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பதிற் ப்பத்  / ல ம் உைர ம் - பாகம் 3 
ல ம் ஔைவ ைரசாமி பிள்ைள விளக்க உைர ம் 

 
 
    Source: 
    "பதிற் ப்பத்  : ல ம் விளக்க உைர ம்" 
    உைரயாசிாியர்: 
    சித்தாந்த கலாநிதி, வித் வான், தி . ஔைவ. சு. ைரசாமிப் பிள்ைள அவர்கள் 
    தமிழ் ஆராய்ச்சி விாி ைரயாளர். அண்ணாமைலப் பல்கைலக் கழகம். 
    தி ெநல்ேவ , ெதன்னிந்திய ைசவசித்தாந்த ற்பதிப் க் கழகம், மிெடட், 
    தி ெநல்ேவ  :: ெசன்ைன 1. 
    தற் பதிப் : சனவாி, 1950 
    கழக ெவளியீ : 523 
     பாரதி பிர , சூைள, ெசன்ைன. 
--------------  
 

ஆசிாியர் கபிலர் பா ய ஏழாம் பத்  
 
    பதிகம் 
 
    ம யா ள்ளெமா  மாற்ேறார்ப் பிணித்த 
    ெந ண் ேகள்வி யந் வற் ெகா தந்ைத 
    ஈன்றமகள் ெபாைறயன் ெப ந்ேதவி யீன்றமகன் 
    நா பதி ப த்  நண்ணா ேராட்  
    ெவ வ  தாைனெகா  ெச ப்பல கடந்   5 
    ஏத்தல் சான்ற விட ைட ேவள்வி 
    ஆக்கிய ெபா தி னறத் ைற ேபாகி 
    மாய வண்ணைன மன றப் ெபற்றவற் 
    ேகாத்திர ெநல்  ெனாகந்  ாீத் ப் 
    ேராசு மயக்கி  10 
    மல்ல ள்ளெமா  மாசற விளங்கிய 
    ெசல்வக் க ங்ேகா வாழி யாதைனக் 
 
    கபிலர் பா னார் பத் ப்பாட் . அைவதாம், லாஅம் பாசைற, வைரேபா ஞ்சி, 
அ வி யாம்பல் உைரசால் ேவள்வி, நாண்மகி ழி க்ைக தல்சூழ் பறைவ, 
ெவண்ேபாழ்க் கண்ணி, ஏம வாழ்க்ைக, மண்ெக  ஞாலம், பைறக்குர வ வி; இைவ 
பாட் ன் பதிகம். 
 
    பா ப்ெபற்ற பாிசில்: சி றெமன றாயிரங் காணங் ெகா த்  நன்றா ெவன் ம் 
குன்ேறறி நின்  தன் கண்ணிற்கண்ட நாெடல்லாம் காட் க் ெகா த்தான் அக் ேகா. 
 
    ெசல்வக் க ங்ேகா வாழியாதன் இ பத்ைதயாண்  ற்றி ந்தான். 
    -----------------------   
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    7.1. லாஅம் பாசைற 
    61 
 
        பலாஅம் ப த்த பசும் ண் ணாியல் 
        வாைட ரக்கு நா ெக  ெப விறல் 
        ஓவத் தன்ன விைன ைன நல் ற் 
        பாைவ யன்ன நல்ேலாள் கணவன் 
        ெபான்னி னன்ன விற் சிறியிைலப்          5 
        ன்கா ன்னத் ப் பைகவ ெனங்ேகா 
        லர்ந்த சாந்திற் லரா ைக 
        மலர்ந்த மார்பின் மாவண் பாாி 
        ழ மண் லர விரவல ாிைனய 
        வாராச் ேசட் லம் படர்ந்ேதா னளிக்ெகன          10 
        இரக்கு வாேர ெனஞ்சிக் கூேறன் 
        ஈத்த திரங்கா னீத்ெதா  மகிழான் 
        ஈத்ெதா  மாவள் ளியெனன வ நின் 
        நல் ைச தரவந் திசிேன ெயாள்வாள் 
        உர க் களிற் ப் லாஅம் பாசைற          15 
        நிலவி னன்ன ெவள்ேவல் பா னி 
        ழவிற் ேபாக்கிய ெவண்ைக 
        விழவி னன்னநின் க மகி ழாேன. 
 
    ைற : காட்சி வாழ்த் . 
    வண்ணம் : ஒ கு வண்ணம். 
    க்கு : ெசந் க்கு. 
    ெபயர் : லாஅம் பாசைற. 
 
    1-8. பலாஅம்........பாாி. 
 
    உைர: பலாஅம் ப த்த பசும் ண் அாியல் - பலா மரத்திேல ப த்  ெவ த்த 
பழத்தின் ெவ ப்பி ந் ெதா கும் ேதைன; வாைட ரக்கும் - வாைடக் காற்  
எறி ம்; நா ெக  ெப விறல் - பறம்  நாட் ற் ெபா ந்திய ெபாிய விறல் 
பைடத்தவ ம்; ஓவத் தன்ன விைன ைன நல் ல் - ஓவியத்தில் எ திய  ேபான்ற 
ேவைலப்பாடைமந்த நல்ல மைனயின் கண்ேண இ க்கும்; பாைவ யன்ன நல்ேலாள் 
கணவன் - பாைவ ேபான்ற நல்ல அழகும் நல ம் உைடயாட்குக் கணவ ம்; 
ெபான்னின் அன்ன வின் சிறியிைல - ெபான்ேபா ம் நிற ைடய விைன ம் சிறிய 
இைலயிைன ம்; ன் கால் - ல் ய அ ப் பகுதியிைன ைடய; உன்னத் ப் 
பைகவன் - உன்ன மரத் க்குப் பைகவ ம்; எம் ேகா - எமக்கு அரச ம்; லர்ந்த 
சாந்தின் மலர்ந்த மார்பின் - சிப் லர்ந்த சாந்திைன ைடய அகன்ற மார்பிைன ம்; 

லரா ஈைக மாவண் பாாி - குன்றாத ஈைகயால் ெபாிய வள்ளன்ைமயிைன  
ைடயா மாகிய பாாி எ- . 

 
    ெப  விற ம், கணவ ம் , பைகவ ம், ேகா மாகிய பாாி என இைய ம்.பலாஅம் 
ப த்த பசும் ண் என்றதனால், பலாவின் பழ ம் அ  திர்ந்  ெவ த் தி த்த ம் 
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ெபற்றாம். பலாஅப் ப த்த எனற் பால  ெம ந்  நின்ற ; பழத்தின் ெவ ப்  ண் 
ேபாற ன், "பசும் ண்" என் ம், அதனினின்  அாித் ெதா கும் ேதைன "அாியல்" 
என் ம் கூறினார். " ண்ணாிந் , அரைல க்கன ெந ந்தாளாசினி" மைலப : 138-9) 
என்  பிற ம் கூ தல் காண்க. வாைடக் காற்  சுங்கால் இத் ேதன் சி  சி  

ளிகளாக எறியப்ப த ன், "வாைட ரக்கும்" என்றார். நா , பறம்  நா . "பறம்பிற் 
ேகாமான் பாாி" (சி பாண்.91) என்  சான்ேறார் கூ மா  காண்க. ஓவியம், ஓவெமன 
நின்ற . "ஓவத்தன்ன விட ைட வைரப்பில்" ( றம் 251) என்றாற்ேபால. பல்வைக 
ேவைலப்பாட்டால் அழகு ெசய்யப்பட்ட மைன ெயன்றற்கு, "விைன ைன நல் ல்" 
என் ம், ேமனி நலத்தால் பாைவ ேபாற ன் "பாைவ யன்ன" என் ம், குண நலத்தின் 
சிறப்  ேதான்ற, "நல்ேலா" ெளன் ம் கூறினார். பாைவ வமம் ேமனி நலத்ைத 
விளக்கி நிற்றைல, "பாைவ யன்ன பலராய் மாண் கவின்" (அகம். 98) என வ ம் 
சான்ேறார் உைரயா  மறிக. உன்னம, ஒ வைக மரம். இதன்  ெபான்னிறமா ம் 
இைல சிறிதாக ம் அ மரம் ற்ெகன் ம் இ க்கு ெமன்ப , "ெபான்னினன்ன விற் 
சிறியிைலப் ன்கா ன்னம்" என்பதனால் விளங்குகிற ; உன்ன மரம் ேபார் ரர் 
நிமித்தம் காண நிற்கும் மரம். காண்பார்க்கு ெவற்றி ெயய் வதாயின் தைழத் ம், 
ேதால்வி ெயய் வதாயின், காிந் ம் காட் ம் என்ப. அ  காிந்  காட் ய வழி ம் 
அஞ்சா  அற ம் வ ம் ைணயாகப் ெபா  ெவற்றி ெயய் ம் ேவந்தன் என்றற்கு 
"உன்னத் ப் பைகவன்" என்றார். தான் எய் வ  ேதால்விெயன உன்ன மரம் 
காட்ட ம் காணா , ெபா  ெவன்றி ெயய்தி உன்னத்தின் நிமித்தத்ைதக் ெக த்தல் 
பற்றிப் பைகவ ெனன்பாராயின ெரன்க. 
 
    சிய சாந்தின் ஈரம் லர்ந்தா ம், ஈதற்குக் ெகாண்ட ெநஞ்சின் ஈரம் எஞ்ஞான் ம் 

லரா  ஈைக விைனையப் ாிவித்தல் பற்றி, " லர்ந்த சாந்திற் லரா ைக" என 
இையத் ச் ெசான் ரணாகிய ெதாைட யழகு ேதான்றக் கூறினார், கூறினா ராயி ம், 
சாந்  சுதற்கு இடனாவ  மார் ம், ஈைக விைனக்கிடனாவ  வண்ைம  மாத ன், 
" லர்ந்த சாந்தின் மலர்ந்த மார் " என் ம், " லரா ைக மாவண் பாாி" ெயன் ம் 
இையத் ப் ெபா ள் கூறப்பட்டெதன வறிக. 
 
    இனிப் பைழய ைரகாரர், "பலாஅம் ப த்த - பலாஅப் ப த்த ெவன் ம் பகர 
ெவாற்  ெம ந்த " என் ம் "பசும் ண்ெணன்ற  ண்பட்ட வாய் ேபாலப் ப த்  

ழ்ந்த பழத்திைன" ெயன் ம் "அாிய ெலன்ற  அப் பழத்தினின் ம் பிாிந்  அாித்  
வி கின்ற ேதைன" ெயன் ம் கூ வர். 
 
    பலாஅம் பழத்த ெவன் ம் பாடத் க்குப் பழத்தி னிடத்தவாகிய ெவன்  உைர 
கூறிக் ெகாள்க. 
 
    9-10 ழ .........படர்ந்ேதான் 
 
    உைர: ழ  மண் லர - ழவினிடத்ேத சிய மார்ச்சைன மண் லர்ந்ெதாழிய ம்; 
இரவலர் இைனய - ேவண் வன வழங்குேவார் இல்லாைமயால் இரவலர் வ ந்த ம்; 
வாராச் ேசட் லம் படர்ந்ேதான் - மீண்  இந் நில லகிற்கு வ தல் இல்லாத 
ேம லகிற்குச் ெசன்ெறாழிந்தான் எ- . 
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    ழ  ழக்க ேவார் அதன்கண் ஓைச மிகுமா  க மட் ெபா ம் பைச ம் 
கலந்  பிைசந்  சி, ஈரம் லராவா  அவ் வப்ேபா  தண்ணீைரத் தட வர். இக் 
காலத் ம் தண் ைம த யன இைசப் ேபார்பால் இச் ெசய ண்ைம காணலாம். 

ழ  த யன இயக்காத வழி, மண் லர்ந்  இ கி ழவிற்கு இ தி பயந்  
வி தலால், " ழ  மண் லர" என்றார். எனேவ அம் ழவிைன இயக்குேவார் 
இலராயினர் என்பதாம் " ழ  அழிய என்  கூறல் இன்னாத தாத ன், மண் லர 
எனத் தகுதிபற்றிக் கூறப்பட்ட ; என்றதன் க த்  அதனால் ெதாழில் ெகாள்வா 
ாின்ைமயின் அ  பய னிழந்த ெதன்ப " என்பர் உ.ேவ. சாமிநாைதயர். இரவலர் 
இன்ைம தீர அவர் தகுதி ம் குறிப் ம் அறிந்  ஆர வழங்குநர் இல்ைல ெயன்ப பற்றி, 
"இரவலர் இைனய" என்றார். பிறவா நிைல ம் அதற்குாிய ேம லகும் ெபற்றா 
ெனன்பார், "வாராச் ேசட் லம் படர்ந்ேதான்" என்றார். "வாரா லகம் குதல்" ( றம். 
341) என்  பிற ம் கூ தல் காண்க. "பாலறி மரபி னம் ற் ம், ஆ ேவா வாகும் 
ெசய்  ள்ேள" (விைன:14) என்பதனால், படர்ந்ேதாெனன நின்ற . படர்ந்ேதா 
ெனன்ற  விைன ற் . 
 
    1018. அளிக்ெகன.......க  மகிழாேன. 
 
    உைர: ஒள்வாள் உரவிக் களிற் ப் லாஅம் பாசைற - ஒள்ளிய வாட் பைடைய ம் 
வன்ைம ைடய களி கைள ைடய லால் நாற்றம் ெபா ந்தி பாசைறக்கண்ேண; 
நிலவின் அன்ன ெவள்ேவல் பா னி - நிலவின் ஒளிையப்ேபால ெவள்ெளாளி ெசய் ம் 
நின் ேவற் பைடையப் கழ்ந்  பா ம் பா னி; ழவின் ேபாக்கிய ெவண்ைக - 

ழங்கும் ழவின் தாளத்திற் ேகற்ப ஒத்த க்கும் ெவ ங் ைகைய யைசத் ப் பா ம்; 
விழவின் அன்ன - விழாக்களம் ேபான்ற; நின் க  மகிழான் - நின் ைடய ஆரவார 
மிக்க தி ேவாலக்கத்தின் கண்ேண; அளிக்க என இரக்கு வாேரன் - எம்ைம யி கா ம் 

ரந்த ேவள் பாாி இறந்தானாத ன் எம்ைம அளிப்பாயாக என்  இரந்கு 
வந்ேதனில்ைல; எஞ்சிக் கூேறன் - நின் கைழக் குன்ற ம் மிைக பட ம் கூற 
மாட்ேடன்;ஈத்த  இரங்கான் - ெசல்வக் க ங்ேகா வாழியாதன் ஈதலால் ெபா ள் 
ெசலவாவ  குறித்  மனம் இரங்குவ திலன்; ஈத்ெதா ம் மகிழான் - இைடயறா  
ஈதலால் இைச மிகுவ  காரணமாக மகிழ்ச்சி ெயய் வ ம் இலன்; ஈத்ெதா ம் மா 
வள்ளியன் என - ஈ ம் ேபாெதல்லாம் ெபாிய வள்ளன்ைம ைடயன் என் ; வ ம் 
நின் நல் ைசதர வந்திசின்-உலேகார் கூ ம் நின  நல்ல கழ் எம்ைம நின்பால் ஈர்ப்ப 
வந்ேதன், காண் எ- . 
 
    பைகவைரப் ெபா  அர் கு தி ப ந்  கிடக்கும் வாட்பைட ம், அவைரத் தம் 
ேகாட்டாற் குத்திக் கு திக்கைற ப ந்தி க்கும் களிற் ப் பைட ம் சூழ்தலால் பாசைற 

லால் நா தல்பற்றி " லாஅம் பாசைற" ெயன்றார். இனிப் பைழய ைரகாரர் " 
லாஅம் பாசைற ெயன்ற  ரெரல்லா ம் ேபார் ெசய்  ண்பட்ட மிகுதியாற் லால் 

நா கின்ற பாசைற ெயன்றவா" ெறன் ம், "இச் சிறப்பாேன யிதற்குப் லாஅம் 
பாசைற ெயன்  ெபயராயிற்" ெறன் ம் கூ வர். இனி, இதற்கு "ஒள்ளிய வாளால் 
ெவட்டப்பட்ட வன்ைமைய ைடய களி கைள ைடய லால் நாற்றம் சும் 
பாசைற" ெயன்பர் உ.ேவ.சாமிநாைதயர். 
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    ேவந்தன  ேவற் பைட கைற ேபாக்கி யராவி ெநய் சப்ெபற்  ெவள் ெளாளி திகழ 
வி த்தலால், "நிலவினன்ன ெவள்ேவல்" என்றார். அவன் ெவன்றி பா மிடத்  ேவல் 

த ய பைடகைளப் பா த ம் மரபாத ன், "ெவள்ேவல் பா னி" ெயன்றார். "பிறர் 
ேவல் ேபாலாதாகி யிவ் ர், மறவன் ேவேலா ெப ந்தைக ைடத்ேத" ( றம் 332) 
என்றற் ெறாடக்கத் ப் றப்பாட்டால் ேவல்பா ம் மர ண்ைம காண்க. ேவல் பா னி, 
ேவைலப்பா ம் பா னி ெயன்க; "ேவைல ெயன இரண்டாவ  விாித் ப் பா னியிற் 
பா தெலா  க்க" என்பர் பைழய ைரகாரர். ழவிற் ேபாக்குதலாவ , ழவிைசக் 
ேகற்பத் தாளம் அ த் திைசத்தல். பா யா  மிடத் க் ைகயால், பிண்  பிைணயால் 
ெதாழிற்ைக த ய அவிநயமின்றி இைசக்குத் தாள மி வ ெதான்ேற ெசய்த ன், 
"ெவண்ைக" ெயன்றார். பைழய ைர ம், "ெவண்ைக ெயன்ற  ெபா ள்கைள அவி 
நயிக்கும் ெதாழிற்ைக யல்லாத ெவ மேன தாளத்திற் கிைசய வி ம் எழிற் ைகயிைன " 
ெயன்  கூ தல் காண்க. 
 
    பாசைறக்கண் ேவந்தன் ற்றி ந்த தி ேவாலக்கம் விழ க்களம் ேபான்றைமயின், 
"விழவினன்ன க  மகிழ்" என்றார். "க  மகிெழன்ற , க  மகிைழ ைடய 
ஓலக்கத்ைத" ெயன்ப  பைழய ைர. 
 
    மாவண் பாாி வாராச் ேசட் லம் படர்ந்தைமயின் ரப்பாைர யின்றி இன்ைமயால் 
வ ந்தி, "எம்ைமக் காத்தளிப்பாயாக" என்  நின்ைன இரக்க வந்ேத னில்ைல 
ெயன்பார், "அளிக்ெகன இரக்கு வாேரன்" என் ம் என் குைறையயாதல் நின் 

கைழயாதல் குன்ற ம் மிைக பட ம் கூேற ெனன்பார், "எஞ்சிக் கூேறன்" என் ம் 
கூறினார். கற்ேறாைர யறிந்ேதற் ப் ரக்கும் ேவந்தர் பலர் உளராயி ம், அவரவர் 
வாிைச யறிந்  ஈேவாைர நா ச் ேசறல் தமக் கியல்பாதலால், "இரக்கு வாேரன்" 
என்றார். "வாிைச யறிதேலா வாிேத ெபாி ம், ஈத ெலளிேத மாவண் ேடான்றல், அ  
நற் கறிந்தைன யாயின், ெபா ேநாக் ெகாழிமதி லவர் மாட்ேட" ( றம் 121) என்  
அவர் தி க் காாிக்குக் கூ மாற்றால் அவர  உட்ேகாள் அறியப்ப ம். இனிப் 
பைழய ைரகாரர், "இரக்ெகன்ற  தன்ைமவிைன" ெயன் ம், "எஞ்சிக் கூேற 
ெனன்ற , உண்ைமயின் எல்ைலையக் கடந்  ெபாய்ேய கழ்ந்  ெசால்ேலா 
ெனன்றவா " என் ம் கூ வர். பிற ம், "ெசய்யா கூறிக் கிளத்தல், எய்யாதாகின் 
ெறஞ் சி  ெசந் நாேவ" ( றம் 148) என்  கூ தல் காண்க. ேமேல, தாம் ேகள்வி 

ற்றைத எ த் ேதா கின்றா ராத ன், ேவந்தன் இனிேதற் க் ேகாடற்ெபா ட் , 
"எஞ்சிக் கூேறன்" என்  கம் குகின்றார். "ஈத்த திரங்கான் ஈத்ெதா  மகிழான், 
ஈத்ெதா  மாவள்ளியன்" என்ப  உலகு கூ ம் க ைர. ஈதலால் ெபா ள் 
ெசலவாயி ம், ேமன்ேம ம் ஈட் க்ெகாள் ம் வன்ைம ைடய னாதலால், "ஈத்த 
திரங்கான்" என் ம் ஈ ந்ேதா ம் இன்பம் ெப கிய வழி ம், அதைன நிைனயா  ஈதல் 
சான்ேறார் ெசன்ெனறி ெயனக் க மா  ேதான்ற, "ஈத்ெதா  மகிழான்" என் ம், 

ற்பகல் ெசன்ேறாேர பிற்பகல் ெசல் ம் " ன்ேன தந்தென ெனன்னா  ன்னி, 
ைவக ம் ெச ம் ெபாய்யலனாகி" ( றம்171) மிக்க ெபா ைள வழங்குத ன், 
"ஈத்ெதா ம் மாவள்ளியன்" என் ம், உலகம் அவைனப் கழ்ந் ைரப்ப  ேகட்ேட 
ெனன்பார், "என வ ம் நின் நல் ைச" ெயன்றார். யான் வாேர னாயி ம், நின் 
நல் ைசக் ேகள்வி என் உண்ணின்  ரப்ப வந்ேத ெனன்பார் " நின் னல் ைசதர 
வந்திசிேன" என்றார். உலகவர் என ஒ  ெசால் வ விக்க. "ஈேவா ராிய விவ் லகத் , 
வாழ்ேவார் வாழ" வா ம் நின் ேபான்றாைரக் காண்ட ன் இன்பம் பிறிதில்ைல 



 7

யாத ன் வந்ேதன் என்றாெரன் மாம். பிறாண் ம், "நின் ேநான்றாள் வாழ்த்திக், 
காண்கு வந்திசின் கழெறா  யண்ணல்" (பதிற் 64) என்  கூ தல் காண்க. பைழய 

ைரகாரர், "ஈத்தற்ெகன நான்காவ  விாிக்க" என் ம், "ஈத்ெதா  மகிழா ெனன்ற , 
ஈ ந்ேதா ெறல்லாம் தான் அயலா யி த்த லல்ல  ஈயா நின்ேறாெமன்  ஒ  மகிழ்ச்சி 

ைடயனல்ல ெனன்றவா" ெறன் ம் " வ ம் என்றதற்கு உலகம் வ ெமன 
வ விக்க" என் ம் கூ வர். இ கா ம் கூறிய வாற்றால், ெப  விற ம் கணவ ம் 
உன்னத் ப் பைகவ ம் எம் ேகா மாகிய மா வண் பாாி, வாராச் ேசட் லம்; படர்ந் 
ேதான்; அளிக்கு என இரக்கு வாேரன்; எஞ்சிக் கூேறன்; நின் க  மகிழின்கண்ேண, 
நின் நல் ைச தர வந்திசின் என்  விைன  ெகாள்க. பைழய ைர, "யான் பாாி 
ேசட் லம் படர்ந்ேதான்; நீ அளிக்கெவனச் ெசால்  இரக்ெகன்  வந்  சில கழ்ந்  
ெசால் கின்ேற  மல்ேலன்; அஃதன்றி, உண்ைம ெயாழியப் கழ்ந்  ெசால் கின் 
ேற மல்ேலன்; ஈத்ததற்கு இரங்காைம தலாகிய அப் பாாி குணங்கள் நின்பா ம் 
உளவாக, உலகம் ெசால் ம் நின் கைழ நின்பாேல தர வந்ேதன், நின் பாசைறயின் 
க  மகிழின்கண்ேண என விைன  ெசய்க" என்  கூ வர். 
 
    "இதனாற் ெசால் ய  அவன் ெவன்றிச் சிறப்ெபா  ப த்  அவன் 
    ெகாைடச் சிறப் க் கூறியவா றாயிற் " 
    ------- 
 
    7. 2. வைரேபா ஞ்சி. 
    62 
 
        இைழயணிந் ெத த ம் பல்களிற் த் ெதா தி ெயா  
        மைழெயன ம  மாயி ம் பஃேறால் 
        எஃகுபைட ய த்த ெகாய்சுவற் ரவிெயா  
        ைமந் ைட யாெரயில் ைடபட வைளஇ 
        வந் றத் தி க்கும் பசும்பிசி ெராள்ளழல்          5 
        ஞாயி  பல்கிய மாயெமா  சுடர்திகழ் 
        ெபால்லா மயெலா  பா மிழ் ழித ம் 
        மடங்கல் வண்ணங் ெகாண்ட க ந்திறல் 
        ப் த் ைறேபாகிய ெகாற்ற ேவந்ேத 
        னல்ெபா  கிடங்கின் வைரேபா ஞ்சி          10 
        அணங்குைடத் தடக்ைகயர் ேதாட்  ெசப்பிப் 
        பணிந் திைற த பநின் பைகவ ராயிற் 
        ல் ைட வியன் லம் பல்லா பரப்பி 
        வள ைடச் ெச வின் விைளந்தைவ திர்த்த 
        களன  குப்ைப காஞ்சிச் ேசர்த்தி          15 
        அாிய லார்ைக வன்ைக விைனஞர் 
        அ வி யாம்பன் மைலந்த ெசன்னியர் 
        ஆ சிைற வாிவண் ேடாப் ம் 
        பாடல் சான்றவவ ரகன்றைல நாேட. 
 
    ைற: ெசந் ைறப் பாடாண் பாட் . 
    வண்ண ம் க்கும் அ . 
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    ெபயர்: வைரேபா ஞ்சி. 
 
    5-9 பசும் பிசிர்...........ேவந்ேத. 
 
    உைர: பசும் பிசிர் ஒள்ளழல் - பசிய ெபாறிகைள ைடய ஒள்ளிய ெந ப்பான ; 
ஞாயி  பல்கிய மாயெமா  சுடர் திகழ்  - ஞாயி  பலவாய்த் ேதான் ம் 
மாயத்ேதாற்றங்ெகாண்  சுடர்விட்  எங்க ம் விளங்க; ஒல்லா மயெலா  பா  
இமிழ்  உழித ம் மடங்கல் வண்ணம் ெகாண்ட - உயிர்கட்குப் ெபா க்க யாத 
மயக்கத்ைதச் ெசய்வ டன் ழக்கத்ைதச் ெசய்  தி◌ி ம் கூற்றின  இயல்பிைனக் 
ெகாண்ட; க ந்திறல் - மிக்க திறேலா ; ப் த் ைற ேபாகிய ெகாற்ற ேவந்ேத - 
ேபார்த் ைற பலவற்றி ம் சிறப்பைமந்த ெவற்றிைய ைடய அரேச- எ- . 
 
    ேபார் ேமற்ெகாண்  ெசல் ம் பைகப் லத்ேத எ க்கும் தீ ஈண் ப் பசும் பிசிர் 
ஒள்ளழல் எனப்பட்ட . இ  ேசரமான் பைகப் லத்ேத எ த்த தீயாகும். இதைன 
"எாிபரந் ெத த்தல்" என்  இலக்கணம் கூ ம். பைகவர் நாட் ல் பல விடங்களி ம் தீ 
ெய ந்  ெபாறி பறக்கச் சுடர்விட் ெடாிவ  பற்றி, "பசும் பிசிர் ஒள்ளழல்" என் ம், 
பலவிடத் ம் ேதான் ம் தீ ஞாயி  பல்கிய  ேபாற ன், "ஞாயி  பல்கிய 
மாயெமா " என் ம் கூறினார். மாயம் ேபாற ன் மாயெமனப்பட்ட . திகழ ெவன்ப  
திகழ்ெபன நின்ற . ெப  ழக்கம் ெகட்டவழி உயிர் கட்கு மயக்க ண்டாதல் 
இயல்பாதலால், "ஒல்லாமயெலா  பா மிழ் " என் ம், எல்லா யிர்கைள ம் 
ஒ க்கும் திறல்பற்றி, கூற்றிைன "மடங்க"ெலன் ம் கூறினார். "மடங்க ண்ைம 
மாயேமா வன்ேற" ( றம் 363) என்பதனால், மடங்கல் இப்ெபா ட்டாத லறிக. 
 
    இனிப் பைழய ைரகாரர், "ஞாயி  பல்கிய மாயெமா  உழித  மடங்கல் எனக் 
கூட் , உலகம் கடல் ெகாண்  கிடந்த காலத்  அக்கடல் நீெரல்லாம் வற்ற 
எறித்தற்குத் ேதான் ம் ஆதித்தர் பலவான மாயத் ேதாேட கூ  அந்நீர் வற் ம்ப  
திாித  வடைவத் தீ ெயன் ைரக்க" என் ம், "சுடர் திகழ்  ஒல்லா மயெலா  
பா மிழ்  உழித  மடங்கல் என்ற  சுடர் திகழ்ந்  உயிர்கட்குப் ெபா க்க யாத 
மயக்கத்ைதச் ெசய்த ேலாேட ஒ த் த் திாித ம் மடங்கல் என்றவா" ெறன் ம் 
"ஒள்ளழல் மடங்கல் வண்ணம் ெகாண்ட எனக்கூட்  ஒள்ளழலான  மடங்கலாகிய 
அழ ன் வண்ணத்ைதக் ெகாள்ைகக்குக் காரணமாய் நின்றெவன ைரக்க" என் ம், 
"இனி ஞாயி  பல வாதைல அவன் பைகவர் நாட் ல் உற்பாதமாகத் ேதான் ம் 
ஆதித்தர் பலராக்கி, மடங்கெலன்ற தைனக் கூற்றமாக்கி, "சுடர் திகழ்  என்றதைனத் 
திகழ ெவனத் திாித் , ஒள்ளழலான  ஞாயி  பல்கிய மாயெமா  சுடர் திகழ, மடங்கல் 
வண்ணம் ெகாண்ட ேவந்ேத ெயன ைரப்பா  ளர்" என் ம் கூ வர். 
 
    1-5 இைழயணிந் .............இ க்கும். 
 
    உைர: இைழயணிந்  எ த ம் பல்களிற் த் ெதா திெயா  - ஓைட ம் ெபான்னாி 
மாைல  தலாகிய அணிகைளப் ண்  எ கின்ற பலவாகிய யாைனத் ெதாகுதி ம்; 
மைழெயன ம ம் மா இ ம் பல்ேதால்-மைழ ேமகெமன்  மயங்கத்தக்க காிய ெபாிய 
பலவாகிய கி ைக ஏந்திய பைட ம்; எஃகு பைட அ த்த ெகாய் சுவல் ரவிெயா -
ேவல் வாள் த ய பைட ேயந்திய ரர் பைடயிைனச் ெசயலறப் ெபாகுதழித்த 
ெகாய்யப் பட்ட பிடாி மயிைர ைடய குதிைரப் பைட மாகிய நின் தாைன, 
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ைமந் ைட ஆெரயில் ைரபட வைளஇ வந் -வ யிைன ைடய கடத்தற்காிய 
பைகவர  மதிற் பக்கத்ேத ெந ங்க வைளத்  வந் ; றத்  இ க்கும்-மதிற் றத்ேத 
தங்கி யி க்கின்ற  எ- . 
 
    ஒ , எண்ெணா , ேதாெலன்பதேனா ம் கூட் க. ெதா தி ம் ேதா ம் ரவி ம் 
ஆகிய நின் தாைனெயன ஒ  ெசால் வ வித்  எயில் ைடபட வைளஇ வந்  

த்தி க்கும் என இையக்க. ேபார்க்கிற்றின் தத்ேத ஓைட ம் எ த்ததிற் ெபான்னாி 
மாைல ம் அணிப வாத ன் "இைழயணிந் ெத த ம் பல் களிற் த் ெதா தி" 
ெயன்றார். இைழ யணிந்  ேபார்க்குாிய குறிப்பிைனத் ெதாிவித்த ம் களி   
ெகாண் ெய மா  ேதான்ற, " எ த ம்" என்றார். ேதால், கி கு, காிய ேதாலாற் 
ெசய்தைமயின், கி கின் ேதாற்றம் மைழ ேமகம் ேபாற ன், "மைழெயன ம ம் 
பஃேறால்" என்றார்; " ைரதவ யாிய மைழ ம ள் பஃேறால்" (மைலப . 377) எனப் 
பிற ம் கூ தல் காண்க. பைழய ைர காரர், "பஃேறாெலா  ெவன் ம் ஒ  
விகாரத்தால் ெதாக்க தாக்கி விாிக்க" என்பர். வா ம் ேவ ம் ஏந்திய பைட 
ெயன்றதற்கு "எஃகு பைட" என்றார். பைட வாிைசயில் நிைர சிைதத் க் கடந்  
ெசல் ம் ேபாராண்ைம விளங்க, "எஃகு பைட ய த்த ெகாய் சுவற் ரவி" ெயன்றார். 
குதிைரயின் பிடாி மயிைர அவ்வப்ேபா  கத்தாித்  வி பவாத ன், "ெகாய்சுவ" 
ெலனப்பட்ட . உயர் , அகலம், திண்ைம த ய வற்றா ம் பல் வைகப் ெபாறிகைள 

ைடைமயா ம் அ ைம ைடத்தாதல் பற்றி, "ைமந் ைட ஆெரயில்" எனப்பட்ட . 
களிற் த் ெதா தி தலாக ள்ள பைட ேபாந்  பைகவர் மதிைல வைளத் ப் றத்ேத 
தங்கியி ப்ப  விளங்க, " வந்  றத்தி க்கும்" என்றார். இனி, நின்ேதாற் பைட 
களிற் த் ெதா திெயா ம் ரவிெயா ம் வந்  றத்தி க்கும் என இையத ம் 
ெமான் . 
 
    10--12. னல் ெபா  ............... பைகவராயின் 
 
    உைர: னல் ெபா  கிடங்கின்- நீர் மிக்குக் கைரைய யைலக்கும் அகழியிைன ம்; 
வைரேபால் இஞ்சி-மைலேபா ம் மதி ைன ம் ெகாண் ; அணங்குைடத் 
தடக்ைகயர்-தமக்குப் ெபா ந்தாதாைர வ த் தைல ைடய ெபாிய ைகயிைன 

ைடயராய்; நின் பைகவா- நினக்குப் பைகவ  மாயினார; ேதாட்  ெசப்பி- வணங்கிய 
ெமாழிகைளச் ெசால் ; பணிந் -நின் தாளில் ழ்ந்  வணங்கி; திைற த பவாயின்-
திைற ெச த் வாராயின் எ- . 
 
    ஆழ்ந்த கிடங்கும் மைலெயன யர்ந்த மதி ம் தம்ெமா  மா பட்டாைர வ த்தி 
யைலக்கும் பல்வைக வ  ைடயராயி ம் நின்ெனா  ெபா  ேவறல் 

யாெதன்ப  ணி  என்பார், "கிடங்கிைன ம் இஞ்சியிைன ம் அவர்தம் 
ைகயிைன ம் சிறப்பித் ேதாதினார். நின் தாைனயின் ெப ைம ம் வன்ைம ம் 
ேநாக்கின், அதனால் வைளக்கப்பட்ட இவ்வகழி ம் இஞ்சி ம் வ யில்லனவா ெமன்ப 

ணரா  " னல்ெபா  கிடங்கின் வைரேபா ஞ்சி" ெயனத் தம்மரண் சிறப்ைபத் தாேம 
வியந்தி ப்பைதப் லப்ப த்தா ெரன் ம் அச்சிறப்பால் இப்பாட் ற்கு வைரேபா 

ஞ்சிெயனப் ெபயராயிற் ெறன் ம் ெகாள்க. "வைரேபா ஞ்சிைய அரணாக 
ைடயரா யி ந்ேத திைற த ப எனச் ெசான்ன சிறப்பாேன இதற்கு வைரேபா ஞ்சி 

ெயன்  ெபயராயிற்" ெறன்ப  பைழய ைர. அணங் கு த்தற் ேக வாகிய வ யிைன 
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"அணங்" ெகன்றார். ேதாட்  ேபாலத் தைல வணங்கி ெமாழித ன், "ேதாட்  ெசப்பி" 
ெயன்றார். உடல் நன்கு வணங்கிப் பணிதைலக் "குடந்தம்பட் " ( கு 229) என்ப  
ேபால. பிற ம் "பணிந்  திைறத ப நின் பைகவராயின்" (பதிற் 59) என்ப  காண்க. 
 
    13-19. ல் ைட..............நாேட 
 
    உைர: ல ைட வியன் லம் - ல் நிைறய ைடய அகன்ற லத்தின்கண்; பல் ஆ 
பரப்பி - பலவாகிய ஆனிைரகைளப் பரந்  ேமயவிட் ; வளன் உைடச் ெச வின் 
விைளந்தைவ உதிர்ந்த - வளப்பத்ைத ைடய வய ன்கண் விைளந்த கதிாினின் ம் 
உதிர்ந்த; களன் அ  குப்ைப - களத்திற் ேசர்த் த் ற்றப்ப வதில்லாத ெநல் 
மணியின் குவியைல; காஞ்சிச் ேசர்த்தி - காஞ்சி மரத்தின் அ யிேல ேசரத் ெதாகுத்  
ைவத் ; அாியல் ஆர்ைக வன்ைக விைனஞர் - கள் ண்டைல ம் வ ய 
ைகயிைன ைடய உழவர்; அ வி ஆம்பல் மைலந்த ெசன்னியர் - அாிய வாகிய 
ஆம்பைலச் சூ ய தைலயிைன ைடயராய்; ஆ சிைற வாிவண்  ஓப் ம் -அைசகின்ற 
சிறைக ம் வாிகைள ைடய வண் னம் அவ்வாம்பைல ெமாய்க்காவா  ஓச்சும்; 
அவர் அகன்றைல நா  - அப்பைகவ ைடய விாிந்த இடத்ைத ைடய நா கள்; 
பாடல் சான்ற - லவர் பா ம் கழ் ெபற்றனவாகும் எ- . 
 
    ஆனிைர ேமய்ப்ேபார் அவற்ைறப் ல் ள்ள விடத்ேத ேமய விட் த் தாம் ஒ  

ைடயில் இ ப்ப வாத ன், " ல் ைட வியன் லம் பல்லா பரப்பி" ெயன்றார். மிக்க 
மணிகெளா  கூ ய கதிர்கைள ைடைம ேதான்ற, "வள ைடச் ெச " என் ம், 
அக்கதிாி னின் ம் உதிர்ந்தவற்ைற, ெநல்லாி ந் ெதா வர் ெகாள்வதில்ைல யாக ன், 
அ வைட ந்தபின், உழவ ம் ஆனிைர ேமய்ப்பா ம் உதிர்ந்  கிடக்கும் 
அவற்ைறத் ைடப்பத்தாற் கூட் த் ெதாகுப்ப  இயல்பாதலால், "விைளந்தைவ 

திர்ந்த குப்ைப" ெயன் ம், இக்குப்ைப களத்தில் ெதாகுத் க் கடாவிற் த் ற் ம் 
அத் ைண மிகுதி ம் தகுதி  ைடயவல்ல வாத ன் "களன  குப்ைப" என் ம் 
கூறினார். இனி, விைளந்தைவ திர்ந்தன ம், களத்திடத்ேத ஒ க்கப்பட்டன  மாகிய 
ெநன் மணியின் குப்ைபெயன ைரபபி  மைம ம். இவற்ைறக் காஞ்சி மரத்தின் 
நிழ ேல ெதாகுத்த , அம்மரங்கள் மிகுதியாக இ ப்பதனால் என அறிக. இவ்வா  
ெதாகுத்த ெநன்மணிகைள, அாியல் விற்பார்க்கு ெகா த்  அாியைலப் ெபற்  உண்பர் 
என்றற்கு "அாியலார்ைக விைனஞர்" என்றார். உழவர்க்குப் பக  ேவண்  யி த்தலால், 
ஆனிைர ேமய்த்த ம் ஒேரா வழித்ெதா லாத ணர்க. அாியல், கள். இவ்வண்ணம் 
தமக்கு ேவண் ய அாிய க்காக, ெநல் மணிகைள அாி  யன்  ெதாகுத்தைமக்கும் 
வன்ைம ேதான்ற, "வன்ைக விைனஞர்" என்றார். அ   ஆம்பல், என்ப  அ  வி 
யாம்பெலனக் கு கிற் . ெநல்லாி  மிடத்  வயி டத்  நீைர வ த்  வி த ன், 
ஆம்பல் த ய நீர்ப் க்கள் அாியவாத ன், "அ வியாம்பல்" என ஓ வாராயினர். 
இதற்குப் பிறெரல்லாம் ேவ படக் கூ வர். விைனஞர் ெசன்னியராய் வண்ேடாப் ம் 
நா  என இைய ம். பாடல் சான்ற என இறந்த காலத்தாற் கூறிய  ணி  பற்றி. 
திைற த தலால் நாட் ற் ேபாாின்ைம ம், அ ேவ வாயிலாக வளம் ெப குத ம் 
பயனாத ன் சான்ேறார் பாட் ம் உைர ம் ெப கிப் கழ்விைளக்கும் என்ப  பற்றி 
"பாடல் சான்ற வவரகன்றைல நாேட" என்றார். விைனஞர் தாம் ெசன்னியிற் சூ ய 
ஆம்ப டத்ேத ேதன் கவர வ ம் வண் னத்ைத ேயாப் வ ெரன்றதனால், நாட் ல் 
வாழ்ேவார் நற் கு களாய் அரசர்க்குப் ெபா ள் விைளவித் த் தந்  வளம் கவ ம் 
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பைக த யன இல்லாவா  காத்ெதா குவ ெரன்றாராயிற் ; "சீ ர்க்கு  
மன் ந்தாேன ெகா  ெய த் , நிைற யழிந் ெத த  தாைனக்குச், சிைற ந்தாேன 
தன்னிைற வி றிேன" ( றம். 314) எனச் சான்ேறார் கூ தல் காண்க. 
 
    பைழய ைரகாரர் "விைளந்ெதன்றதைன விைளயெவனத் திாிக்க" ெவன் ம் 
"களன  குப்ைப ெயன்ற  களத்திற்கடா வி தற் ெறாழிலற்ற ற்றாப் ெபா ைய" 
ெயன் ம் "பரப்பி ெயன் ம் விைன ெயச்சத்திைனச் ேசர்த்தி ெயன் ம் விைனெயா  

த்  அதைன வாிவண்ேடாப் ம் என் ம் விைனெயா  க்க" என் ம் 
"வண்ேடாப் ம் நாெடன மாறிக் கூட் க" என் ம் கூ வர். இ கா ம் கூறியவற்றால், 
ேவந்ேத, நின் தாைன வந்  றத்தி க்கும்; இனி, நின் பைகவர் பணிந்  திைற த ப 
வாயின், அவர் அகன்றைல நா கள் பாடல் சான்றவாம் என விைன  ெசய்க. 
 
    இனிப் பைழய ைரகாரர் "ெகாற்ற ேவந்ேத, நின் பைகவர், ேதாட்  ெசப்பிப் 
பணிந  திைற த பவாயின், அவரகன்றைல நா  பாடல் சான்றெவன மாறிக் கூட்  
விைன  ெசய்க" என்பர். 
 
    "இதனாற் ெசால் ய  அவன் ெவன்றிச் சிறப் க் கூறியவாறாயிற் " 
    ---------------------------------------- 
 
    7.3. அ வி யாம்பல் 
    63 
        பார்ப்பார்க் கல்ல  பணிபறி யைலேய 
        பணியா ள்ளெமா டணிவரக் ெகழீஇ 
        நட்ேடார்க் கல்ல  கண்ணஞ் சைலேய 
        வணங்குசிைல ெபா தநின் மணங்கம ழகலம் 
        மகளிர்க் கல்ல  மலர்ப்பறி யைலேய          5 
        நிலந்திறம் ெபய ங் காைல யாயி ம் 
        கிளந்த ெசான்னீ ெபாய்ப்பறி யைலேய 
        சிறியிைல ழிைஞத் ெதாியல் சூ க் 
        ெகாண்  மிைகபடத் தண்டமிழ் ெசறித் க் 
        குன் நிைல தளர்க்கு மிற் சீறி          10 
        ஒ ற் றி வ ேராட் ய ெவாள்வாட் 
        ெச மிகு தாைன ெவல்ேபா ேராேய 
        ஆ ெபற் றழிந்த மள்ளர் மாறி 
        நீகண் டைனேய ெமன்றனர் நீ ம் 
        ந் கங் ெகாண் ம் ெவன்ேறா யதனாற்          15 
        ெசல்வக் ேகாேவ ேசரலர் ம க 
        காறிைர ெய த்த ழங்குகுரல் ேவ  
        நனந்தைல லகஞ் ெசய்தநன் ண்ெடனின் 
        அைடய ப் பறியா வ வி யாம்பல் 
        ஆயிர ெவள்ள ழி  20 
        வாழி யாத லாழிய பலேவ. 
 
    இ ம . 
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    ெபயர்: அ வி யாம்பல். 
 
    1-7 பார்ப்பார்க்கல்ல ..................ெபாய்ப்பறி யைலேய 
 
    உைர: பார்ப்பார்க்கு அல்ல  பணி  அறியைல - பார்ப்பாைர யன்றிப் பிறைரப் 
பணிதல் இல்லாய்; பணியா உள்ள ெமா  அணிவரக் ெகழீஇ - இவ்வா  பணியாத 
மன ெவ ச்சியால் அழகுறப் ெபா ந்தி ம்; நட்டர்க் கல்ல  - உயிெராத்த நண்பர்க் 
கல்ல ; கண் அஞ்சைல - பிறர்க்குக் கண்ேணா  அஞ்சுவ  இல்லாய்; வணங்குசிைல 
ெபா த நின் மணங் கமழ் அகலம்- வைளந்த இந்திர வில் ேபா ம் மாைல 
கிடந்தைலக்கும் சாந் சி மணங் கம ம் நின் மார்ைப; மகளிர்க் கல்ல  மலர்ப்  
அறியைல-உாிைம மகளிர்க்கு இன்பந் த தற்கு விாிந்  காட் வ தன்றிப் பிற 
பைகவர்க்குக் காட் வதில்லாய்; நிலம் திறம் ெபய ம் காைலயாயி ம்-நிலவைககள் 
தம் இயல்பில் திாிந்  ெக ங் கால ெமய்தி ம்; கிளந்த ெசால்-வாயாற் ெசால் ய 
ெசால்; நீ ெபாய்ப்  அறியைல-ெபாய் ப வைத நீ அறியாய் எ-  
 
    பார்ப்பனராவார் ஓதல் த ய அ வைக ெயா க்கங்கைள ைடேயார். அவர்க்குப் 
பணிய ேவண்  ெமன்ப  பண்ைடேயார் ெகாள்ைக. "இைறஞ்சுக ெப ம நின் ெசன்னி 
சிறந்த, நான்மைற னிவ ேரந் ைக ெயதிேர" ( றம். 6) என்  பிற ம் கூ தல் 
காண்க. ஏேனார்க்குப் பணியாைம மானமாத ன், "பணியா ள்ளெமா " என்றார். 
அவ் ள்ளம் மான ைடய அறேவந்தர்க்கு அழகு ெசய்த ன், "அணிவரக் ெகழீஇ" 
என்றார். பணியா ள்ள ைடயார்க்கு அச்சம் பிறவாதாயி ம், உயிெராத்த 
நண் ைடயாைரக் கண்ேணாட்டத்தால் அஞ்சுவெரன்ப  ேதான்ற நிற்கும் சிறப் ம்ைம 
விகாரத்தால் ெதாக்க . கண்ணஞ்சல், கண்ேணாட்டத்தால் அஞ்சுதல்; ஒ , ஆ பின் 
ெபா ட் . தார், வணங்கிய சிைல ேபாற ன் "வணங்கு சிைல" ெயன் ம் மகளிர் 

யக்கத்தால் மைலத்தவழி விாிந்  காட்  யின் த்த ன், "வணங்கு சிைல ெபா த 
மணங் கமழகலம் மகளிர்க்கல்ல  மலரப் பறியைல" ெயன் ம் கூறினார். "மகளிர் 
மைலத்த லல்ல  மள்ளர், மைலத்தல் ேபாகிய சிைலத்தார் மார்ப" ( றம். 10) என்  
பிற ம் கூ தல் காண்க. இனி, இதற்கு வில்ைல வணங்கி அம்  ெதா க்கும் ெசயலால் 
உராய்ந்த மார்  என் , கூறி, "மாண்விைனச் சாப மார் ற வாங்கி, ஞாண்ெபார 
விளங்கிய வ  ெக  தடக்ைக" (பதிற். 90) என்பதைனக் காட் வர் உெவ 
சாமிநாைதயர். பைழய ைரகார ம், " அகலம் மகளிர்க் கல்ல  மலர்ப்பறி யைலேய 
என்ற  நின்ெனா  ெபா வாாின்ைமயின் நின் அகலத்ைத நின் மகளிர் ேபாகத் க்கு 
இடமாக வல்ல  மலர்வித்தைல யறியாெயன, "மகளிர் மைலத்த லல்ல  மள்ளர், 
மைலத்தல் ேபாகிய சிைலத்தார் மார்ப என்ற ேபாலக் ெகாள்க" என்  கூ தல் 
காண்க. பணியா ள்ள ெமன்றதற்கு, "நட்  நின்ற நிைலயின் ஒ நா ம் தாழ் படாத 

ள்ள ெமன்றவா" ெறன் ம், "ெகழீஇ ெயன் ம் எச்சத்திைன நட்டெலன் ம் 
ெதாழிெலா  க்க" என் ம் பைழய ைர கூ ம். 
 
    நிலவைக, குறிஞ்சி தலாகக் கூறப்ப வன. ெபாய்யாவழி நிலம் திறம் ெபயர்த்  
ெக தற்குாிய கால ெமய் மாயி ம், ெசான்ெசால் ெபாய்ப்பதிலன் எனச் 
ேசரமா ைடய வாய்ைமையச் சிறப்பிப்பார், "நிலந்திறம் ெபய ம் காைலயாயி ம், 
கிளந்த ெசால் நீ ெபாய்ப்பறியைல" என்றார். உம்ைம, எதிர்மைற. "நிலம் ைட ெபயர்வ 
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தாயி ம் கூறிய, ெசாற் ைட ெபயர்தேலா விலேர" (நற்.389) என்  பிற ம் கூ தல் 
காண்க. 
 
    மணங்கம ழகலம் என் ழிக் கமழ்தற் ேக வாகிய சாந்தின் ச்சு வ விக்கப்பட்ட . 
 
    8-12 சிறியிைல................ேபாேராேய 
 
    உைர: சிறியிைல உழிைஞத் ெதாியல் சூ -சிறிய இைலகைள ைடய உழிைஞப்  
மாைலைய யணிந் ; ெகாண்  மிைகபட- பைகப் லத்ேத ெகாள்ளத்தக்க ெபா ள் மிக 

ண்டாமா ; தண் தமிழ் ெசறித் -தண்ணிய தமிழ ரர்களாலாகிய தன் பைடைய 
ேமன்ேமற் ெச த்தி; குன்  நிைல தளர்க்கும் உ மின் சீறி-மைலகள் நிைல தளர 

ழங்கும் இ ேய  ேபாலச் சினந்  ெசன் ; ஒ  ற்  இ வேராட் ய-ஒ  
வைளப்பில் இ  ேபரரசர்கைள ெவன்  றங்கண்ட; ஒள்வாள் ெச மிகு தாைன- 
ஒள்ளிய வாேளந்திச் ெசய் ம் ேபாாில் ேமம்பட்ட தாைனயிைன ம்; ெவல் ேபாேராய் -
ெவல் கின்ற ேபாாிைன ைடேயாேன எ-  
 
    ெசய்வ  உழிைஞப்ேபார் என்றற்கு "உழிைஞத் ெதாியல் சூ " ெயன்றார். இப் 
ேபாரால் பைகவ ைடய த லரணத்ைதக் ெகாண்டவழி, மிக்க ெப ஞ் ெசல்வம் 
ெகாள்ைளயாகப் ெபறப்ப த ன், "ெகாண்  மிைகபட" என் ம், ற்றவி ம் 
ேகாட ம் தைல சிறந்தவராதல் பற்றித் தமிழ் ரைரேய மிகுதியாகச் ெச த்தினைம 
ேதான்ற, "தண்டமிழ் ெசறித் " என் ம், ேசரேவந்தன் தா ம் அவ் ர டன் ெசன்  
அவர்க்குத் தைலைம தாங்கிப் ெபா ம் திறத்ைத, "குன் நிைல தளர்க்கும் உ மின்சீறி 
ஒ ற் றி வேராட் ய ெவல்ேபாேராேய" என் ம் கூறினார். அவன் சீற்றத்தால் 
மைலேபா ம் மதி ம் பிற அரண்க ம் அழிவ  கண்  "குன் நிைல தளர்க்கும் 
உ மின் சீறி" என் ம் தன்னால் வைளக்கப்பட்ட ேபரரசைன ம் அவற்குத் 

ைணயாகப் ேபாந்தாெனா  ேபரரசைன ம் ற்றிச்ெசய்த தன் ஒ  ேபார் 
விைனயால் ெவன்  றங் கண்டைம ேதான்ற "ஒ ற் றி வ ேராட் ய ெவல்ேபா 
ேராய்" என் ம் கூறினார். "தமிழ் ெசறித் " என்றதனால் இ வர் தமிழரல்ல ெரன்ப  
ெபற்றாம். ஓட் ய ெவல் ேபாேராய், ெச மிகு தாைன ெவல் ேபாேராய் என இைய ம். 
ெதாியல் சூ , தமிழ் ெசறித் , சீறி, இ வேராட் ய ெவல்ேபாேராய் என்ற  
ேசரமான  ேபார்வன்ைம விளக்கி நின்ற . சிறிய விைல சிறியிைல ெயன நின்ற . 
இ  கைடக்குைறெயன்பர் பைழய ைரகாரர். தமிழ்ெசறித் ெதன்ற , "மாற்றார  
தமிழப்பைட ெயல்லாம் இைடயறப்ப த்தி" ெயன் ம், "ஒ ற்  ஒ  வைளப் " 
என் ம், "இ வர் ேசாழ ம் பாண் ய ம்" என் ம் "இ வைர ெயன் ம் உ  
விகாரத்தால் ெதாக்க " என் ம் பைழய ைரகாரர் கூ வர். ேசரர்பைட ம் 
தமிழ்ப்பைட யாத ன், ேசாழ பாண் யர் பைடையமட் ல் தமிழ்ப்பைடெயனல் 
ெபா ந்தாைமயா ம், ெசறித்  என்றற்கு இைடயறப்ப த்தி என்ப  
ெபா ளன்றாதலா ம் பைழய ைர ெபா ந்தாைம ணர்க. பைழய ைரகாரர் 
கூ வேத ெபா ளாயின், ெசறித்ெதன்பதன்றி,தமிழ்ெச த் ெதன்ப  பாடமாதல் 
ேவண் ம். அவ்வா  பாடமின் . தமிழ் ேவந்த ைடேய நிக ம் ேபாாிற் ெசறி ம் 
தமிழ ரைர, "தமிழ் தைலமயங்கிய தைலயாலங் கானத் ் ( றம். 19) என்  சான்ேறார் 
கிளந்ேதா ப. "அ ந்தமி ழாற்ற லறிந்தில ராங்ெகன" (சிலப். 26: 161) என் ம், 
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"ெதன்றமி ழாற்றல், அறியா  மைலந்த வாாிய வரசைர" (சிலப். 27:5-6) என் ம் ேசர 
ேவந்தர் தம்ைமத் தமிழெரன்ேற கூ தல் காண்க. 
 
    இனி, "ஒள்வாள் ெச மிகு தாைன ெவல்ேபாேராேய" என்ற , ேசரமான  
தாைனச்சிறப்ைப ணர்த் கின்ற  விற்பைட ேசரர்க்ேக சிறப்பாக ாியதாயி ம், 
ஒள்ளிய வாேளந்தித் ெசய் ம் ேபாாி ம் இத் தாைன சிறப் ற் ப் பல ேபார்களில் 
ெவன்றி ேமம்பட்டெதன்றற்கு, "ஒள்வாள் ெச மிகுதாைன" ெயன்றார். 
 
    13-15. ஆ ெபற் ...........ெவன்ேறாய் 
 
    உைர: ஆ ெபற்றழிந்த மள்ளர்- பிற ேவந்தர்க்குப் பைட ரரா யி ந்  பல 
ேபார்களில் ெவற்றி ெபற் ம் நின்ெனா  ெபா  றழிந்த ரர்; மாறி-
பைகவாிடத்தினின் ம் மாறி நின் தாணிழல் விைழந்  ேபாந் ; நீ கண்டைனேயம் 
என்றனர்;- நீ க தியதைனேய யா ம் க தி ெயா கும் க த் ைடேய மாயிேனம் 
என்  சூள் ெமாழிந் தைமந்தனர்; நீ ம் ம் கம் ெகாண்  இ ம் ெவன்ேறாய்.- நீ ம் 

ம் குலத்ேதார்க்குச் சிறப்பாக ாியவாகிய வன்ைம ம் கண்ேணாட்ட ம் ெகாண்  
ேம ம் பல ேபார்களில் ெவன்றி சிறந்தாய் எ-  
 
    ெபற்  என் ழிச் சிறப் ம்ைம விகாரத்தால் ெதாக்க . அழிந்த என்பதற்கு எ வாய் 
வ விக்கப்பட்ட . ன்ைனப் ேபார்களில் ஆ ெப தற் ேக வாயி ந்த ேதாள்வ  
நின்ெனா  ெபாரற்கு ஆற்றாைமயின், மள்ளர் றழிந்தன ெரன்பார், "ஆ ெபற் ம் 
அழிந்த மள்ளர்" என் ம் அழிந்த ற்றிைன ம வ ம் ெபற விைழவேத ர்க்குக் குறிக் 
ேகாளாதலா ம், அதைனப் ெபறற்கு அர ம் ைண  மாகும் ெப விற ைடயார் 
வழிநின்  வாழ்வைதேய வாழ்க்ைகயாகக் க பவாதலா ம் " மாறி நீ 
கண்டைனேயம் என்றனர்" என் ம், தாம் பைகயிடத் தி ந்  மா கின்றைமயின், தம் 
நிைன  ெசால் ெசயல்கைளத் தைலமகன் அயிராைமப் ெபா ட் ச் சூ ற  த யன 
ெசய்தைம ேதான்ற, "நீ கண்டைனேயம் என்றனர்" என அவர் கூற்ைறக் 
ெகாண்ெட த் ங் கூறினார். நீ கண்டைனேயம் என்ற , "யான் கண்டைனய 
ெரன்னிைளய ம்" ( றம். 191) என்றாற்ேபால வந்த . இைடக்காலத்தில் இவ்வாேற 

ரர்கள் சூ ற  ெசய்த ெசயல்கைளத் தி க்ேகாயி ர் வட்டத்  எலவானாசூர் 
த ய இடங்களிற் காணப்ப ம் கல்ெவட் க்கள் (A.. No. 500 of 1937-8) கூ கின்றன. 

அம் மன்னர  விைனத் ய்ைம ம் ேம ம் பல ேபார்கைளச் ெசய்  அறிந்தா ம் 
ேசரன  ஆட்சித்திற ம் ேதான்ற, "நீ ம் ம் கம் ெகாண்  இ ம் வின்ேறா" 
ெயன்றார். இனிப் பைழய ைரகாரர், "ஆ ெபற்றழிந்த மள்ளெரன்ற , ன்  
பிறெரா  ெபா , ெவன்றி ெபற் ப் பின் நினக்கு அழிந்த மள்ளெரன்றவா" ெறன் ம், 
"மாறி ெயன்ற  நின்ெனா  பைகமாறி ெயன்றவா" ெறன் ம், "நீ கண்டைனேய 
ெமன்ற  இன்  தல் நின்னாேல பைடக்கப்பட்டாற் ேபால்ேவ ெமன்றவா" ெறன் ம் 
கூ வர். கம், வன்ைம ேமற்றாயி ம், அதற்கு அழகு த ம் கண்ேணாட்டத்ைத ம் 
அகப்ப த்  நின்ற . பைழய ைரகார ம், "நின் ெப ைம ம் கண்ேணாட்ட மாகிய 

ம் கம்" என்ப  காண்க. க ெமன்றற்கு வ ெயன்ேற ெகாண் , ங்கள் பைடக்கு 
வ யாகக் ெகாண்ெடனி  மைம ம். கம் வ ைமப் ெபா ட்டாதைல, "ெவம்ேபார் 

கம்படக் கடக்கும் பல்ேவ ெலழினி" (கு ந் . 80) என ஔைவயார் கூ மாற்றாலறிக. 
 
    15-21. அதனால்...........பலேவ 
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    உைர: அதனால்- இன்ன இயல் கைள ைடைய யாதலால்; ேசரலர் ம க-
ேசரர்கு த் ேதான்றேல; ெசல்வக் ேகாேவ- ெசல்வக் க ங் ேகாேவ; கால் எ த்த திைர 

ழங்கு குரல ேவ  நனந்தைல உலகம்-காற்றால் சு ட்டப்பட்ட அைலகள் ழங்கும் 
ழக்கத்ைத ைடய கடைலச் சுற்ெறல்ைலயாக ைடய அகன்ற உலகத்ேத வா ம் 

நன்மக்கள்; ெசய்த நன்  உண்ெடனின்-ெசய்த அறம் நிைலெப வ ெதன்றால்; 
வாழியாத-ெசல்வக்க ங்ேகா வாழியாதேன; அைடய ப்  அறியா அ வி ஆம்பல்-
இைல ய த்தைல யறியாத வல்லாத ஆம்ப ெலன் ம் எண் ம், பல ஆயிர ெவள்ள 

ழி-பல ஆயிரங்களாகப் ெப கிய ெவள்ளெமன் ம் எண் ம் ஆகிய ஊழிகள்; 
வாழிய-நீ வாழ்வாயாக எ-  
 
    அதனால் என்ப , "சாத்தி சாந்தைறக்குமா  வல்லன்; அதனால் ெகாண்டா 

வக்கும்" என் ழிப் ேபா ம் சுட்  தலாகிய காரணக் கிளவி, இயல்  
பலவற்ைற ம் ெதாகுத்  "அதனால்" என்ற ம், ஆசிாியர் உள்ளம் அவற்ைற ைடய 
ெசல்வக் க ங்ேகாைவ வாழ்த் தற்கு விைழந்தைமயின், "ெசல்வக் ேகாேவ 
ேசரலர்ம க" என்  சிறப்பித் ம், உலகம் சான்ேறார் ெசய் ம் அறத்தால் 
நிைலெப கிற ெதன்ப  உண்ைமயாயின், அவர் ெநறி நின்ெறா கும் நீ ம் 
நிைலெப க என்பார், "நனந்தைல லகம் ெசய்தநன் ண்ெடனின்" என் ம் 
"அ வியாம்பல் ஆயிர ெவள்ள ழி, வாழியாத வாழிய பலேவ" ெயன் ம் கூறினார். 
இவ்வாேற, "இவ் லகத் ச், சான்ேறார் ெசய்த நன் ண்டாயின் மா மைழ ெபாழிந்த, 

ண்பஃ ளியி ம் வாழிய பலேவ" ( றம். 34) என்  ேசாழன் குள ற்றத் த் ஞ்சிய 
கிள்ளிவளவைன ஆசிாியர் ஆலத் ர் கிழார் வாழ்த் வ ம் காண்க. அைட, இைல. 
ஆம்பெலன் ம் எண் ப் ெபயர்க்கு "அைடய ப்பறியா அ வியாம்பல்" என்ப  
ெவளிப்பைட. அ   என்ப  அ  வி ெயனக் கு கிற் . இஃ  "அ ங் ேகடன்" 
(குறள். 210) என் ழிப் ேபாலப் வலலாத என்ப  பட நின்ற . அ ைம, இன்ைம 
குறித்  நின்ற . 
 
    இனிப் பைழய ைரகார ம், "அ வி யாம்ப ெலன்ற   அாிய எண்ணாம்ப 
ெலன்றவா" ெறன் ம், "  ெயன்ப  கு கிற்" ெறன் ம், "அ வி, பண் த் ெதாைக" 
ெயன் ம், "அைடய ப்பறியா அ வி யாம்பல் எனக் கூறிய இச் சிறப்பாேன இதற்கு 
அ வியாம்ப ெலன்  ெபயராயிற்” ெறன் ம், “பல ஆம்பெலன மாறிக் கூட் க” 
என் ம் கூ வர். 
 
    இ கா ம் கூறியவற்றால், ெசல்வக் க ங்ேகா வாழியாத, நீ பார்ப்பார்க்கல்ல  
பணிபறியைல; நட்ேடார்க்கல்ல  கண்ணஞ்சைல; அகலம் மகளிர்க்கல்ல  
மலர்ப்பறியைல; கிளர்ந்த ெசால் ெபாய்ப்பறியைல; ெவல்ேபாேராய்; ெவன்ேறாய்; 
அதனால், ேசரர் ம க, ெசல்வக் ேகாேவ; வாழியாத, சான்ேறார் உலகத் ச் ெசய்த 
நன் ண்ெடனில், ஆம்ப ம் பல ெவள்ள மாகிய ழிகள் வாழிய என விைன  
ெசய்க. 
 
    இனிப் பைழய ைர, “நீ பணிபறியைல, கண்ணஞ்சைல, நின் அகலம் 
மலர்ப்பறியைல, ெபாய்ப்பறியைல; இைவ நின்னியல் ; இைவேய யன்றி 
ெவல்ேபாேராய், ன் பிறர்பால் ெவற்றி ெபற்  நினக்கு அழிந்த மன்னர் நின்ெனா  
பைகமாறி, நீ கண்டைனேய ெமன்  தாழ்  கூற, அதற்ேகற்ப நீ ம் நின் ெப ைம ம் 
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கண்ேணாட்ட மாகிய ம் கம் ெகாண்  இன் ம் ெவன்றி கூர்ந்தைன; நின் 
குணங்கள் இவ்வாறாகிய அதனாேன, ெசல்வக் ேகாேவ, ேசரலர் ம கேன, 
வாழியதேன, உலகம் ெசய்த நன்  உண்ெடனில், பல ஆம்பலாகிய ஆயிர ெவள்ள ழி 
வாழ்க என மாறிக் கூட்  விைன  ெசய்க” என் ம், “வாழியாத ெவன் ம் விளி 
ெசல்வக் ேகாேவ என்ப  த ய விளிகளின்பின் நிற்க ேவண் த ன் மாறாயிற்” 
ெறன் ம் கூ வர். 
 
    “இதனாற் ெசல் ய ; அவன் பல குணங்கைள ம் ஒ ங்கு கூறி 
    வாழ்த்தியவாறாயிற் .” 
    -------    
 
    7.4. உைரசால் ேவள்வி 
    64 
        வலம்ப  ரசின் வாய்வாட் ெகாற்றத் ப் 
        ெபாலம் ண் ேவந்தர் பலர்தில் லம்ம 
        அறங்கைரந்  வயங்கிய நாவிற் பிறங்கிய 
        உைரசால் ேவள்வி ந்த ேகள்வி 
        அந்தண ர ங்கல ேமற்ப நீர்பட்          5 
        ஞ்ேச றா ய மணன்ம  ற்றத் க் 
        களி நிைல ைணஇய தார ந் தைகப்பிற் 
        றஞ்சிைற வயிாியர்க் காணின் வல்ேல 
        எஃகுபைட ய த்த ெகாய்சுவற் ரவி 
        அலங்கும் பாண்  ைழயணிந் தீெமன          10 
        ஆனாக் ெகாள்ைகைய யாத  னவ்வயின் 
        மாயி  விசும்பிற் பன்மீ ெனாளிெகட 
        ஞாயி  ேதான்றி யாங்கு மாற்றார் 
        உ ரண் சிைதத்தநின் ேனான்றாள் வாழ்த்திக் 
        காண்கு வந்திசிற் கழெறா  யண்ணம்          15 
        ைமப  மலர்க்கழி மலர்ந்த ெநய்தல் 
        இதழ்வனப் ற்ற ேதாற்றெமா யர்ந்த 
        மைழயி ம் ெப ம்பயம் ெபாழிதி யதனால் 
        பசி ைட ெயாக்கைல ெயாாீஇய 
        இைசேமந் ேதான்றனின் பாசைற யாேன.          20 
 
    ைற: காட்சி வாழ்த்  
    வண்ண ம் க்கும  
    ெபயர்: உைரசால் ேவள்வி 
 
    1-2 வலம்ப ........அம்ம. 
 
    உைர: வலம்ப  ரசின்-ெவற்றி ண்டாக ழங்கும் ரசிைன ம்; வாய் வாள் 
ெகாற்றத் -தப்பாத வாட்பைடயாற் ெப ம் ெவற்றியிைன ம்; ெபாலம் ண் ேவந்தர்-
ெபான்னாற் ெசய்த ண்கைள ைடய ேவந்தர்கள்; பலர் தில்-பலர்தாம் உளர்; அம்ம-
இன்ன ம் ேகட்பாயாக எ-  
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    ெவற்றி ம் விழ ம் ெகாைட ம் குறித்  ழங்கும் வைக ரசுக ள் ேவந்தரக்கு 
ெவற்றி ரசு சிறந்தைமயின் "வலம்ப  ரசிைன எ த்ேதாதி ம், ெகாற்றத் க்கு 
வாயிலாதலால் "வாய்வாைள" விதந் ம் கூறினார்.ெபாலம், ெபான். ேவந்தர் பல 

ளராயி ம் அவராற் பய னில்ைல ெயன்ப  பட நிற்ற ல், தில், ஒழியிைசப் 
ெபா ட் . பைழய ைரகார ம் தில் ஒழியிைச ெயன்ேற கூ வர். 
 
    3-11 அறங் கைரந் ........அவ்வயின் 
 
    உைர: அறம் கைரந்  வயங்கிய நாவின்-அற ல்கைள ஓதிப் பயின்  விளங்கிய 
நாவிைன ம்; பிறங்கிய உைரசால் ேவள்வி த்த ேகாள்வி-உயர்ந்த கழைமந்த 
ேவள்விகள் பல ெசய்  த்தற் ேக வாகிய ேகள்வியிைன ைடய; அந்தணர் 
அ ங் கலம் ஏற்ப-அந்தணர்கள் அாிய கலன்கைள நீர் வார்த் க் ெகா க்கப் 
ெப வதால்; நீர் பட்  இ ஞ் ேசறா ய- அந் நீெரா கி மிக்க ேசறாகியதால்; 
களி நிைல ைணஇய- களி கள் நிற்பதற்கு ெவ த்த; மணல்ம  ற்றத் -மண் 
நிைறந்த ற்றத்ைத ம்; தார் அ ம் தைகப்பின்-ஒ ங்காக அைமந்த பாிசிலரன்றிப் 
பிறர் ெசல் தற்குாிய காப் ைடய; அவ்வயின்- அவ்விடத்  நின் ெப மைனக் 
கண்ேண யி ந் ; வயிாியர் றஞ்சிைறகாணின்-கூத்தர்கள் றஞ்சிைறயிடத்ேத வரக் 
காணி ம்; வல்ேல-தாழ்க்கா ; எஃகு பைட ய த்த ெகாய் சுவற் ரவி- ேவல் வாள் 

த ய பைட ரைர ெவன்  ெகாணர்ந்த ெகாய்யப் பட்ட பிடாியிைன ைடய 
குதிைரகைள ம்; அலங்கும் பாண் ல்- அைசகின்ற ேதர்கைள ம்; இைழ யணிந்  ஈம் 
என-அவ்வவற் க் குாிய அணி யணிந்  ெகா மின் என்  ஏவி; ஆனாக் 
ெகாள்ைகைய யாத ன்-ஈைகயில் அைமயாத ெகாள்ைகைய ைடைய யாத னாேல 
எ- . 
 
    பாசைறக்கண்ேண ெசன்  ேவந்தைனக் காண்கின்றா ராதலால், அவன் தன் 
அரண்மைன யிடத்ேத யி ந்  ெசய் ம் ஈைக விைனைய இப் பகுதியால் 
விளக்குகின்றார். பாசைறைய ேநாக்க , அரண்மைன அவ்விட ெமனச் சுட்டப்ப  
மாக ன், "அவ்வயின்" என்றார். அரண்மைனக்கு ன்ேன மணல்ம  ற்ற ம் அதன் 
பின் தார ந் தைகப் ம் உண்ைமயின் அம் ைறேய கூ கின்றார். உவளகத் க்கும் 
மணன் ம  ற்றத் க்கும் இைடய  தார ந்தைகப் ெபன்பதாம். தன்பாற் ேபாந்  
ஏற்ற பார்ப்பார்க்கு அவர் ேவண் ம் அ ங்கலங்கைள நீர் ெபய்  ெகா ப்பதால், 
அந்நீெரா கி மணல் ம  ற்றத்ைதச் ேசறாக்கிவிட்டெதன்பார் "அந்தணர் அ ங்கல 
ேமற்ப நீர் பட்  இ ஞ்ேச றா ய மணல் ம  ற்றத் " என்றார். களி  நிைல 

ைணஇய மணல் ம  ற்றம், இ ஞ்ேச றா ய ற்றம் என இையக்க. இ ஞ்ேச 
றா யதனால் களி கள் நிற்றற்கு வி ம்பா வாயின ெவன்பர் "களி  நிைல 

ைணஇய" என்றார். பைழய ைரகார ம், "களி  நிைல ண தற்குக் காரணம் 
இ ஞ்ேசறா தல்" என்ப  காண்க. 
 
    இனி, ஏற்கும் பார்ப்பார்களின் தகுதி கூ வார், அவர் அ மைறப் ெபா ைளக் 
கற் ம் ேகட் ம் ஒ கும் நல்ெலா க்க ைடய ெரன்றற்கு, அவர  நாைவ ம் 
ேகள்விைய ம் சிறப்பித்தார். "அறங் கைறந்  வயங்கிய நாவின்" என்ற  கல்விச 
சிறப்ைப ம், "பிறங்கிய உைரசால் ேவள்வி த்த ேகள்வி" ெயன்ற  
ேகள்விச்சிறப்ைப ம் சுட்  நின்றன,. அற ல்கைளேய ஓ த ம் ஓ வித்த ம் 
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ெசய்தலால் நன்கு பயின்றவர் என்றற்கு "அறங் கைரந்  வயங்கிய நாவின்" என்றார். 
பார்ப்பார்க்குப் கழ் அவர் ெசய்  க்கும் ேவள்வி ெயான்ேற குறித்  நிற்ற ன், 
"பிறங்கிய ைரசால் ேவள்வி" ெயன் ம், ேவள்வி பல ம் ெசய்  த்தற்குக் ேகள்வி 
எ ம் பய  மாத ன்,. "ேவள்வி த்த ேகள்வி" ெயன் ம் கூறினார். 
 
    இனி, "உைரசால் ேவள்வி ெயன்ற , யாகங்கள் எல்லாவற்றி ம் அாிய ம் 
ெபாிய மாக ைர யைமந்த ேவள்வி" ெயன் ம், ேவள்விைய இவ்வா  உைர 
யைமந்த ேவள்விெயன ைரத்த சிறப்பினால் இப் பாட்  "உைரசால் ேவள்வி" 
ெயனப்ப வதாயிற் ெறன் ம பைழ ைரகாரர் கூ வர். 
 
    ரர் உள் ம் ற ம் இ ந்  ஒ ங்குறக் காப்ப ேவந்தி ந்  ஈைக விைன ாி  
மிடமாத ன், "தார ந் தைகப் " என்றார். தார், ஒ ங்கு. தைகப் ெபன்பேத க மைன 
ெயன் ம் ெபா ட்டாயி ம், அ ந்தைகப் ெபன்ற , ஏற்க வ ம் இரவலைர ம் நன்கு 
ஆராய்ந்  காக்கும் காப்  மிகுதி குறித் . இரவல ம் பாிசில ம் வாரா ெதாழியாைமப் 
ெபா ட்  ஈதற்குாியாைரப் றஞ்சிைற யிடத்ேத நி வி, கூத்தர் த ய பாிசின் 
மாக்கட்கு ேவண் வ ஈ மா  ஏற்பா  ெசய் ள்ளைம ேதான்ற, " றஞ் சிைற 
வயிாியர்க் காணின் வல்ேல எஃகு பைட ய த்த ெகாய்சுவற் ரவி அலங்கும் பாண்  

ைழயணிந் தீ ெமன ஆனாக் ெகாள்ைகைய" என்றார். பைகப் லத்ேத ெகாண்ட 
ரவி ெயன்றற்கு "எஃகு பைட ய த்த ெகாய் சுவற் ரவி" ெயன் ம், அைவ ஈர்த் 

ேதகுதற்ெகனத் ேத ம் சிறப்ப வழங்குக என்றற்கு "அலங்கும் பாண் ல் இைழயணிந் 
தீெமன" என் ம் கூறினார். பாண் ல், ேதர். இனிப் பைழய ைரகாரர், "தார ந் தைகப் 
ெபன்ற , ஒ ங்கு பாட்ைட ைடய ஆண்  வாழ்வார்க்கல்ல  பிறர் குதற்காிய 
மாளிைகக் கட்டண"ெமன் ம், "தார் ஒ ங்கு; தைகப் , கட்டணம்; றஞ்சிைற, அதன் 
சிைறப் றம்; எஃகு பைட- கூாிய பைட; பாண் ல், ேதர் ம் எ கள்;" என் ம் 
" றஞ்சிைற வயிாியர்க் காணின் ஈம் என்ற , நம்ைம யவர்கள் காணேவண் வ 
தில்ைல, நம்மாளிைகயிற் றத்  நீயிர் காணி ம் ெகா மின் என்றவா" ெறன் ம், 
"ஈெமன்ற  அவ் ைகத் ைறக்குக் கடவாைர" ெயன் ம், "அவ்வயி ெனன்ற  
நின் ாிடத் ெதன்றவா" ெறன் ம், "ஈெமன அவ்வயின் ஆனாக் ெகாள்ைகைய 
யாத ன் என மாறிக் கூட் க" என் ம் கூ வர். 
 
    இவ்வா  தன் அரண்மைன யகத் ம் றத் ம் தா ம் தன் பாிசன ம் ஈைக 
விைனக்கண் ஊன்றி நிற்பி ம், அவ்வளவில அைமயா , ேம ம் அதைனேய 
விைழந் நிற்கும் நிைலைய வியந் , "ஆனாக் ெகாள்ைகைய" என்றார். ஆத ன் 
என்பைத "மைழயி ம் ெப ம் பயம் ெபாழிதி (18)" என்பதேனா  இையக்க. 
 
    12-20 மாயி ..............பாசைறயாேன 
 
    உைர: மா யி  விசும்பில்-காிய ெபாிய வானத்ேத; ஞாயி  ேதான்றி-ஞாயி  எ ந்  
ேதான்றி; பன்மீன் ஒளிெகட ஆங்கு-பலவாகிய விண்மீன்களின் ஒளிையக் ெக த்தாற் 
ேபால; மாற்றார் உ  ரண் சிைதத்த-ேசரர் கு யில் ேதான்றிப் பைகவர  மிக்க 
மா பாட்ைடக் ெக த்த; கழல் ெதா  அண்ணல்- கழ மா  அணிந்த 
ெதா ைன ைடய அண்ணேல; ைம ப  மலர்க்கழி மலர்ந்த ெநய்தல் இதழ் 
வனப் ற்ற ேதாற்றெமா -காிய நிறம் ெபா ந்திய விாிந்த கழியிடத்ேத மலர்ந்த 
ெநய்தற் வின் இதழின  அழகிய நிறத்ேதா ; உயர்ந்த மைழயி ம்-உயர்ந்ெத ந்த 
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மைழ கி ம்; ெப ம் பயம் ெபாழிதி-மிக்க ெசல்வத்ைத வழங்குகின்றாய்; 
அதனால்-அ  காரணமாக; பசி ைட ஒக்கைல ஒாீஇய இைசேமந் ேதான்றல்- 
பசி ைடய சுற்றத்தாைர அப் பசியின் நீக்கியதனால் கழ் ேமவிய ேதான்றேல; நின் 
பாசைறயான்-நின  பாசைறக்கண்ேண; நின் ேநான் றாள் வாழ்த்தி-நின் ைடய 
வ ய தாைள வாழ்த்தி; காண்கு வந்திசின்- நின்ைனக் காணேவண்  வந்ேதன் எ- . 
 
    ெக த் ெதன்ப  ெகட ெவன நின்ற . விசும்பில் ஞாயி  ேதான்றிப் பன் மீன் ஒளி 
ெக த்தாங்கு என இையக்க. ெபா ட் ேகற்ப, உவைம மாறி யிையக்கப்பட்ட  
ஞாயிற்றின் ேதாற்ற ம் அதற்குாிய இட ம் கூறியதற் ேகற்ப, வாழியாதன் ேதாற்ற ம் 
அதற் கிடனாகிய ேசரர் கு ம் வ விக்கப் பட்டன. பன்மீ ெனன்றதனால், மாற்றார  
பன்ைம ெபற்றாம். பல ம் ஒ ங்கு திரண்  இகல் ெசய்தைமயின், "உ  ரண்" 
என்றார். மாற்றார  பன்ைம ம் உ  ர ம் கண்  அஞ்சா  ெபா  தழித்தைமயின், 
நின் தாள் வாழ்த் தற் குாித்தாயிற் ெறன்பார் "நின் ேநான்றாள் வாழ்த்தி" ெயன்றார். 
 
    மாற்றார் ரண் சிைதத்த அண்ணல், நீ ெப ம் பயம் ெபாழிதி; அதனால், ேதான்றல், 
நின் பாசைறயாேன, காண்கு வந்திசின் என இையத்  க்க. 
 
    காிய ேச ப ந் தி த்தல பற்றிக் கழிைய "ைமப  மலர்க்கழி" ெயன்றார். மலர்க்கழி, 
விாிந்த கழி. இனி, மலர்கைள ைடய கழிெயன் மாம். கழியிடத்ேத மலர்ந்த ெநய்தற் 

வின் இதழ் வண்ணம் ெகாண்  எ ந்த கிெலனேவ, க கில் என்ப  ெபற்றாம். 
"மைழயி ம் ெப ம் பயம் ெபாழிதி" ெயனச் ேசரமான  ெகாைட நலத்ைதச் 
சிறப்பித்த  , "ஆனாக்ெகாள்ைகைய" (11) என்  ற்கூறியதைன வற் த்  நின்ற . 
இக்ெகாைடயால் விைளந்த பயன் இ  ெவன்பார், பசி ைட ெயாக்கல் இல்ராயினா 
ெரன் ம், நல் ைச ேம வதாயிற் ெறன் ம் கூறினார். ஒாீஇய, பிறவிைனப் 
ெபா ட் . ேம  ெமன்ப , ஈற் மிைச கரம் ெமய்ெயா ம் ெகட்  நின்ற . 
ஞாயிற் வமம் விைன பற்றி ம், மைழ வமம் ெகாைட பற்றி ம் வந்தன. ெநய்த ன் 
இதழ் மைழ கி ன் நிறத்ைதச் சிறப்பிப்ப, அந்நிறத்ைத ைடய கில, ேசரன  
ெகாைடையச் சிறப்பித்த ன், அ த்  வர வைம ெயன் ம் குற்றமின்ைம யறிக. 
இனிப் பைழய ைரகாரர் "ெநய்தல் இதழ் வனப் ற்ற ேதாற்றெமா  பயம் ெபாழிதி 
ெயனக்கூட் , இவன்றன் நிறம் க ைம யாக்கி, அந்நிறத் ேதாற்றத்தா ம் மைழேயா  
உவமமாக்கி ைரக்க" என் ம் "ஞாயி  ேதான்றியாங்கு மாற்றார் உ  ரண் 
சிைதத்த என க்க" என் ம் கூ வர் 
 
    "ஆத ன் என்பதைன மைழயி ம் ெப ம் பயம் ெபாழிதி என்பதேனா  கூட் , 
நின் ாிடத்  அவ்வயின் ஆனாக் ெகாள்ைகையயாய்ப் ேபாந்தப யாேல ஈண்  நின் 
பாசைற யிடத்  மைழயி ம் ெப ம் பயம் ெபாழியாநின்றாய் என ைரக்க" என் ம், 
"பசி ைட ெயாக்கைல அப் பசிைய ெயா விய எனப் பசி வ விக்க" என் ம் கூ வர் 
பைழய ைரகாரர். 
 
    இ கா ம் கூறியதனால், ரசின ம் ெகாற்றத்திைன ம் ணிைன ைடய 
ேவந்தர் பலர்தாம் உளர்; அவராற் ெப ம் பயன் இல்ைல; அந்தணர் அ ங்கலம் ஏற்ப, 
நீர்பட்  இ ஞ்ேசறா  களி  நிைல ைணஇய மணல்ம  ற்றத்ைத ைடய 
தார ந் தைகப்பி ந் ெகாண் , வயிாியர் றஞ்சிைற வரக்காணின் வல்ேல 

ரவி ம் பண் ம் இைழ யணிந்தீெமன ஆனாக் ெகாள்ைகைய; ேம ம் ஞாயி  
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ேதான்றிப் பன் மீன் ஒளி ெக த்தாங்குச் ேசரர் கு யில் ேதான்றி மாற்றார் உ  ரண் 
சிைதத்த அண்ணேல; அக்ெகாள்ைகைய யாதலால், மைழயி ம் ெப ம் பயம் ெபாழிதி; 
அதனால் ேதான்றேல, நின் பாசைறக் கண்ேண, நின் தாள் வாழ்த்திக் காண்கு வந்திசின் 
என விைன  ெசய்  ெகாள்க. காண்கு, தன்ைம விைன ற் ; "ெசய்ெகன் கிளவி 
விைனெயா  யி ம் அவ்விய றிாியா ெதன்மனார் லவர்" (விைன. 7) 
என்பதனால், வந்திசின் என் ம் விைனெகாண்  ந்த . 
 
    இனிப் பைழய ைரகாரர், "உலகத்  ேவந்தர் பல ளர்; அவராற் ெப ம் பயன் என்; 
தைகப்பிற் றஞ்சிைற வயிாியர்க் காணின் ஈெமன அவ்வயின் ஆணாக் ெகாள்ைகைய 
யாத ன், மைழயி ம் ெப ம் பயம் ெபாழிதி; அதனால், அண்ணல், ேதான்றல், 
பசி ைட ெயாக்கல் ஒாீஇய பாசைறயாேன, நின் ேநான்றாள் வாழ்த்திக் காண்கு 
வந்தசின் என மாறிக் கூட்  விைன ெவ ெசய்க" என் ம், "அதனால் என்பதன் பின் 
அண்ணல் ேதான்றல் என் ம் விளிகள் நிற்க ேவண் த ன் மாறாயிற் " என் ம் 
கூ வர். 
 
    "இதனாற் ெசால் ய ; அவன் ெகாைடச் சிறப்பிைன ெவன்றிச் 
    சிறப்ெபா  ப த் க் கூறியவாறாயிற் ." 
 
    இனி, பைழய ைரகாரர் காலத்ேத ஈய என்ெறா  பாட ண்டாகக் கண் , "ஈய 
ெவன்ற  பாடமாயின், உைரசா ெலன்ற  கூனாம்" என் ம். "உைரசால், ேவள்வி 

த்த ேகள்வி யந்தணர், அ ங்கல ேமற்ப ய நீர்பட்ெடன்  பாடமாக ேவண் ம்" 
என் ம் கூ வர். 
    -------------------   
 
    7.5. நாண்மகி ழி க்ைக 
    65 
        எறிபிண மிடாிய ெசம்ம க் குளம்பின  
        பாி ைட நன்மா விாி ைள சூட்  
        மைலத்த ெதவ்வர் மறந்தபக் கடந்த 
        காஞ்சி சான்ற வயவர் ெப ம 
        வில்ேலார் ெமய்ம்மைற ேசர்ந்ேதார் ெசல்வ          5 
        ணணிந் ெதழி ய வைனந் வர ள ைல 
        மாண்வாி யல்குன் மலர்ந்த ேநாக்கின் 
        ேவய் ைர ெபழி ய விளங்கிைறப் பைணேதாட் 
        காமர் கட  மா ங் கற்பிற் 
        ேசணா  ந தற் ேசயிைழ கணவ          10 
        பாணர் ரவல பாிசிலர் ெவ க்கைக 
        ணணிந்  விளங்கிய கழ்சான் மார்பநின் 
        நாண்மகி ழி க்ைக யினி கண் குேம 
        தீந்ெதாைட நரம்பின் பாைல வல்ேலான் 
        ைப  ப்பிற் பண் ப் ெபயர்த்தாங்குச்          15 
        ேச ெசய் மாாியி னளிக்கும்நின் 
        சா ப  தி வி னைனமகி ழாேன. 
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    ைற: பாிசிற் ைறப் பாடாண் பாட் . 
    வண்ண ம் க்கும  
    ெபயர்: நாண்மகி ழி க்ைக. 
 
    1-5. எறி பிணம்........... ெசல்வ. 
 
    உைர: மைலத்த ெதவ்வர் - எதிர்த் ப் ெபா த பைகவ ைடய; மறம் தப - ரம் 
ெகட; பாி ைட நன்மா - விைரந்த ெசலவிைன ைடய நல்ல குதிைரகள்; எறி பிணம் 
இடறிய ெசம் ம க் குளம்பின - பைடகளால் எறியப்பட்  ழ்ந்த ரர் பிணங்கைள 
இடறிக்ெகாண்  ெசல் தலால் சிவந்த கு திக் கைற ப ந்த குளம்பிைன ைடயவாக; 
விாி ைள சூட்  - அவற்றின் தைலயிேல விாிந்த தைலயாட்டத்ைத யணிந்  ெச த்தி; 
கடந்  - பைகவைர வஞ்சியா  எதிர் ெபா  ெவன்ற; காஞ்சி சான்ற வயவர் ெப ம- 
காஞ்சித் திைணக் கைமந்த ரர்க்குத் தைலவேன; வில்ேலார் ெமய்ம்மைற - வில் 

ரராகிய சான்ேறார்க்கு ெமய் கு க வி ேபான்றவேன; ேசர்ந்ேதார் ெசல்வ - 
அைடந்ேதார்க்குச் ெசல்வமாய்ப் பயன்ப பவேன எ- . 
 
    ெதவ்வர் மறத்ைதத் த க்கேவண் க் குதிைரகட்கு விாி ைள சூட் ச் 
ெச த் பவாத ன், ெதவ்வர் மறந்தப, ெசம்ம க் குளம்பின வாக விாி ைள சூட் க் 
கடந்த என இையக்கப்பட்ட . ன்ேன ெசல் ம் சிப் பைடக்கு ஆற்றா  எறி ண்  

ழ்ந்த பைகவர் பிணத்ைத, "எறிபிண"ெமன் ம், அப்பிணக்குைவையக் கடந் ெசன்  
ேமல்வ ம் பைகவைர யடர்க்கின்றைம ேதான்ற, "இடறிய ெசம்ம க் குளம்பின" 
என் ம் கூறினார். ஆக ெவன்ப  வ விக்கப்பட்ட . ஐந்  கதி ம் பதி ெனட் ச் 
சாாி ம் நன்கு கற்ற குதிைர ெயன்றற்கு, "பாி ைடமா" என்னா , "பாி ைட நன்மா" 
என்  சிறப்பித்தார். பிணக்குைவ கண்  ம ளா  அதைன யிடறிச் ேசறற்கு ேவண் ம் 
ேபார் ேவட்ைக மிகு விப்பதாக ன், உைளசூட் ன ெரன்பார், "விாி ைள சூட் " 
ெயன்றார். குதிைரக்கு விாி ைள சூட் ய  ேபாாில் ேவட்ைக பிறத்தற் ெபா ட் 
ெடனப் பைழய ைரகார ம் கூ வ  காண்க. "பாங்க ஞ் சிறப்பின் பல்லாற்றா ம் 
நில்லா லகம் ல் ய ெநறித்ேத" (ெபா . றத். 23)ெயன்பவாக ன், கெழான்ேற 
நிைலெப வதன்றிப் பிற டம்  தலைனத் ம் நிைல ேப ைடய வல்லெவ ம் 
க த் ைடய உயர் ரர் என்றற்கு "காஞ்சி சான்ற வயவர்" என் ம், அவர்க்குத் 
தைலவனாத ன், "ெப ம" ெவன் ம் கூறினார். ரெரன்னா , வயவர் என்றைமயின், 

ன்ேன பல ேபார்கைளத் திறம்படச் ெசய்  சிறப் ம் ெவற்றி ம் சிறக்கப் ெபற்றவ 
ெரன்  ெகாள்க; இவைரேய பிற்காலத் ப் ராணஙகள் கூ ம் லபல ரர் 
எனவறிக. "காஞ்சி சான்ற வயவெரன்ற , நிைலயாைம ெயப்ெபா ம் உளளத்திற் 
ெகாண் த்தலைமந்த ரெரன்றவா" ெறன்ப  பைழய ைர. ெசல்வ ைடயார்க்கு 
அதனாற் பயன், ேசர்ந் ேதார்க் குண்டாகும் ன்பந் ைடத்த ெலன்ப வாக ன், 
"ேசர்ந்ேதார் ெசல்வ" என்றார். "ெசல்வ ெமன்ப , ேசர்ந்ேதார், ன்கணஞ்சும் ெமன்கட் 
ெசல்வம்" (நற். 210) என்  பிற ம் கூ தல் காண்க. 
 
    6-10. ணணிந் ..............கணவ. 
 
    உைர: ண் அணிந்  எழி ய வைனந்  வரல் இள ைல- இைழ யணிந்  உயர்ந்த 
ஒப்பைன ெசய்தாற் ேபால் வ கின்ற இள ைலயிைன ம்; மாண் வாி அல்குல்-
மாட்சிைமப்பட்ட வாிகைள ைடய அல்கு ைன ம்; மலர்ந்த ேநாக்கின்-அகன்ற 
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கண்ணிைன ம்; ேவய் ைர  எழி ய ங்கு இைறப் பைணத்ேதாள்- ங்கிைல 
ெயாப்ப அழகிய ெபாிய ட் க்கள் ெபா ந்திய ெதா  யணிந்த ப த்த ேதாளிைன ம்; 
காமர் கட ம் ஆ ம் கற்பின்-அழகிய கட ளைர ம் ஏவல் ெகாள் ம் 
கற்பிைன ம்; ேசண் நா  ந  தல்-ேசய்ைமக்கண் ம் ெசன்  மணம் கம ம் நறிய 
ெநறறியிைன ம்; ேசயிைழ கணவ-ெசவ்விய அணிகைள  ைடயாட்குக் கணவேன 
எ- . 
 
    எழில், உயர்ச்சி. " ண்மா ைழ ல மில்லா ெனழழில்நலம்" (குறள் 407) 
என் ழிப்ேபால. ண், த் மாைல த யன. சாந்  த யன அணிந்  ெதாய்யி 
ெல தி ஒப்பைன ெசய்யப்ப மியல் பற்றி, "வைனந் வர ள ைல" ெயன்றார்,. 
இனி, பைழய ைரகாரர், "வைனந் வர ெலன்ப  ஒ  வாய்பாட்  விகற்பம்" என்பர். 
கண் அகன்றி த்தல் ெபண்கட்கு அழகாத ன், "மலர்ந்த ேநாக்கின்" என்றார் 
"அகலல்குல் ேதாள் கண்ெணன வழிப் ெப கி" (க . 108) என்  சான்ேறார் கூ தல் 
காண்க. கற் ைட மகளிைரத் ெதய்வெமன் ம், அவர்க்குத் ெதய்வ ம் ஏவல் 
ெசய் ெமன் ம் கூ பவாத ன், "கட மா ம் கற்பின்" என்றார். "இன் ைண 
மகளிர்க் கின்றி யைமயாக், கற் க் கடம் ண்ட வித்ெதய்வ மல்ல , ெபாற் ைடத் 
ெதய்வம் யாம் கண் லமால்" (சிலப் 15: 142-4) என்  உய்ந்ேதார் ஏத் மா  காண்க. 
ெந ந் ெதாைல  பரந்  மணம் கம ம் இயல் பற்றிச் "ேசணா  ந தல்" என்றார்; 
"ேதங்கழ் தி தல்" என்  சான்ேறார் சிறப்பித் க் கூ ப. கற் ச் சிறப் ப்பற்றிச் 
"ேசயிைழ கணவ" என்றார். 
 
    11-12 பாணர்...............மார்ப. 
 
    உைர; பாணர் ரவல-பாண் கு ம்பங்கைளப் ரப்பவேன; பாிசிலர் ெவ க்ைக-
பாிசிலர்க்குச் ெசல்வமா யி ப்பவேன; ண் அணிந்  விளங்கும் கழ் சால் மார்ப-

ணார மணிந்  விளங்கும் அகன்ற கழ் நிைறந்த மார்பிைன ைடேயாேன எ-  
 
    பாணைரப் ரத்தலால் இைசத்தமிழ் வளர்ச்சி ம், பாிசிலைரப் ரத்தலால் கழ் 
வளர்ச்சி ம் பயனாதல்பற்றி "பாணர் ரவல பாிசிலர் ெவ க்ைக" ெயன்றார்; "வயவர் 
ேவந்ேத பாிசிலர் ெவ க்ைக" (பதிற். 15) என்  பிற ம் கூ வ  காண்க. 
விாிந் யர்ந்தி த்தல் மார் க்குப் கழாத ன், " கழ்சால் மார்ப" என்றார். 
அணிந்ெதன் ம் தல்விைன சிைனவிைனயாகிய விளங்கிய ெவன் ம் விைன 
ெகாண்ட . 
 
    12-17 நின் நாண் மகிழி க்ைக..............மகிழாேன. 
 
    உைர: தீந்ெதாைட நரம்பின் பாைல வல்ேலான்-இனிய இைச ெதா த்தைல ைடய 
நரம்பினா லைமந்த பாைலயாழ் வல்லவெனா வன்; ைப ள் உ ப்பின் பண் ப் 
ெபயர்த்தாங்கு- அ ைகச் சுைவக்குாிய உ ப்பிைன ைடய பாைலப் பண்கள் எல்லா 
வற்ைற ம் ஒவ்ெவான்றாக மாறிமாறி யிைசத்தாற் ேபால; ேச  ெசய் மாாியின்;-
ேசற்ைற ண்டாக்கும் மைழ ேபால; நைன அளிக்கும்-கள்ைள வழங்கும்; 
சா ப தி வின்-விழாக்களத்தின் ெசல்வத் ேதாற்றத்ைத ைடய; மகிழான்-
தி ேவாலக்கத் தின்கண்ேண; நின் நாண் மகிழ் இ க்ைக இனி  கண் கும்- 
நின் ைடய நாட்கால இன்ப வி க்ைகயிைன நன்கு கண்  மகிழ் ற்ேறம் எ- . 
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    இனிய இைச பயத்தல்பற்றி, "தீந்ெதாைட நரம் " என்றார். பாைல யாழ் 
வல்லவனன்றிப் பிறரால் அ ைகச் சுைவக்குாிய பாைலப் பண்கைள ெயல்லாம் 
ெதாகுத் , ஒவ்ெவான்றாக மாறி மாறி யிைசக்குமாற்றால் அ ைகச் சுைவைய 
இைசத் க் காட்டலாகாைம ேதான்ற, "பாைல வல்ேலான் ைப ப்பின் பண் ப் 
ெபயர்த்தாங்கு" என்றார். பண் ெணாவ்ெவான்றி ம் அ ைகச்சுைவக் குாியதாய்த் 
தனித்தனி சிறந்த உ ப் க்க ண்ைமேபால, களிப்பிைனத் த வதாய் ேவ  ேவ  
சிறந்த கள்வைக ண்ைமயா ம், ைப ப் க்கைளப் பாைலவல்ேலான் தனித் தனி 
யிைசத் க் காட் மா  ேபால, தனித்தனிேய அக்கள்வைகயிைன 
நல்குகின்றாெனன் ம், ஒவ்ெவா வைகக் கள் ம், ேச ண் பண் ம் மிகு 
மைழேபால மிகத்தரப் ப வ பற்றி, "ேச ப  மாாியின்" என்றாெரன் ம் ெகாள்க. 
அ ைகச் சுைவக்குாிய பண் ப்ைப, "ைப ப்" ெபன்றார்; ைப ள் 
அ ைகயால் ெமய்ப்ப த ன். இனிப் பைழய ைரகாரர், "தீந்ெதாைட பாைலக் 
ேகாைவகளாகிய க்குநிைல" ெயன் ம், "ைப ப்பிற் பண் ப் ெபயர்த்தாங்கு 
அளிக்கும் நைனெயனக்கூட்  
 
    எல்லாப் பண்களி ம் வ த்தத்ைதச் ெசய் ம் உ ப்பிைன ைடய பாைலப் பண்கள் 
பலவற்ைற ம் ஒேராெவான்றாகப் ெபயர்த்  வாசி்க்குமா  ேபால 
ஒன்ைறெயான்ெறாவ்வாத இன்பத்ைத உண்ட வர்க்குக் ெகா க்கும் பல திறத்  ம  
ெவன ைரக்க" என் ம் "நைன ெயன்ற  ஈண்  ம விற்ெகல்லாம் ெபா ப் ெபயராய் 
நின்ற" ெதன் ம், "மாாியிெனன் ம் உவமம் ம க்களில் ஒேராெவான்ைறக் ெகா க்கு 
மிகுதிக் குவமம்" என் ம், "சா ப  தி வி ெனன்ற வமம் அம்ம க்கைளப் பானம் 
பண் ங் காலத்  அலங்காரமாகக் கூட் ம் ம் விைர  தலாய ெபா ள்க க் 
குவமம். சா  என்ற  விழாவின் றன்ைமைய" ெயன் ம் "மகிழ் என்ற  மகிழ்ச்சிைய 

ைடய ஓலக்க இ ப்பிைன" ெயன் ம் கூ வர். "இ ந்த ர்ெதா  
நல்யாழ்ப்பண் ப் ெபயர்த் தன்ன கா ம் பள்ளி ம்" (மைலப . 450-1) எனப் பிற ம் 
கூ வ  காணத்தக்க . 
 
    "அவன் ஓலக்க இ க்ைகயின் ெசல்வத்ைத நாண்மகி ழி க்ைக ெயனக் கூறிய ெசாற் 
சிறப்பாேன இதற்கு நாண்மகி ழி க்ைக ெயன்  ெபயராயிற்" ெறன்பர் 
பைழய ைரகாரர். 
 
    இ கா ம் கூறிய , வயவர் ெப ம , வில்ேலார் ெமய்ம்மைற, ேசர்ந்ேதார் ெசல்வ, 
ேசயிைழ கணவ, ரவல, ெவ க்ைக மார்ப, பாைல வல்ேலான் பண் ப் 
ெபயர்த்தாங்கு, மாாியின் அளிக்கும் நைன மகிழின் கண், நின் நாண்மகி ழி க்ைகைய 
இனி  கண் கும் என விைன  ெசய்க. இனிப்பைழய ைரகாரர், "மார்ப, நின் 
நாண்மகி ழி க்ைகயின் சிறப்ெபல்லாம் நின் நைன மகிழின்கண்ேண இனி  கண்ேடம் 
எனக் கூட்  விைன  ெசய்க என்  கூ வர். 
 
    இதனாற் ெசால் ய : அவன் ஓலக்க விேனாதத்ேதா  ப த்  அவன் ெசல்வச் 
சிறப் க் கூறியவாறாயிற் . 
---------------------- 
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    7.6. தல சூழ் பறைவ. 
    66 
        வாங்கி  ம ப்பிற் றீந்ெதாைட ப னிய 
        இட ைடப் ேபாியாழ் பாைல பண்ணிப் 
        படர்ந்தைன ெசல்  வா யிரவல 
        இ யிைச ரசெமா ெடான் ெமாழிந் ெதான்னார் 
        ேவ ைடக் கு உச்சமந் தைதய றிக்          5 
        ெகான் றம்ெபற்ற பிணம்பயி ல வத் த் 
        ெதான் திைற தந்த களிற்ெறா  ெநல் ன் 
        அம்பண வளைவ விாிந் ைற ேபாகிய 
        ஆர்பத நல்கு ெமன்ப க த்ேதார் 
        உ ரண் டாங்கிய தார ந் தைகப்பின்          10 
        நாண்மைழக் கு உச்சிைம க க்குந் ேதான்றற் 
        ேறான்மிைசத் ெத த ம் விாிந்திலங் ெகஃகிற் 
        றார் ாிந் தன்ன வா ைட விழவிற் 
        ேபார்ப  மள்ளர் ேபாந்ெதா  ெதா த்த 
        கட ள் வாைகத் ய்  ேயய்ப்பட்          15 
        த்த ல்ைல தல்சூழ் பறைவ 
        கடத்திைடப் பிடவின் ெறாைடக்குைலச் ேசக்கும் 
        வான்பளிங்கு விைரஇய ெசம்பரன் ரம்பின் 
        இலங்கு கதிர்த் தி மணி ெப உம் 
        அகன்கண் ைவப்பி னா கிழ ேவாேன.          20 
 
    ைற: ெசந் ைறப் பாடாண்பாட்  
    வண்ண ம் க்கும் அ . 
    ெபயர்: தல் சூழ் பறைவ. 
 
    1-3 வாங்கு................இரவல 
 
    உைர: வாங்கு இ  ம ப்பின் - வைளந்த காிய தண் ைன ைடய; தீந்ெதாைட 
ப னிய - இனிய இைசக்குாிய நரம் களால் நிைறந்த; இடன் உைடப் ேபாியாழ்- இைச 
யின்பத் க்கு இடமாக ள்ள ேபாியாழிடத்ேத; பாைல பண்ணி - பாைலப் பண்ைண 
ெய ப்பி; படர்ந்தைன ெசல் ம் - ேசரைன நிைனந்  ெசல் ம்;  வாய் இரவல - 

திய வாய்ைமைய ைடய இரவலேன எ - . 
 
    ேபாியாழின் தண்  நீண்  வைளந்தி த்த ன், "வாங்கி  ம ப்பின்" என்றார். 
ஆயிரம் நரம் கைள எல்ைலயாக ைடயதாய் இைசயாற் ெபறலாகும் ேபாின்பத் க்கு 
இடமாக இ த்தல் பற்றி "இட ைடப் ேபாியாழ்" என் ம், இன்னிைச பயக்கும் 
நரப் த் ெதாைடயால் குைறபா ன்ைம ேதான்ற, "தீந்ெதாைட ப னிய" என் ம் 
கூறினார். இனி, "இட ைடப் ேபாியாழ் பாைல பண்ணி" ெயன்  ஈண்  இவர் 
கூறிய  ேபாலேவ, ஏைனச் சான்ேறா ம், "ெதாைடப  ேபாியாழ் பாைல பண்ணி" 
(பதிற். 46) ெயன் ம், "விரல்கவர் ேபாியாழ் பாைல பண்ணி" (பதிற். 57) என் ம் 
கூ வைத ேநாக்கின், இப்ேபாியாழ் பாைலப் பண் க்கு ஏற்ற இைசக் க வியாதல் 

ணியப்ப ம். “படர்ந்தைன ெயன்ற  விைனெயச்ச ற் ; படர்தல்-நிைன ” 
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என்ப  பைழய ைர. “  வாயிரவல” ெயன்பதற்குப் றநா ற் ைரகார ம் 
இவ்வாேற கூறினார். ைமைய அறி ைடைமயாகக் ேகாட  ெமான் . 
 
    9-20. க த்ேதார்………..கிழேவாேன 
 
    உைர: க த்ேதார் உ  ரண் தாங்கிய தார் அ ம் தைகப்பின் - ெவகுண்  ேமல் 
வ ம் பைகவர  மிக்க வ ையத் த த்தற்குாிய ஒ ங்கினால் அப் பைகவரால் 
அழித்தற்காிய பைட வகுப்ைப ம்; நாண்மைழக் கு உச்சிைம க க்கும் - 
நாட்காைலயிேல மைழக்கூட்டந் தங்கிய மைல ச்சிைய ெயாக்கும்; ேதான்றல் ேதால் 
மிைசத்  எ த ம்-ேதாற்றத்ைத ைடய பாிைசயிைன ேமேல தாங்கி ெய கின்ற; 
விாிந்  இலங்கு எஃகின் -ஒளி விாிந்  விளங்கும் ேவற்பைடைய ம்; தார் ாிந்தன்ன 
வா ைட விழவின்-மாைல ட ற் பின் வ ேபால வாள் சுழற் கின்ற வாள் 
விழாவிைன ைடய; ேபார் ப  மள்ள ர்-ேபார்க்கண் அன்றிப் பிறவாற்றால் 
இறத்தைல வி ம்பாத ரர்; ேபாந்ெதா  ெதா த்த-பனங்கு த் டேன ேசர்த் த் 
ெதா த்த; கட ள் வாைகத் ய்  ஏய்ப்ப-ெவற்றித்தி  வி ம் ம் வாைகயின  

ய்யிைன ைடய ப்ேபால; த்த ல்ைலப் தல் சூழ் பறைவ- த்த க்கைள ைடய 
லைலப் தாிடத்ேத ெமாய்க்கும் வண் னம்; கடத்திைட பிடவின் ெதாைடக்குைலச் 

ேசக்கும் - காட் ேல பிடவ மரத்தின் ெதா த்த ேபாலப் க்கும் க்குைலயிேல 
தங்கும்; வான் பளிங்கு விைரஇய ெசம்பரல் ரம்பின்-உயாிய பளிங்குடன் விரவிய 
சிவந்த பரல்கள் கிடக்கின்ற ரம்  நிலத்திேல; இலங்கு கதிர்த் தி மணி ெப உம்-
அங்கு வாழ்ேவார் விளங்குகின்ற ஒளிக்கதிைர ைடய அழகிய மணிகைளப் 
ெப கின்ற; கண் அகல் ைவப்பின்-இடம் அகன்ற ஊர்கைள ைடய; நா  கிழேவான்-
நாட் ற்குஉாிய தைலமகனான ெசல்வக் க ங்ேகா வாழியாதன் எ- . 
 
    க ப் , ெவகுளி. க த்ேதார், ெவகுண் வ ம் பைகவெரன்ப  ெபறாறாம். வ  
குைறந்ேதார்க்கும் ெவகுளி ண்டாயவிடத்  அ  சிறி  ெப கிக் காட் த ன், 
க த்  வந்ேதார் வ ைய "உ  ரண்" என்றார். அவைர எதி ன்றித் தாங்கும் 
பைடயின் வ ெயல்லாம் அவர  பைட ெயா ங்கிைன அ ப்பைடயாகக் 
ெகாண் த்தல்பற்றி, அதைனத் "தார ந் தைகப் " எனச் சிறப்பித்தார்.தார், ஒ ங்கு. 
தாரால் அாிய தைகப்பிைனச் ெசய்தல்பற்றி இவ்வா  கூறினார். "தார ந் தைகப் " 
என்றதற்கு, "ஒ ங்குைடய மாற்றாரால் குைலத்தற்காிய பைட வகுப் " என்  
பைழய ைர கூ ம். யாைனேம ம் குதிைரேம ம் வ ம் ரர் பைகவர் எறி ம் 
அம் ம் ேவ ம் த த்தற்குத் தம் பாிைசயிைன (ேகடயத்ைத) ேமேல ஏந்தித் ேதான் ம் 
ேதாற்றம், மைல ச்சியில் நாட்காைலயில் ப ந்  ேதான் ம் ேமகக் கூட்டத்தின் 
ேதாற்றத்ைத ெயாத்தல்பற்றி "நாண் மைழக் கு உச்சிைம க க்குந் ேதான்றல் ேதால்" 
என்றார். ேசர ைடய ரேரந்திச் ெசல் ம் ேவல் வாள் த யவற்றின் நலங் 
கூ வார், "விாிந்திலங்கு எஃகின்" என்றார். வாள் விழவின்கண், ரர் வாைளச் 
சுழற் மிடத்  உடெலங்கும் ஓ ச் சுழ ம் வாள் உட ல் பின்னிக் கிடந்  ேதான் ம் 
மாைலயின் ேதாற்றத்ைத நல்குவ பற்றி "தார் ாிந்தன்ன வா ைட விழவின்" 
என்றார். இதைன இக் காலத் ம் ெதாண்ைடநாட் ல் கைலமகள் விழா நாளில் வாட் 
பயிற்சி ைடயார் ெசய்  காட் ம் வாள் விழாவிற் காணலாம். 
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    இனிப் பைழய ைரகாரர் "நாண்மைழ" ெயன்ற  "ப வமைழ" ெயன் ம் 
"ேதாெலா  ெவன ஒ  விாிக்க" என் ம் "தார் ாிந்தன்னவாள் என்ற , " மாைலகள் 
அைசந்தாற்ேபால டங்குகின்ற வாள்" என் ம் கூ வர். 
 
    ேபாாில் பைகவர் எறி ம் பைட த யவற்றால் ண்பட் றப்பைதேய 
வி ம் வாராத ன் "ேபார்ப  மள்ள" ெரன்றார். "ேநாற்ேறார் மன்ற தாேம கூற்றம், 
ேகா ற விளியார் பிறர் ெகாள விளிந்ேதார்" (அகம். 61) என மா லனார் கூ தல் 
காண்க. ேபார்ப்ப  எனற்பால  ேபார்ப  என வந்த . இனி, ேபாைரவி ம்பி 
அதற்குாிய நிைன  ெசயல்கைள ைடய ரெரன்றற்கு இவ்வா  கூறினா 
ெரன் மாம். தைகப்பிைன ம், எஃகிைன ம், விழவிைன  ைடய மள்ளர் என்க 
ேபார்க் ேகற் வர் பைழய ைரகாரர். 
 
    ேசரர்க்குாிய ேபாந்ைதெயா  ெவற்றிக்குாிய வாைகப் ைவ ம் விரவித் ெதா த்த 
மாைல ைடைமபற்றி "ேபாந்ெதா . ெதா த்த கட ள் வாைகத் ய் " ெயன்றார்,. 
ேபாந் , பனந்ேதா . ெவற்றித் தி  வி ம் ம் வாத ன், வாைகப் விைனக் "கட ள் 
வாைகத் ய் " ெயன்றார். இனிப் பைழய ைரகாரர், கட ள் வாைக ெயன்றற்கு, 
"ெவற்றி மடந்ைதயாகிய கட ள் வா ம் வாைக" ெயன்பர். 
 
    ேபாந்ைத ெவண்ணிறமா ம் வாைகப்  நீல நிறமா ம் இ த்த ன், ேபாந்ெதா  
ெதா த்த வாைகப் விற்கு ல்ைலப் தல் சூழ்ந்த வண் னத்ைத உவமம் கூறினார். 
வாைகப்  நீல நிற ைடைமபற்றி ம், ய் ைடைமபற்றி ம் சான்ேறார் அதைன 
மயிற் ெகாண்ைடக்கு உவமித் , "குமாி வாைகக் ேகா ைட ந , மடமாத் ேதாைகக் 
கு மியிற் ேறான் ம்" (கு ந். 347) என் ம், "வாைக ெயாண் ப் ைர  ச்சிய 
ேதாைக" (பாி 11: 7-8) என் ம் கூ தல் காண்க. "ெமன்  வாைக" (அகம். 136) 
என்பதனால், வாைகப்  ெமல் தாத ம் அறியப்ப ம். இனிப் பைழய ைரகாரர், 
"கிழித் க் கு க ந க்கி வாைகேயா  இைட ைவத் த் ெதா த்த பனங் கு த்  

ல்ைல ைகக்கு ஒப்பாக ம், வாைக  அம் ல்ைலையச் சூழ்ந்த வண் ற்கு 
ஒப்பாக ம் உவமங்ெகாள்ள ைவத்த சிறப்பாேன இரற்குப் தல்சூழ் பறைவ ெயன்  
ெபயராயிற்" ெறன்பர். பறைவ, ேசக்கும் ரம்பின் என இைய ம். ரம்பிடத்ேத மக்கள் 
"இலங்கு கதிர்த் தி மணி" ெப வர் என்பதற்ேகற்ப, அவ்விடத்தின் வளம் கூ வார், 
"வான் பளிங்கு விைரஇய ெசம்பரல் ரம் " என்றார். ெப உம் நா  என இையக்க. 
அகன்கண் ைவப்ப என்பதைனக் கண்ணகன் ைவப்  என மா க. நாட் ற்கு நலம் 
ெசய்வ  அதன்கண் ள்ள ஊர்கேள யாத ன், "அகன்கண் ைவப்பின் நா " என்றார். 
 
    4-9. இ  யிைச .................என்ப 
 
    உைர: இ  யிைச ரசெமா  ஒன்  ெமாழிந்  - இ  ழக்கத்ைதப்ேபான்ற 
ஓைசயிைனச் ெசய் ம் ரசுடேன தப்பாத வஞ்சினத்ைதக் கூறிச் ெசன் ; ஒன்னார் 
ேவ ைடக் கு உச் சமம் தைதய றி- பைகவ ைடய ேவேலந்திய பைடக் கூட்டம் 
ெசய் ம் ேபார் அறக் ெக ம்ப  யழித் ; ெகான்  - அவர்கைளக் ெகான் ; றம் 
ெபற்ற அஞ்சிேனார் கிட்ேடாடச் ெசய்ததனா ண்டாகிய; பிணம் பயி ல வத்  - 
பிணங்கள் நிைறந்த ேபார்க்களத்ேத; ெதான்  திைற தந்த களிற்ெறா  - ேதாற்ற 
ேவந்தர் பைழயதாகிய திைறயாகத் தந்த யாைனேயா ; அம்பண அளைவ - ெநல்ைல 
யளக்கும் மரக்கால்; விாிந்  உைற ேபாகிய - தன் வாய் விாிந்  அதைனச் சுற்றி ம் 
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றத்ேத யிட்ட ெசப் ைற ேதய்ந்  கழன்ேறா மா ; ெநல் ன் ஆர்பதம் நல்கும் என்ப 
- ெநல்லாகிய உணைவ நிைறய அளந்  ெகா ப்பன் என்  அறிந்ேதார் 
ெசால் வாரகள் எ- . 
 
    ரசத்தின் ஓைச இ ேயாைச ேபாற ன் " இ யிைச" ெயன்றார். "இ க் குரல் 

ரசம்" என்  சான்ேறார் பயில வழங்குப. கூறிய வஞ்சினம் தப்பாமற் காக்கும் 
வாய்ைமயனாதல் பற்றி, "ஒன்  ெமாழிந்" ெதன்றார்; "நிலந் திறம் ெபய ங் 
காைலயாயி ம், கிளந்த ெசான்னீ ெபாய்ப்பறியைலேய" (பதிற்.63) என்  பிறாண் ம் 
ஆசிாியர் ேசரன  வாய்ைமையக் கிளந்ேதாதிய  காண்க. பைழய ைரகாரர், " ஒன்  
ெமாழிதல் வஞ்சினங் கூற" ெலன் ம், "ஒன்  ெமாழிந்  ெகான்  றம் ெபற்ற எனக் 
கூட் , ஒன்  ெமாழித ம் ெகான்  றம் ெப த ம் ஒன்னாரன்றி இவன் ெதாழிலாக 

ைரக்க" என் ம் "ஒன்னார  கு  ெவனக் கூட் , ெகான்ற ம் றம் ெபற்ற ம் அக் 
கு ைவேயயாக ைரக்க" என் ம் கூ வர். 
 
    "ெதான்  திைற தந்த" என்றதனால், ஈண் க் கூறிய ெவான்னார், பண்ெடல்லாம் 
ேசர க்குத் திைற ெச த்திப் ேபாந்த சிற்றரச ெரன் ம், அத் திைறயிைனத் 
தாராைமயால் பைகைம ற்  ஒன்னாராயின ெரன் ம், அவர் ேவ ைடக் கு விைன 
இவன் இப்ேபா  ெவன்  றம் ெபற் , அவர் ெச த்தேவண் ய பழந் திைறையப் 
ெபற்றாெனன் ம் ெகாள்க. பைழய ைரகாரர், "திைற தந்த ெவன்றதற்கு அவன் 
ஒன்னார் திைறயாகத் தந்த ெவன வ வித் ைரக்க" என்பர். 
 
    அம்பணம், மரக்கால். இ  ங்கிலாற் ெசய்யப்பட்  வாயி கிழிந்  விாியாவண்ணம் 
ெசம்பினால் வாயின் றத்ேத பட்ைடயிடப்பட் க்கும். இஃ  இக்காலத் ம் 
வடார்க்கா  சில்லாவி ள்ள சவ்வா  மைலய வாரத்ேத வாழ்வாாிடத்ேத 
வழக்கி ள்ள . இதைன யம்பண ெமன் ம், ெசப் ப் பட்ைடையச் ெசப் ைற 
ெயன் ம் கூ ப. அளக்குந்ேதா ம் அம்பணத்தின் நிைறயப் ெபய்  திணித் த் 
திணித்  அளத்த ன், வாய் கிழிந்  உைற ேதய்ந்  நீங்குமா  ேதான்ற, "அம்பண 
வளைவ விாிந் ைற ேபாகிய" என்றார். ேபாகிய, விைனெயச்சம்; ெகட ெவன் ம் 
ெபா ட் . இனிப் பைழய ைரகாரர் "உைற ேபாதல், உைறயிட யா ெதாழித" 
ெலன் ம், "அளைவ விாிய ெவனத் திாிக்க" என் ம் கூ வர். ஆர நிைறத் க் 
ெகா க்கும் பதம் ஆர்பதம் எனப்பட்ட . "ெநல் ன் ஆர்பதம் என இ ெபயெராட் " 
என்பர் பைழய ைரகாரர். அறிந்ேதா ெரன்ப  ெசால்ெலச்சம். 
 
    இ கா ம் கூறிய , ேபாியாழ் பாைலபண்ணிப் படர்ந்தைன ெசல் ம் வாய் 
இரவல, தி மணி ெப உம் நா  கிழேவான், ஒன்னார் சமம் தைதய றி, அவர் 
ெதான்  திைற தந்த களிற்ெறா  ெநல் ன் ஆர்பதம் நல் ம் என்ப; அவ் 
வள்ளிேயாைனப் பா ேவாமாக என விைன  ெசய்க. இனிப் பைழய ைரகாரர் 
"அவைன நிைனத் ச் ெசல் ம் வாயிரவலேன, நின் நிைனவிற் ேகற்ப 
நா கிழேவான் தனக்குப் ேபாாின்ைமயான் ெவன்  ெகா ப்பதின்றி, ஒன்னார் பிணம் 
பயில வத் த் திைறயாகத்தந்த களிற்ெறா  தன்;னாட்  விைளந்த ெநல்லாகிய 
உணவிைனக் ெகாடாநின்றா ெனன்  எல்லா ம் ெசால் வார்களாதலால், அவன்பால் 
ஏெகனக் கூட்  விைன  ெசய்க" என்பர். என்பவர், பாணைன அவன்பால் 
ஏெகன்ப  பாணாற் ப்பைடயாம். இ  பாடாண் பாட்டாத ன் ஆறறிந்  ெசல் ம் 
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பாணெனா  ேசரன் ெகாைட நலம் கூறிப் பா வேத ஈண்ைடக்குப் ெபா ந் வெதன 
வறிக. 
 
    இதனாற் ெசால் ய ,: அவன் ெவன்றிச் சிறப்ெபா  ப த் க் ெகாைடச் சிறப் க் 
கூறியவாறாயிற் . 
 
    "படர்ந்தைன ெசல் ம் என்  பாணன் தன்னில் நிைனவன கூறினைமயின், ைற 
பாணாற் ப்பைடயன்றிச் ெசந் ைறப் பாடாணாயிற் " அற்றாயின், விைன , 
"ஆதலால், ெநஞ்ேச, அவன்பால் ெசல்வாயாக" எனக் கூட்  த்தல்ேவண்  ெமன்க. 
    -------  
 
    7.7. ெவண்ேபாழ்க் கண்ணி. 
    67 
        ெகா மணம் பட்ட ெந ெமாழி ெயாக்கெலா  
        பந்தர்ப் ெபயாிய ேபாிைச ர்க் 
        கடனறி மரபிற் ைகவல் பாண 
        ெதன்கடன் த்தெமா  நன்;கலம் ெப குைவ 
        ெகால்பைட ெதாிய ெவல்ெகா  டங்க          5 
        வயங்குகதிர் வயிரெமா  வலம் ாி யார்ப்பப் 
        பல்களிற் றினநிைர லம்ெபயர்ந் தியல்வர 
        அமர்க்க ணைமந்த வவிர்நிணப் பரப்பிற் 
        கு உச்சிைற ெய ைவ கு தி யாரத் 
        தைல மிந் ெதஞ்சிய வாண்ம  பெமா          10 
        வில் ேபய்மகள் கவைல கவற்ற 
        நா ட ன ங்கப் பல்ெச க் ெகான்  
        நாறிணர்க் ெகான்ைற ெவண்ேபாழ்க் கண்ணியர் 
        வாண் கம் ெபாறித்த மாண்வாி யாக்ைகயர் 
        ெநறிப  ம ப்பி னி ங்கண் ாிெயா           15 
        வைளதைல மாத்த தாழ்க ம் பாசவர் 
        எஃகா னங் க ப்ப ெமய் சிைதந்  
        சாந்ெதழின் மைறத்த சான்ேறார் ெப மகன் 
        மலர்ந்த காந்தண் மாறா திய 
        க ம்பைறத் ம்பி சூர்நைசத் தாஅய்ப்          20 
        பைறபண் ணழி ம் பா சா ென வைரக் 
        கல் யர் ேநாிப் ெபா நன் 
        ெசல்வக் ேகாமாற் பா ைன ெச ேன. 
        --------- 
        *ெதால்பைட.பா. ேவ. 
 
    ைற: பாணாற் ப் பைட 
    வண்ண ம் க்கும்: அ . 
    ெபயர்: ெவண்ேபாழ்க் கண்ணி. 
    5-12 ெகால்பைட...ெகான் . 
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    உைர: ெகால்பைட ெதாிய-ஏந்திய பைட யழிந்தவர் ேவ  பைடகைள ஆராய; 
ெவல்ெகா  டங்க-ெவன்றி குறித் யர்த்த ெகா யான  விண்ணிேல யைசய; 
வயங்கு கதிர் வயிெரா  வலம் ாி ஆர்ப்ப-ஒளிக் கதிர் சும் மணி பதித்த ெகாம் 
ெபன் ம் வாச்சியத்ேதா  வலம் ாிச் சங்குகள் ழங்க; பல் களிற்  இனநிைர-
பலவாகிய களி களின் கூட்டமான வாிைச; லம் ெபயர்ந்  இயல்வர-தத்தமக் குாிய 
இடத்தினின் ம் ெபயர்ந்  ேபார் நிக ம் இடம் ேநாக்கித் திாிய; அமர்க்கண் அைமந்த-
ேபாாி தற் கைமந்த; நிணம் அவிர் பரப்பில்- ெபா  ழ்ந்த மக்கள் மாக்களி ைடய 
நிணம் விளங்கும் பரந்த களத்திேல; கு உ-கூட்டமாகிய; சிைற ெய ைவ-ெபாிய 
சிறகுகைள ைடய ப ந் கள்; கு தி ஆர-பிணங்களின் கு  திைய ண்ண; தைல 

மிந்  எஞ்சிய ஆண்ம  பெமா -தைல ெவட் ண்டதால் எஞ்சி நிற்கும் 
குைற டலாகிய ஆண்ைம ம ந்தா ம் கவந்தத்ேதா ; உ வில் ேபய்மகள் கவைல 
கவற்ற-அழகிய வ வில்லாத ேபய்மகள் காண்ேபார் வ ந் மா  அச்சு தத; நா  
உடன் ந ங்க-நாட் ள்ேளார் அஞ்சி ந ங்க; பல் ெச க் ெகான் -பல ேபார்களி ம் 
எதிர்த்ேதாைர ெவன்றழித்  எ-  
 
    ெகால்பைட, ெகால் தற்குாிய ேவ ம் வா ம் பிற மாம். ெதாியெவனேவ, ஏந்திய 
பைட ேபார்த்ெதாழி ல் றிந்தழிந்தைம ெபற்றாம். இனிப் பைழய ைரகாரர், (1) 
"ெசாட்ைடயாளர் பைட ெதாிய ெவன ஒ  ெசால் வ விக்க" என்பர். ெசய் ம் 
ேபார்களிெலல்லாம் ெவன்றிேய எய் த ன், "ெவல்ெகா  டங்க" என்றார்; 
பைழய ைரகாரர், "ெவல் ெகா  டங்க ெவன்ற  மாற்றாெரதிேர அவர் கண்  
ந ங்கும்ப  பண்  ெவன்ற ெகா  டங்க ெவன்றவா" ெறன்பர். வயிர், ெகாம்  
என் ம் இைசக் க வி. இஃ  "விாிக்கும்வழி விாித்த" ெலன்பதனால் அம் ப் ெபற்  
வயிரெமன நின்ற . இ  வைளெயா  இைணத்ேத கூறப்ப தல் இயல்பாத ன், 
"வயங்குகதிர் வயிரெமா  வலம் ாி யார்ப்ப" என்றார். இக் ெகாம்  வயிரத்ைத ைடய 
மரத்தாற் ெசய்  ஒளி திகழக் கைடச்ச டப்ப மா  ேதான்ற, "வயங்குகதிர் வயிர" 
ெமன்றார் ேபா ம். "திண்காழ் வயிெர ந் திைசப்ப" ( கு.119) என்  பிற ம் 
கூ தல் காண்க. இதேனாைச மயி ன  அகவேலாைசைய ம் அன்றி ன் குரைல ம் 
ஒத்தி க்குெமன்பர். 
 
    யாைனகள் இயல்பாகேவ தம்மில் அணியணியாக நிைர வகுத் ச் ெசல் ம் 
சிறப் ைடய வாக ன், அவற்றின் கு விைன நிைர ெயன்ேற சான்ேறார் வழங்குப. 
அவ்வழக்ேக ஈண் ம் "பல்களிற் றினநிைர"ெயனக் கூறப்ப கிற . இைவ 
ேபார்த் ைற பயின்றைவயாத ன், ேபார் நிக ம் இடம் ேநாக்கிப் ெபயர்ந்  
ெசன் ெகாண் ப்ப  ேதான்ற, " லம் ெபயர்ந்  இயல்வர" என்றார். 
பைழய ைரகார ம், " களிற்றின்நிைர களத்திேல ேபார்ேவட் ப் ைட ெபயர்ந்  
திாிய என்றவா"ெறன்பர். 
 
    அமர்க்கண் அைமந்த பரப் ; நிணம் அவிர் பரப்  என இைய ம். நான்காவதன்கண் 
ஏழாவ  மயங்கிற் . நிணமவிர் என மா க. நிண ெமன்றதற் ேகற்ப இைய ைடய 
ெசாற்கள் வ விக்கப்பட்டன. பைழய ைரகாரர், "அமர்க்கண் அைமந்த பரப்ெபன்ற , 
அமர் ெசய் ம் இடத்திற்கு இடம் ேபாந்த பரப்" ெபன்பர். இனி, கண்ெணன்பதைன 
இடமாக்கி, அமர்ெசய்  மிடெமனக் ேகாட ெமான் . நிணம் மிக்கு மைலெயனக் 
குவிந்  கிடக்குமா  ேதான்ற, "நிணம ர் பரப்" ெபன்றார். நிண ம் ஊ ம் தின்ற 
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ப ந் கட்கு உட னின்  ெசாாிந்ேதா ம் கு திேய உண் நீ ரானைமயின், 
"கு உச் சிைற ெய ைவ கு தி யார" என்றார்; "கு திப ந் ண்ட காகம்" (கள.1) 
என்  பிற ம் கூ தல் காண்க. கு உ வாகிய எ ைம ெயன்க. தைலெவட்டப்பட்ட 
வழி எஞ்சி நிற்கும் ண்டம் (கவந்தம்) ள்ளியா தற்கு ஏ  கூ வார் " ஆண் ம  ப 
" ெமன்றார். பம், ண். ஈண்  அ  கவந்தத் க்காயிற் . உடைல 
ெநறிப்ப த்தியக்கும் தைல ெயாழியி ம், அவ் டற்கண் கிளர்ந்  நின்ற ஆண்ைமத் 

ப்  உடேன ஒழியாைமபற்றி "ஆண்ம " ெயன்றாெரன்க. பைழய ைர ம் " 
ஆண்ைம மிக்க ப" ெமன்ேற கூ கிற . 
    ------------------ 
    (1) ெசாட்ைட, ஒ வைகப் பைடக்க வி. 
 
 
    ேபய்மகைளச் சவந் தின் ெபண்  என்ற ம் வழக்கு. உலறிய தைல ம் பிறழ் பல் ம், 
ேபழ் வா ம், சுழல் விழி ம், சூர்த்த ேநாக்கும், பிணர் வயி ம் உைடயவளாத ன், 
"உ வில் ேபய்மகள்" என் ம், அவள் ேதாற்றம் காண்பார்க்குப் ேபரச்சம் தந்  ெநஞ்சு 
ேநாவச் ெசய்தல்பற்றி "கவைல கவற்ற" என் ம் கூறினார். கவைல, ெபயர். 
கவல் த்தற் ெபா ட்டாய கவற்றல், விைன. 
 
    ேபாாில் ஈ பட்டார்க்கன்றி நாட் டத்ேத யி க்கும் மக்களைனவர்க்கும் ேபாிழ ம் 
ெப ந் ன்ப ம் உண்டாதலால், "நா ட ன ங்க" என ேவண்டா  கூறினார். 
உண்டாகிய ேபார் பலவற்றி ம் மீட் ம் ேபா ண்டாகாவா  அதற் 
ேக வாயிேனாைர ேவரறக் ெகான்  ெவன்றி ெயய்திய  ேதான்ற, ”பல் ெச ெவன்" 
ெறன்னா , "ெகான்" ெறன்னாெரன வறிக. 
 
    பைடயழிந்தவர் பைட ெதாிய, ெகா  டங்க, வயிரெமா  வலம் ாி யார்ப்ப, 
இனநிைர இயல்வர, எ ைவ கு தியார, பெமா  ேபய்மகள் கவைல கவற்ற, நா  
ந ங்க, பல்ெச க் ெகான்  என இையத் , ேமல் வ ம் "ெமய் சிைதந் , மைறத்த 
சான்ேறார்" (18) என்பதேனா  கூட் க் ெகாள்க. இனிப் பைழய ைரகாரர், 
"ெகால்பைட ெயன்ப  தல் இயல்வர என்ப  ஈறாக நின்ற விைனெயச்சம் 
நான்கிைன ம் நிகழ்காலப் ெபா ட்டாக்கிச் ெச க்ெகான்  என் ம் விைனெயா  

க்க" என் ம் "கு தியாரப், ேபய்மகள் கவைல கவற்ற, நா டன் ந ங்க என நின்ற 
விைனெயச்சங்கள் ன்றைன ம், ஆகும்ப , கவைல கவற் ம்ப , நா டன் 
ந ங்கும்ப  ெயன எதிர்காலப் ெபா ட்டாக்கிக் ெகான்ெறன் ம் விைனெயா  

க்க" என் ம், ெகான்ெறன் ம் விைனெயச்சத்திைன ெமய் சிைதந்  என் ம் 
விைனெயா  மாறிக் கூட் க" என ம் கூ வர். 
 
    13-18. நாறிணர்... ... ... ... ...ெப மகன் 
 
    உைர: நா  இணர்க் ெகான்ைறெவண்ேபாழ் கண்ணியர் - மணம் கமழ்கின்ற 
ெகான்ைறப் வின் ெகாத் க்கைள விரவித் ெதா த்த ெவள்ளிய பனந் 
ேதாட்டாலாகிய கண்ணியிைன ைடயராய்; வாள் கம் ெபாறித்த மாண் வாி 
யாக்ைகயர் - வாளின்வாய் உண் பண்ணிய மாட்சிைமப்பட்ட வ க்களாகிய வாி 
ெபா ந்திய கத்ைத ைடயராய்; ெநறிப  ம ப்பின் இ ங் கண் ாிெயா  - 
ெநறிப் ைடய ெகாம் ம் ெபாிய கண் ைடய எ த் க்கேளா ; வைள தைல மாத்த 
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- வைளந்த தைலைய ைடய ஏைன விலங்குகளின் இைறச்சிகைள ைடய; தாழ் க ம் 
பாசவர் - தாழ்ந்த இழிந்த பாசவர்; எஃகா  ஊனம் க ப்ப - கத்தியால் இைறச்சிைய 
ெவட் தற்குக்ெகாண்ட அ மைண ேபால; ெமய் சிைதந்  - ெமய் வ ம் த ம்  

தலால்; சாந்  எழில் மைறத்த ெமய் சான்ேறார் - சிய சந்தனத்தின் ெபா  
ேதான்றாதப  மைறத்த மார்பிைன ைடய சான்ேறார்க்கு; ெப  மகன் - தைலவ ம்; 
ேசரர்க்குச் சிறப்பாக ாித்தாகிய பனந் ேதாட் டன் உழிைஞ வாைக, ம்ைப த ய 
ேபார்ப் ம் பிற க்க ம் விரவித் ெதா த் தணிவ  இயல்பாதலால், ெகான்ைற 
கலந்  ெதா ்த்த ேபாந்ைதக் கண்ணிைய, "நாறிணர்க் ெகான்ைற ெவண்ேபாழ்க் 
கண்ணி" ெயன்றார். வாளால் ெவட் ண்  வ ப்பட்ட  வாிவாியாக ெகாழிய 
ஏைன கத்தி ம் மார்பி ம் காணப்ப வ பற்றி, "வாண் கம் ெபாறித்த மாண்வாி 
யாக்ைகயர்" என்றார். வாள் வாயால் உண்டாக்கிய ண் ன் வ விைன வாி 
ெயன்றா ராத ன், அதற்ேகற்பப் ண்ப த்திய வாளின் ெசைல, "வாள் கம் 
ெபாறித்த" என் ம், கத்தின்கண் உண்டாகிய ண்வ  ரர்க்கு அழகும் 
மாட்சிைம ம் பயத்த ன், ெபாறித்தல் என்ற விைனக்ேகற்ற வாி ெயன்ேற ெயாழியா , 
"மாண்வாி" என் ம் சிறப்பித்தார். கத் க்கும் மார் க்கும் ெபா வாக யாக்ைக 
ெயன்றாராயி ம், "ெமய் சிைதந்  சாந்ெதழின் மைறத்த சான்ேறார்" என மார்பிைனச் 
சிறப்பித் ேதா த ன் கத் க் காயிற் . பைழய ைரகார ம், "ெமய் சிைதந்  
உட வப்பட்டைம கீேழ ெசான்னைமயால், 'வாள் கம் ெபாறித்த மாண்வாி 
யாக்ைகய' ெரன்பதற்கு வாள் கத்திேல ெபாறித்த மாண் வாிைய ைடய 
யாக்ைகயெரன கத்தில் வ வாக்கி ைரக்க" என்ப  காண்க. 
 
    பாசவர், இைறச்சி விற்பவர். எ கைள ம் ஏைன ஆ  மான் த ய 
விலங்குகைள ம் ெகான்  அவற்றின் இைறச்சிகைள விற்ப  பற்றி அவைரத் "தாழ் 
பாசவர்" என் ம், ெகாைலவிைன ைடைமயால், "க ம் பாசவர்" என் ம் கூறினார். 
எஃகு, ஈண்  இைறச்சிையத் ண் க்கும் கத்தி ேமற் . இைறச்சிையத் ண் ப்பதற்கு 
அ யிேல ைவக்கும் மரக் கட்ைடயில் அக்கத்தியின் ெவட் ப்பட்  ேம  பள்ள மாய் 
வாிேபான்  கிடப்ப பற்றி, ரர் மார் க்கு அதைன உவமம் கூ வார், "ஊனம் 
க ப்ப" என்றார். "ஊனமர் குற  ேபால வி ம் ண்  மிகுத்த மார் " (சீவக 2281) எனப் 
பிற்காலச் சான்ேறார் கூ வ  காண்க. ஊனம், ஊன்கறி ெவட் ம் மைணக்கட்ைட. 
சிைதந் , காரணப் ெபா ட்டாய விைனெயச்சம். சிய சாந்தம் மார்பின் வ  
விைள ம் த ம்பிைன ம் மைறக்கமாட்டாைமயின், தன் ெபா  ேதான்றற்கு இடம் 
ெபறாைமயால், அச் சாந்தின் ெபா ைவ மார்பின் சிைத கள் மைறத் த் தாம் 
ேமம்பட் த் ேதான்ற விளங்கும் மார்பிைன ைடய சான்ேறார் என்றற்கு, "சாந்ெதழில் 
மைறத்த சான்ேறார்" என்றார். இதனாற் பயன், உவைகச் சுைவயி ம் ரச்சுைவேய 
மிக வி ம் ம் இயல்பின ெரன்றவா . மார்  என ஒ  ெசால் வ வித் , சாந்ெதழில் 
மைறத்த மார்ைப ைடய சான்ேறார் என இையத் ைரத் க்ெகாள்க. ெமய் சிைதந்  
சாந்ெதழில் மைறத்த என்றதற்குப் பைழய ைரகாரர், "ெமய்யான  சிைதந்  அச் 
சிைதந்த வ க்களான சின சாந்தின் அழைக மைறத்த என்றவா" ெறன்பர். சான்ேறார் 
ெப மகன், உயர் திைண ஆறாம் ேவற் ைமத் ெதாைக. "அ ெவன் உ  ெகடக் 
குகரம் வ ேம" (ெசால். ேவற். மயங். 11) என்றதனால் சான்ேறார்க்ெகன 
விாிக்கப்ப வதாயிற் . இ , கண்ணிய ம் யாக்ைகய மாகிய சான்ேறார் ெப மகன் 
என இைய ம். 
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    19-23 மலர்ந்த........................ெச ேன 
 
    உைர: மலர்ந்த காந்தள் - த்தி க்கும் காந்தட் ; சூர் நைசத்தா அய்-ெதய்வத்தால் 
வி ம்பப்ப வதாதலால்; மாறா  ஊதிய-நீங்கா  ப ந்  தா ண்ட; க ம் பைறத் 

ம்பி- விைரந்  பறத்தைல ைடய ம்பியான ் பைற பண் ணழி ம்- அப்பறக்கும் 
இயல்  ெக ம்; பா  சால் ெந வைர-ெப ைம யைமந்த ெந ய மைலயாகிய; கல் 
உயர் ேநாிப் ெபா நன்-கற்களால் உயர்ந்த ேநாிமைலக்குாிய ெபா ந ம்; ெசல்வக் 
ேகாமான்- ெசல்வக் ேகாமா மாகிய வாழியாதைன; பா ைன ெச ன்- பா ச் 
ெசல்குைவயாயின். எ- . 
 
    காந்தட் ைவத் ெதய்வம் வி ம் த ன் வண் னம் சுத ல்ைல ெயன்ப , "சு ம்  

சாச் சுடர்ப் ங்காந்தள்" ( கு.43) என்பதனா ம் ணியப்ப ம். ம்பி மாறா  
ஊதியதற்கு ஏ  க ய சிறகுகைள ைடைமபற்றி ெய ந்த ெச க்ேக ெயன்றற்குக் 
"க ம்பைறத் ம்பி" ெயன்றார். நைசத்தாஅய், நைசத்தாதலாேல. ம்பி மாறா  
ஊதியதனால் எய்திய பயன் இ ெவன்பார், "பைற பண்ணழி ம்" என்றார். பண், 
பறத்தற்குாிய இயல் ; அஃதாவ , பறத்தற்ேகற்பச் சிறகுகள் அைசந் ெகா த்தல். 
இனி, காந்தள், ேவங்ைக, சண்பகம் (சம்ைப) த ய க்களில் ம்பியினம் ப ந்  
தா ண்ணா ெவன் ம், உண்டால் சிறகுகள் உதிர்ந் வி ம் என் ம் ேலார் 
கூ த ன், "பைற பண்ணழி ம்" என்றா ெரன் மாம். பா , ெப ைம. 
 
    இனிப், பைழய ைரகாரர், மாறா திய ெவன்ற , "இ  சூாி ைடயெதன்  
அறிந் ம் நீங்கா  ஊதிய ெவன்றவா" ெறன் ம், "சூர் நைசத்தா ெயன்றதைனச் சூர் 
நைசத்தாக ெவனத் திாித் க் காந்தள் சூரான  நச்சுதைல ைடத் தாகலாேன 
ெயன ைரக்க" என் ம் கூ வர் 
 
    மலர்ந்த காந்தைளச் சூர் நச்சுதலால் ஊதலாகாெதன்  அறிந்  மாறா  ம்பி 
க ம்பைறச் ெச க்கால் ஊதித் தன்பைற பண்ணழி ம் என்றதனால், ெசல்வக் 
க ங்ேகா வாழியாதன் கண்  வி ம்பிக் காக்கப் ப தலால், ேநாிமைலையப் 
பைகேவந்தர் வ ைடேய ெமன் ம் ெச க் கால் ெகாள்ளக் க தி யல்வ ராயின் 
அவ்வ  யிழந்  ெக வெரன்ப  வ த்தவாறாம். 
 
    1-4 ெகா  மணம்...........ெப குைவ. 
 
    உைர: கடன் அறி மரபின் ைகவல் பாண-இைச வல்ேலார்க்குாிய கடைமகைள 
நன்கறி்ந்த ைறைமயால் யாழ் வாசித்த ல் ைகவன்ைம வாய்ந்த பாணேன; 
ெந ெமாழி ஒக்கெலா - ெந ய கழ்ெபற்ற நின் சுற்றத்தா டேன; ெகா மணம்- 
ெகா மணெமன்  ாிடத் ம்; பந்தர்ப் ெபயாிய ேபாிைச ர்-பந்த ெரன் ம் 
ெபயைர ைடய ெபாிய கைழ ைடய பைழய ாிடத் ம்; பட்ட-
ெபறப்ப வனவாகிய; ெதன்கடல் த்தெமா  நன்கலம் ெப குைவ-ெதன கட ல் 
எ க் கப்ப ம் த் க்கேளா  நல்ல அணிகலங்கைள ம் ெப வாய் எ-  
 
    யாழ் இைசத்தற்கு ேவண் ம் ெநறி ைறகைள நன்கறிந்  இைசப் பவேன 
யாழ்வல்ேலா னாதலால், "கடனறி மரபின் ைகவல் பாண" என்றார். "ைகவல்பாண் 



 33

மகன் கடனறிந் தியக்க" (சி பாண். 37) என்  பிற ம் கூ தல் காண்க. தம  
ைகவன்ைமயால் அரசர் தலாயினார்பால் மாராயம் ெபற்ற கழ்மிக்க சுற்றத்தா 
ெரன்றற்கு, "ெந ெமாழி ெயாக்கல்" என்றார். "மாராயம் ெபற்ற ெந ெமாழி" 
(ெதால். றத்.8) என்  ஆசிாியர் கூ தல் காண்க. மாராயம் ெபற்றதனால் உலகவர் 
மீக்கூ ம் கழ் "ெந ெமாழி" ெயனப்பட்ட . 
 
    ெகா மணம், பந்தர் என்ற இரண் ம் அக்காலத்ேத ைறேய நன் கலங்கட்கும் 
உயாிய த் க்கட்கும் சீாிய இடங்களாகத் திகழ்ந்தன ேபா ம். "ெகா மணம் பட்ட 
விைனமா ண ங்கலம், பந்தர்ப் பயந்த பலர் கழ் த்தம்" (பதிற் 74) என அாிசில் 
கிழா ம் ஓ தல் காண்க. இதனால், "ெதன்கடல் த்தெமா  நன்கலம் ெப குைவ" 
ெயனப் ெபா ப்படக் கூறினாராயி ம், ெகா மணம் பட்ட நன்கல ம், பந்தர்ப் 
ெபயாிய ர்ப் பட்ட ெதன்கடன் த் ம் ெப குைவெயன இையத் க் ெகாள்க. 
 
    இ கா ம் கூறிய , ெகான்ைற ெவண்ேபாழ்க் கண்ணிய ம், யாக்ைகய ம், 
பல்ெச க் ெகான் , ெமய் சிைதந்  சாந்ெதாழில் மைறத்த சான்ேறா மாகிய 

ரர்க்குப் ெப மக ம், ேநாிப் ெபா ந ம் ஆகிய ெசல்வக் ேகாமாைனப் பா ைன 
ெச ன், கடனறி மரபின் ைகவல் பாண, நீ நின் ெந ெமாழி ெயாக்கெலா  
ெகா மணம் பட்ட நன்கல ம் பந்தர் ர்ப்பட்ட ெதன்கடல் த் ம் ெப குைவ 
ெயன்  விைன  ெகாள்க. இனிப் பைழய ைரகாரர், "பந்தர்ப் ெபயாிய ர்த் 
ெதன் கடல் த்தெமா  ெகா மணம் பட்ட நன்கலம் ெப குைவ ெயன மாறிக் கூட்  
விைன  ெசய்க" என்பர். 
 
    இதனாற் ெசால் ய : அவன் ெகாைடச் சிறப் க் கூறியவாறாயிற் . 
    -----------------   
 
    7.8. ஏம வாழ்க்ைக. 
    68 
        கால் க ப்பாகக் கடெலா த் தாங்கு 
        ேவ லத் தி த்த கட் ர் நாப்பண் 
        க ஞ்சிைல கட ந் தழங்குகுரன் ரசம் 
        அக  விசும்பி னாகத் ததிர 
        ெவவ்வாி நிைலஇய ெவயிெலறிந் தல்ல           5 
        உண்ணா த க்கிய ெபா பல கழிய 
        ெநஞ்சுபக க்கத்தர் ெமய்தயங் குயக்கத்( ) 
        இன்னா ைற ட் டாம்ெபறி னல்ல  
        ேவந் ர் யாைன ெவண்ேகா  ெகாண்  
        கட்ெகா  டங்கு மாவணம் க்குடன்          10 
        அ ங்க ெணாைடைம தீர்ந்தபின் மகிழ் சிறந்  
        நாம மறியா ேவம வாழ்க்ைக 
        வட ல வாழ்நாிற் ெபாிதமர்ந் தல்க ம் 
        இன்னைக ேமய பல் ைற ெப பெகால் 
        பாய ன்ைமயிற் பாசிைழ ெநகிழ          15 
        ெந ம ணிஞ்சி நீணகர் வைரப்பின் 
        ஓ றழ் ெந ஞ்சுவர் நாள்பல ெவ திச் 
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        ெசவ்விரல் சிவந்த வவ்வாிக் குைடச்சூல் 
        அணங்ெகழி லாிைவயர்ப் பிணிக்கும் 
        மணங்கமழ் மார்பநின் றாணிழ ேலாேர.          20 
 
    ைற: ெசந் ைறப் பாடாண் பாட் . 
    வண்ண ம் க்கும் அ . 
    ெபயர்: ஏம வாழ்க்ைக. 
 
    15-20. பாயல்..........தாணிழேலாேர. 
 
    உைர: பாயல் இன்ைமயின் - பிாிவாற்றா  உறக்கம் ெபறாைமயால்; பாசிைழ 
ெநகிழ - அணிந் ள்ள பசிய இைழகள் ெநகிழ்ந்  நீங்க டல் ெம ந் ; ெந மண் 
இஞ்சி - உயாிய மண்ணாற் ெசய்யப்பட்ட மதில் சூழ்ந்த; நீள் நகர் வைரப்பின் - நீண்ட 
ெப மைன யிடத்ேத; ஓ  உறழ் ெந ஞ் சுவர் - ஓவியத்தில் தீட் க் 
காட்டப்ப வதி ம் ேமம்பட்ட ெந ய சுவாில்; நாள் பல எ தி - பிாிவின்கண் மீண்  
ேபாந்  கூ தற்குக் குறித்த நாட்கள் பல ம் எ தி ெய தி; ெசவ்விரல் சிவந்த - 
இயல்பாகேவ சிவந் ள்ள விரல் மிகச் சிவந்த; அவ் வாி - அழகிய வாிகைள ம்; குைடச் 
சூல் - சிலம்ைப ம்; அணங்ெகாழில் - காண்பாைர வ த் ம் அழைக ைடய; 
அாிைவயர்ப் பிணிக்கும் - மகளிர் மனத்ைதப் பிணித் நிற்கும்; மணங்கமழ் மார்ப - 
சாந்தின் நறிய மணம் கம ம் மார்ைப ைடேயாய்; நின் தாள் நிழேலார் - நின் 
அ ப்பணி நின்  வா ம் ரர் எ- . 
 
    பாயல், உறக்கம். "பாட ன் பாயல்" (ஐங். 195) என் ழிப்ேபால. பிாி த் யரத்ைத 
யாற்றா  காதல் மகளிர் பல ம் வ ந் மா  ேதான்ற "பாய ன்ைமயின்" என் ம், 
"பாசிைழ ெநகிழ" என் ம் கூறினார். இைவ யிரண் ம் ைறேய "கண் யில் ம த்தல்" 
என ம் "உடம்  நனி சு ங்கல்" என ம் கூறப்ப ம் ெமய்ப்பா களாகும். காதலைரப் 
பிாிந்த மகளிர் அவர் பிாிந்த நாட்கைளச் சுவாில் ேகா ட் க் குறித்தல் மரபாத ன், 
"ஓ றழ் ெந ஞ்சுவர் நாள்பல எ தி" என்றார்; "நாளிைழ ெந ஞ்சுவர் ேநாக்கி 
ேநா ழந், தாழல்வாழி ேதாழி" (அகம் 61) என்  பிற ம் கூ தல் காண்க. ெந மண் 
இஞ்சி ெயன் ழி, ெந ைம உயர்ச்சி ேமற் . ஓ , ஓவ ெமன்பதன் கைடக்குைற. 
இயல்பாகேவ சிவந்த விரல் சுவாில் பல நா ம் எ வதால் மிகச் சிவந்  
ேதான் தலால், "ெசவ்விரல் சிவந்த" என்றார். குைடச்சூல், சிலம் . கண்டார் மனத்ேத 
ேவட்ைக விைளவித்  வ த் ம் இயல் பற்றி, எழிைல "அணங்ெகழில்" எனச் 
சிறப்பித்தார். "ெநன்ெனழில் நலம்.... நிற்கண்டார்ப் ேப உ ெமன்பைத யறிதிேயா 
யறியாேயா" (க  56) என வ தல் காண்க. காதல் மகளிர் கிடந் றங்கி இன் ம் 
காமக்களனாய் அவைரப் பிாியாைமப் பிணிக்கும் சிறப் ைடைமபற்றி மார்ைப, 
"அணங்ெகழி லாிைவயர்ப் பிணிக்கும் மணங்கமழ் மார் " என்றார். "ேவட்ேடார்க் 
கமிழ்தத் தன்ன கமழ்தார் மார் " (அகம்.332) என் ம், "காதலர் நல்கார் நயவாராயி ம், 
பல்காற் காண்ட ம் உள்ளத் க் கினிேத" (கு ந். 60) என் ம், "ஊரன் மார்ேப, 
பனித் யில் ெசய்  மின்சா யற்ேற" (ஐங் 14) என் ம் சான்ேறார் கூ மாற்றா லறிக. 
 
    இைழ ெநகிழ, எ திச் சிவந்த அாிைவர், வாி ம் குைடச்சூ ம் எழி ைடய 
அாிைவயர் என் ம் இைய ம். "பாசிைழ ெநகிழ நாள் பல எ தி ெயன க்க" என்பர் 
பைழய ைரகாரர். 
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    1-4 கால் க ப்பாக............அதிர 
 
    உைர: ேவ  லத்  இ த்த கட் ர் நாப்பண் - பைகவர் நாட் டத்ேத 
ெசன்றைமத் த் தங்கிய பாசைற ந வில்; கால் க ப்பாக - ேமா கின்ற காற்றாகிய 
கு ந்த  அைலக்க; கடல் ஒ த்தாங்கு - கடலாகிய ரசு ழங்கிய ேபால; 
க ஞ்சிைல கட ம் தழங்கு குரல் ரசம் - மிக்க ழக்கத்ைதச் ெசய் ம் ஒ க்கின்ற 
ஓைசைய ைடய ரசமான ; அகல் இ  விசும்பின் ஆகத்  அதிர - விாிந்த ெபாிய 
வானத்திடத்ேத ழங்க.; 
 
    ேபார் குறித் ச் ெசல் ம் ெசலவிைன விதந்ேதா த ன், பாசைறயின் 
நிைலைமையக் கூ கின்றார். பைகப் லத்ேத ெசன்  அைமத்த பாசைற ெயன்றற்கு, 
"ேவ  லத் தி த்த கட் ர்" என்றார். ேமா கின்ற காற்ைறக் க ப்ெபன்றாற்ேபாலக் 
கடைல ரசெமன்னாைமயின், இஃ  ஏகேதச வகம். சிைல, ழக்கம். ரசின் 

ழக்கம் ரைரப் ேபார்க்கட் ெச த் ம் குறிப்பிற்றாத ன், அதைனக் "க ஞ்சிைல" 
ெயன் ம் "கட ம்" என் ம் கூறினார். ஏ தற் குறிப்பிற்றாய ழக்கம் "சிைலப் " 
எனப்ப ம் ேபா ம். இனி, வில் ரைர ேய ம் ரசு ழக்கெமன்றற்கு இவ்வா  
கூறினாெரன் மாம். கடைல ரசமாக ம் காற்ைற ரசு ழக்கும் கு ந்த யாக ம் 
கூ தல் சான்ேறார் மர .; "க ங்குரல் ரசம் கா  கட ற் க ய ரற" (பதிற்.69) 
" ணாி, குணில்வாய் ரசின் இரங்குந் ைறவன்" (கு ந்.328) என்  வ வன காண்க. 
"கால் க ப்பாகக் கடல் ஒ த்தாங்கு ரசம் அதிரெவனக் கூட் க" என்ப  
பைழய ைர. 
 
    5-8 ெவவ்வாி.............ெபறி னல்ல  
 
    உைர: ெவவ்வாி நிைலஇய எயில் எறிந்தல்ல -கண்டார் வி ம்பத்தக்க ேகாலங்கள் 
நிைலெபற்ற பைகவர் மதிைல யழித்தன்றி.; உண்ணா , அ க்கிய ெபா  பல கழிய-
உண  உண்ப  இல்ைலெயன்  உண்ணா  கழித்த நாட்கள் பல கழிய ம்; 
ெநஞ்சு கல் ஊக்கத்தர்-தம் ெநஞ்சம் ேபாேர வி ம் தலால் எ ந்த ஊக்கத்ைத 

ைடயராய்; ெமய் தயங்கு உயக்கத்  இன்னார்-உடல்வ  குன்றி அைச ற்  
ெம ம் ெம விைன ைடய பைகவர ; உைற ள் தாம் ெபறின் அல்ல -
உைறவிடத்ைதத் தாம் ெவன்  ைகக்ெகாண்டாலன்றி; 
 
    ெவவ்வாி ெயன் ழி ெவம்ைம ேவண்டற்ெபா ட் . வாிக்கப்ப வ  வாியாயிற் . 
வாித்தல் ேகாலம் ெசய்தல்; ஈண்  ஓவியத்தின் ேமற் ; "ஓ றழ் ெந ஞ் சுவர்" 
(பதிற்.68) எனப் பின்ன ம் கூ ப. நாள் பல கழியி ம் ெபா  குைலயாவண்ணம் 
எ தப்பட்டைம ேதான்ற, நிைலஇய" என்றார். எயிெலறிந்தல்ல  உண ண்ேணம் 
என வஞ்சினம் ெமாழிந்தைமயின், அம்ெமாழி தப்பாவண்ணம் பைகவர் மதிைல ற்றி 
நிற்ற ன், "எயிெலறிந்தல்ல  உண்ணாத க்கிய ெபா  பல கழிய" என்றார். பிற ம், 
"இன்றினி  கர்ந்தனமாயின் நாைள, மண் ைன யிஞ்சி மதில் கடந்தல்ல  
உண்குவமல்ேலம் காெவனக் கூறிக், கண்ணி கண்ணிய வயவர்" (பதிற்.58) என்  
கூ தல் காண்க. இைழத்த வஞ்சினம் தப்பாைம த்தற்கு நாள் பல 
கழிந்தனவாயி ம், தைலநாளிற் ேபால ஊக்கம் சிறி ம் குன்றாைம ேதான்ற, 
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"உண்ணா  அ க்கிய ெபா  பல கழிய ெநஞ்சு க க்கத்தர்" என்றார். கழிய ம் 
என் ழி உம்ைம விகாரத்தால் ெதாக்க . ஊக்கத்தர், ற்ெறச்சம். 
 
    இனி, பைழய ைரகாரர், "எயிெலறிந்  என்ற எச்சத்திற்கு உண்ணா  என்ற  
இடமாக உண்டெலன ெவா  ெதாழிற் ெபயர் வ வித்  க்க" என் ம், 
"உண்ணா  என்றதைன உண்ணாமெலனத் திாித் , அதைன அ க்கிய ெவன் ம் 
விைனெயா  த் க் கழிய ெவன்றதைனக் கழியாநிற்க ெவன் ம் ெபா ளதாக்கி, 
அதைனப் ெபறிெனன் ம் விைன ெயா  க்க" என் ம் "ஊக்கத்த ெரன்ற  
விைனெயச்ச" ெமன் ம் கூ வர் 
 
    தயங்குதல், அைசதல். ெமய் தயங்கு உயக்கமாவ  ஓய்வின்றிப் ெபா தலால் ெமய் 
வ  குன் தலால் உண்டாகும் அைச க்குக் காரணமாகிய ெம  நிைல. இதைன 
ஓய்ச்செலன் ம் கூ ப. " ம்ைப சான்ற ெமய் தயங் குயக்கத் " (பதிற். 79) என்  
பிற ம் கூ தல் காண்க. இவ்வண்ணம் ெப ம் உயக்கத்ைத ெயய் பவர் இன்னாைம 
ெயய் த யல்பாதலால், அஃெதய்திநிற்கும் பைகவைர "இன்னார்" என்றார். 
உயக்கத்  இன்னார் என்பதனால், உயக்கதால் இன்னாைம யைடந்தி க்கும் 
பைகவெரன்ப ம், அவைர அன்னராக்கு கத்தால் அவர் உைற ம் இடத்ைத 
ெவன் ேகாட ம் ெபற்றாம். ெபறேவ, அவ் ைற ைளப் ெபற்ற ரர் அவ்விடத்ேத 
இரவி ம் பக ம் எப்ேபாழ்தி ம் பைகவர  தாக்குதைல ெயதிர்ேநாக்கிேய 
இ க்குமா ம் ெபற்றாம். 
 
    இன்னா ைற ள் ெபறினல்ல , "இன்னைக ேமய பல் ைற ெப ப ெகால்" 
என்பதனால், ெப ம்பான்ைமயான நாட்கள் இன்னா ைற ள் ெப த ேலேய ரர் 
கழித்தைல யறிக. 
 
    9-14 ேவந் ர்................ெப ப ெகால் 
 
    உைர: ேவந் ர் யாைன ெவண்ேகா  ெகாண்  - பைக ேவந்தர் ஏறிப்ேபாந்த 
களிற்றிைனக் ெகான்  அதன் ம ப்பிைனக் ைகக்ெகாண் ; கட்ெகா  டங்கும் 
ஆவணம் உடன் க்கு - கள் க்கைடயின் ெகா  யைசந்  ேதான் ம் கைடத்ெத ைவ 
உடனைடந் ; அ ங் கள் ெநாைடைம தீர்ந்த பின் - அாிய கள் க்கு விைலயாகத் 
தந்  அக் கள்ைளப் ெபற் க்ெகாண்ட பின் ; மகிழ் சிறந்  - மகிழ்ச்சி மிக்கு; நாமம் 
அறியா ஏம வாழ்க்ைக வட ல வாழ்நாின் - அச்சத்ைத யறியாத இன்பேம க ம் 
வாழ்க் ைகைய ைடய உத்தரகு வில் வா ம் மக்கைளப்ேபால; ெபாி  அமர்ந்  - 
மிக்க வி ப்ப ற் ; அல்க ம் இன்னைக ேமய பல் உைற ெப ப ெகால் - நாேடா ம் 
இனிய உவைக ெபா ந்;தி ைற ம் ெபா கள் பல ெப வார்கேளா; ெப தல் அாி  
ேபா ம் எ- . 
 
    ேபாாில்லாக் காலத்ேத ேசர ைடய ரர் காலங் கழிக்கும் திறம் கூ வார், 
நாேடா ம் அவர்கள் பைகப் லத்ேத பைகேவந்தர் ஊர்ந்  வ ம் களிற்றிைனக் 
ெகான் , ெகாணர்ந்த அவற்றின் ெவண்ேகா கைளக் கள்ளிற்கு விைலயாகத் தந் , 
கள்ைளப் ெபற்  மகிழ்வ  கூ வார், "ெவண் ேகா  ெகாண்  ஆவணம் க்கு 
அ ங்கள் ெநாைடைம தீர்ந்தபின் மகிழ் சிறந் " என்றார். ெவண்ேகாட் க் களி களில் 
சிறப் ைடயவற்ைறேய ேவந்தர் ஊர்ந்  ெசல்பவாத ன், அச் சிறப் ைடைம ேதான்ற, 
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"ேவந் ர் யாைன ெவண்ேகா " என்றார்.கள் க்கைடயில் ெகா கட்  ைவத்தல 
இக்காலத்திற் ேபாலப் பண்ைடக்காலத் ம் உண்ைம யறிக; "ெந ங்ெகா  டஙகும் 
நற ம  ம கில்" (அகம். 126) என்  பிற ம் கூ ப. உயர்ந்த ேகா கைளத் தந்தல்ல  
ெபறலாகாைம ேதான்ற, "அ ங்கண் ெணாைடைம" ெயன்றார். எனேவ, கள்ளின  
இனிப் ம் களிப் ம் கூறியவாறாயிற் . கட்கைடக்கு ரர் தம் ேதாழேராடன்றித் 
தனித் ச் ெசல்லா ெரன்றற்கு "உடன் க்கு" என்றார். "மத ைட ேவழத்  
ெவண்ேகா  ெகாண் , ெபான் ைட நியமத் ப் பிழிெநாைட ெகா க்கும்" (பதிற்.30) 
என்  பிற ங் கூ தல் காண்க. 
 
    வட லம் என்ற  உத்தர கு  ெவனப்ப ம்; அங்கு வாழ்ேவார் பைக த ய 
காரணமாகப் பிறக்கும் அச்சம் யா மின்றி இன்பேம ய்த்தி ப்ப ெவன்பவாக ன், 
"நாம மறியா ேவமவாழ்க்ைக வட ல வாழ்நாின்" என்றார். பைழய ைரகார ம், 
"நாமமறியா ஏம வாழ்க்ைக ெயன்ற  ன்பம் இைடவிரவின இன்பமன்றி இைடயறாத 
இன்பேமயாய்ச் ேசறலான வாழ்க்ைக ெயன்றவா" ெறன் ம், "இச் சிறப்பாேன இதற்கு 
ஏம வாழ்க்ைக ெயன்  ெபயராயிற்" ெறன் ம், "வட லம், ேபாக மியாகிய 
உத்தரகு " என் ம் கூ வர். "இதைன அ ந்தவங் ெகா க் குஞ் சு ங்காச் ெசல்வத் , 
உத்தர கு வம்" (ெப ங். 2:7:140-1) என்  ெகாங்குேவளிர் கூ தல் காண்க. இன்னைக, 
இனிய இன்பம் என்ப  பைழய ைர. உைற, ஆகுெபயரால் உைற ம் ெபா தின் 
ேமலதாயிற் . உைற ெப தல் அாி  ேபா ம் என்ப  குறிப் . எனேவ, ேவந்தன் 
நாேடா ம் ேபார்ேவட்  விைன ாிதைலேய ேமற்ெகாண் ந்தைம ெபற்றாம். 
 
    இ கா ம் கூறிய : அணங்ெகழில் அாிைவயர்ப் பிணிக்கும் மார்ப, நின் தாணிழல் 
வாழ்ேவார், கட் ர் நாப்பண், ரசம் அதிர, உண்ணா த க்கியெபா  பல கழிய ம், 
இன்னார் உைற ள் தாம் ெபறினல்ல , அல்க ம் ெபாிதமர்ந் , வட லவாழ்நாின் 
இன்னைக ேமய பல் ைற ெப ப ெகால்ேலா; ெப தல் அாி  ேபா ம் என விைன 

 ெசய்க. இனிப் பைழய ைரகாரர், "அாிைவயர்ப் பிணிக்கும் மணம் கமழ் மார்ப, 
நின் தாள்நிழேலார் உண்ணா த க்கிய ெபா  பல கழிய இன்னார் உைற ள் தாம் 
ெபறினன்றி, இன்னைக அல்க ம் ேமய  பல் ைற ெப ப ெகால்? ெபறார்; அவ ர் 
அவ்வா  அ  ெபறினன்றி நின் மார்பாற் பிணிக்கப்பட்ட அாிைவய ம் இன்னைக 
அல்க ம் ேமய  பல் ைற ெப வ  ஏ  எனக் கூட்  விைன  ெசய்க" என்பர். 
 
    "இதனாற் ெசால் ய  காம ேவட்ைகயின் ஓடாத அவன் ெவன்றி 
ேவட்ைகச்சிறப் க் கூறியவாறாயிற் .” 
    ------------ 
 
    7.9 மண்ெக  ஞாலம். 
    69 
        மைல றழ் யாைன வான்ேறாய் ெவல்ெகா  
        வைரமிைச ய வியின் வயின்வயி டங்கக் 
        கடல்ேபா றாைனக் க ங்குரன் ரசம் 
        கா  கட ற் க ய ரற  
        எறிந் சிைதந்த வாள்          5 
        இைலெதாிந்த ேவல் 
        பாய்ந்தாய்ந்த மா 
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        ஆய்ந் ெதாிந்த கன்மறவெரா  
        ப பிணம் பிறங்க றிப் பைகவர் 
        ெக கு  பயிற்றிய ெகாற்ற ேவந்ேத          10 
        நின்ேபால், அைசவில் ெகாள்ைகய ராக  னைசயா( ) 
        ஆண்ேடார் மன்றவிம் மண்ெக  ஞாலம் 
        நிலம்பயம் ெபாழியச் சுடர்சினந் தணியப் 
        பயங்ெக  ெவள்ளி யாநிய நிற்ப  
        விசும் ெமய் யகலப் ெபயல் ர ெவதிர          15 
        நால்ேவ  நனந்தைல ேயாராங்கு நந்த  
        இலங்குகதிர்த் திகிாி ந்திசி ேனாேர. 
 
    ைற : வஞ்சித் ைறப் பாடாண்பாட் . 
    வண்ணம்: ஒ கு வண்ண ம் ெசாற்சீர் வண்ண ம். 
    க்கு: ெசந் க்கும் வஞ்சித் க்கும். 
    ெபயர்: மண்ெக  ஞாலம். 
 
    1-10 மைல றழ்...................ேவந்ேத 
 
    உைர: மைல றழ் யாைன வான் ேதாய் ெவல்ெகா  - மைல ேபா ம் 
யாைனயின்ேமல் வானளாவ  எ த்த ெவற்றிக்ெகா யான ; வைரமிைச ய வியின் - 
மைலேம ந்  வி ம் அ வி ேபால; வயின் வயின் டங்க - இடந்ேதா ம் அைசந்  
விளங்க; கடல் ேபால் தாைனக் க ங் குரல் ரசம்- கடல் ேபான்ற தாைனயின் ந ேவ 
க ய ழக்கத்ைத ைடய ரசு; கால் உ  கட ன் க ய உரற - காற்றால் 
ேமாதப்பட்ட கடல்ேபாலக் க தாய் ழங்க; எறிந்  சிைதந்த வாள் - பைகவைர 
எறிதலால் சிைத ற்ற வாள் ர ம்; இைல ெதாிந்த ேவல் - இைலேபான்ற 
தைலைய ைடய வ ய ேவேலந்திய ர ம்; பாய்ந்  ஆய்ந்த மா - பைகவர்ேமற் 
பாய்தலால் ஓய் ற்ற குதிைரக ம்;ஆய்ந்  ெதாிந்த கல் மறவெரா  - ஆராய்ந்  
ெதாிந் ெகாள்ளப்பட்ட ேபார் ேவட்ைகயிைன ைடய ரர்க ம் ெகாண்ட 
தாைன டன் ெசன் ; ப  பிணம் பிறங்கப் பைகவர் றி - ேபாாிேல பட்  ம் 
பிணங்கள் குவிந்  உயரப் பைகவைரக் ெகான்ற ழித் ; ெக  கு  பயிற்றிய - அவர் 
நாட் ல் ெகட்ேடா ைடய கு கைள வாழச்ெசய்த; ெகாற்ற ேவந்ேத - ெவற்றி 
ேவந்தேன எ- . 
 
    யாைனக்கு மைல ம் ெகா க்கு அ வி ம் உவமமாயின. "ெப வைர யிழித ம் 
ெந ெவள் ள வி, ஓைட யாைன யர்மிைச ெய த்த, ஆ  ெகா  க ப்பத் ேதான் ம்" 
(அகம்.358) என்  பிற ம் கூ தல் காண்க. "உர க்கட லன்ன தாங்க ந் 
தாைனேயா " (பதிற். 90) என்  பிற ம் கூ தல் ேபால, ஈண் ம் ஆசிாியர், 
'கடல்ேபால் தாைன' ெயன்றார். ேகட்ட பைகவர் உள்ளத்ேத அச்சத்ைதப் 
பயத்தல்பற்றிக் "க ங்குரல் ரசம்" என்றார். "எறிந்  சிைதந்த வா"ெளன் ம், 
"பாய்ந்தாய்ந்த மா" என் ம் கூறிய , ைறேய வாட்பைட, குதிைரப்பைடகளின் 
ேபார்ப் பயிற்சியின் சிறப் க் குறித்  நின்றன. வாள், ேவல், குதிைர ெயன்பன, 
அவ்வவற்ைற யா ம் தாைன ரைரச் சுட் நின்றன. ஒ விைன வாள் 

த யவற்ேறா ம் கூட் க. ஆய்தல், ஓய்தல். பல ேபார்களி ம் அறம் பிைழயா  
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ெவன்றி ேமம்பட்டாைரேய ரராக ஆராய்ந்  ேதர்ந்  ேகாட ன், "ஆய்ந்  ெதாிந்த 
மறவ" ெரன் ம், அவர்தா ம் அப் ேபாாிைடப் ெப ம் கேழ வி ம்பி நிற்றல்பற்றிப் 
" கல் மறவ" ெரன் ம் கூறினார். 
 
    இனிப் பைழய ைரகாரர், " டங்க என ம் உரற என ம் நின்ற 
விைனெயச்சங்கைள றி ெயன் ம் விைனெயா  க்க" என் ம், " கன் 
மறவெரா  என் ம் ஒ ைவ, வாெளா , ேவெலா , மாெவா  என எங்கும் கூட் க" 
என் ம் வாள் ேவல், மா என நின்ற ன் ம் ஆகு ெபய" ெரன் ம் கூ வர். 
 
    இக் கூறிய தாைனெயா  ெசன்  எதிர்ந்த பைகவைரத் தாக்கி ெவன்றி மிகும் 
திறத்ைத, "ப பிணம் பிறங்க றி" என்றார். ெபா ப த்த ெலன் ம் ெபா ட்டாய 

றி ெயன் ம் ெசால் ஈண் க் ேகாறற் ெபா ட் , பைழய ைர ம், " றி ெயன்ப  
ஈண் க் ெகான்ெறன் ம் ெபா ண்ைமத் ," என்றல் காண்க. 
 
    ேபாாில் பட்  ம் பிணங்கள் ெப கி மைலேபாலக் குவியப் ெபா தலால் 
பைகவர் நா  கு வளம் குன்றிக் ெக தலால், தீ  க ந்  நன்  ரக்கும் ேவந்தற்கு, 
ெகட்ட கு ைய நல வித் ப் ேப தல் கட னாத ன், அ  ெசய்த ேவந்தைன, 
"ெக கு  பயிற்றிய ெகாற்ற ேவந்ேத"ெயன்றார். "ப பிணம் பிறங்கப் பைகவைர 

றியபின் அப் பைகவ ைடய ெகட் ப் ேபான கு மக்கைள அவர் நாட் ேல பயின்  
வாழ்வாராகப் பண்ணிய" ெவன் ம், இனிப் பைகவ ைடய ெகட்ட கு கைள 
ேவற் நாட் ேல பயிலப்பண்ணின ெவன் மா" ெமன் ம் பைழய  ைரகாரர் கூ வர். 
 
    13-17. நிலம்..................... ந்திசிேனாேர 
 
    உைர: நிலம் பயம் ெபாழிய - நிலம் தன்பால் விள ம் விைளெபா ள்கைள மிக 
விைளவிக்க; சுடர் சினம் தணிய - ெவயில  ெவம்ைம வரம் பிகவா  தணிந்  நிலவ; 
பயம் ெக  ெவள்ளி ஆநிய நிற்ப - உலகிற்கு நல்ல பய ைனச் ெசய் ம் ெவள்ளி 
ெயன் ம் ேகாள் மைழக்குக் காரணமாகிய ஏைன நாட் ேகாள்க டேன ெசன்  நிற்ப; 
விசும்  ெமய்யகலப் ெபயல் ர  எதிர- வானம் மைழ கில்கள் நிரம்பப் பரவி நல்ல 
மைழையப் ெபய்வ  கரணமாக இடம் அகன்  விளங்கேவ மைழ தன் ெபயலால் 
உலகு ரக்கும் ெசய ற்  நிற்ப. நால்ேவ  நனந்தைல-நான்காய் ேவ பட்ட அகன்ற 
திைசயிடெமல்லாம்; ஓராங்கு நந்த- ஒன் ேபால ஆக்க ெமய்த; இலங்கு கதிர்த் திகிாி 

ந்திசிேனார்- விளங்குகின்ற அரச வாைணயாகிய திகிாிையச் ெச த்திய நின் 
ன்ேனார் எ-  

 
    தன்பால் விைளெபா ைள மிக விைளத்  வழங்குமா பற்றி, "நிலம் பயம் ெபாழிய" 
என் ம், ெவயில  ெவம்ைம ம் மைழ த ய காலந்ேதா ம் ெபய்தலால் வரம் 
பிகவா  நில தலா ம், வரம் பிக ந்த ெவம்ைமேய உயிர்களால் மிகுதியாகக் 
க தப்ப  மாதலா ம், "சுடர் சினம் தணிய" என் ம் கூறினார். ெவள்ளிக்ேகாள் 
உலகுயிர்கட்கு நலம் ெசய் மாக ன், பயங்ெக  ெவள்ளி" ெயன் ம், அந்நலம் 
உண்டாதற்குத் ைணயாகும் ஏைனநா ம் ேகா ம் இயங்கு மிடத்ேத இவ் ெவள்ளி 
நிற்க ேவண் த ன், "ஆநியம் நிற்ப" என் ம் கூறினார். "அழல் ெசன்ற ம ங்கின் 
ெவள்ளிேயாடா  மைழ ேவண்  லத்  மாாி நிற்ப" (பதிற் 13) என் ம் "வறி  
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வடக்கிைறஞ்சிய சீ்சால் ெவள்ளி, பயங்ெக  ெபா ேதா டாநிய நிற்ப" (பதிற் 24) 
என் ம் சான்ேறார் கூ தல் காண்க. 
 
    இனிப் பைழய ைரகாரர் "நிலம் பயம் ெபாழிய ெவன்ற , சிலர் அரசு ெசய் ங் 
காலங்களில் மைழ ம் நீ ம் குைறவின்றி யி ந் ம் எவ் விைள ம் சு ங்க விைள ம் 
கால ம் உளவாம்; அவ்வாறன்றி நிலம் பயைனப் ெபாழிந்தாற்ேபால மிக விைளய 
ெவன்றவா" ெறன் ம், சுடர் சினம் தணியெவன்ற , "திங்கள் ம்மாாி ம் ெபய்  
மைழ இைடயறா  வ கின்றைமயின் சுடர் சினம் தணிந்தாற் ேபான்ற ேதாற்ற 
ெமன்றவா" ெறன் ம், "ெவள்ளிெயன்ற  வறி  வடக்கிைறஞ்சிய சீர்சால் ெவள்ளி 
ெயன்றவா" ெறன் ம், "பயங்ெக  ஆநிய நிற்க ெவன்ற , அவ் ெவள்ளி மைழக்கு 
உடலான மற்ைறநாள் ேகாள்க க்குச் ெசல்கின்ற நல்ல நாட்களிேல நிற்க ெவன்றவா" 
ெறன் ம் கூ வர். 
 
    ஆட்சி நலம் இல்வழி, மைழ யின்ைமக்குக் காரணமாகிய நா ம் ேகா ம் 
நிைலதிாித ன், விசும் ம் இடம் சு ங்கித் த மா  ெமன்ப  பற்றி, "விசும்  
ெமய்யகல" என் ம், அதனால் மைழ ேவண் ங் காலத்  விைள  மிகுதிக் ேகற்பப் 
ெபய்  உலகுயிர்கட்கு நலம் ெசய்தலால், "ெபயல் ர ெவதிர" தன் ம், கூறினார். 
இனிப் பைழய ைரகாரர், "விசும்  ெமய்யகல ெவன்ற , அம் மைழ யில்லாைமக்கு 
உற்பாதமாகிய மத் ேதாற்ற மின்ைமயின், ஆகாய ெவளி தன் வ  பண்ைடயில் 
அகன்றாற்ேபாலத் ேதான்ற ெவன்றவா" ெறன் ம், "ெபயல் ர ெவதிர ெவன்ற  மைழ 
இவ் லகிைன யாேன ரப்ேபெனன்  ஏறட் க் ெகாண்டாற்ேபால நிற்ப ெவன்றவா" 
ெறன் ம் கூ வர். 
 
    நாற்றிைச ம் தனித்தனி ேவ ேவ றியல்பினவாதலால், "நால்ேவ  நனந்தைல" 
ெயன் ம், இயல்  ேவ ப ம் பயன் விளத்தற்கண் ஏற்றத் தாழ்வின்றி ஒன் ேபால 
ஆக்கம் எய்தின என்றற்கு, "ஓராங்கு நந்த" என் ம் கூறினார். "நா திைச ம் 
ஒன் ேபாேல பைகயின்றி விளங்க" ெவன்ப  பைழய ைர. 
 
    பயம் ெபாழிய, சினம் தணிய, ஆநியம் நிற்ப, ெபயல் ர ெவதிர, ஓராங்கு நந்த, திகிாி 
ெச த்திய ந்திசிேனார் என ஒ ெசால் வ வித்  க்க. பைழய ைரகாரர், 
ெபாழிய என்ப  தல் நந்த என்ப  ஈறாக நின்றவற்ைற "ஆண்ேடார்" (வாி 12) 
என்பதேனா  கூட்  ப்பர். 
 
    11-12 நின்ேபால்............ஞாலம் 
 
    உைர: நின்ேபால் மன்ற அைசவில் ெகாள்ைகய ராத ன்- நின்ைனப்ேபால் 
ெதளிவாக மாறாத ெகாள்ைகைய ைடயவர்களா யி ந்தைமயால்; இம் மண்ெக  
ஞாலம் அைசயா  ஆண்ேடார்- இவ்வ ச்ெசறிந்த நில லகத்ைத இனி  
ஆண்டார்கள் எ-  
 
    நின் ன்ேனாாி ம் நீ ெகாள்ைகயால் உயர்ந்தாய் என்பார், நின் ேபால் என 
உவைமக்கண் ைவத்ேதாதினார். அவர் வரலாற் க் ெகாள்ைககைள ம் நின் 
ெகாள்ைககைள ம் சீர் க்கிக் கா மிடத்ேத அவ ைடயவற்றி ம் நி்ன் ைடய 
ெகாள்ைக ேமம்பட் த் திகழ்கின்றன ெவன்பார், "மன்ற" என்றார். அைச , தல  
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திாிபின்ேம ம் பின்ன  வ த்தத்தின்ேம ம் நின்றன. ேமல்வ ம் பைக 
த யவற் க்கு எளிைம ற்  அரசு ைற திாிதல் கூடாெதன்றற்கு, "அைசவில் 

ெகாள்ைக" ெயன் ம், ைற ேகா யவழி, வ ைம பிணி த யன நாட் ற் ெப கி 
மக்கட்கு இ ம்ைப பயத்த ன், "அைசயா தாண்ேடார்" என் ம் கூறினார். 
 
    மன்ற ெவன்பதைன "அைசவில் ெகாள்ைகயராத ன்" என்பதேனா  
கூட் ைரக்க. இம் மண்ெக  ஞாலம் என்றதற்குப் பைழய ைரகாரர், "ெபான் 
ஞாலமன்றி இம்மண்ஞால ம் ஆண்டா ெரன்ப  ேதான்ற, மண்ெக  
ஞாலெமன்ற இச்சிறப்பாேன இற்கு மண்ெக ஞால ெமன்  ெபயராயிற்" ெறன்பர். 
 
    இ கா ம் கூறிய : ெகா  டங்க, ரசம் உரற, வாள் ரர் தல் மறவர் 
உள்ளிட்ட தாைனெயா  ெசன்  பைகவர் பிணம் பிறங்க றி, அவர்நாட் க் 
ெக கு  பயிற்றிய ேவந்ேத, இலங்குகதிர்த் திகிாி ெச த்திய நின் ந்திசிேனார், 
நின்ேபால் அைசவில் ெகாள்ைகய ராத ன், இம் மண்ெக  ஞாலம் அைசயா  
ஆண்டார்கள் எனக் கூட்  விைன  ெசய்க. இனிப் பைழய ைரகாரர், "ெகாற்ற 
ேவந்ேத, இலங்கு கதிர்த் திகிாியிைன ைடய நின் ன்ேனார், நிச்சயமாக 
நின்ைனப்ேபால் அைசவில்லாத ேமற்ேகாைள ைடய ராைகயாேல, 
இம்மண்ஞாலத்திைன நிலம் பயம் ெபாழிதல் தலாக நால்ேவ  நனந்தைல ஓராங்கு 
நந்த என்ப  ஈறாக எண்ணப்பட்ட நின் கெழல்லாம் உளவாக அைசவின்றி 
ஆண்ேடாராவர்; அவரல்லார் இம்மண்ஞாலத்தின் ஒேரா விடங்கைள ஆ வதல்ல  

ம் ஆ தல் கூடாதன்ேற ெயனக் கூட்  விைன  ெசய்க" என்பர். 
 
    "ஆண்ேடா ரைசயா  என்ப  பாடமாக்கி அதற்ேகற்ப உைரப்பா ம் உளர். 
இதனாற் ெசால் ய  அவன் ஆள்விைனச்சிறப்பிைன அவன் கு வரலாற்ேறா  
ப த் ச் ெசால் யவாறாயிற் " 
 
    "எறிந்  சிைதந்த என்ப  தலாக மறவெரா  என்ப  ஈறாக நான்க  வஞ்சி 
ய யாய் வந்தைமயான் வஞ்சித் க்கு மாயிற் . அவற் ள் ன்னின்ற ன்ற களின் 
ஈற் ச்சீர்கள் அைசச்சீர்களாக ம் மற்ைறய யின் ஈற் ச்சீர் ெபா ச்சீராக ம் இட் க் 
ெகாள்க. நின்ேபால் என்ற  கூன்" 
--------------- 
 
    7.10. பைறக்குர ல வி. 
    70 
        களி கைடஇய தாள் 
        மா டற்றிய வ ம்  
        சமந்தைதந்த ேவல் 
        கல்லைலத்த ேதாள் 
        வில்லைலத்த நல்வலத்           5 
        வண் ைச கடாவாத் தண்பனம் ேபாந்ைதக் 
        குவி கி சி ெவண்ேடா  ெகாண்  
        தீஞ்சுைன நீர்மலர் மிைலந் மதஞ் ெச க்கி 
        உைடநிைல நல்லமர் கடந்  மறங்ெக த் க் 
        க ஞ்சின ேவந்தர் ெசம்ம ெறாைலத்த          10 
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        வலம்ப  வான்கழல் வயவர் ெப ம 
        நைகயி ம் ெபாய்யா வாய்ைமப் பைகவர் 
        றஞ்ெசாற் ேகளாப் ைரதீ ெராண்ைமப் 
        ெபண்ைம சான்  ெப மட நிைலஇக் 
        கற்பிைற ெகாண்ட கம ஞ் சிடர் தற்          15 
        ைரேயாள் கணவ ண்கிளர் மார்ப 
        ெதாைலயாக் ெகாள்ைகச் சுற்றஞ் சுற்ற 
        ேவள்வியிற் கட  ள த்திைன ேகள்வி 
        உயர்நிைல லகத் ைதயாின் த்திைன 
        வணங்கிய சாயல் வணங்கா வாண்ைம          20 
        இளந் ைண தல்வாின் தியர்ப் ேபணித் 
        ெதால்கட னி த்த ெவல்ேபா ரண்ணல் 
        மாேடா ைற  லக ங் ேகட்ப  
        இ ெமன விழித ம் பைறக்குர ல வி 
        தன் மிைசய ேகா ேதா ந் வன் ம்          25 
        அயிைர ெந வைர ேபாலத் 
        ெதாைலயா தாகநீ வா  நாேள. 
 
    ைற: ெசந் ைறப் பாடாண் பாட் . 
    வண்ணம்: ஒ கு வண்ணம். 
    க்கு: ெசந் க்கும் வஞ்சித் க்கும். 
    ெபயர்: பைறக்குர ல வி. 
 
    1-5 களி ..............நல்வ லத்  
    உைர: களி  கைடஇய தாள் - களி கைள ெநறியறிந்  ெச த்திப் பயின்ற 
தாளிைன ம்; மா டற்றிய வ ம்  - குதிைரகைளப் ெபா தற்குச் ெச த்திப் பயின்ற 
தாள் விளிம்பிைன ம்; சமம் தைதந்த ேவல் - பைகவர் ெசய் ம் ேபாைரக் ெக த்த 
ேவற் பைடயிைன ம்; கல் அைலத்த ேதாள் - கல்ெலா  ெபா  பயின்ற 
ேதாளிைன ம்; வில் அைலத்த நல்வலத்  - வில்ேலந்திப் ெபா  பைகவைர வ த்திய 
நல்ல ெவற்றிைன ைடய  (வயவர்.11) எ- . 
 
    களிற்றின்ேமேல யி ந்  ெச த் ம் ரர் அதன் பிடாிக்கண் இ க்கும் 
கயிற்றிைடேய தம் தாைளச் ெச கி ன் தாளால் தம் குறிப்பிைன ணர்த்திச் 
ெச த் ப வாத ன், அச் சிறப் க் குறித் , அவர் தாைள, "களி  க ைடஇய தாள்" 
என்றார். குதிைரேம ந்  ெபா ம் குதிைர ரர், தம் தாளின் அகவிளிம்பால், 
அவற்றிற்குத் தம் குறிப்ைப ணர்த்திச் ெச த் ப வாக ன், அச்சிறப்  ேநாக்கி, " மா 

டற்றிய வ ம் " என்றார். வ ம் , தாளின் விளிம் . "வ ம்பலம்ப நின்ற பாண் யன்" 
என் ம் வழக்குண்ைம காண்க. ேவ ம் வா ம் என்றவற் ள், ேவல் சிறந்தைமயின் 
அதைன ெய த்ேதாதினா ராக ன், வாள் வன்ைமைய ம் கூறிய வாறாகக் ெகாள்க. 
இனித் ேதாள் வன்ைமக்கு. கற் ேணா  ெபா  மற்பயிற்சி ெபற் க் 
காழ்ப் ற்றி ப்ப  கூ வார், "கல்ல ைலத்த ேதாள்" என்றார். இவ்வா  பைட ரர்க்கு 
ேவண் ம் சிறப்பியல்க ள் களி ர்தல், மா ர்தல், ேவல் வாட் ேபார், மற்பயிற்சி 
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என்பவற்ைறக் கூறி வில்வன்ைம இன்றியைமயாைமபற்றி. "வில்ல ைலத்த நல்வலத்  
வயவர்" என்றார். 
 
    இனி, சமம் தைதந்த ேவல் என்றதற்கு, "மாற்றார் ெசய் ம் சமங்கள் சிைததற்குக் 
காரணமாகிய ேவ ெலன்றவா" ெறன் ம், "ேவெலன்ற  ேவல் ெவன்றியிைன" 
ெயன் ம், "கல்லைலத்த ேதா ெளன்ற  வ ைடைமயால் கல்ைல யைலத்த ேதாள் 
என்றவா" ெறன் ம் பைழய ைரகாரர் கூ வர். 
 
    இதனால், தாளிைன ம், வ ம்பிைன ம், ேவற்பைடயிைன ம், ேதாளிைன ம், 
வில் ைன  ைடய வயவர் எனக் கூட்  க்க. 
 
    6-11. வண் ைச.........ெப ம 
 
    உைர: வண் ைச கடவா - வண் னம் ெமாய்த் ப் பா தல் இல்லாத; தண் பனம் 
ேபாந்ைத - தண்ணிய பைனயின ; குவி கிழ் ஊசி ெவண் ேதா  ெகாண்  - குவிந்த 
அ ம்  ேபான்ற கூர்ைமைய ைடய ெவள்ளிய பனங்கு த்ேதா ; தீஞ் சுைன நீர்மலர் 
மிைலந்  - இனிய சுைனயிடத்  மலர்ந்த குவைளப்  விரவிய கண்ணிையச் சூ ; மதம் 
ெச க்கி - ேபார்க்கு ேவண் ம் மதம் மிகுந் ; க ஞ்சின ேவந்தர் - மிக்க 
சினத்ைத ைடய பைக மன்னர்; உைடநிைல நல் அமர் கடந்  - என் ம் தமக்ேக 

ைடயைமயாகப் ெபற்ற நிைலைமயிைன ைடய நல்ல ேபார்கைள வஞ்சியா  
ெபா தழித் ; மறம் ெக த்  - அவ ைடய ேபார் வன்ைமையச் சிைதத் ; ெசம்மல் 
ெதாைலத்த - இ தியாக அவர  தைலைமயிைன  மறக் ெக த்த; வலம்ப  
வான்கழல் வயவர் ெப ம - ெவற்றி ெபா ந்திய ெபாிய கழலணிந்த ரர்க்குத் 
தைலவேன. எ- . 
 
    ெவண் ேதா  ெகாண்  நீர்மலர் மிைலந் , ெச க்கி, கடந் , ெக த் , ெதாைலத்த 
வயவர் என்  கூட் , அவர்கட்குப் ெப ம என இையக்க. வயவர்ெப ம என்பதைன 
ஒ  ெபயராக்கிச் ேசரமா க்ேக ஏற்றி ப்பி மாம். 
 
    பனந்ேதாட்ேடா  குவைளப் ைவ விரவித் ெதா த்த கண்ணிைய யணிவ  
ேசரநாட்  ரர்க் கியல்பாதலால், ஈண் ம் அதைன ெய த் ேதாதினார். 
பனங்கு த்தில் ேதனின்ைமயின் வண் னம் ெமாய்த் ப் பா தல் இல்ைலயாதலால், 
"வண் ைச கடாவாத் தண்பனம் ேபாந்ைத" ெயன் ம், அதைன அழகிதாகத் 
ெதா த்தணிந்தவழி,  ெவன்  க தி சும் வண் னம் வறி  மீளாைமப்ெபா ட் , 
ேவ  குவைள, ேவங்ைக, வாைக த ய க்கைள விரவித் ெதா த்தணி ம் 
இயல்பினால், "ெவண்ேதா  ெகாண்  தீஞ்சுைன நீர்மலர் மிைலந் " என் ம் 
கூறினார். பனங் கு த்தால் குவிந்த அ ம் ேபால ைடந்த  ஊசிேபாலக் கூாிதா 
யி த்தல்பற்றி, "குவி கிழ் ஊசி ெவண் ேதா " என்பராயினர். "வட்கர் ேபாகிய 
வளாிளம் ேபாந்ைத, உச்சிக்ெகாண்ட சி ெவண்ேடா " ( றம். 100) என்  பிற ம் 
கூ தல் காண்க. தீஞ்சுைன நீர்மலர் என்றற்கு நீலமலர் சிறப் ைடத்தாயி ம், 
குவைளப் ேவ ேபாந்ைதயிற் ெறா க்கும் ெபாற் ைடைமயால், அ  
ெகாள்ளப்பட்ட . "ெவண்ேதாட் டைசத்த ெவாண் ங் குவைளயர்" (பதிற். 58) என்  
பிற ம் கூ ப. ேபா டற் த ம் அதன்கண் ெவற்றி ெப த ம் தமக்கு நிைலயாகக் 
ெகாண்  சிறக்கும் ேவந்த ெரன்பார். பைக ேவந்தைர, க ஞ்சின ேவந்த ெரன் ம், 
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"உைடநிைல நல்லமர்" என் ம் சிறப்பித்தார். உைடநிைல ெயன்ப , "உைடப்ெப ஞ் 
ெசல்வம்" (பழ. 200) என்ப ேபால நின்ற . இவ் வியல்பினரான ேவந்தைர ம் 
ெவன்  அ ப்ப த்திக் ெகாண்டைம ேதான்ற, "ெசம்மல் ெதாைலத்த" என்றார். கா ற் 
கழல் யாப்  ெவற்றி ெப ம் ரர்க்ேக ெப ைம த த ன், "வலம்ப  வான்கழல் 
வயவர்" என்றாெரன வறிக. ெவன்றி ெப தற்குக் காரணமான சிறந்த கழெலன் 
பா ளர். 
 
    12-16. நைகயி ம்...........மார்ப 
 
    உைர: நைகயி ம் ெபாய்யா வாய்ைம - விைளயாட்டா ம் ெபாய் கூ தைல 
யில்லாத வாய்ைமயிைன ம்; பைகவர் றஞ் ெசால்ேகளா - பைகவர்தம் றத்ேத 
இகழ்ந்  கூ ம் ெசாற்கைள ஏறட் க்ெகாள்ளாத; ைரதீர் ஒண்ைம - குற்றம் நீங்கிய 
அறி விைன ம்; ண் கிளர் மார்ப - ணார மணிந்த மார்பிைன ம் உைடேயாய்; 
ெபண்ைம சான்  - நாணம் நிைறந் ; ெப  மடம் நிைலஇ - ெபாிய மடெமன் ம் 
குணம் நிைலெபற் ; கற்  இைறெகாண்ட - கற்  ெநறிக்கண்ேண தங்கின; கம ம் 
சுடர் தல் - மணம் கம ம் ஒளி ெபா ந்திய ெநற்றியிைன ைடய; ைரேயாள் கணவ 
- உயர்ந்தவட்குக் கணவேன எ- . 
 
    ெபாய்யாைம, அறம் பலவற் ள் ம் சிறந்தைம ணர்ந்  அதைன 
விைளயாட் ம் ெநகிழா  ஓம் ம் நற்பண்பிைன வியந் , "நைகயி ம் ெபாய்யா 
வாய்ைம" என்றார். விைளயாட்டாகக் கூ ம் ெபாய் யார்க்கும் என் ம் எத் ைண ம் 
தீைம பயவாதாயி ம் ெகாள்ளற்பால தன்ெறனத் தள்ளி ெயா குவ  வாய்ைமயாம் 
என்றற்கு நைகயி ம் ெபாய்யாைம என்னா  "ெபாய்யா வாய்ைம" என்றாெரன 
வறிக. நைக, விைளயாட் . "நைகேய ம் ேவண்டற்பாற் றன் " (குறள். 87) ெபாய்யா 
வாய்ைம, ெபாய்யாைமயாகிய வாய்ைம; "ெபாச்சாவாக் க வி" (குறள். 53) என் 

ழிப்ேபால. பைகவர் எஞ்ஞான் ம் றத்ேத குற்றங்கூறி இகழ்வ  இயல்பாத ன், 
அதைனக் ேகட்  மனவைமதி குைலவதி ம், ேகளா  அவைர ேவெரா  
ெதாைலத்தற்குாிய கால ம் க வி ம் இட ம் ேநாக்கி யி த்தல் அறி ைட ேவந்தற்கு 
ஆண்ைம ம் க ம் பயத்த ன், "பைகவர் றஞ்ெசாற் ேகளாப் ைரதீர் ஒண்ைம" 
ெயன்றார். ைரதீர் ஒண்ைம ெயன்றதனால், பைகவர் றத்ேத இனிைம ேதான்றக் 
கூ வனவற்ைற ம் ெகாள்ளாைம கூறியவாறாயிற் . "நல்ல ேபால ம் நயவ 
ேபால ம், ெதால்ேலார் ெசன்ற ெநறிய ேபால ம், காத ெனஞ்சி  மிைட கற் 
கலம ம், ஏதின் மாக்கள் ெபா ெமாழி ெகாள்ளா ," ( றம். 58) என்  சான்ேறார் 
கூ தல் காண்க. வாய்ைம ம் ஒண்ைம ம் ைறேய உைர ணர் கட்கு 
அணியாயினைமயின், உடற்கு அணியாகும் ணிைன, " ண்கிளர் மார்ப" 
என்ெறாழிந்தார். 
 
    இனி, அரசமாேதவியின் நலம் கூ வார், நாணேம உ வாய்க் ெகாண்  விளங்கும் 
ஒட்பத்ைத, "ெபண்ைம சான் " என்றார். ெபண்ைம, ெபண்கட்குாிய அைமதித்தன்ைம 
யாயி ம், ஈண் ச் சிறப் ைடய நாண்ேமல் நின்ற . ெபண் ாின் உ  
நாணத்தாலாய ெதன்பதைன, "நாண்ெமய்க்ெகாண் டீட்டப்பட்டார்" (சீவக. 1119) 
என்  பின்வந்த சான்ேறா ம், "ெபண்ைம தட்ப ண்ணிதிற் றாங்கி" (நற். 94) எனப் 
பண்ைடநாைள இளந்திைரயனா ம் கூ தல் காண்க. இனிப் ெபண்ைம சான் 
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ெறன்றற்கு, ெபண்பாற்குாிய ெவனப்பட்ட (ெதால் ெபா. ெபா. 15) "ெசறி ம் , நிைற ம், 
ெசம்ைம ம், ெசப் ம், அறி ம், அ ைம ம்" நிைறயப்ெபற்  என் மாம். மடமாவ , 
தான் தன் அறிக விகளால் ஆராய்ந்  ெகாண்டதைன எத் ைண இைட ம் 
இைடயீ ம் எய்தி ம் விடாைம. இஃ  அறிவின் திட்பத்தால் விைள ம் பயனாத ன் 
"ெப மடம்" என்றார். தான் தன் வாழ்க்ைகக்குத் ைணயாகக் ெகாண்ட காதலற்கு 
நலந் த வனவன்றிப் பிறவற்றின்பால் மடம்பட நிற்றல்பற்றி, மடம் எனப்ப வ 
தாயிற் . ஈத் வக்கும் இன்ப ம் க ம் க ேவார் பிறவற்றின்பால் மடம் 
ப தல்பற்றி, ெகாைடமடம் ப தல் ேபால்வ ; இதற்கு ேவ  பிற கூ த ண் . 
கற்பாவ , தன்ெமன்ைமத் தன்ைமையப் ெபற்ேறாரா ம் சான்ேறாரா ம் 

ன் கத்தா ம் இயற்ைக யறிவா ம் அறிந்  எக்காலத் ம் தன்ைனப் 
பா காத்ெதா கும் அறி ைடைம. நிைன , ெசால், ெசயல், என்ற ன் ம் கற்  
ெநறிேய நிற்ற ன், "கற்பிைற ெகாண்ட ைரேயாள்" என்றார்,. இனி, இதற்குக் 
கற்பால் இைறைமத் தன்ைமெபற்ற ைரேயாள் என் ைரப்பி  மைம ம்.ஈண் க் 
கூறப் படா  எஞ்சிநிற்கும் நற்குண நற்ெசய்ைகக ெளல்லாம் அகப்பட, " ைர ேயாள்" 
என்றார். ெசால் க்கு வாய்ைம ம், நிைன க்கு ஒண்ைம ம் ேபால 
உயிர்வாழ்க்ைகக்குத் ைணைமயாம் இைய பற்றி, " ைரேயாள் கணவ" என்பைத 
இைடேய கூறினார். 
 
    17-19 ெதாைலயா.......இன் த்திைன. 
 
    உைர: ெதாைலயாக் ெகாள்ைகச் சுற்றம் சுற்ற-குன்றாத ேகாட்பாட் ைன ைடய 
சான்ேறாராகிய சுற்றத்தார் நீங்கா  சூழ; ேவள்வியின் கட ள் அ த்திைன-
ேபார்க்களத்ேத பைகவைர ெவன்  ெசய் ம் களேவள்வியால் ெவற்றிக்கட ட்குப் ப  

ட்  அதைன மகிழ்வித்தாய்; உயர்நிைல லகத்  ஐயர்- ர ல கத்  வா ம் 
சான்ேறாைர; ேகள்வி இன் த்திைன-அவர் ெசய்த ரச்ெசயல்கைளப் லவர்பாட 
இ ந்  ேகாட்குமாற்றால் மகிழ்வித்தாய் எ- . 
 
    உயிர்க்கி தி வந்தவிடத் ம் அறத்திற் றிாியாக் ேகாட்பாட்ைட ைடயராய் 
ேவந்தற்கு ெமய்ந்நிழல்ேபாலப் பின்ெசன்  உ தியாவன ஆற் ம் உள்ள ைடய 
ராத ன், "ெதாைலயாக் ெகாள்ைகச் சுற்றம்" என்றார். தம்மாற் சுற்றப்பட்ட தைலவன் 
ெசல்வம் வ  த யன ெதாைலந்தவழி ம், அவைன நீங்கா  பைழைம பாராட் ம் 
பண்பினராதல் பற்றித் ெதாைலயாக் ெகாள்ைகச் சுற்றத்தார் எனச் சிறப்பித்தாெரன 
வறிக. "பற்றற்ற கண் ம் பைழைம பாராட் தல் சுற்றத்தார்கண்ேண ள" (குறள். 52) 
என்  ஆசிாியர் கூ தல் காண்க. ெவல்ேபாரண்ணலாத ன், ெவற்றி ெயய் ந்ேதா ம் 
களேவள்வி ெசய்  கட ளைர மகிழ்விக்கின்றா ெனன்றற்கு, "ேவள்வியிற் கட ள் 
அ த்திைன" என்றார். "அரசுபட வம ழக்கி, ரசுெகாண்  களம் ேவட்ட, அ திற 

யர் கழ் ேவந்ேத" (ம ைர. 128-30) என்  சான்ேறார் கூ தல் காண்க. இனி, 
ேவள்விெயனப் ெபா ப்படக் கூறினைமயின்,. பார்ப்பார் ேவ◌்கும் ேவள்விக்கும் 

ைண ாிந்  ேவட்பிக்கு தல்வனாய்க் கட ளைர இன் த்திைன ெயன்பா  
ளர். 

 
    ேகள்வி ெயன் ழி ஏ ப்ெபா ட்டாய இன்  விகாரத்தாற் ெறாக்க . அறப்ேபார் 

ாிந்  உயிர் றந்ேதார் ர ைற ம் றக்கம் குவ ராத ன், அவர்கைள 
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"உயர்நிைல லகத் ைதயர்" என்றார். அவ ைடய ஒ கலாற்ைற ம் 
ேபார்த்திறைன ம் லவர் பாட, பாணர் இைசக்க, கூத்தர் கூத்தியற்றக் கண் ம் 
ேக◌் ம் சிறப்பித்தலால் அவர் இன் வர் என்ற க த்தால், "ேகள்வியின் உயர்நிைல 

லகத்ைதயர் இன் த்திைன" ெயன்றார்,. இக்ெகாள்ைக பத்தாம் ற்றாண் ம் 
இ ந் வந்த  என்றற்குத் தி த்தக்கேதவர் எ திய சீவகசிந்தாமணி சான்  
பகர்கின்ற . இனி, ஈண் க் கூறிய ஐயைர னிவராக்கி, அவ ைரத்த 
மைறகைளேயா வ  அவர்கட்கு இன்பம்ெசய்  ெமன் ெகாண் , இ  கூறினா 
ெரன்பா  ளர். 
 
    20-22 வணங்கிய.....அண்ணல் 
 
    உைர: வணங்கிய சாயல்-நட்பைமந்த சான்ேறார்க்குப் பணிந்ெதா கும் 
ெமன்ைமயிைன ம்; வணங்கா ஆண்ைம-பைகவ ர்க்கு வணங்காத ஆண்ைமயிைன  

ைடய; இளந் ைணப் தல்வாின்-இளந் ைணயாகிய மக்கைளக்ெகாண் ; தியர்ப் 
ேபணி- தியராகிய ெபாிேயார்க்குாிய ெதாண் ைனச் ெசய்வித் ; ெதால் கடன் 
இ த்த-ெதான் ெதாட்ட தம் கடைமயிைன ஆற்றிய; ெவல்ேபார் அண்ணல்-
ெவல் கின்ற ேபாைர ைடய அண்ணேல; 
 
    தாம் பிறந்த கு யின் நலத்ைதப் ேப ம் நண்பைமந்த சான்ேறார்க்கு 
அடங்கிெயா கும் நல்லாற்றிைன, "வணங்கிய சாயல்" என்றார். 
அடங்கிெயா குமிடத்  ெமன்ைமப் பண்பல்ல  பிறிெதான் ம் ேதான்றாைமயின் 
"சாயல்" என் ம், வணக்கமில்வழி, திேயாரால் தம் ெதால்கு வர ம் ெதால்ேலார் 
ேமற்ெகாண்  சிறந்த ெதான்ெனறி மாண் ம் உணர்த்தப்படாவாக ன், "வணங்கிய" 
என் ம் கூறினார். இைளயார்பால் ேதான் ம் அடக்கம் சிறப்பாதல்பற்றி, அதைன 

தற்கண் ைவத்ேதாதினார். இளைமயிேல மானத்தின் நீங்கா ஆண்ைம நற்கு ப் 
பிறந்ேதார்க்குக் க விேல வாய்த்த தி வாதல் ேதான்ற, "வணங்கா ஆண்ைம" 
ெயன்றார். வணங்காைமக் ேக வாகிய ஆண்ைம "வணங்கா ஆண்ைம" 
ெயனப்பட்ட . ஆடவர் பிற ைறக்கு ேவண்டப்ப த ன், தியர்ப்ேப ம் 
நல்லறத்ைத "இளந் ைணப் தல்வாின்" ஆற்றினான் என்றார். திேயார், ைம 
ெயய் ன் நா  காத்தற்கு "அறி  ேவண் யவழி அறி  உதவி ம் வாள் ேவண் வழி 
வா தவி ம்" ( றம். 179) ைண ாிந்ேதார். அவைர ைமக்கண் ேப தல் 
நன்றியறிதலாகிய ேபரறமாத ன், " தியர்ப் ேபணித் ெதால்கடன் இ த்த அண்ணல்" 
என்றார். இனி, திேயா ெரன்ற  பிதிரர்க ெளன் ம், அவர்க்கு இல் வாழ்வார் 
ெசய்தற்குாிய கடன் மக்கைளப் ெப தல் என் ம் ெகாண் , இளந் ைணப் தல்வர்ப் 
ேபற்றால் தியராகிய பிதிர்க்குாிய ெதால்கடைன இ த்தா ெயன் ம் கூ ப. ேவ  
சிலர் தாய்மாமன் தலாயினார்க்குச் ெசய் ங் கடன் ெதால்கட ெனன் ம், 
தந்ைதயர்க்குச் ெசய் ங் கடன் பிதிர்க்கடெனன் ம் கூ வர். ைம ற்ற 
சான்ேறார்க்கும் னிவரர்க்கும் தாம் ெபற்ற இளந் ைண மக்கைளத் ெதாண் ெசய்ய 
வி த்தலாகிய ெசயல் வடநாட் ம் நிலவிற் ெறன்பதற்கு இராமாயண ம் பாரத ம் 
சான்  பகர்கின்றன. மகப்ேபற்றால் பிதிரர்கடன் கழி  ெமன் ம் வடவர்ெகாள்ைக 
தமிழ்நாட்டவர்க்கு இல்ைல. தி வள் வர், மகப்ேப  பிதிர்க்கடனி க்கும் 
வாயிெலனக் கூறாைமேய இதற்குச் சான்ற காியாம். ெதால்ேலார்க்கும் இ த்தற்குாிய 
கடனாத ன் ெதால் கடன் எனப்பட்ட . இக் காலத் ம் தமிழ்மக்களிைடேய திேயார், 
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இைளேயார் மணம் ணர்ந்  தம்பால் வாழ்த் ப் ெப வான் அ ழ்ந்  
வணங்குங்கால், "விைரய மக்கைளப் ெபற் த் த க; அம்மக்கள் ைகயால் தண்ணீ 
ர ந்தினால் எங்கள் உயிர் சாந்திெப ம்" என்  வாழ்த் ம் வழக்க ண்ைம 
இக்க த்ைத வ த் ம். இவ்வழக்குச் ேசரேவந்தர் பா ம் இ ந்த ெதன்றற்கு, 
"கடல்பிறக் ேகாட் ய ெசங்குட் வைனக் காச  ெசய் ட் பா ய பரணர்க்கு, 
அவன்தன் மகன் குட் வன் ேசரைலக் ெகா த்த ெசய்திைய இப் பதிற் ப்பத்தின் 
ஐந்தாம் பதிகம் கூ வ  ேபாதிய சான்றாகும். 
 
    இனி, வணங்கிய சாயைல ம் வணங்கா ஆண்ைமயிைன ம் ேசரமா க்ேக ஏற்றி 
ெவல்ேபார் அண்ண ெலன்பதேனா  ப்பா  ளர். 
 
    23-27. மாேடார்..........நாேள. 
 
    உைர: மாேடார் உைற ம் உலக ம் ேகட்ப - ேதவர்கள் வா ம் ெபான் லகத் ம் 
ேகட்கும்ப ; இ ம் என இழித ம் பைறக்குர ல வி - இ ெமன்  
ம கரண ண்டாக ம் பைற ேபான்ற ழக்கத்ைத ைடய அ விகள்; தல் 
மிைசய ேகா ெதா ம் வன் ம் - மிகப் ெபாியவாகிய உச்சியிைன ைடய 

கள்ேதா ம் நிைறந்  விளங்கும்; அயிைர ெந வைர ேபால - அயிைர ெயன் ம் 
ெந ய மைலையப்ேபால; நீ வா ம் நாள் ெதாைலயாதாக - நீ வா ம் வாழ்நாள் 
குைறயா  ெப குமாக எ- . 
 
    மா , ெபான். அவ் லகிைன ைடய ேதவைர "மாேடார்" என்றார், மண் லகத்ேத 
யன்றிப் ெபான் லகத்தவ ம் ேகட்குமா  ழங்குகின்ற ெதன்றற்கு, "உலக ம் 
ேகட்ப" என்றார். அ வியின் நீெரா க்கு இ ெம ம் அ கரண ேவாைச ம், கீேழ 

ழ்ந்தவழிப் பைற ேபான்ற ழக்கு ைடைமயின், "இ ெமன விழித ம் பைறக்குர 
ல வி" ெயன்றார்; "இ ெமன இழித ம் அ வி" ( கு. 316) என் ம், "பைறயிைச 
ய வி" ( றம். 125) என் ம் சான்ேறார் கூ தல் காண்க. இச்சிறப் ப்பற்றி, இதற்குப் 
பைறக்குர ல வி ெயன்  ெபயராயிற்ெறன வறிக. அயிைர, 
ேமற்குமைலத்ெதாடாி ள்ள ெதா  மைல. இதிற் பிறக்கும் அயிைரயா  
ேமைலக்கட ல் வி கிற . அ வி வன் ம் அயிைர ெந வைர ெதாைலயா  
நிைலெப வ ேபால,நீ வா ம் நாள் ெதாைலயாதாக என வாழ்த்தியவா . இவ்வாேற 
பிற ம் "கட ள் அயிைரயின் நிைலஇக், ேக லவாக ெப ம நின் கேழ" (பதிற் 79) 
என்  வாழ்த் தல் காண்க. 
 
    இ கா ம் கூறிய : "வயவர் ெப ம, ைரேயாள் கணவ, ண்கிளர் மார்ப, 
ெவல்ேபா ரண்ணல், ேவள்வியிற் கட ள் அ த்திைன; ேகள்வியின் உயர்நிைல 

லகத்  ஐயர் இன் த்திைன; ஆத ன், ேகா  ெதா ம் அ வி வன் ம் 
ெந வைரேபால, நீ வா ம் நாள் ெதாைலயாதாக" என விைன  ெசய்க. 
 
    இதனாற் ெசால் ய , அவன் ெவன்றி கூறிய திறத்தாேன அவற்குள்ள 
சிறப் க்கைளக் கூறிப் பின்ைன வாழ்த்தியவாறாயிற் . 
 
    ஏழாம் பத்  ல ம் உைர ம் ற் ம் 
    ------------------------------------------ 
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எட்டாம்பத்  
 
    பதிகம் 
 
    ெபாய்யில் ெசல்வக் க ங்ேகா க்கு 
    ேவளாவிக் ேகாமான் ப மன்ேறவி யீன்றமகன் 
    ெகால் க் கூற்றத்  நீர்கூர் மீமிைசப் 
    பல்ேவற் றாைன யதிக மாேனா 
    ெப  ேவந்தைர  டனிைல ெவன்  5 
    ரசுங் குைட ங் கல ங் ெகாண் 
    ைரசால் சிறப்பி ன களம் ேவட் த் 
    கடீர் மகளி ாிரங்கத் ப்ப த் த் 
    தக  ெரறிந்  ெநாச்சிதந் ெதய்திய 
    அ ந்திற ெலாள்ளிைசப் ெப ஞ்ேசர ம் ெபாைறைய 
 
    ம வில் வாய்ெமாழி அாிசில் கிழார் பா னார் பத் ப் பாட் . அைவதாம், 
கு ந்தாண் ஞாயில், உ த்ெத  ெவள்ளம், நிறந்திகழ் பாசிைழ, நலம்ெப  தி மணி, 
தீஞ்ேசற்றி யாணர், மாசித றி க்ைக, ெவன்றா  ணங்ைக, பிறழ ேநாக்கியவர், 
நிறம்ப  கு தி, ண் ைட ெய ழ்த்ேதாள். இைவ பாட் ன் பதிகம். 
 
    பா ப்ெபற்ற பாிசில்: தா ம் ேகாயிலா ம் றம்ேபாந்  நின்  
ேகாயி ள்ளெவல்லாம் ெகாண்மின் என்  காணம் ஒன்ப  றாயிரத்ேதா  அரசு 
கட் ற் ெகா ப்ப, அவர், யான் இரப்ப இதைன யாள்க என்  அைமச்சுப் ண்டார். 
 
    தக ெரறிந்த ெப ஞ்ேசர ம்ெபாைற பதிேனழியாண்  ற்றி ந்தான். 
    -------------------------------- 
 
    8.1. கு ந்தாண் ஞாயில். 
    71 
        அறாஅ யாண ரகன்கட் ெச வி்ன் 
        அ வி யாம்ப ெனய்தெலா டாிந்  
        ெச விைன மகளிர் ம ந்த ெவக்ைகப் 
        ப உப்பக திர்த்த ெமன்ெசந் ெநல் ன் 
        அம்பண வளைவ ைறகுவித் தாங்குக்          5 
        க ந்ேத கிைள ெமாசிந்தன ஞ்சும் 
        ெச ங்கூ  கிைளத்த விளந் ைண மகாஅாின் 
        அலந்தனர் ெப மநின் டற்றி ேயாேர 
        ஊெராி கவர த்ெத ந் ைரஇப் 
        ேபார்சு  கமழ்பைக மாதிர மைறப்ப          10 
        மதில்வாய்த், ேதான்ற லீயா  தம்பழி க்குநர் 
        குண் க ணகழிய கு ந்தாண் ஞாயில் 
        ஆெரயிற் ேறாட்  ெவௗவிைன ேயெறா  
        கன் ைட யாயந் தாீஇப் கல்சிறந்  
        ல வில் ைளய ரங்ைக வி ப்ப          15 
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        மத் க்கயி றாடா ைவகற்ெபா  நிைன உ 
        ஆன்பயம் வாழ்நர் க  டைலமடங்கப் 
        பதிபா ழாக ேவ லம் படர்ந்த 
        வி ந்தின் வாழ்க்ெயா  ெப ந்தி  வற்ெறன 
        அ ஞ்சமத் த நிைல தாங்கிய கர் தல்          20 
        ெப ங்களிற் றியாைனெயா ட ங்கலந் தராஅர் 
        ெமய்பனி கூரா வணங்ெகனப் பராவ ற் 
        ப ெகாண்  ெபய ம் பாசம் ேபாலத் 
        திைறெகாண்  ெபயர்தி வாழ்கநின் ழி 
        உரவ  மடவ  மறி ெதாிந் ெதண்ணி          25 
        அறிந்தைன ய ளா யாயின் 
        யாாிவ ெண ந்தைக வா  ேமாேர. 
 
    ைற: ெசந் ைறப் பாடாண்பாட் . 
    வண்ணம்: ஒ கு வண்ண ம் ெசாற்சீர் வண்ண ம். 
    க்கு: ெசந் க்கு. 
    ெபயர்: கு ந்தாண் ஞாயில். 
 
    1-8 அறாஅ..........உடற்றிேயாேர 
 
    உைர: அறாஅ யாணர் அகன்கண் ெச வின்-நீங்காத  வ வாயிைன ைடய 
அகன்ற இடம் ெபா ந்திய வய டத்ேத; அ வி ஆம்பல் ெநய்தெலா  அாிந்  - 
நிைறந்த க்களாகிய ஆம்பைல ம் ெநய்தைல ம் ெநல் டேன அ த் ; ெச  விைன 
மகளிர்- ெதாகுப்பதாகிய அ வைடத்ெதாழில் ெசய் ம் உழவர் மகளிர்; ம ந்த 
ெவக்ைக - ெந ங்கி ள்ள ெநற்களத்தின்கண்; ப உப் பக  உதிர்த்த - ப த்த 
எ ைமகள் கடா விடப்ப தலால் மிதித்  திர்த்த ெமன் ெசந் ெநல் ன் - ெமல் ய 
ெசந்ெநல் ன்கண்; அம்பண வளைவ உைற குவித்தாங்கு - மரக்கால்கைள 
அளத்தற்காக ெநற்குைவயில் ெச கிைவத்த ேபால; க ந் ேத  உ கிைள - க தாகக் 
ெகாட்  வ த் ம் மிகுதியான குளவிகள்; ெமாசிந்தன ஞ்சும் ெச ங்கூ  - தம்மில் 
ெந ங்கிக் கூ யி ந்  உறங்கும் ெச ைமயான கூட் ைன: கிைளத்த - கைலத்த; 
இளந் ைண மகாஅாின் - இளஞ்சிறார்கள் ேபால; ெப ம - ெப மாேன; நின் 
உடற்றிேயார் - ெநன்ேனா  ெபாரக் க தி மா பட்ேடார்; அலந்தனர் - அலமந்  
வ ந்த ற்றனர் எ- . 
 
    குளவியினம் தம்மிற் கூ த் ெதாக்கியி க்கும் கூ , ெநற்குைவக்கும், குளவி, உைற 
குவித் க்கிடந்த அம்பணவளைவக்கும், அக் கூட்ைடக் கைலத் விட்ட இளந் ைணச் 
சிறார்கள் அைவ ெகாட் ெமன்  அஞ்சி ைலக் ெகா வராய்ச் சிதறி ேயா தல் 
ேசரமாைனப் பைகத் ப் ெபா தவர் ெகட்  அலம தற்கும் உவமமாயின. 
 
    யாணர், ைம; ஈண் ப் வ வாய் ேமற் . ஆர்  எனற் பால  அ வி ெயன 
நின்ற ; ஆர்தல், நிைறதல். ஆர்ந்ெதன்ப  அ ந்ெதன நிற்ப  (க  22) ேபால, ஆர்  
அ   ெயனத் திாிந்  பின் அ வி ெயனக் கு கிற் . அ வி யாம்பல் என்பதற்குப் 
பைழய ைரகாரர், நீாின் ஆம்பல் என்  ெபா ள் கூறி, "என்றதனாற் பயன், 
நீர்க்குைறவற்ற ஆம்பல் என்பதாம்" என் ம், "எண்ணின் ஆம்பைல நீக்குதற் ெகன்ப  
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ெமான் " என் ம் கூ வர். ஒ , எண்ெணா . அாிந்ெதனேவ, ெநல் டேன அாிதல் 
ெபற்றாம். அாிந்த ெநற்சூட்ைடக் களத்ேத ேசர்த் க் கடாவிட் த் ற்றி ெநற்பயன் 
ெப பவாத ன், "ப உப்பக திர்த்த ெமன்ெசந்ெநல்" என்றார். ெவக்ைக, ெநற்களம். 
அாிந்  ம ந்த ெவக்ைகெயன க்க. ெச விைன மகளிர் என் ழி ெநல்லாிந்  
ெதாகுத்தலாகிய விைன ஈண் ச் ெச விைன ெயனப்பட்ட . மகளிர் அாிந்  
ம ந்தி க்கு மிடம் ெவக்ைக யாதல்பற்றி, ம ந்த ெவக்ைக ெயன்றார். 
பைழய ைரகாரர், "அாிந்  பக திர்த்த எனக்கூட் ப் பகட்டாெனன உ  விாிக்க" 
என்பர். ெசறிவைள மகளிர் என்  பாடங்ெகாண் , "உழவர் ெபண் மக்கள் 
விைளயா தற்கு வய ற் பயிர் ெகாள்ளாதேதா ாிடமின்ைமயின் ஆண்  அவர்கள் 
மிக்க களம்" ெசறிவைள மகளிர் ம ந்த ெவக்ைகயாயிற் ெறன்பர். ெச விைன மகளி 
ெரன்ேற ெகாண் , மகளிைர விைளயாட்  மகளிராகக் ெகாள்ளின், விைனயிைன 
ஆகுெபயரால் விைன ாி ம் உழவர்க் ேகற் க. 
 
    பக  ெகாண்  கடாவிட் த் ெதழித் ம் பண் ேலற்றிப் பகட் னால் 
ெகாணர்வித் ம் ெநற்பயன் ெகாள்ளப் ெப த ன், "பக திர்த்த ெமன்ெசந்ெநல்"எனப் 
பகட்டால் விேச த்தார்.; பிற ம், "பக த  ெசந்ெநல்" ( றம்.390) என்றல் காண்க. 
ெசந்ெநல், ெவண்ெணல் ேபா ம் ெநல்வைக. ெமன்ைம, "ேசாற்ற  ெமன்ைம" 
ெயன்ப  பைழய ைர. 
 
    ய்ைம ெசய்த ெசந்ெநல்ைலப் ெபான்மைலேபாற் குவித் , அதைன 
அளத்தற்ெகன்  அம்பண வளைவையச் ெச கி ைவத்தி ப்ப , கூட் டத்ேத 
குளவியினம் இ ப்ப  ேபாற ன், "அளைவ ைறகுவித் தாங்கு" என்றார்.அளைவைய 
ெநற்குைவயில் உைறவித்தலாவ , அதன் உட் றத்ேத ஒ  பகுதி ெநல் ப்பப் 

ைதத்தல். உைறவித்தல், குச் சாாிைய ெபற்  உைறகுவித்தல் என வந்த . அளைவ, 
ெதாழிற் ெபயர்; நான்காவ  விகாரத்தால் ெதாக்க . இதைன இற்ைறப் ேபா ம் 
ெநற்களங்களி ம் ெநல் விற்கும் களாிகளி ம் காணலாம். பண்ைட நாைளய 
அம்பணம் ங்கிலாலாய ; இற்ைற நாைளய அம்பணம் இ ம்பினாலா ; இ ேவ 
ேவ பா . ேத , ெகாட் ம் குளவி; தான் குறித்த ெபா ைளக் ெகா க்கினால் 
ெத வ பற்றித் ேத  எனப் ெபயர் ெபற்ற . ெகாட் யவழி ண்டாகும் ன்ப 
மிகுதிபற்றி, க ந்ேத  என்றார். அ  வா ம் கூட்ைட யழிக்கின், அழிப்பாைரச் சூழ்ந்  
ெத ம் இயல்பிற்றாதல்பற்றி, திேயார் அ  ெசய்யாராத ன், கூட்ைட யழிப்பவர் 
இளஞ் சிறார் என்ப ெகாண் , "ெச ங் கூ  கிைளத்த இளந் ைண மகாஅர்" 
என்றார். ெமாசிதல், நிைறதல். மகாஅர், இைளேயார் ேமற் ; "சி  ெதாழில் மகாஅர்" 
(அகம் 206) என் ழிப் ேபால. ெச ங்கூ  கிைளத்த மகார் குளவியின் க ந்ெதறற் கஞ்சி 
யலந்  ைலக் ெகா வராய் ஓ  லம வ ேபால, "நின் உடற்றிேயார் அலந்தனர்" 
என்றார். 
 
    க ந்ேதற் கிைள, மகாஅர்பால் பைக நிைனயா  தன் ெச ங்கூட் ன்கண் 
உ கிைள டன் ஞ்சும் என்றதனால், நீ ம் நின் ெச மைனக்கண் கிைள டன் இனி 
தி க்கின்றைனேய யன்றி, பிறைரப் பைகக்கின்றா யில்ைலயாயி ம், மகார்தம் 
இளைமயால் கூ  கிைளந்  வ ந் வ  ேபால, நின் உடற்றிேயார் தம் 
அறியாைமயால் ேபார் விைளத் க் ெக வாராயினர் என்ற ன், "அலந்தனர் நின் 
உடற்றிேயார்" என் ம், "ெப ம"என் ம் கூறினார். இனிப் பைழய ைரகாரர், 
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"அளைவக்ெகன நான்காவ  விாிக்க" என் ம், "க ந்ேத கிைள, க தாகத் 
ெத தைல ைடய மிக்க குளவியினம்" என் ம், "ெமாசிந்தன ெவன்ற , 
ெமாய்த்தனவாய் என் ம் விைனெயச்ச ற்" ெறன் ம் கூ வர். 
 
    ெநற் குைவ ம் அம்பண வளைவ ம் குளவியினத்தின் ெச ங் கூட்ைட ம் 
குளவிைய ம் சிறப்பிக்கும் உவமமாயின; இைவ உ வமம் குளவி ம், அதன் கூ ம், 
அக்கூ  கிைளக்கும் இளந் ைண மகாஅர் என்ற ன் வைமக ம் ேசரமாைன ம் 
அவன் நகைர ம் பைகவைர ம் சுட் த் ெதாழி வமமாயின. ஆகேவ இைவ 
அ த் வர வமமாகாைம யறிக. இனி, உைற குவித்தல் என்பதைன இ ெசாற்படப் 
பிாித் , உைறயாகக் குவித்தல் என் ெகாண்  அளைவயின் உைரயிட்ட வாயிடத்ேத 
குவிக்கப் ப வ ேபால நிலத்ேத குவித் ைவத்தல் என்  உைரத்த  ெமான் . அ  
ெபா ளாயின், உைறயாகக் குவித்த ெநல் ைனச் ெச ங் கூட் ற்கு உவமமாகக் 
ெகாள்க. 
 
    இதனாற் கூறிய : மகளிர் ம ந்த ெவக்ைககண் ெதாகுத்த ெநல் னிடத்ேத அம்பண 
வளைவ உைறகுவித் தாங்கு, க ந்ேதற் கிைள ஞ்சும் கூ  கிைளத்த மகாஅாின், 
நின் உடற்றிேயார் அலந்தனர் எனக்கூட்  விைன  ெசய்க. 
 
    9-13. ஊெராி………….ெவௗவிைன 
 
    உைர: ேபார் சு  எாி ஊர் கவர - ேபாாின்கண்ேண சு தற்காக எ த்த தீயான  
பைகவர் ஊர்கைளக் கவர்ந் ண்டலால்; கமழ் ைக - சு நாற்றம் நா கின்ற ைக; 
உ த்ெத ந்  உைரஇ - மிக்ெக ந்  பரந் ; மாதிரம் மைறப்ப - திைசகைள மைறக்க: 
ேதான்றல் ஈயா  - ெவளித் ேதான்றாமல்; மதில் வாய் - மதிற்குள்ேள யி ந் ; தம் பழி 
ஊக்குநர் - தம் குற்றத்தால் பழி ெசய் ெகாள் ம் பைகவ ைடய; குண் கண் அகழிய 
- ஆழ்ந்த இடத்ைத ைடய அகழியிைன ம்: கு ந்தாள் ஞாயில் - கு கிய 
ப கைள ைடய ஞாயிைல ைடய; ஆர் எயில் ேதாட்  ெவௗவிைன - கடத்தற்காிய 
மதிற்காவைல யழித் க் கவர்ந் ெகாண்டைன, யாதலால் எ - . 
 
    ேபா டற் ேவார் பைகப் லத்ேத தீ ைவத்தல் ைறயாக ன், ேபார்சு  எாி 
என்றார். இதைன எாிபரந்ெத த்த ெலன் ம் உழ லவஞ்சி ெயன் ம் ஆசிாியன்மார் 
கூ ப. ஊர் ம் எாி பர வதால் ைகமிக்ெக ந்  எம்ம ங்கும் சூழ்ந் ெகாள் ம் 
திறத்ைத, “உ த்ெத ந் ைரஇப் ேபார்சு  கமழ் ைக மாதிரம் மைறப்ப” என்றார். 
இனி, “எாி உ த்ெத ந் ைரஇ ஊர் கவர” என்  இையப்பி  மைம ம். பைழய 

ைரகார ம், “உ த்ெத ந் ைரஇ ஊர் எாி கவர எனக் கூட் க” என்றால் காண்க. 
பைகவர் ஊாிடத்ேத நீ எ த்த தீயான  அவ் ர்கைளக் கவர்ந் ண்ண அதனால் 
எ ந்த ெப ம் ைக மாதிரம் மைறக்க, நீ அப்பைகவ ைடய எயிைல ெவௗவிைன 
ெயன்பார். “ஆெரயில் ேதாட்  ெவௗவிைன” ெயன்றார்; “நீ டன்ேறார் மன்ெனயில் 
ேதாட்  ைவயா” (பதிற். உ ) என்ற பிற ம் கூ தல் காண்க. 
 
    பைகவர் றமதிைலச் சூழ்ந் ெகாண்டவழி, அஞ்சா  ெவளிப் ேபாந்  அவைரப் 
ெபா தழித்  ேவறேலா, அப்ேபாாிைடப் பட்  ழ்தேலா இரண்  ெலான்ைறச் 
ெசய்யா  அகமதிற்கண் அைடபட்  ம ந்தி த்தலால் ெப ம் பழிேய 
விைள மாத ன், “மதில்வாய்த் ேதான்ற லீயா  தம்பழி க்குநர்” என்றார். ேதான்ற 
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லீயா ெதன்ப  ேதான்றாம ெலன் ம் ெபா ட் . பைழய ைரகார ம் “ேதான்ற 
லீயாெதன்ற  ேதான்றா ெதன் ம் விைனெயச்சத் திாிெசால்” என் ம், “ேதான்ற 
லீயாமெலனத் திாிக்க” என் ம் கூ வர். 
 
    ஞாயில், மதி ன் அகத்ேத றத்ேதார் அறியாவைக யி ந்  அம்  ெதா க்கும் 

க்ேகாண வைற. இதைன எப் ைழ ஞாயிெலன்பர். மதிற்றைலயில் ேம டத்ேத 
சி சி  ப கைள ைடத்தா யி த்தல்பற்றி, இதைனக் “கு ந்தாள் ஞாயில்” என்றார். 
விற்ெபாறி யி ந்  எந்திரத்தால் அம்  ெசாாிய அதற்கு இடனாகிய ஞாயிைலத் 
தா ைடய ேபாலக் கூ ம் சிறப் ப்பற்றி, கு ந்தாள்ஞாயி ெலன்  இப் பாட் ற்குப் 
ெபயராயிற் . “கு ந்தாள் ஞாயிெலன்ற  இைடயிைடேய மதி ன் அ யிடங்கைளப் 
பார்க்க அவற்றிற் கு கிக்கு கி யி க்கும் ப ைய ைடய ஞாயிெலன்றவா ” 
என் ம், “இவ்வா  கூறிய சாதிப் பண்பா ம், ப ையத் தாெளன்  கூறினப யா ம் 
இதற்குக் கு ந்தாண் ஞாயில் என்  ெபயராயிற்” ெறன் ம், “ெவௗவிைன ெயன்ற  
விைனெயச்ச ற்” ெறன் ம் பைழய ைரகாரர் கூ வர். 
 
    13-24. ஏெறா ………………..ஊழி 
 
    உைர: ஆன்பயம் வாழ்நர் - ஆன்பயன் ெகாண்  வா ம் இைடயர்கள்; ஏெறா  
கன் ைட ஆயம் தாீஇ - ஏ க டன் கன் கைள ைடய ஆனிைரகைளக் ெகாணர்ந்  
த தலால்; ல வில் இைளயர் - லால் நா ம் வில்ேலந்திய ெவட்சியாராகிய 
நின் ரர்; கல் சிறந்  - அவர்பால் வி ப்பம் மிக்கு; அங்ைக வி ப்ப - தாம் 
ைகப்பற்றிய ஆனிைரகைள ம் விட்ெடாழிய; மத் க் கயி  ஆடா ைவகற்ெபா  - 
தயிர் கைட ம் மத்தினிடத்ேத கயிறாடாத வி யற்ேபாதின்கண்; நிைன உ - 
நின்ைனப் கலைடய நிைனந்  ேபாந் ; க ள் தைல மடங்க - க ெளன் ம் 
இைடயர் தைலவன் தைலவணங்கி நின்றதனால்; பதி பாழாக ேவ  லம் படர்ந்  - 
ஊர்கள் பல ம் பாழ் ப ம்ப யாகப் பைகவர் நா  ேநாக்கிச் ெசன் ; வி ந்தின் 
வாழ்க்ைகெயா  -  வ வாய்ெகாண்  இனி  வாழ்தற் ேக வாகிய 
ெசல்வத்ேதா ; ெப ந் தி  அற்ெறன - தம் ன்ேனார் ஈட் ைவத்த ெப ஞ் ெசல்வ ம் 
இனிக் ெகட்டெதன் ெறண்ணி; அ ஞ்சமத்  அ நிைல தாங்கிய - கடத்தற்காிய 
ேபாாின்கண் த த்தற்காிய ேபார்நிைலையத் த த் ச் சிறந்த; கர் தல் 
ெப ங்களிற்  யாைனெயா  - ள்ளி ெபா ந்திய ெநற்றியிைன ைடய ெபாிய 
களிற்றியாைனகைள ம்; அ ங்கலம் தராஅர் - அாிய அணி கலன்கைள ம் 
திைறயாகச் ெச த்தாத பைகேவந்தர்; ெமய்பனி கூரா-உடல் ந க்கம் மிகுந் ; 
அணங்ெகனப் பராவ ன்- வ த்தக்கூ ய ெதய்வெமன நின்ைன நிைனந்  
பர வதால்; ப  ெகாண்  ெபய ம் பாசம்ேபால- தன்னால் தாக்குண்டார் உயிைரக் 
ெகாள்ளா  அவர் இட்ட ப யிைனக் ெகாண்  நீங்கும் ேபய் ேபால; திைறெகாண்  
ெபயர்தி-அவர் இ ம் திைறகைளக் ெகாண்  அவர் உயிைர யளித் விட் த் தி ம்பி 
ஏகுகின்றாய்; நின் ஊழி வாழ்க-நினக்குத் ெதய்வத்தால் வைரய க்கப்பட்ட வாழ்நாள் 

ம் இனி  வாழ்வாயாக எ-  
 
    க ள் என்பவன் ஆயர் தைலவனாய் ஏைன ேவந்த டன் ெப ம் பைக 
ெகாண் ந்தவன்; அதனாற் அவைனப் பிற ம் "ெபா  ரெணய்திய க ள்" 
(பதிற்.88) என்றல் காண்க. அவனி ந்த நகைர ற்றி, அவ ைடய ஆெரயில் 
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ேதாட் ைய நீ ெவௗவிக் ெகாண்டைமயின், அவன் அைடமதிற்பட் க் கிடப்ப, அவன் 
கீழ் வாழ்ந்த இைடயர்கள் ேவ  கல் காணா  தம் ைடய ஆனிைரகைளத் தாேம 
ெகாணர்ந்  தந்  அ ள் ேவண்  நின்றைம ேதான்ற, "ஆன்பயம் வாழ்நர் ஏெறா  
கன் ைட ஆயம் தாீஇ" என்றார். ஆனிைரயான் வ ம் பாற்பயன் ெகாண்  உயிர் 
வா ம் இயல்பினராயி ம், அவற்ைறத் தந்ேத ம் நின் அ ணிழல் வாழ்  ெப தல் 
ேவண் ெமன நிைனந்தன ெரன்பார், "ஆன்பயம் வாழ்நர்" என் ம் கூறினார். தம் 
உயிர் ெகா த்  அ ள் ேவண் னர் என்ப  க த் . அ கண்ட நின் ரர் தாம் 

ன்ேப ேபாந்  ெவட்சி ெநறியிற்ைகப்பற்றிய அவர்தம் ஆனிைரகைள அ ளால் 
வழங்கினைமயின், " கல் சிறந்  அங்ைக வி ப்ப" என்றார். பைகவர் தாம் உயிர் 
வாழ்தற் ேக  வாயவற்ைறத் தாேம தந்  றங்காட் த ம் சீாிய ெவற்றி 
யின்ைமயின், " கல் சிறந்" ெதன்றார். இவ்வாயர் தற்கண் தம் ஆ ம் ஆண்ைம ம் 
உள்ளள ம் ெபா நின்றைம ேதான்ற, வில்ேலந்திய ரர் சிறப்ைப, " ல  வில் 

ைளயர்" என்றார். ெப ந்திரளான மக்கைளக் ெகான்றதனால் வில்ேலந்தி அம்  
ெதா க்கும் ைககள் கு தி ேதாய்ந்  ல  நா தல் ஒ தைல. அம்  ெதா த்  
ஆயர்கைளக் ெகால்லா  அ ள் ெசய் ம் சிறப்  ேநாக்கி "அங்ைக" ெயன்றார். 
பைகத் ப் ெபா தார்ேமல் கண்ேணாடா  அம்  ெச த் ம் ெநறிக்கு இளைம 
ேமம்பட்  நிற்பி ம், அஃ  அ ைடைமயால் சால் ற்றி ந்தைம விளங்க, 
"இைளயர்" என்றார். 
    தன் ரராகிய ஆயர்கள் ெபா வ  விட்  ஆனிைரகைளத் தந்  நின் அ ள் வாழ்  
ேவண் யதறிந்த க ள், தான் அவர்கட்குத் தைலவனாகி ம், தைலைமப் பணியிைன 
யாற் ம் வ யின்ைமயால் நாணிப் பகற்ேபாதிற் ேபாந்  கலைடயா  
ைவகைறக்கண் வ தைல நிைனந்தாெனன்பார், "மத் க் கயிறாடர் ைவகற் ெபா  
நிைன உ" என்றார். ைவகைறப்ேபாதில் ஆய்மகள் எ ந்  தயிர் கைடந்  ெகாண் , 
ஞாயிற்றின் ெவயில் மிகு ன் மாறி வரேவண்  யி த்த ன், ைவகைற யாமத்தின் 
இ திக் காலத்ைத," மத் க்கயிறாடா ைவகற் ெபா " என்றார். அக் காலத்ேத 
இயங்குேவார் உ வம் ஓரள  இனி  ெதாி ம். 
 
    பகற்ேபா  வரற்கு நாண ம், இ ட்ேபா  வாின் காவலர் ெகால்வெரன் ம் 
அச்ச ம் வ த் தலால், ைவகைறப்ெபா  ெகாள்ளப்பட்ட . நிைன  பிறந்தவழி, 
ெசய்ைக பயனாதல் பற்றி, "நிைன உ" என்றார். க ள் என்பான் தன் 
ெப ரணழிந்  மானத்தால் தைல வணங்கி நிற்ப  ரமாகாைமயின், "தைல 
மடங்க" என்றார். வணங்கிய  கண்ட ைணேய, அவன்பாற்ெகாண்ட பைகைம 
நின் ள்ளத்தினின் ம் நீங்குத ன், ேவ லம் நிைனந்  ெசல்குைவயாயிைன 
எ◌்பார் " ேவ லம் படர்ந் " என் ம் அச் ெசயலால் பைகவர் ஊர்கள் அழிவ  
ஒ தைலயாத ன், "பதி பாழாக" என் ம் கூறினார். படர்ந்  திைறெகாண்  ெபயர்தி 
என விைன  ெசய்க. 
 
    "ெவளவிைன ெயன்ற  விைனெயச்ச ற் . ஆயம் தாீஇ ெயன்ற  ஆயங்கைள நீ 

ல வில் இைளயர்க்குக் ெகா ப்ப எ- . தாீஇ ெயன்பதைனத் தர ெவனத் திாிக்க. 
இைளயர் அங்ைக வி ப்ப என்ற  இைளயர் அவ்வாயத்ைதத் தங்கள் 
அங்ைகயினின் ம் பிறர்க்கு வி ப்ப எ- . 
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    கயிறாடா ெவன் ம் ெபயெரச்ச மைறைய ைவகெலன் ம் ெதாழிற் ெபயெரா  
க்க. ைவகல்-கழிதல். ைவகற்ெபா  இ ெபயெராட் . வாழ்நர்-வாழ்பவர், 

இைடயர். பயத்தாெனன விாிக்க. க ளாவான் அவ்விைடயர்க்குத் தைலவனாய் அக் 
காலத் க் கு ம்  ெசய்தி ந்தா ெனா வன். ன்னர் எயிெலன்ற  அவன் தனக்கு 
அரணாகக் ெகாண் ந்த மதி ைன. ேவ லம் பதி பாழாகப் படர்ந்ெதன்ற  
அக்க ள் தைலமடங்குைகயாேல அவைன விட்  , ேவ  திைறயிடாக் கு ம்பர் 
நாட் ேல அந்நாட் ப் பதி பாழாகச் ெசன்  எ- . படர்ந்  திைறெகாண்  ெபயர்தி 
ெயனக் கூட் க" என்  பைழய ைரகாரர் கூ வர். 
 
    இனி,பைகவர் களி ம் கல ம் திைறயாகத் தாரா ெதாழிந்ததற் ேக வாகிய 
அவ ைடய ெப ஞ் ெசல்வ நிைலைய "வி ந்தின் வாழ்க்ைக ெயா  ெப ந் தி " 
என்றார். வி ந்  ஈண் ப் திதாக ஈட்டப் ெப ம் ெசல்வத்தின் ேமற் ; அச் 
ெசல்வத்தின் பயன் இன்ப வாழ்க்ைக ெயன்க. ெப ந் தி , ன்ேனார் ஈட் ைவத் ச் 
ெசன்ற ெப ஞ் ெசல்வம். "ெப ஞ் ெசல்வம்" (குறள்.1000) என்பதற்குப் பாிேமலழக ம் 
இவ்வா  கூ தல் காண்க. இனிப் பைழய ைரகாரர், வி ந்தின் வாழ்க்ைக யாவ  
"ெநா ம் திதாகத் தாங்கள் ேத கின்ற ெபா ள்" என் ம்,"ெப ந்தி , ன்ேன 
ேத க் கிடந்த ெபா ள்" என் ம் கூ வர். 
 
    பதி பாழாக ேவ  லமாகிய தம் நா  ேநாக்கி நீ வ வ  கண்ட நின் பைகவர் தம் 
வாழ்க்ைகைய ம் தி ம் அழிந்தன ெவன்  க தி உள ம் உட ம் ஒ ங்கு 
ந ங்கின ெரன்பார், "வி ந்தின் வாழ்க்ைகெயா  ெப ந்தி  அற்றன ெமய்பனி கூரா" 
என்றார். பைழய ைரகாரர், " அற்ெறன ெவன்ற  அற்றெதனக் க தி ெயன்றவா " 
என் ம் "அற்ற ெதன்ப  கைடக் குைறந்த" ெதன் ம் கூ வர். 
 
    அ ஞ் சமத்  அ நிைல ெயன்ற  க ம்ேபார் நிக மிடத்  ெவல் தல் 
அாிெதன் மா  இ திறத்  ர ம் மண் ப் ெபா ம் நிைலைமயாகும்;அந் 
நிைலைமக்கண் அஞ்சா  நின்  பைகவர் ன்ேனறாவா  தைகந்  ெவல் ம் 
ேபார்த்தகுதி ெபற்ற களி  என்றற்கு இவ்வா  சிறப்பித்தார் என அறிக. திைற 
ெச த் ம் ேவந்தர் இத்தைகய களி கைள ம் உயாிய அணிகலன்கைள ம் 
த வெரன்பதைன, "ஒளி வாள் வய ேவந்தர், களிெறா  கலந்தந் , ெதான்  
ெமாழிந்  ெதாழில் ேகட்ப" 
    (பதிற்.90) என்  பிற ம் கூ மாற்றா னறிக. அ ங்கலந் தாராத பைகவ ெரன்னா  
"தராஅர்" எனத் ெதாழில்ேமல் ைவத்ேதாதிய , தாராைமக் ேக வாய பைகைம நீங்கித் 
த தற் ேக வாகிய அச்ச ண்ைம லப்ப த்தற்கு. பைகவர் தம் ைடய ஆண்ைம, 
அறி , ெபா ள், பைட த ய வ வைகயக் கடந்  ேமம்பட்  ெநற்றல்பற்றி 
நின்ைனத் தாக்கி வ த் ம் அணங்ெகனக் க தினா ெரன் ம், அணங்ெகா  ெபா  
ேவறல் மக்கட் காிதாத ன், அவர் ெசயற்பால  வழிபா  ஒன்ேற யன்றிப் பிறிதில்ைல 
யாத ன் "பராவ ன்" என் ம் கூறினார். 
 
    "ப ெகாண்  ெபய ம் பாசம்" எனேவ உயிர் ெகாள்ளா  வி த்ேதகுவ  ெபற்றாம். 
பாசம், ேபய். ேபைய உவமங் கூறிய ேபால, தி த்தக்க ேதவ ம் சீவகைன 
"ெபண்ணலங் காத ற் ேப  மாயினான்" (சீவக. 2010) என்  கூ தல் காண்க. 
 
    25-27 உரவ ம்...வா ேமாேர. 
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    உைர: உரவர் அறி ம் மடவர் அறியாைம ம் ெதாிந்ெதண்ணி-அறிவிைடேயார் 
அறி  நலத்ைத ம் மடேவார  அறியாைமயிைன ம் ஆராய்ந்  ெசய்வ ம் 
தவிர்வ ம் நிைனந் ; அறிந்தைன அ ளாயாயின்-அவரவர் தகுதி யறிந்  அ ளா 
ெதாழிகுைவயாயின்; ெந ந்தைக-ெந ய தகுதி ைடேயாேன; இவண் வா ேமார் 
யார்-இவ் லகில் வாழ்ேவார் இலராவர். எ-  
 
    அறி  ெதாிந்ெதனேவ, அறியாைம ம் ெதாிந்தவா  ெபறப்ப த ன், அதைன ம் 
ெபய் ெகாண்  இ திறத்தார்க்கு ைறேய கூட்  உைர கூறப்பட்ட . உரம், 
அறிவின் திண்ைம. உரேவார் அறி நலம் ேதர்ந்  அவைரத் தழீஇக் ேகாடல் 
ேவந்தர்க்குக் கடனாதலா ம், மடேவார் சிற்றினத்தா ராத ன், அவேரா  ேசராைம 
ேவண் தலா ம், இ திறத்தார்க்கும் ெசய்வ ம் தவிர்வ ம் அறியேவண் வன 
வாயின. உரேவார் ாி ம் அறி ைடச் ெசயல்கண்  அ ள ம், மடேவார் ெசய் ம் 
அறிவில் ெசயல்கண்  ஒ த்த ம் அரசு ைற யதலால், "அறிந்தைன அ ளாய்" 
என் ம், அ ளாெதாழியின், உரேவார் ேதயச் சிற்றினம் பல்கித் ன்பேம மிகுவி்த்  
உயிர்வாழ்க்ைகய இன்னற்ப த் ம் என்றற்கு, "யாாிவண் வா ேமார்" என் ம், 
இதைன யறிந்தாற் ம் சிறப் க் குறித்  "ெந ந்தைக" ெயன் ம் கூறினார். 
 
    ேசரமாேனா  ெபா  உடற்றி அலந்த பைகவைர மடவெரன் ம், அணங்ெகனப் 
பராவித் திைற ெச த்திேயாைர உரவெரன் ம் குறித் ைரத்த ன், இஃ  ஓராற்றால் 
விாிந்த  ெதாகுத்  அவன் ெவன்றிச் சிறப் ைரத்தவா மாயிற் . இனிப் 
பைழய ைரகாரர் "உரவைர ம் மடவைர ம் என் ம் இரண்டாவ  விகாரத்தால் 
ெதாக்க ; அறி , அவர்களறி ; வா ேமார் என் ழி, உம்ைம அைசநிைல" என்பர். 
வா ேமார் என்ப  "உண ேமார்" என்ப  ேபா ம் தனிச் ெசால்லாத ன், உம்ைம 
எதிர்காலப் ெபா ட்டாயேதார் இைடச்ெசால் ெலன மாம். 
 
    இ கா ம் கூறிய ,, ெப ம, நின் உடற்றிேயார், க ந்ேத  உ கிைள ஞ்சும் 
ெச ங்கூ  கிைளத்த இளந் ைண மகாஅாின் அலந்தனர்; உ த்ெத ந்  உைரஇ எாி 
ஊர் கவர, ைக மாதிரம் மைறப்ப, ஆெரயில் ேதாட்  ெவௗவிைன; அ கண்ட 
ஆன்பயம் வாழ்நர் அஞ்சி ஏெறா  கன் ைட ஆயம் தந்தாராக, நின் இைளயர் கல் 
சிறந்  அங்ைக வி ப்ப, அவர் தைலவனான க ள் நாணி, ைவகற் ெபா திற் 
ேபாந்  தைலமடங்கி நின்றானாக, நீ ேவ  லம் படர்ந்  ெசன் , தராராய பைகவர் 
பராவ ன், அவர் தந்த திைறெகாண்  ெபயர்தி; நின் ழி வாழ்க; இவ்வா  உரவ  
மடவ ம் அறி  ெதாிந்ெதண்ணி அ ளாயாயின், ெந ந்தைக, இவண் வா ேமார் 
யார்? ஒ வ  மிலராவர் எனக் கூட்  விைன  ெசய்க. 
 
    இனிப் பைழய ைரகாரர் " "ஆெரயில் ேதாட்  ெவௗவி, அதைன ைடய க ள் 
தைலமடங்குைகயாேல ேவ  லம் படர்ந் , அவ்ேவ  லத்  நினக்கு யாைனெயா  
அ ங்கலம் திைறயிடார்தம் வி ந்தின் வாழ்க்ைகெயா  ெப ந்தி  வற்றெதனக் 
க தித் தங்கள் ெமய்ந் ந ங்கமிக்கு நின்ைன அணங்ெகனக் க திப் பலபடப் 
பர தலான், ேபய் தான் பற்றினா யிைர ெவௗவா  தனக்கு அவர் ப யிட் ழி, அப் 
ப ெகாண்  ெபய மா ேபால, நீ ம் அவ யிைர ெவௗவா  திைறெகாண்  
ெபயரா நின்றாய்; இஃதன்ேற நீ இ ெபா  ெசய்கின்ற ;நின்ைன டற்றிேயார் 
க ந்ேத  உ கிைள ஞ்சும் கூ  கிைளத்த இளந் ைண மகாைரப் ேபால, 
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ெப மாேன, அலந்தார்கள்; இனிேமல் உள்ளத்  உரவைர ம் மடவைர ம் அவரவர் 
அறிவிைனத் ெதாிந்ெதண்ணி,அவர்களிடத் ச் ெசய் ம் அ ளறிந்  அ ளாயாயின், 
ெந ந் தகாய், இவண் வாழ்பவர் யார்? நின் ழி வாழ்க எனக் கூட்  விைன  
ெசய்க" என் ம், இதனாற் ெசால் ய  அவன் ெவன்றிச்சிறப் க்கூறி அவற்குப் 
பைகவர்ேமல் அ ள் பிறப்பித்தவாறாயிற்" ெறன் ம் கூ வர். 
 
    -------------- 
 
    8.2 உ த்ெத  ெவள்ளம் 
    72 
        இகல்ெப  ைமயிற் பைடேகா ளஞ்சார் 
        சூழா  ணித லல்ல  வறி டன் 
        காவ ெலதிரார் க த்ேதார் நா நின் 
        ன்றிைண தல்வர்க் ேகாம்பின ைறந்  
        மன்பைத காப்ப வறி  வ த்           5 
        நன்றறி ள்ளத் ச் சான்ேறா ரன்னநின் 
        பண் நன் கறியார் மடம்ெப  ைமயின் 
        ஞ்ச உம் பகல் கு மாைல 
        நிலம்ெபாைற ெயாராஅநீர் ெஞமரவந் தீண்  
        உர த்திைர க கிய த்ெத  ெவள்ளம்          10 
        வைரயா மாதிரக் தி ள்ேசர்  பரந்  
        ஞாயி  பட்ட வகன் வ  கூட்டத் 
        தஞ்சா  ைர  நின்ெறாழி ெலாழித் ச் 
        ெசஞ்சுடர் நிகழ்விற் ெபாங்குபிசிர் டக்கிய 
        மடங்கற் றீயி னைன ைய          15 
        சினங்ெக  கு சினின் டற்றிசி ேனார்க்ேக. 
 
    ைற: ெசந் ைறப் பாடாண்பாட்  
    வண்ணம்: ஒ குவண்ணம். 
    க்கு: ெசந் க்கு. 
    ெபயர்: உ த்ெத  ெவள்ளம். 
 
    3-7. நின் ன்றிைண.............ெப ைமயின் 
 
    உைர: நின் ன் திைண தல்வர்க்கு-நின் கு யில் நினக்கு ன்ேன விளங்கிய 

ன்ேனார்க க்கு; ஓம்பினர் உைறந் -பா காப்பா யி ந் ; மன்பைத காப்ப அறி  
வ த் ம்-மக்கட் கூட்டத்ைதப் ரத்தற்கு ேவண் ம் ெநறி ைறகைள 
அறி த் ம்; நன்  அறி உள்ளத் -அறேம கா ம் உள்ளத்ைத ைடய; சான்ேறார் 
அன்ன- அைமச்சர் ேபான்ற சூழ்ச்சிவன்ைம பைடத்த; நின்பண் -நின  இயல்பிைன; 
மடம் ெப ைமயின்-அறியாைம மிக ைடயராதலால்; நன்கு அறியார்-ெதளிய 
அறியாராயினர் நின் பைகவர் எ- . 
 
    அரசர்க்கு " உற்ற ேநாய் நீக்கி உறாஅைம ற்காக்கும் ெபற்றியார்" (குறள்.442) 
என்றற்கு, " தல்வர்க்கு ஓம்பின ைறந் " என் ம், கு  ேயாம்பல் இைறமாட்சி 
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யாத ன் "மன்பைத காப்ப" என் ம், அதற்கு ேவண் ம் ெநறி ைறகைள 
உறறவிடத் க் கழறிக் கூ த ம் அவர்க்கியல்பாதல்பற்றி, "அறி  வ த் ம்" 
என் ம், அறம் வ வியவழி அரசியல் நன்கு நடவாதாக ன், அதைனேய 
ேதர்ந் ண ம் அவ்வைமச்சர் மனப்பான்ைமைய, "நன்றறி ள்ளத் ச் சான்ேறார்" 
என் ம், அவர  சூழ்ச்சி ற் ம் இச் ேசரமான்பால் ெசறிந்தி க்குமா  ேதான்ற 
அவைர உவமமாக நி த்தி ம் கூறினார். பைகேவந்த ம் சூழ்ச்சி யைடயராயி ம் 
அறியாைம மிக ைடய ெரன்றற்கு "மடம் ெப ைமயின்" என் ம் அதனால் நின் 
பண் ம் வ ம் அறிந்திலர் என்றற்கு "நின் பண்  நன்கறியார்" என் ம் கூறினார். 
அறி  வ த் ம் சான்ேறார், உள்ளத் ச் சான்ேறார் என இைய ம். 
பைழய ைரகார ம், " மன்பைத மக்கட் பன்ைம" ெயன் ம், "அறி  வ த் ம் 
சான்ேறார், எனக் கூட் க" என் ம் "ஈண் ச் சான்ேறா ெரன்ற  மந்திாிகைள" 
ெயன் ம் கூ வர். மட ெமன் ம் எ வாய் ெப ைமயின் என் ம் பயனிைல 
ெகாண்ட . 
 
    8-16 ஞ்சல்..... உடற்றிசி ேனார்க்ேக. 
 
    உைர: ஞ்சல் உ உம் பகல் கும் மாைல - எல்லா யிர்க ம் ஒ ங்கு 
அழிதற்குாிய ஊழிக் காலமான  குகின்ற ெபா தில்; நிலம் ெபாைற ஒராஅ - 
நிலமகள் சுைம நீங்க; நீர்ெஞமர வந்  ஈண்  - நீர் பரந்  வந்  ெப குதலால்; 
உர த்திைர க கிய - பரந்ெத ம் அைலகள் விைர ம்: உ த்ெத  ெவள்ளம் - நிலத் 

யிர்கைளக் ேகாறற்குச் சினந் ெத வ  ேபா ம் ெவள்ளம்; வைரயா மாதிரத்  - 
எல்ைல வைரய க்கப் படாத திைச ம்; இ ள் ேசர்  பரந்  - இ ெளா  ேசர்ந்  
பர வதால்; அகன் வ  ஞாயி  பட்ட கூட்டத் - இ ைளப் ேபாக்குதற்குப் 
பன்னிரண்டாய் விாிந் வ ம் ஞாயி கள் ேதான்றிய கூட்டத்தின ; ெசஞ்சுடர் 
நிகழ்வின் - சிவந்த ெவயில் நிகழ்ச்சியிைன ம்; ெபாங்கு பிசி்ர் டங்கிய - மிகுகின்ற 
பிசிாிைன ைடய அவ் ெவள்ளத்ைத வற்றச்ெசய்த; மடங்கல் தீயின்-வடைவத் 
தீயிைன ம்; சினம் ெக  கு சில் - சினம் ெபா ந்திய கு சிேல; அம் சா  ைர ம் 
நின் ெதாழில் - அழகிய விழாவிைனப்ேபால இன்பம் ெசய் ம் நின் ைடய ெதாழிைல; 
ஒழித்  - விலக்கி; நின் உடற்றிசிேனார்க்கு அைனைய - நின்ைனப் பைகத் ப் 
ெபா வார்க்கு ஒத்தி க்கின்றாய் எ- . 
 
    கூட்டத் ச் ெசஞ்சுடர் நிகழ்விைன ம் தீயிைன ம் அைனைய என இைய ம். 
கு சில், நின் உடற்றிசிேனார்க்கு மடங்கற்றீயின் அைனைய என இையத்  க்க. 
ஒராஅ என்பதைன ஒ வ ெவன் ம், ெஞமர ெவன்பதைன ெஞமர்ந்ெதன் ம், ஈண்  
ெயன்பதைன ஈண்ட ெவன் ம் பரந்ெதன்பதைனப் பரவெவன் ம் திாித் க்ெகாள்க. 
பைழய ைரகார ம் "ஒராஅ ெவன்றதைன ஒ வ ெவனத் திாித்  ஈண்  
ெயன்றதைன ம் ஈண்டெவனத் திாிக்க" என் ம் "ெவள்ளம் பரந்ெதன்றதைன 
பரக்கெவனத் திாித்  அதைன டங்கியெவன நின்ற ெசய்யிய ெவன் ம் 
விைனெயச்சத்ேதா  த் , அதைனச் சுடர் நிகழ்  என் ம் ெதாழிற்ெபயெரா  

த் , ெவள்ளம் பரக்ைகயாேல அவ்ெவள்ளத்ைத மாய்க்க ேவண் ச் சுடர் நிகழ்தைல 
ைடத்தான தீெயன ைரக்க" என் ம் கூ தல் காண்க. 
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    எல்லா யிர்க ம் ஒ ங்கு ம ம் ஊழிக்காலத்ைதத் " ஞ்சல் உ உம் பகல்” 
என்றார். இ ள் பட ம் க்கால மாதலால், "மாைல" ெயன்றார். இத்தைகயெதா  
காலம் வ தல், நிலமகட்குச் சுைம நீக்கம் குறித்ெதன்றற்கு "நிலம் ெபாைற ெயாராஅ" 
என் ம், தன்னில் ழ்கி மைறயாத இட ம் ெபா ம் இல்ைலெயன் மா  நீர் 
பரத்தலால், "நீர்ெஞமர வந்தீண் " என் ம் அவ்ெவள்ளம் க கப் பரந்ெத தற்குச் 
சூைறக் காற்  ேமா தலால் ேபரைலகள் ேதான்றிக் க கிவ வ  உயிர்கண்ேமற் 
சினம்ெகாண்  ெபாங்கி வ வ  ேபாற ன் , உர த்திைர க கிய த்ெத  
ெவள்ளம்" என் ம் கூறினார். " ஞ்சல் எல்லா யி ம் ப த" ெலன் ம், "பக ெலன்ற  
ஊழிைய" ெயன் ம் "மாைல ெயன்ற  ஊழி விைன" ெயன் ம் "உ த்ெத  
ெவள்ளெமன்ற  பல் யிைர ம் ஒ ங்கு தான் ெகால் ம் க த் ைடய  ேபாலக் 
ேகாபித்ெத  ெவள்ளெமன்றவா" ெறன் ம் "இச்சிறப்பாேன இதற்கு உ த்ெத  
ெவள்ள ெமன்  ெபயராயிற்" ெறன் ம் பைழய ைரகாரர் கூ கின்றார். 
 
    ஞாயி  த ய ேகாள்க ம் ஏைன விண்மீன்க ம் ேதான்றாவா  திணியி ள் 
பரந் வி தலால் திைசயறிய லாகாைமயின், "வைரயா மாதிரத் " என் ம், இ ள் 
பர ம்ேபாேத ெவள்ளந்தா ம் உடன் பரந்  வி மா  ேதான்ற, "இ ள் ேசர்  பரந் " 
என் ம் கூறினார். இ ெளன் ழி உடனிகழ்ச்சிப் ெபா ட்டாய ஒ   விகரத்தாற் 
ெறாக்க . 
 
    அகன் வ  ஞாயி  பட்ட கூட்டத்  என மாறி இையக்க. இவ் ழியி ைளப் 
ேபாக்கி நீர்ப்ெப க்கிைன வற்றச்ெசய்தற்கு ஒ  ஞாயி  அைமயாைம பற்றிப் பன்னி  
ஞாயி கள் பல்ேவறிடங்களில் கூட்டமாய்த் ேதான்றிப் ேபெராளி ம் ெப  ெவப்ப ம் 
ெசய்தலால், "அகன் வ  ஞாயி  பட்ட கூட்டத் ச் ெசஞ்சுடர் நிகழ்வின்" என்றார். 
ப தல், ேதான் தல். அக தல், விாிதல்; "அஃகி யகன்ற வறிெவன்னாம்" (குறள் 
    175) என்றாற்ேபால. 
 
    ெபாங்கு பிசிர் என ெவள்ளத்ைதச் சுட் க் கூறினார், பிசிர் வற் வ  ேபால 
இவ் ழிெவள்ளம் வடைவத்தீயால் வற் மா  ேதான்ற. டக்கிய ெவன்பைனச் 
ெசய்யிய ெவன் ம் விைனெயச்சமாகக் ெகாண்  "நிகழ்வின்" என்பதேனா  ப்பர் 
பைழய ைரகாரர். 
 
    "ஞாயி  பட்ட அகன் வ  கூட்டத் ச் ெசஞ்சுடர் நிகழ்" வினால், திணியி ள் 
ெக வ ேபால, ேசரன  ெகாற்ற ெவாளியினால், பைகயி ள் ெக தல்பற்றி ம் 
மடங்கற் றீயால் உ த்ெத  ெவள்ளம் வற் வ  ேபால, பைகவர  கடல் ம ள் ெப ம் 
பைட ெகட்டழிதல் பற்றி ம் "ெசஞ்சுடர் நிகழ்வின் மடங்கற் றீயின் அைனைய" 
என்றார். இனி, "ெபாங்கு பிசிர் டங்கிய ெசஞ்சுடர் நிகழ்வின்" என்ற பாடேம 
ெகாண் , உ த்ெத  ெவள்ளத்தின் ெபாங்குகின்ற பிசிைரக் ெக த்த ெசஞ்சுடர் 
நிகழ்விைன ம், மடங்கற் றீயிைன ம் அைனைய என்பேத ேநாிய ைறயாத லறிக. 
ெசஞ்சுடர் நிகழ்  ேபாி ைளப் ேபாக்கிப் பிசிர்ப் படலத்ைதக் ெக க்க, மடங்கற்றீ 
ெவள்ளத்ைதச் சுவறச்ெசய் ெமன வறிக. 
 
    இக் கூறியவாற்றால், சினங்ெக  கு சில், நின் உடற்றிசிேனார்க்கு, சா ைர ம் 
நின் ெதாழிெலாழித் , ஞ்ச உம் பகல் கு மாைல, ஞாயி பட்ட அகன் வ  
கூட்டத் ச் ெசஞ்சுடர் நிகழ்விைன ம், ெபாங்கு பிசிர் டங்கிய மடங்கற் றீயிைன ம் 
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அைனைய என க். விழாக்காலம் நணியார் ேசயார், சிறியார் ெபாியார், உைடயார் 
இல்லார், இைளயார் தியார் எல்லார்க்கும் இன்பம் ெசய்தல் ேபாலச் ேசரமா ம் 
எல்லார்க்கும் தன் ஆட்சியால் இன்பம் ெசய்த ன், "அம்சா  ைர ம் நின் ெதாழில்" 
என்றார். இன்பஞ் ெசய்வைதத் தவிர்த் ப் பைகவர்க்குத் ன்பம் ெசய்தல்பற்றி, "நின் 
ெதாழில் ஒழித் ...அைனைய" ெயன்றார். ஒழித்ெதன் ம் விைனெயச்சம் அைனைய 
ெயன் ம் குறிப் விைன ெகாண்ட . 
    ஆக்கம் வ வித் க்ெகாள்க 
 
    1-3 இகல்.....நா . 
 
    உைர: க த்ேதார் - நின்ைனப் பைகத்தவர்; இகல் ெப ைமயின் பைட ேகாள் 
அஞ்சார் - க த்தில் பைகைம ெபாிதாயி த்தல்பற்றிப் பைட ெய த்தற்கு அஞ்சாராய்; 
சூழா  ணிதல் அல்ல  - காலம் இடம் வ  த யவற்ைற ஆராயாமல் 
ேபார்ெசய்யத் ணிவேதயன்றி: நா  - தம் நாட்ைட; உடன் காவல் வறி  எதிரார் - 
பலராய்க் கூ க் காத்தற்குச் சிறி ம் மாட்டாராலர்காண் எ- . 
 
    இகல், மா பா ; இஃ  உள்ளத்ேத மிக்க வழி, அறி  ெதாழில் ெசய்யாைமயின், 
சினத்திற் கிைரயாகி ேமல் விைள ம் பய ம் ஆராய்ந்திலர் என்பார், "இகல் 
ெப ைமயின் பைடேகாள் அஞ்சார்" என் ம், "சூழா  ணித லல்ல " என் ம் 
கூறினார். சூழ்ந்தவழித் தம  சி ைம ம் நின் ெப ைம ம் இனி  ெதளிந்  
விைளயக்கடவ ன்பத் க்கும் பழிக்கும் அஞ்சுவ ெரன்பார், "அஞ்சா" ெரன் ம் 
பலராய்க் கூ க் காக்கி ம் காவல் நிரம்பா  என்றற்கு "உடன் காவெலதிரார்" என் ம் 
கூறினார். ஒ  சிறி  ேபா ம் அவரால் எதிர்த்  நிற்க யா  என்ப  "வறி " 
என்பதனால் வற் த்தப்ப கிற . பைழய ைரகாரர், "இகல் ெப ைமயின் 
என்பதற்கு இகலான  ெபாிதாைகயாேன" என் ம், "இகெலன் ம் எ வாய்க்குப் 
ெப ைமைய விைனநிைலப்பயனிைல யாகக் ெகாள்க" என் ம் "அஞ்சாெரன்ப  
விைனெயச்ச ற்" ெறன் ம், "பைடேகாைளத் ணிதெலனக் கூட் க " ெவன் ம், 
"உடன் காவ ெலதிராெரன்ற , பல ம் தம் ட் கூ ம் காக்கமாட்டா ெரன்றவா" 
ெறன் ம் கூ வர் 
 
    இ கா ம் கூறிய : சினங்ெக  குாிசில், நின்ைனக் க த்தவர், இகல் ெப ைமயின் 
பைடேகாளஞ்சாராய்ச் சூழா  ணிதலல்ல  நா  உடன் காவல் எதிரார்; மடம் 
ெப ைமயின் நின் பண்  நன்கறியார்; நின் உடற்றிசிேனார்க்கு, நின் ெதாழி ெலாழித் , 
நீ ஞ்ச உம் பகல் கு மாைல, உ த்ெத  ெவள்ளம் பர தலால், அகன் வ  
கூட்டத்  ெசஞ்சுடர் நிகழ்விைன ம் மடங்கற் றீயிைன ம் அைனையயாகின்றாய் 
என்  விைன  ெசய்க. பைழய ைரகாரர் "நின்ெனா  க த்ேதார் தம் மடம் 
ெப ைமயால் நின் ன்கு தல்வர்க்கு அறி  வ த் ம் சான்ேறாைர ெயாத்த 
நின் சூழ்ச்சிப் பண் ைடைம யறிகின்றிலர்; நீதான் சூழ்ச்சி ைடையேய யன்றிக் 
கு சிேல, நின் டற்றிசிேனார்க்குப் ேபார் ெசய் மிடத்  மடங்கற் றீயின் அைனைய; 
அதைன ம் அறிகின்றில ராதலால், அவர் தம் இகல் ெப ைமயாேன அஞ்சாராய்ப் 
பைடேகாைளத் ணிதலல்ல  நாட்ைடச் சிறி ம் உடன்காவ ெலதிர்ெகாள்ளார் எனக் 
கூட்  விைன  ெசய்க" என ப்பர் 
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    "இதனாற் ெசால் ய , அவன் சூழ்ச்சி ைடைம ம் ெவன்றிச் சிழறப் ம் உடன் 
கூறியவாறாயிற் " என்ப  பைழய ைர. 
    ---------------------- 
 
    8.3. நிறந்திகழ் பாசிைழ. 
    73 
        உரேவா ெரண்ணி  மடேவா ெரண்ணி ம் 
        பிறர்க்கு நீவாயி னல்ல  நினக்குப் 
        பிற வம மாகா ெவா ெப  ேவந்ேத.......... 
        ம தஞ் சான்ற மலர்தைல விைளவயற் 
        ெசய்  ணாைர ெயாய்  மகளிர்          5 
        இர ம் பக ம் பாசிைழ கைளயார் 
        கு ம்பல் யாணர்க் குரைவ யய ம் 
        காவிாி மண் ய ேசய்விாி வனப்பிற் 
        காஅர்ச் ெசல்வ ழியர் ெமய்ம்மைற 
        கைழவிாிந் ெத த  மைழதவழ் ெந ங்ேகாட் க்          10 
        ெகால் ப் ெபா ந ெகா த்ேதர்ப் ெபாைறயநின் 
        வள  மாண்ைப ங் ைகவண் ைம ம் 
        மாந்த ரளவிறந் தனெவனப் பன்னாள் 
        யான்ெசன் ைரப்ப ந் ெதளிகுவர் ெகால்ெலன 
        ஆங்குமதி ம ளக் காண்குவல்          15 
        யாங்குைரப் ேபெனன வ ந் வல் யாேன. 
 
    இ  ம . 
    ெபயர்: நிறந்திகழ் பாசிைழ. 
 
    1-3 உரேவார்...ேவந்ேத. 
 
    உைர: உரேவார் எண்ணி ம் மளேவார் எண்ணி ம்- அறி ைடேயாைர 
ெயண்ணினா ம் அஃ  இல்லாத மடேவாைர ெயண்ணினா ம்; பிறர்க்கு நீ உவமம் 
வாயினல்ல -பிறர்க்கு நீ உவமமாக வாய்ப்பதன்றி;நினக்குப் பிறர் உவமமாகா-
நினக்குப் பிறர் உவமமா கலாகாத; ஒ  ெப  ேவந்ேத-ஒப்பற்ற ெப ைமைய ைடய 
ேவந்ேத எ- . 
 
    உயர்ந்ேதார் மடேவார் என்ற இ திறத்ேதார் ெப ைம கூற வார்க்கு அவாின் 
உயர்ந்ேதாைர வமமாக ைரத்தல்ேவண்  ெமன்ப  ெபா ளிலக்கண மாத ன், 
(ெதால். உவம.3) உயர்வற யர்ந்த நின்ைனேய அவர்கட்கு உவமமாக ைரத்தற் 
கைமந்தைன ெயன்பார், "பிறர்க்கு நீ வாயினல்ல  நினக்குப் பிற வமமாகா ேவந்ேத" 
ெயன் ம், ஆகாைமக்கு ஏ  நின  உயர்வற யர்ந்த ெப ைம ெயன்பார், "ஒ  ெப  
ேவந்ேத" என் ம் கூறினார். உரேவார்., பைட மடம்ப த லறியாத அறி த்திண்ைம 

ைடேயார்; மடேவார், ெகாைடக்கண் மடம ப பவர்; "ெகாைடமடம் ப தலல்ல , 
பைடமடம் படான் பிறர் பைடமயக் குறிேன" ( றம்.142) என்  சான்ேறார் கூ தல் 
காண்க. ெப ைம உயர்  குறித்  நின்ற . இனிஉரேவார்தம் எண்ணி ம் மடேவார் 
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தாம் எண்ணி ம், இ திறத்ேதா ம் நின்ைனேய உவமமாகக் ெகாண் ைரப்ப 
ெரன் மாம். 
 
    4-9 ம தம்........ெமய்ம்மைற 
 
    உைர: ம தம் சான்ற-ம த வளம் அைமந்த; மலர்தைல விைளவயற் ெசய் ள்-
விாிந்த இடத்ைத ைடய விைள லங்களாகிய கழனிக்கண்ேண ல ம்; நாைர ஒய் ம் 
மகளிர் - நாைரகைள ேயாப் ம் மகளிர்; இர ம் பக ம் பாசிைழ கைளயார்- இர  பக 
ெலன்ற இ ேபாதி ம் தாமணிந்த பசிய ெபான்னாற் ெசய்த இைழகைளக் 
கைளயாராய்; கு ம்பல் யாணர்க் குரைவ யய ம்- ஒன்றற்ெகான்  அணித்தாய்ப் 
பலவாகிய இடங்களிேல திய திய குரைவக்கூத்திைன யா  மகி ம்; காவிாி 
மண் ய-காவிாி யாற்றின் நீர் மிககுள்ள; ேசய்விாி வனப்பின்-ெந ந் ெதாைலவிேலேய 
விாிந்  ேதான் ம் அழகிைன ைடய; கார்ச் ெசல்வ- கார் நகரத்ைத ைடய 
ெசல்வேன; ழியர் ெமய்ம்மைற- ழி நாட்டார்க்கு ெமய் குக வி ேபான்றவேன எ-  
 
    ம தத்திைணக் குாிய ெபா ள்பல ம் குைறவற நிைறந்தி க்குமா  ேதான்ற, 
"ம தஞ் சான்ற மலர்தைல விைளவயல்" என் ம் ஆங்குைற ம் உழவர்மகளிர் 
வயற்கண் விைளபயிைர நாைரகள் மிதித் ச் சிைதக்காவண்ணம் ஓப் ம் 
ெசய்ைகயினராதைல, "ெசய் ள் நாைர ெயாய் ம் மகளிர்", என் ம் கூறினார். வித்திய 
ெவான்  ஆயிரமாக விைளத ன் ெசல்வக் களிப்பால் இர  பகல் எஞ்ஞான் ம் 
விைளயாட் ைன வி ம்பி ெயா குகின்றா ெரன்பார், "இர ம் பக ம் பாசிைழ 
கைளயார், கு ம்பல யாணர்க் குரைவ யய ம்" என்றார். பைழய ைரகாரர், "இர ம் 
பக ம் குரைவ யய  ெமனக் கூட் க ெவன் ம், "ம த ெமன்ற  ம தநிலத் 
தன்ைமைய" ெயன் ம், "கு ம்பல் குரைவ ெயன்ற  ஒன்  ஆ ம் இடத்திற்கு ஒன்  
அணியதாய் அைவதாம் பலவா யி க்கின்ற குரைவ ெயன்றவா " என் ம், "குரைவ 
யய ம் கார் என ம் காவிாி மண் ய கார் என ம் கூட் க" என் ம் கூ வர். 
 
    காவிாி பாய்தலால் நீர்வளம் சிறத்த ன். வானளாவ யர்ந்த ேசாைலக ம் 
ெகா மாடப் ெப மைனக ம் ேசய்ைமக்கண்ேண காண்பார்க்கு அழகிய தம  
காட்சியிைன வழங்கும் சிறப்  விளங்க, "ேசய்விாி வனப்பிற் கார்" என் ம், அதனாற் 
ெசல்வ குதி ேதான்ற, "ெசல்வ" என் ம் கூறினார். ழியர், ழி நாட்டார்; இந்நா ம் 
ேசரர்க் குாிய ; "பல்ேவற் ழியர் ேகாேவ" (பதிற்.84) என்  பிற ம் ேசரேவந்தைரக் 
கூ தல் காண்க. 
 
    10-11 கைழ.........ெபாைறய. 
 
    உைர: கைழ விாிந்  எ த  - ங்கில்கள் விாிந்ெத கின்ற; மைழ தவழ் 
ெந ங்ேகாட்  -ேமகங்கள் தவ ம் ெந ய உச்சிைய ைடய; ெகால் ப் ெபா ந - 
ெகால் மைலக்குத் தைலவேன; ெகா த்ேதர்ப் ெபாைறய - ெகா  யர்த்திய 
ேதர்கைள ைடய மைலநாட்டரேச எ- . 
 
    ங்கில்கள் விாிந்  வள ம் இயல்பினவாத ன் "விாிந்ெத த " என்றார். ெகால் , 
ெகால் மைல; இதைனச் சூழ்ந்த நா  ெகால் க்கூற்ற ெமன் ம் வழங்கும். ெபாைற, 
மைல. ேசரநா  மைலநாடாத ன், ேசரர் ெபாைறய ெரன ம் கூறப்ப வர். 
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    11-17 நின் வள ம்...யாேன 
 
    உைர: நின் வள ம் ஆண்ைம ம் ைகவண்ைம ம் மாந்தர் அளவிறந்தன என - 
நின் ைடய ெசல்வ ம் ர ம் ெகாைட ம் மக்கள் ஆராய்ச்சி ெயல்ைலையக் 
கந்தனவாகும் என் ; யான் பன்னாள் ெசன்  உைரப்ப ம் ேதறார் - யான் பல நா ம் 
ெசன்  உைரத்ேதனாக ம் நின் பைகவர் ெதளியாராயினார்; பிற ம் சான்ேறார் 
உைரப்பத் ெதளிகுவர் ெகால்ெலன - பிறராகிய சான்ேறாைரக்ெகாண்  ெதாிவிப்பின் 
அவர் ெதளிவெரன யன்றவழி ம்; ஆங்கும் மதிம ளக் காண்குவல் -அப்ேபாழ் ம் 
அவர் அறி  மயங்கி யி ப்பைதேய கண்ேடன்; யாங்கு உைரப்ேபன் என யான் 
வ ந் வல் - அதனால் அவர்கட்கு எவ்வா  கூறித் ெதளிவிக்க  ெமன்  
நிைனந்  வ ந் கின்ேறன் எ- . 
 
    வளம் த யன ைறேய ெபா ள்வ , தன் ேதாள்வ , ைண ேதாதிய வாற்ைற, 
"மாந்தர் அளவிறந்தன ெவனப் பன்னாள் யான்ெசன் வ  பைடவ  த யவற்ைறச் 
சுட்  நிற்றலால் இவற்ைறத் தாம் எ த் ைரப்ப ம்" என்றார். ஒ நாெளாழியி ம் 
பன்னா ைரப்பின் அறி  ெதளிகுவ ெரன் ம் ணிவால், "பன்னாள் ெசன்  
உைரப்ப ம் ேதறார்" என்றார். "உைரப்ப ம் என்ற உம்ைம தாேம அறியக்கடவதைன 
யாம் ெசால்ல ம் அறிகிலெரனச் சிறப் ம்ைம" என் ம், "பிற ம என்ற ம்ைம 
அைசநிைல" ெயன் ம் பைழய ைரகாரர் கூ வர். கூறப்ப ம் ெபா ைள ேநாக்கா  
கூ ேவார் தகுதி ேநாக்கும் ெமல் யர் ேபா ம் என்  க திப் பிறராகிய சான்ேறாைர 
வி த்தவழி ம், அவர்பால் மயக்கேம லப்ப வதாயிற் ெறன்பார், ”ஆங்கும் மதிம ளக் 
காண்குவல்" என் ம், அத் ைண மடைம நிைறந்ேதாைர ஒ ப்ப  அறமாகாதாக ன், 
அவர் ெபா ட்  இரங்குவதல்ல  பிறிெதான் ம் ெசய்தற் கின்ைமயின், "வ ந் வல் 
யாேன" என் ம் கூறினார். யாங்குைரப்ேபெனன மீட் ம் அவர்கட்குத் தகுவன கூறித் 
ெத ட்டற்கண் தம் விைழவி ப்பத்ைதப் லப்ப த் வதனால், அவர்பால் 
அ ளைலேய ேவண் னா ெரன்ப  க த்தாயிற் . 
 
    "சான்ேறார் உைரப்பத் ெதளி வர் ெகால்ெலன என்றதன்பின், க தின் என ஒ  
ெசால் வ வித்  அதைனக் காண்குவ ெலன் ம் விைனெயா  க்க" என்பர் 
பைழய ைரகாரர். 
 
    இ கா ங் கூறிய : ஒ  ெப  ேவந்ேத, கார்ச் ெசல்வ, ழியர் ெமய்ம்மைற, 
ெகால் ப் ெபா ந, ெகா த்ேதர்ப் ெபாைறய, நின் வள ம் ஆண்ைம ம் ைக 
வண்ைம ம் மாந்தர் அளவிறந்தன எனப் பன்னாள் ெசன்  யான் உைரப்ப ம், நின் 
பைகவர் ேதறார்; பிற சான்ேறா ைரப்பத் ெதளிகுவர் ெகால்ெலன யன்றவழி 
ஆங்கும் மதி ம ளக் காண்குவல்; யாங்குைரப்ேபன் என வ ந் வல்; ஆகேவ அவைர 
அறியாைம ைடயர் என்ெறண்ணி அ தல் ேவண் ம் என்  க்க; இனிப் 
பைழய ைர, "ெப  ேவந்ேத, கார்ச் ெசல்வ, ழியர் ெமய்ம்மைற, ெகால் ப் ெபா ந, 
ெபாைறய, நின் பைகவர் நின் வள ம் ஆண்ைம ம் ைக வண்ைம ம் உலகத்  மக்கள் 
அளைவக் கடந்தன; அவெனா  மா ப வ  மக்கு உ தியன்ெறனப் பன்னாள் 
யான் ெசால்ல ம் ேதறிற்றிலர்; ேதறாராயி ம் உலகத்  மதிப் ைடய சான்ேறார் 
ெசால்லத் தாம் ேத வேரா ெவனக் க தின் அவர் ெசான்னவிடத் ம் அவர்கள் மதி 
ம ண்ட ேம காணாநின்ேறன்; ஆகலான் நின் ெப ைமைய அவர்கட்கு 
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யாங்குைரப்ேபெனன வ ந்தாநின்ேறன் யான்; இஃ  என்  குைற; இதைன யறிந்  
நீ அவர்பால் அ ள ேவண் வெலன விைன  ெசய்க," என்  கூ ம். 
 
    "இதனாற் ெசால் ய , அவன் ெவன்றிக்கு அ யாகிய ெசல்வ ம் ஆண்ைம ம் ைக 
வண்ைம ம் உடன்கூறியவாற்றான் அவன் ெவன்றிச் சிறப் க் கூறியவாறாயிற் " 
    ----------  
 
    8.4. நலம் ெப  தி மணி 
    74. 
        ேகள்வி ேகட் ப் ப வ ெமா யா  
        ேவள்வி ேவட்டைன யர்ந்ேதா வப்பச் 
        சாயறல் க க்குந் தாழி ங் கூந்தல் 
        ேவ ப  தி வி னின்வழி வாழியர் 
        ெகா மணம் பட்ட விைனமா ண ங்கலம்          5 
        பந்தர்ப் பயந்த பலர் கழ் த்தம் 
        வைரயக நண்ணிக் கு ம்ெபாைற நா த் 
        ெதாி நர் ெகாண்ட சிர ைடப் ைபம்ெபாறிக் 
        கைவமரங் க க்குங் கவைலய ம ப்பிற் 
        ள்ளி யிரைலத் ேதா  திர்த் த்          10 
        தீ கைளந் ெதஞ்சிய திகழ்வி  பாண் ற் 
        ப தி ேபாகிய ைடகிைள கட்  
        எஃகுைட யி ம்பி ள்ளைமத்  வல்ேலான் 
        சூ  நிைல ற் ச் சுடர்வி  ேதாற்றம் 
        விசும்பா  மரபிற் ப ந்  றளப்ப          15 
        நலம்ெப  தி மணி கூட்  நற்ேறாள் 
        ஒ ங்கீ ேராதி ெயாண் தல் க வில் 
        எண்ணியன் ற்றி யீரறி  ாிந்  
        சால் ம் ெசம்ைம  ளப்படப் பிற ம் 
        காவற் கைமந்த வரசு ைற ேபாகிய          20 
        சால் தல்வற் ெபற்றைன யிவணர்க் 
        க ங்கட னி த்த ெச ப் கன் ன்ப 
        அன்னைவ ம ண்ெடன னல்ேல னின்வயின் 
        ணர்ந் ெதா க்கு நைர  தாளைன 
        வண்ைம  மாண் ம் வள  ெமச்ச ம்          25 
        ெதய்வ ம் யாவ ந் தவ ைட ேயார்க்ெகன 
        ேவ ப  நனந்தைலப் ெபயரக் 
        **றிைன ெப மநின் ப ைம யாேன. 
 
    இ வம . 
 
    ெபயர் நலம்ெப  தி மணி. 
 
    3-17. சாயறல் . . . . . . .க வில் 
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    உைர: சாய் அறல் க க்கும்- ண்ணிய க மணைல ெயாக்கும்; தாழ் இ ங் கூந்தல்-
தாழ்ந்த காிய கூந்தைல ம்; ெகா  மணம் பட்ட விைனமாண் அ ங்கலம்-ெகா மணம் 
என் ம் ஊாிேல உண்டாகிய அாிய கலன்கைள ம்; பந்தர் பயந்த பலர் கழ் த்தம்-
பந்தர் என் ம் ஊாிடத்ேத ெபற்ற பல ம் கழ்கிற த் க்கைள ம்; வைர யகம் 
நண்ணி-ெப  மைலகைள யைடந்  அவற்றிடத் ம் ேத ; ெதாி நர் ெகாண்ட- 
குற்றமற ஆராய்ந் ெகாள் ம் அறிவிைன ைடேயார் ெகாண்ட; சிர ைடப் 
ைபம்ெபாறி-சிதறிக் கிடத்தைல ைடய பசிய ெபாறிகைள ம்;கைவமரம் க க்கும; 
கவைலய ம ப்பின்-கைவக்ேகாற் ேபாலக் கிைளத்தைல ைடய ெகாம்பிைன ம்; 

ள்ளி இரைலத் ேதால்- ள்ளியிைன ைடய மான்ேதாைலக் ெகாண் : ஊன் 
உதிர்த் -அதன் உட் றத் த் தைசையக் கைளந் : தீ  கைளந் -ஏைன 
அ க்குகைள ம் ேபாக்கி; எஞ்சிய திகழ்வி - எஞ்சி நின்ற ஒளி சுகின்ற; பாண் ற் 
ப தி ேபாகிய ைட- வட்டமாக அ த்த ேதா ன் விளிம்பிேல; கிைள கட் - 
இனமாகச் ேசரக் கட் ; எஃகுைட இ ம்பின்-கூர்ைமைய ைடய சியால் ; 
வல்ேலான்-ெதாழில் வல்லவன்; உள்ளைமத் - உட் றத்ேத மணிகைளப் பதித்  
அழகுற அணி ெசய் ; சூ  நிைல ற் -சூ தற்குாிய நிைலைமயிைன வித் ; 
சுடர்வி  ேதாற்றம்-ஒளி திகழ்கின்ற ேதாற்றத்ைதப் ெப வித்தலால்; விசும் பா  
மரபின்-விசும்பிேல பறக்கும் ைறைமயிைன ைடய; ப ந்  ஊ  அளப்ப-
ப ந்தான  ஊெனன்  க தி யதைன ற் க் கவர்தற்கு நிைன மா ; நலம் ெப  
தி மணி-நலம் ெபற்ற உயாிய அத் ேதாற்பணியாகிய மணிைய; கூட் ம் நற்ேறாள்-
அணிகின்ற நல்ல ேதாளிைன ம்; ஒ ங்கிேராதி-ஒ ங்கிய சு ள் என் ம் பகுதியான 
கூந்தைல ம்; ஒண் தல் ஒள்ளிய ெநற்றியிைன ம்; ேவ ப  தி வின்-பிறப்பால் 
தி மகளின் ேவ பட்டா ெளன் ம் சிறப்ெபய்திய மாண்பிைன ைடய நின் 
ேதவியி ைடய; நின்வழி வாழியர்-நின் கு வழி நீ  வாழ்வதன் ெபா ட் ; க வில்-
க விடத்ேத யைமந்  எ-  
 
    ெமன்ைம ம் ண்ைம  ைடைமபற்றிக் க மணைல"சாயறல்" எனல் ேவண் ற் . 
தாழ் இ ங் கூந்தல், கிடத்ேத தாழ்ந்த காிய கூந்தல்;" றந்தாழ் பி ளிய பிறங்குகுர 
ைலம்பால்" (அகம் 126) என்  பிற ம் கூ தல் காண்க. கூந்தைல ம், ேதாளிைன ம் 

த ைன ைடய ேதவியின  க வில் எனக் கூட் க. தாழி ங் கூந்தெலன்றவர் 
ம ப ம் ஒ ங்கீேராதி ெயன்ற , கூந்த ன் நீட்சி ம் நிறப்ெபா ம் ெபா ப்படக் 
கூறி, அதைனச் சு ள் என் ம் பகுதியாக க்கும் சிறப் பிைன ணர்த்தற்கு. 
தி மகட்குாிய உ ம் பிற நலங்க ம் ெபா ந்திப் பிறப்ெபான்றினால் ேவ ப வ  
குறித் த் ேதவிைய, "ேவ ப தி " என்றார். ேவ ப  தி வின் என்பதற்குப் 
பைழய ைரகாரர்"ேவ ப  தி வின் என்ற  இவ க்குக் கூறிய குணங்களால் 
அவளின் ேவறாகிய நின் ேதவி என்றவா" ெறன் ம், "தி வின் என் ம் இன் 
அைறநிைல" ெயன் ம் கூ வர் 
 
    ெகா மணம், பந்தர் என்பன அக்காலத்ேத சிறப் ற்றி ந்த ஊர்கள். விைளமாண் 
அ ங்கலம், ெதாழில் நலத்தால் மாண் ற்ற அணிகலன்கள். பலர், பலநாட்டவர். 
ேவள்வி ெசய்தற்கண், அதைனச் ெசய்ேவார் நல் லக்கணம் அைமந்த ள்ளிமானின் 
ேதாைலத் ய்ைம ெசய்  ேபார்த் க்ெகாள்ப வாத ன், அதைன, மானிலக்கணம் 
ெதாிந்தாைரக் ெகாண்  ெப தல் ேவண்  வி த்த ன், அவைரத்"ெதாி நர்" என் ம், 
அவர்கள் அதைன நா ப் ெப மா  கூ வார், "வைரயகம் நண்ணிக் கு ம்ெபாைற 
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நா த் ெதாி நர்" என் ம் கூறினார். வைரயகம், ெப மைலத் ெதாடர். கு ம்ெபைற, 
சி  குன் கள் நிைறந்த மைலப்பக்கம். ெகாச்சிநாட் ப் பகுதிகைள இைடக்காலக் கல் 
ெவட் க்கள் ெந ம்ெபாைற நாெடன் ம் கு ம் ெபாைற நாெடன் ம் (A.R. No. 321 of 
1924) கூ கின்றன. இவ்விடத்ைத நண்ணி நா த ன், உயாிய மான் வைககள் 
அவ்விடத்ேத வாழ்தல் ெபற்றாம். நல் லக்கணம் அைமந்த மானின் நலம் கூ வார்., 
கிைளத்த ெகாம் ைடைம ம், உடெலங்கும் சிதறிய ள்ளி ைடைம ம் விதந் , 
"ைபம்ெபாறிக் கைவமரம் க க்கும் கவைலய ம ப்பிற் ள்ளியிரைல" 
ெயன்றார்."வைரெயன்ற  ெப மைலைய" ெயன் ம், கு ம்ெபாைற 
ெயன்ற "அதைன யைணந்த சி  ெபாற்ைறகைள" ெயன் ம், "ெதாி நர் ேகாடல், 
இலக்கணக்குற்றமற ஆராய்ந்  ேகாடல்" என் ம், "ைபம் ெபாறி ெயன்ற  
ெசவ்விகைள ைடய ள்ளிகைள" ெயன் ம்"ேமற் ள்ளி யிரைல ெயன்றதைன அதன் 
சாதிப் ெபயர் கூறியவாறாகக் ெகாள்க" என் ம் பைழய ைர கூ ம். 
 
    சிர தல், சித தல். கவைல, கவர்த்தல் ேவள்விெசய்ேவான், மான் ேதாைலப் 
ேபார்த் க்ெகாள்ள, அவன் மைனவி அத்ேதாைல வட்டமாக அ த்  அதைனச் 
சுற்றி ம் த் க்கைள ம், பிற யாிய மணிகைள ம் கட் , ந ேவ உயாிய 
மாணிக்கமணிகைளத் ைதத் க் ேதாளிடத்ேத அணிவள் ேபா ம், ஈண்  ஆசிாியர் 
அரசமாேதவி இவ்வா  அணிந்தாெளன்ற ன், மயிர் த யன ப் ெபா வின்றி 
யி க்கும் பகுதிையத் தீ  என விலக்குதலால், "தீ  கைளந்ெதஞ்சிய திகழ் வி  
பாண் ற் ப தி" என் ம் வட்டமான ேதாைலப்"பாண் ற் ப தி" ெயன் ம், அதன் 
விளிம்பிேல ெகா மணத் க் கலத்ைத ம் பந்தாிடத் ப் ெபற்ற த்திைன ம் இனம் 
ேசரக் கட் னாெரன்றற்கு, " ைடகிைள கட் " ெயன் ம்,உள்ளிடத்ேத தாமைர 

த ய ைவப் ேபா ம் அழகிய ேவைலப்பாட் ைனச் சிவந்த மாணிக்கமணி 
ெகாண்  ெசய் ம் ெதாழில் வல் நைர, "வல்ேலான் எஃகுைட யி ம்பின் 
உள்ளைமத் " என் ம் அவ்வா  அைமத்தலால் சூ தற்குாிய நிைல வதால், 
"சூ நிைல ற் " என் ம் கூறினார். 
 
    உ வித்ெதனப்பால "உற் " என வந்த . சிவந்த மணிகள் இைடேய 
பதிக்கப்ெபற் ச் ெசவ்ெவாளி கான்  திகழ்தல் கண் , ஊெனன்  க திப் ப ந்  
கவர்ந் ெசல்லக் க ெமன்பார், "விசும்பா  மரபிற் ப ந்  றளப்ப" என்றார். ஊன் 
ேத  ற் ண்  பயின்ற கூாிய பார்ைவயிைன ைடய ப ந்திைன மயக்குமா  
சிவந்த ஒளிெகாண்  விளங்கும் மணியாதல்பற்றி, "நலம் ெப  தி மணி" எனப் 
பட்ட . ெபான்னிைடப் பதித் ப் ெபா த்தப் ெப ம் மாணிக்க மணி, ேதா ைடப் 
பதித்தவழி ம் தன் நல்ெலாளி குன்றா  திக ம் சிறப் க் குறித்  இவ்வா  நலம்ெப  
தி மணிெயன்ற நலத்தால், இப் பாட் ற்கு நலம்ெப  தி மணிெயன்  
ெபயராயிற்ெறன வறிக. இனிப் பைழய ைரகாரர், "நலம்ெப  தி மணி ெயன்ற  
மணியறிவாரால் இ ேவ நல்லெதன்  ெசால்லப்ப தைல ைடய தி மணி 
ெயன்றவா ; இச்சிறப்பாேன இதற்கு நலம்ெப  தி மணி ெயன்  ெபயராயிற் " 
என்பர். 
 
    இதன்கட் கூறியவற்ைறத் ெதாகுத்  ேநாக்கின், தாழி ங் கூந்தைல ம், தி மணி 
கூட் ம் நற்ேறாைள ம், ஓதிைய ம், ஒண் தைல ம், ேவ ப  
தி விைனைய ைடய நின் ேதவியின் க விேல என்பதாம். இனியிப் பகுதிக்கண் 
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வந்தவற்றிற்கு உைரக் குறிப் க் கூற ற்ற பைழய ைரகாரர், "கவைலய ெவன் ம் 
அகரம் ெசய் ள் விகார" ெமன் ம், பாண்  ெலன்ற  வட்டமாக அ த்த ேதா ைன 
ெயன் ம், "ப தி ேபாகிய ைட ெயன்ற  வட்டமாகப் ேபான அத்ேதால  
விளிம்பிைன" ெயன் ம், எஃகுைட யி ம்பின் உள்ளைமத் ெதன்ற  
கூர்ைமைய ைடய க விகளால் அத்ேதா ட் ெசய் ம் ெதாழில்கெளல்லாம் 
ெசய்தைமத் ெதன்றவா" ெறன் ம், அைமத்ெதன்றதைன"அைமப்பெவனத் திாிக்க" 
ெவன் ம், வல்ேலானால் என விாித்  வல்ேலானால் நின் ேதவி சூ தல் 
நிைல தலால் என்க" என் ம், "வல்ேலான் யாகம் பண் விக்க வல்லவன்" என் ம், 
"ேதாற்றெமன்ற  ேதாற்ற ைடய அத்ேதா ைன" ெயன் ம் கூ வர். க வில் 
என்பதேனா  அைமந்ெதன ஒ  ெசால் வ வித் , வாழிெரன்ற ற்ெறச்சத் க்கு 

பாக்கா , "வாழியெரன் ம் விைன ெயச்சத்திைனச் சூ  நிைல ற்  என் ம் 
விைனெயா  க்க" என்பர் பைழய ைரகாரர். 
 
    18-21. எண்ணியல்................ெபற்றைன. 
 
    உைர: எண் இயல் ற்றி-எண்ணப்ப கின்ற திங்கள் பத் ம் நிரம்பி; ஈர் அறி  
பிாிந் -இ வைக யறி ம் அைமந் ; சால் ம் ெசம்ைம ம் உளப்படப் பிற ம்-சால் ம் 
ந நிைல  ள்ளிட்ட பிற நற்பண் க ம்; காவற் கைமந்த அரசு ைற ேபாகிய 

சால்-நா காத்தற்கு ேவண் ம் அரசிய லறி  வைக பல ம் ற்றக் கற் த் 
ைறேபாகிய சிறப் ம் நிைறந்த; தல் வற் ெபற்றைன இவணர்க்கு-நன்மகைனப் 

ெபற் ள்ளாய் இந்நில லகத்  வாழ்வார் ெபா ட்  எ- . 
 
    க வளர்தற்குாிய காலத்ைத ஒவ்ெவா  திங்களாக ெவண் பவாத ன், 
"எண்ணியல் ற்றி" ெயன்றார். ஈரறி , இ வைக யறி ; அைவ இயற்ைக ம் 
ெசயற்ைக மாகிய இ வைக யறி கள். இயற்ைகயாய கண்ெணாளி யில்லார்க்கு 
ஏைன ஞாயிற்ெறாளி த யன பயன் படாைமேபால, இயற்ைகேய 
உண்ைமயறிவில்லார்க்குக் கல்வி ேகள்விகளானாம் ெசயற்ைகயறி  பயன்படா 
தாக ன், "ஈரறி  ாிந் " என்றாெரன் மாம். இம்ைம ம ைம யறி க மாம். ெபாிய 
அறிெவனி மைம  ெமன்பர் பைழய ைரகாரர். சால் , நற்குணங்களின் நிைற . 
அன் , நாண், ஒப் ற , கண்ேணாட்டம், வாய்ைம என்ற ஐந்தின் நிைற . அரசா ம் 
திற ம் க விேல வாய்க்குந் தி ெவன்றற்கு, "காவற்கைமந்த அரசு ைற ேபாகிய 

" என்றார். பிறந்த பின்ேப இைவ யா ம் ெபறற் குாியவாயி ம், இவற்றின் ேப  
இனி  ெபா ந் தற்குாிய நல்வாய்ப் க் க விேல உண்டாவதாக ன், இவ்வா  
கூறினார் என அறிக. இக்க த்ேத, "ெப மவற் ள் யாமறிவ தில்ைல அறிவறிந்த 
மக்கட்ேப றல்ல பிற" (குறள் 61") என் ழி ம் அைமந் கிடத்தல் காண்க. ெபற்றைன 
ெயன்பைதப் பைழய ைரகாரர், ற்ெறச்சமாக்கி ேமல் வ வனவற்ேறா  ப்பர். 
அரசன  தல்வற் ேப  அவன் ேகாற்கீழ் வாழ்வார்க்கு ஏமமாதல்பற்றி, "இவணர்க்" 
ெகன்றார். மக்கட் ேப , ெபற்ேறார்க்ேக யன்றி இப் ெப நிலத்  வாழ்வார்க்கு நலம் 
பயக்கும் இயல்பிற் ெறன்ப  பண்ைடத்தமிழ் நன்மக்கள் ெகாள்ைக."தம் மின்தம் 
மக்கள் அறி ைடைம மாநிலத் , மன் யிர்க்ெகல்லாம் இனி " (குறள் 68) என்  
சான்ேறார் கூ தல் காண்க. 
 
    1-2 ேகள்வி...........உவப்ப 
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    உைர: ேகள்வி ேகட் -அ மைறப் ெபா ைள அறிவ்ர் உைரப்பக் ேகட் ; ப வம் 
ஒ யா -அவர் உைரத்த விரதங்கைள ேமற்ெகாண்  தவிராெதா கி; உயர்ந்ேதார் 
உவப்ப- அறி  ஒ க்கங்களால் உயர்ந்த நன்மக்கள் மனமகி ம்ப ; ேவள்வி 
ேவட்டைன- ேவள்விகைளச் ெசய்  த்தாய் எ-  
 
    அ மைறப்ெபா ைள ஒ வர் தாேம கற் ணர்தல் கூடாைமயின், "ேகள்வி ேகட் " 
என்றார். ேகள்வி, அ மைறப்ெபா ள்; ேகட்டற்குாிய  அ வாக ன், ேகட்ட 
ெபா ைள நைட ைறயில் ெதளிந்  நல்லறி  ைகவரப் ெப தற்கு விரத ெவா க்கம் 
ேவண் யி த்தலால், "ப வ ெமா யா " என்றார். ேகட்டவற்ைற மனத்தால் 
ஒன்றியி ந் ணர்தற்குத் ைணெசய்வ  ப வெமன ணர்க. ேவள்விப்பயன் உயர் 
நிைல ெயா க்கத் ச் சான்ேறார்க்கு உவைக பயப்பிப்ப தாதலால், "உயர்ந் ேதா வப்ப 
ேவள்வி ேவட்டைன" ெயன்றார்."ஆன்ற ேகள்வி யடங்கிய ெகாள்ைக, நான்மைற 

தல்வர் சுற்றமாக, மன்ன ேரவல் ெசய்ய மன்னிய, ேவள்வி ற்றிய வாய்வாள் 
ேவந்ேத" ( றம் 26) என்  பிற ம் கூ தல் காண்க. 
 
    இனி, பைழய ைரகாரர், "ேகள்வி ேகட்டல்-யாகம் பண் தற் குடலான விதி 
ேகட்டல்; ப வம்-யாகம் பண் தற்கு உடலாக ன்  ெச த் ம் விரதங்கள். 
ஒ யாெதன்பைத ஒ யாமல் எனத் திாிக்க" என் ம், "ேவட்டைன என்றதைன 
விைனெயச்ச ற்றாக்கி அவ்விைனெயச் சத்திைன அ ங்கடன் இ த்த என் ம் 
விைனெயா  கூட் க" என் ம்"உயர்ந்ேதார் ேதவ" ெரன் ம் கூ வர். 
 
    22-28. அ ங்கடன்..............ப ைமயாேன 
 
    உைர: அ ங்கடன் இ த்த-இந் நில லகத்  வாழ்வார்க்கு அரசராயினார் 
ெசய்தற்குாிய அாிய கடன்கைளச் ெசய்  த்த; ெச ப் கல் ன்ப- ேபாைர 
வி ம் ம் வ யிைன ைடேயாய்; நின்வயின் அன்னைவ ம ண்டெனன் அல்ேலன்-
நின்பால் ேகள்வி ம் ேவள்வி ம் தல்வற்ேப மாகிய அைவயிற்ைறக் கண்  
வியப் ற்ேற னல்ேலன்; ணர்ந் ெதா க்கும் நைர தாளைன-உணரத் 
தகுவனவற்ைற ம் உணர்ந்  பிறர்க்கும் உணர்த்தி நன்ெனறி ெயா கப்பண் ம் 
நைர ம் ைம ைடய ேராகிதைன; நின் ப ைமயான்-நீ ேமற்ெகாண் க்கும் 
தவ ெவா க்கத்தால்; வண்ைம ம் மாண் ம் வள ம் எச்ச ம் ெதய்வ ம் யாவ ம் 
தவம் உைடேயார்க்கு என-ெகாைட ம் குணவைமதி ம் ெசல்வ ம் மகப்ேப ம் 
ெதய்வ ணர் ம் பிற ம் ன்ைனத் தவ ைடயார்க்ேக ளவாவன என அறி த்தி; 
ேவ ப  தனந்தைல ெபயரக் கூறிைன-நாட் ன் ேவ பட்ட அகன்ற இடமாகிய 
காட் ற்குத் தவங் குறித் ச் ெசல்லப் பணித்தைன.; ெப ம-ெப மாேன; இ  
கண்டன்ேற யான் ம ட்ைக ெயய் ேவ னாயிேனன் எ- . 
 
    அ ங்கடன் இ த்த ன்ப, ெச ப் கல் ன்ப என இைய ம். மகப்ேபற்றால் 
இவணைர ம், ேவள்வி ேவட்டலால் உயர்ேதாைர ம், ஓம் தல்பற்றி"அ ங்கடன் 
இ த்த" என் ம், ெச ேமம்பட்டார்க் கன்றி இவ்வ ங்கடன் எளிதில் இ க்கலாகாைம 
ேதான்ற, "ெச ப் கல் ன்ப" என் ம் கூறினார். உயர் ெபா ைள ேயாதி ணர்ந் ம் 
பிறர்க் குைரத் ம் தாெனா க வல்லவன் என்றற்குப் ேராகிதைன" ணர்ந் 
ெதா க்கும் நைர தாளைன" என்றார். நைரப் ம் ைம மன்றி, வண்ைம ம் 
மாண்  தலாயின அவன்பால் ெப க உளவாதல் ேவண் ச் ேசரமான் 
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இரக்கங்ெகாண்  அவற்ைறப் ெப மா  அறி க்ெகாைட வழங்கினான் என்பார், 
"வண்ைம ம் மாண் ம் வள ம் எச்ச ம் ெதய்வ ம் யாவ ம் தவ ைடேயார்க்கு 
என" அறி த்தினான் என்றார். எச்சம் கழ்க்குாித்தாயி ம், வண்ைம ம் மாண் ம் 
கூறேவ அப் க ம் அவற்றின்பால் அடங்குதலால் மக்கட்ேபறாயிற் . இனிப் 
பைழய ைரகாரர்" நைர தாளைன ெயன்ற  ேராகிதைன" 
ெயன் ம்"நைர தாளைனக் கூறிைன ெயனக் கூட்  அவைனச் ெசால்வி 
ேயவிைனெயன ஒ  ெசால் வ வித்  க்க" என் ம், "மாண்ெபன்ற  
மாட்சிைம ைடய குணங்கைள" ெயன் ம், "எச்செமன்ற  பிள்ளப்ேபற்றிைன" 
ெயன் ம், "ெதய்வெமன்ற  தம்மால் வழிப ம் ெதய்வத்திைன: ெயன் ம், 
"தவ ைடேயார்க்ெகனச் ெசால்  ெயன்க" என் ம்"கூறிைன ெயன் ப  
விைனெயச்ச ற்" ெறன் ம்"ேவ ப  நனந்தைல ெயன்ற  றந்  ேபாயி க்கும் 
காட் ைன" ெயன் ம்."ெபயர ெவன்ற  அந்நைர தாளைனக் காட் ேல ெபயர 
ேவண் " ெயன் ம் கூ வர். 
 
    ேராகிதன் ெசன்ற காட் ைன"ேவ ப  நனந்தைல" ெயன்றார், 

ம்ெபாறிகளா ம் ஆர க ம் கர்ச்சிக்கிடனாகும் நாட் ம் அவற்ைற 
யடக்குதற்குத் ைணயாகும் சிறப் ப்பற்றி ேவ ப த ன், ேசரமான், இவ்வா  தன் 
ப ைமயான் ேராகிதைனத் ற  ேமற்ெகாள்ளப் பணித்தைம ேநாக்கின், அப் 

ேராகிதன் ஆன்றவிந்தடங்கும் சால்பிற்குைற பட்டைம ம், அதைன 
நிைறத் க்ேகாடற்கு ேவந்தன் கண்ேணா  ேவ ப  நனந்தைலப் ெபயர்த்தைம ம் 
ெபற்றாம். இ  கண்டன்ேற ெயன்ப  தலாயின குறிப்ெபச்சம். 
 
    இ கா ம் கூறிய : ெச ப் கல் ன்ப, ெப ம, தாழி ங் கூந் தைல ம், 
நற்ேறாைள ம், ஓதிைய ம், தைல ம், தி விைன  ைடய நின் ேதவியின் 
க விேல, இயல் ற்றி, அறி  ாிந் , அரசு ைற ேபாகிய தல்வற் ெபற்றைன 
இவணர் ெபா ட் ; உயர்ந்ேதா வப்ப ேவள்வி ேவட்டைன; அன்னைவ கண்  
ம ண்டெனனல்ேலன்; நைர தாளைன, நின்ப ைமயான், ேவ ப  நனந்ைலப் 
ெபயரக் கூறிைன; இ கண்டன்ேற ம ட்ைக ெயய் ேவனாயிேனன் என்பதாம். 
இனிப் பைழய ைர, "ேவட்டைன ெயன் ம் ெபற்றைன ெயன் ம் நீ ெசய்த 
யாகங்களாகிய அன்னைவயிற்றிற்கு யான் ம ண்ேடனல்ேலன், நின்ைன நல்வழி 
ெயா குவித்  நின்ற நைர தாளைன நின்ப ைமயாேன இல்லற ெவா க்கிைன 
ெயாழி்த் த் றவற ெவா க்கிேல ெசல்ல ஒ குவித்தைன; அவ்வா  ெசய்வித்த நின் 
ேபெரா க்கத்ைத ம் ேபரறிவிைன ம் ெதாிந்  யான் ம ண்ேடெனன விைன  
ெசய்க" என்  கூ ம். 
 
    "இதனாற் ெசால் ய , அவன் நல்ெலா க்க ம் அதற்ேகற்ற நல்லறி ைடைம ம் 
கூறியவாறாயிற் . 
    --------------   
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8.5. தீஞ்ேசற்றியாணர். 
    75. 
 
        இ ம்  ெகான்  ெப ங்களி ற உம் 
        அ ம்ெபாறி வயமா னைனைய பல்ேவற் 
        ெபாலந்தார் யாைன யியேறர்ப் ெபாைறய 
        ேவந்த ம் ேவளி ம் பிற ம் கீழ்ப்பணிந்  
        நின்வழிப் படாஅ ராயிெனன்மிக்கு)          5 
        அைற  க ம்பின் தீஞ்ேசற்றி யாணர் 
        வ நர் வைரயா வளம் ங் கி க்ைக 
        வன் லந் தழீஇய ெமன்பா ேறா ம் 
        ம ல விைனஞர் லவிகல் ப த் க்* 
         கள் ைட நியமத் ெதாள்விைல ெகா க்கும்          10 
        ெவள்வர கு த ெகாள் ைடக் கரம்ைபச் 
        ெசந்ெநல் வல்சி யறியார் தத்தம் 
        பாடல் சான்ற ைவப்பின் 
        நா ட னாடல் யாவண தவர்க்ேக. 
 
    இ ம  
    ெபயர்: தீஞ்ேசற்றியாணர். 
 
    1-3. இ ம் .........ெபாைறய. 
 
    உைர: பல் ேவல் ெபாலந்தார் யாைன இயல் ேதர்ப் ெபாைறய-பலவாகிய 
ேவற்பைட ம் ெபான்னாிமாைல யணிந்த யாைன ம் இய கின்ற ேத  ைடய 
ெப ஞ் ேசர ம் ெபாைறேய; இ ம்  ெகான் -ெபாிய ையக் ெகான் ; ெப ங் 
களி  அ உம்-அதனா ம் ேசார்வைடயா  உடன் ெசன்  ெபாிய யாைனையக் 
ெகால் கின்ற; அ ம் ெபாறி வயமான் அைனைய- அாிய வாிகைள ம் 
வ ைய ைடய அாிமாவிைன ஒப்பாய்; 
 
    ெப ங் களிற்றி ம் இ ம்  வ  மிக ைடத்தாத ன், அதைனக் ெகான் ம் 
ேசார்வைடயாேத இைடயறவின்றிப் ெப ங் களிற்றிைன ம் ெகால் ம் 
ெப வ ைடைம ேதான்ற, "இ ம்  ெகான்  ெப ங் களி  அ உம்" என்றார். 
அாிமாவிற்குப் ெபாைறயைன ம் க்கு ஏைன ேவந்தைர ம் ெப ங்களிற் க்கு 
ேவளிர் தலாயினாைர ம் ெகாள்க. ெபாலந்தார், ெபான்னாிமாைல. 
 
    4-7ேவந்த ம்........ ங்கி க்ைக. 
 
    உைர: ேவந்த ம் ேவளி ம் பிற ம் கீழ்ப்பணிந்  நின் வழிப் படாஅ ராயின்-

ேவந்த ம் கு நில மன்ன ம் பிற ம் நின்ைனக் கீழ்ப்பணிந்  நின் வி ப்பின்வழி 
ஒ காராயின்; ெநல் மிக்கு-ெநல் மிக்கு விைளய; அைற  க ம்பின் தீஞ்ேசற்  
யாணர்-அதற் கிைட றாக வளர்ந்  ற்றியி த்தல்பற்றி ெவட்டப்பட்ட க ம்பின  
தீவிய சாறாகிய  வ வாயிைன; வ நர் வைரயர வளம் ங்கு இ க்ைக-
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அவ்விடத்ேத வ ேவார்க்கு வைரயா  வழங்கும் ெசல்வம் மிகுந்த இ க்ைககள் 
(ஊர்கள்) என்க. ெநல்மிக்கு விைளதலால் அதைன ம் க ம்பின் தீஞ் ேச  ேமன் 
    ேம ம் ெப குதலால் அதைன ம் வ ேவார்க்கு வைரயா  வழங்குப என்பதாம். 
அைற  க ம் , அ த்தைலப் ெபா ந்திய க ம் ; இ த்தல் இைறெயன 
வ தல்ேபால, அ த்தல் அைறெயன வந்த ; ெநல் க்கு ேவ யாக ந ட்ட க ம்  மிக 
வளர்ந்  ெநல் ன் வளர்ச்சிையக் ெக த்தலால், அ க்கப்பட்ட க ம்  
என்றற்கு"அைற  க ம் " என்றாெரன்க. பைழய ைரகார ம், "ெநல்மிக்கு 
அைற  க ம் ெபன்ற  ெநல் ன்கண்ேண அந்ெநல்ைல ெந க்கி மிக 
எ ந்தைமயாேன அ க்க ற்ற க ம்ெபன்றவா " என் ம், "இனி அந்ெநற்றான் 
க ம்பின் மிக எ ந்  அதைன ெந க்கினைமயால் அந் ெநல் ற்கு இட ண்டாக 
அ த்த க ம்  எனி மாம்." என் ம் உைரப்பர். வைரயா  வழங்கிய வழி ம் வளம் 
குன்றாைமபற்றி, "வைரயா வளம் ங்கி க்ைக" என்றார். மிக்கு என்பைத மிகெவனத் 
திாிக்க. 
    -------------------- 
    *அ ம்பைற விைனஞர் ல் நல் ப த் -பாட ேவ பா . 
 
    "தீஞ்ேச  இனிய பாகு" என் ம், யாணெரன்ற  அத்தீஞ்ேசற்ற  இைடயற 

ன்ைமைய" என் ம், "இச் சிறப்பாேன இதற்குத் தீஞ்ேசற்றியாணர் என்  
ெபயராயிற்" ெறன் ம் பைழய ைரகாரர் கூ வர் 
 
    ெநல் க்கு ேவ யாக நட்ட க ம்  மிக வளர்ந்  அதன் வளர்ச்சிக்கு இைட றாவ  
கண்  அதைனத் த ந் ெபற்ற தீஞ்ேசற்றியாணைர வ நர்க்கு வைரயா  
வழங்குவெரன்ற , கு  றந்தாரா  அவர்க்கு இைட  விைளக்கும் 
ெகா ங்ேகாலரைச ெவன் , அவர்பாற் ெபற்ற ெபா ைள வ நர்க்கு வைரயா  
வழங்கும் ேசரமான  நற்ெசயல் உள் த் ைரத்தவா . 
 
    8-14 வன் லம்................தவர்க்ேக 
 
    உைர: வன் லம் தழீஇய ெமன்பால் ேதா ம்-வன்னிலங்கைளச் சார ள்ள ம த 
நிலங்கள் ேதா ம்; ம ல விைனஞர்- வித்திய  ைளயாத களர் நிலத்ேத 
ெதாழி ைனச் ெசய் ம் மறவர்; லவிகல் ப த் -அம் ம த வயல்கைளக் ேகாடல் 
குறித்  நிகழ்த் ம் மா பாட்ைடக் ெக த்தழித் ; கள் ைட நியமத்  ஒள்விைல 
ெகா க்கும்-அவர்பாற் ெபற் க் கள் விற்கும் கைடகளில் கள்ளிற்கு விைலயாகக் 
ெகா க்கும்; ெவள்வரகு உ த ெகாள் ைடக் கரம்ைப-உ வித்திய ெவள்ைள 
வரகும் ெகாள் ம் விைள ம் கரம்ைபயாய் வி தலால்; ெசந்ெநல் வல்சி அறியார்-
அவ்வரகும் ெகாள்  மல்ல  ெசந்ெநற்ேசா  ெபறா  வ ந் ப வாக ன், அவர்க்கு-
அவ் ேவந்தர் தலாயினார்க்கு; தத்தம் பாடல் சான்ற ைவப்பின் நா -தத்தம் ைடய 

லவர் பா ம் கழ் அைமந்த ஊர்கைள ைடய நாட்ைட; உடன் ஆடல் யாவண  -
ஒ ங்கு ஆ வ  எங்ஙனம் கூ ம். எ-  
 
    எளிதில் உ  வித் தற்காகாத வன்னிலத்ைதச் சார்ந் ள்ள ம த வயல்கைள, 
"வன் லந் தழீஇய ெமன்பால்" என்றார். ெமன்பா ல் நலல விைள  உண்டாத ன் 
அதைனக் ேகாடற்கு ஏைன வன் லத்  வா ம் ம நிலத்தார் வி ம்பி யல்ப 
வாதலா ம், அக்காைல ெமன் லத்  வாழ்நர் அவெரா  ெபா ப வாதலா ம், 
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அப்ேபாாில் ேதாற்கும் ம ல விைனஞர் தம்பால் உள்ள வரகும் ெகாள் ம் 
தண்டமாகத் த பவாதலா ம்"ம ல விைனஞர் லவிகல் ப த் " என் ம், அத் 
தண்டப் ெபா ம் கள்விைலக்ேக பயன்ப கிறெதன்பார்" கள் ைட நியமத்  
ஒள்விைல ெகா க்கும் ெவள்வர கு த ெகாள்" என் ம் கூறினார். ம  லம், 
களர்நிலம்."ம நில ததில் எ  மிகப்ெபய் ,வித்திட்டாங்ேக விைனபயன் ெகாள்ளச், 
சித்தத் ன் ம் மத்தர்ேபால ம்" (தி க்க மல ம்மணி 22: 16-18) எனப் 
பட் னத்த கள் கூ வ  காண்க. வன் லந் தழீஇய ெமன்பாெலன்ற ன், 
வன் லத்தார் ெமன் லத்தின் ேமல் வழக்குத் ெதா ப்பாராதலால், அதைனப்" லவிகல்" 
என்றார். ெமன் ல விைனஞரால் ல் யவாகக் க தப்ப ம் வரகும் ெகாள் ம் 
வன் லத்தார்க்கு ஒண்ெபா ளாதலால், கள்ளிற்கு அவற்ைற உயாிய ெபா ளாகக் 
ெகா ப்ப ெரன்பா◌், "ஒள்விைல ெகா க்கும்" என்றார். அவ்வளம் ங்கு இ க்ைககள் 
ெவள்வரகும் ெகாள் ம் வித் ம் கரம்ைபயாய் வி தலால்"ெவள்வர கு த 
ெகாள் ைடக் கரம்ைப" ெயன்றார். கரம்ைப ெயன் ழி ஆத ன் என ஒ  ெசால் 
வ விக்க. வளம் ங்கி க்ைக, கரம்ைபயாத ன், என இைய ம். நன்னிலங்கைள 
யழி்த் க் க ைத ேயர் ட்  ெவள்வரகும் ெகாள் ம் வித் தல் பண்ைடேயார் 

ைற;"இ ங்களந்ேதா ம், ெவள் வாய்க் க ைதப் ல் னம் ட் , ெவள்ைள வரகும் 
ெகாள் ம் வித் ம், ைவக ழவ" ( றம் 392) என்  சான்ேறார் கூ தல் காண்க. 
இவ்வா  தாம் இ க்கும் இ க்ைககள் கரம்ைபயாய் வி தலால், ேவந்தர் 

தலாயினார் ெசந்ெநல் ணவின்றி வ ைம ற்  வ குன்றின ெரன்பார்"ெசந்ெநல் 
வல்சி யறியார்" என் ம், எனேவ, அவர்தம் நாட்ைட இனிதா தல் இல்ைல 
ெயன்றற்கு"நா டனாடல் யாவணதவர்க்ேக" ெயன் ம் கூறினார்."பாடல் சான்ற 
ைவப்பின் நா " என்ற , நாட் ன் நன்ைம கூறி யிரங்கிய . 
 
    இ கா ங் கூறிய : ெபாைறய, நீ அ ம்ெபாறி வயமான் அைனைய; ேவந்த ம் 
ேவளி ம் பிற ம் கீழ்ப்பணிந்  நின் வழிப்படாராயின், அவ ைடய வளம் 

ங்கி க்ைக, கரம்ைப யாத ன், ெசந்ெநல் வல்சி யறியாராய்த் தத்தம் நா டனாடல் 
அவர்க்கு யாவணதாம் என்பதாம். இனிப் பைழய ைரகாரர், வன் லந்தழீஇ ெயன்  
பாடங்ெகாண் , அதைனக் கரம்ைபெயா  கூட் , இ ந்  என ஒ  ெசால் வ வித் , 
வன் லம் தழீஇ யி ந்  என் ம், ெமன்பால்ேதா ம் இ ந்  என் ம், இையத் , 
"ெபாைறய, நீ  ெகான்  களிற உம் வயமான் அைனைய; அதனால் ேவந்த ம் 
ேவளி ம் பிற ம் நின்ன க்கீழ்ப் பணிந் , தமக்குாிய ெமன் பால்கேடா ம் இ ந்  

ன் பணிந்தவாற்றிற் ேகற்ப நின்வழி ெயா காராயின், அவர்கள் ெவள்வரகு த 
ெகாள் ைடக் கரம்ைபயாகிய வன்பா ேல ெகட் ப்ேபா யி ந்  ஆண்  விைளந்த 
ெவள்வரகு உண்பதன்றித் தாம் பண் ண் ம் ெசந்ெநல் வல்சி உண்ணக் 
கிைடயாதப  மி ப கின்றார்; தத்தம் நாட் ைன ஒ ங்கு ஆ தல் அவர்க்கு 
யாவண  என விைன  ெசய்க" என்பர். 
 
    "இதனாற் ெசால் ய  அவன் ெவன்றிச்சிறப் க் கூறியவாறாயிற் " 
    ----------------------------   
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8.6. மா சித றி க்ைக. 
    76 
 
        களி ைடப் ெப ஞ்சமந் தைதய ெவஃகுயர்த் 
        ெதாளி  வாண்மன்னர் ைதநிைல ெகான்  
        ரசு க ப்பைடய வ ந் ைறப் ேபாகிப் 
        ெப ங்கட னீந்திய மரம்வ  க்கும் 
        பண்ணிய விைலஞர் ேபாலப் ண்ெணாாீஇப்          5 
        ெப ங்ைகத் ெதா தியின் வன் யர் கழிப்பி 
        இரந்ேதார் வாழ நல்கி யிரப்ேபார்க் 
        கீத றண்டா மாசித றி க்ைக 
        கண்டெனன் ெசல்கு வந்தெனன் கால்ெகாண்  
        க விவானந் தண்டளி ெசாாிந்ெதனப்          10 
        பல்விைத ழவிற் சில்ேல ராளர் 
        பனித் ைரப் பகன்ைறப் பாங்குைடத் ெதாியல் 
        க  க ங்கங் க ப்பச் சூ  
        இலங்கு கதிர்த் தி மணி ெப உம் 
        அகன்கண் ைவப்பி னா கிழ ேவாேய.          15 
 
    இ ம . 
    ெபயர்: மா சித றி க்ைக. 
 
    9-15 கால் ெகாண் ........நா கிழ ேவாேய. 
 
    உைர; க வி வானம் கால் ெகாண்  தண்தளி ெசாாிந்ெதன-ெதாகுதி ெகாண்ட மைழ 
ேமகம் நாற்றிைச ம் கா றங்கித் தண்ணிய மைழையப் ெபய்ததாக; பல் விைத 
உழவின் சில் ஏராளர்-மிகுதியாக விைதத்தற் ேகற்பப் பரந்த உ  நிலங்கைள ைடய 
சிலவாகிய ஏர்கைள ைடய உழவர்; பனித் ைறப் பகன்ைறப் பாங்குைடத் ெதாியல்-
குளிர்ந்த நீர்த் ைறயிடத்ேத மலர்ந் ள்ள பகன்ைறப் வாற் ெறா த்த அழகுைடய 
மாைலைய; க  க ங்கம் க ப்பச் சூ -ெவ க்கப்பட்ட ெவள்ளாைட ேபாலத் 
தைலயிற் சூ க்ெகாண் ; இலங்கு கதிர்த் தி மணி ெப உம்-உ ம் 
பைடச்சா டத்ேத விளங்குகின்ற கதிர்கைள ைடய அழகிய மணிகைளப் ெப கின்ற; 
அகன்கண் ைவப்பின் நா  கிழேவாய்அகன்ற இட ைடய ஊர்கள் ெபா ந்திய 
நாட் க்கு உாிேயாேன எ- . 
 
    இ , மின்னல், மைழ த யவற்றின் ெதாகுதியாதல்பற்றி, "க வி வானம்" 
எனப்பட்ட . மைழ கில் நாற்றிைச ம் பர மிடத் க் கால்விட் றங்குதல் 
கண்கூடாத ன்"கால்ெகாண் " என்றார். கால் ெகாண்ெடன்பதற்குப் ெபய்தைலத் 
ெதாடங்கி ெயன்ற மாம். விைதயின் ெப ைமைய ேநாக்க, உ தற்குாிய ஏர்கள் 
சிறியவாதல்பற்றி, "பல்விைத ழவிற் சில்ேலராளர்" என்றார்."அகல வதி ம் ஆழ 

தல் ேவண் மாதலால் அதற்ேகற்ற ெப ைம ைடய வாகா  
சி ைம ைடைமபற்றிேய சில்ேலராளர்" என்  கூறல் ேவண் ற் . சின்ைம, சி ைம 
குறித்  நின்ற . பைழய ைரகார ம், "சின்ைமையச் சின்  ெலன்ற ேபால ஈண் ச் 
சி ைமயாகக்ெகாள்க" என்றார். சில்ேலராளர் உ த பைடச்சால் மிக ஆழ ைடத்தன் 
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றாயி ம், அதன்கண் ம் அவர்கள் மிக்க விைளபயேன யன்றி உயாிய மணிகைளப் 
ெப கின்றார்க ெளன்பர், "சில்ேலராளர் இலங்குகதிர்த் தி மணி ெப உம் நா " 
என்றார். 
 
    பகன்ைறமலர்க்கு ெவ த்த ஆைடைய உவைம கூ த ம், ஆைடக்கு அம்மலைர 

வைம கூ த ம் சான்ேறார் வழக்காகும்."ேபா  விாி பகன்ைறப் மல ரன்ன, 
அகன் ம  க ங்க டீஇச் ெசல்வ ம், ேக ன்றி நல்குமதி ெப ம" ( றம் 393) என்  
நல் ைறயனார் என் ம் சான்ேறார் கூ தல் காண்க. பகன்ைறையக் கண்ணியாகத் 
ெதா த் தணிதேல ெப ம்பான்ைம வழக்காத ன், ெதாிய ெலன்ற  கண்ணிெயனக் 
ெகாள்ளப்பட்ட ;"பகன்ைறக் கண்ணிப் பல்லான் ேகாவலர்" (ஐங் 87) என் ம், 
"பகன்ைறக் கண்ணிப் பைழயர்" (மைலப .459) என் ம் வ தல் காண்க. சலைவ 
ெசய்யப்பட்ட ஆைட ெயன்றற்குக்"க  க ங்கம்" என்றார். உயர்ந்த மணி 
ெயன்பார்"தி மணி" ெயன்றார். ெப  வ வா ைடைம ேதான்ற, அகன்கண் ைவப்பின் 
நா  என்  சிறப்பிக்கப்பட்ட . 
 
    இனிப் பைழய ைரகாரர், "தண்டளி ெசாாிந்ெதன ஏராளர் கதிர்த் தி மணி 
ெப உம் நா  எனக் கூட் , மைழ ெபய்தலாேன ஏராளர் உ  விைளத் க்ேகாடேல 
யன்றி உ த இடங்கள்ேதா ம் ஒளிைய ைடய தி மணிகைள ெய த் க் ெகாள் ம் 
நாெடன ைரக்க" என் ம்"பல்விைத ழவின் சில்ேலராள ெரன்ற  பல விைத 

ழவாற் ெபாியாராயி ம் தம் குலத்தா ம் ஒ க்கத்தா ம் சிறிய ஏராள 
ெரன்றவா"ெறன் ம், "பகன்ைறத் ெதாியல் க  க ங்கம் க ப்பச் சூ த் தி  மணி 
ெப உம் எனக் கூட் , பகன்ைறமாைலையக் க  க ங்கம் ஒப்பச் சூ க்ெகாண்  
நின்  தி மணிகைள ெய க்குெமன ைரக்க" என் ம் கூ வர். 
 
    1-9 களி ைடப் ெப ஞ் சமம்........வந்தெனன் 
 
    உைர: களி  உைடப் ெப ஞ்சமம் தைதய-களி கைளக் ெகாண்  ெசய் ம் ெபாிய 
ேபார் ெக மா ; எஃகு உயர்த் - ேவ ம் வா ம் ஏந்திச் ெசன் ; ஒளி  வாள் 
மன்னர் ைத நிைல ெகான் -விளங்குகின்ற வாைள ைடய பைக மன்னர் தம்மிற் 
கூ நின்  ெபா ம் ேபார் நிைலையக் ெகான்றழித் ; ரசு க ப்  அைடய-ெவற்றி 

ரைச அதன் க ப்  அைறந்  ழக்க; 
 
    அ ந் ைற ேபாகி-ெசய்தற்காிய ேபார்ச் ெசயற்குாிய ைற ற்ற ம் தைட ேபாகச் 
ெசன் ; ெப ங்கடல் நீந்திய மரம் வ க்கும் பண்ணிய விைலஞர்ேபால-ெப ங் 
கடைலக் கடந்  ெசன்  மீ தலால் ப ற்ற மரக்கலத்தின் ப  ேபாக்கி்ப் 
பண் ேபால வ ைடத்தாக்கும் கடல் வாணிகர்ேபால; ெப ங்ைகத் ெதா தியின் 

ண்ெணாஇ வன் யர் கழிப்பி-ெபாிய ைகைய ைடய யாைனக்கூட்டம் உற்ற 
ேபார்ப் ண்கைள ஆற்றி அவற்றால் அைவ ன் ற்ற வ ய யரத்ைத ம் ேபாக்கி; 
இரந்ேதார் வாழ நல்கி- ற்ேபாதில் வந்  இரந்தவர் வ ைம நீங்கி வா மா  
ெகா த் ; இரப்ேபார்க்கு-பிற்ேபாதில்வந்  இரப் ேபா க்கும்; ஈதல் தண்டாத-ஈத ன் 
குன்றாத; மா சித  இ க்ைக-குதிைரகைள வைரயா  வழங்கும் நின் பாசைற 
இ ப்பிைன; கண்டெனன் ெசல்கு வந்தெனன்-கண் ேபாவான் வந்ேதன் எ- . 
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    களி ைடைம ேபார்க்குப் ெப ைம த த ன், "களி ைடப் ெப ஞ் சமம்" 
என்றார்."யாைன ைடய பைடகாண்டல் ன்னினிேத" (இனி 40. 5) என்  சான்ேறார் 
கூ தல் காண்க. தைததல், ெக தல்;"ேவ ைடக் கு உச் சமந் தைதய றி" (பதிற் 66) 
எனப் பிற ம் கூ தல் காண்க. ைத நிைல, கூ யி க்கும் அணிவகுப் ; அணி 
நிைலைய யழித்த வழி, ரர் பைட ம் பிற பைடக ம் ஒ ங்கின்றித் தா மாறாய்ச் 
சிதறி எளிதில் அழிவ ராத ன், " ைத நிைல ெகான் " என்றார். சிைதத் 
ெதன்னா "ெகான்" ெறன்றார். ம வ ம் ைதந்  நிைலெபறா வைகயில் அழித்தைம 
ேதான்ற. ரசு க ப்  அைடய என்ற , ரசு ழங்க என்றவா . ேபார் ைற ெவட்சி 

தலாகப் பல் வைகப்ப த ன், "அ ந் ைற ேபாகி" என்றார். ெப ங்கடைலப் 
பைகவர் பைடக்கும், மரக்கலத்ைதக் களிற் த் ெதா திக்கும், பண்ணிய விைலஞைரச் 
ேசரமான் ர க்கும் உவமமாகக் ெகாள்க. ெப ங் காற் ம் ேபரைல ம் ேமா தலால் 
கட் த்தளர்ந்த கலத்ைத, கைரேசர்ந்த ம் கட் ைடத் தாக்கி வ த்தல் கலஞ் 
ெச த் ேவார்க்கு இன்றியைமயாச் ெசய்தியாகும். ெப ங் கடல் நீந்திய மரெமன்ற  
மரக்கலத்ைத. பல்ேவ  பண்டங்கைள ம் கலத்திற் ெகாண்  ேவ  நா  ெசன்  
விற் ப் ெபா ளீட் தல்பற்றிக் கலத்திற் ெசல் ம் கடல் வாணிகைரப்"பண்ணிய 
விைல ஞர்" என்றார். யாைனகட்குப் ேபாாி ண்டாகிய ண்ணால் மிக்க 

ய ண்டாவைத யறிந்  ண்ைண யாற  கத்தால் யர் ேபாக்குதலால், 
" ண்ெணாாீஇ வன் யர் கழிப்பி" ெயன்றார். வன் யர் என்றதனால், உற்ற ண் 
ெப ம் ண்ெணன் றறிக. இரந்ேதார் இரப்ேபார் என இறப்பி ம் எதிர்வி ம் 
கூறியதனால் ற்ெபா  பிற்ெபா  ெகாள்ளப் பட்டன. ற்ெபா  வந்திரந்ேதார் 
களி  ெபற் ச் ெசன்றைமயின், பிற்ெபா  வ ேவார்க்குத் குதிைரகைள 
வழங்கலானா ெனன ணர்க; எண்ணிறந்தன வாத ன், குதிைரகைளச் சிதறினான் 
என்றார்; இைவ பைகவாிடத்ேத ெபற்றனவாம். இனி, பைழய ைரகார ம், "மா 
சிதறி க்ைக ெயன்ற  பைகவாிடத் க் ெகாள்ளப்பட்ட மாக்கைள வைரயா  
அளவிறக்கக் ெகா க்கும் பாசைற யி க்ைக ெயன்றவா " என் ம்"இச் சிறப்பாேன 
இதற்கு மாசித றி க்ைக ெயன்  ெபயராயிற்" ெறன் ம் கூ வர். 
 
    இ கா ம் கூறிய : வானம் தளி ெசாாிந்ெதனச் சில்ேல ராளர் பகன்ைறத் ெதாியல் 
க ங்கம் க ப்பச் சூ த் தி மணி ெப உம் அகன்கண் ைவப்பின் நா  கிழேவாய், 
ெப ஞ் சமம் தைதய எஃகுயர்த் , மன்னர் ைதநிைல ெகான் , அ ந் ைற ேபாகி, 
பண்ணிய விைலஞர்ேபாலப் ெப ங்ைகத் ெதா தியின் ண்ெணாாீஇ வன் யர் 
கழிப்பி, இரந்ேதார் நல்கி, இரப்ேபார்க்கு ஈதல் தண்டா மாசித றி க்ைக கண்டெனன் 
ெசல்கு வந்தெனன் என்பதாம். பைழய ைரகாரர், "நா  கிழேவாய், மன்னர் ெப ஞ் 
சமம் தைதய எஃகுயர்த்  அம் மன்னர் பலர் கூ ச் ெசறிந்த நிைலைமையக் ெகான்  
அ ந் ைற ேபாகிக் கடைல நீந்தின மரக்கலத்திைன அழி  ேசரா  வ க்கும் 
பண்டவாணிகைரப் ேபாலக் ைகத்ெதா தியின் ண்ைண ஒ வித்  வ ய யைரக் 
கழித் ப் ேபாாிடத்  விைனயி த்தேல விேநாதமாகக் ெகாண்  இரந்ேதார்வாழ 
நல்கிப் பின் ம் இரப்ேபார்க்கு ஈத ன் மாறாத மா சிதறி க்ைகையக் கண்  
ேபாேவன் வந்ேதன் எனக் கூட்  விைன  ெசய்க" என்பர். 
 
    "இதனாற் ெசால் ய  அவன் ெவன்றிச்சிறப் ம் ெகாைடச் சிறப் ம் கூறியவாறாம்" 
    --------------------   
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    8.7. ெவன்றா  ணங்ைக. 
    77 
 
        எைனப்ெப ம் பைடயேனா சினப்ேபார்ப் ெபாைறயன் 
        என்றனி ராயி னா ெசல் வம்ப ர் 
        மன்பைத ெபயர வரசுகளத் ெதாழியக் 
        ெகான் ேதா ேளாச்சிய ெவன்றா  ணங்ைக 
        மீபிணத் ண்ட ேதயா வாழியிற்          5 
        பண்ணைம ேத  மா  மாக்க ம் 
        எண்ணற் க ைமயி ெனண்ணிண்ேறா விலேவ 
        கந் ேகா ளீயா  காழ்பல க்கி 
        உகககும் ப ந்தி னிலத் நிழல் சா ச் 
        ேசண்பரன் ரம்பி னீர்ம்பைடக் ெகாங்கர்          10 
        ஆபரந் தன்னபல் ெசலவின் 
        யாைனகாண் பலவன் றாைன யாேன. 
 
    ைற: உழிைஞ யரவம் 
    வண்ண ம் க்கும் அ  
    ெபயர்: ெவன்றா  ணங்ைக. 
 
    1-2. எைனப் ெப ம் பைடயேனா................வம்ப ர் 
 
    உைர: ஆ  ெசல் வம்ப ர்-இவ்வழிேய ெசல் ம் ேவார்கேள; சினப் ேபார்ப் 
ெபாைறன்-சினத் டன் ேபாைர ெவற்றி ண்டாகச் ெசய் ம் ெப ஞ் ேசர ம் 
ெபாைற; எைனப்ெப ம் பைடயேனா என்றனிராயின்-எத் ைணப்ெபாிய 
பைடைய ைடயவேனா என்  ேகட்கின்றீராயின், கூ வல் ேகண்மின் எ- . 
 
    வம்பலர், ேவர்."ஆ ம் அ ம் ஈெரா  சிவ ம" (ெசால் விளி. 21) என்றதனால், 
வம்ப ர் என வந்த . இரந்ேதார்க்கு எண்ணிறந்த களி கைள ம் இரப்ேபார்க்கு 
அளவிறந்த மாக்கைள ம் சித தைலக் காண் ேபார்க்கும், ெசல் மிடந்ேதா ம் 
ெவற்றிேய ெபறக் காண்ேபார்க்கும் ெபாைறயன  பைடப் ெப ைம யிதற்கு ேவட்ைக 
நிக  மாத ன், "எைனப் ெப ம் பைடயேனா என்றனிராயின்" என்றார். எைனப் 
ெப ம் பைடயேனா என்ற  வம்பலர் கூற்றிைனக்ெகாண்  கூறிய . சினத்தின் 
விைள  ேபா ம், அப் ேபாாின் விைள  ெவன்றி  மாத ன், "சினப் ேபார்ப் 
ெபாைறயன்" என்  சிறப்பித்தார். கூ வல் ேகண்மின் என்ப  எஞ்சி நின்ற . 
 
    3-7.    மன்பைத........சிலேன 
 
    உைர: மன்பைத ெபயர-பைகப்பைடயி ள்ள ரர் அழிந்ேதாட ம்; அரசு களத் 
ெதாழிய-பைகயரசர் ேபார்க்களத்ேத பட்  விழ ம்; ெகான் -அப்பைகவைரக் 
ெகான் ; ேதாேளாச்சிய ெவன்றா  ணங்ைக-ேதாைள யர்த்திக் ைக சியா ய 
ெவன்றா  ணங்ைகயிைன ைடயராய்ப் பட்  ழ்ந்த; மீபிணத் -அவர் 
பிணத்தின்மீ ; உ ண்ட ேதயா ஆழியின்- உ ண்ேடா ய வாய் ேதயாத 
சக்கரத்ைத ைடய; பண்ணைம ேத ம்-க கிச் ெசல் தற் ேகற்பப் பண் தலைமந்த 
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ேதர்க ம்; மா ம் மாக்க ம்-குதிைரக ம் காலாட்க ம்; எண்ணற் க ைமயின்-
எண்ண யாத அளவிலைமந்தி த்தலால்; எண்ணின்ேறா விலன்-எண்ணிற்றிேலன் 
எ-  
 
    பைகவர் பைட ரைர மன்பைத (Mob) ெயன்றார்; ரர் எனப்படற்குாிய அழியாைம 
அவர்பால் இன்ைமயின். உயிர் நீங்கியவழி அரச ேபாக ம் பிற ம் ஒழித ன், "அரசு 
களத்ெதாழிய" ெவன்றார். ரர் ேபாாில் பைகவைர ெவன்  அப்ேபார்க்களத்ேத 
ைகைய சித் ணங்ைகயா த் தம்ெவன்றி மகிழ்ச்சியால் இன் ப வாத ன் , அக் 
கூத்திைன"ெவன்றா  ணங்ைக" ெயன்றார். பைழய ைரகாரர், "ெவன்றா  

ணங்ைகப் பிணம்" என்ற  ஊர்களிேல யா ம் ணங்ைக யன்றிக் களங்களிேல 
ெவன்றா ன ணங்ைகைய ைடய பிணம் என்றவா" ெறன் ம், "இச் சிறப்பாேன 
இதற்கு ெவன்றா  ணங்ைக ெயன்  ெபயராயிற்ெறன் ம் கூ வர். அரசு 
களத்ெதாழிய ெவன்றதற்குப் பைழய ைரகாரர்"அரைசக் களத்திேல உடெலாழிந்  
கிடக்கக் ெகான்றவா" ெறன் ம், "ெகான்  ேதாேளாச்;சிய பிணம் எனக் கூட் , ன்  
தம் டன் பைகத்த வைரக் ெகான்  ேதாேளாச்சி யா  இப்ெபா  இவன் களத்திற் 
பட் க் கிடக்கின்ற ரர் பிணெமன அவ் ரர் ெசய்திைய அப் பிணத்தின் ேமேலற்றிச் 
ெசால் யவாறாக ைரக்க" என் ம், "மீ பிணத்ைதப் பிணமீெயனக் ெகாள்க" என் ம் 
கூ வர். எண்ணிற்ேறா ெவனற்பால  ெம ந்  நின்ற . 
 
    8-12. கந் ..................தாைனயாேன. 
 
    உைர: கந்;  ேகாளீயா -கட் த் தறிேயா  பிணிப் ண்டற்கு இடந்தரா ; காழ்பல 

க்கி-குத் க்ேகால பலவற் ைற ம் சிைதத் ; உகக்கும் ப ந்தின் நிலத்  நிழல் சா - 
உயர்ந்  பறக்கும் ப ந்தின  நிலத்திடத்ேத ம் நிழைலச் சினந்  பா ம்;ேசண்பரல் 

ரம்பின்-ேசணிடெமங்கும் பரந்த ப க்ைகக் கற்கைள ைடய ரம்  நில்திேல; 
ஈர்ம்பைடக் ெகாங்கர் ஆ பரந்தன்ன-ஈாிய பைடயிைன ைடய ெகாங்க ைடய 
ஆனிைரகள் பரந்  ெசல்வ ேபான்ற; ெசலவின் பல்யாைன-ெசல விைன ைடய 
பலவாகிய யாைனகைள; அவன் தாைனயான்-அவ ைடய தாைனயிேல; காண்பல்-
காண்கின்ேறேனயன்றி அைவ இத் ைண ெயன்  அறிந்திேலன் எ-  
 
    கந்தினிடத்ேத பிணித்தற்கு அடங்கா  அக் கந்திைன றித் தழித்தல் பற்றி, "கந்  
ேகாளீயா " என் ம் குத்தப்ப ம் குத் க்ேகால் அவ் யாைனகளின் உட ற் பட்  
ஊ ம் வ யின்ைமயின் சிைதந்  ேபாவ  ேதான்ற, " காழ்பல க்கி" ெயன் ம், 
ெபா ளல்லாத நிழைல ம் பைகப் ெபா ளாகக் க திச் சின தற் ேகற்ற மதக் 
களிப் ைடைமபற்றி"உகக்கும் ப ந்தின் நிலத்  நிழல் சா " ெயன் ம் கூறினார். 
பிணிப் ண்ணா ெதன் ம் ெபா ட்டாய"ேகாளீயா " என் ம் எதிர்மைற விைனெயச் 
சத்திாிெசால் க்கி, சா  ெயன் ம் எச்ச விைனக டன் அ க்கி நின் "ெசலவின்" 
என்பைதக் ெகாண்  ந்தன. உகத்தல், உயர்தல். 
 
    கண் க் ெகட் ய வள ம் பால் நிைறந்த ரம்  நிலேம காணப் ப தல் பற்றி, 
"ேசண் பரல் ரம் " என் ம் நீர் ேவண்; க் கூவல் த யன ேதாண் தற்குாிய 
குந்தா  த ய பைடகைள"ஈர்ம்பைட" ெயன் ம் கூறினார். ெகாங்கர் ஆக்கள் 
பல ைடய ெரன்பைத"ஆ ெக  ெகாங்கர்" (பதிற் 22) என்  பிற ம் கூ தல் காண்க. 
யாைனக் கூட் டத்தின் மிகுதியிைன ஆளிைரக் கூட்டத்ைத வமங் காட்  ைரத்தல் 
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மர ;"எ ைமயன்ன க ங்கல் ைடேதா, றானிற் பாக்கும் யாைனய" ( றம் 5) என்  
சான்ேறார் உைரப்ப  காண்க. 
 
    "பல் யாைன காண்பல்" என்றதனால் அவற்ைற இத் ைணெயன ெயண்ணற் க ைம 
ெபறப்பட்ட . 
 
    இ கா ம் கூறிய : ஆ  ெசல் வம்ப ர், சினப் ேபார்ப் ெபாைறயன் ஏைனப் 
ெப ம் பைடயேனா என்றனிராயின், அவ ைடய ேத ம் மாக்க ம் எண்ணற் 
க ைமயின் எண்ணின்ேறா விலன்; அவன் தாைனயிேல ெகாங்கர் ஆபரநன்ன 
ெசலவின் பல் யாைன காண்பல்; அவற்ைற ம் இத் ைணய ெவன்  
எண்ணிற்றிேலன் என்பதாம். இனி பைழய ைரகாரர், "வம்ப ர், ெபாைறயன் எைனப் 
ெப ம் பைடயன் எ◌ன்றனிராயின் அவன் தாைனயிடத் த் ேத ம் மா ம் மாக்க ம் 
எண்ணற் க ைமயின் எண்ணிற்றிலன்; ஆயின், அவன் தாைனயின் யாைன தான் 
எண்ணிைனேயா ெவனின் அ ம் எண்ணிேனனல்ேலன்; கட் ல க்கு 
வைரயைறப்பட்ட ேபால ஆபரந்தாெலாத்த ெசலவிற் பல யாைனைய அவன் 
தாைனயாேன காண்பல் எனக் கூட்  விைன  ெசய்க, " என்பர் 
 
    "இதனாற் ெசால் ய  அவன் பைடப் ெப ைமச் சிறப் க் கூறியவாறாயிற் " 
 
    "இப்பாட் ற் ெபா ப்படப் பைடெய ச்சி கூறியதைன உழிைஞயரவ ெமன்ற , 
ஆண்  அப்பைட ெய ங் காலத்  ெநாச்சி மீதிற் ேபார் குறித்ெத ந்தைத ஒ  
காரணத்தால் அறிந் ேபா ம், " என்  பைழய ைர கூறிய  ஆராயத்தக்க . 
    ------------   
 
    8.8. பிறழ ேநாக்கியவர். 
    78 
 
        வலம்ப  ரசி னிலங்குவன வி உம் 
        அவ்ெவள் ள வி வ்வைர ய ேவ 
        சில்வைள விற  ெசல்குைவ யாயின் 
        வள்ளளிதழ்த் தாமைர ெநய்தெலா டாிந்  
        ெமல் யன் மகளி ெரால்குவன ாிய க்          5 
        கிளிக  ேமவலர் ற ெதா  வலப் 
        பல்பய னிைலஇய கட ைட ைவப்பின் 
        ெவல்ேபா ராடவர் மறம் ாிந்  காக்கும் 
        வில்பயி ம்பிற் றக ர் றி 
        ேபஎம மன்ற பிறழ ேநாக்கியவர்          10 
        ஓ  க ரண் மியச் ெசன்  
        ெவம் ைன த த்த காைலத் தந்நாட் 
        யா பரந் தன்ன மாவின் 
        ஆபரந் தன்ன யாைனேயான் குன்ேற. 
 
    ைற: விற யாற் ப்பைட 
    ெபயர்: பிறழ ேநாக்கியவர். 
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    3 சில்வைள............யாயின் 
 
    உைர: சில்வைளவிற -சிலவாகிய வைளகைள யணிந்த விற ேய; 
ெசலகுைவயாயின்-ெப ஞ்ேசரல் இ ம்ெபாைறபால் ெசல்ல வி ம்பிைனயாயின். 
 
    விற ையச் ேசரமானிடத்ேத ஆற் ப்ப க்கின்றாராத ன், சில்வைள விற ெயனச் 
சிறப்பித்தார். விறல்படப் பா யா  மகளாத ன், ஆ மிடத்  வைளபலவாய வழி 
ஒன்றிெனான்  தாக்கி ைட மாதலால் சிலேவயணிதல் அவட்கு இயல்  என அறிக; 
இனி, பல்வைளயி ம் ப வத்தாளல்லெளன்ப  ேதான்ற இவ்வா  
கூறினாெரன் மாம். ேசரமான்பால் ெசல் ம் க த் ைடயளாதைலச் ெசால்லா ம் 
குறிப்பா ம் ெதாிவித்தாளாதலால், "ெசல்குைவயாயின்" என்றார். 
 
    4-14 வள்ளிதழ்..................குன்ேற. 
 
    உைர: ெமல் யல் மகளிர் ஒல்குவனர் இய -ெமல் ய இயல்பிைன ைடய மகளிர் 
அைசந்  நடந்  ம த வயற்குச் ெசன் ; வள்இதழ்த் தாமைர ெநய்தெலா  அாிந் -
வளவிய இதழ்கைள ைடய தாமைரப் ைவ ம் ெநய்தற் ைவ ம் ெகாய்  ெகாண் ; 

ற ெதா ம் கிளி க  ேமவலர்; வல- ல்ைலப் லத் க்குச் ெசன்  ஆண் ள்ள 
னந்ேதா ம் வந்  ப ம் கிளிகைள ேயாப் ம் வி ப் ைடயராய்க் கிளி க  

பாட்ைடப்பாட; பல்பயன் நிைலஇய கட ைட ைவப்பின்-பல்வைகப் பயன்க ம் 
நிைலெபற்ற காட் டத்  ஊர்கைள ம்; ெவல்ேபார் ஆடவர் மறம் ாிந்  காக்கும் வில் 
பயில் இ ம்பின்-ெவல் கின்ற ேபாைர ைடய ரர் மறேம வி ம்பிக் காத்தற் 
ெறாழிைலச் ெசய் ம் விற்பைட நிரம்பிய காவற் காட்ைட ைடய; தக ர் றி - 
தக ைர யழித் ; ேபஎம் அமன்ற பிறழ ேநாக்கு இயவர்-கண்டார்க்கு அச்சத்ைத 

ண் பண் ம் பைகவைரப் பிறழ்ந்  ேநாக்கும் பார்ைவயிைன ம் பல 
இயங்கைள ைடய பைக ர ைடய; ஓ  க ரண் மியச்ெசன் -தம்ேமா  
எதிர்த்தார் ேதாற்ேறா தற்குக் காரணமான வ  ெக மா  ேமற்ெசன் ; ெவம் ைன 
த த்த காைல-அவர  ெகா ய ேபார் ைனையப் ெபா தழித்த காலத் ; தம்நாட்  
யா  பரந்தன்னமாவின்-அப் பைகவர் நாட் ேல ஆ கள் பரந்தாற்ேபாலப் பரந்  
ேதான் ம் குதிைரகைள ம்; ஆ பரந்தன்ன யாைனேயான் குன் -ஆக்கள் பரந்தாற் 
ேபாலப் பரந்  ேதான் ம் யாைனகைள  ைடயனாகிய ேசரமான  குன் ; 
 
    இயல்பாகேவ ெமன்ைமத்தன்ைம ம் அதனால் அைசந்த நைட  ைடயவராத ன் 
மகளிைர, "ெமல் யல் மகளிர் ஒல்குவன ாிய " ெயன்றார். தாமைர ம் ெநய்த ம் 
அாிந்தைம கூறியதனால், ம தவயல் ெபறப்பட்ட . ஒ , எண்ெணா . அண்ைமயிேல 

ல்ைலப் ற  மி த்த ன், ம தநிலஞ் ெசன்ற மகளிர் உடேன ல்ைலப் ற  
ேசறைல ம் கூறினார். ற  ேசறற்குக் காரணம் இஃெதன்பார், "கிளிக  ேமவலர்" 
என்றார். ல்ைல த ய நானிலப்பய ம் ஒ ங்குெப மா  ேதான்ற, பல்பயன் 
நிைலஇய கட ைட ைவப்பின்" என்றார். இனிப் பைழய ைரகாரர், "மகளிர் இய  
ெநய்தெலா  தாமைர யாிந்  கிளிக  ேமவலர் ற ெதா ம் வலப் பல்பயன் 
நிைலஇய கட  எனக் கூட் க் கிளிக  மகளி்ர் நிலவ ைம யாேன ம தநிலத்திேல 
ெசன்  ெநய்தெலா  தாமைர யாிந் , பின் கிளிக  ெதாழிைல 
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ேம தைல ைடயராய்ப் றவின் னங்கேடா ம் கிளிக  பாடைல வலப் 
பல்பயங்க ம் நிைலெபற்ற ல்ைல நிலெமன ைரக்க" என்றார். 
 
    ைவப்பிைன ம் இ ம்பிைன ைடய தக ெரன இைய ம்."ைவப்பின் தக ர் 
எனக் கூட் க" என் ம், "ஆடவர் காக்கும் இ ப்ெபனக் கூட் க" ெவன் ம் 
பைழய ைரகாரர் கூ வர். வில்பயில் இ ம் , வில்ேலந்திய ரர்பைட யி க்கும் 
இ ம் . ேபஎம், அச்சம். கண்டார்க்கு அச்சத்ைத ண் பண் ம் 
பார்ைவயிைன ைடய ரர். பைகவைர ேநேர ேநாக்கா  எ த் ம் ப த் ம் 
ேகாட் ம் பார்க்கும் இயல் பற்றி, "பிறழ 
ேநாக்கியவ"ெரன்றார் ;பைழய ைரகார ம்"பிறழ ேநாக்கியவ ெரன்ற , தம் 
சினமிகுதியாேன மாற்றார் பைடத் ேதாற்றத்திைன ெநறியால் ேநாக்கா  எ த் ம் 
ப த் ம் ேகாட் ம் பலபடப் பிறழ ேநாக்கும் பைகவராகிய பல் ய 

ைடயாெரன்றவா, " ெறன் ம், "இச் சிறப்பாேன இதற்குப் பிறழ ேநாக்கியவெரன்  
ெபயராயிற்"ெறன் ம் கூ வர். ெநறியால் ேநாக்கிய வழி, பைடயி ள்ளாாிற் பலர் 
இனிய ம் ெந ங்கிய ைறயின மாய்க் காணப்ப வெரன் ம், அக்காைல யவர்பால் 
கண்ேணா மாயின் மறம் வா ெமன் ம் க திப் பிறழ ேநாக்கு  ரர்க்கு 
இயல்பாக னா ம் அப்பிறழ்ச்சி ேநாக்கிற்கு ஆண்  இயம் ம் இயங்கள் 

ைணயாக னா ம் பைட ரைரப்"பிறழ ேநாக்கியவர்" என்றார். இச் சிறப்பாேல 
இத் ெதாடர், இப்பாட் ற்குப் ெபயராயிற்ெறனக் ேகாடல் சீாிெதன வறிக. பிறழ்ச்சி 
ேநாக்கம் கண்டார்க்கு அச்சம் பயக்கும் தன்ைமகள் நிைறந்தி த்தல் பற்றிப்"ேபஎம் 
அமன்ற" என்றாெரன்க. இனி, இவ்வியவர  வ நிைல கூ வர்"ஓ  க ரண்" 
என்றார். இவ்வியவர் தக ைரக் காத் நின்ற பைக ரர். அப் பைகவர் 
ெகாங்கராதலால், அவர்பால் உள்ள யா களின் பன்ைம ம் ஆக்களின் பன்ைம ம் 
உணர்த் வார், "தந்நாட்  யா  பரந்தன்ன மாவின்" என் ம், "ஆபரந்தன்ன 
யாைன"ெயன் ம் கூறினார். பைழய ைரகாரர்"மாவிெனா  ெவன ஒ விாித் ைன 
த த்தகாைல மாவிெனா  ஆ பரந்தன யாைனேயான் என விைன  ெசய்க" 
என்றார். 
 
    1-2. வவலம்ப ...........ய ேவ. 
 
    உைர: உவ்வைர - உவ்ெவல்ைலயில் உள்ள; வலம்ப  ரசின் - ெவற்றியிடத்  

ழங்கும் ரசுேபால; இலங்குவன வி உம் அவ் ெவள்ள வி அ  - ழக்க ம் 
விளக்க  ைடயவாய் ழ்கின்ற அழகிய ெவள்ளிய அ விகைள ைடய அ வாகும் 
எ-  
 
    வைர, எல்ைல. ேதான் கின்ற குன் களில் உயர்ந்  அ விகைள ைடத்தாய்த் 
ேதான் ம் குன்றிைன"அ " எனச் சுட் க் காட் கின்றா ராத ன், "உவ்வைர அவ் 
ெவள்ள வி ய ேவ" என்றார். ெப ழக்கம் எ த ன், ெவற்றி ரசிைன வமம் 
கூறினார்."வலம்ப  ரசு" எனேவ ெவற்றி ரசாதல் ெபற்றாம். விளக்கம் கூறேவ 

ழக்க ண்ைம ெபறப்பட்ட , 
 
    இ கா ம் கூறியவாற்றால், "சில்வைள விற , ெசல்குைவயாயின் யாைனேயான் 
குன்  உவ்ெவல்ைலயில் ெவள்ள விைய ைடய அ  என மாறி்க் கூட்  விைன  
ெசய்க" 
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    இதனாற் ெசால் ய  அவன் ெவன்றி்ச் சிறப் க் கூறியவாறாயிற் . 
    -----------------  
 
    8.9. நிறம்ப  கு தி. 
    79 
 
        உயிர்ேபாற் றைலேய ெச வத் தாேன 
        ெகாைட ேபாற் றைலேய யிரவலர் ந வண் 
        ெபாிேயார்ப் ேபணிச் சிறிேயாைர யளித்தி 
        நின்வயிற் பிாிந்த நல் ைச கனவி ம் 
        பிறர் நைச யறியா வயங்குெசந் நாவின்          5 
        ப ேயார்த் ேதய்த்த வாண்ைமத் ெதா ேயார் 
        ேதாளிைடக் குைழந்த ேகாைத மார்ப 
        அைனய வளப்ப ங் குைரைய யதனால் 
        நின்ெனா  வாரார் தந்நிலத் ெதாழிந்  
        ெகால்களிற் றியாைன ெய த்தம் ல்ெலன          10 
        வில்குைல ய த் க் ேகா ன் வாரா 
        ெவல்ேபார் ேவந்தர் ரசுகண் ேபாழ்ந்தவர் 
        அரசுவா வைழப்பக் ேகாட த் தியற்றிய 
        அணங்குைட மரபிற் கட் ன்ேம ந்  
        ம்ைப சான்ற ெமய்தயங் குயக்கத்           15 
        நிறம்ப  கு தி றம்ப  னல்ல  
        மைட ெயதிர் ெகாள்ளா வஞ்சுவ  மரபிற் 
        கட  ளயிைரயி னிைலஇக் 
        ேக ல வாக ெப மநின் கேழ. 
 
    ைற: ெசந் ைறப் பாடாண்பாட்  
    வண்ண ம் க்கும் அ . 
    ெபயர்: நிறம்ப  கு தி. 
 
    1-8. உயிர்.............குைரைய 
 
    உைர: வயங்கு ெசந் நாவின் - ெமய்ம்ைம ெமாழியால் விளக்கம் ெபா ந்திய 
ெசவ்விய நாவிைன ம்; ப ேயார் ேதய்த்த ஆண்ைம - வணங்காதாைர வ யழித்த 
ஆண்ைமயிைன ம்; ெதா  ேயார் ேதாளிைடக் குைழத்த ேகாைத மார்ப - 
ெதா யணிந்த மகளிர் ேதாைளக் கூ தலால் குைழந்த மாைல யணிந்த 
மார்ைப ைடய ேவந்ேத; ெச வத்தான் உயிர் ேபாற்றைல - ேபாாிேல நீ உயிைரப் 
ெபா ளாகக் க திற்றிைல; இரவலர் ந வண் ெகாைட ேபாற்றைல - பாிசில் 
ேவண் வ ம் இரப்ேபார் கூட்டத்திேல ெகா க்குஞ் ெசய ல் எதைன ம் என் ம் 
வைரதைல யறியாய்; ெபாிேயார்ப் ேபணிச் சிறிேயாைர அளித்தி - ெபாிேயார்கைளத் 
தமராகப் ேபணிக்ெகாண்  ஆற்றலாற் சிறியராயினாைர ம் றக் கணியா  அ ள் 
ெசய்கின்றாய்; பிாிந்த நின் வயின் நல் ைச- எல்லாத் திைசயி ம் ெசன்  
பரவியி க்கும் நின் நல்ல கழ்கள்; கனவி ம் பிறர் நைச யறியா - கனவி ம் தம்ைம 
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வி ம் ம் பிறைர வி ம்பிச் ெசல்லாவாயின; அைனய அளப்ப ங் குைரைய - அத் 
தன்ைமயவாகிய அளத்தற்குாிய குணஞ் ெசயல்கைள ைடையயா யி க்கின்றாய். எ--

. 
 
    நாவிற்கு விளக்கம், தான் வழங்கும் ெமய்ம்ைம ெமாழியா ம், ெசம்ைம, 
யாெதான் ம் தீைமயிலாத ெசால் தலா மாத ன்"வயங்கு ெசந்நாவின்" என்றார். 
ப யார், ப ேயாெரன நின்ற ; ப யார், வணங்காதார்;"ப ேயார்த் ேதய்த்த 
பணிவிலாண்ைம*" (மைலப . 423) என்  பிற ம் கூ தல் காண்க. ப தல், 
வணங்குதல்."ப ேயா ெரன்ற  பிரதிேயாெரன் ம் வடெமாழித்திாி " (அகம். 22) என 
அக நா ற்  அ ம்பத ைரகாரர் கூறிய  ெசான்னிைல ணரா  கூறியதாக ன் 
ெபா ந்தாைம யறிக. மகளிர் யக்கிைட மார்பிலணிந்த தா  மாைல ங் 
குைழ மாத ன்" ெதா ேயார் ேதாளிைடக் குைழந்த ேகாைத மார்ப" என்றார்;"காதல் 
ெகாள்ளாப் பல் ங் கூந்தல் மகளிர் ஒல்லா யக்கிைடக் குைழக ெவன்தாேர" ( றம்-
73) எனச் ேசாழன் நலங்கிள்ளி கூற்றா ம் ஈதறியப்ப ம் 
 
    ெச , அம் ப்ெபற் ச் ெச வெமன வந்த . ெச வின்கண் பிறக்கும் கழ்ேமற் 
ெசன்ற ேவட்ைகயால் உயிைரப் ெபா ளாகக் க திற்றிலனாதலால், " உயிர் 
ேபாற்றைலேய ெச வத்தாேன" என்றார். 
    ----------- 
    * மறேவந்தர்க்குப் ப ைமயாவ  **ஓட்டாத பைகவைர வணங்கிப் பின்னில்லாைம; 
அதைன ைடய ேவந்தர் ப ேயார் எனப்பட்டனெரன அறிக. 
 
    "சுழ மிைச ேவண்  ேவண்டா யிரார்;" (குறள் 777) எனச் சான்ேறார் கூ தல் 
காண்க. ஈத் வக்கும் இன்பத்தா ம் ஈைகக்கண் இைச நிற்பதா ம் வைரயா  
வழங்கும் வண்ைம ைடயனாதல் கண் "ெகாைட ேபாற்றைலேய இரவலர் ந வண்" 
என்றார். ெகாைட ேபாற்றாைமயாவ  "இன்  ெச ந் த ேம சி வைர. நின்  
ெச ந்த ேம பின் ம், ன்ேன தந்தென ெனன்னா  ன்னி, ைவக ம் ெச ம் 
ெபாய்யலனாகி" ( றம்.171) இரப்ேபார் ேவண் ய ேவண் யாங்கு வழங்குவ . 
ெபாியாைரப் ேபணிக்ெகாளல் அரசர்க்குப் ெப வன்ைமயாதலால், "ெபாிேயார்ப்பணி" 
ெயன்றார்.;"தம்மிற் ெபாியார் தமரா ெவா குதல் வன்ைம  ெளல்லாந் தைல" (குறள் 
444) எனச் சான்ேறா ம் பணித்தார். சிறிேயாெரன்ற  அறி , ஆண்ைம, ெபா ள், 
பைட த யவற்றால் தன்னிற் சி ைம ைடயாைர. அவைர யளித்ேதாம்ப ம் 
ெசங்ேகான்ைம யாத ன், "சிறிேயாைர யளித்தி" ெயன்றார்;"வல்லாராயி ம் 
வல் நராயி ம், வ ந்தி வந்ேதார் ம ங்கு ேநாக்கி, அ ளவல்ைலயாகுமதி" ( றம் 27) 
எனச் சான்ேறார் கூ ம் ெமாழிக் காஞ்சியா  மறிக. நின்வயின் நல் ைச, பிாிந்த 
நல் ைசெயன இைய ம். கழ்வ ம் வாயில்கள் கல்வி, ஆண்ைம தலாகப் 
பலவாத ன், க ம் பலவாதல்பற்றி "நல் ைச யறியா" எனப் பன்ைமயாற் கூறினார். 
 
    ஒ வன் கழ்க்கு அவன் காரணமாயி ம், அவைனத் தனக்கு 
ஆதாரமாகக்ெகாள்ளா  அவனிற் பிாிந் ெசன்  உலகத்ைத ஆதாரமாகக்ெகாண்  
அவன் ம யி ம் தான் ம யா  நின்  நில வ  கழ்க் கியல்பாத ன், "நின்வயிற் 
பிாிந்த நல் ைச" ெயன்றார். கழ் தன்ைனச் ெசய்ேதானிற் பிாியா  அவேனாேட 
கிடக்குமாயின், அவன் ெபான் ங்காற் றா ம் ெபான்  ெமன்ப பட் க் குற்றமாய் 

த ன், "பிாிந்த நல் ைச" எனச் சிறப்பித்தார். இக் க த்ேதபற்றிப் 
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பைழய ைரகார ம்"பிாிந்த நின் வயின் நல் ைச ெயனக் கூட் க" என் ம்"பிாிதல் 
தன்ைனவிட் த் திக்கு விதிக்குகளிேல ேபாதல்" என் ம் கூ தல் காண்க."நின் வயிற் 
பிாிந்த நல் ைச"ெயனக் கிடந்தப ேய ெகாண் , "நின்பானின் ம் பிாிந்  ெசன்ற 
நின  நல் ைசகள்" என்பா  ளர்; நின்பானின் ம் பிாிந்  ெசன்ற என்ற வழி 
நின்னின் நீங்கிய கெழன்றாகிப் ெபா ள் சிறவா ெதாழித ன், அ  ெபா ளன்ைம 
யறிக. நீ ெபற் ள்ள கழ்கைளப் பிறர் கனவி ம் ெபற்றறியார் என்பார், கழ் 
ேமேலற்றி நின் நல் ைச"கனவி ம் பிறர் நைச யறியா" என்றார்."நைச யறியா" 
ெயன்றதனால் நின்பைகைமக்கஞ்சிப் பிறர் கனவி ம் நீ ெபற்ற கழ்கைளப் 
ெப தற்கு வி ம் வதிலர் என்ப  கூறியவாறாயிற் . 
 
    இவ்வா  உயிர் ேபாற்றாைமயால் ஆண்ைம ம்., ெகாைட ேபாற்றாைமயால் 
வண்ைம ம், ெபாிேயார்ப் ேபணிச் சிறிேயாைர யளித்தலால் ெசங்ேகான்ைம ம் 
பிற ம் அளத்தற்காியவா யி த்தலால், ஏைனய பிற ம் அத்தன்ைமயேவ ெயன்பார், 
"அைனய வளப்ப ங் குைரைய" ெயன்றார். 
 
    8-19. அதனால்..........நின் கேழ. 
 
    உைர: அதனால்-ஆதலால்; நின்ெனா  வாரார்-நின் வி ப்பப்ப  ெயா குதற் 
கிைசயாமல்; தம் நிலத்  ஒழிந் - நினக்கு மா பட் த் தங்கள் நாட் ேலேய யி ந் ; 
ெகால்களிற்  யாைன எ த்தம் ல்ெலன வில்குைல ய த் -நின்ைன ெயதிர்த்த பிற 
ேவந்தர் தாம் ஏறிவந்த ெகால் கின்ற களிற்றி யாைனயின் பிடாி ல்ெலன் மா  
அவர் ஏற் ப் ெபா த வில் ன் நாைண ய த்  அவைரக் ெகான்  நீ ெவற்றி 
ேமம்படக் கண் ம்; ேகா ன் வாரா ெவல் ேபார் ேவந்தர்-நின் ெசங்ேகாற் கீழ்ப் 
பணிந்  வ தைலச் ெசய்யா  ெவல்கின்ற ேபார் ெசய்தைல ைடய ேவந்தர ; 

ரசுகண் ேபாழ்ந் - ழக்கும் ரசின் கண்ைணக் கிழித் ; அவர் அரசுவா அைழப்ப-
அவர்க ைடய பட்டத்தி யாைன கதறக் கதற; ேகா அ த்  இயற்றிய 
அணங்குைடமரபின் கட் ன்ேமல் இ ந் -அதன் ேகாட் ைன ய த் ச் ெசய்த 
ெதய்வத்தன்ைம ெபா ந்திய ைறைமயிைன ைடய கட் ன் ேம ந் , ; ம்ைப 
சான்ற ெமய் தயங்கு உயக்கத் - ம்ைப சூ ப் ெபா த ல் அைமந்த ெமய்யிடத்ேத 

ண்டாகிய அைச பற்றிப் பிற்ந்த ஓய்ச்ச டன்; நிறம்ப  கு தி றம் ப ன் அல்ல -
மார்பிற் பட்ட ண்ணிடத் ெதா கும் கு தியாற் றத்ேத ெதளிக்கப் பட்டாலன்றி; 
மைட எதிர்ெகாள்ளா- ெகா க்கப்ப ம் பைடச்சைல (ப ைய) ேயற் க் ெகாள்ளாத; 
அஞ்சு வ மரபின்-அச்சம்ெபா ந்திய ைறைமயிைன ைடய; கட ள் அயிைரயின்-
ெகாற்றைவ ற்றி க்கின்ற அயிைர மைலேபால; ெப ம-ெப மாேன; நின் 

கழ்நிைலஇக் ேக லவாக-நின் கழ்க ம் நிைலெபற் க் ெகடா  விளங்குவனவாக 
எ- . 
 
    அதனால் என்பதைன நிைலஇக் ேக லவாக என்பதேனா  இையக்க. தம் 
மனத் ள்ள மா பாட்டால் நின் வி ப் வழி ெயா குதற்கு இைசந்தில 
ெரன்பார்"வாரார்" என்றார். வாரா  இ ந்த நிைல இஃெதன்றற்குத்"தந்நிலந் 
ெதாழிந் " என்றார். ஒழிந்ெதனேவ, அவர்பால் ெசயல தி ெபறப்பட்ட . இனிப் 
பைழய ைரகாரர்"நின்ெனா  வாரார் 
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    தந்நிலத் ெதாழிந்ெதன்ற  நின்ைன வழிபட்  நின்ேனா  ஒ கா தி த்தேல யன்றித் 
தம் நிலத்திேல ேவ பட்  நின்ெறன்றவா" ெறன்பர். 
 
    நின் வி ப் வழி ெயா குதற்கு இைசவின்றித் தம் நிலத்ேத வறி தி த்த ம் 
மானமாத ன் ேபார்க்கு வரலானார்; அ  ெசய்யா  பணிந்  நின் ேகாற்கீழ் 
வரற்பாலர் என்பார், "ேகா ன் வாரா" என்றார். ேகா ன் வ தேல ெசயற்பாற் 
ெறன்பதற்கு ஏ  கூ வார், இைடயிேல நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சிைய ெய த்ேதாத ற் , 
"ெகால்களிற்  யாைன ெய த் தம் ல்ெலன வில்குைல ய த் " என்றார். அ ப்ப 
ெவன்ப  அ த்ெதன நின்ற . கண் ம் என ஒ ெசால் வ விக்க."யாைன ெய த்தம் 
ெபா யக் குைடநிழற் கீழ்ச், ேசைனத் தைலவராய்" (நால  3) வந்தாராத ன், வந்த 
அவைர ெவன்  ேமம்பட்ட ெசய்திைய, "யாைன ெய த்தம் ல்ெலன வில்குைல 
ய த் " என்றார். ேகா ன் வாராத ேவந்தர் ேபார் குறித்  வந்தைம ேதான்ற"ெவல் 
ேபார் ேவந்தர்" என்றார். இனிப் பைழய ைரகாரர்"யாைன ெய த்தம் ல்ெலன 
வில்குைல ய த் க் ேகா ன் வாரா ேவந்த ெரன்ற , ன்  நின் வழி ெயா கா  
ஒழிந்தி ந்த வழிப் பின  தாம் களத்  நின்ேபார் வ கண்  இனி நின் வழி 
ெயா கு ெமனச் ெசால் த் தாம் ஏறிய யாைன ெய த்தம் ல்ெலன வில் ன் 
நாணிைய ய த்  நின் ெசங்ேகால்வழி ெயா காத ேவந்தெரன்றவா" ெறன்பர் 
 
    பைக ேவந்தைர"ெவல் ேபார் ேவந்தர்" என்றார். இதற்கு ன்ெபல்லாம் அவர் ெசய்த 
ேபாரைனத்தி ம் ெவன்றிேய ெயய்தி வந்தைம ம், அச்ெச க்ேக பற் க்ேகாடாக 
இப்ேபா ம் வந்தாெரன்ப ம் உணர்த் தற்கு. இப்ேபாாில் ேதாற்றைமயால் அவர  

ரசும் களத்ேத ெயாழிந்த ெதன்றற்கு, "அவர் ரசுகண் கிழித் " என்றார். 
 
    இ கா ம் தாம் ெபற் ப்ேபாந்த ெவன்றியால் தம்ைமேய வியந்  தம் 
பட்டத்தியாைனேமல் வந்தவர்.* ேபாாிற்பட்  ழ்ந்தைமயின், அவர  
அவ்யாைனையப்பற்றி அஃ  ஆற்றா  கதறிப் லம்பிப் பிளிற அதன் ேகாட் ைன 
ய த்  அதனால ப க்கட் ல் ெசய் ெகாண்ட ெசய்திைய "அரசுவா வைழப்பக் 
ேகாட த் தியற்றிய கட் ல்" என் ம் ெகாற்ற ைவக்குப் ப  யி வ  குறித்  
வி ப் ண்பட்ட ரர் அதன்மீதி ந்  தம் மார்பிற் ண்ெனாெலா கும் கு தி 
ெதளித்  மைட ெகா ப்ப, ெதய்வ ம் அதைன வி ம்பி ேயற்ப  குறித்  அக் 
கட் ைல"அணங்குைட மரபிற் கட் ல்" என் ம் அதன்மீதி ந்  கு தி விரவிய மைட 
ெகா ப்பினன்றி ேயலாத ெதய்வம் அஞ்சத்தகும் ைறைம ைடத்தாதல் பற்றி, 
"அஞ்சுவ  மரபிற் கட ள்" என் ம் கூறினார். 
 
    ம்ைப சூ ப் ெபா ம் ரர் பைகவைர ெயறிைகயில் தா ம் கத்தி ம் மார்பி ம் 

ண்பட்  ெமய்தளர ஓய்ச்ச ெலய்தியேபா ம் தம் மார்பிற் ண்ணின் கு திையச் 
சிறி ம் தயங்கா  அள்ளி மைடயின் றத்ேத ெதறிப்பவாத ன், " ம்ைப சான்ற ெமய் 
தயங்குயக்கத்  நிறம்ப  கு தி" ெயன்றார். பைழய ைரகாரர், " ம்ைப சான்ற ெமய் 
தயங்குயக்கத்  நிறம்ப  கு தி ெயன்ற , ர ைடய, ம்ைப சூ யதற்ேகற்ப நின்  
ெபா தலாற்றைல ைடய உடலான  அைச ம்ப  வந்த ஓய்விைன ைடய 
நிறங்கைளத் திறந் விட்ட கு தி ெயன்றவா"ெறன் ம், "அல்லாத இடங்ளிற் கு தி 
ெகாள்ளாைமயின் நிறங்கைளத் திறக்க ஆண் ண்டான கு தி ெயன்பதாயிற்"ெறன் ம், 
"இச் சிறப்பாேன இதற்கு நிறம்ப  கு தி ெயன்  ெபயராயிற்" ெறன் ம் கூ வர் 
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    இவ்வாேற, "ேகாட த் தியற்றிய கட் ன் ேம ந்  நிறம்ப  கு தி றம்ப  
னல்ல  மைட ெயதிர்ெகாள்ளாக்; கட ள் எனக்கூட் , அவ்வா  ெசய்தெதா  கட் ல் 
ெகா வந்திட் டதன்ேம ந்  அவ்வா  ெகா ப்பெதா  ப ண்டாயினல்ல  
ப ெகாள்ளாக் கட ெளன ைரக்க" என் ம்"கட் ல்ேம ந்தல்ல  கு தி றம்ப  
னல்ல  என அல்ல ெதன்பதைன இரண் டத் ம் கூட் க்ெகாள்க" என் ம் கூ வர். 
 
    "நிறம்ப  கு தி றம்ப  னல்ல  மைட ெயதிர்ெகாள்ளாக் கட ள்" எனேவ, 
ெகாற்றைவ ெயன்ப  ெபற்றாம். அயிைர, சிராப் பள்ளிக்கு ேமற்கில் காவிாியின் 
ெதற்கி ள்ளெதா  குன் ; இதைன இக்காலத்தார் ஐவர்மைல ெயன்  வழங்குப. 
பைழய ைரகாரர், "அக்ெகாற்றைவ ைறவ ெதா மைல" ெயன்பர். அயிைர மைல 
நின்  நிைல ெப வ ேபால நின் கழ்க ம் நிைலெபற்  விளங்குக என்பார், 
"அயிைரயின் நிைலஇக் ேக லவாக நின் கேழ" ெயன்றார். 
 
    இ கா ம் கூறியவாற்றால், நாவிைன ம் ஆண்ைமயிைன ம் மார்பிைனய 

ைடேயாய் ெப ம, ெச வத்  உயிர் ேபாற்றைல; இரவலர் ந வண் ெகாைட 
ேபாற்றைல; ெபாிேயார்ப் ேபணிச் சிறிேயாைர யளித்தி; நின்வயின் நல் ைச 
கனவி ம் பிறர் நைச யறியா; அைனய அளப்ப ங் குைரைய; அதனால் நின் கழ்கள் 
அயிைரயின் நிைலஇக் ேக லவாக என்பதாம். இனிப் பைழய ைரகாரர்"ேகாைத 
மார்ப, ெச வத்  உயிர் ேபாற்றைல; இரவலர் ந வண் ெகாைட ேபாற்றைல; 
ெபாிேயாைரப் ேபணிச் சிறிேயாைர யளி்த்தி; அைனய நின் குணங்கள் அளப்பாிைய; நீ 
அவ்வா ெறா குதலால், பிாிந்த நின்வயின் நல் ைச இனிக் கனவி ம் பிறர் நச்சுத 
லறியா; அவ்வா  அறியாைமயின், ெப ம, நின் கழ் நிைலஇ நின்னிடத் க் 
ேக லவாக என மாறிக்கூட்  விைன  ெசய்க" என் ம், "அைனய வளப்ப ங் 
குைரைய ெயன்ற  சிறிேயாைர யளித்தி என்றதன் பின்ேன நிற்க 
ேவண் த ன்மாறாயிற்" ெறன் ம் கூ வர். 
 
    இதனாற் ெசால் ய  அவன் பல குணங்க ம் ஒ ங்கு கழ்ந்  வாழ்த்திய-
வாறாயிற் . 
    -----------------   
 
    8.10. பண் ைட ெய ழ்த்ேதாள் 
    80 
 
        வான் ம ப்பிற் களிற்றியாைன 
        மாமைலயிற் கணங்ெகாண்டவர் 
        எ த்ெதறிந்த விறன் ரசம் 
        கார்மைழயிற் க ழங்கச் 
        சாந் லர்ந்த வியன்மார்பிற்          5 
        ெறா சுடர்வ ம் வ ன்ைகப் 
        ண் ைட ெய ழ்த்ேதாட் ைடயலங்கழற்காற் 
        பிறக்க  ெயா ங்காப் ட்ைக ெயாள்வாள் 
        ஒ வி ெறவ்வ ெரதிர்நின் ைரஇ 
        இ க திைறேய ரெவதிர்ந் ேதாற்ெகன          10 
        அம் ைட வலத்த யர்ந்ேதார் பரவ 
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        அைனைய யாகன் மாேற பைகவர் 
        கால்கிளர்ந் தன்ன கதழ்பாிப் ரவிக் 
        க ம்பாி ெந ந்ேதர் மீமிைச டங்குெகா  
        பிலவைரத் ேதான்றல் யாவ  சினப்ேபார்          15 
        நிலவைர நிறீஇய நல் ைசத் 
        ெதாைலயாக் கற்பநின் ெறம் ைன யாேன 
 
    ைற: வஞ்சித் ைறப் பாடாண்பாட்  
    வண்ணம்: ஒ கு வண்ணம் 
    க்கு: ெசந் க்கும் வஞ்சித் க்கும் 
    ெபயர்: ண் ைட ெய ழ்த்ேதாள். 
 
    1-4 வான் ம ப்பின்........ ழங்க 
 
    உைர: வால் ம ப்பின் களிற் யாைன மாமைலயின் கணங் ெகாண்  - ெவள்ளிய 
ம ப்பிைன ைடய ேபார்க்களி கள் ெபாிய மைலேபால கூ த் ெதாக்கு நிற்ப; அவர் 
எ த்ெதறிந்த விறல் ரசம் - பைகவர் ேமற்ெகாண்  ழக்கிய ெவற்றி ரசமான ; 
கார் மைழயின் க  ழங்க - கார் காலத்  கில்ேபால மிக்கு ழங்க ம்; 
ேபார்க்குாிய ஆண்ைம நலம் சிறந்  நிற்கும் யாெனகைளக்"களிற்றி யாைன" 
ெயன்றார். மைலயின், இன் ஒப் ப் ெபா ட் . அவர் என்ப  "ஒ வில் ெதவ்வர்" (9) 
என்றதைனச் சுட்  நிற்ற ன், சுட் ; ெசய் ளாத ன் ற்பட வந்த . ெகாள்ள 
ெவன்ப  ெகாண்ெடனத் திாிந்  நின்ற . பைழய ைரகார ம், "கணங் ெகாள்ள 
ெவனத் திாிக்க" என் ம், "அவ ெரன்ற  பைகவைர" ெயன் ம் கூ வர். எ த் 
ெதறிதல், தம் ற் ைக ேதான்ற ேமற்ெகாண்  ழக்குதல். ெவற்றி குறித்  ழக்கும் 

ரசாத ன், விறல் ரசம்" என்றார்; ப  ெப ம் சிறப் ப்பற்றி இங்ஙனம் கூறினா 
ெரனி மாம். மிகுதிப் ெபா ட்டாய க ெயன்  ாிச்ெசால் க  எனத் திாிந்  
நின்ற . 
 
    5-9 சாந்  . . . . நின்  
 
    உைர: சாந்  லர்ந்த வியன் மார்பின் சிய சாந்  லர்ந்த அகன்ற மார்பிைன ம்; 
ெதா  சுடர்வ ம் வ ன்ைக- ெதா  யணிந்தைமயால் அதன் ஒளிதிக ம் 
வ ெபா ந்திய ன்ைகயிைன ம்; ண் ைட எ ழ்த்ேதாள் - ஆறாத வி ப் 

ண்ைண ைடய வ ய ேதாளிைன ம்; ைடயலங்; கழற்கால் - அத் ேதாளிடத்ேத 
யணிந்த மாைலெயா  ரகண்ைட யணிந்த கா ைன ம்; பிறக்க  ெயா ங்காப் 

ட்ைக - ன்ைவத்தகாைலப் பின் ைவயாத ேமற்ேகாளிைன ம்; ஒள்வாள் - ஒள்ளிய 
வாட்பைடயிைன ைடய; ஒ வில் ெதவ்வர் எதிர்நின்  - வணங்காத பைகவர் 

ன்ேன அஞ்சா  நின் ; எ- . 
 
    ஆடவர்க்கு அகன்ற மார்  சிறப் த் த வதாக ன், அதைன விதந்  "சாந்  லர்ந்த 
வியன் மார்பின்" என்றார். ெதா , ேதாள்வைள. இவர்கள் ஏந்திய ம் 
வாட்பைடைய"ஒள்வாள் எனச் சிறப்பித்த ன், அதற்ேகற்ப, "வ ன் ைக" ெயன்றார். 
பல ேபார்கைளச் ெசய்  ெவன்றி ேமம்பட்ேடா ெரன்றற்கு, அவர் உற்ற ண்ைண 
விதந் , " ண் ைட ெய ழ்த்ேதாள்" என் ம், ண் ைடத்தாகி ம் வ  
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குைறந்ததின் ெறன்றற்குப் ண் ைடத்ேதா ெளன்னா , "எ ழ்த்ேதா" ெளன் ம் 
கூறினார். இனிப் பைழய ைரகாரர், ண் ைட ெய ழ்த்ேதா ெளன்ற  
எப்ெபா ம் ெபா  ண்ணாறாத வ ய ேதாெளன்றவா" ெறன் ம், "இச் 
சிறப்பாேன இதற்குப் ண் ைட ெய ழ்த்ேதாள் என்  ெபயராயிற்" ெறன் ம் 
கூ வர். 
 
    ைடயலங்கழல், உம்ைமத்ெதாைக. ைடயல் மாைல."ஈைகயங் கழற்கால் 
இ ம்பனம் ைடயல்" ( றம்.99) எ◌்ன் ம், "மாயி ம் ைடயல் மாக்கழல் ைனந்  
(பதிற். 37) என் ம், "இ ம்பனம் ைடயலீைக வான்கழல்" (பதிற்.42) என் ம், 
"இ ம்பனம் ைடயெலா  வான்கழல் சிவப்ப" (பதிற். 57) 
என் ம்" ைடயலங்கழற்கால் ல் " (அகம். 295) என் ம் இப் ைடயல் கழெலா  
பிைணத்ேத கூறப்ப த ன், இ  கழலணி ம் ரர் அைடயாளமாகச் சூ ம் 

மாைலயாதல் ணியப்ப ம். இ ம்பனம் ைடயெலனத் ெதாித்  
ெமாழிவ ம்" ைடயல்" என வாளா  கூ வ ம் இக்க த்ைத வ த் கின்றன. 
ஈண் த் ெதவ்வர் சூ ய ைடயைலத் ெதாித்  ெமாழியாைமயின், பனம் ைடயெலனக் 
ேகாடல் ெபா ந்தாைம யறிக. 
 
    அ பிறக்கிடாத ேமற்ேகாள் ரர்க்கு இன்றியைம யாைமயின், 
"பிறக்க ெயா ங்காப் ட்ைக" என்றார்."அ ெயா ங்கிப் பிற்ெபயராப் பைடேயார்" 
(ம ைர. 37-8) என்  பிற ம் கூ ப. ஒ தல், மறங்குன்றிப் பைகவர்க்கு வணங்குதல்; 
அைறேபாத மாம். 
 
    இத்தைகய ஒ வில் ெதவ்வர் விறல் ரசம் ழங்க ற் ைக யிட்  நிற்ப ம், 
அவர் ன் சிறி ம் அச்சமிலராய் நின்   ேபசும் ேசரமான் ரர் 
மறநிைலைய"எதிர்நின் " என்பதனால் ேதாற் விக்கின்றார். 
 
    9-17 உைரஇ.............ெதம் ைனயாேன 
 
    உைர: உயர்ந்ேதார் - நின்தாைன ரராகிய உயர்ந்ேதார்கள்; அம் ைட வலத்தர் - 
இடக் ைகயில் வில் ம் வலக் ைகயில் அம் ைடயராய்; உைரஇ - அத் ெதவ்வர் 

ன்ேன நின்  இ  ம ங்கும் உலாவி; பர  எதிர்தந்ேதாற்கு திைற இ க - திைற 
ெச த்தித் தன் ேகாற்கீழ்ப் பணிந்  நிற்பார்க்குப் பா காப்பிைன வழங்குதற்கு 
ஏறட் க்ெகாண்  நிற்கும் எங்கள் ெப ஞ் ேசர ம்ெபாைறக்கு ங்கள் 
திைறயிைனச் ெச த் ராமின்; எனப் பரவ - என்  நின்ெகாைட ம் அளி ம் 
ெதற ம் பிற ம் பாராட் க் கூற; அைனைய யாகன்மாேற - நீ ம் அவர் கூ ம் 
நலெமல்லாம் உைடைய யாத னாேல; சினப் ேபார்-சினங் ெகாண்  ெசய் ம் 
ேபாாிைன ம்; நிலவைர நிறீஇய நல் ைச-நில லகத்ேத நி வப்பட்ட நல்ல 
இைசயிைன ம்; ெதாைலயாக் கற்ப- ேக ல்லாத கல்வியிைன ைடயாய்; நின் 
ெதம் ைனயான்-நீ பைகெகாண்டாற் ம் ேபார் ைனயாகிய; ல வைர-தங்கள் 
நிலெவல்ைலயிற்றா ம்; பைகவர்-நின் பைகவர ; கால் கிளர்ந்தன்ன கதழ் பாிப் 

ரவி-காற் க் கிளர்ந்  ெசன்றாற்ேபா ம் விைரந்த ெசலவிைன ைடய குதிைரகள் 
ட் ய; க ம்பாி ெந ந்ேதர் மீமிைச-க ஞ் ெசலவிைன ைடய ெந ய ேதர்மீ  

கட் ய; டங்கு ெகா  ேதான் தல் யாவ -அைசகின்ற ெகா  ேதான் வ  
எங்ஙனமாகும; இனி அஃ  எவ்வாற்றா ம் ேதான்றா காண் எ-  
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    ேபார் ரர்க்கு ேவண் ம் உயர்குணங்க ெளல்லாம் ஒ ங்குைடைம 
பற்றி"உயர்ந்ேதார்" என்றார். பைக ர ைடய மார்  த யவற்ைற விதந்  கூறிய 
ஆசிாியர் அவர்கைள உயர்ந்ேதா ெரன்ற , அவர்கட்கு அக் கூறிய சிறப்பைனத் ம் 
ஆர வார மாத்திைரேய என வற் த்தியவா . அம் ைட வலத்தெரனேவ, 
வில் ைடைம தாேன ெபறப்ப மாக ன், அ  கூறாராயினார். இனி, அம் ைட 
வலத்தர் என்றற்கு, அம்பினாலாகிய ெவற்றிைய ைடய ெரன் மாம். ெதவ்வர் ன் 
நின்  இவ் யர்ந்ேதார் ேசர ைடய தைலைமப் பண் கைள ம் ஆண்ைம 
வண்ைமகைள ம் பரவிக் கூற ற்ேறார், தம் கூற்  பைகவர் பைடப்பரப்  ற் ம் 
ேகட்டல் ேவண்  இ ம ங்கும் உலவிச் ெசன்  உைரத்தார் என்றற்கு"உைரஇ" 
ெயன் ம், பைட திரண்  ேபார் குறித்  வந்தீராயி ம் திைறயி ன் எங்கள் இைறவன் 

ங்கைளப் ெபா த் ப் ர  ண்பன் என்பார்"இ க திைறேய ரெவதிர்ந் ேதாற்ேக" 
என்றார்கள் என் ம் கூறினர். அவ் யர்ந்ேதார் நின்ைனப்பற்றிக் கூறிய அைனத் ம் 
ெமய்ேய ெயன்பார், "அைனைய யாகன்மாேற" ெயன்றார். மா , ன்றாம் 
ேவற் ைமப் ெபா ட் . 
 
    பைகவர  குதிைரயின் திறம் கூ வார், "கால்கிளர்ந்தன்ன க ம் பாிப் ரவி" 
ெயன் ம் அவற்ைறப் ட் ம் ேத ம் இத்தைகத் ெதன்றற்குக் க ம்பாி ெந ந்ேதர்" 
என் ம்"கால்கிளர்ந்தன்ன ேவழம்" ( கு.) என் ம் சான்ேறார் விைரந்த நைடக்குக் 
காற்ைற உவமம் கூ வ  காண்க. சிறப் ம்ைம விகாரத்தால் ெதாக்க . நின் நல் ைச 
நிலவைர ம் பரவி, நிைலெப த ன், பைகவர  ெகா  டங்குதற்கும் 
இடனில்ைல என்ப  கூறியவா . நல் ைச நி தற்ேகற்ற கல்வி ம் மிக ைடயாய் 
என்பார்"ெதாைலயாக் கற்ப" என்றார். 
 
    இனி பைழய ைரகாரர், " ரெவதி்ர்ந்ேதாற் ெகன்ற  ெகாைட ேயற்றி க்கின்ற 
அவ க்ெகன்றவா" ெறன் ம், "ெகா  ேதான்றல் என்றதைன எ வா ம் 
பயனிைல மாகக் ெகாள்க" என் ம்"நின் ெதம் ைனப் லவைரயான் என மாறிக் 
கூட் க" என் ம் கூ வர். 
 
    இ கா ம் கூறிய , களிற்றியாைன கணங்ெகாள்ள, அவர் எறிந்த ரசம் 

ழங்க ம், மார்பிைன ம், ன்ைகயிைன ம், ேதாளிைன ம், ைடயைல ம், 
கழற்காைல ம், ட்ைகயிைன ம், வாளிைன ைட ஒ வில் ெதவ்வர் எதிர்நின் , 
உயர்ந்ேதார், அம் ைடய வலத்தராய் உைரஇ ரெவதிர்ந்ேதாற்கு இ க திைறேய 
ெயனப்பரவ, அைனைய யாகன்மாேற சினப்ேபா ம் நல் ைச ம் கற்பிைன  

ைடயாய், நின் ெதம் ைனயாகிய லவைரயில், பைகவர் கதழ்பாிப் ரவிக் க ந்ேதர் 
மீமிைச ெந ங்ெகா  ேதான்றல் யாவ  என்பதாம். இனிப் பைழய ைரகாரர், 
"ெதாைலயாக் கற்ப, நின் ரராகிய உயர்ந்ேதார் நின் ெதவ்வராகிய அவ ைடய 
களிற்றி யாைன மைலயிற் கணங் ெகாள்ளாநிற்க, ரசம் க  ழங்காநிற்க, 
அைவயிற்ைற ஒன் ம் மதியாேத நின்ெனா  ஒ வில் ெதவ்வராகிய அவர் எதிர் நின்  
ெபயரா இப் ர ெவதிர்ந்ேதா க்குத் திைறைய யி க ெவனச் ெசால்  நின்ைனப் 
பர ம்ப  நீ அதற்ேகற்ற தன்ைமைய ைடையயான ப யாேல நின் ெதம் ைனப் ல 
ெவல்ைலயில் நின் பைகவர் ேதர்மிைசக் ெகா  ேபாைரக் குறித் த் ேதான்றல் யாவ  
எனக்கூட்  விைன  ெசய்க" என்பர். 
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    இதனாற் ெசால் ய  அவன் ெகாைடச்சிறப்ெபா  ப த்  ெவன்றிச் சிறப் க் 
கூறியவாறாயிற் , 
 
    "ெதம் ைனப் லவைரப் பைகவர் ெகா  ேதான்றல் யாவ  என 
எதி ன் வாாின்ைம ேதான்றக் கூறிய வதனால் வஞ்சித் ைறப் பாடாணாயிற் . 
 
    " ன்னர் ஆற ம் வஞ்சிய யாய் வந்தைமயாேன வஞ்சித் க்கு மாயிற் " 
 
    இ வைகத் க்கும் விரவிவந்ததாயி ம் ஆசிாிய நைடேய ெபற்  இனிய 
ஓைசெகாண்  வ த ன் ஒ கு வண்ணமாயிற் ;"ஒ கு வண்ணம் 
ஓைசயிெனா கும்" (ெதால். ெசய். 224) என்றாராக ன். 
 
    எட்டாம் பத்  ல ம் உைர ம் ற் ம். 
    ----------------------------------------------------------- 
    

ஒன்பதாம் பத்  
    
பதிகம் 
 
    குட் வ னி ம்ெபாைறக்கு ைம ர் கிழான் 
    ேவண்மா ளந் வஞ் ெசள்ைள யீன்றமகன் 
    ெவ த  தாைனெயா  ெவய் றச் ெசய் ெசன் 
    றி ெப  ேவந்த ம் விச்சி ம் ழ 
    அ மிைளக் கல்லகத் ைதந்ெதயி ெலறிந்   5 
    ெபாத்தி யாண்ட ெப ஞ் ேசாழைன ம் 
    வித்ைத யாண்ட விளம்பைழயன் மாறைன ம் 
    ைவத்த வஞ்சினம் வாய்ப்ப ெவன்  
    வஞ்சி ர்த் தந்  பிறர்க்குதவி 
    மந்திர மரபிற் ெறய்வம் ேபணி  10 
    ெமய்  ரைமச்சியன் ைம ர் கிழாைனப் 
    ைரய  ேகள்விப் ேராசு மயக்கி 
    அ ந்திறன் மரபிற் ெப ஞ்ச க் கமர்ந்த 
    ெவந்திறற் தைரத் தந்திவ ணிறீஇ 
    ஆய்ந்த மரபிற் சாந்தி ேவட்   15 
    மன் யிர் காத்த ம வில் ெசங்ேகால் 
    இன்னிைச ரசி னிளஞ்ேசர ம்ெபாைறையப் 
 
    ெப ங்குன் ர் கிழார் பா னார் பத் ப்பாட் . 
 
    அைவதாம்: நிழல் வி கட் , விைனநவில் யாைன, பஃேறாற் ெறா தி,ெதாழினவில் 
யாைன, நா காண் ெந வைர, ெவந்திறற் றடக்ைக, ெவண்டைலச் ெசம் னல், 
கல்கால் கவைண, வராக் கூந்தல், வ ெக  தடக்ைக, இைவ பாட் ன் பதிகம். பா ப் 
ெபற்ற பாிசில்: ம ளில்லார்க்கு ம ளக் ெகா க்கெவன்  உவைகயின் 

ப்பத்தீராயிரம் காணங் ெகா த் , அவர் அறியாைம ஊ ம் மைன ம் வளமிகப் 
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பைடத் , ஏ ம் இன்ப ம் இயல்வரப் பரப்பி, எண்ணற்காகா அ ங்கல 
ெவ க்ைகெயா  பன் றாயிரம் பாற்பட வகுத் க் காப்  மறம் தான்விட்டான் அக் 
ேகா. 
 
    குடக் ேகா இளஞ்ேசர ம்ெபாைற பதினாறாண்  ற்றி ந்தான். 
    ----------  
 
    9.1.நிழல்வி  கட்   
    81 
        உலகம் ரக்கு ெக  சிறப்பின் 
        வண்ணக் க விய வளங்ெக  கமஞ்சூல் 
        அக  விசும்பி னதிர்சினஞ் சிறந்  
        க ஞ்சிைல கழறி விசும்பைட  நிவந்  
        காைல யிைசக்கும் ெபா ெதா  லம் ெகாளக்          5 
        களி பாய்ந் தியலக் க மா தாங்க 
        ஒளி ெகா  டங்கத் ேதர்திாிந்  ெகாட்ப 
        அரசு றத் தி ப்பி  மதிர்விலர் திாிந்  
        வாயில் ெகாள்ளா ைமந்தினர் வயவர் 
        மாயி ங் கங்கு ம் விழித்ெதா  சுடர்வரத்          10 
        ேதாள்பிணி மீைகயர் கல்சிறந்  நா ம் 
        தல் ேவட்ைகயர் ெந ய ெமாழி உக் 
        ெகடாஅ நல் ைசத் தங்கு  நி மார் 
        இடாஅ ேவணி வியலைறக் ெகாட்ப 
        நாட ப் ப த்த ற் ெகாள்ைள மாற்றி          15 
        அழல்விைன யைமந்த நிழல்வி  கட்  
        கட்டைள வ ப்ப நின்தாைன தவி 
        ேவ லத் தி த்த ெவல்ேபா ரண்ணல் 
        ழவி னைமந்த ெப ம்பழ மிைசந்  
        சாறயர்ந் தன்ன காரணி யாணர்த்          20 
        ம்பகம் ப னிய தீம்பிழி மாந்திக் 
        காந்தளங் கண்ணிச் ெச ங்கு ச் ெசல்வர் 
        க மகிழ் ேமவல ாிரவலர்க் கீ ம் 
        சு ம்பார் ேசாைலப் ெப ம்ெபயர்க் ெகால் ப் 
        ெப வாய் மலெரா  பசும்பி  மகிழ்ந்           25 
        மின் மிழ்ந் தன்ன சுடாிைழ யாயத் த் 
        தன்னிறங் கரந்த வண் ப  க ப்பின் 
        ஒ ங்கீ ேராதி ெயாண் த லணிெகாளக் 
        ெகா ங்குைழக் கமர்த்த ேநாக்கி ையவரப் 
        ெப ந்தைகக் கமர்ந்த ெமன்ெசாற் றி கத்          30 
        மாணிைழ யாிைவ காணிய ெவா நாட் 
        ண்ம மாளநின் ரவி ெந ந்ேதர் 
        ைனைக விட்  ன்னிைலச் ெசல்லா  
        ெவதிர்ந்  ெபறாஅத் தாவின் மள்ளெரா  
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        ெதான்ம ங் க த்த லஞ்சியரண் ெகாண்   35 
        ஞ்சா ேவந்த ந் ஞ்சுக 
        வி ந்  மாக நின்ெப ந் ேதாட்ேக. 
 
    ைற: ல்ைல 
    வண்ணம்: ஒ குவண்ணம் 
    க்கு: ெசந் க்கு 
    ெபயர்: நிழல்  கட் . 
 
    1-5 உலகம்........... லம் ெகாள 
 
    உைர: உலகம் ரக்கும்-உலகத்தி ள்ள உயிர்கைளப் பா காத்தைலச் ெசய் ம்; 
உ ெக  சிறப்பின்-உட்குதைலச் ெசய் ம் சிறப்பிைன ம்; வண்ணக் க விய-காிய 
நிறத்ைத ைடய பலவாய்த் ெதாகுதி ெகாண்டனவாகிய; வளங்ெக  கமஞ்சூல்- 
வளம்ெபா ந்திய நிைறந்த நீைர ைடய மைழ ேமகங்கள்; அகல் இ  விசும்பின்-
அகன்ற காிய வானத்தின்கண்; அதிர் சினம் சிறந் -எல்லாப் ெபா ம் அதி ம்ப  
மின்னிக் கு றி; க ஞ் சிைலெயா  கழறி-மிக்க ழக்கத்ேதா  இ த் ; விசும்  
அைட உ நிவந் -வான ம் பரந் யர்ந் ; காைல யிைசக்கும் ெபா ெதா -
கார்காலத்ைதத் ெதாிவிக்கும் ப வத்தால்; லம்  ெகாள-உயிர்கள் வ த்த ெமய்த எ-  
 
    உலகம் ரக்கும் வளங்ெக  கமஞ்சூல் என் ம், சிறப்பிைன ம் வண்ணத்-
திைன ைடயவாய்க் க வியவாகிய கமஞ்சூல் என் ம் இைய ம். மைழயின்றிப் 
ெபாய்ப்பின் உலகத் ள் பசிநின்  உடற் மாத ன், "உலகம் ரக்கும் கமஞ்சூல்" 
என் ம், ப்பார்க்குத் ப்பாய ப்பாக்கித் த த ன்"வளங்ெக  கமஞ்சூல்" என் ம் 
இ மின்னல் த யவற்றால் உயிர்கட்கு அச்சத்ைத விைளத்த ன்"உ ெக  
சிறப்பின் கமஞ்சூல்" என் ம், பலவாய்த்ெதாக்கு இ ண்  வ த ன், 
"வண்ணக்க விய கமஞ்சூல்" என் ம் கூறினார். இ விசும்  மிக அகன்றதாயி ம், 
அதனிட ம் அதிரக் கு தல்பற்றி, "அக  விசும்பின் அதிர்சினம் சிறந் " 
என்றாஇர். கமஞ்சூல், கமஞ்சூைல ைடய ேமகத் க்காயிற் . கமம், 
நிைற ."கார்ேகாள் கந்த கமஞ்சூல் மாமைழ" ( கு.7) என்  பிற ம் கூ தல் 
காண்க. அதிர் சினம், கிற் கூட்டத்தின் கு றைல ம், க ஞ்சிைல ேபாி யிைன ம் 
குறித்  நின்றன. மைழ மிக்குப் ெபய்தலால் மா ம் ள் ம் குளிரால் ஒ ங்கி 
வ ந் த ன், " லம்  ெகாள" என்றார். 
 
    இனிப் பைழய ைரகாரர்"கமஞ்சூல் ேமகங்க ெளன் ம், "நிைறந்த சூ ைடைமயின் 
ேமகங்கள் கமஞ்சூல் எனப்பட்டன" என் ம்"சிைலெயா  கழறிெயன ஒ  விாிக்க" 
என் ம்"சிைல, ழங்குதல்; கழறல், இ த்தல்" என் ம், "நிவந்  விசும்பைட ெவன 
மாறிக் கூட் க" என் ம், "விசும்பைடதல் மைலயிேல ப ந்தைவ எ ந்  விசும்ைப 
யைடதல்" என் ம், "காைலயிைசக்கும் ெபா ெதா  லம் ெகாள ெவன்ற  
ேமகங்கள் கார்காலத்ைத அறிவிக்கின்ற ப வத்தாேன வ த்தம் ெகாள்ளாநிற்க 
ெவன்றவா" ெறன் ம் கூ வர். 
 
    6-14. களி ...........ெகாட்ப. 
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    உைர: களி  பாய்ந்  இயல-களி கள் பாசைற ெயல்ைலயிற் பரந்  இயங்க; 
க மாதாங்க- விைரந்  ெசல் ம் குதிைரகள் ரர்கைளச் சுமந்  அவர் குறிப்  வழிச் 
ெசல்ல; ஒளி  ெகா  டங்கத்ேதர் திாிந்  ெகாட்ப-விளங்குகின்ற ெகா கள் அைசயத் 
ேதர்கள் நாற்றிைச ம் சுழன்  திாிய; அரசு றத்  இ ப்பி ம்- பைகயரசர் தம் 
நகர்ப் றத்ேத ற் ைக யிட் த் தங்கி ம்; அதிர்விலர்-சிறி ம் ந க்கமிலராய்; 
வாயில்ெகாள்ளா ைமந்தினர் வயவர்- தமக்குாிய இடங்கட்குக் காவல் ெகாள்ளாத 
வ ைமயிைன ைடயராகிய ரர்; மாயி ங் கங்கு ம்-ெபாிய இ ள்நிைறந்த இராக் 
காலத் ம்; வி த்ெதா  சுடர்வர-தம் ேதாளிலணிந்த ரவைள ஒளிதிகழ; ேதாள் பிணி 
மீைகயர்-ேதாளிடத்ேத பிணிக்கப்பட்ட மீைகயிைன ைடயராய்; நா ம் தல் 
ேவட்ைகயர்- ேபாாிற் ண்பட்  ழ்தைலவி ம் ம் ேவட்ைகயராய்; கல் சிறந் -
ேபார் வி ப்பம்மிக்கு; ெந யெமாழி உ-வஞ்சினம் கூறி அவ்வஞ்சினம் தப்பாமல்; தம் 
கு  ெகடாஅ நல் ைச நி மார்- தாம் பிறந்த கு க்குக் ெகடாத நல்ல கைழ 
நிைலநி த் தற்கு; இடாஅ ஏணி வியல் அைறக் ெகாட்ப-அளவிடப்படாத 
எல்ைலயால் அகன்ற பாசைறக்கண்ேண சுழன்  திாிய எ-  
 
    பாய்தல், பரத்தல்; ப டம்பினவாத ன், களி களின் இயக்கத்ைதப்"பாய்ந்தியல" 
ெவன்றார். க மா என் ழிக் க ைம விைர  குறித்  நின்ற . தாங்க ெவன்றதனால், 

ரர்கைளச் சுமத்தல் ெபற்றாம். வாயில் காவல். மிக்க வ ைடயராயி ம் பைகயரசர் 
றத்தி த்தவழி, மதிற் காவல்ெகாள்ளா ெதாழியா ெரன்ப  ேதான்ற, "வாயில் 

ெகாள்ளா ைமந்தினர்" என்றார். வாயில் ெகாள்ளாைமக் ேக  ைமந் ைடைம ெயன்றா 
ராயி ம், அதைனப் லப்ப க்கும் ந க்கமின்ைமைய"அதிர்விலர்" என 
எ த்ேதாதினார். இராக்காலத்ேத ேபார் நிகழ்த ன்ைமயின், "மாயி ங் கங்கு ம்" 
என்றார். மீைக, ேதாள்ேமலணி ம் சட்ைட. சட்ைடயின் ைக, ேதாைள  
அதன்ேமேல உயர்ந்  ேதான்ற ன், மீைக ெயனப் பட்ட . இனிப் பைழய ைரகாரர், 
"வாயில்ெகாள்ளா ைமந்தினெரன்ற  தமக்குக் காவலைடத்த இடங்கைளச் ெசன்  
ைகக்ெகாள்ளா வ யிைன ைடயவ ெரன்றவா" ெறன் ம், "வாயில் ஈண்  இடம்" 
என் ம், ேதாள் பிணி மீைகயெரன்ற  குளிராேல ேதாைளப் பிணித்த அத்ேதாள் மீ  
உளவாகிய ைககைள ைடயெரன்றவா" ெறன் ம் கூ வர். 
 
    ேபாாிேல ண்பட்  ழ்த ன்றி வறிேத த்  ேநா ற் ச் சாதைலக் கீழ்ைமயாகக் 
க தி"ேநாற்ேறார் மன்ற தாேம கூற்றம், ேகா ற விளியார் பிறர்ெகாள விளிந்ேதார்" 
(அகம் 61) என ேமற் ேசறல், பண்ைடச் சான்ேறார் மரபாத ன், " கல் சிறந்  நா ம் 

தல் ேவட்ைகய" ெரன்றார். ேவட்ைக மிகுதியால் ேபாாில் வி ப்பம் சிறக்கு 
மாத ன், ேவட்ைகயர் கல் சிறந்ெதன இையக்கப்பட்ட . பைழய ைரகாரர், " தல் 
ேவட்ைகயெரன்ற  தாம் எ த் க்ெகாண்ட ேபார் த ேல ேவட்ைக ைடயா 
ெரன்றவா" ெறன்பர். 
 
    ெந ய ெமாழிதலாவ "தைலத்தா ெண ெமாழி தன்ேனா  ணர்த்தல்" (ெதால். 
ெபா. றம். 5)"ெந ய ெமாழித ம் க ய ர்த ம் ெசல்வமன் " (நற். 210) என்  
பிற ம் கூ தல் காண்க. இனி, இந்ெந ெமாழிைய"மாராயம் ெபற்ற ெந ெமாழி" 
(ெதால். றத். 8) யாகக் ேகாட ெமான் . இடாஅ ஏணி ெயன்ற  எல்ைலக்கு 
ெவளிப்பைட. அைற, பாசைற."இடாஅ ஏணியியலைற (பதிற். 24) என வ தல் காண்க. 
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களி  இயல், மாதாங்க, ேதர்திாிந்  ெகாட்ப, வயவர் மீைகயராய், ேவட்ைகயராய், 
நி மார், வியலைறக் ெகாட்ப என இையக்க. 
 
    15-18 நாட ப்ப த்த ற்.........அண்ணல் 
 
    உைர: நா  அ ப்ப த்த ன் - பைகவர் நாட்ைட ெவன்  அ ப்ப த்தியதனால்; 
ெகாள்ைள மாற்றி - அந்நாட் ல் ேம ம் ெகாள்ளத்தகும் ெபா ைளக் ெகாள்ளா 
ெதாழித் ; அழல்விைன யைமந்த நிழல்வி  கட்  - ெகாண்டவற்ைற 
ெந ப்பி ட் க்கியதனால் ஓ தல் இல்லாத ஒளிவி கின்ற ெபாற்கட் கைள; 
கட்டைள வ ப்ப- ரர் தகுதிகைளச் சான்ேறார் வற் த் ைரப்பதால்; நின்தாைன 
உதவி - அவ்வாேற உன் தாைன ரர்க்கு வழங்கி; ேவ  லத்தி த்த ெவல்ேபார் 
அண்ணல் - ேவற்  நா களில் தங்கிய ெவல் கின்ற ேபாைர ைடய அண்ணேல எ-  
 
    பைகவர் நாட்ைட அ ப்ப த்தற்கு ன் , அத ட் க்கு எாி பரந் ெத த் ச் 
சூைறயா க்ெகாண்ட ெகாள்ைளைய, அ ப்ப த்திய பின்  ெப வதின்ைமயின், 
"நாட ப்ப த்த ன் ெகாள்ைள மாற்றி" ெயன் ம் ெகாண்ட ெகாள்ைள 
பல்ேவ வைகப் ெபாற்கலன்களாதலால், அவற்ைற ஓாின மாக்குதற்காகப் 
ெபா த் க்கிப் ெபாற்கட் களாக மாற்றினைம ேதான்ற, "அழல்விைன யைமந்த 
நிழல்வி  கட் " ெயன் ம் கூறினார். பைழய ைரகார ம், "நாட ப்ப த்த ற் 
ெகாள்ைள மாற்றி ெயன்ற  நாட்ைட ய ப்ப த்தினப யாேல அ ப்ப த் ம் காலத்  
உண்டாய்ச் ெசன்ற ெகாள்ைளைய மாற்றி ெயன்றவா" ெறன் ம், "அழல் விைன 
யைமதல், ஓட்ட தல்; இவ்வைடச் சிறப்பாேன யிதற்கு நிழல்வி  கட்  ெயன்  
ெபயராயிற்" ெறன் ம் கூ வர். நிழல், ஒளி. 
 
    ரர்க்குச் சிறப் ச் ெசய் மிடத்  அவரவர் தகுதி ம், வாிைச ம் ேதர்ந்  அதற்குத் 
தக்கவா  ெசய்வ  ஆட்சி ைற யாத ன்"கட்டைள வ ப்ப" என்றார்."கட்டைள 
வ த்தெலன்ப  இன்னார் இன்னதைனப் ெப க என்  தரங்கைள நிச்சயித்தல்" 
என்ப  பைழய ைர. தாைன ெயன் ழி நான்க  விாிக்க. ேவ  லத்தி த்தவழி 
ேவந்தன் ெசய்வன இைவ ெயன்கின்றாராத ன், "ேவ லத்தி த்த ெவல்ேபா 
ரண்ணல்" என் ைரக்கின்றார். 
 
    19-23 ழவின்..........ஈ ம். 
 
    உைர: காந்ளங்கண்ணிச் ெச ங்கு ச் ெசல்வர் - காந்தட் வால் ெதா த்த 
கண்ணிசூ ய ெசழித்த கு யிைன ைடய ெசல்வ மக்கள்: ழவின் அைமந்த ெப ம் 
பழம் மிைசந்  - ழ  ேபான்றைமந்த ெபாிய பலாப்பழத்ைத ண் ; சாறயர்ந்தன்ன - 
விழாக் ெகாண்டா னாற்ேபால; யாணர் கார் அணி ம்பகம் ப னிய தீம்பிழி மாந்தி - 

ைமயிைன ைடய காிய அழகிய ங்கிற் குழாயிடத்ேத ெபய்  திர்வித்த இனிய 
கள்ைள ய ந்தி; க  மகிழ் ேமவலர் - ஆரவாரத்ைத ைடய மகிழ்ச்சிைய வி ம்பி; 
இரவலர்க்கு ஈ ம் - இரப்ேபார்க்கு ேவண் வனவற்ைற யீதைலச் ெசய் ம் ெகால்  
நாட் ள்ள எ- . 
 
    ெகால் மைலையச் சூழ்ந்தநாட்ைடக் ெகால் க்கூற்ற ெமன்பர். அந்நாட்டவர் 
குறிஞ்சி நிலத்  மக்களாத ன், அந்நாட் ச் ெசல்வர் காந்தட் கண்ணி சூ தைல 
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விதந் , "காந்தளங்கண்ணிச் ெச ங்ெகா ச் ெசல்வர்" என்றார். அங்ேக, பலாப்பழம் 
மிகுதி ம் கிைடப்ப  இக்காலத் ம் உண்ைம."கைல ணக் கிழித்த ழ ம ள் 
ெப ம்பழம்" ( றம்.234) என்பவாக ன், ஈண் ம் பலாப்பழம், " ழவினைமந்த 
ெப ம்பழ" ெமனப்பட்ட . விழாக்காலத் ச் சுற்ற ம் பிற ம் சூழ ண்டல்ேபால, 
ஏைனக்காலத் ம் உண்  மகிழ்தைலச், "சாறயர்ந்தன்ன தீம்பிழி மாந்தி" என்றதனா ம், 
இனிய கள்ைள ங்கிற் குழாயிடத்ேத ெபய்  ளி்ப்  திர்விக்கும் இயல்ைப"நீடைம 
விைளந்த ேதக்கட்ேடறல்" ( கு. 195) என்பதனா  மறிக. இரவலர்க்கீ ம் 
ெகால் ெயன க்க. பைழய ைரகார ம் "சாறயர்ந்தன்ன தீம்பிழிெயன த்  
விழாக் ெகாண்டா னா ெலாத்த இனிய ம ெவன ைரக்க" என் ம்"காரணியாணர்த் 

ம்  என்ற  க ைமையப் ெபா ந்தின அழகிய ங்கிற் குழாய் என்றவா" ெறன் ம் 
கூ வர். 
 
    24-32 சு ம் ....ெந ந்ேதர் 
 
    உைர: சு ம்பார் ேசாைலப் ெப ம் ெபயர்க் ெகால் - வண் கள் ெபா ந்திய 
ேசாைல சூழ்ந்த ெபாிய ெபயைர ைடய ெகால் மைலயில் உண்டாகிய; ெப வாய் 
மலெரா  பசும்பி  மகிழ்ந்  - இ வாட்சிப் க்க டன் பச்சிைலையத் ெதா த் 
தணிந் ; மின் உமிழ்ந்தன்ன சுடாிைழ யாயத்  – மின்னைல உமிழ்ந்தாற் ேபான்ற 
ஒளிதிக ம் அணிகைள ைடய ஆயமகளிர் ைடசூழ ள்ள; தன் நிறங் கரந்த 
வண் ப  க ப்பின் - தன் நிறம் மைற ம்ப யான வண் ெமாய்க்கும் கூந்த ம்; 
ஒ ங்கீேராதி ெயாண் தல் - ன் மயிாின் சு ள் தவ ம் ஒளிெபா ந்திய ெநற்றி ம்; 
அணிெகாள - ைறேய வா ம் ஒளியா ம் அழகு மிகுமா ; ெகா ங்குைழக் கமர்த்த 
ேநாக்கின் - வைளந்த குைழெயா  ெபா த பார்ைவயிைன ம்; ெப ந்தைகக்கு நயவர 
அமர்ந்த ெமன்ெசால் - தன் ெப ங் குணங்கட்கு ஏற்ப அைமந்த ெமல் ய 
ெசால் ைன ம்; தி கத்  மாணிைழ யாிைவ - அழகிய கத்ைத ம் 
மாட்சிைமப்பட்ட அணிகலன்கைள ைடய அாிைவயாகிய நின் ேதவிைய; காணிய - 
காண்பதற்காக; ஒ  நாள் - ஒ நாேள ம்; நின் ரவி ெந ந்ேதர் ண்க - நின் ைடய 
குதிைர ட் ய ேதர் ஏ வாயாக எ- . 
 
    ெப வாய்மலர், இ வாட்சிப் . இதைன இ ள்வாசி ெயன் ம் நள்ளி ணாறி 
ெயன் ங் கூ ப."நரந்தநாக நள்ளி  ணாறி" என்  குறிஞ்சிப் பாட் க் கூ கின்ற . 
பசும்பி , பச்சிைலப் ; இதைன இக்காலத்தார் மேனாரஞ்சிதம் என்பர்;"பசும்பி , 
வகுளம் பல் ணர்க் காயா" (குறிஞ்.70) என வ தல் காண்க. இ வாட்சி 

த யவற்ைற ம் சுடாிைழயிைன  ைடய ஆயமகளிர் எனச் சிறப்பித்தவர், 
அரசமாேதவி அத்தைகய  ெவான் ம் அணிந்  ெகாள்ளா  பிாி த் 

ய ற்றி ந்தைம ேதான்ற, ஒன் ம் கூறாராயினாெரன ணர்க. மகுழ்ந்ெதன்பதற்கு, 
"வி ம்பிச் சூ  ெயன்றவா" ெறன் ம், "மின் மிழ்ந்தன்ன சுடாிைழ ெயன்ற  மீகம் 
மின்கைள உமிழ்ந்தாற்ேபான்ற சுடர்கைள ைடய இைழெயன்றவா" ெறன் ம் 
பைழய ைரகாரர் கூ வர். 
 
    தைலமயிாின் க ைம வண் னம் மிக்குப்ப தலால் ெதாியாதாயிற் ெறன்றற்கு, 
"தன்னிறம் கரந்த வண் ப  க ப்பின்" என் ம், ஒளி திக ம் ெநற்றியிடத்ேத சு ண்  
தவழ்த ன், ன்மயிைர"ஒ ங்கீேராதி" ெயன் ம், பிாி த் ன்பத்தால் உளதாகிய 
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பசைலயால் ஒளிம ங்கி யி த்தல் பற்றி, "ஒண் த" ெலன் ம், அரசன் எய்தித் 
தன்ைனத் தைலக்கூ ய வழி, கூந்தல் வணிந்  சிறத்த ம் தல் நல்ெலாளிெகாண்  
திகழ்த ம் ஒ தைலயாதல்பற்றி, "தன்னிறம் கரந்த வண் ப  க ப்பின் ஒ ங்கீேராதி 
ெயாண் த லணிெகாள" என் ம் கூறினார். 
 
    குைழெயா  ெபா ம் ெந ங்கண் ெணன்றற்கு, "ெகா ங் குைழக் கமர்த்த 
ேநாக்கின்" என் ம், ெபாியார  ெப ந்தைகைம அவர் ேபசும் இன்ெசால்லால் 
விளங்குதலால், "ெப ந்தைகக்கு நயவர அமர்ந்த ெமன்ெசால்" என் ம், மங்கல 
நாணன்றிப் பிறிதணி ேபணாைமயின் அதைன "மாணிைழ" ெயன் ம் பாராட் னார். 
அணிெகாள என்பைதக் க ப்பின் என்பதேனா ம் இையக்க; இன், அல்வழிக்கண் 
வந்த சாாிைய. நயவர அமர்ந்த என இையத் க் ெகாள்க. நா ம் ேபார் ேவட்ெட ம் 
இயல்பினனாத ன், "அாிைவ காணிய ஒ நாள் ண்க மாள நின் ரவி ெந ந்ேதர்" 
என்றார். எனேவ, காம வின்பத்தி ம் ேபா ைட ண்டாகும் ெவற்றி யின்பேம 
இச்ேசரமா க்குப் ெபாிெதன்றாராயிற் . 
 
    33-37 ைன ைக...............ேதாட்ேக 
 
    உைர: ன்னிைல ைனைக விட் -நின் ன்ேன நின்  ெபா ம் ேபாைரக் 
ைகவிட ; ெசல்லா -பிறக்கிட்ேடாடா ;  எதிர்ந் -நின் வ ேயா  ெபா ; 
ெபறாஅத் தாவில்மள்ளெரா -ெவற்றி ெயய்தமாட்டாைமயால் வ யில்லாத 

ர டேன: ெதான்ம ங்கு அ த்தல் அஞ்சி-ெதான்  ெதாட் வ ம் தம் கு  ேவேரா  
ெக தற்கு அஞ்சி; ஞ்சா ேவந்த ம்-கண் றங்காத நின் பைகேவந்தர் தா ம்; அரண் 
ெகாண்  ஞ்சுக-ஒ  நாைளக்கு நீ ேபாைரநி த்தி நின் அாிைவையக் காணச் 
ேசறலால், தம் அரைணயைடந்  சிறி  கண் றங்குவராக; நின் ெப ந் ேதாட்கு 
வி ந் மாக-நின் ைடய ெபாிய ேதாள்கட்கு வி ந்தாக ம் அைமக எ- . 
 
    ைன, ேபார். நின் ேதாள்வ ம் பைடவ ம் காட்சி மாத்திைர யாேன 
பைகவர்க்கு ெவற்றியில்ைல ெயன்பைத யறிவிப்பனவாக ம், அவர்கள் அறியாமல் 
எதிர்ந்தழிந்தன ெரன்பார்" ைனைக விட்  ன்னிைலச் ெசல்லா , ெவதிர்ந்  
ெபறாஅத் தாவில் மள்ளர்" என்றார். ெபறாஅ, காரணப்ெபா ட் . ெப தற்குாிய 
ெசயப்ப ெபா ள் வ விக்கப் பட்ட . நின் வ  யறிந்  பணிந்  நில்லாைமயால் 
அவர் ேவேரா  ெக தல் ஒ தைல யாதைல ணர்ந்தைம ேதான்ற, 
"ெதான்ம ங்க த்தல் அஞ்சி" ெயன்றார். இனிப் பைழய ைரகாரர், " ைனைக விட்  

ன்னிைலச் ெசல்லா  ஞ்சா என த் , நின்ேனா  ேபார் ெசய்ைகையக் 
ைகவிட்  நின் ன்ேன வந்  வழிபட்  நிற்றைலச் ெசய்யமாட்டாைமயால் 

ஞ்சாதெவன ைரக்க" என் ம், " ெவதிர்ந்  ெபறாஅத் தாவில் மள்ளெரா  
என்ற , ன்  நின் வ ேயா  எதிர்த் ப் பின் எதிர்க்கப் ெபறாத வ யில்லாத 
மள்ளெரா  என்றவா" ெறன் ம் உைரப்பர் 
 
    இ கா ங் கூறிய  கமஞ்சூல் சினஞ் சிறந்  விசும்பைட  நிவந்  காைல 
யிைசக்கும் ெபா ெதா  லம் ெகாள, அக்காலத்ேத, களி  இயங்க, மா தங்க, ேதர் 
திாிந்  ெகாட்ப, வயவர் வியலைறக் ெகாட்ப, நாட ப்ப த்த ன் ெகாள்ைள மாற்றி, 
நிழல்வி  கட் ையத் தாைனக்குதவி, ேவ லத் தி த்த ேவல்ேபா ரண்ணல், 
ெச ங்கு ச் ெசல்வர் தீம்பிழி மாந்தி இரவலர்க்கு ேவண் வன ஈ ம் ெகால் ப் 
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ெப வாய் மலெரா  பசும்பி  மகிழ்ந்தணி ம் ஆயத்தார் சூழ ைற ம் அாிைவ 
க ப் ம் த ம் அணிெகாள ஒ நாட் காணிய, நின் ரவி ெந ந்ேதர் ண்க; அதனால், 
ெதான்ம ங் க த்தலஞ்சித் ஞ்சா ேவந்த ம் மள்ள டேன அரண் ெகாண்  ஞ்சுக; 
நின் ெப ந்ேதாட்கு வி ந் மாக என இையத்  த்தவா . 
 
    பைழய ைரகாரர், "அண்ணல், நின் அாிைவ காணிய நின்ேதர் ஒ  நாட் ரவி 

ண்பதாக ேவண் ம்; அ தான் நின் அாிைவக்ேக டலாக ேவண் வதில்ைல; 
அதனாேன ஞ்சா ேவந்த ம் ஞ்சுவார்களாக  ேவண் ம்; அ தான் நின் 
ெப ந்ேதாட்கு வி ந் மாக ேவண் ம்; இவ்வா  இரண்ெடா  காாியமாக இதைனச் 
ெசய்க என விைன  ெசய்க" என்பர். 
 
    "இதனாற் ெசால் ய  காம ேவட்ைகயிற் ெசல்லாத அவன் ெவன்றி ேவட்ைகச் 
சிறப் க் கூறியவாறாயிற் ." 
 
    "இஃ  அவனாிைவ கற்  ல்ைலையப்பற்றி வந்தைமயால் ைற 

ல்ைலயாயிற் ." 
    ----------   
 
    9.2. விைன நவில் யாைன 
    82 
 
        பைக ெப ைமயிற் ெறய்வஞ் ெசப்ப 
        ஆாிைற யஞ்சா ெவ வ  கட் ர்ப் 
        பல்ெகா  டங்கு ன்பிற் ெச நர் 
        ெசல்சமந் ெதாைலத்த விைனநவில் யாைன 
        கடாஅம் வார்ந்  க ஞ்சினம் ெபாத்தி          5 
        வண் ப  ெசன்னிய பி ணர்ந் தியல  
        மறவர் மறல மாப்பைட ப்பத் 
        ேதர்ெகா  டங்கத் ேதால் ைட யார்ப்பக் 
        கா ைக காய்த்திய நீ நா ளி க்ைக 
        இன்ன ைவகல் பன்னா ளாக          10 
        பா க் காண்கு வந்திசிற் ெப ம  
        பா நர், ெகாளக்ெகாளக் குைறயாச் ெசல்வத் ச் ெசற்ேறார் 
        ெகாலக்ெகாலக் குைறயாத் தாைனச் சான்ேறார் 
        வண்ைம ஞ் ெசம்ைம ஞ் சால்  மற ம் 
        கன்  கழ்ந் தைசயா நல் ைச          15 
        நிலந்த  தி வி ென ேயாய் நின்ேன. 
 
    ைற; காட்சி வாழ்த் . 
    வண்ணம்: ஒ கு வண்ண ம் ெசாற்சீர் வண்ண ம். 
    க்கு: ெசந் க்கு. 
    ெபயர்: விைன நவில் யாைன. 
 
    1-10 பைக...... பன்னா ளாக  
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    உைர: பைக ெப ைமயின் - நின  பைகைம ெபாிதாதலால்; ெதய்வம் ெசப்ப - 
பைகவர் தமக்குப் பா காவலாகத் ெதய்வத்ைத வழிபட; ஆர் இைற அஞ்சா ெவ வ  
கட் ர்- இனி தி த்தற் காிதாகி ம் ரர்க்கு அச்சம் பயவாத பைகவர்க்கு அச்சத்ைதத் 
த கின்ற பாசைறயிேல; பல்ெகா  டங்கு ன்பிற் ெச நர் - பல்வைகக் ெகா கள் 
அைசகின்ற வ யிைன ைடய பைகவர ; ெசல் சமம் ெதாைலத்த - மிக்குச் ெசன்  
ெபா ம் ேபார்கைள யழித்த; விைனநவில் யாைன - ேபார்த்ெதாழிேல நன்கு பயிற்சி 
ெபற் ள்ள யாைனகள்; கடாம் வார்ந்  - மதம் ெபாழிந் ; க ஞ்சினம்ெபாத்தி - மிக்க 
சினம் ெகாண் ; வண் ப  ெசன்னிய - மதநீாின் ெபா ட்  வண்  ெமாய்க்குந் 
தைலயிைன ைடயவாய்; பி  ணர்ந்  இயல - மத ெவறி ெதளி  மாற்றால் பி  
யாைனகைளப் ணர்த்தப் ணர்ந் ம் ெதளியா  திாிய; மறவர் மறல - ரர் ேபார் 
விைரய நிகழாைமயின் ேபார் ெவறி ெகாண்  திாிய; மா பைட உ ப்ப - குதிைரகள் 
ெபா தல் ேவண் க் கலைன த ய பைட யணியப்ெபற்  நிற்ப; ேதர் ெகா  டங்க 
- ேதர்கள் பண்ணப் ெபற் க் ெகா  யைசய விளங்க; ேதால் ைட யார்ப்ப - கி கு 
பைடகள் ஒ றத்ேத ஆரவாாிக்க; கா ைக காய்த்திய - காட் ள்ள விறகுகைள 
ெவட் க் குளிர் காய்ந்தழித்த; நீ  நாள் இ க்ைக - ெந நாட்கள் இ த்தைல ைடய; 
இன்ன ைவகல் பன்னளாக - இத்தன்ைமயான நாட்கள் பலவாகக் கழிந்ததனாேல எ- . 
 
    தம் வ ம் பைட ைண த யவற்றின் வ ம் ேசரைவத்  ேநாக்கியேபா ம் 
நின்வ  ெபாிதாதல் கண் , அஞ்சி, தமக்கு ெவற்றி வ தல் ேவண் த் ெதவ்வர் 
ெதய்வத்ைதப் பர கின்றன ெரன்பார், "பைக ெப ைமயின் ெதய்வம் ெசப்ப" என்றார். 
எனேவ, தம்மால் ெசய்  ெகாள்ளேவண் ய வ ற் ம் ெசய் ெகாண்டா ராயி ம், 
ேசரன  பைகைம ெபாிதாதற் கஞ்சித் தம்மின் ேமம்பட்ட ெதய்வத்ைதத் ைண 
ேவண் வாராயின ெரன்பதாம். 
 
    எப்ேபா ம் பைடேயந்திய வண்ணமாய்ப் பைகவைர எதிர்ேநாக்கி யி த்த ன், 
பாசைற ரர்க்கு அாிய இ க்ைகயாத ன், "ஆாிைற" ெயன் ம், அற்றாயி ம் 
அவ ள்ளத்ேத அச்சம் நிலவாைமயின், "அஞ்சா" என் ம், பைகவர்க்கு அச்சத்ைதப் 
பயத்த ன், "ெவ வ  கட் ர்" என் ம் கூறினார். ஆாிைற யஞ்சாக் கட் ர், ெவ வ  
கட் ர் என இைய ம். பைழய ைரகாரர்"ஆாிைற ய ஞ்சாக் கட்  ெரன்ற  ரர் 
அாிதாக  இ த்தைல யஞ்சாத பாசைற ெயன்றவா" ெறன்பர். ேவற்  நாட் டத்ேத 

திதாக அைமக்கப் ெப த ன், பாசைறையக்"கட் ர்" என்ப;"ேவ  லத்தி த்த 
கட் ர்" ( பதிற். 68) என்  பிற ம் கூறினைம காண்க. 
 
    ேதர், யாைன த யைவ தாங்கி வ ம் ெகா கள் பலவாத ன், "பல்ெகா  

டங்கும்" என் ம், இவற்ைற யர்த்தித் தம் வ யாற் ெச க்கி வ ம் பைகவர  
ேபார்பல ம் ெநறியறிந்  தாக்கி ெவற்றிெகாண்ட யாைன ெயன்றற்கு, "ெச நர் 
ெசல்சமந் ெதாைலத்த விைனநவில் யாைன" ெயன் ம் கூறினார். இச்சிறப்பால் 
இப்பாட் ற்கும் விைனநவில் யாைன ெயன்ப  ெபயராயிற் . பைழய ைரகாரர், 
"பல்ெகா  டங்கும் யாைன" ெயன இையத் , "விைனநவில் யாைன ெயன்ற  

ன்ேப ேபார்ெசய்  பழகிய யாைன ெயன்றவா" ெறன் ம், "இச் சிறப்பா ம் 
ன்னின்ற அைடச் சிறப்பா ம் இதற்கு விைனநவில் யாைன ெயன்  ெபயராயிற்" 

ெறன் ம் கூ வர். 
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    களி கள் மதெவறி ெகாண்  மிக்க சினத் டன் பாகர்க்கும் அடங்கா  மற ம் வழி, 
அம் மதம் தணிதற்ெபா ட் ப் பி யாைனகைளக் ெகாணர்ந்  ணர்விப்ப  இயல் . 
அங்ஙனம் களி கள் பி கைளப் ணர்ந் ம் மதம் தணியா  ேபார் ேவட் த்திாிந்தன 
என்பார், "விைன நவில் யாைன பி  ணர்ந்தியல" என்றார். ணர்ந் ெதன் ழிச் 
சிறப் ம்ைம ெதாக்க . பி  ணர்ந்தியல ெவன்ற  அவ் விைனநவில் யாைன கடாம் 
வார்ந்  க ஞ் சினம் ெபாத்தி அச்சினத்திற் ேகற்பப் ேபார் ெபறாைமயின் பாகன் 
அதன் சினத்ைத அள  ப த்தற்குப் பி ையப் ணர்க்ைகயான் அப்பி ெயா  

ணர்ந் ம் ேபார் ேவட் த் திாிய ெவன்றவா" ெறன்ப  பைழய ைர. 
 
    எதிர்பார்த்தவா  ேபார் விைரய நிகழாைமயால் ரர் ேபார் ெவறி 
ெகாண் த்தைல, "மறவர் மறல" என் ம, ேபார் குறித் க் குதிைரகள் கலைன 
யணிந்  ெச க்கி நிற்குமியல்ைப, "மரப்பைட ப்ப" என் ம், இவ்வாேற ேதர்க ம் 
ேதாற்பைடக ம் ேபார்க்கைமந்  ைறேய ெகா  டங்க ஆரவாாித்  
நிற்பைதத்"ேதர்ெகா  டங்கத் ேதால் ைட யார்ப்ப" என் ம் கூறினார். பைழய 

ைரகாரர்"மாப்பைட ப்ப ெவன்ற  இன்னெபா  ேபார் நிக ெமன்  
அறியாைமயின் குதிைரகள் கலைன கட்  ெயன்றவா" ெறன் ம்"ேதர்ெகா  டங்க 
ெவன்ற  ேதைரப் ேபார் குறித் ப் பண்ணி நின்  ெகா  டங்க ெவனறவா" 
ெறன் ம், "ேதால் ைட யார்ப்ப ெவன்ற  ேதால்க ம் ன்ெசான்னவற்றின் 

ைடகளிேல ேபார்குறித்  நாளிடத்  ஆர்ப்ப ெவன்றவா"ெறன் ம் கூ வர். 
 
    கூதிர்ப்பாசைறயாத ன், ரர் குளிர்காய்தற் ெபா ட் க் காட்ைட ெவட்  விறைக 
ெயாித்தல்பற்றி, "கா  ைககாய்த்திய" என் ம், ஒவ்ெவா  நா ம் ேபார் நிகழா  
ெந  கழித ன், "நீ நாளி க்ைக"ெயன் ம்,இவ்வாேற பன்னாட்கள் ேபாாின்றிேய 
கழிவ பற்றி, "இன்ன ைவகல் பன்னாளாக" ெவன் ம் கூறினார். கா ைககாய்த்திய 
ெவன்றற்கு, "பாசைற யி க்கின்ற நாள் குளிர் நாளாைகயால் விறெகல்லா றித் த் 
தீக்காய்ந்த" ெவன் ம், இன்ன ைவக ெலன்றற்கு, "இப்ெபற்றிைய ைடய பாசைற 
யி க்கின்ற நாட்க" ெளன் ம் பைழய ைரகாரர் கூ வர். 
 
    யாைன பி  ணர்ந்தியல, மறவர் மறல,மா பைட ப்ப, ேதர் ெகா  டங்க, 
ேதால் ஆர்ப்ப என் ம் ஐந்திைன ம் பன்னாளாக என்பதேனா  க்க." 
காட்ைடெயன இரண்டாவ  விாித்  அதைனக் காய்த்திய என்பத ட் ேபாந்த 
ெபா ண்ைமெயா  க்க" என் ம், "நீ நாளி க்ைகைய ைடய இன்ன ைவகெலன 
இரண்டாவ  விாிக்க" என் ம் பைழய ைரகாரர்  கூ வர். 
 
    11-16 பா .......................நின்ேன 
 
    உைர: பா நர் ெகாளக் ெகாளக் குைறயா ெசல்வத் - பா வ ேவார் நீ வைரயா  
வழங்குத ன் பலகா ம் ெகாண்ட வழி ம் குைறயாத ெசல்வத்ைத ம்; ெசற்ேறார் 
ெகாலக் ெகாலக் குைறயாத் தாைன - பைகவர் பலகா ம் ெபா தழித்த வழி ம் 
குைறயாத தாைன ரைர ம்; சான்ேறார் - அறிவாலைமந்த லவர்; வண்ைம ம் 
ெசம்ைம ம் சால் ம் மற ம் கன்  கழ்ந்  அைசயா நல் ைச - ெகாைட 
ெசங்ேகான்ைம சால்  ரம் என்ற இவற்றால் வி ம்பிப் கழ்தலால் ெகடாத நல்ல 

கைழ ம்; நிலம் த  தி வின் - மாற்றார் நிலத்ைதப் ேபா டற்றிக் ைகக் 
ெகாள் தலால் வ ம் ெசல்வத்ைத ைடய; ெந ேயாய் - ெந ய ேசரமாேன; ெப ம 
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- ெப மாேன; நின்ேன பா க் காண்கு வந்திசின் - நின்ைனப் பா க் காண்பதற்கு 
வந்ேதன் எ- . 
 
    ெசல்வ ம், தாைன ம் ேமன்ேம ம் ெப கிய வண்ண மி ப்ப  ேதான்ற, "பா நர் 
ெகாளக் ெகாளக் குைறயாச் ெசல்வத் " என் ம், ெசற்ேறார் ெகாலக் ெகாலக் 
குைறயாத் தாைன" ெயன் ம் கூறினார். ெசல்வத் க்குப் பா ந ம் தாைனக்குச் 
ெசற்ேறா ம் குைறவிைன ண்  பண் பவாத ன், அவர்கைள எ த்ேதாதினார். 
ெசல்வச் சிறப்  கூ  மாற்றால் ேசரன  ெகாைட நிைல ம் விளங்குதலால் 
வண்ைமைய தற்கட் கூறினார். தாைன ராின் தகுதி ம் வாிைச  மறிந்  சிறப் ச் 
ெசய்  அவர் ெதாைகையப் ெப க்குதலால், "ெசம்ைம" ெதாிவதாயிற் . சான்ேறார் 
வி ம் தற் ேக வாத ன், "சால் மற ம்" இ திக் கண் ைவத் ச் சிறப்பித்தார். 
வண்ைம த ய காரணங்கைளக் கா ம் சான்ேறார் அவற்றால் அவைனப் ெபாி ம் 
வி ம்பிப் கழ்வ  கூ வார் " கன்  கழ்ந் " என்றார். கழ்ந்ெதன் ம் 
விைனெயச்சம் காரணப் ெபா ட் . இனிப் பைழய ைரகாரர், " கன்  

கழ்ந்ெதன்பதைனப் கன்  கழ ெவனத் திாிக்க" என் ம், " கழ்க் காரணமாகிய 
வண்ைம த ய குணங்கைளச் சான்ேறார் கன்  கழ்ைகயாெல ெகடா  நின்ற 
நல்ல கெழனக் ெகாள்க" என் ம் கூ வர். 
 
    மாற்றார் நிலத்ைத ெவன்  ைகக்ெகாள்  மிடத் , அவர் திைறப் ெபா ள் ெப கத் 
தந்  பணிதலால், அச்ெசல்வத்ைத"நிலந்த  தி " என்றார். நிலத்திடத்ேத 
விைளத் க்ெகாள் ம் ெப ஞ் ெசல்வத்ைத "நிலத் த தி " என்றா ெரன் மாம். 
 
    "ெசற்றார் ெகாலக் ெகாலக் குைறயாத் தாைன ெயன்ற  பைகவர் ேபா ட் 
ெகால்லக் ெகால்லக் குைறபடாத தாைனெயன்  அதன் ெப ைம கூறியவாெறன்பர் 
பைழய ைரகாரர். ெப ைம, மிகுதி. 
 
    இ கா ம் கூறிய , ெந ேயாய், ெப ம, கட் ாிடத்ேத, யாைன பி  ணர்ந்தியல, 
மறவர் மறல, மா பைட ப்ப, ேதர் ெகா  டங்க, ேதால் ைட யார்ப்ப, நீ நா 
ளி க்ைகைய ைடய ைவகல் பன்னாளாத லால், நின்ைனப் பா க்காண்கு வந்திசின் 
என்பதாம். பைழய ைரகாரர், "ெந ேயாய், ெப ம, கட் ாிட்த்ேத நீ நா ளி க்ைக 
இன்ன ைவகல்தான் பன்னா ளான ப யாேன நின்ைனப் பா க் காண்கு வந்ேதன் 
எனக் கூட்  விைன  ெசய்க" என்பர் 
 
    "இதனாற் ெசால் ய  அவன் ெவன்றிச் சிறப் க் கூறியவாறாயிற் " 
    ----------------------   
 
    9.3. பஃேறாற் ெறா தி 
    83 
        கார்மைழ ன்பிற் ைகபாிந் ெத த ம் 
        வான்பைறக் கு கி ென வாி ெபாற்பக் 
        ெகால்களி  மிைடந்த பஃேறாற் ெறா திெயா  
        ெந ந்ேதர் டங்குெகா  யவிர்வரப ெபா ந்  
        ெசல  ெபாிதினி நிற் கா  ேமார்க்ேக          5 
        இன்னா தம்மவ  தாேன பன்மாண்* 
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        நா ெகட ெவ க்கி நன்கலந் த உநின் 
        ேபார ங் க ஞ்சின ெமதிர்ந்  
        மா ெகாள் ேவந்தர் பாசைற ேயார்க்ேக. 
 
    ைற: ம்ைப யரவம் 
    வண்ணம்: ஒ கு வண்ணம் 
    க்கு: ெசந் க்கு 
    ெபயர்: பஃேறாற் ெறா தி 
    --------- 
    *பன்மா என் ம் பாட ேவ பா ண் . 
 
 
    1-5 கார்மைழ.......கா ேமார்க்ேக 
 
    உைர: கார் மைழ ன்பின்-காிய கிற் கூட்டத்தின் ன்ேன ைக பாிந்  எ த ம் 
வான் பைறக் கு கின் ெந வாி ெபாற்ப-ஒ ங்கு குைலந் ெத ம் ெவள்ளிய 
சிறகுகைள ைடய ெகாக்குகளின் நீண்ட வாிைசையப்ேபால; ெகால் களி  மிைடந்த 
பல் ேதால் ெதா திெயா -யாைனப் பைட டேன ெசறிந்த பலவாகிய கி குப் 
பைட டன்; ெந ந்ேதர் டங்கு ெகா  அவிர்வரப் ெபா ந்  நின் ெசல -ெந ய 
ேதாிற் கட் யைச ம் ெகா கள் விளங்க அழகுற் ப் பைகேமற் ெசல் ம் நின் ெசல ; 
கா  ேமார்க்குப் ெபாி  இனி - காண்ேபார்க்கு மிக்க இன்பந் த வதாம் எ-  
 
    ன்பின், ஈண்  ன்ேன ெயன் ம் ெபா ட் . ைகபாிதல் என் ழி, ைக, ஒ ங்கு. 
ைகபாிதலாவ  ஒ ங்கு குைலதெலன்ேற பைழய ைர ம் கூ கிற .மைழ கி ன் 

ன்ேன ெகாக்குகள் ஒ ங்கு குைலந்  எ ந்  நீளப் பறக்கும் ேநாிய ேதாற்றம், ேபார் 
யாைனகேளா  மிைடந் வ ம் கி குப் பைடேயா  ேதாிற் கட் ய ெகா  
யைசந் வ ம் காட்சிக்கு உவமமாயிற் . ஒ ங்கு குைலந்  ெசல் ம், அவற்றின் 
ேநாிய ேதாற்றம் க கிற் படலத்திட்ட வாிேபாலத் ேதான் வ  பற்றி, "ெந வாி" 
ெயன்றார். க கிற் படலத்திற் ேறான் ம் ேமகவ க்குப் ேபாலக் களி  மிைடந்த 
கி குப் பைடயின் ெதா தி ேதாற் மா  உணர்க. இம் மைழத் ேதாற்றம் நீண்ட 
தாைரகைளப் ெபாழிந்  நில்த்ேத ெப ெவள்ளம் ெப கி ேயா தற்குக் காரணமாதல் 
ேபால, நின் பைடயின் ேதாற்றம் பைகவர் ேமல் அப் மாாி ெபாழிந்  கு தி ெவள்ளம் 
ெப கி ேயா தற்குக் காரண மாெமனக் காண்பாைர மகிழ்வித்த ன், "ெசல  
ெபாிதினி  நிற்கா  ேமார்க்ேக" என்றார். இனிப் பைழய 

ைரகாரர்"மைழக்ெகாப்பாகிய யாைனகேளா  ேதால்கைள ம்,ஒப்பித் ப் 
ெபாியவாகக் கூறிய சிறப்பான் இதற்குப் பஃேறாற் ெறா தி ெயன்  ெபயராயிற்" 
ெறன்பர் 
 
    6-9 இன்னா .............பாசைற ேயார்க்ேக 
 
    உைர:பன்மாண் நா  ெகட எ க்கி-பைகத்ேதா ைடய பலவாகிய மாட்சிைம ற்ற 
நா கள் ெகட்டழி மா  சிைதத் ; நன்கலம் த உம்-ஆங்ேக ெப ம் நல்ல 
கலன்கைளக் ெகாண ம்; நின் ேபார் அ ங் க ஞ் சினம் எதிர்ந் -நின  
ெபா தற்காிய மிக்க சினத் க்கு இலக்காகி ேநர்பட் ; மா ெகாள் ேவந்தர் 
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பாசைறேயார்க்கு-மா ெகாண்ட பைகேவந்தர் தங்கிய பாசைற யி ள்ளார்க்கு; அ  
இன்னா -அச் ெசல  மிகுதி ம் ன்பம் த வதாகும் எ- . 
 
    எ க்குதல், அழித்தல். நாட் டத் ம் காட் டத் ம் அவ டத் ம் மிைசயிடத் ம் 
பலவைக வளங்க ண்டாத ன், "பன்மாணா " என்றார் இனி, பைழய ைரகாரர் 
பன்மா என்  பாடங்ெகாண் , "பன்மா ெவன்ற  பலப  ெயன்றவா" ெறன்பர். 
பலப யாக அழித்தலாவ  பைகவர் நாட்ைட எாியிட் ம் சூைறயா ம் 
ெகாைல ாிந் ம் அழித்தெலன்  ெகாள்க. அவ்வா  அழிக்குமிடத்  உயாிய 
கலன்கைளக் கவர்ந்  ேகாட ன், " நன்கலம் த உம்" என் ம் பைகத்ேதார் ெபா  
ேவறல் அாிதாதற்ேக  அவன  பைடப் ெப ைமேயயன்றி மிக்க சின மா ெமன்பார், 
"ேபார ங் க ஞ்சினம்" என் ம் கூறினார். நின்பால் அன் ைடயார்க்கு நின் பைடச் 
ெசல  ெபாி ம் இனிதாெமனேவ, அன்பின்றிப் பைகைம ெகாண்டார்க்கும் ெப ந் 

ன்பமாம் என்பார்"இன்னா தம்மவ தாேன" என்றார். தாேன என்ப  கட் ைரச் 
சுைவபட நின்ற . அம்ம, ேகட்பித்தற் ெபா ட் . 
 
    இ கா ம் கூறிய , களி  மிைடந்த பஃேறால் ெதா திெயா , ெந ந்ேதர் டங்கு 
ெகா  விளங்கச் ெசல் ம் நின்ெசல  அன்ேபா  கா ேமார்க்குப் ெபாி  இனி ; 
நின் க ஞ்சினம் எதிர்ந்  மா ெகாள் ேவந்தர  பாசைறயி ள்ேளார்க்குப் ெபாி  
இன்னா  என்பதாம் இனிப் பைழய ைரகாரர்"நின்ைனக் காண்ேபார்க்கு நின் பைட 
ெசல்கின்ற ெசல  மைழக் குழாத்தின் ன்ேப ஓெரா கால் ஒ ங்கு குைலந்  
ெசல் ம் ெகாக்ெகா ங்குேபாலக் களி  மிைடந்த பஃேறாற் கி கின் ெதாகுதிெயா  
ேதர்களின் டங்கு ெகா  விளங்காநிற்பப் ெபா  ெபற் ப் ெப க இனி ; 
அவ்வா  அன் வாைர ெயாழிய, அ தான் இன்னா ; யார்க்ெகனின், மா ெகாள் 
ேவந்தர் பாசைறேயார்க்ெகன விைன  ெசய்க" என்பர்."இதனாற் ெசால் ய  
அவன் பைடச்சிறப் க் கூறிறவாறாயிற் . 
    ----------------   
 
    9.4 ெதாழில் நவில் யாைன 
    84 
        எ த்ேத ேறய க ப் ைட யதி ம் 
        ேபார்ப்  ரசங் கண்ணதிர்ந் தாங்குக் 
        கார்மைழ ழக்கி ம் ெவளில்பிணி நீவி 
        தலணந் ெத த ந் ெதாழினவில் யாைன 
        பார்வற் பாசைறத் த உம் பல்ேவற்          5 
        ழியர் ேகாேவ ெபாலந்ேதர்ப் ெபாைறய 
        மன்பைத சவட் ங் கூற்ற ன்ப 
        ெகா டங் காெரயி ெலண் வரம் பறியா 
        பன்மா பரந்த ல ெமான்ெறன் ெறண்ணா  
        வ ைய யாதனற் கறிந்தன ராயி ம்          10 
        வார் கின் ழக்கின் மழகளி  மிகீஇத்தன் 
        கான் ைள ங்கிற் கவர்கிைள ேபால 
        உய்தல் யாவ  நின் டற்றி ேயாேர 
        வணங்க லறியா டன்ெற ந் ைரஇப் 
        ேபார்ப்  தண் ைம யார்ப்ெப ந்  வல          15 
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        ேநாய்த் ெதாழின் மைலந்த ேவ ண் ட வத்  
        ைன கல் கல்வின் மாறா ைமந்தெரா 
        ெமறி வைரயிற் களி  நிலஞ்ேசரக் 
        காஞ்சி சான்ற ெச ப்பல ெசய் நின் 
        குவ க்குைர யி க்ைக யினி  கண் குேம          20 
        காைலமாாி ெபய்  ெதாழி லாற்றி 
        விண்  ன்னிய யென ங் காைலக் 
        கல்ேசர்  மாமைழ தைலஇப் 
        பல்குரற் ள்ளி ெனா ெய ந் தாங்ேக 
 
    ைற: வாைக. 
    வண்ண ம் க்கும் அ . 
    ெபயர்: ெதாழி னவில் யாைன. 
 
    1-7 எ த்ேத ........ ன்ப 
 
    உைர: எ த் ேத  ஏய - பைட ெய த்  ன்ேனறிச் ெசல் மா  ரைர 
ேய கின்ற; க ப்பைட அதி ம் ரசம் கண்ெணதிர்ந்தாங்கு - கு ந்த யால் 

ைடக்கப்ப வதால் ழங்கும் ேதாலாற் ேபார்த்த ற்ற ரசமான  கண்ணிடத்ேத 
கு றி ழங்குவ  ேபால; கார்மைழ ழக்கி ம் - கார்காலத்  கிலான  

ழங்கினா ம்; ெவளில் பிணி நீவி - கட் த் தறிைய ழ்த் க் கட்ட த் க்ெகாண் ; 
தல் அணந்  எ த ம் ெதாழில் நவில் யாைன - ெநற்றிைய ேமேல நிமிர்த்ெத ம் 

ேபார்த் ெதாழி ல் நன்கு பயிற்சி ற்ற யாைனப்பைட; பார்வற் பாசைறத் த உம் - 
பைகவைரப் பார்த்தற்குாிய அரணைமந்த பாசைற யிடத்ைத வந்தைட ம்; பல் ேவற் 

ழியர் ேகாேவ - பலேவற் பைடயிைனத் தாங்கும் ழி நாட்டவர்க்கு அரேச; 
ெபாலந்ேதர்ப் ெபாைறய - ெபான்னானியன்ற ேதைர ைடய ேசரமாேன; மன்பைத 
சவட் ம் கூற்ற ன்ப - பைகத்த மக்கைளக் ெகால் ம் கூற் வன் ேபா ம் 
வ ைடேயாேன எ- . 
 
    எ த்ேதேறய ரசம், ேபார்ப்  ரசம் என இைய ம். ேவந்தன் எ த் ச் 
ெசலவிைனக் குறித்தவழி, ரர்க்கு ரசு ழக்கி்த் ெதாிவிக்கப் ப வ பற்றி, 
"எ த்ேதேறய ரசம்" என் ம், க ப் ெகாண்  அைறவதனால் ழங்குத ன், 
"க ப் ைட யதி ம் ரசம்" என் ம், ேதாலாற் ேபார்க்கப்பட்ட 
ெதன்றற்குப்"ேபார்ப்  ரச" ெமன் ம் கூறினார். க ப் , க ெயன் ம், ைடத்தல் 

ைடெயன் ம் நின்றன. ைட, தனிைலத் ெதாழிற்ெபயர். ைடயாெலன 
ன்றாவ  விாித் க் ெகாள்க. பைழய ைரகார ம்"க ப்ெபன்ப  க ெயனக் கைடக் 

குைறந்த" ெதன் ம், " ைடயாெனன உ  விாிக்க" என் ம் கூ வர். ரசின் ேபார்ப் 
வாய் கண்ணிற் க விழிேபால் வட்டமாகக் காிய ைம சப்ெபற் க் கு றி யதிர்வ  

ேபா ம் ஓைச ெய ப்பவல்ல தாக ன், "கண்ணதிர்ந் தாங்கு" என்றார். கண்ேபாற ன், 
கண்ெணனப்பட்ட ; வ  பற்றிய உவமம். ரசம் கண்ணதிர்ந்தாங்குக் கார்மைழ 

ழக்கி ம் என்க. மைழ ழக்கங்ேகட்ட ைணயாேன ரசு ழக்கெமன நிைனந்  
ெவளில் பிணி நீவிப் பாசைற ேநாக்கிச் ெசல் ம் யாைன, ரசம் ேபார் குறித்  

ழங்குமாயின் எத் ைண மறங்ெகாண்  ெசல் ெமன்ப  ெசால்லேவண்டா 
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ெவன்ப  க த் . இனிப் பைழய ைரகாரர், " ழக்கி  ெமன்ற உம்ைம, ரசின  
கண்ணின் அதிர்ச்சியிேலயன்றி அதேனாெடாத்த மைழ ழக்கி ம் என எச்ச ம்ைம" 
ெயன்பர். 
 
    திக்ைகைய யர்த்  ெநற்றிைய ேமேல நிமிர்த் ப் ேபார்ெவறி ெகாண்  மற ம் 
யாைனயின் ெசயைல, " தலணந்  எ த ம்" என்றார். ரசு ழக்கங் ேகட்ட ம், 
ெவளி டத்ேத பிணிக்கப்ெபற் றி க்கும் பிணிப்பிைன யவிழ்த்  வி த்தற்குட் கழி ம் 
காலத்தி ன ைமைய ம், அதனால் விைள ம் ேகட் ைன ம் னித் ணர்ந்  ஒ ங்கு 
குைலயா  ேபார்க்குாிய ெசயல் ேமற்ெகாண்  பாசைற ேநாக்கித் தாேன ெசல் ம் 
சால் ைடைமைய விதந் , "ெதாழில் நவில் யாைன" ெயனச் சிறப்பித்தைமயால், 
இப்பாட்  இப்ெபயர் ெப வதாயிற் . இனிப் பைழய ைரகாரர், ெதாழில் நவில் 
யாைன ெயன்ற  ேபார்க்குாிய யாைன ெயன்  எல்லாரா ம் ெசால்லப்ப கின்ற 
யாைன ெயன்றவா" ெறன் ம், "இச்சிறப்பா ம் ன்னின்ற அைடச்சிறப்பா ம் 
இதற்குத் ெதாழில் நவில் யாைன ெயன்  ெபயராயிற்" ெறன் ம் கூ வர். 

ன்ேன"விைன நவில் யாைன" (பதிற் 82) என்றதற்குக் கூறிய ைர காண்க. 
 
    பிறர் தம்ைமக் காணா  தாம் பிறைரக் காணத்தக்க வைகயில் ேபார் ரர் இ ந்  
பைகவைரப் பார்க்கும் இடம் பார்வெலனப்ப ம். பார்வல், பார்ைவ. ஆகுெபயரால் 
இடம் குறித்  நின்ற . பாசைறக்கட்டங்கிப் பைகவர  அணி நிைலயின் ெமன்ைம ம் 
இட ம் கால ம் பிற ம் ேநாக்கிப் ெபா தல் ேவண் மாக ன், "பார்வற் பாசைற" 
ெயன் ம், கார் ழக்கிைனக் ேகட் ப் ேபாெரனக் க திச் ெசல் ம் யாைனக்குப் 
பாசைற யின்றாயி ம், பாசைற பண்டைமந்தி ந்த இடத்ைத யைடகின்றெதன 

ணர்க. இனிப் பைழய ைரகாரர், இப்பார்வற் பாசைறையப் பைகவர தாக்கி, ெவளில் 
பிணி நீவிச் ெசல் ம் ெதாழில் நவில் யாைன அப்பாசைறக்குட் ெசன் , பைகவைரத் 
தாக்கி அவ ைடய யாைனகைளக் ெகாண ம் என்பார்"பார்வற் பாசைற யாைன 
த உம் என மாறிக் கூட்  மாற்றார  காவற் பாசைறயிற் க்கு அவ்யாைனகைளக் 
ெகாண்  ேபா ெமன்றவா" ெறன்பர். 
 
    ழியர், ேவேலந்திச் ெசய் ம் ேபாாில் சிறந்தவ ெரன்றற்கு, "பல் ேவற் ழியர் 
ேகாேவ" என்றார் ேபா ம். ழியர், ழிநாட்டவர். ழி நா , பாண் நாட் ற்கும் 
ேசரநாட் ற்கும் இைடப்பட்ட நா . இதனால், இ  பாண் யர்க்கும் ேசரர்க்கும் மாறி 
மாறி நின்றைம ேதான்ற, இவ்வி  ெப  ேவந்த ம் சான்ேறாரால் அவ்வக் 
காலங்களில்" ழியர்ேகா" எனப் ப வ ண் . மன்பைத, மக்கட்ெடாகுதி; ஈண் ப் 
பைகவர் ேமற் , கூற் வனால் ெவல்லப்படாத உயிர் நில லகில் யா ம் 
இல்ைலயாத ன், ெப வ க்குக் கூற் வன் எல்ைலயாயினான்."ம ந்தில் கூற்றத் 
த ந் ெதாழில்", "கூற்  ெவகுண்டன்ன ன் " ( றம் 342) என்  சான்ேறார் கூ ப. 
கூற் வன் ெவலற்காியன் என்பைத, "கீழ  நீரகம் கி ம் ேமல  விசும்பின் 
பிடர்த்தைல ேயறி ம் ைடய , ேநமிமால்வைரக் கப் றம் கி ம், ேகாள்வாய்த் க் 
ெகாட்குங் கூற்றத் , மீளிக் ெகா நா விலக்குதற் காிேத" (ஆசிாிய) என்பதனாலறிக. 
சவட் தல், உ வழித்தல். 
 
    8-14 ெகா .........உைரஇ 
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    உைர: ெகாட டங்கு ஆர் எயில் எண்  வரம்  அறியா- ெகா கள் அைசகின்ற 
ெவல் தற்காிய மதில்கைள ெயண்ணின் எல்ைல காணப்படாத அ ைம 

ைடயவாயின; பல் மா பரந்த- பலவாகிய மா ம் களி ம் பரந்தி க்கின்றன; லம் 
ஒன்  என்  எண்ணா -ஆதலால் நின்னா  ெகாள் தற்காிய ெதான்  என 
எண்ணா  ெபா தப யால்; வ ையயாதல் நன்கு அறிந்தனராயி ம்-நீ மிக்க 
வ ைடையெயன்பைதத் ெதளிய அறிந்  ைவத் ம்; வணங்கல் அறியார்-நின்ைன 
வணங்கி வாழ்தலால் வ ம் ஆக்கமறியா  மானெமான்ேற ெகாண் ; உடன் ெற ந் 

ைரஇ-மா பட் ெட ந்  தம் தாைன ெவள்ளம் பரந்  வர வந் ; நின் உடற்றிேயார்-
நின்ேனா  ெபா ம் பைகவர்; வார் கில் ழக்கின்-நீண்டமைழ கி ன் 

ழக்கம்ேபால; மழ களி  மிகீஇ-இளங்களி  மதஞ் ெச க்கிப் பிளிறிக்ெகாண்  வர; 
தன் கால் கவர்-அதன் காற் கீழ் அகப்பட்ட; ைள ங்கிற் கிைள ேபால- திதாக 

ைளத்த இைளய ங்கி ன் கிைளயாகிய ைளேபால; உய்தல் யாவ -உயி ய்தல் 
ஏ ; இல்ைல ெயன்றவா . 
 
    எயில் எண் வரம்பறியா; மா பரந்த; லம் ஒன்ெறன் ெறணாணா  ெபா  
ேதாற்  வ ைய யாதல் நன்கு அறி்ந்தனராயி ம், வணங்கல் அறியார் மானெமான்ேற 
ெகாண் , உடன்ெற ந் ைரஇ நின் உடற்றிேயார் உய்தல் யாவ  என இைய ம். 
 
    ெகா ெயன வாளா  கூறினைமயின், ெச ப் கன்ெற த்த ெகா ெயன வறிக. 
அதைனக் கா ந்ேதா ம் பைகவர்க்குச் சினத்தீ மிகுமாயி ம், அ  நின்ற மதிைலக் 
ேகாடற்கு எண் ங்கால், மதி ன் உயர்  அகலம் திண்ைம அ ைம த ய நலங்கள் 
வரம்பின்றி யி த்தல் ேதான் த ன், "ஆெரயில் எண்  வரம்பறியா" என் ம், 
காண்பார் கட் லன் ெசன்ற அள ம் மா ம் களி ம் பரந்  ேதான் தலால், "பன்மா 
பரந்த" என் ம், இவ்வாற்றால் நின்னா  பைகவர் ெகாளற் காிெதன்ப  நன்கு அறியக் 
கிடப்ப ம், அறியா  ெபா  ேதால்வி ெயய்தின ெரன்றற்கு, " லம் 
ஒன்ெறன்ெறண்ணா" ெதன் ம், ேதால்விக் கண் ம் ன்  தாம் அறியாதி ந்த நின் 
வ ைய, நன்கு அறி ம் ேப ெபற்ெறன ெரன்றற்கு, "வ ையயாதல் நன்கறிந்தன" 
ெரன் ம், அவ்வறிவிற்குப் பயன் நின்ைன வணங்கி வாழ்தலாக ம், அதைன 
நிைனயா  மானெமான்ேற க தித் தம் பைட ம் திரட் க்ெகாண்  ேபாந்  
ெபா த ெலண்ணின-ெரன்றற்கு"ஆயி ம் வணங்கலறியார் உடன்ெற ந் ைரஇ நின் 
உடற்றிேயார்" என் ம், மதஞ் ெச க்கிப் பிளிறிவ ம் இளங்களிற்றின் காற்கீழ் 
அகப்பட்ட ங்கில் ைன மீள ம் தைலெயடா வண்ணம் அழிவதன்றி ேவறில்ைல 
யாதல்ேபால, நின்னால் அழிக்கப்ப ம் பைக ேவந்தர் குலத்ேதா ம் ெக வ  ஒ தைல 
ெயன்பார், "மழகளி  மிகீஇத் தன் கால் ைள ங்கிற் கவர்கிைளேபால 
உய்தல்யாவ " என் ம் கூறினார். ஏற் ைடய ெசாற்கள் இைச ெயச்சத்தால் 
வ விக்கப்பட்டன. 
 
    மழகளிற்றின் ழக்கிற்கு கி ன் ழக்கு உவமமாயிற் . ேசரன  எ த் ச் 
ெசல க்குக் களிற்றின் ெசல  உவமமாயிற் ; ஆகேவ, அ த்  வர வைமயின்ைம 
யறிக. யாைனயின் காற்கீழகப்பட்ட ைள யழி  மாற்றிைன, "கைழதின் யாைனக் 
காலகப்பட்ட, வன்றிணி நீண் ைள ேபாலச் ெசன்றவண் வ ந்தப் ெபாேரஎ னாயின்" 
( றம்.73) என்பதனா  மறிக. பைழய ைரகாரர்" ைள ங்கிற் களி  கால்கவர் 
கிைளேபால நின் உடற்றிேயார் உய்தல்யாவ  என மாறிக் கூட்  ைளயான 
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ங்கி ற் களி  காலால் அகப்ப த்தப்பட்ட கிைள ய்யாதன்ேற; அஃ  
அழிந்தாற்ேபால நின்ைன டற்றிேயார் உய்தல் கூடாெதன ைரக்க" என்பர். கவர்தல், 
அகப்ப த்தல். 
 
    15-24. ேபார்ப் .........தாங்ேக 
 
    உைர: ேபார்ப்  தண் ைம ஆர்ப்ெப ந்  வல- ேதாலாற் ேபார்க்கப்பட் ள்ள 
தண் ைமயின் ஓைச ெய ந்  ேபார் ெசய்தல் ேவண் ெமன்  ரர்க்குத்ெதாிவிப்ப; 
ேநாய்த் ெதாழில் மைலந்த ேவல் ஈண்  அ வத்  உயிர்கட்குச் சாதற் ன்பத்ைதச் 
ெசய் ம் ெதாழிலாகிய ேபார் ெசய்தற்கைமந்த ேவற்பைட ெந ங்கும் ேபார்க்களத்ேத; 

ைன கல் கல்வின் மாறா ைமந்தெரா -ேபாைர வி ம் ம் வி ப்பத்தால் எதிர்ந்த 
பைக ர டன்; உ ம் எறிவைரயின் களி  நிலம்ேசர-இ  ழ்ந்த மைலேபாலக் 
களி கள் ெகாைல ண்  நிலத்தில் ழ; காஞ்சி சான்ற ெச  பல ெச◌்ய் -
நிைலயாைம ணர்ேவ சிறக்க அைமந்த ேபார்கள் பல ெசய்  ேமம்பட்டதனால்; மாாி 
காைல ெபய்  ெதாழிலாற்றி விண்  ன்னிய யல்-மைழைய உாிய காலத்திற் 
ெபய்  உழ த்ெதாழிைல இனி  நிகழப்பண்ணி மைல ச்சிைய யைடந்த மைழ கில்; 
ெந ங்காைல-ெந ங்காலம் ெபய்யாதி ந் ; கல் ேசர்  மாமைழ தைலஇ-மைலைய 
யைடந்  மிக்க மைழையப் ெபய்ததால்; பல் குரற் ள்ளின் ஒ  எ ந்தாங்கு-பலேவ  
குரேலாைசைய ைடய பறைவகளின் ஒ  ெய ந்த  ேபால; குவ க் குைர நின் 
இ க்ைக-திரண்ட ஆரவாரத்ைத ைடய நின் பைட யி க்ைகைய; இனி  கண் கும்-
இனி  காணாநின்ேறம். 
 
    ேபார் ேநர்ந்தகாலத்ேத ராிைட இயம் ம் இைசக்க வி அவைரப் ேபார்க்கு ஏ ம் 
க த்திற்றாத ன்"எ த்ேதேறய ரசம்" என்றாற்ேபால, "ேபார்ப்  தண் ைம 
ஆர்ப்ெப ந் ""இைசக்க" என்னா , " வல" என்றார். உயிர்கட்கு இ திைய 
விைளவிக்கும் ெசயலாத ன், ேபாைர "ேநாய்த்ெதாழில்" என்றார். ேவற்பைட த ய 
பைடகள் மிைடந்  கடல்ேபாலத் ேதான்ற ன், ேபார்க்களம்"அ வம்" எனப்பட்ட . 
அ வம், ஆழ்ந்த இடம்; ஈண் க் கட ன் ேமற் ;"ேபாெரனிற் க ம் ைனகழல் 
மறவர்" ( றம் 31) என்றாற்ேபால இவர்" ைன கல் கல் " என்றார். மாறாைமக்ேக  

கற்சியாத ன், " கல்வின் மாறா ைமந்தர்" என்றார். இவர் பைகப் றத்  ரர். 
ேவ ற்பட்  ம் களிற் க்கு உ ெமறிவைர வமமாயிற் . யாக்ைக 

த யவற்றின் நிைலயாைமைய நன்குணர்ந்த சான்ேறார் கூ ச் ெசய் ம் அறப்ேபார் 
என்றற்குக்"காஞ்சி சான்ற ெச " என்றார். 
 
    பைழய ைரகார ம், " வல ெவன்ற  பைடைய ற் ப் ேபார் ெசய்க ெவன்  
ெசால்லெவன்றவா" ெறன் ம், ேநாய்த் ெதாழில் மைலந்த ெவன்ற  ேநாய்த் 
ெதாழிலாகிய ேபாைர எறட் க்ெகாண்ட என்றவா" ெறன் ம், "ேவலீண்ட வ 
ெமன்ற  மாற்றார் பைடப்பரப் பிைன" ெயன் ம், "காஞ்சி சான்ற ெவன்ற  
நிைலயாைம யைமந்த என்றவா" ெறன் ம், "ெச ப்பல ெசய்  குைரத்தெவன க்க;" 
என் ம் கூ வர். குவெவன்றைத அவர் பைடக்குழாம் என்பர். 
 
    பண்  உாிய காலத்ேத ெபய்  உழ  த ய ெதாழில்கள் இனி  நைட ெப வித்த 
மைழ அக்காலம் வ ங்கா ம் அைமந்தி ந்  வந்த ம் மைழையத் தப்பா  
ெபாழித ன், அதைன ெயதிர் ேநாக்கியி ந்த ள்ளின மைனத் ம் ஆரவாாிப்ப  



 105

ேபா ம் ஆரவாரத்ைத ைடத்  நின் பைடயி ப்  என்றதனால், பண்  எதிர்ந்த 
ேவந்தைரப் ெபா  ெபற்ற ெவன்றிச் சிறப் , ெந ங்காலம் ேபாாின்ைமயின் 
இல்லாதி ந்  இப்ேபா  ேநர்ந்த ம் அதைனப் ெபற்  ஆரவாாிக்கின்ற 
ெதன்றாராயிற் . 
 
    பைழய ைரகாரர், "காைலமாாி ெயன்ற  மாாியிற் ெபய் ம் ெபய ைன" ெயன் ம், 
"ெதாழிலாற்றி ெயன்ற  உழ த் ெதாழில் தலாய 
    ெதாழில்கைளச் ெசய்வித்" ெதன் ம், "கல்ேசர்  மாமைழ த இ ெயன்ற , பண்  
ஒ  காலம் ெபய்  ஆற்றி, வைரக்கட் ேபாயின யல், ெந ங் காலம் ெபய்யாத 
நிைலைமக்கண்ேண பின்  ெபய்வதாகக் கல்ைலச் ேசர்ந்  மைழ ெபய்ய என்றவா" 
ெறன் ம்"தைலஇ ெயன்பதைனத் தைலயெவனத் திாிக்க" என் ம் கூ வர். 
 
    இ கா ங் கூறிய , "கார்மைழ ழக்கி ம் ெவளில் பிணி நீவி தலணந் 
ெத த ம் யாைன த உம் பல்ேவற் ழியர் ேகாேவ, ெபாைறய, ன்ப; எயில் எண்  
வரம்பறியா, மாபரந்த; அதனால் லம் அாியெதான்ெறன் ெறண்ணா  ெபா தழிந்  
வ ையயாதல் நன்கறிந்தன ராயி ம், அறியார் உடன்ெற ந் ைரஇ நின் 
உடற்றிேயார் உய்தல் யாவ ? என்ெனனில், தண் ைம யார்ப்ெப ந்  வல, 
ைமந்தேரா  களி  நிலம் ேசரக் காஞ்சி சான்ற ெச ப்பல ெசய்  ெவன்றி 
ேமம்பட்டதனால், ள்ளின் ஒ  ெய ந்தாங்குக் குவ க் குைர யி க்ைக இனி  
கண் கும்" என்பதாம். இனிப் பைழய ைரகாரர்" ழியர் ேகாேவ, ெபாைறய, ன்ப, 
பைகப் லத்  ஆெரயில்கள் எண் வரம்பறியா; பன்மா பரந்தன; ஆைகயால் 
பைகப் லம் நமக்கு ெவலற்காிய ெதான்ெறன் ெறண்ணா  நீ ஆண்  வல் ைநயான 
ப ைய ன்  அறியா  நின்ைன உடற்றிேயார் இன்  ேபார் ெசய்  அதைன 
யறிந்தாராயி ம் அவர் நின்ேனா  உடன்  எ ந்  உைரஇ அதைனேய பின் ம் 
அறிவதல்ல  நின்ைன வணங்கல் அறிகின்றிலர்; இனி அவர் ைள ங்கி ற் 
கால்கவர் கிைளேபால அழிவதல்ல  உய்ய ம் க வ  யாவ ? ெந ங்காலம் 
ெபய்யாத மைழ ெபய்தவழிப் பல குரைல ைடய ள்ளின் ஒ  ெய ந்தாற் ேபால 
ெந ங்காலம் ேபார் ெசய்யா  நின்  அவ் டற்றிேயார் ேவலீண்ட வத் ச் சான்ற 
ெச ப்பல ெசய்  நின் பல பைடக்குழாம் ஆரவாாிக்கின்ற இ ப்பிைன யாம் இனி  
கண்ேடம் என மாறிக் கூட்  விைன  ெசய்க" என் ம், "உடன்ெற ந் ைரஇ 
வணங்க லறியார் என்ப  அறிந்தனராயி ம் என்பதன் பின் நிற்க ேவண் த ன் 
மாறாயிற் " என் ம் கூ வர். 
 
    இதனாற் ெசால் ய : அவன் ெவன்றிச் சிறப் க் கூறியவாறாயிற் . 
    ------------   
 
    9.5. நா கா ெண வைர. 
    85 
        நன்மரந் வன்றிய நா பல தாீஇப் 
        ெபான்னவிர் ைனெசய லங்கும் ெப ம் ண் 
        ஓன்னாப் ட்ைகச் ெசன்னியர் ெப மான் 
        இட்ட ெவள்ேவன் த்ைதத் தம்ெமன 
        ன்றிைண தல்வர் ேபால நின்           5 
        தீஞ்சுைன நிைலஇய தி மா ம ங்கிற் 
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        ேகா பல விாிந்த நா கா ெண வைரச் 
        சூடா நறவி னாண்மகி ழி க்ைக 
        அரசைவ பணிய வறம் ாிந்  வயங்கிய 
        மறம் ாி ெகாள்ைக வயங்கு ெசந்நாவின்          10 
        உவைல கூராக் கவைலயி ெனஞ்சின் 
        நனவிற் பா ய நல் ைசக் 
        கபிலன் ெபற்ற ாி ம் பலேவ. 
 
    ைற: ெசந் ைறப் பாடாண்பாட் . 
    வண்ண ம் க்கும் அ . 
    ெபயர்: நா கா ெண வைர. 
 
    1-4 நன்மரம்........தம்ெமன 
 
    உைர: நல்மரம் வன்றிய நா  பல தாீஇ-நல்ல மரங்கள் ெசறிந்த நா கள் 
பலவற்ைற ம் ெவன்  தந் ; ெபான் அவிர் ைனெசயல் இலங்கும் ெப ம் ண்-
ெபான்னா யன்ற அழகிய ேவைலப்பாடைமந்  விளங்கும் ேபரணி 
கலங்கைள ம்;ஒன்னாப் ட்ைக-நம்ெமா  ெபா ந்தா  பைகத்த ேமற்ேகாைள  

ைடய; ெசன்னியர் ெப மான்-ேசாழர்க க்குத் தைலவனான ேவந்தைன ம் பற்றி; 
த்ைத தம்ெமன-என் ன்ேன ெகாண்  த ராக என்  நீ நின் தாைன ரர்க்குச் 

ெசான்ன  ேகட்ட ம்; இட்ட ெவள் ேவல்-ேசாழ ைடய பைட ரர் ேதால்விக் 
குறியாகக் கீேழ எறிந்த ேவல்கள் எ-  
 
    தத்தமக்குாிய ப வத்ேத தப்பா  ப த்  நல்ல பயன் ெகா க்கும் 
மரங்கெளன்றற்கு"நன்மரம்" என்றார். நன்மரம் வன்றிய நாெடனேவ, எல்லார்க்கும் 
பயன்ப ம் வளன்மிக ைடைம கூறியவாறாயிற் . ேசாழ ேவந்தன் தன்ேனா  
பைகத் க்ெகாண்டதனால் ெபா ந்தானாயி ம் ெபான்னானியன்ற 
ேபரணிகலன்கைள ைடயனாதைல யறிந்  கூ வான், "ெபான்னவிர் ைனெசயல் 
இலங்கும் ெப ம் ண்" என்றான். என்ற , இவ்வா  அவன் ெபாற்பணி 

தற்குாியேன யன்றிப் ேபா டற்றி ெவற்றிமாைல ெப தற்குாிய னல்லெனன 
இகழ்ந்தவா . ஒன்னார்க்குாிய ட்ைக, ஒன்னாப் ட்ைகெயன வந்த . ஒன்றா 
என்ப  ஒன்னாெவன ம விற்  என் மாம். பைழய ைரகாரர், "ஒன்னாப் ட்ைக 
ெயன்ற , பிறர்க்கு அப்ப ச் ெசய்யப் ெபா ந்தாத ேமற்ேகாள்" என்பர்."ெபான்னவிர் 

ைனெசயல் இலங்கும் ெப ம் ண்" ேசாழ ேவந்தராகிய தமக்கன்றிப் 
பிறர்க்குாித்தன்  என் ம் ட்ைக ைடய ெரன் ம், அதனால், ஒன்னாப் ட்ைக 
ெயன்ற , "பிறர்க்கு அப்ப ச் ெசய்யப் ெபா ந்தாத ேமற்ேகாெளன் ம் 
பைழய ைரகாரர் க கின்றார் ேபா ம்."அ ங்கல லகின் மிக்க வரசர்க்ேக ாிய 
வன்றிப், ெப ங்கல ைடய ேர ம் பிறர்க்கைவ ேபண லாகா" (சூள். கல். 189) என்  
ேசாணாட் த் ேதாலாெமாழித் ேதவர் கூ வ  இக் க த் க்குச் சான்  பகர்கின்ற . 
"ெசன்னியர் ெப மா" ெனன்ற  ேசாழைன இழித்தற்கண் வந்த . 
 
    நன்மரம் வன்றிய நா  பல த வேதாடைமயா , அந்நாட் ச் ெசன்னியர் 
ெப மாைன ம் பற்றிப் பிணித்  என் ன்ேன ெகாணர்ந்  நி த் க என்  ேசரன் 
தன் தாைன ரர்க்குப் பணித்தெசால் ேகட்ட ம், ேசாழர் அஞ்சி"இனி இவெனா  
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ெபா  ேவறல் இல்ைல" ெயனத் ணிந்  தாேமந்திய ேவற்பைடைய நிலத்ேத 
ெயறிந்  அ பணிந்தன ெரன்றற்கு, " த்ைத தம்ெமன இட்ட ெவள்ேவல்" என்றார். 
அவ்ேவ ன் ெதாைக, "கபிலன்ெபற்ற ாி ம் பல" (வாி. 13) என்பதனால், ெசன்னியர் 
ெப மான்பால் இ ந்த ரர் மிகப் பலெரன் ம், ஆயி ம் அவர் ேசரமான் 
பைடெயா  ெபா  ெவல் ம் ம ைகயிலெரன் ம் கூறினாராம். த்ைத, ந்ைத 
ெயன்பதன் விகாரம். பைழய ைரகார ம், 
 
    ெசன்னியர் ெப மாைன ெயன்பத ள் இரண்டாவ  ெதாக்க" ெதன் ம், " த்ைதத் 
தம்ெமன- ன்ேன தம்மிெனன" என் ம், " ந்ைத த்ைதெயன வ த்த" ெதன் ம் 
கூ வர். எண் ங்கால் ேதாற்ேறார் எறிந்த பைடையப் ெபா ளாக எ த் க் கூ  
மிம்மர  "இன் கம் கரவா  வந்  நீ யளித்த அண்ணல் யாைன ெயண்ணில், 
ெகாங்கர்க், குடகட ேலாட் ய ஞான்ைறத், தைலப் ெபயர்த்திட்ட ேவ ம் பலேவ" 
( றம் 130) என்  ஏணிச்ேசாி டேமாசியார் கூ தலா ம் அறியப்ப ம் 
 
    5-14 ன்றிைண..பலேவ 
 
    உைர: ன்திைண தல்வர்ேபால நின் -நின்குலத்  ன்ேனார்கைளப்ேபால 
நன்ெனறிக்கண்ேண நிைலெபற நின் ; தீஞ்சுைன நிைலஇய-இனியநீர் வற்றா  
நிைலெபற்ற; தி மா ம ங்கின்-அழகிய ெபாி பக்கத்தா ம்; பல ேகா -பல 
சிகரங்களா ம் சிறந்த; விாிந்த நா காண் ெந வைர-அகன் ள்ள தன் நா  ற் ம் 
தன்ேமல் ஏறியி ந்  இனி  காணத்தக்க ெந ய மைலயிடத்ேத; சூடா நறவின் 
நாண்மகிழ் இ க்ைக-நற  என் ம் ஊாின்கண் இ க்கும் அம் ன்றிைண தல்வர் 
நாட்காைலத் தி ேவாலக்கத்ைத ம்; அைவ அரசு பணிய-தன  அரசைவக் கண்ேண 
ஏைன யரசர் வந்  பணிந்  ெதாழில் ேகட்ப; அறம் ாிந்  வயங்கிய-அறம் ெசய்  
விளங்கிய;மறம் ாி ெகாள்ைக-அறத்திற் கிைட  ேநர்ந்தவழி அதைனப் 
ேபாக்குதற்கண் வாடாத மறத்ைத வி ம்பி ேமற்ெகாள் ம் ேகாட்பாட்ைட ம்; 
நனவிற்பா ய-ெமய்யாகேவ பா ய; வயங்குெசந்நாவின்-விளங்குகின்ற ெசமைமயான 
ெமாழி ம்; உவைல கூராக் கவைலயில் ெநஞ்சின்- ன்ைம மிகுதற் ேக வாகிய 
கவைலயில்லாத ெநஞ்சும்; நல் ைச-நல்ல க ம் பைடத்த; கபிலன் ெபற்ற ஊாி ம்-
கபில ெரன் ம் லவர் ெப மான் அவ ட் ெசல்வக் க ங்ேகா வாழியாதனால் நன்றா 
என் ம் குன்றின்ேம ந்  தரப்ெபற்ற ஊர்கைளக் காட் ம்; பல -(ேசாழர் இட்ட 
ேவல்கள்) பலவாகும் எ- . "நாண்மகி ழி க்ைக ம், மறம் ாி ெகாள்ைக ம் கபிலனால் 
பாடப் பட்டனெவன் ம், அக் கபிலன் ெசந்நா ம் கவைலயி ெனஞ்சும் 
நல் ைச ைடயெனன் ம் பகுத்தறிந்  ெகாள்க. 
 
    தல்வர்ேபால நின்  நிைலஇய ெந வைர ெயன ம், சுைன நிைலஇய ெந வைர 
ெயன ம் இைய ம். ஈண்  தல்வர் என்ற  அவர் க டம் பின் ேமற் . 
மாாிக்காலத்  உண்ட நீைரக் ேகாைடக்காலத்ேத உமிழ்வதனால் நீர் இைடயறா  
நிைலெபற்ெறா குதலால், மைலப்பக்க ெமங்கும் வளஞ் சிறந்  கண்டாரால் 
வி ம்பப்ப ம் தன்ைம மிகப்ெப தலால், "தி மா ம ங்கின்" என்றார்."ம ங்கினா ம் 
ேகா களால் ெந தாகிய மைல" ெயன்க. நா மிக விாிந்ததாயி ம், ெந ைமயால் தன் 
சிகரத்தின் ேமேலறி ேநாக்குவார்க்குச் சிறி ம் ஒழிவின்றிக் காணத் தக்கதாக 
இ த்தலால், "நா காண் ெந வைர" ெயன்றார். ேசரமா ைடய ன்றிைண தல்வர் 



 108

ேபால நின்  நிைலஇய சிறப்பினா ம் நாட் ன் நல ற் ம் காண விைழவார்க்குத் 
தன் ெந ைமயால் அவர் இனி  காண தவி ம், நாட் ன் வளமறிய வி ம்பினாைரத் 
தன் தி மாம ங்கினா ம் பலவாகிய ேகா களா ம் ேசய்ைமக்கண்ணி ந்ேத 
காண்பிக்கும் சிறப்பினா ம், "நா காெண வைர" என்ற இத்ெதாடர் இப்பாட் ற் 
சிறப் ற்  நிற்ற ன், இதனாேன இ ம் ெபயர் ெப வதாயிற் . இனிப் 
பைழய ைரகாரர், "நா கா ெண வைர ெயன்ற  தன்ேமேலறி நாட்ைடக்கண்  
இன் தற் ேக வாகிய ஓக்க ைடய மைலெயன்றவா" ெறன் ம், "இச் சிறப்பாேன 
இதற்கு நா கா ெண வைர ெயன்  ெபயராயிற்ெறன் ம் கூ வர். 
 
    நறவம் வின் ேவறாக நற  என் ம் ெவளிப்ப த்தற்கு, "சூடா நறவின்" என் ம், 
ஞாயிெற ங் காைலேநரத்ைத நாட்கால ெமன்பவாக ன், அக்காலத் தரசி க்ைகைய, 
"நாண்மகி ழி க்ைக" ெயன் ம் கூறினார். அறம் ாித ம் மறம் ாித ம் ேவந்தற்கு 
அகத்ெதாழி ம் றத் ெதாழி மாத ன், "அறம் ாிந்  வயங்கிய மறம் ாி ெகாள்ைக" 
ெயன்றார். அறம் ாி  மிடத் ம் அதற்ெகய் ம் கைளகைள நீக்குதற்கு மறம் 
ேவண் ெமன்க. இனிப் பைழய ைரகாரர், "அறம் ாிந்  வயங்கிய ெகாள்ெகா 
ெயன்னா  மறம் ாி ெயன்ற  அதற்கு இைடயீ பட வ வழி அதைனக் காத்தற்கு 
அவ்வறக் ெகாள்ைக மறத்ெதா  ெபா ந்  ெமன்றற்கு" என்பர். 
 
    நாவிற்கு விளக்கந்த ம் ெசம்ைம"யாெதான் ந் தீைமயிலாத ெசாலல்" ஆத ன், 
அதைனச் ெசால் ம் கபிலன் நாவிைன, "ெசந்நா" என் ம், வ ைம கூர்ந்தவழி ம் 
மனத்தின்ெசம்ைம மாறா , ல் ய நிைன கட்கு இடந்தந்  ேண கவைல 
ெயய்தா  விளங்குவ  பற்றி, "உவைல கூராக் கவைலயில் ெநஞ்சின்" என் ம் 
கூறினார். உவைல, ன்ைம,இழி . கபிலன் பாட் ற் காணப்ப ம் காட்சியைனத் ம் 
நனவி ம் காணப்ப த ன், "நனவிற் பா ய" என்றார். பிற்காலச் ெசய் ள் வழக்கிற் 
காணப்ப ம் இயற்ைகெயா படாத ைனந் ைர ம் ைன க் காட்சி ம் அவன் 
பா வதிலன் என்பதாம். 
 
    கபிலர் ெசல்வக் க ங்ேகாவாழியாதைன இந் ற் காணப்ப ம் ஏழாம் பத்திைனப் 
பா ப்ெபற்ற பாிசில், "சி றெமன றாயிரங் காணங் ெகா த் , நன்றா ெவன் ங் 
குன்ேறறி நின்  தன் கண்ணிற்கண்ட நாெடல்லாம் காட் க்ெகா த்தான் அக்ேகா" 
என்  அவ்ேவழாம் பத்தின் பதிகம் கூ கின்ற . 
 
    இ கா ம் கூறியவாற்றால், ேசரமாேன, நீ நின் தாைன ரைர ேநாக்கி, நா பல 
தாீஇ, ெப ம் ம் ட்ைக  ைடய ெசன்னியர் ெப மாைன த்ைதத்தம்" என 
ஏவ, ெசன்னியர் ரர், அஞ்சி நிலத்ேத எறிந்த ேவல்கள், நா காண் ெந வைரக்கண் 
நாண்மகிழ் இ க்ைகைய ம் மறம் ாி ெகாள்ைகைய ம் நனவிற்பா ய நல் ைசக் 
கபிலன் ெபற்ற ர்களி ம் பலவாம் என்பதாம். இனிப் பைழய ைரகாரர், 
"இளஞ்ேசர ம்ெபாைற, ெசன்னியர் ெப மா ைடய நா கள் பலவற்ைற ம் 
எமக்குக் ெகாண்  தந்  அச் ெசன்னியர் ெப மாைன எம் ன்ேன பி த் க் 
ெகாண் வந்  தம்மிெனனத் தம் பைடதைலவைர ேயவச் ெசன்னியர் ெப மான் 
பைடயாளர் ெபா  ேதாற் ப் ேபாகட்ட ெவள்ேவல், ெசல்வக் க ங்ேகா வாழியாத 
ெனன்பவன் நா கா ெண வைரயின் நாண்மகி ழி க்ைகக் கண்ேண தன் ன்றிைண 

தல்வர்ேபால அரசைவ பணிய அறம் ாிந்  வயங்கிய மறம் ாி ெகாள்ைகையப் 
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பா ன கபிலன் ெபற்ற ாி ம் பல என மாறிக் கூட்  விைன  ெசய்க." என் ம், 
" ெசம்பியர் ெப மாைளத் தம்ெமன மாறேவண் த ன் மாறாயிற்"ெறன் ம், "இனிப் 
பிறவா  மாறிப் ெபா ைரப்பா  ள"ெரன் ம் கூ வர். 
 
    இதனாற் ெசால் ய  அவன் ன்ேனா ைடய ெகாைடச் சிறப்ெபா  ப த்  
அவன் ெவன்றிச் சிறப்பக் கூறியவாறாயிற் . 
    -----------   
 
    9.6. ெவந்திறற் றடக்ைக 
    86 
        உற  கு திச் ெச க்களம் லவக் 
        ெகான்றமர்க் கடந்த ெவந்திறற் ற டக்ைக 
        ெவன்ேவற் ெபாைறய ெனன்ற ன் ெவ வா* 
        ெவப் ைட யா உச் ெசத்தெனன் மன்யான் 
        நல் ைச நிைலஇய நனந்தைல லகத்          5 
        தில்ேலார் ன்கண் டீர நல்கும் 
        நாடல் சான்ற நய ைட ெநஞ்சின் 
        பா நர் ரவல னா நைட யண்ணல் 
        கைழ நிைல ெபறாஅக் குட்டத் தாயி ம் 
        னல்பாய் மகளி ராட ெவாழிந்த          10 
        ெபான்ெசய் ங்குைழ மீமிைசத் ேதான் ம் 
        சாந்  வ வானி நீாி ம் 
        தீந்தண் சாயலன் மன்ற தாேன. 
        -------- 
        * லமட்  ள்ளதில் 'ெவ வா' என்ற பாடேம ள . 
 
    இ ம  
 
    ெபயர்: ெவந்திறற் றடக்ைக 
 
    1...4 உற  ------மன்யான் 
 
    உைர: உறல் உ  கு திச் ெச க்களம் லவ- நிலத்திேல ஊறிச் சுவ மா  மிக்க 
கு தியால் ேபார் நிகழ்ந்த நிலம் லால் நாற்றம் நாற; அமர் ெகான்  கடந்த - எதிர்த்த 
பைகவைரப் ேபாாிேல வஞ்சியா  ெபா  ெகான்  ெவன்ற; ெவந்திறல் தடக்ைக - 
ெவவ்விய திறல் ெபா ந்திய ெபாிய ைகைய ம்; ெவன்ேவல் - ெவற்றி ெபா ந்திய 
ேவைல ைடய; ெபாைறயன் என்ற ன்- ெபாைறயெனன்  எல்லா ஞ் 
ெசால் தலால்; ெவ வா - ேகட்குந்ேதா ம் உளம் அஞ்சி; யான் ெவப் ைட ஆ உ 
ெசத்தெனன்மன் - யான் ெபாைறய ெனன்பான் ெவம்ைம ைடய ஆண்மகெனன்ேற 

ன்ெபல்லாம் க திேனன்; அஃ  இப்ெபா  கழிந்த  எ-  
 
    நிலத்திேல ஊறிச் சு மா  மிக்கு ஒ குத ன், "உற  கு தி" ெயன் ம், 
அதனால் ெச நிலம் லால் நா த ன், "ெச க்களம் லவ" என் ம், இந் 
நிைலைமக்கு ஏ வாக அவன் ெசய்த ேபாைர, "ெகான்றமர் கடந்த" என் ம் 
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குறிப்பித்தார். கு தி றி நிலம் லால் நா மா  ெசய் ம் ேபாாில் எண்ணிறந்த 
உயிர்கள் ெகாைல ண்ணப் ெபா வ  மிக்க திற ைடயார்க் கல்ல  கூடாைமயின், 
"ெவந்திறல் தடக்ைக ெவன்ேவற் ெபாைறயன்" என்றார். இச்சிறப்பினால் இப்பாட் ம் 
ெவந் திறற் றடக்ைக ெயன்  ெபயர் ெப வதாயிற் . 
 
    இனிப் பைழய ைரகாரர், "உற  கு தி ெயன்ற  உ தல் மிக்க கு தி 
ெயன்றவா"ெறன் ம், "உற  என்ப  தலாக ன்னின்ற அைடச் சிறப்பான் 
இதற்கு ெவந்திறற் றடக்ைக ெயன்  ெபயராயிற்"ெறன் ம் கூ வர். 
 
    இளஞ்ேசர ம்ெபாைறையக் கூ ேவா ெரல்லாம் அவன் ெபயைரப் பட்டாங்குக் 
கூறா  ெவந்திறற் றடக்ைக ெவன்ேவற் ெபாைறய ெனன்ேற கூ த ன், அவன்பால் 
தண்ணிய ெமன்ைம கிைடயா  ேபா ம் என்  அஞ்சிேனன் என்பார், "ெவ வா, 
ெவப் ைட ஆ உச் ெசத்தெனன் மன்யான்" என்றார். எனெவ ெனச்சம் 
வ விக்கப்பட்ட . பண்ெடல்லாம் இவ்வா  க திேனன், இ ேபா , அஃெதாழிந்த 
ெதன்ப  படநிற்ற ன், மன் ஒழியிைச. எல்லா ம் ெசால் தலால், இன்னாெரன்  
கூறா , "என்ற ன்" எனப் ெபா ப்படக் கூறினாெரன ணர்க. 
 
    5-13 நல் ைச ........ தாேன. 
 
    உைர:நனந்தைல லகத்  நல் ைச நிைலையஇய - அகன்ற இைடத்ைத ைடய 
உலகத்திேல நல்ல கைழ நிைலநி த் ம் ெபா ட் ; இல்ேலார் ன்கண் தீர - 
வறியவ ைடய ன்பம் நீங்குமா ; நல்கும் - ேவண் வனவற்ைற நிரம்ப வழங்கும்; 
நாடல் சான்ற நய ைட ெநஞ்சின் - அறத்ைதேய யாராய்தற் கைமந்த அன் ைடய 
ெநஞ்சிைன ம்; ஆ  நைட அண்ணல் - அைசந்த நைடயிைன ைடய 
அண்ணலாகிய; பா நர் ரவலன் - கழ்பா ம் லவர் பாணர் தலாயினாைர 
ஆதாிப்பவன்; கைழ நிைலெபறாஅக் குட்டத்தாயி ம் - ஓடக்ேகால் நிற்கமாட்டாத 
ஆழ ைடத்தாயி ம்; னல்பாய் மகளிர் ஆட - ஆண் ள்ள நீாில் விைளயாட்டய ம் 
மகளிர் பாய்ந்தா தலால்; ஒழிந்த ெபான்ெசய் ங்குைழ மீமிைசத் ேதான் ம் - அவர் 
காதினின் ம் ழ்ந்த ெபான்னாற் ெசய்த அழகிய குைழயான  ேமேல நன்றாகத் 
ெதாி ம்; சாந் வ  வானி நீாி ம் - சந்தன மரங்கள் மிதந் வ ம் வானியாற்றின் 
நீைரக் காட் ம்; மன்ற தீந்தண் சாயலன் - ெதளிவாக இனிய தண்ணிய ெமன்ைமைய 

ைடயனாவான் எ- . 
 
    ஒ வன் கழ் ெப தற்குாிய கார ணங்க ள் வ ைமயான் இரப்பார்க்கு வழங்கும் 
ெகாைட சிறந்ததாக ன், "நல் ைச நிைலஇய இல்ேலார் ன்கண் தீர நல்கும்" 
என்றார்.நிைலஇய, ெசய்யிய ெவன் ம் விைனெயச்சம்."உைரப்பா ைரப்பைவ 
ெயல்லாம் இரப்பார்க்ெகான், றீவார் ேமனிற்கும் கழ்" (குறள். 232) என்  சான்ேறார் 
கூ வ  காண்க. "நனந்தைல ல கத்" ெதன்ற  இைடநிைல. 
 
    வ ைமயால் வா ேவார்க் குளதாகும் ன்பத்ைத ேயார்ந்  அதைன நீக்குதற் குாிய 
கடன்ைம தன்பால் உண்ைம ம் ெதளிந்  ன்கண் தீ ம் அள ம் ெபா ட்ெகாைட 
வழங்குதற்கு ெநஞ்சின்கண் ஆராய்ச்சி ம் அதற் ேக வாக அன் ம் ேவண் த ன், 
"நாடல்சான்ற நய ைட ெநஞ்சின்" என்றார். ல வர் பா ம் க ைடயார் 
வாேனா லகம் இனி  எய் வ  ெரன்ப  பற்றிப் பா நைரப் ரக்கின்றா ெனன்பார், 
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"பா நர் ரவலன்" என் ம், ெவற்றி ம் க ம் வ  ைடயார்க்குப் ெப மித நைட 
ள தாக ன், "ஆ நைட யண்ணல்" என் ம் கூறினார். 

 
    "கைழ நிைலெபறாஅக் குட்ட"ெமனேவ, மிக்க ஆழ ைடைம ெபற்றாம், ஆழ ைடய 
குட்டத்  நீர்நிைல மணிேபாற் க த் த் ேதான் மாத ன், அதன யில் 

ழ்ந்தெபா ள் ேதான் த லாிதன்ேறா; இவ்வானியாற் நீர் அத் ைண 
ஆழ ைடத்தாயி ம், பளிங்குேபால் தன்னகத் ப் பட்ட ெபா ைள இனி  

லப்ப த்  ெமன்பார், "ெபான்ெசய் ங்குைழ மீமிைசத் ேதான் ம்" என்றார். மகளிர் 
ன ற் பாய்ந்தா  மிடத்  அவர் காதிற் ெசறிக்கப்பட் க்கும் குைழ ழ்தல் 

இயல் ;"வண்ட லாயெமா ண் ைறத் தைலஇப் னலா  மகளிாிட்ட ெபாலங்குைழ" 
(ெப ம்பாண். 311-2) என்  பிற ம் கூ தல் காண்க. 
 
    வானியா  நீலகிாியில் ேதான்றிச் சந்தன மரம் ெசறிந்த காட்  வழியாக வ த ன், 
"சாந் வ  வானி" ெயன்றார். அதன் நீர் மிக்க தட்ப ைடய ெதன்ப  அ  
காவிாிெயா  கலக்குமிடத்ேத இக்காலத் ம் இனி  காணலாம். சாயற்கு நீைர உவமம் 
கூ வ , "ெந வைரக் ேகா  ேதாறிழித ம், நீாி ம் இனிய சாயற் பாாிேவள்" ( றம். 
105) என வ ம் கபிலர் பாட்டா ம் அறியலாம். 
 
    இனிப் பைழய ைரகாரர், "வ வானி ெயன்ற  விைனத்ெதாைக" ெயன் ம், "வானி 
ெயன்ப  ஓர் யா " என் ம் கூ வர். 
 
    இ கா ங் கூறியவாற்றால், "இளஞ்ேசர ம்ெபாைறைய, ெயல்லா ம் ெவந்திறற் 
றடக்ைக ெவன்ேவற் ெபாைறயன் என்ற ன், யான் ெவ வி, ெவப் ைடயா உ என்  

ன்ெபல்லாம் நிைனந்  அஞ்சிேனன்; அஃ  இப்ேபா ெதாழிந்த ; அவன் நல் ைச 
நிைலஇய, இல்ேலார் ன்கண் தீர  நல்கும் ரவலன்; அண்ணல்; வானி நீாி ம் தீந்தண் 
சாயலன்" என்பதாம். இனிப் பைழய ைரகாரர், "இளஞ்ேசர ம்ெபாைறைய 
எல்லா ம் ெவ வரச் ெச க்களம் லவக் ெகான்றமர்க்கடந்த தட க்ைகப் ெபாைறய 
ெனன்  ெசால் ைகயாேல யான் அவைன ெவப்ப ைடயாெனா  மகெனன்  

ன்  க திேனன்; அஃ  இப்ெபா  கழிந்த ; அப்ெபாைறய னாகிய பா நர் 
ரவலன் ஆ நைட ய ண்ணல்; யான் தன்ெனா  கலந்தி ந்த வழித் தன்னாட்  

வானியாற்  நீாி ம் சாயலனாயி ந்தான்றான் எனக் கூட்  விைன  ெசய்க" 
என்பர். 
 
    இதனாற் ெசால் ய  அவன் வன்ைம, ெமன்ைமச் சிறப் க் கூறியவாறாயிற் . 
    ------------- 
 
    9.7. ெவண்டைலச் ெசம் னல் 
    87 
        ெசன்ேமா பா னி நன்கலம் ெப குைவ 
        சந்தம் ழிெலா  ெபாங்கு ைர சுமந்  
        ெதண்கடன் ன்னிய ெவண்டைலச் ெசம் னல் 
        ஒய்  நீர்வழிக் க ம்பி ம் 
        பல்ேவற் ெபாைறயன் வல்லனா லளிேய.          5 
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    ைற: விற யாற் ப் பைட 
    வண்ண ம் க்கும . 
    ெபயர்: ெவண்டைலச் ெசம் னல். 
 
    1-5 ெசன்ேமா...............அளிேய 
 
    உைர: சந்தம் ழிெலா  - சந்தனக் கட்ைடகேளா ம் 
    அகிற் கட்ைடகேளா ம்; ெபாங்கு ைர சுமந்  - மிக்குவ ம் ைரகைளச் 
சுமந் ெகாண் ; ெதண்கடல் ன்னிய - ெதளிந்த  கடைல ேநாக்கிச் ெசல் ம்; 
ெவண்டைலச் ெசம் னல் - ைரயால் ெவ த்த அைல டன்கூ ய சிவந்த 

ப் னல்ெப கிய யாற்றில்; நீர்வழி ஒய் ம் க ம்பி ம் - நீைரக் கடத்தற்குப் 
ைணயாய் உத ம் ேவழக்க ம்ைபக் காட் ம்; பல்ேவற் ெபாைறயன் அளிவல்லன் - 

பல ேவற்பைடயிைன ைடய இளஞ்ேசர ம் ெபாைறயாவான் நின்ைன அளித்தல் 
வல்லனாதலால்; பா னி ெசன்ேமா - பா னிேய நீ விைரந்  அவன்பாற் ெசல்வாயாக; 
நன்கலம் ெப குைவ - ெசன்றால் நீ நல்ல அணிகல ன்கைளப் ெப வாய் எ-  
 
    விற ையப் ெபாைறயன்பால் ஆற் ப் ப த் கின்றைமயின், "ெசன் ேமாபா னி" 
ெயன் ம், ெசல் ன் அவன்பால் அவள் ெப வ  ஈெதன்பார்" நன்கலம் ெப குைவ" 
ெயன் ம், ெப மா  வழங்கும் ெபாைறயன  அ ண்மிக ைடைமயிைன, "ஒய் ம் 
நீர்வழிக் க ம்பி ம் பல்ேவற் ெபாைறயன் வல்லனால் அளிேய" என் ம் கூறினார். 
ேமா, ன்னிைல யைச. பா னி, அண்ைமவிளி. ஆல், அைச. 
 
    சந்தனத்ைத ம் அகிைல ம் சுமந்  வ தல் காட்டாற் க்கு இயல்பாத ன்"சந்தம் 

ழிெலா " என்றார்.;"சந்தமாரகிெலா  சாதி ேதக்கம் மரம்" (ஞானசம். காளத். 1) 
என்ப  காண்க. சீாிய விைரப்ெபா ளாம் இனம் பற்றி, இரண்ைட ம் ேசரக் கூ வார், 
ேகட்பவள் மகளாத ன் அவள் வி ம்பிக் ேகட்க அவட்குப் ெபாி ம் பயன்ப ம் 
இவற்ைற விதந் ேதாதினாெரன வறிக. சந்தன ம் அகி மாகிய கட்ைடகைள 
யைலத் ச் சுமந்  வ ங்கால் அைலகளின் அைலப்பால் ைர மிகுத ன், 
"ெபாங்கு ைர சுமந் " என் ம், அதனால் ெவ த்த அைல டன் கூ வ ம் னல்  
ெவள்ளெமன்ப  ேதான்ற", "ெவண்டைலச் ெசம் னல்" என் ம் யாெறல்லாம் கடல் 
ேநாக்கிேய ெசல் வன வாதலால், "ெதண் கடல் ன்னிய ெசம் னல்" என் ம் 
குறினார். ப் ெப க்காத ல் ெசந்நிறம் ெபற் ப் ெபாங்கு ைரயால் தைல 
ெவ த் க் கலக்க ற்ற ெசம் னல், ெதளிெவய்தல் ேவண் த் ெதண்கடல் ன்னிச் 
ெசல்  ெமன்பதனால், வ ைமயால் உளம் கலங்கி நன்கல மின்ைமயால் 
ெபா விழந்  ெசல் ம் நீ, அவன  அளித்தல் வன்ைமயால் நலம் ெப ைவ என் ம் 
குறிப் டன் நிற்கும் சிறப்பினால், இப்பாட் , "ெவண்டைலச் ெசம் னல்" என்  ெபயர் 
ெப வதாயிற் . இனி, பைழய ைரகாரர், "ெவண்டைலச் ெசம் னெலன ரண்படக் 
கூறியவாற்றா ம் ன்னின்ற அைடச் சிறப்பா ம் இதற்கு ெவண்டைலச் 
ெசம் னெலனப் ெபயராயிற்" ெறன்பர். "ெசம் னெலன்ற  ெசம் னைல ைடய 
யாற்றிைன" ெயன்ப  பைழய ைர. ன்னிய ெவன்ற ெபயெரச்சம் னெலா  

ந்த . 
 
    ேவழப் ைண யாற் நீைரக் கடத்தற்குத் ைணயாவதல்ல  கடந்த பின் ம் 

ைணயாவதில்ைல. ெபாைறயன் நின  இவ்வ ைமத் னபத்ைதக் கடத்தற்குத் 
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ைணயாம் ெப வளம் நல்குவேத யன்றி, அத் ன்பமின்றி இனிதி க்குங் காலத் ம் 
வழங்கிய ள்வ ெனன்பர், "க ம்பி ம் அளித்தல் வல்லன்" என்றார். சீாிய 

ைணயன்ைமக்கு ேவழப் ைணயின் ெதாடர்  உவமமாகச் சான்ேறாரால் 
கூறப்ப வ பற்றி, உறழ்ந்  கூறினாெரன்க."நட்ேப, ெகா ங்ேகால் ேவழத் ப் 

ைண ைணயாகப், னலா  ேகண்ைம யைனத்ேத" (அகம் 186) என்  ஆசிாியர் 
பரணர் கூ தல் காண்க. 
 
    "ஒய் ம் நீர்வழிக் க ம்பி ம்" என்பைத"நீர்வழி ஒய் ம் க ம்பி ம்" என மாறி 
இையக்க. பைழய ைரகாரர், "நீர்வழி ஒய் ம் க ம்ெபனக் கூட்  நீாிடத் ச்ெச த் ம் 
க ம்ெபன்க" என் ம், "க ம்ெபன்ற  க ப்பந் ெதப்பத்திைன" ெயன் ம் கூ வர் 
 
    இ கா ங் கூறியவாற்றால், பா னி, பல்ேவற் ெபாைறயன் அளித்தல் 
வல்லனாத ன், நீ அவன்பாற் ெசன்ேமா, நன்கலம் ெப குைவ என்பதாம். இனிப் 
பைழய ைரகாரர், "பல்ேவற் ெபாைறயன் ெவண்டைலச் ெசம் னைல ைடய 
யாற்றிற் ெச த் ம் க ப்பம் ைணயி ம் அளித்தல் வல்லன்; ஆதலால் அவன்பாேல 
பா னி, ெசல்; ெசல் ன் நன்கலம் ெப குைவ எனக் கூட்  விைன  ெசய்க" 
என் ம், "இதனாற் ெசால் ய  அவன் அ ட் சிறப் க் கூறியா றாயிற் " என் ம் 
கூ வர். 
    -----------   
 
    9.8. கல் கால் கவைண 
    88 
        ைவயக மலர்ந்த ெதாழின் ைற ெயாழியா  
        கட ட் ெபயாிய கானெமா  கல் யர்ந்  
        ெதண்கடல் வைளஇய மலர்தைல லகத் த் 
        தம்ெபயர் ேபாகிய ெவான்னார் ேதயத் 
        ளங்கி ங் குட்டந் ளங்க ேவ ட்          5 
        டணங்குைடக் கடம்பின் த ற ந்  
        ெபா ர ெணய்திய க ள் றம்ெபற்  
        நாம மன்னர் ணிய றிக் 
        கால்வல் ரவி யண்ட ேராட் ச் 
        சுடர்  வாைக நன்னற் ேறய்த் க்          10 
        கு தி விதிர்த்த குவ ச்ேசாற் க் குன்ேறா 
        ெக  மரபி னயிைர பைரஇ 
        ேவந்த ம் ேவளி ம் பின்வந்  பணியக் 
        ெகாற்ற ெமய்திய ெபாிேயார் ம க 
        விய ைள யாிமான் மறங்ெக  குாிசில்          15 
        விர ப்பைண ழங்கு நிைரேதால் வைரப்பின் 
        உர க்களிற்  ெவல்ெகா  டங்கும் பாசைற 
        ஆெரயி லைலத்த கல்கால் கவைண 
        நாராி நறவிற் ெகாங்கர் ேகாேவ 
        உட நர்த் த த்த ெபாலந்ேதர்க் கு சில்          20 
        வைளகடன் ழவிற் ெறாண் ேயார் ெபா ந 
        நீநீ  வாழிய ெப ம நின்வயின் 
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        ைவத்த ம்ைப நன ற்  வின ம் 
        மாற்ற ந் ெதய்வத் க் கூட்ட ன்னிய 
        னன்ம  ேபாியா றிழிதந் தாங்கு          25 
        வ நர் வைரயாச் ெச ம் பஃறாரம் 
        ெகாளக்ெகாளக் குைறயா  தைலத்தைலச் சிறப்ப 
        ஓவத் தன்ன ெக  ெந நகர்ப் 
        பாைவ யன்ன மகளிர் நாப்பண் 
        கன்ற மாண்ெபாறிப் ெபா ந்த சாந்தெமா           30 
        தண்கமழ் ேகாைத சூ ப் ண்சுமந்  
        தி விற் குைலஇத் தி மணி ைர ம் 
        உ ெக  க விய ெப மைழ ேசர்ந்  
        ேவங்ைக விாிந்  விசும்  ேசட்சிைம 
        அ வி ய வைர யன்ன மார்பிற்          35 
        ேசணா  நல் ைசச் ேசயிைழ கணவ 
        மாகஞ் சுடர மாவிசும் கக்கும் 
        ஞாயி  ேபால விளங்குதி பன்னாள் 
        ஈங்குக் காண்கு வந்தெனன் யாேன 
        உ கா ெல த்த ேவாங்குவரற் ணாி          40 
        ண்மண லைடகைர யைடத ம் 
        தண்கடற் படப்ைப நா கிழ ேவாேய. 
 
    ைற: ெசந் ைறப் பாடாண்பாட் . 
    வண்ண ம் க்கும . 
    ெபயர்: கல் கால் கவைண. 
 
    1--15. ைவயகம்.................கு சில் 
 
    உைர:கட ட் ெபயாிய கானெமா  கல் உயர்ந் - விந்ைத ெயன் ம் 
ெபயைர ைடய ெகாற்றைவயின் ெபயராலாகிய விந்தாடவிெயா  அப்ெபயைரேய 

ைடயதாகிய விந்தமைலயி ம் கழ் மிகுந் ; ெதண்கடல் வைளஇய மலர்தைல 
லகத் -ெதளிந்த கடலாற் சூழப்பட்ட அகன்ற இடத்ைத ைடய நில லகத்தில்; 

ைவயகம் மலர்ந்த ெதாழில் ைற ஒழியா - நா  வளம் சிறத்தற் ேக வாகிய 
அரசர்க்குாிய ெதாழில் ைற வ வாெதா கி; தம் ெபயர் ேபாகிய ஒன்னார் ேதய- 
தங்கள் சீர்த்திைய நாற்றிைச ம் பரப்பிய பைகவராகிய கடம்பர்கள் குன்ற; ளங்கு 
இ ங்குட்டம் ெதாைலய-அைலெய ந் தைச ம் காிய கட டத்ேத அவர்கள் ேதாற் 
றழி மா ; ேவ ட் -ேவற்பைடையச் ெச த்தி ெவன் ; அணங்குைடக் கடம்பின் 

தல் த ந் ம்- அவர்கள் தமக்குக் காவல் மரமாகப் ேபணிக்காத்த ெதய்வத்தன்ைம 
ெபா ந்திய கடம்  மரத்ைத ேவெரா  தகர்த்தழித் ம்; ெபா  ரண் எய்திய க ள் 

றம்ெபற் -கா ெரன் ம் ஊாிடத்ேத யி ந் ெகாண்  ேசர டன் ேபா டற்றக் 
கூ ய மா பாட் ைனப் ெபற்ற க ள் என்பாைனத் ேதால்வி ெயய் வித் ; நாம 
மன்னர் ணிய றி-அவற்குத் ைணயாய்ப் ேபாந்த அச்சம் ெபா ந்திய மன்னர் 

ண்  ண்டாய் ெவட் ண்  ழக்ெகான் ; கால் வல் ரவி அண்டர் ஓட் -காலால் 
வ யவாகிய குதிைரகைள ைடய இைடயர்கைளத் ரத்தி ம்; சுடர்  வாைக 
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நன்னற்ேறய்த்  - ஒளிர்கின்ற க்கைள ைடய வாைக மரத்ைதக் காவல் மரமாகக் 
ெகாண்ேடாம்பிய நன்னன் என்பாைன அவ்வாைக மரத்ேதா ம் அழித் ம்; கு தி 
விதிர்த்த குவ ச் ேசாற் க் குன்ேறா  -பைகவர  கு தி ெதளித் ப் பிைசந்த திரண்ட 
ேசாற் க் குவியலாகிய குன்ைறக்ெகாண் ; உ ெக  மரபின் அயிைர பைரஇ-
உட்குதைலப் பயக்கும் ைறைமயிைன ைடய அயிைர மைலயி ள்ள 
ெகாற்றைவையப் பரவி; ேவந்த ம் ேவளி ம் பின் வந்  பணிய- யரசராகிய ேசாழ 
பாண் ய ம் கு நில மன்ன ம் வணங்கி வழிபட்  நிற்க ம்; ெகாற்ற ெமய்திய 
ெபாிேயார் ம க-ெவற்றிெயய்திய ெப  மக்களின் வழி வந்ேதாேன; வியல் உைள 
அாிமான் மறம் ெக  கு சில்-அகன்ற பிடாியிைன ைடய சிங்கத்தின  
வ ெபா ந்திய தைலவேன எ- . 
 
    வடநாட் ல் இமயமைலக்கு அ த்தப யில் ைவத் ச் சான்ேறாரால் கழப்ப ம் 
ெப ஞ் சீர்த்தி ைடயதாக ன், ேசரர் கழ்க்கு உவைமயாக விந்தமைலைய ம் 
அதைனச் சூழ ள்ள கானத்ைத ம் எ த்ேதாதினார். கல் யர்ந்  என் ழி உறழ்ச்சிப் 
ெபா ட்டாய ஐந்தாவ  ெதாக்க . ெப ங் காற்  ேமாதி ம் ேபாி யா கள் பாய்ந் ம் 
கலங்காத கடல் என்றற்குத் "ெதண்கடல்" என்றார். கலக்கமின்றித் ெதளிந்த கடலாற் 
சூழப்பட்ட உலகத்ைதத் ெதாழின் ைற ெயாழியா  ஆ கத்தால் தம் ெபயர் 
ேபாகிேயாராயி ம், ேசரேரா  ஒன்றாைமயின் ஒ◌்ன்றாராய்த் ெதய்ந்தன ெரன்ப  
க த்தாகக் ெகாள்க. அரசர் தமக்குாிய ஆட்சி ைறயில் ெசய்தற்குாிய ைறைய 
ெயாழியா  ெசய்யின், ஆட்சி ட்பட்ட லகம் எல்லா வளங்க ம் நிைறந்  
ேமன்ைம ம் என்றற்கு, "ைவயகம் மலர்ந்த ெதாழின் ைற" ெயன்றார்.; மலர்ந்த 
என்ற  ேநாய் தீர்ந்த ம ந்ெதன்றாற்ேபாலக் காரணப் ெபா ட் ; விந்தமைலையச் 
சார்ந் ள்ள நா  கடம்ப ைடய நாடாத ன், அந்த நாட்ைட விதந்ேதாதினார். 
விந்ைதெயன் ம் ெகாற்றைவயின் ெபயர் ெகாண்  நில த ன், "கட ட் ெபயாிய 
கானெமா  கல்" என்றார். இதனால் இமயவரம்பன் ெந ஞ்ேசரலாத டன் 
கட டத்ேத ேபார் ெதா த்த கடம்ப ைடய நா ம் அவ ைடய ஆட்சி ம் க ம் 
கூறியவா . இப்ெபற்றியராயி ம், கட டத்ேத ெசல ங் கலங்கைளத் தாக்கிக் 
கு ம்  ெசய்ெதா கினைமயின், அவைர அக்கடலகத்ேத ெசன்  எதிர்த் த் தன் 
ேவற்பைடைய ேயவி ெவன்றாராத ன், " ளங்கி ங் குட்டம் ெதாைலய ேவ ட் " 
என் ம், பின்  அவர் நாட் ட் ெசன்  அவ ைடய கடம்  மரத்ைதத் த ந்தா 
ெரன்றற்கு, "கடம்பின் தல் த ந் " என் ம், ெவற்றித் ெதய்வ ைறவதாகக் 
க தி ேயாம்பினைம ேதான்ற"அணங்குைடக் கடம் " என் ம் கூறினார். "இ ந்நீர்த் 

த்தி ள், ரணிேயார்த்தைலச் ெசன் , கடம்  தல் த ந்த க ஞ்சின ன்பின், 
ெந ஞ்ேசலாதன்" (பதிற். 20) என்  பிற ம் கூறி யி த்தல் காண்க." ளங்கி ங் 
குட்டந் ெதாைலய ேவ ட்" ெடன்ற , கடல்பிறக் ேகாட் ய ெசங்குட் வன் 
ெசய்திைய ம் நிைனப்பிக்கின்ற ."ேகா நரல் ெபௗவங் கலங்க ேவ ட் ைடதிைரப் 
பரப்பிற் ப கட ேலாட் ய ெவல் கழ்க் குட் வன்" (பதிற். 46) என வ தல் காண்க. 
 
    ெதாடக்கத்ேத ேசரர்க்குப் பணிந்ெதா கிய க ள் என்பான் பின்னர், வ ய 
குதிைரகைள ைடய அண்டர்கைள ம் ேவ  சிற்றரசர்கைள ம் 

ைணயாகக்ெகாண்  ெப ஞ்ேசர ம்ெபாைறைய ெயதிர்த் ப் ெபார ற்றான் 
என்பைத"ெபா ர ெணய்திய க ள்" என் ம், அப்ெபாைறயன் த ல் க ைள 
ெவன் , அ கண்  ற்  ற்றஞ்சி ேயா ய மன்னைரத் ணித் ம், அண்டைர 
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ெவ ட் ம் ேமம்பட்டாெனன்றற்கு, "க ள் றம் ெபற் " என் ம், "மன்னர் ணிய 
றி" ெயன் ம், "அண்டேராட் " ெயன் ம் கூறினார். க ள் அண்டர்கட்குத் 

தைலவெனன்ப ம், அவன் த க்கிைன யழித்த ம், "ஆன்பயம் வாழ்நர் க ள் 
தைலமடங்க" (பதிற். 71) என்  அாிசில்கிழார் கூறி யி ப்பதனால் அறியப்ப ம். 
 
    நன்னெனன்பான் களங்காய்க் கண்ணி நார் ச்ேசரல் வாழ்ந்த காலத்தில் தன் 
ெப வ யால் த க்கி அவைன ெயதிர்த்தானாக, ேசரமான் அவ ைடய காவல் 
மரமாகிய வாைகையத் த ந்  அவைன ம் ெவன்ற ெசய்திைய, "சுடர்லீ வாைக 
நன்னற் ேறய்த் " என்றார்,. அந்நாந் ச் ேசரைலப் பா ய காப்பியாற் க் 
காப்பியனார், "ெபான்னங் கண்ணிப் ெபாலந்ேதர் நன்னன், சுடர்  வாைகக் க தல் 
த ந்த, தார்மிகு ைமந்தினார் ச்ேசரல்" (பதிற் 40) என்  கூ தல் காண்க. 
 
    அயிைர ெயன்ற  அயிைர மைலயி ள்ள ெகாற்றைவைய, இக்ெகாற்றைவையச் 
ேசரர் ரர  வி ப் ண்ணிற் ெசாாி ம் கு தி கலந்த ேசாற் த் திரைளப் பைடத்  
வழிப வ  மரபாத ன், "கு தி விதிர்த்த குவ ச் ேசாற் க் குன்றா ெக  
மரபினயிைர பைரஇ" என்றார். பிற ம் அயிைரக் கட ைள, "நிறம்ப  கு தி றம்ப  
னல்ல , மைடெயதிர் ெகாள்ளா வஞ்சுவ  மரபிற் கட ளயிைர" (பதிற்.79) என்  
கூ தல் காண்க. பல்யாைனச் ெசல்ெக  குட் வன் அயிைரக் கட ைளப் பரவிய 
ெசய்திைய, "இ கடல் நீ  ெமா பகலா  அயிைர பைரஇ" ெயன்  ன்றாம் பத்தின் 
பதிகம் கூ கிற . பிறாண் ம் இப்பாட் னாசிாியர், "உ ெக  மரபின் அயிைர 
பரவி ம்" (பதிற்.90) என்  இச்ெசய்திையக் குறிக்கின்றார் 
 
    இளஞ்ேசர ம்ெபாைறயின் ன்ேனார் ெசய்த ெசயெலல்லாம் குறித் ைரத் ப் 
பாராட் கின்றா ராத ன், "ெபாிேயார்" என அவர்தம் ெப ைமையப் லப்ப த்தார். 
இக்கூறிய ெசயல்களால் ஏைன ேவந்த ம் ேவளி ம் தைல தாழ்த் ப் பணி ாிவ  
ேதான்ற, "ேவந்த ம் ேவளி ம் ன்வந்  பணியக் ெகாற்ற ெமய்திய ெபாிேயார் ம க" 
என்றார். 
 
    இ கா ம் கூறியதனால், உலகத்  ஒன்னார் ேதய, ேவ ட் ம்,  தல் த ந் ம், 

றம் ெபற் ம், ேதய்த் ம், அயிைர பைரஇ ம் ெகாற்ற ெமய்திய ெபாிேயார் ம க 
என்  கூறி, இளஞ்ேசர ம்ெபாைறயின் தனியாற்றைல விளக்குதற்கு"விய ைள 
யாிமான் மறங்ெக  குாிசில்" என்றார். 
 
    இனிப் பைழய ைரகாரர், "ைவயக மலர்ந்த ெதாழிெலன்ற  ைவயகத்திற் பரந்த 
அரசர் ெதாழிெலன்றவா" ெறன் ம், "கட ட் பயாிய கானெமன்ற  விந்தாடவிைய" 
ெயன் ம், "கட ெளன்ற  ஆண் ைற ம் ெகாற்றைவயிைன" ெயன் ம், 
"கட ளிெனன விாிக்க" என் ம் "கல் யர ெவனத் திாிக்க" ெவன் ம், "அயிைர 
ெயன்ற  அயிைர மைல ைற ம் ெகாற்றைவயிைன" ெயன் ம் கூ வர். 
 
    16-21 விர ப் பைண..ெபா ந. 
 
    உைர: விர ப்பைண ழங்கும்-பலவைக இைசக் க விக டன் கலந்  ரசுகள் 

ழங்குகின்ற; நிைர ேதால் வைரப் பின்-வாிைசயாகக் கி குகள் பரப்பிய 
இடத்திைன ைடய; உர க் களிற்  ெவல்ெகா  டங்கும் பாசைற-உலா கின்ற 
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களி களின் ேமல் நின்ற ெவற்றிக் ெகா கள் அைச ம் பாசைறயில்; ஆர் எயில் 
அைலத்த கல் கால் கவைண-பைகவ ைடய அாிய மதில்கைளச் சீர்குைலத்த கற்கைள 
ெயறி ம் கவைணப் ெபாறிைய ம்; நார் அாி நறவின்-நாரால் வ க்கப்பட்ட 
கள்ைள ைடய; ெகாங்கர் ேகாேவ-ெகாங்குநாட்டவர்க்குத் தைலவேன; 
உட நர்த த்த ெபாலம் ேதர்க் கு சில்-மா பட் ப் ெபா பவைர யழித்த 
ெபான்னானியன்ற ேதைர ைடய குாிசிேல; வைள கடல் ழவின் ெதாண் ேயார் 
ெபா ந-சங்குகைள ைடய கடல் ழக்கத்ைத ழ  ழக்காகக் ெகாண்ட ெதாண்  
நகாி ள்ளார்க்குத் தைலவேன எ-  
 
    விர ப்பைண ழங்கும் பாசைற, வைரப்பின் பாசைற, ெவல்ெகா  டங்கும் 
பாசைற ெயன இைய ம். பலவைக வாச்சியங்களின் ெதாகுதிைய ணர்த்தற்கு"விர ப் 
பைண" ெயன் ம், பாசைறயின் எல்ைலயிடத்ேத வில் ம் ேகடக ம் ேவ யாக நிைர 
நிைரயாக நி த்தப்ப வ  ேதான்ற, "நிைர ேதால் வைரப்பிற் பாசைற" ெயன் ம், 
யாைனேமற் ெகா  நி த்தல் பண்ைடேயார் மர பாத ன், அைசநைட ெகாண்  
உலா ம் யாைன நிைறைய ைடய பாசைறைய, "உர க் களிற்  ெவல்ெகா  

டங்கும் பாசைற" ெயன் ம் கூறினார். 
 
    பைகவர்தம் அரண்கைளப் ெபாிய  க ற் குண் க ைள ெயறிந்  தாக்குத ற்குக் க ல் கால் 
க வ ைணக ள் பல பாசைறயிடத்ேத அைமக்கப் பட் ப்ப  காண்க. மதி டத்ேத 
யைமக்கப் ெப ம் பல்வைகப் ெபாறிகேளா , பைடெகாண்  ெசல் மிடத்  
உடன்ெகாண்  ேபாகப்ப ம் ெபாறிக ம் இ ந்தன என்ப ம், அவற் ள் கல் கால் 
கவைண சிறப் ைடத்தாதல்பற்றி, அதைன எ த்ேதாதினா ெரன்ப ம் இதனால் 
அறியலாம். பண்ைடக் கிேரக்க ம் உேராம ம் ெகாண்  ெபா த கல் கால் கவைண 
பண்ைடச் ேசராிடத் ம் இ ந்தைம இதனால் விளங்கும். ெப ங் கற்கைள ைவத்  
ெந ந் ைலவில் மிக விைரய எறிந்  பைகவர் அரண்கைளச் சீரழித்  வ யழிக்கும் 
இயல் பற்றி ம், மக்களால் எறியப்ப ம் கவண் ேபாலா  ெபாறிதாேன 
ெப ங்கற்கைள சி ெயறிவ  பற்றி ம்"கல் கால் கவைண" ெயன்றார். இச்சிறப்பால் 
இஃ  இப்பாட் ற்கும் ெபயராயிற் . இன்ேனாரன்ன ெபாறிகளின் அைமப் , வ  

த யவற்ைறப்பற்றிய எ த்ேதா ஓவியேமா கிைடக்காைமயால் ேவெறான் ம் 
இதைனப்பற்றிக் கூறற்கில்ைல. பைழய ைரகாரர், "கல் கால் கவைண ெயன்ற  
கற்கைளக் கான்றாற்ேபால இைடயறாமல் வி ம் கவெணன்றவா" ெறன் ம் கூ வர். 
 
    கவைணப் ெபாறிெகாண்  பைகவைர ெயறி ம் ெகாங்கர்ப் பைடயினர், ேபார் 
ெவறி மிகுதற் ெபா ட் க் கள் ண்டல் ேதான்ற, "நாராி நறவிற் ெகாங்கர்" என்றார். 
உட நர்த் த த்த கு சில், ெபாலந் ேதர்க் கு சில் என்க. ெதாண்  ேமைலக் 
கடற்கைரயி ள்ள ம் ேசரர்க் குாிய மாகிய ேப ர். அங்ேக சங்கு ேம ம் கட ன் 

ழக்கம் மிக்கி த்தல் பற்றி, "வைளகடல் ழவிற் ெறாண் ேயார் ெபா ந" என்றார். 
ெபா ந என்ப  ேபார் ரேன என் ம் ெபா ட் . 
 
    21-38. நீ நீ வாழி..........பன்னாள் 
 
    உைர: ைவத்த ம்ைப நன ற்  வின ம் மாற்ற ம்* ெதய்வத் க் கூட்டம் 

ன்னிய - பல வாச்சியங்கள் ழங்குகின்ற ம்ைபசூ ச் ெசய் ம் ேபாாின்கண் 
ெமய்ம்ைமயாக ெவற்றி ண்டாதல் ேவண் ப் பரவப்ப ம் மாற் தற்காிய 
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ெதய்வமாகிய ெகாற்றைவ கூ  யி க்கும் மைலயாகிய அயிைர யிடத்ேத ேதான்றிய; 
னல்ம  ேபர் யா  இழிதந் தாங்கு - நீர் நிைறந்த ெபாிய யாறான  இறங்கி 

வந்தாற்ேபால; நின்வயின் வ நர் வைரயா - நின்ைன ேநாக்கி வ ம் இரவலர்க்கு 
வைரயா  வழங்கும்; ெச ம்பல் தாரம் ெகாளக் ெகாளக் குைறயா  தைலத்தைலச் 
சிறப்ப - ெச ைமயாய்ப் பலவாகிய ெபா ள்கள் அவ் விரவலர் ெகாள்ளக் ெகாள்ளக் 
குைற படாமல் மிக்கு விளங்க; ஓவத்தன்ன உ ெக  ெந நகர் - ஓவியத் ெத தினாற் 
ேபான்ற உ வைமந்த ெந ய அரண்மைனக் கண்ேண; பாைவயன்ன மகளிர் நாப்பண் 
- ெகால் ப் பாைவேபா ம் உாிைம மகளிாின் ந ேவ; மாகம் சுடரமா விசும்  
உகக்கும் - திைச ெயல்லாம் ஒளி விளங்கக் காிய வானத்ேத உயர்ந்  ெசல் ம்; 
ஞாயி  ேபால - சூாியன் ேபால; பன்னாள் விளங்குதி - பலகாலம் விளங்கி 
வாழ்வாயாக; கன்ற மாண்ெபாறி - ஆடவர்க்குச் சீர்த்த இலக்கணமாக ல்களிற் 
கூறப்பட்ட மாட்சிைமப்பட்ட வாிகள் ெபா ந்திய; ெபா ந்த சாந்தெமா  - சப்பட்  
விளங்கும் சந்தனத்ேதா ; தண் கமழ் ேகாைத சூ  - தண்ணிதாய் மணங்கம ம் 

த்தமாைலைய யணிந் ; ண் சுமந்  - ேதாள் வைள த ய ேபரணிகைள யணிந் ; 
தி  வில் குைலஇ - வான வில்ைல வைளத் ; தி  மணி ைர ம் உ ெக  க விய 
ெப மைழ ேசர்ந்  - மாணிக்கமணி ேபாலச் ெசந்நிறங் ெகாண்  திக ம் மின்னல் 

த யவற்றின் ெதாகுதியவாகிய ெப கில் ேசர்தலால்; ேவங்ைக விாிந்  - ேவங்ைக 
மலர்ந் ; விசும்  ேசண் சிைம அ வி அ வைர யன்ன மார்பின் - வானளாவி மிக 

யர்ந்த சிகரத்ைத ம் அ வி கைள ைடய அாிய மைலேபான்ற மார்பிைன 
ைடயனாய்; நல் ைச ேசணா ம் ேசயிைழ கணவ - கற் ைடைமயா ண்டாகிய 

நல்ல கழான  ெந ந் ைல  ெசன்  பரவிய ெசவ்விய இைழ யணிந்தாட்குக் 
கணவனானவேன; ெப ம - ெப மாேன; நீ நீ வாழி - நீ ெந  வாழ்வாயாக எ- . 
 
    ெதய்வம் கூ யி க்கும் இடமாகிய அயிைர மைலையத்"ெதய்வத் க் கூட்டம்" 
என்றார். கூ தற்கைமந்த இடம் கூட்டெமன்ற  ஆகுெபயர். ெதய்வம், ெகாற்றைவ. 
ேபார்க்குச் ெசல் ம்ேபா  ேபாாிேல ெவற்றி ண்டாதல் ேவண் ச் ேசரர்கள் அயிைர 
மைலக் ெகாற்றைவையப் பர வ பற்றி, "நன ற்  வின ம்" என் ம், ம்ைபப் 
ேபாாில் பலவைக வாச்சியங்கள் ழங்குத ன்" ைவத்த ம்ைப" ெயன் ம் கூறினார். 

ம்ைபப் ேபாாில் விைள ம் ெவற்றியாகிய பயன் குறித்த ன், ம்ைப ஆகுெபயர். 
கு திெயா  விரவிய தல்ல  பிறவைகயால் தரப்ப ம் மைடயிைன ெயதிர்ெகாள்ளா 
மரபிற்றாத ன், "மாற்ற ந் ெதய்வ ம்" என்றார்; என ேவ இவ்வ ைகயான ன்றி ேவ  
வ ைகயால் மாற்றற்கில்லாத சினத்ைத ைடயள் என்ப  க த்தாயிற் . 
 
    ன்னிய - ேதான்றிய; ன்ெனன் ம் ெசால்ல யாகப் பிறந்  ற்பட் த் 
ேதான்றிய என் ம் ெபா ட்டாய ெபயெரச்சம், ேபாியாெறன் ம்ெபயர் ெகாண்ட . 
இனித் ெதய்வத்ெதன்பதனால் ெதய்வத்தின் இடமாகிய அயிைர மைலையக் ெகாண் , 
கூட்டம் ன்னிய என்றதற்குக் கடைலக் கூ தற்குக் க திய என் ைரத்த ெமான் . 
ேபாியா  இழிதந் தாங்கு நின்வயின்வ நர் என இைய ம், "மைலயினிழிந்  
மாக்கடேனாக்கி, நிலவைர யிழித ம் பல்யா  ேபாலப், லவெரல்லா 
நின்ேனாக்கினேர" ( றம். 42) எனப் பிற ம் கூ தல் காண்க. இைறத்ேதா ம் 
கிண வ  ேபாலச் ெசல்வம் ெகா க்கக் குைறபடா  ெப குதல் கண் , "ெச ம் 
பல்தாரம் ெகாளக்ெகாளக் குைறயா  தைலத்தைலச் சிறப்ப" என்றார். 
 



 119

    ஓவம், ஓவியம். ஓவியத் ெத திய ேபா ம் அழகைமந்தைமயின், "ஓவத் தன்ன 
ெக  ெந நகர்" என்றார். அம்மைனக்கண்ேண யி ந்  அதற்கு விளக்கந்த ம் 

மகளிரைனவ ம் ெகால் ப் பாைவேபா ம் உ  நல ைடய ெரன்றற்குப்"பாைவ 
யன்ன மகளி" ெரன்றார்."ஓவத்தன்ன விட ைட வைரப்பிற், பாைவயன்ன கு ந்ெதா  
மகளிர்" ( றம் 251) என்  பிற ம் கூ ப. பாைவயன்ன மகளிர் நாப்பண், ஞாயி  
ேபால விளங்குதி என இைய ம். 
 
    ஆடவர்க்கு மார்பிடத்ேத ெபாறிகள் கிடத்தல் சீர்த்த இலக்கணமாத ன், " கன்ற 
மாண் ெபாறி" என் ம், அம் மார்பில் சாந்தம் சி த்  மாைல 
யணிந்தி ப்ப ேதான்ற, "சாந்தெமா  தண்கமழ் ேகாைத சூ " ெயன் ம், ேதாள்வைள 

த ய ேபரணிகைளப்" ண்சுமந் " என் ம் கூறினார். இத் ைண ம் மார்பிைனச் 
சிறப்பித்தவர், அதன் ெப ைமைய விளக்கு மாற்றால், கார்வர விளங்கும் மைல 
ெயான்றிைன வமமாகக் கூ கின்றார். மைல ச்சியில் இந்திர வில் ம் மின் த் 
ெதாகுதி ம் ெகாண்ட மைழ கில் தவழ, பக்கத்ேத ேவங்ைக மரங்கள் த்  நிற்க. 
அவற்றினிைடேய மைல ச்சியினின்  அ விகள் ம் காட்சிையக் காட் , இவ் 
வியல்பிற்றாய மைலேபா ம் மார்ைப ைடயான் என்பார், "அ வி ய வைர யன்ன 
மார்பின்" என்கின்றார். மாண் ெபாறி ம் சாந்தப் ச்சும் த் மாைல ம் 
ேபரணிகலன்க ம் ேசரன் மார்பின்கண் உளவாகக் கண்  கூ வார்,தி வில் ம் 
மின் த் ெதா தி ம் ெகாண்ட மைழ கிைல வமம் கூறி, த் மாைலைய 
ய வியாக ம் சாந்தப் ச்சிைனப் த்த ேவங்ைகயாக ம் க திக் கூ வ  மிகப் 
ெபா த்தமாக ள . 
 
    ஆடவர்க்குளவாகும் சிறப் ம் சீர்ைம ம் அவர்தம் மைனமாண் மகளிாின் கற்பாற் 
பிறக்கும் கழாத ன், அதைன டன் கூ வார், "ேசணா  நல் ைசச் ேசயிைழ 
கணவ" என்றார். 
 
    இனிப் பைழய ைரகாரர், " ைவத்த ம்ைப ெயன்ற  எல்லாரா ம் கழ்ந்  
ெசால்லப்பட்ட ம்ைபப்ேபார்" என் ம்"நன ற்  வின ம் ெதய்வெமன்ற  
அத் ம்ைபப் ேபாைர நினக்கு ெவன்றி த தற்கு ெமய்ம்ைம ற்  வின ம் 
ெகாற்றைவ" ெயன் ம்"ெதய்வத் க் கூட்ட ன்னிய யாெறன்ற  அத்ெதய்வம் கூ  

ைறதைல ைடய அயிைர மைலையத் தைலயாகக்ெகாண்  ஒ கப்பட்ட யா" 
ெறன் ம்"ெதய்வம் கூ ைறதைல ைடய அயிைர ெதய்வத் க் கூட்டெமன்ப்பட்ட" 
ெதன் ம், "இழிந்தாங்ெகன்ற  அவ்யா  மைலயினின்  இழிந்தாற்ேபால" என் ம் 
"ெபாறிெயன்ற  உத்தம விலக்கணங்கைள" ெயன் ம், "ெபாறிெயா  
சாந்தெமா ெவன ஒ ைவ யிரண்டற்கும் கூட்  ைரக்க" ெவன் ம், "ஒ  ேவ  
விைனெயா " என் ம், "ேகாைத ெயன்ற  த்தாரத்திைன" ெயன் ம், "சூ ச் 
சுமந்ெதன் ம் விைனெயச்சங்கைள வைரயன்ன ெவன் பத ள் 
அன்னெவன்பதேனா  க்க" என் ம் கூறி, இப்பகுதிக்கு விைன  காட்ட ற் , 
"விற்குைலஇ ேவங்ைக விாிந்  என் ம் விைன ெயச்சங்கைளத் திாித்  வில் குலவ 
ேவங்ைக விாியத் தி மணி ைர ம் உ ெக  க விய ெப மைழ ேசர்ந்  விசும்  
ேசட்சிைம அ விய  வைர என மாறிக் கூட் , இதைனக் குைற நிைல வைமயில் 
வ வைமதியாக்கிப் ெபாறிக்கு ேவங்ைகப்  உவமமாக ம், ேகாைதக்குத் தி வில் 
உவமமாக ம் ணிற்கு அ வி வமமாக ம் சாந்திற்கு உவமமில்ைலயாக ம் 
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உைரக்க" என் ம் இவ்வா  இடர்ப்படா  மைலைய ைரப்பி மைம " ெமன் ம் 
கூ வர். 
 
    மாகம், திைச. இனி, நிலத் க்கும் விசும் க்கும் இைடயி ள்ள 
ெவளியிடெமன் மாம்."உகப்ேப யர்தல்" (ெதால். உாி. 9) என்பவாக ன், 
நண்பக ல் ெந ந் ைலயில் விசும்பி யரந்  விளங்குதல்பற்றி, "மாவிசும் கக்கும்" 
என்றார்."வ நர் வைரயாச் ெச ம்பல்தாரம் தைலத் தைலச் சிறப்ப", ெந நகாிடத்ேத 
பாைவேபா ம் உாிைம மகளிாிைடேய ெந ஞ்சிைய மலர்க்கும் ஞாயி ேபால அவர் 
மன ம் க ம் காதலன்பால் மலரநின்  விளங்குமா  விளங்குக என்பார், 
குறிப்பால்"ஞாயி  ேபால விளங்குதி" ெயன்றார். ேசரைன ஞாயிெறன்றாற்ேபால 
மகளிைர ெந ஞ்சிப்  ெவன்னாைமயின் இஃ  ஏகேதச வகம்,. ெந ஞ்சி 
ஞாயிற்ைற ேநாக்கி மலர்ந்தி ப்ப  ேபால, இம்மகளி ம் இவைள ேநாக்கி 
மலர்ந்தி ப்ப ெரன்ப . 
 
    "நீ நீ வாழிய ெப ம" என வாழ்த் த ன், ெந  வா ம் வாழ் நாட்கள் பலவி ம் 
ஞாயி ேபால விளங்குக என்பார், "ஞாயி ேபால விளங்குதி பன்னாள்" 
என்றார்."விளங்குதி ெயன்ப  ஈண்  ன்னிைலேயவ" ெலனப் பைழய ைர 
கூ கிற . 
 
    39-42 ஈங்கு.......கிழேவாேய. 
 
    உைர: உ  கால் எ த்த ஓங்குவரற் ணாி-மிக்க காற்றால் எ ப்பப்பட்ட யர்ந்  
வ ம் அைலகள்; ண்மணல் அைடகைர ைடத ம்- ண்ணிய மணல் பரந்த 
கைரயிைன யைலக்கும்; தண்கடற் படப்ைப நா  கிழேவாய்-குளிரந்த கடற் 
பக்கத்ைத ைடய நாட் க் குாிேயாேன; ஈங்கு யான் காண்கு வந்திசின்- இவ்விடத்ேத 
யான் நின்ைனக் கண்  நின் கழ் பர தற்கு வந்ேதன், வ ைம ற்  நின்பால் ஒன்ைற 
இரத்தற்கு வந்ேதனில்ைல எ-  
 
    ெபாிேயார் ம க, மறங்ெக  கு சில், ெகாங்கர் ேகாேவ, ெபாலந் ேதர்க் குாிசில், 
ெதாண் ேயார் ெபா ந, ெப ம, ேசயிைழ கணவ, நா  கிழேவாய், நீ நீ வாழிய, 
வா ம் நாள் பல ம், நின்பால், வ நர் வைரயாச் ெச ம்பல் தாரம் ெகாளக் ெகாளக் 
குைறயா  தைலத் தைலச் சிறப்ப, ெந நகர்க்கண் பாைவயன்ன மகளிர் நாப்பண், 
ஞாயி ேபால விளங்குதி ெயன்  கூறேவ, "ெச ம்பல் தாரம் ெகாளக் ெகாளக் 
குைறயா  தைலத்தைலச் சிறப்ப" என்ற குறிப்ேப வாக, இளம்ெபாைற, ஆசிாியர்க்கு 
மிக்க ெபா ைள வழங்கச் சைமந்தானாத ன், அக்குறிப்பறிந் ைரப்பாராய், "ஈங்குக் 
காண்கு வந்தெனன் யான்" என்றார். 
 
    "ஓங்குவரற் ணாி" ெயன்ற ன், அதற்ேக வாக, "உ கால் எ த்த என் ம் , 
அவ் யாிய அைலகைளத் த த்தற்குாிய கல் நிைறந்த கைரயில்ைல ெயன்றற்கு, " ண் 
மணலைட கைர" ெயன் ம், அதனால் கைர ற் ம் ெதங்குங் க கும் வாைழ ம் 
சிறந்  படப்ைப ேபாற ன், "தண்கடற் படப்ைபநா " என் ம் சிறப்பித்தார். படப்ைப, 
வளவிய ேதாட்டம். 
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    ெச ம்பல் தாரம் வ நர் வைரவின்றிப் ெபறத் த தலால் குன்றாத ெசல்வம் 
இடந்ெதா ம் மிக்கு க என்பார் "தைலத் தைலச் சிறப்ப" என்றாராக ன், அதற்குாிய 
ஏ விைன, உள் த் ைரத்தி ப்ப  மிக்க இன்பம் பயக்கின்ற . உ காெல த்த 
ஓங்குவரற் ணாி ெயன்றதனால், பைகவர  பைகைமச் ெசயல் மிகுதலால் ரத்தால் 

 ெகாண்  ெசல் ம் நின் தாைன ெயன் ம், அவ்வைலகைளத் த க்க இயலாத 
ண்மணலைடகைர ைடவ ேபால, நின் தாைனைய ெயதிேரற் ப் ெபா ம் 

வ யில்லாத ெம ேயார் திரண்ட பைகவர் திரள் ேதாற்ேறா ம் என் ம் உள் த் 
ைரத்தி த்தைல ண் ணர்வாற் கண் ெகாள்க. 

 
    இ கா ங் கூறியவாற்றால், மலர்தைல லகத்  ஒன்னாராகிய கடம்பர்ேதய 
ேவ ட் ம், கடம்பின் தல் த ந் ம், க ள் றம் ெபற் ம், அண்டேராட்  
நன்னற் ேறய்த் ம், கு தி விதிர்த்த குல ச் ேசாற் க் குன்ேறா  அயிைர பரவி ம், 
ேவந்த ம் ேவளி ம் பணியக் ெகாற்ற ெமய்தி ம் சிறந்த ெபாிேயார் ம க; மறங்ெக  
கு சில், பாசைற யிடத் க் கல் கால் கவைண ம், நறைவ  ைடய ெகாங்கர் ேகாேவ, 
ெபாலந்ேதர்க் கு சில், ெதாண் ேயார் ெபா ந, ெப ம, நீ நீ  வாழ்வாயாக; மாண் 
ெபாறிெயா  சாந்த மணிந்  ேகாைதசூ ப் ண் சுமந்  அ வி ய வைர யன்ன 
மார்பிைன ைடையயாய், நல் ைசச் ேசயிைழ கணவனாகி ேயாேன, வ நர் 
வைரயாச் ெச ம்பல் தாரம் ெகாளக் ெகாளக் குைறயா  தைலத் தைலச் சிறப்ப, 
உ ெக  ெந நகர்க்கண் மகளிர் நாப்பண், மாகம் சுடர மாவிசும் கக்கும் 
ஞாயி ேபாலப் பன்னாள் விளங்குதி; தண் கடற் படப்ைப நா  கிழேவாய், ஈங்கு யான் 
காண்கு வந்தெனன்; ேவேற இன்ைம ரப்ப இரத்தற்கு வந்ேதனில்ைல என்பதாம். 
இனிப் பைழய ைரகார ம், "ெபாிேயார் ம க, மறங்ெக  கு சில், ெகாங்கர் ேகாேவ, 
ெபாலந்ேதர்க் கு சில், ெதாண் ேயார் ெபா ந, ெப ம, ேசயிைழகணவ, 
நா கிழேவாய், ஈங்கு நிற்காண்கு வந்ேதன்; நீ நீ  வாழ்வாயாக; பலதாரம் ெகாளக் 
ெகாளக் குைறயாமற் சிறப்ப மகளிர் நாப்பண் பன்னாள் ஞாயி ேபால விளங்குவாய் 
என மாறிக் கூட்  விைன  ெசய்க" 
    என்பர். 
 
    இதனாற் ெசால் ய  அவன் ெகாைடச் சிறப் ம் காமவின்பச் சிறப் ம் உடன்கூறி 
வாழ்த்தியவா றாயிற்ெறன்ப  பைழய ைரக் க த் . 
    --------------   
 
    9.9. வராக் கூந்தல் 
    89 
        வானம் ெபா ெதா  சுரப்பக் கானம் 
        ேதா  மடமா ேன ணர்ந் தியலப் 
        ள்  மிஞி  மாச்சிைன யார்ப்பப் 
        பழ ங் கிழங்கு மிைசயற வறியா . 
        பல்லா னன்னிைர ல்ல ந் களப்          5 
        பயங்கைட ய றியா வள ங்ெக  சிறப்பிற் 
        ெப ம்பல் யாணர்க் கூலங் ெக ம  
        நன்பல் ழி ந நின் ெறா கப் 
        பல்ேவ ம்ெபாைற நின்ேகால் ெசம்ைமயின் 
        நாளி னாளி னா ெதா  ேதத்த          10 
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        உயர்நிைல லக த் யர்ந்ேதார் பரவ  
        அரசியல் பிைழயா  ெச ேமந் ேதான்றி 
        ேநாயிைல யாகியர் நீேய நின்மாட் 
        டடங்கிய ெநஞ்சம் கர்ப  பறியா  
        கனவி ம் பிாியா ைற ெளா  தண்ெணனத்          15 
        தகர நீவிய வராக் கூந்தல் 
        வ ைவ மகளிர் ேநாக்கினர் ெபயர்ந்  
        வாழ்நா ளறி ம் வயங்குசுடர் ேநாக்கத்  
        மீேனா  ைர ங் கற்பின் 
        வா த லாிைவெயா  காண்வரப் ெபா ந்ேத          20 
 
    ைற : காவன் ல்ைல 
    வண்ண ம் க்கும . 
    ெபயர்: வராக் கூந்தல். 
  
    1-8. வானம் ---- ஒ க  
 
    உைர: வானம் ெபா ெதா  சுரப்ப - மைழ உாிய காலத்திேல தப்பா  ெபாழிய; 
கானம் ேதா  மடமான் ஏ  ணர்ந்  இயல - காட் டத்ேத ெதாகுதிெகாண்ட 
மடப்பம் ெபா ந்திய பிைண மான்கள் தத்தம் ஆேணா கூ  இனி  ெசல்ல; ள் ம் 
மிஞி ம் மாச்சிைன யார்ப்ப - பறைவக ம் வண் ன ம் மரக் கிைளகளி ந்  
ஆரவாாிக்க; பழ ம் கிழங்கும் மிைசய ற  அறியா  - பழங்க ம் கிழங்குக ம் 
பல ம் பல ம் உண்டலாற் குைற படாவாக; பல்லான் நல் நிைர ல் அ ந்  உகள - 
பலவாகிய நல்ல ஆனிைரகள் ல்ைல ேமய்ந்  களித் லவ; பயங்கைட அறியா வளம் 
ெக  சிறப்பின் - வ ைம யறியாத  வளம் ெபா ந்திய சிறப்பினால்; ெப ம்பல் 
யாணர்க் கூலம் ெக ம - ெபாிய பல வாகிய ப் க் கூலங்கள் ெப க; நல்பல் ஊழி 
ந  நின்  ஒ க - நல்ல பல வாகிய ஊழிகள் ெசம்ைமயிற் றிறம்பா  நிைல 
ெபற்ெறா க எ- . ெபா ெதா  உ  மயக்கம். உாிய காலத்திற் றவறா  ெபாழிவ  
ேதான்ற, "வானம் ெபா ெதா  சுரப்ப" என்றார்; எ  தவறி ம், ெபா கள் தவறா  
ேபாந்  நிகழ்வன நிகழ்தற் ேக வாதல்ேபால, மைழ ம் உாிய காலத்திற் றவறா  
ேபாந்  ெபாய்யா  ெபாழிவ  ேதான்ற, "ெபா ெதா  சுரப்ப" என்றாெரன் ம், 
ஒப் ப் ெபா ட்டாய இன்  பிடத்ேத ஒ  வந்  மயங்கியெதன் ம் கூறி  
மைம ம். 
 
    ேதா , ெதாகுதி. மடமானினம், கானம் மைழ ெபய்  தைழத்  விளங்குத ன் 
ேவண் ம் ேமயைல நன்கு ேமய்ந்  தத்தம் ஆேணா  கூ யினி தி ந்திய ம் என்ற  
இன்பச் சிறப்பிைன ணர்த்திற் . மானினம் ைணெயா  கூ க் காம வின்பந் 

ய்க்குங்காலம் கார்கால மாத ன், "மடமான் ஏ  ணர்ந்தியல" என்றார்."கார்பயம் 
ெபாழிந்த நீர் திகழ் காைல, ததர்தைழ ைனஇய ெதறிநைட மடப்பிைண, ஏ ண 

வைகய றில கள" (அகம். 234) என் ம், "வானம் வாய்ப்பக் கவினிக் கானம், 
கமஞ்சூழ் மாமைழ கார்பயந் தி த்ெதன, திாிம ப் ேபற்ேறா  கைணக்காலம்பிைணக் 
காமர் ணர்நிைல" ( அகம். 134) என் ம் சான்ேறார் கூ தல் காண்க இனி, அம்சேதவ 
ெரன் ம் சமண் சான்ேறார், தாெம திய மி க ப ி சா திரத்தில், மானினம் ேவனிற் 
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காலத்திற்றான் காமவின்பந் ய்க்குெமன் ம், அவற்றின் க ப்பக் காலம் ஐந்  
திங்கெளன் ம் கூ கின்றார். 
 
    மைழ ெபய்தபின் மர ந்ெதா ம் ள்ளின ம் வண் ன ம் ேபராரவாரம் ெசய்வ 
தியல்பாதலால், " ள் ம் மிஞி ம் மாச்சிைன யார்ப்ப" என்றார்; "கல் ேசர்  மாமைழ 
தைலஇப், பல்குரற் ள்ளி ெனா ெய ந்தாங்ேக" ( பதிற். 84) என்  பிறாண்  
ேமா தல் காண்க . 
 
    பழவைக ம் கிழங்குவைக ம் எப்ேபா ம் இைடயற  படா  கிைடத்த ன், 
"பழ ங் கிழங்கு மிைசயற வறியா " என்றார். அறியா ெதன்பைதத் தனித்தனிக் 
கூட் க. மக்கட்கும் மாக்கட்கும் உணவாய்ப் பயன்ப வ  பற்றி, "மிைச" ெயன்றார். 
 
    உகளல், ள்ளி விைளயா தல். பசும் ல் வள ற வளர்ந்  கான ம் கவி ற 
வி த்த ன், அதைன ஆரேமய்ந்த ஆனினம் த க்கி விளயா கின்றன ெவன்பார், 
" ல்ல ந் கள" என்றார். ஆர்ந்ெதன்ப  அ ந்ெதன விகாரமாயிற் . பாவத்ைத 
அறங்கைட ெயன்ப  ேபால  வ ைமையப் பயங்கைட ெயன்றார்."அறன் 
கைடப்படாஅ வாழ்க்ைக ம்" (அகம். 155) என்  சான்ேறார் கூ தல் காண்க. இன்ன 
நல ங்கட் கிைடேய"வ ைம" என்னா , மங்கல மரபாற்"பயங்கைட" ெயன்றாெரன 
வறிக. 
 
    பலவாய் மிக்குற்ற  வ வாயாகிய கூலங்க ெளன்ப , "ெப ம் பல் யாணர்க் 
கூலம்" எனப்பட்ட . ெப ைம மிகுதி ேம ம், பன்ைமவைக ேம ம் யாணர் ைம 
ேம ம் நின்றன. கார் காலத்  விைளபய னாத ன், இவ்வா  சிறப்பித்தாெரன வறிக. 
 
    இக் கூறியவா  வளம் பல ம் பல் ழி காலமாகக் குைறவின்றி நிைல நின் 
ெறா குதல் ேதான்ற, "நன் பல் ழி ந  நின் ெறா க" என்றார். ந  நின் 
ெறா கத ன்றி, சகடக்கால் ேபால் மிக்கும் குைறந் ம் இன்றாகி ம் ஒ குவ  
இயல்பாத ன், அதைன விலக்குதற்கு, "ந  நின்ெறா க" என்றார். பல் ழிேதா ம் 
அதேனா ெடாட்  நன்ெகா கிய  தால், ெசல்வம் நிற்பதாயிற்ெறன் றறிக;"ப வத்ேதா 
ெடாட்ட ெவா கல் தி விைனத், தீராைம யார்க்குங் கயி " ( குறள். 482) என்  
சான்ேறா ம் கூ தல் காண்க. இனி பைழய ைரகாரர், "மிைசயற  அறியாமெலனத் 
திாிக்க" என் ம், "ந  ெவன்ற  ந  நிைலைமைய" ெயன் ம் கூ வர். 
 
    9 - 11 பல் ேவல் ............. பரவ  
 
    உைர: பல் ேவல் இ ம்ெபாைற - பலவாகிய ேவற்பைடைய ைடய இ ம் 
ெபாைறேய; நின் ேகால் ெசம்ைமயின் - நின  அரசியன் ைற ெசம்ைமயாக 
நடத்தலால்; நாளின் நாளின் நா  ெதா  ஏத்த - நாேடா ம் நாட்டவெரல்லாம் 
நின்ைனத் ெதா  பர தலா ம்; உயர்நிைல லக த்  உயர்ந்ேதார் பரவ - உயர்ந்த 
நிைலைமயிைன ைடத்தாகிய ேதவ லக  வாழ் க்குாிய ஒ க்கத்தா யர்ந்த 
சான்ேறார் பரவி வாழ்த் த லா ம்; 
 
    எல்லாப் பைடயி ம் சிறப் ைடைம பற்றி, ேவற்பைடைய விதந் , "பல் ேவல் 
இ ம்ெபாைற" ெயன் ம், வானம் ெபா ெதா  சுரத்தல் த யன ண்டாவ  
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அரசிய ன் ெசம்ைமயா ெலன்பார், "நின் ேகால் ெசம்ைமயின்" என் ம்; அதனால் 
நாட் ல் வா ம் மக்கள் விழா நாட்களி ம் பிற நாட்களி ம் எப்ேபா ம் அரசைன 
வாழ்த் தலால், "நாளின் நாளின் நா  ெதா ேதத்த" என் ம் கூறினார். விழா 
நாட்களில் மக்கள் ேவந்தைனப் பரவி வாழ்த் வைதச், சிலப்பதிகாரத்  விழா நிகழ் 
காைதகளி ம் தி மணக் காைதயி ம் பிற நாட்களில் வாழ்த் வைத, "வாழியாதன் 
வாழியவினி" எனத் ெதாடங்கும் ஐங்கு  ற் ப் பாட் க்களி ம் காணலாம். 
ைவயத்  வாழ்வாங்கு வா ம் சான்ேறார் தம் நல்ெலா க்க மாட்சியால் வா ைற ம் 
ெதய்வமாத ெலா தைலயாத ன், அவர்கைள"உயர் நிைல லகத் யர்ந்ேதார்" 
என் ம், "நாட் ல் நல்வாழ்  நைடெப வைதேய ெப ேநாக்கமாகக் ெகாண் , 
அதற்கு மிக்க காவலாயி ந்  அறம் வளர்க்கும் சிறப் க் குறித்  அரசைன அவர்கள் 
வாழ்த் மா  ேதான்றப்"பரவ" என் ம் கூறினார்; உயர்நிைல லக மிவணின்ெறய் ம், 
அறெநறி பிைழயா அன் ைட ெநஞ்சிற். ெபாிேயார்" ( ம ைர. 471-3) என்  சான்ேறார் 
கூ தல் காண்க. 
 
    12 - 20. அரசியல் ..................ெபா ந்ேத 
 
    உைர: அரசியல் பிைழயா  - நீ ேமற்ெகாண்  ாி ம் அரசு ைற பிைழயாமல்; 
ெச ேமந் ேதான்றி - ேபாாில் ெவற்றியால் ேமம்பட் ; நின் மாட்  அடங்கிய ெநஞ்சம் 

கர் ப  அறியா  - நின்பால் அன்பாெலா ங்கிய மனம் குற்றப்படா ; கனவி ம் 
பிாியா உைற ெளா  - கனவி ம் பிாிதைல யறியா ைறதைல ம்; தண்ெணனத் 
தகர நீவிய வராக் கூந்தல் - தண்ணிதாக ள்ள மயிர்ச் சாந்  தடவப்பட்  ெநய்ப் ப் 

லராத கூந்தைல ம்; வ ைவ மகளி்ர் ேநாக்கினர் - மணமகளிர் கற்பால் வழிபட்  
ேநாக்கி; ெபயர்ந்  வாழ்நாள் அறி ம் ேநாக்கத்  வயங்கு சுடர் - பின்ன ம் தன்ைன 
ேநாக்கித் தம் வாழ்நாெளல்ைலைய யறி ம் ேநாக்கத் க்ேகற்ப விளங்கும் 
ஒளிைய ைடய; மீெனா  ைர ம் கற்பின் - அ ந்ததி ேபா ம் கற்பிைன ம்; 
வா த லாிைவெயா  - ஒளிெபா ந்தி ெநற்றியிைன ைடய அாிைவயாகிய நின் 
மைனவி டன்; காண் வரப்ெபா ந்  - அழகுற விளங்கி; நீ ேநாயிைலயாகியர் - நீ 
ேநாயின்றி வாழ்வாயாக எ- . 
 
    உைற ைள ம், கூந்தைல ம், கற்பிைன ம், தைல ைடய அாிைவெயா  
காண்வரப் ெபா ந் , அரசியல் பிைழயா , ெச ேமந் ேதான்றி, நீ ேநாயிைலயாகியர் 
என இைய ம். 
 
    அரசியற் ெபாைறயால், பல்வைக யச்சத் க் கிடமாத ன் ெநஞ்சு ெம தலா ம், 
ெச டற்  மிடத்  வி ப் ண் ப தலா ம் ேநா ண்டாமாத ன், "அரசியல் 
பிைழயா  ெச ேமந் ேதான்றி ேநாயிைலயாகியர் நீேய" என்றார். பல்வைக 
யச்சமாவன"மைழவளங் கரப்பின் வான்ேபரச்சம், பிைழ யி ெரய்தின் ெப ம்ேப ரச்சங், 
கு ர ண் ங் ெகா ங் ேகாலஞ்சும்" அச்சம் என்பன. இவற்ைறச் ெசங்குட் வன், 
"மன்பைத காக்கும் நன்கு ப் பிறத்தல், ன்பமல்ல  ெதா தக வில்ைல" என்ப  
(சிலப். வஞ்சி. காட்சி 103-4) காண்க."பிைழயாமெலனத் திாிக்க" என்ப  பைழய ைர. 
 
    நா  காத்தல் குறித்  ேவந்தன் பிாிந்த வழி ம் ேவேற அவேனா  லத்தற்குாிய 
காரணங்கள் உளவாகிய வழி ம், அவன்பாற் ெசன்ெறா ங்கிய அன்பால், 
ெநஞ்சின்கண், "அன்பிைல ெகா ைய" என்பன ேபா ம் ெசால் நிகழ்தற்குாிய நிைன  
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ேதான் வதில்ைல ெயன்றற்கு, "அடங்கிய ெநஞ்சம் கர்ப  பறியா " என் ம், 
நனவிற் பிாியி ம் கனவிற் கண்  நனவிற் கூ னா ெரய் ம் இன்பப் பயைனப் 
ெப த ன் மைனயின் கண்ணி ந்  நல்லறம் ாி ம் கற் ச் சிறப்பிைனக்"கனவி ம் 
பிாியா ைற " ெளன் ம் கூறினார்."நனவினா னல்காதவைரக் கனவினாற், 
காண்ட ண்ெடன் யிர்" (குறள் 1213) என்றாற்ேபா ெலா குவ  கனவி ம் 
பிாியா ைற ெளன வறிக. ஈண் ப் பைழய ைரகாரர், "உைற ெளா  ெநஞ்சம் 

கர்ப  அறியா  என மாறிக்கூட்  அறியா ெதன்பதைன அறியாமெலனத் திாித்  
அதைனப் ைர ம் என்றதேனா  க்க" என்  கூ வர். 
 
    தைலவன் பிாிந்த விடத் க் குலமகளிர் தம்ைம ெயாப்பைன ெசய்  
ெகாள்ளாராக ன், என் ம் தான் தைலவைனப் பிாியா ைறதலால் இைடயறா 
ஒப்பைனயால் ெநய்ப் ப் லராத கூந்த ைடய ளாயினாள் அரசமாேதவி ெயன்பார். 
"தண்ெணனத் தகரம் நீவிய வராக் கூந்த" ெலன்றார். தகரம், மயிர்ச் சாந் . இதைன 
நீவிக் ெகாள்வதால் தைல ம் கண் ம் குளிர்ச்சி ெப ெமன்  ம த் வ லார் 
கூ ப; அவர் கூற் ம் உண்ைம ெயன்றற்குச் சான்றாமா , "தண்ெணன" என்  
ஆசிாியர் கூ வ  மிக்க நயமாக ள . வர்தல், லர்தல். பைழய ைரகாரர், 
" வராக் கூந்தெலன்ற  எப்ெபா ம் தகர த யன நீ ைகயால் ஈரம் லராத 
கூந்த ெலன்றவா" ெறன் ம், இச்சிறப்பாேன இதற்கு " வராக் கூந்தெலன்  
ெபயராயிற்" ெறன் ம் கூ வர். 
 
    வ ைவக் காலத்ேத, மகளிர் தாம் மணக்கும் கணவைனப் பிாியாமல் கற் வழி 
ெயா கும் ெபாற்  ேமம்ப தற்கு அ ந்ததிையக் காண்டல் மர பாதல் ேதான்ற, 
"வ ைவ மகளிர் ேநாக்கினர்" என் ம், பின்னர்த் தாம் வா ம் நாட்களில் 
வாழ்நாெளல்ைலைய யறிதற்கு அவ்வ ந்ததி மீைனக் காண்ப ம் மரபாதல்பற்றி, 
"ெபயர்ந்  வாழ்நாளறி ம் ேநாக்கத்  வயங்கு சுடர்" என் ம் கூறினார். "உலந்த 
நாளவர்க்குத் ேதான்றா ெதாளிக்கு மீன் குளிக்குங் கற்பிற், லந்தேவ ென ங்கட் 
ெசவ்வாய்ப் தவி" (சீவக. 2141) என்  தி த்தக்கேதவர் கூ தலால் இவ்வழக்குண்ைம 

ணியப்ப ம். தி மணக்காலத்  ேநாக்கியவர் ம ப ம் பிற் காலத்ேத ேவ  
குறிப்ெபா  ேநாக்குதல்பற்றி, "ெபயர்ந் " என் ம், வாழ்நா லந்தவர்க்குத் 
ேதான்றா  மைற ம் என்ப  அமங்கல மாத ன் "வயங்கு சுடர்" என் ம் கூறிய 
நாகாிகம் குறிக்கற்பாற் . மகளிர் ேநாக்கினர், ெபயர்ந் , அறி ம் ேநாக்கத்  வயங்கு 
சுடர் மீெனா  ைர ம் கற்பின் என இையக்க. இனி, ஆசிாியர் உ. ேவ. சாமிநாைதயர், 
கூந்தைல வ ைவ மகளிர்க்கு அைடயாக்குவர். 
 
    இ கா ங் கூறியவாற்றால், இ ம்ெபாைற, வானம் சுரப்ப, மடமான் ஏ  

ணர்ந்தியல, ள் ம் மிஞி ம் ஆர்ப்ப, பழ ங் கிழ ம் மிைசயற வறியாவாக, 
ஆனிைர ல்லார்ந் கள, கூலங் ெக ம, பல் ழி ந  நின்ெற க, நின்ேகால் 
ெசம்ைமயிற் றிறம்பா  நிகழ்த ன், நா  ெதா ேதத் தலா ம், உயர்ந்ேதார் 
பர வதா ம், உைற ைள ம், கூந்தைல ம், கற்பிைன ம், தைல ைடய 
அாிைவயாகிய ேதவி டன் காண்வரப் ெபா ந் , அரசியல் பிைழயா  ெச ேமந் 
ேதான்றி, நீ ேநாயிைலயாகியர் என்பதாம். இனிப் பைழய ைரகாரர், "உைற ெளா  
மீெனா  என நின்ற ஒ க்கள் ேவ  விைனெயா " என் ம், "பல்ேவல் இ ம்ெபாைற, 
நின்ேகால் ெசம்ைமயாேல வானம் சுரப்ப, கானம் ஏ  ணர்ந்தியல, சிைன யிற் 
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ள் ம் மிஞி ம் ஆர்ப்ப, பழ ம் கிழங்கும் மிைசயற வறியாெதாழிய, ஆனிைர 
ல்ல ந் கள, கூலம் ெக ம, ஊழி ந நின் ெறா க, நா  ெதா ேதத்த, உயர்நிைல 
லகத் யர்ந்ேதார் பரவ, அரசியல் பிைழயா ெதாழியச் ெச வில் ேமம்பட் த் ேதான்றி, 

நீ நின் அாிைவெயா  ெபா ந்  ேநாயிைலயாகியர் எனக் கூட்  விைன  ெசய்க" 
என் ம், "இதனாற் ெசால் ய  அவன் நா  காவற் சிறப் க் கூறி 
வாழ்த்திய*வாறாயிற்" ெறன் ம்"அவ்வா  நா  காவற் கூறினைமயால் ைற 
*காவ ல்ைலயாயிற்" ெறன் ம் கூ வர். 
-----------  
 
    9.10. வ ெக  தடக்ைக 
    90 
        மீன்வயி னிற்ப வானம் வாய்ப்ப 
        அச்சற் ேறம மாகியி  டீர்ந் 
        தின்பம் ெப கத் ேதான்றித் தந் ைணத் 
        ைறயி ெனஞ்சாைம நிைறயக் கற் க் 
        கழிந்ேதா டற் ங் க ந்  வஞ்சா          5 
        ஒளி வாள் வயேவந்தர் 
        களிெறா  கலந்தந்  
        ெதான்  ெமாழிந்  ெதாழில் ேகட்ப 
        அகல்ைவயத் ப் பகலாற்றி 
        மாயாப் பல் கழ் வியல்விசும் ர்தர          10 
        வாள்வ  ய த் ச் ெசம்ைம உண் 
        டறன்வாழ்த்த நற்காண்ட 
        விறன்மாந்தரன் விறன்ம க 
        ஈர ைடைமயி னீேரா ரைனைய 
        அளப் ப ைமயி னி விசும் பைனைய          15 
        ெகாளக்குைற படாைமயின் ந்நீ ரைனைய 
        பன்மீ னாப்பட் ங்கள் ேபாலப் 
        த்த சுற்றெமா  ெபா ந்  ேதான் றைல 
        உ ெக  மரபி னயிைர பரவி ம் 
        கட குப்ப ேவ ட் ம்          20 
        உட நர் மிடல்சாய்த் ம் 
        மைலய  நிலத்த  ம ப்பம் ெவௗவிப் 
        ெபற்ற ெப ம்ெபயர் பலர்ைக யிாீஇய 
        ெகாற்றத் தி வி ரேவா ம்பல் 
        கட் ப் க்கிற் ெகாங்கர் ேகாேவ          25 
        மட்டப் காவிற் குட் வ ேரேற 
        எழாஅத் ைணத்ேதாட் ழியர் ெமய்ம்மைற 
        இரங்குநீர்ப் பரப்பின் மரந்ைதேயார் ெபா ந 
        ெவண்  ேவைளெயா  சுைரதைல மயங்கிய 
        விர ெமாழிக் கட் ர் வயவர் ேவந்ேத          30 
        உர க் கடலன்ன தாங்க ந் தாைனெயா  
        மாண்விைனச் சாப மார் ற வாங்கி 
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        ஞாண்ெபார விளங்கிய வ ெக  தடக்ைக 
        வார்ந்  ைனந்தன்ன ேவந் குல  ெமாய்ம்பின் 
        மீன் த் தன்ன விளங்குமணிப் பாண் ல்          35 
        ஆய்மயிர்க் கவாிப் பாய்மா ேமல்ெகாண்  
        காெழஃகம் பி த்ெதறிந்  
        வி மத்திற் க ம் ெபயரா வாண்ைமக் 
        காஞ்சி சான்ற வயவர் ெப ம 
        ங்குெப ஞ் சிறப்பி ேனாங்கு க ேழாேய          40 
        கழனி ழவர் தண் ைம யிைசப்பிற் 
        பழன மஞ்ைஞ மைழெசத் தா ம் 
        தண் ன லா ந ரார்ப்ெபா  மயங்கி 
        ெவம்ேபார் மள்ளர் ெதண்கிைண கறங்கக் 
        கூ ைட நல்  ேல மா  சிைலப்பச்          45 
        ெச ம்பல வி ந்த ெகா ம்பஃ றண்பைணக் 
        காவிாிப் படப்ைப நன்னா டன்ன 
        வளங்ெக  குைடச்சூ லடங்கிய ெகாள்ைக 
        ஆறிய கற்பிற் ேறறிய நல் ைச 
        வண்டார் கூந்த ெலாண்ெடா  கணவ          50 
        நின்னாள், திங்க ளைனய வாக திங்கள் 
        யாண்ேடா ரைனய வாக யாண்ேட 
        ஊழி யைனய வாக ழி 
        ெவள்ள வரம்பின வாெகன ள்ளிக் 
        காண்கு வந்திசின் யாேன ெச மிக்          55 
        கு ெமன ழங்கு ரசிற் 
        ெப நல் யாைன யிைறகிழ ேவாேய. 
 
    ைற: காட்சி வாழ்த் . 
    வண்ணம்: ஒ கு வண்ண ம் ெசாற்சீர் வண்ண ம். 
    க்கு: ெசந் க்கும் வஞ்சித் க்கும். 
    ெபயர்: வ ெக  தடக்ைக. 
 
 
    1-13. மீன் வயின்.........ம க 
 
    உைர: மீன் வயின் நிற்ப - விண்மீன்க ம் ேகாள்க ம் தத்தமக்குாிய இடத்ேத நிற்க; 
வானம் வாய்ப்ப - மைழ தப் பா  ெபாழிய; அச்சு அற்  ஏமமாகித் ேதான்றி - 
உயிர்கட்குத்தாம் அச்சமின்றிப் பா காப்பாய்த் ேதான்றி; இ ள் தீர்ந்  இன்பம் ெப க 
- ன்பமின்றி இன்பம் நா ம் மிகுமா ; தம் ைணத் ைறயின் எஞ்சாைம 
நிைறயக்கற்  - தமக்குாிய அளவாக வகுக்கப்பட்ட கல்வித் ைறயின்கண் கற்பன 
குைற  படா  நிரம்பக் கற் ; கழிந்ேதார் உடற் ம் க ந்  அஞ்சா - வ  மிக்ேகார் 
ெசய் ம் ேபார்க் ேக வாகிய மிக்க வன்ைமக்கு அஞ்சுத ல்லாத; ஒளி  வாள்வய 
ேவந்தர் - விளங்குகின்ற வாைள ைடய வ ய அரசர்; களிெறா  கலம் தந்  - 
யாைனகேளா  நன்கலங்கள் பல ம் ெச த்தி; ெதான்  ெமாழிந்  ெதாழில் ேகட்ப - 
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தம  பைழைமையச் ெசால் ப் பணி ேயற்  நடப்ப; அகல் ைவயத் ப் பகலாற்றி - 
அகன்ற உலகத்திேல ந  நிைலைமயப் ாிந் ; மாயாப் பல் கழ் வியல் விசும்  
ஊர்தர - அழியாத பல்லாற்றாற் ெப கிய கழ் அகன்ற வானெமங்கும் பரவ; வாள் 
வ த்  - தம  வாள் வன்ைமையத் ெதாியாத பைகவர் ெதாிய வற் த்தி; 
ெசம்ைம உண்  அறன் வாழ்த்த - ெசங்ேகான்ைம ேமற் ெகாண்டதனால் அறேவார் 
மகிழ்ந்  வாழ்த்த; நற்காண்ட விறல் மாந்தரன் - நன்றாக ஆட்சி ாிந்த விறைல ைடய 
மாந்தர ெனன் ம் ேசரமான ; விறல் ம க - ேமம்பட்ட வழித் ேதான்றேல; 
 
    நா ங் ேகா ம் நிைலதிாியின் நாட் ல் மைழ யின்ைம, வ ைம, ேநாய் த ய 

ன்ப ண்டா மாத ன்"மீன்வயின் நிற்ப" என் ம், நிற்றலாற் பயன் மைழ 
ண்ைம ம் அச்ச மின்ைம ம் ன்ப மின்ைம ம் இன்ப ம் ெப குதலாதலால், 

"வானம் வாய்ப்ப" என் ம், "அச்சற்  ஏமமாகி" ெயன் ம், "இ ள் தீர்ந்  இன்பம் 
ெப க" என் ம் கூறினார். "வியனாண்மீ ெனறி ெயா க" (ம ைர. 6) என்  மாங்கு  
ம தனார் கூ தல் காண்க. அச்சம், அச்ெசனக் கைடக் குைறந்  நின்ற ;"அச் சாறாக 

ணாிய வ பவன்" (க . 75) என்றார்ேபால. அச்சமின்றிப் பா காவலாக 
விளங்குதைல, "அச்சமறியா ேதமமாகிய" (ம ைர. 652) என்  சான்ேறார் விளக்குத 
லறிக. இ ள், அறியாைம காரணமாக வ ம் ன்பம். கற்றற்குாியவற்ைற எஞ்சாைம 
நிைறயக் கற்பதன் பயன் இ ள் நீங்க ம் இன்பம் ெப த மாத ன்"இ ள் 
தீர்ந்தின்பம் ெப க" என்றார்."இ ணீங்கி யின்பம் பயக்கும் ம ணீங்கி மாச  
காட்சியவர்க்கு" (குறள். 352) என்  சான்ேறார் கூ ப."ஐவைக மரபினரசர் பக்க ம்" 
(ெதால். றத். 20) என அரசர்க்கு வகுத் ள்ள கல்வி ைறைய, "தந் ைணத் 

ைறயின்" என் ம், அவற்ைறக் கைடேபாகக் கசடறக் கற்ற  ேதான்ற, "எஞ்சாைம 
நிைறயக் கற் " என் ம் கூறினார். ஏமமாகித் ேதான்றி இ ள் தீர்ந்  இன்பம் ெப க 
என இையக்க. இதனித், "தந் ைணத் ைற ெயன்ற  பார்ப்பார் தலாயினார் 
தத்தமக்களவான ைற ல்கைள" ெயன் ம், கற்ெறன்பைதக் கற்கெவனத் திாிக்க 
ெவன் ம் பைழய ைர கூ கிற . 
 
    கழிந்ேதார், பல ேபார்கைளச் ெசய்  ெவற்றி ற்  நிற்கும் ரர்; இந்நிைல மிக்க 
வ ைடேயார்க் கல்ல  கூடாைமயின், "கழிந்ேதார்" என் ம், பல ேபாாி ம் 
பயின்  ேமம்பட்ட வ  ெயன்றற்குக்"க த் " என் ம் கூறினார். 
 
    பணிந்ெதா கும் சிற்றரசர் வ  கூறேவ, *ேபரர*********************** ெப வ  
தாேன விளங்குமாத ன், "ெதான்  ெமாழிந்  ெதாழில் ேகட்கும் வய ேவந்தைர, 
"க ந்  வஞ்சா ஒளி  வாள் வயேவந்த" ெரனச் சிறப்பித்தார். ெதான்  
ெமாழிதலாவ , வழி வழியாக யாம் ேபரரசனாகிய நினக்குத் திைற ெச த்திப் பணி 

ாிகின்ேற ெமன்ப . 
 
    அகன்ற லகின் கண் கழ் ெப தற்குாிய வாயில்கள் பலவற்றி ம் ந  நிைலைம 

ாிதலாற் ெபறப்ப ம் கழ் தைலைம ைடத்தாதல் பற்றி, "அகல் ைவயத் ப் 
பகலாற்றி மாயாப் பல் கழ்" என் ம், கழ், நில லைக ஆதாராமாகக் ெகாண்  
அகல்வான ெமங்கும் பரவி நிற்ப தாக ன், " கழ் வியல் விசும் ர்தர" என் ம் 
கூறினார். ந நிைல, கத் ப் பகலாணி ேபாற ன், 
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பகெலனப்பட்ட ;"ெந கத் ப் பகல்ேபால, ந நின்ற நன்ெனஞ்சிேனார்" (பட் . 
206-7) என வ தல் காண்க. 
 
    தம  வாள் வன்ைமையப் பைகவர் ேபார் கத்ேத ெபா  கண்டஞ்சச் ெசய்தைம 
ேதான்ற, "வாள்வ  த் " என் ம், ெதவ்வ ம் வாள்வன்ைம ேதர்ந்  பணிந்  
ேபாந்த காைல அவர்பால் அ ள் ெசய்  நீதி வழங்குதலால் 'ெசம்ைம உண் ' 
என் ம், இ திறத்  நலந் தீங்குகைள ம் உள்ளவா ணர்ந்  அறி த் ம் 
சான்ேறார் அறேவாராதவின், ேவந்தன் ெசற்றவர் நட்டவர் என்ற இ வர்பா ம் 
ெசம்ைம ண்ெடா குதலால், மிக்க மகிழ்ச்சி ற்  வாழ்த் மா  ேதான்ற, "அறன் 
வாழ்த்த" என் ம், "நற்காண்ட" என் ம் கூறினார். விறல், ேமம்பா  ெவற்றி மாம். 
 
    ஏமாமாகித் ேதான்றி, நிைறயக் கற் , ேவந்தர் ெதாழில் ேகட்ப, பகலாற்றி, கழ் 
விசும் ர்தர, வாள்வ  யி த் ச் ெசம்ைம ண்  நற்காண்ட மாந்தரன் ம க 
என்றிையக்க; இனி, இன்பம் ெப க ஏமமாகித் ேதான்றி, ேவந்தர் ெதாழில் ேகட்ப 
ைவயத் ப் பகலாற்றி, கழ் விசும் ர்தர வாள் வ த் , அறன் வாழ்த்தச் ெசம்ைம 

ண்  நற்காண்ட மாந்தரன் ம க என்றிையப்பி  மைம ம். இனிப் 
பைழய ைரகாரர், "தந்ெதன்ற  இடவ  வைமதி" ெயன் ம், "ைவயத் ப் பகலாற்றி 
ெயன்ற  ைவயத்தார்கண்ேண ந  நிைலைமையச் ெசய்ெதன்றவா" ெறன் ம், 
"ெசம்ைம ண் ெடன்ற  ெசவ்ைவையத் தான் ண்ெடன்றவா" ெறன் ம், 
"அறெனன்ற  அறக் கட ைள" ெயன் ம், "நன்காண்ட ெவன்ற  வ த்த" ெதன் ம் 
கூ வர். 
 
 
    14-18. ஈரம்...............ேதான்றைல 
 
    உைர: ஈர ைடைமயின் நீேரார் அைனைய - ெநஞ்சிேல தண்ணிய அன் ைடய 
னாதலால் தண்ணீைர ெயாத் ள்ளாய்; அளப்ப ைமயின் இ  விசும்  அைனய - 
அளத்தற்காிய சூழ்ச்சி ைடயனாதலால் ெபாிய விசும்ைப ெயாத் ள்ளாய்; ெகாளக் 
குைறபடாைமயின் ந்நீ ரைனைய - இரவலர் வைரவின்றிக் ெகாள் த ற்ற வழி ம் 
ெசல்வம் குைடபடாைமயால் கடைல ெயாப்பாய்; பன் மீன் நாப்பண் திங்கள் ேபால - 
பலவாகிய விண் மீன்க க்கிைடேய விளங்கும் திங்கைளப் ேபால; த்த சுற்றெமா  
ெபா ந்  ேதான்றைல - எல்லா நலங்களா ம் நிைறந்  விளங்கும் சுற்றத்தாாிைடேய 
விளக்க ற் த் ேதான் தைல ைடயாய். எ- . 
 
    கனவிய ெபா ள் யாதாயி ம் வந்த வழி அதைன யகத்திட் த் தண்ணிதாக்கும் 
நீர்ேபால, தக்ேகார் யாவராயி ம் வந்த வழி அவைர விைரந்  தழீஇக் ெகாண்  
அன்  ெசய்தல் பற்றி, "நீேரா ரைனைய" ெயன்றார். அஃகி யகன்ற சூழ்ச்சி ைடைம 
பற்றி, "இ விசும் பைனைய" ெயன்றார்; ேபாற்றார்ப் ெபா த்த ம் சூழ்ச்சிய தகல ம் 
விளக்குதற்கு ஆசிாியர் ரஞ்சி ர் நாகனார்"மண் ணிந்த நில ம் நிலேனந்திய 
விசும் ம்" ( றம். 2.) என்  கூ தல் காண்க. ெகாள்ளக் குைறபடாத 
ெசல்வ ைடைமைய, "வ நர் வைரயாச் ெச ம்பல் தாரம், ெகாளக் ெகாளக் 
குைறயா  தைலத்தைலச் சிறப்ப" (பதிற். 88) என்  பிறாண் ம் கூறியி த்தைல 
யறிக."மைழ ெகாளக் குைறயா  னல் கமிகா , கைர ெபா திரங்கும் ந்நீர்" 
(ம ைர. 424-5) என்ப  பற்றி, " ந்நீரைனைய" என்றார். சுற்றத்  ந ேவ விளங்குதல் 
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பற்றி, பன்மீன் ந வண் விளங்கும் திங்கைள வைம கூறினார்;"பன் மீன் ந வன் 
திங்கள் ேபால ம் த்த சுற்றெமா  ெபா ந்தினி  விளங்கி" (ம ைர. 769-70)எனப் 
பிற ம் கூ ப. தா ம் மண ம் நிைறந்த வழி மலர் த்தல் ேபால, ெசல்வ ம் க ம் 
சிறந்த சுற்ற ெமன்றற்கு, " த்த சுற்றெமா " என்றார்; இ  குறிப் வகம். நீேரா 
ரைனய ெயன் ழி, ஓர், அைசநிைல. 
 
    விறன் மாந்தரன் விறன் ம க என் ன்னிைலப்ப த்திய ஆசிாியர் இதனால் அவன் 
நலம் பல ம் எ த்ேதாதிப் பாராட் னாராயிற் . 
 
    19-24. உ ெக ........உம்பல். 
 
    உைர: உ ெக  மரபின் அயிைர பரவி ம் - அச்சந்த ம் ைறயிைன ைடய 
அயிைர மைலயி ள்ள ெகாற்றைவக்குப் பர க் கடன் ெசய் ம்; கடல் இகுப்ப 
ேவ ட் ம் - கட டத்ேத வந்  ெபா த பைகவர் ெகட ேவற்பைடையச் ெச த்தி ம்; 
உட நர் மிடல் சாய்த் ம் - நிலத்ேத வந்  ெபா த பைகவர  வ ைய யழித் ம்; 
மைலய ம் நிலத்த ம் அ ப்பம் ெவௗவி-மைலயி ம் நிலத்தி ம் பைகவர் 
ெகாண் ந்த அரண்கைள ெவன்  ைகப்பற்றி ம்; ெபற்ற ெப ம் ெபயர் பலர் ைக 
இாீஇய ெகாற்றத் தி வின் உரேவார் - ெபற்ற ெப ம் ெபா ைளப் பலர்க்கும் 
வழங்கியதனா ண்டாகிய ெகாற்ற ம் ெசல்வ ைடய திண்ணிேயாராய 

ன்ேனா ைடய; உம்பல் – வழித் ேதான்றேல எ - . 
 
    "அணங்குைட மரபிற் கட் ன்ேம ந் , ம்ைப சான்ற ெமய் தயங்குயக்கத்  
நிறம்ப  கு தி றம்ப னல்ல , மைட ெயதிர்ெகாள்ளா, அஞ்சுவ  மரபிற் கட ள் 
அயிைர" (பதிற். 79) என்பவாக ன், "உ ெக  மரபின் அயிைர பரவி ம்" என்றார். 
கட குப்ப ேவ ட்டவன் கடல் பிறக் ேகாட் ய ெசங்குட் வன். உட நர் மிடல் 
சாய்ந்  அகநா  க்கவர் அ ப்பம் ெவௗவி ேமம்பட்ேடார் பல்யாைனச் ெசல்ெக  
குட் வன் தலாயிேனாராவர். ெப ம் ெபயர் என் ழிப் ெபயர் என்ற  ெபா ைள; 
ெபா ளால் ஒ வர் ெபயர் நின்  நில த ன், ெபயர் எனப் பட்ட . "ெபயாிற் 
ேறான் ம் பாலறி கிளவி ம்" (ெசால். 11) என் ழிப் "ெபயெரன்ற  ெபா ைள" ெயனச் 
ேசனாவைரய ம் கூ தல் காண்க. ெபற்ற ெபா ைளத் தனக்ெகன ஓம்பா  லவர் 
பாணர் தலாயினார்க்கு வழங்கிப் கழ் ெப வ  இயல்பாதலால், "ெபற்ற ெப ம் 
ெபயர் பலர்ைக இாீஇய ெகாற்றத் தி வின் உரேவார்" என்றார். 
 
    இனிப் பைழய ைரகாரர், "கட  குப்ப ெவன்ற  கடைலத் தாழ்க்க ேவண்  
ெயன்றவா" ெறன் ம், "அ ப்பம் ெவௗவி மிடல் சாய்த்ெதனக் கூட் க" ெவன் ம், 
"ெபயெரன்ற  ெபா ைள" ெயன் ம் கூ வர். 
 
    25-30. கட் …………...ேவந்ேத 
 
    உைர: கட் ப் க்கின் ெகாங்கர் ேகாேவ - சர்க்கைரக் கட்  கலந்த அவைர 

த யவற்றாலாகிய உணவிைன ண் ம் ெகாங்க க்கு அரேச; மட்டப் காவின் 
குட் வர் ஏேற - கள்ெளா  கூ ய உணவிைன ைடய குட்ட நாட்டவர்க்குத் 
தைலவேன; எழாஅத் ைணக்ேதாள் ழியர் ெமய்ம்மைற - தம்பாற் ேறாற்  
அழிந்தார்ேமல் ேபார்க் ெகழாத இைணயான ேதாள்கைள ைடய ழி நாட்டவர்க்கு 
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ெமய் கு க வி ேபான்றவேன; இரங்கு நீர்ப் பரப்பின் மரந்ைதேயார் ெபா ந - 
ஒ க்கின்ற கடற் பரப்பின் கைரயிடத்ேத ள்ள மரந்ைத நகாி ள்ளார்க்குத் 
தைலவேன; ெவண்  ேவைளெயா  சுைர தைலமயக்கிய - ெவள்ளிய ைவ ைடய 
ேவைளக்ெகா ம் சுைரக்ெகா ம் தம்மிற் கலந்  படர்ந்தி க்கும்; விர  ெமாழிக் 
கட் ர் - பல ேவ  ெமாழிகைளப் ேபசுேவார் கலந்தி க்கும் பா  கைள ைடய; 
வயவர் ேவந்ேத - ரர்க்கு அரசேன; அவைர த யவற்றின் விைதகைள யி த் ப் 
ெபற்ற மாேவா  சர்க்கைரையக் கலந்தைமத்த உணவிைன, "கட் ப் க்கு" என் ம், 
ெகாங்கு நாட்டவர்க்கு ஈ  உண  என்பார், " க்கிற் ெகாங்கர் ேகாேவ" என் ம் 
கூறினார். குட் வர், தாம் உண் ம் உணேவா  கள்ளிைன ம் ேசர ண் ப 
ெவன்றற்கு, "மட்டப் கா ற் குட் வ" ெரன்றார். "தீஞ்ேச  விைளந்த மணிநிற 
மட்டம்" (பதிற். 42) என்றதனால் மட்டத்தின் இயல் ணரப்ப ம். இனிப் 
பைழய ைரகாரர், "கட் ப் க்கு என்ற  கட் ெயா  கூட் ன அவைரப் பால் 

தலான க்கு" என் ம், "மட்டப் கா ெவன்ற  ம வாகிய ண" ெவன்  கூ வர். 
 
    அறத்திற் றிறம்பா  ெபா  நிைலநாட் ம் வன்ைமேய சான்ேறாரால் 
பாராட்டப்ப  மாத ன், ேபாாி லழிந்  றங் காட் னார் ேமல் எழாத ழியர  
அறப்ேபார் நலத்ைத வியந் , "எழாஅத் ைணத் ேதாட் ழியர்" என்றார். 
பைழய ைரகார ம், "எழாத் ைணத்ேதா ெளன்ற  ேபாாில் கிட்டார் ேமற் 
ெசல்லாத இைண ெமாய்ம் " என்பர். 
 
    மரந்ைத, ேமைலக் கடற்கைரயில் ேசரர்க் குாித்தாயேதார் நகரம். கடற்கைர நகர 
ெமன்ப , "இரங்குநீர்ப் பரப்பின் மரந்ைத" என்பதனால் இனி  விளங்கும். இ  
குட் வ ெனன் ம் ேசர ேவந்தனால் நி வப் ெபற்றைம ேதான்றச் சான்ேறார், 
"குட் வன் மரந்ைத" (கு ந். 34) என் ம், "குரங்குகைளப் ரவிக் குட் வன் மரந்ைத" 
(அகம். 374) என் ம் கூ ப. 
 
    பைகவெரா  ேபார் ெசய்தல் ேவண் த் தாைனெயா  ெசன்ற ேவந்தர், 
ேபாெரதிர்தல் ேவண் த் தங்குதற்காகச் சைமக்கப்ப ம் பா  கள் "கட் ர்" என் ம், 
பல நா களினின் ம் வந்த மக்களாலாகிய தாைனயாதலா ம், அவர் தத்தம் 
ெமாழிகைளேய ேபசுதலா ம், "விர  ெமாழிக் கட் ர்" என் ம் கூறினார்; "விர  
ெமாழிக் கட் ர் ேவண் வழிக் ெகாளீஇ" (அகம். 212) என்  பிற ம் கூ வர். பா  

களில் ேவைளக் ெகா ம் சுைரக் ெகா ம் தம்மில் விரவிப் படர்ந்தி ப்ப  
ேதான்ற, "ெவண்  ேவைளெயா  சுைரதைல மயக்கிய கட் ர்" என்றார். இதனால், இச் 
ேசரமான், ெகாங்குநா , குட்டநா , ழிநா , குட நா  என்பவற்ைறத் 
தனக்குாியனாய்,அந்நாட்டவர் பர ம் நல்லரசனாய் விளங்கிய திறம் கூறினாராயிற் . 
 
    31-40. உர க்கடல்…………... கேழாேய 
 
    உைர: உர க் கடலன்ன தாங்க ந் தாைனெயா  - பரப்பிைன ைடய கடல் 
ேபான்ற பைகவரால் த த்தற்காிய தாைனைய ம்; மாண்விைனச் சாபம் மார் ற 
வாங்கி – மாட்சிைமப்பட்ட ெதாழிற் பாட்ைட ைடய வில்ைல மார்பள ம் 
வைளத்தலால்; ஞாண் ெபார விளங்கிய வார்ந  ைனந்தன்ன வ ெக  தடக்ைக - 
அதன் நாண் உராய்தலால் விளக்க ற்ற நீண்  ஒப்பைன ெசய்தாெலாத்த வ  
ெபா ந்திய ெபாிய ைகவிைன ம்; ஏந்  குல  ெமாய்ம்பின் - உயர்ந்த திரண்ட 
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வ ற்ற ேதாளிைன ம்; மீன் த்தன்ன விளங்கு மணிப்பாண் ல் - விண்மீன் ேபால 
விளங்குகின்ற மணிகள் ைவத் த் ைதக்கப்ெபற்ற பக்கைரைய ம்; ஆய் மயிர்க் கவாிப் 
பாய் மா ேமல்ெகாண்  - அழகிய கவாி மயிராலாகிய தைலயாட்டத்ைத  ைடய 
பாய்ந்  ெசல் ம் குதிைரயிவர்ந் ; காழ் எஃகம் பி த்  எறிந்  - காம்ைப ைடய 
ேவற் பைடையப்பற்றிப் பைகவர் ேமெலறிந் ; வி மத்திற் க ம்- அவெரய் ம் 

ன்பத்ைதக் கண்  அதைனேய ேமன்ேம ம் ெசய்தற்கு வி ம் ம்; ெபயரா ஆண்ைம - 
நீங்காத ஆண்ைமயிைன ம்; காஞ்சி சான்ற வயவர் ெப ம - ெநஞ்சிேல நிைலயாைம 

ணர்விைன  ைடைமயாற் பிறக்கும் வ மிக்க ரைர ைடய தைலவேன; ங்கு 
ெப ஞ் சிறப்பின் ஓங்கு கேழாேய – மிக்க ெப ஞ் சிறப்பினால் உயர்ந்த கைழ 

ைடேயாேன எ - . 
 
    தாைன ம், தடக்ைக ம், ெமாய்ம் ம், வயவ  ைடய ெப ம என் ம் கேழா 
ெயன் ம் இைய ம். வயவைர ேவ  பிாித் க் கூ த ன், தாைன ெயன்ற , களி ம் 
மா ம் ேத ம் என்ற ன்ைற ம் எனக் ெகாள்க. பரப் ம் ெப ைம ந் ேதான்ற, 
"உர க் கடலன்ன" என் ம், பைகவரால் ெவலற் க ைம ேதான்ற, "தாங்க ம் 
தாைன"ெயன் ம் கூறினார். 
 
    மார் ற வாங்கி அம் கைள மைழ ேபாலச் ெசாாி ம் தளர்ச்சி றாத வ ய 
கட்டைமந்த வில்ெலன்பதற்கு, "மாண்விைனச் சாபம்" என் ம், பலகா ம் வாங்கி 
அம்பிைனத் ெதா த்தலால், நாண் உராய்ந்  காழ் ெகாண்  விளங்குத ன், ைகயிைன, 
"ஞாண் ெபார விளங்கிய வ ெக  தடக்ைக" ெயன் ம் கூறினார். வில்ைல மார் ற 
வாங்குமிடத் ம், நாைணப் பற்றி அம்  ெதா க்கு மிடத் ம், விைர ம், இலக்குத் 
தவறாைம ம் வன்ைம ம் ெகாண் , விற்ேபா டற்றற்கண் ைககேள மிக்க வ ம் 
ெப ைம  ைடயவாதல் ேவண் த ன், "வ ெக  தடக்ைக" என்  சிறப்பித்தார். 
இ பற்றிேய இப்பாட் ற்கும் இ  *ெபயாரயிற் ெறன்க. பைழய ைரகாரர், "ஞாண் 
ெபார என்ற  நாண் உாி தலால்" என்  ெபா ள் கூறி, "இவ் வைடச்சிறப்பாேன 
இதற்கு வ ெக  தடக்ைக ெயன்  ெபயராயிற்" ெறன்பர். "நிமிர் பாிய மாதாங்க ம், 
ஆவஞ் ேசர்ந்த றத்ைத ேநர்மிைசச், சாப ேநான்ஞாண் வ க்ெகாள வழங்க ம், 
பாிசிலர்க் க ங்கல *நல்க ம் குாிசில், வ யவாகு நின் றாேடாய் தடக்ைக" ( றம். 14) 
எனச் ேசரமான் ெசல்வக் க ங்ேகா வாழியாதைனக் கபிலர் பாராட் க் கூ த ம் 
ஈண் க் குறித்  ேநாக்கத்தக்கதாம். இவ்வா  வ ம் ெப ைம ைடய 
ைககட்ேகற்ப, அைமந்த ேதாள்களின் சிறப்ைப, "ஏந் குவ  ெமாய்ம்பின்" என்றார். 
ெமாய்ம் , ஈண்  ஆகுெபயராற் ேறாள்கைளக் குறித்  நின்ற . ெமாய்ம் , வ . 
பைழய ைரகாரர், ெமாய்ம்பிைனத் தடக்ைகக் ேகற்றி, "ெமாய்ம்பிைன ைடய 
தடக்ைகெயன மாறிக் கூட் க" 
    என்பர். 
 
    ேசரமான் இவர்ந்  ெசல் ம் குதிைரக்குப் பக்கங்களில் வ்ட்டமாகப் ைனயப் 
ெபற் க் கட் யி க்கும் பக்கைரையப்"பாண் ல்" என் ம் அதனிடத்ேத ேகாத் த் 
ைதக்கப் ெபற்றி க்கும் ெவண்மணிகைள, "மீன் த்தன்ன விளங்குமணி" ெயன் ம் 
கூறினார். அதற்குத் தைலயிற் கட் ய தைலயாட்டம் கவாி மயிராலாய ெதன்றற்கு"ஆய் 
மயிர்க் கவாி" ெயன்றார். அம்மயிர் சிக்குறா  வார்ந்  ஒ குமா  ெசப்பம் 
ெசய்தி ப்ப  ேதான்ற"ஆய் மயிர்" என்றார். கவாி, ஆகுெபயர். 
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    ஏந்திய ேவைலப் பைகவர்ேம ெலறிந்  தாக்கியவழி, அவர் ண் ற் ப் 
ெப ந் ன்பம் உழப்பக் கண் ம் மறம் தணியா  ேமன்ேம ம் மண் ச் ெசன்  
பைகவர்க்குப் ண் ண்டாக்குதைலேய ெபாி ம வி ம் ம் இயல்  குறித் , 
"காெழஃகம் பி த்ெதறிந்  வி மத்திற் க ம்" என்றார். தான் ண் ெசய்தேல 
யன்றிப் , பிறரால் தான் ண் றி ம் அதைனேய வி ம் வ ெனன்றற்கு "வி மத்திற் 

க ம்" எனப் ெபா ப்படக் கூறினார். கற்சிக் ேக வாகிய 
ஆண்ைம,ெபயராைமயால் விளங்குத ன், "ெபயரா ஆண்ைம" ெயன் ம், அ தா ம் 
நிைல ெப தற்கு, யாக்ைக நிைலயாைம ம் கழின் நிைல ேப ைடைம ம் ெநஞ்சில் 
நில தற்குக்"காஞ்சி சான்ற வயவர்" என் ம் கூறினார். பைழய ைரகாரர், 
"காெழஃகம் பி த்ெதறிந் ம் வி மத்திற் க ம் என்றதற்குப் பைகவைர ெயன் ம் 
ெபயைர வ வித் க் காம்ைப ைடய ேவைலப் பி த்ெதறிந்  அப்பைகவர்க்கு 
இ ம்ைப ெசய்ைகயிேலேய வி ம்  ெமன்றவா" ெறன்  கூ வர். 
 
    இக்கூறியவற்றால் சிறப்  மிகுத ன், " ங்கு ெப ஞ் சிறப்பி"ெனன் ம், 
இதனா ண்டாகும் கழ், ஏைனேயா ெரய் ம் கழி ம் ஓங்கி நிற்ற ன், "ஓங்கு 

கேழாய்" என் ம் கூறினார். 
 
    41-50 கழனி ழவர்...........கணவ 
 
    உைர: கழனி ழவர் தண் ைம இைசப்பின் - கழனியில் ெதாழில் ாி ம் உழவர் 
தண் ைமயிைன ழக்குவாராயின்; பழனமஞ்ைஞ மைழெசத்  ஆ ம் - 
பழனங்களில் வா ம் மயில்கள் மைழ கி ன் ழக்கெமனக் க தி ஆ ம்; தண் ன 
லா நர் ஆர்ப்ெபா  - குளிர்ந்த நீாில் ழ்கியா ேவார் ெசய் ம் ஆரவாரத்ேதா ; 
ெவம்ேபார் மள்ளர் ெதண் கிைண மயங்கிக் கறங்க - ெவவ்விய ேபாைரச் ெசய் ம் 

ர ைடய ெதளிந்த ஓைச யைமந்த தடாாிப் பைற கலந்  ழங்க; கூ ைட நல்இல் 
ஏ  மா  சிைலப்ப - ெசல்வ ைடய நல்ல மைனகளிேல ள்ள ஆேன கள் தம்மின் 
மா பட்  ழங்க; ெச ம் பல இ ந்த ெகா ம் பல் தண் பைண - ெச ைமயான பல 

ர்கைள ைடய வளமிக்க பல குளிர்ந்த வயல்கைளக் ெகாண்ட; காவிாிப் படப்ைப 
நன்னா டன்ன- காவிாியாற்றால் வள றப் பைடக்கப்பட்ட நிலப்பகுதியாகிய நல்ல 
நாட்ைடப் ேபா ம்; வளங்ெக  குைடச்சூல்-ெதாழில் வளம்ெபா ந்திய சிலம்ைப ம்; 
அடங்கிய ெகாள்ைக - அடக்கத்ைதப் ெபா ளாகக் ெகாண்ட ெகாள்ைகைய ம்; ஆறிய  
கற்பின் - சினங் ெகாள் த ல்லாத அறக் கற்ைப ம்; ேதறிய  நல் ைச - யாவ ம் 
ெதளிய விளங்கும் நல்ல கைழ ம்; வண்டார் கூந்தல் - வண்  ெமாய்க்கும் 
கூந்தைல ம்; ஒண்ெடா  கணவ - ஒள்ளிய ெதா ைய  ைடயாட்குக் கணவேன எ - 

. 
 
    மஞ்ைச ஆ ம் நா , காவிாிப் படப்ைப நா  என இைய ம். கழனிக் கண் ெதாழில் 

ாி ம் உழவர் தாம் வித்திய ெநல் விைளந்தவழி யதைன யாி ங்கால் தண் ைம 
யிைசத்தல் மரபாதா ன், "கழனி ழவர் தண் ைம" ெயன்றார்;"ெவண்ெண லாிநர் 
தண் ைம ெவாீஇப், பழனப் பல் ள் ளிாிய" ( நற். 350) என்  பிற ம் கூ தல் 
காண்க. மயில், மைழ கி ைலக் கண்  தன் ேதாைகைய விாித்தா தவ  
இயல்பாதலால், தண் ைம யின் ழக்கம் மைழ ழக்கம் ேபால்வ  கண்  மயில் 
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ஆ வதாயிற் ெறன் றற்கு, "மைழெசத் தா ம்" என் ம், ம த நிலத்ேத ள்ள 
மயிெலன்றற்குப், "பழனமஞ்ைச" என் ம் கூறினார். 
 
    னலா ேவார் ெப ங் கூட்டமாகச் ெசன்  பல்வைக வாச்சியங்கள் இயம்ப 
நீர்விைளயாட்டயர்தல் பண்ைடநாைள மரபாத ன், "தண் னலா ந  ரார்ப்ேபா " 
என்றார். ெவவ்விய ேபார்த்ெதாழில் பயி ம் மறவர், ேபார்க்குாிய தடாாிப் பைறைய 

ழக்க, அதனிைச னலாட்டாரவாரத் ேதா  கலந்  ழங்கிற் ெறன்பதாம். கூழ், 
ெசல்வம்; ேசா மாம். ேவளாள ாில்லங்களில் உள்ள ஆேன கள் அம் ழக்கங் ேகட் , 
ம ண்  தம் ண் ரண்ெகாண்  ழங்கின ெவன்பார், "ஏ  மா  சிைலப்ப" 
என்றார்."ஆமாநல்ேல  சிைலப்ப" ( கு.315) என்  பிற  ம் கூ ப."ஏ மா  
சிைலப்ப என்ற  ஏ கள் ஒன்றற்ெகான்  மாறாக  ழங்க ெவன்ற வா" ெறன்ப  
பைழய ைர. ெச ம்பல, ெகா ம்பல  என் ழிப் பன்ைம ைறேய ஊர்கள் ேம ம் 
வயலகள் ேம ம் நின்றன. ஊர்கட்குச் ெச ைம ம், வயல்கட்குக் ெகா ைம ம் 
சிறப் த் த வன  ெவன ணர்க. 
 
    காவிாியா  கடெலா  கலக்குமிடத்  அ  ெகாண ம் வண்டல் தங்கி நாளைடவிற் 
ெப கிக் காவிாி பா ம் ம் னல் நா  பைடக்கப்பட்ட  (Delta) தாக ன், "காவிாிப் 
படப்ைப நன்னா" ெடனப்பட்ட . பைடப்  எனப்படல் ேவண் மாயி ம், அச் ெசால் 
நிலஞ் சுட்டா  ெபா ைளேய சுட்  நிற்ற ன், நில ஞ் சுட் ம் வைகயில் 
பைடப்ைபயாகிப் பின் "பட ப்ைப" ெயன வழங்குவதாயிற்ெறனக் ெகாள்க."ெடல்டா" 
என்ற பகுதிகைளப் பண்ைடேயார்"பட ப்ைப" ெயன வழங்கிய ேபால், ஹார்பர் 
( Harbour) எனப்ப ம் ைற கங்கைளப் பண்ைடத் தமிழர்"நாவாய்க் குளம்" என 
வழங்கினர் என ஆசிாியர். தி . சதாசிவப் பண் டாராத்தாரவர்கள் கூ கின்றார்கள். 
மகளிர் நலத் க்குச் சிறப் ைடய  நகரங்கைள ம் நா கைள ம் உவமமாகக் கூ வ  
பண்ைடேயார் மரபாத  ன், "நன்னாடன்ன ஒண்ெடா " ெயன்றார்."குட் வன், 
மரந்ைத யன்ன ெவன்னலம்" ( அகம். 376) என்  சான்ேறார் கூ வ  காண்க. 
 
    குைடச்சூல், சிலம் ; குைடச்சூைல ைடைமபற்றி, இப்ெபயர் ெப  
வதாயிற் ."குைடச்சூற் சித்திரச் சிலம் " (சிலப் 16: 118-9) என்பதற்கு, " ைடபட்  
உட்க ைவ ைடய சித்திரத் ெதாழிைல ைடத்தா கிய சிலம் " என்  உைர கூறி, 
"குைடச்சூல், குைடப த ெலன்பா  ளர்" என்  கூறினர் அ யார்க்கு நல்லார்; அதன் 
அ ம்பத ைர காரர், "குைடச்சூல், ைட தாழ்த்தல், ; உள் ட் டாழ்த்த மாம்" என் பர். 
சித்திரத்ெதாழில் நிைறந்  விளங்குமா  ேதான்ற, "வளங்ெக  குைடச்சூல்" என்றார். 
 
    ெப நல ைடயளா யி ந் ம், அடக்கத்ைதேய ெபா ளாகக் ெகாண்ெடா கிய 
சிறப்பினால்"அடங்கிய ெகாள்ைக" ெயன் ம், அக் ெகாள்ைகயின் பயன் கணவன்பால் 
சிவந்  னித்தற்குாிய காரணங்கள் உளவகிய வழி ம், அ  ெசய்யா  இன்ெசால் ம் 
பணி நைட ம் ெகாண் ப்ப  ேதான்ற"ஆறிய கற் " என் ம், இன்ன நன்னைடயால் 
மைனக்கு விளக்காய் வண் கழ் ெகாண்  யாவ ம் பரவ இ க்கும் நலம் 
விளக்குவார்"ேதறிய நல் ைச" என் ம் கூறினார்; பிற ம், விைன ற்றி மீ ம் 
தைலமகன் ேதர்ப்பாகற்குக் கூ ம் கூற்றில் ைவத் "தி நக ரடங்கிய மாசில் 
கற்பின்....அணங்குசா லாிைவ" (அகம் 114) என்ப  காண்க. 
 



 135

    இவ்வா  ேதவியின் குணநலம் கூறியவர், உ நலம் கூற ற் , "வண்டார் கூந்த 
ெலாண்ெடா " ெயன்றார். 
 
    51-57 நின்னாள்.....கிழேவாேய. 
 
    உைர: நின்நாள் திங்கள் அைனயவாக - ஒ  திங்களின் கால வள  நின் வாழ்நாளின் 
ஒ நாள் அளவாகுக; திங்கள் யாண் ேடார் அைனயவாக - நின் வாழ்நாளில் ஒ  
திங்களின் அள  ஓர் யாண் ன் கால வளவிற்றாகுக; ஆண்  ஊழி அைனயவாக - 
வாழ் நாளில் ஓர் யாண் னள  ஊழியளவிற்றாகுக; ஊழி ெவள்ளவாம் பினவாக - 
வாழ்நாளின் ஊழிக்காலெவல்ைல ெவள்ள ெமன் ம் காலெவல்ைலயின் 
அளவிற்றாகுக; என உள்ளி - என்  *க தி வாழ்த்திக்ெகாண் ; ெச மிக்கு உ ெமன 

ழங்கும் ரசின்- ேபாாில் ேமம்பட்  இ ேபால ழங்கும் ரசிைன ம்; ெப  
நல்யாைன - ெபாிய நல்ல யாைனகைள ைடய; இைற கிழேவாய்- இைறைமத் 
தன்ைமக் குாிேயாேன; யான் காண்கு வந்திசின்- யான் நின்ைனக் காண்பான் வந்ேதன் 
எ- . 
 
    உலகவர் கூ ம் திங்க ம், யாண் ம்,ஊழி ம் ெவள்ள ம் ைறேய நின் 
வாழ்நாளின் நா ம், திங்க ம், யாண் ம், ஊழி மாக *நீ க என்ப தாம். ஊழி, 
எண்ப  யாண் களின் கால வள  ேபா ம். பல ழிக ளின் எல்ைல ெவள்ள வரம்ப. 
"ெவள்ளவரம்பி ழிேபாகி ம், கிள்ைள வாழிய" (ஐங் 281) எனச் சான்ேறார் 
கூ தலால், காலக் கணக்கின் வரம்  ெவள்ளெமன்  ணியலாம். 
 
    பிறவியிேல இைறவனாதற்குாிய நன் மாண்பைனத் ம் ஒ ங்கு ெபற் த் 
ேதான்றினா ெனன்றற்கு, "இைற கிழேவாய்" என்றார். இைறவ னாதற்குாிய உாிைம, 
இயற்ைக யறிேவா  கல்வி ேகள்வி த யவற்றா ண்டாகும் ெசயற்ைக யறி ம் 
பிற ம் ெபற்றவழி ெயய் வதாக, அைவ யா ம் க விேல ைடய ெனன்றற்கு 
இவ்வா  கூறினாெரன ணர்க. 
 
    இ கா ங் கூறியவாற்றால், "விறன் மாந்தரன் விறன் ம க, நீ நீேராரைனைய,* 
இ விசும்பைனைய, ந்நீரைனைய, த்த சுற்றெமா  ெபா ந்  ேதான்றைல; 
ெகாற்றத் தி வின் உரேவார் உம்பல், ெகாங்கர் ேகாேவ, குட் வர் ஏேற, ழியர் 
ெமய்ம்மைற; மரந்ைதேயார் ெபா ந, வயவர் ேவந்ேத, ெப ம, ஓங்கு கேழாேய, 
ஒண்ெடா  கணவ, இைற கிழ ேவாய்; நின் நாள் திங்க ளைனயவாக, திங்கள் 
யாண்ேடா ரைனயவாக, யாண்ேட ஊழி யைனயவாக, ஊழி ெவள்ள வரம்பினவாக, 
என உள்ளி யான் காண்கு வந்திசின் என்பதாம். இனிப் பைழய ைரகாரர், "ம க 
உம்பல், ெகாங்கர் ேகாேவ, குட் வேரேற, ழியர் ெமய்ம்மைற, மரந் ைதயர் ெபா ந, 
வயவர் ேவந்ேத, வயவர் ெப ம, ஓங்கு கேழாய், ஒண்ெடா  கணவ, இைற கிழேவாய், 
ஈர ைடைமயின் நீேரா ரைனைய; அளப் ப ைமயின் விசும்பைனைய; ெகாள்ளக் 
குைறபடாைமயின் ந்நீ ரைனைய, த்த சுற்றெமா  ெபா ந்  ேதான் தைல 

ைடைய; ஆத லால், நினக்கு அைடத்த நாட்கள்,உலகத்தில் திங்களைனயவாக ெவன் 
ம்,நின் ைடய திங்கள் யாண்டைனயவாக ெவன் ம், நின் ைடய யாண்  

ஊழியாைனயவாக ெவன் ம், நின் யாண் ற் ெகாப்பாகிய அப்பல் ழி தம் 
மளவிற்பட்ட பலவாய் நில்லா  ெவள்ள வரம்பினவாக ெவன் ம், நிைனத்  
நின்ைனக் காண்ேபன் வந்ேதன் எனக்கூட்  விைன  ெசய்க" என்  கூ வர். 
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    இதனாற் ெசால் ய  அவன் தண்ணளி ம் ெப ைம ம் ெகாைட ம் சுற்றந் 
தழா ம் உடன்கூறி வாழ்த்தியவா றாயிற் . ஒளி  என்ப  தலாக நான்க ம், 
அறன் வாழ்த்த என்ப  தலாக இரண்ட ம், கட குப்ப என்ப  தலாக 
இரண்ட ம், காெழஃகம் பி த்ெதறிந்  என ஓர ம் வஞ்சி ய யாக வந்தைமயான் 
வஞ்சித் க்கு மாயிற் . 
 
    நின்னா ெளன்ப  கூன். 
 
    ஒன்பதாம் பத்  ல ம் உைர ம் ற் ம். 
 
    எட் த் ெதாைக ள் ஒன்றாகிய பதிற் ப்பத்  ல ம் ஆசிாியர், ஔைவ.சு. 

ைரசாமிப்பிள்ைள அவர்கள் விளக்க ைர ம் ந்தன. 
    ----------------------------------------------------------- 
 
    பதிற் ப்பத் ப் பதிகங்களின் பைழய ைரக் குறிப்    
 
    ப திற் ப்பத்திற் காணப்ப ம் பதிகங்கள் இைடக்காலச் ேசாழ  பாண் யர் கல் 
ெவட் க்களிற் காணப்ப ம் ெமய்க் கீர்த்திகள் ேபால  வரலாற் க் குறிப் க்ெகாண்  
எளிய நைடயில் அைமந்தி த்தலால் அவற் றிற்கு ஏைனப்பாட் க்கட் 
ெக திய ேபால உைரெய வ  ேவண்டா என இந் ைலப் பயி ம் மாணவர்கேள 
வி ம்பாராயினர். அதனால் அவற் றிற்கு இங்ேக உைர ெய தப்படவில்ைல. ஆயி ம், 
சிற்சில ெதாடர் கட்குப் பைழய ைரக் குறிப்  நல்ல விளக்கந் த கிற . அதனால், 
அ மட் ல் இங்ேக ஏட் ற் காணப்பட்டப ேய தரப்ப கின்ற . 
 
    இரண்டாம் பத் : இதன் பதிகத்  யவனர்ப் பிணித்ெதன்ற  யவனைரப் ேபா ள் 
அகப்ப த்தி ெயன்றவா . ெநய்தைலப் ெபய்  ைகபிற்ெகாளீஇ ெயன்பதற்கு 
அக்காலத் த் ேதாற்றாைர ெநய்ையத் தைலயிற் ெபய்  ைகையப் பிறகு பிணித்  
என்  உைரக்க. அ விைல நன்கலம் வயிரெமா  ெகாண்  என்ற  அந்த 
யவனாிைடப் பின்தண்ட  மாக அ விைல நன்கல ம் வயிர ங் ெகாண்  எ- . 
 
    ன்றாம் பத் : இதன் பதிகத்  அகப்பா எறிதைலப் பகற்றீ ேவட் டற்கு 
அைடயாக்கி ைரக்க, தியைர மதி றழ் மரபின்தழீஇ மண் வகுத் தீத்ெதனக் கூட் த் 
தன் குலத்தில் தனக்கு தியாைர மதிேயா ெடாத்த தன் தண்ணளியால் 
தழீஇக்ெகாண்  அவர்க்குத் தன் நாட்ைட பகுத் க் ெகா த்ெதன ைரக்க. இ கட  
ெமன்ற , தன்னதாய  ேமல்கட ம் பிற நாட்டதாய்ப் பின்  தான் ெபா ெகாண்  
தன்னா டாக்கிய நாட் ற் கீழ்கட ம் எ- . க ங்களிற்றியாைனப் ணர்நிைர நீட்  
இ கட னீ  ெமா  பகலா  ெயன்ற , அவ்வி  ந்நீ ம் ஒ  பக ேல வ ம்ப  
யாைனகைள நிைரத்  அைழப்பித்  ஆ  எ- . அயிைர பைரஇ ெயன்ற  
தன்னாட்  அயிைர ெயன் ம் மைலயில் வா ம் ெகாற்றைவக் கட ைளத் தன் 
குலத் ள்ளார் ெசய் வ ம் வழிபா  ெகடாமல் தா ம் வழிபட்  எ- . ஆற்றல் சால் 

ன்ேபா  கா  ேபாந்தெவனக் கூட் க. ெந ம்பாரதாயனார் தனக்கு ன்ேன றந்  
கா ேபாக, அ கண்  தா ம் ற ள்ளம் பிறந்  றந்  காட் ேல ேபான எ- . 
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    நான்காம் பத் : இதன் பதிகத் க் கடம்பின் ெப வாயிெலன்ற  அந் நன்ன ைர. 
நிைலச்ெச  ெவன்ற  அந்நன்னன் நாேடா ஞ் ெசய்த ேபாாிைன. 
 
    ஐந்தாம் பத் : இதன் பதிகத் க் கட ட் பத்தினி ெயன்ற  கண்ணகிைய. 
இ ம்பிெலன்ற  இ ம்பாதவனத்ைத. றம் - அவ் விடம். வா ைழ கழித்த ெபண் ர் 
என்ற , அப்பைழயன் ெபண் ைர. கூந்தல் ரற்சி ெயன்ற  அவர் கூந்தைல யாிந்  
திாித்த கயிற்றிைன. குஞ்சர ெவா ைக ட் ய  அப்பைழயன் ேவம்பிைன 
ஏற்றிக்ெகாண்  ேபாதற்கு. கு க்குாிேயா ெரன்ற  அரசிற்குாியாைர. 
 
    ஆறாம் பத் : இதன் பதிகத் த் தண்டாரணிய ெமன்ற  ஆாிய நாட் ேல 
உள்ளேதார் நா . கபிைல ெயன்ற  குராற்பசு. 
 
    ஏழாம் பத் : இதன் பதிகத்  ஒ தந்ைத ெயன்ற  ெபாைறயன் ெப ந்ேதவியின் 
பிதா ைடய  ஒ  ெபயர். ேவள்வி ஆக்கிய ெபா தின் அறத் ைற ேபாகி ெயன்ற  
யாகம் பண்ணின காலத்திேல மற் ள்ள அறத் ைறகைள ம் ெசய்  த்  எ- . 
மாயவண்ணைன மன றப் ெபற்ெறன்ற  தி மாைல வழிபட்  அவ ைடய மனம் 
தன்பாேல யாம்ப  ெபற்  எ- . ேராசு மயக்கி ெயன்ற  தன் ேராகித னி ம் தான் 
அறெநறி யறிந்  எ- . சி ற ெமன்ற  சி  ெகாைட. 
 
    எட்டாம் பத்  : இதன் பதிகத் க் ெகால் க்கூற்ற ெமன்ற . ெகால்  மைலையச் 
சூழ்ந்த மைலகைள ைடய நாட் ைன. நீர் கூர் மீமிைச ெயன்ற , அந்நாட்  நீர் மிக்க 
மைலயின் உச்சிைய. ெநாச்சிதந்ெதன் ற , தக ர் மதிைலக் ைகக்ெகாண்  எ- . 
 
    ஒன்பதாம் பத் : இதன் பதிகத்  விச்சி ெயன்பான் ஒ  கு நில மன்னன். வஞ்சி 

ர்த் தந்  என்ற , அவர்கைள ெவன் ெகாண்ட ெபா ள்கைள. பசு ம் 
எ ைம ம் ஆ ெமன்பா  ளர். அைமச்சியல் ைம ர்கிழாைனப் ேராசு மயக்கி 
ெயன்ற  தன் மந்திாியாகிய ைம ர் கிழாைனப் ேராகிதனி ம் அறெநறி 
யறிவானாகப் பண்ணி எ- . 
    ---------------------- 


