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யேசாதர காவியம் -

ன்றாவ

ச க்கம்

இப்பகுதிக்கண், அமிர்தமதியால் நஞ்சூட் க் ெகால்லப்பட்ட யேசாதர

ம்

சந்திரமதி ம் விந்தமைலச்சார ல் மயிலா ம், உஞ்சயினி நகர்ப் றத் ச் ேசாியில்
நாயாகி ம்

ைறேய பிறந் , அரசனாகிய யேசாமதிபால் உபாயனமாக வந்

வளர்வ ம், ஒ நாள் மயில் அட்டபங்கைனக் கண்
ேபாத

ம், அமிர்தமதி அதைன ஒ

கல்லாெலறிந்

அவன் கண்கைளக் குத்திவிட் ப்
ழ்த்த

ம்,

ழ்ந்த மயிைல நாய்

தன் வாயாற் கவ்விச் ெசல் ழி அம்மயில் இறப்ப ம், அரசன் ஆராயா
ெகால்வ ம், மயில் பின்

ள்ளம் பன்றியாய்ப் பிறந் ழ

க நாகமாய்த் ேதான்றி வரக்கண்
ெகான்ற ம், பன்றி பின் ஒ

அதைனக் ெகான்ேறக
தைல ஒ

நாையக்

ங்கால், நாய் ஒ

மீனாய்ப் பிறக்க, க நாகம்

அரசனால் ெகால்லப் ப வ ம்,

ேசர்ந்

ம், அப்பன்றிைய ஒ
தைலயாய்ப் பிறந்

ெபண்ணாய்ப் பிறக்க, மீன் ஆணாடாய்த்

ேதான்றி அப்ெபண்ணாட் ைனக் கூ வ ம், பின் அ ேவ அவ்யாட் ன் க வில்
தங்கிப் பிறப்ப ம், தாயா

ெகால்லப்ப வ ம், தகர்க்குட்

அரண்மைனயில்

வளர்வ ம், தாயா , பின் , க ங்கநாட் ல் எ ைமயாய்ப் பிறப்ப ம், தகர்க்குட்
ெகாைல ண்ப ம்,

வில் இரண் ம் நகர ம ங்கில் உள்ள பைறச்ேசாியில்

ேகாழிகளாய்ப் பிறந்தி ப்ப ம், அரசன் அவ்விரண்ைட ம் கண்
அரண்மைனக்குக் ெகாண்

ெசன் , சண்டகன்மியிடம் தந்

வி ப்ப ற் த் தன்

வளர்க்க எனப்

3
பணிப்ப ம், அவனால் ெகாழி யிரண் ம் இனி
கூறப்ப கின்றன.

வளர்ந்

வ வ ம் பிற ம்

---------மற்ற மன்னன் மதிமதி ெயன்றிவர்
நற்ற வத்திைற நல்லறம் ல்லலாம்
பற்றி ேனா
ந்தனர் பல்பிறப்
ற்ற தாகு

ைரக்கு

கின்றேத.
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உைர:-மன்னன்-அரசனாகிய யேசாதரன், மதிமதி என்ற இவர் - சந்திரமதி என்ற
இவ்வி வ ம், நல் தவத்

இைற - நல்ல தவத் க்கு

ைரத்த ளிய, நல் அறம் ல்லலாம் பற்றிேனா
ந்தனர் - இறந்தனராயி

ம், பல்பிறப் உற்ற

எய்திய திறம், உைரக்கு உ கின்ற
யி க்கின்றதாம் எ- .

தல்வனாகிய அ கபரேமட்

- நல்ல அறத்ைதச் ேச ம் க த் டன்,
- அவர்கள் பல பிறப் க்கைள

- ஈண் ச் ெசால்

தற்குப் ெபா ந்தி

மற் , அ, அைசநிைல. என்ற என்பதன் ஈற்றகரம் விகாரத்தால் ெகட்ட . பிறவிைய
யறக் ெக க்கும்

ேப

கைடேபாக யன்
தவப்பயனாய்ப் ெபற்

நல்கும் தவமாத ன் "நற்றவம்" என் ம், அதைனக்

தன்ைம ெயய்தினானாத ன் "இைற" ெயன் ம்,
மன் யிர் அறிந் ஆற்றி உய் மா ணர்த்திய நன்ைம

ைடைமயின், அவன ளிய அ ளறத்ைத "நல்லறம்" என் ம் கூறினார்.
இறக்குங்காலத்ேத அ க ைரத் த ளிய அறெநறிையக் ைகப்பற்ற விைழந்த
விைழவின ராயி

ம், அதற் ேகற்ற பிறவி ெபறா

அலம தைலக் கூற

விலங்குகதி ட் பிறந்

ற்றைமயின், "பல்பிறப் உற்ற

உைரக்கு

கின்ற " என்றார்.

எனேவ, பலவாகிய தீவிைனப் பயைன ன்னர் கர்ந்
வில் நல்விைனப் பயைன
கர்ப ெவன்ப ெபற்றாம். இந்நல்விைனப் பயன் இவ்வி வர்க்கும் ேகாழிப் பிறப்பிற்
ைக கூ ந்திறம் நான்கு ஐந்தாஞ் ச க்கங்களிற் கூறப்ப கின்ற . ஆயி ம் என்ப
எஞ்சி நின்ற . ஆகும் என்ப பிாித் க் கூட்டப்பட்ட . உைரக்கு தனிைலத்
ெதாழிற் ெபயர்; ஒ ெசால் வி க்காடாய்க் ேகாட

ெமான் .

----------யேசாதரன் மயிலாய்ப் பிறத்தல்
விந்த நாம விலங்க ன் மன்னவன்
வந்ெதார் மாமயி ன்வயிற் றண்டமாய்
நந் நாளிைட நாெயா கண்டகன்
வந்ெதார் வாளியி னான

வாட் னான்.
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4

உைர:- மன்னவன்-ேவந்தனான யேசாதரன், விந்தநாம விலங்க
ெபயைர

ைடய மைல யிடத்ேத வா ம், ஓர் மாமயி ன் வயிற்

ல்-விந்த ெமன்ற
வந் -ஓர் அழகிய

மயி ன் க வில் வந் , அண்டமாய் நந் ம் நாள் இைட- ட்ைடயாய்க் க
வ ம் நாளில், கண்டகன்-ேவட் வெனா வன், நாெயா
ேபாந் , ஓர் வாளியினான்-ஓர் அம்பினால், அ
ழ்த்தினான் எ- .

ற்றி

வந் -ேவட்ைடநா டன்

வாட் னான்-அம் மயிைலக் ெகான்

விலங்கல், மைல. விந்த நாம விலங்கல், விந்தமைல. மன்னவன், யேசாதரனாகிய
உயிர். நந் தல், ெப குதல்; ஈண் க் க
மண்ணில் பிறத்தற்குாிய காலம் வ

ற் தல். க வில்

ட்ைடயாய்த் ேதான்றி

ன்ேன தாய் மயில் ெகால்லப்பட்ட ெதன்பார்,

"நந் நாளிைட" என் ம், "வாளியினான வாட் னா" ெனன் ம் கூறினார். க
மயிெலன்ப க தா நாயால் வைளத் வாளியினால் வாட் ன ேவட் வன

ற்ற

மனக்ெகா ைமையக் குறிப்பால் உணர்த் வார், "கண்டகன்" என்றார்.
---------ட்ைடைய ேவட் வன் வளர்த்தல்
அம்பின் வா மி ழண்ட* ெம த்தவன்
வம் வாரண ட்ைடயின் ைவத் டன்
ெகாம்ப னாயி ெகாண் வளர்க்ெகன
நம் காமர் ளிஞிைக நல்கினான்.
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-------(பாடம்)*வாய்வி மண்ட.
உைர:- அம்பின் வாய் உமிழ் அண்டம்-பட்ட மயி ன் வயிற்றில் ைதப் ண்
அம் பட்ட வாய்வழி ெவளிப்பட்ட

ட்ைடைய, அவன் எ த்

ந்த

- அவ்ேவட் வன்

எ த் , நம் - தான் வி ம் கின்ற, காமர் ளிஞி ைக - அழகிய ேவட் வச்சியின்
ைகயில், ெகாம்பனாய் - ெகாம் ேபால்பவேள, இ
ைகெகாண் , வாரண வம்
திதாக இட்ட

ட்ைடேயா

வளர்ப்பாயாக என்

ெகாண்

ட்ைடயின் உடன் ைவத்

- இம் ட்ைடையக்

- நம்பால் உள்ள ேகாழி

ைவத் ப் ெபாறிக்கச் ெசய் , வளர்க்க என -

ெசால் , நல்கினான் - ெகா த்தான் எ- .

அம் கிழித்த வாய்வழியாக, மயி ன் வயிற்றி

ந்

ட்ைட

ெவளிப்பட்டைமயின், "அம்பின் வா மி ழண்டம்" என்றார். வம் ,
அ ைமக்கண் ேகாழி ட்ைடக்கும் மயின் ட்ைடக்கும் ேவ பா

ைம. ஈன்ற

5
காணப்படாைமயின், "வம் வாரண ட்ைடயின் ைவத் வளர்க்க" என் ேவட் வன்
கூறினான். ேவட் வைனப் ேபாலக் ெகாைலவிைன ாியா வளர்க்குந்ெதாழிைலச்
ெசய்தல் பற்றி, அவைள, "காமர் ளிஞி" என்றார்.
--------சந்திரமதி நாயாய்ப் பிறத்தல்
சந்தி ரம்மதி யாகிய தாயவள்
வந் மாநக ரப் றச் ேசாிவாய்
ந் ெசய்விைன யான் ைள வாெளயிற்
றந்த மிக்க சுணங்கம தாயினாள்.
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உைர:- சந்திரம்மதியாகிய தாயவள்-சந்திரமதியாகிய தாய்,

ந்

ெசய்விைனயால்-

ற்பிறப்பிற்ெசய்த விைனயின் பயனாக, மாநகரப் றச்ேசாிவாய் வந்
நகரமாகிய உஞ்சயினியின் றநகர்ச் ேசாிக்கண் வந் ,

- ெபாிய

ைளவாள் எயிற்

-

ைள

ேபா ம் ஒளி ெபா ந்திய பற்கைள ைடய, அந்தம் மிக்க - அழகு மிக்க, சுணங்கம
ஆயினாள் - நாயாகப் பிறந்தாள் எ- .
சந்திரம்மதி, விகாரம். யேசாதர க்குத் தாயாத ன், "தாயவள்" என்றார். றஞ்ேசாி,
றச்ேசாி ெயன வந்த . சண்டமாாிக்கு உயிர்ப்ப ெகா த்தல் ேவண் ெமன
யேசாதரைனவற்

த்திய தீவிைனைய, " ந்

அரசமாேதவியாயி ந்
ேபா

ெசய்விைன" ெயன்றார்.

நாய்ப்பிறப் ெப த்தைமயின், "அந்த மிக்க சுணங்கம்" என்றார்

ம். சுணங்கன், சுணங்கெமென நின்ற .

----------மயி ம், நா ம் அரசமாளிைக வ தல்
மயி ஞா ம் வளர்ந்தபின் மன்ன க்
கியல் பாயன ெமன் ெகா த்தனர்
வயிாி யாகு மிேசாமதி மன்னவன்
இய

மாளிைக ெயய்தின ெவன்பேவ.

உைர:- மயி

ம் ஞா ம் வளர்ந்தபின் - மயி

வளர்ந்தபின், மன்ன
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ம் நா ம் தத்தம் இடத்ேத அழகுற

க்கு - ேவந் தனாகிய யேசாமதிக்கு, இயல் உபாயனம் என்

ைக ைறயாக அைம ம் ெபா ள் என் , ெகா த்தனர் - ேவட் வ
வளர்த்ேதா ம் ெகாண் வந்

-

ம் நாைய

ெகா த்தார்களாக, *வயிாியாகும இேசாமதி மன்னவன்

- விைனப்பயனால் அவற்றின்பால் பைகைம ெகாண்ட யேசாமதி ேவந்தன், இய ம்
மாளிைக எய்தின - இ க்கும் மாளிைகைய அைவயிரண் ம் வந்தைடந்தன எ- .

6

காட் டத் வா ம் ேவட் வ ம், றச்ேசாியில் வாழ்ந்த வ ம் அரசனாகிய
யேசாமதிையக் காணப் ேபாந்தவழிக் ைக ைறயாக இம்மயிைல ம் நாைய ம்
ெகாணர்ந்

தந்தார் என்பார், "இய

பாயன ெமன்

ெகா த்தனர்" என்றார்.

உபாயனம், ைக ைற. யேசாமதி ேவந்த ம் உயிர்க்ெகாைல ாிந்ெதா கினா
ெனன்றற்கு "வயிாியாகும் இேசாமதி மன்னவன்" என்றா ெரன் மாம். "வயிாியாகும்
இேசாமதி " ெயன்றாராத ன், அதற்கு ஏ வாகிய விைனப் பயன் வ விக்கப்பட்ட .
மகளிர் ேபாகமாகிய காமக்கட
அரண்மைனைய "இய
ஆராயா

ள் அ ந்திக் கிடக்கின்றா னாத ன், அவன் உைற ம்

மாளிைக" ெயனப்பட்ட . இனி, யேசாமதி ேவந்தேன நாைய

ைடத் க் ெகால்கின்றைம பற்றி, "வயிாியாகு மிேசாமதி" என்றா

ெரன் மாம். என்ப, அைசநிைல.
---------மயில் வள ந் திறம் கூறல்
மன்ன னாகிய மாமயின் மாளிைகத்
தன்னின் ன்ென வார்க்கு ன் றாெனழாத்
தன்ைன யஞ்சினர் தங்கைளத் தான்ெவ ண்
ன்ன வாற்றின் வளர்ந்தி

கின்றேத.
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உைர:- மன்னாகிய மாமயில்-யேசாதர ேவந்தனாயி ந்த அழகிய மயிலான ,
மாளிைக-அரச மாளிைகயில், தன்னின்
மாத்திைரேயெய ந்
இப்ேபா

நின்

ன் எ வார்க்கு

தன்ைன வழிபட்ட ஏவலர்எ

ன் -தன்ைனக் கண்ட
ன், தான் எழா-தான்

எ ந்தி ந் ம், தன்ைன யஞ்சினர் தங்கைள- ன் தன்ைனக் கண்

அஞ்சிய ஏவலைரக் கண் , தான் ெவ ண் -தான் அஞ்சி ம், இன்ன ஆற்றின் இம் ைறயில், வளர்ந்தி கின்ற -வளரா நின்ற

எ- .

மக்கட் பிறப்பில் யேசாதரனாய்த் ேதான்றி ேவந்தனாய் அரசு ாிந்த காலத் ,
தன்ைனப் பிறர் கண்

அஞ்சி வழிபாடாற்ற, இ ந்தவன், அப்பிறப் மாறி மயிலாய்ப்

பிறந் , ேவந்தனாயி ந்த அம்மாளிைக யிடத்ேத வளரா நிற்ப ம், அச்சிறப் ப்
ெபறா , அப்பிறர்க்குத் தான் அஞ்சி வழிபாடாற்றினான் என்பதாம். எனேவ,
பிறப்பால் வ ம் உயர்

தாழ்

ெக வ ம், மா வ ம் எ த் க் கூறி,

விலங்குகதியின் ன்ைமயிைன ணர்த்தினாராயிற் . எழா, ெசய்யா ெவன் ம்
விைனெயச்சம் ெவ ண்ெடன் ம் எச்சவிைனேயா ெதாடர்ந் வளர்ந்தி கின்ற
ெதன்ற

ற்

விைனேயா

இைய ம். ெவ

ந்த ; மயில், எழா, ெவ ண் , வளர்ந்தி கின்ற

தல், அஞ்சுதல்.

என

7
-------------மயில் உறங்குந்திறங் கூரல்
அஞ்சி ேலாதியர்* தாம ைதவரப்
பஞ்சி ெமல்லைண பாவிய பள்ளிேமல்
ஞ்சு மன்னவன் மாமயிற் ேறாைகேயா
டஞ்சி ெமல்ல அைசந்த

மிேமல்.
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---------(பாடம்)* தஞ்ச ேவாதியர்.
உைர:- அஞ்சில் ஓதியர்-அழகிய சிலவாகிய கூந்தைல ைடய மகளிர், அ ைதவரதன் கால ைய ெமல்ல வ ட, பஞ்சி ெமல்லைண பாவிய பள்ளிேமல்-இலவம்
பஞ்சியால் இயன்ற அைண பரப்பிய ப க்ைகேமல் கிடந் ,
கண்

ஞ்சும் மன்னவன் -

ரங்கும் ேவந்தனா யி ந்த, மாமயில் - அழகிய மயிலான , ேதாைகேயா

ேதாைகயின் ேமல் தைலைவத் , அஞ்சி - பிற யிர்கட்கு அஞ்சி,
ெமல்ல அைசந் - ெமல்ல உறங்குவதாயிற் எ- .

-தன்

மிேமல் தைரேமல்,

தாம், கட் ைரச் சுைவபட நின்ற . இவ்வ , ெசந்ெதாைட. பஞ்சி ெமல்லைண
ெயன்

விேச த்ததனால், இலவம் பஞ்சி ெகாள்ளப்பட்ட , "இலவம் பஞ்சிற்

யில்"

என்ப. பர தல், பரப் தல் மயில் உறங்கு மிடத் த் தன் தைலையத் ேதாைகேமல்
கிடத்தி உறங்கும் இயல்பிற்றாத

ன், "ேதாைகேயா " என் ம்,

உயிர்களால் உண்டாகும் ஏதமஞ்சி ெமல்

ைன

த ய

ய உறங்கங் ேகாட ன், "ெமல்ல

வைசந்த " என் ம், பஞ்சி ெமல்லைணயிற் கிடந் றங்கிய நிைலயின் நீங்கித்
தைரமீ உறங்கும் சி ைம கண்
கூறினார்.

இரங்கிக் கூ தலால், " மிேமல்" என் ம்

--------மயில் உண ெகாள் ந் திறங் கூறல்
சுைரய பால சிற்சுைவ ெபாற்கலத்
தைரய ேமகைல யாாி னமர்ந்
ம்
அைரயன் மாமயி லாய்ப் றப் பள்ளிவாய்
இைர அவாவி யி ந்தயில் கின்றேத.
உைர:- சுைரயபால் சுைவ அ சில் - பசுவி
ேசாற்றிைன, ெபாற்கலத்

168
ைடயபால் கலந்த சுைவ மிக்க

- ெபாற்கலத்தில் ஏந்திக் ெகாண் , அைரய ேமகைலயாாின்

8
- இைடயில் ேமகைல யணிந்த உாிைம மகளிர் ேவண்
வி ம்பி யி ந்

உண்

ண்பிக்க, அமர்ந்

உ

ம் -

ம், அைரயன் - ேவந்தனாயி ந்த உயிர், மாமயிலாய் - ெபாிய

மயிற் பிறப் ற் , றம் - ெவளிேய யைமந்த, பள்ளிவாய் - கூட் டத்ேத, இைர
அவாவி - தனக்கு இடப்ப ம் இைரைய நிைனந் , இ ந் - பசித்தி ந் ,
அயில்கின்ற - அதைன யிட்டபின் உண் வளர்வதாயிற் எ- .
சுைர, பசு, ஆகுெபயர். சுைரையப் பசுவின் ம யாக்கி, சுைரய பால் என்பதைன,
"சைடய வள்ளல்"1 என் ழிப்ேபாலக் குறிப் ப் ெபயெரச்சத் ெதாடராகக் ேகாட
ெமான் . ெசல்வமிகுதி ம் பசியின்ைம ம் ேதான்ற, "பால சிற்சுைவ ெபாற்கலத் ,
அைரய ேமகைலயாாின் அமர்ந்
ம் அைரயன்" என்றார். ெபாற்கலத் அ சி
ேலந்திய மகளிர் தம் இன்ெசால்லா ம் ேமகைலயா ம் பசியின்ைமயின்
ேவண்டானாகிய ேவந்தைன வி ம்பி
ேமகைலயாாின் அமர்ந்

உ

ண்பிக்கும் நயம் விளங்க, "அைரய

ம்" என்றார்; மயிலாகிய

மன்ன

யிரன்றி

மன்னனன்ைமயின், "அைரயன் மயிலாய் அயில்கின்ற " என அஃறிைன
தந்தார். பள்ளி, மயில், றா
மயி ன் பசியறிந்
த்த னா

உண

த

யவற்ைற விட் வளர்க்கும் சிைறயகம்; கூ மாம்.

த வாாின்ைமயினா

ம், தன் பள்ளியிற் சிைறக்கப்பட்

ம், "இைரயவாவி யி ந் தயில்கின்ற " எம்றார். பிறர் தாேம வ தின்

உண்பிக்க ண் ம் ேவந்தன், உண ேவண் யி ந்
உண்கின்றான் என இரங்கிக் கூறியவா .

குைரவாகப் ெபற்

---------1. சீவக. 600
சந்திரமதியாகிய நாய் வள ந் திறம்
வந் குப்ைபயின் மாசன ண்டபின்
சிந் மச்சில்கள் ெசன் கவர்ந் தின்
றந்
ம்*மக ழங்கணத்
மாய்ச்
சந்தி ரம்மதி நாய்தளர் கின்றேத.
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---------(பாடம்) *அந்

ம்.

உைர:- சந்திரம்மதி நாய் - சந்திரமதியாய் இ ந்த நாய், குப்ைபயின் வந்
குப்ைபகைளக்ெகாட்

-

யி க்குமிடத்ேத கிடந் , மாசனம் உண்டபின் - ெபாிய மக்கள்

தாம் உண ண்ட பின்னர், சிந் ம் எச்சில்கள் - றத்ேத ெயறி ம் எச்சி
ெசன் கவர்ந் தின் - அ வி ந்த இடத்திற்ேகா ப் பிற நாய்கள்
ெகாள்ளாவைகயிற் குைரத் த் தாேன ெகாண்

தின் , அந்த உ

ணைவ,

ம் - அந்தப் ரத் ப்

9
றக்கைடயி ம், அகழ் அங்கணத்
மாய் - ஆழமாக ள்ள சலதாைர யிடத் ம்,
தளர்கின்ற - ழ்ந் கிடந் ெம கின்ற எ- .
சந்திரம்மதி, விகாரம். நாெயன அஃறிைணயால் விேச க்கப் பட்டைமயின்,
"தளர்கின்ற " என்
த்தார். குப்ைப, அ க்கின் குவியல்; ஈண் அஃ
அக்குவியல் இ க்கும் இடத்தின் ேமற் . ெசல்வ மக்கெளன்றற்கு "மாசனம்" என்றார்.
உண்ட எச்சிைலக் குப்ைப ேமட்
பவாத ன் நா ம் அவ்விடத்ேத எச்சிைல
எதிர்ேநாக்கி யி ப்பதாயிற் ெறன்க. "ெசன் " எனேவ, அஃதி ந்த விடத்ேத எச்சில்
எறியப் படாைம ெபற்றாம்.
இ ேபால ேவேற சில நாய்க ம் அங்கி ந்தைமயின், அைவ ன்ேன ெசன்
எச்சி ணைவக் கவர்ந் ண்ணாதப ெவ ட் ேயாட் விட் த் தாேன
தனித்தி ந் ண்ணாதப ெவ ட் ேயாட் விட் த் தாேன தனித்தி ந்
ண்

ெமன்பார், "ெசன்

பிறாண்

கவர்ந்

தின் " என் ம், குளிர்ச்சி ம் எச்சில்

மக்கள் இ க்க விடாைம ம் ேநாக்கி, "அந்

ழ்த ம்

ம் அகழ் அங்கணத்

மாய்" இ ந்த ெதன் ம் கூறினார். சிந் ெமச்சில் பசிக்கு நிரம்பாைமயா ம்,
இ க்குமிடம் உட ன் ேநாைய ண் பண்ணலா ம் நலெமய்தா ெம கின்ற
ெதன்றற்கு, "தளர்கின்ற " என்றார்.
--------விைனத்திறம் ேபசல்
நல்வ தத்ெதாட றத்திற நண்ணலார்
ெகால்வ தற்குள ன்ெசய் ெகா ைமயான்
ஒல்வ தற்க மா ய ற்றனர்
ெவல்வ தற்காி தால்விைன யின்பயன்.
உைர:-

ன் -

ற்பிறப்பில், நல்வதத்ெதா
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- நல்ல விரதங்க

டன், அறத்திறம்

நண்ணலார் - அ ளறத்திற் ெசல்லாராய், ெகால்வதற்கு - உயிர்கைளக் ெகால்வதற்கு,
உளம் ெசய் ெகா ைமயால் - நிைன

ெகாண்ட தீவிைனயால், ஒல்வதற்கு அ ம் -

சு ங்குதல் இல்லாத, மா யர் உற்றனர் - மிக்க
பயன் - விைனகள் பயக்கும்
யாதாம் எ- .

ன்பத்ைத யைடந்தனர், விைனயின்

ன்பம், ெவல்வதற்கு அாி

வதம், விரதம்; "மானத்தி னீங்கி வதங்காத்
அறத்திறம், உற்ற ேநாய் ேநான்ற

- எவரா

ம் ெவல்வதற்கு

வ ந் ம் ேபாழ் ம்"1 என் ழிப்ேபால.

ம் உயிர்க்கு உ கண் ெசய்யாைம ம் பிற ம்.

உளம், ஆகுெபயர். ெகா ைம, ெகா ைமப் பண்பிைன ைடய தீவிைன. ஒல்குதல்,

10
சு ங்குதல்; "ஒ க்கத்தின் ஒல்கார் உரேவார்"2 என வ தல் காண்க. அ ைம,
இரண் டத் ம் இன்ைம குறித் நின்ற . பல பிறவியி ம் ெப கித் ெதாடர்ந்
ன்
த்த ன், "ஒல்வதற் க மா யர்" என்றார்."ெவல்வதற்காிதால் விைனயின்
பயன்" என்ப ேவற் ப்ெபா ள் ைவப் . "எைனப்பைக ற்றா ம் உய்வர்
விைனப்பைக, யா பின்ெசன் றா ம்"3 என்பதனால், "ெவல்வதற் காிதால்
விைனயின் பயன்" என்றார்.
----------1. நீல. 417. 2. குறள். 137. 3. குறள்.207.
பயனால் விைனயா ெமன்ப

சமண்சமயக்ெகாள்ைக யாத ன் "விைனயின் பயன்"

என் விதந்ேதாதினார்; "விைளவதனால் விைனயாக்கும் என்பார்"1 என்பதன் உைர
காண்க.
மயில் அட்டபங்கைணக் காண்டல்
மற்ெறார் நாள்மணி மண்டபத் தின் ைட
அற்ற மாவி ந் தட்டபங் கன்றைன
ற் வார் ைல யாண் யங் குந்திறம்
மற்ற மாமயில் வந்த

கண்டேத.
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உைர:- ஓர் நாள் - ஒ நாள். மணிமண்டபத்தின் ைட - மணியிைழத்த மண்டபத்தின்
பக்கத்ேத, அற்றமா இ ந்
ைலயிைன

- மைறவாக இ ந் , வார் ற்

ைலயாள் - கச்சு சூழ்ந்த

ைடயவளான அமிர்தமதி, அட்டபங்கன் தைன - அட்டபங்க ெனன்

யாைனப்பாகைன,

ம்

யங்கும் திறம் - ண ஞ்ெசயைல, மாமயில் - அழகிய

யேசாதரனாகிய மயில், வந்த

கண்ட

- தற்ெசயலாக வந்

பார்த்த

எ- .

மற் , விைனமாற் . மணிகளால் ைனயப்பட்ட மண்டப ெமன்றற்கு,
"மணிமண்டபம்" என் ம், அம்மண்டபத்தில் இனி தி ந்

இன்ப

கர்தற் குாியளான

அமிர்தமதி, அதனின் நீங்கிக் கள்ளத்தனமாய் ஓர் ல் ய றத்திடத்ேத இ ந்
இழிகாமப் ணர்ச்சி ெபற்றாள் என்பார், "மணிமண்டபத்தின் ைட அற்றமா வி ந் "
என்றார். கழிகாமப் பித்ேதறி ஒ குமா

ேதான்ற, " ற் வார்

ைலயாள்" என்றார்.

"வந்த கண்ட " எனேவ, யங்குந் திறத்ைத ன்னறிந் காண்டல் ேவண்
மயில் தற்ெசயலாய் வந்தைம ெபற்றாம். அரசனா யி ந் மயிற்பிறப்
ெபய்தினைமயின், "மாமயில்" என்
----------1. நீல.592.

வாரா ,

சிறப்பித்தார்; பிறாண் ம் இ ேவ கூறிக்ெகாள்க.

11

மயில் அட்டபங்கன் கண்கைள யழித்தல்
அப்பி றப்பி லமர்ந்ததன் காத
ஒப்பில் ெசய்ைக ணர்ந்த ணர்ந்தபின்
தப்பி லன்ன * சாரெனாண் கண்கைளக்
குப் றாமிைசக்+ குத்தி யழித்தேத.$
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-------(பாடம்) *வல்ல . + மிைக. $ ெய ந்தேத.
உைர:- அப்பிறப்பில் - தான் அரசனாயி ந்த
அப்ேபா

காத க்கப்பட்ட, தன் காத

ற்பிறவியில், அமர்ந்

ஒப்பில் ெசய்ைக - காத யாகிய

அமிர்தமதியின் ஒவ்வாத ெசயைல, உணர்ந்த

- யேசாதரனாகிய மயில்

நிைனந்தறிந்த , உணர்ந்தபின் - அவ்வாறறிந்த பின் , அன்ன
பிறவியறி

- தன்னால்

-

ன்ைனப்

அறிந்த அம்மயில், தப் இல் - குாி தவறாமல், மிைச - ேம டத்ேத யி ந் ,

குப் றா - பாய்ந் , சாரன் ஒண் கண்கைள - யாைனப்பாகனான அட்டபங்க
ஒள்ளிய கண்கைள, குத்தி அழித்த
.

- தன் கூாிய அலகினால் குத்தி யழித்

ைடய

விட்ட

அமர்தல், வி ம் தல். காத , மைனவி. ஒப் , உலகநைட; "ஒத் ததறிவான்
உலகறிவான்"1 என் ழிப்ேபால. பிறவி ேவ பட்டதாயி
நிகழ்ந்த ெதாடர் மறவா

நிைன

ம்,

ன்ைனப் பிறவியில்

கூர்ந்த ெதன்றற்கு, "ஒப்பில் ெசய்ைக

ணர்ந்த

ணர்ந்தபின்" என் ம், அந்நிைனவால் எ ந்த ெபாறாைம ேய வாகப் பிறந்த
ெவகுளிைய, ன்ேபால் மன ணர் ேதான்றி மாற்றாைமயின், "சாரன் ஒண்
கண்கைளக் குப் றாமிைசக் குத்தி யழித்த " என் ம் கூறினார். ேம
ந் கீழ்
ேநாக்கித் தைல கீழாய்ப் பாய்ந்தைமயின், "குப் றா" என்றார். ண்
த
நலமாகேவ யி ந்தன ெவன்றற்குக் கண்கள் "ஒண்கண்கள்" எனப்பட்டன.

ன்றி

நல றாவைகக் ெக த்த ெதன்பார், "அழித்த" ெதன்றார்.
--------1.குறள்.214.
அமிர்தமதி யதைனக் கல்லால் எறிதல்
த்த வாள்நைக யாள் னி ற்றனள்
ைகத்த லத்ெதா கற்றிரள் ச ம்
மத்த கத்ைத ம த் மறித்த
தத்தி மஞ்ைஞ தைரப்பட

ழ்ந்தேத.
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எ-

12

உைர:-

த்தவாள் நைகயாள் -

ைடயவளான அமிர்தமதி,
திரள்

ச

ம் - ைகயில் ஒ

ம் ெசல்லாதவா

உற்றனள் - சினம் மிகுந் , ைகத்தலத்

திரண்ட கல்ைல ெய த்

மஞ்ைஞ மத்தகத்ைத ம த்
- ேம

னி

த் ப்ேபால ஒளி ெபா ந்திய பற்கைள

- அக்கல்லான

அம்மயின்ேமல் எறித

ம்,

மயி ன் தைலையப் ைடத் , மறித்த

மறிக்கேவ, மஞ்ைஞ - அம்மயில், தத்தி - தத்திச் சிறி

ெதாைலெசன் , தைரப்பட
.

ழ்ந்த

- மாட்டாைமயால் தைரயில்

தன்ெனதிேர தன் மனக்கினிய காதல
குத்தியழித்த

ஒ கல்

ழ்ந்

விட்ட

எ-

ைடய ஒள்ளிய கண்கைள அம்மயில்

கண்ட ம், சினம் மிக ற் த் தன் பற்கள் ேதான்ற ெந ெந ெவனக்

க த்தைம ேதான்ற, " த்த வாணைகயாள்" என் ம், " னி ற்றனள்" என் ம்
கூறினார். உற்றனள், மிகுதற் ெபா ட்டாய உ ெவன் ம் உாிச்ெசால்ல யாகப்
பிறந்த ெதாிநிைல ற் விைன ெயச்சமாய் நின்ற . திறள் கல் என மா க. எறிந்த கல்
மயி ன் தைலையத் தாக்கிக் கீேழ ழ்த் வ யழித் ேமேல சிறிதள ம் இனி
ெசல்லாவைகயில் அதைன ெம வித்த ெதன்பார், "மத்தகத்ைத மறித்த " என்றார்.
தத்திச் ெசன்ற மயில் சிறி ெசன்ற ம் மாட்டாைமயால் உயிர் ேசார்ந்
ழ்ந்த
ெதன்றற்கு, "தைரப்பட

ழ்ந்த" ெதன்றார்.

--------மயில் இறத்தல்
தாய் ன் னாகி யிறந் பிறந்தவள்
நாய்பின் ேனா ந ந்த கவ்விய
வாய் ன் மஞ்ைஞ ம ந் யிர் ேபாய
தீைம ெசய்விைன ெசய்திற மின்னேத.
உைர:-

ன்தாய் ஆகி -
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ற்பிறப்பில் சந்திரமதியாகிய தாயா யி ந் , இறந்

பிறந்தவள் நாய் - இறந்

நாய்ப் பிறப்பில் பிறந்தவளாகிய நாய், பின் ஓ

பின்ேன ேயா , ந ந்த

- அதைனத் தன் வாயிற் கவ்வி

வாய் ன் - கவ்விய

ன்வாயிேலேய, மஞ்ைஞ ம ந்

- மயி ன்

தறியதாக, கவ்விய

உயிர் ேபாய

- மயில்

ம ெயேவ அதன் உயிர் நீங்கி விட்ட , தீைம ெசய்விைன - தீய பயைனச் ெசய் ம்
தீவிைன, ெசய்திறம் - தீங்கு விைளக்கும் வைக, இன்ன

- இத் தன்ைமத்தாம் எ- .

ேசய்ைமக்கண் அமிர்தமதி எறிந்த கல்லால் அ
ண் மயில் ழக்கண்ட
சந்திரமதியாகிய நாய் அதனிடத்ேத விைரந்ேதா ச் ெசன் தன் வாயிற் கவ்வி
உதறேவ, குற் யிரா யி ந்த மயில் இறந்த ெதன்பதாம். தான் கவ்வியதைன உத தல்

13
நாய்க்கு இயல் பாத ன், "ஓ

ந ந்த " என்றார். அதனால் மயிற்கு ேநாய் மிக்க

ெதன்பார், "ந ந்த" ெதன்பாராயிற் . மைனவி ெசய்த ெகா ைமயின் ேம
தீங்குெசய்ய யேசாதரனாகிய மயில் இறந்த ெகா ைமக்கு ஏ

ம் தா ம்

இஃெதன்பார்,

அமிர்தமதி வாயிலாகப் குந்த தீவிைன, நாயாகிய சந்திரமதிைய ம் உயிர்

த்தற்கு

வாயிலாகக்ெகாண்ட ெதன்ப பட, "தீைம ெசய்விைன ெசய்திறம் இன்னேத" என்றார்.
"தீைம ெசய்விைன" எனக் கிளந் ேதாதினைமயின், "ெசய்திறம்" என வாலா
கூறினார். ெசய்திற ம் இப்பாட் ல் விளக்கினாராக
தாய்

ன், "இன்ன" ெதன் ெறாழிந்தார்.

ன்னாகி ெயன்பதைன " ன் தாயாகி" என் ம், "வாய் ன்" ெனன்பதைன

ன்வாய் என் ம் மாறிக் கூட் க. பிறந்தவளாகிய நாய் என இையக்க. ம தல்,
ஈண் த் வட்சி குறித் நின்ற .
----------நாய் சாதல்
நாயின் வாயில் ந ங்கிய மாமயில்
ேபாய தின் யி ெரன்றன ெளன்ன ம்
ஆ மாறறி யாத விேசாமதி
நாைய ெயற்றின னாய்ெபய் பலைகயால்.
உைர:- நாயின் வாயில் - நாயி

ைடய வாயினால், ந ங்கிய மாமயில் - கவ்வி

வ த்தப்பட்ட மயில், இன் உயிர் ேபாய
என்ன ம் - என்
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அமிர்தமதி ெசால்

- இனிய உயிைர யிழந்த , என்றனள்

வி த்தாளாக, ஆ மா

அறியாத இேசாமதி -

ஆரா ம் திறமில்லாதவ னாகிய யேசாமதி, நாய் ெபய் பலைகயால் - அ

ேகட்

ெவகுண் தான் ஆ க்ெகாண்
ந்த நாய் ைவக்கும் பலைகயால், நாைய எற்றினன் சந்திரமதி யாகிய நாையச் சாவப் ைடத்தான் எ- .
ந ங்குதல், அைசதல்: "வாயிற்கைடமணி ந நா ந ங்க"1 என் ழிப்ேபால. மயில்
உயிர் ேபாய என இைய ம். தன் ெசயைல மைறத்தற்கு அமிர்தமதி நாயின்வாயால்
மாமயில் உயிர் ேபாயிற்ெறன்றாள். ஆ மா

அறிந்தானாயின், மயில் அ

ண்

ழ்தற்குாிய காரணத்ைத ம், அ ேவ வாயிலாக அமிர்தமதியின் கள்ளக் காம
ெவா க்கத்ைத ம் அறிந்தி ப்ப ெனன்பார் "ஆ மாறறியாத விேசாமதி" ெயன்றார்.
அமிர்தமதியின் ேச யர் யேசாமதிபால் ேபாந்தேபா அவன் சூதா க்ெகாண்
ந்தாெனன் ம், அவர்கள் மயில் நாயால் ெகால்லப்பட்ட
சினங் ெகாண்ேடா , சூதா

க வியாகிய நாயிைனப் ெபய்தா ம் பலைகயினால்

அந்நாயிைனப் ைடத் க் ெகான்றா ெனன் ம் கூ வார்,
---------

ெதாிவித்த டேன மிக்க

14
(பாடம்) *ெபான்றின மன்னவன். 1.சிலப்.20:53.
"நாைய ெயற்றினன் நாய்ெபய் பலைகயால்" என்றார். நாய், சூதா
தாளர் நாயிடக் குழிந்த, வல் ன் நல்லகம் நிைறய"1 என்

க வி. "நைர

சான்ேறார் கூ தல்

காண்க. "நாைய ெயற்றினனாய்ெபய் பலைகயால்" என்பதில், நாய், சிேலைட. தான்
ேபணி வளர்த்த நாயிைனத் தாேன ெகான்ற தீவிைன யேசாமதிக்கும், மயில்
இறத்தற்குாிய காரணமாகிய தன் ெசயைல மைறத்த ெபாய்ம்ைமத் தீவிைன
அமிர்தமதிக்கும் உளவாயின.
---------மயிலாய்ப் பிறந்தி ந் இறந்த யேசாதரன்
மன்னன் மாமயில் வந் விந் தக்கிாி
ன் ஞ் சூழ ட் சூழ்மயிர் ள் ைட
இன்னல் ெசய் ேமா ேரனம தாகிய

ள்ளம் பன்றியாய்ப் பிறத்தல்.

தன்ன தாகு ம விைன யின்பயன்.
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உைர:- மன்னன் மாமயில் - மன்னனாகிய அழகிய மயி
உயிர், விந்தகிாி

ன்

ம் சூழ

வந் , சூழ்மயிர்

ள்

ைட - உடல்

டம்பின்வந்

நீங்கிய

ள் வந் -விந்தமைலைய ெந ங்கி ள்ள காட் ற்கு
வ ம் மயி

ள்

ைடய, இன்னல்

ெசய் ம் - உயிர்கட்குத் தீங்கு ெசய் ம், ஓர் ஏனம் ஆகிய -ஒ

பன்றியாய்ப் பிறந்த ,

அ விைனயின் பயன் - த த்தற்காிய விைனயின் பயன், அன்னதாகும்- அத்தைகய
பயைன விைளவிக்க வல்லதாகும் எ- .
மயி

டம்பி

ந்

நீங்கிய உயிைர, ஒற் ைம நயம் பற்றி, மயில் என்ேற

ெயாழிந்தார். விந்தமைலைய ெந ங்கி யி ந்த காட்ைடச், "சூழல்," என்றார்,
அம்மைலயிைன ய

சூழ்ந்

மணந்

கிடந் தைமயின், உடல்

ம் ஒழிவின்றி

ெந ங்க நிைறந்தி த்த ன், "சூழ்மயிர் என் ம், அவற்றின் இைடயிைடேய ட்கள்
ெசறிந்தி ப்பதனால் சூழ் ள்ெளன் ம் சிறப்பித்தார். தன் ெமய்வன்ைமயா ம்
ள் ைடைமயாற் பிறந்த ெச க்கா ம் ஏைன யிர்கட்குத் தீங்கு ெசய் ம்
இயல்பிற்றாதல்பற்றி, "இன்னல் ெசய் ேமா ேரனமதாகிய " என்றார். பிற யிர்கட்கு
அத் ைணத் தீங்குெசய்யாத மயிலாய்ப் பிறந்த உயிர், இப்ேபா
ெசய் ேமார் ஏனமதாய்" பிறத்தற்கு ஏ

"இன்னல்

விைனெயன் ம் அதனியல் இஃெதன் ம்,

கூ வார், "அன்னதாகும் அ விைனயின் பயன்" என்றார். அ ைம, விலக்குதற்
க ைம.
----------

15
1. றம். 52.
சந்திரமதி க நாகமாய்ப் பிறத்தல்
சந்தி ரம்மதி நா மச் சார ன்
வந் காாி ள் வண்ணத்த நாகமாய்
அந்தி
ர்தர வார்த்
ளக்*குடர்
ெவந்ெத

ம்பசி விட்ட

பன்றிேய.
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----------(பாடம்) * ேவர்த்

ள. †மன்ெறன.

உைர:-சந்திரம்மதி நா ம் - சந்திரமதியாகிய நா ம், அச்சார ன் வந் அவ்விந்தமைலச் சாரைலேய யைடந் . கார் இ ள் வண்ணத்த நாகமாய் - காிய
இ ள்ேபா

ம் நிற

ைடய க ம் பாம்பாய்ப் பிறந் , ஊர்தர - ஊர்ந் ெசன்

பன்றி - யேசாதரனாகிய

ள்ளம்பன்றி, குடர் ெவந்

வாழ,

எ ம்பசி - குடைர ெவ ப்பி

மிகும் பசித்தீயால் ஆர்த் உ ள - சீறி யிர்த் க் ெகாண் அந்நாகம் சாகும்ப யாக,
விட்ட - ண்டாய்க் க த் க் கிழித் க் ெகான் தின் விட்ட எ - .
காாி ள் வண்ணத்த நாகம், க நாகம். இ ெளனேவ அைம
பண்ைப விேச த்த , மிகுதி
அைசநிைல"1 என்ப
"ஊர்தர" என்றார். உ

ம் க ைமப்

ணர்த்தற்கு. அந்தில், அைசநிைல; "அந்தில் ஆங்க

ெதால் காப்பியம். பாம் ஊர்ந்
தல்,

மாயி

ண் பட் ப் ர

ெசல்

மியல்பிற்றாத ன்,

தல். நாகம் உயிர்த்தேல அதற்கு

ஆர்ப் மாத ன், "ஆர்த்
ள" என்றார். நாகத்ைதத் ண் த் உ ண்ட
ண்டங்கைளத் தின் அம் ட்பன்றி தன் ெவம்பசி தவிர்த்த என்பதாம். பசிவிட்ட
எனேவ, அதன் நீக் கத் க் ேக வாகிய உண்டல் விைள நிகழ்தல் ெபற்றாம்.
-------1. ெதால். ெசால். இைட.19.
பன்றி சாதல்
தாய்ெகால் பன்றி தளர்ந்தயர் ேபாழ்தனில்
சீய ெமான்ெறனச்† சீ ளி யம்ெமதிர்
பாய ெநாந் பைதத் டல் ழ்ந்தேரா
ேபாய தின்

யிர் ெபான்

பன்றிேய.
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உைர:-தாய் ெகால் பன்றி - தாயாகிய க நாகத்ைதக் ெகான்ற யேசாதரனாகிய
பன்றி, தளர்ந்

அயர் ேபாழ்தினில் - பசி தீர

ண்

கைளத் க் கண்

றங்கும்

16
காலத்தில், சிங்கெமான்
ெவகுண்
ெநாந்

ேபாந்த கர

என - இஃ

ஓர் அாிமா என்

க தி, சீ

உளியம் -

ெயான் , எதிர்பாய - எதிர்த் ப் பாய, பன்றி - பன்றியான ,

- எதிர்க்க மாட்டா

ழ்ந் , உடன் ெபான்
உயிர்விட் றந்த எ- .

உடல் ெநாந் , பைதத்

-

த் ,

- உடேன உயிர்ப் பிழந் , இன்

தாய் ெகால் பன்றி, த மா

ழ்ந்

- நிலத்தில்

யிர் ேபாய

ெதாழில், பிறப் ேவ பட்டதாயி

-

ம் உயிெரான்ேற

யாதல்பற்றி, க நாகெமன்னா , தாெயன்றார். உண்ட கைளப்பால் பன்றி
ஓய்ந்தயர்ந்தி க்ைகயில், கர
கிடப்பேதார் அாிமா ெவன்

ெயான்

ேபாந்

ைணயின்றித் தனித் க்

க தி ெஞேரெலனப் பாய்ந்

"சிங்கெமான்ெறனச் சீ ளியம் எதிர்பாய ெநாந்

பைதத் " என்றார். ெவகுண்

பாய்ந்தைமயின். "சீ ளியம்" என்றார். சீ தல், ெவகு
ெபா ந்தாைம

வ யழித்த ெதன்பார்,

தல். சிறிய உளியெமனல்

ணர்க. 'எதிர்பாய ெநாந்த' ெதன்றதனால்,

கத்திற் பய்ந்

வ யழித்தைம ெபற்றாம். ெபான் தல், உயிர்ப்படங்குதல். அேரா, அைச.
------------பன்றி மீனாய் பிறத்தல்
மன்னன் மாமயில் சூகரம் வார் னல்
இன்னல் ெசய் ஞ் சி ப்பிைர யாற்றி ள்
உன்னி ெலாப்பி* ேலாகித விப்ெபயர்
மன்

மீனின் வ வின தாயிற்ேற.
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--------(பாடம்)* உன்

ெமாப்பில்.

உைர:-மன்னன் மாமயில் சூகரம் - மன்னனாகி யி ந்தபின் அழகிய மயிலாகி ம்
பன்றியாகி ம் பிறந்திறந்த யேசாதர
இன்னல் ெசய் ம் சி ப்பிைரயாற்றி

யிர், வார் னல் - ெந ேதா ம் நீர்ப் ெப க்கால்,
ள் - ன்பம் ெசய் ம் சி ப்பிைர ெயன் ம்

யாற்றில் வா ம், உன்னில் - நிைனக்குமிடத் , ஒப்பில்-நிகாில்லாத, உேலாகித
இப்ெபயர் மன் ம்-உேலாகிதம் என் ம் இப்ெபயர் ெபா ந்திய, மீனின் வ வின
தாயிற் - மீ டம்ைப எ ப்பதா யிற் எ- .
வார்தல், ெந ெதா குதல், கைர ரண் ெடாழிகி ம்

தைல

த ய தீங்குெசய் ம்

உயிர் வாழ்தற்கு இடனாகி ம் அ கில் வாழ்வார்க்குத் ன்பம் ெசய்தல் பற்றி, "
இன்னல் ெசய் ம் சி ப்பிைர யாற்றி ள்" என்றார். இவ்யா உஞ்சயினி
நகர்ப் றத்ேத ஓ வ . மிக்க நீர்ப்ெப க்கிைன ைடய தாக ன் அதன்கண் வா ம்

17
மீனினம் அழகியதாக இ த்தல் இயல்பாதல் கண் , "உன்னில்" என் ம்,
யேசாதரனாகிய மீன் அவற் ள் எவற்றா ம் ஒப் யர்வற்ற ெதன்றற்கு "ஒப்பில்"
என் ம் கூறினார். இம்மீன் உேலாகிதம் என்ற இப்ெபய ைடய ெதன்றார், ஏைனய
ெபற்ற ெபயர் அத் ைணச் சிறப்பின்ைம ணர்த்தற்கு. வ
அப்பண் அதன்கண் இடம் ெப த ன்.

என்றார், உடம்பிைன;

--------சந்திரமதி தைலயாய்ப் பிறத்தல்
சந்தி ரம்மதி நாய்க நாகமாய்
ந் ெசன்
தைலய தாய
ெவந் ேவர்த்தின மீைன வி ங்குவான்
உந்தி

ந்தி

ைளந்தி

ேபாழ்தினில்.
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உைர:-சந்திரம்மதி - சந்திரமதியின் உயிர், நாய் ஆய்- நாயாகப் பிறந்திறந் ம்,
க நாகமாய்-க நாகமாய்ப் பிறந்திறந் ம் அைமயா . ந் ெசன் -பன்றி யிறந்
மீனாய்ப் பிறப்பிதற்கு

ன்ேப அச்சி ப்பிைர யாற்றி

ட் ெசன் ,

தைலய தாய -

தைலப்பிறப்ைப எய்தி, ெவந் - பசித்தீயால் ெவ ம்பி, ேவர்த் -ஏைன
மீனிைனத்ைதச் சினந் , இனமீைன வி ங்குவான்-கூட்டமாகிய மீன்கைள
ேவண் , உந்தி ந்தி- ந் றச் ெசன் ெசன் , உைளந்தி
கிட்டாைமயால் வ ந்தி ைற ங் காலத்தில் எ- .

ண்ணல்

ேபாழ்தினில்-எளிதிற்

பிறப் ப் பல ெவ த்த ன், உயிர்த்ெதாடர் இைடயறாைமப் ெபா ட் , அவற்ைற
ெய த் ஓ கின்றார். பன்றியாற் ெகால்லப்பட்ட க நாகம் ன்ேப இவ்யாற்றில்
தைலயாய் பிறந்தி ப்ப

ேதான்ற, " ந் ெசன்

தைலயதாய " என் ம், அஃ

அவ்விடத்ேத, ேவண் ம் இைரெபறா பசித்தீ நின் வ த்த, தனக்கு அகப்படா
அகன்ேறா ம் மீனினத்ைத ெவகுண் ேநாக்கியி ந்த என்பார். "ெவந் ேவர்த் "
என் ம், அவற்ைறப் பற் தற்காகப் பலவிடத் ம் ஓ யைலந்
ெகாண்

ந்த ெதன்பார், " ந் றச் ெசன்

நீைர உழப்பிக்

ெசன் " என் ம், அவ்வா

ெசன் ம்

ேவண் வன ெபறாைமயின், "உைளந்தி கின்ற " என் ம் கூறினார். இதனால்,
தைலப் பிறப்ெபய்திய காலத் ம் சந்திரமதி ன்பேம ழந் ெகாண்
ந்தா
ெளன்ப கூறியவாறாம்.
---------கூனிெயா த்திைய அம் தைல வி ங்கிவி தல்
அந்த ரத்ெதா கூனி நின்றா வாள்
வந் வாயின் ம த்த ெகாண்ட *
ெகாந் ேவய்குழற் கூனிையக் ெகால்கராத்

18
தந்

ெகால்ெகன மன்னவன் சாற்றினான்.
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-----------(பாடம்) *ெகான்ற .
உைர:-அந்தரத் -ேம டத்ேத, ஒ கூனி - அரசன் அந்தரப் ரத்திற் பணி ாி ம்
கூனிெயா த்தி, நின்றா வாள்- சி ப்பிைர யாற்றின் நீாிேல நின்
விைளயா னாளாக, அ - அம் தைல யான , வந் -அவளறியாதப
ம த் க் ெகாண்ட -வாயாற் கவ்விக் ெகான்

வந் , வாயில்

வி ங்கி விட்ட , ெகாந்

ேவய்குழற்

கூனிைய- ங்ெகாத் க்கைள யணிந்த கூந்தைல ைடய அக்கூனிைய, ெகால்கராெகான்ற

தைலைய, தந்

ெகால்க என- தன்

ன்ேன ெகாணர்ந்

ெகால் ராக

ெவன் , மன்னவன் சாற்றினான் - ேவந்தனாகிய யேசாமதி மீன்வைலஞர்க்கு
ஆைணயிட்டான் எ- .
தரம், இடம். அந்தர ெமனேவ, ேம டமாயிற் , ேதவர் ேகாயிைலக் குறிபெதன் ம்,
ஈண் அஃ அரசன் அரண்மைனையக் குறித் நிற்கின்ற ெதன் ம் கூ வா
ளர்.
கூனி, அந்தப் ரத்ேத குற்ேறவல் ாி

மகளிர்; கூ

ம் குற

ம் சிந் ம் அரசர்க்கு

அந்தப் ரத்ேத யி ந் அ க்கத் ெதாண்
ாிந்ெதா குவர்; வனப்பின்ைம,
அவர்க்குச் சிறப்பாக ேவண் வதாம். கூனிெயன்பைத விைனெயச்சமாகக் ெகாண்
உைரபா

ளர். அவள் அறிய வாின், அதற்ககப்படாளாத ன், கரந்

வந்தைம

ெபற்றாம். ெகாந் , ங்ெகாத் . "ெகாந் வாய்குழற் கூனி"ெயன்ற சுட்
மாத்திைரயாய் நின்ற . ெகால்கரா இறந்த காலந் ெதாக்க விைனத்ெதாைக.
தைலையப் பற்றிக் ெகாணர்ந்
ெகன்ப

ெகால்லற் குாியார் அவராத ன், மீன்வைலஞர்க்

வ விக்கப்பட்ட . "வைலயின் வாழ்நாின்" (182) என வ தல் காண்க.

--------ைலையப் பற்றிக் ெகால் தல்
வைலயின் வாழ்நாின் வாாிற் பி த்தபின்
சிலர்ச லாைக ெவ ப்பிச் ெசறிந்தனர்
ெகாைலவ லாளர் குைறத்தன ாீர்ந்தனர்
அைலெசய் தார்பலர் யாரைவ ெசால்

வார்.

உைர:-வைலயின் வாழ்நாின்-மீன் வைலேய

ைணயாகக் ெகாண்
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வாழ்க்ைக

நடத் ம் பரதவரால், வாாில் பி த்த பின்-ெந யவர்களால் அைமந்த வைல ெகாண்
அம் தைலையப் பி த் க் ெகாணர்ந்த பின் , சிலர்-அரசன் ஆைண ெபற்ேறா ள்
சிலர், சலாைக ெவ ப்பிச் ெசறிந்தனர்- இ ப் நாராசத்ைதப் ப க்கக் காய்ச்சி அதன்

19
உடற்குட் ெச

த்தினாராக, ெகாைலவலாளர் குைறத்தனர்-ெகாைலயாளிகள் வாளால்

பிளக்க, பலர் ஈர்ந்தனர்-பலர் ேபாழந்த பகுதிகைளக் கத்தியால் அாிய, அைலெசய்தார்இவ்வா

அதைனப் பல ம்

ன்

த்தினர், அைவ-அவர்

ன்

த்திய வைககைள,

ெசால் வார் யார்-எ த்ேதா பவர் யாவர், ெகாைல வல்லார்க் கன்றிப் பிறர்க்கு
ஆகாெதன்றவா .
மீனினத்தி

ம் வன்ைம மிக ைடைமயின், வாரானைமந்த வைலயிைனப் பரப்பின

ெரன வறிக. வைலயின் வாழ்நர், பரதவர். ெவறி

ெச

த்தின் எளி

காைமயின்,

"ெவ ப்பிச் ெசறிந்தனர்" என்றார். மரக்கட்ைடகைளப் ேபாழ்வ ேபாலக் ேகாடாி
ெகாண் பிளக்கேவண் யி த்த ன் அதைனச் ெசய்வார். "ெகாைலவலாள" ராயினர்.
ஈர்தல், அாிதல். உயிர்ப்ெபா ளாகிய இதைனத் ண்

ண்டாக இரக்க மின்றிக்

ெகான்றைமயின், "அைல ெசய்தார்" என் ம், இக்ெகாைல வைகைய வகுத் ம்
விாித் ம் ஓ ந்திறம் ெகாைலத் ெதாழி ல் வல் நர்க் கன்றிப் பிறர்க்கு அ ள்
நிைறந் இைடயீ
கூறினார்.

ெசய்த ன் ஆகாெதன்பார், "யாரைவ ெசால்

வார்" என் ம்

---------சந்திரமதி ெபண்ணாடாய்ப் பிறத்தல்
சந்தி ரம்மதி நாய்க நாகமாய்
வந் வார்வைலப் பட்ட கராமாித்
தந்தில் வாழ் ைல யாளர்தஞ் ேசாிவாய்
வந்ெதா ராட் ன் மடப்பிைண யாயேத.
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உைர:- சந்திரமதி-சந்திரமதியின் உயிர், நாய்-நாயாகி ம், க நாகமாய்-க ம்
பாம்பாகி ம், வந் -பிறந்திறந்
வைலயில் அகப்பட்ட

வந் , வார் வைலப்பட்ட கரா-வாரால் இயன்ற

தைலயாகி, மாித் -இறந் , அந்தில்- அந்நகாின்கண், வாழ்-

வா ம், ைலயாளர்தம் ேசாிவாய்- ைலயர் ேசாிக்கண், வந் -அைடந் , ஓர் ஆட் ன்
மடப் பிைணயாய -ஒ ெபண்ணாடாய்ப் பிறந் வளர்வதாயிற் எ- .
வார்வைல, நீண்ட வைல மாம். ஆக்கத்ைதக் கராெவா ம் ெபய் ைரக்க. அந்தில்,
அவ்விடம்; அந்த இல் என்பதன் ம உ

. ைலத்ெதாழிைல யா

ம் இயல் பற்றிப்

ைலயைரப் ைலயாள ெரன்றார். ேசாி, ேசர இ க்குமிடம். பிைண, ெபண். மடம்,
இளைம.
---------

20
யேசாமதியால் உேலாகித மீன் சிராத்தத்தில் பைடக்கப்ப தல்
மற்ைற மீ ேமார் வார்வைலப் பட்டைத
அற்ைற யில்வ மந்தணர்* கண்டனர்
ெகாற்ற மன்னவ நின்குலத் தார்க க்
குற்ற ெசய்ைகக் குாித்ெதன ஓதினார்.
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----------(பாடம்)*அற்றமில்ல
உைர:- மற்ைற மீ

ளந்தணர்.

ம்-ஏைன உேலாகித ெமன்

ஓர் வார் வைலப்பட்டைத- ஒ

ம் ெபயைர

ைடத்தாகிய மீ

ம்,

நீண்ட வைலயில் அகப்பட்டதாக, அற்ைறயில் வ ம்-

அந்நாளில் ஆங்குப் ேபாந்த, அந்தணர் கண்டனர்-அந்தணர் சிலர் கண் , ெகாற்ற
மன்னவ-ெவற்றிைய
ன்ேனார்க

ைடய ேவந்ேத, நின்குலத்தார்க

க்கு-நின்குலத் ப் பிறந்த

க்கு, உற்ற ெசய்ைகக்கு-ெபா ந்திய சிராத்தத் க்கு, உாித் -இம்மீன்

பைடத்தற் கைமந்ததாம், என ஓதினார்-என்
மற்ைற ெயன்ப

ெசான்னார்கள் எ- .

இனஞ் சுட் ற் . உம்ைம, எச்ச ம்ைம. மீன் வைலப்பட்டைதக்

கண்டனர் என்க. அற்ைற, அந்நாள், "அற்ைறத் திங்கள்"1 என் ழிப் ேபால. அந்தண
ெரன்ற ெபய க் ேகற்ப அ
"அந்தணர்" என்

ைடய ராகற்பாலார் அ

சிறி

மின்றிக் கூற ன்,

குறிப் ெமாழியாற் கூறினார். கண்டனர் என்றார், கண்களாற்

கண் ம், கண்ேணாட்ட மிலராயினார் என்

தாம் க திய க த்ைத

த்தற்கு,

குலத்தார்க்கு உற்ற ெசய்ைக, சிராத் தம் ெசய்தல். அந்நாளில் இம்மீைனக் ெகான்
பைடத்

ண்டல் ேவண் ெமன்ற ன், அதைனச் ெசால்லாற் கூறா

உாித்

என்றனர். மைறேயா ம் வாயினர், அவ்வாயினால் இம்மீன் ெகாைலையச்
ெசால் த ன் "ஓதினார்" என்றார்.
----------1. றம். 112.
சிராத்தத்தில் பைடத்த மீைன ண்டல்
அ த்த மீனி னவயவ ெமான்றிைனக்
கறித்தி ேசாமதி யிப் வி காக்கேவார்
இறப்ப ந் றக் கத்தின் இேசாதரன்
சிறக்க ெவன்றனர் தீவிைன யாளேர.
உைர:- அ த்த மீனின்-அ க்கப்பட்ட மீனி
ஓ

ப்ைப, கறித் -ெமன்
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ைடய, அவயவ ெமான்றிைன-

தின் , இேசாமதி இப் வி காக்க-யேசாமதி ேவந்தன்

21
இப் மிைய ெந

காப்பானாக, இறப் அ ம்

றக்கத்தில்-அழிவில்லாத

றக்கத்தி
க்கும், இேசாதரன் சிறக்க-யேசாதர மன்னன் சிறப்ெபய் வானாக,
என்றனர் தீவிைனயாளர்- என் தீவிைன ாி ம் அவ்வந்தணர்கள் கூறினர் எ- .
அ த்தமீனின்

ண்ட ெமாவ்ெவான் ம் அதன் உ ப்பாத ன் "அவயவம்"

என்றார். அவயெமனப் ெபா ப்படக் கூறினைமயின், சிறப் ைடய தைலப்பகுதிையக்
ேகாட

ெமான் . கறித்தல், ெமன்

தின்றல், கறித்த

ண்டத்ைத வாயிற்ெகாண்ேட

அரசைன வாழ்த் த ன், "கறித் " என்றவர் இைடயீ ன்றி "இேசாமதி
இப் வி காக்க" என்
இறப் ண்ேட யன்றி,

கூறினார். ஓர், அைசநிைல.

றக்கத் ச் ெசல்ேவார்க்கு

றக்க லகிற்கு அழிவின்ைமயின் "இறப்ப ம்

றக்கத்தின்"

என் ம், றக்கம் க்கவர் மீட் ம் பிறப்ெபய்தா அதனிற் சிறந்த
ேப
றைடதல்ேவண் இச் சிராத்தம் ெசய்யப்ப த ன் "இேசாதரன் சிறக்க" என் ம்
கூறினர். சிறத்தல்,
தீேயாம்பி

லகுச்சிக்கண் இன் ற்றி த்தல். தீவிைன, ெகாைல விைன.

யிர்க்ெகாைல ாிவ

ேதான்ற, "தீவிைனயாளர்" என்ற நயம் காண்க.

-------மீன் தன் பிறப் ணர் ெப தல்
நின்ற கண்டத் நீ யிர் ேபாய
ெசன்ற தன்பிறப் ேபார்ந் ெதளிந்த
தின் தின்
றக்கத் தி த் தல்
நன்

நன்ெறன ைநந்திறந் திட்டேத.
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உைர:-நின்ற கண்டத் நீ யிர் - எஞ்சி நின்ற ண்டங்களில் ெந த்தி ந்த
ேபாய - ற்ற ம் நீங்கிய . ெசன்ற தன் பிறப் ஓர்ந் - அவ் யிர் இதற்கு
ன்ென த்த பிறப் க்கைள நிைனந் , ெதளிந்த
நின்ற உடம்ைபப் பலகா
றக்கத்ேதயி ந்
நன்

என் , ைநந்

ம் தின் ,

இன்பம்

றக்கத்

ய்க்க என்

உயிர் தான் நின்ற உடம்

- உயிர்

இ த் தல் - அவ் யிைரத்

ெசால்

- வ ந்தி, இறந்திட்ட

- ெதளி ற் , தின் தின்

யிர்.

தல், நன்

- ெசத்த

நன்

என - மிகமிக

எ- .

ம் பரவியி த்தல்பற்றி "நின்ற கண்டத்

நீ

யிர்

ேபாய " என்றார்; க ம்பில் பரவியி க்கும்சா , கண்டந்ேதா ம் நிற்றல்ேபால
உயி ம் உடம்பின் கண்ட ெமாவ் ெவான்றி ம் இ க்கு ெமன்ப. ெசன்ற தன் பிறப் ,
ன்ெப த்த பிறவிக ம் அவற் ள் நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சிகைள ம் குறித் நின்ற . தான்
மீன்வ விற் கிடந்

தின்னப்ப வ ம், தன்ைனத்

றக்கத் தி ப்பதாகப்

ெபாய் ைரப்ப ம் அதனால் தீவிைன ெப குவ ம் அறித ன், "ெதளிந்த " என்றார்.

22
இ த் தல், இ க்கெவனச் ெசால்

தல். இ த் தல் எனேவ இல்லாைம

நன்கறிந்தெதான் என்பதாம். அ க்கு ன்ன பன்ைம ம், பின்ன
குறித் நின்ற . உடம்
ம் ஒழிந்த ம் உயிர்தா ம்

இழி ம்

ஒழிந்தைமபற்றி,"ைநந்திறந்திட்ட " என்றார்.
---------மீன் ஆணாடாய்ப் பிறத்தல்
மன்னன் மாமயில் சூகர மாயமீன்
ன்ைன யாட் ன் வயற்றின்
ந்தேதார்
மன் மா
ெவய்தி வளர்ந்தபின்
தன்ைன யீன்றவத் தாய்மிைசத் தாழ்ந்தேத.
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உைர:-மன்னன் மாமயில் சூகரம் ஆய மீன் - யேசாதரனாகிய ேவந்தனாயி ந்
பின் அழகிய மயிலாக ம் ள்ளம் பன்றியாக ம் பிறந்திறந்த மீனாகிய உயிர்,
ன்ைன யாட் ன் - தனக்கு ன்ேன ேதான்றி வாழ்ந்த சந்திரமதியாகிய
ெபண்யாட் ன், வயிற்றில்
ஆண்உ

ந்த

- வயிற்றில் நிரம்பியதாகிய க வில், மன்

ம்

எய்தி-ெபா ந்திய ஆணாெடான்றின் உடம் ற் ப் பிறந் , வளர்ந்தபின்-

நன்கு வளர்ந்த பிறகு, தன்ைன ஈன்ற-தன்ைனக் க
யிர்த்த, அத்தாய் மிைசத்
தாழ்ந்த -அத்தாய ஆட் ைனேய காமப் ணர்ச்சி ெசய்த . எ- .
தைலயா யி ந் கூனிையக்ெகான்ற குற்றத்தால் மன்னனால் ெகால்லப்பட் ப்
ைலச்ேசாியில் ெபண்ணாடாய்த் ேதான்றிய சந்திரமதியின் ெசய்திைய ன்
"அந்தில்வாழ் ைலயாளர்தஞ் ேசாிவாய், வந்ெதா ராட் ன் மடப்பிைண யாயேத" (183)
என்

கூறினாராத

ன், ஈண்

ன்ைனயா

என்ெறாழிந்தார். நிரம்பிய க விைன,

ந்தெதன்றார். ஓர், அைச. உ ெவய்தல். உ நிரம்பிப்பிறத்தல். விலங்குகட்கு
ைறைம ம் ெநறிைம மின்ைமயின், "தன்ைன யீன்றவத் தாய்மிைசத் தாழ்ந்த "
என்றார். பன்றிப்பிறப்பில் க நாகமாய்த்ேதான்றியி ந்த தன் தாையக் ெகான்ற
விைனையச் ெசய்தேதாடைமயா , இவ் யாட் ப்பிறவியில் தாையப் ண ம்
ெப ந்தீவிைனையச் ெசய்த கூறினார். ன்ைன விைனையத் "தாய்ெகால்
பன்றி"(178) என் ம், ஒ பிறப்பில் தா ம் பிள்ைள மாய்த் ேதான்றிய இையைப,
"தன்ைனயீன்றவத்தாய்" என் ம் சுட் தல் காண்க.
-------தாையப் ணர்ந்த அவ்யா ெகால்லப்ப தல்
தாயி னன்னலந் தா கர் ேபாழ்தினில்
ஆய ேகாபத் தடர்த்ெதா வன்றகர்
பாய ேவா ப் பைதத் யிர் ேபாயபின்

23
தாய்வ யிற்றினிற் றா விற் சார்ந்தேத.
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உைர:- தாயின் நன்னலம்-தாயின்பால் கனி ம் காமவின்பத்ைத, தான்
ேபாழ்தினில்- கர்தற்குாிைமயில்லாத அவ்வாணா
அதன்பால் உண்டாகிய ெவ ப்பினால், ஒ
அடர்த் ப்பாய-தாக்கி
ேயா

ட்டேவ, பைதத்

கர்

க ங்காலத்தில், ஆயேகாபத் -

வன் தகர்-ஒ
ஓ -அவ்வா

வ ய ஆட் க்கிடா,
உடல் பைதத் த்

ள்ளி

ழ்ந் , உயிர்ேபாயபின்-உயிர் நீங்கிய பின் , தாய் வயிற்றினில்- தான்

ணர்ந்த தாயின் க விேல தங்கிய, தா வில்-விந் வில், சார்ந்த -கலந் விட்ட
.

எ-

தாயாட் ன் நலத்ைதத் தந்ைதயாகிய ஆ
கர்தற்குாிைம ெபற்றி ப்ப, அதன்
குட் யாகிய தான் கர்தல் தீ என்பைத ணரா
கர்கின்ற ெதன்பார் "தான் கர்
ேபாழ்தினில்" என் ம், அச்ெசயல் கண்ட கிடா ஒன்
சாவப் பாய்ந்த

என்பார் "ஆயேகாபத்

ெபாறா

ெவகுண்

அக்குட்

அடர்த் " என் ம், அதனால் இறந்த

அக்குட் யின் உயிர் ெசன் , அத்தாய்க்க விற் கலந்
பைதத்ேதா என மா க.

ெகாண்டெதன் ம் கூறினார்.

-----------தாயா இறத்தல்
தாய்வ யிற்க
ட்டக ராய
ேபாய்வ ளர்ந் ழிப்
மன்னவன்
ேமய ேவட்ைட விைழந்தனன் மீள்பவன்
தாைய வாளியிற் றா

யிர்* ேபாக்கினான்.
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-----(பாடம்) *வாளிற் றன்

யிர்.

உைர:-தாய்வயின்-தாயிடத்ேத, க
கிடாவாகிய , ேபாய் வளர்ந் ழி, க
ம் மணி

ள்-க வில் கலந் , தகராய -ஆட் க்
ற்றி வளர்ந்தி க்ைகயில்,

மன்னவன்-

ம் அணிந்த ேவந்தனாகிய யேசாமதி, ேமய ேவட்ைட விைழந்தவன்-

தனக்கைமந்த ேவட்ைட ேமற் ெகாண்

ெசன் , மீள்பவன்-மீண்

வ ங்கால், தாைய-

தாயாட் ைன, வாளியின் உயிர் ேபாக்கினான்-தன் ைக யம்பினால் ெகான்றான் எ- .
தகர், ஆ . "தகராய ேபாய் வளர்ந் ழி" என்பதனால், தாயா க
யிர்த்தற்கு
ேவண் ம் காலம் ற்றியி ந்தைம ெபற்றாம். அரசர் ேவட்ைட ேமற்ேசறல்
இயல்பாத ன் "ேமயேவட்ைட" ெயன் ம், அவ்ேவட்ைடதா

ம் விலங்கச்சம்

24
ேபாக்கும் குறிப்பிற்ரன்றி விைளயாட்டாய் ேமற்ெகாண்டான் என்றற்கு, "ேவட்ைட
விைழந்தவன்" என் ம், மீ ங்கால், தனித் ேமய்ந் ெகாண்
ந்த தாயாட் ைனத்
தன் ைகயம் ெச த்திக் ெகான்றான் என்பார் "தாைய வாளியிற் றா யிர்
ேபாக்கினான்" என் ம் கூறினார். வாளி, அம் .
----------தகர்க்குட் ைய வளர்த் வ ெகன ேவந்தன் ைலய ெனா வைனப் பணித்தல்
வாளி யின்வி ம் வன்றகர்க் குட் ைய
நீள நின்ற ைலக்குலத் ேதான்றைலத்
தாள்வ த்தந் தவிர்த் வளர்க்ெகன
ஆளி ெமாய்ம்ப ன ளின ெனன்பேவ.
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உைர:-வாளியின் வி ம் வன்தகர்க்குட் ைய-ேவந்தன

அம்பினால் உயிர்

ேசார்ந் வி ந்த ஆட் ன் வயிற்றினின் ெநகிழ்ந் வி ம் வ ய குட் ைய, நீள
நின்ற ைலக் குலத்ேதான்தைல-ெதாைலவில் நின் கண் மனம் வ ந்தி நின்ற
ைலயனிடத்ேத, தாள் வ த்தம் தவிர்த் - யன்
ெகாண்

வளர்த்த

காரணமாக அவன்

நின்ற வ த்தத்ைத ேபாக்கி, வளர்க்க-இக்குட் ையப் ேபணி வளர்ப்பாயாக,

என-என் , ஆளிெமாய்ம்பன் அ ளினன்-அாிேய
யேசாமதி குட் ைய ய ளிக் கூறினன் எ- .

ேபா

ம் வன்ைம பைடத்த

வாளியால் ஏ ண் வி ம் ஆட் ன் வயிற்றில் க
ற்றியி ந்த குட்
அவ்வதிர்ச்சியால் ெவளிப்பட்
ழ்ந்தைம ேதான்ற "வாளியின் வி ம் வன்
தகர்க்குட் ைய" என்றார். வன்ைமையக்குட் க் ேகற் க. அரசன் அம் பட்
ழ்ந்
இறந்ததா டன் தான் உயிர் இழக்காைமயின் "வன் குட் ைய" என் சிறப்பித்தாெரன
வறிக. அவ்யாட் ைன வி ம்பி வளர்த்ேதானாதலா

ம், அதைன

ழ்த்தவன்

அரசனாதலா ம், அவலமிகுதியால் ைலயன் ைகயற் நின்ெறாழிந் தானாத ன்
"நீள நின்ற ைலக்குலத்ேதான்" என்றார். தாள் வ த்தமல்ல இைய
ேவறின்ைமயின் அதைனத்தக்க ெசாற்களால் தவிர்த் , குட் ைய நீேய வளர்க்க என
ேவந்தன் அ ளிக் கூறினைமயின் "தாள் வ த்தம் தவிர்த் " என் ம் " அ ளினன்"
என் ம் கூறினார். குட் ையக் ெகால்லா வளர்க்க என்றதனால் "அ ளினன்" எனல்
ேவண் ற் . ஆளிெமாய்ம்பனாயி ம் அதைன இடமறிந் ெச த்தாைமயின் அதன்
பயப்பா ன்ைம ேதான்ற, ஆளிெமாய்ம்பெனன ேவண்டா
-----------யேசாமதி சண்டமாாிக்குப் ப
ட் தல்
மற்ெறார் நாள்மற மாதிற்கு மன்னவன்
ெபற்றி யாற்பர விப்ெப ேவட்ைடேபாய்
உற்ற பல் யிர் ெகான் வந் ேதற்றினான்

கூறினார். என்ப, அைச.

25
ெகாற்ற மிக்ெக
உைர:-மற்

ைமப்ப

ஓர் நாள் - ேவ

ெயான்றேரா.
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ஒ நாள், மன்னவன் - ேவந்தனான யேசாமதி,

மறமாதிற்கு - ெகற்றைவ யாகிய சண்டமாாிக்கு, ெபற்றியால் பரவி ப

ைறப்ப ப்

ட் ச் சிறப் ச் ெசய்யக்க தி, ெப ேவட்ைட ேபாய் - ெபாியெதா

ேவட்ைடேமற்

ெசன் , உற்ற - காட் ல் வாழ்ந்த, பல் உயிர்ெகான் - பல உயிர்கைளக் ெகான் ,
உவந் ஏற்றினான் - அவற்றின் ஊைனக் கண் மனமகிழ்ந் ேதவிக்குப்
ப
ட் வித்தானாக, ஒன் - அவற் ள் ஒ வைக
ெவற்றி மிக்க எ ைம னாகும் எ- .

ன், ெகாற்றம் மிகு எ ைமப்ப

-

மறவர் இ ம் களப்ப ேயற் அவர்கட்கு ெவற்றித ம் அணங் காத ன்,
ெகாற்றைவைய "மறமா " என்றார். அம்மறமாதிற்கு யேசாமதி ம் அவன்
ன்ேனா ம் வழிவழியாகச் சிறப் ச்ெசய்தவ மரபாத னா ம், சிறப்
நிக ங்காலத் ப் பல உயிர்கைளக் ெகான் ப
ட் தல் ரர்க்கு
இயல்பாத னா

ம், "ெபற்றியால் பரவி" என்றார். பரவி ெசயெவெனச்சம் திாிந்

நின்ற . இனி, பரவி ெயன்பைதச் ெசய்ெதெனச்சமாகேவ ெகாண் , பரவிவிட் ப்
ெப ேவட்ைட ேபானான் என் ெகாள்ளி ம் அைம ம். "ெப ேவட்ைட" ெயனேவ,
சிறப் ச்ெசய்தற்கு ேவண் ய சீாிய விலங்குகைள ம் ட்கைள ம் நன்கு ஆராய்ந்
ேபராரவாரத் டன் ேவட்டம் ாிவ ெபறப்ப ம். தான் க தியவாேற உயர்ந்த
விலங்குக

ம் பிற ம் தப்பாமற் கிைடத்தைமயின், "உவந் " என் ம், அவற்ைற

ேதாள்ேமேலற்றிக்ெகாண்

ேபாந்

சண்டமாாியின் தி

ன் பைடத்தாெனன்பார்,

"ஏற்றினான்" என் ம் கூறினார். ஏற்றினான், ஏற்பித்தா ெனன்
எ ைம, மிக்ெக ைம ெயன நின்ற ; மிக்க என்ப

ரர்

ம் ெபா ட் . மிகு

விகாரத்தால் ஈ ெகட்

ந்தெதன் மாம். எ ைம, காட்ெட ைம(Bison) மிக்க ெமய் வன்ைம ைடைமபற்றி,
இதைன, "ெகாற்றமிக் ெக ைம" என்

சிறப்பித்தார். அேரா, அைச.

--------எ ைம ைனச் சிராத்தத்தில் நல்கல் நன் எனஅந்தணர் ேவந்தற்குக் கூறல்
இன்ெற றிந்த எ ைம யி தைனத்
தின் தின் சிராத்தஞ் ெசயப்ெபறின்
நன்ற ெதன்றன ரந்தணர் நல்கினான்*
நின்

பின்சிலர் நீதிகள்† ஓதினார்.

---------(பாடம்)* நல்கினார். †சில நீதிகள்.
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26
உைர:- இன்
ைன, தின்

எறிந்த எ ைம இ தைன-இன்

ெகான்

ழ்த்திய இவ்ெவ ைம

தின் - மிகத் தின் , சிராத்தம் ெசயப்ெபறின்-குல ன்ேனார்கட்குச்

சிராத்தஞ் ெசய்ேவாமாயின், நன்ற -நல்லதாம், என்றனர் அந்தணர்-என்
அந்தணர்கள் உைரக்கேவ, நல்கினான்-ேவந்த

ம் அவ்வண்ணேம ெசய்க என்

அவ்ெவ ைம ைனக் ெகா த்தான், சிலர் பின் நின் -அ கண்ட ேவ

சில

அந்தணர்கள் அரசைன வழிபட் நின் , நீதிகள் ஓதினார்-சிராத்தத்திற் குாிய
ைறகைள எ த் ச் ெசால்ல ற்றார்கள் எ- .
எ ைமயின் ெகா விய ஊைனக் கண்ட ம் அதைனத் தின்றற் ெக ந்த
நயப்பினால் "தின் தின் சிராத்தம் ெசயப்ெபறின்" என்றார். ேவந்தற்கும்
தம்ைமப்ேபால் அதைன ண்டற்கு வி ப்பமி க்கு ெமன்ற க த்தால் "சிராத்தம்
ெசயப்ெபறின் நன்ற என்றனர்" என்றார். அ க்கு மிகுதி குறித் நின்ற . அதைனக்
ேகட்ட ம் ேவந்தற்குச் சிராத்தம் ெசய்வதில் இ ந்த வி ப்பமிகுதியால் அவன்
"ஆ மாறறியாதவ னாத ன்"(175) உடேன இைசந்தான் என்றற்கு "நல்கினான்"
என் ம்,

ன்ேன ேபசிய அந்தணைரச் சிலர், ஒ

ம ங்கு ம த் ப் பிறிெதான்

விதித் க் கூ கின்றாராத ன், "நின் பின் சிலர் நீதிகள் ஓதினார்" என்றார்.
பின்நின் எனற்பால எ ைக யின்பங் குறித்
ன்பின்னாக மாறி நின்ற .
நியதி,நீதி ெயன மறீஇயிற் . நியதி, ஒ க்கா . வழிபாடாவ , அரசற்கு ஒன்
கூ வார் தற்கண் அவைன வாழ்த்திக் கூ வ . வாழ்த் மிடத் ம் தம தாழ்
ேதான்ற நின் கூற ன் "பின்நின் " என்றார்.
-------ஒ ம ங்கு ம த் க் கூறல்
ஆத பத்தி லர்ந்தைத யாதலால்
கா காகங் கவர்ந்தன வாெமனின்
தீ தா ஞ் சிராத்தஞ் ெசயற்ெகன
ஓதி னாாினி ெயான் ள ெதன்றனர்.
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உைர:- ஆதபத்தில் உலர்ந்தைத யாதலால்-இவ்ெவா
ஞாயிற்றின் ெவயி ல் உலர்ந்த ப யா

ம், கா

த யவற்ைற வ த் ம் காக்ைககள் கவர்ந் ண்

ைம ன் அ க்கப்பட்டபின்

காகம் கவர்ந்தனவாம்-எ ைம
மிச்சிலாயினவாம், எனின்-என்

ஊன்விைனஞர் உைரப்பதனால், சிராத்தம் ெசயற்கு தீ -சிராத்தம் ெசய்தற்குாிய
தகுதியிலவாயின, என ஓதினர்-என் எ த்ேதாதிய அவர்கேள, இனி- இப்ெபா
ஒன் உள -க வாய் ஒன் இ க்கிற என்றனர்-என் ேவந்தன் உவக்குமா
கூறினர் எ- .

,

27
ஆதபம், ஞாயிற்றின் ெவயில். ஐ, சாாிைய. எ ைம, எ
த யவற்றின் உட
க்கும் உண்ணி த யவற்ைறக் கவ
கத்தால் அவற்றின் உடம்பிற் ண்ெசய்
அதன் வழியாக அவற்றின் ஊைன ம் குத்தித் தின்ப பற்றி, "கா காகம்" என்றார்.
உலர்கின்ற ஊைனக் கவர வ ம் தம்ைம ெவ ட் வார்தைலயில் சிறகால த்
அலகாற் குத்தி வ த்த ம் காக்ைகக்கு இயல் பாதலால் அ கண் இவ்வா கூறினா
ெரன் மாம். கவர்ந்தன, ெசயப்பாட்

விைனப் ெபா ட் . எனின், ஏ ப் ெபா ட்டாய

இன்
ேபற்ற தனிைலத் ெதாழிற்ெபயர். தாம், கட் ைரச் சுைவபட நின்ற .
ேதற்ேறகாரம் விகாரத்தால் ெதாக்க .
------------பிறி விதியாகக் க வாய் கூறல்
தீதி ெதன்ற பிசித ந் ேதர்ந் ழிச்
சாத நல்ல தகர் கத் ப்ப ன்
த ெமன்றனர் ண்ணிய ல்களின்
நாத னாரத்

ராதிகள் நன்றேரா.

உைர:- ண்ணிய
வல்
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ல்களின் நாதனார்- ண்ணிய

ைரக்கும் மைறகளில்

நராதலால் தாேம ண்ணியத் தைலவெரனத் த க்கியி க்கும், அத் ராதிகள்-

அக்ெகா யவர்கள், தீ

இ

என்ற பிசித ம்-சிராத்தத்திற் கி

தக்கதன்

என்

ெசால்லப்பட்ட எ ைமயிைறச்சி ம், ேதர்ந் ழி- ல்களால் ஆராய்ந்தவிடத் , சாத
நல்ல தகர் கத் ப் ப ன்-இளைமயால் நல ைடத்தாகிய ஆெடான்றினால் மணம்
கரப்ப மாயின்,

தம் என்றனர்-

ய்தாம் என்ற ெமாழிந்தனர் எ- .

மைறகள் பல ம் ண்ணியப் பயைன யைடதற்குாிய விதிவலக்குகைள
எ த்ேதா

ன், அவற்ைறப் " ண்ணிய

தைலைம ெபற்றி ப்ப

ல்" என் ம், அவற்ைற ஓ த ல் நல்ல

ேதான்ற "நாதனார்" என் ம், அப் ண்ணியச் ெசய்ைக

ணர்த் ம் ைலத்தம் தீயெசயலால் பீடழிப்ப கண் , "அத் ராதிகள்" என் ம்
கூறினார். "நன் ெபாிதாகும்" என்ப விதி. பன் ைற ம் பல்லாற்றா ம்
உைரத்தைம விளங்க, "நன் " என்றார். பிசிதம், இைறச்சி. "தீ
ெசயற்கு"(193) என்
ேதர்தற்குக் ெகாள்

ேமேல கூறினைமயின், "தீதிெதன்ற பிசித ம்" என்றார்கள்.
ங்க வி அவர்தம்

ேல யாத ன், "

வ விக்கப் பட்ட . *சாதம், இளைம. நன்ைம, உ நலம்.
கத்திற்காட்

தா ஞ் சிராத்தஞ்

மணம்

கர்வித்தல்.

ல்களால்" என்ப
கத் ப்ப தல்,

தம், னிதம். அேரா, அைச.

--------அரசன் தான் வளர்க்கும் தகாிைனக் ெகாணர்க என்

பணித்தல்

28
என்ற ம்மிணர் ெபய்ம்
மன்னவன்
நன் நா ன் வளர்க்க வி த்த
ெசன் தம்ெமனச் ெசன்றன ெராற்றர்பின்
நன்றி ெதன்

நயந்தன ரந்தணர்.
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உைர:- என்ற ம் - என் இவ்வா அந்தணர்கள் கூறிய ம், இணர்ெபய்
மன்னவன் - ங்ெகாத் க்களால் ெதா க்கப்பட்ட மாைலயணிந்த ேவந்தனாகிய
யேசாமதி, நன்

- நல்ல , நாம்

ன் வளர்க்கவி த்த

- நாம்

ன்

ைலயென வன்பால் வளர்க்க விடப்பட்டதாகிய ஆட் ைன, ெசன்
ெசன்

ெகாணர் ராக என்

தம் என -

ஒற்றர்க்குப் பணிக்க, ஒற்றர் ெசன்றனர் -

அவ்ெவாற்றர்கள் ைலயர் ேசாிக்குச் ெசன்றனர். பின் - அவர் ெசன்றபின், இ
என்
மகி

- இச்ெசயல் தக்கெதன்
ற்றனர் எ- .

இணர்,

ங்ெகாத் . மணி

மன்னவன்" என்றார்; "
பன்ைம.
குறித்

ெசால் , அந்தணர் நயந்தனர் - அந்தணர்கள்

ம்

மாைல ம் அணித ன், "இணர்ெபய்ம்

மன்னவன்"(189) என்றாற்ேபால. நாம், தனித் தன்ைமப்

ன், ேவட்ைடக்குச்ெசன்

மீ

மிடத்

ஓர் அட் ைனக் ெகான்ற காலத்ைதக்

நின்ற . "வளர்க்க வி த்த " என்றார், பண்

தவிர்த்

நன்

அதைனத் தாள்வ த்தம்

"வளர்க்க" ெவன அ ளினா னாத ன்; வி த்த , ெகால்லா

என்ப பட நிற்றல் காண்க. தா ம் என்ப

தம்ெமன நின்ற ; "இன்

ெவம்மேனாாிரப்பின்"1 என்றாற்ேபால. ஒற்றர் ன் தம

வி த்த
ம் தம்ெமன

நயப் த் ேதான்ற

தம ைர ெபாய்யாெமன் றஞ்சின ெரன்பார், "ஒற்றர்பின் நன்றி ெதன்
ரந்தண" ெரன்றார்.

ைரப்பின்,

நயந்தன

-----1. றம். 203.
அந்தணர் சிராத்தஞ் ெசய் வாழ்த் தல்
ெசன் நல்லமிர் ண்ட தின்றனர்
அன் மன்னன் யேசாதர னன்ைனேயா
ெடான்றி ம்ப லகி ள் வாழ்ெகன
நன்

ெசால் னர் நான்மைற யாளேர.
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உைர:- நான்மைறயாளர்-நான்மைற வல்ல அந்தணர்கள், ெசன் -சிராத்த
சாைலக்குச் ெசன் , நல் அமிர்

உண்

- நல்ல பா

ம் ேசா ம் உண்டேதா , அ

தின்றனர்-அவ்ெவ ைம ைன ம் தின்ெறாழிந்தனர், அன் - அப்ேபா , மன்னன்

29
யேசாதரன்-ேவந்தனாகிய யேசாதரன், அன்ைனேயா -தன் தாயாகிய
சந்திரமதி டேன, ஒன்றி- ஒ ங்கி ந் , ேதவர் உலகி
இனி வாழ்வானாக, என நன்
வழங்கினர் எ- .

ெசால் னர்-என்

ள்-விண்

ெபாி ம் வாழ்த் ைர பல

சிராத்தம் ெசய் ம் அந்தணர் வயிறார இனிய உண ண்
மனவைமதி டன்

ன்ேனார் உம்ப லகில் இனி

"மன்னன் யேசாதரன் அன்ைனெயா

ஒன்றி

லகத்தில், வாழ்க-

ஊைனக் கறித்

ைறக என வாழ்த் ம் இயல் க தி,

ம்ப

லகி

ெசால் னர்" என்றார். நல்லமிர் , நல்ல ஆன்பாெலா

ள் வாழ்ெகன நன்

சைமத்த ேசா . இனி,

நல்லமிர் ண்ட என்றற்கு, நல்ல நீ ம் ல் ம் தைழ ேம தின் வாழ்ந்த
எ ைமயிைன என்ற ெமான் . தின்றன ெரன்ப அவ ண்டதன் இழி ேதான்றக்
குறித்த . யேசாதர ம் சந்திர மதி ம் விலங்குகதி ட் பிறந் இவர்களால்
ன்

த்தப் ப வைத யறியா

ெபாய்ேய ெமாழிவ

விளங்க, "நன்

ெசால் னர்"

என் ம், அவ் ண்ைமயிைன ணர்த்தற்கு அவர் வல்ல நன்மைற பயன்படவில்ைல
ெயன்றதற்கு "நான்மைறயாளர்" என் ம் கூறினார்.
-------ஆ தன் பழம்பிறப் ணர்ந் வ ந் தல்
அத்த லத்தக ராங்க ேகட்டபின்
ஒத்த தன்பிறப் ள்ளி ைளந் டன்
இத்த லத்திைற யான விேசாமதி
மத்த யாைனயின் மன்னவ ெனன்மகன்.
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உைர:- அத்தலத் தகர்-அவ்விடத்ேத நின்ற ஆ , ஆங்கு-அப்ேபா , அ

ேகட்டபின்-

அவ்வந்தணர் கூறியைதக் ேகட்டபின் , ஒத்த-அைமந்த, தன்பிறப் உள்ளி- தன்
பிறப் க்கைள நிைனந் , உடன் உைளந் -அவற் ள் அவ்வப்ேபா
ன்பங்கைள நிைனந்

வ ந்தி, இத்தலத்

நிகழ்ந்த

இைறயான இேசாமதி-இந்நிலத் க்கு

ேவந்தனான யேசாமதி, மத்தயாைனயின் மன்னவன்-ெபாிய தைலைய ைடய
யாைனகைள ைடய அரச

ம், என் மகன்-எனக்கு மக

மாவான் எ-

ஆங்கு, அப்ேபாழ் , தான் ஈட் ய விைனக்ேகற்பத் ேதான்றிய பிறப் க்க ளாத ன்
"ஒத்த தன் பிறப் " என்றார்; தான் எ த்த பிறவிக்ேகற்ப உணர்வினால்
உணர்ந் ைரப்ப குறித் இ கூறினாெரன் மாம். பிறப் க்கைள நிைன
கூர்ந்தவழி, அவ்வப்ேபா

நிகழ்ந்த

ன்பெமல்லாம் ேதான்றி ெநஞ்சிைன

க்குத ன், "உடன் உைளந் " என்றார். இ

தல் ஏ

பாட் க்களில் அதன்

30
ெநஞ்சில் நிகழ்ந்த நிைன கைளத் ெதாகுத் ைரக்கின்றா ராத ன், இதன்கண்,
இவ்ேவந்தன் என்மகன் என் நிைனந்த ெதன்றார் மத்த யாைனயின் மன்னவன்
என்பதைன என் என்பதேனாேடற்ெற மன்னனான யேசாதரனாகிய என் மகன் என்
உைரப்பி மைம ம்.
-----------இ ெவன் மாநக ஞ்சயி னிப்பதி
இ ெவன் மாளிைக யாெமன் ைழக்கலம்
இ ெவ லாமிவ ெரன் ைழ யாளராம்
இ ெவன் யானிவ ணின்னண மாயேத.
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உைர:- இ -இந்நகரம், என்மாநகர்-என
உஞ்சயினிநகரமாகும், இ
இ

ெபாிய அரசநகராகிய, உஞ்சயினிப்பதி-

என் மாளிைக-இஃ

எலாம்-இைவயா ம், என் உைழக்கலம்-என்

யான் இ ந்த அரண்மைனயாகும்,
ைடய உைழக்கலப்ெபா ளாகும்,

இவர் என் உைழயாளராம்- இவர்கள் என் உைழப்பாிசாரகர்க ளாவார்கள், இவண் இவ்விடத்ேத, யான் இன்னணமாய
யாதாம் எ - .

இ

என் - யான் இவ்வாறாகிய இந்நிைல

மாநகராகிய உஞ்சயினிப்பதி ெயன இையக்க. உைழக்கலம் ெபான்னா
ெவள்ளியா

ம்

மாகிய கலங்கள். இ ெவலாம், ஒ ைம பன்ைம மயக்கம். உைழயாளர்,

பாிசனத்தார்; பணியாள மாம். இச் சிராத்த சாைலயில் ஆடாய்ப் பிறவி
ெய த் நிற்ப கண் தனக்குள் இைனந்
இன்னணமாய " என்றார்.

கூ த ன், " இ ெவன் யான் இவண்

-------யான்ப ைடத்த ெபா ட்குைவ யாமிைவ
யான்வ ளர்த்த மதக்களி றாமிைவ
யானளித்த குலப்பாி யாமிைவ
யான்வி ைளத்த விைனப்பய னின்னேத.
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உைர:-- இைவ - இக்குவியல்கள், யான் பைடத்தெபா ட் குைவயாம் - யான் ஈட் ய
ெசல்வத்தின் திரளாகும். இைவ - இக்களி கள். யான் வளர்த்த மதக்களிறாம் - யான்
ேபணி வளர்த்த மதஞ்ெசறிந்த களிற்றியாைனகளாகும், இைவ - இக் குதிைரகள், யான்
அளித்த குலப்பாியாம் -யான் றந்தந்த குலத்திற் பிறந்த குதிைரகளாகும், யான்
விைளத்த விைனப் பயன் - யான் ெசய் ெகாண்ட விைனயின் பயன், இன்ன
இத்தன்ைமத்தாயிற் எ - .

-

31

ெபா ட்குைவ, ெபான்

ம் மணி ம்

த் ம் நிைறந்த குவி யல், களிற்றி

யாைனகளின் வன்ைம ேதான்ற, " மதக்களிறாம்" என்றார்." ஐந்

கதி ம் பதிெனட் ச்

சாாிைய ம்" 1 நன்கைமந்த குதிைரெயன்றதற்கு, "குலப்பாியாம்" என் ம், இவற்ைற
ைடயனாயி ந்த தன்ைம ம் தன பிறப் ெபளிைம ம் நிைனந் வ ந்திக் கூற ன்
" யான் விைளத்த விைனப்பயன் இன்னேத" என் ம் கூறினான்.
----------1. . ெவ. மா. 12:13
--------இவர்க ெளன்கைடக் காவல ராகுவர்
இவர்க ெளன்பைட நாயக ராகுவர்
இவர்க ெளன்னிைச பா ந ரா நர்
இவர்க

ம்மின ெரன்பாி வாரேம.
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உைர:- இவர்கள் - இங்ேக பணிெசய்கின்ற காவலர், என் கைடக் காவலர் - என்
வாயில் காக்கும் காவலராவர், இவர்கள்- இங்ேக வாேளந்திவ ம் ெப
நாயகராகுவர் - என்

ரர், என்பைட

ைடய பைடத்தைலவராவர், இவர்கள்- இம்மாகதர் சூதர்

தலாயினர், என் இைச பா நர் - என் கைழ இ ந் ம் நின் ம் ஏற்றிப்பா பவராவர்,
இவர்கள் - இக்கூத்தர், ஆ நர் - என் கைழப்பா க் கூத்தியற் ேவாராவர், இவர் என்
பாிவாரம் - இவர்கள் என் பாிசனத்தாராவர் எ- .
ஒன்

நின்ேற ஏைனய

க்கும் என்

ம் இைய பற்றி "பைடநாயகர்"

என்றதனால் வாேளந்தி நிற்கும் ெப ைம ம், "இைசபா நர்" என்றதனால், மாகதர்,
சூதர், ேவதாளிகர், பாணர், விற யர், லவர்

தலாயினார் இ ப் ம், "ஆ நர்"

எனேவ, கூத்த ண்ைம ம் பிற ம் ெகாள்ளப்பட்டன. "இறப்ேப எதிர்ேவ யாயி
கால ம், சிறப்பத் ேதான் ம் மயங்குெமாழிக் கிளவி"1 என்பதனால் இைவ
யைமந்தனெவன அறிக, ேமேல வந்தவற்றிற்கும் வ வனவற்றிற்கும் இ ேவ
அைமதியாகக் ெகாள்க.
------1. ெதால்.ெசால்.விைன. 50.
என்ைன நஞ்சுெபய் தின்னண மாயிைழத்
தன்ன ெமன்னைட யாளமிர் தம்மதி
மன் தன்மைற யாெனா ைவகுேமா
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என்ைன ெசய்தன ேளாவிவ ணில்ைலயால்.
உைர :- நஞ்சு ெபய்

- யா

ண்

ம் உணவில் நஞ்சு கலந்

இன்னணமாய் இைழத்த - என்ைன இவ்வா
அன்ன ெமல் நைடயாள் - அன்னம்ேபா

ெகான் , என்ைன

பலபிறவி ெய த் த்

ன் றச் ெசய்த,

ம் ெமத்ெதன்ற நைடயிைன ைடயவளான,

அமிர்தமதி - அமிர்தமதியாகிய என் மைனவி, மன்
சாவாதி ந்த;மைற யாெனா
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ம் - எனக்குப் பின்

- கள்ளக்காதலனான அட்டபங்க

ம்

டன், ைவகுேமா -

கூ
ைறகின்றாேளா, இவண் இல்ைலயால் - இவ்விடத்ேத அவன்
காணப்படாைமயால். என்ைன ெசய்தனேளா - அவைன ம் என்ைனக்
ெகான்ற ேபாலக் ெகான்ெறாழித்தாேளா அன்றி ேவ
ெதாிந்திலேத எ- .

யா

ெசய்தாேளா,

தன்ைன நஞ்சூட் க் ெகான்றேத ஏ வாகத் தான் பல்வைகப் பிறப் க்கைள எ த் த்
ன்

வதாகக் க

கின்றைமயின், "என்ைன நஞ்சு ெபய்

இன்னமாய் இைழத்த"

என் ம், அவள் அக்ெகா ைமைய யிைழத்த காலத் ம் அவள் ேமனி நல ம்
நைடயழகும் நிைனவில் நின்

நில தலால், "அன்ன ெமன்னைடயாள மிர்தம்மதி"

ெயன் ம் க த் க்கள் எ ந்தன. அமிர்தம்மதி ,விகாரம். தானிறந்த பிறகும்
அட்டபங்கன் உயிேரா
ந் அவள தீெயா க்கத் க்குத் ைணெசய் வந்தைம
மயிற்பிறவியில் கண்டைமயால் "மன்
பிறவிக்குப் பின் பல்பிறப்ெப த்
மைறயாெனா

தன் மைறயாேனா " என் ம், அம்மயிற்

அவைனக் காணாெதாழிந்தைமயின்,

"ைவகுேமா" என் ம், அவைன இத்தகர்ப்பிறவிக்கண் காணக்கூ ய

நிைலயிற் ேபாந் ம் காணாைம ேதான்ற, "இவண் இல்ைலயால்" என் ம், தன்ைனக்
ெகான் ெகாைலச்சுைவ கண்டதனால் அவைன ம் ெகான்ெறாழித்தனேளா என்
க

த ன் "என்ைன ெசய்தனேளா" என் ம் கூறினான். மைறயான், மைறந்த

தீெயா க்கத்ைத ைடயவன். ஓகாரம், ஐயம். ஆல், ஏ ப்ெபா ட் . இைழத்த
ெவன் ம் ெபயெரச்சத் தீ விகாரத்தால் ெதாக்க .
--------அைசய தாகி ய ம்பட ெரான்றிலா
இைசய லாதன யா ற வித்தைலத்
தைசதி னாளர்கள் தங்களி ெனன்ைனயிவ்
வைசயின் மன்னவன் வா

ல குய்க்குேமா.
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உைர;- அைசயதாகி - இயங்குவதாகிய திைணக்கண் ேதான்றி, அ ம்படர் ஒன்
இலா - ெபா த்தற்காிய

ன்பம் பல

ைடயன ம், இைசயிலாதன - உணர் ச்

33
சிறப்பில்லாதன மாகிய பிறப் க்கைள, யான் உற- யான் அைடய, இத்தைலஇவ்விடத்ேத, தைச தினாளர்கள் தங்களின் - ஊ

ண ெகாள்

ம் இம்மாக்களால்,

இவ்வைசயின் மன்னன் - இந்தப் பழிப்பிைன ைடய ேவந்தன், என்ைன வா லகு
உய்க்குேமா - என்ைனக் ெகான் விண் லகு அைடவிப்பாேனா ெதாியவில்ைலேய
எ- .
-----ேபைத மாதர்ெபய் நஞ்சினி ெலஞ்சியிம்
ேமதி னிப்பதி யாதல் வி த்தபின்
யா ெசய்தன ேனாவிைன ேயனிைட
யா

ெசய்குவ ேனா ண ேரனினி.

கழிகாமத்தால் அறிவிழந்
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தன்ைனக் ெகாண்டவைன நஞ்சூட் க் ெகான்ற

ெகாைலப்பாவத்ைதக் ெகாண் , அவைன வழிபட் த் ேதவ லகெமய் ம் ஊதியத்ைத
யிழந்தைமயின், அமிர்தமதிையப் "ேபைத மாதர்" என்றார். "ேபைதைம ெயன்பெதான்
றியாெதனின் ஏதங் ெகாண்
"கணவற் ேப

சான்ேறார் கூ தல் காண்க,

ங் கற் ைட மகளி ாிந்த, உ வத்தின் நீங்கிக் கற்ப த்

ேதவராவர்"(739) என்
ேபாேத தன் மக

தியம் ேபாகவிடல்"1 என்

ேம மந்தர ராணம் கூ வ

த்தம

காண்க. தான் உயிேரா

க்கும்

க்கு அரசியைல நல்குத ன்றி, தான் இறந்தபின் அவன்தாேன

ேமற்ெகாள்ளச் ெசய்தைமயின், "இம் ேமதினிப்பதியாதல் வி த்தபின்" என் ம்
அரசனாகித் தான் ெசய்த விைனயின் பயைனத் தான் கர்ந்தறிந் வ ந் த ன், தன்
மக ம் அதைனேய ாிந் ெக கின்றைம கண் அஞ்சுகின்றைம ேதான்ற "யா
ெசய்தனேனா" என் ம், தன்ைன ம் ெகான் வி வன் எனக் க
"யா

வ

ேதான்ற,

ெசய்குவேனா" என் ம் கூறினான். ஓ, இரக்கப் ெபா ட் .
-----1. குறள். 831.

யேசாதரனாகிய ஆ இறந் ேவேறார் ஆடாகப் பிறத்தல்
இைனய வாகிய சிந்ைதக ெளண்ணிலா
விைனயி னாகிய ெவந் யர் தந்திடத்
தைனயன் மாளிைக தன் ள ேநாக்கு ன்
சிைனெகாண் டா யிர் ெசன்

பிறந்தேத.
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உைர:- இைனயவாகிய- இைவேபால்வனவாகிய, சிந்ைதகள்-எண்ணங்கள்,
எண்ணிலா விைனயின் ஆகிய ெவந் யர்தந்திட- எண்ணற்ற தீவிைனகளால்
உண்டாகிய ெகா ய

ன்பத்ைத ஒ பால் தந்

வ த்த, தைனயன் மாளிைக -

34
மகனாகிய யேசாமதி ைடய அரண்மைன நிகழ்ச்சிகள், தன் உளம் ேநாக - தன்
மனத்ைத மற்ெறா பால் வ த்த,

ன் சிைன ெகாண்ட ஆ

-

ன்ேன சிைனெகாண்

நிற்கும் ஆெடான்றின் க வில், உயிர்- இத்தகாின் உயிர், ெசன்
மீட் ம் ஆடாகப் பிறந்த . எ- .

பிறந்த - ேபாய்

ேமற்கூறிய எண்ணங்கள் பைழய நிைன கைள ெய ப்பி யேசாதரன் மனத்ைதப்
ண்ப த்தினைமயின், "சிந்ைதகள் ெவந் யர் தந்திட" என் ம், எண்ணத்தால் பிறந்த
ேநா டன் விைனகளா ண்டாகும் ன்ப ம் உடன் கூ வ த்தினைமயின்,
அதைன ம் ேசரக் கூறினார். தன் மகன் வா ம் அரண்மைனயில் நிக ம் உயிர்க்
ெகாைல ம் கழிகாமச் ெசய ம் தக
வில் நின் கா ம் அவ க்குத் ன்பம் மிக
வ த் த ன், "தைனயன் மாளிைக தன்
ெகாண்ட ஆ , ெகாண்டா

ளம் ேநாக" என்றார். சிைன - க ப்பம்.

என வந்த .

--------சந்திரமதியாகிய ஆ எ ைமயாய்ப் பிறத்தல்
சந்தி ரம்மதி நாய்க நாகமாய்
வந்தி டங்க மாகிய வாட
நந் பல்ெபா ள் நா க ங்கத்
வந்

மாயிட மாகி வளர்ந்தேத.
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உைர :- சந்திரமதி நாய் க நாகமாய் வந்
பிறந்தி ந்

வந் , இடங்க ம் ஆகிய ஆட

நந் ம் நா

- பல்வைகப் ெபா ள்க

- சந்திரமதி ம் நா ம் க ம் பாம் மாய்
-

தைல ம் ஆ மாகிய , பல் ெபா ள்

ம் மிகுகின்ற நாடாகிய, க ங்கத்

க ங்க நாட் ற்கு வந் , மாயிடமாகி - எ ைமயாய்ப் பிறந் , வளர்ந்த
வ வதாயிற் எ- .
"ெப ம்ெபா ளாற் ெபட்டக்க தாகி ய ங்ேகட்டால், ஆற்ற விைளவ

வந்

-

- வளர்ந்

நா "1

என்பவாக ன், "நந் பல் ெபா ள் நா " என்றார். மயிடம், மாயிட ெமன நின்ற ;
இ

வடெசாற் சிைத . ஆட , ஆடாகிய உயிர். ஆட , வளர்ந்த
---------1.குறள். 732.
எ ைம உஞ்சயினிக்கு வ தல்
வணிகர் தம் டன் மாமயி டம்ம
பணிவில் பண்டம் பாிந் ழல் கின்றநாள்
அணிெகா ஞ்சயி னிப் றத் தாற்றயல்

என இைய ம்.

35
வணிகர் வந்

மகிழ்ந் விட் டார்கேள.

உைர:- மாமயிடம் அ
அந்நாட்
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- அந்தப் ெபாிய எ ைமயான , வணிகர்தம் டன் -

னின் ம் ேபாந்த வணி க டன், பணிவில் பண்டம் - குைறவில்லத விைலப்

பண்டங்கைள, பாிந்

உழல்கின்ற நாள்-சுமந்

திாி ம் நாட்களில், வணிகர்-

அவ்வணிக மாக்கள், அணிெகாள் உஞ்சயினிப் றத் -நாட் ற்கு அணியானவற்ைறக்
ெகாண் ள்ள உஞ்சயினி நகாின் றத்தில் ஓ ம், ஆற்றயல்-சி ப்பிைர யாற்றின்
கைரயில், வந்

மகிழ்ந் -வந்

மகிழ் டன், விட்டார்கள்-தங்கினார்கள் எ- .

பணி , குைற . பாித்தல், தாங்குதல். நாட் ற்கு அணியாவன, பிணியின்ைம,
ெசல்வம்,விைள , இன்பம், காவல் என்ற ஐந் மாம்; "பிணியின்ைம ெசல்வம் விைள
இன்பம் ஏமம், அணிெயன்ப நாட் ற்கிவ் ைவந் "1 என்ப. உஞ்சயினிப் றத்ேத ஓ ம்
யா

சி ப்பிைர ெயன்ப

என்பதனால்

"இன்னல் ெசய் ஞ் சி ப்பிைர யாற்றி

ள்" (179)

ன்ேப கூறப்பட்ட . வி தல், தங்குதல்.

----------1.குறள். 738.
அரசற்குாிய மாவிைன அவ்ெவ ைம ெகான் வி தல்
ர பாரஞ் சுமந்த யர
தீர ேவா ஞ் சி ப்பிைர யாற்றி ள்
ஆர ழ்கிவந் தம்மயி டங்கைர
ேச

மாவிைனச் ெசன்ெறறிந் திட்டேத.

உைர:- ஓ ம் சி ப்பிைர யாற்றி

ள்-மிக்ேகா ம் நீைர ைடய சி ப்பிைர யாற்றில்,

ரம்-ெந ந்ெதாைல , பாரம் சுமந்த
வ த்தமான
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யர

தீர-மிக்க சுைமையச் சுமந்

நீங்க, அம்மயிடம்-அவ்ெவ ைம, ஆர

ழ்கி, கைரேச

மாவிைன-கைரயிடத்ேத ேமய்ந்

ெயான்றிைன, ெசன் , எறிந்திட்ட -பாய்ந்

ழ்கி- நீாில் நன்றாகக் குளிர

ெகாண்

ெகான்

விட்ட

ந்த குதிைர
எ- .

எ ைமயினம் தமக்குண்டாம் ெமய்வ த்தம் ேபாதற்குச் ேசற் நீாில்
இயல்பாத ன், "
இவ்வா

ரபாரம் சுமந்த

யர

வந்த

தீர" என் ம், "ஆர

ழ்கிக்கிடத்தல்

ழ்கி" என் ம் கூறினார்.

ழ்கியதால் ெமய்வ த்தம் ேபாக்கி, பண்ைட வன்ைம ெபற் ச்

ெச க்கித்திாி ம் அவ்ெவ ைம, கைரயிடத்ேத பசும் ல்ைல ேமய்ந் ெகாண்
அரசன அரசவன்னெமனப்ப ம் குதிைரையத் தன் ேகாட்டாற் குத்திப் பாய்ந்
ெகான்ற ெதன்பார் "கைரேச மா விைனச் ெசன்ெறறிந் திட்ட " என்றார்.

ந்த

36
"கைரேச மா" எனேவ, அஃெதா குற்ற ம் ெசய்யாதி க்க, இவ்ெவ ைம தாேன
ெசன் ெகான் ேம ம் தீவிைன யீட் க்ெகாண்ட ெதன்றாராயிற் . ெசன்ற
மாவிைன "எறிந்திட்ட" ெதன்றதனால், ெவகுண்
சுமந் ேபாந்ததனால் உண்டாகிய

ெசன்றைம ெபற்றாம். சுமந்த யர்,

யர். ெபயெரச்சம், காரணப்ெபா ட் .

-------அதைன யரசற்கு உைழயவர் கூறல்
வைரெசய் ேதாண்மன்ன வணிகர் மயிடத்தால்
அைரச வன்ன ெம ம்ெபய ராகுநம்
அைரச வாகன மாய ேபாயெதன்
ைரெசய் தாரர சர்க்குைழ யாளேர.
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உைர:- வைரெசய்ேதாள் மன்ன-மைலேபான்ற ேதாள்கைள ைடய ேவந்ேத,
வணிகர் மயிடத்தால்-வணிக ைடய எ ைமயினால், அைரச வன்னம் எ
ெபயராகும்-அரச வன்னம் என்ற ெபயைர
அரசர் ஊ ம் குதிைர யான , ேபாய

ம்

ைடயதாகிய, நம் அைரசவாகனமாய -நம்

என் -ெகால்லப்பட்

இறந்

ேபாயிற்

என் , உைழயாளர்-உைழயவர், அரசர்க்கு உைர ெசய்தார்-அரசற் குைரத்தார்கள் எ.
ெசய்தல், உவமப்ெபா ட் . "வணிகர் மயிடத்தால்" என்றனர், ெசாற்பல்காைமப்
ெபா ட் . அரசன்பா
"அைரசவன்ன ெம
இறந்தெதன்

ள்ள குதிைரகள் பலவாத ன், ெதாித் ணர்த்தற்கு

ம் ெபயராகும் அைரசவாரணம்" என் ம், ெகால்லப்பட்

ெசால்

தற்கஞ்சி, "ேபாய " என் ம் உைரத்தார்கள். அரசன் தி

தைடயின்றிச் ெசன்

உணர்த் ேவாரவர்களாத ன், "உைழயாளர்" என்றார்.

உைரத்தார் என்னா

"உைரெசய்தார்" என்றதனால், உைழயாளர் ெசவ்வி யறிந்

அவன் தம்ைம ெவகுளாவைகயில் எ த்ேதாதினைம ெபற்றாம். ெபறேவ, அவன்
கழிசினத்தெனன் வ ஞ் ெசய்திக்கு ஏ கூறியவாராயிற் .
--------வணிகர் ெபா ைள ம் எ ைமைய ம் கவர்ந் வ க என மன்னன் பணித்தல்
அணிெகாள் மா
மன்ன னழன்றனன்
வணிகர் தம்ெபா ள் வாாி மயிட ம்
பிணிெசய் ெதம் ைழ வம்ெமனப் ேபணினான்
கணித மில்ெபா ள் ெசன்

கவர்ந்தனர்.
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ன்

37
உைர:- அணிெகாள் மா

மன்னன்-அழகுெகாண்ட ெபாிய

யேசாமதி, அழன்றனன்- உைழயாளர் கூறக் ேகட்

சூ ய ேவந்தனான

ெவகுண் , வணிகர் தம்

ெபா ள்வாாி-வணிகர் ெகாணர்ந்தி ந்த பண்டங்கைளக் கவர்ந் , மயிட ம்
பிணிெசய் -எ ைமைய ம் பிணித் க் ெகாண் , எம் உைழவம் எனப் ேபணினான்.எம்பால் வ க என்

உைழயவைரப் பணித்தானாக, கணிதம்இல் ெபா ள்- கணக்கிட

யாத அவ்வணிகர் ெபா ைள,ெசன்
கவர்ந் ெகாண் ேபாந்தனர் எ- .
அரசர் ெசன்னிக்கண்

யாய்க் கவிந்

கவர்ந்தனர்-உைழயவர் ெசன்

அழகு ெசய்த ன் அணிெகாள் மா

யாயிற் , இனி, சீாிய ேவைலப்பாட்டால்அழகு ெகாண்ட
ெயன் ம், ேதாளணி,
மார்பணி த ய அணிகட்குத் தைலைமயான அணியாதல்பற்றி இவ்வா
கூறப்பட்டெதன் மாம். "ஆ மாறறியாத" மன்னனாத

ன், எ ைம ெசய்த

குற்றத் க்கு அதைனேய யன்றி, அதைன ைடய வணிக ைடய ெபா ைள ம்
கவர்ந் வ க என்பான், "வாாி எம் ைழ வம்ெமனப் ேபணினான்" என வறிக.
குதிைரயின் விைலயாதல் ேவ
ஒன் ெமாழியா
என்றார்.

தண்டமாதல் ெகாள்ளா , அவர் ெபா ளைனத்ைத ம்

கவர்ந்தான் என்ப பட, "கணிதமில் ெபா ள் ெசன்

கவர்ந்தனர்"

----------எ ைமையத் ன்
த்தல்
அரச னாைண யறிந்த ளில்லவச்
சரண நான்கிைன ந்தைன ெசய்தனர்
கரண மானைவ யா ங் கைளந்தனர்
அரண மாமற னில்ல

தன்ைனேய.
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உைர:-அரணமாம்-உயிர்க்குப் பா காப்பாகிய, அறனில்ல

தன்ைன-அறத்தின்

ைணயில்லாததாகிய அவ்ெவ ைமயிைன, அ ள் இல்லவர்-அ ள் சிறி ம்
இல்லாதவராகிய ஏவலர், அரசன் ஆைண அறிந் - ேவந்தனிட்ட கட்டைளைய
ேமற்ெகாண் , சரணம் நான்கிைன ம்-நான்கு கால்கைள ம், தைளெசய்தனர்-இ கக்
கட் , கரணமானைவ யா ம்-க விகளாகிய கண், கா , ெகாம் , வால்
வற்ைற, கைளந்தனர்-ஒவ்ெவான்றாக அாிந்ெதறிந்
*ஏைனப்ெபா

ம் இன்ப ம் ேபால

ன்

உயிெரா கிடந்

த ய

த்தினர் எ- .
அ

ெப தற்கு

உ
ைணயாத ன், "அரணமாம் அறன்" என் ம், அத் ைணையச் ெசய்
ெகாள்ளா ெகட்ட சந்திரமதியின் உயிைர "அறனில்ல " என் ம் கூறினார். அரசன்

38
ேநேர ஆைணயிடா

தண்டநாயகர் வாயிலாக எ ைமையத்

ன்

த்தப்

பணித்தைமயின், ஆைணைய "அறிந் " என் ம், அதைன இவ்ேவவலர் அ ளில்
ெசயெலன ஓரா நிைறேவற்றத் தைலப்பட்டைமயின் "அ ளில்லவர்" என் ம்
கூறினார். அவர

ெசய ல் அ ளின்ைமைய, உ ப்

ப்பாக அ த்

வகுத் ைரக்கு மாற்றாற் லப்ப த்தார். கண், கா , ெகாம் , வால்
றக்க விக ளாத ன், அவற்ைறக் "கரணமானைவ" என்றார். ேபா

வ த் வைத
த யன
ம்,.

---------எ ைம ைனச் சைமத்தல்
கார நீாினிற் காய்ச்சி
ப்பாிந்
தார ட் யதன்வயி றீர்ந்தவண்
சார ெநய்ெபய் சலாைக கைடந்தபின்
கூர் ண் மத்திைக யிற்ெகாைல ெசய்தனர்.
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உைர: உ ப் அாிந் -அவ்ெவ ைமயின் உ ப் க்கைளச் சிறி

சிறிதாகத்

ண் த் , காரநீாினில்-காரச் சுைவமிக்க நீாில் ெபய் , காய்ச்சி-ேவகைவத் , ஆர
ஊட் -ேவண் ம் ெபா ள்கைள நன்கு ேசர்த் ச் சுைவ
அத

ட் , அதன் வயி

ஈர்ந் -

ைடய வயிற்ைறப் ேபாழ்ந் , அவண்-அவ்விடத்ேத, சாரெநய் ெபய்-ஆன்பா ன்

சாரமாகிய ெநய்ையப் ெபய் , சலாைக கைடந்தபின்-இ ப் ச் சலாைகைய
கைடந்த பிறகு, கூர் ள் மத்திைகயின்-கூாிய
ெசய்தனர்-ெகாந்தினர் எ-

ைழத் க்

ள்ைள ைடய மத்தினால், ெகாைல

மிளகும் அதற்கினமாகிய பிற ம் கலந்த சாற்றிைனக் "காரநீர்" என் ம், காய ம்
பிற விைரப்ெபா
ம் கலந்
லால் நாற்றத்ைதப் ேபாக்குத ன், "ஆர ட் " என் ம்
கூறினார். வயிற் ப் பகுதி ள் இ ப் ச் சலாைக ைழத் க் குைடந்
ய்தல்லதைனப் ேபாக்கி, ெநய்ெபய் ,
மிகச் சி சி

ண் களாகச் சைமப்ப

ய்ைமெசய் ,

ள்

ைடமத்தால் கைடந் ,

ேதான்ற, "ெகாைல ெசய்தனர்" என்றார்.

சைமத்தன ெரன்னா "ெகாைல ெசய்தன" ெரன்றதனால், ஊைன வாங்கிச்
சைமத்த ம் ெகாைலேய என்ப உணர்த்தியவாறாயிற் .
அமிர்தமதி எ ைம ைன ண்டல்
ஆயி ைடக்ெகா யாளமிர் தம்மதி
ேமய ேமதித் தைசமிக ெவந்தைத
வாயின் ைவத் வயிற்ைற வளர்தனள்
மாைய ெசய்தன ெளன்றனர் மற்ைறயார்.
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39
உைர:- ஆயிைட - அப்ேபாழ் , ெகா யாள் அமிர்தம்மதி - ெகா யவளான
அமிர்தமதி, ேமய ேமதித்தைச - சுைவெபா ந்திய எ ைமக் கறியில், மிகெவந்தைத குைழய ெவந்த கறிகைள, வாயில் ைவத்

- வாயில் ைவத் ச் சுைவத் ண் ,

வயிற்ைற வளர்த்தனள் - வயிற் ப் பசிையப் ேபாக்கிக் ெகாண்டாள், மற்ைறயார் அவள் ெசய்ைககைளக் கண்
ந்த ஏைனேயார், மாைய ெசய்தனள் என்றனர் - இவள்
தன ெகாைலப் பண்பிைன இ கா ம் நாம் அறியாவா மாயம் ாிந்தனள்
காண்மின் என் இகழ்ந் ேபசிக் ெகாண்டனர் எ- .
ெசய் ளாத ன் சுட் நீண்

யகரெமய் ெபற்ற . ேமய என்றதற் ேகற்ப எ வாய்

வ விக்கப்பட்ட ; தன் மைனக்குப் ேபாந்த எ ைம
என ேவண்டா
நல்

கூறிய , ஊ

ணர் ம் அ

ணவின் ன்ைம

ெனன் மாம். "வாயில் ைவத் "
த்தற்கு. மனத்தின்கண்

ம் வளரா , ெப ந்தீனி ெகாள்

ம் இயல்ேப அவள்பால்

ெப கிற்ெறன்பார், "வயிற்ைற வளர்த்தனள்" என்றார். அரசமா ேதவியா யி ந் ,
உயிர்கள்பால் அ ள் ெசய்யா ெப ந் தீனி தின் ம் ெப விலங்காகும் இயல் பிறர்
அறியாவைக மைறத் ெதா கிய
இகழ்ந்தனர்.

ணர்ந்

கூற ன், "மாைய ெசய்தனள்" என்

அமிர்தமதி ஆட் க்கறி ண்ண விைழதல்
இன் மாைச ெயனக்குள திவ்வழித்
ன்னி வாழ்தக ெரான் ள தின்ற
தன்னி னாய குறங்கு க த்
தின்னி னாைச சிைதத்தி
உைர:- எனக்கு இன்
இவ்விடத்ேத,

ெமன்றனள்.
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ம் ஆைச ள -எனக்கு மற் ேமார் ஆைச

ன்னி வாழ்தகர் ஒன் -வந்

இனி

உள -இ க்கிற , இன் -இற்ைறப்ேபால், அ
அத

ைடயதாகிய

ண் , இவ்வழி-

வளர்ந் வ ம் ஆெடான் ,

தன்னினாய குறங்கு-

ைடக் கறியிைன, க த் -ெமன் , அ

தின்னின் -அதைனத்

தின்ேபனாயின், ஆைச சிைதந்தி ம்-என் ஆைச ேநாய் நீக்கும், என்றனள்- என்
அமிர்தமதி தன் உைழேயார்க்கு உைரத்தாள் எ- .
எ ைம ைனத் தின்ற ஆைசயினால் ேம

ம் ஊ

ண்பதற்ேக அமிர்தமதியின்

ேவட்ைக மிகுதியதால், "இன்

மாைசெயனக்குள " என் ம், அவ்வாைச தீர்தற்கு

ஊன்ேத ச் ெசல்லேவண் ய

ன்பமில்ைல, நம்மரண்மைனக்கண்ேண வந் வள ம்

ஆெடான் ள ; அதன்

ைட ேன என் வி ப்பத்ைத நிைற ெசய்

"அ தன்னி னாய குறங்கு க த்த

ெமன்பாள்,

தின்னினாைச சிைதந்தி ம்" என் ம் கூறினாள்.

40
இவ்யா
"இவ்வழித்

ைலச்ேசாியில் வளரா , அரண்மைனப் றத்ேத வளர்ந்தைமயின்,
ன்னி வாழ்தக ெரான் "என்றாள்.

அமிர்தமதியின் ெசயற்ெகா ைம கூறல்
அனங்க னான ெப ந்தைக யண்ணைலச்
சினங்ெகா ளா யிர் ெசற்றனள் நஞ்சினில்
கனங்ெகாள் காமங் கலக்கக் கலந்தனள்
மனங்ெகா ளாெவா

மா

ட நாயிைன.
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உைர:-அனங்கனான ெப ந்தைக யண்ணைல-காமைனெயாத்த ேபரழகு பைடத்த
ெபாிேயானான யேசாதரைன, சினங்ெகாளா-ெவகுண் , நஞ்சினில் உயிர் ெசற்றனள்விடம் தந்

உயிர் ெகான்றாள், கனம் ெகாள் காமம் கலக்க- மிகுதி ற்ற காமேவட்ைக

ெநஞ்சிைனக் கலக்கேவ, மனம் ெகாளா-மனத்தால் சிறி ம் வி ம்பப்படாத, ஒ
மா ட நாயிைன-மக்க டம் ம் நாயியல்
ைடய இழிந்ேதாெனா வைன,
கலந்தனள்-கள்ளத்தால் காமப் ணர்ச்சி ெசய்தாள் எ- .
அனங்கன், உ வமில்லாத காமன். தைக, அழகு. அண்ணல், ெப ைம.
பிறெனா வன்பாற் ெசன்ற காமேவட்ைகயால் இவ்வண்ணல்பால்
வி ப்பின்ைமேயயன்றிச் ெசற்ற ம் ெகாண்

நஞ்சூட் க் ெகாைல ாிந்தன ளாக ன்,

"சினங்ெகாளா யிர் ெசற்றனள் நஞ்சினில்" என்றார். கனம், மிகுதி. கலக்குதல்,
நன்னிைன

நிகழாவண்ணம் உள்ளத்ைத அைலத்தல், "காதலால் கைடகின்ற

காமேம*" என்றார் பிற ம். மனம்ெகாளல், வி ப்பம் ெகாள்

தல். உ வத்தால்

மக்கைள ம், இயல்பினால் நாயிைன ம் ஒத்தி த்த ன், அட்டபங்கைன
"மா டனாய்" என்றார்; பிறிெதான்றால் காமநலம் ய்க்கப்பட்ட நாயிைனத் தா
நச்சி அவ்வின்பம் ய்க்கும் நாய்ேபாலப் பிற க்குாியாைளத் தா ம் நச்சி
யின்பந் ய்த் ெதா குத ன் நா வமம் கூறப்பட்ட .

ம்

அமிர்தமதி குட்டேநாயைடதல்
குட்ட மாகிய ேமனிக் குலமிலா
அட்ட பங்கேனா டா யமர்ந்தபின்
நட்ட மாகிய நல்ெலழின் ேமனியன்
குட்ட ேநாயிற் குளித்தி

கின்றநாள்.
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உைர:-- குட்டமாகிய ேமனி - குட்டேநாய் ெபா ந்திய ேமனிைய ைடய, குலமிலா நற்கு ப் பிறப்பில்லாதானாகிய, அட்டபங்கேனா
பாக

- அட்டபங்கெனன்

ம் யாைனப்

டன், ஆ யமர்ந்தபின் - கழிகாமக் கள்ளாட்டயர்ந்ததன் விைளவாக, நல்ெலழில்

41
நட்டமாகிய ேமனியள் - நலம் மிக்க தன்னழகு ெகட்டழிந்த உடம்பிைன ைடயளாய்,
குட்ட ேநாயில் - குட்டேநா ற் , குளித்தி கின்ற நாள் காலத்தில் எ - .
ஏைன ேநாய்வைக ெயல்லாவற்றி

ன்பக் கட

ள்

ழ்குங்

ம் ேபாக்குதற்காிய ெப ேநாயால் ேமனி

உ க்குைலந்ததேனாடைமயா , நற்கு ப்பிறப் இல்லாைமயால் நற்குண
நற்ெசய்ைக ம் இல்லாதவன் அட்டபங்கன் என்றார். அமிர்தமதி தன் ேமனிநலம்
ெகட் உ க்குைலந்
ய
தற்கு அவன் ஏ வாத ன். ஆ யமர்ந்த பின் என்ற ,
கழிகாமத்தால் அவேனா இழிந்த காமவின்பத்ைதக் கள்ளத்தாற் ெபற் இனிதி ந்த
காலம், அவனால் அவட்குண்டாகிய ேநாய் மிகமிகக், குைறந் இன்ப கர்ச்சிக்கு
ேவண் ம் வன்ைம ம் கிளர்ச்சி ம் இலவாகிய நிைலயிைனச் சுட் நின்ற . பின்னர்
நிகழ்வாத

ன், விைளவிைனப் "பின்" என்றார். நட்டம், இழ .

குட்டேநாய் ெசய்தைமயின், அதன்கட் கிடந்

ழ்கித்

ய

ன்பக் கடற்கு வாயில்
வாைள, "குட்டேநாயில்

குளித்தி கின்ற நாள்" என்றார். குளித்தி கின்ற என நிகழ்காலத்தாற் கூறிய ,
கைரேயறமாட்டா அதன்கண் கிடந் அ ந் வ ேதான் வதற் ெகன்க.
----------* சீவக. 1315.
குட்டேநாயால் அமிர்தமதிக்குண்டாகிய அழிவிைனக் கூறல்
அ கி ைநந் ட னஃகு மவயவத்
ெதா கி ண்ணி
வின ளாயினள்
கு சீயின் ைடப்ெபா ேமனியள்
ெதா வல் பல்பிணி ேநாய்க
உைர:-அ கி- ண்
ழ்ந்

ந்

ன்னினாள்.
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ற் , ைநந் -ேதய்ந் , உடன் அஃகும் - உட

குைற ம், அவயவத் - உ ப் க

டன், ஒ கு ண்ணின் உ வனளாயினள்-

அழிநீர் கசிந்ெதா கும் ண் ெபா ந்திய உடம்பிைன
உடல்

ம் ஒ கும் சீயினால்,

ேமனிைய

ைடயளாய், ெதா

ைடப் ெபா

- குட்டேநாயின்

ைடயளாய்,

ேமனியள் -

எ

ம் ம் வ யழிந்

ேபாத

நீரா

ண்

குசீயின் -

ைடநாற்றம் நா ம்

திர்ச்சியால், வல் - நீக்குதற்காிய,

பல் பிணி ேநாய்க ம் – பலவாய் வ த் ம் ேநாய்கைள ம்,
அைடந்தாள் எ- .
ெதா ேநாய் பற்றிய உடம்

க்குடன் இற்

ன்னினாள் -

ற்றவிடத் , உள்ேளயி க்கும் தைச ம் நரம் ம்

கிக் ெக த ன், உ ப்பக்கள் ஆங்காங்குக் குைறந்

ன், "அ கி ைநந் ட னஃகும் அவயவத் " என் ம், உ கி யிழி ம் நீர்

42
இைடயறா

ஒ குத ன், "ஒ கு பண்ணின் உ வினள்" என் ம்,

இயற்ைகயானன்றிச் ெசயறைகயாற் ெபற்றதாக ன், "ஆயின"ெளன் ம்,
ண்ணிடந்ேதா ம் ஒ கும்சீ உடல்
சாக்கடன்றிப் பிறிெதான்றா

ம் வார்ந் ெதா தலால் "

குசீ" என் ம்,

ம் தீராேநாய் என்றதற்கு, "வல்பல் பிணிேநாய்க

ம்"

என் ம், இவற்ைற இவள்தாேன ேத க்ெகாண்டைமயின், " ன்னினாள்" என
இவள்ேமல் ைவத் ம் கூறினார். ேநாெயன்ெறாழியா பிணி ேநாய் என்
சிறப்பித்த ,ேநாய்க்குக் காரணமான தீவிைனயின் இயல்ைப ம், அதனின்
நீங்குதற்குாிய ெநறி ம் யற்சி ம் அறிந் ெசய்யவிடா , தாம் நல்கும் ன்பத்ைதேய
ேநாக்கி ெம
மா உள்ளத்ைதப் பணித்தலாகிய இயல் ெதாித்தற்கு என்க.
"அங்கெமலாம் குைறந்த கு ெதா ேநாயராய்*" எனப்ெபாியா ம் இந்ேநாயின்
இயல் கூ தல் காண்க.
-------(தி நா க். ேதவாரம் பதி. 309, ெச,10)
அயலார் அமிர்தமதிையப் பழித் ைரத்தல்
உம்ைம வல்விைன யா ணர் ெவான்றிலாள்
இம்ைமச் ெசய்த விைனப்பய ேனயிைவ
எம்ைம ம்மினி நின்றி மிவ்விைன
ெபாய்ம்ைம யன்றிவள் ெபான்றி

ம் ெபான்றல.

217

உைர:- உம்ைம- ற்பிறவிகளிற் ெசய்த, வல்விைனயால்- வ
உணர்

ஒன்றிலள்-நல்

ணர்

ய தீவிைனயால்,

சிறி ம் இல்லாெதாழிந்த இவ்வமிர்தமதி, இம்ைம-

இப்பிறப்பில், ெசய்த விைனப்பயேன-ெசய்த தீவிைனயின் விைள கேள, இைவ-இப்
பல்பிணி ேநாய்களாகும், இனி இவ் விைன-இப்ேபா ெசய் ந் தீவிைனகள்,
எம்ைம ம் நின்றி ம்-எப்பிறப்பி ம் நிைலெபற நின் இவட்குத் ன்பத்ைதச்
ெசய் ம், இவள் ெபான்றி

ம்-இவள் இவ் டம் ெபாழித்

இறந்தா

இவ்விைனகள் ஒழியா, ெபாய்ம்ைம யன் -இவ் ைர ெபாய்யன்

ம், ெபான்றல-

ெமய்யாம் எ- .

ற்பிறவியிற் ெசய்த விைனப்பயேன இப்பிறப்பில் ஊழாய் நின்
நலந்தீங்குகைளப் பயப்பதாக ன், அமிர்தமதி நல் ணர் இழத்தற்கு "உம்ைம
வல்விைன" ஏ வாயிற் ெறன்றார். " ண்ணிய ல்பல கற்பி ம் மற் ந்தன் ண்ைம
யறிேவமிகும்"1 என்

சான்ேறா ம் கூறினர். உண்ைம, ஊழ்விைன.

உணர்வின்ைமக்கு உம்ைம வல்விைன ேய வாகேவ, இம்ைமயிெலய் ம்
ன்பத் க்கு ஏ

இஃெதன்பார், "இம்ைமச் ெசய்த விைனப்பயேன யிைவ" என்றார்.

ஏகாரம் பிாிநிைல, உம்ைம விைனயிற் பிாித்தைமயின்.குட்ட ேநா ற்ற
அட்டபங்கைனக் கூ யமர்ந்த விைனயின் விைளவாக இவள் குட்டேநா

வைதக்

43
கண்களாற் காண்ட

ன், "விைனப்பயேன" என்றா ெரன் ம், ஏகாரம் ேதற்ற

ெமன் மாம். ேநா ற் ம் அைமந்ெதாழியா ேமன்ேம ம் தீவிைன பல ெசய்த ன்,
விைனயின் ெப ைம ம் ேநாயின் சி ைம ம் ஆராய்ந் "எம்ைம ம் நின்றி ம்"
என்றார். "ெசய்யவள் தவ்ைவையக் காட் வி ம்"2 என் ழிப்ேபால, "நின்றி ம்"
என்றார். இ ம் என்பதற் ேகற்பச் ெசயப்ப ெபா ள் வ விக்கப்பட்ட . ெசய்பவள்
ெபான்றி ம் ெசய்யப்பட்ட விைன அவள் உயிாின்கட் கிடந் விடா ெதாடர்ந்
ேபாந் தன் பயைன
வித்த ன் "ெபான்றல" என் ம், அதனால் விைனக்கு
உண்ைம ெயன்ற ெபய ண்ைம வற்
த்த "ெபாய்ைம யன் " என் ம் கூறினார்.
இவற்ைறக் கூ ேவார், அவட்கு அயேல யி ந்
கண்
ந்தவர் என
ணர்க.

அவள் ெசய்ைக வைககைளக்

-------------1. குறள் 373 2. குறள் 167
உைழயர் தகர் ெகாணரக் கண்ேடார் கூறல்
ேநாயி னாைசெகால் ண் ணர் வின்ைமெகால்
தீய வல்விைன ேத த ேலெகாேலா
ேமய ேமதிப் பிணத்ைத மிைசத்தனள்
மாய மற்றி

தன்ைன ம் வவ் ேம.
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உைர:- ேநாயின் ஆைசெகால்-ேநாய் காரணமாகப் பிறந்த ஆைசயாேலா,
ண்

ணர் வின்ைமெகால்- ண்ணிய அறிவில்லாைமயாேலா, தீய வல்விைன

ேத தல்ெகால்- ெகா தாகிய வ ய விைனைய ேம

ம் ஈட் தற்காகேவா, ேமய-நம்

நகர்க்குப் ேபாந்த, ேமதிப் பிணத்திைன-எ ைமயின் ஊைன, மிைசந்தனள்உண்ெடாழிந்தாள், மற் - அ ேவ

மன்றி, இ

தன்ைன ம்-இத் தகாிைன ம், மாய-

சாவக் ெகான் , வவ் ம்-இதன் ஊைன ம் தின்னக் க

கின்றாள் எ- ,

ெதா ேநா ற்றார், அதனால் உடல்வ குன் வ கண் அதைனத் த க்கும்
வி ப்பால் உடைலப் ெப க்கும் வளம்பைடத்த ெபா ள்கைளேய மிகுதி ம் தின்ன
விைழத ன், "ேநாயின் ஆைச ெகால்" என் ம், ஊ
ெகால்

ண

ம் தீவிைனயால் தான் உற்றி க்கும் ேநாய் குன்றா

பிறப் க்களி

ம் ெதாடர்ந்

வ த்

ெமன்பைத

அவ்வாைசயிைனப் ேபாக்குவெரன்றற்கு " ண்

ேவண் ப் பிற யிர்கைளக்
ெப கி, எய் ம்

கி யறிந்த வழி,
ணர் வின்ைம ெகால்" என் ம், "தீய

வல்விைன ேத தல்ெகால்" என் ம் கூறினார். ஏ, ஓ, அைசநிைல. ஊனாகக்
ெகாள் மிடத் , உயிர் நீங்குத ன், "பிணம்" என்றார். எனேவ, அதைனத்
தின்பாைளப் "ேபய்மகள்" என் பழித்தாராயிற் . "இவ்வழித் ன்னி வாழ் தகர்

44
ஒன் ள

இன்ற , தன்னினாய குறங்கு க த்த , தின்னினாைச சிைதந்தி ம்" (213)

என்றாளாக, உைழயர், அவ்வாேற அதைனப் பற்றிக் ெகாணர்ந்
தம் ட் கூறிக்ெகாள்

த ன், "இ

நி த்தக் கண்ேடார்

தன்ைன ம்" என்றார். உம்ைம எச்சப்ெபா ட் ;

இதைனச் சிறப் ம்ைமயாகக் ெகாண் , இத் தகர் அரண்மைனயிடத்ேத ெபாி ம்
ேபணி வளர்க்கப்பட்ட ெதன்
ைரக்க. அறமில் ெசயெலன்றற்கு "வவ் ம்" என்றன
ெரன்க.
தகர் அமிர்தமதிையக் காண்டல்
என் தன் றத் திப்ப க் கூறினர்
ெசன் ேச யர் பற்றிய வத்தகர்
ஒன்
ற்ற ணர்ந்தவள் தன்ைன ம்
ெசன்

கண்ட

உைர:- என்

சிந்ைதயின் ெநாந்தேரா.

இப்ப -என்
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இவ்வா , தன் றத் - அமிர்தமதியின் பின்ேன,

கூறினர்-கண்ேடார் கூறிக் ெகாண்டனராக, ேச யர் ெசன் -உைழயவரான ேதாழியர்
தகர் இ க்குமிடஞ் ெசன் , பற்றிய அத்தகர்-பற்றிக் ெகாண்
ஒன் ம்-அவ்விடத்ேத ெகாைல குறித்

வந்த அவ்யா ,

நிக ம் (நிகழ்ச்சிகைள),

ற்ற உணர்ந் -

ம் கண்டறிந் , அவள் தன்ைன ம்-அவ்வமிர்தமதிைய ம், ெசன் -அ ேக
ெசன் , சிந்ைதயின் ெநாந் -மனம் வ ந்தி, கண்ட -பார்த்த
கிைனப் ற ெமன்பவாக

எ- .

ன், பின்ேன என்றற்குப் " றத் " என்றார்.

ன்னின்

ைரத்தற்கு அஞ்சினர், அரமாேதவியாத ன். பற்றியவழிக் ெகாணர்தல் தாேன
ெபறப்ப த ன் "பற்றிய" என்றார். தன்ைனக் ெகால்வதாகிய ஒ ெசயல் க தி நிக ம்
நிகழ்ச்சி,

ற் ம் நன்கறித ன் "ஒன் ம்

ற்ற

ணர்ந் " என்றார். தகெரான் ம்

என் ெகாண் , அரசமாேதவி ம் உைழய மாகிய பலர் கூ த் தாம் ெசய் ம் ெசயல்
ெகாைலவிைன ெயன்பைத ணராராக, தகர் தான் ஒன்றாயி ம், அவர் குறிப்ைப ம்
அ குறித் ச் ெசய்வனவற்ைற ம் ற்ற ணர்ந் ெகாண்ட ெதன் மாம். அவ்
யாட் ன் உயிர், யேசாதரனாகிய உயிராத

ன், அவள் ேமனி ம் குறிப் ம் கண்ட ம்

வ த்த ற்றைமயின் "சிந்ைதயின் ெநாந் " என் ம், பிறர் ெச

த்தச் ெசல்லா

தகர்

தாேன அவள கு ெசன்ற ெதன்றற்கு, "ெசன் கண்ட" ெதன் ம் கூறினார். அேரா,
அைச. கண்ட தகர் தனக்குள் நிைனந்த நிைன கைள ேமல் இரண் ெசய் ட்களில்
விாித் க் கூ கின்றார்.
தகர் தனக்குள்ேள நிைனந் கூறல்
ேதவி ெயன்ைன னிந்தைன ெசன்ெறா
பாவி தன்ைன மகிழ்ந்த பயன்ெகாேலா

45
பாவி நின்

வின்னண மாய

பாவி ெயன்ைன ம் பற்றிைன யின்னணம்.
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உைர:- ேதவி-அரசமாேதவி யாகிய அமிர்தமதிேய, என்ைன

னிந்தைன-என்ைன

ெவ த் க் ெகான்றாய், ஒ பாவிதன்ைனச் ெசன் மகிழ்ந்த பயன் ெகால்ஏதிலானாகிய ஒ பாவிையச் ெசன் கள்ளத்தாற் கூ யின் ற்றதனால் உண்டாகிய
பயன்ேபா

ம், பாவி-ஏ

ேமனி இவ்வா

பாவி, நின் உ

இன்னணமாய -உன்

குட்டேநாயால் ெபா விழந்

ெகட்ட

ைடய அழகிய

காண், பாவிெயன்ைன ம்-

பாவியாகிய என்ைன ம், இன்னணம் பற்றிைன-இப்ேபா
க திவிட்டாய் எ-

பற்றிக்ெகாைல ெசய்யக்

எனக்குத் ேதவியாயி ந்ேத என்ைன ெவ த் க் ெகான்றாய் என்பவன், இதற்கு ஏ
நீ ஒ பாவியகிய அட்டபங்கைனக் கூ
ைறதற்கு இைட றாேவ ெனன்ற க த்ேத
ெயன்றான். தைலக் கூட்டத்ேதேய அவன் குட்ட ேநா ற் வ ந் ம் பாவி ெயன்
அறிந் ம், அ வரா

அவைன வி ம்பி ெயன்ைன ெவ த்தைன ெயன்பான் "என்ைன

னிந்தைன" என் எ த்ேதாதி, அதற்ேக விைன "பாவிதன்ைன மகிழ்ந்த
பயன்ெகால்" என்றான் ன் ெசய்த பாவத்தால் குட்டேநா ற் வ ந் ம் தான்
மீட் ம் பாவேம ெசய்த ன் "ஒ பாவி" என் அட்டபங்கைன ெவகுண் ைரத் தான்
"பாவிதன்ைன மகிழ்ந்த பயன்ெகால்" என்ப ந நிைல விளக்காய்நின் , "பாவி
நின்
இன்னணமாய " என்பதற்கும் ஏ வாயிற் . எனக்குத் தாயாகிய
சந்திரமதியாகிய எ ைம ைனத் தின்றேதயன்றி என்ைன ம் பற்றித் தின்னக்
க திைன ெயன்ப பட நிற்ற ன், உம்ைம இறந்த தழீஇயற் . இன்னணம்
பற்றிைன ெயன்பதற்கு இவ்விடத்ேத பற்றிக் ெகாணர்வித்தாய் என் ைரப்பி மாம்.
நஞ்சி லன்ைனெயா ெடன்ைன ந ந்தைன
எஞ்ச ல்சின மின்ன மிறந்திைல
வஞ்ச ைனமட வாய்மயி டம்ம
ஞ்சு நின்வயிற் ெறன்ைன ஞ் சூழ்திேயா.
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உைர:- வஞ்சைன மடவாய்-வஞ்சைன ம் மடப்ப ம் உைடயவேள,
அன்ைனெயா -என்தாயாகிய சந்திரமதி டன், என்ைன-உனக்குக் கணவனாகிய
என்ைன ம், நஞ்சில்- விடத்தினால், ந ந்தைன-ெகான்ெறாழித்தாய், எஞ்ச ல் சினம்குைறவில்லாத நின் ெசற்றம், இன்னம் இறந்திைல- இப்ேபா ம் ஒழிந்தாயல்ைல,
மயிடம் அ

ஞ்சும்-எ ைமயான

இறந்

கிடக்கும், நின்வயிற் -உன் வயிற்றின்

கண், என்ைன ம் சூழ்திேயா-என்ைன ம் அவ்வா
ேபா ம். எ- .

ஞ்சுவிக்கக் க

கின்றாய்
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"நஞ்சில் அன்ைனெயா என்ைன ந ந்தைன" என்ப யேசா தரனாகிய பிறப்பில்
நிகழ்ந்த நிைனந் கூறல்.நல்ேலார்பால் ேதான் ம் சினம் தனக் ேக வாய
ஒழிந்தவிடத் ெதாழி மாத ன், எஞ்சுத லதற்கியல்பாக ம், இழிந்த நின்பால் அஃ
இன் ம் ஒழியாதி க்கின்ற ெதன்பான் "எஞ்ச ல் சினம் இன்னம் இறந்திைல"
என்றான்; ற்ற ம் க
ங்குற்றமன்ைமயின், எஞ்ச ன் சினெமனப்பட்ட ெதனி
மைம ம். சினமாகிய குற்றத்தின் நீங்குதைலச் சின மிறத்தல் என்ப வழக்கு. மனத்ேத
ைற ம் வஞ்சத்ைதப் றத்ேத தன் ெபண்ைமயால் மைறத்

ஒ குதல் பற்றி,

அமிர்தமதிைய "வஞ்சைன மடவாய்" என்றான், "ேமயேமதித் தைசமிக ெவந்தைத,
வாயின் ைவத் வயிற்ைற வளர்த்தனள்" (211) என்றாராக ன், ஈண் அவ்வயிற்ைறக்
குறிப்பால் சு காடாக்கிக் "மயிடம்ம
ஞ்சும் நின்வயிற் " என் ம் தன்ைன ம்
ெகான் தின் னக் க
வ ணர்ந் "என்ைன ம் சூழ்திேயா" என் ம் கூறினான்.
ஓகாரம், வினா; அறிந்தான் வினா.
தக ம் ெகான் தின்னப்ப தல்
என் கண் ெமா ெமா த் ெதன்ெச ம்
ஒன் * ெநஞ்சம ள்சுட நின்ற
அன் ேதவி யைலப்ப வழிந் யிர்
ெசன்ற தம்மயி டத்ெதா

ெசல்கதி.
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---------------(பாடம்) *நின் . † நால
உைர:- என்

121

ெமா ெமா த் -என்

தனக்குள்ேள ெமா ெமா த் ம், கண் ம்-

அமிர்தமதிையப் பார்த் ம் ,என் ெச ம்-ேவ

ஒன் ம் கூறமாட்டாைமயின், ஒன் ம்

ெநஞ்சம -ெகாைலக்குடன்ப ம் ெநஞ்சமான , உள் சுட- க்கத்தால் உள்ளத்ேத
ெவ ப்ப, நின்ற - நின்ற அவ்யா , அன்

ேதவி அைலப்ப-அப்ேபா

அமிர்தமதியாகிய ேதவி யதைனக் ெகால்ல, அழிந்

- இறந் , அம்மயிடத்ெதா ,

ெசல்கதி - அவ்ெவ ைம ெசன்றைடந்த பிறப்ைப, உயிர் ெசன்ற
ெசன்றைடந்த எ- .
ேமேல குறித்த நிைன கைள, யா , ெவளியிட் ச் ெசால்
பில்லாைமயால், ெமா ெமா த்தைமயின், "ெமா

- அத

யிர்

ம் வாய்ப்

ெமா த் " என் ம், ேவேற தன்

க த் க்கைள ெவளியிட மாட்டாைமயின், "என்ெச ம்" என் ம் கூறினார்.
ெமா ெமா த் என்ப இரட்ைடக் கிளவி. உம்ைம விாிக்கப்பட்ட . தன்
க த் க்கைளத் தன் கட்பார்ைவயால் அவ்வமிர்தமதி உண மா

பார்த்த ேபா ம்,

47
அவள் கண்டறிதேலா அறிந்
இவ்வா

மனமிரங்குதேலா ெசய்யாைமயின், "கண் ம்" என்றார்.

தன் பார்ைவ ம் ெமா ெமா ப் ம் பயன்படாைமயின், அவ் யா

ெகாைலக் குடன்பட் நின்ற ெதன்பார், "ஒன் ம் ெநஞ்சம்" என் ம், உடன்பா
பிறந்தேபா ம் தன்ைனக் ெகால் வதால் உளதாகும் ன்பம் நிைனவிெல ந்
அைலத்

வ த்தத் தம்பித்

ெகாைல ண்

நின்றெதன்பார், "உள்சுட நின்ற " என் ம், பின்னர்க்

றந்தபின் அதன் உயிர் இன்ன பிறப்ைப யைடந்த ெதன்றற்கு,

"அம்மயிடத்ெதா

ெசல்கதி ெசன்ற " என் ம் கூறினார். ஒ , அதேனா

ஒ விைனக் கிளவி. அைலத்தல் வ த்தல்; ஈண் க் ெகாைல குறித்

ையந்த

நின்ற . அழிதல்,

உடலழிதலால் உயிர் நீங்குதல். நின்ற அ , நின்றெதன விகாரம். "விட் ல ம் ேபாய
இ ம்

ேபா

ம்"1 என் ழிப்ேபால.

--------1. சிலப். பதி. 8-9.
எ ைம ம் தக ங் ேகாழியாய்ப் பிறத்தல்.
மற்றம் மாநக ரத் ம ங்கினில்
சிற்றிற் பல்சனஞ் ேசர்பைறச் ேசாியின்
உற் வாரணப் ள்
வாயின
ெவற்றி ேவலவன் காணவி
உைர:- அம்மாநகரத்
அ கி

ம்பினான்.
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ம ங்கினில் - அந்தப் ெபாிய நகரமாகிய உஞ்சயினியின்

ள்ள, சிற்றில் -சி

க

ம், பல்சனம் - பலமக்க

பைறச் ேசாியின் - பைறயர் ேசாிக்கண், வாரணப் ள் உற்
க ைவ யைடந் , உ வாயின - அவ் வி வர் உயிர்க
உடம்ெப த்

வளர்ந்

ம், ேசர் - வாழ்கின்ற,
- ேகாழி ெயான்றின்

ம் அக்ேகாழிப் பறைவயின்

வந்தனவாக, ெவற்றி ேவலவன் - ெவற்றித ம் ேவைல ைடய

ேவந்தனாகிய யேசாமதி, காண வி ம்பினான்.- அவற்றின் ெமய்நலத்ைதக்
ேகள்வி ற் த் தான் கண்ணிற் காண்பதற்கு விைழந் தன்பால் வ வித்தான். எ- .
அம் மாநகரம் என்* ழிச் சுட் உஞ்சயினிையக் குறித் நின்ற . ேசாி
ெயன்றைமயின் அதற் கிையய நகரத் "ம ங்கினில்" என்றார். ஆங்கு வா ம் பைறயர்
எளிய வாழ்க்ைகயினர் என்றற்கு "சிற்றில்" என் ம், நிைறந்த மக்களாற்
ெபா கின்றைம விளங்க, "பல்சனம்" என் ம், அவ ரைனவ ம் ஒ ங்கு திரண்
ெசய்வன ெசய்

வா ம் ேசாி ெயன்பார், "ேசர்பைறச்ேசாி" என் ம் கூறினார். ேசர்,

திரட்சி, "ேசேர திரட்சி"1 என்ப
என்ப

ெதால்காப்பியம். வாரணப் ள் ெளன்றார், வாரணம்

யாைனக்குஞ் ேசற ன். உ வாயின ெவன்றதனால், பிறந்

சிறந்தைம ெபற்றாம். காண வி ம் தற்குாிய *ஏ

ம், பய

நன்கு வளர்ந்

ம் ெபய் ைரக்கப்பட்டன.

48
--------------1.ெதால்.ெசால்.உாி.65
ேகாழி யிரண்டைன ம் அரசன் கூட்
ட் வளர்த்தல்
கண் மன்னவன் கண்களி ெகாண்டனன்
சண்ட கன்மிையத் தந் வளர்க்ெகனக்
ெகாண் ேபாயவன் கூட் ள் வளர்த்தனன்
மண்

ேபார்விைன வல்ல

மாயேவ.
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உைர:- மன்னவன்- ேவந்தனாகிய யேசாமதி, கண்

- அக்ேகாழிகளின் ேமனி

நலத்ைதக் கண் , கண்களி ெகாண்டனன் - மிக்க மகிழ்ச்சி யைடந் , சண்டகன்மிையயாைனத்தைலவைனப் பார்த் , தந்
ெகாணர்ந்

வளர்ப்பாயாக என்

வளர்க்க என - இவற்ைற நம் அரண்மைனக்குக்

பணிக்க, அவன் ெகாண்

ெய த் ச் ெசன் , கூட் ள் வளர்த்தனன் - கூட்

ட்

ேபார்விைன ம் - ெந ங்கிச் ெசய் ம் ேபார்த்ெதாழி
வன்ைம ைடய வாயின எ- .
கண்களாற் கண்

உங் கவின் ெப

காண்க. சண்டகன்மி, தண்டத்தைலவ
குாியவற்ைறத் தான் கூட்

வளர்த்

வரலானான்.மண்

ம், வல்ல ஆய -. அக்ேகாழிகள்

ெப மகிழ்ச்சி ெயய்தினான் என்ப

என வந்த .; "கண்களி ெப

ேபாய் - அவன் அவற்ைற

"கண்களி ெகாண்டனன்"

காைல"2 எனச் சான்ேறா ங் கூ தல்

மாவன். ேசாிக்கண் மீளச் ேசறற்

ட் ப் ேபணி வளர்க்க வி ம்பினைமயின், "தந்

வளர்க்க" என் ம், அவற்ைறத் தன் பார்ைவயில் ைவத்
ெக த்ேதகிக் கூெடான்றில் ைவத்

நன்கு வளர்தற்குாிய இடத்திற்

வளர்த்தா ெனன்பார், "கூட் ள் வளர்த்தனன்"

என் ம், வள மைவ, ேமனி வனப் மிக்குத் ேதான்ற வளர்ச்சிெபற்றதேனா ,
ேபார்த்ெதாழி ம் சிறப் மிக்கன என்பார், "மண் ேபார்விைன ம் வல்ல வாயேவ"
என் ம் கூறினார். எச்ச ம்ைம பிாித் க் கூட்டப் பட்ட .
-------2. நற். 61.
ேகாழிகளின் ேமனிநலம் கூறல்
தரள மாகிய நயனத்ெதா டஞ்சிைற சாபம்ேபாற் சிகிெயன்ன*
ம
மாகன சிகழிைகச்+ சுடர்க்கண மணி
தைனெயாத்த
ஒளி ெபான்னன சரணங்கள் வயிர ள் ெளாப்பில ேபாாின்கண்
தளர்வில்
--------------

ாியந் தைகெபற வளர்ந்தன தமக்கிைண யைவதாேம.
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49
(பாடம்) *சவியன்ன. +மாசனம் வளர்விழிச்.
உைர:-தரளமாகிய நயனத்ெதா
அஞ்சிைற- இந்திரவில் ேபா

-

த் ப் ேபா

ம் அழகிய சிைறக

ம் கண்க

ம்,சாபம்ேபால்

ம், சிகி என்ன ம

ம்-

காண்பார்க்கு மயிற்ெகாண்ைடேயா என ம ட்ைக விைளவிக்கும், சுடர்க்கண மணி
தைனெயாத்த - ஒளிவி ம் கூட்டமாகிய மாணிக்கமணிகள் இைழத்த
ைய
ெயாக்கும், மாகன சிகழிைக- மிக்க ெப ைம ெபா ந்திய ெகாண்ைட ம், ஒளி
ெபான்னன சரணங்கள் - ஒளிதிக ம் ெபான் ேபா
வயிர ட்ேபா

ம் கூாிய நகங்க

ம் கால்க

ம், வயிரம்

ள் –

ம் உைடயவாய், ேபாாின்கண் ஒப்பில -

ேபார்த்ெதாழி ல் நிகாில்லாதனவாய், தளர்வில்

ாியம்- குன்றாத

ரத்தால்,

தைகெபற - அழகுமிக, வளர்ந்தன - அக்ேகாழிகள் இரண் ம் வளர்ந்தன, அைவ தமக்கு
- அவற்றிற்கு, இைண - ஒப்பாவன, அைவதாேம – அைவேய யன்றிப் பிற இல்ைல எ.
சிகிெயன்ன ம

ம், சுடர்க்கண

தைன ெயாத்தமாகன சிகழிைக என மாறிக்

கூட் க. ஆக்கம், ஒப் ப் ெபா ட் . சாபம் எனப் ெபா ப்படக் கூறினைமயின்
பல்வைக வண்ணத்தாற் ெபா
ம் சிறப் ைடய இந்திரவில் ெகாள்ளப்பட்ட .
ேகாழியின் ெகாண்ைட சிவந் ஒளிவிட் த் திகழ்வ குறித் "மணி
தைனெயாத்த
சிகழிைக" ெயன்றார். மணி, மாணிக்கமணி, உயர்ச்சி ம் வனப் ம் காண்பார்க்கு அைவ
மயிற் ெகாண்ைட ேபாற ன் "சிகி ெயன்ன ம
க" என்றார். ம
ம்-ம ட்ைக
விைளவிக்கும்; எனேவ, இ

"ேவ படவந்த உவமத்ேதாற்ற" மாயிற் . இனி,

சிகி வமம் ெமய் வம ெமன் ம், மணி

நிற வமெமன் ம் ெகாள்க. "ேபாாின்கண்

ஒப்பில" என்றவர், பிறவற்றால் ஒப்பக் கூறலாம் ேபா

ம் எ

ம் ஐயம த்தற்குத்

"தமக்கிைண யைவதாேம" என்றார். ஏகாரம், ேதற்றம். தாம், கட் ைரச் சுைவபட
நின்ற .
ன்றாவ
----------------

ச க்கம்

ந்த .
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நான்காவ

ச க்கம்

இப்பகுதிக்கண், ேவனிற்ப வம் வந்த ம் இன்ப கர்ச்சி குறித்
உாிைம மகளி ம் அரசமாேதவியாகிய ட்பாவ

யேசாமதி ேவந்தன்

ம் உடன்வரச் ெசன் , வசந்த

மண்டபத்தில் ற்றி ந் நாடகமகளிாின் ஆட ம் பாட ம் கண் இனிதி ந்த ம்,
அரச டன் வந்தி ந்த சண்டக மன் வனத்தின் ஒ
ைடயில் ேயாகம் ாிந்
ெகாண்
நின்

ந்த அகம்பன ெரன்ற

ேயாகத்தின்

நல்ெலா க்கெமன்ற

னிவைரக் கண்ட ம், அவைர யவன் வணங்கி

ெபா ள் ேகட் ம், அவர் நன்ஞானம் நற்காட்சி
ன்ைற ம் ஓதிய ம், அ

விரதம் ஐந்தைன ம் விாித் க்

கூறிய ம், அவற்ைறக் ேகட்ட சண்டக மன், ெகாைல ெயாழிந்த ஏைனயவற்ைற
ேமற்ெகாள்வதாகக் கூறிய ம் அவர் உயிர்க்ெகாைலயால் உளவாகும்
ன்பங்கைளக்கூறி யேசாதர

ம் சந்திரமதி ம் உற்ற

ன்பங்கைள

ைரத்த ம்,

சண்டக மன் ேகட் ச் ைசனத மத்ைத ற்ற ம் ேமற்ெகாண் தி ம்பிய ம்,
அக்காைல அவன்பால் இ ந்த கூட் ன்கண் வளர்ந் வந்த ேகாழிகள் அகம்பனர்
உைரத்த அறம் ேகட் ப் பழம்பிறப் ணர்ந் மகிழ்ச்சி மிகுந் கூவிய ம், அக்குரல்
ேகட்ட ேவந்தனான யேசாமதி ெவகுண் தன் வில்ைல வைளத் அக்ேகாழிகைள
அம்ெபய்

ெகான்ற ம், அைவ ட்பாவ யின் வயிற்றிற்குள் இரட்ைடப்

பிள்ைளகளாய்ப் பிறந்த ம், அவர்கட்கு அபய சி, அபயமதி என் ெபயாிட்ட ம்,
அவர்கட்குப் பின் ேவெறா மகன் ட்பாவ க்குப் பிறந்த ம் அவ க்கு யேசாதர
ெனன் ெபயாிட்ட ம், அவ்வரச குமரன் அரசர்க்குாிய கைல பல ம் ெதாழில் பல ம்
ற்றக் கற் த் ேதர்ச்சி ெபற்ற ம் பிற ம் கூறப்ப கின்றன.
ேவனில் வர
ெசந்தளிர் ைனந்த ேசாைலத் தி மணி வண் ந் ேத ங்
ெகாந் கள் குைடந் கூ ங் குயிெலா கு மி யார்ப்பச்
ெசந் ண ரைளந் ெதன்றற் றிைசதிைச ெசன்
ச
வந் ள மகிழ்ந்த ெதங்கும் வளர் ம ப் ப வ மாேதா.
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உைர:- ெசந்தளிர் ைனந்த ேசாைல-ெசவ்விய தளிர்கள் நிைறந்த ேசாைலயிடத்ேத,
தி மணிவண் ம் ேத ம்- அழகிய நீலமணி ேபா ம் வண் ன ம் ேதனின ம்,
ெகாந் கள் குைடந் கூ ம் குயிெலா கு மி யார்ப்ப- ங்ெகாத் க்கைளக் ேகாதிக்
குைடந்

கூ கின்ற குயிற்பறைவ டன் கூட்டமாய்க்கூ

அைளந் - ெசவ்விய

ங்ெகாத் க்களி

காற்றான , திைசதிைச ெசன்

ள்ள தா

ஒ க்க, ெசந் ணர்

ப ந் , ெதன்றல்- ெதன்றற்

ச-திைச ேதா ம் ெசன்

ச, வளர்ம ப்ப வம்-

ெப குகின்ற இன்பத்ைதச் ெசய் ம் இளேவனிற் ப வம், எங்கும் வந் - எவ்விடத் ம்
ேபாந் , உளம் மகிழ்ந்த -உயிர்கைள மகிழ்வித்த

எ- .
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த்தளிர் ெசந்நிறத்த தாத ன் "ெசந்தளிர்" என் ம் அதன் ெசறி ேசாைலைய
அழகு ெசய்த ன் " ைனந்த ேசாைல"ெயன் ம் கூறினார். நீலமணி ெயன்றற்குத்
"தி மணி" ெயன்றார்; "தி மணி... ைர மாெமய்"1 என்

பிற ம் கூ தல் காண்க.

ெகாந் , ெகாத் . வண் ந் ேத ம் தனித்தி ந் ஒ த்த ன்ைமயின், "கு மியார்ப்ப"
எனல்ேவண் ற் . ணர் ஈண் ஆகுெபயராய் மலரகத் ள்ள தாதிைனக் குறித்
நின்ற . எவ்விடத் ம் ெசன் பரவிய ெதன்பார் "திைசதிைச ெசன்
ச" என்றார்.
உளம், உயிர். மகிழ்ந்த , பிறவிைனப் ெபா ட் . வளர்பப வ ெமனேவ இளேவனில்
என்ப

ெபற்றாம்.

களியாட்

க்கள் நிைறந்

ற் ேகற்ற காலமாத னா

ந மணங் கம ம் ப வ மாத னா

ம், இன்பக்

ம், இளேவனிைல "ம ப்ப வம்" என்றார். மா ,

ஓ, அைச.
-----1. பாிபா. 4.
யேசாமதி வசந்தமண்டபத் தி த்தல்
இணர்தைகப்* ெபாழி
ள்ளா விேசாமதி ெயன் மன்னன்
வணர்தைகக் குழ
ட்பா வ ெய ந் ைணவி ேயா
ணர்தைக† வல்

ல்

வளாிளம் பிண்

வண்டர்

இணர்தைத தவிசி ேனறி யினிதினி னமர்ந்தி

ந்தான்.
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-----------------(பாடம்) *தைழ. †தைல.
உைர:- இணர்தைகப் ெபாழி ன் உள்ளான்- ங்ெகாத் க்கள் ெசறிந்த ேசாைலயின்
உள்ேள, வணர் தைகக் குழ -ெநறித்த அழகிைன ைடய கூந்தைல
ட்பாவ எ ம் ைணவிேயா - ட்பாவ ெயன் ம் தன்
வாழ்க்ைகத் ைணவி டன், ணர்தைக வல்

ல்

ைடயவளான,

வளர்-கூடற் கைமந்த ெகா

த வி ேயாங்கிய, இளம் பிண் -இளைமயான அேசாகமரத்தின் கீழைமந்த வயந்த
மண்டபத்தில், வண்டர் இணர்தைக தவிசின் ஏறி-வண்

ெமாய்க்கும்

ங்ெகாத் கள்

நிைறந்த ஆசனத்தில் ஏறி, இனிதினின்-இன்பத்ேதா , அமர்ந்தி ந்தான்- ற்றி ந்தான்
எ- .
இணர், ங்ெகாத் . வணர், ெநறிப் . அரசமாேதவியாத ன், ட்பாவ ையத்
" ைணவி" ெயன்றார். ங்ெகா கள் பிறிெதா ெகாம்பிைனயாதல் மரத்ைதயாதல்
பற்றிப் படர்ந் வளர்வவாக ன், " ணர்தைக வல் " என் ம், அ தன்ைனத் த விப்
படர்ந் வளரத் தான் தன் இளைமச்ெசவ்வி குன்றா வள ம் நலந்ேதான்ற "வல்
ல் வளர் இளம் பிண் " என் ம் கூறினார். பிண் யின் கீழ் தி சைமந்த ம்பந்தர்

52
வசந்தமண்டபமாகும். பிண் , ஆகு ெபயர்; அவ்வா
அைமந்த தவி ெசன்ேற ேகாட
ெகாம்பர் என வ தல்ேபால.

ெகாள்ளா , பிண் யின் கீழ்

ெமான் . வண் , வண்டர் என நின்ற . ெகாம் ,
க்கள் பரப்பிய இ க்ைக யாத ன், "வண்டர்

இணர்தைத தவிசு" என்றார். தைததல், ெந ங்குதல். இனிதினின் என் ழி, இன்
சாாிைய. உாிைம மகளி ம் உைழய ம் அரசியற் சுற்ற ம் தாைனத்தைலவ ம் சூழ
வி ந் இன் ற்றைம ேதான்ற"அமர்ந்தி ந்தான்" என்றார்.
---------இைசநாடக வின்பந் ய்த்தல்
பாடக மிலங்கு ெசங்ேகழ்ச் சீற ப் பரைவ யல்குற்*
சூடக மணிெமன் ேதாளின் ெதா தனர் ளங்கத் ேதான்றி
நாடக மகளி ரா நாடக நயந் நல்லார்
பாட

லமி்ர்த

றல் ப கினன் மகிழ்ந்தி

ந்தான்.
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-------------(பாடம்)* ைபம்ெபாற்.
உைர:- பாடகம் இலங்கு ெசம் ேகழ் சீற -பாடகம் கிடந்

விளங்கும் சிவந்த நிறம்

ெபா ந்திய சிறிய அ கைள ம், பரைவ அல்குல்-பரந்த அல்குைல
மகளிர்- நாடகப் ெபண்கள்,

ைடய, நாடக

ளங்கத் ேதான்றி- கண்ேடார் ெநஞ்சு கலங்க வந்

நின் ,

சூடக மணி ெமல் ேதாளின்-வைளயணிந்த அழகிய ெமல் ய ைககளால், ெதா தனர்அரசைனத் ெதா

, ஆ ம் நாடகம் நயந் ம்- ஆ கின்ற நாடகத்ைத வி ம்பிப்

பார்த் ம், நல்லார் பாட ல்-பாடல் மகளிர் பா ம் பாட் ைசயின்கண், ஊறல்
அமிர்தம்-சுரக்கும் இைச ய தத்ைத, ப கினன்- ெசவியார
இன் ற்றி ந்தான் எ- .

ண் ம், மகிழ்ந்தி ந்தான்-

பாடகம், கா லணி ம் அணிவைக. ெக ெவன்ப ேகழ் என வந்த . சீற
ம்
அல்கு
ைடய மகளிர் ேதான்றிக் ெதா தனர் ஆ ம் நாடகம் நயந் ம் என
இைய ம். ஆடல் பாடல் அழகு என்ற ன்றா ம் நலம் நிரம்பிக் காண்ேபார் மனத் ள்
காம ேவட்ைக ெய ப்பி ெம வித்த ன் " ளங்கத் ேதான்றி" என்றார்."ேதாற்றினான்
கஞ்ெசய் ேகாலம்

ளக்கினாண் மனத்ைத ெயல்லாம்"1 என் ம், "ெவண்ெணய் தீ

ற்றவண்ணம் ஆடவர் ெம கின்றாேர"2 என் ம் பிற ம் கூ தல் காண்க. நாடகம்,
கூத் . "அந்தரமகளி ரன்னார் நாடக மியற் கின்றார்"3 என்ப காண்க.
பாட் ைசயில் சுரக்கும் இைசயின்பத்ைத "பாட ல் அமிர்த றல்" என்றார். "ெசவிச்
சுைவய தம் இைசத்த ன் மயங்கி" என்றார் பிற ம். அமிர்தமாகிய றல் என
இையத்த ெமான் .
-----1.சீவக. 679. 2. சீவக. 1262. 3. சீவக. 1260.
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இைசய தம் ப கியவழிப் பிறக்கும் இன்பத்தால் தன்ைன மறந்

கிடத்த ன்

"மகிழ்ந்தி ந்தான்" என்றார். இைச ம் நாடக ம் காமத் தீையக் கிளர்விக்கு1 ெமன்ப
சமண்சமயக் ேகாளா த ன் "மகிழ்ந்தி ந்தான் என்றா ெரன் மாம்.
--------1. சீவக. 2607.
சண்டக மன் அகம்பன னிவைரக் காண்டல்
வைளயவர் சூழ ள்ளான் மனமகிழ்ந் தி ப்ப மன்னன்
தைளயவிழ் ெதாைடயன் மார்பன் சண்ட ற் க மன் ேபாகி
வளமலர் வனத் ள் தீய மனிதேரா டைனய சாதி
கைளபவன் கட ள் கண்ணிற் கண் ைக ெதா

நின்றான்.

உைர:- மன்னன்-ேவந்தனாகிய யேசாமதி, வைளயவர் சூழ
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ள்ளால்-வைளயணிந்த

மகளிர் கூட்டத்திைடயில், மனம் மகிழ்ந் தி ப்ப,- மனங்களித் தி க்ைகயில், தைள
யவிழ் ெதாைடயல் மார்பன்-மலர்ந்த க்களால் ெதா க்கப்பட்ட மாைல யணிந்த
மார்பிைன ைடயவனான, சண்ட ன் க மன்- சண்டக மன் என்பான்; வளமலர்
வனத் ள்-வளவிய

க்கள் நிைறந்த கானகத் ள், ேபாகி-ெசன் , தீய மனிதேரா -

தீவிைன ாி ம் கள்வேரா , அைனய சாதி-அவைரெயாத்த தீைம ாி ம்
உயிாினங்கைள, கைளபவன்-ேவட்ைடயா

யழித்

அகம்பனைன, கண்ணில் கண் -தன் இ கண்களா
நின்றான்- ைககூப்பி வணங்கி நின்றான் எ- .

வ பவன், கட ள்- னிவனாகிய
ம் நன்கு கண் , ைகெதா

வைள, மகளிர் ைகயிலணி ம் வைளயல், மகளிர் கூட்டத்தில் அவர் தம் இைச
நாடகங்களா ம் ெமய்ெயழிலா ம் காமேவட்ைகையக் கிளர்வித் மன்னன் மனத்ைத
மயக்கினைம ேதான்ற, "மன்னன் மனமகிழ்ந் தி ப்ப" என்றார், மகிழ்தல், மயங்குதல்;
"மகிழ்ந்தன்றைல ம் நற ண்டாங்கு"2 என்றாற்ேபால. தைள, அ ம் ,
சண்ட ற்க மன், அபய ன்மதிெயன்ப ேபால நின்ற . தீைம ாிேவாைரக் க தல்
"கைளகட்டதெனா

ேநர்"3 என்ற ன், "கைளபவன்" என்றார். தீேயார்

ஐயறி பைடத்த மாக்கேளயாத ன், ஏைன விலங்கு த யவற்ைற
"தீயமனிதேராடைனயசாதி" என்றார். தீைம கைளந் ேபாக்குவார் நலம்
ெப தல்ேபால, சண்ட க மன், கைளபவன்,"கட ள், கண்ணிற்கண்
நின்றான்" என்றார்.
--------2. கு ந். 165. 3. குறள். 550.

ைகெதா
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கட ள்,

னிவர்; "ெதன்னவற்ெபயாிய ெதான்

கூ ப. கண்

கட ள்"1 என்

சான்ேறார்

பயிலாைம ேதான்ற, "கண்ணிற்கண் " என்றார்.

----------1. ம ைர. 40-41.
அகம்பனர் சண்டக மைனக் காண்டல்
அ விைன ைனெகா லாற்ற லகம்பன ெனன் ம் நாமத்
ெதா
னி தனியனாகி ெயா சிைற யி ந்ேதார் பிண் த்*
த
தல் ேயாகு ெகாண் தன்னள விறந்தான் ன்னர்+
ம விய நிைனப் மாற்றி வந்த

கண்

ந்தான்.
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-----(பாடம்) *யி ந்

ன்னர். +விறந்த பின்னர்.

உைர:- அ விைன

ைனெகால் ஆற்றல்-ெவல்

யழிக்கும் ஆற்றல் பைடத்த, அகம்பனன் என்
அகம்பனெனன்

ம் ெபயைர ைடய ஒ

இ ந்த-வனத்தின் ஒ

தற்காிய விைனயாகிய பைகைய

ம் நாமத்

ஒ

னி-

னிவன், தனியனாகி-தனித்

ைடயில் இ ந்த, ஓர் பிண் த்த

ெகாண்

இறந்தான்-தன்

நின்றவன், ம விய நிைனப் மாற்றி-தான் ேயாகத்திற்

ந்த நிைனைவ மாற்றி,

வந்தைத, கண்

சிைற

தல்-ஓர் அேசாகமரத்தின்

அ யில், ேயாகு ெகாண் -ேயாகத்ைத ேமற்ெகாண் , தன் அள
அறிெவல்ைலையக் கடந்

ஒ

ன்னர்-தனக்கு

ந்தான்-பார்த் க்ெகாண்

ன்னாக, வந்த -சண்டக மன்

ந்தான். எ- .

விைனகள் உயிர்கட்குப் பைகயாய் பிறவித் ன்பத் ள் ஆழ்வித்த ன், அவற்ைற,
"அ விைன

ைன" ெயன்றார். இ ந்த என்ற ெபயெரச்சத் தகரம் விகாரத்தால்

ெதாக்க . பிண் த் த
தல், அேசாகமரத்தின் அ நீழல். இயற்ைகயறி ம் கல்வி
ேகள்வியா லாகிய ெசயற்ைகயறி ம் கூ ய உண்ைமயறிவா ம் இனி ேதற
யாத
ண்ெபா ள் ேயாகத்தால் அறிந் ணரப் ப த ன், "ேயாகுெகாண்
விறந்தான்" என்றார். உண்ைமயறிவின் எல்ைலக்குட்பட்ட
அதற்குேமற்பட்ட
வாதசா

தன்னள

தன்னளவாத ன்,

காண்டலால் "தன்னள விறந்தான்" எனல் ேவண் ற் . நிைனப் ,

ப்பிேரட்ைசெயன்ப. அைவ, அநித்தியம், அசரணம்

தலாகப்

பன்னிரண்டாம். இவற்ைற "ஏற்ற நினப் "2 என் நீலேகசி கூ தல் காண்க. இனி
ஆப்தன் தலாகக் கூ ம் எட்ெடன் ம் கூ வர். தன்பால் வ ம் சண்டக மன் அறம்
ேகட்

நன்ெனறி ேசரவி த்தைல
-------

ன் உணர்ந்தைமயின், "கண்

ந்தான்" என்றார்.

55
2. நீலேகசி. 125.
சண்டக மன் னிவைன வணங்கி வினாதல்
வ
ைனப் பகழி யா மலர வணங்கி வாழ்த்தி
அடீகணி ரடங்கி ெமய்யி ல ள் ாி மனத்தீ* ராகி
ெந
ட னி ந் ெநஞ்சி னிைனவேதார் நிைன தன்னான்
ெபா ள் தா

ெமன்ெகால் ெமாழிந்த ள் ெசய்க என்றான்.
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உைர:- வ
ைனப் பகழியா ம்-வ த்த கூாிய அம்பிைன ைடய சண்ட க ம
மலர வணங்கி வாழ்த்தி- னிவ ைடய தாமைரேபா ம் தி வ களில் ழ்ந்

ம்,

வணங்கி வாயார வாழ்த்தி, அ கள் நீர்-அ களாகிய நீவிர், ெமய்யில் அடங்கி-ெமய்ம்
ெமாழிகளால் அடக்க ற் , அ ள் ாி மனத்தராகி- அ ளறத்ைத வி ம் ம்
மனத்ைத ைடயீராய், ெந
டன் இ ந் -ெந ங்காலம் தவத்ைத ேமற்ெகாண்
ெநஞ்சில் நிைனவேதார் நிைன தன்னால்- ெநஞ்சின்கண் நிைனக்கத் தகுவெதா
நிைன

ெகாண்

ஆரா ம்,

ெபா ள் தா

ம்-

கா

ம் ெபா ள், என்ெகால்-

யாதாகும், ெமாழிந்த ள்ெசய்க-ெசால் ய ள் ராக, என்றான்-என்
எ- .
சண்டக மைன, வ
அம் னிவன் தி

ந் ,

ேவண் னான்

ைனப் பகழியான் என்றார். அதைனக் ைகயி ேலந்தி

ன், வந்தி த்த ன். ெமய்யால் வணங்கி வாயால்

வாழ்த்தினைமயின், "வணங்கி வாழ்த்தி" என்றார். மனத்ேத அம் னிவர்பால்
நன்மதிப் ம் தன்னால் வணங்கப் படத்தக்க ெப ைம ம் நிைனத்தைம
இச்ெசயல்களால் விளங்குத ன், அ

கூறாராயினார். அ கள், உயர்ந்ேதாைர

யைழக்கும் உயர் ெசாற்கிளவி. தவம் ாி மிடத் ம், ெமய் ம் ெமாழி ம் அடங்கி
மனத்தில் ஒ ங்க, மனம் குறித்த ெபா ட்கண் ஒன்றி நிற்ற ன், "ெமய்யில்
அடங்கி்"ெயன்றான். உயர்ந்ேதார் பா

ள்ள ெப ஞ் ெசல்லமாத ன், அதைன விதந்

"அ ள் ாி மனத்திராகி" ெயன் ம், ெந தி ந் ெநஞ்சால் ஆராயத்தக்க அந் ண்
ெபா ள் யாெதன அறி ம் ஆர்வ மிகுதியால் "ெநஞ்சில் நிைனவேதார்
நிைன தன்னால்
அைசநிைல.

ெபா ள் தா

ம் என்ெகால்" என் ம் வினவினான். தான்,

அகம்பனன் அ ள் நிைன ேகாடல்
ஆர ள் ாிந்த நிஞ்சி னம் னி யவைன ேநாக்கிச்
சீர ள் ெப கும் பான்ைமத் திறத்தேன ேபா ெமன்ேற
ேபரறி வாகித் தம்மிற் பிறழ்விலா யிைர யன்ேற
கூரறி

ைடய நீரார் குறிப்ப

மனத்தி னாேல.
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உைர:- கூரறி ைடய நீரார்-கூர்த்த அறிவிைன ைடய ெபாிேயார், ேபரறிவாகிமிக்க அ ள் நிைறந்த அறிவிைன

ைடயராய், தம்மில் பிறழ்

இலா உயிைர-தம்மின்

ேவ படாத ஏைன உயிர்கைள, மனத்தினால் குறிப்ப -தம

தி

ெசய்யக் க

னிவ

வ

இயல்பாதலால், அம்

னி-அவ்வகம்பன

ள்ளத்தில் அ ள்
ம்,அவைன

ேநாக்கி-அச்சண்ட க மைனப் பார்த் , ஆர் அ ள் ாிந்த ெநஞ்சின்-நிைறந்த அ ேள
நிைன ம் தன்ெநஞ்சின்கண், சீர் அ ள் ெப கும் பான்ைமத் திறத்தன்ேபா ம்(இவன்) சிறப் ப்ெபா ந்திய அ ளறத்ைத ேமற்ெகாண்ேடாங்கும் ைறைம ைடயன்
ேபா
இ
தன்

ம், என் - என்

நிைனத்

எ- .

குளகச்ெசய் ள்,.அறிவிற்குப்ெப ைம, அதனால் ஏைன மன்
யிராகக் க திச் ெசய்வன ெசய்தலாத

அதற்கிையந்த ெசயலா
ேவ பா ன்ைம

ன் "ேபரறிவாகி" ெயன் ம், உடம்பா

ம் ேவ பட்டனவாயி

ம்

ம், உயிர்த்தன்ைமயில்

ணர்த் வார் "தம்மிற் பிறழ்விலா உயிைர" என் ம், கூாிய

அறி ைடயார்க்கன்றி, இந்நிைன
கூறினார். குறிப்ப
அகம்பன

யிைரத்

பிறவாைமயின், "கூரறி ைடய நீரார்" என் ம்

அவர்க்கியல் பாதல் ேதான்ற, குறிப்பெதன்ேற ெயாழிந்தார்.

னிகள் இவ்வியல்பினராத

ன், இதைன விாித்ேதாதினார். சண்ட

க மைனக் கண்டேபாேத அவன்பால் அ ட் பார்ைவ ெச

த்தின ெரன்றற்கு,

"அவைன ேநாக்கி" என் ம், அதன் பயனாக அவர் மனத்தில் அ ள் மிகச் சுரந்தைம
விளங்க "ஆர ள் ாிந்த ெநஞ்சின்" என் ம், அ ளறத்ைதச் சீர ள் என் ம், அதைன
ேமற்ெகாண்ெடா கும் ஊழ்வயத்த னாதைலத் தன் கூரறிவால் உணர்த
ெப கும் பான்ைமத் திறத்தன் ேபா

ன், "சீர ள்

ம்" என் ம் நிைனத்தார். ஏகாரம், அைசநிைல.

ேபா ம், உைர யைச. ெபாிேயார் ஏைன உயிர்கட் க ைளச் ெசய் மியல்பின
ெரன்பதைன "விலங்கு ெவந் நரகாதிகள் தம் ள் விளிந்ெதான்றி வி ேநாெயா
ற் க், கலங்கி ெயங்குங் கண்ணிலவாகிக் கவைல ெவள்ளக்கட ற் குளித் தா ம்,
நலங்களில்லா யிர் தங்க

க்ெகல்லாம் ந க்க நீக்கி யர் நன்னி யீ ஞ்,

சலங்களில்லாப் ெபாிேயான்"1 என வ தலால் அறியலாம்.
-------------1. நீல ேக. 417
ெபா ட்டன்ைம கூறல்
அனந்தமா மறி காட்சி ய வ ேபாக மாதி
நிைனந்தெவண் குணங்க ேளா தி மல நித்த மாகிச்
சினஞக்ெச வாதி யின்றித் திாிவித லகத் ச்சி

57
அனத்தகா லத்

நிற்ற லப்ெபா ட் டன்ைம ெயன்றான்.

உைர:- அனந்தமாம் அறி

காட்சி அ வ
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ேபாகம் ஆதி- கைடயிலா அறி

கைடயிலாக் காட்சி கைடயிலா ஆற்றல் கைடயிலா இன்பம்
எண்ணப்பட்ட, எண் குணங்கேளா -எண்வைகக் குணங்க
நின்மலமாய், நித்தமாகி-நித்தியமாய், சினம் ெச
த ய குற்றங்களில்லாததாய், திாிவித உலகத்

தலாக, நிைனத்தடன், நி மலமாகி-

ஆதி இன்றி- ெவகுளி ம் ெசற்ற ம்
உச்சி-

வைக

லகங்கட்கும்

உச்சிக்கண், அனந்த காலத் நிற்றல்-அழிவின்றி நிற்பதா ள்ள , அப்ெபா ள்
தன்ைம-ேயாகத்தால் நிைனந் ெகாண்
ந்த அம்
ெபா ளாகிய ேகவலத்தின்
இயல் , என்றான்-என்
கைடயிலா அறி

னிவன் கூறினான் எதலாக வ ம் குணெமட்ட

ள், கைடயிலா அறி , கைடயிலாக்

காட்சி, கைடயிலா ாியம், கைடயிலா இன்பம் என்ற நான்ைக ம் எ த்ேதாதிய
இந்த நான்கும் அனந்த ச ட்டயம் எனப்ப ம் சிறப் ேநாக்கி ெயன்க. ஞானவரணீயம்
தாிசனா வரணீயம் அந்தராயம் என்ற காதி க மம் ெகட்டவிடத் இந் நாற்குண ம்
ேதான்றி, ஏைனத் ெதாடர் கைளக் ெக த் த்

ய்ைம ம் நிைலேப ம்

எய் வித்த ன், "நி மல நித்தமாகி" என் ம், சின ம் ெசற்ற
தலாகிய ஏைனத்
ெதாடர் களான் அகாதி கன்மங்கள் ெகட்டாலன்றி "நி மல நித்தியம்" ைக
கூடாைமபற்றி "சினம் ெச

வாதியின்றி" என் ம், இந்நிைல

லத்தின்

உச்சிக்கண்ண தாக ன் "திாிவித லகத் ச்சி" ெயன் ம், அவ்விடத்ேத திாிபின்றி
எஞ்ஞான் ம் நிைலெப த ன் "அனந்த காலத் நிற்றல்" என் ம் கூறினார்.
"கைடயிலாக் காதிெகடக் காட்சி வ யறி வின்பங் கண்ேண ேதான்றி, ெதாடர்ெவலா
மறவறிந்

ேதான்றிநாற் குணத்தி

நற் சுயம் வனார்"1 என வ தலாலறிக. இவற்றின்

விாிைவ ேம மந்தர ராணம், அட்டபதார்த்த சாரம்

த ய

ல்

ட் காண்க. ெச -

ெசற்றம்.; ஈற் அம் க் ெகட்ட . ேகவல ஞானத்ைதப் ெபண்ணாக்கிச் சீவகற்கு
மணஞ் ெசய்வித்த தி த்தக்க ேதவ ம் அதைன "பிாித ம் பிணி ம் ப் ம் சாத ம்
பிறப் மில்லா, அாிைவையப்ப கி"2 என்றல் காண்க. சினம் த யன, ேகவல ஞானந்
தைலப் பட்ேடாரா ம் அனந்த ச ட்டயங்கைள ெயய்திய பின்னன்றி ற்ற ம்
ெக க்கப்படாத வன்ைம ைடயனவாம். ெவகுளி தலாயின ற்ற ம் க
ங்
குற்றமல்லெவனப் பாிேமலழகியார் த ய சான்ேறார் கூ வ இக்க த் க்கு
இையந்தி க்கிற .
----------1. ேம . 1399. 2. சீவக. 3127.
சண்டக மன் கூறல்
க ம மிைறவ ேகளாய் கள ெசய் ேதார்கள் தம்ைம

58
இ பிள வாகச் ெசய்வ ெனம்மர ச ளி னாேல
ஒ வழி யா ஞ் சீவ ண்ெடனக் கண்ட தில்ைல
ெபாியேதார் ேசார ெமன்றான்* பின்னமாச் ேசதித் திட் ம்.
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----(பாடம்) * ேசாரன்றன்ைன.
உைர:- இைறவ- இைறவேன, ேகளாய்-அ ேயன் கூ மிதைனக் ேகட்பாயாக, எம்
அரசு அ ளினாேல-எங்கள் அரசன

ஆைணயால், கள

ெசய்ேதார்கள் தம்ைம-கள

த ய ெப ங் குற்றத்ைதச் ெசய்பவர்கைள, இ பிளவாகச் ெசய்வன்-இரண்
பிள ப மா

ெவட்

ழ்த் ேவன், பின்னமாச் ேசதித் திட் ம்-சி

ண் களாக ெசத்தினா

ம், ஒ

வழியா

ம்-ஒ வைகயி

சி

ம், சீவன் உண்

எனக்

கண்ட இல்ைல,-சீவன் என்ப உள என்பைதக் கண்டேத இல்ைல. ெபாிய ஓர்
ேசாரம் என்றான்-அதைன உண்ெடன்ப ெபாியெதா கள்ளச் ெசயலாக இ க்கிற
என் ெசான்னான் எ- .
நன்ஞானம், நற்காட்சி, நல்ெலா க்கம்

த யவற்றால் இைறைமக் குணெமய்திய

னிவனாத ன் "இைறவ" என்றான். தண்டத் தைலவனாத ன், சண்டக மன் தான்
கள
த ய குற்றஞ் ெசய்ேதாைர வாளால் உ ப் பாிந் ம் உடைலப் ேபாழ்ந் ம்
பயின் ள்ளானாத ன் அச்ெசயல்களால் உயிர்ப் ெபா ைளத் தான் காணாைமயால்,
உயிெரன்பெதான்

உண்ெடன்ப

மாயமாக

என்றான். எம் அரசு அ ளினால், கள
ேசதித்திட் ம், ஒ

வழியா

ளெதன்பான், "ெபாியேதார் ேசாரம்"

ெசய்ேதார்கள் தம்ைம, ெசய்வன்;

ம் கண்டதில்ைல, ேசாரம் என்றான் இைய ம். அரசன்

ஆைணயிட்டாலன்றி, குற்ற ைடயராயி

ம் அவைரக் ேகாறல் அவற்குக்

கடைமயன்யின், "எம்மர ச ளினாேல" என் ம், ேபாழ்தல் ெப ம்பான்ைம ம்
உ ப்பாிதல் சி பான்ைம

மாதல் ேதான்ற, "இ பிளவாகச் ெசய்வன்" என் ம்,

"பின்னமாச் ேசதித் திட் ம்" என் ம் கூறினான். கள

ெசய்ேதார்கள் என்

விதந்தைமயால், ஏைனக் ெகாைல த ய குற்றம் ெசய்ேதாைர ம் ெகாள்ளல்
ேவண் ற் . கள்வர் த ேயார் கூ ம் ெபாய்க் கூற்றிைனக் ேகட் ப் பயின்ற பயிற்சி
மிகுதியால், சீவன் உண்ெடன்பார் கூற்

அவற்குப் ெப ம் ெபாய்யாய்த்

ேதாற்றியெதன அறிக. ேசாரம், கள .
------மற்ெறா கள்வன் தன்ைன வைதெசய்
ன் ம் பின் ம்
இற்ெறன நிைறெசய் திட் மிைறவேன ேபதங் காேணன்
உற்றேதார் குழியின்
ெயா வைனச் சிலநாள் ைவத்

59
மற்றவ

யிர்ேபா யிட்ட வழிெயான் ங் கண்

உைர:- இைறவேன-, மற்ெறா

ேலேன.

கள்வன் தன்ைன - ேவெறா
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கள்வைன, வைத

ெசய்
ன் ம் பின் ம் - ெகாைல ெசய்வதற்கு ன் ம் ெகாைல ெசய்த பின் ம்,
இற் என் நிைற ெசய்திட் ம் - அவன் உடல்நிைற இவ்வளவிற்ெறன் நி த் க்
கண்டேபா ம், ேபதம் காேணன் - ேவ பா

கண்ேடனில்ைல, ஒ வைன - ஒ

கள்வைன, உற்ற

குழியின்கண் இ த்தி, சிலநாள்

ைவத்

ஓர் குழியின் - தக்கெதா

- சில நாள்

ைவத்தி ந்

கண்டேபா , அவன் உயிர்ேபாயிட்ட - அவன

உயிர் ெசன்ற, வழிெயான் ம் - வழி சிறி ம், கண் ேலன் - பார்த்த
வைத, ெகால்

தல். ெகாைலக்கு

நிைறயில் சிறி ம் ேவ பா

ன்

ம் பின்

ேதான்றிற்றன்

ேபதம், நிைறயில் ேவ பா . கள்வன

ம் நிைற ெசய்

கிைடயா

எ- .

கண்டேபா

என்பான், "ேபதம் காேணன்" என்றான்.

உடம் இ த்தற் ேகற்ப அளவிட்டைமத்த

குழிெயன்பான் "உற்றேதார் குழியின்" என் ம், காற்
ைழதற்கும் இடமில்லாதவா
நன்கு
னைம ேதான்ற "
" என் ம் கூறினான். "உயிர்ேபாயிட்டவழி ஒன் ம்
கண் ேலன்" என்றதனால், ம ப
என் ழிச் சின்ைம, இரண்ெடா

ம் அகழ்ந்

நாைளக் கழி

கண்டைம ெபற்றாம். சிலநாள்
எனக் ெகாள்க.

----------அகம்பன னிவர் கூறல்
ைபயேவ காட்டத் தன்ைனப் பலபின்னஞ் ெசய்திட் டன்
ெவய்ெயாி கண்ட ண்ேடா விறெகா விறைக ன்ற
ஐயேன யங்கி ேதான்றி யதைன ெமாிக்க ற்ற
திவ்வைகக் காண லாகு ெமன் நீ

ணர்தல் ேவண் ம்.
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உைர:- ஐயேன-தண்டத்தைலவேன, காட்டம் தன்ைன- விறகிைன, பல பின்னம்
ெசய்திட்ட அன் -பல சி

ண் களாகச் ெசய்

கைடயப் பிறக்கும் ெவய்ய ெந ப்பிைன, கண்ட
எவேர
ெகாண்

ம் பார்த்த ண்ேடா, விறெகா

கண்டேபா , ெவய்எாி-அதைனக்
உண்ேடா-அவ் விறகின் கண்

விறைக ன்ற-அவ்விறைக ேவெறா

விறகு

கைடந்த வழி, அங்கி ேதான்றி-ெந ப் ப் பிறந் , அதைன ம்

எாிக்க ற்ற -அவ் விறகிரண்ைட ம் எாித் வி கிற , இவ்வைக-இவ் வண்ணேம,
காணலாகும்- உயி ண்ைமயிைன ம் அறியலாம். என் நீ உணர்தல் ேவண் ம்என் நீ அறிக என ஆகமங்கள் உைரக்கின்றன எ- .
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காட்டம், விறகு. ஈண் த் தீக்கைட ம் விறகின்ேமற் . விறெகா

விறைகக் கூட் க்

கைடந்தேபா அதனிைடத் தீப் பிறந்தாற்ேபால, உட டத்ேத அதனின் ேவறாய
உயிர் ேதான் ம் என்பதாம். இவ் யிர் அனாதிெயன் ம் ஒ வராற் பைடக்கப்
பட்டதன் என் ம் சமண் சான்ேறார் கூ ப. "ெவய்ெயாி" எனேவ ெவம்ைமப்
பண்பிைன ைடய தீ அஃதில்லாத விறகிடத்ேத காணப் ப வதால் அதைன விறகின்
காாியெமன்னா , தீயின் காரணப் ெபா ள் நிற்றற்குச்சார்பாெமன்ப ம்
கூறியவாறாயிற் , சிவஞான சித்தி பரபக்கத்

நிகண்ட வாதத் ட் காணப்ப ம் "அந்த

வாய்ெமாழியினால்," என்ற தி வி த்த ைரயில், ஆசிாியர் ஞானப் பிரகாசர்
"கிரா ய சாீர பாிணாமப்ரமாணாதி நின்ற பஞ்ேசந்திாிய மேனாவாக் காய
வாசமாகியவற்றால் ஜீவியா நிற்பன சீவனாகும்" என் உைரப்பர்.
ேவண் ெமன்பதற்ேகற்ப ஆகமங்கெளன்ப
ஆகமத் க் கூறப்பட்ட ெதன்பதாம்.

வ விக்கப்பட்ட . படேவ, இஃ

----------சிக்ெகன வா ேவற்றித் தித்திவாய்ச் ெசம்மித் க்கிப்
க்கவவ் வா நீங்கிப் ேபாயபின் னிைறெசய் தா ம்
ஒக்குேம ெயா வன் சங்ேகா ெடா நில மாளி ைகக்ேக
திக்ெகனத் ெதானிெசய் திட்ட ெதவ்வழி வந்த தாகும்.
உைர:- தித்திவாய்நி த்

த்தி ெயான்றின் வாைய, ெசம்மி- நன்றாய்

ேநாக்கி, சிக்ெகன வா

,

க்கி-

ஏற்றி-பின் அதன்கண் காற்ைற மிக அைடத் , க்க

அவ்வா

நீங்கிப் ேபாயபின்-அைடக்கப் குந்த காற்

ெசய்தா

ம்-நி த் ப் பார்த்தா

ஒ
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நீங்கிவிட்ட பின்னர், நிைற

ம், ஒக்கும்-இ வழி நிைற ெயாத்தி க்கும், ஒ நிலம்-

பரந்த நிலத்ேதயி ந் , ஒ வன்--, சங்ெகா -சங்கினால்,திக்ெகனத் ெதானி

ெசய்திட்ட -திகதிகெவன

ழக்கஞ் ெசய்த , மாளிைகக்கு-ஒ

ெப

மாளிைகக்குள்ளி ந்ேத ேகட்க, வந்த -வந்தைடந்த , எவ்வழியாகும்-எவ்வா
வந்ததாம் எ- .
சீவ
ன்

ண்ைம காண்டற்குச் சண்டக மன் கள்வெனா வைன வைத ெசய் ம்
ம் பின்

ம் நிைறெசய்

பார்த் க் காண மாட்டாைம கூறினா னாத ன்,

அவன் கூற்றிற்கு ம ெமாழி கூ த ற்றாராய், தித்தி வமம் கூறினார். தித்தி
காற்றைடத்த ன் ம் அைடத்த காற் நீங்கிய பின் ம் நிைறெயாத் தி ப்ப
சீவ ண்ைம காண்டற்குச் சண்டக மன் ெசய்த ெசயைல விளக்கி நின்ற . இனி,
இவ் டற்குள் சீவன் குந் நில ந் திறத்ைத விளக்குவார் சங்கிேனாைச
மாளிைகக்கண் இ ப்ேபார் ெசவியிற் ேகட்கப் குந் திறத்தால் உவமித்தார். சிக்ெகன
என்ற , அைடக்கப்ப ம் காற்றின் மிகுதி குறித்த குறிப் ச் ெசால்; "சிக்கயாத்த"1
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என் ழிப்ேபால இ கி மிகுதல் ேமற் . ெசம் தல்,
நி ப்பைதத்

தல்,

க்கில் ைவத்

க்குதல் என்றார். ஒக்குேம, ஏகாரம் ேதற்றம். சங்ெகா , ஒ

ெபா ட் . மாளிைகக்கு, உ

மயக்கம். திகதிகெவன என்ப

ஆ

பின்

திக்ெகன என வந்த .

---------------1. சீவக. 16
இவ்வைக யாகுஞ் சீவ னியல் தா னியல் ேவறாம்
ெவய்ய தீ விைனக ளாேல ெவ
யாின் ழ்கி
ைமய

ற் ற ங்கி* நான்கு கதிக

ட் ெக மிச் ெசல்வ†

ைதயமில் காட்சி ஞானத் ெதா க்கத்ேதா ரறிவ தாகும்.
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--------------------(பாடம்) *ற ந்தி. † ெசல்வ.
உைர:- சீவன் இயல் தான் இவ்வைகயாகும்-சீவன
இயல் ேவறாம்-இச் சீவன

தன்ைம ம் இத்திறமாகும்,

இயல் ேவறாதலால் உண்டாவனவாகிய, ெவய்ய

தீவிைனகளால்-ெகா ய தீவிைனக் கூட்டத்தால், ெவ

யாின்

ழ்கி- அச்சந்

த கின்ற ன்பத்தில் அ ந்தி, ைமயல் உற் அ ங்கி-மன மயக்கத்தால் வ ந்தி,
நான்கு கதிக ள் ெக மிச் ெசல்வ -நால்வைகப் பிறப் க்களி ம் பிறந் திறந்
பிறந் ழல்வ , ஐயமில் காட்சி ஞானத்
நல்ெலா க்க ெமன்ற
ெசய்தியாகும் எ- .

ன்ைற

ஒ க்கத்ேதார்-நற்காட்சி, நன் ஞானம்,

ைடய சான்ேறார், அறிவதாகும்-ெதளியவறி ம்

பரந்த நிலெவளியில் பிறந்த சங்ேகாைச மாளிைகயின்கண் ள்ள சுவர், கத
த யவற்ைறக் கடந் அத ள்ேள இனி ெசன்றைடவ ேபாலச் சீவ ம்
ஞானவரணாதி கன்மத் தைடகைளக் கடந்

ட் ைன யினிதைட ம் என்றற்கு,

"இவ்வைகயாகும் சீவன் இயல் தான்" என்றார். இவ்வா

ெசல்

ம் சீவன்கைளச்

சுபாவ ஞானக் காட்சிகைளப் ெபற்ற சீவன்கள் என்ப. இவ்வியல் ேவ பட்டவழி,
உலக வாழ்விற் ெசன் உழ மாற்றால் பிறப்பிறப் க்கட் ேக வாகிய விைனகைளச்
ெசய் ேகாட ன் "இயல் ேவறாம் ெவய்யதீ விைனகளாேலெவ
யாின்
ழ்கி" என்றார். ேவறாம் என் ழி, காரணப்ெபா ட்டாய ெபயெரஞ்சு கிளவி
ஈற் மிைச கரம் ெமய்ெயா ங் ெகட் நின்ற . இந்தச் சீவன்கைளச் சம்சாரசீவன்
என்ப. உலகவாழ் ,

ட்

வாழ்வின் மா பட்டதாக ன்

மாற்ெறனப்ப ம்,"மாற்றினின்ற
ைரந்தினால், ேதாற்றம்
சுழ

ேம"1 என்

ைவயக

ன்றி

ம், ஆற்ற ம் பாியட்டேமா

தல் ெதாடர்ந்திைடயில் விைனக், காற்றினாற் கதிநான்கிற்

பிற ம் கூ தல் காண்க. நாற்கதி

ம் பற்பல யாக்ைகயிைன
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ெய த் விைனகள் பயக்கும் ன்பத்தால் அறி மயங்குத ன் "ைமய ற்ற ங்கி"
என்றார். நான்கு கதிக ள் என் ழி ற் ம்ைம விகாரத்தால் ெதாக்க .
ஐயமில் காட்சிெயனேவ, நற்காட்சியாதல் ெபற்றாம். இம்

ன்

ைடைம உயர்ந்த

ெவா க்கமாகும். "நன்றாய காட்சி டனாய ஞானந்தன்ேனா, ெடான்றாகி

ள்ளத்

ெதாழியாைம ஒ க்க ெமன்ப"2 என் சான்ேறார் கூ தல் காண்க. அறிவ எனேவ,
அறிந் தீவிைனக்கஞ்சி உயிர்கட்குத் தீங்கு ெசய்தல் த ய தீவிைனயா ம் றந்
ஒ குவ ெபற்றாம்.
--------------1. ேம மந். 71. 2. நீலேக. 124.
சண்ட க மன் கூறல்
ஆகமத் த க ெளங்கட் க ெபாி தாி கண்டீர்
ஏகசித் தத்த ராய விைறவர்கட் ெகளி ேபா ம்
ேபாகசித் தத்ேதா ெடான்றிப் ெபாழிவழிப் பட நீரார்க்
காகுமற்

திக் ேக

உைர:- ஆகமத்

அ

க ெத ள என்றான்.
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அ கள்-அ க ப மன் அ ளிய பரமாகமத்தின் ெமய்ப்ெபா ைள

ணர்ந்த அ கேள, அ - நற்காட்சி

த ய

ன் ம் ெகாண்

ஒ குவ , எங்கட்கு-

எளியவர்களாகிய எங்க க்கு, ெபாி அாி -மிக ம் அாிய ெசயலாகும். ஏக
சித்தத்தராய இைறவர்கட்கு-எல்லாப் ெபா ைள ம் ஒ ங்குண ம் ஞானவான்களான
தங்கள் ேபா

ம்

னிவர்கட்கு, ெபாி

எளி -மிக ம் எளிதாகும், ேபாக சித்தத்ேதா -

உலக ேபாகந் ய்க்கும் வி ப் ற்ற- மனத் டன், ஒன்றி-அதன்கண் ஊன்றிநின் ,
ெபாறி வழிப் பட ம் நீரார்க்கு-ஐம்ெபாறிகளின் வழியாக ஓ
ழ ம் இயல் ைடய
எங்கட்கு, ஆகும்-இையந்த, உ திக்கு ஏ -உ திப்ெபா ைள யைடதற்கு
ஏ வாகியவற்ைற, ெத ள அ
சண்டம கன் ேவண் னான்.
ஆகமத்ைத

க-விளங்க உைரத்த ள் ராக, என்றான்- என்

னிவர்க்கு உைடைமயாக

என்றான்; "ெமய் ைர

ைரக்கும் இைய பற்றி "ஆகமத்த கள்"

ைனவர்தம் ஆகமம்"1 என்

பிற ம் கூ ப. அ கள், அண்ைம

விளி. நற் காட்சி த ய ன்ைற ம் "திாிேயாகம ந் " என் ம், "இரத்தினத்திரயம்"
என் ம் ஒ ைம வாய்பாட்டாற் கூ ம் மர பற்றி "அ " என்றார். ெபாிதாி என்ப
ஆகாதெதான் ெறன்ப பட நின்ற . தா ம் பிறி மாகிய ெபா ள் குணம்
ேதாற்றங்கைள ஒ ங்ேக ெதளிய ண ம் ேகவல ஞான ைடேயா என்றற்கு, "ஏக
சித்தத்தராய இைறவர்கட்கு" என்றான். ஏைன ைனவர்கைள ம் உளப்ப த்தி
ைரக்கும் ன்னிைலப் றம். ேபாக சித்தம், ேபாகத்தின்கண் ழ்கி அதைனேய
நச்சிநிற்கும் மனம் ஏக சித்தத்தைரப் ேபாலப் ேபாகசித்தத்தா ம் உண்ைம

63
ெநறி ணர்ந் கைடத்ேத தற்கு ேவண் ம் எளிய ெநறிெயான் அ ளல்
ேவண் ெமன்பான் "உ திக்கு ஏ அ
க ெத ள" ெவன்றான்.
--------1. நீல. 119.
நன்ஞானம் த ய ன்றா ெமய் ம் பயைனத் ெதாகுத் அகம்பனர்
ெபா வைகயில் ைவத் ைரத்தல்
அற்றமி லறி காட்சி ய ந்தைக ெயா க்க ன் ம்
ெபற்றனர் ாிந் ேபணிப் ெப ங்குணத் ெதா கு நீரார்க்
குற்றி
ம்ப ாின்ப லகிதற் கிைறைம தா ம்
ற்ற ன்

ைரத்த ேப ம் வந்

ம்

ைறைம ெயன்றான்.
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உைர:- அற்றம் இன் அறி -குற்றமில்லாத நன் ஞான ம், காட்சி-நற் காட்சி ம்,
அ ந்தைக ஒ க்கம் ன் ம்- ெப தற்காிய தகுதிையக் ெகா க்கும் நல்ெலா க்க ம்
என்ற ன் ம், ெபற்றனர்-ேமற்ெகாண் , ாிந் ேபணி- மிக வி ம்பி,
ெப ங்குணத் ஒ கும் நீரார்க்கு-சிரத்ைத த ய ெப ங் குணங்க டன் ஒ கும்
இயல் ைட ேயா க்கு, உம்பர் இன்பம் உற்றி ம்-ம ைமக்கண் ேதவ லக வின்பம்
உண்டாகும், உலகு இதற்கு-இம்ைமக்கண் இவ் லகிற்கு, இைறைமதா

ம்-

இைறவனாந்தன்ைம ம்,

ம்- ன்ேன

ன்

ைரத்த ேப

உைரத்த ேப கள்
ம் ைறப்ப
னிவன் உைரத்தான் எ- .

ற்ற ம்

ைறைம வந்

வந்ெதய் ம், என்றான்-என்

அகம்பன

அற்றமில் என்பதைனக் காட்சிக்கும் கூட் க. தகுதி, வி ப்பம். ஒ க்க ைடயார்க்கு
வி ப்ப ெமய் தல் தகுதியாத ன் "தைக" ெயன்றார்; அஃ

அவ் ெவா க்கத்தானன்றி

ெயய் தலாிதாக ன், அ ந்தைக ெயன்றார். குணங்களாவன "சிரத்ைத, பத்தி, அேலா
பத் வம், தைய, சத்தி,

ைம, விஞ்ஞானம்" என்ப. இைறைம அரசனாந்தன்ைம.

"ெகாைலயின் திண்ைம"1 "ெத
ைட மனத்தின்;"2 என் ெதாடங்கும் ெசய் ட்களில்
"குவலயத் திைறைம" த ய பல ேப கைள ைரத்த ன் " ன் ைரத்த ேப "
என்றார். ற் ம்ைம பிாித் க் கூட்டப்பட்ட . இஃ ஆத்த ைரத்த ஆகம
ெபன்பார் " ைறைம" ெயன்றார்.
----------------1. யேசா. 243. 2. யேசா. 244.
ன்ேன ெதாகுத் ச்ெசான்ன பயைன விாித் ைரத்தல்
உ ெபா ள் நிைலைம தன்ைன ற் ணர் வறிவ தாகும்
அறிெபா ளதனிற் ய்ைம யகத்ெத ெதளி காட்சி
ந மலர்ப் பிண் நாதன் நல்லறப் ெப ைம தன்பால்

64
இ கிய மகிழ்ச்சி கண்டாய் இதன

பிாி

ெமன்றான்.
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உைர: உ ெபா ள் நிைலைமதன்ைன-அறிதற்கைமந்த ெபா ள்களின்
நிைலைமயிைன, உற்

உணர்வ -

லசூக்குமெமன்ற இ வழி ம் ெபா ந்தி யறிவ ,

அறிவதாகும்-நன் ஞானமாகும், அறிெபா
உண்ைமயியல்பிைன, அகத்ெத

ளதனின்

ெதளி -ஐயம் திாி

ய்ைம-அறியப்பட்ட ெபா ளின்
தலாக மனத்தின்கண் எ ம்

விகற்ப மின்றித் ெதளிவ , காட்சி-நற்காட்சியாகும், ந மலர்ப் பிண்

நாதன்-நறிய

க்கைள ைடய அேசாகமரத்தின் நீழ ல் ற்றி க்கும் அ கபரமன் அ ளிய,
நல்லறப் ெப ைமதன்பால்-விைனையக் ெக த்
ேபற்றிைனப் பயக்கும்
நல்லறங்களின்பால், இ கிய மகிழ்ச்சி-மிக்குற்ற அன் ண் ெடா குவ , இதன
பிாி ம் என்றான்- இக்காட்சியின்பாற் பட்டேதயாகும் எ- .
அவதிஞான மனப்பாியய ஞானங்கைளப்ேபாலா , ேகவல ஞானம் ெபா ள்களின்
ல சூக்கும நிைலைமகைள ஒப்ப அறிவதாக ன், அதைனேய விதந் "உ ெபா ள்
நிைலைமதன்ைன ற் ணர் வறிவதாகும்" என்றார். "விதியிைவ விகலந் லம் சகல
நிச்சய மாேம"1 என் பிற ம் கூறினர், இைறவன், ஆசிாியன் தலாயினார்
தன்ைம ம் ஆகமம் ெபா ள் என்ற இவற்றின் உண்ைமயிைன ம் ஐயந்திாி
த ய
குற்றமின்றித் ெதளிவ சம்மியதாிசனம் என்பவாக ன், அதைன "அறிெபா ளதனில்
ய்ைம யகத்ெத ெதளி காட்சி" ெயன்றார். "இைறவ
னி நா மியா ேமார்
குற்றமில்லா, ெநறியிைனத் ெதளிதல் காட்சியாம்"2 என்ப காண்க. எத் ைண
இைடயீ க ண்டாயி ம் ேமற்ெகாண்ட நல்லறத்தின்கண் ஊன்றிய
அன் ைடயராய்ச் ச யாெதா குதல் அக்காட்சியின் பயெனன்றற்கு
"நல்லறப்ெப ைம தன்பால் இ கிய மகிழ்ச்சி" என்றார். கண்டாய்,
ெதளிந்த காட்சியின் பயன் அறத்தின்கண் மிக்க காத
"இதன

ன்னிைலயைச.

ண்டாதலாத ன், அக்காதைல.

பிாி " என்றார். உம்ைம, ஆக்கப்ெபா ட் .

----------1. ேம மந். 1320. 2. ேம . 355.
நல்ெலா க்கத்தின் இயல் கூறல்
ெப கிய ெகாைல ம் ெபாய் ங் களெவா பிறன்ம ைனக்கண்
ெதாிவிலாச் ெசல சிந்ைத ெபா ள்வயிற் றி கு பற் ம்
ம விய மனத் மீட்சி வதமிைவ ையந்ேதா ெடான்றி
ஒ வின ைலசு ேதன்கள் ஒ

த ெலா க்க ெமன்றான்.

-------(பாடம்) *

னிவிலன்; ெதால்ைல.
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உைர:- ெப கிய ெகாைல ம்-மிக்க பாவமாகிய உயிர்க் ெகாைல ம், ெபாய் ம்ெபாய் ைரத்த ம், களெவா - பிறர் ெபா ைள அவர் அறியாமல் களவா த ம்,
பிறன் மைனக்கண் ெதாிவிலாச் ெசல ம்-பிறற் குாியாைள நயந் வ ம் பழிபாவத்ைத
ஆராய்தல் இன்றிச் ெசன்ெறா குத
ெபா ள்ேமற் ெசன்

இவறி நிற்கும் க ம் பற் ம், ம விய மனத்

மனத்ைத அவற்றினின்
ஐந்தேனா
லா

ம், சிந்ைத ெபா ள்வயின் தி கு பற் ம்-மனம்

மீட்டலாகிய, வதம் இைவ ஐந்ேதா

மீட்சி-ெபா ந்திய

ஒன்றி-இவ்வ

விரதம்

ெபா ந்தி, ஒ வின-ஆகாெவனச் சான்ேறாரால் விலக்கப்பட்ட, ைலசு-

ண ம், ேதன் - ம

ண்ட

ம், கள்-கட்கு த்த

ம் ஆகிய இவற்ைற, ஒ

நீக்கிெயா குவ , ஒ க்கம் என்றான் - நல்ெலா க்கம் என்
கூறினான் எ- .
எல்லாப் பாவத்தி

அகம்பன

தல்-

னிவன்

ம் ெகாைலப்பாவம் மிகப் ெபாிதாத ன் "ெப கிய ெகாைல ம்"

என்றான். ஒ , எண்ெணா . பிற க் குாியாள் ஒ த்தியின் ெபண்ணலத்ைதக்
காத த்ெதா குதல் ஆரா மிடத் அறம் ெபா ள் இன்பம்
என்ற நான்கி
ஒன்றிைன ம் பயவா இம்ைமக்கட் பழி ம் ம ைமக்கண் பாவ ம் நரக ம்

ள்

பயத்த ன், "பிறன்மைனக்கண் ெதாிவில்லாச் ெசல " என்றார். ெபா ள்ேமற்ெசன்ற
பற் ள்ளத்தால் தன்பா ள்ள ெபா ைள நன்ெனறிக்கட் ெசல விடாைமேயயன்றிப்
பிறர் ெபா ைள ம் தீ ெநறியால் ெவஃகி ெயா கும் குற்ற ம் அகப்பட, "சிந்ைத
ெபா ள்வயின் தி குபற் ம்" என்றார். இவ்வைகக் குற்றத்தின் பா ம் ெசல் ம்
உள்ளத்ைத மீட்டைலப் பஞ்சா விரதம் என் ம், ைலசுேதன்கள் த யவற்ைற
ஒ
தைலநிவிர்த்தி ெயன் ம் கூ ப. பஞ்சா வத ம் ைலசு த ய நிவிர்த்தி ம்
அறம் பலவற்றிற்கும் லமாத ன் லகுணெமன் ம் வழங்கும். "ெபாியெகாைல
ெபாய்கள

பிறர்மைனயி ெலா வல், ெபா ள்வைரதல் மத்தம

னீங்கல்"1 என்
ெசல்

ைலசுண

பிற ம் கூ தல் காண்க. மீட்சி, மீட்டல்; "ெநறிவழி ெயங்குஞ்

ம்மீட்சி"2 என் ழிப் ேபால.
--------1. ேம .356. 2.ேம .785.

இவற்றின் பயன் கூறல்
ெகாைலயின தின்ைம கூறிற் குவலயத் திைறைம ெசய் ம்
மைலத ல் வாய்ைம யார்க்கும் வாய்ெமாழி மதிப்ைப யாக்கும்
விைலயில்ேப ர ளின் மாட்சி விைளப்ப களவின் மீட்சி
உைலத ல் ெப ைம திட்ப
உைர:- கூறின் - ெகாைல
கூ மிடத் , ெகாைலயின

த

வ

ெயாழிந்ந* தீ ம்.

யவற்ைற ஒ
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தலால் உண்டாகும் பயைனக்

இன்ைம- ெகால்லாைமயாகிய அரம், குவலயத்
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இைறைம ெசய் ம்- இவ் லகத்தில் இைறவனாந் தன்ைமைய நல்கும், யார்க்கும்எத்திறத்தார்க்கும், மைலத ல் வாய்ைம-மா பா ல்லாத ெமய்ைமயான ,
வாய்ெமாழி மதிப்ைப ஆக்கும்- வாயாற் ெசால் ம் ஒவ்ெவா ெசால் க்கும்
நன்மதிப்ைப

ண்

பண்

விைலயில்-மதிக்க

ம், களவின் மீட்சி-களவின்கண் ெசல்லாத மன ைடைம,

யாத, ேபர ளின் மாட்சி விைளப்ப -மிக்க அ

பிறக்கும் மாண்பிைன

ண் பண்

ெப ைமயிைன ம், திட்பம் உ
யிைன ம், ஒழிந்த

ம், உைலத

ைடைமயாற்

ல் ெப ைம- ெகடாத

- மனத்திட்பம் ெபா ந்திய, வ -ேபராண்ைம-

ஈ ம்-ஏைனய பிறன்மைன நயவாைம ெகா க்கும் எ- .

இைறைம, எவ் யி ம் ைககூப்பித் ெதாழத்தக்க தைலைம.
ெகால்லாவற ைடேயான் ம ைமக்கண் இைறவனாய் யாவ ம் வணங்கும்
சிறப்ெபய் வ குறித் "ெகாைலயின இன்ைம கூறின் குவலயத் திைறைம
ெசய் ம்" என்றார். "ெகால்லான் லாைல ம த்தாைனக் ைககூப்பி எல்லா யி ந்
ெதா ம்"1 என்

சான்ேறார் கூ வ

காண்க. மனத்ேதா

மா பா ல்லாத

ெமய்ம்ைம ெயன்றற்கு "மைலத ல் வாய்ைம" ெயன்றார். வாய்ைம, யாெதான் ம்
தீைமயிலாதவற்ைறேய ெசால்வதாக
ெசய்

ன், அதைனயாவ ம் வி ம்பிேயற் ச் ெசய்வன

சிறப்பிப்ப ெரன்பார் "வாய்ெமாழி மதிப்ைப யாக்கும்" என்றார்; "உலகத்தார்

உள்ளத் ள் எல்லா ளன்"2 என் சான்ேறார்கூ தல் காண்க. அ
ம் ெசல்வமாகப்
ேபாற்றப்ப த ன் "விைலயில் ேபர ள்" என்றார். சி ைமக்கு ம தைலயாதல்பற்றி
ெப ைமைய "உைலத

ல் ெப ைம" ெயன் ம், மனத்திட்பம் ெசய்விைனயால்

விளங்குத ன், ெசயற்காிய ெசய் ம் ெப ைமைய ய த் ம், கூறினார்.
பிறன்மைனைய ேநாக்காைம ேபராண்ைம ெயனப்ப த ன் "திட்ப
வ "
ெயன்றார். "பிறன்மைன ேநாக்காத ேபராண்ைம சான்ேறார்க்கு, அறெனான்ேறா
ஆன்ற ெவா க்கு"3 என்ப. றப்பைகைய ேவற
ம் அகப்பைகயாய காமத்ைத
யடக்கும்திற ைடைம விளங்க "திட்ப
வ " ெயன் சிறப்பித்தா ெரன் மாம்.
ஏைனய

"பிறன்மைனக்கண் ெதாிவிலாச் ெசல " (242)

----------------1. குறள் 260 2. குறள் 294 3. குறள் 148
--------ெத
ைட மனத்திற் ெசன்ற ெதளிந் ணர் வாய ெசல்வம்
ெபா ள்வயி னி க்க மின்ைம ணர்த்தி ம் ைலசு ேதன்கள்
ஒ விய பய மற்ேற* ெயாளியிேனா டழகு ெவன்றி
ெபா ள்மிகு குலேனா
---------

ன்பம் ணர்த

மாகு மாேதா.
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67
(பாடம்) *மஃேத.
உைர:- ெபா ள்வயின் இ க்கம் இன்ைம-ெபா ட் ெசல்வத்தின்பால் இவ தல்
இல்லாைம, ெத
ைட மனத்தின் ெசன்ற-ெத ண்ட மனத்தாற்ெகாண்ட, ெதளிந்த
உணர்வாய ெசல்வம் ணர்ந்திடம்-ெதளி்த உணர்ச்சியாகிய ெசல்வத்ைதத் த ம்.
ைலசு- லா

ண்டைல ம், ேதன்கள்-ேதைன ம் கள்ைள ம், ஒ விய பய

அற்ேற- நீங்குதலா

ண்டாகும் பய

ம் அவ்வண்ணேம, ஒளியிேனா

ம்

-

க டன்,அழகு-வனப்ைப ம், ெவன்றி- ெவற்றிைய ம், மிகுெபா ள்மிக்கெபா ைள ம், மிகு குலெனா -கு ச்சிறப் டன், இன்பம் ணர்த

ம்-இன்ப

கர்ச்சிைய ம், ஆகும்-த ம் எ- ;
மனத்தில் ெத

ைடைமயாற் பிறக்கும் பயன் ெதளிந்த உணர்வாதல் ேதான்றத்

"ெத
ைட மனத்திற் ெசன்ற ெதளிந் ணர் " என்றார். ெதளிந்த உணர் ,
ெதளிந் ணர்ெவன நின்ற . உணர் ேக ல் வி ச்ெசல்வமாதல் பற்றி "ெதளிந்
ணர்வாய ெசல்வம்" என்றாெரன்க. "இ கிய பற் இ க்கமாயிற் ; அஃதாவ
க ம்பற் ள்ளம் காரணமாகப் பிறக்கும் இவறன்ைம. உேலாபமின்ைம அறத்தாற்றிற்
ெபா ைளச் ெச த்தி நல் ணர்
த ய நலங்கைளப் பயக்கும் ணி பற்றி
இ க்கமின்ைம ெசல்வம் ணர்த்தி ம் என்றார். அ விரதம் ேபாலப் லா ண
ேதன் கள்

த யன ம் நற்பயைனேய எய் விக்கு ெமன்பார் "அற்ேற" ெயன் ம்,

"ஒளியிேனாடழகு ெவன்றி, ெபா ள்மிகு குலேனா ன்பம் ணர்த

ம்" என் ம்

கூறினார். மிகுதைலப் ெபா ட்கு ேமற் க. மா , ஓ, அைச.
--------சண்டக மன் கூறல்
சிைலபயில் வயிரத் ேதாளாய் ெசப்பிய ெபா ளி ெதல்லாம்
உைலத ன் மகிழ்ேவா ள்ளத் ணர்ந்தைன ெகாள்க என்னக்
ெகாைலயினி ெலா வ ன்றிக் ெகாண்டெனன் அ ளிற் ெறல்லாம்
அைலெசய்வ ெதாழியின் வாழ்க்ைக யழி மற் ற க ெவன்றான்.
உைர:- சிைலபயில் வயிரத் ேதாளாய்-வில்ேலந்திய வ ய ேதாள்கைள
சண்டக மேன, ெசப்பிய ெபா ள் இ
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ைடய

எல்லாம்-இ கா ம் ெசால் ய ெபா ள்க

ெளல்லாவற்ைற ம், உைலத ல் மகிழ்ெவா -ெகடாத
உணர்ந்தைன ெகாள்க-மனத்ேத உணர்ந்

க்கத் டன், உள்ளத்

ைகக்ெகாள்வாயாக, என்ன-என்

அகம்பனன் ெசால்லேவ, அ கள் -அ கேள, அ ளிற்ெறல்லாம் - தாங்கள்
உைரத்தெதல்லாவற்ைற ம், ெகாைலயினில் ஒ வல் இன்றி - ெகாைலத்ெதாழிைல
வி வைதயின்றி, ெகாண்டெனன் - ஏைனக் குற்றங்கைளக் ைகவி தைல ேமற்
ெகாண்ேடன், அைலெசய்வ

ஒழியின் - உயிர்கைளக் ெகால்

ம்

68
ெகாைலத்ெதாழிைலக் ைகவி ேவனாயின், வாழ்க்ைக யழி ம்- அ ேயன
ற் ம் ெகட்டழி ம், என்றான் - என்
அ

விரத ைமந் ம் லா

ண

சண்டக மன் ெசான்னான் எ த

ய நிவிர்த்தி ம்

வாழ்க்ைக
.

ல குணெமன

ஒன்றாயடங்குத ன், " ெசப்பிய ெபா ள் இ " என்றார். எல்லாம் என்ற , அதன்
உட்பகுதி யைனத் ம் எஞ்சாமல் த வி நின்ற . இனி, ஒ ைம பன்ைம
மயக்கெமன் மாம். "அ ளிற்ெறல்லாம்" என் ழி ம் ஈெதாக்கும். மகிழ் ,
காரணமாகிய ஊக்கத்தின்ேமல் நின்ற . ஊக்கத் டன் இப்ெபா ள்கைள ஆய்ந்
ணர்வதன் பயன் அகத் ட் ேகாடலாத ன், உள்ளத் உணர்ந் தைன ெகாள்க"
என்றார். அ விரத ைமந்த ள் ெகால்லாைம ெயான்ெறாழிய ஏைன நான்ைக ம்
வி வதாகக் கூறிய சண்டக மன் ெகாைலைய விடாைமக்கு ஏ

இஃெதன்பான், "

அைலெசய்வெதாழியின் வாழ்க்ைக யழி ம்" என்றான். மற் , அைசநிைல.
---------அகம்பனர் கூறல்
என்ற பணிந் சண்ட விைசத்த கட ள் ேகட்
நன்றினித் ெதளிந்தா யல்ைல நவி ைச ய த நல்யாழ்
ஒன்றிய ெசவி
ம் ஒ வனாற் ெப த ண்ேடா
இன் நீ

ைரத்த தற்ேற யியம் வ

உைர:-- என்

ள

ேகண்ேமா.
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- என்பதாக, சண்டன் - சண்டக மன், அ பணிந்

னிவன் அ கைள வணங்கிச் ெசான்னைத, கட ள் ேகட்
ேகட் , இனி - இப்ேபா , நன்

இைசத்த

- அவ்வகம்பன்

னிவன்

ெதளிந்தாயல்ைல - நல்லறதத்ைதத் ெதாிந்

ெகாண்டாயில்ைல, ெசவி ம் ஊ ம் ஒன்றிய ஒ வனால் - ெசவி ம் ஊைம மாகிய
இ தன்ைம ம் ஒ ங்கு ெபா ந்திய ஒ வனாேல, நல்யாழ் நவில் இைசய தம் - நல்ல
யாழிடத்ேத பிறக்கும் இைசயாகிய அ தத்ைத, ெப தல் உண்ேடா யாதாம். இன்

- இப்ேபா , நீ உைரத்த

அத்தன்ைமத்தாத ன், இயம் வ
ேகண்ேமா - ேகட்பாயாக எ- .
கட ள்,

உள

அற்

கர்தல்

- நீ ெசான்ன ம்

- நீ அறிய உைரக்கத் தகுவெதான்

உண் ,

னிவன். ெகால்லாவிரதம் தைலயாய அறமாத ன் அதைன

ெதளியா ைரத்த சண்டக ம

க்கு, "நல்ல

வ தல், நீாின் நின்றிளகல், வாட் ண்

ெதளிந்தா யல்ைல" என்றான். நீாின்
தல், உ ேம ண்டல்

த ய

குற்றமில்லாத யாழ் என்றற்கு "நல்யாழ்" என் ம், தன்பாற் பிறக்கும் இைச
அ தம்ேபால் இன்பஞ்ெசய்த ன், "நவி ைசய தம்" என் ம், கூர்த்த ெசவியறி ம்,

69
இனித்த மிடற்ேறாைச

ெமா ங்குைடயார்க்ேக இைச இன்பம் ெசய்த ன்,

இரண் மில்லா ெரன்றற்கு, "ஒன்றிய ெசவி
ம் ஒ வனால் ெப த ண்ேடா"
என் ம் கூறினான். அ ளினைம ம் மடைம ெமா ங்குைடய நினக்கு யா ைரத்த
நல்லற வமிர்தம் ெசல்லாதாயிற் ெறன்றா னாயிற் . ஆயி ம் அச் சண்டக மைனத்
ெத ட் வேத க த்தாத ன், "இயம் வ ள

ேகண்ேமா" என்றான்.

--------ஆ யிர் வ த்தங் கண்டா ல ள்ெபாி ெதா கு கண்ணால்
ஒ யிர் ேபால ெநஞ்சத்
கிைநந் ய்ய நிற்றல்
வாாியின் வதங்கட் ெகல்லா மரசநல் வதம தற்ேக
சார் ைண யாகக் ெகாள்க தக மத் தய

ெமன்றான்.
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உைர :- ஆர் உயிர் வ த்தம் கண்டால் - நிைறந்த உயிர்கள் ப கின்ற
காணின், அ ள் ெபாி
உயிர் ேபால - அத
மனம் கைரந்
ெசய்

ன்பத்ைதக்

ஒ கு கண்ணால் - அ ள் மிகப்ெப கும் கண்கேளா , ஓர்

யிைரத் தன்

யிேரேபாலக் க தி, ெநஞ் சத்

உ கி, உய்ய நிற்றல் - அ

ைநந்

உ கி-

தன் வ த்தத்தின் நீங்கி உய் மா

நிற்ப , வாாியின் வதங்கட்ெகல்லாம் - அறப்பய

உதவி

க்கு வ வாயாக ள்ள

விரதங்கள் எல்லாவற்றிற்கும், அரச நல் வதம் - நல்ல தைலயாய விரதமாம், அதற்கு அவ்விரதத் க்கு, தக ம் - ெசப்ப ைடைமயிைன ம், அத்தய ம் - அதன் பயனாகிய
அ ைள ம், சார் ைண யாகக் ெகாள்க - ெபா ந்திய
.

ைணயாகக் ெகாள்வாயாக எ-

ஆ யிர், ெப தற்காிய உயிர் என் மாம். உயிர்கள் ப ம் ன்பத்ைதக் கண்டால்,
அவற்றின்பால் மனமிரங்கி ேவண் ம் உதவியிைனப் ாிந் அத் ன்பத்தினின் ம்
அவற்ைற உய்வித்தேல ெகாைலவிைனைய ஒ
தற்குாிய எளிய ெநறிெயன்பார்
"ெநஞ்சத்
கி ைநந் ய்ய நிற்றல்" என்றார். இரக்க ளதாதற்கு வாயில் இ
ெவன்றற்கு "ஓ யிர்ேபால" ெநஞ்சில் க

க என்றார். வாாி, வ வாய். " யெலன்

ம்

வாாி"1 என் ழிப்ேபால. தைலயாய விரதெமன்றற்கு "அரசநல்வதம்" என்றார்.
அ விரதம் குணவிரதம் சிட்சாவிரதம் எனப் பல ண்ைமயின், "வதங்கட் ெகல்லாம்"
என்றார். தகுதிைய வ
த்தினார். தமக்குண்டாகும் ன்பத் க்கு ஏ தம்விைனேய
யன்றிப் பிற உயிர்களல்ல என்பைத ணர்ந் ந நிைல வ வா நலம் ெசய்தற்கு.
அந்நலம் ெசய்தற்கு இரக்கம் ெநறியாத ன் "தய ம்" சார் ைணயாகக் ெகாள்க"
என்றார். தக ம் தய ம் ைணயாகக்ெகாண் உயிர்கட்கு அ ைளச் ெசய்க என
விதித்தவா .
-----------1 குறள் 14

70
-------இறந்தநா ெளன் * ள்ளத் திரங்குத ன்றி ெவய்தாய்க்
கறந் யி ண் கன்றிக் க விைன ெப கச் ெசய்தாய்
பிறந் நீ பிறவி ேதா ம் ெப நைவ
வ ெதல்லாஞ்
சிறந்தநல் லறத்தி னன்றித் தீ மா

ணாி

ண்ேடா.†
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------(பாடம்) *ெளன்

†

ள

ண்ேடா.

உைர:- இறந்த நாள்-இறந்த காலத்தில், உள்ளத் - நின் மனத்தின்கண், என்

ம்

இரங்குத ன்றி-சிறி ம் இரக்க றா ,ெவய்தாய்-அச்சத்ைதச்ெசய் , உயிர் கறந்
உண் -உயிைர வ த்திக்ெகான் , கன்றி-அக் ெகாைல விைனயில் அ ப்பட் நின் ,
க விைன ெப கச் ெசய்தாய்-தீவிைனைய மிகுதியாகச் ெசய்தாய், நீ பிறந் - நீ பல
பிறப் ம் பிறந் , பிறவி ேதா ம்-அப்பிறப் க்கள் ேதா ம், ெப நைவ
உ வெதல்லாம்-மிக்க

ன்ப ெமய் வெதல்லாம், சிறந்த நல் அறத்தின் அன்றி-சிறந்த

அறங்களாலன்றி, உணாின்-ஆரா மிடத் , தீ மா
ேவ ளேதா இல்ைலயன்ேறா எ- .

உண்ேடா-நீங்கும் வாயில்

மீட்டற்க ைம குறித் , "இறந்தநாள்" என்றார்; "இறந்த நாள் யாவர் மீட்பார்
இற்ெறனப் ெபயர்க்கலாேமா"1 என்

ேதவ ம் கூறினர். என்

ம், சிறி ம். ெவய் ,

அச்சம். ஆக்கம் ெசய்தன்ேமனின்ற . எளிதில் கவரலாகாைம ேதான்ற,
"கறந் யி ண் " என்றார்; "கறந் கூற் ண் ம் ஞான் "2 என் பிற ம் கூ தல்
காண்க. கரந்ெதன்ப எ ைக ேநாக்கிக் கறந்ெதன நின்றெதன்ற ெமான் .
க விைன ெயன் ழிக் க ைம ெகா ைம ேமற் . க ைவப் பிறப்பாக்கி, அதற்
ேக வாகிய விைன ெயன் மாம். "இ

ைட நரகத்

ய்க்கும் இ விைன" ெயன் ம்,

"இ ள் ேசர் இ விைன" ெயன் ம் சான்ேறார் வழங்குவ
ெரன்ற

ெமான் . அறவிைன

நல்லறத்தி னன்றித் தீ மா

ணாி

கற்பகம், ெபா ந்திய ெபா ெளா
ேலாம் மின்"3 என்

ன்பம் ெக த்

கர்வித்த ன், "சிறந்த

ண்ேடா" என்றார்; "தி ந்திய நல்லறச் ெசம் ெபாற்
ேபாகம்

த்தலால், வ ந்தி

ேதவ ம் கூறினர்.

--------1. சீவக.2625. 2.சீவக.2625. 3.சீவக.2944.
----------

இன்பம்

பற்றிக் க விைன ெயன்றா

ம் அறத்திைன மறத்த

71
நிைலயிலா டம்பின் வாழ்க்ைக ெந
ட னி வ ெலன்றிக்
ெகாைலயினான் யன் வா ங் ெகாற்றவ ேர
ற்றச்
சிலபக லன்றி நின்றார் சிலாிவ ணில்ைல கண்டாய்
அைலத

பிறவி

ந்நீ ர ந் வ ரனந்தங் காலம்.
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உைர:-நிைலயிலா உடம்பின் வாழ்க்ைக- நிைலயில்லாத உடம்ேபா
வாழ்க்ைகைய, ெந

டன் நி வல்- ெந தி க்குமா

நிைனத் , இக்ெகாைலயினால்

யன்

ெசய்ேவன், என்

வா ம்

- என்

- சான்ேறாரால் ெவ க்கப்பட்ட இவ் யிர்க்

ெகாைலயிைனச் ெசய் , வா ம் ெகாற்றவேர
யாவராயி

கூ

ம்- வாழ்கின்ற ெவற்றி ேவந்தர்

ம், இவண் - இந்நில லகத்ேத, சிலபகல் நின்றார் அன்றி- சில நாட்கள்

வாழ்ந்தனேர யன்றி, சிலர்
ஒ சிலர் தா ம் க த்

ற்ற இல்ைல - பல நாட்கள் வாழ்ந்தவர் பலாிலராயி

ற்ற உளரானார் இல்ைல, அைலத

பிறவி

ம்

ந்நீர் -

வ த் கின்ற பிறவியாகிய கட ல், அனந்தம் காலம்.- ெந ங்காலம், அ ந் வர் கைரேயற மாட்டா
ழ்கி வ ந் வர் எ- .
நிைலயாைமேய இயல்பாக ைடய உடம்ைப நிைலெபறச்ெசய் ெகாள்ளக்
க
தல் ேபைதைமெயன்பார் "நிைலயிலா டம்பின் வாழ்க்ைக ெந
டன் நி வல்"
என் ம், ஊ ணவால் உடம்ைப உரம் மிகுவிப்பின் ெந
வாழலாம் என்ற க த்தால்
ெகாைல விைனையச் ெசய் வாழ்கின்றாெரன்றற்கு "ெகாைலயினால் யன்
வா ம் ெகாற்றவர்" எ◌் ம் கூறினார். உயிர்க்ெகாைலேய தமக்குக் ெகாற்றமாகக்
க
வ ெரன்றற்குக் "ெகாற்றவர்" என்றார். ெந
வாழேவண்
யன்றவர் தம்
யற்சி ற்றாைமயின் ஒ சில நாட்கேள ம் ெந
இ ந்தார் இல்ைல ெயன்ப
விளங்க "சில பகலன்றி நின்றார் சிலாிவண் இல்ைல" என்றார். சிறப் ம்ைம
விகாரத்தால் ெதாக்க . கண்டாய்,
ன்

த

ன், "அைலத

பிறவி

ன்னிைலயைச. பிறப்பிறப் க்களால் ைடயறா
ந்நீர்" என் ம்,

ந்நீர் என்றதற் ேகற்ப,

"அ ந் வர்" என் ம் கூறினார். ந+அந்தம் அநந்தம்; அனந்தெமன வந்த ;
வில்லாைம என்ப ெபா ள். ெந ங்காலம் பிறவிக்கடைலக் கடந் கைரேயற
மாட்டா
ழ்குவ ெரன்பதாம்.
----------இன் மீ ைதய ேகட்க யேசாமதி தந்ைத யாய
மன்னவ னன்ைன ேயா மாவினற் ேகாழி தன்ைனக்
ெகான்னவில் வாளிற் ெகான்ற ெகா ைமயிற் க ய ன்பம்
பின்னவர் பிறவி ேதா ம் ெபற்றன ேபச லாேமா.
உைர:- ஐய-ஐயேன, இன்

ம் ஈ

ேகட்க-ேம
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ம் இதைனக் ேகட்பாயாக, யேசாமதி

தந்ைதயாய மன்னவன்- ேவந்தனான யேசாமதிக்குத் தந்ைதயாகிய யேசாதர மன்னவன்,

72
அன்ைனேயா -தன் அன்ைனயாகிய சந்திரமதி டன் ெசன் , மாவின்
நல்ேகாழிதன்ைன-மாவால் ெசய்யப்பட்ட ேகாழி ெயான்ைற, ெகான்நவில் வாளில்
ெகான்ற-உயிர்கட்கு அச்சத்ைதத் த கின்ற வாளினால் ெகான்றதனா
ெகா ைமயின் க ய

ன்பம்-ெகா ைம ெபா ந்திய மிக்க

ண்டாகிய,

ன்பம், பின்-தாம் இறந்த

பின்னர், அவர் பிறவி ேதா ம் ெபற்றன-அவர் எ த்த பிறப் க்கள் ேதா ம்
அைடந்தவற்ைற, ேபசல் ஆேமா-ெசால்ல

ேமா

யா

எ- .

ன்பம் ெபற்றன ேபசலாேமா என இைய ம். யேசாதரனாகிய மன்னவ ெனன்னா
"யேசாமதிக்குத் தந்ைதயாய மன்னவன்" என்றார், இப்ேபா

சண்டக ம

க்கு

அரசனாக இ ப்பவன் அவ் யேசாமதி யாத ன். "அன்ைனேயா " என்ற , அவ்
யேசாரத ரற்குத் தாயாகிய சந்திரமதிேய மாக்ேகாழிையக் ெகான்ற ெகாைல விைனக்கு
ஏ ம் விைன த

மாதல் பற்றி, மாவால் ெசய்யப்பட்ட தாயி

ம், உயி ைடய

ேபாலத் ேதான் ம் ெதாழில் நல ைடைம ேதான்ற, "மாவின் நல் ேகாழி" என்றார்.
ெகான்ற, காரணப் ெபா ட்டாய ெபயெரச்சம். இன், அல்வழிக்கண் வந்த . க ,
மிகுதி. ஓகாரம், எதிர்மைற. ேபசின், அ

கூறிய

கூறலாய் ேவ பயெனான் ம்

விைளவியாைமயின், "ேபசலாேமா" என்றார்.
---------ங்கிய விைனகள் தம்மால் ெவ வரத் தக்க ன்பம்
தாங்கினர் பிறந்தி றந் தளர்ந்தனர் விலங்கிற் ெசல்வார்
ஆங்கவர் தாங்கள் கண்டா ய விைன ரப்ப வந்தார்
ஈங்குநின் னயல கூட்
உைர:--

ந்தேகா ழிகளா ெயன்றான்.
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ங்கிய விைனகள் தம்மால் -மிக்குற்ற விைனகளால், ெவ வரத்தக்க

ன்பம் - அஞ்சத்தக்க

ன்பங்கைள, தாங்கினர் - தாங்கி, பிறந்

இறந்

தளர்ந்தனர் -

பிறந் ம் இறந் ம் மிகத்தளர்ந் , விலங்கின் ெசல்வார் - விலங்குகதி ள்
அவ்யேசாதர

ம் சந்திரமதி ம் பிறந் ழல்வாராக, ஆங்கு - அவ் விடத் ம்,

அவர்தாங்கள் - அவர்கள், இ விைன

ரப்ப -ேபாக்குதற்காிய விைனகள் ெச

த்த,

ஈங்கு- இவ்விடத்ேத, நின் அயல - நின் பக்கத்ேத ள்ள, கூட் ல் இ ந்த - கூட் ல்
இடப்பட் வளர்க்கப் ப கின்ற, ேகாழிகளாய் வந்தார் - ேகாழியாய்ப் பிறந்
வந் ள்ளார்கள் எ - .
கண்டாய்,

ன்னிைலயைச. பலவாய்ப் ெப கிய ெப க்கம் ேதான்ற, " ங்கிய

விைனகள்" என்றார். ெவ க்கப்ப வேதா

எவ் யிரா

ம் அஞ்சப்ப வ பற்றி,
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ன்பத்ைத, "ெவ வரத்தக்க

ன்பம்" என்றார். பிறப்பிறப் க்களால் உயிர்கள்

இைளத் ெம தல் இயல்பாத ன், "பிறந்திறந் தளர்ந்தனர்" என்றார்.
"எல்லாப்பிறப் ம் பிறந்திைளத்ேதன்" என் மாணிக்கவாசகப் ெப மா ம்
கூறியி த்தைலக் காண்க. விலங்குகதி ட் பிறந்திறந்
ன் ற்ற அவர்கேள
இங்ேக ள்ள ேகாழிகளாய்ப் பிறந் ள்ளார்கள் என்றதற்கு, " ஈங்கு நின்னயல கூட் ல்
இ ந்த ேகாழிகளாய் வந்தார்" என் ம், அப்பிறப்பின்கண்
விைனகள் அவைன விட் ல என்பார், "அ விைன

ம் அவர்கள் ஈட் ய

ரப்ப வந்தார்" என் ம் கூறினார்.

--------உயிரவ ணில்ைல ேய
யிர்க்ெகாைல நிைனப்பி னா ம்
மயாிகள் பிறவி ேதா ம் வ ந்திய வ த்தங் கண்டால்
உயிாினி ல ெளான் றின்றி வந்தனர் ெகான் ெசன்றார்
ெசயிர்த

நரகி னல்லாற் ெசல் ட மில்ைல ெயன்றான்.

உைர:- அவண் உயிர் இல்ைல ேய
இல்ைலயாயி
ெகால்

252

ம்- மாவாற் ெசய்த ேகாழியிடத்ேத உயிர்

ம், உயிர்க்ெகாைல நிைனப்பினால் - உயிெரான்ைறக்

வதாகக் க திச் ெசய்த தீ நிைனவால், இம்மயாிகள் - இம்மயக்க ைடய

யிர்கள், பிறவிேதா ம் வ ந்திய வ த்தம்- எ த்த பிறப் க்கள்ேதா ம் எய்திய
ன்பத்ைத, கண்டால் - ஆரா மிடத் , உயிாினில் - உயிர்களிடத்ேத, அ ள் ஒன்
இன்றி- இரக்கம் சிறி மில்லாமல், உவந்தனர் ெகான்
ெகான்

தின்றார் - வி ப்பத் டன்

வாழ்ந்தவர், ெசல் இடம் - இறந்தால் குமிடம், ெசயிர்த

இல்ைல - ன்பந் த ம் நரகமல்ல
கூறினான். எ- .

ேவறில்ைல, என்றான் - என்

"மாவின் நல்ேகாழி" 1 யின்பால் ேகாழியின் வ வ

நரகின் அல்லால்
னிவன்

ண்ேடயன்றி உயிாில்ைல

யாத ன், அதைன வாளால் ெகான்ற வழிக் ெகாைலவிைன யில்ைல ெயன ெவ ம்
ஐயக் கூற்றிைன ம த்த ன், "உயிரவண் இல்ைலேய ம்" என ேமற்ெகாண் ,
உயிாில்லதாயி ம் உயி ைடயெதனக் க திக் ெகாைலெசய்த ன் ெகாைலேய
ெயன்பார், ெகாைலப்பயன்ேமல் ைவத் , "உயிர்க்ெகாைல நிைனப்பினால்
இம்மயாிகள் பிறவிேதா ம் வ ந்திய வ த்தம் கண்டால்" என்றார். ஒன் ,
சிறிெதன் ம் ெபா ள்பட நின்ற . ெகாைலப் பாவம் ெசய்தவர்க்கு ம ைமக்கண்
நரகேம க டம் என்

வற்

த்தேவ, "ெசயிர்த நரகின் அல்லால் ெசல் டமில்ைல"

என்றார். நரகின், இன் அல்வழிக்கண் வந்த .
----------------1.யேசா. 250
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சண்டக மன் கூறல்
மற்றவன் இைனய கூற மனநனி கலங்கி வா ச்
ெசற்ற ஞ் சின நீக்கித் தி வறத் ெதளி காதல்
பற்றினன் வதங்கள் ன்னம் பகர்ந்தன வைனத் ங் ெகாண்
ெபற்றன ன கள்

ம்பாற்* ெப ம்பய ெனன்

ேபாந்தான்.

உைர:- அவன் இைனய கூற-அகம்பனன் இவ்வா
சண்டக மன் மன அைமதி மிகக்குைலந்
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கூற, மனம் நனி கலங்கி வா -

வாட்ட ெமய்தி, ெசற்ற ம் சின ம் நீக்கி-

தன் மனத்தின்கண் கு ெகாண்
ந்த பைகைம ம் ெவகுளி ம் ேபாக்கி, தி
அறத்ெதளி காதல் பற்றினன்- ைசன த மத்தின் ெதளிந்த நிைலயின்கண்
அன் ெகாண் ,

ன்னம் பகர்ந்தன- ன்ேன கூறப்பட்டனவாகிய, வதங்கள்

அைனத் ம் ெகாண் -விரத ெமல்லாவற்ைற ம் விடா
அ கேள,

ேமற்ெகாண் , அ கள்-

ம்பால்- ேதவாிடத்ேத, ெப ம் பயன் ெபற்றனன்-ெபாிதாகிய

ஞானப்பயைனப் ெபற்ேறன், என் -என் ெசால் வணங்கி விைடெபற் க்ெகாண் ,
ேபாந்தான்-தான் ன்னி ந்த இடத்திற்கு வரலானான் எஎண்ணிறந்த உயிர்கைளக்ெகான் வாழ்பவனாத ன்,சண்ட க மன்,
ெகாைலப்பாவப்பயைன அகம்பனன் கூற்க்ேகட்ட ம் ேபரச்செமய்தி வ ந்தத்
ெதாடங்கினாெனன்பார் "மனம் நனி கலங்கிவா " என்றார்.மனத்தின கலக்கம் ெமய்
வாட்டத் தாற் லனாத ன், "வா " ெயன்றார். சினத்தின் காாியமாய்த் தீவிைன
நிகழ்ச்சிக்குக் காரணமாய் நிற்கும் மனநிைல ெசற்றமாகும். சினமில்வழிச் ெசற்றம்
நிகழாைமயின், "ெசற்ற ம் சின ம்" இைணத் க் கூறினார். வதங்கைன
"ெப கிய ெகாைல ம்" (242) என்

ெதாடங்கும் ெசய் ள்

ன்ப

தலாயவற் ள்

கூறினாராத ன், " ன்னம் பகர்ந்தான்" என்றார். பிறவாெநறிய
ம்
ேபரறப்ெபா ைள ேமற்ெகாண்ட மகிழ்ச்சியாற் கூ வ ேதான்ற "ெபற்றன ன க
ம்பாற் ெப ம்பயன்" என் கூறினான்.
ேகாழிகள் தம் ள் நிைனத்தல்
ேகட்ட ம கள் வாயிற் ெக மிய ெமாழிகள் தம்ைமக்
கூட்
ளி ந்த மற்றக் ேகாழிகள் பிறப் ணர்ந்திட்
ேடாட் ய சினத்த வாகி
வத ய்ந் ெகாண்ட
பாட்ட ந் தன்ைமத் தன்ேற பான்ைமயிற் பாிசு தா
----------------(பாடம்) * ம்மால்

ம்
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உைர:- அ கள்வாயில் ெக மிய ெமாழிகள் தம்ைம- அகம்பன னிவர் தம
வாயாற் ெசால் ய ெசாற்கைள. கூட்
ள் இ ந்த-சண்டக மன் அைமத்தி ந்த
கூட் க்குள் இ ந்த, அக் ேகாழிகள்-அக்ேகாழிகள் இரண் ம், ேகட்ட

ம்-

ேகட்ட டேன, பிறப் உணர்ந்திட் -தம் ைடய பிறப் வரலாற்ைற நிைனந்தறிந் ,
ஓட் ய சினத்தவாகி-தன்மனத்தின்கட் ெகாண்
ந்த சின த ய குற்றங்கைள
அறக்க ந் , உ வதம்-மிக்கனவாகிய பஞ்சா விரதம் த யவற்ைற, ெகாண்
உய்ந்த- விடா ேமற்ெகாண் பிறவிக்ேக வாய ெநறியினின் ம் நீங்கி
உய்திெபற்றன, பான்ைமயின் பாிசுதா ம்-ஊழ் விைனயின் தன்ைம ம், பா
தன்ைமத் -பா தற்கு அாிய தன்ைமயிைன ைடத் எ-

அ ம்

ேகாழிகள் ெமாழிகள் தம்ைமக்ேகட்ட ம் பிறப் ணர்ந்திட் சினத்தவாகி,
ெகாண் ய்ந்த எனக்கூட்
க்க. உய்ந் ெகாண்ட என்பேதெக ெகாண் ய்ந்த
என்ப்பிாித் க் கூட் க. உய்ந்தன எனற்பால உய்ந்த என நின்ற . ஒட் ய
சினத்தவாகி என்ற "ெசன் ேசர்கல்லாப் ள்ள வியன்குளம்" என்ப ேபால நின்ற .
அ விரதம் பிறவியற யல்வார்க்கு இன்றியைமயாதன வாத ன் "உ வதம்"
என்றார். தி வறம் ேகட்கும் இைய சிறி மின்றிக் கூட்
ட்கிடந் ,
அவ்வறமறியான்பால் வளர்ந்த ேகாழிகட்கும் அதைனக்ேகட்டற் கைமந்த வாய்ப்பிைன
ஊழ்விைன கூட் ய கண்
பான்ைமயிற் பாிசுதா
ஆம் என்

வியந்

கூற ன், "பாட்ட ந் தன்ைமத்தன்ேற

ம்" என்றார். அன்ேற என் ழி ஏகாரம் எதிர்மைற யாத

ன்,

ம் உடன்பாட் ப் ெபா ண்ைம ேதான்ற நிற்பதாயிற் . தான்,

கட் ைரச்சுைவ குறித்

நின்ற . உம்ைம, சிறப் .

---------பிறவிக ளைனத் ெநஞ்சிற் ெபயர்ந்தன நிைனத்
ன்னர்
மறவியின் மயங்கி மாற்றின் ம கின ம கு ெசன்ேற
அறவிைற ய கள் தம்மா லற மிர் தாரப் ெபற்ேறம்
பிறவியின் ம கு ெவந்ேநாய் பிைழத்தன ெமன்றவாேற.
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உைர:- ெபயர்ந்தன பிறவிகள் அைனத் ம்-கழிந்தனவாகிய பிறப் க்கள்
அைனத்ைத ம், ெநஞ்சில் நிைனத் - தம் ெநஞ்சிேல நிைனந் , மறவியின் மயங்கிமறதியால் மயக்க ற் ,
வாழ்க்ைகயில் இச்ைச ற்

ன்னர் -

ன்ெபல்லாம், மாற்றில் ம கினம் - உடல்

அறிவிழந் ழன்ேறாம், அற இைற அ கள் தம்மால் -

ைசன த மத்தின் தைலவராகிய இவ்வகம்பன
அ ேகயி ந் , அறவமிர்

னிகளால், அ குெசன்

- அவர்

ஆரப்ெபற்ேறம் - அறமாகிய அ தத்ைத

நிரம்பப்ெபற்ேறாம், பிறவியின் ம கு ெவந்ேநாய் - பிறவியால் எய் ம் மயக்கத்தின்
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பயனாக

ளதாகும் ெவவ்விய

ன்பத்தினின் ம், பிைழத்தனம் - நீங்கிேனாம்,

என்றவா

- என்றெபா ள் ேதான் மா

கூவின1 எ- .

மன ணர் வில்லாத பிறவி ெய த் ள்ளனவாயி
தாம் ேவண் ய க த்ைத

ம் நிைனத்தைலச்ெசய்தன எனத்

த்தற்கு, "ெநஞ்சில் நிைனத் " என்

கூறினார்.

நிைனக்கப்பட்டன இைவெயன்பார், "ெபயர்ந்தன பிறவிகளைனத் ம்" என்றார்.
ேபற்றிற்குாிய ெநறிக்கட் ெச
உயிர்கைளச் ெச

த்தா , ேம

ம் பிறத்தற் ேக வாய ெநறிகளிேலேய

த் த ன், உலக வாழ்க்ைகைய "மாற் " என் ம், அதனால்

விைளவ , மயக்க ம் அதன் பயனாகப் பிறப் ேம என்றற்கு, "மறவியின் மயங்கி
மாற்றின் ம கினம்" என் ம் நிைனத்தன. "அறியின்
என் ம், "மாற்றில் நின்ற

ைவயக

ன்றி

ட்ட ம் மாற்ற ம் ஆகுேம"2

ம், ஆற்ற ம் பாியட்ட ெமாைரந்தினால,

ேதாற்றம் தல் ெதாடர்ந்திைடயில் விைனக், காற்றி னாற்கதி நான்கிற் சுழ ேம"3
என் ம் ேம மந்தர ராணம் கூ தல் காண்க. அறம் ேகட்ட பயன் இ ெவன்றற்குப்
"பிறவியின் ம கு ெவந்ேநாய் பிைழத்தனம்" என் கூவின.
----------1. யேசா. 256. 2. ேம . 69. 3. ேம . 71.
ேகாழியின் கூக்குரைல யரசன் ேகட்டல்
அறிவரன் சரண ழ்கி யறத்ெத வி ப்ப ள்ளாக்
குைறவிலா வ தங் ெகாண் குளிர்ந்தக மகிழ்ந் கூவச்
ெசறிெபாழி லத ட் ெசன் ெசவியி ளிைசப்ப மன்னன்
வல்ெகாண்

கத்

நல்லார்

உைர:-- அறிவரண் சரணம்
வணங்கி, அறத்ெத

கத்ெதா

சிைலவ ைளத்தான்.

ழ்கி - அறிவனாகிய அகம்பன
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னிகளின் தி வ ைய

வி ப்பம் உள்ளா - ைசன த மத்தின்பால் எ ந்த வி ப்பமான

உள்ளத்ேத கிளர்ந்ெத வதால், குைறவிலா அ தம்ெகாண்
வமிரதத்ைத ட் ெகாண் , அகம் குளிர்ந்

மகிழ்ந்

- ெப குகின்ற அவ்வற

கூவ - மனம் குளிர்ப் ம்

மகிழ்ச்சி ம் ஒ ங்ெகய்தேவ அக் ேகாழிகள் கூவினவாக, ெசறி ெபாழிலத
மரஞ்ெச கள் ெசறிந்தி ந்த ேசாைலக்குள்ெசன் , மன்னன் ெசவியி

ள்ெசன்

-

ள் இைசப்ப -

அங்ேகயி ந்த யேசாமதி ேவந்த ைடய ெசவியில் அக் கூக்குரல் ஒ க்க,
வல்
ெகாள் கத் நல்லார் - அவைனக்கண்
வ த்த கத்ைத ைடயராகிய உாிைம
மகளிர் காண, கத் - அவர் கத்தி ள்ள
வத்ைதெயாத்த, ஒ சிைல
வைளத்தான் - தன் தனிவில்ைல வளித் அக் கூக்குரல் வந்த திைசேநாக்கி அம்
ெதா த் விட்டான் எ- .
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னிவரன் என்ப ேபால அறிஞ ள் உயர்ந்ேதான் என்ப பட அறிவான் என்ப
நின்ற . அ வணங்கி வழிப வைத அ
ழ்குதெலன்ப ெப ம்பா ம் ைசன ல்
வழக்கு, "அறிவன சரண ழ்கி" 1 "அ கைனச் சரண ழ்கி" 2 என் ேம மந்திர
ராண ம் இவ்வாேற சீவகசிந்தாமணி த யன ம் வழங்குதைலக் கண் ெகாள்க.
பிறவித் ன்பத்தால் ெவந் வ ந்திய வ த்தம் நீங்குதலால். "அகம் குளிர்ந் " கூவின
எனவறிக. இ ள் படப் ெபா ளிய ெபாழில் என்றற்குச் "ெசாற்ெபாழில்" என் ம்,
அன்னதாயி ம் அத ள்ளி ந்த ேவந்தன் ெசவிக்குள் அக்ேகாழிகளில் கூக்கரல்
ெசன் ஒ க்காதவா த க்கும் ம ைக ைடத் தன் ெறன்பதற்குச்
"ெசறிெபாழிலத ள் ெசன் " என் ம் விேச த்தார். அறத்தின்பாற் ெசனற
ேவட்ைடயாற் பிறக்கும் ஞானம் அ த்தம்ேபால் இன்பம் ெசய்வ பற்றி, அதைன
அ தம் என் ம், அ ேமன்ேம ம் ெப குவ பற்றி, "குைறவிலாவ தம்" என் ம்
கூறினார் ேபா ம். பிறவிக்ேக வாய நிைன ெசயல்களால் மயங்கிக்ெக வ
ெநறியன்ெறன்ப ேபால அக் கூக்குரல் மன்னன் ெசவிமத
"ெசவியி

ள் இைசப்ப" என் ம், அப்ெபா ண்ைம ேதர்ந்

ைசத்த ெதன்பார்,
நன்ெனறிக்கட் ெசல்

ம்

ஊழிலனாத ன், ெவகுண்டான் என் ம், அதற்கு அவைனச் சூழ வி ந்த மகளிர்
கூக்குரல் ேகட் த் தி க்கிட் ம ண் ந ங்கியேத காரணெமன் ம், ஆதலால் அவன்
அம்மகளி ைடய ாிந்த
வம்ேபான்ற வில்ைலவைளத் அம் ெதா த் அக்குரல்
ேபாந்த திைசேநாக்கி விட்டான் என் ம் கூறினார். கம், ஆகுெபயர். தன்பால்
ைவத் வி த்த அம்பிைன ைதத் ஓைசயிட்ட ேகாழிகைளத் தாக்கிக்ெகான்ற
சிறப் க்குறித் "ஒ சிைல" என்றார். வைளத்தல் வி த்தற்காத ன், காாியத்ைதக்
காரணமாக உபசாித்தார்.
-------1. ேம . 970. 2. ேம . 739.
ேகாழிகள் இறந் மனித டம் ெப த்தல்
ெசால்லறி கைணைய வாங்கித் ெதா த்தவன் வி த்த ேலா ம்
நல் ைறப் பறைவ தம்ைம ந க்கிய த த்
ழச்
சில்லறி விைனக ேள ந் தி வறப் ெப ைம யாேல
வல் தின் மைறந்

ேபாகி மா

டம் பாய வன்ேற
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உைர:- அவன்-அவ் யேசாதமதி ேவந்தன், ெசால் அறி கைணைய-ெசால்ேபால
விைரந்ேதகும் அம்பிைன, வாங்கி- எ த் , ெதா த் -வில் ல் ெதா த் ,
வி த்தேலா - எய்த ம், நல் இைறப் பறைவ தம்ைம அ த் -நல்ல சிறகுகைள ைடய
ேகாழிகைள ய த் த் தாக்கி, ந க்கிய

ழ-ெகான்

ழ்த்தேவ, சில் அறி

விைனகேள ம்-சிலவாகிய ெபா ைள யறிதலாகிய விைனகளாயி ம், தி
அறப்ெப ைமயால்-ைசன த மங்களாகிய ெப ைம ைடயன வாைகயால் வல் தின்-
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விைரவாக, மைறந் ேபாகி-அக் ேகாழிகளின் உயிர் உட ன் நீங்கிச்ெசன் ,
மா டம்பாய-மக்க டம்ைபப் ெபா ந்தின எ- .
ஒ வைரக்குறித்
ெசன்

ஒ

ெசால்ைலச் ெசால்

சார்தல்ேபால, ஒன்ைறக்குறித்

யவழி, அச்ெசால் அவைரத் தப்பாமற்

எய்த வழி, அதைனத் தப்பாமற் ெசன்

தாக்கும் சிறப் க்குறித் , "ெசால்லறிகைண" என்றார். இந்திரவில்ேபா
ன்னர்ச்1 சிறப்பித்தைமயின் "ஈண்

நல் ைறப்பறைவ" ெயன்றார்.

ம் சிறகு என
ழ,

பிறவிைனப்ெபா ட் . சின்ைம, ேகட்கப்ப ம் ெபா ள்ேமனின்ற . உட
உயிர் நீங்குவ
மக்க டம் .

னின் ம்

எவர்க்கும் லனாகாமயின், "மைறந் ேபாகி" என்றார். மா

டம் ,

----------1.யேசா. 225.
அரசன் தன் ேகாயிைல யைடதல்
விைரெசறி ெபாழி
ள்ளால் ேவன ன் விைளந்த எல்லாம்
அரச மமர்ந் ேபாகி யகநகர்க் ேகாயி ெலய்தி
ரெசா க மப் க்கு ெமாய்ம்ம குழ னாேரா
ைரெசய லாிய வண்ண
உைர:- விைரெசறி ெபாழி

வைகயின்

ழ்கி னாேன.

ள்ளால்-மணம் நிைறந்த ேசாைலக்குள்ேள, ேவன ல்

விைளந்த எல்லாம்-ேவனிற் ப வத்

விைள ம் இன்பங்கெளல்லாம், அரச

அமர்ந் -ேவந்தனாகிய யேசாமதி ம் வி ம்பி
ர ெசா

க ம- ரெசா

குழ னாேரா -ெந ங்கிய

ம்

கர்ந் , ேபாகி-அதனின்

நீங்கிச்ெசன் , அகநகர்க் ேகாயில் எய்தி- அகநகர்க்கண்
யைடந் ,
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ள்ள தன்னரண்மைனைய

ழங்க, க்கு-உட்ெசன்; , ெமாய்ம்மலர்க்

வணிந்த கூந்தைல ைடய மகளி டன், உைரெசயல்

அாிய வண்ணம்- உைரத்தற்கு ஒண்ணாத வைகயில், உவைகயில்
இன்பக்கட ள் ழ்கிக் கைரகாணா திைளத்தான் எ- .

ழ்கினான்-

க்கள் நிைறந்த ேசாைலெயன்பார், "விைரெசறி ெபாழில்" என்றார்,. ேவன ல்
விைளந்த எல்லாம் என்ற ேவனிற் காலத்தய ம் விைளயாட் வைககள். அரசன்
ேகாயி

ன் நீங்கிச்ெசல்

ழறங்குத

ம் ேபா ம், தி ம்பப் ேபாத ம் ேபா ம்,

ண்ைமயின் " ரெசா

ரசு

க ம" என் ம், மகளிேரா கூட அவன் இன் ற்ற

வைககைளக்கூறல் நீர்ைமயன்ைமயின், "உைர ெசயலாிய வண்ணம் உவைகயின்
ழ்கினான்" என் ம் கூறினார்.

79

ட்பாவ இரட்ைடயைரப் ெப தல்
இன்னண மரச ெசல்வத் திேசாமதி ெசல் நா ள்
ெபான்னிய லணிெகாள் ட்பா வ ெய ம் ெபாங்கு ெகாங்ைக
இன்னிய ரட்ைட யாகு மிைளயைர யீன் சின்னாள்
பின்

ேமார் சி வன் தன்ைனப் ெபற்றனள் ேபைத தாேன.
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உைர:- இன்னணம்-இவ் வண்ணம், அரச ெசல்வத் -அரச ேபாகத்தில், இேசாமதி
ெசல் நா ள்- யேசாமதி வாழ்ந் வ ங் காலத்தில், ெபான்இயல் அணி ெகாள்
ட்பாவ ெய ம்-ெபான்னானியன்ற அணிகைளயணிந்த ட்பாவ ெயன் ம்
ெபாங்கு ெகாங்ைக- ெப த்த

ைலகைள ைடய அரசமாேதவி, இன்னியல்

இரட்ைடயாகும் இைளயைர-இனிய இயல்பிைன
ஈன் -ெபற் , சில் நாள் பின்

ைடய இரட்ைடப் பிள்ைளகைள,

ம்-சில ஆண் கட்குப் பின்ன ம், ஓர் சி வன் தன்ைன-

ஒ மகைன, ேபைத-ேபைதயாகிய அவள், ெபற்றனள்- ெபற்ெற த்தாள் எ- .
நிைலயில்லதாகிய அரச ேபாகத்ைத நிைல ள்ளதாகக் க தி அதன்கண் ேதாய்ந் ,
பிற யர் நிைன க ளின்றி ஒ கினாெனன்பார், "அரச ெசல்வத்
நா

இேசாமதி ெசல்

ள்" என்றார். "ெபான்னியலணிெகாள்" என் ம், "ெபாங்கு ெகாங்ைக" என் ம்

விேச த்தார், ட்பாவ யின் ெசயற்ைக ம் இயற்ைக மாகிய அழகுேதான்ற.
தற்கண் ஆ

ம் ெபண்

மாகிய இரட்ைடப் பிள்ைளகைளப் ெபற்றைமேதான்ற,

"இன்னியல் இரட்ைடயாகும் இைளயைரயீன் " என் ம், அவ்வி வர்க்குப்பின்ேன
ேவெறா மகைனப் ெபற்றாெளன் ம் கூறினவர் "ேபைத"ெயன அவைள விேச த்தார்,
அவ ைடய குணத்ைதச் சிறப்பித்தற்கு. தான் என்ப கட் ைரச்சுைவ குறித்
நின்ற . ஏகாரம், ஈற்றைச.
மக்களின் ெபயர்நலம் கூறல்
அன்னவர் தம் ள் மன்ேனா னபய ன்
சி தங்ைக
அன்னெமன் னைடயி னா மபய ன் மதிெயன் பாளாம்
பின்னவர் வள நா ட் பிறந்தவ னிறங்ெகாள் ைபந்தார்
இன்னிளங் குமர னாம மிேசாதர ெனன்ப தாகும்.
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உைர:- அன்னவர் தம் ள் ன்ேனான்-அம்மக்க ள் ன்பிறந்தவன், அபய ன்
உ சி-அபயெமன்ற ெபயர்க்கு ன் சிெயன்ப கூடவ ம் அபய சி என் ம்
ெபயாினனாகும், தங்ைக-அவ
அன்னம்ேபா

க்குத் தங்ைகயாகிய,அன்னம் ெமல்நைடயினா

ம்-

ம் ெமல் ய நைடயிைன ைடயவள், அபய ன்மதி ெயன்பாளாம்-

80
அபய மதிெயன்

ம் ெபய ைடயளாவாள், அவர் வள ம் நா

ள்- அவ்வி வ ம்

பிறந் வளர்ந் வ ம் நாட்களில், பின் பிறந்தவன்-அவர்கட்குப் பின்ேன பிறந்தவ
நிறங்ெகாள் ைபந்தார் இன்னிளங்குமரன்-மார்பிடத்ேத யணிந்த
பசியமாைலயிைன ைடயவ ம் இனிய இளைமப் பண் ைடயவ காகிய
குமர

ம்,

ைடய, நாமம்-ெபயர், இேசாதரன் என்பதாகும்-யேசாதரன் என்பதாம். எ- .

அபய சிேய இக்கூற்றிைன நிகழ்த் கின்றானாத ன், தன் தங்ைகைய
"அன்னெமன்னைடயினாள்" என் ம், யேசாதரைன, "நிறங்ெகாள் ைபந்தார்
இன்னிளங்குமரன்" என் ம் சிறப்பிக்கின்றான். நிறம், மார் . அவர் வள ம் நா
பின் பிறந்தவன் என இையக்க.

ள்

அரசகுமரன் வளர்ந்த திறம் கூறல்
பாிமிைசப் பைடப பியின் ம் பார்மிைசத் ேதர்க டா ம்
வாிைசயிற் காிேமற் ெகாண் வாட்ேடாழில் பயின் மன்னர்க்
குாியஅத் ெதாழில்க ேளா கைலகளின் ெசலைவ ேயார்ந் ம்
அரசிளங் குமரன் ெசன்றா ன த்த

கூற

உைர:-பாிமிைசப்பைட பயின் ம்-குதிைர ேம

ற்ேறன்.
ந்

ெசய் ம் ேபார்விைனக்குாிய

பைடத்ெதாழில் கற் ம், பார்மிைசத் ேதர்கடா ம் - தைரேமல் ேதர் ெச
வாிைசயின் -

ைறப்ப , காிேமற்ெகாண்
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த்தி ம்,

- யாைனேமேலறி, வாள் ெதாழில்

பயின் ம் - வாள் விைனக்குாியவற்ைறக் கற் ம், மன்னர்க்கு உாிய
அத்ெதாழில்கேளா - அரசர்குாிய அப்பயிற்சிகேளா , கைலகளின் ெசலைவ ஓர்ந்
பலவைகக் கைலகைள ம் கற் , அரசிளங்குமரன் ெசன்றான் - அரசகுமரனான
யேசாதரன் வளர்த ற்றான், அ த்த கூற ற்ேறன் - இனி அவ்வரசகுமரற்
குற்றத்ைதக் கூறத்ெதாடங்குகின்ேறன் எ- .
யாைனேயற்றம் குதிைரேயற்றம் ேதேர தல் த யன அரசகுமரர் பயிறற்குாிய
பயிற்சிகள். இவற்ைற ெநறியறிந் ெச த் த ம் இவற்றின்ேம
ந் பைட
வழங்குத ம் ேபார் விைனக்கு இன்றியைமயாதன. பைடக்கலம் பயிற டன் பல்
வைகக் கைலகளின் அறி காவற் சாகா ைகப்ேபாற்குக் கண்ேபால்
ேவண்டப்ப த ன் "கைலகளின் ெசலைவ ேயார்ந் ம்" என்றார்.
நான்காவ

ச க்கம்

ந்த .

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

-
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ஐந்தாவ
இதன்கண், ேவந்தனான யேசாமதி
காட்டகத்ேத சுதத்த
வாைள

ச க்கம்

ரர் ைடசூழ ேவட்ைடேமற் ெசல்வ ம்,

னிகைளக் காண்ப ம், அம்

னிவைனக் ெகால்லக் க தி

வ ம், அவன் ெசயைலக்கண்ட க யாணமித்திரெனன்

உயிர்த்ேதாழன் அவைனத் த ப்ப ம், அவன் யேசாமதிக்கு
வரலா ம் கூ வ ம், ேவந்தன் ம ண்
தி வ யி டக் க

தன் தைலையத்

னிவ
ணித்

ம்
ைடய சிறப் ம்
னிவன்

வ ம், க யாணமித்திரன் த த் ச் ெசய்வைக கூ வ ம்,

அ ேகட்ட ேவந்தன்

னிவைன வணங்குவ ம்,

னிவன் ேவந்தற்கு அேசாகன்

எய்திய பிறப் நலம் கூ வ ம், அவன் தாயாகிய அமிர்தமதி நரகத்தில்
திறம் கூ வ ம், யேசாதர

ம் சந்திரமதி ம் மாக்ேகாழிெசய்

ெகாைலெசய்த தீவிைன குறித் ப் பல்வைகப் பிறப் ற்
அவர்கள் இ வ ம் அவ் ேவந்த
னிவன்பால் வ வித்த

ய

ம்

அதைனக்

வ ந்திய

கூ வ ம்,

ைடய இரட்ைடமக்கெளன்ப ம், அரசன் அவர்கைள

ம், மக்கள் ேபாந்

பழம்பிறப் ணர்ந்

யேசாமதி தனக்கு உய்திய ளேவண் ெமன

வ ந் வ ம்,

னிவைனயிரப்ப ம்,

னிவன்

அறங்கூறக்ேகட் த் ற
ண்ப ம், பின் அபய சி தான் ஏற்ற அரசுாிைமையத்
தம்பி யேசாதரற் களித் த் தங்ைகயான அபயமதி டன் ற ேமற்ெகாண் சுதத்த
னிகைளயைடந் அவைரச்சூழவ ம் உபாசகர் கு வி ைறவ ம், அம்
னிவ டன் இராச ரத் க்குப் றத் ள்ள ெபாழி ற்றங்கிச் சாிைத வந்தவா
கூ வ ம், இவற்ைறக் ேகட்
னிவனாத

ந்த மாாிதத்தன்

ற

ேமற்ெகாள் வ ம், பின் அவன்

ம்,அபய சி ம் அபய மதி ம் தவெநறிக்கண்ேண நின்

சாசாரகற்பத் த் ேதவரா யின்

த

ம், இந்

ற்றிச்

ைலக் ேகட்பதால் வ ம் பயன்

கூ வ ம், பயன்ெகாள்வார் ெசய்யத்தகுவன இைவ ெயன்ப ம் பிற ம்
கூறப்ப கின்றன.
யேசாமதி ேவட்ைடேமற் ேசறல்
ற்ப வைலப்ெபாறி தற்க வி ற்ேறா
ேடற் ைட ெயயிற் ஞம க்குல மிைரப்ப
நாற்பைட ந க்கடல் ந ச்ெசய்நம ேனேபால்
ேவற்பைட பி த்தரசன் ேவட்ைடயின் விைரந்தான்.
உைர:-

ற்ப

வைலப்ெபாறி

தலாக ள்ள, க வி

தல் -
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லாற் பின்னப்பட்ட வைலயாகிய ெபாறி

ற்ேற - க விகள் பலவற் டன், ஏற் ைட எயிற்

ஞம க்குலம் - எற்றமிக்க பற்கைள ைடய நாய்க்கூட்டம், இைரப்ப - குைரப்ப,
நாற்பைட கடல்ந

- நால் வைகப் பைடகளாகிய கட ன் ந ேவ, ந ச்ெசய்
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நமேனேபால் - உயிர்க்கும் நமைனப்ேபால, அரசன் - அரசனாகிய யேசாமதி,
ேவற்பைட பி த்

- ேவற்பைடையக் ைகயிேலந்திக் ெகாண் , ேவட்ைடயின்

விைரந்தான் – ேவட்ைடக்கு விைரந்

ெசல்வானாயினான் எ- .

ெபாறிேபால உயிர்கைள யகப்ப த்த ன், வைலையப் ெபாறி ெயன்றார்;
இ ெபயெராட் .

, பலெவன்

ம் ெபா ட் ; "

ற்றிதழ்த்தாமைர" 1 ேபால.

ஏற் ைட ெயன் ழி, ஏற்றம் என்ப

அம் க் குைறந்

நின்ற . ஏற்றம், நீட்சி. பைட

ந வி ந் நமன் ெபா தழி ம் உயிர்கைள ண்ப ேபால, ரர் ந வணி ந்
கானத் யிர்கைளக் ெகான் கழித்தல்பற்றி யேசாமதிைய "நமேன ேபால்" என்றார்.
"பைடக்கடல் ந வண், இ ந்

கூற் யி ணச்ெச

மி ஞ்சமர்" என்

பிற ம்

கூ தல் காண்க. ேவந்தற்குச் சிறப் ைடய பைடயாத ன், ேவற்பைடைய ெய த்
ெமாழிந்தார். விைரந்தான் என்ற , உயிர்கைளக் ேகாறற்கண் யேசாமதிக் கி ந்த
ேவட்ைக மிகுதிைய ணர்த்தி நின்ற .
------1. றம். 27.
சுதத்த னிவன் தவம் ெசய்தி த்தல்
இதத்திைன யிர்க்கினி தவித்தி மியற்ைகச்
சுதத்த னி ெதாத்தி விைளத் கள் ைடக்கும் *
மதத்தயன் மதக்களி ெறனப்ப ம நிற்பக்
கதத்தின னிழித்த + சுடத்திைட ம த்தான்.
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--------(பாடம்) *(

ைடக்கும்.) +கதத் டனிழித்த .

உைர:- உயிர்க்கு-எல்லா யிர்கட்கும், இதத்திைன இனி

அளித்தி ம், இயற்ைக-

நலத்ைத மிகச்ெசய் ம் இயல்பிைன ைடய, சுதத்த னி-சுதத்தன் என்
னிவனாகிய, ெதாத்
மாசிைன,

இ விைனத்தகள்-உயிைரப்பற்றி நிற்கும் இ விைனகளாகிய

ைடக்கும்-ேபாக்கும், பதத் அயன்-தி வ ைய ைடய ேமேலா

ப மம்-தி

வம், மதக்களி

ச ப் ணரா

நிற்கக்கண் , கதத்தினன்-ேகாபத்ைத

இகழ்ந்

ம்
ைடய,

என நிற்ப-மதம் பட்ட களிற்றிைனப்ேபாலச்
ைடயனாகிய அரசன், இழித் -

ேநாக்கி, அவனி ந்த, அ கடத்திைட-தான் உயிர்கைளக் ெகால்லக் க தி

வந்த காட் டத்ைத, ம த்தான்- வந்தைடந்தான்எ- .
அரசன் உயிர்கைளக் ெகால் ம் க த்தினனாய் வந்தாெனன்பைத
த்தற்கு,
னிவன உயிர்க்க
ம் இயற்ைகைய எ த் விதந்தார். ெதாத் தல்-பற்றிநிற்றல்.
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நல்விைன ம்

ன்ப

விற் றாதல்பற்றி "இ விைனத் கள்" என்றார்; "இ ள் ேசர்

இ விைன ம் ேசரா"1 என்றார்ேபால. கெளனேவ, ைடத்தல் விைன கூறினார்.
ஐயன் என்ப அயன் என விகாரம். தவத்தால் ெபாறி லன்கைள யடக்கியி த்தல்
பற்றி,

னிவன் தி

ைவப் ப மம் என்றார். ச ப்பின்ைமக்கு மதக்களி

உவமமாயிற் . இனி அதைன அரசன்ேம ேலற்ற
ெவள்ளம்ேபாலத் தாைன ைடதிரண்

ெமான் . கடம், கா .

வ த ன், ம த்தான் என்றார்.

----------------1 குறள் 5
ேவந்தன் சுதத்த னிவைன ெவகு தல்
கூற்றெமன அடவி ைட தடவி யிர் ேகாறற்
ேகற்றப ெபற்றதில னிற்ைறவிைன ற் ம்
பாற்றியவ னின் யிர் பறிப்பெலன வந்தான்
மாற்றாிய சீற்றெமா

மாதவனின் ேமேல.
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உைர:- அடவி-இக்காட் ல், ைடதடவி-இடெமங்கும் சுற்றி ம், கூற்றெமனக்
ேகாறற்கு ஏற்றப -நமன் ேபாலக் ெகால் தற் ேகற்றவைகயில், ெபற்ற இலன்உயிெரான் ம் ெபற்ேறனில்ைல. இற்ைற விைன ற் ம் பாற்றியவன்-இன் என
ேவட்ைட விைன

ம் பயனின்றிக் ெகடச்ெசய்த இம்

பறிப்பல்-இனிய உயிைரப் ேபாக்குேவன், என-என்

னிவ

ைடய, இன்

யிர்

கூறிக்ெகாண் , மாற்றாிய

சீற்றெமா -நீக்க
யாத ேகாபத் டேன, மாதவனின் ேமேல-சுதத்த
வந்தான்-மண் வரலானான் எ-

னிவன்ேமல்,

ேமேல ம் "பைடக்கடல் ந ச்ெசல் நமேன ேபால்"(262) என்றாராக ன், ஈண் ம்
அவ்வியல் திாியாைமயின் "கூற்ற ெமன" என்றார். ஓாிட ம் விடா ேத னைம
ேதான்ற, "அடவி ைட தடவி" ெயன்றார். ஏற்றப யாவ , பல்வைக உயிர்கைள ம்
ெகான் குவிப்ேபெனனக் க த் ட்ெகாண் ேபாந்த ேமற்ேகாள். ஓ யி ம் தனக்கு
அகப்படாெதாழிந்ததற்குக் காரணம் அம் னிவன

இ ப்ெபன்

நிைனத்த ன்,

னிவைன, "இற்ைற விைன ற் ம் பாற்றியவன்" என் ம், அ தான் ேமற் ெகாண்ட
விைனக்கு இைட றாவ நிைனந் ெவகுளி மிகக் ேகாட ன் "இன் யிர் பறிப்பல்"
என் ம் கூறலானான். னிவன தவ ம் தன் ெசய ன அவ ம் சிறி எண்ணிய
வழி ம், உண்டாகிய சினம் தணிந் பணிவிக்கும் என்பார், "மாற்றாிய சீற்றெமா
மாதவனின் ேமேல" என வற்
த்தினார்.
ஐஞ்
நாய்கைள அம் னிவன் ேமேல தல்
ெகாந்ெதாி மிழ்ந்ெததிர் குைரத்ததிர்வ ேகாணாய்

84
ஐந்திெனா ெபா தெதாைக ையம்பதி னிரட்
ெசந்தைசகள் ெசன் கவர் கின்ெறன* வி த்தான்
நந்திய ள் மைழெபாழி ம் நாதனவன் ேமேல.
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-------------(பாடம்)* ெகன்ெறன; கின்ெனன
உைர:- ெகாந்

எாி உமிழ்ந் -ெகாத்தாகத் தீயிைனக் கக்கி, எதிர் குைரத் -எதிேர

குைரத் க்ெகாண் , அதிர்வ-ஏைன யிர்கட்கு ந க்கத்ைதப் பண் வனவாகிய,
ேகாள் நாய்-ெகாைல ாி ம் நாய்க்கூட்டம். ஐந்திெனா ெபா தெதாைக ஐம்பதின்
இரட் -ஐந்தாற் ெப க்கிய
னிவைன ய

றாகவ ம் ஐஞ்

ம், இன் -இப்ெபா ேத, ெசன்

கிப்பற்றி, ெசந்தைசகள் கவர்க என-(அவ

ைடய) ெசவ்விய

தைசகைளக் கவர்க என் , அ ள் மைழ நந்தி-அ ைள மைழேபால மிகுத் , ெபாழி ம்
நாதன் அவன்ேமல்-ெபாழி ம் தவமாகிய ெசல்வத்ைத ைடய அம் னிவன்ேமல்,
வி த்தான்-ெச த்தினான் எ- .
ேவட்ைட நாய்களின் இயல் கூ வார், தீப்பறக்கும் கண்

ம், ஏைன யிர்கைள

ந ங்குவிக்கும் குைரப் ம், ெகாைல வன்ைம ம் உைடயெவன்றார். அதிர்தல்,
ந க்கம்; ஈண் ப் பிறவிைனப் ெபா ட் . ஐம்பதின் இரட்

ெதாைக-ஐம்பதின்

இரட் ப்பாகிய ெதாைக, ெறன்பதாம். அஃ ஐந்ேதா உறழ்ந்தவழி
ஐஞ் றாயிற் . தவத்தால் னிவன்ேமனி ெபான்ேபால் ஒளிவிட் த் திகழ்வ

கண்

"ெசந்தைசகள்" என் ம்,நாய்கைள ஏ தல் ேதான்ற, இன் கவர்க என் ம் கூறினான்,
அதைனக் கண் ைவத் ம் சுதத்த னிவன் ெவ ப்ேபா வி ப்ேபா ெகாள்ளா அ ண்
மணங் கமழ வி ந்தைம விளங்க "நந்தி ய ண் மைழ ெபாழி ம் நாதனவன் ேமேல"
என் விதந்தார். நாதன் என் ம் வடெசாற் சிைத ெசல்வ ைடேயான் என் ம்
ெபா ட் . மகாமேகாபாத்தியாய பண் தமணியவர்கள் "நாதன்றாள் வாழ்க" என்பதற்
ெக திய உைரகாண்க.
நாய்க்கணம் ேமற்ெசல்லாைமகண் அரசன் வா
தல்
அறப்ெப ைம ெசய்த ள் தவப்ெப ைம தன்னால்
உறப் ணர்த லஞ்சிெயா விற்கணைவ நிற்பக்
க ப் ைட மனத்ெத கதத்தரச ைனேயா
மறப்பைட விடக்க தி வா

கின்றான்.
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உைர:- அறப்ெப ைம தன்னால்-ேமற் ெகாண்

க்கும் ைசன த மத்தின்

ெப ைமயா

ம், ெசய்

தவத்தின் ெப ைமயா

அ ள் தவப்ெப ைம தன்னால்-உயிர்கட்கு நலம் ெசய்த
ம், உறப் ணர்தல் அஞ்சி- னிவ

ைடய ெமய் ற

ம்

85
அ

குவதற் கஞ்சி, ஒ விற்கண்-ஒ

வில்லள

ெதாைலவிேலயேய, அைவ நிற்ப-

அந்த நாய்க் கூட்டம் நின்ெறாழியேவ, க ப் ைட மனத் -எப்ேபா ம் ெவகுளிேய
கு ெகாண்

க்கும் மனத்தின்கண், எ கதத்

அரசன்-எ ந்த சினமிகுதிைய ைடய

அரசனாகிய யேசாமதி, மறப்பைட விடக் க தி-ெகாைலவிைனக்குாிய பைடையச்
ெச

த்த நிைனந் , வாள் உ

வாைள

கின்றான்-உைறயி

வானாயினான், ஐேயா - இவன் ெசய

க்கும்
ந்தவா

என்ேனா எ- .

தன்னால் என்பைத அறப்ெப ைமக்கும் கூட் க. அரச ணரானாயி ம், அவன்
வி த்த நாய்க்கூட்டம் னிவ ைடய அறப் ெப ைம தவப் ெப ைமகைளத் ெதளிய
ணர்ந்

ெகாண்டன என்பார், "உறப் ணர்தல் அஞ்சி" ெயன் ம், அவ் ணர்வின்

பயன் ஓரள

விலகிநின்

கூறினார். அவ

வழிப வதாக ன், "ஒ விற் கண் அைவ நிற்ப" என் ம்

ணராைமக்கு ஏ

அவன் மனவியல் என்பார், "க ப் ைட மனத் "

என் ம், அதன் பயனாக, அவன் சினம் மிகுந்

வாைள

"எ கதத்தரசன் மறப்பைட விடக்க தி வா
கூறினாெரன ணர்க. ெகாைலக்குாித்தாத
ஐேயா,

வ

ற்றான் என்பார்,

கின்றான்" என் ம்
ன்,வாள், "மறப்பைட" ெயனப்பட்ட .

லாசிாியர் இரங்கிக் கூறிய .

க யாணமித்திரன் அரசைனத் த த்தல்
காைளதகு க யாண மித்திர ென ம்ேபர்
ஆளிய திறல்வணிக னரச யி ரைனய
ேகெளா வன் வந்திைட குந்தரச ெகட்ேடன்
வா

கின்றெதைன மாதவன்

ெனன்றான்.
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உைர:-காைளதகு- காைளப்ப வம் தக்கி க்கின்ற,க யாணமித்திரன் எ
க யாணமித்திரன் என்
ெவல்

ம் ெபயைர ைடய, ஆளி அ திறல்வணிகன்- சிங்கத்ைத

ம் ெமய்வ யிைன ைடய வணிககுமர

ம், அரசன் - ேவந்தனாகிய

யேசாமதிக்கு, உயிர் அைனய ேகள் ஒ வன் - உயிெராத்த நண்ப
வந்

ம் ேபர்-

- அவ்விடத்திற்கு வந் , இைட குந்

- வா

வி

சக்க

மாகிய ஒ வன்,
ம் அரைனத்

த த் , அரச- ேவந்ேத, மாதவன் ன்- இம்மா னிகளின் தி
ன்ேன, வாள்
உ
கின்ற எைன - தீங்கு குறித் வாட்பைட ெய ப்ப என்ைனேயா எ- .
ெகட்ேடன், இரக்கக்குறிப் . க

யாணமித்திர

ைடய மதி

ட்ப ம், ெமய்

வன்ைம ம், அரசன்பால் அவற்குள்ள ெதாடர் ம் விளக்குதற்கு, "காைள" ெயன் ம்,
"ஆளிய திறல் வணிகன்" என் ம், "அரசன் உயிரைனய ேகள்" என் ம் கூறினார்.

86
ஒப்பற்ற

ைணவன் என்பார் "ஒ வன்" என்றார்; மிகச்சிறந் தான் என்ப

இன்ேறல், இைட குந்
ேகட் ைன அறிந்
என்

க த் ;

விலக்குதல் இயலாெதன ணர்க. அச்ெசயலால் விைள ம்

ேபாந்

விலக்குகின்றானாத ன், இைட குந்

ெசால்ெல த் , "வா

கின்ற ெதைன மாதவன்

ன்" என்

"ெகட்ேடன்"
கூ கின்றான்.

மாதவன் என்ற , நீ க தியவா
க்க ெவாண்ணா த க்கும் ெப ைம ம், நீ
க
ம் க த் நின்ைனேய யைடவிக்கும் தவவன்ைம ம் உைடயன் என்ப விளங்கக்
கூறியவாறாம்.
க யாணமித்திரன் னிவன் சிறப்ெப த் ைரத்தல்
ெவ த் டன் வி த்தரசி ைனத் க ெளனப்ேபர்
அறப்ெப மைலப்ெபாைற ெய த்தவ ன க்கண்
சிறப்பிைன யியற்றைல* சினத்ெதாி மனத்தான்
மறப்பைட ெய ப்பெதெவன்+ மாைலமற ேவேலாய்.
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-------(பாடம்) * யியற்றிைல +ெய ப்ப

ெமன்.

உைர:- மாைல மறேவேலாய்- மாைல யணிந்த மறம் ெபா ந்திய ேவைல ஏந்திய
ேவந்ேத, அரசிைன - அரச ேபாகத்ைத,

கள் என ெவ த் - அற்பப் ெபா ளாகக்

க திப் பற்றறெவ த் , உடன் வி த் - அவ்ெவ ப் த் ேதான்றிய டேன
ஒழித் விட் , ேபர் அறப்ெப

மைலப்ெபாைற ெய த்தவன் -

மைலைய எ த் த் தாங்கியி க்கின்ற

னிவ

றவறமாகிய ெபாிய

ைடய தி வ க் கண்ேண, சிறப்பிைன

இயற்றைல- சிறப்பாகிய வழிபாட்ைடச் ெசய்யாமல், சினத்

எாி மனத்தால்- சினத்தால்

ெவ ம் கின்ற மனத்ேதா , மறப்பைட- வாட்பைடைய, எ ப்ப
எ ப்ப
ேவ

எவன் - ைகயில்

எற் க்கு, உைரப்பாயாக எ- .
க்கு மாைல யணிவ ம் மரபாத ன், "மாைல மற ேவேலாய்" என்

கூறப்பட்ட ; இதைன, "இவ்ேவ (இவ்ேவற் பைடகள்). பீ யணிந்
கண் ரேணான் காழ்தி த்தி ெநய்யணிந்
மறிக. வி மி

க

மாைலசூட் க்

ைட வியணகரவ்ேவ"1 என்பதனா

ெதாிந்த வி மிேயார்க்கு, "ெநாய்தா லம்ம தாேன ைமயற்

ேவாங்கிய ெவண்குைட, ரசு ெக
சான்ேறா ம் கூ தல் காண்க.
-----1. ற. 95. 2. றம். 75.

ேவந்தர் அரசு ெக

தி ேவ"2 என்

விசும் ற
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றவறத்தின் ெப ைம ம் ெபா த்தற் க ைம ம் ேதான்ற, "ேபரறப்ெப மைல"
ெயன் ம், அதைன ேமற்ெகாண் ெடா கும் ஆண்ைம நலம் விளங்கப் "ெபாைற
ெய த்தவன்" என் ம், அத் தைகேயாைரக் கண்டவிடத்

அரசராயி

ம் வழிப வேத

உடன் ெசயற்பால ெதன்பான், "சிறப்பிைன யியற்றைல" ெயன் ம், நீ ெசய்வ

தீ

பயப்பதாம் என்ற குறிப்பால், "மறப்பைட ெய ப்ப ெதவன்" என் ம் வணிகன்
கூறினான்.
---------ஆகெவனின் ஆகுமிவர் அழிகெவனின் அழி ம்*
ேமகமிவண் வ கெவனின் வ ம
ம் விதியின்
ஏகமன ராம் னிவர் ெப ைமயி வாகும்
மாகமைழ வண்ைகமத யாைன மணிமார்ேபாய்+
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-------(பாடம்) *னாகவிவரழியெவனிலழிக +

ேயாய்.

உைர:- மாக மைழ வண்ைக- வானத்தில் உலா ம் மைழ ேமகம் ேபா

ம்

வள்ளன்ைம ெபா ந்திய ைகயிைன ம், மதயாைன- மதம் ெபா ந்திய
யாைனகைள ம், மணி மார்ேபாய்- மணியிைழத்த மார்பணி

ைடய ேவந்ேத, இவர்-

இம் னிவர், ஆக எனின் ஆகும்- ஒ ெபா ள் ஆக்கம் ெப க என்பாராயின் அவ்வாேற
சிறி ம் பிைழயின்றி ஆக்கெமய் ம், அழிக எனின் அழி ம்- ேகெடய் க என்றால்
அவ்வாேற அக்கணேம அப்ெபா ள் ெக ம், இவண் ேமகம் வ க எனின் இப்ெபா

இவ்விடத்ேத மைழ ெபய்க என்றால், விதியின் - அவர் விதிக்குமாேற,

அ
ம் வ ம் - அம்ேமக ம் வந் மைழ ெபாழி ம், ஏகம் மனராம் னிவர் ெப ைம
இ வாகும் - ஒ ெநறியில் பிறழ்வின்றி நிற்கும் மன ைடயராகிய இம் னிவர
ெப ைம இத் தன்ைமத்தாகும். இதைன நீ நிைனயா ெதா குவ கூடா எ- .
இதைன நீ என்ப

த யன குறிப்ெபச்சம். "யாைன ைடய பைட காண்டல் இனி"

ெதன்பவாக ன், நாற்பைடயி

ம் மத யாைனப்பைடைய விதந்ேதாதினான். மைழ

வண்ைக ெபா ட் ெப ைம ம், மதயாைன பைடப்ெப ைம ம் சுட்
ெப ைமகள் ஆதற்கும் அழிதற்கு

நின்றன. இப்

ாியவாவன; அவ்வாக்க வழி கள் இரண்டைன ம்

நிைனத்த ெபா ேத ெசய்யவல்லெரன்பான், "ஆகெவனின்....வ ம
ம் விதியின்"
என்றான். ெபாறிவழி ேயா ப்பஃறைலப் பட்டைலத ன்றி ஒ ெநறிேய நிற்கும்
சிறப் க் குறித் , "ஏகமனராமினிவர்" என்றான். னிவர் ெப ைம இ ெவனேவ,
அரசர் ெப ைம ெபா ள் பைட ெயன்ற இரண்டாய் வகுத் ைரக்கப்பட்ட்ட .

88
அரசர்க்குாிய
நிற்குெமன்ப

வைகயாற்ற ள், ெப ைம, ெபா ள் பைட என்ற இரண் ன்ேமல்
அரசியல் ெநறி.

---------அைடந்தவர்கள் காத ெனா டமரரர சாவர்*
கடந்தவர்கள் தமதிகழ்வின் கைடநரகின் ழ்வர்
அைடந்தநிழல் ேபால
னி மில ர கள்
கடந்ததிவ

லகியல் கட ளர் ெசயேல.
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------(பாடம்) * காத

னமரரச ராவர்

உைர :- அ கள் - அரேச, காத ெனா
இம் னிவர் தி வ
இந்திரராகுவர், தம

அைடந்தவர்கள் - உள்ளன் டன்

யைடந்தவர்கள், அமரர் அரசு ஆவர் - ேதவர்கரசராகிய
இகழ்வின் கடந்தவர் - தம

மயக்க ணர்வால் அறத்தின் வரம்

கடந்த ெசயைல இவர்பாற் ெசய்பவர், கைட நரகின்

ழ்வர் - எல்லா நரகி

ம்

கீழ்ப்பட்ட நரகத்ைத யைடவர், அைடந்த நிழல்ேபால் - தன்ைன யைடந்தவர்க்குத்
தட்பம் பயந்
யாவர்பா
றந்த

விகாரமின்றியி க்கும் நிழல்ேபால, அ

ம்

ம் வி ப் ம் ெவ ப் ம் இலராவர், கடந்த
இம்ைமக்கண் இவ் லக ேபாகத்திற் ெசல்

ெசயல் – ேமற்ெகாண்ட
இல்லாத ெசயேல. எ - .

னி ம் இலர் -

இவண் உலகியல் - இவர்கள்
ம் வி ப்ேபயாகும், கட ளர்

னிவர்க்குாிய ஒன்றைன ேவண்ட

ம் ேவண்டாைம ம்

தம்ைம யைடந்தார்க்கு அற ணர்த்தி அவைர நன்ெனறிக் கண் உய்த்த ன், அவர்
அந்ெநறியில் அமரர் பர ம் சிறப்ெபய்

வ

குறித் ,

"அைடந்தவர்கள்....அமரரரசாவர்" என் ம் இவர்பால் மிக்க ெசயல் ெசய்
பிைழப்ேபார் நரகில்

ழ்வ

"கடந்தவர்கள்....நரகின்

கூறி, அரச

ள்ளத்ைத ெநறிப்ப த்தக் க தி

ழ்வர்" என் ம் கூறினான், கடத்தல்,

ன்ன

அறவரம்

கடந் மிக்கெசயல் ெசய்தல்; பின்ன
றத்தல். இகழ்தற்குக் காரணமாகிய ெச க்கும்
அறியாைம ம் மயக்குணர் ம் எல்லாெமய்த இகழ்வின் எனக் காாியத்தாற் கூறினான்.
அைடந்தார் அமரரரசாதற்கும், கடந்தார் நரகில்
வி ப் ெவ ப் க்கள் உளேபா

ம் என்

ழ்தற்கும் காரணராத ன், இவர்

ம் ஐயம த்தற்கு, "அ

என் ம், அைவ உலகியலாய்ப் பிறவிக்ேக வாதல் பற்றித்

ம் னி ம் இலர்"

றக்கப்பட்டன என்பான்.

"கடந்ததிவண் உலகியல் " என் ம், ேமற்ெகாண்ட வி ப் ெவ ப்பற்ற
மனப்பான்ைம ெயன்றற்குக் "கட ளவர் ெசயேல" ெயன் ம் கூறினான். ேவண் த
ேவண்டாைம ம் இன்ைம கட ட்டன்ைமயாத ன், "கட ளவர் ெசய"லாயிற் .

ம்

89
-------இந்திரர்கள் வந்த ப ணிந்த
ெகனி ம்
சிந்ைதயிலர் ெவந் யர்க ெளண்ணிலகள் ெசயி ம்*
தத்தம்விைன ெயன் நமர் பிறெரன நிைனயார்
அந்தரமி கந்த ள்த வத்தரசர் தாேராய்.
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--------(பாடம்.) * சிந்ைதயிலர் ெவந் யர்கணின்னனர்கள் ெசயி
உைர:-- தாேராய் - மாைல யணிந்த அரேச. இந்திரர்கள் வந்
ேவந்தர்களாகிய இந்திரர் தாேம ேபாந் , அ பணிந்
வணங்கி, அ

க எனி

ம் - அ ள் ெசய்க என்

ம்.
- ேதவ லக

- தம் தி வ யில்

ேவண் ப் பரவினா

ழ்ந்
ம்,

சிந்ைதயிலர் - தம் ெசய ன் விைளைவேயாராமல், ெவந் யர்கள் எண்ணிலகள்
ெசயி ம் - ெகா ய தீவிைனகள் அளவிறந்தன ெசய்தா ம், தந்தம் விைனெயன் ம் இ வைகயா ம் வ ம் இன்பத் ன்பங்கட்குக் காரணம் தாம்தாம் ெசய்த விைனேய
என்

நிைனத் ம், நமர் பிறர் என ம் - இன்பம் ெசய்தாைர நமக்குாியார் என்

உவத்த

ம்

ன்பஞ்ெசய்தாைரப் பைகவெரன ெவ த்த

ம், நிைனயார் -

நிைனயாம ம், அந்தரம் இகந் - விண் லகத்ேத ெப ம் இன்பத்ைத ெவ த் ,
அ ள் தவத்தரசர் - அ
ம் தவ ம் நல்கும் ஞானவின்பத்ைத கர்ந்ெதா கும்
தவேவந்தராவர் எ - .
ேமேல "அ
பராவ

ம்

னி மிலர்" என்

கூறியதைன விளக்கு க த்தால் இந்திரர்

ம், ஏைனேயார் தீைம ம் எ த் க் காட்

இம் னிவர் க

ம் திறம் இ

அவ்வி விைனகைள ம்

ெவன்பான் "தந்தம் விைனெயன் " நிைனப்பர் என் ம்,

"நமர் பிறர் என நிைனயார்" என் ம் கூறினான். இ "ெசஞ்சாந் ெதறியி ம்
ெசத்தி ம் ேபாழி ம் ெநஞ் ேசார்ந் நாடா நிைலைம" என்ப . சிந்தித்தவழித் தாம்
ெசய் ம் ெசய ன் விைள

லனாமாத ன், "சிந்ைதயிலர்" என்றான். அந்தரம்,

ஆகுெபயர். தவத் க்கு அ ள் உ வாத ன், "அ ள் தவத்தரசர்" என்ப. இவர்
"அந்தரமிகந்த ள் தவத்தரசர்" என்ற தம்ம பணிவார் ெப ம்
அவ்விண்ணின்பத்ைதத் தாம் ெபா ளாக மதியாைம ணரநின்ற .
னிவைனப் பணிக என வணிகன் கூறல்
இவ்வலகி ெனவ் யி ெமம் யிாி ேனெரன்
றவ்விய மகன்ற ள்சு ரந் யிர் வளர்க்கும்
விைமயின் நின்றவர்தி ந்த ப ந் ன்
விைனக்க டந்தைனவி ளங்கு*விறல் ேவேலாய்.
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90
---------(பாடம்.) * கடந் யிர் விளங்கும்
உைர:-விறல் ேவேலாய் - விறல் ெபா ந்திய ேவைல ைடயாய், இவ் லகில் - இவ்
லகத்தில், எவ் யி ம் எம் உயிாின் ேநர் என்
உயிைரேய நிகர்க்கும் என்
மயக்கமின்றி, அ ள் சுரந்

- எத்தைகய யி ம் எம் ைடய

க தி, அவ்வியம் அகன்

- அவற்ைற றக்கணிக்கும்

- அ ள் ாிந் , உயிர் வளர்க்கும் ெசவ்விைமயின் -

அவ் யிர்கைளப் ரக்கும் ெசம்ைம ெநறியின்கண், நின்றவர் - நிற்கின்ற
இம்ேமேலா ைடய, தி ந்த

ப ந்

- அழகிய சரணங்களிேல

ழ்கி, உன்

ெவவ்விைன கடந்தைன - உன் ைடய தீவிைனயாகிய அ க்கிைனப் ேபாக்கி,
விளங்கு - சீவசுத்தியிைன எய் வாயாக எ- .
விாிந்த

ெதாகுத்தல் என்

ெதாகுத் , மன்

யிைரத் தன்

ம் உத்திபற்றி, ேமேல விாியக் கூறிவந்தவற்ைறத்
யிெரனக் க த

ம், அவற்றிற்கு உ கண் ெசய்யா

அ ள் ாிவ ம், அவற்றிற்கு அற ணர்த்திச் ெசம்ைம ெநறிக்கண்
நின்ெறா குவித்த ம் இம் னிவரர் கடன் என்றானாயிற் . இத்தைகய ெபாிேயார்
தி வ யில் மனெமான்றி வழிபாடாற்றியவழி நிைனக்கும் அவ் வியல்ேப
ண்டாெமன் ம், அ ேவ வாயிலாக நீ உயிர்க்ெகாைல தவிர்ந்

அவற்ைற

வளர்க்கும் உயர் ெசயைல ேமற்ெகாண் , ேபாின்பத் க்குாிய உயிர்த்
(சீவசுத்தி) எய் வாய் என் ம் ெமாழிவான், "தி ந்த

ப ந்

ய்ைம

உன் ெவவ்விைன

கடந்தைன விளங்கு" என்றான். தி வ அ ட்கடலாத ன், அதைன வணங்குதைலப்
ப தெலன்றான். பிறாண் ம் "ெவன்றவர் சரண ழ்கி" என்றவா காண்க. விைனமாசு
நீங்கியவழி உயிர்
கடந்தைன,

ய்ைம ெப வ

குறித் , "கடந்தைன விளங்கு" என்றான்.

ற்ெறச்சம்.

--------மன்னன் னிவைன யாவெனன அறிதல்
என்றினி கூ ம்வணி கன்ெசா க ழாேத
கன் சின ங்கரத லப்பைட மாற்றி
இன்றிவைன ெயன்ைனெதா மாறளிய னியாவன்
கன்

கள்

உைர:-- என்

ன் க

ேமனியின ெனன்றான்.

- எனபதாக. வணிகன் இனி

கூ ம் ெசால் -

க யாணமித்திரனாகிய வணிகன் இனிதாகக் கூறிய ெசால்ைல, இகழா
ேமற்ெகாண் , கன்

273

- ெநகிழா

சின ம் - மிக்குநின்ற ெவகுளியிைன ம், கரதலப்பைட ம் -
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ைகயில் உ விப்பி த்தி ந்த வாட்பைடயிைன ம், மாற்றி உைறயிற் ெச கி ம், இன்

இவைன ெதா மா

ெதா ம் வைகயா , கன்

கள்

க த்தேமனியிைன

க ேமனியினன் - மிக்க

ேபசிய

.

குறித் , "இனி

னிவன்பால் அறங்ேகட்டற்குாிய நல்

ழ்

ஊக்குதலால், "இகழா " என் ம், கூறினார். சினத்ைத மாற் தலாவ

தணிவித்தல்; வாட்பைடைய மாற் தல், ம வ
னிவன

தி ப ந்

குறித்த சிந்ைதயனாயி ந்த ேவந்தன்

னிவன்பால் நன்மதிப் ம் உண்டாமா

கூ ம் வணிகன்ெசால்" என் ம்,
பின்ேனயி ந்

இவைனத்

யேசாமதி அவ்வணிகைன வினவினான் எ -

சின ம் கரதலத்திற் பைட ேமந்தித் தீ

மனத்தில் அன் ம்

என்ைன - இப்ேபா

ைடயனாகிய, அளியன் - அளிக்கத்தக்க இவன், யாவன் -

யாவனாகும், என்றான் – என்
கன்

ன்

ைறேய தணித் ம்

ேமனியிைனக் கண்

அ வ த்

ம் உைறயிற் ெச கிக்ேகாடல். சுதத்த
நின்றைம ேதான்ற, "கன்

கள்

ன்

க ேமனியன்" என் ம், "அளியன்" என் ம் கூறினான். ேமனியின் ேதாற்றத்தால்
ெதா தற்குத் தன் உள்ளம் ெசல்லாைமையக் குறிப்பாற் காட் வானாய், "இன்றிவைன
என்ைன ெதா மா " என்கின்றான். கன்றல், மிகுதல்.
--------வணிகன் னிவன வரலா கூறல்
இங்கலகு ெதா
னிைய யாெவெனனி னி ேகள்
கங்ைககுல திலகனிவன் க ங்கபதி யதைனப்
ெபாங்கு ய வ யில்ெபா வின்றி
தாண்ட
சிங்கமிவ ெனன் ெதளி ேதந் ணாின் ேவந்ேத.*
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-----------(பாடம்.) * ேதர்ந் ணர் வின் ேவந்ேத; ேதர்ந் ணாின் ேவந்ேத.
உைர:-ேதந் ணாின் ேவந்ேத - ேதன் ெபா ந்திய

ங் ெகாத் க்களா யன்ற மாைல

யணிந்த அரசேச, இங்ேக - இங்ேக எ ந்த ளி யி க்கின்ற, உலகு ெதா

னிைய -

அறி ைடேயார் பர ம் இச் சுதத்த னிவைன, யாவன் எனின் - யாவன் என்
ேகடகின்றாயாயின், இ ேகள் - யான் கூறப்ேபாகு மிதைனக் ேகட்பாயாக. இவன்
கங்ைக குலதிலகன் - இவன் கங்ைக குலத்திற்பிறந்த ேமன்ைம ைடயன், க ங்கபதி க ங்க நாட் ற்கு அரசன், அதைன - அக் க ங்க நாட் ைன, ெபாங்கு யவ யில் உயர்ந்த தன் ேதாள் வன்ைமயால், இவன் ெபா வின்றி
ஆண்ட சிங்கம் - இவன்
ெபா ச்ெசாற் ெபாறா நா
ம் தாேன யாட்சி ாிந்த சிங்கம்ேபா ம்
ஆற்ற

ைடயனாவான், என்

ெதளி - என்

ெதளிவாய் அறிவாயாக எ- .
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ணர்

ங்ெகாத் ; ஆகுெபயர். உலகு, உயர்ந்ேதார் ேமற்றாத ன், உயர்ந்ேதாரால்

ெதாழப்ப ம் னிவைன, "உலகு ெதா
னிைய" என்றான். திலகன், ேமலானவன்.
நில லகு அரசெரல்லார்க்கும் ெபா ெவன் ஞ் ெசால்ைலக் ேகட்கப்ெபாறா
வ
ைடய தனக்ேக உாிய என் ம் ஊக்க ம் உட்ேகா ம் உைடயனாதல்
ேதான்ற, "ெபா வின்றி
தாண்ட" என் ம், பைகயரசர்க்கு அச்சத்ைத
விைளத்தலால் "சிங்கம்" என் ம் கூறினான். ேமனியின் நிற ம் தவக்ேகால ம் பிற ம்
கண் கன்றிய சின ம் ைகயில் வாட்பைட ம் ஏந்தி மனம் ம ண் நின்ற
யேசாதமதிக்கு அறி றத் கின்றா னாத

ன், "சிங்கமிவன் என்

ெதளி" என்

வணிகன் ெசப்பினான். அரசன்பால் வியப் ெமய்ப்படேவ, கண்ட வணிகன் ேம
சில கூ கின்றான்.

ம்

------------ேமகெமன மின் ெமன * வில் ெமன வல்ேல
ேபாகெமா ெபா ளிளைம ெபான் நனி ெயன்ேற
ஆக ற வ ள்ெப கு மெறெனடத னியேல +
ேபாகமிகு ெபான்

லகு குவெனன நிைனவான்.
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-----------(பாடம்.) * மின்னிென . + னயேல.
உைர:-ேமகெமன மின்
ம்ேபால, ேபாகெமா

ெமன வில்

ெமன - ேமக ம் மின்

ெபா ள் இளைம -

ம் இந்திரவில்

ைறேய ேபாக ம் ெபா

ம்

இளைம ம், வல்ேல நனி ெபான் ம் என் . விைரய மிகக்ெக ம் என் , ஆக - ெதளிய
ணர்ந்தானாக,

ற - ற

ேமற்ெகாண் , அ ள் ெப கும் அறேனா

மிகுதற்குாிய நல்லறத்ேதா , அதன் இயல் - அதனால் இய

- அ ள்

ம் பயனாகிய, ேபாக மிகு

ெபான் லகு - இன்பம் மிகுவிக்கும் றக்க லைக, குவன் என நிைனவான்அைடேவன் என் அக்க ங்கபதி நிைனவானாயினன் எ- .
ேமகம் த ய ன் ம் ைறேய ேபாகம் தி ய ன்றற்கும் உவைம. ஆமிடத்
விைரயவாகா ெமனெமலச் சிறி சிறிதாய் ஆத ம் ெக மிடத் மிக விைரவில்
இறப்ப ம் மிகுதியாகக் ெக த

ம் இப்ேபாகம்

த ய

"வல்ேல நனி ெபான் ம்" என்

கண்டான். அவ்வா

ன்றற்கும் இயல்பாத ன்,

கண்டாற்குத்

றேவ

ணிெபா ளாய்த் ேதான்றிய ெதன்பார், "என்ேறயாக" என் ம் " ற நிைனவான்"
என் ம் கூறினார். அ ைள வளர்க்கும் நல்லறம் ைசன த மெமன் ணர்ந் அதைனக்
கைடப்பி த்தைம ேதான்ற, "அ ள் ெப கு மறென " என் ம், அதைன
ேமற்ெகாண்ெடா கியவழி ெயய் ம் பயன் றக்கவின்பம் என்றற்கு, "அதன் இயேல
ேபாகமிகு ெபான் லகு" என் ம் நிைனத்தான். இய ம் பயைன இயெலன்ேற
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ெயாழிந்தார்; வழக்கின் பயைன "அன் ற் றமர்ந்த வழக்ெகன்ப" 1 என்றாற்ேபால.
ெபான்

லகு நிைனதற் ேக

ஈெதன்பார், "ேபாகமிகு ெபான்

லகு" என்றாெரன்க.

------------1. குறள். 75. (பாடம்.) * யணிேதர்.
நா நக ரங்க நலங்ெகாள்மட வா ம்
ஆ ெகா யாைன அதிர் ேதர்* ரவி காலாள்
சூ
மாைலகுைழ ேதாள்வைளெயா டாரம்
ஆைட த லாயினெவா டகல்கஎன விட்டான்.
உைர:-- நா

நகரங்க

ம் - நா
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நகரங்கைள ம், நலம் ெகாள் மடவா ம் -

அழகுெகாண்ட மகளிர்கைள ம், ஆ ெகா

யாைனெயா

- அைசகின்ற

ெகா ேயந்திய யாைனப் பைடயிைன ம், அதிர் - பைகவர்க்கு ந க்கத்ைதச்ெசய் ம்,
ேதர் ரவி காலாெளா

- ேதர்ப்பைட குதிைரப்பைட காலாட்பைடகைள ம், சூ

மாைலெயா - தான் அணிகின்ற
ைய ம் மாைலைய ம், குைழ
ெதாள்வைளெயா ஆரம் - காதிலணி ம் குைழயிைன ம் ேதாளிலணி ம்
வைளகைள ம் மார்பிலணி ம்
பட்

ம் ப த்தியி

த் மாைலயிைன ம், ஆைட

மியன்ற உயாிய உைட

விட்டான் – நீக்குமின் எனத்

தலாயினெவா

-

த யவற்ைற ம், அகல்க என

றந்ெதாழித்தான் எ- .

நா நகரங்க ம் என்பைத உம்ைமத்ெதாைகயாக்கா விைனத்ெதாைகயாக்கி
உலக
ம் திரண் ஒ ங்குவாி ம் வழங்கத் தவா வள ைடைமயின் ஏைன
நாட்டவ ம் நகரத்தவ ம் வி ம் ம் நகரங்க

ம் என் ைரத்த

ெமான் . நலம், இன்ப

கர்ச்சிக்கு ேவண் ம் ெபண்ைம நலம். மடவார், இைளயமகளிர். ேதாள்வைள,
வாகுவலயம் என் ம் கூறப்ப ம். ஒ
ம் உம்ைம ம் எண் ப் ெபா ட் .
ஒ ெவன்ப ஏைனயிடத் ம் கூட்டப்பட்ட , "என் ம் என ம் ஒ
ஒன் வழி ைடய எண்ணி ட் பிாிந்ேத" என்ப ெதால்காப்பியம்.
நிற்ற ன், மாைல

ம் ேதான்றி,
ற ள்ளம்

த யவற்ைறக் ெகாணர்ந்தாைர ேவண்டாெவன விலக்கினான்

என்க. வி தல், பற் வி தல், தலாயின என் ழி எய் தற்குாிய சாாிைய
விகாரத்தால் நிைலயாதாயிற் .
--------வானவ மண்ணின்மிைச யரசர்க மைலேமல்
தானவ ம் வந் ெதா தவ
ெகாண்டான்
ஊனமன மின்றி யிர் கட்கு தி ன்னிக்*
கானமைல நா கள்க லந் திாி தின்றான்.
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கி

94
---------(பாடம்) *

ள்ளி.

உைர:-- வானவ ம் - விண் லகத் த் ேதவர்க ம், மண்ணின் மிைச யரசர்க ம் மண் லகத் ேவந்தர்க ம் மைலேமல் தானவ ம்-ேச
த ய மைலகளில்வா ம்
வித்தியாதரர்க

ம், வந் -தன்பால் வந் , ெதா தவ

ெகாண்டான்-ெதா

வணங்கும் தவெவா க்கத்ைத ேமற்ெகாண்ட இச்சுதத்தன், மனம் ஊனம் இன்றிமனத்திடத்ேத குற்றமான நிைன

சிறி

மின்றி, உயிர்கட்கு உ தி

ன்னி-உயிர்கட்கு

உ தியானவற்ைறேய நிைனந் , கானம் மைல நா கள்-கா ம் மைல ம் நா ம்
த ய எல்லா விடங்கட்கும் ெசன் , கலந் திாிகின்றான்- ஓாிடத் ம்
நிைலேபாின்றித் திாிந்ெதா குவானாயினான் எ- .
சுதத்தன் ேமற்ெகாண்

ந்த தவக்ேகாலத்தின் சிறப் ம் ஒ க்கத்தின் வி ப்ப ம்

கூ வான், வானவ ம் தானவ ம் மண்ணிடத்

ேவந்த ம் வந்

ெதா ம் சிறப்பிைன

ெய த் க்கூறினான். நன்னிைனேவ நிைன ம் மன ைடயனாயி
பயிற்சி வாசைனயால் ெநஞ்சில் நிைன வாயிலாகக் குற்றம் சிறி
தன்ைனக் காத் க்ெகாண் ெடா குமா
கு தி

ம், பண்ைடப்
ண்டாகாவா

ேதான்ற, "ஊனம் மனம் இன்றி உயிர்கட்

ன்னி" என் ம், கானம் மைல நா

த யவற் ள் ஏேத

ேமாாிடத்ேத

நிைலத்தி ப்பின் அ வாயிலாக வி ப் ெவ ப் க்கள் பிறந் வி
மைல நா கள் கலந் திாிகின்றான்" என்
ஓாிடத் ம் தங்காைம ெபற்றாம்.

மாத ன், "கான

வணிகன் கூறினான். கலந்ெதனேவ,

--------யா மல ெதன மல தித மல ெதன் ம்*
மான ைட மாதவனின் ேமனிமகி ழானாய்
ஏைனவிைன மாசுதன

வினி

ஞானெவாளி நைகெசய்குணம் நா

வாேத†
மணி கின்றான்.
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-------------(பாடம்) *னியலாேத.
உைர:- இன்ேமனி-தனக்கு இனிதாய் அைமந்த ேமனியான , யா
மல - யா
என்

ம் அன்

ம்-என்

க

எனக்ேக ாிய

மல

மன் , இத ம் அல -நலம் ெசய்வ

ம், மான ைட மாதவன்- அறி ப்ெப ைமயிைன

மாதவன், மகிழானாய்-அதன்பால் பற் ச் சிறி ம் இலனாய், தன
ேமனியில், ஏைனவிைனமாசு-ஏைனவிைனகளாகிய குற்றத்தா

என
மன் ,

ைடய

உ வின்-தன

ண்டாகும் வைசயிைன,

95
நி வா -ேமற்ெகாள்ளா , ஞானெவாளி நைக ெசய்குணம்-ஞானெவாளி விளங்கச்
ெசய் ம் நற்குணத்தா ண்டாகும் இைசயாகிய அணிகலன்கைள, நா
அணிகின்றான்-எப்ேபா ம் ேமற்ெகாண்
ப் பானாயினான் எ- .

ம்

"உ வின் மிக்கேதார் உடம்ப ெப த மாிேத"1 என்ப வாக ன், "இன்ேமனி"
ெயன்றார். உடற்குண்டாகும் ஆக்கக் ேக களால் உயிர்க்கு இன்ப ம் ன்ப ம்
உண்டாத ன், "என " என் ம், உயிர் நீங்குங்கா ம் உடனி ந்
"என " என் ம், உடேலா

பின் பிாித ன்

கூ யி க்குமள ம் உயிைரத் தன்ைனப்

பிாியெவாண்ணாதப பற் ச்ெசய்வித்த ன், "இதம்" என் ம், உடம் மக்களாற்
க தப்ப
ம் அக்க த்தைனத் ம் பிறப்பிற் ேக வாய்த் ன்பம் பயத்தல்பற்றி
"யா மல எனத மல இத ம் அல என் ம் மான ைட மாதவன்" என் ம்
கூறினான். உடைல நிைலயில் ெபா ெளன்றறிந் , அ ெகாண்
ெசய்

ெகாள்

நிைலத்த பயைனச்

த ன் ெப ைம பிறிதில்ைல யாத ன், "மான ைடயமாதவன்"

என்றார். ஏைனத் தீவிைன

ற் ம் பழி ம் தீராவைச ம் பயத்த ன், "விைனமாசு"

என் ம், நல்விைன க ம் ஞான ம் பயத்த

ன், அதைன அழகு த ம் அணியாக்கி,

"நா ம் அணிகின்றான்" என் ம் கூறினான். வைச என் ம் நிைலத் தி ப்ப
"நி வா " என்றார்.

பற்றி

--------------1 சீவக. 2752
ஈ ன் னி ேயாகின ெப ைம யிஃதிைறவ*
கா ப ெகாைலயிெனா க யவிைன நின்ைனக்
கூ வெதா ழிந்த ெகாள்† இன் ெகாைல ேவேலாய்
நா வெதன் ஞம

யிைவ ந

கலகண் காணாய்‡
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--------(பாடம்) *ெயனி ைறவ † ெதாழிந்த

ெகால்

‡ யிவனல்

கலர்கள் காணாய்.

ற

காணாய்; யிைவ ந

உைர:- இைறவ-அரேச, ஈ இல்

னி-ஒப்பற்ற இச்சுதத்த

னிவன , ேயாகின

ெப ைம-ேயாகத்தின் ெப ைம, இஃ -இத்தன்ைமயாகும், ெகாைலேவேலாய்உயிர்கைளக்ெகால்

ம் ேவைல ைடய ேவந்ேத, கா ப

ெகாைலயிெனா -

காட் டத்ேத ெசய்த உயிர்க்ெகாைலயால் உண்டாகிய, க ய விைன- ன்பம் த ம்
தீவிைனயான , இன்

கூ வெதாழிந்த

கண்டதனால் நின்ைன வந்தைடயா
இனி ேவ

பல நிைனவ

ெகாள்-இப்ேபா

ஒழிந்தெதன்

ேவண்டா, ஞம

நீ இம் னிவைனக்

ெகாள்வாயாக, நா வ

இைவ ந

என்-

கல-நீ ஏவிய நாய்கள் இம்

96
னிவைன நண்ணாவாயின, கண்காண்-அவற்ைற நின் கண்களாேல நன்கு
காண்பாயாக எஇம் னிவன்பால் யேசாமதிைய ஆற் ப்ப த்
நன்ெனறிப்ப த் ம் க த்தின னாத ன், க

அவன் கூ ம் அறத்தால்

யாண மித்திரன் "ஈ ன் னி ேயாகின

ெப ைம இஃ " என்
ன்ெமாழிந் ெகாண் , அவைனக் கண்ட காட்சியால் வ ம்
பயன் இ ெவன்பான் "கா ப ெகாைலயிெனா க ய விைன நின்ைனக் கூ வ
ெதாழிந்த
இனி

ெகாள்" என்றான். ஒ , ஆ

பின் ெபா ட் . தன் கூற்றிைன யேசாமதி

ஏற் க் ேகாடற்கு, யான் கூ வைதத்

ணிதற்குச் சான்

ேவ

வி ம்ப

ேவண்டா என்பான் "நா வெதன்" என் ம், தீங்கு ெசய்யப் ேபாந்த நாய்க்கூட்டம்
அ ெசய்ய ந கமாட்டா ேசய்ைமக்கண் நின்ெறாழிந்தைமேய ேபாதிய சான்றாம்
என் ம் அதைன நீ நின்கண் ெணதிேர காண்கின்றாய் என் ம் கூ வான்
"ஞம

யிைவ ந

கல" என் ம் "கண்காணாய்" என் ம் கூறினான், கண்காண் என்ற

காட்சியளைவ காட் யவா ,
--------யேசாமதி னிவன் தி வ யில் தன் தைலையயாிந்
என்றவ ளங்ெகாள வியம்பின னியம்பச்*
ெசன் தி வ மலர்கள் ெசன்னிமிைச யணியா
இன்ெறன பிைழதணிய என்றைல யாிந்ேத

ப யிடக் க

நின்ற னி சரணி வ‡ ெலன் நிைன கின்றான்.

தல்
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--------------(பாடம்) *வியப்ப. † சரணினிட.
உைர:- என் -என்பதாக, அவன் உளம் ெகாள- யேசாமதியின் மனம் ஏற்குமா ,
இயம்பினன்-ெசால் ய க யாண மித்திரன், இயம்ப- னிவைன வணங்குமா
உைரக்க, ெசன் -அ ேக ெசன் , தி வ மலர்கள் ெசன்னிமிைச யணியானிவ ைடய அழகிய பாதமாகிய தாமைரப் ைவ வணங்கித் தன் தைலயில்
சூ க்ெகாண் , இன் -இப்ேபா , என
என்தைல அாிந் - என்

பிைழ தணிய-என் குற்றெமல் லாம் நீங்க,

ைடய தைலைய ய த் , நின்ற னி-தவெநறியில் ச யா

நின்ற சுதத்த னிவ ைடய சரண் இ வல்-தி வ யில் ைவப்ேபன், என்
நிைனகின்றான்-என் யேசாமதி நிைனப்பானாயினன். எஇயம்பினன், விைன தல்ேம னின்ற விைனப்ெபயர். இயம்பக் ேகட்ட ம் யேசாமதி
னிவன கைள வணங்க நிைனத்த ன், வணங்குமா

ைரத்தாெனன்

97
உைரக்கப்பட்ட . தி வ ைய மலராக உ வகம் ெசய்தைமயின், வணக்கத்ைதச்
ெசன்னிமிைச யணிதெலன்றார். உயிர்க்ெகாைலேய ெசய் கன்றிய உள்ள ைடய
மறேவந்தனாத ன், தைலயாிந்

வழிப ம் மறவர் ேபாலேவ நிைனப்பான் "என்தைல

யாிந் நின்ற னி சரணி வல்" என் நிைனக்கின்றான். "நின்ற னி" ெயனேவ,
தவேயாகத்தில் சுதத்தன் ச ப்பின்றி நிற்குமா ெபற்றாம். இவ்வா நிைனத்த
ேவந்தன் தன் உைடவாைள

வத் ெதாடங்குத ன், அவன் க த்

வணிகன் நன்கு

அறிந் ெகாள்ளத்தக்க நிைலயில் ெமய்ப்பட்டைம கண் , அவன் ேம

ம் சிலகூறி

அரசன் க த்ைத மாற் கின்றான்; அ வ ம் ெசய் ளிற் கூறப்ப கிற .
--------க யாணமித்திரன் த த் ைரத்தல்
இன்ன நிைனந்ததிவ னின் ைக ெய த்ேத
மன்னநின் மனத்த வி ந்தி மனத்தில்
தன் யிாின் மன் யிர் வளர்க்ைகதக வானால்
நின்

யிைர நீகைளயி னின்ன ள ெதன்னாம்.

உைர:- இவன் நிைனந்த
என் -என்
ெதா

வணிகனான க
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இன்ன -இவ் யேசாமதி நிைனத்த

இத்தன்ைமத்தாகும்,

யாணமித்திரன் உணர்ந் , ைகெய த் -ைகெய த் த்

த த் , மன்ன-ேவந்ேத, நின்மனத்த

வி த்தி -நின்மனதில் நிைனத்த

எண்ணத்ைத விட்ெடாழிப்பாயாக, மன் யிர்-உலகில் நிைலெப ம் உயிர்கைள,
மனத்தில் தன் உயிாின் வளர்க்ைக-மனதில் தன் ைட உயிர் ேபாலக் க திப்ேபணி
வளர்ப்ப , தக -தகுதியாகும். ஆனால்-அவ்வாறாயின், நீ நின் உயிைரக் கைளயின்-நீ
நின் ைடய உயிைரப் ேபாக்குவாயாயின், இன்ன ள் அ என்னாம்-பின் நீ
ெசய்தற்குாிய இனிய அ ட்ெசய்ைகயான எவ்வா இய வதாம் எயேசாமதி தன் தைலைய யாிந்

னிவன் தி வ யி

டக் க திய க த்ைதத்

ெதளிய ணர்ந் ெகாண்டைமயின் "இன்ன நிைனந்த திவன்" என் ம்,
அச்ெசயைலத் த த்த னால் "ைகெய த் நின் மனத்த வி த்தி " என் ம்
கூறினான். தான் ெசய்த குற்றெமல்லாம் ெகடேவண் னன், அரசன் அ ளறம்
ேமற்ெகாள்வேத தக்கெதன்கின்றா னாக ன் "மனத்தில் தன் யிாின் மன் யிர்
வளர்க்ைக தக " என் ம், அதைனச் ெசய் ம் விைன தல் நீ யாத ன், நீ
நின் யிைரப் ேபாக்கிவி ன், அ ள்விைன யின்றாகி, நின்க த் ம் நிைறெவய்தா
ெதன்பான் "இன்ன ள ெதன்னாம்" என் ம் கூறினான். இரட் ற ெமாழிதலால்
நின்ன ள என் ெகாண் நினக்குாிய அ ட்ெசய்ைக இன்றாத ன், அதனால்
ஒ பய ம் இன்றாம் என் உைரத் க்ெகாள்க.

98
வணிகன் ேம ம் சில கூறல்
ன்ன ைர ெசய்தெபா ள்
ந்தில
யப்
பின் மிைக பிற
ள* ேபசுதிற நிைன ந்
ன்
பின்

வயின்†

ன்னி

நிைன கின்றவி

ணிந் பிைழ

ராய்

பீைழெபாி ெதன்றான்.
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----------(பாடம்) *பிற
உைர:-

ைர. †

ன்

யிாின்.

ன்னம் உைரெசய்த ெபா ள்

ெபா ள் இன்

ம்

யவில்ைல.

ந்தில .-

ய-ெசால்

ன்ேன யான் ெசால் ய

த்தற்கு, பின்

ம் மிைக பிற ம்

உள- ெசால் ய அப்ெபா ட்கும் மிகுதியாக ேவ பல ம் உள்ளன, ேபசுதிறம்
நிைன ம் ன் வயின் ன்-வாயாற் ேபசும் ெசால் ம் மனத்தால் நிைன ம்
நிைன ம் ஒன் ேச
பிைழ

ன்ேன, இ

ணிந் -இவ் யிர்க்ெகாைலையச் ெசய்யக் க தி,

ராய்-பண்ைடப்பாவத்ைதப் ேபாக்காயாயிைன, பின்

பின்ன ம் நீ நின் தைலையயாியக் க
ன்பம் பயக்கும் தீவிைனயாகும் என்

ம் நிைனகின்ற இ -

ம் இக்க த் , பீைழ ெபாி
ெசான்னான் எ-

ன் ,

என்றான்-மிக ம்
னிவன

தவப்ெப ைம யீ என் ம், அவ ைடய காட்சிச்சிறப்பால் அரச ைடய தீவிைன
நீங்கின என் ம் அதற்கு அவேனவிய நாய்கள் னிவைன ந காைம தக்க
காட்சியளைவ யாெமன் ம் கூறி இனிச் ெசய்யத்தகுவன ம் பிற ம் கூறி
க்கு
ன்ேன அரசற்குச் சூழ்ச்சி பிறந்த ெமய்ப்பட்டைம கண் தன் ேபச்சு ெநறிமாறிய
கூ வான், " ன்ன ைர...பிற
ள" என் ம், இப்ேபச்சு
வில் அரசன் தான்
ெசய்யத்தக்கதைன வாய்விட் ச் ெசால் ச் ெசயல்வைக யாராய்ந்
ணிவ ேவண்
ெமன்றற்கு, "ேபசுதிறம் நிைன ம்
கூறினான். எண்

பீைழ,

ன் இ

ணிந் " என் ம்
ம்

ெசய் தி ந்த பாவத்ைத மிகுதிப்ப த் த ன்,

ராய்" என்றான்.பாவம் உயிைரக் கீழ் ேநாக்கித் தள்

என்றான்.
லாயி

ைவயின்

ம்ைம விகாரத்தால் ெதாக்க . இத் ணி , ேம

உயிர்க்ெகாைலயாய்ப் பண்
"பிைழ

ன்

ர்தல், அைடத்தல். "பின்

த ன், "

ம் நிைனகின்ற இ " என்ற

ராய்"

கூறிய கூற

ம், "ெபற்றதன் ெபயர்த் ைர நியமப்ெபா ட்" டாதல்பற்றி, நியமித்தவா .
ன்பம்.

மன்னன் ெதளிந்
னிவைனப் பர தல்
மன்னவன் மனத்ைத வி த்த ள்* வளர்க்குஞ்
ெசான்னவில் சுதத்த னி ைணமல+ ர க்கண்
ெசன்னி
ன் மலர் ெசன் ற வணங்கிப்
பன்னிய
----------

விைறவெவமர் பவ

ெமன்றான்.

283

99
(பாடம்,) * விாித்த ள் + ெதான்மலர்,

ைணமலர்.

உைர:- மன்னவன் - ேவந்தனாகிய யேசாமதி, மனத்தைத வி த்

- தன் மனத்தில்

நிைனத்த எண்ணத்ைத விட்ெடாழித் , அ ள் வளர்க்கும் ெசால் நவில் சுதத்த னி அ ளாகிய அறத்ைத மிகுவிக்கும் ெசாற்கைளேய ெசால் ம் இயற்ைக ைடயனாகிய
சுதத்த

னிவ

ைடய,

ைணமலர் அ க்கண் - தாமைரேபா

தி வ யி ம், ெசன்னி
யிற்ெகாண்ட வான

ன் மலர் ெசன் உற வணங்கி - தைலயில் சூ ய
னிவன் தி வ யிற் ெசன் ெபா ந் மா
ழ்ந்

வணங்கி, இைறவ - ெப மாேன, எமர் பவம்
வைக

ம் இரண்

ம் - எம் ன்ேனா ரைடந்த பிறப்

ற் ம், பன்னிய ள் என்றான்-உைரத்த ள்க என்

ேவண் நின்றான். எ- .

வணிகன் கூறியவற்ைற உளங்ெகாளக் ேகட் த் ெதளிெவய் தினைமயின், "மனத்ைத
வி த்தான்" என்றார். எவ் யிர்க்கும் அ ேள நிைனத

ம் ெசய்த

ம் உைடயனாத ன்,

னிவைன, "அ ள் வளர்க்கும் ெசால் நவில் சுதத்த னி" என்றார். ெசால் ேமல் ைவத்
ேதாதினாராயி ம் ஏைன நிைன ெசயல்க ம் ெகாள்ளப்ப ம் என்க. தன்
தன்ைமயின்றி அம் னிவன் ெசய் ம் அ ள் வயத்த னானைம ேதான்ற
" ைணமலர க்கண்........வணங்கி"னான் என

ணர்க. அறங்ேகட்கின்றைமயின்,

"இைறவ" என் ம், தன் ன்ேனார் ெசய்த ெசய்விைனப்பயைன யறிதல்
ேவட்ைக ைடயனாத ன் "எமர் பவம்
ம் பன்னிய ள்" என் ம் ேவண் னான்.
பன்னிய ள், ஒ
உயர்ெசால்.

ெசால்லாய் உைரக்க என்

ம் ெபா ள் பட நின்ற . இஃ

னிவன் அேசாகன் எய்திய பிறப்பிைனக் கூ தல்
ஆங்கு னி யவதியி னறிந்தெபா ளதைன
வாங்கியவ ண ம்வைக ைவத்த ள்ெசய் கின்றான்
ஈங்கு னியற்றிய தவத்தினி னேசாகன்
ஓங்கு க ழம லக ெமான்றி

வந்தான்.
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உைர:-ஆங்கு-அப்ெபா
, னி-சுதத்த னிவன், அவதியின் அறிந்த
ெபா ளதைன வாங்கி-அவதி ஞானத்தாேல அறியப்ப வதாயி ந்த
ற்பவப்ெபா ைள ணர்ந் , அவன் உண ம் வைக ைவத் -யேசாமதி நன்கு
உணர்ந்

ெகாள்

ம்

ைறயில் வகுத்தைமத் , அ ள் ெசய்கின்றான்-

உைரப்பானாயினான், ஈங்கு-இவ் லகத்ேத,

ன் இயற்றிய தவத்தினின்- ன்ேன

ெசய்த தவத்தின் பயனாக, ஓங்கு கழ் அம லகம் ஒன்றி

ள்- தற்கண் உயர்ந்த

100
கைழ ைடய ேதவ லகங்கள் ஒன்றி

ள்ேள, அேசாகன் உவந்தான்-அேசாகனாகிய

மன்னன், இன் ற்றி ந்தான் எ- .
அவதி, சம்மியஞானவைக ஐந்த

ள் ஒன் . அைவ மதி ஞானம், சுதஞானம்,

அவதிஞானம், மனப்பாியயஞானம், ேகவல ஞானம் என்பனவாகும். விகலம்,
சகல நிச்சயம் எனவ ம் வைக

ன்ற

லம்,

ள், இந்த அவதி ஞானம் விகலத்தின் பாற்ப ம்

என்பர். இந்த ஞானத்தால் இறப்பில் நிகழ்ந்தன ம், எதிர்வில் நிகழ்வன ம்
அறியப்ப தலால், இதைனக் காட்சியறி ெவன் ம் கூ வர். பண்ைட நிகழ்ச்சிகைள
நிரேல எ த் க்ேகட்கும் ேவந்தன் மனம் ெத ண் அ ளறம் ேமற்ெகாள்ளத்தக்க
ெநறியின்கண் ைவத் ஓ கின்றா ெனன்பார் "ெபா ளதைன வாங்கி அவ ண ம்
வைக ைவத்த ள் ெசய்கின்றான்" என்றார். அறிந்த, அறியப்ப வதாயி ந்த ெவன்ப .
அம லகத்ைத இந்திரபடலெமன் ம், அஃ

அ பத்

ன்

வைகப்ப ெமன் ம்

கூ பவாத ன், அவற் ள் ஒன்றி ெலய்திய அேசாகைன "ஓங்கு க ழம லக
ெமான்றி

வந்தான்" என்றார்,. "அந்தரத் த பத்

ன்றதாகிய இந்திரப்

படல ம்"1 என் சான்ேறார் கூ வ காண்க. நல்விைன யாற்றிப் கெழய்திேனா
லக ெமன்றற்கு "ஓங்கு கழம லகம்" என்றாெரன ணர்க. உவந்தான் என இறந்த
காலத்தாற் கூறியதனால் தற்கண் என்ப வ விக்கப்பட்ட .
--------------1. ேம

91.

அேசாகன் பின் பிரமகற்பத்தில் இனிதி த்தல்
அ மணியி ெனாளிதிக மமரனவ னாகிப்
பிரம ல கத ண்மிைக ெப கடல்கள் பத் ம்
தி மணிய ைண ைலய ெதய்வமட வாேரா
ட ைமயில னகமகிழ்வி னம மவன்* மாேதா.
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--------(பாடம்) *மகிழ்வின் ம

மன்

உைர:- அவன்-அேசாகன், அ மணியின் ஒளி திக ம் அமரனவன் ஆகிகிைடத்தற்காிய மாணிக்க மணியின
பின் பிரமகற்பத்தில், மிைகெப
பத் க்கடற்காலம், தி மணிய

ஒளி

சும் ேதவனாகி, பிரமன் உலகத

ள்-

கடல்கள் பத் ம்-மிகுதியாகப்ெபற்ற வாழ் நாட்கள்
ைண

மணிமாைல யணிந்த இரண்டாகிய

ைலய ெதய்வ மடவாேரா -அழகிய

ைலயிைன ைடய ெதய்வமகளி டன்,

அ ைமயிலன்-ேபாக கர்ச்சிக்கண் அ ைம சிறி மின்றி மிக்க, அகமகிழ்வின்
அம ம்-மனமகிழ்ச்சிேயா வி ம்பி ைறவானாயினான் எ- .
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ேதவர்கள் ெசம்மணிேபா ம் நிற ைடய ேமனியராக ன், "அ மணியின் ஒளி
திக ம் அமரனவனாகி" என்றார். "ஒளி மிழ்ந் திலங்கு ேமனி பாிதியி னியன்ற
ெதாக்கும்"2 என்

ேதவ ம் கூ வர். ேதவ லகத் ச் ெசௗதர்ம கற்ப தலாகக்

கூறப்ப வனவற் ள், நான்கு லட்சம் விமானங்கைள ைடய பிரமகற்பத்தில்
அேசாகன் இ ந்தான் என்க.
---------2 சீவக 2800
வைக ேயாகங்க

ம்

ற்றி நால்வைக ஆராதைன தியானத்தால் உடம் நீங்கி

அமர லகு குேவார் பிரமகற்பம் குவெரன்ப [1] ைசன ன்
. பிரம
பிரேமாத்தர கற்ப ேதவர்க க்கு ஆ ள் பத் க்கடலாகும். கடெலன்ப ைசன
ல்களிற் கா

ம் கால அள . "அயனம் ஆண் , பைண கம்

யனந்த மீறாக், கண் தற் காலேபதம்" [2] என வ வ
திைளத் க்ெகாண்
இன்ெசய்வாயவேரந்
ன்பத்

காண்க. மகளி ாின்பத்தில்

த்தைல, " ன்ெசய்நல் விைனயினால்

கி ன் மின்னனார்,

ெகாங்ைகயர், வந்திைடச் சூழ்ந்திட வணங்க வானவர், அந்தமி

ளமரன் ேமவினான்" [3] என்

தி மணிய,

வம் பல்ல பவ்வேம

ேம மந்தர ராணம் கூ மா

காண்க.

ைண ைலய என்பன குறிப் ப் ெபயெரச்சங்கள். மகளிாின்பம் எளிதிற்

ெப வதன்றாக ன், அதைன இனி

எளிதிற் ெப ம் அேசாகைன "அ ைமயிலன்"

என்றார்; "அஞ்ெசால் மடவார்தம் மார்வக் களிெபாங்க, ெநஞ்சத் தயிேலற் ம் நீள்ெவங்
க

ர்ந் ம், குஞ்சிக் களியாைனக் ேகாட்டழ

கட

ள்ேள" [4] எனச் சான்ேறார் கூ வ

ட்பட் ம்,

ஞ்சிற்

லகந்ேதா

ன்பக்

காண்க. மா ம் ஒ ம் அைச.

-----------1. ேம மந். 375. 2. ேம . 94. 3. ேம . 511. 4. சீவக. 2792.
அமிர்தமதியின் பிறப் ெநறி கூ தல்
வஞ்சைனயி லன்ைன டன் மன்னவைன நஞ்சின்*
ஞ்சும்வைக சூழ்ந் ெதா ேநாய்
மாகி
அஞ்சின்ெமாழி யமிர்தமதி ய நரகின் ழ்ந்தாள்
நஞ்சைனய விைனந ய நாமநைக ேவேலாய்.
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---------(பாடம்.)* ெயஞ்ச
உைர:- நாம நைக ேவேலாய் - அச்சம் ெபா ந்திய ஒளி

சும் ேவைல ைடய

ேவந்ேத, வஞ்சைனயில் - வஞ்சைனயாக, மன்னவன் - ேவந்தனாகிய யேசாதரைன,
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அன்ைன டன் - அவன் தாயாகிய சந்திரமதி டேன, நஞ்சில்
விடத்தால் இறக்குமா
குட்டேநா

உண்பித் , ெதா

ேநாய்

ஞ்சும் வைக சூழ்ந்

மாகி - உடல்

ம்

ற் , அ நரகில் - நீக்குதற்காிய நரகத்திேல, நஞ்சைனய விைன ந

தான் உண்பித்த விடத்ைதப்ேபா

ம் தீவிைனயான

-

ய-

வ த்த, அம் சில் ெமாழி

யமிர்தமதி - அழகிய சிலவாய ெசாற்கைள ைடயளான அமிர்தமதியானவாள்,
ழ்ந்தாள் - ழ்ந் வ ந்தவாளாயினாள் எ- .
வஞ்சைனயாக நஞ்சூட் த் தன் கணவனான யேசாதரைன ம் அவன்தாய்
சந்திரமதிைய ம் ெகான்றைதக் குறித் , "நஞ்சில் ஞ்சும் வைக சூழ்ந் " என்றார்.
காரணம் காாியமாக உபசாிக்கப் பட்ட . அச்ெசய ன் விைள ெதா ேநாயாய்
இம்ைமயில் வ த்திற் ெறன்றற்கு, "ெதா ேநாய்

மாகி" என் ம், ம ைமயில்

நரகைடந்தா ெளன்றற்கு, "நஞ்சைனய விைனந ய" "அ நரகின் விழ்ந்தாள்" என் ம்
கூறினார்."அஞ்சின்ெமாழி யமிர்தமதி" ெயன்ற குறிப்பால் ெசால் ற்
சின்னைம றி ம் தீய நிைன ெசயல்களிற் பன்ைம ண்ைம ேதாற் வித் இகழ்
லப்ப த்திற் .
நரகவைககைள னிவன் ேவந்தற்குக் கூ தல்
இ ளினி ளி ள் ைகெயா டள மணல் பர ன்
ம ள்ெச
வினெபா ளின் வ ெபய மைவேய
ெவ ள்ெசய்விைன த
யரம் விைள நில மிைசப்பத்*
ெத ளிெய + வைகநரக குழிகளிைவ தாேராய்.
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-----------------(பாடம்) *மிைசயத். + ெத ளிென .
உைர:-தாேராய் - மாைலைய யணிந்த ேவந்ேத, ெவ ள் ெசய்விைன த
மயக்கத்ைதச்ெசய் ம் திவிைனகள் பயக்கும்
ெத ளி - வந்

யரம் -

ன்பம், விைள ம் நிலம் இைசப்பத்

வ த் ம் இடங்கைள யாம் ெசால்லக்ேகட் த் ெதளிந்

ெகாள்வாயாக,

நரக குழிகள் இைவ - நரகக்குழிகளாகிய இைவ, எ வைக - ஏ வைகப்ப ம், இ ளின்
இ ள் - தமத் தமப்பிரைப, இ ள் - தமப்பிரைப, ைக-

மப்பிரைப, அள

-பங்கப்

பிரைப மணல் - வா லப் பிரைப, பர ன் - பரற்கற்களாகிய சர்க்கராப் பிரைப
ம ள்ெசய் உ வின் ெபா ளின்-கண்டார்க்கு மயக்கத்ைதச் ெசய்யம் இரத்தினங்கள்
நிைறந்த அரதனப்பிரைபெயன வ ெபய ம் அைவ - வ ம் ெபய ம் அவற்றிற்கு
அைவேய யாம் எ- .
ஒளியா

ம் வன்ைமயா

ம் பன்ைமயா

ம் தன்பாலைடந்தார்க்கு அரதனம் ேபாலப்

ெப மயக்கத்ைதச் ெசய்த ன், அரதனப் பிரைபைய, "ம ள்ெச

வின ெபா ளின்"
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என்றார். உ வின என்பைதேய அரதனப்பிரைபக்கு ஏற்றி, ெபா ளின் என்பதற்கு
இ ளின் இ ள் த யன தமத்தமப்பிரைப த யவற்றில் உள்ளெபா ள்
இப்ெபா ள்கேள என்

உைரத்த

மாம். பிரைப, வட்டம். ஓ , எண்ேணா . இன்,

சாாிைய. ெவ ள், மயக்கம்; "ெவ ளி மாந்தர்" 1என்றாற்ேபால. ெத ளி,
ன்னிைலக்கண் வந்த . இகரம், விகுதி.பிறாண் ம் "தின்னி" (293) என்றதற்கும்
இ ேவ கூறிக்ெகாள்க; இைவ ெத

, தின்றிெயன நிற்றற்பாலன. இங்ேக கூறிய

நரகவைககைள, "ஏ ள நரகம் நாம மிரதனஞ் சர்க்கவா
தமந்தமத் தமத்தமாகும்" 2 என்பதனா

, வாழிய பங்கந்

மந்

ணர்க.இவற்றின் இயல்ைப யறிந்தால்

யேசாமதி தீவிைன ெசய்ய நிைனயான் என்ப ெகாண் , "இைசப்பத்ெத ளி"
ெயன்றார்; பிறசான்ேறா ம், "மாற் தற்காிய
மாற் தற் ெகளி

ன்பம் ெபாி ெதன்

கீழ்கீழ் நரகத்தவ்வியல் பறிந்தால்" 3 என்

மயங்கேவண்டா,

கூ தல் காண்க.

-----------1. சீவக. 73. 2. ேம . 936. 3.ேம .935.
அமிர்தமதி மப்பிரைபயில் ழ்ந் வ ந் ந்திறத்ைத
ேம கிாி ய்த்தி
ம் ெவப்பெமா தட்ப
நீெரன
க்கி நி லப் ைரய* ைவந்தாம்
ஒாி
ைகநரகி
கி டன் ழ்ந்தாள்
ஆ மில ளற

னிவன் கூறல்.

மில ளமிர்தமதி யவேள. ++
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-------------(பாடம்.) * நிவப் ைடய ++ யன்ேற.
உைர:- அமிர்தமதியவள் - அமிர்தமதி யாகிய அத்தீவிைனயாட் , ஒாின் ஆரா மிடத் , ஆ ம் இலள் - அந்நரகில் தனக்கு ஒப்பாவார் ஒ த்த மின்றி, அற
இலள் - அறத்தின்
ெகாணர்ந்

ைணதா

ம் இன்றி, ேம கிாி

தன்கண் இட்டா

உ க்கி ம் - குளிர்ச்சிைய

ம், ெவப்பெமா

ைகமிக்க மப்பிரைப ெயன்
ேவகலானாள் எ- .
க் குளிர்ச்சி மிகுந்

ம் - ேம மைலையக்

- ெவப்பத்தால், தட்ப நீெரன

ைடய நீர்ேபால உ க்கிவிடத்தக்க, நிலப் ைரய -

நிலங்களாகிய ைரகைள ைடய, ஐந்தாம் ைக

பனி

ய்த்தி

நரகின் - ஐந்தாவதாகிய

ம் நரகில், உ கி டன்

உைறப் ண்

மைலகட்குத் தைலயாய மைலயாயி

ழ்ந்தாள் -

ழ்ந்

ச ப்பின்றித் திண்ணிதாயி க்கும்

ம், ேம மைல நிைலெபயர்ந்

ழ்ந்தால், தன் ெவப்பத்தால் அதைன நீராய் உ க்கிவி ம் என்ற ,
ெவப்பமிகுதி

ம்

ணர்த்தியவா , நரகெமாவ்ெவான்றிற்கும் பல ைரக

தன்கண்
மப்பிரைபயின்
ண்ைமயின்,
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" ைரய" என்றார். இதனியல்ைப, "ேம ேந ாி ப் வட்ைட யிட்ட வக்கணத்தி
நீெரன

க்குஞ் சீதெவப்பங் கணின்றகீழ்ேமல், ஆர்வமி லறிவன் தந்த

ள்ேள,

ன்ஐந்

தாவதன்னிற், கார் கில் வண்ண சீத ெவப்பங்க ணின்ற கண்டாய்"1 என்பதனால்
உணர்ந் ெகாள்க. அமிர்தமதிக்கு நிகராக மிக்க தீவிைன ெசய்தார் பிறர் இலர்
என்பதற்கு "ஆ மிலள்" என் ம், அறம் சிறிேத
குதற்கு ஏ

இரா

என்பார், "அற

ம் இ ந்தி ப்பி

ம் அக்ெகா ய நரகு

மிலள்" என் ம் கூறினார். அமிர்தமதியாகிய

அவள் என் ழிச் சுட் ,அவள் ெசய்த தீவிைனையச் சுட்

நின்ற .

------------1. ேம . 945.
அவெளய்திய நரகேவதைனையக் கூ தல்
ஆழ்ந்தகுழி ழ்ந்தெபா த நரக ேரா ச்
சூழ்ந்
ைக யாெவாி ளிட்டனர்கள் சுட்டார்
ேபாழ்ந்தனர்கள் ண்ெப க வன்றறி ைடத்தார்
ழ்ந்தவிைன

னி ெமனின்

உைர:-- ஆழ்ந்த குழி

னியல

ழ்ந்தெபா

ளேரா.

- ஆழமான அந்நரகக்குழியில் அவள்

ழ்ந்தேபா , அ நரகர் - விலக்கற்காிய நரக ரர், ஓ
பி த் , சூழ்ந்

- பலராய்க்கூ ,
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- ஓ ப்ேபாய் அவைளப்

ைகயா - உைதத் மிதித் , எாி ள் இட்டனர்கள்

சுட்டார் - ெந ப்பினிட் த் சுட்டார்கள், ண்ெப க ேபாழ்ந்தனர்கள் - அவ
ண்

ண்டாமா

வாளாற் பிளந்தார்கள், வன்தறி ைடத்தார் - வ ய கம்பத்தால்

அவைள ய த்தார்கள்,

ழ்ந்த விைன - தாம் ெசய்

தம்ைம ெவ த் ப் பைகக்குமாயின்,
இல்ைல, எ -

ட ற்

ற்றிய விைன,

னி ெமனின் -

னியல ம் உளேரா - ெவறாதவ ம் உண்ேடா,

.

ஐந்தாம் நரகமாத ன், ஆழ்ந்தகுழி ெயனப்பட்ட . நரகத் ன்பம் கழி ங்காலத்
தன்றிப் பிறாண் எவ்வழி ம் விலக்குறா ஒ க்கும் இயல்பினராதல் ேதான்ற
"அ நரகர்" என்றார். தீயிட் க் ெகா
தறியாற் ைடத்த

த்த

ம் நிரேல கூறிய , அவ

ம், வாளாற் ேபாழ்த
ற்ற

ம்,

ன்பம் கூ மாற்றால் யேசாமதிைய

நன் ெனறிப்ப த்தற்கு; அவன் மனத்ைத வ த் தற் கன் ; "அ ள் வளர்க்கும்
ெசான்னவில் சுதத்த னி" அ ெசய்யாெரன ணர்க. தம் யிர்க்கு இன்பந் த ெமனச்
ெசய்த தீவிைன அ தாரா
ன்பந்த த ன், " ழ்ந்த விைன னியின்" என் ம்,
ஒ வற்கு அவன் ெசய்விைனேபாலப் பயன் விைளப்பதில் ஒ வ ம் நிகராதல்
யாைமயின் அதனிற் சுற்றம் சீாிய பிறிதில்ைல ெயன் ம், அச்சுற்றமில்லார்க்குச்
சுற்றெமன்பேத இல்ைலெயன் ம் கூ வார். " னியல ம் உளேரா" என் ம்

105
கூறினார்.

ெதன்

ம் ெசால்

ழ்த்ெதன விைனயாகி, எ ைகேநாக்கி ெம ந்

நின்ற . உம்ைம, சிறப் . ஓகாரம், எதிர்மைற.
------ெசந்தைசகள் ெவந்தனகன் தின்றைன ெனன்ேற
ெகாந்தழ ல் ெவந் ெகா ெகா ெவனெகா திக்கும்
ெசந்தழ னிந்திரர்கள் ெசம் கள் திணிப்ப
ெவந்தழ

ைனந்

கி* விண்ெடா கு

கேன.
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------------(பாடம்)*(

கும்)

உைர:- ன் - இறப்பதற்கு
- ெசவ்விய

ன்ேன, ெசந்தைசகள் ெவந்தனகள் தின்றைனேய என்

ன்கைள ேவகைவத் த் தின்றா யன்ேற என்

ெசந்தழ ன் இந்திரர்கள் - சிவந்த ெந ப்ைபப்ேபா

- ெகாத்தாக மிக்ெக ம் ெந ப்பில் ெவந் , ெகா

ெகா

ெகா

ண்டங்ைளெய த்

யிகழ்ந் ,

ம் தைலவர்கள், ெகாரந்தழ ல்

ெவந்

ெவன்

ெசால்
ெகா

ெவனக் ெகாதிக்கும் -

ெகாதிக்கின்ற, ெசம் கள் திணிப்ப - ெசப் த்
அவள் வாயி ட் த் திணித்தார்களாக, ெவந்தழ ன் -

அவற்றின் மிக்குற்ற ெவப்பத்தால், ைநந் உ கி விண்
கன் ஒ கும் - அவ
கம் ெவந் நீரா
கித் தைலயினின் ம் ஒ குவதாயிற் எ- .
நரக ரர்கட்குத் தைலவர் ெந ப் ப்ேபா

ைடய

ம் நிற ம் ெவம்ைமப்பண் ம்

உைடயாராதல் ேதான்ற, "ெசந்தழ ன் இந்திரர்கள்" என்றார். இந்திரர், தைலவர்;
இவர்கள் நரகேலாகத்ேத வா ம் நரக ரர்கட்குத் தைலவர்ேபா ம். ெசப் த்த கள்
ஊன்த ேபால இ த்த ன் அவட்கு ஊ ணவாக இவர்கள் அவற்ைறக் ெகாதிக்கக்
ெகாதிக்க ேவகைவத் வாயில் திணித்தார்கள் என்க. அவ்ெவப்ப மிகுதிைய
யாற்றாைமயால் கம் உ கி ைநந்தாள் என்பார், "ெவந் தழ ன் ைநந்
கி
விண்ெடா கும் கேன" என்றார். என்ேற ெயன் ழி ஏகாரம் பிாித் கூட்டப்பட்ட .
கேன என் ழியஃ ஈற்றைச.
------க கக க ாிந்தனள் கவின்ெகாெளா * பாைவ
ெப ெகாியி னிட்
க வி ெபாி மினிெதன்+
ற கைணய தந் த மலறிய த விப்
ெபா ெபா ெபா ாிந் ெபா

யா டல ெமல்லாம்.

-----------(பாடம்)*

விென ; கவி

; க விென .
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+ெபாி மினிேத ெயன் , மி
உைர:-க க

மினிேத ெயன்

காிந்தனள் - நரகத்தீயால் மிகக் க

அமிர்தமதிைய, கவின்ெகாள் ஒ

க த் த் தீய்ந்தவளான

பாைவ-அ குெகாள்ளச்ெசய்த ஒ

பாைவையக்காட் , ெப கு எாியின் இட்

- அதைன மிக்ெக ந்ெதாிந்த தீயி ட் க்

காயைவத் , உ க - உ கி ெநகி ம் பதத்தில், இ
த

தற்கு உனக்கு இனிதாயி க்குமாக ன் த
ந் த

ம் - அதன ேகெசன்

ஓலமிட்ட

,அ

த

மா

ெபாி ம் இனி
க என்

என்

-இ

ெசால் , அ கு அைணய

நரக ரர் அவைளத்தள்ள ம், அலறி -

த வி- அதைன யவர் ெசால் யப

அவள் உடம்ெபல்லாம், ெபா ெபா ெபாாிந்
ெபா யாம் - ெபா யாய் வி கின்றாள் எ- .

த வி, உடலம் எல்லாம் -

- ெபா ெபா

ன்ேப, "எாி ள் இட்டனர் சுட்டார்"(289) களாத ன் ெவந்
நிைலயிைன, "க க

ஆண்

காிந்தனள்" என்றார். பிறைன விைழந்

ெவனப் ெபாாிந் ,

காிந கிடந்த அவள்
அறம்

பிைழத்தாளாத ன், அப்பாவங் குறித் ஒ ப்பார், அழகிய
ஆடவெனா வைனப்ேபால உ வைமத் ெந ப்பி ட் ச் சிவக்கக் காய்ச்சி
அதைனத் த

க என்

அ கண் ெவகுண்
ெபாி ம் இனிெதன்

நரக

ரர் உைரத்தெபா , அவள் அஞ்சிநின்றாளாக

அதைன அவைளத் த
மா வற்
த்திய ேதான்ற, "இ
அ கைணய ந் த ம்" என்றார். அட்டபங்கன கூட்டத்ைத

வி ம்பி ெயா கிய நினக்கு இ

மிக இனிதாெமன்பார், "இ

ெபாி ம் இனி " என்

நரக ரர் ெசால் ப் பழித்தார் என்றார். அதைனத் த வியதன் பயனாக, அவ
வ ம் ெவந்
உயிாின் நீங்கா
க க , ெபா
ம .

ெபா யாயிற் ெறன்பார், இத் ைண ெயா த்த
ஒன்றியி த்த ன், அவ்ெவாற் ைம குறித்

ெபா

என்பன இரட்ைடக்கிளவிகள்;

க்கும் அவ

----------(பாடம்.)* ழ்

னிய ள வாேமா.

டல்

"ெபா யாம்" என்றார்.

ன்ேன ெகா

ெகா

அவைள நஞ்சுண்பித்தைம கூறல்
நாவ கி ழ
* நஞ்சுண ம த்தார்
ஆவலறி ய
கி யலமாி மன்ேனா
சாவவாி திவணரசி தகவில்விைன த ேநாய்
யா ம்விைள நிலமதனி

டலம்
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ெவன்ற
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உைர:- நா அ கி

ழ-நா

த

ய உ ப் க்கள் அ கி

அவற்ைற கலப்பில்லாத ெகா ய நஞ்சு கலந்
அலமாி

ம்-அதைனக்கண்

ம த்தார்-அவைளவிடா
நரகத்ேத பண்

ழ,

நஞ்சு உண-

உண்பிப்பாராய், அ

மனங்கலங்கிக் கதறி ய

நாற்

உ கி அலறி

ற ம் சுழன்ேறா

ம்,

பற்றி உண்பித்தார்கள், அன்ேனா-ஐேயா, இவண் அரசி-இந்

இந்நிலத்ேத அரசியாயி ந்த அமிர்தமதி, சாவ அாி -சாதல் இன்றி

நஞ்சினால் விைள ம் ன்பத்ைத கர்ந் ைறயலானாள், தகவில் விைன த ம் ேநாய்
யா ம் விைளநிலம்-தகுதியில்லாத தீவிைனகள் யா ம் பயக்கும் ன்பெமல்லாம் வந்
வ த் ம் இடமாகிய இதன்கண், இனிய உளவாேமா-இனிய இடங்கள் உண்ேடா,
இல்ைல யன்ேறா எ- .
எனேவ அவள் நாற் ற ம் ஒ அலம வ எற் க்கு என இரங்கியவா . ஆ,
இரக்கக் குறிப் ணர்த் ம் இைடச்ெசால். அவ ட னின் அ கி ழ்ந்தவற்ைற
அவைளேய உண்ணச்ெசய் ம் ெகா ைம டன், அவற்ைறத்

ய நஞ்சிற் கலந்

ண்பிக்கும் ெகா ைமகண் , அவள் வ ந் ம் திறத்ைத, " ஆ அலறிய
யலமாி

ம்" என்றார். தீயி ட் ம், வாளாற் ேபாழ்ந் ம், நஞ்சுண் பித் ம் வ த்திய

காலத் ம் அவள் உயிர்

றவாைமக்கு ஏ

இவ் லகில் அரசியியி ந்தாளாயி

கூ வார், "சாவவாி " என் ம்,

ம், நரகில் ெப ந் ன்பம் உ வ

ெயன்றற்கு "இவணரசி" என் ம் கூறினார். "எறிெவம் பைடயா
உ ெவந்

கி

யரல்ல

டம் விடார்"1 என்

காண்க. தான் ெசய்த விைனப்பயைன

ஒ தைல

வர் ழ்ந் ெதழலால்,

சான்ேறார் கூ தலால் சாதல் அாிதாதல்

க மிடமாத ன், "இனிய

ளவாேமா"

என்றார்; "விைனேய யரத்ைத விைளப்ப தலால், நிைனவார் ெசயல் மற்றிைல"2
என் கூறப்ப வ ம் ஈண் அறியத்தக்க .
அவ

ற்ற ன்பங்கைள ேம ம் கூறல்.
ன்ைன மர் தந்தைச னிந்திைல கர்த்தாய்க்
கின் மினி ன்னவய வங்கள்தின ெலன்ேற
தன்னவய வம்பலத ந் ழல ைவத்
தின்னிெயன ெநாந்தைவகள் தின்

மிைக திறேலாய்.
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உைர :- மிைக திறேலாய் - மிகத்திற ைடய அரேச, ன்ைன மர்தம் தைச
னிந்திைல கர்ந்தாய்க்கு - ன்ேன நின் கணவ ம் மாமி மாகிேயா ைடய ஊைன
ெவறா ண்ட உனக்கு, உன் அவயங்கள் தினல் - உன்
தின்ப , இன்

ம் இனி

- இப்ெபா

ைடய உ ப் க்கைளேய நீ

ம் இனிதாகேவ யி க்கும், என்

ெசால் , தன் அவயவம் பல உழலத் த ந்

ைவத்

- அவ

- என்

ைடய உ ப் க்கைள

108
அவள்

க்க அ த்

ெநாந்

எதிேர ைவத் , தின்னி என - தின்பாயாக என்

- மனம் வ ந்தி, அைவகள் தின்

யேசாதர

ஒ க்கேவ,

ம் - அவற்ைறத் தின்பாளாயினாள். எ- .

ம் சந்திரமதி ம் மீனாக ம் மகராக ம் பிறவாக ம், பிறந் ழன்றேபா

அவற்ைறக்ெகான்
மர்தம் தைச

அவற்றின் ஊைனத் தின்றாளாத

னிந்திைல தின்றாய்க்கு" என் ம், அவ

ஒன்ேறயாத ன், அப்ேபா

ன், அதைனசு சுட் , " ன்ைன
ம் நின் உட

ம்

அதைன ண்ட நினக்கு இப்ேபா ம் இைவ

இனியவாகேவ யி க்குமாத ன் உண்க என்பார், "இன் ம் இனி உன்னவயவங்கள்
தினல்" என் ம் கூறினார். அவயவங்கைளத் ண்
ண்டாக அ த்ெத த்த காலத்
ஆற்றாைமயால் அவள் வ ந்தினைம ேதான்ற, "உழலத்த ந் " என் ம், அவற்ைறக்
கண்

அ வ ப் மிகக்ெகாள்

மா , "ைவத் " என் ம், அவர் கூ மா

உண்டற்கு

அவட்கு உள்ளம் ெசல்லாைமேதான்ற, "தின்னிெயன" என் ம், "ெநாந்தைவகள்
தின் ம்" என் ம் கூறினார்.
------------1. ேம . 942. 2. ேம . 943.
திலப்ெபாறியி ட்டனர் திாிப்
ெந ப்பின்
உைலப்ெப கழற்றைல
க்க
த் க்
ெகாைலக்க வி ட்டனர் குைலப்ப
ழக்கும்
உைலப்ப வ

த்தம

ைரப்பாி

கண்டாய்.
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உைர:-- திலப்ெபாறியில் இட்டனர் திாிப்ப ம் - எள்ைளயாட் ம் எந்திரமாகிய
ெசக்கி ட்

அவ் வமிர்தமதிையத்

ன்

த்தி ம், ெந ப்பின் உைல - ெந ப்பில்

ைவக்கும் உைலப்பாைனயில் ஏற்றி, ெப கு அழல்தைல உ க்க ம் - மிக்ெக ம்
ெந ப்பினிடத்ேத ைவத் உ க்கி ம், உ த் - ெவகுண் , ெகாைலக்க வி
ட்டனர் குைலப்ப ம் - ெகாைல ாி ம் க மரத்திேலற்றி அவ
ைவ யழித் ம்
வ த்த, உழக்கும் - வ ந் ம், உைலப்ப
ன்பமான , உைரப்பாி
எள்ைளப்ெபய்

ஆட்

வ த்தம

- ேபாக்குதற்காிய அவ

- ெசால்லெவாண்ணாததாம் எ- .
எண்ெணய் எ க்கும் ெபாறி, ெசக்கு. ெந ப்பில் ைவத்

உ க்குதற்ெகன்ேற சைமந் ள்ள உ க்குப் பாைனகைள, "ெந ப்பின் உைல"
என்றார். ெகாைலத்ெதாழிற் ெகன்றைமந்தைமயின் க ைவக் "ெகாைலக்க "
என்பாராயிற் ; அதனால் உ ச்சிைதந்

ேபாத ன், "குைலப்ப ம்" எனல்

ேவண் ற் . உைலப் - ெக த்தல், நீக்குதல், கண்டாய், அைச.
-------

ைடய
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ஒ பதிெனா ெடா பதிைன ந்தியத ம்பர்
இ பதிெனா ைடந்தினி யர்ந்த ைக ெயன் ம்
ெபா வாிய யாினைவ ெபாங்கி டன்
ம்
ஒ பதிெனா ெட கடல்க ளள ெமாளி தாேராய்.
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உைர:-ஒளி தாேராய்.- ஒளி ெபா ந்திய மாைலயிைன ைடய ேவந்ேத,
ஒ பதிேனா ஒ பதிைன ந்தி- ஒ பத்ேதா ஒ
அதன் உம்பர் இ பதிெனா ஐந்தினில்- வ ம்
இ பத்ைதந் கூட உண்டாகிய
- உயாிய ைகெயன்
ஒப்பில்லாத

பத்திைனப் ெபய்
டன் அதன்ேமல்

ெப க்கி,

ற்றி பத்ைதந்தாக, உயர்ந்த ைகெயன்

ெசால்லப் ப கின்ற அளவில், ெபா வாிய

ன்ப டம் கைளப் ெபற் , ஒ பதிெனா

பதிேன கடல்கள் காலம், ெபாங்கி உடன்
ழ்வானாயினாள் எ- .

ம் அள

யாினைவ-

எ கடல்கள் அள ம்-

ம் - உயர்ந்

வளர்ந்

என்ற , இவ்ைவந்தாம் நரகத்தில் ைரேதா ம் தான்ெபற்ற நரக டம் உயர்ந்
வில் ற்றி பத்ைதந்
ைக ெயன் ம் அள ெகாண்ட உயரம் உயர்ந்
ம வாள் என் ம், அதன்கால எல்ைல பதிேன

கடல்கள் என் ம் கூறியவாறாம்.

ைக ெயன்ப நீட்டலளைவயில் ஒன் ; ைக ேயாசைன மாம். கடல், கால
அளைவக ள் ஒன் . தலாம் நரகத்தில் நரகர உடம் ஏேழ க்காேல சம் ைக
ெயன் ம், அஃ நரகந்ேதா ம் இரட் த் யர்ந் ஐந்தாம் நரகத்தி தியில்
ற்றி பத்ைதந்
ைக மாம் உயரெமன் ம் கூ ப. "ஒன்
ன்ைறந் ேம
ெமான்ப ம் பத்ேதா ெடான் ம், நின்ற
ேமன்ேமல். ஒன்

ன் ேற

ன் ேறா

பத்

நிரயத் ப் ைரகள்

பத் ம் ஒ பத்ேதழ் இ பத்தீாின், நின்ற

ன்ேறா

ப்பானாழிகீழ் ைரேதாறா "1 என்பதனால், ஐந்தா நரகில் வாழ்நா ளள
கடல்களாத ணர்க.

பதிேன

--------1.ேம . 937.
ெதால்ைலவிைன நின் சு கின்றநர கத் ள்
அல்ல ைவ யல்லன மமிழ்தமதி
வள்
எல்ைலயில யி விெதன ெவண்ணிெயா நாவிற்
ெசால்ல ல வாெவாழிக சுட ெந
உைர:- சுட ம் ெந
ெதால்ைலவிைனநின்

ேயாய்.
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ேயாய்- ஒளிர்கின்ற ெந ய
ைய ைடய அரசேன,
சு கின்ற நரகத் ள் அல்லல் இைவ- பண்ைடவிைனயான
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விடா பற்றி வ த் ம் நரகத்தில் ன்பங்கள் இைவகளாகும், அல்லன ம்
அமிழ்தமதி
வள் - அமிழ்தமதி யிைவேயயன்றி இைவயல்லாத ேவ பிற
ன்பங்கைள ம் அைடவாள், எல்ைலயில -அைவ எல்ைலயில்லாதனவாகிய
அவற்ைற, இ

இ

என எண்ணி- ஒவ்ெவான்றாக இஃ

இத்தன்ைமத்

என்

எண்ணி, ஒ நாவில் ெசால்ல உலவா - ஒ நாவாற் ெசால்வதற்கு இல்ைல, ஒழிக இனி அவற்ைறக்ேகட்டைல ெயாழிக எ- .
ன்ைனப் பிறப்பிற் ெசய்த தீவிைனப் பயைன நரகத்திடத்ேத யி ந்
குறித் , "ெதால்ைலவிைன நின்

கர்வ

சு கின்ற நரகத் ள் " என்றார். சு கின்ற ெதன்ற ,

ன்பம் ெசய்வ பற்றி; "தீயைவ தீயி மஞ்சப்ப ம்? என் தி வள் வப்
ெப ந்தைக கூறிய காண்க. மக்கட் பிறப்பில் விைனப்பயன் கணந்ேதா ம் மாறி
வ தல் ேபாலா

நரககதியில் மா த ன்றி ஒ ப த்தாய் நின்

வ த் வ

பற்றி,

"நின் சு கின்ற நரகம்" என்றாெரன ணர்க. இ கா ம் கூறிய ன்பங்கேளயன்றி,
இவற்றின் ேவறாப் பல ன் பங்க ண்ெடற்கு "அல்லன ம் அமிழ்தமதி
வள்"
என்றார். அைவ ஓரல்ைலக் குட்ப வன வல்லவாத ன், "எல்ைலயில" எனப்பட்டன'
அதனல் அவற்ைற வகுத் ம் விாித் ம் ஓ வ
ெசயெலன் ம் கூ வார், "இ வி

ெவன்

எளிதன்ெறன் ம், பயனில்
ஒ நாவிற் ெசால்ல லவா" என் ம்,

"ஒழிக" என் ம் கூறினார்.
யேசாதர ம் சந்திரமதி ம் பிறந் வ ந்திய திறத்ைதக் கூ தல்
எண்ணமி ேசாதரெனா டன்ைனயிவர் ன்னாள்
கண்ணிய யிர்க்ெகாைல விைனக்ெகா ைம யாேல
நண்ணிய விலங்கிைட ந ங்கஞர் ெதாடர்ந்த
வண்ணமி

வ வமிைவ வளெராளிய

உைர:- வளர் ஒளிய

ேணாய்.
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ேணாய் - ெப குகின்ற ஒளியிைன ைடய அணிகைளயணிந்த

ேவந்ேத, எண்ணம் இல் இேசாதரேனா

அன்ைனயிவர் - பின் விைள

நிைனயாத

யேசாதர ம் தாயாகிய சந்திரமதி மாகிய இவ்வி வ ம், ன்னாள் கண்ணிய
உயிர்க்ெகாைல விைனக்ெகா ைமயால் - ன்ைன நாளில் உயிர்ப்ப யீடாகக்
க திச் ெசய்த உயிைரக் ெகால்வதாகிய தீவிைனயின் தீைமயால், நண்ணிய
விலங்கிைட- உண்டாகிய விலங்குகதிக்கண்ேண, ந ங்கு அஞர் ெதாடர்ந்த வண்ணம்
இ - ந ங்கத்தக்க ன்பம் வந் பற்றி வ த்திய வைக யி வாகும், வ வம் இைவ எ த்த உடம் க ம் இைவயாகும் எ- .
"அயிர்ப்பெதன் னறத்தின் திண்ைம யறிவதற் கைமவி லாதான்" (144) என்
கூறியி த்த ன், ஈண் , "எண்ண மில் இேசாதரன்" என்றார். சந்திரமதிைய ம்

ன்

111
இவ்வாேற "தி வி " (142) என் ம், "அவ்ைவயாய பாவி" (145) என் ம்
இகழ்ந்தைமயின், ஈங்கு வாளா "அன்ைன" ெயன்ெறாழிந்தார். உயிர்க்ெகாைலயாகிய
விைனையச் ெசய்தற்கண், யேசாதரன் இயற் ம் விைன

தலாயினைமயின்,

அம்மிகுதி குறித் , ஒ விைன யவன்ேமல் ைவத் ைரத்தார். ஒ , எண்
" ன்ேன

ஞ்சா விலங்கிைடத்

ப்ெபா ட் .

ன்னினார்" (153) என்றைமயின், இங்ேக,

"விைனக்ெகா ைமயாேல நண்ணிய விலங்கிைட" ெயன் ம், அக்கதி, " யரம்

ஞ்சா

விலங்கு" (153) என்றதற்ேகற்ப, "ந ங்கு அஞர் ெதாடர்ந்த வண்ணம்" என் ம், அதன்
வைக ம் பிற ம் இனிக் கூற
இ ெதாகுத் ச் சுட்டல்.

த

ன், "வண்ணமி

வ வமிைவ" என் ம் கூறினார்.

யேசாதர ற்ற பிறப் வைகையக் கூ தல்
மன்னன் மயிலாய்மயிாி ள்ெளயின மீனாய்
பின்னி
ைறத்தக மாகியவ ேனகி
மன் சிைற வாரணம தாகிவத ம வி
மன்னவநின் மகனபய னாகிவளர் கின்றான்.
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உைர:-மன்னவ-ேவந்ேத, மன்னன் - அரசனான யேசாதரன், மயில் - மயில்
பறைவயாக ம், மயிாி
மீனாக ம், பின் இ
பிறந்

ள் எயினம்- மயிர் மிக்க

ள்ளம் பன்றியாக ம், மீனாய் -

ைறத் தக மாகியவன்- பின்னர் இரண்

வ ந்தினவனாய், ஏகி - ள்வைக ட்ெசன் , மன்

ைற ஆடாக ம்

சிைற வாரணமதாகி -

ெபாிய சிறகுகைள ைடய ேகாழியாகி, வதம் ம வி - பன்னி வைக விரதங்கைள ம்
ேகட் , நின் மகன் அபயனாகி வளர்கின்றான்.- நின்மகனாகிய அபய சியாகப் பிறந்
வளர்ந் வ கின்றான் எ- .
மயிற்பிறப் க்குப் பின் "சூழ்மயிர்
(176)ப் பிறந்தைமயின், "மயிாி

ள்

ைட யின்னல் ெசய் ேமார் ஏனம தாகி "

ள்ெளயினம்" என்றார். மயி ைடய , மயிாி.

ஏனெமன்ப எயினெமன நின்ற . மீன் பிறப் க்குப் பின் ெனா
ைற ம்,அப்
பிறப்பிற் கூ ய மறியாட் ன் வயிற்றிேல க வாய் ம
ைற ம் ஆடாய்ப்
பிறந்தைமயின் "பின்னி

ைறத் தக

பன்னி வைக மாவன, குணவிரதம்
நான்கு; "வதங்கள் பன்னிரண்

மாகி" என்றார். மன், ெப ைம. வதம், விரதம்;
ன் , அ

ேமவி"1 என்

ேகாழியாய்ச் சண்டக மன் கூட் ல் வளர்ந்
அச்சண்ட

விரதம் ஐந் . சிக்ைகவிரதம்

ஏைனச் சான்ேறா ம் கூ தல் காண்க.
வ ங்கால், அகம்பன

னிவன்

க்கு அவ்வதங்கைளக் கூறக்ேகட்ட ெசய்திைய, "வதம் ம வி" ெயன்றார்.
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சந்திரமதியின் பிறப் வைகையக் கூறல்
சந்திர ன் மதிஞம நாகெமா டங்கர்
வந் மறி மயிட டன் வாரண மாகி
ந்ைதவிைன ெநகிழ னி ெமாழி ம்வத ம வி
வந் ன்மக ளபயமதி யாகிவளர் கின்றாள்.
உைர:- சந்திர
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ன் மதி-சந்திரமதி, ஞம ெயா - நாயாக ம், நாகெமா -

பாம்பாக ம், இடங்கெரா -

தைலயாக ம், வந் -பிறந் , மறி டன் மயிட டன்-

பின் ஆடாக ம் எ ைமயாக ம் பிறந் , வாரண மாகி- பின்னர்க் ேகாழி மாய்ப்
பிறந் ,

ந்ைத விைன ெநகிழ-

வதம்ம வி- அகம்பன
வந்

ன்ைனவிைனகள் நீங்குமா ,

னிெமாழி ம்

னிவன் உைரத்த விரதங்கைளக்ேகட் , வந் - மக்கட்கதியில்

பிறந் , உன்மகள் அபயமதியாகி வளர்கின்றாள்-உனக்கு மகளான

அபயமதியாய் வளர்ந்

வ கின்றாள் எ- ,.

சந்திர ன்மதி, சந்திரமதி. அபயமதிைய "அபய ன்மதி" (21) என்றாற்ேபால.
எண்ெணா

ஏெனயவற்ேறா ம் கூட்டப்பட்ட . உடன், ஒ வின் ெபா ட் .

னிெமாழிந்த ெமாழியின் பயனால்,

ன்ைனவிைனயின் ெதாடர் நீங்குத ன்,

" ந்ைத விைன ெநகிழ" என்றார்.
யேசாமதி மனம் ம
தல்
இ
மர்கள் பவவிைனதன் விைள மியல்* பி ெவன்
ெற வின் னி ய
ெமாழி யைவயைவகள் நிைனயா
வி வி வி திர்த்தகெந கிழ்ந்
ம மலர்ெகாள் மணி

மிகச்† ேசாரா

ய மன்னவன் ம ண்டான்.
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-------------(பாடம்) *விைனகள் விைள மியல் †மிைக
உைர:-

மர்கள் பவம் இ -உன்

ைடய

ன்ேனார்களின் பிறப் வைக இ வாகும்,

விைனதன் விைள ம் இ - அப்பிறப் க்கு ஏ வாகிய விைனயின் பய

ம் இ வாகும்,

இயல் ம் இ -அவ்விைனப்பயனாகவ ம் கதியின் இயல் ம் இ வாகும்; என் என்பதாக,

னி எ வின் அ

ம்-

னிவன் ஏ ேவா

உைரத்த, ெமாழி

அைவயைவகள் நிைனயா-ெமாழிகளின் ெபா ைள அவ்வவ்வைகயில் எண்ணி, வி
வி

விதிர்த் -ெமய் மிக ம் ந ங்க, அகம் ெநகிழ்ந் - மனம்கைரந் , மிகச்ேசாரா-

மிக ம் ேசார் ற் , ம

மலர்ெகாள் மணி

ய மன்னவன்-ேதன்ெபா ந்திய

113
மாைலயணிந்த மணி
யிைன ைடய யேசாமதி, ம ண்டான்-ெசய்வைக ெதாியா
ம
வானாயினன் எ- .
இ ெவன்பதைன விைள க்கும் கூட் க. இயல் , ஆகுெபயர். ஏ , எ ெவனக்
கு கி நின்ற . ஏ கூறேவ, அதேனா ைய ைடய எ த் க்காட் ம் ெகாள்க.
ெசாற்பல்குதல் பற்றி அவற்ைறக் கூறாராயினார். விைனவைக ம் அைவ
காரணமாகவ ம் கதிவைக ம், கதிேதா ம் உளவாகும்

ன்பவைக ம், "அைவ

யைவகள் நிைனயா" என் ம், நிைனந்தவழி, தான்ெசய்த விைனக
விைளயக்கடவ

ன்பங்க

ம், அவற்றால்

ம் ேதான்றேவ, யேசாமதிக்குப் ேபரச்சம் ேதான்றி, அவன்

மனத்திண்ைமைய யழித்தைமயின், உடல் ந ங்கி உளம் கைரந்

நிைன விழந்

மயங்க ற்றான் என்பார், வி வி விதிர்த் அகம் ெநகிழ்ந் மிகச்ேசாரா...
ம ண்டான்" என்றார். "வி வி விதிர்த் " என்ற இரட்ைடக்கிளவி அவன
ந க்கத்தின் மிகுதி ணர்த்தி நின்ற . விதிர்ப் , ந க்கம்.
ெபயெரச்சம். ம ண்டதனாற் பயன்,
ம வித் ெத
வானாவ .

னிவன் தி வ

ய, குறிப் ப்

வணங்கி அவன

ம் வதம்

மக்கள் இ வ ம் னிவன்பால் வ தல்
இன்னவைக மன்னன் னி யியம்பிய ேகளாத்
தன்ன கு நின்றெவா சண்டைன வி ப்ப
மன்னபய
சிெயா மதியவ ம் வந்ேத
ெசான்னவி ல ட்குரவன்
உைர:-

ைணய

பணிந்தார்.

னி இன்னவைக இயம்பிய -சுதத்த
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னிவன் இவ்வா

மன்னன் ேகளா-ேவந்தனான யேசாமதி ேகட் , தன் அ கு நின்ற ஒ

ெசால் யைத,
சண்டைன-

தனக்கு அண்ைமயில் ஒ வனாய் நின்ற சண்டக மைன, வி ப்ப-தன் மக்கைளக்
ெகாண மா

வி த்தானாக, அபய உ சிெயா

அபயமதியாகிய அப்ெபண் மக

மதியவ

ம் வந் -அபய சி ம்

ம் அவ்விடத்திற்கு வந் , ெசால் நவில் அ ள்

குரவன்- அற ைரகைளேய ெசால் ம் அ
ைடயவனான சுதத்த னிவ
ைணய பணிந்தார்-இரண் தி வ கைள ம் வணங்கினார்கள் எ-

ைடய,

மனம ண் நின்ற ேவந்தன் ெதளிெவய்திய காலத்
னிவன் உைரத்தவற்ைற
ஐயவினாக்கள் பல ெதா த் ம ப
ம் நன்கு உளம் ெதளியக் ேகட்டைம
ேதான்ற"இன்னவைக மன்னன் னி யியம்பிய ேகளா" என் ெபயர்த் ம் கூறினார்
ேபா ம். ேகட்டவன், யேசாதர ம் சந்திரமதி ம் தனக்கு மக்களாய்ப் பிறந்தி ப்ப
ெதளிந்தேதாடைமயா அவர்க ம் அச்ெசய்திைய னிவன்பால்

114
ேகட்டல்ேவண் ெமன்ற வி ப்பால் அவர்கைள யைழத் வ மா

சண்டக மைன

வி த்தாெனன்க.மன், அைச. அபய சி த்ேதானாத ன், ஒ விைனெயா
வழித்தாய் வந்த . வந் என் ம் சிறப் விைன பணிந்தாெரன் ம்
ெபா விைனெயா

ந்த ; "இவ

ம் இவ

உயர்பின்

ம் சிற்றி ைழத் ம் சி பைற

யைறந் ம் விைளயா ப" என்றாற்ேபால. ெசால்ெலனப் ெபா ப்படக் கூறினைமயின்,
க ம் ண்ணிய ம் பயக்கும் அற ைரெயன்ப வ விக்கப்பட்ட .
மக்களி வ ம் ற்பிறப் ணர்தல்
ஆங்கபய
சி ட னபயமதி தா ம்
தாங்கலர்கள் நின் *தவ அரசன ளாேல
நீங்கியப வங்கைள நிைனந்தன ணர்ந்தார்
ஆங்கவர்க

கவைல யாவர்பிற ரறிவார்.
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-------------------(பாடம்) *ெசன் .
உைர:- ஆங்கு-அவ்விடத்ேத, அபய

சி டன் அபயமதி தா

ம்-அபய சி ம்

அபயமதி மாகிய இ வ ம், தாங்கலர்கள் நின் -மிக்ெக ம் அன்பிைனத்
தாங்கமாட்டா

ெதா

நின் , தவ அரசன் அ ளால்-தவேவந்தனான சுதத்த

னிவன் அ ளிய அ ண் ெமாழியால், நீங்கிய பவங்கைள நிைனந்தன
கழிந்த பிறப் க்கைள நிைனந்
அவர்கள் உ
அப்ெபா
.

ணர்ந்தார்-

அவற்றிற் ேக வாகிய தம் விைனைய ம் உணர்ந் ,

கவைல-அவ் ணர்வால் அவர்கள் உற்ற வ த்தத்ைத, ஆங்கு, பிறர் யாவர் அறிவார்- அவைர யன்றிப் பிறர் எவ ம் அறிய மாட்டார் எ-

னிவைனக்கண்ட மாத்திைரேய அவர்தம் உள்ளத்ெத ந்த அன் அவரால்
தாங்கமாட்டாவைகயிற் ெப கிய

ேதான்ற, "தாங்கலர்கள்" என் ம், அவர் பின்

அன்பின் ஆராைமயால் ம ப
ம் ைகெதா
நின்றாராக, னிவன ளால்
ன்ைனப் பிறப் ண ம் ஞானம் பிறக்க அதன் ைணயால் அவற்ைற நிைனந் தறிந்த
நீர்ைமயிைன "நின் தவ வரசன ளாேல நீங்கிய பவங்கைள நிைனந்தன ணர்ந்தார்"
என்றார். தவ ைடேயார் எல்ேலார்க்கும் தைலைமநிைலைம ைடைம பற்றிச்
சுதத்தைன "தவவரசன்" என்றார். இனி, ேவந்தனாயி ந்

தவேமற்ெகாண்

மா னிவனான பற்றித் தவவரசன் என்றாெரன் ம் கூ வர்; ெபா ளன்ெறனத்
றந்த அரசிைனத் றவா அந்நிைலைம ம் ேதான்றக் கூ வதிற் பயனின்ைமயின்
அ

ெபா ளன்ைம

ணர்க, தாங்கலர்கள் நிைனந்தனர் என்பன

இ வ ம் வ ந் தல்

ற்ெறச்சம்.

115
*மக்க ளிரட்ைட யாக மாறினம் பிறந்த யா ன்
மிக்கதீ விைனயா ற்ற விைளவிைன ணர்ந்ேத ைமய
க்கேம ெதாடர ேநாற் த் ைணயறந் றந்த ெபற்றி
இக்கதி

ன்னிக் கண்ேட மினிக்கதிக் ெகன்ெசய் ேவாேம.
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-------------*இவ்வ

நன்

ைரயில் சங்கர நமச்சிவாயரால் ேமற்ேகாளாகக்

காட்டப்பட்ட . சூ. 351.
உைர:- ஐய-ஐயேன, மக்க

ள் இரட்ைடயாக மாறினம் பிறந்தயாம்-மக்களிேல

இரட்ைடயராக மாறிப் பிறந் ள்ளயாங்கள், மிக்க தீவிைனயால் உற்ற விைளவிைனமிகுதியாய்ச் ெசய்த தீவிைனயால் உண்டாகிய

ன்பங்கைள, உணரந்ேதம்- இப்ேபா

ெதளிய அறிந்ேதாம்,

ன்பம் பிறவிேதா ம் ெதாடரந்

வந்

வ த் மா

க்கம் ெதாடர ேநாற்

தீவிைன ெசய் ,

-

ைணயறம்

றந்

ெபற்றி - உயிர்க்குத்

ைணயாய் இன்பம் பயக்கும் அறவிைனையச் ெசய்யா ெதாழிந்த குற்றத்ைத, இக்கதி
ன்னிக் கண்ேடாம்- இப்பிறப்ைப ெயய்தி யறிந் ெகாண்ேடாம், இனிக் கதிக்கு- இனி
வரக்கடவ பிறப் க்கு, என் ெசய்ேவாம் - யா

ெசய்ேவாம் அ

க எ- .

ள் ம் விலங்கமாய்ப் பல பிறவிகளி ம் பலவா மாறிப் பிறந்த இ வ ம்
இப்ேபா அபய சி ம் அபயமதி ெமன்ற இரட்ைடயராய்ப் பிறந்தி ப்பைத
ணர்ந்

கூற ன், "மக்க

ள் இரட்ைடயாக மாறினம் பிறந்த யாம்" என் ம்,

தவ னிவன் அ ளால் இறந்த பிறப்பின்

ன்பங்கைள

" ன்மிக்க தீவிைனயால் உற்ற விைளவிைன
விைள ,

ன்பம்; தீவிைனயின் விைள

ணர்ந்

வ ந் வார்,

ணர்ந்ேதாம்" என் ம் கூறினார்.

அ ேவ யாத ன்.

க்கத் க் ேக வாகிய

தீவிைனேய கன்றிச்ெசய்த திறத்ைதப் பழித் ைரத்த ன், " க்கேம ெதாடர ேநாற் "
என்றார். "மிக்க நல்லறம் வி த் ைணயாவ "(மணி. 22:138) என்பவாக ன், அ
ைணயறம் எனப்பட்ட . ெபற்றி, ஈண் க் குற்றத்தின்ேமல் நின்ற . தமக்கு
அற ணரத்தி நன்ெனறிப்ப த் மா
ெகன் ெசயேவாேம" என்றார்.

ேவண் ம் குறிப்பினராத ன், "இனிக்கதிக்

----------------1.மணி. 22:138.
தந்ைத ந் தந்த தா மாகிய த
காதல்
ைமந்த மடந்ைத தா மாற்றிைடச் சுழன்ற ெபற்றி
சிந்ைதயி னிைனந் ெநாந் ேதம்பினர் லம்பக் கண்
ெகாந்ெதாி யழ

ள்

ழ்ந்த ெகாள்ைகய னானான் மன்னன்.
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உைர:-தந்ைத ம் - தந்ைத யாகி ம், தந்த தா மாகிய - தன்ைனப் ெபற் த்தந்த
தாயாகி ம், த
மடந்ைததா

காதல் - பிறத்தற் ேக வாயி ந்த உ வலன் ைடய, ைமந்த

ம்

ம் - அபய சி ம் அபயமதி ம், மாற்றிைடச் சுழன்ற ெபற்றி - பிறப்

வைகயில் பிறந்

வ ந்திய திறத்ைத, சிந்ைதயில் நிைனந்

ெநாந்

- தம்மனத்ேத

ெயண்ணி வ ந்தி, ேதம்பினர் லம்ப - ேதம்பியழேவ, மன்னன் கண் -ேவந்தனாகிய
யேசாமதி பார்த் , ெகாந் எாி அழ ள் ழ்ந்த ெகாள்ைகயனானான்-ெகாத்தாக
மிக்ெக கின்ற தீயிைட ழ்ந் வ ந் ம் வ த்தத்ைத எய்தினான் எயாடாய்ப் பிறந்த காலத்தில் சந்திரமதி ம் ஆடாய்ப் பிறந்

உழ

வாைளக்

கூ யதனால், அபய சிையத் "தந்ைதயாய்" என் ம், அக்கூட்டத்தா ண்டாகிய
க வின்கண் தாேன கலந் அதன் குட் யாய்ப் பிறந்ததனால் அவ க்குத்
தாயாயினைமயின் அபயமதிையத் "தந்த தா ம்" என் ம் கூறினார். "தன்ைனயீன்ற
வத்தாய்மிைசத் தாழ்ந்தேத" (187) என் ம், "தாய் வயிற் க
ட் டகராய " (189)
என் ம் வ தல் காண்க. இ வ ம் இரட்ைடயராய்ப் பிறத்தற்குக் காரணம்
இ வர்பா ம் இ ந்த காதலன் ெபன்பார் "த
காதல் ைமந்த ம் மடந்ைததா
என்றார். மடந்ைத, ெபண்பாற்ெபயர்; ப வப்ெபயரன் . மாற் ; பிறவிெநறி.
ெநறிைய ேநாக்க, இ

மா

ப த ன், மாற்

ன்ைனப் பிறவிகளில் தா ற்ற

ம்"

த்தி

எனப்பட்ட . ெபற்றி, தன்ைம.

ன்பங்கைள ம், ெசய்த விைனகைள ம் நிைனந்

வ ந்திய தன ெரன்றற்கு "ேதம்பினர் லம்ப" என் ம், சிந்ைதயில் நிைனந்தவழி
ன்ைனப் பிறவி வரலா ேதான்றி ஆண் நிகழ்ந்தவற்ைற மனக்கண்ணில் காட்
அதைன ெநகிழ்வித்தலால், "சிந்ைதயில் நிைனந் ெநாந் " என் ம் கூறினார். தன்
மக்களி வ ம் மனம் ேசார்ந் ேதம்பிப் லம்பக் கண்ட யேசாமதியின் க த்தில்
அவன்ெசய்த தீவிைனக ம் பிற ம் ேதான்றி யச்சு த்தேவ அவன் ெபாி ம்
வ ந்த ற்றா ெனன்பார். "ெகாந்ெதாி யழ ள் ழ்ந்த ெகாள்ைகயனானான்" என்றார்.
யேசாமதி லம் தல்
எந்ைத ம் எந்ைத தா ம் எய்திய பிறவி ேதா ம்
ெவந் யர் விைள ெசய்த விைனயிேன ெனன்ெசய் ேகேனா
அந்தமி யிர்கண் மாய வைலபல ெசய் நா ம்
ெவந் யர் நரகின்

ழ்க்கும் விைனெசய்ேத ெனன்ெசய் ேகேனா.

உைர:- எந்ைத ம்-என் தந்ைதயாகிய யேசாதர
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ம், எந்ைத தா ம்-அவன் தாயாகிய

சந்திரமதி ம், எய்திய பிறவிேதா ம்-அைடந்த பிறப் க்களிெலல்லாம், ெவந் யர்
விைள ெசய்த விைனயிேனன் என் ெசய்ேகன் - ெவவ்விய ன்ப ண்டாக்கும்
தீவிைனகைளச் ெசய்ேதனாத ன் யான் இனி ெசய்ேவன், அந்தம் இல் உயிர்கள் மாய

117
- அள வில்லாத உயிாினங்கள் இறக்குமா , அைலபல நா
பலவற்ைற ம் நாேடா ம் ெசய் , ெவந்

உயா நரகின்

ம் ெசய்

-

ன்பங்கள்

ழ்க்கும் விைனெசய்ேதன் -

தீயில் ெவந் நீங்கி ய்ய
யாத நரகத்திற் ெச த் ம் தீவிைன ெசய்ேதனாத ன்,
என் ெசய்ேகன் - இவ்விைனகளினால் வரக்கடவ ன்பத்தின் ெபா ட் யான் என்
ெசய்ேவன் எ - .
யேசாதரன் ஆடாய்ப்பிறந்

வளர்ந்

வ ைகயில் ேவட்ைட ேமற் ெசன்ற யேசாமதி

ெகான்ற ம், சந்திரமதி எ ைமயாய்ப் பிறந்த காலத்தில் தன் குதிைரையக் ெகான்ற
குறித் க் ெகாைல ெசய்த ம் பிற ம் நிைனந்

வ ந் த ன், " பிறவிேதா ம்

ெவந் யர் விைள ெசய்த விைனயிேனன்" என் ம், இவ்வாேற தான் பல யிர்கைள
ேவட்ைடயா க் ெகான்றைத நிைனந் "அந்தமில் உயிர்கள் மாய அைலபல ெசய் "
என் ம், இத்தைகய தீவிைனகளால் தனக்கு மீளா நரகேம கிைடக்குெமன் அஞ்சி,
ெவந் உயர் நரகின் ழ்க்கும் விைன ெசய்ேதன்" என் ம் கூறிப் லம்பினான்.
இவ்விைன மிகுதியால் விைள ம் நரகத் ன்பத்தினின் ம் தன்ைனக் காத் க்
ெகாள்வ க தி இ ேபா எண்ணத் ெதாடங்கினைம ேதான்ற "என்ெசய்ேகேனா"
என்றா ெனன்கின்றார். உய்யா நரகம், மீளாநரகம்.
விைனையேய விைன தலாக்கிக் கூறினார்.

ன்பத்ைத

ண் பண்

த ன்,

--------அ ெளா படர்தல் ெசய்யா தா யிர்க் கழி ெசய்ேத
ெபா ெளா ேபாக ேமவிப் ெபாறியிேல ெனன்ெசய் ேகேனா
அ ளின
வ மாய வ க ம் ம கட் ேக ந்
ெத ளலன் நிைனந்த தீைமச் சிறியேன ெனன்ெசய் ேகேனா.
உைர:-- அ ெளா

படர்தல் ெசய்யா

- உயிர்கள் மாட்

ஆர் உயிர்க்கு - ெப தற்காிய அவ் யிர்கட்கு, அழி

ெசய்

விைளவித் , ெபா ெளா

ம் அ

ேபாகம் ேமவி - ெபா
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அ ள் ெசய்ய நிைனயா ,
- ேகட் ைன
வாயிலாகப் ெப ம்

ேபாக ேம வி ம்பி, ெபாறியிேலன் - நல்விைனப் ேபற் க்குாிய அறிவின்றி ெயாழிந்த
யான், அ ளின

உ வமாய - அ ளறேம உ வாக ைடய, அ கள்

ம்

அ கட்ேக ம் - சான்ேறாராகிய தங்கட்கும், தீைம நிைனந்த - தீங்கு ெசய்ய நிைனந்த,
ெத ளலன் - ெத ண்ட அறிவிேலனாய், சிறிேயன்-சி ைம ற்ேறனாத ன்,என்
ெசய்ேகன்- இக்குற்றங்கட்ெகல்லாம் பாிகாரம் யா ெசய்ய வல்ேலன் எ- .
ெபா ள்ேம

ம் ேபாகத்தின்ேம

ம் ெசன்ற எண்ணமிகுதியால் எவ் யிர்க்கும்

தீங்ேக ெசய்ெதாழிகிேன ெனன்பான், "அ ெளா
"ெபா ெளா

படர்தல் ெசய்யா " என் ம்,

ேபாகம் ேமவி" ெயன் ம் கூறினான். "யாஅம் இரப்பைவ, ெபா

ம்

118
ெபான்

ம் ேபாக ல்ல, அ

ம் அன் ம் அற

ம்" 1 என்

சான்ேறா ம் கூ தல்

காண்க. படர்தல், நிைனந்ெதா கல். ஆ யிர் என்றான், உயிர்களின் அ ைமயிைன
ன்னர் உணராதி ந் இப்ேபா உணர்ந் கூ மா ேதான்ற. தன்பால்
அ ளில்லாைமயின் மிகுதிக்கு எல்ைல யி ெவன்றற்கு, "அ
தீங்கு நிைனந்ேதன்" என்றான். யான் அ ளா ெதாழியி ம் அ
தங்கட்ேக

வாய அ க்கட்கும்
வாய

ம் தீைம நிைனயாதி க்கும் சிற்றறி ம் ெபற்றிேல ெனன்பான்,

"ெத ளலன் தீைம நைனந்த சிறியேனன்" என்றான். அ களாய

ங்கட்கு என்றற்கு,

"அ கள் ம் அ கட்கு" என்ற நற்சீலம். சால் ைடைமயாற் ெபாிய ராயினாைர
ன்னிைலப்ப த்தி நீவிர் த ய ெசாற்களால் ெசால்வ சீலமன் என்பர். இ
வழக்கினாகிய உயர்ெசால். எனெசய்ேகேன எனப் பன் ைற ம் கூறிய , அவன
ைகயறவிைனப் லப்ப த்தி நின்ற .
-------------1. பாி.5.
னிவைன ேவண்டல்
மாவியல் வ
தன்ைன வைதெசய்தார் வண்ண மீேதல்
ஆவினி* யளிய ேன ம் அஞ்சிேல னவதி ெயன்ெகால்
காவல வ
ெகன்னக் கலங்கின னரசன் ழ
மாவல அஞ்ச ெலன்றம் மாதவ

ைரவ ளர்த்தான்.
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-------(பாடம்.) * ஆவிநீ.
உைர:-காவல-உயிர்கட்கு அ ைளச்ெசய் அறத்ைதக் காக்கும் தவேவந்ேத, மா
இயல் வ
தன்ைன வைத ெசய்தார் வண்ணம் - மாவாற் ெசய்யப்பட்டெதா ேகாழி
வ விைனக் ெகான்றவர் அைடந்த

ன்பம், ஈேதல்-இத் தன்ைமத் தாகுமாயின்,

அளியன்-அளிக்கத்தக்க யான், ஏ ம் அஞ்சி ேலன்-சிறி ம் அஞ்சா

தீைம

ாிந்ேதனாத ன், இனி அவதி என்ெகால்-இப்ேபா எனக்கு எய்தவி க்கும்
ன்பத் க்கு எல்ைல யாேதா அறிேயன். அ
க- அ ேய க்கு அ ள்
ெசய்யேவண் ம், என்ன-என் , அரசன் கலங்கினன் ழ-அரசனாகிய யேசாமதி
உணர் கலங்கி னிவன் தி வ யில் ழ்ந் வணங்கினானாக. அம் மாதவன்அதைனக்கண்ட அம் னிவன், மாவல-குதிைர ெச
நீ அஞ்சற்க, என்
மா இயல்வ
ேகாழி வ

உைர வளர்த்தான்-என்

த்தவல்ல ேவந்ேத, அஞ்சல்-இனி

ெசால்ல

ற்றான் எ- .

-மாவால் ெசய்யப்பட்ட ேகாழியின் உ வம். "மாவினால் வைனந்த

"(145) என்ேற

ன் ம் கூறினர். மாக்ேகாழிைய யேசாதரன் தன்

ைகவாளால் அாிந்த ேபா , அதன் தைல கூவிக்ெகாண்

ெசன்

ழ்ந்தைமயினா

ம்,
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அவ்வா ெசய் மா ெசய்வித்தவள் சந்திரமதி யாதலா ம் இ வைர ம் ைறேய
ெசய்ேதா ம் ெசய்வித்தா மாகிய விைன தலாக்கி "வைத ெசய்தார்" என்றார்.
உயிர்க்ேகாழி ேபாலக் கூவி ழ்ந்தைமயால் அதன் ெகாைலயிைன "வைத" ெயன்றார்.
அக் ெகாைலவிைன காரணமாகப் பல்வைகப் பிறப் ம் பிறந் இ வ ம் ன் ற்ற
ெசய்திையச் சுதத்த னிவன் கூறக் ேகட்டானாத ன் "வண்ணம் ஈேதல்" என்றான்.
உயிாில் ெபா ெளான்றைன உயி ைடயதாகக் க திச்ெசய்த ெகாைலவிைனேய
இத் ைணத்
தன்

ன் பத்ைதப் பயக்குமாயின், உயி ள் ெபா ள்கைளேய ெகாைல ாிந்த

ைடய தீவிைனகைள நிைனந்

வ ந் ம் யேசாமதி, உயிர்க் ெகாைலையத்

தவிர்த்தல் க தி மாவால் ேகாழிெசய் ெகான்ற அவாி ம், ெகாைல விைனயின்
தீைமைய நிைனயாேத ெசய்த தனக்கு எத் ைணத் ன்ப ெமய் ேமாெவன அஞ்சி
ந ங்கி "ஆ இனி அளியன் ஏ ம் அஞ்சிேலன் அவதி ெயன்ெகால்" என்றான். ஆ,
இரக்கக்குறிப் . உயிர்கட்குச் ெசய்தற்குாி அ ளற ேமற்ெகாண்ெடா குவ

க தி,

சுதத்தைன "காவல" என் ம், தனக்கு அக் ெகாைலவிைனையப் ேபாக்குதற்குக்
க வாய் அ

மா

குதிைர, யாைன

ேவண் ம் க த்தினால் "அ

த ய பைடகைளச் ெச

க" என் ம் கூறினான். மாவலன்,

த் ம் வன்ைம ைடயன்.

"மாவேலான்" (19) எனப் பிறாண் ம் கூ தல் காண்க. இனி, இைவயிரண்டற்கும்
மிக்க ெவற்றிைய ைடயவன் என்ற ெமான் . உைரவளர்த்தா ெனன்ப வாளா
உைரத்தாெனன்ப பட நின்ற .
சுதத்தன் ேவந்தைனத் ெத ட் தல்
அறிவில ராய காலத் தறிவில ெசய்த எல்லாம்
ெநறியினி லறிவ ற நின்றனர்* விலகி நிற்பர்
அறியலர் விைனக ளாேல ய நைவ ப நர் ைகயாற்†
சிறியநல் வதங்கள் ெசய்ேத தீவிைன யகல்வர் காணாய்‡
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---------------(பாடம்) *நின்றைவ. † ப நர்க்ைகயா. ‡ ெசய்த தி விைன
உைர:- அறிவிலராய காலத் -நல்லறி

மர்கள் காணாய்.

பிறவாத இளைமக் காலத்தில், அறிவில

ெசய்த எல்லாம்-அறியாைமயாற் ெசய்த தீைமகெளல்லாம், அறிவ

ெநறியினில் ஊற

நின்றனர்-நல்லறிவான ெநறிப்ப உண்டாகப் ெபற்றவர், விலகி நிற்பர்-அத்
தீைமயினின் ம் விலகி நன்ெனறிக் கண்ேண நிற்பார்கள்.அறியலர்விைனகளாேல
அ நைவ ப நர்-நலந்தீங்கு அறியாராய்ச்ெசய்த விைனகளால் நீங்குதற்காிய
ன்பப்ப வர், ைகயால் -தம் ெசய்ைககளால், சிறிய நல் வதங்கள் ெசய் -எளிய
விரதங்கள் பலவற்ைற ேமற்ெகாண்ெடா கி, தீவிைன அகல்வர்-தீவினியினின் ம்
நீங்குவார்கள் எ-
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அறிவில்லாக் காலத்ேத ெசய் ம் தீவிைன பல ம் அறிவில் ெசய்ைககளாக ம்,
நல்விைன ம் ஏரெல த் ப் ேபால்வேதார் வி க்காெடன நல்ேலாரால்
ெகாள்ளப்படாைமயா ம் இ வைக ம் ேசர. "அறிவிலெசய்த ெவல்லாம்" என்றார்.
ெநறி, கல்வி ேகள்வி ெநறி. நல்லறி

பிறத்தற்கு இைவயிரண் ம் ெநறியாத ன்,

"ெநறி" ெயன்றார். அறிவ , அ , பகுதிப்ெபா ள் விகுதி. ஊ தல், உண்டாதல்.
"கற்றைனத்
தீவிைன தவிர்த்

மறி "1 என்

சான்ேறா ம் கூ தல் காண்க. நல்லறி

பிறந்தவழித்

நல்விைனேய நா ச் ெசய்யப்ப த ன், "விலகி நிற்பர்" என்றார்,.

இனி அறி பிறவாக்காலத்ேத ெசய்த விைனப்பயன் தீர்தற்குக் க வாய் கூ வார் ,
நல்ெலா க்க ம் எளிய விரத ம் ேமற்ெகாள்வ ெதன்பார் "சிறியநல் வதங்கள்
ைகயால் ெசய்ேத தீவிைன யகல்வர்" என்றார். சி ைம, எளிைம ேமற் .
அறியாைமயாற் ெசய்தன வாயி ம் தீவிைனப்பயனாய் வ ம் ன்பம் நீக்குதற்காி
என்பார் "அ நைவ" என் ம், எனேவ, விைனப்பயைன எவ்வாற்றா ம் கர்ந்ேத
கழித்தல்ேவண் ம் என் ம் கூறினாெரன வறிக. அறிவிலாக் காலத் ச் ெசய்த குற்றம்
அறிவறி ம்ேபா அறி ைடேயாரால் விலக்கப்ப ெமன்ப ம், அக்காலத் ச்ெசய்த
விைனப்பயன்கள் அறிவறிவார் ேமற்ெகாள் ம் வதங்களால் ெவல்லப்ப ம் என்ப ம்
கூறியவாறாம்.
-----1. குறள் 396
இைறவன் அறத்தின் ஏற்றத்ைதக் கூ தல்
அ ள் ாி மனத்த ராகி யா யிர்க் கபய நல்கிப்
ெபா ள்ெகாைல கள காமம் ெபாய்யிைவ றக்க ணித்திட்
ள் ாி விைனகள் ேசரா திைறவன தறத்ைத ெயய்தின்
ம ள்ெசய வ வ ண்ேடா வானவ ாின்ப மல்லால்.
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உைர:- அ ள் ாி மனத்தராகி-அ ேள நிைன ம் மன ைடயவராய், ஆர் உயிர்க்குநிைறந்த உயிர்கட்ெகல்லாம், அபயம் நல்கி-ஆதர ெசய் , ெபா ள் ெகாைல கள
காமம் ெபாய் இைவ றக்கணித்திட் -பிறன் ெபா ைள வி ம் த ம் ெகாைல ம்
கள ம் காம ம் ெபாய் கூற

ம் என்ற இைவயிற்ைறச் ெசய்யாராய், இ ள் ாி

விைனகள் ேசரா -அறியாைமயாற் பிறக்கும் விைனகைளச் ெசய்வதின்றி,
இைறவன அறத்ைத எய்தின்-அ கபரமன் அ ளிய அறத்ைத ேமற்ெகாண்
ெடா குவாராயின், வானவர் இன்பமல்லால்-ேதவ லக வின்பமன்றி, ம ள் ெசய
வ வ -ஒ வர்க்கு மயக்க ம் அ காரணமாக வ ம் நரகத் ன்ப ம் ெசய்ய
வ வெதான் இல்ைலயாம் எ-
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அ கன் அ ளிய அறங்க

ள் தைலயாய

அ ளாத ன், அதைன விதந்

"அ ள் ாி மனத்தராகி" ெயன் ம் அதற்குாிய ெசயலாத ன், "ஆ யிர்க் கபயம் நல்கி"
ெயன் ம், அவ்வறத்ைதக் ெக ப்பனவாத ன் ெபா ள்ெவஃகல்
" றக்கணித்திட் " என் ம் கூறினார். "இ ள்ேசர் இ
அஃ

த யவற்ைறப்

விைன"1 என்றாராக ன்,

இச் சமண் சமயத் க்கும் ஒத்த க த்தாதல்பற்றி, "இ ள் ாி விைனகள் ேசரா "

என் ம், விைனப்பைக யா பின்ெசன் ற வ பற்றி அதற்கு அரண் இஃ என்பார்,
இைறவன தறத்ைத அரணாக ம் கூறினார். "எய்தின்" என்ற எய்தினா ெலய் ம்
பயன் கூ தற்கு அவாய்நிைல பயப்பித்த . ம ள், பிறவிக்ேக வாய மயக்கம்.
------------1 குறள். 5.
யேசாமதி தி வறம் ேமற்ேகாடல்
என்ற ம கள் பாதத் ெதழின்
மலர்கள் சிந்தக்
கன்றிய விைனகள் தீரக் க ைணயி
கி ெநஞ்சிற்
ெசன்றன னறி காட்சித் தி வறத் ெதா வ னானான்
ெவன்றவர் சரண ைடந்தார் விைளப்ப
உைர:- என்ற

ம்-என்

தி வ யின்கண், எழில்
வி மா

ழ்ந்

ெவன்றி யன்ேறா.
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சுதத்த னிவன் ெசான்ன ம், அ கள் பாதத் -அவ ைடய
மலர்கள் சிந்த-அழகிய தன்

யிற் சூ ய

க்கள்

வணங்கி, கன்றிய விைனகள் தீர- மிகச்ெசய்த தன் தீவிைனகள்

நீங்குமா , க ைணயின் உ கி- உயிர்கண்ேமற் ெசன்ற அன்பினால் உ கி, ெநஞ்சிற்
ெசன்றனன்-ெநஞ்சினால் நல்ெலா க்கம் ேமற்ெகாண்ட யேசாமதி, அறி

காட்சி-

ஏைன நன்ஞான ம் நற்காட்சி ம்ெபற் , தி வறத் -அ கன் அ ளிய ைசன
த மத்தவ ள், ஒ வனானான்-நிகரற்றவனானான். ெவன்றவர் சரண் அைடந்தார்விைனப்பைகைய ெவன்ற
விைளப்ப -அைடந்
என்ற

னிவர ைடய தி வ ேய கலாக அைடந்தவர்,

ெப வ , ெவன்றியன்ேறா-விைனைய ெவல்வேத யாகும் எ- .

ம், விைர ப்ெபா ட்டாய விைனெயச்சம்.

மரம்ேபால்

ழ்ந்

வணங்கிய

னிவர் தி வ யில் அ யற்ற

ேதான்ற, "அ கள் பாதத்

எழில்

மலர்கள் சிந்த"

என்றார். விைனப் பைக நீங்குதற்குாிய மனப்பக்குவம் பிறந் விட்ட ெதன்பார்,
"கன்றிய விைனகள் தீரக் க ைணயி
உளஞ்ேசர்ந்

கி" என் ம், ைசனத மத்தில் ேவந்தன்

அதற்குாிய நல்ெலா க்கத்ைத ேமற் ெகாண்டைம ேதான்ற, "ெநஞ்சிற்

ெசன்றனன்" என் ம், அதற்குாிய நன்ஞானம் நற்காட்சிகைள யறிந்தைம உய்த்
ணரைவத் , இம்

ன்றா

ம் அநவன் ஒப்பற்ற அறேவானான

கூ வார்,

122
"தி வறத்ெதா வ னானான்" என் ம் கூறினார். இ கா ம் தீவிைனேயகன்றி நின்ற
அவன் இத் ைண விைரவில் நல்லறம் ேமற்ெகாண்
"ெவன்றவர் சரணைடந்தார் விைளப்ப

சிறந்தைமக்கு ஏ

கூ வாராய்,

ெவன்றியன்ேறா" என்றார்.

யேசாமதி மக்கட்குக் கூ தல்
ெவ ள்ெச ம் விைனகள் தம்ைம ெவ விய மனத்த னாகி
ம ள்ெச
வ மாட்சி மகெனா மங்ைக தன்ைன
அ ள்ெப குவைக தன்னா லைமவில னளிய ம்ைமத்
ெத ளலன்

ன் ெசய்த சி ைமகள் ெபா க்க என்றான்.
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உைர:- ெவ ள் ெச ம் விைனகள் தம்ைம ெவ விய மனத்தனாகி - மயக்கத்ைதச்
ெசய் ம் விைனகட்கு அஞ்சிய மன ைடயவனாய், ம ள் ெச ம் உ வமாட்சி
மகெனா மங்ைக தன்ைன - கண்டார்க்கு வியப்பிைன ண்டாக்கும் அழகு
மாட்சிைமப்பட்ட மகைன ம் மகைள ம் பார்த் , அ ள் ெப கு உவைக தன்னால் அன் மிகுதியாற் ெப கிய மகிழ்ச்சியினால், அைமவிலன் - அைமயானாகிய யேசாமதி,
அளியன் - அளிக்கத்தக்க யான், உம்ைமத் ெத ளலன் - உங்கைள இன்னாெரன்
அறியா ,

ன் ெசய்த சி ைமகள் ெபா க்க -

ெபா த்த ள் ர்களாக, என்றான் - என்
விைனகளால் மயக்க ம்

ற்பிறப் க்களிற் ெசய்த தீைமகைளப்

ேவண் னான் எ -

.

ன்ப ம் உண்டாத ன், "ெவ ள் ெச ம் விைனகள்"

என்றார்; "ெவ ள் ெசய்விைன த

யரம்" (287) என்

ன் ம் கூறிய

காண்க.

விைனக்கு அஞ்சும் ெசயல் அறிவறிந்தார்கண்ண தாக ன், "ெவ விய மனத்தனாகி"
என்றார். ம ள், ம ட்ைக; இ பிறர்கட் ேடான்றிய ஆக்கம் ெபா ளாகப் பிறப்ப .
ெதாடர் ைடைம க தா எல்லா யிர்கண் ேம ம் ெசல் ம் ேபரன்
அ ெளனப்ப த ன், அ ள் ெப கு வைக ெயன்பதற்கு இவ்வா கூறப்பட்ட .
உவைக ேமன்ேம ம் மிகுவதால் அைமவிலனானா ெனன ணர்க. தீைம ெயன்னா
"சி ைம" ெயன்ற தன்ைனப் ெபா த்தல் ேவண் ம் என்றற்கு.
க யாணமித்திரற்குக் கூ தல்
ஓ யிர்த் ேதாழ னாகி
திசூழ் வணிகன் றன்ைன
ஆ யிர்க் கரண மாய* அ கேளா ைடய நீ ம்
ேநெரனக் கிைறவ னாக நிைனவெலன் றினிய கூறிப்
பாாியற் ெபாைறைய ெநஞ்சிற் பாிந்தனன் மன்னன் மன்ேனா.+
----------(பாடம்.) *சரணமாய +மன்ேன; மன்னனானான்.
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உைர:-.ஓ யிர்த் ேதாழனாகி - உயிரால் ஒ வேன என் கூறத்தக்க நண்பனாய்,
உ திசூழ் வணிகன் தன்ைன - மன்னனாகிய தனக்கு உ தியானவற்ைற
நிைனந் ெசய்த வணிகனான க யாணமித்திரைனப் பார்த் , ஐய- ஐயேன,
ஆ யிர்க்கு அரணமாய அ கேளா - என அாிய உயி க்கு அரணாகிய அறம்
உைரத்த இச் சுதத்த னிகேளா , நீ ம் எனக்கு இைறவனாக ேநர் என நிைனவல்
என் - நீ ம் எனக்கு ஞானாசிாியனாதற்கண் ஒப்பாவாய் என நிைனக்கின்ேற
ெனன் , இனிய கூறி- இனிய ெசாற்கள் பல ெசால் , மன்னன்- ேவந்தனாகிய
யேசாமதி, பார் இயற் ெபாைறைய - நிலத்ைதயா ம் அரசபாரத்ைத, ெநஞ்சில்
பாிந்தான் - மனத்தின்கண் பற்றின்றித் றந்தான் எ- .
உடலால் இ வராயி

ம் உயிரால் ஒ வேர ெயன்பார், "ஓ யிர்த் ேதாழனாகி"

ெயன்றார். "எனக்குயி ெரன்னப்பட்டான் என்னலாற் பிறைரயில்லான்"1 என்
ேதவ ம் கூ வர். ெசய்ைகயில்வழிச் சூழ்ச்சி பயன்படாைமயின், சூழ் வணிகன்
என்பதற்கு இவ்வா ைரக்கப்பட்ட . அற ைரக்கு கத்தால் னிவன் அரச யிர்
நரகு காவைகயிற் காத்தைமயின், அவைன, "ஆ யிர்க் கரணமாய அ கள்" என்றான்.
வணிகன் காட் த் ெத ட்டத் ெத ண்

அறம் நல்கப்ெபற்றைமயின், "நீ ம் ேநர்

எனக்கிைறவனாக நிைனவல்" என் ம், அறக் ேகள்வியால் ஞானம் ெபற் அரசிய
ன்பத்ைத ம் ெப ம் ெபாைறயாகக் க தி உள்ளத்ேத அதைன ெவ த் த்
றத்த ன், "பாாியற் ெபாைறைய ெநஞ்சிற் பாிந்தனன்" என் ம் கூறினான். மன்
ஓ ம் அைச.

ம்

--------1.சீவக. 205.
மணி
அணி
வணிக

மக க் கீந்த மன்னவன் தன்ேனா ேடைன
யரசர் தா மவ யிர்த் ைணவ னான
மற் ளா மாதவத் திைறைய வாழ்த்தித்

ணிவினர்

றந்

உைர:- மக க்கு மணி
யிைழத்த
ைய ெகா த்

வார் ெதா ெத
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ஈந்த - மகனாகிய அபய சிக்குத் தன் மணி டன்
நீங்கிய மன்னவன் தன்ேனா - ேவந்தனாகிய

யேசாமதி டன், ஏைன அணி
ேவந்தர்க

ெகாண்டார்.

ம், அவன் உயிர்த்

யரசர் தா ம்- ஏைன அழகிய
ைணவனான வணிக

உயிர்த்ேதாழனான க யாணமித்திர

ம் - அவ

சூ ய
ைடய

ம், மற் ளா ம்- மற்ைறய நண்பர்க

சுற்றத்தா ம், மாதவத்திைறைய வாழ்த்தி - ெபாிய தவத்ைத ைடய
சுதத்தைன வணங்கி வாழ்த்தி,

ணிவினர்

றந்

ம்

னிகளாகிய

- உலகியற் ேபாகத்தின் தன்ைமைய
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ணர்ந்
ேதவ ம்

றந் , வார் ெதா ெத ம் உ
ெகாண்டார்- த் க் ெக த ல்லாத
னிவ ம் ெதா ம் ஞான நிைலயிைன யைடந்தார்கள் எ- .

அரசியற் ேபாகத்ைதப் ெபாைறயாகக் க தி மனத்ேத றந்தைமயின், அதைனத் தன்
மகன்பால் ைவத்தற்கண் நிக ம் இன்ப நிகழ்ச்சிகைள ெபா ளாக நிைனயாைம
ேதான்ற. "மணி
மக க் கீந்த மன்னவன்" என்ெறாழிந்தார். யேசாமதிக்குத்
ைணயாய ேவந்த ம் பிற ம் அவன்

ற க்காலத்ேத

டன்வந்தாராக, அவ

க்கு

அத் ற நிைல வ வதற்குக் காரணனாயி ந்த க யாண மித்திரன்,
"ஓ யிர்த்ேதாழனாகி
ேமற்ெகாண்
வணிக

தி சூழ்" (213) பவனாத

ன், அவ

ேவந்தைனச் சூழ வந்தைத விதந் , "அவ

ம்" என்றார்.

ற க்குத்

ணி

ம் உடேன

யிர்த்

ற

ைணவனான

இன்றியைமயாைமயின், " ணிவினர்

றந் " என் ம், பிறப்பிறப் க்கட் ேக வாகிய விைனைய ெவன்ற ஞானிகள்
என்றற்கு "

வார்" என் ம் கூறினார்.

"இைமயவ

மாதவ

வமிர்த

னிவரர், கணதராதி மா னிவெரன

ணர்க;

மிைறஞ்சிேயத்தப் பணிவாிய சிவகதியி னமர்ந்தி ந்தா ரற

ண்டா ரன்ேற" 1 என்

பிற சான்ேறா ம் கூ தல் காண்க.

----------1. ேம மந். 1400.
அபய சி ற
தாைததன் ற
ற்றத்* தா டன் பட்ட தல்லால்
ஓதநீர் வட்டந் தன்ைன ெயா
கள் ேபால ள்ளத்
தாதரம் பண்ணல் ெசல்லா னபய மரசு தன்ைனக்
காதலன் குமரன் தம்பி ைகப்ப த் தனன்வி
உைர:-அபய
யேசாமதிக்குத்

ம் - அபய சி ம், தந்ைததன்
ற

த்தான்.
ற
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ற்ற- தன் தந்ைதயாகிய

ெநறி ற்றிப் பயன்த தல் ேவண் , ஓத நீர்வட்டம் அரசுதன்ைன-

கடல் சூழ்ந்த நில லக அரசியற்ேபாகத்ைத, தான் உடன் பட்ட
ேமற்ெகாள்ள இைசந்தாேன யன்றி, ஒ
ெபா ளாகக் க தி, உள்ளத்

அல்லால் - தான்

கள் ேபால - ேமற்ெகாண்ட அைதப் பயனில்

ஆதரம் பண்ணல் ெசல்லான் - மனத்தில் சிறி ம்

வி ம்பானாய், தன்ைன - அவ்வரசியற் ேபாகத்ைத, காதலன் குமரன் தம்பி - அன் ம்
இளைம
ைடய தம்பியாகிய யேசாதரன் பால், ைகப்ப த்தனன் வி த்தான்ைவத் விட் த் தா ம் ற
ண்டான் எ- .
யேசாமதியின்
அவன் அ

ற

ற்றிய ம்

ற் ங்கா ம் அரசேபாகத்ைத ேமற்ெகாண்
றத்த ன், ேமற்ெகாண்

ந்ததற்கு ஏ

ந்த அபய சி,

இஃெதன்பார்,
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"தாைததன்

ற

ற்றத் தா

டன் பட்டதல்லால்" என் ம், அவ்வாறி ந்த காலத் ம்

அவ்வரசியற் ேபாகத்ைத வி ம்பாதி ந்தைம ேதான்ற, "ஒ

கள்ேபால

தாதரம் பண்ணல் ெசல்லான்" என் ம், தான் இைளயனாயி

ம் தன்னி

ள்ளத்
ம்

இைளயனான யேசாதரற்கு அரசியைலத் தந்த ெசயைலக் கூ வார், "காதலன் குமரன்
தம்பி ைகப்ப த்தனன் வி த்தான்" என் ம் கூறினார். தன்ைனெயன்ப சுட்
மாத்திைரயாய் நின்ற .
-------மாதவன் மலர்ந்த ெசால்லான் ைமந்த ம் மங்ைக யாய
ேபைதயம் பிைணய னா ம் பிறப்பினி ணர்ந்த பின்னர்
ஆதரம் பண்ணல் ேபாகத் தஞ்சினர் ெநஞ்சின் எஞ்சா
மாதவன் சரண மாக வனம

ன்னி னாேர.
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----------(பாடம்) * ந்த
உைர- ைமந்த

ம் - அபய சி ம், மங்ைகயாய ேபைத அம் பிைணயனா

ம் -

மங்ைகயாகிய இளைமயான மான்பிைணைய ெயாத்த அபயமதி ம், மாதவன் மலர்ந்த
ெசால்லால் - ெபாிய தவத்ைத ைடயவனான சுதத்த னிகள் உைரத்த அற ைரயால்,
பிறப் இனி உணர்ந்த பின்னர்- தங்கள் பழம்பிறப்ைப ணர்ந்த பிறகு, ேபாகத்
ெநஞ்சின் ஆதரம் பண்ணல் அஞ்சி - உலகியல் இன்பத்ைத ெநஞ்சால் வி ம் தற்கு
அஞ்சி, எஞ்சா மாதவன் சரணமாக - குன்றாத ெபாிய தவத்ைத ைடய சுதத்தன்
தி வ கைளேய ைணயாகக்ெகாண் , வனம
ன்னினார் –
வனத்ைத யைடந் தவம்ெசய்யக் க தினார்கள் எ- .

னிவ

டன்

மாதவனாத ன் உைரத்தாெனன்றல் சீல மன்ைம ேநாக்கி, "மலர்ந்த" என்றார்.
அவ ைரப்பன யா ம் அறமாத ன், "ெசால்லால்" என்றார். ல் வாயிலாக
ணர்த் த
ம் ெசால்லா பேதசித்த சிறப் க்குறித் இவ்வா
கூறனாெரன் மாம். மங்ைகெயன்ப

ெபண்பாற் ெபா ப்ெபயர்; ப வப்ெபயரன் .

ேபைத, இளைம. பிைண, மான். பழம்பிறப் ணர்ந் , ேபாகத்தில் ேவட்ைக ெசய்தால்
வரக்கடவ ன்பத் க்கு அஞ்சுத ன், "ஆதரம் பண்ணல் ேபாகத்தஞ்சினர்" என்றார்.
பண்ணல் என் ழி நான்க
விகாரத்தாற் ெறாக்க . ேபாக ேவட்ைகயா ெலய் ம்
பிறவித் ன்பத்ைத நிைனந் ெநஞ்சில் மிக்க அச்சம் உ தல் ேதான்ற, "ெநஞ்சின்
அஞ்சினர்" என்றார். எத் ைண ம் தான் ேமற்ெகாண்ட தவத்தின்கண் குன்றா
ஒ குதல்கண் , "எஞ்சாமாதவன்" என் ம், அவன் தி வ

த்தைணயால் எவ்வைக

126
யிைட

ம் எய்தாெதன்

சரணமாக வனம

ம்

ணி பற்றி அவ

டன் ெசன்றனெரன்பார் "மாதவன்

ன்னினார்" என் ம் கூறினார். வனம , அ

பகுதிப்ெபா ட் .

வனமைடந்த இ வ ம் னிவன்பால் அறங்ேகட்டல்
விைனக்கும் விைனகள் தம்மால் விைளபயன் ெவ ப் ேமவித்
தனசர ணைணந் ளார்க்குத் தவவர ச ளத் தாழ்ந்
விைனயின விைள தம்ைம ெவ வின ம கள் ெமய்ேய
சினவரன் சரண

ழ்கிச் ெசறிதவம் படர்

ெமன்றார்.
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உைர:-விைனக்கும்-ஞானாவரணம் த ய விைனகளின் உணர் ம்,
விைனகள்தம்மால் விைள பயன் ெவ ப் ம் - அவற்றா ண்டகும் இன்பத்
ன்பங்களில் ெவ ப் ம் ேமவி - ெபா ந்தி, தனசரண் - தன் தி வ கேள கலாக,
அைணந் ளார்க்கு - அைடந் ள்ள அைனவ க்கும், தவ வரசு அம் னிவன் அ ள தவத் க்குாிய அறத்ைத ைரக்கும் குறிப்பினனாக அ கண் , அ கள்-அ கேள,
விைனயின விைள

தம்ைம-விைனகளால் உண்டாகும் பயைன, ெவ வினம் -

அஞ்சிேனமாத ன், சினவரன் சரணம்

ழ்கி - சிேனந்திரனாகிய அ கபரமன்

தி வ ைய யைடந் , ெசறிதவம் படர் ம் -ேகவல ஞானவின்பம் ெசறிதற்
ேக வாகிய தவத்ைதச் ெசய்யக் க
ஞானாவரணீய

கின்ேறாம், என்றார் - என்

ெதாிவித்தார்கள்.

த ய விைனகளான ஞானாவரணீயம் தாிசனாவரணீயம்,

ேமாகனீயம், அந்தராயம் என்பன ம், ேவதனீயம், நாமிகம், ேகாத்திாிகம், ஆ ட்கம்
என்பன மாகிய இ வைககளாகும்; இவற் ள் ஞானாவரணீய

த ய நான்கும் காதி

க மம் என் ம், ஏைன நான்கும் அகாதி க மெமன் ம் வழங்கும். காதி க மத்தால்
ன்ப ம் அகாதிகளால் இன்ப ம் விைளபயனாகும். இவற்றின் இயல் ம்
விைளபய

ம் உணர்ந்தாலன்றி இவற்றின்பால் ெவ ப் உண்டாகாைமயா

ெவ ப் ளதாயினல்ல
ேமவி"ெயன்றார். வியரசு
தான் அ ளக்க

வ

ம்,

ேபற் ெநறி வாயாைமயா ம், "விைனக ம் ெவ ப் ம்
றந் தன் தி வ யைடந் அறத்தின்வழி நிற்பார்க்குத்

தவமாத ன், அதைனத் "தவவரசு அ ள" என் ம்,

அக்குறிப் த் ேதான்றக் கண்ட ம் இ வ ம் வணங்கினைமயின், "தாழ்ந் " என் ம்
கூறினார். விைனக் கஞ்சும் அச்சேம ஞானப்ேபற் க்கு ேவண் ம் மனப்பக்குவத்ைதப்
பயத்த ன், "விைனயின விைள தம்ைம ெவ வினம்" என் ம், எமக்குப் கலளிப்ப
சினவரன் சரணமாத ன் அதைன யைடதற்கு ேவண் ம் தவ ெநறிைய
அ ளேவண் ம் என்பார், "ெசறிதவம் படர் ம்" என் ம் கூறினார். ேகவலஞான
வின்பத் ச் ெசறிவிக்கும் சிறப் ைடைமயின் தவத்ைதச் "ெசறிதவம்" என்
சிறப்பித்தார்.

127
சுதத்த னிகள் கூறல்
ஆற்றல தைமயப் ெபற்றா ல ந்தவ மமர்ந் ெசய்ம்மின்
சாற்றிய வைகயின் ேமன்ேமற் ைசயமா ைசய மத்திற்
ேகற்றிநின் றின்ைம * தன்ைன யி ெபா
ய்ம்மி ெனன்றான்
ஆற்ற

க் ேகற்ற வாற்றா லவ்வழி ெயா கு கின்றார்.
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---------(பாடம்.) * ேகற்றவனின்ைம.
உைர:-- ஆற்றல

அைமயப் ெபற்றால் - உங்கள் பால் தவத் க்குேவண் ம் ஆற்றல்

அைமந்தி க்குமாயின், அ ந்தவம் அமர்ந் ெசய்ம்மின் - ேசா ம் நீ ம்
சு க்கிச்ெசய் ம் அந்த அாிய தவத்ைத அவ்வாற்ற க் ேகற்றவா ெபா ந்தச்
ெசய் ர்களாக, சாற்றிய வைகயின் - பரமாகமம் ெசால்
- உண

ம்

ைறப்ப ேய, ேமல் ேமல்

த யவற்ைறக் குைறத் ப் பல்வைக ஆராதைனகைள ேமற்ெகாண் ,

ைசயம் - சம்மியங்களில், மா ைசயமத்திற்கு தன்ைன ஏற்றி நின் - ேமலான
சம்மியத்திற்குத் தன்ைன ஏற் வித் ப் பிராணி சம்மியமம் விடய சம்மியமங்கள்
நிைறந் நின் , இ ெபா
- இந்நிைலயிேலேய, இன்ைம ய்ம்மின் - இன்பத்
ன்பங்களில் வி ப் ெவ ப் இல்லாைமயாகிய நல்லறத்ைதக் கைடேபாகச்
ெசய் ர்களாக, என்றான் - என்

சுதத்த

னிவன் உைரத்தான், ஆற்ற

க்கு ஏற்ற

வாற்றால் - அவர்க ம் தங்க ைடய ஆற்ற க்கு ேகற்றவா , அவ்வழி ஒ குகின்றார்
- அம் னிவன் கூறிய ெநறியிேலேய ஒ கலானார்கள் எ - .
ஆற்றல், மனவ

ம் ெமய் வ

மாம். ஆற்றல் அைமயாவிடத்

ெசய் ம் இத்தவம் ெவற்றி த தல் அாி

உண் சு க்கிச்

என்றற்கு "அ ந்தவம்" என் ம், அதனால்

உண்டாகும் விைள ேபாின்பமாத ன் "அமர்ந் ெசய்ம்மின்" என் ம், உண்
சு க்கத்ைத ேமன்ேமல் ப ப்ப யாகச் ெசய் மாற்றால் "ஆத்ம பாவைனயாகிய
ஞானாராதைன, தாிசனாராரைன, சாாித்திராராதைன என் ம் இக்குணங்களில்"
நிைலேப ண்டாக அ வாயிலாகச் "சுத்தாத்மதியான" ண்டாகுெமன் பரமாகமம்
கூ த ன், "சாற்றியவைகயின்" என் ம் கூறினார். ைசயம், சம்மியமம், தன்
குண நிைலயில் சம்மியத் வமில்ைல ெயன ம் நாலாங்குண நிைலயி ம்

ன்

அதன்ேம ம் ேம ம் சம்மியத் வங்கள் உண்டாெமன் ம், எல்லாவற்றிற்கும் ேமலான
சம்மியமத்தில் பிராணி சம்மியமம் விடயசம்மியங்கள் ேதான்றி நிைற ெசய் ெமன் ம்
ேம மந்தரம், பதார்த்தசாரம் த ய லகள் கூ கின்றன. இன்ைம,
இன்பத் ன்பங்களில் வி ப் ெவ ப்பில்லாைம. இவ்வாறிய ம் இத்தவ ெநறியின்
இயல்பிைன, "ஈற்றிலா ராதைன விதியி ேலந்தல்தான், ஆற்ற

க்ேகற்ற வாறன்ன

பான ம், சாற்றிய வைகயினாற் சு க்கிச் ைசயேமல், ஏற்றினான் தன்ைனநின்
றிலங்குஞ் சிந்ைதயான், " "சித்தெமய் ெமாழிகளிற் ெசறிந்

யிர்க்ெகல்லாம், மித்திர

128
னாயபின் ேவத னாதியின், ஒத்ெத
தவத்தினாற் றவ

மனத்தனா

வைக

ள்

லாய்த், தத் வத்

ைவ வாட் னான்" 1 என வ வனவற்றா லறிக.

சுதத்த னிகள் இ க்குமிடத்ைத மாாிதத்த க்கு கூ தல்
அ ங்கல ம்ைம தம்மா லதிசய ைடய ேநான்ைமப்
ெப ங்க ெவா ங்கு சூழப் ெபறற்க ங் கணங்கள் தம்மாற்
சு ங்க ல் சுதத்த ெனன் ந் றவி க் கரச னின் ட்
ட ங்க

கம ஞ் ேசாைல ய

உைர:- அ ங்கலம்

ள்வந் தினிதி
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ம்ைம தம்மால் - நற்காட்சி நன்ஞானம் நல்ெலா க்கமகிய

வைக யாிய மணிகைள ைடயனாத

ம், ெபறற்கு அ ங்குணங்கள் தம்மால் -

ெப தற்கு அாியவாகிய உயர்குணங்கைள
குன்றாத, சுதத்தெனன்

ந்தான்.

ம்

றவி

ைடயனாத

ம், சு ங்கல் இல் -

க்கு அரசன் - சுதத்தெனன்

ம் ெபயைர ைடய

றவியர் தைலவன், அதிசய ைடய ேநான்ைமப் ெப ங்கு - காண் ேபார்க்கு
மனத்ேத வியப்ைப விைளவிக்கும் இயல் ைடய தவ விரதங்கைள ைடய ெபாிய
றவியர் கூட்டம், சூழ- தன்ைனச் சூழ்ந் வர, நின் நாட்
அ ங்க

கம ம் ேசாைலயத

இனிதி ந்தான் – இனி
நற்காட்சி
என்

த ய

ெபயர் கூறப்பட்

ள் வந்

- நின்

ைடய நாட்

ள்ள,

– அாிய மணம் கம ம் ேசாைலக்கு வந் ,

எ ந்த ளியி ந்தான் எ- .
ன் ம் சம்மிய தாிசனம், சம்மிய ஞானம், சம்மிய சாாித்திரம்
இரத்தினத்திரயம் என்

வழங்குத ன், "அ ங்கல

ம்ைம"

ெயன்றார். "இதற்குபாயம் இரதனத் திரவியம்" 2 என் சான்ேறார் ஒ தல் காண்க.
குணங்கெளன்பதற்குக் குணவிரதங்கெளன்ற மாம். நற்காட்சி த யவற்ைற
ைடைமயா

ம் குணங்களின் மிகுதியா

ம் காண்ேபார்க்கு வியப் ண்டாத

ன்,

"அதிசய ைடய ேநான்ைமப் ெப ங்கு " என்றார். தவவிரதங்கைளக் கைடேபாகச்
ெசய்தற்கு ஆற்ற

ன்றியைமயாைமயின், "ேநான்ைமப் ெப ங்கு " என்

சிறப்பித்தார்; ெப ைம, மிகுதி ேமற் .
"அ ங்க

னிவன் வந்

இனிதி த்தற்கு ஏ

கம ம் ேசாைல" ெயன்றான்.

--------1. ேம மந். 544,545. 2. ேம . 790.
தாம் இன்னாெரன அபய சி மாாிதத்தற்குக் கூ தல்
அனசன மமர்ந்த சிந்ைத ய ந்தவ னிேசாம திக்குத்
தனயர்கள் தம்ைம ேநாக்கித் தாியலீர் சாிைத ேபாமின்
எனவவ ாிைறஞ்சி ெமல்ல விந்நக ரத் வந்தார்

கூ வான்,
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அைனயவ ராக எம்ைம யறிகமற் றரச என்றான்.
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உைர:- அனசனம் அமர்ந்த சிந்ைத ய ந்தவன்-உண்ணா ேநான்ைப வி பபத் டன்
ேமற்ெகாண்ட மன ைடய அாிய தவத்ேதானாகிய சுதத்த னிவன், இேசாமதிக்குத்
தனயர்கள் தம்ைம ேநாக்கி-யேசாமதிக்கு மக்களாகிய அபய சி அபயமதி யி வைர ம்
பார்த் , தாியலீர்- அனசன ேநான்ைப நீவிர் தாங்கவல்லீரல்லீராத ன், சாிைத
ேபாமின்-ெத விற்ெசன்

உணேவற்

உண்

வ க என-என்

பணிக்கேவ, அவர்-

அவ்வி வ ம், ெமல்ல இைறஞ்சி-ெம வாக அவைர வணங்கி விைடெபற்
நகரத்

இந்

வந்தார்-இந்த இராச ர நகரத் க்குள்ேள வந்தார்கள், அரச-அரசேன, எம்ைம

அைனயவராக அறிக- எங்கைள அவ் வி வ மாக அறிவாயாக, என்றான்-என்
அபய சி கூறினான் எ"அந்தில் ஆசனங்ெகாண் டண்ணல் அனசனத் தவமமர்ந்தான்"(24) என்
ன்ேன
கூறிய கைடப்பி த் ஈண் அபய சியின் கூற்றில் ைவத் "அனசன மமர்ந்த
சிந்ைத ய ந்தவன்" என்றார். "தன்ைனப் பிறன்ேபாற் கூ ம்"1
"இேசாமதிக்குத் தனயர்கள்தம்ைம" ெயன்றான். "பசியின் வா

ைறயிற் கூ த ன்
வ ந்திய ெமய்ய ரானீர்,

எம் ட ண் மாற்றா இன் நீர் சாிைதேபாகி நம்மிைட வ க"(26) என்
ன்ேன
னிவர் கூறியதைன ஈண் அபய சி ெகாண் கூ தலால் "தாியலீர் சாிைத
ேபாமின் என" என்றான். அைனயவர் என்ற அவெரன் ம் சுட் மாத்திைரயாய்
நின்ற . மற் , அைச. ெமல்ல என்பதைன வந்தார் என்பதேனா
மைம ம்.

ையத்

ைரப்பி

-------------1. ெதால்.ெசால்.

. 448.

அபய சி ேம ம் அரசற்குக் கூ தல்
இைனய பிறவி மாைல ெயமர ெமம ெமண்ணின்
இைனய விைனகள் பின்னா னிடர்ெசய்த ைறைம தா
இைனய ெவகுளி காமத் ெதய்திய வியல் நா ன்
இைனய
உைர:- எமர

ெப ைம தா

மிைறவன தறத்த ெதன்றான்.

ம்
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பிறவி மாைல இைனய -எம்ைமச் ேசர்ந்ேதா ைடய பிறவித்

ெதாடர்ச்சி இத்தன்ைமத்தாகும், எம ம் எண்ணின் இைனய -எம் ைடய பிறப்
வரலா ம் ஆரா மிடத் இத்தன்ைமத்ெதௗ, பின்நாள் விைனகள் இடர்ெசய்த
ைறைமதா ம் இைனய -பிற்காலத்ேத விைனகள் ன்பம் விைளவித்த இயல் ம்
இத்தன்ைமத்ேத. ெவகுளி காமத் எய்திய இயல் நா ன் இைனய -சினம் காமம்
த யவற்றா ண்டாகிய ன்பத்ைத யாரா மிடத் அவற்றின் இயல் ம்
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இத்தன்ைமத்தாகும், இைற வன் அறத்த

ெப ைம தா

ம்-அ கபரமன் உைரத்த

அறத்தின் ெப ைம ம், இைனய -இத்தன்ைமத்தாகும்எ- .
பிறவி மாைல ம், விைனகள் இடர் ெசய் ம் ைறைம ம் ெவகுளி காமத்
இயல் ம் இ கா ம் கூறியவாற்றால் விளக்கினைமயின் ஒவ்ெவான்ைற ம்
தனித்தனியாக "இைனய " என்
த்தான். இவற்றின் சி ைமேபால இைறவன்
அ ளிய அறத்தின் ெப ைம ம் நில வெதன்பான், "ெப ைமதா ம்
இைறவனதறத்த"ெதன்றான். "ேதான்றி மாய்ந் லக ன்றிற் ய ெரய்
யிர்கடம்ைம, ஈன்றதாய்ேபால ேவாம்பி யின்பத் ளி த்தி நாதன்,
மாக்கி

விலாத் தன்ைம நல்கும், ஆன்ற நல்லறத்ைதப் ேபா

ெயன்றான்"1 என்

ன் லகிற்கு

மாியெதான் றில்ைல

பிற ம் கூ தல் காண்க. "எண்ணின்" "நா ன்" என்றதனால்

இைவ காட்சியளைவயானன்றிக் க தல், உைரெயன்
உய்த் ணரப்ப வன என்றானாயிற் .

ம் அளைவகளால்

-------------------1. ேம . 117.
ேவ
ெசய்த ெவந்தியக்* ெகாைலெயா
கள்தனிற்
ெசன்
பவந்ேதா ம்
எய் மாயி ற் றீர்ந்திடாக் ெகாைலயிஃ
தி நில
ேவந்ேத.
ைமயல் ெகாண் வண் மன் யி ெரைனப்பல
வைதெசய வ பாவத்
ெதய் ம் ெவந் ய ெரப்ப த் ெதன் ைனந்
திரங்குகின் றனெமன்றான்.
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---(பாடம்) *ெவந்திாியக், வந்தய,
உைர:- ெசய்த ெவந்தியம்-ெவந்தியச் சம்பா வாிசி மாவாற் ெசய்யப்பட்ட
ேகாழியின , ெகாைல-ெகாைல விைனயான , ஒ
கள்தனில்-ஒ குற்றமாய்,
ெசன் உ பவம் ேதா ம் எய் மாயி ன்-ெசன்றைட ம் பிறப் த் ேதா ம்
இைடயறா
ெய ப்பி

வந்

வ த் மாயின், தீர்ந்திடாக் ெகாைல இஃ -எத் ைணப்பிறவி

ம் ஒழியாத உயிர்க்ெகாைலயாகும் இத்தீவிைன, இ

இந்தப் ெபாிய நில லகமா

நில

ேவந்ேத-

ம் அரேச, இவண்-இவ் விடத்ேத, ைமயல்ெகாண் -

மயக்க ற் , எைனப்பல எத் ைணேயா பல உயிர்கைள,வைதெசய வ பாவத்
எய் ம் ெவந் யர்-ெகாைலெசய்வதால் வ ம் தீவிைனயால் விைள ம் ெகா ய
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ன்பம், எப்ப த் -எத்தன்ைமத்தாம், என்
இரங்குகின்றனம்-யாங்கள் இ வ ம்
கூறினான் எெவந்தியம், ெவந்தியச்சம்பா என்

உைளந் -என்

வ ந்தி,

யர்கின்ேறாம், என்றான்-என்

அபய சி

ம் ஒ வைக ெநல். "சா யின் இ யின் ேகாழி"

(146) என்
ன் ெபா ப்படக் கூறினாராத ன், ஈண் அதன் வைக ள்
இன்னெதனத் ெதாித்ேதாதினார் யேசாதரனாய்ப் பிறந் வாழ்ந்த காலத் த் தான்
ெசய்த தீவிைனப் பயைனத் தான்

கர்ந்

ன் ற்றதற்குத் தாேன காியாத ன்,

அதைன ெய த்ேதாதி, அதன் ெகா ைமயிைன வற்ப த் வான் "தீர்ந்திடாக்ெகாைல
இஃ " என்றான். எனேவ, இப்ேபா தான் ெகாைல ண்டற்கம் அத்தீவிைனேய
காரணம் என்றானாயிற் . மாக் ேகாழியின் ெகாைலேய இத் ைணத் தீவிைனயாய்த்
ெதாடர்ந்
ன்
த் மாயின், எண்ணிறந்த உயிர்கைளக் ெகாைல ாி ம் நின்
தீவிைன நின்ைன எத் ைணத் ய
க்குேமாெவன் நின்ெபா ட்
இரங்குகின்றனம் என்றாெனன வறிக. ெகாைலப்பாவம் ைமயலறி காரணமாக
வ தல் பற்றி "ைமயல்ெகாண் " என்றார். பாவம், தீவிைன. வைத, ெகாைல.
மாாிதத்தன் மனம்ெத ண் கூறல்
ஐய நின்ன ளா யிர்க் ெகாைலயினி
ல விைன நரகத்தாழ்ந்
ெதய் ம் ெவந் ய ெரைனப்பல ேகா ேகா
யி
பழிதீர்ந்ேதன்
ெபாய்ய தன்றி
ரவல குமரநின்
கழ்ெமாழி ைணயாக
ைமயின் மாதவத் ெதா கட லா தல்
வ த்தன னினிெயன்றான்.
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உைர:- ஐய-ஐயேன, ரவல குமர-அரச குமரேன, நின் அ ளால்-நீ அ ள்ெசய்
தைரத்த உைரயால், உயிர்க் ெகாைலயினில் அ விைன-உயிர்கைளக்ெகால்வதாகிய
அாிய தீவிைனயால் எய் ம், நரகத்
கரக்கடவ மிக்க

ஆழ்ந் -நரகத்தில்

ன்பங்கள், எைனப் பல ேகா

ேகா க் கணக்காய்ப் ெபா ந் ம்

ழ்ந் , எய் ம் ெவந் யர்-

ேகா யின் உ பழி-எத் ைணேயா

ன்பத்தினின் , தீர்ந்ேதன்- நீங்கிேனனாயிேனன்,

இ ெபாய்ய அன் -இ ெபாய் யன் ெமய்ேய, நின் கழ்ெமாழி ைணயாக-நின்
கைழ நி த் தற்குக் காரணமாகிய நின் வாயிற் ெசாற்கைளேய
ைணயாகக்ெகாண் , ைமயில் மாதவத்

ஒ கடல்-குற்றமில்லாத ெபாிய தவமாகிய

ஒப்பற்ற கடைல, ஆ தல்-நீந்திக் கைரேய தற்கு, இனி வ த்தனன்-இப்ெபா
உ திெசய் ெகாண்ேடன், என்றான்-என்

மாாிதத்தன் கூறினானம் எ-
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ஐய, ரவல, குமர, என்பன மாாிதத்தற்கு அபய சிபால் உள்ள ஆர்வத்ைதப்
லப்ப த் நின்றன. அபய சி இத் ைண ம் கூ தற்குத் தன்பால்ெகாண்ட அ ேள
காரணெமன் க
தல் ேதான்ற "அ ளால்" என் ம், உயிர்க்ெகாைலயால் வ ம்
தீவிைன எத் ைண ம் எஞ்ஞான் ம் எவ்விடத் ம் நீங்குத ன்ைமயிைனத்
"தீர்ந்திடாக் ெகாைலயிஃ "(321) என்றதனால் உணர்ந்தைமயின், "அ விைன"
ெயன் ம் அ ெகாண் ய்க்கும் இடம் நரகமாத ன் "நரகத்தாழ்ந்ெதய் ம் ெவந் யர்"
என் ம், அதனினின் ம் உய்தற்கு மாதவம் ேமற்ேகாடல்

ணிந்தைம ேதான்ற "உ

பழி தீர்ந்ேதன்" என் ம், அதற்கு உ தி கூ வானாய் "நின் கழ் ெமாழி ைணயாக
மாதவத்ெதா கடலா தல் வ த்தனன்" என் ம் கூறினான். இவ ைரயிைன
அபய சி யயிராைமப் ெபா ட் "ெபாய்யதன்றி " என்றதேனாடைமயா " ரவல"
என் ம் "குமர" ெவன் ம் கூ கின்றான். ெபாய்ய : அ பகுதிப்ெபா ட் . கழ்
உண்டாதற்கும் க ைடைம லப்ப த் தற்கும் க ம் ெமாழி ம் ஏ வாமாக ன்
" கழ்ெமாழி" எனப் பட்ட . தவத்ைதக் கடெலன்ற அதன அ ைம ம் ெப ைம
ணரநின்ற .
மாாிதத்தன் ற
ண்
னிவனாதல்
இன்ெசான் மாத மிளங்கிைளச் சுற்ற ம் எாித்திர ெளனவஞ்சிப்
ெபான் ெசய் மா
ப் தல்வ ட் ட்பதந் தற்கி ெபாைறெயன்ேற
மின்ெசய் தாரவன் ெவ த்தன னரசியல் வி த்தவ டன்ேபாகி
ன்ெசான் மாமலர்ப் ெபாழி
ண் னிவரற்
ெறா

நன்

னியானான்.
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உைர:- இன்ெசால் மாத ம் -இனிய ெசாற்கைளப் ேபசும் மகளிைர ம்,
இளங்கிைளச் சுற்ற ம்-இைளயா ம் ைமந்த ம் ைமத் ன ம் பிற மாகிய
சுற்றத்தாைர ம், எாித்திரள் என அஞ்சி-ெந ப்பின் கூட்டெமன்
மனத்தால் நீங்கி, தல்வ ள் ட்பதந்தற்கு-தன் மக்க
என்பா

க்கு, இ

ள்

க தி யஞ்சி

த்ேதானான ட்பதந்தன்

ெபாைற என்ற-இவ்வரசியல் சுைமயாகும் என்ெறண்ணி,

ெபான்ெசய்மா
-ெபான்னாற்ெசய்த அழhsய
யிைனச் சூட் , அரசியல்
ெவ த்தனன் வி த் -அரசியற் ேபாகத்ைதத் தான் வி ம்பா அவன்பால்
ஒப்பைடத் விட் , அவ டன்-அவ் வபய சி அபயமதி ெயன்ற இ வ டன், ேபாகிெசன் ,

ன் ெசால்- ன்ேன "நகர்ப் றத்ேதார் வளமலர்ப் ெபாழில் (24) என்

ெசால்லப்பட்ட, மாமலர்ப் ெபாழி
எ ந்த ளியி ந்த,

னிவரன் ெதா

ள்- அழகிய க்கள் நிைறந்த ேசாைலக்குள்ேள
- னி ங்கவனாகிய சுதத்த னிகைள வணங்கி

அறங்ேகட் , மின் ெசய் தாரவன் நன் னியானான்-ஒளி விளங்கும் மாைல
யணிந்தவனான மாாிதத்தன் நற்காட்சி த ய நன்ைம ெபற்ற னிகளாயினான் எ-
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இைளயராய உடன் பிறந்தார், மக்கள்,

த் னர்

தலாயினாைர, "இளங்கிைளச்

சுற்றம்" என்றார்; "எ ைம ம் ெப க வின்ன விள்கிைளச் சுற்றம் என்றாள்"1 என்
ேதவ ம் கூ தல் காண்க. தல்வராகிய சுற்றத்ைத "இளந் ைணப் தல்வர்" "இளந்
ைண மகாஅர்"2 என்ப பண்ைடயார் வழக்கு. ெந ப் , தன்ைனச் ேசர்ந்தாைர
ெவ ப் தல்ேபாலத் இம்மாதர் த ய சுற்ற ம் தன்ைன விைனெசய்வித்
ம ைமக்கண் தீவாய் நரகத்
ழ்வித் வ த் த ன் "எாித்திரள் என அஞ்சி"
நீங்கினாெனன்றார். ெபான்னாற் ெசய்யப்பட்டதாயி

ம், மணி

வி ம்பாவிடத் ப் ெபாைறயாய் வ த் மாத ன், "ெபான்ெசய் மா
"இ ெபாைறெயன்ேற மின் ெசய் தாரவன் ெவ த்தனன்" என் ம்

ம்
" ெயன் ம்
ைற வ வாைமச்

ெசய்தல் அறமாத ன், " தல்வ ட் ட்பதந்தற்கு அரசியல் வி த் " என் ம்,
அபய சியின் " கழ்ெமாழி ைணயாகச்" ெசல்கின்றைமயின், "அவ டன் ேபாகி"
ெயன் ம்,

னிவர்பால் அறங்ேகட்

ைசன தீக்ைகெபற்

நற்காட்சி, நன்ஞானம்,

நல்ெலா க்கம் ன் ம் உணர்ந்
னிவரனானா ெனன்பார், "நன் னியானான்"
என் ம் கூறினார். ைசன தீக்ைகயாவ ஆைட யணிகைள ம் தைல மயிர்
த யவற்ைற ம் நீக்குதல்; "அறிவன த
நீக்கினார்"3 என வ தலா

ம் அத

ைரயா

த ைலம்ப தஞ் ெசாலா, ெநறிைமயின்
மறிக.

----------1. சீவக. 1730. 2. பதிற். 70 71. 3..ேம . 1203.
நன் னியாகிய மாாிதத்தன் வானவனாதல்
ெவய்ய தீவிைன ெவ
மாதவம் விதியினின் திெகாண்டான்
ஐய தாமதி சய ற வடங்கின டம்பிைன யீவணிட்ேட
ைமயல் வானிைட யனசனர் குழாங்களில் வானவன் றானகித்
ெதாய்யின் மா ைலச் சுரவரர் மகளிர்தம் ெதாகுதியின் மகிழ் ற்றான்.
உைர:-ெவய்ய தீவிைன ெவ
விைனகள் அ

ம் மாதவம்-ெவவ்விய
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ன்பத்ைத விைளவிக்கும்

குதற்கு அஞ்சி நீங்கும் ெபாிய தவத்ைத, விதியின் நின் -தவத்திற்

ேகாதிய நன்ெனறிக் கண்ேண பிறழ்வின்றி நின்ெறா கி, உதிெகாண்டான்எய்தப்ெபற்றவனான மாாிதத்த னிவன், அதிசய ற-கண்ேடார் வியக்குமா ,
ஐயதாம் உடம்பிைன இவண் அடங்கினன் இட் -ெமல் தாகிய உடம்பிைன
இம்மண்

லகில் உயிர்ப்படங்கினனாய் விட்ெடாழித் , ைமயல் வானிைட- கிற்

கூட்டம் சஞ்சாிப்ப தல்லாத ேமல் நிைல வானமாகிய விண்

லகத்தில், அனசனர்

குழாங்களில், அனசனத்தவம் ண்ேடாைரப்ேபால, வானவன் தானாகி- ேதவனாகி,
ெதாய்யில் மா ைலச் சுரவரர் மகளிர்தம் ெதாகுதியில்-ெதாய்யிெல திய ெபாிய
ைலயிைன ைடய ேதவ மகளிர் கூட்டத்தில், மகிழ் ற்றான்-ேதவேபாகத்தில் திைளப்
பானாயினன் எ-
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"அஞ்ெசாலார் ெநறிைமைய யறெநறி நிைனப்ப நீக்கும்"1 என்பவாக ன்,
மாதவமாகிய அறெநறி ெவவ்விைனயஞ்சி நீங்குதற்கு ஏ வாயிற் , தவெநறி ம்
வ வா ெதா கினன்றிப் பயன் தாராைமயின் "விதியினின் உதிெகாண்டான்"
என்றார். உதி ேகாடல், உதித்தல். அஃதாவ

எய் தல். "உதிதர

என் ழிப்ேபால. ஐயதாம் என்பைத உடம்பிற் ேகற் க; தவ

ணர்வல் யா

ம்"2

திர்ச்சிக்கண் உடம்

வா ெம வதாத ன், உடம் ெம ய சினம் த ய குற்றங்கள் அடங்கிக்ெக த ன்,
ன்ைன நிைல ம் இப்ேபாைதய நிைல ம் கண்டார்க்கு வியப் த்ேதான் தல் பற்றி
"அதிசய ற வடங்கின" ெனன்றார். "தவம் ெப க நாெடா ம் காய ம் கசாய ம்
காிசமானேவ"3 என்றார் பிற ம். ைமயல் வானம், விண்

லகிற்கு ெவளிப்பைட;

ெச ப் ,மைலைய "மிதியல் ெச ப் "4 என்ப ேபால. ேதவ லகிற் ெப ம் பயன் அ
வாத ன் "ெதாய்யின் மா ைலச் சுரவரர் மகளிர்தம் ெதாகுதியின் மகிழ் ற்றா"
ெனன்றார்.
---------------------1. ேம

1203 3. ேம
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2. சீவக 1340 4. பதிற் 21
அபய சி ம் அபயமதி ம் வானவராதல்
அண்ண லாகிய வபய ந் தங்ைக மா க மிைகயின்ைம
நண்ணி நாயக னிவனி லறிந்தனர் நவின்றனர் குணெமல்லாங்
கண்ணி னார்தம
வின டலங்கள் கழிந்தன கழிேபாகத்
ெதண்ணின் வா

ல கத்திரண் டாவதி னிைமயவர் தாமானார்.

உைர:- அண்ணலாகிய அபய
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ம்-ெபாியவனாகிய அபய சி ம், தங்ைக ம்-அவன்

தங்ைகயாகிய அபயமதி ம், ஆ கம் மிைக இன்ைம-ஆ ள் மிக ம் இல்லாைமைய,
நாயக னிவனில் நண்ணி யறிந்தனர்-தைலைம ெபா ந்திய சுதத்த னிகைள
யைடந்

அறிந்

ெகாண் , குண ெமல்லாம் நவின்றனர்-ஞான வின்பத் க்குாிய

குணங்கைள நல்கும் அறெவா க்கங்கைள ேமற்ெகாண்ெடா கி, தம உ வின
உடலங்கள் கழிந்தன கண்ணினார்-ஜீவ ற்கலமாகிய தமக்கு வந் கழிந் ேபான
பிறப் க்கள் பலவற்ைற ம்ெதாிந் , எண்ணின் வா

லகத் -எண்

தற் கினிய

விண் லகத் , இரண்டாவதின்-இரண்டாவ பகுதியில், கழி ேபாகத்
இைமயவர்தாம் ஆனார்-மிக்க இன்ப கர்ச்சியிைன ைடய ேதவராயினர் எஅபயன்

த்ேதானாத ன் "அண்ணலாகிய அபய

இன்ைம" ெயன்றதனால் ஏைனச் ெசல்வம், யாக்ைக

ம்" என்றார். "ஆ கம் மிைக
த யவற்றின் நிைலயாைம ம்

ெகாள்ளப்ப ம். அறிந்தனர், நவின்றனர், கண்ணினர் என்பன

ற்ெறச்சமாய்
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"தாமானார்" என்பதேனா

ந்தன. குணமாவ

அறமாத ன், அதைனக்,

"குணெமல்லாம்" என்றார்; இனி இதற்குக் குணவிரதம் தலாயின
என் ைரப்பி மாம். கழிெயன் ம் உாிச்ெசால் மிகுதிப்ெபா ட் . வா
இரண்டாவ சாசார கற்பெமன் ம் ேதவேலாகம்.

லகத்

வானவராகிய இவர்தம் உ வநலம் கூறல்
அம்ெபான் மா
யலர்கதிர்க் குண்டல ம மணி திகழாரம்
ெசம்ெபான் மாமணி ேதாள்வைள கடகங்கள் ெசறிகழன் தலாய
நம் நாெளாளி நகுகதிர்க் கலங்களி னலம்ெபா ந் தழகார்ந்த
வம் வானி

த

ெவன வ

உைர:- அம்ெபான் மா

ைட வானவ ரானாேர.
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-அழகிய ெபான்னா யன்ற ெபாிய

குண்டலம்-விாிந்த ஒளிக் கதிர்கைள ைடய குண்டலங்க

ம்,அலர்கதிர்க்

ம், அ மணி திகழ் ஆரம்-

கிைடத்தற்காிய மணிகளின் ஒளி விளங்கும் அரதன மாைல ம், ெசம்ெபான் மாமணி
ேதாள்வைள-ெசவ்விய ெபான்னா ம் அழகிய மணியா ம் இயன்ற வாகு
வலயங்க

ம், கடகங்கள்-கடகங்க

ரகண்ைட ம்

ம், ெசறி கழல்

தலாய-கட் கின்ற

த ய, நம் ம்-வி ம் கின்ற, நாள் ஒளி நகு கதிர்க் கலங்களின்-

இளஞாயி ேபால ஒளிவி ம் ஒளிக் கதிர்கைள ைடய அணிகலன்களால், நலம்
ெபா ந் -நலம் மிகுந் , அழகு ஆர்ந்த-அழகு நிைறந்த, வம் வான் இ
வானம் இ கின்ற திய வில்ைலப்ேபான்ற, வ
உ வத்ைத ைடய ேதவராயினர் எ-

த

ெவன-

ைட வானவரானார்-

தல் அ கா ம் அணி ம் அணிகைள நிரேல ெதா த் ேதா வார் "அம்ெபான்
மா

" என் ம் "ெசறிகழல்" என் ம் கூறி, ஒவ்ேவா

ப் க்கும் இக்கூறிய இைவேய

யன்றி, இவற்றிற் கினமாயைவ பல ள்ளன என்றற்கு " தலாய" என் மிகுத் ம்
ஓதினார். "நம் நாள் ஒளி" என்றதனால் இளஞாயிற்றின் ேபெராளி ெகாள்ளப்பட்ட .
ெபா தல், மிகுதல்.வம் ,

ைம. "ெவம் ம் சுடாிற் சுட ம் தி

ர்த்தி"1 என்றார்.

-------------1சீவக 2
ேதவ ம், இவ்வா

இத்ேதவர் பல்வைக யணிகல

"கைன கதிரா" "ெச ந்திரட் ந்" என்
ேதவ ம்1 கூ தல் காண்க.
----------1.சூளா. ற . 219,220.

ைடயராதைல,

திடங்கும் ெசய் ட்களில் ேதாலாெமாழித்

136

ேதவமகளிர இன்பம் ய்த்தல்
வந் வானவர் திைசெதா ம் வணங்கினர் வாழ்த்தினர் மலர்மாாி
மந்த மா தந் ந் பி வளாிைச ம ந்தன ம ெகங்கும்
அந்தி லா னர் பா னர் வி ம்பிய வரம்ைபய ர ெகல்லாம்
வந்

ேதவியர் மன்மத வாளியின் ைடசூழ்நதார்.

உைர:-திைசெதா ம் வானவர் வந்
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வணங்கினர் வாழ்த்தினர்- எட் த் திக்கி

ம்

உைற ம் ேதவரைனவ ம் வந் வணங்கி வாழ்த்தினார்கள், மந்த மா தம் மலர் மாாி
ந் பி வளாிைச ம ங்ெகங்கும் ம ந்தன - பக்கெமங்க ம் ெதன்ற ம் மைழ ம்
ந் பியின் மிகுகின்ற இைசேயாைச ம் நிரம்பின, அ கு எல்லாம் அ கிடெமல்லாம், வி ம்பிய அரம்ைபயர்- இவர்கைள வி ம்பிய ேதவரம்ைபயர்,
ஆ னர் பா னர் - ஆ

ம் பா

ம் மகிழ்வித்தார்கள், மன்மத வாளியின் மகிழ்ந்

-

மன்மதன் எய்த அம்பினால் ேமாக ற் , ேதவியர் வந்
ைடசூழ்நதார்.- ேதவராய
இவர்க்கு மைனவியராவார் வந் பக்கத்ேத சூழ்ந் ெகாண்டார்கள் எ- .
அபய சி ம், அபயமதி ம் ேதவ லகத்ைத யைடந்த காைலயில், இவைரத்
ேதவர்கள் வரேவற்

இன்

த்த திறம் கூ வார், "வானவர் திைசெதா ம்

வணங்கினர் வாழ்த்தினர்" என் ம், ெத க்கள் ைனயப்ெபற்றி ந்த சிறப்ைப, "மலர்
மாாி மந்த மா தம் ந் பி வளாிைச ம ந்தன ம ெகங்கும்" என் ம், அ ேக
அரம்ைபயர் ஆட ம் பாட ம் ெசய்தனெரன் ம் கூறினார். மன்மத வாளியால்
காமேவட்ைக ற்
குறித்

வந்த ேதவியர், ெமய்

அ ேக சூழ்ந்

ெகாண்டாராத ன், "ேதவியர் மன்மத வாளியின் மகிழ்ந் டன்

ைடசூழ்ந்தார்" என்றார்.
வாயவ ேரந்
ன்பத்

ணர்ச்சியின்ைமயின் காட்சியின்பம்

ன்ெசய்நல் விைனயினால்

கி ன் மின்னனார், இன்ெசய்

ெகாங்ைகயர், வந்திைடச் சூழ்ந்திட வணங்க வானவர், அந்தமி

ளமரன் ேமயினான்"1 என்

பிற ம் கூ தல் கான்க.

-------------1.ேம .511.
இைணயில் இன்பத் ள் இ வ ம் இ த்தல்
மாசின் மாமணி ேமனியின் வாசேமா ேராசைன மணநாறத்
ேதெசா ேராசைன திைளத்திட ைளத்ெத தினகர னைனயார்கள்
ஆசி ெலண்குண னவதிெயா டைமந்தன ரைலகட லளெவல்லாம்
ஏசில் வா

ல கிைணயி ன் பத்தினி

ைசந் ட னியல்கின்றார்.

328

137
உைர:- மாசில் மாமணி ேமனியின் வாசம் - குற்றமில்லா அழகிய மாணிக்க
மணிேபா
நாற- ஒ

ம் நிறமைமந்த அவ டம்பின்கண் எ ம் மணமான , ஓர் ஓசைன மணம்
ேயாசைன

ரம் தன் மணத்ைதப் பரப்ப, ேதசு - உடம்பிெனாளியான , ஓர்

ஓசைன திைளத்திட - ஓர் ேயாசைன ரம் ஒளியிைனச் ெசய்ய, ைளத்ெத தினகரன்
அைனயார்கள் - கீழ்த்திைசயில் ைளத் எ கின்ற இளஞாயிற்ைற ெயாக்கும்
இ வ ம், ஆசு இல் எண்குணன்- கைடயிலா அறி
அவதிெயா - அவதி ஞானம்

த ய எண்குணங்க

த ய பல்வைக ஞான ணர் ம், அைமந்தனர்-

ெபா ந்தி, அைலகடல் அளெவல்லாம்- அைலகைள ைடய கடெலன்
காலவளைவயாலாகிய வாழ் நாட்கால
விண்
இனி

ம்,

லத்தில், இைணயில் இன்பத்

ம்

ற் ம், ஏசு இல் - பழிப்பில்லாத, வா
இனி

லகு -

இைசந் - நிகரற்ற ேபாின்பத்தில்

ேதாய்ந் , உடன் இயல்கின்றார்- பிாியாதி க்கின்றார்கள் எ- .

" ைளத்ெத

தினகரன் அைனயார்" என்றைமயின், மாமணி ெயன்ற

மாயிற் . இவர்தம் ேமனி நலத்ைத, "வாசேமா ேராசைன நின்
ேராசைன ெசன்ெற றித்தி ம்,
ப யதன்

மாணிக்க

நாறி ம், ேதசுேமா

சணி மாெசய்தா ேமனி யின்குணம், ேபசலாம்

பீ னால்"1 என்பதனா

மறிக. மாணிக்க மணிக்குப் பதினா வைகக்

குற்றம் உண்ெடன்ப வாக ன் "மாசில் மாமணி" என்றார். ஆசில் எண்குணெமனேவ,
அைவ கைடயிலா அறி

த ய எட்டாதல் ெபற்றாம், அவதி ஞானத்ைத

"பவப்பிரத்திய அவதி ஞானம்" என்பர்; இதனால் பண்ைடப்பிறப்
ற் ம்
ெதளிய ணரப்ப ம். இத்ேதவர்கட்குக் காலெவல்ைல பதிெனட் க் கடற்காலம்
என்பர்.
---------------1. ேம

510

ற்பயன்
ெவ வ விைனவ விலக்கு கிற்ப
த வ சுரகதி தந் பின்ன ம்
ெபா வ சிவகதி ணர நிற்ப
தி வற ெநறிய

ெசவ்வி காண்மிேன.

உைர:-தி வற ெநறிய -அ கபரேமட்
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ைரத்த ைசன த மத்தின், ெசவ்வி-

இயல்பிைன ணர்த் ம் இந் ல், ெவ வ விைனவ விலக்குகிற்ப அறி ைடேயார் யாவ ம் அஞ்சத்தக்க விைனயின வன்ைமயால் விைள ம்
ன்பத்ைதப் ேபாக்குமாற்ற
தந் -அவ்வா

ைடய , சுரகதி த வ - ேதவகதியிைனத் த வ ,

தந் ம் அைமயா , பின்ன ம்-அதன்ேம

ம், ெபா வ

சிவகதி-

138
ஒப்பற்ற ேகவல ஞானவின்பம், ணர நிற்ப -ெபா ந்தச் ெசய்வதாகும், காண்மின்இவ்வியல்ைப இந் ற் கண்ேண காண்பீர்களாக எயேசாதரன், சந்திரமதி, அமிர்தமதி என்ேபார் வரலாற்றால் விைனயின்
வ ைய ணர்த்தி, யேசாமதி, சண்டக மன், மாாிதத் தன் தலாயினார் தாம் ெசய்த
விைனகள் தம்ைமத் ெதாடராவா ேநாற் யர்ந்ததனால் "விைனவ விலக்குநிற்ப "
என்ற ம், யேசாமதி

த ய அரசர்க

ம் அபய சி அபயமதி ெயன்பா ம் ேதவகதி

ெயய்திய வரலாற்றால், "த வ சுரகதி" ெயன்ற ம், அபய சி ம் அபயமதி ம்
ேதவகதி ெபற் ம் அைமயா எண்குண ம் அவதி ஞான ம் ெபற்றதனால் சிவகதி
ெபறச் சைமந்தி த்த ன், "ெபா வ

சிவகதி ணர நிற்ப " என்ற ம் இனி

விளங்குத ன், "காண்மிேன" என்றார்.
ஆசிாியர் அறங்கூறல்
ஆக்குவ ேதெதனி லறத்ைத யாக்குக
ேபாக்குவ ேதெதனில் ெவகுளி ேபாக்குக
ேநாக்குவ ேதெதனில் ஞானம் ேநாக்குக
காக்குவ ேதெதனில் விரதம் காக்கேவ.
உைர:-- ஆக்குவ
யாம் ெசய்யத்தகுவ
ேபாக்குவ

ஏ

ஏ

எனில் - ேம ற் ெசய் ளிற் கூறியவா

அறேவ நீக்குவாராக, ேநாக்குவ
காக்கக்கடவ
.

கண்ேடார் இனி

யாெதன்றால்,அறத்ைத ஆக்குக - அறத்ைதச் ெசய்வாராக,

எனில் - நீக்கத் தகுவ

ேநாக்குக - ஞான

330

யாெதன்றால், ெவகுளி ேபாக்குக - சினத்ைத

ஏெதனில் - ஆராயத்தக்க

யாெதன்றால், ஞானம்

ல்கைள நன்கு ஆராய்வார்களாக, காக்குவ

ஏெதனில் - நீங்காமற்

யாெதனில், விரதம் காக்க - பல் வைக விரதங்கைள ம் காப்பாராக எ -

இ விைன ம்

ன்பவிைளவின வாத

ன் எவ்விைனையச் ெசய்யக்கடேவாம்

என்றார்க்கு அறவிைனேய ெசய்க என்பார், "அறத்ைத யாக்குக" என்றார்;
ஔைவயா ம் "அறஞ் ெசய வி ம் " என்றல் காண்க. அறவிைனையச் ெசய் மிடத் ,
ற்ற ம் க யலாகாத ெவகுளி ஒேராவழித் ேதான்ற
தீவிைன பிறப்பதற்கு வாயிலாதலா
னிவர்பா
யறியப்ப த
வாயிலாத

ண்ைமயா

ம், அவ்ெவகுளி,

ம், "ெவகுளி ேபாக்குக" என்றார்.

ற்றத்

றந்த

ம் "ெவகுளி கணேம ம் காத்தலாி "1 என்பதனால் உண்ைம
ம், "தீயபிறத்தல் அதனால் வ ம்"2 என்பதனால் ெவகுளி தீவிைனக்கு
ம் அறியலாம்.

றேவா ம் அறேவாராத ன், அவர்பா

கூடாெதன்பார், "ெவகுளி ேபாக்குக" என்றார்; ஔைவயார், "ஆ வ

ம் அஃதி த்தல்
சினம்" என
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அறச்ெசயைல அ த் க் கூறியி த்தல் காண்க. இவ்வா அறச்ெசய்ைக ம்
ெவகுளியின்ைம
ைடயார் தம் அறிவால் ஆயக்கடவன இைவ ெயன்பார் "ஞானம்
ேநாக்குக" என்றார்; பிறெவல்லம் அறி மயக்க ம் விைனத்ெதாடர் ம்
பயக்குெமன்ப க த் .
ெபற வி ம்பிேனார் ெசய்யத்தகுவதி ெவன்பார்
"வித்ைத வி ம் " என்ற ஔைவயார், பிறாண் க்"காப்ப விரதம்"
என்றதைன ட்ெகாண்ேட இவ ம் "விரதம் காக்கேவ" ெயன்றார் ேபா

ம். இனி

அறத்ைதெயன்றதற்குச் ைசன த மத்ைதேய ெயன் ம், ஞானெமன்றதற்குச் சம்மிய
ஞானெமன் ம். விரதம் என்றதற்குச் சம்மிய சாாித்திரம் என் ம் கூ ப.
---------------1. குறள், 29. 2. குறள், 303.
யேசாதர காவியம்

ல ம், ஔைவ சு. ைரசாமிப்பிள்ைள யவர்கள்
இயற்றிய உைர ம் ற் ம்.

-------யேசாதர காவியம் : ெசய் ள்

தற்குறிப் அகராதி.

வார்த்ைத -ெசய் ள் எண்

வார்த்ைத -ெசய் ள் எண்

அங்க

அ விைன

லாதி - 55

அங்கவளகத்

- 99

ைனெகா 230

அ விைன விைள

46

அங்கு யயங்கம் -38

அ ள் ாி மனத்த 309

அைசயதாகி - 202

அ

அஞ்சிேலாதியர் - 167

அ ெளா

அஞ்சினெமனி

அைரசநின் னகத்

ம் - 33

அஞ்சுத லா

- 87

அல்ல

ைட மனத்த 66
படர்தல் 306

மன்ைன 34

அைடந்தவர்கள் -270

அ கிைநந் ட 216

அண்டல ெரனி

அற்றமிலறி

ங் - 29

69

240

அண்ணலாகிய -325

அறப்ெப ைம 266

அண்ணனீ ய ளிற் -45

அறப்ெபா ள்

அணிெகாள் மா

அறப்ெபா ள் விைளக்குங் 73

- 209

கர்தல் 156

அத்தலத்தக - 197

அறிவரன் சரண 256

அந்தரத்ெதா

அறிவிலராய 308

- 181

அப்பிறப்பி - 172

அறிெவாடா 50

அம்பின் வா மி- 163

அ த்த மீனி 185

அம்ெபான் மா

அன்றி மின்ெறன் 146

- 328

140
அம் னி யவர்கள்- 26

அன்னணம் அண்ணல் 67

அரசைவவி த்

அன்னவர் தம் ள் 260

- 117

அரசன் மற்றவன்- 9

அனங்கனான 214

அரசனாைண - 210

அனசன மமர்ந்த 319

அரசுநீ றத்தி - 150

அனந்த மாமறி

அ ங்கல

அன்றி

ம்ைம - 318

233

மின்ெறன் 141

அ மணியி 285
ஆக்குவ ேதெதனி 330

ஆதகாதன்ைன 148

ஆகமத் த க 239

ஆதபத்தி 193

ஆகெவனின் 269

ஆயிைடக்ெகா

ஆங்கபய 302

ஆயிைடச் சுதத்த 23

ஆங்வளகத்

151

212

ஆயிைட யத்தி 94

ஆங்கவ ளைணந்த 91

ஆயிைட யரச 132

ஆங்கவ ள ெளான் 138

ஆர ள் ாிந்த 232

ஆங்கு னி 284

ஆ யிர் வ த்தங் 247

ஆடவரன்றி 110

ஆழ்ந்தகுழி 289

ஆைட ன்னைசஇய 44

ஆற்றல தைமய 317

இங்குலகு 274

இறந்தநாெளன்

248

இஞ்சி மஞ்சிைன 7

இன்ெசான் மாத

323

இ க்கண்வந் ற ம் 62

இன்றிவண் ஐய 48

இணர்தைகப்ெபாழி

இன்ெறறிந்த 192

227

இதத்திைன யிர்க்கினி 263

இன்னண மரச 259

இ

இன்ன

மர்கள் 300

நிைனந்த 281

இ ெவன் மாநக 198

இன்னாிச் சிலம் ந் 93

இந்திரர்கள் 271

இன்னவைக 301

இந் ேவா ாிளம்பிைற 76

இன்

மாைச 213

இ

இன்

மீைதய 250

ழ மாதி 40

இ ளினாலடர்க்க 120

இைனய

இ ளினி

இைனய வாகிய 204

287

பிறவி 310

இவ்வைக ெமாழிேவான் 114

இைளயன நிைனவின் 57

இவ்வைக யாகுஞ் 238

இைனயன நிைன

தம் 149

141
இவ் லகி 272

இைனயன நிைன றீஇ 83

இவர்கெளன் கைட 200

இைனயன பல ஞ் 125

இளங்களிற்

இைனயன விைனயி 160

ைவ 77

இளைமயினியல்பி

81

இைனயன

ைழயர் 157

இைளயவள் எழில்நலம் 78

இைனயனீ தனிைய 158

ஈங்குநம் இடர்கள் 52

உ விெனாடழகு 127

ஈ ன்

உலக

னி 279

ன் ம் 1

உம்ைமவல்விைன 217

உள்விாிந்த 3

உயர்ந்த ேசாைலகள் 13

உளங்ெகாள ம ந்த 25

உயிர்ப்ெபா ள் வ

உ திையப் ெபாி

144

51

உயிரவணில்ைல 252

உ ெபா ள் நிைலைம 241

எண்க

க்கிைசவி 154

என்

கண்

222

எண்ணமதலாைம 126

என்

கூற

ம் 17

எண்ணமி

என் தன் றத் 219

297

எந்ைத ம் எந்ைத 305

என் ம் இப்ப

எாிமணி யிைமக்கும் 85

என்

யிர்க்கரணம் 102

எவ்வள விதைன 70

என்

யிர் நீத்த 139

என் மனத்திவ

என்ைனெகால்மாவின் 147

100

15

எனமனத் ெதண்ணி 30

என்ைன நஞ்சு 201

என்ற

பணிந்

எனமனத்ெதண்ணி 29

என்ற

ம் மிணர் 195

ஐப்பசிமதிய 136

என்ற

ம கள் 310

ஐயநின்ன

என்ற

மிவற்றி 107

ஐவைகெயா க்க 54

என்ற

ெமன

ஒ பதிெனா 295

என்ற

ேமய 123

என்றவ
என்றினி

246

142

ளங்ெகாள 280
273

322

ஒன்றியஉடம்பின் 49
ஓாிேனார் ழங்ைக 39
ஓ யிர்த்ேதாழ 312

கைடயனக்கமல 119

கா

கண் மன்னவன் 224

குட்டமாகிய 215

கண்ணி

குைரகழலேசாகன் 84

க்கினிய 64

லாவி ம் 14

142
கந்த

களிமத 75

கூற்றெமன 264

கரவினிற்ேறவி 135

ேகட்ட

மஞ்சு 112

க க காிந்தனள் 291

ேகட்ட

ம கள் 254

க ம

ெகாந்ெதாி 265

மிைறவ 234

கறங்ெகனவிைனயி 35

ெகாைலக்களங்கு தி 59

காரநீாினிற் 211

ெகாைலயின தின்ைம 243

காாியம்

ேகாங்குெபாற்குைட 11

ந்த 108

காைளதகு 267
சண்டேகாபி 18

சிலம்ெபா சிலம்பி 90

சந்திரம்மதிநாய்... ந்

180

சிைலபயில்வயிரத் 245

சந்திரம்மதிநாய்...வந்தி 205

சுைரய பால

சந்திரம்மதிநாய்...வந்

ெசந்தைசகள் 290

சந்திரம்மதிநா

177

183

168

ெசந்தளிர் ைனந்த 226

சந்திரம்மதியாகிய 164

ெசய்த ெவந்திய 321

சந்திர ன்மதி 299

ெசன் நல்லமிர் 196

சிக்ெகனவா

ெசால்லறிகைணைய 257

237

தந்ைத த்தந்த 304

தீதகல்கட

155

தங்ைகநீ யஞ்சல் 32

தீதிெதன்ற 193

தரளமாகிய 225

யி ைனெயா வி 118

தவளவாள்நைக 98

ன்பகாரண 41

தணிவயினிகுைள 120

ன்னிய இர

தாைததன் ற

ரபாரஞ் 207

314

97

தாய்ெகால்பன்றி 178

ெத

தாய் ன்னாகி 174

ேதவிநீகமைல 109

தாய்வயிற்க

ேதவிெயன்ைன 220

189

ைடமனத்திற் 244

தாயினன்னலந் 188

ைதயலாள்ெமல்ல 121

திைச லாமிைச 6

ெதால்ைலவிைன 296

தி த்தகு குமரன் 86

ேதாடலர்ேகாைத 88

திலப்ெபாறியி 294
நைகவிைளயாடன் 130

நாயின்வாயில் 175

143
நங்ைகநீயஞ்சல் 31

நாவ கி 292

நஞ்ச பரந்த 153

நிைலயிலா டம்பின் 249

நஞ்சிலன்ைன 221

நின்றகண்டத்

நஞ்ெசா கலந்த 152

நின்றவர்தம்ைம 61

நரம் கள்விசித்த 105

186

ற்ப வைலப்ெபாறி 262

நல்வதத்ெதாட 170

ெநாிந்த

நா நகரங்க

ேநாயினாைசெகால் 218

276

நாதன்நம் னி 2
பட்ட

ேநா ெசய்தி ம் 16

நலங்க 115

பண்ணி

ண்குழல் 10

க்ெகா க 95

ைர ைரேதா

131

திகந்தத்தின் 106

பண்ெபற்றெமாழி 113

ெபண்

பாிமிைசப்பைட 261

ெப கியெகாைல ம் 242

பாடகமிலங்க 228

ெப மைலயைனய 53

பாாிதத்திைன 8

ேப

பாவ

ேபைதமாதர் 203

ர்த்தி 19

யிரளிய 47

பிறவி 56

பிறந்தநாம்பிறவி 36

ைபம்ெபான் 5

பிறந்தவர் யற்சி 72

ைபயேவ 236

பிறவிகளைனத்

ெபாற்பகங்க மி 122

255

மக்களிற்பிறவி 43

மன்னன்மாேதவி 104

மக்க

மன்னன்......சூகரம் 179

ளிரட்ைட 303

மடங்கனிந்தினிய 92

மன்னன்......சூகரமா 187

மண்டமர்ெதாைலத்த 137

மன்னன்....வந்

மண்ணியன்மடந்ைத 128

மன்னனாகிய 166

மணிம

மன்ன

மணி
மயி
ம

வம் 133
மக

க் 313

ஞா ம் 165
ெவவ்விைன 4

176

ம் அதைன 65

மனம்விாியல்குன் 143
மாசின்மாமணி 328
மாதராெரைனய 124
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