெசய் ம் விைனயியல் , அ
ன்பம் பயப்பித்த ன், "இ

அபய சி கூறினான்

விைளக்கும் பயனால் விளங்குத ன்,

"விைனயினாகும் இயல் " என் ம், இதைனத் ெதாிந்
ெப கித்

- இத்தன்ைமத்தாகும்,

உணராதவழி விைனகள்

ெதாிதி" என் ம், மைனவியாகிய

அமிர்தமதியால் சிறப்பில் இறப் ம், தாயாகிய சந்திரமதியால் ெகாைலவிைன ம்
எய்தக் காட் யதனால், " ைணவராகும் இைளயாின் விைள ம் இன்பம்" என் ம்,
யேசாமதி ெதளிந்த அறிவிலனாத

ன், மகளிராற் ெப ம் காமவின்பேம ெபாிெதனக்

க தி மயங்குதைலக் காட் த ன், "ெதளிவிலார் இ நிலவரசு ெசய்ைக இைனய "
என் ம் கூறினான். "மதியி " என் மாாிதத்தற்குக் கூறிய , அவைன நன்ெனறிக்கட்
ெச த் ம் குறிப்பின னாதைல வற்
த்திற் .
இரண்டாவ
---------------

ச க்கம்

ற்றிற் .

