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பதிப் ைர 
 
    உலகில் வாழ் மக்கட்ெகல்லாம் உட ம் உள ம் உணர் ம்ேபால் திகழ்வன அறம் 
ெபா ள் இன்பம் என் ம் ம் தற் ெபா ள்கள். இவற்ைறேய பண்பட்ட நாகாிகம் 
வாய்ந்த லவர் ெப மக்கள் தம் ெபாய்யா நாவால் பாட்டாக ம், லாக ம் உலகுக்கு 
அளித்  உதவி ள்ளார்கள். 
 
    ‘ஞாலம் அளந்த ேமன்ைமத்’ தமிழ் ெமாழியகத்  வரலாற் க் காலத் க்குப் 
பல்லாயிர ஆண் களின் ன்னேம ‘ஆன்றவிந் தடங்கிய ெகாள்ைகச்’ சால்  வாய்ந்த 
வாய்ைமேய பா ம் ய்ைமப் லவர்களால், எண்ணிறந்த பாடல்கள் 
யாக்கப்ெபற் ள்ளன. பா ய லவர்க ம் அளவில்லாதவர்கேளயாவர். 
 
    எம்ெமாழிக்கண் ம் காணப் ெபறாததாய், ஈ ம் எ ப் மின்றித் தமிழ்ெமாழிக்கண் 
நின்  நில வ , ெபா ளதிகாரெமன் ம் ெத  சிறப்  வாய்ந்த அ ள் லாகும். 
இ , மாண்  மக்கள் ஒ கலாற்றிைன வகுத் க் காட் வ . ஒல்காப்ெப ம் கழ்த் 
ெதால்காப்பியராம் ெசந்தமிழ்ச்சான்ேறாரால் ெசய்யப்ெபற்ற . இவர் காலம் ஏறத்தாழ 
ஐயாயிரத்த  யாண் கட்கு ன் என்ப. இதன்கண் அகத்திைண, றத்திைண என 
இ ெப ம் பிாி கள் காணப்ப ம். அகத்திைணக்கண் உணர் நிைலயாம் இன்ப 
ஒ கலா  விாித்  விளக்கப்பட் ள்ள . றத்திைணக்கண் உடல் உளங்களின் 
நிைலயாம் அறம் ெபா ள்கள் பல்ேவ  ைறகளாக வகுத்  விளக்கப்ெப கின்றன. 
 
    ெதால்காப்பியனார்க்கு ன் ம் பின் ம் வாழ்ந்த ெசந்நாப் லைமச் ெசல்வர்களால் 
யாக்கப்ெபற் க் கடல்ேகாள்களா ம், ேபணாப் ெப ங்குைறயா ம் 
கிட்டாெதாழிந்தன ேபாக, எஞ்சியவற்ைறப் பாட்ெடன ம் ெதாைகெயன ம் கூட் த் 
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ெதாகுத்தனர். அைவ, பத் ப்பாட்ெடன ம் எட் த்ெதாைக ெயன ம் ெபயர் ெபற்  
வழங்கி வ கின்றன. எட் த் ெதாைக நற்றிைண, கு ந்ெதாைக, ஐங்கு , 
பதிற் ப்பத் , பாிபாடல், க த்ெதாைக, அகநா , றநா  எனப் ெபயர் 
ெப ம். இத்ெதாகுப்பின்கண் ஆ  அக ம் இரண்  ற ம் காணப்ப கின்றன. 
அகத்ைத ம் ன்றாக அைமத்  ஒவ்ெவான்றன் ஈற்றி ம் ஒவ்ெவா  றம் 
அைமத் ள்ளார்கள். இவ்வைமப் , அகம், ைகக்கிைள ஐந்திைண ெப ந்திைண 
என ம், றம், சிறப் ம் ெபா ம் என ம் பிாிந்ெதா ங்கிய ம் அ ைமையப் 

லப்ப த் ம். 
 
    றநா ற்றின்கண், அற ம் ெபா  தலாக வாழ்க்ைகக்கு இன்றியைமயாத 
‘மறம், மானம், மாண்ட வழிச்ெசல , ேதற்றம்’ த ய நற்பண் க ம், கடைம ம், 
உற் ழி தவி க்கும் நற்றிற ம், உயிெரா  ெக மிய ெசயிர்தீர் நட் ம், 
ெசங்ேகான்ைம ம், கட ட்பற் ம், பற் ம் பைகைமெயா  ெபா  நைகைமைய 
நாெடலாம் ெப க்கும் நல ம், கழ் ெப க்கும் ல ம் பிற ம் ெசறிந்  காணப்ப ம். 
 
    இைவேய உழ , வாணிகம், அரசியல், ெபா ளாக்கம், ஒற் ைம, கு உயர் , 
கைலப்பண்  த ய வளர்ந்ேதாங்குவதற்கு உ ைணயாவன. இந் ன்கண் 

ற் க்கணக்கினரான சங்கச்சான்ேறார்களால் பாடப் ெபற்ற நா  பாட் க்கள் 
அைமந் ள்ளன. பண்ைடய உைரயாசிாியர் ஒ வர் இ ற்  அ பத்ெதான்ப  
பாடல்க க்குச் ெசவ்விய உைரெயான்  இயற்றி ள்ளனர். ஒவ்ெவா  பாட் ம் 
பா ேனார், பாடப்பட்ேடார், திைண, ைற த யைவக ம் ேசர்க்கப்பட் ள்ளன. 
எஞ்சிய பாட் க க்கு இ கா ம்யா ம் உைர ெய தி ெவளிப்ப த்தவில்ைல. 
அத்ெதாண் ைனச் ெசய்ய, நம் கழகம் ன் வந்த . அதைனச் ெசய்  க்கச் 
‘சித்தாந்த கலாநிதி’ ஆசிாியர் ஒளைவ சு. ைரசாமிப் பிள்ைள அவர்கள் வாய்ப்பாக 

ன் நின்றனர். 
 
    இவர்கள் உைரயில் பண்ைட ைரயாசிாியர் உைரைய அ ெயாற்றி எளிதில் ாிந்  
ெகாள் மா  கண்ணழித் ம், ஏைனயவற்றிற்குப் த்தம் திய ெசவ்விய உைர 
கண் ம், உைர விளக்க ம், ஆராய்ச்சிக் குறிப் ம், வரலாற்  உண்ைம ம், 
இவ் ண்ைமைய வ த்த ஆங்காங்ேக கல்ெவட்டாராய்ச்சிக் குறிப் க ம், தக்க 
அகப் றச் சான் க டன் நன்கு விளக்கி ள்ளைம காணலாம். உைரயின் திட்ப ட்பச் 
சிறப்ேபார்ந்  அண்ணாமைலப் பல்கைலக்கழகத் தமிழ்த் ைறத் தைலவ ம் தமிழ்ப் 
ேபராசிாிய மாகிய டாக்டர் அ. சிதம்பரநாதச் ெசட் யார் அவர்கள் அணிந் ைர 
நல்கி ள்ளார்கள். 
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    இந் ைலத் தனித்தனி இ  பாட் கள் ெகாண்ட இ ெப லாகக் ைகயடக்க 
வாய்ப்பைமய அச்சிட் ள்ேளாம். தற் பகுதி 1947 இல் ெவளிவந் ள்ள . 
அைதப்ேபாலேவ இதைன ம் தமி லகம் ேபாற்றி யாதிாிக்குெமன நம் கின்ேறாம். 
இந் ல்உண்ைமயான தமிழக வரலாறாகும். ேமல் தமிழக வரலாற்ைற விாித்ெத  
ேவார்க்கும், தமிழ்ப் பற் ம் நாட் ப்பற் ம் ெகாண்  அன் ம் அ ம் ஆண்ைம ம், 
ஒற் ைம ம் நட் ம் வாய்ந்  வி மிய ஒ க்கம் ஒ கி வாழவிைழ ம் யாவர்க்கும் 
உ ைணயாக நிற்ப  இந் ேல யாகும். இதன்கண், ஏட் ப்ப கள் பல ெகாண்  
ஒப் ேநாக்கித் தி ந்திய பாடங்கள் அைமக்கப் ெபற் ள்ளன. இதைன மாணவர்கள், 
ஆசிாியர்கள், ெப மக்கள் ேபாற்றிக் கற் த் தமிைழ ம், நாட்ைட ம் பண்ைடய 
நிைலேபால் உலகுக்கு வழிகாட் யாகச் ெசய்வார்களாக. 
 
    இச் சிறந்த அாிய ெபாிய ைரைய ஆக்கித்தந்த ‘சித்தாந்த கலாநிதி’ ஆசிாியர், 
ஒளைவ சு. ைரசாமிப் பிள்ைள யவர்க க்குக் கழகத்தார் நன்றி உாியதாகின்ற . 
 
    ைசவசித்தாந்த ற்பதிப் க் கழகத்தார். 
    -------------    
 

ன் ைர 
 
    சங்ககாலச் சான்ேறார்கள் அவ்வப்ேபா  பா ய றத்திைணக்குாிய பாட் க ள் 
நா  பாட் கைளத் ேதர்ந் , பண்ைடநாைளச் சான்ேறார் ஒ வரால் 
ெதாகுக்கப்ெபற்ற , இப் றநா  என்ப  உலகறிந்த ெசய்தி. இதன் தல் 
இ  பாட் கள் ஒ  பகுதியாக ன்  ெவளியிடப்ெபற்றன; இப்ேபா  201 தல் 
400 பாட் கள் ெகாண்ட இரண்டாம் பகுதி ெவளிவ கின்ற . 
 
    இப் றநா ற்றின் சிறப் ம், இதன்பால் தமிழ்மக்கள் ெகாண் க்கும் அன் ம் 
மதிப் ம் இந் ற்கண் அடங்கியி க்கும் வரலாற் க் குறிப் களின் மாண் ம், 

தற்பகுதியின் ன் ைரக்கண் சிறப்பாக எ த் ைரக்கப் ெபற் ள்ளன. இம் 
ன் ைரக்கண் இவ் ெவளியீட் க்கு அ ப்பைடயாய் நின்ற குறிப்ைபத் ெதாிவிப்ப  
ைறெயன்ப  பற்றி அதைனச் சு ங்க உைரக்கின்றாம். 

 
    சுமார் இ பத்ைதந்  யாண் கட்கு ன், யான் கரந்ைதப் தமிழ்ச் சங்கத்தில் இ ந்  
தமிழ்த் ெதாண்டாற்றியேபா , தஞ்ைச சில்லா அாித் வாரமங்கலத் க்கு 
அண்ைமயி ள்ள பள்ளி ர் என் ம் சிற் ர்க்கு என் நண்பெதா வ டன் 
ெசன்றி ந்ேதன். அங்ேக கி ட் ணசாமி ேசைனநாட்டாெரன்ற தமிழாசிாியெரா வர் 
வாழ்ந்  வந்தார். அவர்பால் ெதால்காப்பியத்  எ த்ததிகாரத் க்கு இளம் ரண ைர 
ெயான்  இ ந்த . அதைனப் பிரதிபண்ணிக்ெகாள்ள ேவண் ெமன்ற வி ப்பத்தால் 
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அவ் ாிேலேயயான் சில நாட்கள் தங்கிேனனாக, எனக்கும் அவ க்கும் நட்  திர, 
அவர் வாயிலாக அாித் வாரமங்கலத்தில் வாழ்ந்த தமிழ்ச் ெசல்வ ம் அாிய 

லவ மாகிய தி . வா. ேகாபாலசாமி ரகுநாதராசாளியார் அவர்கைள ம் அவர்பால் 
நட் ற்றி ந்த பின்னத் ர், தி . அ. நாராயணசாமி ஐயர், ேகாழவந்தான், தி . 
அரசஞ்சண் கனார் த ய பல லவர்கைள ம் பற்றிப் பல ெசய்திகைளக் ேகட்  
மகி ம் வாய்ப் ைடயனாேனன். அவ்வாறி க்ைகயில், ஒ நாள் யான் தி . டாக்டர். 
உ.ேவ. சாமிநாைதயர் ெவளியிட்ட றநா  இரண்டாம் பதிப்  ஒன்ைறப் 

த்தம் திதாக வாங்கிச் ெசன்ேறன். அதைனக் கண்ட ம் ேசைனநாட்டாரவர்கள் ஒ  
ெசய்திையத் ெதாிவித்தார்கள். தி . இராசாளியார் அவர்கள் பால் றநா ற்  ஏ  
ஒன்  இ ந்ததாக ம், அதைன ஒ  கால் தம்மிடம் தந்  தி த்தமாகப் 
ப ெய க்குமா  பணித்ததாக ம், அதைனத் தாம் அழகாக எ திைவத்தி ப்பதாக ம், 
என்னிடம் ெசல் ச் சில நாட்க க்குப் பிறகு அக் ைகப் பிரதிைய ம் காட் னார். அப் 
பிரதிைய ம் அச்சாகியி ந்த றநா ற்ைற ம் ஒப் ேநாக்கியதில் ற்பகுதியில் 
ேவ பா கள் மிகுதியாகக் காணப்படவில்ைல; பின்னர் 200 பாட் கட்கு ேம ள்ள 
பகுதிகைள ஒப் ேநாக்கியேபா , சில பாட் களில் அச்சுப் பிரதியில் வி பட் ந்த 
சில அ க ம் சிலவற்றில் சில தி த்தங்க ம் காணப்ெபற்றன. அவற்ைற மட் ல் 
அச்சுப் பிரதியில் ஆங்காங்ேக குறித் க்ெகாண்ேடாம். அவ்வா  ஒப் ேநாக்கும் பணி 
1927 ஆம் ஆண்  சூன் மாதம் 27 ஆம் நாள் ற்ற . ஆயி ம் இப்பிரதி தி . 
டாக்டர் ஐயரவர்கட்குக் கிைடக்கா  ேபான  பற்றி என் மனதில் ஐயெமான்  
ஊசலா க் ெகாண் ந்த  நிற்க. 
 
    பின்ெபா கால், எனக்கு இளைமயில் தமிழறி த்திய ஆசிாிய ம் திண் வனம் 
A.A.M. ைஹஸ்கூ ல் தமிழாசிாியராய் இ ந்தவ மான சீகாழி தி .ேகாவிந்தசாமி 
ெரட் யாரவர்கள் ைவத்தி ந்த ஐங்கு  ற் க் ைகெய த் ப் ப ைய ம், அச்சாகி 
ெவளிப்பட் ந்த ஐங்கு  ற்ைற ம் ஒப் ேநாக்கும் வாய்ப் ப்ெபற்ேறன். அப்ேபா  
அச்சுப் பிரதியில் காணப்படாத சில ேவ பா கள் கிைடத்தன. அதனால், டாக்டர் தி . 
ஐயரவர்க ைடய யற்சிக்கும் அகப்படாத நிைலயில் ஏ கள்பல தமிழ்நாட் ல் 
உள்ளன என்  ஐயம் ெதளிந்ேதன். இத் ெதளிவால் பைழய ஏ கைளத் ேத வதில் 
ேவட்ைகெயான்  என் உள்ளத்ேத கிளர்ந்ெத வதாயிற் . இதன் பயனாகேவ, 
ைசவசித்தாந்த ல்க ள் சிறப் ைடய ெவான்றாகக் க தப்ப ம் ஞானாமிர்தத் க் 
குாிய ஏ கள் தி க்ேகாவ ர்த் தா க்கா சி ம ைர (ஏனாதிவா ) யினின் ம், 
தி ெநல்ேவ க் கண்ைமயி ள்ள இராசவல் ரத் ச் ெசப்பைறயினின் ம் 
பிறவிடங்களினின் ம் கிைடத்தன. 
 
    இந்நிைலயில் யான் ெவளியிட்ட ஐங்கு  சார்பாக டாக்டர் தி . ஐயரவர்கட்கும் 
எனக்கும் நைடெபற்ற க தப்ேபாக்குவரவால் ஏ  ேத  ஒப் ேநாக்கி இன் ம் 

யற்சியில் எனக்குண்டான ேவட்ைக திண்ணிதாய் ேமன்ேம ம் ய மா  ெசய்த . 
என் யற்சியின் திண்ைம கண்ட நல்லறிஞர் சில ைடய ைணயால் பதிற் ப்பத் , 
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நற்றிைண ஆகிய இவற்றின் ஏ கள் கிைடக்கப்ெபற் ப் திய பாட ேவ பா க ம் 
தி த்தங்க ம் கண்  இன் ற்ேறன். 
 
    இந்நாளில் இம் யற்சிகட்குப் ெபா தவி ெசய் ம் ெசல்வர்கள் அாியராய் 
இ ப்ப  கண்  யான் மனம் தளர்ந்தி ந்தேபா  ெதன்னிந்திய ைசவசித்தாந்த 

ற்பதிப் க்கழக அைமச்சராய் இ ந்த தி . வ. தி வரங்கம் பிள்ைளயவர்கள், 
இவ்வாராய்ச்சிகைள த் க் ெகாண்  உைரயில்லாத பகுதிகட்கு உைர ம் 
எ தினால் இவற்ைறக் கழகத்தின் வாயிலாகேவ ெவளியிடலாெமனக் 
கட் ைரத்தார்கள். சின்னாட்குப்பின் அவர்கள், இம் மண் லக வாழ்ைவ நீத்ேதகிய  
எனக்குப் ெப வாட்டத்ைத ண் பண்ணிற் ; ஆயி ம், அவர்க ைடய உாிய 
தம்பி ம் என் இனிய நண்ப மாகிய தி . வ. சுப்ைபயா பிள்ைளயவர்கள் என்ைன 
ஊக்கினார்கள். யா ம் என் பணிையச் ெசய்  வந்ேதன். 
 
    இச் சூழ்நிைலக்கிைடயில் யேசாதர காவிய ஏெடான்  கிைடக்கப் ெபற்  அதற்கு 
உைர கண்  கழகத்தின் வாயிலாக ெவளியிட்ேடன். அ  ம் நிைலயில் 
காலஞ்ெசன்ற, பண் த நாவலர். தி . ந. . ேவங்கடசாமி நாட்டாரவர்கள் 
மணிேமகைலயில் வ ம் சமய பகுதிக்கும் த க்கப் பகுதிக்கும் உைர கா மா  
பணித்தார்கள். அப்ேபா  யான் தி ப்பதி,  ேவங்கேடஸ்வரர் ஓாியண்டல் 
கல் ாியில் தமிழாசிாியனாக இ ந்த  அவ் ைரப்பணிக்குச் சிறந்த ஆதரவாயிற் ; 
அங்ேகயி ந்த வட ற் ேபராசிாியர்களா ம் ல் நிைலயத்  ல்களா ம் நான் 
ெபற்ற நலங்கள் பலவாகும். ஆயி ம், இைடயீடாகத் ேதான்றிய இப் பணிகளால் 
பதிற் ப்பத்  உைரப்பணி ம் றநா ற்  உைரப்பணி ம் காலத் தாழ்  ெபற்றன. 
 
    பின்னர், யான், அண்ணாமைலப் பல்கைலக் கழகத்  ஆராயச்சிப் பகுதித் தமிழ் 
விாி ைரயாளனாய் வந்ேதனாக, அந்நாளில் தமிழ்த் ைறத் தைலவராயி ந்த தி . கா. 
சுப்பிரமணியப் பிள்ைள, M.A., M.L., அவர்கள் ஞானாமிர்தத்ைதச் ெசம்ைமெசய்  
ெவளியி மா  பணித்தார்கள். அ  ெசய்  வ ங்கால் அண்ணாமைலப் பல்கைலக் 
கழக ஆராய்ச்சித் ைற விாி ைரயாளரான தி  T.V. சதாசிவப் 
பண்டாரத்தாரவர்க ைடய இனிய நட்ைபப் ெபற் க் கல்ெவட் களின் வரலாற்  
மாண் ம் இன்றியைமயாைம ம் உணர்ந்  அவற்ைறப் ப த்தறிதற்கு ேவண் ம் 
பயிற்சி ம் அவர் ைணயால் ெப ம் ேப ைடயனாேனன். அப் பயிற்சியால் 
சங்ககாலச் சான்ேறார் பல ைடய ஊர்கைள ம், ெபயர் மர கைள ம், 
நாட் வரலா கைள ம் அறிந்  ெகாள்வ  இனி  இய வதாயிற் ; சங்க ற் 

லவர் பலைரப்பற்றிய அாிய குறிப் கைளக் கல்ெவட் கைளக் ெகாண் ம் ேநாில் சில 
இடங்கட்குச் ெசன்  கண் ம் அறிந்  ெகாண்ேடன். 
 
    இச்ெசயல்கட்கிைடேய யேசாதரகாவியத்தின் சார்பாக என்னிடம் வந்த ர் தி . 

ரணசந்திரநயினார் வாயிலாகச் சூளாமணிேய கள் நான்கு வரப்ெபற் , அப்ேபா  
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தமிழ்த் ைறத் தைலவராக இ ந்த ேபராசிாியர் தி . T.P. மீனாட்சிசுந்தரம் 
பிள்ைளயவர்கள்பால் ேசர்த்ேதன். அவர்கள் தி . ெவள்ைளவாரணம் அவர்கைள ம் 
என்ைன ம் ஒ ங்குைவத்  அதைன ஆராய்ச்சி ெசய்தார்கள். 
 
    இவ்வா  இைடயிைடேய ேதான்றிய தமிழ்ப்பணிகளால் ெமல்ல நடந்  ேபாந்த 
சங்க ல் உைரப்பணி ம் ற் ப்ெபற்ற . ெபற ம், ைசவசித்தாந்த ற்பதிப் க் 
கழகத்தார் றநா ற்ைற ெவளியிடத் ெதாடங்கினர். ைகக்கடக்கமாக அைமதல் 
ேவண்  1-200 பாட் க்கைள ஒ  பகுதியாக ம், எஞ்சியவற்ைற ஒ  பகுதியாக ம் 
ெவளியிடக் க தி ற்பகுதிைய 1947 இல் ெவளியிட்டனர். பின்னர்ப் பதிற் ப் பத்  
உைரயிைனத் ெதாடங்கி 1950 இல் த்  ெவளியிட்  இப்ேபா  றநா ற்  
இரண்டாம் பகுதிைய ெவளியி கின்றனர். 
 
    தற்பகுதியிற் ேபால இவ் விரண்டாம் பகுதியி ம் ஒவ்ெவா  பாட் க்கும், 
பா ேனார், பாடப்பட்ேடார் வரலா , பாட் ன் க த் , உைர, உைரவிளக்கம் 
ஆகியைவ தரப்ெபற் ள்ளன. பாட ேவ பா க ம் அவற்ைறப்பற்றிய குறிப் க ம் 
அவ்வப்பாட் ன் உைர விளக்கம் த ய பகுதிகளில் குறிக்கப்ெபற்றி க்கின்றன. 
சங்கச் சான்ேறார்கைளப்பற்றிக் கிைடத்தவரலாற் க் குறிப் கட்ேகற்ற ஆதர  நல்கும் 
கல்ெவட்  த ய சான் கள் விடாமல் ஆங்காங்ேக காட்டப்பட் ள்ளன. 
பாடப்பட்ேடார் ெபயர் ெதாியாவிடத் ப் பா ேனார் ெபய ம், இ வர் ெபய ம் 

லப்படாதவழிப் றத் ைறப் ெபய ம் பாட் க்க க்குத் தைலப்பாக இப்பகுதியில் 
தரப்ெபற் ள்ளன. இன் ம் எத்தைனேயா பல கல்ெவட் க ம் (Inscriptions) 
ெசப்ேப க ம் (Copper plate grants) பழந்தமிழ் ல்க ம் ெவளிவராமல், 
ெதளிவின்ைம, பற்றின்ைம, ெபா ளின்ைம உள்ளமின்ைம த ய ைமயி ட்பிழம்பில் 

ைதந்  மைறந்  கிடத்தலால், இந் ற்கண் காணப்பட்ட வரலாற் க் குறிப் கைள 
ந்த பாகக் ேகாடற்கு இடமில்ைல; ஆயி ம், அைவ ம் 

ெவளியாகுங்கா ம் இக் குறிப் கைள ேமற்ெகாள்வ  அறிஞர்கட்குத் தவறாகா . 
 
    "பாழான இந்தப் பழந்தமிழ் ஏ கைளத் ேத த் திாிந்  ஆராயந்  கழித்த உங்கள் 
காலத்ைத B.O.L., M.O.L. என்ற பட்டங்கைளப் ெப வதற்குக் கழித்தி ந்தால் 
உங்கள  வாழ்க்ைக, ெபா ள்நிைலயில் மிக்க சிறப் ெபற்றி க்கும்," என்  என் 
நண்பெரா வர் என் சங்க ல் ெவளியீ கைள ேநாக்கி என்பால் ெகாண்ட 
உண்ைமயன்பினால் கழறிக் கூறினார். ெபா ள்நிைல ேநாக்கி அவர் கூறிய 
ெபா ைர உண்ைம ைரேய; அதைன எண்ணி ஒ கால் உள்ளம் அைலயி ம் பிற 
எக்காலத் ம் இந்த இனிய தமிழ்ப்பணியிேல அதைன உைறப் ற்  நிற்பித்  இதைன 
இவ்வளவில் ற் வித்த தமிழ்த்தாயின் தண்ணிய தி வ ைளேய வியந்  
பர கின்ேறன். 
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    யான் ெசய்  ேபாந்த ஆராய்ச்சிகட்கு ேவண் ம்ேபாெதல்லாம் அறி த் ைண ம் 
ஊக்க ம் காட்  இன் த்திய ேபரறிஞர்க ம் அண்ணாமைலப் பல்கைலக் கழகத்  
ஆராய்ச்சித் ைற விாி ைரயாளர்க மான தி . T. V. சதாசிவபண்டாரத்தார், தி . 
ெவள்ைளவாரணனார் ஆகிய தி வாளர்க ைடய அன் ம் நன்றி ம் என் ெநஞ்சில் 
என் ம் நின்  நில கின்றன. ஞாமாமிர்த ஏ , நற்றிைணேய  த ய ஏ கைள 
உடனி ந்  ஒப் ேநாக்கற் கண் ம், றநா ற் ப் பாட ேவ பா கைள 
ஆரா மிடத் ம், கல்ெவட் க் குறிப் கைளத் ெதளி ங்கா ம் என் இனிய நண்பர் தி . 
ெவள்ைளவாரணனாம் அவர்கள் ெசய்த உதவி நிைனத்ெதா ம் அறி க்கு 
இன்பந்த ம் நீர்ைமயதாகும். 
 
    இவ் ைர க்கு இனிய க ைர எ திச் சிறப்பிக்கும் அண்ணாமைலப் 
பல்கைலக் கழகத் தமிழ்த் ைறத் தைலவர் தி . டாக்டர். அ.சிதம்பரநாத ெசட் யார் 
அவர்கள  ண்மாண் லைம நல ம் சிறந்த ஆராய்ச்சித் திற ம் தமி லகு அறிந்  
பாராட்  இன் கின்ற . அவர்கள் தங்கட்குள்ள பல அ வல்கட்கிைடேய 
இவ் ைரயிைன அன்  கூர்ந்  ஆராய்ந்  அழகிய அணிந் ைர தந்  சிறப்பித்த  
நிைனந்  அவர்கட்கு என் மனம் ெக மிய நன்றி உாியதாகின்ற . 
 
    அண்ணாமைலப் பல்கைலக் கழகத்தி ந்  பணி ாிந் ெதா கிய எனக்குப் பல 
நல்ல வசதியிைனச் ெசய்  என் தமிழ்ப்பணிக்கு ேவண் ம் ஆதர ம் அன் ம் நல்கும் 
‘ம ைர மீனா ி மில்ஸ்’ உாிைமயாளர் ெப ந்தமிழ்ச் ைசவ வள்ளல் உயர்தி . க . 

த் , தியாகராச ெசட் யார் அவர்கள  ெப நலம் லவர் பா ம் க ைடயதாகும். 
 
    எளி  இனி  விைரவில் விைலயாகிப் ேப தியம் த ம் ைறேய நிைனந்  
மாணவர் பயி ம் பள்ளிகட்குாிய பாடப் த்தக ெவளியீட் ேல இன்ைறய த்தக 
ெவளியீட்  வாணிக லகு ேப க்க ம் க த் ம் ெகாண்  இயங்குதலால், இவ் 

ைர ல் ேபா ம் ெப ல்கைள ெவளியிடற்கு இடமில்லாதி க்க ம், "இவற்ைற 
ெவளியி வதற்கும் யாம் அஞ்ேசாம்" என்ற மனத்திண்ைம ெகாண்  தளரா  தவிரா  
ெப ல் ெவளியீ களால் உயர்ந்  நிற்கும் ெதன்னிந்திய ைசவசித்தாந்த ற்பதிப் க் 
கழகத்தார் இதைன அழகுற அச்சிட்  ெவளியி வ  குறித் த் தமி லகம் அவர்கட்கு 
என் ம் நன்றி பாராட் ம் கடைம ைடய . 
 
    பரந்த லைம ம் சிறந்த ெசல்வாக்கும் நிைறந்த ஆதர ைடய தக்ேகார் 
ெசய்தற்குாிய இத் தமிழ்ப் ெப ம்பணியில் ஒ  தகுதி ம் இல்லாத என்ைன ம் 
ஈ ப த்தி ஆட்ெகாண்ட ம் அங்கயற் கண்ணிெயா  ஆலவாய் அமர்ந்த 
ெசாக்கப்ெப மான் தி வ கள் எக்கா ம் என் ெநஞ்சினின் ம் நீங்கா  நில க என 
என் மனெமாழி ெமய்களாற் பர கின்ேறன். 
 
        "ஞாலம் நின் க ேழமிக ேவண் ம்ெதன் 
        ஆல வாயில் உைற ம்எம் ஆதிேய" 
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     ம ைர ஒளைவ சு. ைரசாமி. 
    22.8.1951 
    ------------------ 
 

அண்ணாமைலப் பல்கைலக்கழகத் தமிழ்த் ைறத் தைலவ ம் தமிழ்ப் 
ேபராசிாிய மாகிய டாக்டர். அ. சிதம்பரநாத ெசட் யார் M.A., P.H.D., அவர்கள் 

அணிந் ைர 
 
    எட் த்ெதாைக ல்களில் ஒன்றாகிய றநா , பண்ைடத் தமிழகத்தின் அரசியல் 
நிைலைமைய ம் கு வாழ்க்ைகயிைன ம் ெபா ளாதாரச் ெச ைமயிைன ம் லவர் 
ெப மக்களின் உள்ளத் ணர் கைள ம் ெதாிவிக்கு கமாக, இக்காலத் தமிழ்மக்கள் 
ெநஞ்சில் அரசியற் சீர்தி த்தங்கைளத் ேதாற் விக்கும் ல்களில் தைலயாய . 
இதைனப் பைழய ைர டன் 1894 ஆம் ஆண்  மகாமேகாபாத்தியாய டாக்டர். 
உ.ேவ. சாமிநாத ஐயரவர்கள் தற்பதிப்பாகெவளியிட்டார்கள். ஐயரவர்களால் 
பதிப்பிக்கப்ெபற்ற ல்களில் நான்கு ைறக்கு ேமலாகப் பல பதிப் கைளப் ெபற்  
இந் ல் ெவளிவந்தி த்தெலான்ேற தமிழ்மக்கள்உள்ளத்திற்கு எ ச் சித ம் ல்களில் 
தைலைமயான  இஃெதன்பதைன ெவளிப்ப த் ம். 
 
    சங்ககாலத் தமிழ்ப் லவர்கள் மக்கள் வாழ்வில் அைமந்த நல் யல் கைளேயதம் 
பாடல்களிற் பாராட் னார்கள். தீைம ெசய்ேவார் ேவந்தராயி ம் அஞ்சா  
இ த் ைரத்  அவைரத் தி த்தினார்கள். இங்ஙனம் ’நல்லதன் நல ம் தீயதன் 
தீைம ம்’ இைவெயன உள்ளவா  விளக்கி, மக்க க்கு நல் ணர்  வழங்கிய 
நல் ைசப் லவர்க ைடய உள்ளத் ணர்ச்சிகளின் பிழம்பாக ம், சங்ககாலத் 
தமிழகத்தின் வரலாற்  லாக ம் திகழ்வ  றநா . அ ம்ெபறல் லாகிய 
இதைன மாணவர் தல் திேயார் வைர அைனவ ம் பயி தல் வி ம்பத்தக்க . 
 
    இந் க்கு அைமந்த பைழய ைர பாடற்ெபா ைளத் ெதாகுத் ைரக்கும் 
ெபாழிப் ைரயாக ம், ெசான் ம், இலக்கணக் குறிப் ம், பிறநலங்க ம் 
ஆகியவற்ைற விளக்குஞ் சிறப் ைரயாக ம் அைமந் ள . இப் பைழய ைர 266 ஆம் 
பாடல் வைர ேம கிைடத் ள . இத ள் ம் 242 ஆம் பாட க்கு ேம ள்ள 
உைரப்பகுதிகள் சில இடங்களிற் சிைதந்  காணப்ப கின்றன. இந்நிைலயில் 

றநா  வ க்கும் யாவ ம் எளிதாக உண ம் வைகயில் ெதளிவான 
விளக்க ைர ெயான்  ெவளிவ தல் தக்கேத. இவ் ைரத் ெதாண் ைனத் தி . 
சித்தாந்த கலாநிதி, ஒளைவ சு. ைரசாமிப் பிள்ைளயவர்கள் தமிழார்வத் டன் 
நிைறேவற்ற ன் வந்  இந் ல் வ க்கும் ெதளிவான விளக்க ைர ெயான்ைற 
எ தி த் ள்ளாரகள். இவர்கள் றநா ற்றின் தல் இ  பாடல்க க்கு 
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எ திய விளக்க ைர ைசவசித்தாந்த ற்பதிப் க் கழகத்தாரால் 1947 ஆம் ஆண் ல் 
தற் பகுதியாக ெவளியிடப்ெபற்ற . பின் இ  பாடல்க க்குாிய விளக்க ைர 

அக் கழகத்தின் சார்பில் இரண்டாம் பகுதியாக இப்ெபா  ெவளிவ கின்ற . 
இவ்விளக்க ைரயில், ஒவ்ெவா  ெசய் ளின் ன் ம் அதைனப் பா ய லவர்க்கு 
உாிய ஊ ம் ேப ம் நா ம் பிற ெசய்திக ம் பற்றிய வரலாற் க் குறிப் ம், 
பாடப்பட்ேடாைரப் பற்றிய ெசய்திக ம் விாித் ைரக்கப்ெபற் ள்ளன. பைழய 

ைர ள்ள பாடல்க க்கு அப்பைழய ைரயின் ெபாழிப் ைரயிைனேய சிறி ம் 
மாற்றா  கண்ணழித்  அைமக்கப்பட்ட பதி ைரெயா  சிறப் ைர ம் 
தரப்பட் ள்ள . இம் ைற பைழய ைரயிைனப் பயில்வார்க்கு மிக ம் ைண 
ெசய் ம் என்ப  உ தி. 
 
    பைழய ைர யில்லாதனவாகிய 269 தல் 400 வைர ள்ள பாடல்க க்குத் தி . 
பிள்ைளயவர்கள் தாேம தியேதார் உைரயிைன வைரந் ள்ளார்கள். றநா ற்றின் 
பிற்பகுதிக்கு இவர்கள் எ திய இப் திய உைர ற்பகுதிக்கு அைமந்த 
பைழய ைரயின் ெசான்னைடயிைனேய ெபாி ம் அ ெயாற்றிச் ெசல்வ  பாராட்டத் 
தக்க . இப் பதிப்பில் பாடல்ேதா ம் உைரப்பகுதியின் பின்ேன அப்பாட ல் அைமந்த 
சுைவநலங்கைள விளக்கு கமாக உைர விளக்கங்கள் தரப் ெபற் ள்ளன; சங்க 

ல்களி ம் பிற ல்களி ம் காணப்ப ம் ஒப் ைமப் பகுதிக ம் வரலாற் ச் 
ெசய்திக ம் ேமற்ேகாளாக எ த் க் காட்டப் ெபற் ள்ளன. டாக்டர் ஐயரவர்கள் 
பதிப்பில் ெவளிவந்த பாடல் பகுதிகளிற் சிைதந்  காணப்ப ம் அ களில் சில பைழய 
ஏ க டன் ஒப் ேநாக்கப்பட்  ஓரள  தி த்தம் ெபற் ள்ளன. றம்: 328, 337, 355, 
357, 361, 362, 366, 370 என் ம் எண் ள்ள பாடற் பகுதிகைளச் சிறப்பாக ேநாக்குக. 
அாித் வார மங்கலத்தில் வாழ்ந்த லைமச் ெசல்வ ம், தமிழ்ப் லவர்கைளப் ேபாற்றிப் 

கழ்ெபற்ற ெசந்தமிழ்ப் ரவல ம் ஆகிய வா. ேகாபாலசாமி ரகுநாத ராசாளியார் 
அவர்கள் ைவத்தி ந்த பைழய றநா ற் ச் சுவ யின் ைண ெகாண்  
பிள்ைளயவர்கள் இப் பதிப்பில் அைமந்த ெசய் ட்கைளத் தி ந்திய வ வில் 
ெவளியிட் ள்ளார்கள் என அறிகிேறன். இவ் ைரப் பதிப்பில், லவர் ெப மக்க ம் 
அவர்களாற் பாடப்ெபற்ற வள்ளல்க ம் வாழ்ந்த ஊர்கைளப் பற்றிய ெசய்திகள் 
கல்ெவட் களின் ைண ெகாண்  உய்த் ணர ைவக்கப்பட் ள்ளன. இத்ெதாண்  
தமிழ் நாட் ன் பைழய வரலாற்றிைன ஆராய்ந்  காண வி ம் வார்க்கு ேம ம் 
ஊக்கமளிக்குெமன நம் கிேறன். 
 
    இவ்விளக்க ைரயாசிாியர் சங்கப் லவர் ெபயர்க ட் சிலவற்ைற உய்த் ணர்ந் ம், 
பாடேவ பா  கண் ம் தி த்தி ள்ளார். அவற் ட் சில பின்வ வன-: 
    க ங்குழலாதனார் - க ங்குளவாதனார் றம் 224 
    ஆ ைறமாசாத்தனார் - ஆவ ைற 
    மாசாத்தனார் " 227 
    ம்பி ெசாகினனார் - ம்ைபச்ெசாகினனார் " 249 
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    மாற்பித்தியார் - மாாிப்பித்தியார் " 252 
    குளம்பாதாயனார் - குளம்பந்தாயனார் " 253 
    ெவறிபா யகாமக் கண்ணியார் - ெவறிபா யகாமக் காணியார் " 271 
    அைடெந ங்கல்வியார் - அண்டர் 
    ந ங்கல் னார் " 238 
    ெந ங்க த் ப்பரணர் - ெந ங்களத் ப்பரணர் " 291 
    ெவள்ைளமாளர் - ெவள்ைளமாறனார் " 296 
    ஆ யார் - ஆவியார் " 298 
 
    இைவ அறிஞர்கள் ஆராய்தற்கு உாியன. 
 
    ெசய் ட் ெபா ைள ணர்ந்  இன் தற்கு அவ்வச் ெசய் ள் பாடப்ெபற்ற 
ெசவ்வியிைன அறிந்  ெகாள் தல் இன்றியைமயாத . அதனால் ஒவ்ெவா  
பாட ன் ன் ைரயி ம் லவ ள்ளத்தி ந்  அப்பாடல் ேதான் தற்குாிய 
சூழ்நிைலயிைன ம், உள்ளத் ணர்ச்சிகைள ம் ெசால்ேலாவியமாக 
இவ்விளக்க ைரயாசிாியர் ைனந் ைரத் ள்ள  குறிப்பிடத் தக்க . இம் ைற 
பா ப்ேபா ள்ளத்திற் பாடற் ெபா ைள நன்கு பதி ம்ப  ெசய் ம். ேம ம், 
இவ்வாசிாியர் பாடற் ெபா ைளத் ைறக்குறிப் டன்இையந் ைரக்கும் ைற 
ெபாி ம் சுைவ பயப்ப . 
 
    ஓரள  தமிழ்ப்பயிற்சி ைடயா ம், றநா ற்றின் ெபா ள் நலங்கைளத் ெதளிவாக 
உணர்ந்  இன் ம்ப  இனிய எளிய தமிழ்நைடயில் இவ் ைர அைமந் ள . இக் 
காலத்  அரசியற் சீர்தி த்தங்களிற் க த் ைடய தமிழ்ச் ெசல்வர்கள், 
தமிழ்மாணவர்கள், தமிழ் நாட்  வரலாற்றிற் க த் ைடேயார் ஆகிய அைனவர்க்கும் 
இவ்விளக்க ைர நன்கு பயன்ப  ெமன் ம் ணி ைடேயன். இதைன அழகிய 

ைறயில் ெவளியிட் த ம் ெதன்னிந்திய ைசவசித்தாந்த ற்பதிப் க் 
கழகத்தா ைடய ெதாண் ேபாற்றத் தக்க . 
    -----------     
 

றநா  ல ம் உைர ம் 
201. இ ங்ேகாேவள் 

 
    இ ங்ேகாேவள் என்பான் பதிெனண்கு  ேவளி ள் ஒ வன் தமிழகத்தின் 
வடபகுதியாகிய எ ைம (ைமசூர்) நாட்ைடச்ேசர்ந்த  வைரெயன் ம் 
நகர்க்கண்ணி ந்  ஆட்சி ாிந்த ேவந்தர்வழியினன். இத் வைர வார ச த்திரம் 
எனப்ப கிற . இ ங்ேகாேவள் அவ் ேவளி ள் நாற்பத்ெதான்பதாவ  
தைல ைறயினன்.  க மால் என்ப  இவன் கு  தல்வ க்குப்ெபயர். இவ் 
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ேவளிர் வள்ளன்ைம சிறந்தவர்; ேபார்வன்ைம மிக்கவர். இவர் நா  க்ேகாட்ைடச் 
சீைமயி ள்ளமைலநா . இவற்றிற்கு ேமற்கி ள்ள ேகாைடமைலத்ெதாடர் 
ெபான்ப மால்வைரெயன (Imp. gazette. Coimbatore) ஆராய்ச்சியாளர் கூறி ள்ளனர். 
பாாிமகளிைரக் ெகாணர்ந்த கபிலர் இவைனயைடந் , "இம் மகளிைர யான்தர மணந்  
ெகாள்க" என ேவண் கின்றவர், "இவர்கள் ல்ைலக்குத் ேதாீந்  நல் ைச நி விய 
பறம்பிற்ேகாமானாகிய பாாியின் மகளிர்; யான் இவ ைடய தந்ைதயாகிய 
ேவள்பாாிக்குத் ேதாழன்; அந்தணன் லவன்" என்  கூ கின்றார். 
 
        இவாியார் என்குைவ யாயி னிவேர 
        ஊ ட னிரவலர்க் க ளித் ேத டன் 
        ல்ைலக் கீத்த ெசல்லா நல் ைசப் 
        ப மணி யாைனப் பறம்பிற் ேகாமான் 
        ெந மாப் பாாி மகளிர் யாேன          5 
        தந்ைத ேதாழ னிவெரன் மகளிர் 
        அந்தணன் லவன் ெகாண் வந் தனேன 
        நீேய, வடபான் னிவன் றடவி ட் ேடான்றிச் 
        ெசம் ைனந் தியற்றிய ேசெண ம் ாிைச 
        உவரா ைகத் வைர யாண்          10 
        நாற்பத் ெதான்ப  வழி ைற வந்த 
        ேவளி ள் ேவேள விறற்ேபா ரண்ணல் 
        தாரணி யாைனச் ேசட் ங் ேகாேவ 
        ஆண்கட ைடைமயிற் பாண்கட னாற்றிய 
        ஒ யற் கண்ணிப் க  மாஅல்          15 
        யான்றர விவைரக் ெகாண்மதி வான்கவித்  
        இ ங்கட த்தவிவ் ைவயகத் த ந்திறற் 
        ெபான்ப  மால்வைரக் கிழவ ெவன்ேவல் 
        உட ந ட்குந் தாைனக் 
        ெகடல ங் குைரய நா கிழ ேவாேய.          20 
        ------- 
 
    திைண - பாடாண் ைண; ைற - பாிசிற் ைற. பாாிமகளிைர இ ங்ேகாேவ 

ைழக்ெகாண்  ெசன்ற கபிலர் பா ய . 
 
    உைர: இவர் யார்என்குைவயாயின் - இவர்யாெரன்  வின வாயாயின்; இவர் - 
இவர்தாம்; ஊ டன் இரவலர்க்கு அ ளி - ஊெரல்லாவற்ைற ம்இரப்ேபார்க்கு 
வழங்கி; ேத டன் ல்ைலக்கீத்த - ேதைர ஏ தற்ேகற்பச் சைமத்த அணிேயா ம் 

ரவிேயா ம்கூட ல்ைலக்கு வழங்கிய; ெசல்லா நல் ைச - ெதாைலயாத நல்ல 
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கைழ ம்; ப மணி யாைன - ஒ க்கும் மணிைய ைடய யாைனைய ைடய; 
பறம்பின் ேகாமான் ெந மாப் பாாிமகளிர் - பறம்பிற்குத் தலவனாகிய மிக்க ெபாிய 
பாாி ைடய மகளிர்; யான் தந்ைத ேதாழன் - யான் இவர் தந்ைதயின் ேதாழனாதலான்; 
இவர் என் மகளிர் - இவர் என் ைடய மகளிர்; அந்தணன் லவன்ெகாண் வந்தனன் - 
அந்தணனாகிய லவன் யான்ெகாண் வந்ேதன்; நீேய - நீதான்;வடபால் னிவன் 
தடவி ள் ேதான்றி - வடபக்கத்  னிவ ைடய ஓமகுண்டத்தின்கண் ேதான்றி; 
ெசம்  ைனந்தியற்றிய ேசண் ெந ம் ாிைச - ெசம்பால் ைனந்  ெசய்தாெலாத்த 
ேசய்ைமைய ைடத்தாகிய ெந ய மதிைல ைடய; வைர ஆண்  - வராபதி 
ெயன் ம் பைட ட்ைடயாண் ; உவரா ஈைக - ெவ ப்பில்லாத 
ெகாைடயிைன ைடயராய் நாற்பத்ெதான்ப  வழி ைற வந்த - நாற்பத்ெதான்ப  
தைல ைற ெதான் பட்  வந்த; ேவளி ள் ேவள் - ேவளி ள்ைவத்  ேவளா ள்ளாய்; 
விறற்ேபார் அண்ணல் - ெவன்றிப் ேபாைர ைடய தைலவ; தாரணி யாைனச் ேச  
இ ங்ேகாேவ - தாரணிந்த யாைனயிைன ைடய ெபாிய இ ங்ேகாேவ; ஆண்கடன் 
உைடைமயின் பாண்கடன் ஆற்றிய - ஆண்டன்ைமையக் கடப்பாடாக ைடைமயால் 
பாணர்க்குச் ெசய்யக்கடவ ைறைமைய தவிய; ஒ யல் கண்ணிப் க  மாஅல் - 
தைழத்த கண்ணிைய ைடய க மாேல; யான் தர இவைரக் ெகாண்மதி - யான் 
நிைனக்குத்தர இவைரக் ெகாள்வாயாக, வான் கவித்  - வானாற் கவிக்கப்பட் ; 
இ ங்கடல் உ த்த இவ்ைவயகத்  - ெப ங்கடல் சூழ்தரப்பட்ட இவ் லகத்தின் கண்; 
அ ந்திறல் ெபான்ப  மால் வைரக் கிழவ - அ குதற்காிய வ ைய ைடய 
ெபான் ண்டாகும் ெபாிய மைலக்குத் தைலவ; ெவன்ேவல் உட நர் உட்கும் தாைன - 
ெவற்றிேவைல ைடத்தாகிய பைகவரஞ்சும் பைடைய ைடய; ெகடல ம் 
நா கிழேவாய் - ேக ல்லாத நாட் க்குாியவேன; என்றவா . உவரா ைக ேவளிர் 
எனக் கூட் க. "வடபால் னிவன் தடவி ள் ேதான்றி" என்பதற்குக் கைத ைரப்பிற் 
ெப கும். அ  ேகட் ணர்க. மால் என்ப  இவ க்ெகா  ெபயர். ேவேள, 
அண்ணல், இ ங்ேகாேவ க மாஅல், கிழவ, நா கிழேவாய், நீ இப்ப ப்பட்ட 
உயர்ந்த கு யிற் பிறந்தவனாதலால், யான்தர இவைரக் ெகாண்மதி ெயனக் கூட்  
விைன  ெசய்க. யான் இவ ைடய தந்ைத ேதாழனாதலா ம் 
அந்தணனாதலா ம் யான் தர இவைரக் ேகாடற்குக் குைறயில்ைல ெயன்ப  க த் . 
விளக்கம்: இ ங்ேகாவ க்குபாாிமகளிைர ன்னர்க் காட் ப் பின் 
அவர்கட்கும்தனக்கும் உண்டாகிய ெதாடர் காட் , "யான்தர இவைரக்ெகாள்க" 
என்கின்றாராக ன், த ல்பாாிமகளிைரக் கூறினார்.இரவலர்க்கு ஊ ம், 

ல்ைலக்குத் ேத ம் தந்தான் என்பவர், "ேத டன்" என்பதற்குத் "ேத டேன ரவி ம்" 
ல்லக் கீத்தான் என்  உைரகாரர்கூ கின்றார். இவ்வா கூறா , ல்ைலக் 

ெகா யின் நிைலகண்  பிறந்த அ ளால் ன்பின்நிைனயா  உடேன,ேதைர ஈந்தான் 
என்றி ப்பின் சிறப்பாகஇ க்கும். பறம்  - பறம்  மைல. இவர் தந்ைதக்குத் 
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ேதாழன்;அதனால் யா ம் இவர்கட்குத் தந்ைதெயன்பார், "இவர் என் மகளிர்" என்றார். 
அந்தண ம் மகட்ெகாைட ேநர்தற்குாிய ெரன்ப  ேதான்ற "அந்தணன்" என்றார். 
விசுவ ராண சாரெமன் ம் தமிழ் ைல ம், இரட்ைடயர் ெசய்த 
ெதய்விக லாைவ ம் ைணயாகக் ெகாண் , வடபால் னிவன் என்ற  
சம் னிவனாக இ க்கலாெமன டாக்டர். உ. ேவ. சா. ஐயரவர்கள் 
"ஊகிக்கின்றார்கள்." வைரெயன்ற , 
 
    வடநாட் ல் "நிலங்கடந்த ெந  யண்ணல்" இ ந்  ஆட்சி ாிந்த வைர 
ெயன் ம், அவன்பா ந்  மலயமாதவனான கு னிவன் ெகாணர்ந்தவர் 
ேவளிர்கள் என் ம் பதிெனண் கு யினெரன் ம் நச்சினார்க்கினியர் குறிக்கின்றார். 
" வைரமாநகர் நின்  ேபாந்த ெதான்ைமபார்த் க் கிள்ளிேவந்தன், நிகாில் ெதன்கவிர் 
நா  தன்னில் நிகழ் வித்த நிதியாளர்"* எனவ ம் கல்ெவட்டால், வைர வரலா  
பன்னிரண்டாம் ற்றாண் ேல ெதான்ைம ைடயதாகக் காணப்ப வ  
நச்சினார்க்கினியர் கூற்ைற வற் த் கின்ற . ைமசூர் நாட் த் வைர 
பன்னிரண்டாம் ற்றாண் ன் ெதாடக்கத்திேல உண்டாகியநகரம். இத் வைரயிற் 
ேறான்றி ேமம்பட்ட ெஹாய்சள ேவந்தேரா  க மாலாகிய இ ங்ேகாேவைள 
இைணத் க் கண் , க மால் என்ற  ெஹாய்சள என்ற ெதாடாின் தமிழ்ப் 
ெபயராகக் க வ ண் . பன்னிரண்டாம் ற்றாண் ல் ைமசூர் நாட் ல் இ ந்  
ஆட்சி ெச த்திய ெஹாய்சள ேவந்த ைடய கட்ெவட் க்க ள், பண்ைட 
நாளில்ய குலத்தில் ேதான்றிய சளெவன்ற ெபயாினனானேவந்த ெனா வன் சஃகிய 
மைலகளிைடேய (ேமைல வைரத் ெதாடர Western Ghats) ேவட்ைட ாி ங்கால் 

யெலான்  ெயா  ெபா வ  கண்  வியப் ற்  இந்நிலம் மிக்க வன்ைம நல்கும் 
ெப நிலம் ேபா ம் என எண்ணியவனாய் அவற்ைறத் ெதாடர்ந்  ெசன்றானாக, 
அங்ேக தவம் ாிந் வந்த னிவெனா வன் ையக் கண் , *Pudukkota State. Ins. 
120. "சளேன,ேபாய்ப் ையக் ெகால்க" (அதம் ெஹாய்சள) என ேவந்தைனப் 
பணித்த ம், அவன் உைடவாைள விப் ையக் ெகான்றான்: னிவன் 
அ ள்ெபற்  மீண்டசளேவந்தன் அ தல் ெஹாய்சளன் எனப்பட்டான்; அவன் 
வழிவந்ேதார் தம்ைம ெஹாய்சளர் எனக் கூறிக்ெகாள்வாராயினர் 
எனைமசூர்நாட் ப்ேப ர்மாவட்டத் ப் ேபலவா யில் உள்ள 
நரசிம்மெஹாய்சளேதவர் கல்ெவட்ெடான்  (Ep Car. Vol.I.B1 : 171) கூ கிற . 
அந்நாட் ெஹான்னாவரத் க்ேகசவப்ெப மாள்ேகாயில் கல்ெவட்  (lbid : Hn.65) 
இவ்வரலாற்றிற் கண்ட யைலப்பற்றிய ெசய்திைய நீக்கி எஞ்சியவற்ைறக் 
கூ கிற .காட் ந்த னிவன் மந்திர வ ைம ைடயெனன்  சளன் என்பான் 
அறிந்  அவன் தி வ யில் ழ்ந்  வணங்கினெனன் ம், அதனால் மகிழ்ச்சி ற் , 
அவ க்குச் சசக ரத்ைதத் தைலைமயாகக் ெகாண்ட ேபரரைச வழங்க ேவண் ெமன 
வி ம்பிய னிவன் அதற்ேகற்ற மந்திரச் ெசயல்கைளச் ெசய்தாெனன் ம், அதைன 
அழித்தல் ேவண் ச் சசக ரநகரத் ெதய்வமாகிய வாசந்திைக ெயன்பாள், ஒ  க் 
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ெகாண்  வந்தாெளன் ம், அ கண்  னிவன் அப் ையக் ெகால் மா  
பணிப்பான் "ெஹாய்சள" என்றாெனன் ம், அவன்அவ்வண்ணேமெசய்  ெஹாய்சள 
ேவந்தனானாெனன் ம் (lbi d. AK. 71) அாிசிக்கைரயில்உள்ள ரவல்லாள ேதவன் 
கல்ெவட்ெடான் கூ கிற .இப் றப்பாட் ல் னிவெனன் ம், வைர ெயன் ம் 

க மால் என் ம் வ வனவற்ைறக்ெகாண் , இந்த ெஹாய் சளக் கைத ஈண்  
நிைனக்கப்ப கிற . மற் , ேமற்கு மைலத் ெதாடர்ப்பகுதியினர், நாற் ற ம் 
மைல கள் சூழ்ந்த இைட நிலத்ைதக் தடெவன் ம் ேகாட்டெமன் ம் கூ தலால், 

னிவன் தடெவன்ற , னிவெனா வன் இ ந்த மைலமிைச யிைடநிலெமன் ம், 
அந்நிலத்  வாழ்ந்த ேவளிர் தைலவெனா வன், அப் பகுதிக்குக் கிழக்கில் உள்ள 

நாெடன் ம்பன்நாெடன் ம்வழங்கியகன்னட நாட்  ேவந்தைன ெவன்ற  பற்றிப் 
க மால் எனப்பட்டான் என் ம் ெகாள்வ  ேநாிதாகத் ேதான் கிற .அந்நாளில் 

அப்பகுதிையயாண்ட ஆந்திர சாதவாகன ேவந்த ள் மாய் என்பான் சிறந்  
விளங்கினைமயின் ஒ கால் அவைன ெவன்ற பற்றி இ ங்ேகாேவள் க மால் 
எனப்ப வானாயினன் என் ம் ெகாள்ளலாம். ேமனாட்  யவனரான தாலமி ம் இப் 

மாய் ேவந்தைனக் குறித் ைரத் ள்ளார்; சாதவாகனராட்சி கி. . ன்றாம் 
ற்றாண் ந்ேத ெதாடர்ந்தி க்கிற ; அந்நாளிேலேய வராவதி ( வைர) நகரம் 

அந்நாட் ல் இ ந்தி க்கிற . 
 
     மாவி, மாயி எனக் காணப்ப ம் கன்னட ெமாழியில் அ  ெமய் 
என வழங்கும் என் ம், ேபா ம் ெமய்வ ைடய ெனன்ப  ெபா ெளன் ம் 
ஆராய்ச்சியாளர் கூ கின்றனர். இவ்வாற்றால் ெஹாய்சளக் கைதயி ம் இ  
ெபா த்தமாதல் காணப்ப ம். இப் க மால் வழிவந்த இ க்ேகாேவளிர்க ட் பலர் 

க்ேகாட்ைடப் பகுதியில் வாழ்ந்தி ந்தனெரன அப் பகுதியி ள்ள கல்ெவட் க்கள் 
காட் கின்றன. ெகா ம்பா ாி ந்  வாழ்ந்த ேவளி ம் இ ங்ேகா 
ேவளிேர;பிற்காலத்ேத அவர்கள் இ க்குேவளிர் எனத் தம்ைமக் கூறிக் 
ெகாள்வாராயினர். இவ் ேவளிர்கள் ேவளகத்தி (Balgam) ந்  கங்கநா  
ெகாங்குநா களின் வழியாகத் ெதன்னாடைடந்தவர். இனி, ேவளிர்கள் தற்கண் 
வாழ்ந்த மைலநா  ெபான்வளம் பைடத்தைவயாத ன் "ெபான்ப மால்வைரக் கிழவ" 
என்றாெரன் மாம். 
    ---------- 
 
    202. இ ங்ேகாேவள் 
 
    "பாாிமகளிைரயான்தரநீமணந் ெகாள்க"என ேவண் க் ெகாண்ட கபிலர் 
ேவண் ேகாைள இ ங்ேகாேவள் ம த் விட்டான். அம் ம ப் க் கபிலர  
ெசந்நாப் லைமைய இகழ்ந்த குறிப் ைடத் தா மி ந்த . ேவள்பாாி எவ்விகு யிற் 
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பிறந்த ெசவ்வியன் என் ம் அப்ெபாிேயா ைடய மகளிர் இவெரன் ம் தாம் 
ெதளியக்கூறிய கூற்ைற அவன் ெதளிந் ெகாள்ளாைமக்குவ ந்தினார். தம் 
ெசால்ைலப் ெபாய்ப்ப த்திய இ ங்ேகாேவள்பால்கபிலர்க்கு அ வ ப் ம் சின ம் 
உண்டாயின; "ேவேள, நின்னாட் ல் ெபான்வளஞ் சிறந்ேதாங்கிச் சிற்றைரயம் 
ேபரைரயெமன இ பகுதித்தாய் விளங்கிய அைரயெமன் ம் ர் இன்  அழிந்  
கிடத்தற்குக் காரணம்அறியாய்;கூ ேவன்ேகள்: நின் ன்ேனா ள் நின்ைனப் ேபா ம் 
அறி ைடய ஒ வன் ெசந்நாப் லவரான கழாஅத்தைலயாைரஇகழ்ந்தனன்; 
அவ்விகழ்ச்சிெபாறா  அவ ம் சினந்தனர். அதனால் விைளந்த ேக தான் 
அைரயத் க் குண்டாகிய ேக . இவர்கள்எவ்விகு யிற்பிறந்தவெரன் ம் 
பாாிமகளிெரன் ம் கூறிய என்ெசால், ெதளிவில்லாப் ன்ெசால்ெலனஎள்ளி 
இகழ்ந்தைன; யான் கூறியதைனப்ெபா த் க்ெகாள்க. யான்விைடெபற் ச் 
ெசல்ேவன், நின்ேவல்ெவன்றி ெயய் க ெவன இப்பாட் ன்கட் பா க் காட் விட்  
நீங்கினார். இப்பாட் ன்கண் ஆங்காங்கு இவர் இகழ்ந்  கூ ம் பகுதி இலக்கிய 
இன்பந்த வனவாம். 
 
        ெவட்சிக் கானத்  ேவட் வ ராட்டக் 
        கட்சிக் காணாக் கடமா நல்ேல  
        கட மணி கிளரச் சித ெபான் மிளிரக் 
        க ய கத  ெந வைரப் படப்ைப 
        ெவன்றி நிைலஇய வி ப் க ெழான்றி          5 
        இ பாற் ெபயாிய ெக  ர்க் 
        ேகா பல வ க்கிய ெபா ம மக் குதவிய 
        நீ நிைல யைரயத் க் ேக ங் ேகளினி 
        ந்ைத தாய நிைற ற ெவய்திய 
        ஒ யிற் கண்ணிப் க  மாஅல்          10 
        ம்ேபா லறிவி ம  ெளா வன் 
        கழ்ந்த ெசய் ட் கழாஅத் தைலைய 
        இகழ்ந்ததன் பயேன யியேற ரண்ணல் 
        எவ்வி ெதால்கு ப் படீஇயர் மற்றிவர் 
        ைகவண் பாாி மகளி ெரன்றெவன்          15 
        ேதற்றாப் ன்ெசா ேனாற்றிசிற் ெப ம 
        வி த்தெனன் ெவலீஇயர்நின் ேவேல ய க்கத் 
        த ம்பற மலர்ந்த க ங்கால் ேவங்ைக 
        மாத்தகட் ெடாள்  தாய கல் 
        இ ம்  வாிப் றங் க க்கும்          20 
        ெப ங்கல் ைவப்பி னா கிழ ேவாேய. 
        ----------- 
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    திைண ந் ைற மைற. இ ங்ேகாேவள் பாாிமகளிைரக் ெகாள்ளானாகக் கபிலர் 
பா ய . 
 
    உைர: ெவட்சிக்கானத்  ேவட் வர் ஆட்ட - ெவட்சிைய ைடய காட் ன் ந வண் 
ேவட் வர் அைலப்ப; கட்சிகாணாக் கடமா நல்ேல  - தனக்குப் க டங் காணாத 
கடமாவின  நல்ல ஏ ; கட  மணிகிளர - வைரச்சாரல் மணி ேமேல கிளம்ப ம்; 
சித  ெபான்மிளிர - சிதறிய ெபான் விளங்க ம்; க ய கத ம் ெந வைரப்படப்ைப - 
விைரயேவா ம்மைலப்பக்கத் ; ெவன்றி நிைலஇய வி ப் கழ் ஒன்றி - ெவற்றி 
நிைலெபற்றசிறந்த கழ் ெபா த்தி; இ பால் ெபயாிய உ ெக  ர் - சிற்றைரயம் 
ேபரைரயெமன இ கூற்றாற் ெபயர்ெபற்ற உட்குப்ெபா ந்திய பைழய ாின்கண்; 
ேகா  பல அ க்கிய ெபா ள் மக்கு உதவிய - பல ேகா யாக அ க்கப்பட்ட 
ெபான்ைன ங்க க்கு உதவிய; நீ நிைல அைரயத் க் ேக ம் - நீ ய 
நிைலைய ைடய அைரயத்தின  ேகட்ைட ம்; இனி ேகள் - இனிக் ேகட்பாயாக, அ  
ெக தற்குக் காரணம்; ந்ைத தாயம் நிைற ற எய்திய - நின  தாளால் தரப்பட்ட 
ெபா ைளயன்றி ந்ைத ைடய உாிைமைய நிைறயப்ெபற்ற; ஒ யல் கண்ணி க  
மாஅல் - தைழத்த கண்ணிைய ைடய க மாேல; ம்ேபால் அறிவின் ம ள் 
ஒ வன் - ம்ைம ெயாக்கும் அறிவிைன ைடய ங்கு ள் ஒ வன்; கழ்ந்த 
ெசய் ள் கழா அத் தைலைய இகழ்ந்ததன் பயன் - கழ்ந்த ெசய் ைள ைடய கழா அத் 
தைலயா ெரன் ம் லவைர அவமதித்ததனா ண்டான பயன்; இயல்ேதர் அண்ணல் - 
இயற்றப்பட்ட ேதைர ைடய தைலவ; இவர் எவ்விெதால்கு ப் படீஇயர் - இவர் 
எவ்வி ைடய பைழய கு யிேல ப வார்களாக; மற்  இவர் ைகவண் பாாிமகளிர் 
என்ற - பின்ைன இவர் ைகவண்ைமைய ைடய பாாிமகளிெரன்  ெசால் ய; 
என்ேதற்றாப் ன்ெசால் ேநாற்றிசின் - என  ெதளியாத ன்ெசால்ைலப் 
ெபா ப்பாயாக; ெப ம - ெப மாேன; வி த்தெனன் - யான் நின்ைன விைட 
ெகாண்ேடன்; நின்ேவல் ெவலீஇயர் - நின்ேவல் ெவல்வதாக; அ க்கத்  அ ம்  அற 
மலர்ந்த க ங்கால் ேவங்ைக - அைரமைலயில் ைகயற மலர்ந்த காிய காைல ைடய 
ேவங்ைகயின ; மாத்தகட்  ஒள்  தாய கல் - காிய றவிதைழ ைடய ஒள்ளிய 

ப்பரந்த ெபாற்ைறக்கல்; இ ம்  வாிப் றம் க க்கும் - ெப ம்பி யின  
வாிைய ைடய றத்ைத ெயக்கும்; ெப ங்கல் ைவப்பின் நா கிழேவாய் - ெபாிய 
மைலயிடத் ர்கைள ைடய நாட்ைட ைடேயாய் எ - . 
 
    க மா அல், அண்ணல், நா கிழேவாய், அைரயத் க் ேக ங்ேகள் இனி; அ  
கழாத்தைலைய இகழ்ந்ததன்பயன்; இப்ெபா , எவ்விெதால் கு ப்படீஇயர், 
இவர்பாாிமகளிர்என்ற ன்ெசால்ைலப் ெபா ப்பாயாக; ெப மாேன, நின்ைன 
வி த்ேதன்; நின் ேவல்ெவல்வதாகெவனக் கூட்  விைன ெசய்க. ஒ யல் 
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கண்ணி, தளிர்மாைல ெயனி மைம ம். நீ நிைலஅைரயத் க் ேக ம் 
கழாத்தைலையஇகழ்ந்ததன்பயன்என்றஉம்ைமயான், இவ்விகழ்ச்சி ம் 
நினக்குக்ேக த ம் என்பதாயிற் . அ  ெக தற்குக் காரணம், கழாத் தைலைய 

ம ள் ஒ வன் இகழ்ந்ததனால், அவன் வாக்குத் தப்பாதாக ன் அவன் வைசயாகப் 
பா னாெனன்  ெசால் வர், அ ேவ என்பதாம். 
 
    ெவலீஇயர் நின் ேவல் என்ற  குறிப் ெமாழி. ந்ைத தாயம் நிைற ற 
ெவய்தியஎன்ப உம், ம்ேபாலறிவின்என்ப உம்இகழ்ச்சி ேதான்ற நின்றன. 
ேவங்ைக  தாய கல் இ ம்  வாிப் றம் க க்கும் என்ற க த் , ஏதம் 
ெசய்யாத ம் ஏதம் ெசய்வ ேபாலக் கண்டார்க்கு அச்சம் வரத் ேதான்  
ெமன்றைமயான் இ ம் இகழ்ச்சி ேதான்ற நின்ற . 
 
    விளக்கம்: கட்சி - க டம். இக்காலத்ேத ஒ  சில க த் டன் பாட்டால் 
ஒற் ைமப்பட் நிற்கும்மக்கள் கு ைவக் கட்சிெயன்பர். இ ங்ேகாேவ க்குாிய 
அைரயம் பண்ைட நாளிேல அழிந்தைமயின் இப்ேபா  அஃ இ க்குமிடம் 
ெதாிந்தில . இ ங்ேகாேவள் மரபினர் இப்ேபா  பாண்  நாட் ல் ெகாள்ைகையச் 
சூழ்ந்த ர்களில் வாழ்கின்றனர். கழாத்தைல ெயன் ம் லவர் கழாத்தைலயார் 
எனப்ப வர். கழாத்தைல என்ப , சீத்தைல, ெப ந்தைல த ய ர்கைளப் ேபால்வ 
ேதா ர்.அவ் ாினராத ன், கழாத்தைலயார்எனப்பட்டைமயின், ஈண் வாளா  
கழாத்தைலெயன்றார். அவர் பா ய பாட்ெடான்  இத்ெதாைக ற்கண் உள . ( றம். 
270) ைகயற மலர்ந்த ேவங்ைக ெயன்ற , ேவங்ைக மரத்தில் இனிப் த்தற்கு அ ம்  
ஒன் ம் இல்ைல ெயன் மா  ற்ற ம் மலர்ந்  நிற்கும் ேவங்ைக மரம் என்றவா . 
பிற ம் "அ ம்பற வள்ளிதழிவிழ்ந்த தாமைர, நள்ளி ம் ெபாய்ைக" ( றம். 247) 
என் கூ வ  காண்க. ேவங்ைகப் ப்பரந்த கல்இ ம் ேபால் ேதான் ெமன்ற , 
"யான்இவர் எவ்வி கு யிற் பிறந்த ெசவ்வியர், ைகவண் பாாிமகளிர்" 
என்ற நினக்குப்பைக ேதாற் விப்ப  ேபான்றேதார் அச்சத்ைதப் பயப்பித்த  
ேபா ம் என இகழ்ந்த குறிப் ம் உைடயதாதல் அறிக. "ெவலீஇயர் நின் ேவல்" என்ற  
நின்ேவர் ெக க என்ற எதிர்மைறப் ெபா ள் பயந்  நிற்ற ன் குறிப்  
ெமாழிெயன்றார், "எ த்ெதா ம் ெசால்ெலா ம் ணராதாகிப், ெபா ட் றத்த ேவ 
குறிப்  ெமாழிெயன்ப" (ெசய். 177) என்  ஆசிாியர் கூ வ  காண்க. ந்ைத தா ம் 
நிைற ற எய்திய என்ற , நீேய நின் ஆற்றலாற் ெகாண் ைல என ம், " ம்ேபா 
லறிவி ம  ெளா வ" ெனன்ற , நின்ைனப்ேபாலேவ நல்லறிவில்லாத நின் 

ன்ேனா ள் ஒ வன் என ம் ெபா ள் இைசத்  நிற்ற ன், "இகழ்ச்சி ேதான்ற 
நின்றன" என்  உைரத்தார். 
    ------------ 
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    203. ேசாழன் பா ெரறிந்த ெநய்தலங்கானால் இளஞ்ேசட் ெசன்னி 
 
    இவ்விளஞ்ேசட் ெசன்னிையச் ேசரமான்பா ர் எறிந்த இவ்விளஞ்ேசட் 
ெசன்னிெயன் ம், ெநய்தலங்கானல் இளஞ்ேசட் ெசன்னிெயன் ம், ெச ப்பாழி 
ெயறிந்த இளஞ்ேசட்ெசன்னி ெயன் ம் கூ வர்.ெநய்தலங்கானல் இவன் பிறந்த ர் 
என் ம், இளஞ்ேசட்ெசன்னிெயன்ப  இவற்குப் ெபயெரன் ம், ெச ப்பாழி 
ேசாழர்க்குாிய ெதன் ம் பா ர் ேசரமான்க க்குாியெதன் ம் ன்  கூறினாம்; 
ெச ப்பாழிையச் ேசரர்க்குாியெதனக் க வ ம் உண் . இச் ெசன்னி தன்ெனா  
பைகத் ப் ெபா தேசரமன்னைன அவற்குாிய பா ாிடத்ேத எதிர்த் ப் ெபா  
ெவற்றி ெபற்றி க்ைகயில் இவைனச் சான்ேறாராகிய ஊன்ெபாதி பசுங்குைடயார் 
ெசன்  கண்டார். ெநய்தலங்கான ல் தான்இ க்கும்ேபாேத இவர் தன்பாற்ேபாந்  
அறி ைர வழங்கிச்சிறப்பித்தைதப் பாராட் ப் ெப ம்பாிசில் நல்கினானாயி ம். இச் 
ேசாழன், ேபாாில் உழந்த வ த்தத்தால் தான் நல்க இ ந்தபாிசிைல நீட் த் த் 
தந்தான். அதனால் பாிசிலர் கூட்டத் க்கும் சிறி  அைச ண்டாயிற் . ஊன்ெபாதி 
பசுங்குைடயார் அவைன நன்கறிவாராயி ம், ஏைனப் பாிசில ம் பிற ம் 
அறியாராக ன் அவர் ேவ பட நிைனப்பதைனச் ேசாழற்குத் ெதாிவிக்க எண்ணினார். 
ேம ம், " ன்ேன தன்பாற் பாிசில் ெபற்றவர்களாத ன் அவர்கள் சிறி  
தாழ்த் ப்ெபற் ப் ேபாகலாெம ம் க த் ைடயனானான் என்பைத ம் ஊன் ெபாதி 
பசுங்குைடயார் அறிந்  ெகாண்டார். அக் க த்  நன்றன்ெறன்பைத ம் ேசாழற்கு 
அறி த்த ேவண் ய கடைம ைடயரானார். ேசாழைனக் காண்டற்கு ேவண் ம் 
ெசவ்வி ெபற்ற ம், பாிசிற் ைறயாகத் தாம் பா ய இப் பாட்ைடப் பா க்காட் னார். 
இதன்கண், ன்ேன நல்ல மைழையப் ெபய்ேதெமன நிைனந்  மைழ இப்ேபா  
ெபய்யா ெதாழி மாயின் விைளநிலங்க ம் தாம் ன்ேன நிைறய விைளந்ேதெமன்  
இப்ேபா  விைளயா  ேபாமாயின் எவ் யி க்கும் இவ் லகில்உயிர் 
வாழ்க்ைகயில்ைலயாகும்; ன்ேன ம் நீநிைறயத்தந்தைன யாத ன் இப்ேபா ம் 
அவ்வாேற த கு எனஎம்ேபா ம் பாிசிலர் நின்ைன இரப்பர்; இரப்பராயின், 
நீர் ன்னர் நிைறயக் ெகாண்டீராத ன் இப்ேபா  வறிேத ெசன்மின்என்  ெசால்  
நின்ேபால்வார் ம ப்பாராயின் அ  மிகக்ெகா தாகும். தங்கைள நா வ ம் 
இரவலர்க்கு வ ைமயால் ஒன் ம் ெகா த்தற்கியலா  அவர் கம் காண்பதற்கு 
அஞ்சிநாணி கமைறந்  வ ந் ம் தன்ைம ைடேயார் இனத்ைதச்ேசர்பவன் நீ 
அல்ைல. பைகவைர ெவன்  ெகாள்ளா ன்ேபஅவர் அரைண நினதாகக் ெகாண்  
அதைனப் பாிசிலர்க்குவழங்கும் ேபராண்ைம ைடய நீ இரவலைரப் ரத்தல் நினக்கு 
ேமற்ேகாடற்குாிய சீாிய கடைமயாம் என வற் த்தி ள்ளார். 
 
        கழிந்த  ெபாழிந்ெதன வான்கண் மாறி ம் 
        ெதால்ல  விைளந்ெதன நிலம்வளங் கரப்பி ம் 
        எல்லா யிர்க்கு மில்லால் வாழ்க்ைக 
        இன் ந் தம்ெமன ெவம்மேனா ாிரப்பின் 
        ன் ங் ெகாண் ெரன ம்மேனார் ம த்தல்          5 
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        இன்னா தம்ம வியேற ரண்ணல் 
        இல்ல  நிரப்ப லாற்றா ேதாாி ம் 
        உள்ளி வ நர் நைசயிழப் ேபாேர 
        அைனைய  மல்ைல நீேய ெயான்னார் 
        ஆெரயி லவர்கட் டாக  மெதனப்          10 
        பாண்கட னி க்கும் வள்ளிேயாய் 
        ண்கட ெனந்ைதநீ யிரவலர் ரேவ. 
        ----------- 
 
    திைண ந் ைற  மைவ. ேசரமான் பா ெரறிந்த ேசாழன் ெநய்தலங்கான 
இளஞ்ேசட் ெசன்னிைய ஊன்ெபாதி பசுங்குைடயார் பா ய . 
 
    உைர: கழிந்த  ெபாழிந்ெதன - கழிந்த காலம் ெபய்ேதெனனக் க தி;வான்கண் 
மாறி ம் - மைழ ெபய்யா  மாறி ம்; ெதால்ல  விைளந்ெதன – ற்காலத்  
விைளந்ேதெனனக் க தி; நிலம் வளம் கரப்பி ம் – நிலம் விைளைவ ெயாழியி ம்; 
எல்லா உயிர்க்கும் வாழ்க்ைகஇல் - எல்லா யிர்கட்கும்உயிர் வாழ்க்ைகயில்ைல 
அ ேபால;இன் ம்தம்ெமனஎம்மேனார் இரப்பின் - இன்ன ம் எமக்குப் பாிசில் 
தா ெமன் ெசால்  எம்ேபால்வார் இரப்பின்; ன் ம் ெகாண் ர் என ம்மேனார் 
ம த்தல் இன்னா  - அவர்க்கு ன் ம் பாிசில் ெகாண்டீெரன்  ம்ேபால்வார் 
ம த்தல் இன்னா ; அம்ம - ேகளாய்; இயல்ேதர் அண்ணல் - இயற்றப்பட்ட 
ேதைர ைடயஅண்ணேல;இல்ல  நிரப்பல் ஆற்றாேதாாி ம் – இல்லாத 
ெபா ைளத்ேத நிரப்பமாட்டா  வ விேயாாி ம்; உள்ளிவ நர் நைச இழப்ேபார் - 
அவராற் பாிசில் நிைனந்  வரப்ப வார் ெகாடாராயின் அவ்விரப்ேபாரால் நச்சப்ப ம் 
இன்பத்ைத இழப்பர்; அைனைய ம் அல்ைல நீ - தம் வ ைமயாற் ெகா க்க 

யாைமயின் நாணி அவெரதிர் க ேநாக்கமாட்டா  இன்பமிழக்கும்மாந்தர் 
தன்ைமைய  மல்ைல நீ, இறந் ப ைவ; ஒன்னார் ஆெரயில் அவர் கட்டாக ம் 
பைகவர  அாிய அரண் அவாிடத்ததாக ம் அதைன அழித் க் ெகாள் வதன் 

ன்ேன; ம  எனப் பாண்கடன் இ க்கும் வள்ளிேயாய் - ம் ைடய ெதனப் 
பாணர்க்குக் கடனாகக் ெகா க்கும் ெவன்றிேயா  கூ ய வண்ைமைய ைடேயா 
யாதலான்; எந்ைத - எம் இைறவ; நீ இரவலர் ர  கடன் ண் - நீ இரப்ேபாைரப் 
பா காத்தைல ைறைமயாகப் பாிகாிப்பாயாக; எ - . 
 
    அைனைய மல்ைல ெயன்பதற்கு இரவலர் ேவண் மள ம் பாணி யா  

ன்ேனயளித்த ன், நைசயிழப்ேபார் தன்ைமைய ைடயாயல்ைல ெயன் மாம். 
எம்மேனாெரன்ற  பிறைர ேநாக்கியன் ெறன ணர்க. "ெபாழிந்ெதன," "விைளந்ெதன" 
என்பனவற்ைற விைனெயச்சமாக்கி மாறி ம் கரப்பி ெமன் ம் விைனேயா  

ப்பி மைம ம். 
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    விளக்கம்: வான் கண்மா தலாவ  மைழயாகிய கண்ேணாட்ட மின்றி 
ெயாழிதலாத ன் வான் கண்மாறி ம் என்றதற்கு மைழ ெபய்யா  மாறி ம் என்றார். 
நைச, ஈண்  நச்சப்ப ம் இன்பங்குறித்  நின்ற . அைனைய மல்ைல ெயன்றதற்கு 
ஏ  இ ெவன்பார், "வ ைய◌ாற் ெகா க்க யாைமயின் நாணி" என் ம், 
நாணத்தால்"அவெரதிர் கேநாக்கமாட்டா "என் ம், உள்ள தன்ைமையக் 
குறிப்பாராய், "இறந் ப ைவ"ெயன் ம் உைரகாரர் கூறினார். ஆகேவ, நீ ெபாி ம் 
மான ைடைய ெயன்றாராயிற் . எம்மேனாெரன்ற , தன்ைனப் பிறன்ேபாற் கூ ம் 
குறிப்பற்றாதல்ேதான்ற,"எம்மேனார்என்ற பிறைர ேநாக்கியன்ெறன ணர்க" 
என் ைரத்தார். ஒன்னார் மதிைலக் ெகாள்  ன்ேப பாணார்க்குக் ெகா த்த ன், 
அவர் அதைனப் ெப ங்கா ம் பாணர்க்குக்கடன்பட்டான்ேபாற ன், பாண்கடன் 
என்றாெரன் மாம். பாணர் ெபா நர் லவர் தலாயினார்க்கு வ ைம 
ெயய்தியேபா  அவர் ேவண் வன தந்  றந்த தல் பண்ைடநாைளச் ெசல்வர்க்குக் 
கடனாகக் குறிக்கப் பட் ந்த .ெசல்வர்அ  ெசய்யாவழி, வறிேயார  வ ைம 
ெசல்வர்பால் பைகைம ணர்ைவ ெய ப்பிச் ெசல்வர  ெசல்வ வ வாய் 
ெக தற்ேகற்ற சூழ்ச்சி ம் கிளர்ச்சி ம் நாட் ல் எ ப்பிச் ெசல்வர் வாழ்ைவச் 
சீரழிக்கும்ெமன்பைதப் பண்ைடேயார் நன்கறிந்தைம இதனால் விளக்க கிற . 
    ---------- 
 
    204. வல்விேலாாி 
 
    ெப ங்ெகாைட வள்ளலாகிய வல்வில் ஓாி ெகால் மைலக் குாியனாய் அ ளாட்சி 

ாிந்  வ ைகயில் வன்பரணர் த ய சான்ேறார் அவன்பால் பாிசில் ெபற் ச் 
சிறப்ெபய்தினார். அவ ள் கைழதின் யாைனயார் என்ற சான்ேறார் ஒ கால் 
வல்விேலாாிபால்ெசன்றி ந்தார். அக்காலத்ேத பாிசிற் ைறப் ெபா ளில் இப் 
பாட்ைடப் பா னார். இதன்கண் ஈேவார்க்கும் ஏற்ேபார்க்கும் உள்ள உயர்  
தாழ் கைள எ த்ேதாதி, ஈேவார் ஈேயெனன்பதால், ஏற்ேபாாி ம் 
இழிந்தவராவெரன் ம், ஏற்ேபார் ெகாள்ேளெனன்பதால் ஈேவாாி ம் 
உயர்ந்தவராவெரன் ம் விளக்கி, உண் ம் நீர்நிைல வற்றிச் ேச  பட்டதாயி ம் 
அதைன நா ச் ெசல்ேவார் பலராவ ேபால, வைரயா ஈைக ைடேயாைர 
நா ப்பல ம் வ வர்; வ ேவார் ஒ கால் தாம் ேவண் ய  ெபறாவி ன், அவர் 
தம்ைம ெநாந் ெகாள்வதின்றிக் ெகாடாத வள்ளிேயாைர ேநாவார் என்  
    குறிக்கின்றார். 
 
    கைழதின்யாைனயார் என்ற இச்சான்ேறாாின்இயற்ெபயர் ெதாிந்தில . 
யாைனையக் கைழதின்யாைனெயனச் சிறப்பித்த நயங்கண்ட சான்ேறார் இவைர இச் 
சிறப் ப் ெபயாிட்  வழங்கினர். இவர் பா ய பிற பாட் கள் கிைடக்கவில்ைல. 
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        ஈெயன விரத்த ழிந்தன் றதெனதிர் 
        ஈேய ெனன்ற லதனி  மிழிந்தன்  
        ெகாள்ெளனக் ெகா த்த யர்ந்தன் றதெனதிர் 
        ெகாள்ேள ெனன்ற லதனி  யர்ந்தன்  
        ெதண்ணீர்ப் பரப்பி னிமிழ்திைரப் ெப ங்கடல்          5 
        உண்ணா ராகுப நீர்ேவட் ேடாேர 
        ஆ  மா ஞ் ெசன் ணக் கலங்கிச் 
        ேசெறா  பட்ட சி ைமத் தாயி ம் 
        உண்ணீர் ம ங்கி னதர்பல வாகும் 
        ள் ம் ெபா ம் பழித்த லல்லைத          10 
        உள்ளிச் ெசன்ேறார்ப் பழியல ரதனாற் 
        லேவன் வாழிய ேராாி விசும்பிற் 
        க வி வானம் ேபால 
        வைரயா  சுரக்கும் வள்ளிேயாய் நின்ேன. 
        ----------- 
 
    திைண ம் ைற  மைவ. வல்வில்ஓாிையக்கைழதின் யாைனயார் பா ய . 
 
    உைர: ஈ என இரத்தல் இழிந்தன்  - இழிந்ேதான் கூற்றால் ஈ எனச் ெசால்  
யிரத்தல் இழிந்த ; அதன் எதிர் ஈேயன் என்றால்- அவ் ெயன்ற தன் எதிர் ஈேயன் 
என்  ெசால் ம த்தல்; அதனி ம் இழிந்தன்  - அவ்விரத்த ம் இழிந்த ; ெகாள் 
எனக் ெகா த்தல் உயர்ந்தன்  - ஒ வன் இரப்பதன் ன்ேன அவன் குறிப்ைப 

கத்தான் உணர்ந்  இதைனக் ெகாள்வாயாக என்  ெசால் த் தான்இரந்  
ெகா த்தல் ஒ வற்கு உயர்ந்த ; அதன் எதிர் ெகாள்ேளன் என்றல் - அதைன அவன் 
அவ்வா  ெகா ப்ப அதன் எதிர் ெகாள்ேளெனன்  ெசால்  ம த்தல்; அதனி ம் 
உயர்ந்தன்  -அக் ெகாைடயி ம் உயர்ந்த ; ெதள்நீர் பரப்பின் இமிழ்திைரப் 
ெப ங்கடல்- ெதளிந்த நீர்ப்பரப்பான் ஒ க்கும் திைரைய ைடய ெபாிய கடல்நீைர; 
உண்ணாராகு நீர்ேவட்ேடார் - உண்ணாராவர் தண்ணீைர வி ம்பிேனார்; ஆ ம் 
மா ம் ெசன் ணக் கலங்கி - ஆ ம் மா ம் ெசன்  நீைர ண்ணக் கலங்கி; 
ேசெறா பட்ட சி ைமத்தாயி ம் - ேசற்ெறா  கூ ய சி ைமைய 

ைடத்ேதயாயி ம்; உண்ணீர் ம ங்கின் அதர் பலவாகும் - உண்  நீைர ைடய 
தாழ்ந்தவிடத் ச் ெசல் ம் வழி பலவாகும்; ள் ம் ெபா ம் பழித்தல்அல்லைத - 
தாம் றப்பட் ச்ெசல்லப்பட்டவழியிடத் அப்ெபா  ெசய் ம் ள் நிமித்தத்ைத ம் 

றப்பட்ட த்தத்ைத ம் பழித்தலல்ல ; உள்ளிச் ெசன்ேறார்ப் பழியலர் - தாம் 
பாிசில் ெபறக் க திச் ெசல்லப்பட்ேடாைர அவர் ஈத்திலராயி ம் பாிசிலர் பழியார்; 
அதனால் லேவன்- அதனால் நீஎனக்கு இன்ைனயாயி ம் ெவேறன்; வாழியர் ஓாி-
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வாழ்வாயாக ஓாி; விசும்பில் க விவானம்ே◌ பால - ஆகாயத்தின்கண் மின் த ய 
ெதாகுதிைய ைடய மைழேபால; வைரயா  சுரக்கும் வள்ளிேயாய் நின்ேன – 
யாவர்க்கும் எப்ெபா ைள ம் வைரயா  வழங்கும் வண்ைமைய ைடேயாய் நின்ைன; 
    எ - . 
 
    ஓாி, வள்ளிேயாய், பாிசிலர் ள் ம் ெபா ம் பழித்தலல்ல  உள்ளிச் ெசன்ேறார்ப் 
பழியலர்; அதனால் யா ம் நின்ைனப் லேவன், வாழியர் எனக் கூட் க. 
 
    ேமற்கூறிய இரத்தல் தல் நான்கிற்கும் ஈெயன இரத்தலால் இழி ெபற் , 
ெகாள்ேளன் என் ம் உயர்  யான் ெபற்றிேலன் என்ப உம், அவ்வா  இரப்ப ம், 
ஈேயன் என்றாற்ேபாலப் பாிசில் நீட் த்தலால் உள்ள இழி ெபற் , ெகாள்ெளனக் 
ெகா க்கும் உயர்ச்சி நீெபற்றிைல ெயன்ப உம்க த்தாகக்ெகாள்க. இதனால் 
ஈேயெனன் ம் இழிபி ம் ெகாள்ெளனக் ெகா க்கும் உயர்பி ம் நினக்குத் 
தக்கதறிந்  ெசய்ெயன்ப  கூறினாராம். 
 
    "ெப ங்கடல் உண்ணாராகுபநீர்ேவட்ேடார்"என்பதனாற் ெசல்வேரயாயி ம் 
வள்ளிேயாரல்லார்பாற் ெசல்ேலெனன்ப உம், "உண்ணீர் ம ங்கின் அதர்பல வாகும்" 
என்பதனால் நீ வள்ளிைய யாக ன் நின்பால் வந்ேதன் என்ப உம் ெகாள்ளப்ப ம். 
 
    விளக்கம்: ஈெயன இரத்த ம், ஈேயன் என ம த்த ம் இழிெவன் ம், 
இரப்ேபார்குறிப் பறிந் ெகாள்ெளனக் ெகா த்த ம், ெகா த்த வழிக் ெகாள்ேளன் 
என ம த்த ம் உயர்  என் ம் எ த்ேதாதி இவ்விரண்ட ள் நீ வி ம் வ-
ெதான்றைனச் ெசய்க எனஆசிாியர் கைழதின் யாைனயார் வல்விேலாாிக்குக் 
கூ கின்றார். இரத்த ன் இழி விளங்க இழிந்ேதான் கூற்றால் ஈெயனச் ெசால்  
யிரத்தல் இழிந்தெதன்றார், "ஈெயன் கிளவி யிழிந்ேதான் கூற்ேற" (ெதால். எச்ச. 49) 
என்பவாக ன், இழி  பயக்கும் இன்ைமச் ெசால்லச்ெசால்  யிரப்பார்க்கு 
இன்ைம ண்ைமயான் இரத்தலா ண்டாகும் இழிவன்றிப் பிறிதில்ைல; ஈேயெனன்ன 
ம க்கும் ெசல்வர்க்குத் தா ைடைமைய மைறத் ப் ெபாய்ம்ெமாழிந் , அவ்வின்ைமச் 
ெசால்லாற் பிறக்கும் இழிைவ ம் ேமற்ெகாண்  அதைனக் கூறி ம த்தலால், 
இலன்என் ம்எவ்வ ம், ெபாய்ம்ெமாழியால் உளதாகும் இழிதக ம் ஆகியமிக்க 
இழி உண்டாதல் பற்றி, "ஈேயெனன்றல் அதினி ம் இழிந்தன் " என்றார். 
ஏற்பார்பால் ஈெயன் ம் ெசால் பிறவாைமயின், ெகாள்ெனனச் ெசால்  ெகா த்  
ஏற்பிப்பதால், ெசல்வர்க்குப் பிறர்பால் உளதாகும்இழிைவமைறத்  ஓம் தலாற் 

கழ்உண்டாகி உயர்  த த ன், "ெகாள்ெளனக் ெகா த்தல் உயர்ந்தன் " என்றார். 
தான் இரந்  ெகா த்தலாவ  ஏற்பாைரத் தான் பணிந்  நின்  தான் ெகா ப்பைத 
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ஏற்பித்தல்; இப் பணி  ெசல்வர்க்குப் ெப ஞ் ெசல்வமாம் தைகைமயிைன 
ைடயெதனத் தி வள் வர் கூ வர். ெகாள்ேளன் என்பதாற் பிறக்கும் ெப மிதம், 

ெகா க்கப்ப ம் ெபா ள் பிறர்க்குக் ெகா க்கப்பட் ப் பயன்ப மாற்றால் பிறக்கும் 
கழி ம் தான் உாிைமெயய்தி ேமம்ப த ன், "அதனி ம் உயர்ந்தன் " என்றார். 

சி ைம, ஈண்  நீர் சிறிதாதல். உண்ணீர் ம ங்கு, பல ம் நீர் குறித் ச் ெசல் தலால் 
வழிபல ைடயதாம். தாழ்ந்தஇடத்ேத நீர் நிற்குமாக ன், ம ங்கு தாழ்ந்த 
இடமாயிற் . ெகா ப்ேபார் ெகாடாராதற்கும் ெகாைட ம த்தற்கும் காரணம் ள் ம் 
ெபா ேமெயனக் ெகாண்  பழித்ெதாழிவன்றிப்,பாிசிலர் ெசல்வைரப் பழிப்பதிலர் 
என அவர  இயல்  கூ மாற்றால் உயர்த் க்கூறினார். இனி, ஆசிாியர் 
நசிசினார்க்கினியர், "ஈெயன இரத்தெலன் ம் றப்பாட் ள், ெதண்ணீர்... 
ேவட்ேடாேர ெயன்றவழி, நின்ெசல்வம் கடல்ேபாற் ெபாிேத ம் பிறர்க்கு இனிதாய் 

கரப்படாெதன வைசையச் ெசம்ெபா ளாகாமற் கூறியவா  காண்க" (ெதால். ெசய். 
126. உைர.) என்ப  ஈண்  ேநாக்கத்தக்க . 
    --- 
 
    205. க யெந ேவட் வன் 
 
    ெவட் வெனனப் ெபா ப் ெபயராற் கூறப்ப ம், இத் தைலமகன  இயற்ெபயர் 
ெந ேவட் வன் என்பதாம். க யெமன்ப  ெந ேவட் வன  ஊர்; இ  
ேகாைடமைலக்க யி ள்ள . இவ் ர் பிற்காலத்ேத நன்னியார் என் ம் சான்ேறார் 
பிறந்  விளங்குதற்கு இடமாய் விளங்கிற் . அச் சான்ேறார் க ய நன்னியார் 
எனப்ப வர். அவர் எ திய ெசய் ளிலக்கணத்ைதப் ேபராசிாிய ம் 
யாப்ப ங்கலவி த்தி ைடகார ம் ேமற்ெகாள் கின்றனர். (ெதால். ெசய். 161; யாப். 
வி . ெசய். 2) இவன் தன்ைனத் ைணேவண் யவர்க்குப் ெப ம் கலாகி, ஆதர  
நல்குபவன்; பைகத் ப் ெபாரக்க வாைர அவர் வ ய த் க் க த்தழிவிக்கும் 
காட்டாண்ைம ைடயவன். ெகாைடவண்ைமயால் இவன்பால் பாிசிலர் கட்கு மிக்க 
ெதாடர் ண் . அதனால், கட க்குச் ெசன்ற கில், நீர் ெபற்றன்றி வாராதவா  
ேபால, இந் ெந ேவட் வைனக் கா ம் பாிசிலர் இவன  ெகாைட நலத்ைதப் 
ெபற்றன்றிப் ெபயர்ந்  ேபாகாெரன் ம் ெப ைம இவ க்குப் பிறங்கியி ந்த . 
ேகாைடமைல இவ க்கு உாிய . இக்காலத்ேத ம ைரநாட் ல் ேகாைடக்கானல் 
என்ற ெபயரால் சிறப் ற்  விளங்கும் மைலேய இக் ேகாைடமைல. 
ேகாைடக்காலத்தில் ேவனில் ெவம்ைம ெபாறா  ெசல் ம் ெசல்வமாக்கட்கு இக் 
ேகாைடமைல இன் ம் ெப ந்தட்பந்தந்  இன் த்தி யிலங்குகிற . 
 
    இக் ேகாைடமைலத் ெதாடராகிய பழனிமைலத் ெதாடாின் வடசார்க் 
குன்றாகிய திர மைலக்குாியகுமணைனப்பா ச்சிறப்ெபய்திய ெப ந்தைலச் 
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சாத்தனார், ஒ கால்இவைனக்காணச்ெசன்றார். ெப ந்தைலெயன்ப  சாத்தனார  
ஊர். அ  ெகாங்குநாட் ல் உள . இந் ெந ேவட் வ ைடய கழ் சாத்தனார்க்கு 
இன்பந் தந்த . இவைனப் பா வந்த பாிசிலர் களி ம் ெபா ம் ெபற் ச் ெசல் ம் 
சிறப்  இவர்க்குப் ேப வைகயளித்த . க ய ெந ேவட் வன் எக்காரணத்தாேலா 
இச்சாத்தனார்க்கு ேவண் ம் பாிசிைலத் தந்  விைடதரா  நீட் ப்பானாயினன். 
அவன் க த்தறியாத சாத்தனார்க்கு வ த்த ண்டாயிற் . ேவட் வ, ேவந்தர்பாற் 
ெசன்றால் அவர்கள் ெகாைடயில் வி ப்பின்றி, அ  ேவண் வ ம் பாிசிலர்க்கு 
நீட் த்  நல்குவ  இயல் . அதைனயறிந்ேத எம்ேபா ம் பாிசிலர் அவர் வி ப்பின்றி 
நல்குவைத வி ம் வதில்ைல. நின்பால் வ ம் பாிசிலர் அவர் வி ப்பின்றி வந்குவைத 
வி ம் வதில்ைல. நின்பால் வ ம் பாிசிலர், கடற்குச் ெசன்ற கில் நீாின்றிப் 
ெபயர்ந்  ெசல்லாத ேபாலப் பாிசி ன்றிப் ேபாவ  கண் ேலன்; இன்  யான் 
பாிசி ன்றி வறி  ெசல் மா  நீட் த்தைன; யான் வ ந் ம் மனத்ேதா  
ெசல்கின்ேறனாயி ம், நீ வ த்தமின்றி வாழ்வாயாக" என்ற க த் ப்பட இப் 
பாட்ைடப் பா னார். --------- 
 
        ற்றிய தி வின் வ ராயி ம் 
        ெபட்பின் நீதல் யாம்ேவண் டலேம 
        விறற்சினந் தணிந்த விைரபாிப் ர  
        உ வர் ெசல்சார் வாகிச் ெச வர் 
        தா ளந் த த்த வாண்மிகு தாைன          5 
        ெவள்  ேவ க் ேகாைடப் ெபா ந 
        சிறிய ம் ெபாிய ம் ைழெகட விலங்கிய 
        மான்கணந் ெதாைலச்சிய க விைசக் கதநாய் 
        ேநான்சிைல ேவட் வ ேநாயிைல யாகுக 
        ஆர்க  யாணர்த் தாீ இய கா ழ்த் க்          10 
        கடல்வயிற் குழீ இய வண்ணலங் ெகாண்  
        நீாின்  ெபயரா வாங்குத் ேதெரா 
        ெடாளி ம ப் ேபந்திய ெசம்மற் 
        களிறின்  ெபயரல பாிசிலர் க ம்ேப. 
        ------------- 
 
    திைண ம் ைற  மைவ. க யெந ேவட் வன் பாிசில் நீட் த் தாைனப் 
ெப ந்தைலச் சாத்தனால் பா ய . 
 
    உைர: ற்றிய தி வின் வராயி ம் - நிைறந்த ெசல்வத்ைத ைடய 

ேவந்தராயி ம்; ெபட்  இன்  ஈதல்யாம் ேவண்டலம் - எம்ைமப் ேப த ன்றியீ 
தைலயாங்கள் வி ம்ேபம்; விறல் சினம் தணிந்த - ெவன்றியான் உளதாகியசினம் 
தீர்ந்த; விைரபாிப் ரவி - விைரந்த ெசலைவ ைடத்தாகிய குதிைரைய ைடய; 
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உ வர் ெசல் சார்வாகி - அஞ்சி வந்  அைடந்த பைகவர்க்குச் ெசல் ம் க டமாய்; 
ெச வர் தாள் உளம் த த்த - அவ்வாறன்றிப் ேபார் ெசய் ம் பைகவ ைடய 

யற்சிைய ைடய கிளர்ந்த உள்ளத்ைதக் ெக த்த; வாள் மிகுதாைன - வாட்ேபாாின் 
மிக்க பைடயிைன ைடய; ெவள் ேவ க் ேகாைடப் ெபா ந - ெவள்ளிய 

ைவ ைடத்தாகிய ல்ைல ேவ ைய ைடய ேகாைட ெயன் ம் மைலக்குத் 
தைலவ; சிறிய ம் ெபாிய ம் ைழெகட விலங்கிய - சிறியன ம் ெபாியன மாகிய 

ைழகைளப் ேபாக்கற விலக்கிய; மான்கணம் ெதாைலச்சிய- மானின  திரட்சிையத் 
ெதாைலத்த; க விைசக் கதநாய் ேநான் சிைல ேவட் வ - க ய ெசலைவ ைடய 
சினமிக்க நாைய ம் வ ய வில்ைல ைடய ேவட் வ; ேநாயிைலயாகுக - நீ 
ேநாயின்றி யி ப்பாயாக; ஆர்க யாணர்த் தாீ இய - இ யின  மிக்க 
ஓைசைய ைடய ப்ெபயைலத் தரேவண் ; கால் ழ்த் க் கடல்வயின் குழீஇய - 
கால் ழ்த் க் கட டத்ேத திரண்ட; அண்ணலங் ெகாண்  தைலைமைய ைடய 

கில்; நீாினின்  ெபயரா ஆங்கு - நீாின்றி மீளாதவா ேபால; பாிசிலர் க ம்  - 
பாிசிலர  சுற்றம்; ேதெரா  ஒளி  ம ப்  ஏந்திய ெசம்ேமல் களி  இன்  ெபயரல 
ேத டன் விளங்கிய ேகா யர்ந்த தைலைமைய ைடய களிற்ைறயின்றி மீளா; எ - . 
 
    ரவிைய ைடய விறற்சினம் தணிந்த உ வெரன இைய ம் ெசல்சார் 
வாகித்தா ளம் த த்த ெபா ந என இைய ம். ைழ ெகட விலங்கிய நாெயன 
இைய ம். 
 
    ெவள் ெயன்ற . அதைன ைடய ல்ைலைய. வராயி ம் என்ற 
உம்ைமசிறப் ம்ைம. ேகாைடப் ெபா ந, ேவட் வ, ெபட்பின்றீதல் யாம் ேவண்டலம்; 
பாிசிலர் க ம்  களிறின்  ெபயரல; நீ ேநாயிைலயாகுகெவனக் கூட் க. 
 
    யான் களிறின்றிப் ெபயரா நின்ேறெனன்ப  க த்தாக ன், ேநாயிைலயாக 
ெவன்ப  இகழ்சிக்குறிப் . ைழ ெகட விலங்கி ெயன்ப உம் பாடம். 
 
    விளக்கம்: ற் தல், நிைறதல். ெவன்றி ெயய் ங்கா ம் சினம் தணியா  நின்  
ெபா தவர் அவ் ெவன்றி ெயய்தியபின் தணித ன், விறல் சினம் தணிந்த உ வர் என 
இைய ெமன்றார். இவ்வியல்பிேனா ம் தம  மாட்டாைம ணர்ந்  கலைடதற்குாிய 
ெப ைம ெந ேவட் வற் குண்ெடன்பார், "உ வர்ெசல் சார்வாகி"ெயன்றார்.தாள் 

யற்சி குறித்தாக ன், தாள் உளம்என்றதற்கு யற்சிைய ைடய கிளர்ந்த உள்ளம் 
என்  உைரத்தார். ேகாைடமைல ெவள்ளிய ல்ைலப் வாற் கழ் மிக்கதாக ன், 
"ெவள் ெயன்ற  அதைன ைடய ல்ைலைய" ெயன் ம், ெவள் ேவ  
ெயன்றதற்குெவள்ளிய ைவ ைடத்தாகிய ல்ைலேவ  ெயன் ம் உைரத்தார். 
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பாிசிலர் க ம்  களிறின்  ெபயரல ெவன்ற , யான் களிறின்றிப்ெபயரா நின்ேறன் 
என்ப  குறிப்பாய்ப் ெபறைவத்  நிற்கிற . "ேநான்சிைலேவட் வ"என்றவர் 
நீநீ வாழ்கஎனவாழ்த்தா  ேநாயிைலயாகுக என்ற ,பாிசிலர் க ம் ேபாலா  யான் 
களிறின்  ெபய மா  வி க்கு மாற்றால் என்ெநஞ்சு ேநாவச் ெசய்கின்றாய். 
"ேநாெயல்லாம் ேநாய்ெசய்தார் ேமலவாம்" (குறல் 320.) என்பவாக ன், நீ ேநா றா 
ெதாழிக என்  இகழ்ந்  கூறியவாறாயிற் . க  - ழக்கம்; நிைறந்த 

ழக்கத்ைத ைடைமபற்றி, இ ேய  ஆர்க  ெயனப்பட்ட . யாணர், ஈண் ப் 
ப்ெபயல் ேமற் . ெசம்மல், தைலைம. 

    --- 
 
    206. அதியமான் ெந மானஞ்சி 
 
    அதியமான் ெந மான் அஞ்சி ெகாங்கு நாட் ல் த ம ாி ெயனப்ப ம் தக ாி ந்  
ஆட்சி ாிந்  வ ைகயில், அவன ெகாைடப் கழ் தமிழகெமங்கும்பரந்தி ந்த . 
கடல்ேநாக்கிச் ெசல் ம் ஆ கள் ேபாலப் லவ ம்பாண ம்ெபா ந ம் கூத்த மாகிய 
பாிசிலர் பல ம் அவைன ேநாக்கிவந்  பாிசில் ெபற் ச் ெசன்ற வண்ணம்இ ந்தனர். 
அக்காலத்ேத தமிழகத்ேத ேவந்தர்கைள ம் ேவள்பாாி த ய வள்ளல்கைள ம் 
பா ப் கழ்நி வி நிலவிய ஒளைவயார்க்கு அதியமான  கழ் ெசவிப் லனாகிய ம் 
அவைனக் காண ேவண் ெமன்ற வி ப்பம் எ ந்த . வழக்கம்ேபாலப் பாிசிலர் 
உடன்வர ஒளைவயார் தக க்குச் ெசன்றார். கழ் வள்ளலாகிய அதியமா ம் 
ஒளைவயா ைடய லைம நல ம் மனநல ம் ேகள்வி ற்றி ந்தான். ஒளைவயார்தன் 
ெப மைனக்குவரப் ெபற்ற ம், அவைரச் சின்னான் தன்ேனாேட இ த்தேவண் , 
உடன்வந்த பாிசிலர் ேவண் ம் பாிசிைல நல்கி வி த்தான், எத் ைணச்சிறந்த 

லவராயி ம் ஒ வர  உள்ளத்தின் உள்ேள நிக ம் எண்ணங்கைள அறிவ  
அாிதன்ேறா? அதியமான் க த்தறியாத ஒளைவயார் அவன் பாிசில் நீட் ப்ப  குறித்  
மனத்ேத கவைல ற்றார். ஒ நாள் அவைனக் கண்  தம  க த்ைத யறிவித் விட்  
விைடெபற நிைனத்தார்.அவன ெசவ்விெப வ அாிதாயிற் . ெப மைனயில் 
உள்ளார் அைனவ ம் ஒளைவயார்பால் ெப மதிப் ம் ேபரன் ம் ெகாண்  ஒ கினர். 
வாயில் காவலர் தல் அைமச்சர் ஈறாக அைனவ ம் ஒளைவயாைரப் ேபணிச் 
சிறப்பித்தாராயி ம், அவர்க்கு மட் ல் மனக் கவைல நீங்கேவ இல்ைல. அதியமான  
ெசவ்வி ெபறேவண்  ஒளைவயார் ய ம்ேதா ம் வாயில் காவலர் அன்பைமந்த 
ெசாற்களால் அவர் க த்  நிைற றாதவா  ெசய்ெதாழிந்தனர், உைடந்த 
மனத்தராகிய ஒளைவயார், வாயில் காவலைர ேநாக்கினார்: அவர்கட்குத் தைலவன் 

கத்ைதப் பரக்க விழித்  ேநாக்கினார். அவேனா அவர் மனநிைலைய 
யறியானாயினன். ஒளைவயார் உள்ளத்தில் ெவம்ைம ண்டாயிற் . அதனால் சில 
ெசாற்கள் அவர் வாயி ந் ெத ந்தன. அச் ெசாற் கூட்டம் ஒ  பாட்டாயிற் . அ ேவ 
இப் பாட் . இதன்கண், "வாயிேலாேன, நீ எப்ேபா ம் பாிசிலர் பாிசிற்கு வ ந் ம் 



 28

வாழ்க்ைக ைடய ெரன்பதறிந்  அவர்க்கு அவ் வாயிைல அைடப்பதில்ைல. ஆயி ம், 
என்மாட்  வாயிைல யைடக்கின்றாய். இ  நின் ெசயலன்ெறன்பைத அறிேவன். நின் 
தைலமகனான அதியமான் ஒன் , தன் தக ைடைமைய அறியானாக ேவண் ம்; 
அன்றி என் தரத்ைத அறியானாகேவண் ம்; அறி ம் க ைடய ேவள்பாாி த ய 
நல்ேலார் இறந்ததனால், இவ் வளமிக்க உலகம் வறிதாய்விடவில்ைல. யாங்கள் 
எத்திைசேயகி ம் எங்கட்குச் ேசா  குைற கிைடயா . ேசாெறான்ேற யான் 
ேவண் வ  என எண்ணி எனக்கு விைடதர நீட் ப்ப  வி மிதன் " என்  அவர் 
கூ கின்றார். இந் நிகழ்ச்சிக்குப் பின் தான் அதியமான், ஒளைவக்கு ெநல் க்கனி 
தந்த ம், ெதாண்ைடமா ைழத்  வி த்த ம் பிற ம் நிகழ்ந்தன. 
 
        வாயி ேலாேய வாயி ேலாேய 
        வள்ளிேயார் ெசவி தல் வயங்குெமாழி வித்தித்தாம் 
        உள்ளிய  க்கு ர ைட ள்ளத்  
        வாிைசக்கு வ ந் மிப் பாிசில் வாழ்க்ைகப் 
        பாிசிலர்க் கைடயா வாயி ேலாேய          5 
        க மான் ேறான்ற ென மா னஞ்சி 
        தன்னறி யலன்ெகா ெலன்னறி யலன்ெகால் 
        அறி ம் க  ைடேயார் மாய்ந்ெதன 
        வ ந்தைல லக  மன்ேற யதனாற் 
        காவிெனங் கலேன சு க்கிெனங் கலப்ைப          10 
        மரங்ெகாஃறச்சன் ைகவல் சிறாஅர் 
        ம ைடக் காட்டகத் தற்ேற 
        எத்திைசச் ெச  மத்திைசச் ேசாேற. 
        ------------- 
 
    திைண ம் ைற  மைவ. அதியமான் ெந மான் அஞ்சி பாிசில் நீட் த்தாைன 
ஒளைவயார் பா ய . 
 
    உைர: வாயிேலாய் வாயிேலாய் - வாயில் காப்ேபாய் வாயில் காப்ேபாய்; 
வள்ளிேயார் ெசவி தல் வயங்கு ெமாழிவித்தி- வண்ைம ைட ேயார  ெசவியிடத்ேத 
விளங்கிய ெசாற்கைள விைதத் ; தாம் உள்ளிய  க்கும் - தாம்நிைனந்த பாிசிைல 
விைளக்கும்; உரன் உைட உள்ளத்  - வ ைய ைடத்தாகிய ெநஞ்சிைன ைடய; 
வாிைசக்கு வ ந் ம் இப்பாிசிலான் வா ம் இல் வாழ்க்ைகைய ைடய பாிசிலர்க்கு; 
அைடயாவாயிேலாய் - அைட◌ாத வாயில் காப்ேபாய்; க மான் ேதான்றல்- விைரந்த 
குதிைரைய ைடய கு சிலாகிய; ெந மான் அஞ்சி - ெந மானஞ்சிதான்; தன் 
அறியலன் ெகால் -தன் தரம் அறியான் ெகால்ேலா; என் அறியலன் ெகால் - அ கிடக்க 
என் தரம் அறியான் ெகால்ேலா; அறி ம் க ம் உைடேயார் மாய்ந்ெதன –அறி ம் 
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க ைடேயார் இறந்தாராக; வ ந்தைல உலக ம் அன்ேற - வறிய இடத்ைத ைடய  
உலக ம்அன்ேற; அதனால் - ஆகலான்; காவிெனம் கலன் - காவிேனம் கலங்கைள; 
சு க்கிெனம் கலப்ைப - கட் ேனம் ட் க்கைள; மரம்ெகால் தச்சன் ம ைடக் 
ைகவர் சிறா அர் - மரத்ைதத் ணிக்கும்தச்சன்பயந்த ம ைவ ைடய ைகத்ெதாழில் 
வல்ல மகார்; காட்டகத்  அற்  – காட் டத் க் ெசன்றால் அக்காட்டகம் 
பயன்ப மா  அவர்க்கு எத்தன்ைமத் ; எத்திைசச் ெச ம் அத்திைசச் ேசா  அற்  
- எமக்கும் யாெதா  திைசக்கட் ேபாகி ம் அத்திைசக்கண் ேசா  அத்தன்ைமத்  எ - 

. 
 
    கலம்யா மாம். உள்ளத்ைத ைடயபாிசிலெரனி மைம ம். ம ெவன்ற  
வாய்ச்சிைய; தறிைக மாம். காட்டகெமன்றாேர ம் க திய  அதன்கண் மரமாகக் 
ெகாள்க பாிசிலர்க்குச் சிறா ம், கல்விக்கு ம ம், ெசல் ந் திைசக்குக் கா ம், 
ேசாற்றிற்குக் காட் ள் மர ம் உவைமயாகக் ெகாள்க. 
 
 
    விளக்கம்: பாிசிலர் ெசால்ேல ழவராக ன், அவர்தம் ெசாற்களாகிய விைதைய 
வள்ளிேயார் ெசவியாகிய லத்தில் விைதத் ப் பாிசிலாகிய ெநல்ைல விைளவித் க் 
ெகாள்வர் என்ப  விளங்க, உள்ளிய  க்கும் என்றதற்கு, "நிைனந்த பாிசிைல 
விைளக்கும்" என் ைரத்தார். உலகம் அறி ம் க ைடயாைரேய சார்ந்  
நிற்பதாக ன், அவர் மாயந்த் வழி உலகம்வ ந்தைலயாம்என்ப ேமற்ேகாள். 
உலகம்வ ந்தைல யன்ெறனேவ, அறி ம் க ைடயார் இலரல்லர்உளர்என்ப  
குறித்தவாறாம். ம்ேபால் ேவந்தர்க்காிேதயன்றி எமக்குச் ேசா  அாிதன்ெறன்பார், 
"எத்திைசச்ெச ம் அத்திைசச் ேசா " என்றார். ைகவல்சிறார் ம ேவந்திக் 
காட் ட்ெசல் ன், அவர்க்கு மரக்குைற  இல்லாதவா ேபால யா ம் எம் கல்வி 
ெகாண்  எத்திைசக்குச் ெசன்றா ம் எங்கட்கு உண க் குைறபா  உண்டாகா 
ெதன்பதாம். ஆகேவ, யாங்கள் ெவ ஞ்ேசா  ேவண் யன்  இப் பாிசில் வாழ்க்ைக 
ேமற்ெகாண்ட  என்ப  குறிப் . 
    ----------- 
 
    207. இளெவளிமான் 
 
    ெவளிமான் என்பவன் ஒ  சிறந்த ெகாைடயாளி. இவன் ெபயரால் தமிழகத்தில் பல 
பகுதிகளி ம் ஊர்கள் பல உள்ளன. ெவளி மானல் ர் என்  கல்ெவட் க்கள் 
கூ கின்றன. இவ்ெவளிமா க்குப் லவர் த ய பாிசிலர்பால் ெப மதிப் ம், 
அவர்கட்கு அவன்பால் ேபரன் ம் உண் . ஒ கால் ெப ஞ்சித்திரனார் வ ைமத் யர் 
ேபாக்கும் யற்சியராய் ெவளிமாைனயைடந்தார். அவன் ஞ்சும் காைலயில் 
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இ ந்ததனால் தன் தம்பி இளெவளிமாைன அைழத்  "இவர்க்கு ேவண் ம் பாிசில் 
நல்குக" எனப் பணித்தான்.ெப ஞ்சித்திரனார் அவன் ஞ்சியபின் ெசன்  
இளெவளிமாைனக் கண்டார்.அவன் ஈத் வக்கும் இன்பமறியாத மடேவான்; 
ெசல்வத் ப் பயன்ஈதல் என்ப  அவர்க்குக் ெதாியா . லவர்களால் இயற்றமி ம், 
பாணரால் இைசத் தமி ம், கூத்தரால் நாடகத் தமி ம் என்ற ன் ம் வள வன 
என் ம் ெதளி அம் மடேவா க்குக் கிைடயா . அறிவின்ைம ம் ெச க்கும் 
இளெவளிமான் கண்ணி ம் க த்தி ம் களிக் கூத்தா ன. ெப ஞ்சித்திரனார் ன்ேப 
தன் ெப மைனக்கு வந்தி ந்தைக அறிந்  ைவத் ம்அறியாதான்ேபால அவைரப் 
பார்த்தான். லவைரக் காண்பார்க்குளதாகிய கமலர்ச்சி அவன்பால் 
உண்டாகவில்ைல. வ க எனச் ெசால் தற்கும் அவன் வாய் வ ைம ற்ற . 
இரப்பவர் என்ெபறி ம் ெகாள்வெரனக் க தியீவாைரப் ேபாலப்ெபா ள் சிறி  
ெகாணர்ந்  ெகா த்தான். ெவளிமாெனன் ம் ெபாிேயா க்குத் தம்பிெயன் ம் தன் 
தகுதிையேயாெப ஞ்சித்திரனார வாிைசையேயாேநாக்கிற்றிலன். 
ெப ஞ்சித்திரனார்க்குப் ேப ற  ெபாிதாயிற் . "அறிவிலா மடேவாைன யிரந்த  
குற்றம்; இவைன அறி  ெநறியில் ெத ட் வ ம் நம் கடேன; அதைனப் பின்  
ெசய்ேவாம்," எனத் தமக்குள்ேள நிைனந்தார். இனித் தம் ெநஞ்சில் எ ந்தசிவப்ைப 
மாற்றி, "ெநஞ்ேச,அ கில் இ ப்ப இ கண்களால் கண்  ைவத் ம் காணார்ேபால் 

கங் கசந்  நல்குவார் நல்கும் பாிசில் ெபாிதாயி ம், தாளாளர் வி ம்பார். வ ெகன 
வரேவற்ற நல்குவ சிறிதாயி ம்ஏற்றல் தக்க ; அ ேவ நம் வாிைசக்கும் தகுதி. 
வாிைச ைடய நமக்கு உலகம் ெபாி ; நம்ைம வி ம்பிேயற் ப் ேப ம் ெபாிேயார் 
பலர் உளர். ஆளிேபால மீளிைம குன்றாத ெநஞ்ேச, நீ உள்ளம் உைடயற்க. கனியாத 
பழங்க தி உழல்பவர் யாவ ம் இரார்; எ க, ேவறிடஞ் ெசல்ேவம்" என ெமாழிந்  
ெகாண்டார். அதேனாடைமயா , எ த்தார் ஏட்ைட ம் எ த்தாணிைய ம். தாம்தம் 
ெநஞ்ெசா  ேநர்ந்தவற்ைற ெய தினார்; அ  சிறந்த பாட்டாயிற் . அப்பாட்  இ . 
 
        எ வினி ெநஞ்சஞ் ெசல்கம் யாேரா 
        ப கு வன்ன ேவட்ைக யில்வழி 
        அ கிற் கண்  மறியார் ேபால 
        அகனக வாரா கனழி பாிசில் 
        தாளி லாளர் ேவளா ரல்லர்          5 
        வ ெகனல் ேவண் ம் வாிைச ேயார்க்ேக 
        ெபாிேத லகம் ேப நர் பலேர 
        மீளி ன்பி னாளி ேபால 
        உள்ள ள்ளவிந் தடங்கா  ெவள்ெளன 
        ேநாவா ேதான்வயிற் றிரங்கி          10 
        வாயா வன்கனிக் குலம  ேவாேர. 
        ------------- 
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    திைண ம் ைற  மைவ. ெவளிமான் ஞ்சியபின் அவன் தம்பி இளெவளிமாைனப் 
பாிசில் ெகா ெவன, அவன் சிறி  ெகா ப்பக் ெகாள்ளா  ெப ஞ்சித்திரனார் 
பா ய . 
 
    உைர: ெநஞ்சம் எ  இனி ெசல்கம் - எம் ைடய ெநஞ்சேம எ ந்தி ப்பாயாக, இனி 
யாம் ேபாேவமாக; ப கு அன்ன ேவட்ைக இல்வழி - கண்ணாற் ப குவ  ேபா ம் 
வி ப்பமில்லாதவிடத் ; அ கிற் கண் ம் அறியார் ேபால தம்ம ேக கண் ைவத் ம் 
கண்டறியாதார்ேபால; அகன்நக வாரா - உள்ளம் மகிழவாராத; கனழி பாிசில் - தம் 

கமாறித்தரப் பட்ட பாிசிைல; தாளிலாளர் - பிறிேதாாிடத் ச் ெசல்ல ய ம் 
யற்சியில்லாேதார்; ேவளாரல்லர்- வி ம்பாரல்லர்; வ ெகனல் ேவண் ம் - 

இங்ஙணம் வ ராகெவன்  எதிர்ேகாடல் ேவண் ம்; வாிைசேயார்க்கு - 
தர ைடேயார்க்கு; ெபாிேத உலகம் - ெபாி  உலகம்; ேப நர் பலர் - வி ம் ேவா ம் 
பலர்; மீளி ன்பின் ஆளிேபால- ஆதலால் மறம் ெபா ந்திய வ ைய ைடய யாளிைய 
ெயாப்ப; உள்ளம்உள் ளவிந்  அடங்கா  - உள்ளம் ேமற்ேகாளின்றித் தணியா ; 
ெவள்ெளன - கண்ேடார் யாவர்க்கும் ெதாிய; ேநாவாேதான்வயின் திரங்கி - தம்ைமக் 
கண்  இரங்காதவனிடத்ேத நின்  திரங்கி; வாயாவன்கனிக்கு உலம ேவார் யாேரா - 
உள் றக்கனியாத வ ய பழத்தின் ெபா ட் ச் சுழல்ேவார் யார்தாம் எ - . 
 
    வன்கனிெயன்ற  ெநஞ்சு ெநகிழ்ந்  ெகாடாத பாிசிைல. உலமா ம் 
    அலமரல் ேபால்வேதார் உாிச்ெசால். வாயாவன்கனிக்கு உலம ேவார் யாேரா, 
ெநஞ்சேம, உள்ளம் உள்ளவிந்தடங்கா , யாளிேபால இனி எ ெவனக் கூட்  
விைன  ெசய்க. வாிைகேயார்க்கு யாளி ேபால உள்ளம் உள்ளவிந்தடங்கா  என 

ற்றாக்கி ைரப்பா ளர். 
 
    விளக்கம்: கனழி பாிசிைலத் தாளிலாளர் வி ம்பிேயற்பர்; தாளாளர் அப்பாிசிைல 
வி ம்பா , வ ெகன எதிர்ேகாடைல வி ம் வர்; அவர் வாிைச ைடேயார்; அவர்க்கு 
உலகம் ெபாி ; அவைரப் ேப ேவா ம் பலர்; ஆதலால், ெநஞ்ேச, நீ, உள்ளம் 
உள்ளவிந்தடங்காமல், இனி எ . ெசல்கம்; எவ ம் ெவள்ெளன, வன்கனிக்கு 
உலம வாரல்லர் எனக் ெகாள்க. இனி வாிைகேயார்க்கு உலகம் ெபாி ; அவைரப் 
ேப ேவா ம் பலர்; அவர  உள்ளம் உள்ளவிந்தடங்கா ; அதனால் இனி எ க 
ெசல்கம்; வன்கனிக்கு உலம ேவார் யா ம் இல்ைல என உைர கூ வ ம் ெபா ந் ம் 
என்பார், "வாிைசேயார்க்கு...உைரப் பா ளர்" என்றார். அன் வழிப்பட்ட ஆர்வ 
ேநாக்கம், ேநாக்கப்ப ம் ெபா ைள எ த் ப் ப குவ  ேபா ம் இயல்பிற்றா 
ெமன்றற்குச் சான்ேறார் அதைனப் "ப குவன்ன ேநாக்கம்" என்ப. ஈண் ப் 
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‘ப குவன்ன ேவட்ைக’ ெயன்றாற்ேபாலப் பிற ம் "ப குவன்ன காத ள்ளெமா " 
(அகம். 399) என்ப  காண்க. 
 
    அ கிற் கண் ம் அறியார்ேபால் ஒ குவ  ெச க்கின்பாலதாய்ப் பாிசிலைர 
இகழ்ந்  ம க்கும் குறிப்பிற்றாத ன், அதைன ெய த்ேதாதி ெவ க்கின்றார். 
திரங்குதல், ஏக்கத்தால் உள்ளம் ெவ ம்பி உடல் வா தல் குறித்  நின்ற . 
நின்ைனத்தவிரேவேற எம்ைம ஆதாிப்பார் இல்ெலனக் க தற்க என்பார், "ெபாிேத 

லகம் ேப நர் பலேர" என்றார். 
    ------------- 
 
    208. அதியமான் ெந மான் அஞ்சி 
 
    அதியமான் ெந மானஞ்சி தக ாில் இ க்ைகயில் ெப ஞ்சித்திரனார் 
அவைனக்காணச் ெசன்றார். ெப ஞ்சித்திரனார்த ம வ ைமத் ன்பத்ைதப் 
ேபாக்குவெதான்ேற க தித் தம லைம நலத்ைதச் ெசலவி கின்றாெரன்  க திேயா, 
இளெவளி மான் த ய இைளேயார் மடைமக தா  ேநர்ைவத்  
இழித்தைமக திேயா தன்பால் அரசியல் அ வல் மிகுதியாக இ ந்ததனாேலா 
எதனாேலா அதியமான் இவைர ேநாிற்கண்  அளவளாவ இயலாதவனாயினான். 
அவன் இறந்த பின் ம் ெப ஞ்சித்திரனார் இ ந்  குமணைனப் பா ப் பாிசில் 
ெபற் ள்ளாராக ன், அவைனக் காணச் ெசன்றேபா  அவன் ஒ கால் உடல்நலங் 
குன்றியி ந் ம் இ க்கலாம்.ஆயி ம் அக்ெகாைடவள்ளல் ெப ஞ்சித்திரனார் வாிைச 
ேநாக்கா  பாிசி ம் நல்கா  வி த்தானல்லன். தன் தகுதிக்கும் லவர  வாிைசக்கும் 
ஏற்றபாி சிைலவரக் கண்ட ம் அழகுறக்ெகாண்ட இந்த அதியமான்" 
என்ைனக்காணா  நல்கும்பாி சிைலயான் ஏேலன்; குன் கைள ம் மைலகைள ம் 
கடந்  ெந வழி நடந்  பாிசிெலான்ேற க தி யான் இங்ேக வந் ள்ேளெனன்ப  
இக்ெகாைட வள்ளல் எங்ஙணம் அறிந்தான்? வ ெகனல் ேவண் ம் 
வாிைச ைடேயனாகிய என்ைனக் கண்ணாற்காணாேம நல்கும் இப்பாிசிைலேயற் க் 
ேகாடற்கு யாேனார் வாணிகப் பாிசிலன் அல்ேலன்; என்ைன வி ம்பி வ ெகன 
எதிர்ெகாண் , என் லைமயள ம் கண் , பின் எனக்கு நல்கும் பாிசில் 
மிகச்சிறிதாயி ம் எனக்கு அ  மிக்க இன்பந் த வதாம்" என்  பா விட்டார். 
அதியமான் மனங்கனிந்  ேநாிற்கண்  பிைழ ெபா க்குமா  ேவண் ப் 
ெப ஞ்சித்தரனார  லைமயன் ெபற்  உடல் ாித்தான். ெப ஞ்சித்திரனார் பின்  
அவன் தந்த பாிசில் ெபற்  விைடெகாண்  ெசன்றார். 
 
        குன்  மைல ம் பலபின் ெனாழிய 
        வந்தெனன் பாிசில் ெகாண்டெனன் ெசலற்ெகன 
        நின்ற ெவன்னயந் த ளி யீ ெகாண் 
        டீங்கனஞ் ெசல்க தாெனன ெவன்ைன 
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        யாங்கறிந் தனேனா தாங்க ங் காவலன்          5 
        காணா தீத்த விப்ெபா ட் கியாேனார் 
        வாணிகப் பாிசில் னல்ேலன் ேபணித் 
        திைனயைனத் தாயி  மினிதவர் 
        ைணயள வறிந்  நல்கிணர் வி ேன. 
        ------------ 
 
    திைண ம் ைற  மைவ. அதியமான் ெந மான் அஞ்சி ைழச் ெசன்ற 
ெப ஞ்சித்திரனாைரக் காணா  இ  ெகாண்  ெசல்க என்  அவன் பாிசில் 
ெகா ப்பக் ெகாள்ளா  அவர் ெசால் ய . 
 
    உைர: குன் ம் மைல ம் பல பின் ஒழிய - குன் க ம் மைலக ம் பல பின்ேன 
கழிய; வந்தெனன்பாிசில் ெகாண்டெனன் ெசலற்கு - வந்ேதன் யான் பாிசில் 
ெகாண்டேடனாய்ப் ேபாதற்கு; என நின்  என் நயந்த ளி - எனச் ெசால் நின்ற 
என்ைன அன் ற்ற ளி; ஈ ெகாண்  ஈங்கனம் ெசல்க தான் என-இப்ெபா ைளக் 
ெகாண்  இவ்வா  ேபாக தான் எனச் ெசால்ல; என்ைன யாங்கறிந்தனேனா - என்ைன 
எப்பாிசறிந்தான்; தாங்க ங் காவலன் - பைகவரால் த த்தற்காிய ேவந்தன; காணா  
ஈத்த இப்ெபா ட்கு-என்ைன யைழத் க் காணாேத தந்த இப் ெபா ட்கு; யான் ஒர் 
வாணிகப் பாிசிலன் அல்ேலன் - யான் ஓர் ஊதியேம க ம் பாிசிலன் அல்ேலன்; 
ேபணி - வி ம்பி; திைனயைனத்தாயி ம் இனி - திைனத் ைண யள வாயி ம் 
நன் ; அவர் ைணயளவறிந்  நல்கனிர்வி ன் - அந்தப்பரசிலர  கல்வி தலாகிய 
ெபா ந்திய எல்ைலைய யறிந்  ெகா த்  வி ன் எ - . 
 
    ஈங்கனம் ெசல்கெவன்ற  காணாேத அவன் ெசால் விட்ட வார்த்ைதைய, அவர் 

ைணயளவறிந்  ேபணி நல்கினர்வி ன், திைனயளவாயி ம் இனி  எனக்கூட்  
விைன  ெசய்க. யான் தரங்ெகடப் ெபா ள்ெகா  ேபாமவனல்ேலன்; அவனாயின் 
இ ம் ெகா ேபாவன்; நீ எனக்குத் தரமறிந்  தரேவண் ெமன்பதாம். அவர் 

ைணயனெவனத் தம்ைம உலகின் ேம ட் க் கூறினார். 
 
    விளக்கம்: வழிச்ெசலவின்அ ைம ணர்த் வதற்கு "குன் ம் மைல ம் பல 
பின்ெனாழிய" என்ப  கூறப்பட்ட . "நயந்த ளி," ெயன்ற  "அன் மிக ைடைம" 
ெயன்ற குற்றங்காட்  நின்ற . "என்ைனக் கா தல் ேவண்டா; இவற்ைறப் 
ெபற் க்ெகாண்  ெசல்லட் ம்" என்ப பட நின்றவா  ேதான்ற, "ஈங்கனம் 
ெசல்கதான்"என்றானாகக்ெகாள்கின்றார், தன் வரவறிந்த ைணேய பாிசில் நல்கித் 
தன்ேனா  உைரயாடாேத ெசல்க என விைட ம்வி த்ததனால் மதி ம ண்டைம 
ேதான்ற, "யாங்கறிந்தனேனா" என்றார். "தாங்க ங்காவலன்" என்ற . என்ைனக் 
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கா மள தா ம் இைடெபறாதவன் என்ப ம் சுட் நின்றதாயி ம், இச்ெசயலால் 
ெப ஞ்சித்திரனார் தாங்காிய மனக்கவைல ெகாண்  வ ந்தினைம ணர்த்தி நிற்ப  
காண்க. இப்ெபா ட்கு - இப்ெபா ைளப் ெபற் ச் ெசல் தற்கு, ெபறக்க ம் 
ஊதியத்தின்ேமல் க த் ச் ெச த் வ  வணிகர் இயல் ;அவ்வாேறபயன் பாிசில் 
ேமேல க த் ச் ெச த் ம் லவன் என்  க தினன் ேபா ம் என நிைனந்  
வ ந் கின்றாராதலால், "யான் ஒ  வாணிகப் பாிசிேலனல்ேலன்" என்றார். 
"திைனயைனத்தாயி ம் ேபணித் ைணயளவறிந்  நல்கினர் வி ன்" என்ற , தம  
ேகாட்பா  இ ெவனப் ெப ஞ்சித்திரனார் குறிப்பதாம். 
    --------------- 
 
    209. வன் 
 
    வெனன்ப  இயற்ெபயர்; ப்பெனன் ம் ெசால்ேபால்வ . அம் 

வனாெரன்ப ம் இப்ெபயர யாக வ வேத. ேசரமான் கைணக் கால் இ ம்ெபாைற 
காலத்தி ம் வெனன்பாெனா  தைலவன் காணப் ப கின்றான். அவன் ேசரெனா  
ெபா ம் வைகெசய்  ெகாண்  தீங்கு பல ெசய்தான். அ ெபாறாத ேசரமான் 
அவைனப் ேபாாில்ெவன்  ெகான்  அவ ைடய பல்ைலப்பி ங்கித் தன் 
ெதாண் நகர் வாயிற்கதவில் ைவத்  இைழத் க் ெகாண்டான் எனப் ெபாய்ைகயார் 

கன் ைரக்கின்றார். இவன் அந்த வேனா ேவேறா ெதாிந்தில ; ஆயி ம் இவைன 
அவன் கு யில்ேதான்றியவன் என்  ெகாள் வ  இ க்காகா . இவன் ேசய் என் ம் 
குறிக்கப்ப கின்றான். இவ ைடய நா  கடற்கைரையச் சார்ந்த ெநய்தற் பகுதியில் 
ம தவளஞ்சான்ற நாடாகும். ெப ஞ்ெசல்வ ம் ெகாைட நல ைடயவன் என 
நாட் ல் இவன் ெபயர் பரவியி ந்த . அதைனக் ேகள்வி ற்ற ெப ந்தைலச் 
சாத்தனார் ஒ கால் இவைனக் காணச் ெசன்றார். இவன் மகளிர் நாப்பண் 
இன்பத் ைறயில் எளியனாய் ஒ கினான். சான்ேறார  சால்பிைன யறி ம் தைகைம 
இவன்பால் குைறந்  காணப்பட்ட . குமணன்பால் ெப ந்தைலச்சாத்தனார் ெசய்த 
ெப ம் லைமய ஞ்ெசயல் நலத்ைத ம் இவன் அறிந்திலன். லவர்க்கு 
வழங்கற்ெகனக் கடைமப்பட் க்கும் தன் தகுதிைய ம் இவன் ேநாக்கா  சாத்தனார் 
மனம் ண்படத்தக்க நிைலயில் இவறைல ேமற்ெகாண்டான்.ஒ  காரண மின்றி இந்த 

வன் தம்ைம இகழ்ந்த  சாத்தனார், "எம்ைம இகழ்ந்த விைனப் பயத்தால், இவர்க்கு 
என்ன தீங்கு ேந ேமா?" என்  அஞ்சி, "ேநாயிைல யாகுமதி ெப ம்" என்  
வாழ்த் வாராய், "நன்ெசய் வளஞ்சான்ற நன்னாட் க்குத் தைலவ. ெப மைல 
விடெரான்றில் நின்ற ப மரம் ப த்  மாறிற்றாயின, அதைனச் சார்ந்  வாழ்ந்த 

ள்ளினம் ெசயலற்  ேவ மரம் நா ச் ெசல் ம்; அப் ள்ளிைம ேபால நின்ைன நா  
வந்ேதன்,யான் ெவ ங்ைக டேன ெசல்லேவண் ய நிைலயிேனனாயிேனன்; நீ 
ஈயாயாயின் யான் அ  குறித்  வ ந் ேவனல்ேலன்; நீ ேநாயின்றி வாழ்தைலேய 
ேவண் ேவன்.ேம ம் யான் நின்பால் வந்  வறி  ெசல் ம் ெசய்தி மகிழ்ந்தி க்கும் 
நின  தி ேவாலக்கத்ேத நினக்கு மிக அண்மிேயார் அன்றிப் பிறர் 
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அறியாராகேவண் ம்; அ  நினக்கும் எனக்கும் நலம் த ம்" என்  கூறினார். இ ேவ 
இப்பாட் . 
 
        ெபாய்ைக நாைர ேபார்விற் ேசக்கும் 
        ெநய்தலங் கழனி ெநல்லாி ெதா வர் 
        கூம் வி  ெமன்பிணி யவிழ்ந்த வாம்பல் 
        அகலைட யாியன் மாந்தித் ெதண்கடற் 
        ப திைர யின்சீர்ப் பாணி ங்கும்          5 
        ெமன் ல ைவப்பி னன்னாட் ப் ெபா ந 
        பல்கனி நைசஇ யல்குவிசும் கந்  
        ெப மைல விடரகஞ் சிலம்ப ன்னிப் 
        பழ ைடப் ெப மரந் தீர்ந்ெதனக் ைகயற் ப் 
        ெபறா  ெபய ம் ள்ளிைம ேபாலநின்          10 
        நைசதர வந் நின் னிைச வல் பாிசிேலன் 
        வ விேயன் ெபயர்ேகா வாண்ேமம் ப ந 
        ஈயா யாயி  மிரங்குேவ னல்ேலன் 
        ேநாயிைல யாகுமதி ெப ம நம் ட் 
        கு நணி காண்குவ தாக நா ம்          15 
        ந ம்ப ெலா வ ங் க ப்பிற் ேறெமாழித் 
        ெதாியிைழ மகளிர் பாணி பார்க்கும் 
        ெப வைர யன்ன மார்பிற் 
        ெச வஞ் ேசஎய்நின் மகிழி க் ைகேய. 
        ----------- 
 
    திைண: அ  ைற: பாிசில் கடாநிைல. வன் பாிசில் நீட் த் தாைனப் 
ெப ந்தைலச் சாத்தனார் பா ய . 
 
    உைர: ெபாய்ைக நாைர - ெபாய்ைகக்கண் ேமய்ந்த நாைர; ேபார்வில் ேசக்கும் - 
ேபாாின்கண்ேண றங்கும்;ெநய்தலங் கழனி ெநல்லாி ெதா வர்- ெநய்தைல ைடய 
அழகிய வயற்கண் ெநல்ைல ய க்கும் உழவர்; கூம் வி ெமன்பிணி அவிழ்ந்த ஆம்பல் 
அகல் அைட - ைக யவிழ்கின்ற ெமல் ய இதழ்கள் ெநகிழ்ந்த ஆம்ப ன  அகன்ற 
இைலயதனாேல; அாியல் மாந்தி -ம ைவ ண் ; ெதண்கடல் ப திைர 
இன்சீர்ப்பாணி ங்கும் - ெதளிந்த கட ன  ஒ க்கும் திைரயின் இனிய சீராகிய 
தாளத்ேதயா ம்; ெமன் ல ைவப்பின் நன்னாட் ப் ெபா ந-ெமன் லத் ர் 
கைள ைடய நல்ல நாட் க்கு ேவந்ேத; பல்கனி நைசஇ- பல பழத்ைத ம் நச்சி;அல்க 
விசும்  உகந்  - தாம் வாழ்வதற்கிடமாகிய ஆகாயத்தின்கண்ேண உயரப் பறந் ; 
ெப மைல விடரகம் சிலம்ப ன்னி -ெபாிய மைலயின் ைழஎதிெரா  

ழங்கச்ெசன் ; பழ ைடப் ெப மரம் தீர்ந்ெதனக் ைகயற்  - அவ்விடத் ப் 
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பழ ைடய ெபாிய மரம் ப த்  மாறிற்றாக வ ந்தி; ெபறா  ெபய ம் 
ள்ளினம்ேபால -பழம் ெபறாேத மீ ம் ள்ளினத்ைத ெயாப்ப; நின் நைசதர வந்  - 

நின  நச்சப்ப ந்தன்ைம ெகா வர வந் ; நின் இைச வல் பாிசிேலன் - நின் 
கைழக்கூ ம் பாிசிேலன் யான்; வ விேயன் ெபயர்ேகா- வறிேயானய் 

மீளக்கடேவேனா; வாள் ேமம்ப ந - வாட்ேபாாின்கண் ேமம்ப ேவாய்; ஈயாய் 
ஆயி ம் இரங்குேவன் அல்ேலன் - நீ ஒன்ைற ஈத்திைலயாயி ம் யான் அதற்கு 
வ ந் ேவனல்ேலன், ேநாயிைல யாகுமதி - அ நிற்க ேநாயின்றி ப்பாயாக; ெப ம் 
நம் ன் கு நணி காண்குவதாக - ெப ம நம்மிடத் ளதாகிய அணிய அ ைமையக் 
காண்பதாக; நா ம் - நாேடா ம்; ந ம்பல் ஒ வ ம் க ப்பின் - நறிய பலவாகிய 
தைழத்த மயிைர ம்; ேதெமாழித்ெதாியிைழ மகளிர் – ேதன்ேபா ம் ெசால்ைல ம் 
ஆராய்ந்த ஆபரணத்திைன ைடய மகளிர்; பாணி பார்க்கும் ஒ வாிெனா வர் 

ணர்தற்குக் காலம் பார்க்கும்; ெப வைரயன்ன மார்பின் ெபாியமைலேபா ம் 
மார்பிைன ைடய;ெச  ெவஞ் ேசஎய் - ேபாைரவி ம் ம் ேசையெயாப்பாய்; 
நின்மகிழி க்ைக - நின  மகிழ்ச்சிைய ைடய நாேளாலக்கம்; எ - . 
 
    பாணி பார்க்கும் மார்  பாணி பார்த்தற்கு ஏ வாகிய மார் . நம் ட் கு நணி 
காண்குவதாக என்ற . நீ என் மாட் ச் ெசய்த அன்பின்ைமைய அவ்வி க்ைகயன்றி, 
பிறர் அறியாெதாழிவாராக ெவன் ம் நிைனவிற் . 
 
    ெபா த,வாண்ேமம்ப ந, ேசஎய், நின் இைச வல் பாிசிேலன், வ விேயன் ெபயர் 
ேகா, ஈயாயாயி ம் இரங்குேவனல்ேலன்: ெப ம, ேநாயிைலயாகுமதி; நம் ட்கு  
நணிைய நின்னி க்ைக காண்குவதாக; பிறர் காணாெதாழிகெவனக் கூட் க. 
 
    ேநாயிைலயாெகன்ப , நீ ெசய்த தீங்கால் ேநா ைவ; அஃ றா 
ெதாழிகெவன்பதாம். இனி, நின் மகிழி க்ைகக்கண் நம் ன் மிக அணித்தாகக் கா ம் 
காட்சி உளதாகெவன் மாம். இதனாற் காட்சி ண்டாகாெதன்ப  குறிப் . இனி, 
"கு நணி காண்குவதாக" என்பதற்கு நம்மிடத்  மிக ம் மனத்தாற் கா ம் காட்சி 
உளதாகெவன்ப  கூடா  நீ ெசய்த ெகா ைமயான் என் ைரப்பி  மைம ம். 
 
    விளக்கம்: பாணி, காலம்; ஈண் ப் ணர்தற்குாிய காலத்தின் ேமல் நினற் . 
பார்ப்பவர் மகளி ம். பார்க்கப்ப வ பாணி மாக ன், அவற்ேறா  மார்  
இையதற்கு விளக்கங் கூ வாராய், "பாணி பார்க்கும் மார் , பாணி 
பார்த்தற்ேக வாகிய மார் " என்றார்.கு நணி, அணிய அ ைம;அஃதாவ மிக்க 
ெந க்கம்.இ குறிப் ெமாழியாய் ெநஞ்சத்தால் ெந ந்ெதாைலயில் இையபின்றி 
யி ப்ப  என்ப பட நின்ற . ெகா க்கும் வள்ளன்ைம யில்லாதாைர ன்னறிந்  
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ெகாள்ளா  ெசன்  பாிசில் ெபறப்பா  வ வியராய்ச் ேசறல் லவர  லைமக்கு 
இழி  பயக்குமாக னா ம், லவைர யிகழ்ந்த ெசல்வைர ஏைனப் லவர் பாடா  
வைரவாராதலா ம், "நம் ட் கு நணி காண்குவதாக" என்பதனால் "நீ என்மாட் ச் 
ெசய்த... பிற ரறியா ெதாழிவாராக" என்  விளக்கினார். எனேவ, காட்சிேயாடைமந் 
ெதாழியல் ேவண் ேமயன்றிக் கண்டதைனப் பிறர்க்கு உைரத்த மாகா  என்பதாம். 
"ேநாயிைலயாகுக" என்றதற்குக் க த்  இ ெவன விளக்குவாராய், 
"ேநாயிைலயாெகன்ப ... என்பதாம்" என்றார். இன்றில்ைலயாயி ம் பிறிெதா கால் 
"நின்மகிழி க்ைகக்கண் நம் ள் மிக அணித்தாகக் கா ம்காட்சி ளதாக" என்ற 
க த்தால் "ேநாயிைலயாகுமதி" ெயன்  கூறற்கும் இட ண்ைமயின், உளதாகுக 
என் மாம்" என் ம் எனி ம், உள்ளக்குறிப் , "இதனால் காட்சி ண்டாகாெதன்ப " 
என் ம் உைரத்தார். "கு நணிக் காண்குவ  ஆக" என நி த்தி, காண்குவ  
"மனத்தாற் கா ங்காட்சி" என் ம், ஆக, உளதாக என் ம் ெபா ள் ெகாண் , 
மனத்தாற் கா ம் காட்சி ளதாக என்றாேர ம் குறிப் , அத்தைகயெதா  
காட்சி ண்டாதல் "கூடா " என் ம், அதற்கு ஏ  அவன் ெசய்த ெகா ைமதான் 
என் ம் விளக்குவார், இனி ‘கு நணி...உைரப்பி மைம ம்’ என்றார். 
    ----------- 
 
    210. ேசரன் குடக்ேகாச்ேசர ம்ெபாைற 
 
    குடநாட் க்குத் தைலவனாய்ச் ேசரநா ற் ம் தனக்குாித்தாகப் ெபற் ச் 
சிறப் ற்றி ந்த ேசரமான்களில் இக் குடக்ேகாச்ேச ரவி ம் ெபாைற சிறந்தவன். இவன் 
பின்னவன் குடக்ேகா இளஞ்ேசர ம் ெபாைற ெயனப்ப வன். இவன் ெபாைறயர் 
நாட் னனாதலால், இ ம்ெபாைற ெயனப்பட்டான். இவன் ைட ேவந்தனாய்ச் 
ெசல்வக் குைறபா லனாய்ப் லவைரப் ேபாற் ம் ேவந்தர்வழித் ேதான்றலாய் 
விளங்குவ  ேகள்வி ற்றெப ங்குன் ர்கிழார் ஒ கால் தன் மைனயில் நின்  
வ த் ம் வ ைமத் யர் ேபார்க்கக தி இவைனயைடந்தார். பைகேவந்தர் 
ம ளப்ேபா டற்றிக்ெகாற்றெமய் ம் இவன  ஆண்ைமயிைன ம், உள்ளிய  

க்கும் உர ைடைமயிைன ம் விதந்ேதாதித் தம  வ ைமநிைலயிைன ம் 
விளங்க ைரத்தார். ேசரமா ம் அவர் வி ப்பத் க்ேகற்பக் ெகா ப்ேபான்ேபாலக் 
காட் க் ெகாைட வழங்க நீட் த்தான். உள்ளம் உைடந்த ெப ங்குன் ர்கிழார், "உலக 
மக்கைளப் ரக்கும் நின  உயர்  நிைனயா  எம்பால் அன்  இலனாயிைன; 
நின்ைனப்ேபா ம் ேவந்தர் உலகத்தில் உளராயின் என்ைனப் ேபா ம் இரவலர் 
இவ் லகிற் பிறக்கேவமாட்டார்கள். வ ைம வ த்தி ம் என் மைனயவள் தன் 
கற் க்ெகாள்ைக தவறாத ெபாற் ைடயவன். வ ைமயால் அவள் ஒ கால் 
உயிாிழந்தி ப்பாள்; இறவாதி ப்பளாயின், என்னைன நிைனயாதிராள்; 
நிைனக்கும்ேபா , தன்ைனப் பிாிந் ைற ம் யான் இறந்ெதாழிந்ேதேனா என 



 38

நிைனந்  "என் உயி ம் ஒழிக" என் வ ந்தி ைரத் க் ெகாள்வன், அவள  இ க்கண் 
தீர்த்தல் ேவண் , நின்ைனப் பைகத் த் ேதாற்றவர் ெசயலற்ெறாழிவ  ேபால, யா ம் 
ெசய்தவதறியா  தனிைமத் யைர ன்னிட் க் ெகாண்  ெசல்கின்ேறன்" என்ற 
ெசால்  நீங்கினார். அச் ெசாற்கள் இப்பாட் ல் உள்ளன. பின்னர் அவன் அவர் 
ேவண் வன நல்கிவி த்தான். 
 
        மன்பைத காக்குநின் ைரைம ேநாக்கா  
        அன் கண் மாறிய வறனில் காட்சிெயா  
        ம்ம ேனா மற் றிைனய ராயின் 
        எம்ம ேனாாிவட் பிறவலர் மாேதா 
        ெசயிர்தீர் ெகாள்ைக ெயம்ெவங் காத           5 
        உயிர்சிறி ைடய ளாயி ெனம்வயின் 
        உள்ளா தி த்தேலா வாிேத யதனால் 
        அறனில் கூற்றந் திறனின்  ணியப் 
        பிறனா யினன்ெகா றீஇயெரன் யிெரன 
        வல்  சி ைமயள் பல லந் ைற ம்          10 
        இ க்கண் மைனேயா டீாிய விந்நிைல 
        வி த்ேதன் வாழியர் கு சி க்காண் 
        அவல ெநஞ்செமா  ெசல்வனிற் ச ந்ேதார் 
        அ ங்க  ைனயரண் ேபாலப் 
        ெப ங்ைக யற்றெவன் லம் ந் த்ேத.          15 
        ------------- 
 
    திைண ம் ைற  மைவ. ேசரமான் குடக்ேகாச்ேசர கும் ெபாைற 
பாிசில்நீட் த்தாைனப்ெப ங்குன் ர்கிழார் பா ய . 
 
    உைர: மன்பைதகாக்கும்நின் ைரைம ேநாக்கா  - உயிர்ப் பன்ைமையக் காக்கும் 
நின  உயர்ச்சிையப் பாரா ; அன்  கண்மாறிய அறனில்காட்சிெயா  - காதல் 
கண்மாறிய அறமல்லாத பார்ைவ டேன கூ ; ம்மேனா ம் மற்  
இைனயராயின் ம்ேபால்வார் யாவ ம் இதற்ெகாத்த அறிைவ ைடயராய் 
அ ள்மா வாராயின்; எம்மேனார் இவண் பிறவலர் - எம்ேபால்வார் இவ் லகத் ப் 
பிறவாெதாழியக்கடவர்; ெசயிர் தீர் ெகாள்ைக எம் ெவங் காத  - குற்றந்தீர்ந்த 
கற்பிைன ைடயளாய எம்ைம வி ம்பிய காத ; உயிர் சிறி உைடயளாயின் 
இறந் படா  உயிர்வாழ் ைடயளாகக் கூ ன; எம்வயின் உள்ளாதி த்தேலா அாி  - 
எம்மிடத்  நிைனயாதி த்தல் அாி ; அதனால்-; அறனில் கூற்றம் திறனின்  ணிய - 
அறனில்லாத கூற்றம் திறப்பா ன்றி உயிர்ெகாளத் ணிய; பிறனாயினன் ெகால்- 
இ ந் பட்டான் ெகால்ேலா; இறீஇயர் என் உயிர் என - என் யிர் 
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ெக வதாகெவன் ; வல்  சி ைமயள் - ெசால் த ற்ற ேநாைய ைடயளாய்; 
பல லந் ைற ம் - பல படெவ த் ைற ம்; மைனேயாள் இ க்கண் தீாிய - 
மைனவிய  ன்பம் தீர்க்கேவண் ; கு சில் வாழியர் - இைறவ வாழ்வாயாக; 
உ க்காண் - இதைளப் பாராய்; அவல ெநஞ்செமா  ெசல்வல் - 
இன்னாைமைய ைடய ெநஞ்சத் டேன ேபாேவண்; நிற்க த்ேதார் அ ங்க  

ைனயரண்ேபால - நின்ைன ெவகுண்டா  அ குதற்காிய காவைல ைடய 
ைனயிடத்  அரைணப்ேபால; ெப ங்ைகயற்ற என் லம்  ந் த்  - ெபாிய 

ெசயலற்ற என  வ ைமைய ன்ேபாகவிட் ; எ - . 
 
    கு சிேல, ம்மேனா ம் இைனயராயின், எம்மேனார் இவண்பிறவார்; எங் காத  
உயிர் சிறி ைடயளாயின் நிைனயாதி த்தல் அாி ; அதனால் அம்மைனேயாள் 
இ க்கண் தீர்க்கேவண்  இப்ெபா ேத வி த்ேதன்; நிற்க த்ேதார் 

ைனயரண்ேபாலக் ைகயற்ற என் லம்  ந் த் ச் ெசல்ேவன், வழி யெரனக் 
கூட்  விைன  ெசய்க. "உ க்காண்" என்ற  அச் ெசலைவ. 
 
    என் வ ைம என்ைனவிட்  நீங்கப் ேபாதைலெயாழியப் லம்ைப ந் த் க் 
ெகாண்  ேபாகாநின்ேறெனன இரங்கிக் கூறியவதனால் "வாழியர் கு சில்" என்ப  
இகழ்ச்சிக் குறிப்பாயிற் . உயிர்ெவங் காத ெயன்  பாடேமா வா ளர். 
 
    விளக்கம்: பின்னர்த் தாம் ெசல்கின்ற ெசலைவ "உ க்காண்" எனச் சுட் னார். 

ம்மேனார், எம்மேனார் என் ழி அன்ேனாெரன்ப , "இைடச்ெசால் தனிைலயாகப் 
பிறந்த குறிப் ப் ெபயர்" என்  ேசனாவைரயர் த ேயார் கூ வர். இைனயர், 
இதற்ெகாத்த அறி ைடயராய் அ ள்மா வர். எம்மேனார் இவ் லகிற் பிறத்தற்ேக , 

ம்மேனார்பால் கிடந்த அன் ம் அற ேமயாம்; ம்மேனார்பால் அைவ இலவாயின், 
எம்ைமப்ேபால்வார் பிறவார் என்பார், "மன்பைத...மாேதா" எனறார். ைரைம - 
உயர்  " ைர யர்பாகும்" (ெதால். ெசால்-300) என்ப  காண்க. மன்பைத காக்கும் 

ைரைமக்கு அன் ம் அற ம் அ ப்பைடெயனவறிக. ெபா ளின்ைம க தி என் 
மைனவி என்ைன ெவ ப்பவளல்லள்; அவட்கு என் உயிேர ெபா ள்; ெபா ைள 

யிராகக் க ம் ன்ைம என் மைனவிபா ம் கிைடயாெதன்பார், "ெசயிர்தீர் ெகாள் 
ைக ெயம் ெவங் காத " என் ம், என் பிாி  அவைளப் ெபாி ம் வ த் மாக ன், 
அவ்வ த்தம் இல்ைலயாமா  யான் ெசல்கின்ேறன் என்பார், "அறனில் 
கூற்றம்...வி த்ேதன்" என்றார், ெபறக் க திய பாிசி ன்றி வறி  ெசல் மாற ேதான்ற, 
" லம்  ந் த் " என்றார். ேவ  பிற ெசல்வர்பாற் ெசன்ற பாிசில் ெபற ம் 
க திற்றிேலன் என்பார், "ெப ங்ைக யற்ற" என்  குறித்தார். ைக - ெசய்ைக, நின்னால் 
ெவகுளப்பட்ட பைகவ ைடய அரண் நின்னால் அைலப் ண்  தன்ைனக் காப்பாராற் 
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ைகவிடப்பட்  அழிவ  ேபால, யா ம் அவல ெநஞ்செமா  ெப ங்ைகயற்ற 
லம் ந் த்  மனமழிந்  ெசல்கின்ேறன் என்ப  ேசரமான் தன்ைன ெவகுண்  

பாிசில் தாராெதாழிவ  அறமன்ெறன் பதைனக் குறித்  நிற்கிற . அரண்ேபாலப் 
ெப ங்ைக ( யற்சி) அற்ெறன்க. லம்  ஈண்  வ ைமேமல் நின்ற ; வ ைமயின் 
பயன் அ வாக ன். "வாழியர் கு சில்" என்ற  நின் வாழ்  பயனற்றெதன்ப  
குறித்  நின்ற . உயிர்ெவங்காத  ெயன்பதற்கு என் யிைர வி ம் ைற ம் என் 
மைனவி என்  ெபா ள் கூ க. எம்ெமன்ற  உயிைர ம் தன்கண் உளப்ப த்தி 
நிற்ற ன், அப்பாடம் அத் ைணச் சிறப்பின்ெறனவறிக. 
    --- 
 
    211. ேசரமான் குடக்ேகாச்ேசர ம்ெபாைற 
 
    ேசரமான் குடக்ேகாச்ேசர ம்ெபாைறபால் பாிசில் ேவண்  வந்த 
ெப ங்குன் ர்குழார் சின்னாள் அவன்பால் தங்கிப் பாிசில் எதிர் ேநாக்கியி ந்தார். 
அவன் ேவண் ம் பாிசில் நல்கிவிடா  நீட் த் தான். அவர் இ ந்த காலத் ம் அதற்கு 

ன் ம் அவ்வி ம்ெபாைற ரசு ழங்கும் தாைனெகாண்  பைகயரசர்ேமற் ெசன்  
அவெரா  வஞ்சியா  ெபா  ெவற்றி ேமம்ப தைலக் கண் ந்தார். அவன் 
ெகாற்றத்ைத ம் அவ்வப் ேபா  நம் ெப ங்குன் கிழார்பா  அவைனச் சிறப்பித்தார். 
அவ ம் அவர  ெசய் ணலத்ைத கர்ந்  வியந்  இன் றற்றான். அதனால் 
ெப ங்குன் ர்கிழார் தாம் க தியவா  அவன் சிறந்த பாிசில் நல்கி வி ப்பெனன 
எண்ணி யின் ற்றார். அவ ம் அவர் எதிர் பார்த்தற்ேகற்ற வைகயில் பாிசில் 
நல்குவான் ேபா ம் ெசய்லகள் சில ெசய்தான். இவ்வா  நாட்கள் பல கழிந்தன. 

வில் அவன் ெசயெலல்லாம் ஏமாற்றமாமா  அவர் எதிர்பார்த்த பாிசிைல அவன் 
நல்குவெனன எண்ணற்கிடமில்ைல யாயிற் . ெப ங்குன் ர்கிழார்க்கு ஏமாற்ற ம் 
வ த்த ம் ெப கின. அவர், ேசரமாைன ேநாக்கி, "ேதான்றேல! நின்ைன நிைனந்  நீ 
த ம் பாிசிைல வி ம்பிவந்த பாிசில ள் யான் ஒ வன். நீ என்ைனச் ேசர்ந்தார்க்கும், 

ரர்க்கும் ெசய் ம் வள்ளன்ைமைய ம் அன்ைப ம் கண்  இவ்வா  அன்பால் 
தாழ்ந்  எமக்கும் வண்ைம ாிகுவாய் எனக் க தி, நினக்கு எம்ைம ெயதிேரற் ப் 
பாிசில் ெகாடா  ம த்த பிறர  ெகா ைமைய விாியக் கூறிேனன். கூற ம், நீ நின் 
க த்திற் ெகாண்டவாேற ெசய்  த் விட்டாய். ன்னாள் நீ ெசய்த குறிப்பால் 
"பாிசில் என் ைகக்கு வந் விட்டெதன்ேற நான் க தச்ெசய்தாய்; பின்னாள் அ  
குறித்  ஏமாந்  வ ந் மா  என்ைனச் ெசய்தாய். என் வ த்தங் கண்  நீ சிறி ம் 
நாணாயாயிைன. யாேனா நீ நா மா  என் நாவால் நின் கைழப் பன் ைற ம் 
பா ேனன்; என் பா கைழ நீ ஏற் க் ெகாண்டாய். உண்ண உணவின்ைமயின் என் 
மைனயில் வா ம் எ தா ம் பசித்  ம ந்  கிடக்கும் சுவைரச் சார்ந்  என் மைனவி 
ெம ந்தி க்க, பா ல்லாைமயால் மார்பிற் பால் சுைவத்  அ  ெபறா  
பா ண்டைலேய மறந்ெதாழிந்த நிைலயி க்கும் பிள்ைளைய ைடய 
அவைளநிைனந்  ெகாண்  ெசல்கின்ேறன். ெசல் ம் யான் நின்ைனத் ெதா  
விைடெபற் ப் ேபாகின்ேறன்" என்ற க த்தைமந்த இப்பாட்ைடப் பா னார். 
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    இப்பாட்ைடப் பா ய இரண்ெடா நாள் கழிந்தபின்ன ம் ேசரமான் பாிசில் 
நீட் த்தானாக, "மன்பைத காக்கும்" என்  ெதாடங்கும் பாட்ைடப் பா  நீங்கினார். 
இப்பாட் க்கள் பல ம் வரலாற்  ைற பற்றித் ெதா க்கப்பட்டன வல்லெவன 

ன்ேப கூறிேனாம், கைடப் பி க்க. 
 
        அஞ்சுவ  மரபின் ெவஞ்சினப் யேல 
        றணங்குைட யரவி ன ந்தைல மிய 
        நின் காண் பன்ன நீண்மைல மிளிரக் 
        குன்  ெவறி  மரவம் ேபால 
        ரெச ந் திரங்குந் தாைனெயா  தைலச்ெசன்          5 
        றைரசுபடக் கடக்கு ைரசா ேறான்றனின் 
        உள்ளி வந்த ேவாங்குநிைலப் பாிசிெலன் 
        வள்ளிைய யாத ன் வணங்குவ னிவெனனக் 
        ெகாள்ளா மாந்தர் ெகா ைம கூறநின் 
        உள்ளிய  த்ேதாய் மன்ற ன்னாட்          10 
        ைக ள் ள ேபாற் காட்  வழிநாட் 
        ெபாய்ெயா  நின்ற றநிைல வ த்தம் 
        நாணா யாயி  நாணக் கூறிெயன் 
        ணங்கு ெசந்நா வணங்க. ேவத்திப் 
        பாடப் பாடப் பா கழ் ெகாண்டநின்          15 
        ஆ ெகாள் வியன்மார்  ெதா தெனன் பழிச்சிச் 
        ெசல்வ லத்ைத யாேன ைவக ம் 
        வல்சி யின்ைமயின் வயின்வயின் மாறி 
        இல்ெல  ம ந்த ெதால்சுவர் வைரப்பிற் 
        பா அ ன்ைமயிற் பல்பா  சுைவத்           20 
        ைலக்ேகாண் மறந்த தல்வெனா  
        மைனத்ெதாைலந் தி ந்தெவன் வா தற் படர்ந்ேத. 
        ------------ 
 
    திைண ம் ைற  மைவ. அவைனயவர் பா ய . 
 
    உைர: அஞ்சுவ  மரபின் ெவஞ்சினப் யேல  - அஞ்சத் தக்க ைறைம ைடய 
ெவய்ய சினத்ைத ைடய மைழயின்கண் உள்ள இ ேய  அணங்குைட யரவின் 
அ ந்தைல மிய - அச்ச ைடய பாம்பின  அ குதற்காிய தைல ணிய; நின்  
காண்பன்ைன நீள்மைல மிளிர - நிலவகலத்ைத நின்  பார்ப்ப ேபான்ற நீண்டமைல 
பிறழ;குன்  ெவறி ம் அரவம்ேபால - சி மைல வஎறி ம் ஒைசேபால; ரசு 
எ ந்  இரங்கும் தாைனெயா  தைலச்ெசன்  - ர ரசு கிளர்ந்ெதா க்கும் 
பைட டேன ேமற்ெசன் ;அைரசுபடக் கடக்கும் உைரசால் ேதான்றல் - ேவந்தர்பட 
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எதிர் நின்  ெகால் ம் கழைமந்த தைலவ; வள்ளிைய யாத ன் - நீ வள்ளிைய 
யாதலான்; வணங்குவன் இவன் என - எமக்குத் தாழ்ந்  பாிசில் நல்குவன் இவன் 
என் ; நின் உள்ளி வந்த- நின்ைன நிைனந்  வந்த; ஓங்கு நிைலப் பாிசிெலன்- 
உயர்ந்த நிைலைமய ைடய பாிசிேலனாகிய யான்; ெகாள்ளா மாந்தர் ெகா ைம கூற -
நினக்கு எம்ைம எதிேரற் க் ெகாள்ளாத மாந்தர  ெகா ைமையச் ெசால்ல ம்;நின் 
உள்ளிய  த்ேதாய் மன்ற-நின் ைடய நிைனேவ ெசய்தாய் நிச்சயமாக; ன்னாள் 
ைக ள்ள  ேபால் காட்  - ன்ைனநாள் பாிசில் ைகயிேல குந்த ேபாலக் காட் ; 
வழிநாள் ெபாய்ெயா  நின்ற றநிைல வ த்தம் - பிற்ைறநாள் ெபாய்ையப் ெபற்  
நின்ற நின  றநிைலைமக்குயான் வ ந்திய வ த்தத்திற்கு;நாணாயாயி ம் - நீ தான் 
நாணாய் ஆயி ம்; நாணக் கூறி - நீ நாணச்ெசால் ; என் ணங்கு ெசந்நா-என  

ண்ணிய ஆராய்ச்சிைய ைடய ெசவ்விய நா; அணங்க ஏத்தி வ ந்தப் 
கழ்ந் ;பாடப்பாடப் பா கழ் ெகாண்ட -நாேடா ம் பாடப்பாடப் பின்ன ம் 

பாடேவண் ம் கைழ ேயற் க்ெகாண்ட;நின் ஆ  ெகாள் வியன் மார்  - நின  
ெவன்றி ெபா ந்திய அகன்ற மார்ைப;ெதா தெனன் பழிச்சிச் ெசல்வல் யான் - 
வணங்கி வாழ்த்திப் ேபாேவன் யான், ைவக ம் வல்சி இன்ைமயின் - நாேடா ம் 
உணவில்லாைம யான்; வயின் வயின் மாறி - இடந்ேதாறம் இடந்ேதா ம் மாறி மாறி 
அகழ்தலால்;இல்ெல  ம ந்த ெதால் சுவர் வைரப்பின் - இல்ெல  ம ந்த பைழய 
சுவராகிய எல்ைலைய ைடய; பாஅல் இன்ைமயின் பல்பா  சுைவத்  - 
பா ல்லாைமயாற் பலப  சுைவத் ; ைலக்ேகாள் மறந்த தல்வெனா  - 

ைல ண்டைல ெவ த்த பிள்ைள டேன; மைனத்ெதாைலந்தி ந்த - மைனயின் 
கண்ேண ேதான்றல், நின் ள்ளிவந்த பாிசிேலனாகிய நான் கூற, நின் உள்ளிய  
ெசய்தாயாதலான், வ த்தம் கூறி ஏத்தித் ெதா த ெனன் பழிச்சி, வைரப்பின் 
மைனக்கண்ேண தல்வேனா  ெதாைலந்தி ந்த என் வா தைல நிைனந்  ெசல்வல் 
யாெனனக்கூட்  விைன  ெசய்க. நாணக்கூறி ெயன்றதன் பின்ேன ஏத்திப் 
பழிச்சிச் ெசல்வல் என்றைம யான் அைவ குறிப்  ெமாழி வைரப்பின் மைன ெயன 
இைய ம். 
 
    "வள்ளியனாக ன் வணங்குவன் இவெனன" என்  பாடமாயின், வண்ைமைய 

ைடயனாதலால் இவன் எமக்குத் தாழ்ந்  பாிசிலளிப்பெனனக் க தி ெயன்க. 
"வள்ளிைய யாத ன் வணங்கு வனிவெனனக், ெகாள்ளா மாந்தர் ெகா ைம கூற" 
என்றதற்கு வள்ளிைய யாத ன் இவைன வணங்குேவ ெனன நிைனந்  வணங்க அ  
பாரா  நின்பாற் பாிசில் ெபறாத மாந்தர் நின  ெகா ைம..." 
 
    வெவறி  ெமன்ப  ெவறி ெமன வகரங்ெகட தல் றநைடயாற் ெகாள்க. 
விகாரெமனி  மைம ம். " வெவறி ம்" என்ப உம்பாடம். றநிைல ெயன்பதற்குப் 
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றங்கைட நின்றநிைல ெயன் மாம். இல்ெல  ம ந்த ெதால்சுவர் என்பதற்கு 
இல்ெல தான் ெதாழில் ம ந்த ெதால் சுவர் என்  உைரப்பி  மைம ம். நின்ைனக் 
ெகா ைமகூற ெவன் ைரப்பி  மைம ம். 
 
    விளக்கம்: றநிைல வ த்தம் - ற நிைலைமக்கு யான் வ ந்திய வ த்தம். 

றநிைலைம, அன் கண் மாறிய நிைலைம; அகநிைலைம யன்பாத ன், அதற்கு 
மாறாய் ம க்கும் நிைலைம றநிைலைமயாயிற் . ஆராய்ச்சிய  க்கம், அதைன 

ைரக்கும் நாவின்ேமல் ஏற்றப்பட்ட . இனி, ஏத் தல்ேவண்டா ெவன் ம் நாேநாவ 
ஏத்தினைம குறிப்பார், "ெசந்நா அணங்க ஏத்தி" ெயன்றார். நாவின் ெசம்ைம ஏத் தல்; 
அணங்குதல் தீ  என்ப  குறிப் . நா மா  கூறியவர் பின்  ஏத் த ம் பழிச்சுத ம் 
பிற ம் ெசய்தல் அந் நாணத்ைத மிகுதிப் ப த் வதனால், அைவ ஏத் தல் த யன 
ஆகா  பழிப்பாதல் பற்றிக் குறிப் ெமாழி ெயன்றார்."வள்ளிைய யாக ன்" என்ற 
பாடத்ைதக் ெகாள்ளா  "வள்ளியனாக ன்" என்ற பாடங்ெகாள்வ  ண்ெடன் ம், 
அவ்வா  ெகாண்டால், "வள்ளிைய யாக ன்... ெபறாத மாந்தர் ெகா ைமகூற..." 
என்  உைரகூறிக் ெகாள்க என்றார். றநைட, எ த்ததிகாரத்தி தியிற் கூறிய, 
"கிளந்தவல்ல ெசய் ள் திாிந ம், வழங்கியன் ம ங்கின் ம ெவா  திாிந ம், 
விளம்பிய வியற்ைகயின் ேவ படத் ேதான்றின், வழங்கியன் ம ங்கின் உணர்ந்தன 
ெரா க்கல், நன்மதி நாட்டத் ெதன்மனார் லவர்" (எ த் . 483) என்ற றநைட, 

றநிைல ெயன்பதற்குப் றங்கைட நின்றநிைலெயன்  ெபா ள் கூறி ம் ெபா ந் ம் 
என்றார்; றங்கைட நின்றார் ஒன்  ஈத்தல் இல்ைல யாதல் பற்றி. இல்ெல தான் 
மாறிமாறிப் பலவிடங்கைள யகழ்ந் ம் பயன் இல்லாைமயால் ம ெகாண்ட 
ெதன்றதற்கு ேவறாக, இல்ெல ம் ெதாழி ன்றி ம ந்த ெதால்சுவர் என்  
உைரப்பி ம் ெபா ந் ம் என்றார். இல்ெல  பலவிடங்களில் அகழ்ந் ம் பயன் 
ெபறா  ம  ெகாண்டாற் ேபால, தல்வ ம் தாய் ைலையப் பன் ைற சுைவத் ம் 
பா ன்ைமயால், பா ண்டைலேய ெவ த் ெதா ங்கினான். ெதாைல  
ெபா ட்குைறவாத ன், ெதாைந◌்தி ந்த என்றதற்கு வ ைம ற்றி ந்த என்  உைர 
கூறினார். 
    -------------- 
 
    212. ேகாப்ெப ஞ் ேசாழன் 
 
    உைற ாி ந்  ஆட்சி ாிந்த ேசாழ ேவந்த ள் ேகாப்ெப ஞ் ேசாழன் அறி  
நல ம் ஆட்சி நல ம் ஒ ங்குைடயவன்; மானத்திற் கவாிமா வைனயன்; மற 
மாண் களில் சான்ேறார் ெமய்ம்மைற. சான்ேறார் சால்பறிந்  அவர் கூட் ற  
வி ம்பி ைறபவன். பிசிராந்ைதயார் பால் ேபரன் ைடயவன். இவன் ெந ங்காலம் 
ஆட்சி ாிந்தவன். ஒ  கால் இவ ைடய மக்கள் இவன்பால் பைகத்தீக் ெகா வப் 



 44

ெபற் ப் ேபார்க்ெக ந்தனர். ெத ண்டவர் ெத ட்ட ம் ெத ளா  ரணிய மக்கைள 
ஒ த்தற் ெகண்ணிக் ேகாப்ெப ஞ் ேசாழ ம் ேபார்க் ெக ந்தனர்.ெத ண்டவர் 
ெத ட்ட ம் ெத ளா  ரணிய மக்கைள ஒ த்தற் ெகண்ணிக் ேகாப்ெப ஞ் 
ேசாழ ம் ேபார்க் ெக ந்தான். அ  கண்ட சான்ேறாரான ல்லாற் ர் 
எயிற்றியனாெரன்பார் ேகாப்ெப ஞ் ேசாழன் மனங்ெகாள்ளத் தக்க நல் ைரகைள 
எ த்ேதாதி அவைனப் ேபாைரக் ைகவி மா  ெசய்தார். வில் அவன் மானம் 
ெபாறா  வடக்கி ந்  உயிர் றந்தான். அக்காலத்ேத இவ டேன உயிர் றந்த 
சான்ேறார் பலர். ேகள்விமாத்திைரேய ெப நட் க் ெகாண் ந்த பிசிராந்ைதயார் 
இவன் வடக்கி ந்  உயிர் றந்  ந கல்லாயின பின் ேபாந்  தா ம் வடக்கி ந்  
உயிர் றந்தார். இவர் காலத்ேத இவன் நட் ச் சுற்றமாயி ந்த சான்ேறார் க ர்ப் 
ெப ஞ்ச க்கத் ப் தநாதனார், நத்தத்தனார், ல்லாற் ர் எயிற்றியனார், 
பிசிராந்ைதயார் த ேயாராவர். 
 
    பிசிராந்ைதயார் பாண் நாட் ப் பிசிெரன் ம் ஊாில் இ ந்  வ ைகயில், 
ேகாப்ெப ஞ்ேசாழ ைடய அறி  நல ம் ஆட்சி நல ம் ேகள்வி ற் , அவன்பாற் 
ெப ங் காதல் ெகாண்ெடா கினார். பாண்  நாட் ந்த  அவ டல் எனி ம், 
அவர  உயிர் உைற ாி ந்த ேகாப்ெப ஞ் ேசாழைனேய சூழ்ந்  ெகாண் ந்த . 
பிசிர் இப்ேபா  பிசிர்க் கு ெயன வழங்குகிற . அவர  நிைன ற் ம் ேசாழன்பால் 
ஒன்றியி ந் தைமயின், யாவேர ம் நம் ைடய ேவந்தன் யாவன் என்  ேகட்பின், 
"எம் ேவந்தன் ேகாப்ெப ஞ் ேசாழன். அவன் உைர ாில் ெபாத்தியாெரன் ம் லவர் 
ெப ந்தைக டன் இனிதி க்கின்றான்" என்  கூ வர். இவ்வா  பன் ைற ம் கூறிப் 
பயின்ற அக்கூற்  இப் பாட்டாய் உ க்ெகாண்  நிற்கின்ற . 
 
        ங்ேகா யாெரன வினவி ெனங்ேகாக் 
        களமர்க் காித்த விைளயல் ெவங்கள் 
        யாைமப் க்கிற் காமம் டவாரா 
        ஆரற் ெகா ஞ்சூ டங்க  ளடாஅ 
        ைவகுெதாழின் ம  ம யா விழவின்          5 
        யாணர் நன்னாட் ள் ம் பாணர் 
        ைபதற் சுற்றத் ப் பசிப்பைக யாகிக் 
        ேகாழி ேயாேன ேகாப்ெப ஞ் ேசாழன் 
        ெபாத்தி னண்பிற் ெபாத்திெயா  ெகழீஇ 
        வாயார் ெப நைக ைவக  நக்ேக.          10 
        ----------- 
 
    திைண: அ . ைற: இயன்ெமாழி. ேகாப்ெப ஞ் ேசாழைனப் பிசிராந்ைதயார் 
பா ய . 
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    உைர: ங் ேகா யார் என் வினவின் - உம் ைடய இைறவன் யார்தாெனன்  
ேகட்பீராயின்; எங் ேகா - எம் ைடய இைறவன்; களமர்க்கு அாித்த விைளயல் 
ெவங்கள் - களமர்க்கு அாிக்கப்பட்ட திர்ந்த வி ம்பத்தக்க ம ைவ; யாைமப் 

க்கின் - ஆைமயிைறச்சி டேன; காமம் டஆரா - ேவட்ைகதீர அக்களமர் உண் ; 
ஆரல் ெகா ஞ்சூ  அங்க ள் அடாஅ - ஆரல் மீனாகிய ெகா விய சூட்ைட அழகிய 
க ப்பகத்ேத அடக்கி; ைவகு ெதாழில் ம ம் ம யா விழவின் - ம ண்ட 
மயக்கத்தால் ைவகு ெதாழிெலாழி ம் நீங்காத விழவிைன ைடய; யாணர் நல் 
நாட் ள் ம் - வ வா ளதாகிய நல்ல ேசாழநாட் ள் ம்; பாணர் ைபதற் 
சுற்றத் ப் பசிப் பைகயாகி - பாண ைடய வ த்த ற்ற சுற்றத்தின  பசிக்குப் 
பைகயாய்; ேகாழிேயான்- உைற ெரன் ம் பைட ட் டத் தி ந்தான்; ேகாப்ெப ஞ் 
ேசாழன் -; ெபாத்தில் நண்பின் ெபாத்திெயா  ெகழீஇ - ைரயில்லாத 
நட்பிைன ைடய ெபாத்திெயன் ம் லவெனா  கூ ; வாயார் ெப நைக ைவக ம் 
நக்கு - ெமய்ம்ைமயார்ந்த மிக்க மகிழ்ச்சிைய நாெடா ம் மகிழ்ந் ;  எ - . 
 
    நன்னாட் ள் ம் என்ற உம்ைம சிறப் ம்ைம. ேகாழி - உைற ர். 
 
    ங்ேகாயாெரன வினவின் எங்ேகாக் ேகாப்ெப ஞ்ேசாழன்: அவன் 
பசிப்பைகயாகிப் ெபாத்திெயா  ைவக ம் நக்குக் ேகாழியிடத் தி ந்தா ெனனக் கூட்  
விைன  ெசய்க. ஆகிக் ெகழீஇ நக்ெகன் ம் ெசய்ெதெனச்சங்கைளக் ேகாழிேயா 
என் ம் விைனக்குறிப் ேபா  க்க. 
 
    விளக்கம்: களமர் ெபா ட்  வ த்ெத க்கப்பட்ட அாியைல அக்களமேர ண்பர். 
அாியலாகிய கள்ைள ெவறிக்க ண்பெரன்பதற்கு, "காமம் ட ஆரா" என்றார். ஆர்தல் 
- உண்டல். கள் ண்ட மயக்கத் தால் விைளவ  ெதாழி ல் ஈ படா  ம வ . 
விழ ேதான்றி, கள் ண்ட களமைரத் தன்பால் ஈ படச் ெசய்வ  விளங்க, "ைவகு 
ெதாழில் ம ம் ம யாவிழ " என்றார். பசியால் வா யி க்கும் சுற்றெமன்ப  
ேதான்றப் "ைபதற் சுற்றம்" என்ப  குறிக்கப்பட்ட . உைற ர்க்குக் ேகாழி ெயன் ம் 
ெபய ண் . ேகாழிெயன்ற , ஒ  ேகாழி "நில க்கியத்தால் யாைனேயா  ெபா , 
அதைனப் ேபார் ெதாைலத்தல் கண்  அந்நிலத்திற் ெசய்த நகர்க்குப் ெபயராயிற் ; 
‘ றஞ்ெசவி வாரண ன்சம க்கிய, றஞ்சிைற வாரணம் (சிலப். 10: 247-8) என்பர் 
ேம ம்’ என்  அ யார்க்கு நல்லார் கூ வ  காண்க. ெபாத் , ைரப தல்; "பலர் 
நின்  ேபாற்றி ம் ெபாத் ப் ப ம்" (குறள். 468) என வ தல் காண்க. ஈண் ப் 

ைரப வதாவ  அைறேபாகுதல். ைரயில்லாத நல்லைமச்சேரா  கூ யி க்கும் 
ேவந்த க்கு ெமய்ம்ைமயின்பம் ஒ தைலயாத ன், "வாயார் ெப நைக" என்  
வியந்ேதாதினார். ேகாழிேயான் என்ப  ேகாழியின் கண் உள்ளன் என்ப பட 
நிற்ற ன், "ேகாழியிடத் தி ந்தாெனனக் கூட்  விைன  ெசய்க" என்  
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உைரத்தார். ெப நைக ெயன்ற விடத் ப் ெப ைம மிகுதி குறித் நின்ற . 
ெசய்ெதெனச்சங்கள் விைனக்குறிப்ேபா  யலாம்; 
 
    "விைனெயஞ்சு கிளிவிக்கு விைன ங் குறிப் ம், நிைனயத் ேதான்றிய, 

பாகும்ேம" (எச்ச. 36) என்ப  ெதால்காப்பியம். ஆகி, ெகழீஇ, நக்ெகன் ம் 
ெசய்ெதெனச்சங்கள் காரணமாகாைமயின் ஆக்கச்ெசால் விாிக்கப்படவில்ைல. 
    --------- 
 
    213. ேகாப்ெப ஞ் ேசாழன் 
 
    ேகாப்ெப ஞ் ேசாழன் உைற ாி ந்  ஆட்சி ாிந்  வ ைகயில், அவன் மக்கள் 
சிற்றினச் ேசர்க்ைகயால் அறி  ேப ற்  அவன் பால் பைகெகாண்  
ேபார்க்ெக ந்தனர். அவர் அறி  தி ந்த ேவண் ச் சான்ேறார் ெசய்த யற்சிகள் 
பயனிலவாயின. அவர்கட்குத் ைணெசய்யக் கூ ய ல்லல்க ம் உளராயினர். 
தந்ைதெயா  ேபா டற்றவ ெதாழியப் பிறிெதான் ம் க தாத ேபைதகளான மக்கள் 
ெசயல் ேகாப்ெப ஞ் ேசாழன் உள்ளத்திற் ெகாதிப்ைப ண் பண்ணிற் . மற ம் 
மான ம் ெபாங்கி ெய ந் ேகாப்ெப ஞ் ேசாழைனப்ேபார்க்ெக மா ண் ன. 
இ திறத்தா ம் ேபார்க்குாிய வற்ைறச் ெசய்யத் ெதாடங்கினார். இச் ெசயல் 
நாட் ந்த நல் ைசச் சான்ேறா க்குப் ெப ங் கலக்கத்ைத ண்  பண்ணிற் . 
நல்லறி  நிைறந்த ெசாற்கைளக் ேகட்டற்கு ஒ ப்படா உள்ளம் பைடத்த மக்கைளத் 
ெத ட் தைலவிடக் ேகாப்ெப ஞ் ேசாழன் உள்ளத்ைத மாற் வேத மாண்ெபனக் 
கண்டனர். தந்ைத ம் மக்க ம் ேபார்ெசய்தலால் விைள ம் தீங்குகைள ம் பழிைய ம் 
எ த்  இயம்பினர் ெதாடக்கத்தில் ேகாப்ெப ஞ் ேசாழ ம் அவர் கூற் கட்கு 
இடங்ெகாடானாயினன். வில் ேசாழன் தன்மக்கள்ேமல் ெசல்ல ற்றான். அதைனப் 

ல்லாற் ர் எயிற்றியனார் என் ம் சான்ேறார் கண்டார். ல்லாற் ர் என்ப  
காவிாியின் வடகைரயில் உள்ள ஊர்க ள் ஒன் . அவர் ேபார்ேமற் ெசல் ம் 
ேசாழைனயைடந்தார். ேபார்க்களத் தி ப்பி ம், சான்ேறார் அைவக்களத் தி ப்பி ம் 
அறி ைடேயார் அறி ைர ேகட்கும் அைமதி ைடயனாகிய ேகாப்ெப ஞ் ேசாழன் 
அவைர வரேவற்றான். அவர் அவன  ேமற்ெசலைவ விலக்கும் க த்தினராய், 
"ேவந்ேத! நின்ெனா  ெபார வந்தி ப்ேபாைர ம்நின்ைன ம்ேநாக்கின், அவர் 
ெதான் ெதாட் வந்த நின் பைக வரல்லர்; பைகவரான ேசர பாண் யர் 
கு யினரல்லர்; நீ ம் ேசாழர்க்கு மாறான ேசரபாண் யர் கு யினனல்ைல; 
இவ் லகில் இம்ைமயில் நீ இப் ேபாைர டற்றி நல்ல கழ் நி வி ம ைம 

லகெமய் ைவயாயின், நினக்குப் பின் இவ்வரசுாிைம நின்ெனா ெபார வந்தி க்கும் 
அவர்க்குத் தாேன உாியதாய்ச் ெசன்  ேச ம்; இ  நீ நன்கறிந்த ெதான் . ேம ம் 
இப்ேபாாில் நின்ேனா  ெபா ம், நல்லறிவில்லாத இைளயவர்கள் ேதாற்பேரல், 
நின்ெப ஞ் ெசல்வத்ைத யார்க்குத் தரப்ேபாகின்றாய்? ஒ கால் நீ இப்ேபாாில் 
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ேதாற்பாயாயின், ெப ம்பழிதாேன நிைலநிற்கும். ஆதலால், ேபாைரக் ைகவி வேத 
ெபா த்தமாகும். அன்றி ம், நின் தி வ  அஞ்சிேனார்க்கு அரணாகும் அழகுைடய ; 
அச் சிறப் க் குன்றா வண்ணம் ெசய்யத்தக்க  ஒன்ேற உள . இப்ேபாைரத் தவிர்த்  
வாேனா லகத்  ேமேலா வப்ப அறம் ாிவேத கடன். அதைனச் ெசய்க" என்ற 
க த்தைமந்த இப்பாட்ைடப் பா க் ேகாப்ெப ஞ் ேசாழன் உள்ளத்ைத மாற்றினார். 
ேசாழ ம் சான்ேறார் உைரயின் சால்பிைனத் ெதளிந்தான். பைட ரர்க்குப் ேபாைரக் 
ைகவி மா  பணித்தான். ேபார் நிகழ்ச்சி கண்  வ ந்திய சான்ேறார் மகிழ்ச்சி 
ெகாண்டனர். மகிழ்ச்சி ெகாண் ந்த பைகவர் மனந்த மாறினர். வில் 
ேகாப்ெப ஞ் ேசாழன் மக்கட் ெசயலால் விைளந்த மானம் ெபாறா  வடக்கி ந்  
உயிர் றந்தான். 
 
        மண்டம ரட்ட மத ைட ேநான்றாள் 
        ெவண்குைட விளக்கும் விறல்ெக  ேவந்ேத 
        ெபாங்குநீ த்தவிம் மலர்தைல லகத்  
        நின்றைல வந்த வி வைர நிைனப்பிற் 
        ெறான் ைற ப்பினின் பைகஞ  மல்லர்          5 
        தமர்ெவங் காட்சிெயா  மாெறதிர் ெப ந்தவம் 
        நிைன ங் காைல நீ  மற்றவர்க் 
        கைனைய யல்ைல ய மான் ேறான்றல் 
        பரந் ப  நல் ைச ெயய்தி மற் நீ 
        உயர்ந்ேதா லக ெமய்திப் பின் ம்          10 
        ஒழித்த தாய மவர்க்குாித் தன்ேற 
        அதனால், அன்ன தாத  மறிேவாய் நன் ம் 
        இன் ங் ேகண்மதி யிைசெவய் ேயாேய 
        நின்ற ப்ெபா  நிற்குறித் ெத ந்த 
        எண்ணில் காட்சி யிைளேயார் ேதாற்பின்          15 
        நின்ெப ஞ் ெசல்வம் யார்க்ெகஞ் சுைவேய 
        அமர்ெவஞ் ெசல்வ நீயவர்க் குைலயின் 
        இக ந வப்பப் பழிெயஞ் சுைவேய 
        அதனால், ஒழிகதி லத்ைதநின் மறேன வல்விைரந் 
        ெத மதி வாழ்கநின் ள்ள மழிந்ேதார்க்          20 
        ேகம மமாகுநின் றாணிழன் மயங்கா  
        ெசய்தல் ேவண் மா னன்ேற வாேனார் 
        அ ம்ெபற லகத் தான்றவர் 
        வி ம்  வி ப்ெபா  வி ந்ெததிர் ெகாளந்ேக. 
        ------------- 
 
    திைண: வஞ்சி, ைற - ைணவஞ்சி. அவன் மக்கள் ேமற்ெசன்றாைனப் 

ல்லாற் ர் எயிற்றியனார் பா ய . 
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    உைர: மண்  அமர் அட்ட மத ைடய ேநான்றாள் - ம த் ெத ந்த ேபாாின்கண் 
பைகவைரக்ெகான்ற மிகுதி ெபா ந்திய வ ய யற்சிைய ைடய; ெவண்குைட 
விளக்கும் - ெவண் ெகாற்றக்குைடயான் உலகத்ைத நிழல் ெசய்  கழால் விளக்கும்; 
விறல்ெக  ேவந்ேத - ெவன்றிைய ைடய ேவந்ேத; ெபாங்கு நீர் உ த்த இம் 
மலர்தைல உலகத்  - கிளர்ந்த நீைர ைடய கடலாற் சூழப்பட்ட இப்பரந்த 
இடத்ைத ைடய உலகத்தின் கண்; நின்றைல வந்த இ வைர நிைனப்பின் - 
நின்னிடத் ப் ேபார் ெசய்ய வந்த இ வைர ம் க தின்; ெதான் ைற ப்பின் நின் 
பைகஞ ம் அல்லர் - பைழயதாய்த் தங்கப்பட்ட வ ைய ைடய நின் 
பைகேவந்தராகிய ேசர பாண் ய மல்லர்; அமர் ெவங் காட்சிெயா  - ேபாாின்கண் 
வி ம்பிய காட்சி டேன; மா  எதிர்  எ ந்தவர் - நின்ெனா  பைகயாய் ேவ  
பட்ெட ந்த அவ்வி வர்தாம்; நிைன ங்காைல - நிைன ங்காலத் ; நீ ம் அவர்க்கு 
அைனையயல்ைல - நீ ம் அவர்க்கு அத்தன்ைமையயாகிய பைகவனல்ைல; அ  மான் 
ேதான்றல் - பைகையக் ெகால் ம் யாைனயிைன ைடய தைலவ; நீ பரந்  ப  
நல் ைச எய்தி - நீ பரந் பட்ட நல்ல கைழ இவ் லகத் ப் ெபா ந்தி; உயர்ந்ேதார் 
உலகெமய்தி - ேதவ லகத்தின்கட்ேபாய்; பின் ம் ஒழிந்த தாயம் - பின்  நீ ஒழித்த 
அரசாட்சி ாிைம; அவர்க்கு உாித்தன்  - அவர்க்கு உாித் ; அதனால் - ஆதலால்; 
அன்ன  ஆத ம் அறிேவாய்- அப்ெபற்றித்தா த ம் அறிேவாய்; நன் ம் இன் ம் 
ேகண்மதி - ெபாி ம் இன்ன ம் ேகட்பாயாக; இைச ெவய்ேயாய் - கைழ 
வி ம் ேவாய்; நின்ற ப்ெபா  - நிைலெபற்ற வ ெயா ; நிற்குறித்  எ ந்  
எண்ணில் காட்சி இைளேயார் ேதாற்பின் - நின்ைனக் க திப் ேபார்ெசய்தற்கு 
எ ந்தி ந்த சூழ்ச்சியில்லாத அறிைவ ைடய நின் தல்வர் ேதாற்பின்; நின் 
ெப ஞ்ெசல்வம் யார்க்கு எஞ்சுைவ - நின  ெபாிய ெசல்வத்ைத அவர்க் ெகாழிய 
யார்க்குக் ெகா ப்ைப; அமர் ெவஞ் ெசல்வ - ேபாைர வி ம்பிய ெசல்வ; நீ அவர்க்கு 
உைலயின்- நீ அவர்க்குத் ேதாற்பின்; இக நர் உவப்ப - நின்ைன யிக ம் பைகவர் 
உவப்ப; பழி எஞ்சுைவ பழிைய லகத்ேத நி த் ைவ; அதனால் - ஆகலான்; ஒழிகதில் 
நின் மறன் - ஒழிவதாக நின் ைடய மறன்; வல்விைரந்  எ மதி - க தின் 
விைரந்ெத ந்தி ப்பாயாக; நின் உள்ளம் வாழ்க - நின் ைடய உள்ளம் வாழ்வதாக; 
அழிந்ேதார்க்கு ஏமமாகும் நின் தாள் நிழல் - அஞ்சிேனார்க்கு அரணாகும் நின  
அ நிழல்; மயங்கா  ெசய்தல் ேவண்டமால் நன்  - மயங்காமற் ெசய்தல் ேவண் ம் 
நல்விைனைய; வாேனார் அ ம் ெபறல் உலகத்  ஆன்றவர் - விண்ேணார  
ெப தற்காிய உலகத்தின்கண் அைமந்தவர்; வி ம்  வி ப்ெபா  - விைரந்த 
வி ப்பத்ேதா , வி ந்  எதிர் ெகாளற்கு - வி ந்தாக ஏற் க்ெகாள்ள; எ - . 
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    மற் : அைச. தில்: விைழவின்கண் வந்த . வாேனா லெகன்ற  ஒட்டன்றி 
ஒ ெபயராய் நின்ற . ேவந்ேத, நின்மறன் ஒழிக; ஆன்றவர் வி ந்ெததிர் ெகாளற்கு 
நன்  ெசய்தல் ேவண் ம்; ஆதலால், அதற்கு விைரந்ெத வாயக; நின் ள்ளம் 
வாழ்வதாக எனக் கூட்  விைன  
    ெசய்க. 
 
    ெசல்வ ம் பழி ம் சிைனவிைனப்பாற்பட்  தல் விைனெகாண்டன - எஞ்சுதல், 
இவர்க்குப்பின் ம் நிற்றல். தாணிழல் மயங்காெதன்பதற்கு நினக்கு ஒ  தீங்கும் 
வாராமெலன்றதாகக் ெகாள்க. 
 
    இனி, "அதனால் அன்னதாத  மறிேவாய்" என்றதற்கு உயர்ந்தேதார் 
உலகெமய் வ  காரணத்தால் அத்தாயம் அவர்க்கு அப்ப ேய ாித் ; அன்னதாதல் நீ 
யறிைவெயன ற்றாக ம், அழிந்ேதார்க்கு ஏமமாகும் நின்தாணிழெலன ற்றாக்கி 
மயங்கா  ெதளிந் நின்  நன்  ெசய்தல் ேவண் ெமன ைரப்பா ளர். "மாெவங் 
காட்சி ேயா  மாெறதிர்ந் ெத ந்தவர்" என்  பாடேமா வா ளர். 
 
    விளக்கம்: ெவண்குைட நிழல் ெசய் ம் நீர்ைமத்தாத ன், ஆ ைபவிாித் , 
விளக்குதற்குாிய கைழ வ வித் , "ெவண்ெகாற்றக் குைடயன் உலகத்ைத நிழல் 
ெசய்  கழால் விளக்கும் ேவந்ேத" ெயன்றார். ஓாினமாய் ஒ கு யில் 
ேதான்றித்ெதளிந்த சூழ்ச்சியில்லாைமயால் பைகத்ெத ந்தைமயால், தல்வர்கைள 
"மாெறதிர்  எ ந்தவர்" என்  ஆசிாியர் கூறியதனால், உைரகாரர், அதற்கு, 
"◌்நின்ெனா  பைகயாய் ேவ பட்ெட ந்த அவ்வி வர்" என் ைரத்தார். கழக்கு 
இடம் இவ் லகமாதலால், "நல் ைசெயய்தி" என்றதற்கு, "நல்ல கைழ இவ் லகத் ப் 
ெபா ந்தி" ெயன்றார். எண்ணில் காட்சி ெயன் ழி எண் சூழ்ச்சி ேம ம் காட்சி 
அறிவின் ேம ம்நின்றன. அறி ைடயராயி ம், சூ ந்திறன் உைடயரல்லராத ன் 
"எண்ணில் காட்சி", ெயன் ம், தல்வ ெரன்னா  இைளயெரன்ற , 
அஃதிலராதற்ேக  அவர  இளைம ெயன் ம் கூறினாராம். ேவந்தைன ேநாக்கி, "நீ 
ேதாற்பின்" எனத் ேதால்வி கூ த ன், அ  ேகட்  அவன் மனம் ேவ படாைமக்கு 
"அமர்ெவஞ் ெசல்வ" என்றார். மற்ெறன்ப  விைன மாற்றன்ெறன்ப  விளங்க "மற் , 
அைச" என்றார். ேசாழ ம் அவன் தல்வர்க ம் "பைகஞராய்" "மாெறதிர்  எ ந் " 
நிற்றலால், "நிைனப்பின்" என் ம், "நிைன ங்காைல" என் ம் கூறினார். 
வாேனா லெகன் ழி, ஓர் என்பைத அைசயாக்கி, வானாகிய உலெகன ஒட்டாக்கா , 
வாேனாெரன ஒ  ெபயராக்கி, வாேனார  உலக ெமன ைரக்க ெவன்பார், 
"வாேனா லெகன்ற  ஒட்டன்றி ஒ  ெபயராய் நின்ற" ெதன்றார். ெசல்வ ம் பழி ம் 
எஞ்சுவனவாதலால் அவற்றிற் குாிய எஞ்சுதலாகிய விைனைய, "எஞ்சுைவ" எனச் 
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ேசாழ க்குாிய விைனயாகக் கூறினைமயின், அதற்கு அைமதி கூ வார், ெசல்வ ம் 
பழி ம் அவற்ைறச் ெசய்ேவார்க்குச் சிைன த ம் ேபால இைய தலால், 
"ெசல்வ ம் பழி ம் சிைனவிைனப் பாற்பட்  தல்விைன ெகாண்டன" என்றார். 
"மாெவங் காட்சிெயா  மாெறதிர்ந் ெத ந்தவர்" என்ற பாடத் க்கு 
"யாைனப்பைடயால் வி ம்பத்தக்க காட்சிேயா  மா பட் ப் ேபார்க்கு எ ந்தவர்கள்" 
என்  கூ க. "யாைன ைடய பைட காண்டல் ன்னினிேத" ெயன்பவாக ன், 
"மாெவங்காட்சிெயா " என்றாெரனக் ெகாள்க. 
    -------------- 
 
    214. ேகாப்ெப ஞ் ேசாழன் 
 
    மக்கள் ெசயலல் மானம் ெபாறாத ேகாப்ெப ஞ்ேசாழன் ற  ண்  வடக்கி ந்  
உயிர் றந்  கழ்நி வக் க தினான். வடக்கி த்தலாவ , ஊர்ப் றத்ேத 
தனிணிடங்கண் , அற ைரக்கும் சான்ேறார் ைடசூழப் ல்ைலப்பரப்பி 
அதின்மீதி ந்  உண்ணாேநான்  ேமற ெகாண்  அறங்கூ ம் தவம் ெசய்தலாகும். 
இத் தவம் ெசய்  உயிர் றப்ேபார் வாேனார் உலகம் குந்  இன் வர்; இ ேவ 
ெப ந்தவமாயின் வா லகிற்கு ேமலாகிய ட் ன்கண் ெசன்  பிறவாநிைலயிைன 
ெயய் வர். ேகாப்ெப ஞ்ேசாழன் வடக்கி க்கத் ெதாடங்கிய டன், அ பற்றிப் 
பல ம் பலபடப் ேபச ற்றனர். வடக்கி த்தலாகிய நல்விைனைய நன்ெறனக் 
க தாதவ ம் என் ம் பிறவா நிைலெயன்ப  கிைடயாெதன்பவ ம் இ ந்தனர். 
இதைனயறிந்த அறி மிக்கவனான ேகாப்ெப ஞ்ேசாழன் "இத்தவத்ைதச் 
ெசய்வதற்குாிய வாய்ப் ண்டானேபா  ெதளிந்த அறிவில்லாதவர்கேள, இதைனச் 
ெசய்யலாேமா ெசய்யாெதாழியலாேமா என ஐ ற்  அலம வர். யாைன 
ேவட்ைடக்குச் ெசல்ேவான் தவறா  ேவட்டம் வாய்க்கப் ெப வ ம், சி பறைவகைள 
ேவட்ைடயாட விைழந்  ெசல்ேவான், அவற்ைறப் ெபறா  தப்பி ெவ ங்ைக டேன 
தி ம் வ ம் கண்கூ . இதனால் உயர்ந்த  உள் ேவார்ெவற்றி ம், சிறிய  
க ேவார் ேதால்வி ம் ெப வெரன்ப  ணிவாம் அதனால், உயர்ந்ததாகிய 
இத்தவத்ைத ேமற்ெகாண்ேடார், ெதாய்யா லகாகிய றக்க லக இன்பத்ைதப் 
ெப வர்; தவத்தின் ெப ைமேநாக்க அவ்வின்பம் சிறிதாயின், ெதாய்யா லக கர்ச்சி 
ேவண்டா  ேபாின்ப ட்ைடப்ெப வர். அவ் ெடய்திேனார் மீளப் பிறவார். இனி 
ம பிறப்  இல்ைலெயன்  க ேவார்க்கு இ  ெதாிந்த உண்ைமயாகும்; 
என்ெனனில், இத்தவம் ெசய்ேவார், மாறிப் பிறவாராயி ம், தம் கைழ நி விப் 

க டம்  ெகாண்  நிைலெப வர்" என எ த்ேதா ம் க த்தால் இப் பாட்ைடப் 
பா னான். சூழ இ ந்ேதார் இ  ேகட்  மனந் ெதளிவைடந்தனர். 
 
        ெசய்குவங் ெகால்ேலா நல்விைன ெயனேவ 
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        ஐய மறாஅர் கசடீண்  காட்சி 
        நீங்கா ெநஞ்சத் த் ணிவில் ேலாேர 
        யாைன ேவட் வன் யாைன ம் ெப ேம 
        கு ம் ழ் ேவட் வன் வ ங்ைக ம் வ ேம          5 
        அதனால், உயர்ந்த ேவட்டத் யர்ந்திசி ேனார்க்குச் 
        ெசய்விைன ம ங்கி ெனய்த ண்ெடனிற் 
        ெறாய்யா லகத்  கர்ச்சி ங் கூ ம் 
        ெதாய்யா லகத்  கர்ச்சி யில்ெலனின் 
        மாறிப் பிறப்பி னின்ைம ங் கூ ம்          10 
        மாறிப் பிறவா ராயி  மிமயத் க் 
        ேகா யர்ந் தன்ன தம்மிைச நட் த் 
        தீதில் யாக்ைகெயா  மாய்தவறத் தைலேய. 
        ----------- 
 
    திைண: ெபா வியல். ைற: ெபா ண்ெமாழிக்காஞ்சி. அவன் வடக்கி ந்தான் 
ெசாற்ற . 
 
    உைர: நல்விைன ெசய்குவங்ெகால்ேலா என-அறவிைனையச் ெசய்ேவேமா 
அல்ேலேமா என்  க தி; ஐயம் அறாஅர்-ஐயப்பா  நீங்கார்; கச  ஈண்  காட்சி 
நீங்கா ெநஞ்சத்  அ க்குச் ெசறிந்த காட்சி நீங்காத உள்ளத்திைன ைடய; 

ணிவில்ேலார் - ெதளிவில்லாேதார்; யாைன ேவட் வன் யாைன ம் ெப ம் - 
யாைனேவட்ைடக்குப் ேபாேவான் யாைனைய ம் எளிதாகப் ெப வன்; கு ம் ழ் 
ேவட் வன் வ ங்ைக ம் வ ம் - கு ம் ழ் ேவட்ைடக்குப் ேபாேவான் அ  ெபறா  
வறிய ைகயினனா ம் வ வன்; அதனால் -; உயர்ந்த ேவட்டத்  உயர்ந்திசிேனார்க்கு - 
உயர்ந்த வி ப்பத்ைத ைடய உயர்ந்ேதார்க்கு; ெசய்விைன ம ங்கின் - தாம் 
ெசய்யப்பட்ட நல்விைனக் கூற்றிேல; எய்தல் உண்ெடனில் - அதைன ய பவித்த 

ண்டாமாயின்; ெதாய்யா லகத்  கர்ச்சி ம் கூ ம் - அவர்க்கு இ விைன ம் 
ெசய்யப்படாத உம்ப லகத்தின்கண் இன்ப ம பவித்த ம் கூ ம்; ெதாய்யா லகத்  

கர்ச்சி இல்ெலனின் - அவ் லகத்தின்கண் கர்ச்சி யில்ைலயாயின்; மாறிப் பிறப்பின் 
இன்ைம ம் கூ ம் - மாறிப் பிறவாராயி ம் - மாறிப் பிறவாெரன்  ெசால் வா 

ளராயின்; இமயத் க் ேகா  உயர்ந்தன்ன- இமயமைலயின் சிகரம் 
ஓங்கினாற்ேபான்ற; தம் இைச நட்  - தம  கைழ நிைலெப த்தி; தீதில் 
யாக்ைகெயா  மாய்தல் தவத்தைல - வைசயில்லாத டம்ேபா  கூ  நின்  இறத்தல் 
மிகத் தைலயாய , அதனால் எவ்வாற்றா ம் நல்விைன ெசய்தல் அழகி ; எ - . 
உயர்ந்தி சிேனார்க்ெகன் ம் நான்காவதன்றி ம் உயர்ந்திசிேனார் ெசய்விைன 
ம ங்கின் எய்த ண்ெடனின், இவர்க்கு கர்ச்சி ங் கூ ெமன் ைரப்பி மைம ம். 
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பிறவாராயி ம் என் ம் உம்ைம அைச நிைல; உம்ைமயின்றி ேயா வா ளர். 
காட்சிெயா  நீங்கா ெநஞ்சத்  என்ப உம் பாடம். 
 
    விளக்கம்: அல்ேலேமா என்ப  எஞ்சிநின்ற . கச , அ க்கு. ெதளிந்த நீைரத் 

ணிநீெரன்றாற்ேபாலத் ெதளிவில்லதாைரத் " ணிவில்லா" ெரன்றார்; " ணிநீர் 
ெமல்லவல்" (ம ைர. 283) என் ம், " ணிநீர வி" (ஐங். 223) என்  சான்ேறார் 
வழங்குதல் காண்க. ேவட்டம், வி ப்பம். உயர்ந்த  வி ம்பி யல்வார் உயர்ந்  
சிறப்பெரன்ப பற்றி, "உயர்ந்த ேவட்டத் யர்ச்திசி ேனார்க்கு" என்றார். நல்விைனக் 
கூற்றின்பயன் இன்பமாத ன், அவ்வின்பத்ைத, "அதைன" ெயன்  குறித்தார். 
ெதாய்தல், விைனக்கண் ஈ ப தல். ெதாழிலாகிய விைனக்குாிய  இவ் லகெமன் ம், 
விைனயீ பா ன்றி இன்ப கர்ச்சி ெயான்றிற்ேக ாிய  உம்ப லெகன் ம் 
சான்ேறார் கூ வர்.இ  பற்றிேய வட லார் இம்ப லைகக் கன்ம மிெயன் ம், 
உம்ப லைகப் ேபாக மிெயன் ம் வழங்குவர். மாறிப் பிறப் - உம்ப லக கர்ச்சி 
கழிந்தவழி மண் லகில் மீளப்பிறக்கும் பிறப் . பிறப் : ெதாழிற்ெபயர். பிறப்பின் 
இன்ைம- பிறத்தற்கண் பிறத்த க்குாிய கர்ச்சிேய  இல்லாைமயால் 
பிறப்பில்ைலயாதல்; அஃதாவ  ேப  உண்டாம். ெதாய்யா லகத்தில் 

கர்ச்சியில்ைலயாயின், அதற்கப்பாற் பட்டதாகிய ேப ண்டாம்; அதைனப் 
பண்ைடேயார் ‘வாேனார்க் குயர்ந்த லகம், என் ம்’ ‘ஈண்  வாராெநறி’ ெயன் ம் 
கூ ப."மாறிப் பிறவாராயின்"என்பதைன "இமயத் க் ேகா யர்ந்தன்ன தம்மிைச 
நட் த் தீதில் யாக்ைகெயா  மாய்தல்" என்ப  ெதாடர்ந் சிறப்பிப்ப ெகாண் , 
"மாறிப்பிறவா ெரன்  ெசால் வா ளராயின்...தைலயாய " என்  உைரத்தார். 
"அதனால் எவ்வாற்றா ம் நல்விைனேய ெசய்தல் அழகி " என்ற  குறிப்ெபச்சம். 
ஆகேவ, நல்விைன ெசய்தார் இம்ைமயிற் க ம் ம ைமயில் இன்ப ம் ேப ம் 
ெப வர் என்பதாம். 
    ---------- 
 
    215. ேகாப்ெப ஞ் ேசாழன் 
 
    ேகாப்ெப ஞ்ேசாழன் வடக்கி க்ைகயில் சான்ேறார் பலர் அவைனச் சூழ 
இ ந்தனர். ேவ  பல ம் அவ்வப்ேபா  வந்  பார்த்த வண்ணமி ந்தனர். இவ்வா  
நண்பர்களாகிய சான்ேறார் பல ம் இ ந்தாராயி ம், ேசாழன  எண்ணம் 
பிசிராந்ைதயார்பால் ஒன்றியி ந்த . அவ்வப்ேபா  அவன் அவைர நிைனந்  
சான்ேறார்பால் உைரயா னான். "ேசாழன் வடக்கி க்கும் ெசய்தி ஒ கால் 
பிசிராந்ைதயார்க்குத் ெதாியா  ேபா ம்; பிசிெரன் ம் ஊர் பாண் நாட் ல் 
ெந ந்ெதாைலவில் உள ; அவர்க்கு இச்ெசய்தி ெசன்  ேசர்த ம் எளிதன் . ெசய்தி 
ெதாிந்தா ம் அவர் தவறா  வ வார் என்ப ம் ஐயப்படற்குாிய . ேசாழன் அவைர 
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நிைனந்  காட்சியார்வத்தால் க த்தழிதல் நன்றன் " என்  சான்ேறார் தம் ட் 
ேபசிக்ெகாண்டனர். இ  ேகாப்ெப ஞ் ேசாழன் ெசவிக்ெகட் ய . ஆந்ைதயா ைடய 
ஆன்றவிந் தடங்கிய அ ைம ம் அன் ம் அவர்க்குைரப்பானாய், "ஆந்ைதயார் பாண்  
நாட் ப் பிசிர் என் ம் ஊாினேர; ஆயி ம், அவர் என் உயிைர வி ம் ம் உண்ைம 
நண்பர். ெசல்வக்காலத்ேத அவர் ேபாந்  என்ைனக் கண்டதிலர். காணாராயி ம் 
அல்லற்காலமாகிய இப்ேபா  ேபாந்  என்ைனக் காணெதாழியார்; காண்டற்கு 
விைரய வ வார்" என்ற க த்தைமய இப்பாட்ைடப் பா னான். 
 
        கைவக்கதிர் வரகி னைவப்  வாக்கல் 
        தாெத  ம கிற் ேபாெதா  ெபா ளிய 
        ேவைள ெவண்  ெவண்டயிர்க் ெகாளீஇ 
        ஆய்மக ளட்ட வம் ளி மிதைவ 
        அவைர ெகாய் ந ரார மாந் ம்          5 
        ெதன்னம் ெபா ப்ப னன்னாட் ள் ம் 
        பிசிேரா ென◌்னபெவன் யிேராம் நேன 
        ெசல்வக் காைல நிற்பி ம் 
        அல்லற் காைல நில்லலன் மன்ேன. 
        --------- 
 
    திைண: பாடாண் ைண. ைற: இயன்ெமாழி. ேபாப்ெப ஞ் ேசாழன் 
பிசிராந்ைதயார் வாரார் என்ற சான்ேறார்க்கு அவர் வ வாெரன்  ெசால்லயி . 
    உைர: கைவக்கதிர் வரகின் அைவப்  ஆக்கல் - கவர்ந்த கதிாிைன ைடய 
வரகின  குற் த ற்ற வ க்கப்பட்ட ேசாற்ைற ம்; தாெத  ம கில் ேபாெதா  
ெபா ளிய ேவைள ெவண்  - தாதாக உதிர்ந்த எ ைவ ைடய ெத வின்கண் 
ேபாெதா  தைழத்த ேவைளயின  ெவள்ளிய ைவ; ெவண் தயிர்க்ெகாணீஇ - 
ெவள்ளிய தயிாின்கட்ெபய் ; ஆய்மகள் அட்ட அம் ளி மிதைவ - இைடமகள் 
அடப்பட்ட அழகிய ளிங்கூைழ ம்; அவைரெகாய் நர் ஆரமாந் ம் - அவைர 
ெகாய்வார் நிைறய ண் ம், ெதன்னம்ெபா ப்பன்நன்னாட் ள் ம் - 
ெதன்றிைசக்கண்ெபாதியின் மைலைய ைடய பாண் யன  நல்ல நாட் ள் ம்; 
பிசிேரான் என்ப - ேசய்த்தாகிய பிசிெரன் ம் ஊாிடத்தாெனன்  ெசால் வர்; 
என்உயிேராம் நன் - என் யிைரப் பா காப்ேபாைன; ெசல்வக்காைல நிற்பி ம் - 
அவன் எமக்குச்ெசல்வ ைடய காலத்  நிற்னி ம்; அல்லற்காைல நில்லலன்- 
யாம்இன்னாைம ங் காலத்  ஆண்  நில்லான்; எ - . 
 
    மன், அைசநிைல. 
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    விளக்கம்: அைவப் . குற் தல். "இைதப் ன வரகின் அைவப்  மாண் அாிசி" (அகம். 
394) என்  பிற ம் கூ தலால், வரகாிசிக்கு நன்கு குற் தல் மாண்பாதால் காண்க. 
ம ெகன்ற  ஆகுெபயரால் அதைனய த் ள்ள சிைறயிடத்தின் ேமற் . சிைறையச் 
"சிறகம்" என ம் வழங்குவர். ேவைளப் ைவ உப்பிட்  ேவகைவத்  ெவள்ளிய தயிர் 
கலந்  நன்கு பிைசந்  மிளகுத் ளிட் த் தாளிதம் ெசய்யப்பட்ட ளிங்கூழ் ஈண்  
"அம் ளி மிதைவ" ெயனப்பட்ட . மிக்க ட ைழப் பில்லா ம் நிைறய 

ண்பெரன்றற்கு "அவைர ெகாய் நர் ஆர மாந் ம்" என்றார். ெதன்னம் ெபா ப் , 
ெபாதியின்மைல. பிசிர் ம ைர நகாினின் ம் ெதாைலவில் இ ப்ப  ேதான்ற 
"நாட் ள் ம் ேசய்த்தாகிய" என்  உைரத்தார். "என் யிர் ஓம் நன்" என்  
பிசிராந்ைதயாைரக் கூறினான், ேசாழன் இறந்தபின்  தா ம் அவன் பின்ேன உயிர் 

றக்கும் அவர  ணி  நிைனந் ; இதைன ட்ெகாண்ேட, உைரகார ம் "உயிர் 
ஓம் நன்" என்றதற்கு "உயிைரப் பா காப்ேபான்" என்  உைரத்தார். மன்ைனச் 
ெசாற்குாிய ஏைனப் ெபா ள்கைளக் ெகாள்ளா  அைசநிைலப் ெபா ேள ெகாள்க 
என்பாராய், "மன் அைசநிைல" ெயன்றார். "உயிேராம் தற்குச் ெசல்வக் காைலயி ம்" 
அல்லற்காலேம ஏற்ற காலமாத ன், அக்காலேம ேநாக்கியி க்கும் அவர் 
வாராெதாழியாரெரன்பான், "அல்லற்காைல நில்லலன்" என்றான். 
    ---------- 
 
    216. ேகாப்ெப ஞ் ேசாழன் 
 
    "ேவந்ேத!பிசிராந்ைதயார் நின்ைனக் ேகள்விப்பட் க்கின்றா ேரயன்றி ேநாில் 
கண்டதிலர்; பல யாண் களாகப் பழகிய நண்பராயி ம், ேநாில் வ வ  அாி ; 
நட் ெநறியில் திாியா  ஒ குவ ம் அாி ;" என்  சான்ேறார், ேசாழன் ஆந்ைதயாைர 
நிைனந்  மனங் கவலாவா  கூறினர். அ ேகட்ட ேசாழன், "அறிஞர்கேள! நீவிர் 
இவ்வா  ஐயங்ெகாள்ளல் ேவண்டா; நட் த் திாிந்  என்ைன இக ம் சி ைம 
அவர்பால் கிைடயா ; இனிைம நிைறந்த குணங்கைள ைடயர்; உயிாின் நீங்கா  
பிணிப் ற்ற நண் ைடயர்; ெபாய்யாைம கழ்த வதாைகயால், கைழக் ெக க்கும் 
ெபாய்ம்ைமைய வி ம் வ  இலர்; தன  ெபயைரச் ெசால்லேவண்  மிடத் , 
என்னின் ேவறன்ைம விளங்க என் ெபயைரத் தன் ெபயராக "என் ெபயர் ேகாப்ெப ஞ் 
ேசாழன்" என்  ெசால் வர்; இக்காலத்ேத இப்ெபா  வாரா ெதாழியார்; அவர்க்கு 
ஓர் இடம் ஒழித்  ைவப்பீராக" என்  கூறினான். அக்கூற்  இப்பாட்ேடயாகும். 
 
        ேகட்டன் மாத்திைர யல்ல தியாவ ம் 
        காண்ட ல்லா திணாண் பல கழிய 
        வ வின்  பழகிய கிழைமய ராகி ம் 
        அாிேத ேதான்ற லதற்பட ெவா கெலன் 
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        ைறயங் ெகாள்ளன்மி னாரறிவாளீர்          5 
        இகழ்வில னினிய னியாத்த நண்பினன் 
        கழ்ெகட வ உம் ெபாய்ேவண் டலேன 
        தன்ெபயர் கிளக்குங் காைல ெயன்ெபயர் 
        ேபைதச் ேசாழ ெனன் ஞ் சிறந்த 
        காதற் கிழைம  ைடய னதன்றைல          10 
        இன்னேதார் காைல நில்லலன் 
        இன்ேன வ குவ ெனாழிக்கவவற் கிடேம. 
        --------- 
 
    திைண ம் ைற  மைவ. அவன் வடக்கி ந்தான் பிசிராந்ைதயார்க்கு 
இடெனாழிக்க ெவன்ற . 
 
    உைர: ேகட்டல் மாத்திைரயல்ல  - நின்ைனயவன் ேகட் க்கும் அளவல்ல ; 
யாவ ம் காண்டல் இல்லா  - சிறி  ெபா ம் காண்டல் கூடா ; யாண்  பல கழிய 
- பல யாண்  ெசல்ல; வ வின்  பழகிய கிழைமயராகி ம்-தவறின்றாக 
ம விப்ேபாந்த உாிைமைய ைடேயாராயி ம்; அாி  - அாிேத; ேதான்றல் - தைலவ; 
அதற்பட ஒ கல் - அவ்வ வாத கூற்றிேலபட ஒ குதல்; என்  ஐயங்ெகாள்ளன்மின் - 
என்  க தி ஐயப்படா ெதாழிமின்; ஆர் அறிவாளீர் - நிைறந்த அறிவிைன ைடயீர்; 
இகழ்விலன் - அவன் என்ைன என் ம் இகழ்ச்சியிலனாய; இனியன் - இனிய 
குணங்கைள ைடயன்; யாத்த நண்பினன் - பிணித்த நட்பிைன ைடயன்; 

கழ்ெகடவ உம் ெபாய் ேவண்டலன் - கழ் அழிய வ உம் ெபாய்ம்ைமைய 
வி ம்பான்; தன் ெபயர் கிளக்குங்காைல - தன  ெபயைரப் பிறர்க்குச் 
ெசால் ம்ெபா ; என்ெபயர் ேபைதச் ேசாழன் என் ம் - என் ைடய ெபயர் 
ேபைதைம ைடய ேசாழெனன்  என  ெபயைரத் தனக்குப் ெபயராகச் ெசால் ம்; 
சிறந்த காதற்கிழைம ம் உைடயன் - மிக்க அன் பட்ட உாிைமைய ைடயன்; 
அதன்றைல - அதற்குேமேல; இன்னேதார் காைல நில்லலன் - இப்ப  யான் 

ய ங்காலத்  ஆண்  நில்லான்; இன்ேன வ குவன் - இப்ெபா ேத வ வன்; 
அவற்கு இடம் ஒழிக்க - அவ க்கு இடெமாழிக்க; எ - . 
 
    "அகற்பட" என்பதற்கு அவ் விறந்  பாட் ேல பட என் ம், "இகழ்விலன்" 
என்பதற்கு இகழப்ப வன குணமிலெனன்  ைரப்பி மைம ம். ேபைதச் 
ேசாழெனன்ற  தான் தன்ைன இழித் க் கூறிய . 
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    விளக்கம்: "ேகட்டல் மாத்திைர யல்ல  யாவ ம், காண்டல் இல்லா  யாண்  
பலகழிய, வ வின்  பழகிய கிழைமய ராகி ம், அாிேத ேதான்றல், அதற்பட 
ெவா கல்" என்ப  சான்ேறார் கூற் . அவர் கூற் க்கு மாறாகப் பிசிராந்ைதயார் 
தவறா  வ வெரன் ம் ணி பற்றி அவர் கூற்ைறக் ெகாண்ெட த்  ெமாழிந்தான். 
"வ வின்  பழகிய கிழைம" ஈண்  அ  என்பதனால் சுட்டப்ப கின்றைமயின், 
அதற்கு, "அவ்வ வாத கூற் " என விளக்கினார். ணிவின் கண் நின்ற தன் அறிைவ 
அச் சான்ேறார  ஐயம் ேப வித்  ேநாய் ெசய் மாக ன், "ஐயங் ெகாள்ளன்மின்" 
என் ம், ஆர்ந்த அறிவின் பயன் பிறரறிைவப் ேப வித்தல் கூடாெதன்ப  ேதான்ற, 
"ஆரறிவாளீர்" என் ம் கூறினான். இகழ்விலன் என்ற விைனக்குறிப்  எக்கா ம் என்ற 
காலத்ைதக் குறிப்பாய்க் ெகாண் த்த ன், அதற்கு "என் ம் இகழ்ச்சியிலனாய்" 
என்  உைரத்தார். ெபாய்யாைம கழாத ன், " கழ்ெகடவ உம் ெபாய்" என்றான்; 
"ெபாய்யாைம யன்ன கழில்ைல" (குறள் - 296) என்பர் தி வள் வர். தன் ெபயைர 
ஆந்ைதெயன்னா  ேசாழன் என்பவன், ெசஞ்சா ம் தான் ேவ  ேசாழன் என்ற ெபயர் 
ேவ  என ேவ பாட் ணர்வின்றி உயிெரான்றிய உணர்வினெனன்ப படப் 
"ேபாைதச்ேசாழன் என் ம்" என்றான். இஃ  உயிெரான்றிய அன் ைடைமயின் 
பயனாக உண்டாகும் ெசயலாதல் ேதான்ற, "சிறந்த காதற் கிழைம ம் உைடமயன்" 
என்றான். இகழ்விலெனன்றதற்கு இகழப்ப வனவாகிய குணமிலன் என்ப  
ெபா ளாயின், சான்ேறாைர ஐ ற ேவண்டா என்றதற்கு ஏ க் கூறியவாறாம். 
    -------- 
 
    217. பிசிராந்ைதயார் 
 
    ேகாப்ெப ஞ்ேசாழன்பால் ெப  நட் க்ெகாண்  சூழ இ ந்த சான்ேறார்க ள் 
ெபாத்தியார் என்பவர் ஒ வர். ேசாழ க்கும் பிசிராந்ைதயா க்கும் உண்டாகியி ந்த 
நட்பின் திற ம், அச் ேசாழன  ஆட்சி நல ம் மனப்பண் ம், அவன் வடக்கி க்க 
ேநர்ந்த திற ம் பிற ம் ேநாில் அறிந்  அவன்பால் பிாியா அன் ெகாண் ந்தார். 
ேகாப்ெப ஞ் ேசாழன் வடக்கி க்கச்ெசன்றேபா  ெபாத்தியா ைடய மைனவியார் 
க ப்ப ற்றி ந்தார். ஆயி ம், ெபாத்தியா ம் அவ டன் ெசன்  ஏைனச் சான்ேறார் 
ேபால வடக்கி க்க வி ம்பினார். ேசாழேனா அதைனயறிந்  "நின் மைனவி 
க றிர்த்த பின்  வடக்கி க்கலாம்" என்  அவைரத் த த் விட்டான். ெபாத்தியார் 
அதைன டன் பட்  வடக்கி த்தைல அப்ேபா ேமற்ெகாண் லர். ஆயி ம், 
வடக்கி ந்த அவன் உயிேரா க்குங்கா ம் அ க்க ெசன் கண் ெகாண் வந்தார். 
சின்னாட்களில் ேகாப்ெப ஞ்ேசாழன் உண்ணா ேநான்பால் உயிர் றந்தான். அவன் 
பிாிவால் ெபாி ம் ைகயற்  மனங்கவன்ற சான்ேறார் ஒ வா  ேதறி 
அவற்குந கல்நி விச்சிறப் ச்ெசய்தனர். அவன்ந கல்லான சில நாட்களில் 
பிசிராந்ைதயார் வந்  ேசர்ந்தார். அவர் அவன  ந கல்ைல ம் சூழ இ ந்த 
சான்ேறாைர ம் கண்  ெப வ த்த ற்றார். ேகாப்ெப ஞ்ேசாழன் ெசான்ன குண 
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நல ற் ம் பிசிராந்ைதயார் பால் இ க்கண்ட சான்ேறார்க்கு மிக்க வியப் ம் 
விம்மித ம் உண்டாயின. ெபாத்தியார்க்கு உண்டான வியப்  அவ ள்ளத்ைதக் 
கவர்ந்  ஒ  பாட்டாய் ெவளிப்பட்ட . அப் பாட்  இ . 
 
        நிைனக்குங் காைல ம ட்ைக ைடத்ேத 
        எைனப்ெப ஞ் சிறப்பிேனா டீங்கி  ணிதல் 
        அதனி  ம ட்ைக ைடத்ேத பிறனாட் த் 
        ேதாற்றஞ் சான்ற சான்ேறான் ேபாற்றி 
        இைசமர பாக நட் க் கந்தாக          5 
        இைனயேதார் காைல யீங்கு வ தல் 
        வ வ ெனன்ற ேகான  ெப ைம ம் 
        அ ப  தின்றி வந்தவ னறி ம் 
        வியத்ெதா ம் வியத்ெதா ம் வியப்பிறந் தன்ேற 
        அதனால், தன்ேகா யங்காத் ேதயத் ைற ம்          10 
        சான்ேறா ெனஞ்சுறப் ெபற்ற ெதான்றிைச 
        அன்ேனாைன யிழந்தவிவ் லகம் 
        என்னா வ ெகா லளிய  தாேன. 
        --------- 
 
    திைண: ெபா வியல், ைற: ைகய நிைல. அவன் வடக்கி ந்தா ைலச் ெசன்ற 
பிசிராந்ைதயாைரக்கண்  ெபாத்தியார் பா ய . 
 
    உைர: நிைனக்குங்காைல ம ட்ைக ைடத்  - க ங் காலத்  
வியக்குந்தன்ைமைய ைடத் ; எைனப்ெப ஞ் சிறப்பிேனா  ஈங்கு இ  ணிதல் - 
எத் ைண ம் ெபாிய தைலைம டேன கூ ம் இவன் சிறப் க்கைளக் ைகவிட் வரத் 

ணிதல்; அதனி ம் ம ட்ைக ைடத் - இவன் அவ்வா  ணிந்த அதனி ம் 
வியக்குந் தன்ைமைய ைடத் ; பிறன் நாட் த் ேதாற்றம் சான்ற சான்ேறான் - ேபாற்றி 
- பா காத் ; இைச மரபாக கழ்ேமம்பாடாக; நட் க் கந்தாக - நட்ேப பற் க் 
ேகாடாக; இைனயேதார் காைல - இத்தன்ைமத்தாகிய ஓர் இன்னாக்காலத் ; ஈங்கு 
வ தல் - இவ்விடத்  வ தல்; வ வன் என்ற ேகான  ெப ைம ம் - இவ்வா  
வ வாெனன்  ணிந்  ெசால் ய ேவந்தன  மிகுதி ம்; அ  ப தின்றி வந்தவன் 
அறி ம் அவன் ெசால் ய ெசாற்ப தின்றாக வந்தவன  அறி ம்; வியத்ேதா ம் 
வியத்ெதா ம் வியப்பிறந்தன்  - வியக்குந்ேதா ம் வியக்குந்ேதா ம் வியப் க் ைக 
மிக்க ; அதனால் - ஆதலால்; தன் ேகால் இயங்காத் ேதயத்  உைற ம் - தன் 
ெசங்ேகால் ெசல்லாத ேதயத் ைற ம்; சான்ேறான் ெநஞ்சுறப்ெபற்ற - அைமந்ேதான  
ெநஞ்ைசத் தன்னிடத்ேத ாித்தாகப்ெபற்ற; ெதான்றிைச அன்ேனாைன இழந்த 
இவ் லகம் - பைழய கைழ ைடய அப்ெபற்றிப்பட்ட ெபாிேயாைனயிழந்த இத் 
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ேதயம்; என்னாவ  ெகால் - என்ன இ ம்ைப ங் ெகால்ேலா; அளிய  - இ  தான் 
இரங்கத்தக்க ; எ - . 
 
    இ  ெவன்ப  அரசிைனக் ைகவிட்  இறந் படத் ணிதெலன் மாம். 
 
    விளக்கம்: " ணர்ச்சி பழகுதல் ேவண்டா ணர்ச்சிதான். நட்பாம் கிழைம த ம்" 
(குறள். 785) என்பதன் உைரயில் "உணர்ச்சி தான் நட்பாங் கிழைம த ம்" என்றைத 
விளக்கத் ெதாடங்கிய பாிேமலழகர், "ேகாப்ெப ஞ்ேசாழ க்கும் 
பிசிராந்ைதயா க்கும்ேபால உணர்ச்சி ெயாப்பின், அ ேவ உட யிர் நீங்கும் 
உாிைமத்தாய நட்பிைனப் பயக்கும்" என்  வியந்  கூறி ள்ளார். இனி, 
நச்சினார்க்கினியார், "ேதாழி தாேய பார்ப்பான்" (கற் .52) என்ற சூத்திரம் "யாத்த 
சிறப்பின்" என்றதனால் ற  ேநாக்குகிற  என்  கூறி, "இதற்குக் 
ேகாப்ெப ஞ்ேசாழன் றந் ழிப் பிசிராந்ைதயா ம் ெபாத்தியா ம் ேபால்வார் 

றந்தாெரன்  கூ ம் றச்ெசய் ட்கள் உதாரணம் என்றவா" ெறன்  கூ கின்றார். 
"வியத்ெதா ம் வியத்ெதா ம் வியப்பிறந்தன் " என்ற , "ேகான  ெப ைம ம்" 
என்பதேனா ம், "வந்தவனதறி ம்" என்பதேனா ம் தனித் தனிேய ெசன்  இைய ம். 
மர  - ேமம்பா . கந்  - பற் க் ேகா . இன்றிெயன்ப  இன்றாகெவனத் 
திாிக்கப்பட்ட . தன்ேகால் இயங்காத் ேதயத் ைற ம் இரவலர் ரவலர் ஆகிேயார் 
ெநஞ்சுறப் ெப த ம் சான்ேறார் ெநஞ்சுறப்ெப தல் அாிதாக ன், அதைனப் 
பாராட் னார். 
    -------- 
 
    218. பிசிராந்ைதயார் 
 
    ேகாப்ெப ஞ் ேசாழ ம் பிசிராந்ைதயா ம் தம்மில் ஒ வைர ெயா வர் கண்ணிற் 
கண்  பழகாேத, ேகள்வி மாத்திைரேய உணர்ச்சி ெயாத்த நண்பினராய் ஒ கிய 
திற ம், ேகாப்ெப ஞ் ேசாழன் கூறிய ெசால் ெபாய்யாகாதவா  பிசிராந்ைதயார் 
ேபாந்த திற ம் கண்  வியந்த சான்ேறா ள் கண்ணகனார் என்பவர் ஒ வர். இவ ம் 
ேகாப்ெப ஞ் ேசாழைனச் சூழ இ ந்த சான்ேறார். பிசிராந்ைதயார் வந்தேபா  அவைர 
வரேவற் ச் ெசால்லா  யின் ற்றவர். இக் கண்ணகனார் உள்ள  உள்ளவா ம் 
பா ம் உயர்ந்த லைமநலம் உைடயவர். தைலமக்களி வர் ஒ வ ம் ஒ த்தி மாய் 
மைனவாழ்க்ைக நடத் மிடத் , தைலமகன் விைனவயிற் பிாிந்தி ந்  மீண் வந்  
தன் மைனக் கண் தைலவிெயா  கூ  இன் ற்றி க்ைகயில் ம வ ம் பிாியேவண் ய 
கடைம ைடயனானான். தைலமகட்கு அவைனப் பிாிந்தி க்கும் யர் மிகுந்  
வ த்திற் . ேவ  ெசய்வைக அவட்குத் ெதாியவில்ைல. தன  காதற்காம மிகுதிைய 
எ த் ைரப்ப  ஆண்மகற்கைம ேம யன்றிப் ெபண்மகட்குப் ெபண்ைம 
த க்குமாத ன் கூடா . எனி ம், அவ்வரம்  கடந்  எ த் ைரப்ப  தக்கெதன 
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எண் கின்றாள்; உைரயாவி ன், அவன் பிாிந்தால் தன  உயி ம் தன் டன் 
பினின் ம் நீங்கிவி ம் என உணர்கின்றாள். அலமரல் ெபாிதாகின்ற . தன் 
ேதாழி டன் இதைன சா கின்றாள். இதைனக் கண்ணகனார், "பிாிந்ேதார் வந் நப் 

ணரப் ணர்ந்ேதார், பிாிதல் சூழ்த ன் அாிய ம் உண்ேடா, என் நாம் கூறிக் காமம் 
ெசப் ம், ெசப்பா  வி ேன உயிெரா ம் வந்தன் , அம்ம வாழி ேதாழி, யாெதனில் 
தவிர்க்குவம் காதலர் ெசலேவ" (நற். 79) என்  பா ள்ளார். இவ்வா  பட்டாங்குப் 
பா ம் பாவன்ைம பைடத்த கண்ணகனார், பிசிராந்ைதயார் ேபாந்  ேகாப்ெப ஞ் 
ேசாழைனக் காணப்ெபறா  அவன் வடக்கி ந்  ந கல்லான  கண் , தா ம் 
வடக்கி ந்  உயிர் றந்த  கண்டார்; வியப்  ைகம்மிகுந்த . ேகாப்ெப ஞ்ேசாழ ம் 
பிசிராந்தைதயா ம் ேவ ேவ  நாட் ற்ேறான்றிச் சிறந்த சான்ேறார்களாயி ம், 
உலகிற்குச் சான்றாண்ைமைய நிைலெபறக் காட் தற்கு ஒ வழிப்ப வெரன்ற 
சிறப்ைப எ த்ேதாத வி ம்பினார். அவ்வி ப்பம் இப் பாட் ைனப் பயந்த . 
 
        ெபான் ந் கி  த்  மன்னிய 
        மாமைல பயந்த காம  மணி ம் 
        இைடபடச் ேசய வாயி ந் ெதாைட ணர்ந் 
        த விைல நன்கல மைமக்குங் காைல 
        ஒ வழித் ேதான்றியாங் ெகன் ஞ் சான்ேறார்          5 
        சான்ேறார் பால ராப 
        சாலார் சாலார் பாலரா குபேவ. 
        --------- 
 
    திைண ம் ைற  மைவ. பிசிராந்ைதயார் வடக்கி ந்தாைரக் கண்ட கண்ணகனார் 
பா ய . 
 
    உைர: ெபான் ம் கி ம் த் ம் - ெபான் ம் பவள ம் த் ம்; மன்னிய 
மாமைல பயந்த காம  மணி ம் - நிைலெபற்ற ெபாிய மைல தரப்பட்ட வி ம்பத்தக்க 
மணி ம்; இைடபடச் ேசய ஆயி ம் - ஒன்றற்ெகான்  இைட நிலம்படச் 
ேசய்நிலத்தின வாயி ம்; ெதாைட ணர்ந்  அ விைல நன்கலம் அைமக்குங்காைல - 
ேகாைவ ெபா ந்தி அாிய விைலயிைன ைடய நல்ல அணிகலன்கைளச் 
ெசய் ங்காலத் ; ஒ வழித்ேதான்றி யாங்கு - ஓாிடத் த் ேதான்றினாற்ேபால; என் ம் 
- எந்நா ம்; சான்ேறார் சான்ேறார் பாலராப - அைமந்ேதார் அைமந்ேதார் 
பக்கத்தராவர்; சாலார் சாலார் பாலராகுப - அைமதியில்லார் அைமதியில்லார் 
பக்கத்தராவார்; எ - . 
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    சான்ேறார் கு விைனப் க ங் க த்தாக ன், அவர்க்ேகற்ற உவமம் கூறினார்; 
சாலாதார்க்கும் ஏற்ற உவமம் வ வித் க் ெகாள்க. ெதாைட ணர்ந்  ேதான்றி 
யாங்ெகன இைய ம். 
 
    விளக்கம்: மணிைய மாமைல பயந்த மணிெயன்றைமயின், ஆ  பயந்த ெபான் ம் 
என ம் கடல் பயந்த கி ம் த்  ெமன ம் கூறிக் ெகாள்ளல்ேவண் ம். ேகாைவ ம் 
ெதா க்கப் ப வ  பற்றித் ெதாைட ெயனப்பட்ட . ணர்ந்ெதன் ம் விைனெயச்சம் 
ேதான்றியாங் ெகன் ம் விைனெகாண்ட . "சான்ேறார் சான்ேறார் பால ராப" எனேவ, 
சாலார் எப்பாலராகுப ெவன் ம் ஐயம த்தற்குச் "சாலார் சாலார் பால ராகுப" 
    ெவன்றார். 
    -------- 
 
    219. ேகாப்ெப ஞ் ேசாழன் 
 
    பண்ைடநாளில் ேப ர்களி ள்ள ெப ஞ் ச க்கங்களில் தங்கட்குக் ேகாயில் 
எ த்  அதற்கு வழிபா  ெசய்தல் மர . காவிாிப் ம்பட் னம், ம ைர, உைர ர் 

த ய நகரங்களில் ச க்கப் தங்கட்குக் ேகாயில் இ ந்ததாகப் பண்ைட ல்கள் 
கூறகின்றன. க ம் பண்ைட நாைளப் ெப நகரமாத ன் அந் நகர்க்கண் இ ந்த 
ெப ஞ்ச க்கத் ப் தத்தின் ெபயர் ெகாண்ட சான்ேறார் ஒ வர் உண் . அவைரச் 
க ர்ப் ெப ஞ் ச க்கத் ப் தநாதனார் என்பர். இப்ெபயர் நா றாண் கட்கு 

ன் ம் மக்களிைடேய வழங்கியி க்கிற ெதன்ப  கல்ெவட் க்களால் ெதாிகிற . 
அவர் உைர ாி ந்  ஆட்சி ாிந்த ேகாப்ெப ஞ் ேசாழன்பால் ேபரன் ைடயவர். 
ேசாழன் வடக்கி ந்  உண்ணா ேநான்  ெகாண்  உயிர் றக்கக் க தி அதைன 
ேமற்ெகாண்ட திறத்ைதக் ேகள்வி ற்றார்.உண்ணா ேநான்பால் உடம்  வா ப் ேபசும் 
ஆற்றல் இன்றி உயிாிழக்கும் நிைலயில் ேகாப்ெப ஞ் ேசாழன் இ க்குங்கால் 

தநாதனார் அவண் ேபாந்தார்; அங்ேக ேசாழ டன் சான்ேறார் பலர் 
வடக்கி த்தைல ங் கண்டார். தா ம் ற்படப் ேபாந்  அவெனா  வடக்கி க்க 
இயலா  ேபான  குறித் ப் த நாதனார்க்கு வ த்த ண்டாயிற் . ேசாழன் ேபச்சு 

ச்சின்றி இ க்கும் நிைல அவ ள்ளத்ைதப் ெபாி ம் வாட் ற் . ைகயற  மிகுந்த . 
ஆற்  ந ேவ ள்ள தீவில் மர நிழ ல் இ ந்  உண்ணா ேநான்பால் உடம்ைப வாட்  
வடக்கி த்தைல ேமற்ெகாண் க்கும் ேவந்ேத! நின் க த் ப்ப ேய சான்ேறார் பலர் 
வடக்கி ப்ப அவ ள் ஒ வனாய் யா ம் ற்பட வாராைமயால் என்ேனா  லந்  
வாய்ேபசா  இ க்கின்றைன ேபா ம்" எனக் கல் ங்கனி ம் க த்தைமந்த இப் 
பாட்ைடப் பா னார். 
 
        உள்ளாற் க் கவைலப் ள்ளி நீழல் 
        உ வள் ர ணக்கு மள்ள 
        ல தி மாேதா நீேய 
        பலரா லத்ைதநின் குறியி ந் ேதாேர. 
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        -------- 
 
    திைண ம் ைற  மைவ. அவன் வடக்கி ந்தாைனக் க ர்ப் ெப ஞ் ச க்கத் ப் 

நாதனார் பா ய . 
 
    உைர: உள்ளாற் க் கவைல - யாற்றிைடக் குைற ள்; ள்ளி நீழல் - ள்ளிப்பட்ட 
மரநிழற்கண் இ ந் ; உ வள் ரம் உணக்கும் மள்ள - உடம்பாகிய 

த்தைசைய வாட் ம் ர; நின் குறியி ந்ேதார் - நின் க த்திற்ேகற்ப நின்ேனா  
வடக்கி ந்தார்; பலரால் - பலராதலால்; ல தி நீ - அவேரா  ெசால்  ெவ த்தி நீ; 
    எ - . 
 
    யான் பிற்பட வந்ததற்கு என்ைனப் லந்  என்ேனா  ெசால்லாடா தி ந்தாய் நீ 
என் ம், இவ டேன வடக்கி ந்ேதார்க ம் எதிேரற் க் ெகாள்ளாைம ேநாக்கி நின் 
குறிப்பிற்ேகற்பப் லந்தார் பலெரன் ம் உைரப்பி  மைம ம். "உள்ளாற் க் கவைல" 
ெயன்பதற்கு வழிக்குள்ளாகிய நாற்றிைச ங் கூ ய இடெமன் மாம்; கவர்த்த 
வழிக்குள் என்  உைரப்பா  ளர். அரசு றந்  வடக்கி ந்  உயிர் நீத்த உள்ள 
மிகுதியான் "மள்ள" என்றார். 
 
    விளக்கம்: ேகாப்ெபா ஞ் ேசாழ க்குாிய உைற ர் காவிாிக் கைரக் 
கண்ணதாைகயால், ஆற்றிைடக் குைற ெயன்ற , காவிாியாற்றின் இைடப்பட்ட 
நிலப்பகுதியாயிற் . ேகாப்ெப ஞ்ேசாழன் வடக்கி ந்த இடம் தி வரங்கத் க்கு 
ேமற்கிலாதல் கிழக்கிலாதல் உளதாகும். யாற்றிைடக் குைற, த்திெயன ம்ப ம்; 
ஆற்றின் ந ேவ ள்ள நிலத்ைத உள்ளாற் க் கவைல ெயன்றார்; பிற ம் 
"ெசல்லாற் க் கவைல" (கு ந்.258) என்பர். கவைல, கவர்த்தவழி, வள் ரல், 

த்தைச. குறி, குறிப் ; ஈண் க் க த் ணர்த்திநின்ற . மள்ளன், உள்ள 
மிகுதி ைடயவன். வள் ரத்ைத வாட் தலாவ  உண்ணா ேநான்  ேமற்ெகாண்  
மைழ ெவயில் பனி காற்  த யவற்றிற்குச் சிறி ம் ெநஞ்சுைடயா  
நிைலெபயராதி ந்  உயிர் நீப்ப . உயிர் நீங்கிய உடம் கண்  கூறிய  இப்பாட் . 
    -------- 
 
    220. ேகாப்ெப ஞ் ேசாழன் 
 
    ேகாப்ெப ஞ் ேசாழன் வடக்கி ந்த காைலயில் சான்ேறாராகிய ெபாத்தியார் தா ம் 
வடக்கி க்கச் ெசன்றார். ெபாத்தியார் ேகாப்ெபா ஞ்ேசாழ க்குச் சிறந்த 
நண்பராவார். ேகாப்ெபா ஞ்ேசாழன் ெபயேரா  ெபாத்தியார் ெபய ம் இைணந்ேத 
நா  வ ம் பரவியி ந்த . பிசிராந்ைதயார் ேகாப்ெப ஞ்ேசாழைன நிைனக்கும் 
ேபாெதல்லாம் ெபாத்தியாைர ம் உடன்நிைனந்  "ெபாத்தில் நண்பிற் ெபாத்தி" 
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( றம்.212) என்  பாராட் வர் ேசாழன் பிாிவாற்றா  ெபாத்தியா ம் வடக்கி க்கக் 
க திய  கண்ட ேகாப்ெப ஞ்ேசாழன் "க ற்றி க்கும் நின் மைனவி 
க யிர்த்தபின்  வ க" என அன்பாற் பணிக்கேவ, அவர் தி ம்பி உைற ர்க்கு 
வந்தார். ேகாப்ெப ஞ்ேசாழனில்லாத உைற ர் அவர்க்குப் பாழ்பட் த் ேதான்றிற் . 
அவன் இ ந்த அரண்மைன ெபா விழந்  அவ க்கு அ ைகைய ண்  பண்ணிற் . 
"பலயாண் களாகப் ெப ஞ் ேசாறளித் ப் ேபணிப் பா காத்  வந்த யாைன 
இறந்ததாக, அஃ  இ ந்த இடத்ைதக் கா ம் அன் ைடய பாகன் அ  

லம் வ ேபால, ேகாப்ெப ஞ்ேசாழன் இல்லாத இந்த உைற ர் மன்றத்ைதக் கண்  
யான் கலங்கிக் ைகயற் ப் லம் கின்ேறன்" என்ற க த்தைமந்த இப்பாட்ைடப் பா  
வ ந்தினார். 
 
        ெப ஞ்ேசா  பயந்  பல்யாண்  ரந்த 
        ெப ங்களி றிழந்த ைபதற் பாகன் 
        அ ேசர்ந் தல்கிய வ ங்க லாைல 
        ெவளில்பா ழாகக் கண் க ழ்ந் தாங்குக் 
        கலங்கிேன னல்லேனா யாேன ெபாலந்தார்த்          5 
        ேதர்வண் கிள்ளி ேபாகிய 
        ேபாிைச ர் மன்றங் கண்ேட. 
        --------- 
 
    திைண ம் ைற  மைவ. அவன் வடக்கி ந்தா ைழச் ெசன்  மீண் வந்  
உைற ர் கண்ட ெபாத்தியார் அ  பா ய . 
 
    உைர: ெப ஞ்ேசா  பயந்  - ெபாிய ேசாற்ைற ண்டாக்கி; பல் யாண்  ரந்த - 
பல்யாண்  பா காத்த; ெப ங்களி  இழந்த ைபதல் பாகன் - ெபாிய களிற்ைற யிழந்த 
வ த்தத்திைன ைடய பாகன்; அ  ேசர்ந்  அல்கிய அ ங்கல் ஆைல - அவ்வியாைன 
ேசர்ந்  தங்கிய இரக்கத்ைத ைடய கூடத்தின் கண்; ெவளில் பாழாகக் கண்  க ழ்ந் 
தாங்கு- கம்பம் வறிேத நிற்கப் பார்த் க் கலங்கின தன்ைமேபால; யான் கலங்கிேனன்; 
அல்ேலேனா - யான் இறந் ப த ன்றிக் கலங்கிேன னல்லேனா; ெபாலம் தார்த் ேதர் 
வண்கிள்ளி ேபாகிய - ெபான்னான் இயன்ற மாைலைய ைடய ேதர் வண்ைமையச் 
ெசய் ம் கிள்ளி ேபாகப் பட்ட; ேபாிைச ர் மன்றங் கண்  - ெபாிய 

கழிைன ைடய பைழய உைற ாின் மன்றத்ைதப் பார்த் ; எ - . 
 
    ர் மன்றங்கண்  கலங்கிேனனல்லேனா எனக் கூட் க. மன்றம் ஈண் ச் 
ெசண் ெவளி. அ ங்கல், ன் ள்ள, ஆரவார மாம். இறந்தெவன்  ெசால் தல் 
இன்னாைமயால் "ேபாகிய" என்றார். 
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    விளக்கம்: பண்ைடநாளில் களி கட்ெகன ேவந்த ம் ெசல்வ ம் ெநல்விைள 
வயல்கைளவிட் ,அவற்றில் ெநல்விைளவித் அந் ெநல்ைலக் களி களின் 
உண க்கும் பயன்ப த் வ  மர .அவ்வயல்கட்கு 
யாைனமானியம்என் ெபயர்கூ வர். இவ்வா  பல ஆண் களாக 
ெநல்ைலவிைளத் க்களிற்ைறப் ேபணிவந்த பாகன் என்ப  விளங்க, 
"ெப ஞ்ேசா பயந் பல்யாண் ரந்த பாகன்" என்றார். "காய் ெநல்ல த் க் கவளங் 
ெகாளிேன, மாநிைற வில்ல ம் பன்னாட்காகும், ெச  வாயி ந் தமித் ப் க் 
குணிேன, வாய் குவதனி ம் கால்ெபாி  ெக க்கும்"( றம். 184)என வ தல் காண்க. 
ைபதல், ன்பம். ெப ங்களி தங்கியஆைலையக் கா ந்ேதா ம் பாகற்கு வ த்தம் 
மிகுத ன், "அ ங்கல் ஆைல"ெயன்றார். அ ங்கல் என்பதற்கு ஆரவாரெமன்ப ம் 
ெபா ளாத ன், அ ங்கல் ஆைல ெயன்ற , ெப ங்களி  இறப்பதற்கு 

ன்ெபல்லாம் ஆரவாரத்ேதா  கூ யி ந்த ஆைலெயன்  உைரத்த ம் ெபா ந் ம் 
என்  உைரக்கின்றார். கிள்ளி ேசாழர்கட்குாிய ெபயர்க ள் ஒன் . ேகாப்ெப ஞ் 
ேசாழ ைடய இயற்ெபய மாம். இறந்தாெனனல் சீாிதன்ைமயின், "ேபாகிய" என்றார். 
இன்னாைம: ஈண்  அமங்கலம். 
    --------- 
 
    221. ேகாப்ெப ஞ்ேசாழன் 
 
    வடக்கி ந்த ேகாப்ெப ஞ்ேசாழன் உயிர் றந்த ம் சான்ேறார், அவன் தன் 
கு ச்சிறப் ம் மான ம் நல் ைச ம் ெகடாைம குறித்  வடக்கி ந்த ெப ைம ம் 
பீ ம் க தி அவற்கு ந கல் நி விச் சிறப் ச் ெசய்தனர். அந்ந கல் ல் அவன் 
ெபய ம் பீ ம் எ தி மயிற்பீ  சூட்  விழாவயர்ந்தனர். அவன் உயிர் நண்பரான 
ெபாத்தியார் அவன் பிாிவாற்றா  அவன் ந கல்ைலக் கண்  பரவினார். அவர் 
ெநஞ்சில் அவ ைடய க ம் அன் ம் ெசங்ேகான்ைம ம் ேபரறி ம் பிற ம் ேதான்றி 
அவன் க டம்பின் வ ம் லப்படச் ெசய்தன. அவர்க்கு ஆற்றாைம மீ ரக் 
கண்ணீர் ெப கிற் . அவ யிைரக் ெகாண்ட கூற் வைன நிைனந்தார். ெநஞ்சில் 
ெவகுளி ம் பிறந்த . சூழ நின்ற சான்ேறாைர ேநாக்கினர். தமிழ் கூ ம் நல் லகம் 
ெப ந் யர் ெகாள்ளச் ேசாழேவந்தன் கழ்மாைல சூ  ந கல்லாய் விளங்குகின்றான். 
அவைன இவ் லகினின் ம் மைறவித்த கூற் வைன நாம் ஒ ங்கு கூ  ைவயலாம் 
வம்மின் என்  அைறகூவியைழத்தார். அந்த அைழப்  அவர் நாவினின் ம் இந்த 
இனிய அழகிய பாட்டாய் ெவளிவந்த . 
 
        பா நர்க் கீத்த பல் க ழன்ேன 
        ஆ நர்க் கீத்த ேபரன் பினேன 
        அறேவார் கழ்ந்த வாய்ேகா லன்ேன 
        திறேவார் கழ்ந்த திண்ணன் பினேன 
        மகளிர் சாயன் ைமந்தர்க்கு ைமந்           5 



 64

        கள  ேகள்வி யர்ந்ேதார் க்கில் 
        அைனய ெனன்னா தத்தக் ேகாைன 
        நிைனயாக் கூற்ற மின் யி ய்த்தன்  
        ைபத ெலாக்கற் றழீஇ யதைன 
        ைவகம் வம்ேமா வாய்ெமாழிப் ல ர்          10 
        நனந்தைல லக மரந்ைத ங்கக் 
        ெக வி னல் ைச சூ  
        ந க லாயினன் ரவல ெனனேவ. 
        --------- 
 
    திைண ம் ைற  மைவ. அவன் ந கற்கண்  அவர் பா ய . 
 
    உைர: பா நர்க்கு ஈத்த பல் கழன் - பா நர்க்குக் ெகா த்த பல 

கழிைன ைடயன்; ஆ நர்க்கு ஈத்த ேபரன்பினன் - கூத்தர்க்குக் ெகா க்கப்பட்ட 
மிக்க அன்பிைன ைடயன்; அறேவார் கழ்ந்த ஆய் ேகாலன் - அறத்திற ைடேயார் 

கழப்பட்ட நீதி ற்குத் தக ஆராய்ந்  நடத்திய ெசங்ேகா ைன ைடயன்; திறேவார் 
கழ்ந்த திண்ணன்பினன்- சான்ேறார் கழப்பட்ட திண்ணிய நட்பிைன ைடயன்; 

மகளிர் சாயம் - மகளிாிடத்  ெமன்ைம ைடயன்; ைமந்தர்க்கு ைமந்  - 
வ ேயாாிடத்  மிக்க வ ைய ைடயன்; கள  ேகள்வி உயர்ந் ேதார் க்கில் - 
குற்றமற்ற ேகள்விைய ைடய அந்தணர்க்குப் க டம்; அைனயன்என்னா  - 
அத்தன்ைமைய ைடேயா ெனன்  க தா ; அத் தக்ேகாைன நிைனயாக் கூற்றம் அத் 
தகுதிைய ைடேயாைன அவ்வா  க தாத கூற்றம்; இன் யிர் உய்த்தன்  - இனிய 
உயிர்ெகா  ேபாயிற் ; ைபதல் ஒக்கல் தழீஇ - அதனால் ைபயாப் ற்ற நம் ைடய 
சுற்றத்ைத அைணத் க்ெகாண் ;அதைன ைவகம் வம்ேமா - அக்கூற்றத்ைத 
ைவேவமாக வாாீர்; வாய்ெமாழிப் ல ர்- ெமய் ைரைய ைடய ல ர்; நனந்தைல 

லகம் அரந்ைத ங்க - நல்ல இடத்திைன ைடய உலகம் ன்பமாக; ெக வில் 
நல் ைச சூ  - ேக ல்லாத நல்ல கழ்ச்சிமாைலையச் சூ ; ந கல் ஆயினன் ரவலன் 
எனேவ - நடப்பட்ட கல்லாயினான் எம்ைமப் பா காப்ேபான் எனச் ெசால் ; எ - . 
 
    ஈத்த கழ், ஈதலால் உளதாகிய கழ் என ம், ஈத்த அன்  ஈத்தற்கு ஏ வாகிய 
அன்ெபன ம் ெகாள்க. வாய்ெமாழிப் ல ர், அத்தக்ேகாைனக்கூற்றம் 
இன் யி ய்த்த ; அதனால் ரவலன் கல்லாயினாெனன ஒக்கல் தழீஇ அதைன 
ைவகம் வம்ேமா எனக் கூட்  விைன  ெசய்க. 
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    சாயல், ைமந் , க்கில் என்பன ஆகுெபயர். க்கில்: விைனத் ெதாைக. ேகெடன்ப  
ெக ெவனக் குைறந் நின்ற . 
 
    விளக்கம்: அறேவார் கழ்தற்கைமந்த  அற ன் ைற யாத ன், ஆராய்ந்  
நடத் ம் ைறைமக்குக் க வியாகிய நீதி ல் அவாய்நிைலயால் வ வித்  நீதி 

ற்குத் தக என்ப  கூறப்பட்ட . ேகால், உவைம யாகுெபயராய் அரசு ைற 
குறித் நின்ற . ைறயாவ , "ஓர்ந் கண் ேணாடா திைற ாிந் தியார்மாட் ந், 
ேதர்ந் ெசய்வஃேத ைற" (குறள். 541) என்ப  காண்க. சான்ேறாெரன்ற  
மறவர்க ட் சிறந்தவர்கைள. "சான்ேறார் ெமய்ம்மைற" (பதிற். 14) என்  பிற ம் 
கூ வர். மகளிர் ெமல் ய இயல்பினராத ன் அவர்பால் ெமன்ைம ம், வ ைடய 
ைமந்தர்க்கு வ ைம ம் ெகாண்ெடா கினாெனன்பார்,"மகளிர் சாயல் ைமந்தர்க்கு 
ைமந் " என்றார். "வணங்கிய சாயல் வணங்கா வாண்ைம" (பதிற். 48) என்  பிற ம் 
கூ தல் காண்க. க்கில் என்ப  கும் இல் என விாிவ  பற்றி, அதைன 
விைனத்ெதாைக ெயன்றார். தக்கார  தகுதி பற்றிேய உலகம் உளதாகின்றதாக ன், 
கூற்றம் அதைன நிைனப்ப  கடனாக ம், அக்கடைன நிைனயா ெதாழிந்தெதன்பார், 
"நிைனயாக் கூற்றம்" என் ம், ெபாய்கூறி ைவதார்க்கு வைச பயன் தாராைமயின், 
"வாய்ெமாழிப் ல ர்" என் ம் கூறினார். கூற்றின் நிைனயாச் ெசயல் 
நனந்தைல லகிற்குத் ன்பம் த வதாயிற்ெறன்றற்கு, "உலகம் அரந்ைத ங்க" 
என்றார். ெக ெவன்பதைன தனிைலத் ெதாழிற்ெபயர் என்பர். 
    ------------- 
 
    222. ேகாப்ெப ஞ்ேசாழன் 
 
    ேகாப்ெப ஞ்ேசாழன் வடக்கி க்கச்ெசன்றேபா  உயிர்த்ேதாழரான 
    ெபாத்தியா ம் வடக்கி க்க ஒ ப்பட்டனர். அப்ேபா  அவர் மைனவியார் 
    க ற்றி ந்தைத யறிந்தி ந்த ேசாழன், "நினக்கு மகன் பிறந்தபின் வ க" என்  
பணித்தான். ெபாத்தியா ம், சான்றாண்ைம மிக்க சான்ேறாராக ன், அதற்கு 
உடன்பட்  மைனவாழ்வில் இ ந்  வந்தார். ஆயி ம், ேகாப்ெப ஞ்ேசாழன் இறந்த 
ேபா ம் ந கல் நி விச் சிறப் ச் ெசய்தேபா ம் உடனி ந்  எல்லாப் பணிகைள ம் 
சிறப் றச் ெசய்தவ ம் ெபாத்தியாேரயாவர். சின்னாட்க க்குப்பின் ெபாத்தியார்க்கு 
மகெனா வன் பிறந்தான். "எப்ெபா  தன் மைனவி க யிர்ப்ப ? எப்ெபா  
தாம் ேகாப்ெப ஞ் ேசாழ டன் வடக்கி ப்ப ?" என்  எண்ணமிட் க் ெகாண் ந்த 
ெபாத்தியார்க்கு மனக்கவைல நீங்குவதாயிற் .வடக்கி க்கச் ெசல்ேவார் ெசய் ம் 
ஏற்பா கைளச் ெசவ்ைவயாகச் ெசய் விட்  ஒ  நன்னாளில் ெபாத்தியார் 
ேகாப்ெப ஞ்ேசாழன் ந கல்லாயி க்கும் இடத்திற்குச் ெசன்றார். அவன்பால் 
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அவர்க்கி ந்த அன் ம் நட் ம் ெப க்ெக த்தன. அந்ந கல் ேசாழன  ெமய் ைவ 
அவர் மனக் கண்ணிற்குக் காட் ற் . அவர் மனங்குைழந்  "ேவந்ேத! யான் 
வடக்கி க்க ேவண் ம்; அதற்கு ஏற்ற இடம் யா ? கூ க" என்  ேவண் னார். 
அவ்ேவண் ேகாேள இப்பாட் . 
 
        அழலவிர் வயங்கிைழப் ெபா ந்த ேமனி 
        நிழ ம் ேபாகாநின் ெவய்ேயாள் பயந்த 
        கழ்சால் தல்வன் பிறந்தபின் வாெவன 
        என்னிவ ெணாழித்த வன்பி லாள 
        எண்ணா தி க்குைவ யல்ைல          5 
        என்னிடம் யா மற் றிைசெவய் ேயாேய. 
        ----------- 
 
    திைண ம் ைற  மைவ. அவைனத் தன்மகன் பிறந்தபின் ெபயர்த் ச்ெசன்  
ெபாத்தியார் எனக்கு இடந்தாெவன்  ெசாற்ற . 
 
    உைர: அழல் அவிர் வயங்கிைழப் ெபா ந்த ேமனி - தீயால் விளங்கிய 
ஒளிைய ைடய ஆபரணத்தாற் சிறந்த வ விைன ைடயளாய்; நிழ ம் ேபாகா நின் 
ெவய்ேயாள் பயந்த - நின் நிழ ம் ஒ ெபா ம் நீங்காத நீ வி ம்பத்தக்க மைனவி 
ெபறப்பட்ட; கழ்சால் தல்வன் பிறந்தபின் வாெவன- கழைமந்த பிள்ைளயானவன் 
பிறந்தபின் வா எனச் ெசால் ; என் இவண் ஒழித்த அன்பிலாள - என்ைன 
இவ்விடத்தினின் ம் ேபாக்கிய என்ேனா  உறவில்லாதவேன; எண்ணா  
இ க்குைவயல்ைல - உன்ேனா  என்னிைட நட்ைபக் க தா  இ ப்ைபயல்ைல; 
இைச ெவய்ேயாய் - கைழ வி ம் ேவாய்; என்னிடம் யா  - நீ எனக்குக் குறித்த 
இடம் யா  ெசால்வாயாக; எ - . 
 
    மற் : அைச. அழல்ேபாலப் பாடஞ்ெசய் ம் ேமனிெயனி  மைம ம். 
 
    விளக்கம்: தீயாற் சுடச்சுடப் ெபான் விளக்க த ன், ெபான்னாற் ெசய்யப்பட்ட 
இைழகள், "அழலவிர் வயங்கிைழ" ெயனப்பட்டன. அழைல ேமனிக்கு இைய ப த் , 
அழலவிர்ேமனி ெயன்பதற்கு "அழல் ேபாலப் பாடஞ்ெசய் ம் ேமனி" எனி மைம ம்" 
என்  உைரகாரர் கூறினர். பாடஞ்ெசய்தல், ஒக்குமா  மஞ்சள் த யனவணிந்  
ெசம்ைம த்தல். நீக்கமின்றி ைறதற்கு நிழல் உவைம; "ெசல் ழிச் ெசல் ழி 
ெமய்நிழல்ேபால, ஆ வழி யா வழி யகேலன் மன்ேன" (அகம். 49) என்  பிற ம் 
கூ தல் காண்க. அறிவறிந்த மகைனப் ெபற்ேறார் இம்ைமயில் நற் கழ் ெப த ன் 
" கழ்சால் தல்வன்" என்றார்; "இம்ைம லகத் திைசெயா ம் விளங்கி ம ைம 
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லக ம் ம வின் ெறய் ப...சி வர்ப் பயந்த ெசம்மேலார்" (அகம். 66) என்  
சான்ேறார் கூ வ  காண்க. ஒழித்த பற்றி "அன்பிலாள" என்றார்; 
அன் மிக ைடயெனன்ப  க த்தாத ன், "என்னிடம் யா " என்றார். 
    ------ 
 
    223. ேகாப்ெப ஞ் ேசாழன் 
 
    ேமற்கூறியவா  வடக்கி க்க வி ம்பித் தனக்குாிய இடம் குறிக்குமா  ேவண் ய 
ெபாத்தியார் மனக்கண்ணில் ேகாப்ெப ஞ் ேசாழன் ேதான்றித் தான் வடக்கி ந்த 
இடத்த ேக இடம் காட் னார். அதைனத் ெதளிந் ணர்ந்த ெபாத்தியார்க்கு வியப் ப் 
ெபாிதாயிற் ; ேசாழன்பால் உண்டாகிய ேபரன் ம் ேமன்ேம ம் மிகுந்த ; அவன  
நட்பின் ெப மாண்  விளங்கித் ேதான்றிற் . ஆகேவ அவர்க்கு வடக்கி ப்பதில் 
உள்ளம் உைறத் நின்ற . குறித்த இடத்தில் இ ந்  வடக்கி க்கும் நற்றவத்ைத 
ேமற்ெகாண்டார். ேசாழன் நட் ாிைமயால் இடங்குறித்த ேபரன்  ெநஞ்சின்கண் 
மிக்கி ந்தைமயின், அதைன இப்பாட்டால் ெவளிப்ப த் கின்றார். 
 
        பலர்க்குநிழ லாகி லகமீக் கூறித் 
        தைலப்ேபா கன்ைமயிற் சி வழி மடங்கி 
        நிைலெப  ந க லாகியக் கண் ம் 
        இடங்ெகா த் தளிப்ப மன்ற டம்ேபா 
        ன் யிர் வி ம் ங் கிழைமத்          5 
        ெதான்னட் ைடயார் தம் ைழச் ெச ேன. 
        ---------- 
 
    திைண ம் ைற  மைவ. கல்லாகி ம் இடங்ெகா த்த ேகாப்ெப ஞ்ேசாழைன 
வடக்கி ந்த ெபாத்தியார் பா ய . 
 
    உைர: பலர்க்கு நிழலாகி - பலர்க்கும் அ ைடைம யான் நிழைலெயாத் ; உலகம் 
மீக்கூறி - உலகத்தார் மிகுத் ச் ெசால்ல; தைலப்ேபாகன்ைமயின் - உலகத்ைதயா ந் 
தன்ைம யச் ெச த் தற்கு ம ைமைய நிைனத்தால் ேபாகாைமயின்; 
சி வழி மடங்கி - வடக்கி த்தற்கு வைரந்த சிறிய இடத்தின்கண் இ ந் ; நிைலெப  
ந கலாகியக் கண் ம் -உயிர் நீத்த ன்நிைலெபற நடப்பட்ட கல்லான விடத் ம்; 
இடம் ெகா த்தளிப்ப மன்ற - இடங்ெகா த்தளிப்பர் நிச்சயமாக; உடம்ேபா  
இன் யிர்வி ம் ம் கிழைம உடம்ேபா  இனிய உயிர் வி ம்  மா ேபால வி ம் ம் 
உாிைமைய ைடய; ெதான்னட் ைடயார் தம் ைழச் ெச ன் - பைழதாகிய 
நட்ைப ைடேயார் தம்மிடத்ேத ெசல் ன்; எ - . 
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    மீக்கூறி ெயன்ப  மீக்கூற ெவனத் திாிக்கப்பட்ட ; ஆைணகூறி ெயன் மாம். 
ெதான்னட் ைடேயார் தம் ைழச்ெச ன் இடங் ெகா த்தளிப்ப ெவனக் கூட்  
விைன  ெசய்க. 
 
    அவன் நட்பிைன வியந்  கூறிய . 
 
    விளக்கம்: மீக்கூறி ெயன்ப  ெசய்ெதெனச்சமாய் இைய றாைம யான், "மீக்கூற 
ெவனத் திாிக்கப்பட்ட" ெதன்றார். உலகா ந் தன்ைமைய ேபாகச் 
ெச த்தமாட்டாைமக்கு இைடயில் ேதான் ம் ம ைம ணர்  ஏ வா ெமன்றற்கு 
அதைன வ வித்தார். ஆகேவ, ேகாப்ெப ஞ் ேசாழன், ற ேமற்ேகாடற்ேகற்ற 
ெசவ்வி ெயய்  ன்ேப அதைன ேமற்ெகாண்டான் என்பதாம். தன  ஒளி, பரந்த 
உலெகங்கும் விளங்க இ ந்த ேவந்தன் "உள்ளாற் க் கவைலப் ள்ளி நீழற்கண்" 
ஒ ங்கியி ந்தைமபற்றி, "சி வழி மடங்கி" ெயன்றார். உயிர் ெகா த் ப் கழ் 
ெகாண்ட சான்ேறார  கழ் உலகில் என் ம் நிைல ெப ம்ெபா ட்ேட அவர் 
ெபய ம் பீ  ெம திய கற்கள் பண்ைட நாளில் நடப்பட்டன என்ப  இனி  விளங்க, 
"நிைலெப  ந கல்" என்றார். தமிழ் நாட் ல் இவ்வழக்கம் இரண்  ன்  

ற்றாண்  கட்கு ன் வைரயில் இ ந் ள ெதன்பைதக் கல்ெவட் க்கள் 
கூ கின்றன. சிறந்த நட் க்கு உடம் ம் உயி ம் இையந் நிற்கும் இைய  
உவமமாதல் இயல் . "யாக்ைகக் குயிாிையந் தன்ன நட் " (அகம். 339) என் ம், 
"உடம்ேபா யிாிைட ெயன்ன மற்றன்ன மடந்ைதெயாெடம்மிைட நட் " (குறள். 1122) 
என் ம் வ தல் காண்க. "இடங்ெகா த்தளிப்பமன்ற," என்ற , "ெசத் ங் ெகா த்தான் 
சீதக்காதி" என்ற பிற்கால வழக்ைக நிைன கூர்விப்ப  காண்க. 
    -------- 
 
    224. ேசாழன் காிகாற்ெப வளத்தான் 
 
    ேசாழேவந்த ள் காிகாற் ெப வளத்தான் மிக்க சிறப் ைடயவன். அவன் காலத்ேத 
உைற ம் காவிாிப் ம் பட் ன ம் ேசாழநாட் ன் அரசியல் சிறப் ைடய 
நகரங்களாக விளங்கின. ேசாழ நாட் ன் கழ் அக்காலத்ேத மிக உயர்ந்த நிைலைய 
ெயய்தியி ந்த . இைடக்காலத் ெத ங்கச் ேசாழர்க ம் தங்கள் கு வர  
கூ மிடத் த் தங்கைளக் காிகாலன்வழி வந்ேதார் என்ேற கூறிக்ெகாள்கின்றனர். 
காிகாலன் வாழ்க்ைகையப்பற்றிய குறிப் க்கள் பல பண்ைடத் தமிழ் ல்களிற் 
காணப்ப கின்றன. ேபார் பல டற்றிய ேபராண்ைம ம், இரப்பார்க் கீத் ப் ெபற்ற 
இறவாப் க ம், ேவதியர்கள் வி ப்பத்திற் கிையந்  ேவள்விபல த்த 

ைடைம ம், பிற ம் காிகால ைடய கழ்க் கூ கள் பலவற் ட் 
சிறப் ைடயவாகும். இவன் ெந ங்காலம் அரசு ாிந்  உயிர் நீத்தகாைல இவன் 
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பிாிவாற்றா  வ ந்திய சான்ேறார்க ள் க ங்களவாதனார் ஒ வர். அவர் காிகாலன் 
ெப ம்பிறி ற்ற  கண்  ஆற்றா  ைகயற் ப் பா ய பாட்  இப்பாட் . இப் 
பாட் ன் கண் அவர் காிகாலன் கழ்க்கூ கள் சிலவற்ைற ெய த்ேதாதி, "இத்தைகய 
அறி ைடய ேவந்தைன இழந்த உலகம் இரங்கத்தக்க . ெப வறங் கூர்ந்த காலத்தில் 
இைடயர்கள், தம் நிைரகட்கு இைரயாதல் ேவண் ப் த் த் தைழத் ச் ெசறிந்தி ந்த 
ேவங்ைக மரத்ைதக் கூாிய வாள்ெகாண்  கழித்தவழி, அம்மரம் ெபா  விழந்  நிற்ப  
ேபாலக் காிகாலன் இறந்தபின் அவ ைடய உாிைம மகளிர் தம் இைழகைளக் 
கைளந்  ெபா விழந்  வ ந்தா நின்றனர்" என இரங்கிக் கூ வ  மிக்க உ க்கமாக 
இ ப்ப  நிைன கூரத்தக்க . 
 
        அ ப்பம் ேபணா தமர்கடந் த உம் 
        ைண ண ராயெமா  தசும் டன் ெறாைலச்சி 
        இ ம்பா ெணாக்கற் க ம்  ரந்த உம் 
        அறமறக் கண்ட ெநறிமா ணைவயத்  
        ைறநற் கறி நர் ன் றப் கழ்ந்த          5 
        வியற் ெகாள்ைகத் கள  மகளிெரா  
        ப தி விற் பல்பைடப் ாிைச 
        எ ைவ கர்ச்சி ப ெந ந் ண் 
        ேவத ேவள்வித் ெதாழின் த் த உம் 
        அறிந்ேதான் மன்ற வறி ைட யாளன்          10 
        இறந்ேதான் றாேன யளித்திவ் லகம் 
        அ வி மாறி யஞ்சுவரக் க கிப் 
        ெப வறங் கூர்ந்த ேவனிற் காைலப் 
        பசித்த வாயத் ப் பயனிைர த மார் 
        வாட் ேகாவலர் ட திரக்          15 
        ெகாய் கட் டழித்த ேவங்ைகயின் 
        ெமல் யன் மகளி  மிைழகைளந் தனேர. 
        -------- 
 
    திைண ம் ைற  மைவ. ேசாழன் காிகாற்ெப வளத்தாைனக் 
    க ங்குளவாதனார் பா ய . 
 
    உைர: அ ப்பம் ேபணா  அமர் கடந்த உம் - அாிய அரண்கைளப் பா காவா  
ேபாைரச் ெசய்தழித்த ம்; ைண ணராயெமா  - ைணயாய்க் கூ ய 
இனத் டேன ங் கூட; தசும் டன் ெதாைலச்சி - ம க்குடங்கைளச் ேசர கர்ந்  
ெதாைலத் ; இ ம்பாண் ஒக்கல் க ம்  ரந்த உம் - ெபாிய பாண் சுற்றமாகிய 
சுற்றத்ைதப் பா காத்த ம்; அறம் அறக்கண்ட ெநறிமாண் அைவயத்  - அறத்ைதத் 
ெதளி ணர்ந்த ஒ க்கம் மாட்சிைமப்பட்ட அந்தணர  அைவக்களத்தின்கண்; ைற 
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நற்கு அறி நர் ன் ற - ேவள்விக்குாிய ைறைமைய நன்றாக அறி ம் சடங்கவிகள் 
அம் ைறைமைய ன்னின்  காட்ட; கழ்ந்த - பலரா ம் கழப்பட்ட;  இயல் 
ெகாள்ைகத் கள  மகளிெரா  - ய இயல்ைப ைடத்தாகிய கற்ெபா க்கமாகிய 
ெகாள்ைகைய ைடய குற்றம் தீர்ந்த குல மகளிெரா ; ப தி வின் பல்பைடப் 

ாிைச - வட்டமாகிய வ விைன ைடத்தாகிய பல பைடயாகச் ெசய்யப்பட்ட மதிலாற் 
சூழப்பட்ட ேவள்விச் சாைல ள்; எ ைவ கர்ச்சி பெந ந் ண் - ப ந்  
வி ங்குவதாகச் ெசய்யப்பட்ட விடத்  நாட் ய பமாகிய ெந ய கம்பத் ; ேவத 
ேவள்வித் ெதாழில் ந்த உம் - ேவதத்தாற் ெசால்லப்பட்ட ேவள்வியிைனச் ெசய்  

த்த மாகிய; மன்ற அறிந்ேதான் - இவற்றானாய பயைன நிச்சயமாக அறிந்த 
அறிவிைன ைடேயான்; அறி ைடயாளன்தான் இறந்ேதான் - அவன் தான் 

ஞ்சினன்; இவ் லகம் அளித் -ஆதலால் இனி இவ் லகம் இரங்கத்தக்க ; அ வி 
மாறி அஞ்சுவரக் க கி - அ விநீர் ம த்  உலகத்தா ரஞ்சும் பாிசு ெவம்ைம ற் ; 
ெப வறங் கூர்ந்த ேவனிற் காைல- ெபாிய வற்கடமிக்க ேவனிற் காலத் ; பசித்த 
ஆயத் ப் பயன் நிைர த மார் - பசித்த ஆயமாகிய பயன்ப ம் ஆனிைரையப் 
பா காத்தைலச் ெசய்வாராக; வாள் ேகாவலர் டன் உதிரக் ெகாய் -கூர்ைம 
ெபா ந்திய ெகா வாளாற் ேகாவலரானவர்கள் க்க டேன திரக் ெகாம் கைளக் 
கழித் ; கட்டழித்த ேவங்ைகயின் - அதன் தைழச் ெசறிைவயழித்த ேவங்ைகயிைன 
ெயாப்ப; ெமல் யல் மகளி ம் இைழ கைளந்தனர்-ெமல் ய இயல்பிைன ைடய 
உாிைம மகளி ம் அ ங்கலவணி தலாகிய அணிகைள ெயாழித்தார்; எ - . 
    ைற நற்கு அறி நர் ன் றேவள்வித் ெதாழில் த்த உ ெமன 
    இைய ம். எ ைவ ெயன்ற , ப ந்தாகச் ெசய்யப்பட்ட வ விைன. 
 
    அறி ைடயாளன் இறந்தான்; மகளி ம் இைழ கைளந்தனர்; இவைன இழந்த 
உலகம் அளித்ெதனக் கூட்  விைன  ெசய்க. 
 
    எ ைவ வற்சி ெயன்  பாடேமா வா  ளர். ஆயத் ப் பயனிைர என்பதற்கு 
ஆயத்திற்குப் பயனாகிய இைர ெயனி  மைம ம். 
 
    விளக்கம்: க ங்குளவாதனார் ெபயர் க ங்குழலாதனார் என்  அச்சுப்ப யிற் 
காணப்ப கிற . அ  ெபா ந்தா . க ங்குளம் என் ம் ஊாினரான ஆதனார் 
என்ப  க ங்குளவாதனா ெரன்பதன் ெபா ள். இக் க ங்குளம் பாண் நாட் ல் 
இப்ேபா  ேகாட்ைடக் க ங்குளெமன வழங்குகிற . இைடக்காலத்ேத, இ  
"க ங்குள வளநாட் க் காிகால ேசாழ நல் ரான க ங்குளம்" (Annual Report of 
Epigraphy. Madras No. 269 of 1928) எனப்பட்ட . இதனால் இவ் ர், காிகாற் 
ேசாழனால் ஆதனார்க்குத் தன் ெபயரால் தரப்பட்ட ெதன்ப ம் ெதளிவாம். இவ் ாில் 
பாண் யன் இராசசிங்கன் காலத்தில் இராசசிம்ேமச்சுரம் என் ம் சிவன் ேகாயில் 
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கட்டப்பட் ள . இவ் ர் பின்  சீகண்ட நல்  ெரன ம் ெபயர் ெபற்ற . (A.R.No. 
277 of 1928) இவ் ர்க் ேகாயி க்குத் தி வாங்கூர் ேவந்த ம் தி ப்பணி (A. R. 
No.287 of 1928) ெசய் ள்ளனர். இதனால் ேசரர் கு க்கும் இவ் ர்க்கும் ெதாடர் 

ண்ைம ணியப்ப ம். சடங்கவிகள் - ஆறங்கங்கைள ம் உணர்ந்தவர்கள். இவ ள் 
ேநர்நின்  ெசய்ேவா ெராழியச் ெசயல் ைறையக் காட் ேவாைர உபதி ட்டாக்கள் 
என ம், ப ந்  வி ங்குவதாகச் ெசய்யப்ப வைதக் க டசயனெமன ம் கூ வர். 
சடங்கவிக் குறிச்சி ெயன்ேறார் ஊ ம் பாண் யநாட் ல் உண்  (A. R. 453 of 1930). 
அமர் கடத்தல், க ம்  ரத்தல், ேவள்வித் ெதாழின் த்தல் என்ற இவற்றால் ஆகும் 
இம்ைம ம ைமப் பயன்கைள நன்கறிந்தவன் காிகாலன் என்பர், "அறிந்ேதான் மன்ற 
அறி ைடயாளன்" என்றார். ேவங்ைகப்  மகளிரணி ம் ெபாற்றா ேபால் இ த்த ன், 
அப் திர்ந்த ேவங்ைக இைழ றந்த மகளிர்க்கு ஏற்ற உவமமாயிற் . 
" ைறநற்கறி நர் ன் றப் கழ்ந்த" என்றதற்கு உைரகாரர் கூ ம் உைரயி ம், 
" ைறவழங்கும் சான்ேறார் தம் ன் ற்றி க்க ம் தன் இளைம ேதான்றாவா  நைர 

த்  திேயான் ேகாலம் ண்  ைற வழங்கிய காிகாலன் கழப் பட்ட திறத்ைத 
ஏற்றி ைரகூ வ  சீாி . 
    ---------- 
 
    225. ேசாழன் நலங்கிள்ளி 
 
    ேசாழன் நலங்கிள்ளி உைர ாில் இ ந்  ஆட்சி ாிந்  வ ைகயில், உ பைக 
ஒ க்கி உலேகாம் ந் ைறயில் ேமம்பட்  விளங்கினான். ஏைனேவந்தர் பல ம் 
இவ க்கு அஞ்சிேய வாழ்ந்தனர். ஒவ்ெவா  ேவந்தாிடத் ம் ெவற்றிகுறித் ம் 
வலம் ாிச் சங்கு இ ந்தெதனி ம், அதைன ழக்கின் ேசாழன் நலங்கிள்ளி ெசவிக் 
ெகட் ம்; அ  ேகட்பின் அவன் ெபாறா  ேபாந்  நம் வ ைய யழிப்பெனன அஞ்சி 
அதைனத் தம் மைனயின் ஒ  ைடேய கட் ைவத்தி ந்தனர். ேவந்தர் மைனகளில் 
பள்ளி ெய ச்சிக் காலத்தில் அவ்வலம் ாி ழக்கப்ப ன், அ ேகட் , நலங்கிள்ளிைய 
நிைனந்  என் ெனஞ்சு வ ந் வ  வழக்கம். ேம ம், நலங்கிள்ளியின் பைடமிக்க 
ெப ைம ைடய . அவன  பைட றப்ப ங்கால் ன்ேன ெசல் ம் 

சிப்பைடயி ள்ளார் பைனயின் ங்கிைனத் தின் ங் காலமாயின், 
இைடப்பைடயி ள்ளார் அப்பைனயி க்கும் இடம் ேச ம்ேபா  பைன ங்கு ற்றிக் 
காய்த் க் கனிந் வி ம்; அவர்கள் அதைனத் தின்னக்கூ ய காலமாகும்; பைடயின் 
கைடயிற் ெசல்ேவார் அவ்விடத்ைத யைட ம்ேபா , பனங்கனி ம் ேபாய்ப் பிசிெரா  
கூ ய பனங்கிழங்கு ெபற் ச் சுட் த் தின் ம் காலமாகும். இத் ைணப் ெப ம் 
பைடைய ைவத்தா ம் ேபராற்றல் பைடத்தவன் ேசாழன் நலங்கிள்ளி. இவன் 
வ ற் ம் இப்ேபா  றங்காட் டத்ததாயிற்ேற என அவன் இறந் பட்ட ேபா , 
ேசாழநாட்  ஊர்க ள் காவிாிக்கைரக் கண்ணதாகிய ஆலத் ாில் வாழ்ந்த சான்ேறார், 
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பிாிவாற்றா  இப் பாட்ைடப்பா  இதன் கண் ேமற்கூறிய க த்ெதல்லாம் 
ெதாகுத் ைரத் க் ைகயற்  இரங்கினார்; இச் சான்ேறார் ஆலத் க்கிழார் 
எனப்ப வர். இவர் ேசாழன் குள ற்றத் த் ஞ்சிய கிள்ளிவளவைனப் பல 
பாட் க்களாற் பா ச் சிறப்பித் ள்ளனர். 
 
        தைலேயார் ங்கின் றீஞ்ேச  மிைசய 
        இைடேயார் பழத்தின் ைபங்கனி மாந்தக் 
        கைடேயார், வி வாய்ப் பிசிெரா  சு கிழங்கு கர 
        நிலமலர் ைவயத்  வல ைற வைளஇ 
        ேவந் பீ டழித்த ேவந் ேவற் றாைனெயா          5 
        டாற்ற ெலன்பதன் ேறாற்றங் ேகளினிக் 
        கள்ளி ேபாகிய களாியம் பறந்தைல 
        ள் ைட விளன்காட் ட ேவ நன் ம் 
        ேசட்ெசன்னி நலங்கிள்ளி ேகட்குவன் ெகால்ெலன 
        இன்னிைசப் பைறெயா  ெவன்றி வலத்          10 
        க்கணங் குாீஇத் ங்குகூ ேடய்ப்ப 
        ஒ சிைறக் ெகாளீஇய திாிவாய் வலம் ாி 
        ஞாலங் காவலர் கைடத்தைலக் 
        காைலத் ேதான்றி  ேநாேகா யாேன. 
        ----------- 
 
    திைண ம் ைற  மைவ. ேசாழன் நலங்கிள்ளிைய ஆலத் ர்கிழார் பா ய . 
 
    உைர: தைலேயார் - ன்ெசல் ம் சிப்பைடேயார்; ங்கின் தீஞ் - ேச  மிைசய - 
பைனயின்கண் உளதாகிய ங்கின  இனிய ெசறிைவ அயில; இைடேயார் - இைடச் 
ெசல்ேவார்; பழத்தின் ைபங்கனி மாந்த - பழத்தின  ெசவ்விக்கனிைய கர; 
கைடேயார் - பின் ெசல்ேவார்; வி வாய் பிசிெரா  சு  கிழங்கு கர - நீங்கிய 
வாைய ைடய பிசி டேன சுடப்பட்ட கிழங்கிைன கர; நிலம் மலர் ைவயத்  
வல ைற வைளஇ - இப்ப  ெயா ங்குைடத்தாகி இடமகன்ற உலகத்  
வல ைறயாச் சூழ்ந் ; ேவந்  பீடழித்த ஏந்  ேவல் தாைனேயா  - மன்னைர 
வ ெக த்த ேமம்பட்ட ேவைல ைடய ேசைன டேன கூ ய; ஆற்றல் என்பதன் 
ேதாற்றம் - வ ெயன்  ெசால்லப்பட்டதன் விைளைவ; இனி ேகள் - இனிக் 
ேகட்பாயாக; கள்ளி ேபாகிய களாியம் பறந்தைல - கள்ளி ேயாங்கிய களர் நிலமாகிய 
பாழ்பட்ட விடத் ; ள் ைட வியன் காட்ட  - ள் ைடத்தாகிய ெபாிய 

றங்காட் ன் கண்ணதாயிற் ; நன்  ெபாி ம்; ேசட்ெசன்னி நலங்கிள்ளி -; 
ேகட்குவன் ெகால்ெலன - ேகட்பான் ெகால்ேலா என அஞ்சி; இன்னிைசப் பைறெயா  
ெவன்றி வல - இனிய ஓைசைய ைடய ரசுடேன ெவற்றிையச் ெசால்லாநிற்க; 
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க்கணங் குாீஇ ங்குகூ  ஏய்ப்ப - ன்  க்கணங் கு வியின  ங்கப்பட்ட; 
வலம் ாி திாிவாய் - வலத்திேல ாிந்த திாிந்த வாைய ைடய சங்கம்; ஞாலங் காவலர் 
கைடத்தைல - இப்ெபா  உலகங்காக்கும் அரசர  வாயி டத்ேத; காைலத் 
ேதான்றி ம்- பள்ளிெய ச்சிக்காலத்ேத ேதான்றி ம்; யான் ேநாகு - யான் 
அதைனக்ேகட்  இறந்  படா  ேநாமளவிேன னாயிேனன்; எ - . 
 
    ன்  நலங்கிள்ளி ேசட்ெசன்னி ேகட்குவன் ெகால்ெலன ஒ  சிைறக் ெகாளீஇய 
வலம் ாி இன்  ெவன்றி வலா நிற்க, பைறெயா  காைலத் ேதான்றி ம் யான் 
ேநாேவன் எனக் கூட்  விைன  ெசய்க. ேகள்இனி ெயன்ற  ெநஞ்சிைன. 
 
    "ெவன்றி வலா" ெவன் ம், "காைல ேதான்றின" என் ம் பாடேமா  வா ளர். 
 
    விளக்கம்: ஆலத் ர்கிழா ைடய ஆலத் ர் ேசாழநாட் க் காவிாித் 
ெதன்கைரயி ள்ளேதா ர். இதைன இைடக்காலக் கல்ெவட் க்கள் "ஆ ர்க் 
கூற்றத்  விக்கிரமேசாழன் ேபராலத் ர்" (A. R. No. 481 of 1922) என் ம், "ெதன்கைர 
நித்த விேநாத வள நாட்  ஆலத் ர்" (A. R. No. 360 of 1929) என் ம் கூ கின்றன. 
தி ச்சிவ ரத் க் கல்ெவட்ெடான்றில், "நித்தவிேநாத வளநாட்  ஆ ர்க்கூற்றத்  
ஆலத் ர் கிழன்" (A. R. No. 273 of 1927) ஒ வன் காணப்ப கின்றான். இக் 
குறிப் க்களால், இப்பாட்ைடப் பா ய ஆலத் ர்கிழா ம் இவ் ாினேர ெயனத் 

ணியலாம். நிலமலர் ைவயம் இடமகன்ற உலகம். ேதாற்றம், ஈண்  விைள  குறித்  
நின்ற . ேதாற்றத்தின் விைள  வியன்காட்டதாயிற்  என்க. ெவற்றி வல் அத் 
திாிவாய் வலம் ாி என இையந் , ெவற்றிையப் பல ம் அறியத் ெதாிவிப்பதாகிய அத் 
திாிவாய் வலம் ாி ெயன ைரப்ப  சீாி . பள்ளி ெய ச்சிக் காலத்ேத ேவந்தர் 
மைன ன்றி ல் வலம் ாி ழக்குவ  மர . "இரங்குகுரல் ரசெமா  வலம் ாி 
யார்ப்ப" ( றம். 397) என்  பிற ம் கூ தல் காண்க. ேதாற்றத்ைதச் சிறப்பித்  
அதன்கண் ஈ பட்  நின்ற ெநஞ்ைச மாற்றி நலங்கிள்ளி இறந்த நிகழ்ச்சிக்கட் 
ெச த் த ன், "ேகள் இனி" என்றார். "இனி" ெயன்றதனால், இப்பாட் ற் கூறப்பட்ட 
சிறப் க்கள் பல ம் ன்  நிகழ்ந்தைவெயன்ப  ெபறப்பட்டன. "ெகாளீஇய" என 
இறந்த காலத்தாற் கூறினைமயின், " ன் " என்ப ம், "ேதான்றி ம்" என்றதனால், 
"இப்ெபா " ெதன்ப ம் வ விக்கப்பட்டன. "ெவற்றி வலா" என்ற பாடத் க்கு 
"ெவற்றிையச் ெசால்லாமல்" என் ம், "காைலத் ேதான்றின" என்ற பாடத் க்குக் 
காைலயில் ழங்கின என் ம் உைரக்க. 
    -------- 
 
    226. ேசாழன் குள ற்றத் ச் ஞ்சிய கிள்ளிவளவன் 
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    ேசாழன் கிள்ளிவளவன் ேபராண்ைம ம் ெப வண்ைம ம் பைடத்தவன். ஆசிாியர் 
ஆலத் ர்கிழார், "மன்னர் அ களி  உய ம் ெகா ெகாள் பாசைறக், கு திப் பரப்பின் 
ேகாட் மா ெதாைலச்சிப், லா அக்களஞ் ெசய்த காலஅத் தாைனயன்" என் ம், 
"ெபா நர்க்கு ஓக்கிய ேவலன்" என் ம் ( றம். 69) இவன  ஆண்ைம நலத்ைதச் 
சிறப்பிப்பர். ெவள்ைளக்கு  நாகனாெரன்பார், "மண் ணி கிடக்ைகத் தண்டமிழ்க் 
கிழவர், ரசு ழங்குதாைன வ ள் ம், அரெசனப் ப வ  நினேத ெப ம" ( றம். 
35) என்  எ த்ேதாதிப் பாராட் வர்; "ெசஞ்ஞாயிற்  நில  ேவண் ம், 
ெவண் ங்க ள் ெவயில் ேவண் ம், ேவண் ய  விைளக்கும் ஆற்றைல" என 
இவ ைடய ஆண்ைம மிகுதிைய ஆ ர் லங்கிழார் மிகுத் ைரப்பர்; ேகா ர்கிழார் 
என்பார், "கால ம் காலம் பார்க்கும் பாரா , ேவலீண் தாைன வி மிேயார் 
ெதாைலய, ேவண் டத் த உம் ெவல்ேபார் ேவந்" ெதன விளம் கின்றார். இங்ஙனம் 
சான்ேறார் பலரா ம் பல்ேவ  வைகயிற் பாராட்டப்ெபற்ற இவ் வளவன் குள ற்றம் 
என் ம் இடத் ள்ள அரண்மைனயில் இறந்தான். அக்காலத்ேத மாேறாக்கத்  
நப்பசைலயார் என் ம் ெப மாட் யார் அச்ெசய்திையக் ேகள்வி ற்  ஆறாத் 

ய ற்றார். கிள்ளிவளவ ைடய ஆண்ைம ம் வன்ைம ம் ெகாண்டவண்ைம ம் 
அவர் நிைன க்கு வந்தன. அவன  ேபராண்ைமைய நிைனந்தவர்க்கு அவன  
இறப்  அைமதி தரவில்ைல. "வளவன் உயிர் ெகண்ட கூற்றம், அவன் ேநர்நின்  
ெமய்தீண் ேயா, ெவகுண்ேடா, மனதிற் பைகைமெகாண்ேடா அவ யிைரக் 
ெகாண் க்க யா ; இம் ன்ற ள் எ  ெசய்யி ம் கூற்றேம 
ேதாற்ேறா ப்ேபாம்; அக் கூற்றம் உயிர்ெகாண்ெடாழிந்த திறம் ேவெறான்றாக 
ேவண் ம். அஃ  இரவலர் உ வில் வந்  அவன் எதிர் நின்  ைகெதா  பா  
அவ யிைர இரந்  அவன் ஈயப்ெபற் ச் ெசன்ற தாகல் ேவண் ம்" என்  நிைனத்  
நிைனக்குந்ேதா ம் ெநஞ்சு கப் பா ப் லம்பினார். அ ேவ இப்பாட் . 
 
        ெசற்றன் றாயி ஞ் ெசயிர்த்தன் றாயி ம் 
        உற்றன் றாயி  ய்வின்  மாேதா 
        பா நர் ேபாலக் ைகெதா  ேதத்தி 
        இரந்தன் றாகல் ேவண் ம் ெபாலந்தார் 
        மண்டமர் கடக்குந் தாைனத்          5 
        திண்ேடர் வளவற் ெகாண்ட கூற்ேற 
        ------- 
 
    திைண ம் ைற  மைவ. ேசாழன் குள ற்றத் த் ஞ்சிய கிள்ளிவளவைன 
மாேறாக்கத்  நப்பசைலயார் பா ய . 
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    உைர: ெசற்றன்றாயி ம் - தன் மனத் ள்ேள க  ெகாண்டதாயி ம்; ெசயிர்த்தன் 
றாயி ம் - ெவளிப்பட நின்  ெவகுண்டதாயி ம்; உற்றன் றாயி ம் - உற்  நின்  
ைகேயா  ெமய்தீண்  வ த்திற்றாயி ம்; உய்வின்  - அதற்குப் 
பிைழத்த ண்டாகா ; பா நர் ேபாலக் ைகெதா  ஏத்தி இரந்தன்றாகல் ேவண் ம் - 
பா வாைரப் ேபாலத் ேதான்றி நின்  ைகயால் ெதா  வாழ்த்தி இரந்  உயிர் 
ெகாண்டதாகல் ேவண் ம்; ெபாலந்தார் - ெபான்னானியன்ற மாைலயிைன ம்; 
மண்டமர் கடக்கும் தாைன - மண் ய ேபாாின்கண் எதிர் நின்  ெவல் ம் 
பைடயிைன ம்; திண்ேடர் வளவன் ெகாண்ட கூற்  - திண்ணிய ேதாிைன ைடய 
வளவைனக் ெகாண்ட கூற் ; எ - . 
 
    ெபாலந்தார் வளவெனன இைய ம். கூற்றம் இரந்ததாகல் ேவண் ம்; இம் 

ன்ற ள் ஒன்  ெசய்யி ம் பிைழப்பின்  எனக் கூட் க. 
 
    இஃ  அவன் ஆண்ைம மிகுதியிைன ம், வண்ைமயிைன ம் வியந்  இரங்கிக் 
கூறியவா . 
 
    விளக்கம்: ெசற்றம் - க . ெசற்றம் மனத் ள்ேள ெவகு வ ; ெசயிர்த்தல், 
ெவளிப்பைடயாக ெவகு தல். உ தல், ெமய் தீண் தல். இரந்தன்  
இரந் ெகாண்ட . கடத்தல், வஞ்சியா  ெபா வ ; அஃதாவ  ேநர்நின்  
ெபா ெவல்வ . காஞ்சித் திைணயில் கூறப்ப ம் ைறவைகக ள், "கழிந்ேதார் 
ேதஎத் க் கழி படர் உறீஇ, ஒழிந்ேதார் லம்பிய ைகய  நிைல" ( றத். 19) என்ற 

ைறக்கு இளம் ரணர் இதைன எ த் க் காட் கின்றார். இனி, நச்சினார்க் கினியர், 
இதைன "மன் அடா  வந்த மன்ைனக் காஞ்சி" ( றத்.24) என்  கூ கின்றார். 
ெசற் ம் ெசயிர்த் ம் உற் ம் உயிர்ேகாடல் ஆகாெதன்ற  ஆண்ைம மிகுதி; பா நர் 
ேபாலக் ைகெதா ேதத்தி இரந்தன்றாகல் ேவண் ம்" என்ற  வண்ைம மிகுதி. 
    ------- 
 
    227. ேசாழன் குள ற்றத் த் ஞ்சிய கிள்ளிவளவன் 
 
    குள ற்றத்தில் கிள்ளிவளவன் ஞ்சிய  அறிந்த சான்ேறார்களில் மாசாத்தனார் 
என்பவர் ஒ வர். அவர் ேசாழநாட்  ஆவ  ைற ெயன் ம் ஊாினர். 
தி வாவ ைறக்குச் சாத்த ர் என்ப  பழம் ெபயெரன அவ் ர்க் கல்ெவட் க்க ம் 
(A. R. No. 124 of 1925) தி த்ெதாண்டர் ராண ம் கூ கின்றன. சாத்த ர் என்ப  
ஊர்ப் ெபயர்; தி வாவ ைற ெயன்ப  தி க்ேகாயி க்குப் ெபயர். நாளைடவில் 
சாத்த ர் என்ப  மைறந்  ேபாகேவ, தி வாவ ைறெயன்ற ெபயேர ஊர்க்கும் 
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ெபயராய்விட்ட . ஆவ ைற ெயன இ த்தற்குாிய  ஆ ைறெயனப் 
பிைழக்கப்பட்ட . இச் சாத்த ர் என் ம் ெபயர் மாசாத்தனார் ெபயரால் பண்ைடச் 
ேசாழமன்னரான கிள்ளிவளவன் த ய ேசாழமன்னரால் வழங்கப்பட்டதாகல் 
ேவண் ம்.அதனால் அவர் ஆவ ைற மாசாத்தனார் என ஏ களில் 
வழங்கப்ப கின்றனர். அவர்க்குக் கிள்ளியின் ேபராண்ைம ம் ெப வன்ைம ம் நன்கு 
ெதாிந்தி ந்தைமயின் அவன் உயிைரக் கவர்ந்  ெகாண்ட கூற் வன்பால் மிக்க 
சின ண்டாயிற் . வளவன  உயி ண்ட கூற்றின  ெகா ைம ஒ றமி க்க, 
மன் யிைர ண்பைதேய ேநாக்கியி க்கும் இயல் பற்றிக் கூற்றம் தன் ெசய க்ேக 
ேக ெசய்  ெகாண்டைத நிைனந்  அதன் ேபைதைமக்கு இரங்குவார் ேபால அைத 
ைவய ற்றார். வளவன் இறந்ததனால் பிறந்த ஆற்றாைம காரணமாக இவ் 
ைவவிைனச் ெசய்கின்றாராயி ம் இதன்கண், அவ ைடய வ த்த ம் இரக்க ம் 
ேதான்றிப் ப ப்ேபார் உள்ளத்ைத உ க்குகின்றன. அதைன இப்பாட் ன்கட் காண்க. 
இதன்கண், கூற் வைன ேநாக்கி, ‘இரக்கமில்லாத கூற்றேம! விைதையக் குற்றி ண்  
ேமல் விைள க்கு ஏங்கிநிற்கும் ேபைத ழவைனப்ேபால நீ நின் பசிக்கு ேவண் ம் 
உயிர்கைள நாேடா ம் தன் ேபார்ச் ெசயலால் ெகான்  த ம் கிள்ளிவளவ யிைரேய 
இப்ேபா  உண்ெடாழிந்தாய்; அவன் இ க்குமள ம் பசி வாட்ட ண்டாகாவா  
ேவண் ம் உயிர்கைள அவன் நல்க உண்  வாழ்ந்தாய்; இத்தீச்ெசயலால் இனி நின் 
பசி தணிப்ேபாைரப் ெபறா  வ ந்தப் ேபாகின்றாய், காண்" என்ற க த்தைமயக் 
குறித் ள்ளார். 
 
        நனிேப ைதேய நயனில் கூற்றம் 
        விரகின் ைமயின் வித்தட் ண்டைன 
        இன் ங் காண்குைவ நன்வா யாகுதல் 
        ஒளி வாண் மறவ ங் களி  மா ம். 
        க தியங் க உப் னற் ெபா களத் ெதாழிய          5 
        நா  மானான் கடந்தட் ெடன் நின் 
        வா பசி ய த்திய பழிதீ ராற்றல் 
        நின்ேனா ரன்ன ெபான்னியற் ெப ம் ண் 
        வளவ ெனன் ம் வண் சு கண்ணி 
        இைனேயாற் ெகாண்டைன யாயின்          10 
        இனியார் மற் நின் பசிதீர்ப் ேபாேர. 
        ----------- 
 
    திைண ம் ைற  மைவ. அவைன ஆவ ைர மாசாத்தனார் பா ய . 
 
    உைர: நயனில் கூற்றம் - ஈரமில்லாத கூற்றேம; நனிேபைத - மிக ம் 
அறி ைடையயல்ைல; விரகு இன்ைமயின் - நினக்குப் ேபாவெதா  
விரகில்லாதைமயினால்; வித்  அட்  உண்டைன - ேமல்விைளந்  பயன்ப ம் 
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விைதையக் குற்றி ண்டாய்;நன்வாயாகுதல் இன் ம் காண்குைவ - ஆயின் நினக்கு 
இவ்வா  ெசால் ய வார்த்ைத நல்ல ெமய்யாதல் இன்ன ம் காண்ைப; ஒளி வாள் 
மறவ ம் களி ம் மா ம் - ஒளிவிளங்கிய வாட்ேபாைர வல்ல ர ம் யாைன ம் 
குதிைர ம்; கு தியங் கு உப் னல் ெபா களத் ெதாழிய - உதிரமாகிய நிற ைடய 
அழகிய நீர் மிக்க ேபார்க்களத்தின்கண் மாய; நா ம் ஆனான் கடந்  அட்  - 
நாேடா ம் அைமயானாய் எதிர்நின்  ெகான் ; என் ம் நின் வா பசி அ த்திய 
பழிதீர் ஆற்றல் - நாேடா ம் நின  ெமய் வா தற் ேக வாகிய பசி தீர்தற்கு ஊட் ய 
வைசயற்ற வ ைய ைடய ெகாைலத் ெதாழி க்கு; நின்ேன ரன்ன - நின்ைனெயாத்த; 
ெபான் இயல் ெப ம் ண் வளவெனன் ம் - ெபான்னானியன்ற 
ேபரணிகலத்ைத ைடய வளவெனன்  ெசால்லப்ப ம்; வண்  சு கண்ணி 
இைனேயான் ெகாண்டைன யாயின் - வண் கள் ெமாய்க்கப்ப ங் கண்ணிைய ைடய 
இத் தன்ைமயிைன ைடேயாைன நீ ெகாண்டாயாயின்; இனி நின்பசி தீர்ப்ேபார் யார் 
- இனி நின் பசிையக் ெக ப்ேபார் யார், ெசால் வாயாக; எ - . 
 
    கூற்றேம, இத்தன்ைமேயாைனக் ெகாண்டாயாயின், நின் பசிையத் தீர்ப்ேபார் இனி 
யார்? விரகின்ைமயின் வித்தட் ண்டைன; நன்வாயாகுதல் இன் ம் காண்குைவ எனக் 
கூட்  விைன  ெசய்க நயன் - நியாய மாம். 
 
    விளக்கம்: "நனிேபைதேய" என்ற ணிைவ வற் த்தற்கு "வித்தட் ண்டைன" 
என்றார். ேவேற ெசய்தற்குாியவற்ைற ெயண் ம் அறிவில்ைலயாயிைன ெயன்பால், 
"விரகின்ைமயின்" என்  காட் னார். வித் , ேமல்விைளந்  பயன் ப வதாக ன், 
"ேமல் விைளந்  பயன்ப ம் விைத" ெயனேவ உைர கூறப்பட்ட . 
வித்ெதன்றைமயின், அட் ண்டைன ெயன்றதற்குக் "குற்றி ண்டாய்" என்றார். நல்ல 
ெமய்யாதலாவ  ெசால் ம் ெசால் ஒவ்ெவான் ம் ெமய்யாவ . என் ம் - நாேடா ம். 
வா பசி - வா தற்குாிய  ெமய்யாத ன், ெமய் வா தற்ேக வாகிய பசி. 
அ ந் தற்ேகற்ற காரணம் இ ெவன்பார்"வளவன  ஆற்றல்"என் ம், நின் ைடய 
ஆற்றல் எம்மேனாரால் பழிக்கப் ப ம் குற்ற ைடய ெதன்பார், வளவன  ஆற்றைல, 
"பழிதீராற்றல்" என் ம், நின்ேனா  வளவ க்குள்ள ஒப் ைம ெகாைலத்ெதாழில் 
ஒன்ேற ெயன்றதற்கு,"நின்ேனாரன்ன"என் ம் கூறினார். ஆயின் என்பதற்கு, இனி 
நினக்கு வளவன்ேபால் உத ேவார் யாவ ளெரன ஆரா மிடத்  என்  உைரப்பி ம் 
அைம ம். நயன், என்றதற்கு நியாயம் என்ப  ெபா ளாயின், தனக்கு ேவண் ம் 
உண  நல்கித் தான் ெசய் ம் ெதாழிைல எளிதாக்கி உத ேவாைரக் ெகால்வ  
ஒ வ க்கு ைறைமயன்  என்ப  பற்றி "நயனில் கூற்றம்" என்றார் என்  
ேகாடல்ேவண் ம். 
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    ----------- 
 
    228. ேசாழன் குள ற்றத் த் ஞ்சிய கிள்ளிவளவன் 
 
    கிள்ளிவளவன் குள ற்றத்தில் ஞ்சியதறிந்  வ ந்திய சான்ேறா ள் ஐ ர் 

டவனா ம் ஒ வர். அவர் ெபயைர ஐ ர் வனாெரன் ம் சில ஏ கள் கூ கின்றன. 
பாண் நாட் ற் காணப்ப ம் சிற்ைற ர் ேபைர ர் என்பனவற் ள் இவர  ஐ ர் 
இன்னெதனத் ெதாிந்தில . இச்சான்ேறார் பாண் யன் கூடகாரத் ச் ஞ்சிய மாறன் 
வ திையப் பா ச் சிறப் ப் ெபற்றவர். இவர் ஒ கால் கிள்ளிவளவைனக் காண 
வந்தார். இைடவழியில் இவர்க்கு மாட்டாைம உண்டாக, ேதான்றிக் ேகான் என்பவன் 
ஊர்தி தந்  இவைர ஊக்கினான். பின்னர், கிள்ளி வளவைனக்கண்  பா  அவனால் 
சிறப் ச் ெசய்யப் ெபற்றார். இவர்க்குக் கிள்ளிவளவன  பிாி  ெப வ த்தத்ைதச் 
ெசய்த . அக்காலத்ேத இறந்த மக்கைள நிலத்திற் ைதக்குமிடத்  அவர்ேமல் ெபாிய 
தாழிையக் கவித் ப் ைதப்ப  மர . கிள்ளிவளவைன ம் தாழியிற் கவித்  
ைவத்தனர். அவர் மனக்கண்ணில் கிள்ளிவளவ ைடய த டம்  லனாகா  

க டம்  லனாயிற் . தாழியாற் கவிப்பதாயின் அப் க டம்ைபத் தான் கவிக்க 
ேவண் ேமன எண்ணினார். அவ் டம்  நில லகு ம் பரந்  வானளாவ 
உயர்ந்  ேதான்றிற் . அதற்ேகற்ற தாழி ேவண் ன், நில லைகக் குயவன் 
ஆழியாக ம் ேம மைலைய மண் திரளாக ம் ெகாண்  ெபாியெதா  தாழி ெசய்ய 
ேவண் ம்," என எண்ணினார். குயவைன ேநாக்கி "இவ்வா  ஒ  தாழி ெசய்ய 
இய ேமா" என்பார் ேபால இந்தப் பாட்ைடப் பா ள்ளார். 
 
        கலஞ்ெசய் ேகாேவ கலஞ்ெசய் ேகாேவ 
        இ ணிந் தன்ன கு உத்திரட் ப உப் ைக 
        அக  விசும்பி ன் ஞ் சூைள 
        நனந்தைல ர்க் கலஞ்ெசய் ேகாேவ 
        அளிைய நீேய யாங்கா குைவெகால்          5 
        நிலவைர சூட் ய நீெண ந் தாைனப் 
        லவர் கழ்ந்த ெபாய்யா நல் ைச 
        விாிகதிர் ஞாயி  விசும்பிவர்ந் தன்ன 
        ேசண்விளங்கு சிறப்பிற் ெசம்பியர் ம கன் 
        ெகா டங்கு யாைன ெந மா வளவன்          10 
        ேதவ லக ெமய்தின னாத ன் 
        அன்ேனாற் கவிக்குங் கண்ணகன் றாழி 
        வைனதல் ேவட்டைன யாயி ெனைனய உம் 
        இ நிலந் திகிாியாப் ெப மைல 
        மண்ணா வைனத ெலால் ேமா நினக்ேக.          15 
        --------- 
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    திைண: அ . ைற: ஆனந்தப்ைப ள். அவைன ஐ ர் டவனார் பா ய . 
 
    உைர: கலம் ெசய் ேகாேவ - அ கலம் வைன ம் ேவட்ேகாேவ; கலம் ெசய் ேகாேவ - 
அ கலம் வைன ம் ேவட்ேகாேவ; இ ள் திணிந்தன்ன கு உ - இ ள்நீங்கி ஓாிடத்ேத 
ெசறிந்  நின்றாற் ேபான்ற நிற ைடத்தாய்; திரள் ப உப் ைக - திரண்ட மிக்க ைக; 
அகல் இ விசும்பின் ஊன் ம் - அக ய ெபாிய ஆகாயத்தின்கண் ெசன்  தங்கும்; 
சூைள நனந்தைல ர்க்கலம் ெசய் ேகாேவ - சூைளைய ைடய அக ய 
இடத்திைன ைடய பைழய ாின்கண் கலம் வைன ம் ேவட்ேகாேவ; அளிைய நீ - 
இரங்கத்தகுைவ நீ; யாங்காகுைவ ெகால் - என்ன வ த்த ைவதான்; நிலவைர 
சூட் ய நீெண ந்தாைன - நிலெவல்ைலயின்கண் பரப்பிய மிக்க ெபாிய 
ேசைனயிைன ைடய; லவர் கழ்ந்த ெபாய்யா நல் ைச - அறி ைடேயார் கழ்ந்த 
ெபாய்யாத நல்ல கழிைன ம்; விாிகதிர் ஞாயி  விசும்  இவர்ந்தன்ன- பரந்த 
சுடாிைன ைடய ஆதித்தன் வானத்தின்கண் பரந்தாெலாத்த; ேசண் விளங்கு 
சிறப்பின் - ேசய்ைமக்கண்ேண விளங்கும் தைலைமைய ைடய; ெசம்பியர் ம கன் - 
ெசம்பியர் மரபி ள்ளான்; ெகா  டங்கு யாைன ெந மாவளவன் - ெகா கள் 

டங்காநின்ற யாைனயிைன ைடய மிகப்ெபாிய வளவன்; ேதவ லக ெமய்தினன் - 
அவன் ேதவ ைடய விண் லகத்ைத யைடந்தானாகலான்; அன்ேனாற் கவிக்கும் 
இடமகன்ற தாழிைய; வைனதல் ேவட்டைனயாயின் -வைனதைல நீ 
வி ம்பினாயாயின்; எைனய உம் - எப்ப ம்; இ நிலம் திகிாியா- ெபாிய நில 
வட்டம் உ ளியாக; ெப மைல மண்ணா - ெபாிய ேம மைல மண்ணாக; வைனதல் 
ஒல் ேமா நினக்கு - வைனய இய ேமா? இயலாதன்ேற நினக்கு; எ - . 
 
    அ க்கு விைரவின்கண் வந்த . கலஞ்ெசய் ேகாேவ, வளவன் ேதவ லக 
ெமய்தினானாதலான், அன்ேனாற் கவிக்கும் தாழி வைனதல் ேவட்டைனயாயின் 
இ நிலம் திகிாியாக, மாேம  மண்ணாக வைனதல் ஒல் ேமா? ஒல்லாைமயின் 
யாங்காகுைவ; நீ இரங்கத்தக்காய் எனக் கூட்  விைன  ெசய்க. இ  சுற்றத்தார் 
இரங்கிக் கூ தனின், ஆனந்தப்ைப ளாயிற் . 
 
    விளக்கம்: சூைளயினின்ெற ந்  க த் த் திரண் ெசன்  வானத்தில் ஒ ங்கும் 

ைகைய நீங்கி இ ள் ஓாிடத்ேத நின்றாற் ேபான்ற நிறத்ைத ைடத்தாய் வானத்திற் 
ெசன்  தங்கும் என்றார். கு , நிறம்; அ  கு உெவன நீண்ட . 
வானத்தின்கட்ெசன்  ஒ ங்கிவி த ன், ைகைய "ஊன் ம்" என்றார். ெசய்தற்குாிய 
ெதாழிைலச் ெசய்ய மாட்டாைம ம் ஒ வற்கு மிக்க வ த்தத்ைத நல்குமாக ன், 
"யாங்காகுைவ" என இரங்கினார் நல் ைச ம் விாிகதிைர ம் உைடய ஞாயி  என 
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இைய ம். ஞாயி  பலரா ம் கழப்ப ெமன்ப , "உலக வப்ப வலவேனர்  திாித  
பலர் கழ் ஞாயி " ( கு. 1-2) என்  சான்ேறார் கூ தலா ம் ெதளியப்ப ம். 
ஞாயி  வானத்தின் கண் ேதான்றிப் ெபா ைத வைரய த்  அவரவ ம் தத்தம் 
ெதாழில் தாீஇயர் வலேனர்  விளங்கி" (அகம்.298) எனப் லவர் க மா  காண்க. 
ெசம்பியர் ேசாழர்க்ெகா  ெபயர்; " ங்ெகயி ெலறிந்த ெதா த்ேதாட் ெசம்பியன்" 
என்றாற் ேபால. வளவன  க டம்  நில லக ற் ம் பரந்  வானள ம் உயர்ந்  
விளங்குத ன், அதைன ற் ம் ச் கவிக்கவல்ல தாழியன்ேறா ெசயற்பால ; 
அதைனச் ெசய்வதாயின் நிலவட்டம் திகிாியாக ம் ேம ெவன் ம் ெப மைல மண் 
திரளாக ம் ெகாண்  தாழி வைனதல் ேவண் ேம! அதைனச் ெசய்யவல் ைவேயா? 
நினக்கு அஃ  இயலாதன்ேறா என்பாராய், "இ நிலந் திகிாியாப் ெப மைல மண்ணா 
வைனதல் ஒல் ேமா நினக்கு" என்  கூ கின்றார். ஆனந்தப் ைப ளாவ  
இன்னெதன்பார், "வி மங் கூர ேவய்த்ேதாளாிைவ, ெகா நன் யக் 
குைழந் யங்கின் " ( .ெவ.மா.சிறப்.ெபா .13) என்பைத எ த் க்காட் , இதைனப் 
பா பவர் ஐ ர் டவனாரால் கண் , "இ  சுற்றத்தார் இரங்கிக் கூ த ன் 
ஆனந்தப்ைப ளாயிற் " என்றார். ஐ ர் டவனார் ெபயர் ஐ ர் வனார் என் ம் 
ஏட் ல் காணப்ப கிற . உைற ர் டவனார் என் ம் பாட ண்ெடனத் தி . 
சாமிநாைதயரவர்கள் குறிக்கின்றார்கள். 
    ------- 
 
    229. ேகாச்ேசரமான் யாைனக்கட் ேசய்மாந்தரஞ் ேசர ம்ெபாைற 
 
    ேகாச்ேசரமான் யாைனக்கண்ேசய் மாந்தரஞ் ேசரல் இ ம்ெபாைறயின் இ திநாளில், 
அவன் இறத்தற்கு ஏ  நாட்க க்கு ன் நாட் ல் ைமயான நிகழ்ச்சி 
ெயான் ண்டாயிற் . தீ நிமித்தங்கள் பல உண்டாயின. அவற்ைறக் கண்ட 
சான்ேறா ள் கூட ர் கிழார் என்பார் ஒ வர். அவர் வான ல் வல்லவர்; 
விண்ணிடத்ேத ஒ விண்மீன் தீப் பரக்கக்காற்றாற் பிதிர்ந்  கிளர்ந்  ழ்ந்த  
கண்டார். கார்த்திைக, அ டம், உத்திரம், மி கசீாிடம் த ய விண்மீன்களின் 
நிைலயிைனக் கண்டார்; இந் நிகழ்ச்சிக்கு ஏழாம் நாளில் உலகா ம் ேவந்தன் உயிர் 
நீப்பன் என்  உணர்ந்தார். ேவந்தன் யாைனக்கண்ேசய் மாந்தரஞ் 
ேசரவி ம்ெபாைறயாக ன் அவற்கு என்ன தீங்குேந ேமா எனக் கலக்க ற்றார். 
அவர் கலங்கியவாேற ஏழாம் நாளில் ேசரமான் உயிர் றந்தான். யாைனகள் ைகைய 
நிலத்ேத நீட் ைவத்  உறங்கின; ரசம் தாேன கண் கிழிந்  ேபாயிற் ; ெவண்குைட 
கால் ணிந்  ழ்ந்த ; குதிைரகள் ெசல் ம் கதியின்றிக் கிடந்தன. இத் 
தீநிமித்தங்கள் ேவந்தன் ைவ வ த்தின. இவற்றால் மனம் அ ங்கிய ஆசிாியர் 
கூட ர்கிழார் இப்பாட் ன்கண் இந் நிகழ்ச்சிகைள எ த்ேதாதி வ ந் கின்றார். 
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    கூட ர் கிழார  கூட ர் ெபாைறநாட் ப் பாைலக்காட்  வட்டத்  (Palghat Tq) 
ந வட்டம் என்ற நாட் ள்ள ேதா ர். இவர் இனிய பாட் க்கள் பாடவல்லவர். 
இவராற் பண்ைட மரந்ைத நகரம் சிறப் றக் குறிக்கப்ப கிற . கணவெனா  கூ க் 
க மைனக்கண் வா ம் தைலமகள், கணவற்குப் ளிப்பாகர் சைமத்  உண்பிக்கும் 
திறத்ைத,நிைனக்குந்ேதா ம் இன்பம் ஊ மா  இவர் பா ய பாட் க் 
கு ந்ெதாைகக்கண் காணப்ப கிற . ேசரமான் யாைனக் கட்ேசஎய் மாந்தரஞ்ேசரல் 
இ ம்ெபாைற வி ம்பிய  ெகாண்  இவர் எட் த் ெதாைக ள் ஒன்றாகிய 
ஐங்கு ற்ைறத் ெதாகுத்தார். இவைரப் " லத் ைற ற்றிய கூட ர் கிழார்" என 
ஐங்கு ற்றின் ஈற் க் குறிப் க் கூ வ  இவர  சிறப்ைப இனிெத த் க் 
காட் கிற . 
 
        ஆ ய லழற்குட்டத் 
        தாாி  ளைரயிரவின் 
        டப்பைனயத்  ேவர் தலாக் 
        கைடக்குளத் க் கயங்காய்ப் 
        பங்குனி ய ர வத் த்          5 
        தைலநாண்மீ னிைலதிாிய 
        நிைலநாண்மீ னதெனதி ேரர்தரத் 
        ெதான்னாண்மீன் ைறப யப் 
        பாசிச் ெசல்லா சி ன்னா 
        தளக்கர்த்திைண விளக்காகக்          10 
        கைனெயாி பரப்பக் காெலதிர்  ெபாங்கி 
        ஒ மீன் வி ந்தன்றால் விசும்பினாேன 
        அ கண், யா ம் பிற ம் பல்ேவ றிரவலர் 
        பைறயிைச ய வி நன்னாட் ப் ெபா நன் 
        ேநாயில னாயி னன் மற் றில்ெலன          15 
        அழிந்த ெநஞ்ச ம ளம் பரப்ப 
        அஞ்சின ெம நாள் வந்தன் றின்ேற 
        ைமந் ைட யாைன ைகைவத் றங்க ம் 
        திண்பிணி ரசங் கண்கிழிந் ள ம் 
        காவல் ெவண்குைட கால்பாிந் லற ம்          20 
        கா யற் க மாக் கதியின்றி ைவக ம் 
        ேமேலா லக ெமய்தின னாக ன் 
        ஒண்ெடா  மகளிர்க் கு ைண யாகித் 
        தன் ைண யாய மறந்தனன் ெகால்ேலா 
        பைகவர்ப் பிணிக்கு மாற்ற னைசவர்க்          25 
        களந்  ெகாைட யறியா ைக 
        மணிவைர யன்ன மாஅ ேயாேன. 
        --------- 
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    திைண ந் ைற  மைவ. ேகாச்ேசரமான் யாைனக்கட்ேசஎய் மாந்தரஞ் 
ேசர ம்ெபாைற இன்ன நாளிற் ஞ்சுெமன அஞ்சி, அவன் ஞ்சிய விடத் க் 
கூட ர்கிழார் பா ய . 
 
    உைர: ஆ  இயல் அழற்குட்டத்  - ேமடவிராசி ெபா ந்திய கார்த்திைக நாளில் 

தற்காலன்கண்; ஆாி ள் அைர இரவின் - நிைறந்த இ ைள ைடய 
பாதியிரவின்கண்; டப் பைனயத்  ேவர் தலா - டப்பைன ேபா ம் 
வ ைவ ைடய அ ட நாளில் அ யின் ெவள்ளி தலாக; கயம் குளத் க் கைட காய- 
கயமாகிய குள வ ேபா ம் வ ைவ ைடய னர் சத் க் கைடயில் ெவள்ளி 
எல்ைலயாக விளங்க; பங்குனி உயர் அ வத் - பங்குனி மாதத்தின  

தற்பதிைனந்தின்கண்; தைல நாண் மீன் நிைல திாிய - உச்சமாகிய உத்தரம் 
அவ் ச்சியினின் ம் சாய; நிைல நாண் மீன் அதன் எதிர் ஏர்தர - அதற்கு எட்டாம் 
மீனாகிய லம் அதற்ெகதிேர எழா நிற்க; ெதால் நாண் மீன் ைற ப ய - அந்த 
உத்தரத்திற்கு ன் ெசல்லப்பட்ட எட்டா மீனாகிய மி கசீாிடமாகிய நாண் மீன் 

ைறயிடத்ேத தாழ; பாசிச் ெசல்லா  - கீழ்த் திைசயிற் ேபாகா ; ஊசி ன்னா  
வடதிைசயிற் ேபாகா ; அளக்கர்த் திைண விளக்காக - கடலாற் சூழப்பட்ட  மிக்கு 
விளக்காக; கைன எாி பரப்ப ழங்காநின்ற தீப்பரக்க; கால எதிர்  ெபாங்கி - காற்றாற் 
பிதிர்ந்  கிளர்ந் ; ஒ  மீன் ழ்ந்தன்றால் விசும்பினான் - ஒ  மீன் ழ்ந்த  
வானத்தினின் ம்; அ  கண்  - அதைனப் பார்த் ; யா ம் பிற ம் பல்ேவ  இரவலர் 
- யா ம் பிற மாகிய பல்ேவ  வைகப்பட்ட இரவலர்; பைறயிைச அ வி நன்னாட் ப் 
ெபா நன்- பைறெயா  ேபா ம் ஒ ைய ைடய அ விைய ைடய நல்ல 
மைலநாட் க்கு ேவந்தனாகியவன்; ேநாயிலனாயின் நன்  என ேநாைய 

ைடயனல்லானாகப் ெபறின் அழகிெதன; அழிந்த ெநஞ்சம் ம உளம் பரப்ப - 
இரங்கிய ெநஞ்சத் டேன ம ந்த உள்ளம் பரப்ப; அஞ்சினம் - யாம் அஞ்சிேனம்; 
எ நாள் வந்தன்  - அஞ்சினப ேய - ஏழாம் நாள் வந்ததாக ன்; இன்  
வ ைய ைடய யாைன ைகைய நிலத்ேதயிட்  ைவத் த் ஞ்ச ம்; திண் பிணி ரசம் 
கண் கிழிந் ள ம் - திண்ணிய வாராற் பிணிக்கப்பட்ட ரசம் கண் கிழிந்  
உ ள ம்; காவல் ெவண்குைட கால் பாிந்  உலற ம் - உலகிற்குக் காவலாகிய 
ெவண்ெகாற்றக்குைட கால் ணிந்  உலற ம்; கா யல் க மா கதியின்றி ைவக ம் - 
காற் ப்ேபா ம் இயைல ைடய மனஞ்ெச க்கிய குதிைரகள் கதியின்றிக்கிடக்க ம்; 
ேமேலா லகம் எய்தினன் - இப்ப க்கிடக்கத் ேதவ லகத்ைத யைடந்தான்; ஆக ன்-
ஆைகயாேல; ஒண்ெடா  மகளிர்க்கு உ ைணயாகி - ஒன்றிய வைளைய ைடய 
மகளிர்க்குேமவப்பட்ட ைணயாகி; தன் ைண ஆயம் மறந்தனன் ெகால்ேலா -
தனக்குத் ைணயாகிய மகளிைர ம் மறந்தான் ெகால்ேலா; பைகவர்ப் பிணிக்கும் 
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ஆற்றல் - பைகவைரப்பிணித் க் ெகால் ம் வ ைய ம்; நைசவர்க்கு அளந்  ெகாைட 
அறியா ஈைக - நச்சிேயார்க்கு அளந்  ெகா த்தலறியாத வண்ைமைய ைடய; 
மணிவைர யன்ன மா அ ேயான் -நீல மைலேபா ம் மாேயான்; எ - . 
 
    மன் ம் தில் ம் அைச. கயத் க் குளக்கைட ெயன்க. நற்றிைச யாகிய கிழக்கும் 
வடக்கும் ெசல்லா  தீத்திைசயாகிய ெதற்கும் ேமற்குமாகிய இரண்ட ள் 
ஒ திைசக்கண் ழ்ந்தெதன்  ஆம்;அன்றி, வடக்கும் கிழக்கும் ெசல்லாெதனேவ, 
வடகிழக்ேக ழ்ந்த ெதன் மாம். படெவன்றல், இன்னாைமயிற்ைகைவத் றங்க ம், 
கண் கிழிந் ள ம்,கால் பாிந் லற ம், கதியின்றி ைவக ம் எனக் தகுதி பற்றிக் 
கூறப்பட்டன. 
 
    மாேயான், மகளிர்க்குத் ைணயாகி, தன் ைணயாயம் மறந்தனேனா, இல்ைலேயா; 
யாம் மறவா நிைலைமயமாயினம் என இரங்கிக் கூறியவா . 
 
    "அஞ்சினம் எ நாள் வந்தன்றின்ெறன" என் ம் பாடம். 
 
    விளக்கம்: அழல் ேசர் குட்டம் என்ப  கார்த்திைக நாள். "அக் கினிைய 
அதிேதவைதயாக ைடைமயின், கார்த்திைகக்கு அழெலன்ப  ெபயராயிற் " 
என்ப.ஆட் ைன,வட லார்ேமடராசிெயன்பர். ஆ  தல் மீன் ஈறாக ள்ள இராசி 
பன்னிரண் க்கும் அசுவனி தல் இேரவதி ஈறாக ள்ள நாள் இ பத்ேதழிைன ம் 
வகுத்தளிக்கின், தல் இரண்ேடகால் நாள்ஆடாகிய ேமடத் க்குாியவாத ன், 
கார்திைகயின் தற்காைல "ஆ யல் அழற் குட்டம்" என்றார்.அ டெமன்ப ஆ  
மீன்களின் ெதாகுதி; அ  வைளந்த பைனமரம்ேபா லைமத ன், " டப் பைனயம்" 
எனப்பட்ட .ேவர் தலா -அ யின் ெவள்ளி; அஃதாவ தல் நாண்மீன்.உயர வம் - 

தற ◌் பதிைனந் நாள்.தைலநாண்மீன் உத்தரநாள். நிைல நாண் மீன் - எட்டாம் மீன்; 
"உச்சி மீ க்கு ன் எட்டாவ  மீன் அத்தமித்த ம் பின் எட்டாவ  மீன் உதித்த ம் 
இயல் ; "உச்சி மீ க் ெகட்டாம் மீன் உதய மீன்"என்ப.ெதான்னாண்மீன்- எட்டாம் 
மீனாகிய மி கசீாிடம். பாசி - கிழக்குத் திைச. ஊசி - வடக்குத் திைச. பங்குனித் 
திங்களில் நட்சத்திரம் ழின், இராச பீைடெயன்பர்; "ஆ கயல் ேதள் த ச்சிங்கத் 
ெத மீன் வி ேமல் அரசழிவாம்" என்பர். கயமாகிய குளம் என்ற  கயக்குளம் என்றார் 
அஃதாவ  னர் சம்; இ  குளம்ேபா ம் வ ைடய . இ பற்றிேய, 
பிங்கலந்ைத ம், "அதிதி நாள் கைழயா வணேமாி னர்தங் க ம்பிைவ னர் சமாகும்" 
என்  கூ வதாயிற் . தகுதியாவ , ெசத்ததாைரத் ஞ்சினாெரன வழங்குவ  
ேபால்வ . மணி வைர, நீலமணிேபா ம் மைல; அஃதாவ  நீலமைல. இப்பகுதி ேதவி 
குளம் என் ம் இடத்ைதச் சார்ந்த . 
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    ----- 
 
    230. அதியமான் எழினி 
 
    தக ைரத் தைலநகராகக் ெகாண்  ஆட்சி ாிந் வந்த அதியமான்க ள் எழினி 
ெபயன்பான் ஒ வன். இவன் காலத்ேத ேசரநாட்ைடச் ேசரமான் ெப ஞ்ேசர 

ம்ெபாைற ஆண்  வந்தான். ேசரமா க்கும் அதியமா க்கும் எவ்வைகயாேலா 
பைகைம ண்டாயிற் . அ  வாயிலாக இ வர்க்கும் ேபா ண்டாயிற் .ேசரமான் 
ெப ம் பைட டன் வந்  தக ைரச் சூழ்ந் ெகான்டான். தக ர்ப் ேபாாில் எழினி 
ேபராற்ற டன் ெபா  ழ்ந்தான். ெப ஞ்ேசரல் இ ம்ெபாைறையப் பா ச் 
சிறப்பித்த சான்ேறாராகிய அாிசில்கிழார்எழினியின் குணமாண்ைப ம் ேபார் 
வன்ைமைய ம் நன்கறிந்தி ந்தார். இப்ேபார் நிகழாவா  அவர் ெசய்த யற்சி 
ெவற்றி தரவில்ைல. ஆயி ம், இ திறத்தார்பா ம் அவர்க்கு மன ேவ பா  
ேதான்றவில்ைல. இ வர் நலங்கைள ம் எ த்ேதாதிப் பா ச் சிறப்பிப்பதில் 
அாிசில்கிழார் தவறினதில்ைல. தக ாில் ெபா  ழ்ந்த எழினிைய இழந்த தக ர் 
நா தாையயிழந்த குழவிேபால ெநஞ்சு த மாறி வ ந் வ  கண்  அாிசில்கிழார் 
அவல ற்  இப்பாட் ன்கண் வ ந்திப் பா கின்றார். எழினியா  ழ்ச்சிக்கு 
ஏ வாகிய ேசரமாைன ேநாவா , அவ யிைர ண்ட கூற் வைனேய இப்பாட் ல் 
ெநாந் , "கூற்றேம! ழ்கு ழவன் வித்திைனயட் ண்ட ேபால, பல யிர்கைள 
உணவாகத் தரக்கூ ய ேபார் மறவனாக எழினி இ ப்ப, அவ யிைர ண்  நினக்ேக 
ேக  சூழ்ந்  ெகாண்டாய்" என இரங்கிக் கூறி ள்ளார். தக ர் நாட் ல் 
அதியமான்களின் ேகாட்ைடயி ந்த ர் இந்நாளில்" அதமன் ேகாட்ைட" ெயன 
வழங்குகிற . தக ம் இந்நாளில் த ம ாி ெயன வழங்குகிற . இந்த எழினியின் 
வழிவந்ேதார் கி.பி. எட்டாம் ற்றாண் ம் 
    தக ர்ப் பகுதியில் இ ந்தனெரன்  தக ர்க்க கி ள்ள ஒட்டப்பட் க் 
    கல்ெவட் க்கள் (A. R. No.211 of 1910) ெதாிவிக்கின்றன. 
 
        கன்றம ராயங் கானத் தல்க ம் 
        ெவங்கால் வம்பலர் ேவண் லத் ைறய ம் 
        களம  குப்ைப காப்பில ைவக ம் 
        விலங்குபைக க ந்த கலங்காச் ெசங்ேகால் 
        ைவயகம் கழ்ந்த வயங்குவிைன ெயாள்வாட்          5 
        ெபாய்யா ெவழினி ெபா களஞ் ேசர 
        ஈன்ேறா ணீத்த குழவி ேபாலத் 
        தன்னமர் சுற்றந் தைலத்தைல யிைனயக் 
        க ம்பசி கலக்கிய வி ம்ைபகூர் ெநஞ்செமா  
        ேநா ழந்  ைவகிய லகி  மிகநனி          10 
        நீயிழந் தைனேய யறனில் கூற்றம் 
        வாழ்த ன் வ உம் வயல்வள னறியான் 
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        ழ்கு  ழவன் வித் ண் டாஅங் 
        ெகா வ னா யி ண்ணா யாயின் 
        ேநரார் பல் யிர் ப கி          15 
        ஆர்குைவ மன்ேனாவவ னமர  களத்ேத. 
        ------------- 
 
    திைண: அ  ைற: ைகய நிைல. அதியமான் தக ர்ப் ெபா  ழ்ந்த எழினிைய 
அாிசில்கிழார் பா ய . 
 
    உைர: கன்றமராயம் கானத்  அல்க ம் - கன்ைற ேமவிய ஆனிைர ேமய்ந்த 
காட் டத்ேத பிறிெதான்றால் ஏதமின்றிக் கிடப்ப ம்; ெவங்கால் வம்பலர் ேவண்  

லத்  உைறய ம் - சுரத்தில் நடத்தலால் ெவம்ைம ற்ற கா ைன ைடய 
வழிேபாவார் தாம் ேவண் யவிடத்ேத தங்க ம்; களம  குப்ைபகாப்பில ைவக ம் -
களத்தின்கண்நிைறந்த ெநற்ெபா  காவ ன்றிேய கிடப்ப ம்; விலங்கு பைக க ந்த 
கலங்காச் ெசங்ேகால் - எதிாில் நின்  த க்கும் பைகையத் ரந்த 
நிலங்கலங்காதெசவ்விய ஆட்சியிைன ம்; ைவயகம் கழ்ந்த வயங்கு விைன - 
உலகத்தார் கழ்ந்த விளங்கிய ேபாைரச் ெசய் ம்; ஒள்வாள் ெபாய்யா எழினி ெபா  
களம் ேசர - ஒள்ளிய வாளிைன ம் தப்பாதெமாழியிைன ைடயஎழினி ெபா  
ேபார்க்களத்தின் கண்ேண ழ; ஈன்ேறாள் நீத்த குழவி ேபால - ெபற்ற தாயாற் 
ைகவிடப்பட்ட உண்ணாத குழவிைய ெயாப்ப; தன் அமர் சுற்றம் தைலத்தைல இைனய 
- தன்ைனேமவியகிைளஇடந்ேதா ம் இடந்ேதா ம் வ ந்த; க ம்பசி கலக்கிய 
இ ம்ைப கூர் ெநஞ்சேமா  - மிக்க பசி வ த்திய கலக்க ற்  ன்ப மிக்க 
ெநஞ்சேமா ;ேநாய் உழந்  ைவகிய உலகி ம்-அவைன யிழந் வ த்த ற் க்கிடந்த 
உலகத்  விதனத்தி ம்; மிக நனி நீ இழந்தைன - மிகப் ெபாிதாக நீ இழந்தாய்; அறன் 
இல் கூற்றம் - அறமில்லாதகூற்றேம;வாழ்த ன் வ உம் - வாழ்தல் ஏ வாக வ ம்; 
வயல் வளன் அறியான் - வய டத்  விைள ம் வ வாைய யறியானாய்; ழ்கு  

ழவன் - தளர்ந்த கு ைய ைடய உழவன்; வித்  உண்டாங்கு - விைதைய ண்டாற் 
ேபால; ஒ வன் ஆ யிர் உண்ணாயாயின் - இந்த ஒ வன  ெப தற்காிய 
உயிைர ண் ைல யாயின்; ேநரார் பல் யிர் ப கிஆர்குைவ - பைகவ ைடய பல 
உயிைர ம் ப கி நிைறைவ; அவன் அமர் அ களத்  - அவன் ேபாாில் பைகவைரக் 
ெகால் ம் களத்தின்கண்; எ - . 
 
    மன்: கழிவின்கண் வந்த . உயிர் உண்ண ம் ப க ம் ப வதன். றாயி ம் 
அவ்வா  கூ தல், "அக  விசும்பிற் பாயி ள் ப கிப், பகல் கான் ெற த  
பல்கதிர்ப் ப தி" (ெப ம்பாண்.1-2) என்றாற்ேபால ஓர் அணிகுறித்  நின்ற . 
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    எழினி, களஞ்ேசர, ஒ வன் ஆ யிர் உண்ணாயாயின், அவன் அமர  களத் ப் 
பல் யி ம் ப கியார்குைவ; அ  கழிந்தேதெயனக் கூட்  விைன  ெசய்க. 
 
    "க ம்பசி ளங்கிய" என் ம் பாடம். 
 
    விளக்கம்: "வம்பலர் ேவண் லத் ைறய ம்" என ம், "களம  குப்ைப காப்பில் 
ைவக ம்" என ம் கூறியதனால், அல்க ம் என்றதற்குப் "பிறிெதான்றான் ஏதமின்றிக் 
கிடப்ப ம்" என் உைரகூறப் பட்ட . பைகவராற் கலக்க ண்டாகிய வழிச் 
ெசங்ேகான்ைமயால் நிலத்  வா ம் வாழ்  கலங்கிச் சீர்குைல  ெமன்ப பற்றி, 
கலங்காச் ெசங்ேகால் என்றதற்கு நிலங்கலங்காதெசவ்விய ஆட்சிெயன ைர கூறினார். 
ெசங்ேகான்ைம ஒன்ேற ெகாண் பைகக ந்திறன்இல்வழி,ேவந்தன நிலம் 
கலக்க ம் என்ப பற்றி, "விலங்குபைக க ந்த கலங்காச் ெசங்ேகால்" என்றார். 
உட்பைக, றப்பைக ெயன்ற இரண் மடங்க, "விலங்கு பைக" ெயனல் 
ேவண் ற் .ஒ வன்,தனக்குக்கூட்டாக ேவ  எவைர ம் ேவண்டாதவன். ஒ வன் 
ஆ யிைர ண்ெடாழிந்ததனால், "ேநரார் பல் யிர் ப கும் 
நற்றிறம்நினக்குஇல்லா கழிந்த என்ப பட" "ஆர்குைவமன்" என்றார். அணியாவ  
சமாதி ெயனப்ப வ ; சிவஞான னிவர் இதைன 
விட் ம்விடாதஇலக்கைணெயன்பர். ஆர்தல், நிைறதலாத ன், ப கி ஆர்குைவ 
ெயன்றதற்கு, "ப கிநிைறைவ" என்  உைரத்தார். ஆ யிர், ெகாள் தற்காிய யிர் 
எனப் ெபா ள் ெகாள்ளப்ப ம். 
    ------ 
 
    231. அதியமான் ெந மானஞ்சி 
 
    தக ாில் இ ந்  நல்லாட்சி ாிந்த அதியமான்களில் ெந மான் அஞ்சி மிக்க கழ் 
பைடத்தவன். தன்ைன ண்டாைர ெந  வாழப் பண் ம் ெநல் க்கனிைய 
ஒளைவயார்க் களித் ப்ெப நலம் ெசய்தவன். இவன் வில் 
ேசரமாேனா ேபா டற்றி உயிர் றந்தான்.இவன்இறந்த காலத்தில் இவ க்காக 
ெநஞ்சு கலங்கிப் லம்பியசான்ேறார்க ள் ஒளைவயார் தைலசிறந்தவர். அதியமான் 
இறந்தபின் அவைன ஈமத்திற்குக் ெகாண்  எாிவாய்ப்ெபய் இ திக் கடன்கைள 
உாியவர். ெசய்  த்தனர். அங்கி ந்த சான்ேறார் "இ கா ம் கழ் ேமம்பட்  
விளங்கிய அதியமான் மைறந்தான்" என வ ந்தினர்.அவேரா உடனி ந்த 
ஒளைவயார், "அதியமான் உடம்  எாியிற் பட்  ெவந்  காியி ம், ேவகா  ேநேர 
விண் லகு கி ம், அவன் ெபற்ற கழ்கள் ஒ கா ம் அழியா" எனக் ைகயற் ப் 
பா னர். அப் பாட்  இ . 
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        எறி னக் குறவன் குைறய லன்ன 
        காி ற விறகி னீம ெவாள்ளழற் 
        கு கி ங் கு குக கு கா  ெசன்  
        விசும் ற நீளி  நீள்க பசுங்கதிர்த் 
        திங்க ளன்ன ெவண்குைட          5 
        ஒண்ஞாயி றன்ேனான் கழ்மா யலேவ. 
        ----------- 
 
    திைண ம் ைற  மைவ. அதியமா ென மானஞ்சிைய ஒளைவயார் பா ய . 
 
    உைர: எறி னக் குறவன் குைறயல் அன்ன - ெவட் ச் சுட்ட ெகால்ைல நிலத் க் 
குறவனால் தறிக்கப்பட்ட ண்டம் ேபான்ற; காி ற விறகின் ஈம ெவாள்ளழல் - காிந்த 

றத்ைத ைடய விறகால் அ க்கப்பட்ட ஈமத்தின்கண் எாிகின்ற ஒள்ளிய 
அழ ன்கண்; கு கி ம் கு குக - உடல் சுடச் ெசன்  அ கி ம் அ குக; 
கு கா  ெசன்  - அவ்வா  அ கா  ேபாய்; விசும் ற நீளி ம் நீள்க - வறிேத 
ஆகாயத்ைத உற ஓங்கி ம் ஓங்குக; பசுங்கதிர்த் திங்களன்ன ெவண்குைட - குளிர்ந்த 
சுடைர ைடய மதிேபா ம் ெவண்ெகாற்றக் குைடைய ைடய; ஒண் ஞாயிறன்ேனான் 
- ஒள்ளிய ஞாயிற்ைற ெயாப்ேபான ; கழ் மாயல - கழ் மாயா; எ- . 
 
    ஈமெமன்ப  பிணஞ்சு தற்கு அ க்கும் விறக க்கு. இனி, ஈமெவாள்ளழல் 
இவ டல் சிைதயாமல் சி கி ம்சி குக; அன்றிச் சிைத ம்ப  ெசன்  நீளி ம் 
நீ க; இவன் கழ் மாயாெவனி ம் அைம ம். 
 
    "எாி னக் குறவன்" என்  பாடேமா வா  ளர். 
 
    விளக்கம்: எறி னம் - எறிந்த னம்: இறந்தகாலந்ெதாக்க விைனத்ெதாைக. 
குைறபட ெவட் ய கட்ைடத் ண்  "குைறயல்" எனப்பட்ட . "காி ற விறகின் ஈமம்" 
என்றதனால், எாிந்  குைறபட்ட கட்ைடகைளேய பண்ைட நாளில் ஈமத்தில் எாி ட்ட 
அ க்குவெரன்ப  ெதாிகிற . அதியமான் உடல் ஈமத்தீயில் எாிவ  கண்  ஆற்றா  
கூ கின்றாராக ன் "கு கி ங் கு குக" என் ம், சில கட்ைடகள் 
தீக்ெகா ந் விட்ெடாியி ம் தங்கண் இட்ட ெபா ள் நன்கு ேவகச் ெசய்யா  
ேபாவ ண்ைமயின், "கு கா  ெசன்  விசும் ற நீளி ம் நீ க" என் ம் கூறினார். 
"ஒண் ஞாயிறன்ேனான்" என்றார், ஞாயிற்றின் ஒளிைய மைறக்க யாதவா ேபால 
அதியமான் கழ்க ம் மாயாெவன்  கட் ைரக்கின்றாராகலான்; 
" ைதத்தெலால் ேமா ஞாயிற்ற ெதாளிேய" (ஐங்.71.) என்  பிற ம் கூ தல் காண்க. 
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கு ைம, சி ைம  ணர்த் மாதலால், கு கி ங் கு குக என்றதற்கு, "இவ டற் 
சிைதயாமற் சி கி ம் சி குக" என் ம், "நீளி ம் நீ க என்றதற்கு, சிைத ம்ப  
ெசன்  நீ க, இவன் கழ் மாயாெவனி  மைம ம்" என் ம் உைரத்தார். 
    ------- 
 
    232. அதியமான் ெந மான் அஞ்சி 
 
    அதியமான் ெந மான் அஞ்சி இறந்தபின், அவன் உடைல அடக்கம் ெசய்த 
சான்ேறார் நன்னாளில் அவ க்கு ந கல் நாட் னர். அதன்கண் அவன் பீ ம் ெபய ம் 
எ தி மயிற்பீ  சூட்  ந கல் விழா அயர்ந்தனர். அவ்விடத்ேத சான்ேறார் பல ம் 
கூ யி ந்தனர்.அவ டன் ஒளைவயா ம் இ ந்தார். ந கல்லாகிய அதியமா க்குச் 
சி கலங்களில் நாரால் வ க்கப்பட்டேதறைலைவத் ப் பைடத்  வழிபட்டனர். 
அ கண்ட ஒளைவயா க்கு ெநஞ்சில் எ ந்த யரத் க்கு அளவில்ைல; அவர் 
கண்களில் நீர் ஆறாய்ஒ கிற் ."பைகவர் தம  நா  வ ம் 
ெகா ப்பி ம்ெகாள்ளாதமறமாண் ைடயஇந்தஅதியமான் இந்தச் சி கலங்களில் 
ெபய்  தரப்ப ம் ேதறைலக் ெகாள்வாேனா?" என்ற இந்தப் பாட்ைடப் பா னார். 
 
        இல்லா கியேரா காைல மாைல 
        அல்லா கியர்யான் வா  நாேள 
        ந கற் பீ  சூட்  நாராி 
        சி கலத் குப்ப ங் ெகாள்வன் ெகால்ேலா 
        ேகா யர் பிறங்குமைல ெகழீஇய          5 
        நா டன் ெகா ப்ப ங் ெகாள்ளா ேதாேன. 
        ----------- 
 
    திைண ம் ைற  மைவ. அவைன யவர் பா ய . 
 
    உைர: காைல மாைல இல்லாகியர் - அவைனயின்றிக் கழிகின்ற காைல ம் 
மாைல ம் இனி இல்ைலயாகுக; யான் வா ம் நாள் அல்லாகியர் - யான் உயிர் வா ம் 
நா ம் எனக்கு ஒ பயன் படாைமயின் அைவ யல்லவாக; ந கற் பீ  சூட்  - 
நடப்பட்ட கல் ன்கண் பீ ையச் சூட் ; நாராி சி கலத்  உகுப்ப ம் - நாரால் 
அாிக்கப்பட்ட ேதறைலச் சிறிய கலத்தான் உகுப்ப ம்; ெகாள்வன் ெகால்ேலா - 
அதைனக் ெகாள்வேனா ெகாள்ளாேனா; ேகா  உயர் பிறங்குமைல ெகழீஇய - 
சிகரேமாங்கிய உயர்ந்த மைலெபா ந்திய; நா  உடன் ெகா ப்ப ம் ெகாள்ளாேதான் 
- நா  வ ம் ெகா ப்ப ம் ெகாள்ளாதவன்; எ - . 
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    நா டன் ெகா ப்ப ம் ெகாள்ளாேதான் நாராி சி கலத் குப்ப ம் ெகாள்வன் 
ெகால்ேலா எனக்கூட்  விைன  ெசய்க. 
 
    விளக்கம்: காைல பகற்ேபாதின் ெதாடக்கமாய்ப் பகைல ம், மாைல இர ப்ேபாதின் 
ெதாடக்கமாய் இரைவ ம் குறித் நின்றன. பயன் படாத நாள் ணாள் எனப்ப த ன், 
"அல்லாகியர்" என்றார். ந கல் ல் இறந்த தைலவ ைடய ெபயைர ம் பீ கைள ம் 
எ தி மயிற்பீ  சூட்  ந வ  மரபாத ன் ந கற் பீ  சூட்  ெயன்றார். "நல்லமர்க் 
கடந்த நா ைட மறவர், ெபய ம் பீ  ெம தி யதாெதா ம், பீ  சூட் ய 
பிறங்குநிைல ந கல்" (அகம்: 67) என வ தல் காண்க. ந கல்லாயினாைனத் 
ெதய்வமாக்கி, அவன் வி ம் ம் உணைவப் பைடத் ப் பர வ  பண்ைடேயார் 
வழக்கு. அதனால் சி கலங்களில் ேதறைலப் ெபய்  பைடத்தனெரன அறிக. 
"ஒ ெமன கூந்த ெலாண் த லாிைவ, ந கற் ைகெதா  பர ம்" ( றம்: 306) என 
ந கல் ெதய்வமாகப் பரவப்ப வ  காண்க. 
    ----------- 
 
    233. ேவள் எவ்வி 
 
    ேவளிர்குலத் ேதான்றலாகிய எவ்வி பறம் மைலத் தைலவனாகிய ேவள் பாாி பிறந்த 
கு க்கு தல்வன். இவன  ஊர் நீ ர் என்ப . இ  மிழைலக் கூற்றத்தில் உள்ள . 
இஃ  அறந்தாங்கி வட்டத் த் ெதன் பகுதி ம் இராமநாத ர மாவட்டத்தின் 
கீழ்ப்பகுதி ம் தன்கண் ெகாண்ட . அதனால் இவன் "நீ ர் கிழவன்" எனப் ப வன். 
இவன் ெப ங்ெகாைட ாி ம் வள்ளல். இவன்பால் பாணர்கட்குப் ேபரன் ண் . 
வாட்பைட ம் ேவற்பைட ம் சிறக்க உைடய இவன் லவர் பா ம் கழ் மிகப் 
பைடத்தவன். ஒ கால் இவன் தன் ஏவைலக் ெகாள்ளா  பைகத்த பசும் ண் 
ெபா ந்திலர் என்பாைர ெவன்  அவர்க்குாிய அாிமணம் உறத் ர் என்பன 

க்ேகாட்ைட வட்டத்தில் உள்ளன. அாிமணம் இப்ேபா  அாிமளம் என வழங்குவ  
ேபா ம். ேவள் எவ்வி பைகவெரா  ேபார் ெசய்  இறந்தான். அவனால் ெபாி ம் 
ேபணப்பட்ட பாணர் தம் இைசக்க வியாகிய யாைழ றித்திட்  அவைனப் பரவி 
வ ந்தினர்: அவர்கள் பின்  எய்திய வ ைம லவர் பாிந்  எ த்ேதா ம் அத் ைண 
மிகுதி ெபற்றி ந்த . இந்த எவ்வியின் பிாிவாற்றா  வ ந்திய சான்ேறார்க ள் 
ெவள்ெள க்கிைலயார் என்பவ ம் ஒ வர். "ேபார்க்குச் ெசன்  ெப ம் ேபா டற்றி 

ழ்ந்த எவ்வியின் கத்தி ம் மார்பி ம் பட்ட ண்கள் பலவாகும்" எனப் 
ேபாாிைடயி ந்  வந்த ெசய்தி ெவள்ெள க்கிைலயார்க்கு வி யற்காலத்ேத வந்த . 
ேவள் எவ்வியின் வாள் வன்ைம ம் ேபராண்ைம ம் நன்கறிந்தவ ராத ன், அச் 
ெசய்திைய அவர் உண்ைமெயன ஏற்கவில்ைல.ஆயி ம், அவர் மனம் அைமதி 
ெபறவில்ைல. "இச் ெசய்தி ெபாய் ைரயாகுக" என அவர் தமக்குள்ேள விைழந்தார். 
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அவ்விைழவின் ெவளியீேட இப்பாட் . ெவள்ெள க்கின் இைலையச் சிறப்பித் ப் 
பா யதனால் இவர்க்கு இப்ெபயர் எய்திற்றாகல் ேவண் ம். 
 
        ெபாய்யா கியேரா ெபாய்யா கியேரா 
        பாவ  யாைன பாிசிலர்க் க காச் 
        சீர்ெக  ேநான்றா ளகுைதகட் ேடான்றிய 
        ெபான் ைன திகிாியிற் ெபாய்யா கியேரா 
        இ ம்பா ெணாக்கற் றைலவன் ெப ம் ட்          5 
        ேபார  தாைன ெயவ்வி மார்பின் 
        எஃகு  வி ப் ண் பலெவன 
        ைவகு  வி ய யம்பிய குரேல. 
        ------------ 
 
    திைண ம் ைற ம் அைவ. ேவள் எவ்விைய ெவள்ெள க்கிைலயார் பா ய . 
 
    உைர: ெபாய்யாகியேரா ெபாய்யாகியேரா - ெபாய்யாகுக ெகாய்யாகுக; 
பாவ யாைன பாிசிலர்க்கு அ கா - பரந்த அ யிைன ைடய யாைனையப் 
பாிசிலர்க்குக் குைறவறக் ெகா க்கும்; சீர் ெக  ேநான்றாள் - சீர்ைம ெபா ந்திய 
வ ய யற்சிைய ைடய; அகுைதகண்ேதான்றிய - அகுைதயிடத்  உளதாகிய; 
ெபான் ைன திகிாியின் ெபாய்யாகியர் - ெபான்னாற் ெசய்யப்பட்ட ஆழிேபாலப் 
ெபாய்யாகுக; இ ம்பாண் ஒக்கல் தைலவன் - ெபாிய பாண் சுற்றத்திற்கு தல்வன்; 
ெப ம் ண்ேபார் அ தாைன எவ்வி மார்பின் - ேபரணிகலத்திைன ைடய ேபாாின் 
கட் ெகால் ம் பைடயிைன ைடய எவ்விய  மார்பின்கண்; எஃகு  வி ப் ண் பல 
என - ேவல் ைதத்த சிறந்த ண் பலெவன; ைககு  வி யல் இயம்பிய குரல் - 
ைவகுத ற்ற வி யற்காலத் ச் ெசால் ய வார்த்ைத; எ - . 
 
    ெப ம் ண் மார்ெபன இைய ம். திகிாிெயன்ற  திகிாிைதத்த ெதன்  
    பிறந்த வார்த்ைத; ெபான் ஈண்  இ ம் . அ க்கு விைரவின் கண் வந்த . 
    இயம்பிய குரல் ெபாய்யாகியர் எனக் கூட் க. 
 
    விளக்கம்: அகுைத ெயன்பவன் பண்ைட நாளில் கடல் சார்ந்த ஊராகிய கூடல் என்ற 
ஊர்க்குத் தைலவன். மறப்ேபார் ாி ம் சான்றாண்ைம ம் பாிசிலர்க்குக் களி  
வழங்கும் ைகவண்ைம ம் உைடயவன். இவன் ெபாிய தாைனைய ைடயன் என்ப. 
இவன்பால் ெபாற்றிகிாி ண் ; ஆத ன், இவைன ெவல்வ  எவர்க்கும் 
ஆகாெதன்ெறா  ெப ெமாழி நாெடங்க ம் பரவியி ந்த . அதனால் பல ம் 
அவைனயஞ்சி யி ந்தனர்; வில் ஒ கால் ேபா ண்டாகிய 
ேபா அகுைதெகால்லப்பட்டான். ெபாற்றிகிாி ண்ெடன்ப  ெபாய்யாயிற் . அச் 
ெசய்தி ேபால எவ்வி மார்பிற் ண் ற்றிறந்தாெனன்ற ெசால் ம் ெபாய்யாகுக 
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ெவன்பார், "அகுைதகண் ேதான்றிய ெபான் ைன திகிாி ேபாலப் ெபாய்யாகியர்" 
என்றார். 
    --- 
 
    234. ேவள் எவ்வி 
 
    ெவள்ெள க்கிைலயார் வி ய ற் ேகட்ட ெசய்தி உண்ைமேய யாயிற் . 
அவர்க்குண்டாகிய வ த்தத் க்கு அளவில்ைல. யாவர்க்கும் வைரயா  அளித் ப் 
பலேரா  இ ந் ண்டைலேய ெபாி ம் வி ம்பி வாழ்ந்த ேவள் எவ்வியின் பிாி  
ெவள்ெள க்கிைலயார் ெநஞ்சில் நிைலெபற நின்  வ த்திற் . நாட்கள் பல கழிந்தன. 
ஒ  நாள் அவர் எவ்வியின் மைனக்கு வந்தார். ைகம்ைம ேநான்  ேநாற்கும் அவன் 
மைனவியர் எவ்வி கிடந்  உயிர்நீத்த இடத்ைத ெம கிப் ல்ைலப் பரப்பி அதன் ேமல் 
இனிய சி  உணைவ ைவத் ப் பைடத்  வழிப வைதக் கண்டார். "உலக ம் 
வாி ம் வ வார்க்குத் தைட யா  மின்றித் திறந்த வாயிைல ைடயனாய்ப் 
பலேரா ம் இ ந் ண் ம் வள்ளலாகிய ேவள் எவ்வி ல்ேமல் ைவக்கப்பட்ட இச் சி  
பிண்டத்ைத வி ம்பிேயற்பேனா" என எண்ணிப் ண் ற்ற ெநஞ்சினராய்க் கதறிப் 

லம் னார். அப் லம் ைர இப் பாட்டாகும். 
 
        ேநாேகா யாேன ேதய்கமா காைல 
        பி ய  யன்ன சி வழி ெம கித் 
        தன்னமர் காத  ன்ேமல் ைவத்த 
        இன்சி  பிண்டம் யாங்குண் டனன்ெகால் 
        உலகு கத் திறந்த வாயிற்          5 
        பலேரா ண்டன் மாீஇ ேயாேன. 
        ---------- 
 
    திைண ம் ைற ம் அைவ. அவைன யவர் பா ய . 
 
    உைர: ேநாேகாயான் - ேநாவக்கடேவேனா யான்; மாகாைல ேதய்க - என  
வாழக்கடவ மிக்க நாள் மாய்வதாக; பி ய  யன்ன சி வழி ெம கி - பி யின  
அ ேபான்ற சிறிய இடத்திைன ெம கி; தன் அமர் காத  - தன்ைன ேமவப்பட்ட 
காத ; ல்ேமல் ைவத்த இன் சி  பிண்டம் - ல்ேமல் ைவக்கப்பட்ட இனிய சிறிய 
பிண்டத்ைத; யாங்கு உண்டனன் ெகால் - எவ்வி உண்டான் ெகால்ேலா; உலகு கத் 
திறந்த வாயில் - உலகத்தார் யாவ ம் கும் பாிசு திறந்த வாயிைல ைடய; பலேரா  
உண்டல் மாீஇேயான் - பலேரா ங் கூ  ண்டைல ம விேயான்; எ - . 
 
    இன் சி  பிண்டெமன்ற  இகழ்ச்சிக் குறிப் . பலேரா  உண்டைல மாீ இேயான் 
பிண்டம் யாங்கு உண்டனன்ெகால் எனக் கூட் க. 
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    விளக்கம்: எவ்வி கிடந்  உயிர் நீத்த இடத்ைத வட்டமாக ெம கினைம ேதான்றப் 
"பி ய யன்ன சி  வழி" ெயன்றார். இைலயிட்  அதன்ேமல் த ப்ைபப் ல்ைல 
ைவத்  அதன்ேமல் இனிய சுைவயில்லாத உணைவப் ெபய்  பைடத் க் 
ைகம்ெபண்கள் உண்ப  இயல்பாதலால், அதைன, " ன்ேமல் ைவத்த இன்சி  
பிண்டம்" என்றார். இனிய சுைவயின்றி ஒ  ெபா ைதய உணவாதலால், அதைன 
"இன் சி  பிண்டம்" என்ற  குறிப்பாய் இகழ்ந்தவாறாயிற் . எவ்வியின் 
வள்ளன்ைமைய நிைனந்  வியந்  கூற ன், "யாங்குண்டனன் ெகால்" என்றார். 
இவ்வாேற அதியமாைனப் பா ய ஒளைவயார், "நாகாி சி  கலத் குப்ப ம் 
ெகாள்வன் ெகால்ேலா" ( றம்: 232) என்ப  காண்க. 
    ------- 
 
    235. அதியமான் ெந மான் அஞ்சி 
 
    அதியமான் இறந்தபின் ஒளைவயாைர ள்ளிட்ட சான்ேறார் கூட்டத்தில் அஞ்சியின் 
ெகாைட நல ம், லவர் த ேயாைர அவன் ேப ந் திற ம் ெபா ளாகப் 
ேபசப்பட்டன. ஒளைவயார் அவேனா  இ ந்  அவன  வள்ளன்ைமையத் ெதளிய 
அறிந்தி ந்தாராத ன், அதைனஇப் பாட் ன்கண் விாியக் கூறி ள்ளார். அஞ்சியின் 
மார்பில் ைதத்  அவன் உயி ண்ட ேவல், பாணர் லவர் த ேயார் 
வாழ்க்ைகையேய சீரழித்  விட்டெதன் ம், எனேவ, நாட் ல் பா ேவா ம் 
பா ேவார்க்கு ஈேவா ம் இலராயினர் என் ம்,ஈயா  ைவத்  உயிர் றந்  ெக ம் 
கீழ்மக்கேள மிகப் பலராக இவ் லகில் உள்ளனர் என் ம் ப ப்ேபார் ெநஞ்சு கிக் 
கண்க மா  பா ள்ளார். 
 
        சிறியகட் ெபறிேன ெயமக்கீ  மன்ேன 
        ெபாியகட் ெபறிேன 
        யாம்பாடத் தான்மகிழ்ந் ண்  மன்ேன 
        சி ேசாற் றா  நனிபல கலத்தன் மன்ேன 
        ெப ஞ்ேசாற் றா  நனிபல கலத்தன் மன்ேன          5 
        என்ெபா  த ப  வழிெயல்லா ெமமக்கீ  மன்ேன 
        அம்ெபா  ேவ ைழ வழிெயல்லாந் தானிற்கு மன்ேன 
        நரந்த நா ந் தன்ைகயாற் 
        ல  நா  ெமன்றைல ைதவ  மன்ேன 
        அ ந்தைல யி ம்பாண ரகன்மண்ைடத் ைள ாீஇ          10 
        இரப்ேபார் ைக ம் ேபாகிப் 
        ரப்ேபார் ன்கண் பாைவ ேசார 
        அஞ்ெசா ண் ேடர்ச்சிப் லவர் நாவிற் 
        ெசன் ழ்ந் தன்றவன் 
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        அ நிறத் தியங்கிய ேவேல          15 
        ஆசா ெகந்ைத யாண் ளன் ெகால்ேலா 
        இனிப், பா ந  மில்ைலப் பா நர்க்ெகான் றீகுந  (மில்ைலப் 
        பனித் ைறப் பகன்ைற நைறக்ெகாண் மாமலர் 
        சூடா  ைவகியாங்குப் பிறர்க்ெகான் 
        றீயா   யிர்தவப் பலேவ.          20 
        -------- 
 
    திைண ம் ைற  மைவ. அதியமான் ெந மான் அஞ்சிைய ஒளைவயார் பா ய . 
 
    உைர: சிறிய கள் ெபறிேன - சிறிய அளவிைன ைடய ம ைவப்ெபறின்; எமக்கு 
ஈ ம் மன் - எங்க க்ேக த வன், அ  கழிந்த ; ெபாிய கள் ெபறின் - ெபாிய 
அளவிைன ைடய ம ைவப் ெபற்றானாயின்; யாம் பாட - அதைன யாம் உண்  பாட; 
தான் மகிழ்ந் ண் ம் மன் - எஞ்சிய ம ைவத் தான் வி ம்பி கர்வான், அ  
கழிந்த ; சி  ேசாற்றா ம் நனி பல கலத்தன் மன் - ேசா  எல்லார்க்கும் 
ெபா வாதலால் சிற்றளவிைன ைடய ேசாற்றின்கண் ம் மிகப்பல கலத் ேதா ங் 
கூட ண்பன், அ  கழிந்த ; ெப ஞ் ேசாற்றா ம் நனிபல கலத்தன்மன் - மிக்க 
அளவிைன ைடய ேசாற்றின்கண் ம் மிகப்பல கலத்ேதா ங்கூட உண்பன், அ  
கழிந்த ; என்ெபா  த ப  வழிெயல்லாம் - என்ெபா  கூ ய ஊன்ற ளதாகிய 
இட ம்; எமக்கு ஈ ம் மன் - எங்க க்கு அளிப்பன், அ  கழிந்த ; அம்ெபா  
ேவல் ைழ வழி ெயல்லாம் - அம்ெபா  ேவல் ைதத்  உ மிடமாகிய ேபார்க்கள 

ம்; தான் நிற்கும் மன் - தாேன ெசன்  நிற்பன் அ  கழிந்த ; நரந்தம் நா ம் தன் 
ைகயால் - தான் காத ப்பார்க்கு மாைல சூட் தலான், நரந்தப்  நா ம் தன் ைடய 
ைகயால்; ல  நா ம் எம் தைல ைத வ ம் மன் - தான் அ ைடைமயின் லால் 
நா ம் எம் ைடய தைலையத் தட வன் அ  கழிந்த ; அ ந்தைல இ ம் பாணர் 
அகல் மண்ைடத் ைளஉாீஇ - அாிய தைலைமைய ைடய ெபாிய பாணர  அக ய 
மண்ைடயின்கண் ைளைய வி; இரப்ேபார் ைக ம் ேபாகி - இரப்பவர் ைக 

ள் ம் ைதத் வி; ரப்ேபார் ன்கண் பாைவ ேசார - தன்னாற் ரக்கப்ப ம் 
சுற்றத்தார  ல் ய கண்ணிற் பாைவ ஒளி ம ங்க; அம் ெசால் ண் ேதர்ச்சிப் லவர் 
நாவில் ெசன்  ழ்ந்தன் - அழகிய ெசால்ைல யாரா ம் ண்ணிய 
ஆராய்ச்சிைய ைடய அறிவிைன ைடேயார் நாவின்கண்ேண ேபாய் ழ்ந்த ; அவன் 
அ நிறத்  இயங்கிய ேவல் - அவன  அாிய மார்பத்தின்கண் ைதத்த ேவல்; ஆசாகு 
எந்ைத - எமக்குப் பற்றாகிய எம் மிைறவன்; யாண்  உளன் ெகால்ேலா - 
எவ்விடத் ள்ளான் ெகால்ேலா; இனிப் பா ந ம் இல்ைல பா நர்க்ெகான்  ஈகுந ம் 
இல்ைல - பா வா ம் இல்ைல பா வார்க்கு ஒன்  ஈவா ம் இல்ைல; பனிந் ைறப் 
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பகன்ைற நைறக்ெகாள் மாமலர் - குளிர்ச்சிைய ைடய நீைர ைடய ைறயின்கண் 
பகன்ைறயின  ேதைனப் ெபா ந்திய ெபாிய மலர்; சூடா  ைவகி யாங்கு - 
பிறராற்சூடப்படா  கழிந்தாற் ேபால; பிறர்க்கு ஒன்  ஈயா  ம் உயிர் தவப்பல - 
பிறர்க்கு ஒ  ெபா ைளக் ெகா க்கா  மாய்ந்  ேபாம் உயிர் மிகப்பல; எ - . 
 
    அவன் நிறத்  உ விய ேவல் அவ க்கு இறந் பாட்ைடச் ெசய்தேலாேட பாணர் 

தலாயினார்க்கும் இறந் பாட் ைனச் ெசய்தலான், ஒ  காலத்ேத யாவாிடத் ம் 
ைதத்த  என்றாராகக் ெகாள்க. மன்: கழிவின்கண் வந்த . 
 
    விளக்கம்: "சிறியகட் ெபறிேன எமக்கீ  மன்ேன என் ழி மன்ைனச் ெசால் இனி அ  
கழிந்த  காண் என் ம் ெபா ள் குறித்  நின்ற ; காண் என்றால், 
ெபா ணராதாைன, அாிதாகப்ெபற்றகள்ைள எக்கால ம் எமக்குத் த கின்றவன் 

றக்கத் ச் ேசற ன் எமக்குக் கள் ண்டல் ேபாயிற்ெறன்றல் இதன் ெபா ள் எனத் 
ெதாடர்ெமாழி கூறிப் ெபா ணர்த் க" என்பர் (ெசால். உாி. 94) நச்சினார்க்கினியர். 
அஞ்ெசால் ண் ேதர்ச்சிப் லவர் என்றதற்குச் ெசால்லழகும் ெபா ளழகு ெமன்ற 
அழகைமயச் ெசால் த ம், பிறர் ெசால்வனவற்றின்கண் ம் ன் கண் ம் 
ஆழ்ந்  கிடக்கும் ண் ெபா ைளத் ேதர்த ைடய லவர் என்  உைரத்தா ம் 
ெபா ள்நலம் குைறயாெதன ணர்க. ஆசு, பற் க்ேகா , பற்றாசு என்றாற்ேபால 
அவன் இறந்த  குறிந்  ைகயற் ப் பா தலால், "யாண் ளன்ெகால்ேலா" என்றார். 
பகன்ைற பல ம் ெசன்  ப ம் நீர்த் ைறக்கட் த்தி ப்பி ம், ெபாிதா ம் 
நிைறந்ததா ம் இ ப்பி ம் அதன்  எவர்க்கும் பயன்படா ெதன்றற்குப் "பனித் ைறப் 
பகன்ைற" ெயன் ம், "நைறக்ெகாண் மாமல" ெரன் ம் மிகுத் க் கூறினார். காஞ்சித் 
திைணக்குாிய ைறக ள், "இன்னெனன் றிரங்கிய மன்ைன" ெயன்ற ைறக்கு 
இப்பாட்  ைத ம் எ த் க் காட் வர் (ெதால். றத். 19) இளம் ரணர். "ஈயா  

ம் உயிர்" என்ற வழி, உயிெரன்ப  உடம்ெபா  கூ நிற்கும் மக்கைளேயயாயி ம், 
உடம்பின் ெதாடர் பா ண்டாகும் ஈத் வக்கும் இன்ப ம். ஈைகயா ளதாகும் க ம் 
அறியாைமயின் வாளா "உயிர்" என்றார். "ேதான்ற ன் ேதான்றாைம நன் " (குறள். 
236) என்றதற்குப் பாிேமலழகர் கூ ம் உைர ஈண்  நிைன கூரத்தக்க . 
    --- 
 
    236. ேவள்பாாி 
 
    ேவள்பாாி இறந்தபின் அவன் மகளிர் இ வைர ம் அந்தணராகிய கபிலர் ேவந்தர் 
சிலாிடம் ெகாண்  ெசன்  மணம் ாிவிக்க யன்றனர். அவர் யற்சி 
பயன்படவில்ைல. வில் மைலயமான் நாட் த் தைல நகராகிய தி க்ேகாவ ைர 
யைடந்  அம் மகளிைர அவ் ர்ப் பார்ப்பாாிடத்ேத அைடக்கலமாகத் தந்தனர். 
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பார்ப்பனாிைட ள்ள ெபா ட்கும் உயிர்கட்கும் பிறர் எவ ம் தீங்கு ெசய்தலாகா  
என்ப  அந்நாைளய ைற. பிறர்பால் மகட்ெகாைட ேவண் ச் ெசல்வ ம், மகள் 
ம த்தால் அ  குறித் ப் ேபார்ெதா த்  உடற் வ ம் பண்ைடேயார் மர ; ஆயி ம், 
பார்ப்பாாிடம் மகட்ெகாைட விைழவ ம் அ ேவ வாயிலாகப் ேபார் ேமற்ெகாள்வ ம் 
இல்ைல. இதைன ஆசிாியர் கபிலர் நன்கறிந்தவராதலாற்றான், பாாி மகளிைரப் 
பார்ப்பாாிடத்ேத அைடக்கலப் ப த்தார். அவர்கட்கு ஒ  தீங்கும் உண்டாகாெதன 

ணர்ந்த கபில க்குப் ெப ஞ்சுைம நீங்குவதாயிற் . ேவள் பாாியின் உயிர்த் 
ைணவராத ன், அவைனயில்லாத இந்நில லகு அவர்க்கு உயிாிலாத உடல் 

ேபாலப் ெபா விழந்  ேதான்றிற் . பாாிைய நிைனந்  நிைனந்  அவர் தம் ய 
ெநஞ்சு யரத்தால் ண்பட்ட . இனி வடக்கி த்தைல ேமற்ெகாண்  உண்ணா 
ேநான்பால் உயிர் றந்  ம ைம லகில் அவைனக் கண்  கூ ப் பண்ேடேபால் 
நட் க்கிழைமயால் நல்வாழ்  வாழ்தல் ேவண் ெமன அவர் எண்ணினார். ெதன் 
ெபண்ைணயின் நட்டாற் த் த்தியில் ஓாிடங்கண்  வடக்கி க்கலானார். இன் ம் 
ேகாவ ர்க்க கில் ெதன் ெபண்ைண யாற்றில் கபிலக்கல்ெலன ஒ  கல் ந்  
கபிலர் வடக்கி ந்த ெசய்திைய நிைல த் க் ெகாண்  நிற்கிற . அக்காைல அவர், 
ேவள் பாாிைய மனக்கண்ணிற்கண் , "மாவண் பாாி, என்ைன நீ பல யாண் கள் 
ேபணிப் பா காத்தாய்; அக்காலெமல்லாம் நீ என்ேனா  உயிர்கலந்ெதான்றிய 
ேகண்ைம ைடயனாய் ஒ கினாய்; ஆயி ம், நீ இவ் லகினின் ம் பிாி ங்கால், 
என்ைன ம் உன்ேனா  உடன்வரவிடா  "இ ந்  வ க" எனக் கூறிப் பிாிந்தாய்; 
இதனால் நீ என்பால் ேவ  பட்டாய் ேபா ம்; யான் நினக்குப் ெபா ந்தாதவன் 
ேபா ம்; எவ்வாறாயி ம் ஆகுக; இனி, இப் பிறப்பில் நம்மி வைர ம் கூட்  ஒன்றிய 
நட்பால் உயர் வாழ்  வாழச்ெசய்த நல் ழ், ம ைமயி ம் நின்ேனா  உட ைற ம் 
வாழ்ைவ நல்குவதாக" என்  ெமாழிந்தார். அம் ெமாழிேய இப்பாட் . 
 
        கைல ணக் கிழிந்த ழ ம ள் ெப ம்பழம் 
        சிைலெக  குறவர்க் கல்குமிைச வாகும் 
        மைலெக  நாட மாவண் பாாி 
        கலந்த ேகண்ைமக் ெகாவ்வாய் நீெயற் 
        லந்தைன யாகுைவ ரந்த யாண்ேட          5 
        ெப ந்தகு சிறப்பி னட்பிற் ெகால்லா 
        ெதா ங்குவரல் விடாஅ ெதாழிெகனக் கூறி 
        இைனைய யாத  னினக்கு மற்றியான் 
        ேமயிேன னன்ைம யாேன யாயி ம் 
        இம்ைம ேபாலக் காட்  ம்ைம          10 
        இைடயில் காட்சி நின்ேனா 
        ட ைற வாக்குக யர்ந்த பாேல. 
        ---------- 
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    திைண: அ . ைற: ைகய நிைல. ேவள்பாாி ஞ்சியவழி, அவன் மகளிைரப் 
பார்ப்பார்ப்ப த்  வடக்கி ந்த கபிலர் பா ய . 
 
    உைர: கைல ணக் கிழிந்த ழ ம ள் ெப ம்பழம் சுக்கைல கழித் ண்டலாற் 
பீறிய ழ ேபா ம் ெபாிய பலாப் பழம்; சிைலெக  குறவர்க்கு அல்கு மிைசவாகும் - 
வில்ைல ைடய குறவர்க்கு அதன் ெப ைமயால் சில நாைளக்கு இட் ைவத் ண் ம் 
உணவாம்; மைலெக  நாட - மைலைய ைடய நாட்ைட ைடேயாய்; மாவண் பாாி - 
ெபாிய வண்ைம ைடய பாாி; கலந்த ேகண்ைமக்கு ஒவ்வாய் - நீ ம் யா ம் கலந்  
நட்பிற்குப் ெபா ந்த ஒ காயாய்; நீ என் லந்தைனயாகுைவ - நீ ெயன்ைன 
ெவ த்தாயாகக் கடைவ; ரந்த யாண்  - நீ எனக்கு உதவி ெசய்த யாண் க ம்; 
ெப ந்தகு சிறப்பின் நட்பிற்கு ஒல்லா  - ெப ைமதக்க தைலைமயிைன ைடய 
நட்பிற்குப் ெபா ந்தாமல்; ஒ ங்கு வரல் விடா  - யா ம் நின்ேனா கூடப் 
ேபா தற்கு இையயா ; ஒழிக எனக் கூறி - நீ ஈண் த் தவிர்க எனச் ெசால் ; 
இைனைய யாத ன் - இப்ப  ேவ பட்ட தன்ைமைய ைடய யாத ன்; நினக்கு யான் 
ேமயிேனன் அன்ைமயான் - நினக்கு யான் ெபா ந்திேன னல்லாைமயான்; ஆயி ம் - 
இங்ஙனம் ெபா ந்திற்றிேலனாயி ம்; இம்ைம ேபாலக் காட்  - இப்பிறப்பின்கண் 
நீ ம் யா ம் கூ  இன் ற்றி ந்தவா  ேபாலக் காட் ; உம்ைம - ம பிறப்பி ம்; 
இைடயில் காட்சி நின்ேனா  - இைடவிடாத காட்சியிைன ைடய நின்ேனா ; 
உட ைற  உயர்ந்த பால் ஆக்குக - கூ  வாழ்தைல உயர்ந்த விதி கூட் வதாக; எ - 

. 
 
    உலந்த யாண்  என்  பாடமாயின், கழிந்த யாண்  என்க. மற் : அைசநிைல. 
 
    விளக்கம்: கலந்த ேகண்ைமைய விளக்கற்கு, நீ ம் யா ம் கலந்த நட்  என்றார். 
இம்ைமயில் தன்ேனா  கூ யி ந்  கலந்த ேகண்ைமயால் இைடவிடாத காட்சி நல்கி 
இன் த்தினா னாத ன், "உம்ைமப் பிறப்பில் உட ைற வாக்குக பால்" என்றார். 
பால், விதி. "உயர்ந்த பால்" என்றார், இம்ைமயிற்ேபால ம ைமயி ம் உடனி ந்  
பயன் த ம் உயர் ைடைமபற்றி. பிற ம் "வாழச்ெசய்த நல்விைன யல்ல , ஆ ங் 
காைலப் ைணபிறி தில்ைல" ( றம்: 367) என்  விதியின் உயர்ைவ எ த்ேதா வ  
காண்க. 
    --- 
 
    237. இளெவளிமான் 
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    ெவளிமானாகிய வள்ளைலக் காண்டற்குப் ெப ஞ்சித்திரனார் அவ ைடய 
ஊர்க்குச் ெசன்ற ம், அக்காைல அவன் ஞ்சும் நிைலயில் இ ந்த ம், தன் தம்பி 
இளெவளிமாைன ேநாக்கிப் ெப ஞ்சித்திரனாைர நன்கு மதித் ப் ேப மா  அவன் 
பணித்த ம், பின்னர் அவன் இறந்த ம், இளெவளிமான் தனக்கு த்ேதான் 
உைரத்தைல மதியா  ெப ஞ்சித்திரனார்க்குச் சிறிதளேவ தந்  இகழ்ந்த ம் ன்ேப 
நாம் கண் ள்ேளாம். அப்ேபா  அவர் அவன் ெகா த்த சி  பாிசிைலப் ெபா ளாக 
மதியா  தம  ெநஞ்ெசா  ெநாந்  "உலகம் ெபாி ; நம்ைமப் ேப ேவார் பலர்; 
ெசல்ேவாம் வ க" என எ ந்  ெசன்ற ம் நாம் அறிந்த ெசய்திேய. ெவளிமாைனக் 
கண்  பாிசில் ெபற விைழந்தவர், ெவளிமான் இறந்ததனால் உள்ளம் உைடந்தார்; 
அதனால் உண்டாகிய கவைல, இளெவளிமான் சிறி  ெகா த்  இகழ்ந்ததனால் 
மிக ம் ெபாிதாய்க் ைகயறவிைனப் பயந்த . ேசாறாக்குதற்ேகற்றிய 
உைலப்பாைனயில் ேசா  வாரா  ெந ப்  வந்த  ேபால, நாம் நா ப் ேபாந்த 
நல்ேலான் நம்நைச ப தாக மாய்ந்தான்; தான் ெகால்லக் க திய களிறாகிய இைர 
தவ மாயின், வயப் , ேவேறார் எ ைய ேவட்டம் ாிந்  ெகான்  பசிதீர 
நிைனயா ; அ ேபால் நா ம் இச் சிற்றளவாகிய பாிசிைல வி ம்பி ேயற்றல் 

ைறயன் ; ேவற்றிடம் ெசன்  ெப ம் பாிசிைலப் ெபறலாம்" எனத் தம  ெநஞ்ேசா  
இைனந்  வ ந்தித் ேதறினார். அத் ேதற்றம் இப் பாட் வில் ெவளி வந்த . 
 
        நீ வாழ் ெகன்றியா ென ங்கைட கு கிப் 
        பா  நின்ற பசிநாட் கண்ேண 
        ேகாைடக் காலத் க் ெகா நிழ லாகிப் 
        ெபாய்த்த லறியா ரேவான் ெசவி தல் 
        வித்திய ப வல் விைளந்தன்  நன்ெறன          5 
        நச்சி யி ந்த நைசப  தாக 
        அட்ட குழிசி யழற்பயந் தா அங்கு 
        அளியர் தாேம யார்க ெவன்னா 
        அறனில் கூற்றந் திறனின்  ணிய 
        ஊழி ப்ப ெவ க்கிய மகளிர்          10 
        வாைழப் வின் வைள றி சிதற 
        வா ெயாக்கற் பாிசில ாிரங்கக் 
        கள்ளி ேபாகிய களாியம் பறந்தைல 
        ெவள்ேவல் விடைல ெசன் மாய்ந் தனேன 
        ஆங்க  ேநாயின் றாக ேவாங்குவைரப்          15 
        பார்த் ெதாற்றிய களிற்றிைர பிைழப்பின் 
        எ பார்த் ெதாற்றா தாகு ம திைரக் 
        கடன்மண்  ன  னி ெமனச் ெசன்  
        நனி ைடப் பாிசிற் ற கம் 
        எ மதி ெநஞ்ேச ணி ந் த்ேத.          20 
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        ---------- 
 
    திைண ம் ைற  மைவ. ெவளிமா ைழச் ெசன்றார்க்கு அவன் ஞ்ச 
இளெவளிமான் சிறி  ெகா ப்பக் ெகாள்ளா  ெப ஞ்சித்திரனார் பா ய . 
 
    உைர: நீ  வாழ்க என்  - ெந ங்காலம் வாழ்வாயாக என் ; யான் ெந ங்கைட 
கு கி - யான் ெந ய வாயிைல ய கி; பா நின்ற பசி நாட்கண் - பா  நின்ற 
பசிைய ைடய காலத்தின்கண்ேண; ேகாைடக் காலத் க் ெகா  நிழலாகி- 
ேகாைடயான் ெவம்ைம ற்ற ெபா தின்கண் அைடந்தார்க்குக் ெகா விய 
நிழைலெயாத் ; ெபாய்த்தல் அறியா உரேவான் - யார் கண் ம் ெபாய் கூ தலறியாத 
அறிைவ ைடேயான ; ெசவி தல் வித்திய ப வல் - ெசவியிடத்  நல்ேலார் 
விைதத்த ேகள்வியாகிய பயிர்; நன்  விைளந்தன்  என - நன்றாக விைளந்தெதன 
நிைனத் ; நச்சியி ந்த நைச ப தாக - பாிசிைல வி ம்பியி ந்த அவ்வி ப்பம் 
பயனில்ைலயாக; அட்ட குழிசி அழல் பயந்தாங்கு -அடப்பட்ட பாைனயினின் ம் 
ேசாறின்றி எாி றப்பட்டாற்ேபால; அளியர் - அளிக்கத்தக்கார்; ஆர்க என்னா அறனில் 
கூற்றம் - உண்பாராகெவன்  க தாத அறமில்லாத கூற்றம்; திறனின்  ணிய - 
கூ பா ன்றாகி அவன் உயிைரக் ெகாள்ளத் ணிய; ஊழின் உ ப்ப எ க்கிய மகளிர் 
- ைறயான் ெவய்தாக மார்பின்கண் அைறந்  ெகாண்ட மகளிர்; வைள றி வாைழப் 

வின் சிதற; வாய் ஒக்கல் பாிசிலர் இரங்க - திய வாக்கிைன ைடய 
சுற்றத்ேதா  கூ ய பாிசிலர் இரங்க; கள்ளி ேபாகிய களாியம் பறந்தைல - கள்ளி 
ேயாங்கிய களர் நிலமாகிய பாழ்பட்ட றங்காட் ன்கண்; ெவள்ேவல் விடைல ெசன்  
மாய்ந் தனன் - ெவளிய ேவைல ைடய ரன் ேபாய் இறந் பட்டான்;அ  ேநாய் 
இன்றாக - கூற்றம் ேநாயின்றியி ப்பதாக; ஓங்கு வைர - உயர்ந்த மைலயிடத் ;  
பார்த்  ஒற்றிய -  பார்த் ழ்த்த; களிற்றிைரபிைழப்பின் - 
களிறாகியஇைரதப்பின்; எ  பார்த்  ஒற்றாதாகும் - தனக்குஇைரயாதற்குப்ேபாதாத 
எ ையப் பார்த்  ழ்த்தாதாகும்; ம  திைரக் கடல் மண்  ன ன் - மிக்க 
திைரைய ைடய கட ன்கண் மண் ய ஆற்  நீர்ேபால; இ ெமனச் ெசன்  
விைரயப்ேபாய்; நனி ைடப் பாிசில் த கம் - மிகுதிைய ைடத்தாகிய பாிசிைலக் 
ெகா  வ ேவமாக; எ மதி ெநஞ்ேச - எ ந்திராய் ெநஞ்ேச; ணி  ந் த்  - 
ெதளிைவ ன்னிட் க்ெகாண் ; எ - . 
 
    நைச ப தாக அழற் பயந்தாங்குக் கூற்றம் ணிய விடைல மாய்ந்தன ெனன ம், 
மகளிர் வைள றி வாைழப் விற் சிதறெவன ம் ணி  ந் த்  ெநஞ்சேம 
எ ெவன ம்கூட் க. ேநாயின்றாக ெவன்ற  "குறிப்பிற்ேறான்றல்" (ெதால். ெபய.3). 
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ஆங்க  ேநாயின்றாக ெவன்ற  இளெவளிமான் சிறி  ெகா ப்ப அதைன இகழ்ந்  
கூறிய ெதன்பா ளர். "  பார்த்ெதாற்றிய களிற்றிைர பிைழப்பின். எ  பார்த் 
ெதாற்றாதாகும்" என்ப உம் இவன்பின் ெகா த்த பாிசி ன் சி ைம ேநாக்கி 
நின்ற . 
 
    "ஊைழ ப்ப எ க்கிய மகளிர்" என்  பாடேமாதி விதிைய ெவ ப்ப எ க்கிய 
மகளிர் என் ைரப்பி  மைம ம். 
 
    விளக்கம்: "ேகாைடக் காலத் க் ெகா  நிழலாகி" என்ற விடத்  ஆகுதல் ஒப் ப் 
ெபா ள் உணர்த்திநின்ற . "ெபாய்த்தலறியா ரேவா" ெனன்றதனால், 
ெபாய்யாைமயாகிய நல்லறம் மிக்க திண்ைம ைடயார் பாேலகாணப்ப ம் என்ப ம் 
ெதாிகிற . ப வல், நல்ேலார் உைரத்த நல் ைர. நன்  விைளந்தன்  என இையத்  
நன்றாக விைளந்தெதனப் ெபா ள் கூறப்பட்ட . ப  - பயனின்ைம. "அட்ட குழிசி 
யழற் பயந்தாங்கு" என்ப  பழெமாழி. திறன் - ெகாள்ளத்தக்கார், தாகதார் எனக் 
கூ ப த்தறி ம் அறி . அறிவின்ைமயான், உயிர் ெகாள்ளத்தகாத ெவளிமான் 
உயிைரக் ெகான்றெதன வ ந்திக் கூ கின்றாராதலால், "திறனின்  ணிய" என்றார். 
எ க்குதல் மார்பிலைறந்  ெகாள் தல்; இஃ  அ க்குதல் என ம் வழங்கும்; "மகளிர் 
கு உப் ைபந்தார் அ க்கிய சல்" (அகம். 208) என வ தல் காண்க. களர் நிலேம 

றங்காடாக வகுக்கப்ப வ  பற்றி, "கள்ளி ேபாகிய களாியம் பறந்தைல" ெயன்றார். 
"பாறிைற ெகாண்ட பறந்தைல மா தகக், கள்ளி ேபாகிய களாி ம ங்கு" ( றம். 
360)என்  பின்ன ம் கூ தல் காண்க. ெவளிமான் ைம ெயய்  ன்ேப 
இறந்தைம ேதான்ற, "ெவள்ேவல் விடைல ெசன்  மாய்ந்தனன்" என்றார். அ , அக் 
கூற்றம்; சுட் ைனக் கூற் க் ேகற்றா  இளெவளிமான் சிறி  ெகா த்தற்ேகற் த ம் 
உண்ெடன்ப  ேதான்ற "ஆங்க .... என்பா ளர்" என்  உைரத்தார். களிறாகிய 
இைரையத் தின் ம் க்கு எ  சிறி ம் ஆற்றாதாக ன், தனக்கு இைரயாதற்குப் 
ேபாதாத எ ெயன்  உைரத்தார்.இள ெவளிமான் சிறி  ெகா ப்ப மனத்ேத 
கலக்க ம் சின ம் ெகாண்டாராதலால், " ணி ந் த்  எ மதி" என ெநஞ்ைச 
ஒ ப்ப த்தினார். ெப ேவந்த னல்லனாத ன் இவ்வண்ணம் கூறினார். ெப ேவந்தன் 
ம த்த வழிப் " லம் ந் த் ச்" ( றம். 210) ெசல் ப என அறிக. 
    ------- 
 
    238. ெவளிமான் 
 
    ெவளிமான  நல் ர்க்குப் ேபாந்  அவன்பால் பாிசில் ெபற் த் தம  வ ைமத் 

ன்பத்ைதப் ேபாக்கிக்ெகாள்வ  க த்தாக வந்தவர் ஆசிாியர் ெப ஞ்சித்திரனார். 
அவர் வந்தேபா  ெவளிமான் ஞ்சும் நிைலயில் இ ந்தான். ஆயி ம், ெப ஞ்சித்திர 
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னார  ெப ைம ம் லைமயம் நன்கறிந்தி ந்தைமயின் கத்தால் அன் ற ேநாக்கி 
இன் ற இ த்தி அவைர வரேவற்றான். தன் தம்பி இளெவளிமாைன ேநாக்கிப் 
ெப ஞ்சித்திரனா க்கு ேவண் ம் பாிசில் நல்கிச் சிறப்பிக்கு மா  பணித்தான். பின்  
சிறி  ேபாதில் ெவளிமான் ஞ்சினான். அ  கண்  ஆற்றா  ெப ஞ்சித்திரனார் 
ெபாி ம் மனம் வ ந்தி,"அவன  மைறவால் பா வார் கூட்டம் பாி ற்  
வ ந் ெமன் ம்,ேபார் ரசும் ேபார்க்களி ம் பிற ம் ைகயற்  ெம ெமன் ம் 
நிைனந் , மாாிக் காலத்திரவில் கலெமான்றிற் ேபாந்த கண்ணில்லாத ஊமன், கலம் 
சிைததலால் கட ல் ழ்ந்  கலங்குவ ேபால யா ம் கலங்குகின்ேறன்; என் சுற்றம் 
என்னாகுேமா, அறிேயன்; இறந் ப தேல தக்க  ேபா ம்" என்ற க த்தைமந்த இப் 
பாட்ைடப் பா  வ ந்தினார். 
 
        கவிெசந் தாழிக் குவி றத் தி ந்த 
        ெசவிெசஞ் ேசவ ம் ெபாகுவ ம் ெவ வா 
        வாய்வன் காக்ைக ங் கூைக ங் கூ ப் 
        ேபஎ யாயெமா  ெபட்டாங்கு வழங்கும் 
        கா ன் னினேன கட்கா நன்          5 
        ெதா கழி மகளிாிற் ெறால்கவின் வா ப் 
        பா நர் க ம் ம் ைபெயன் றனேவ 
        ேதா ெகாண் ரசுங் கிழிந்தன கண்ேண 
        ஆளில், வைரேபால் யாைன  ம ப்பிழந் தனேவ 
        ெவந்திறற் கூற்றம் ெப ம்ேப ப்ப          10 
        எந்ைத யாகுத லதற்பட லறிேயன் 
        அந்ேதா வளிேயன் வந்தெனன் மன்ற 
        என்னா குவர்ெகாெலற் ன்னி ேயாேர 
        மாாி யிரவின் மரங்கவிழ் ெபா தின் 
        ஆரஞ ற்ற ெநஞ்செமா ெடாராங்குக்          15 
        கண்ணி மன் கடற்பட் டாங்கு 
        வைரயளந் தறியாத் திைரய  நீத்தத் 
        தவல ம சுழி ம க ன் 
        தவேல நன் மற் றகுதி  ம ேவ. 
        --------- 
 
    திைண ம் ைற  மைவ. ெவளிமான் ஞ்சியபின் அவர் பா ய . 
 
    உைர: கவி ெசந்தாழிக் குவி றத்  இ ந்த - பிணமிட் ப் ைதக்கப்பட்ட 
கவிக்கப்பட்ட ெசய்ய தாழியின  குவிந்த றத்ேத யி க்க; ெசவி ெசஞ்ேசவ ம் 
ெபாகுவ ம் ெவ வா - ெசவி சிவந்த க கின் ேசவ ம் ெபாகுவெலன் ம் ள் ம் 
அஞ்சாவாய்: வாய்வன் காக்ைக ம் கூைக ம் கூ  - வாய் வ ய காக்ைக ம் 
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ேகாட்டா ம் கூட் ; ேபஎய் ஆயெமா  ெபட்டாங்கு வழங்கும் - ேபயினத் டேன தாம் 
வி ம்பிய வழிேய யியங்கும்; கா  ன்னினன் கள் கா நன்; ெதா  கழி மகளிாின் - 
அவ ைடய வைள கழிக்கப்பட்ட உாிைம மகளிைரப் ேபால; ெதால் கவின் வா  - 
பைழய அழகு ெதாைலந் ; பா நர் க ம் ம் ைபெயன்றன - பா வார  சுற்ற ம் ஒளி 
ம ங்கின; ேதா  ெகாள் ரசும் கண் கிழிந்தன - ெதாகுதி ெகாண்ட ரசங்க ம் கண் 
கிழிந்தன; ஆளில் வைர ேபால் யாைன ம் ம ப்  இழந்தன - பாகர் தலாயின 
ஆளில்லாத மைலேபான்ற யாைனக ம் ம ப்பிழந் விட்டன. ெவந்திறல் கூற்றம் 
ெப ம்ேபா  உ ப்ப - இவ்வா  ெவவ்விய திறைல ைடய கூற்றம் ெபாிய இறந்  
பாட்ைட எய் விப்ப; எந்ைத ஆகுதல் - என்னிைறவன் ேப றெவய்தி; அதற்படல் - 
அவ் விறந் பாட் ேல ப தைல; அறிேயன் - அறிேயனாய்; அந்ேதா - ஐேயா; 
அளிேயன் வந்தெனன் -அளித்தைல ைடேயன் வந்ேதன்; மன்ற என்னாகுவர்ெகால் 
என் ன்னிேயார் - நிச்சயமாக என்ன யர வர் ெகால்ேலா என்ைனயைடந்த 
சுற்றத்தார்; மாாி இரவின் - மைழைய ைடய இரவின்கண்; மரங்கவிழ் ெபா தின் - 
மரக்கலங் கவிழ்ந்த காலத் ; ஆரஞர் உற்ற ெநஞ்செமா  - ெபா த்தற்காிய 

ன்ப ற்ற ெநஞ்சுடேன; ஒராங்கு - ஒ  ெபற்றிப்பட; கண்ணில் ஊமன் 
கடற்பட்டாங்கு - கண்ணில்லாத ஊமன் கட ன்கண் அ ந்தினாற்ேபால; வைரயளந் 
தறியாத் திைரய  நீத்தத் -எல்ைலயளந்தறியப்படாத திைரயாிதாகிய 
ெவள்ளத்தின்கண்; அவல ம சுழி ம க ன் - ன்பமாகிய ம சுழியின்கட்பட் ச் 
சுழ  மதனில்; தவேல நன் மன் - இறந் ப தேல நன் ; தகுதி ம் அ ேவ - நமக்குத் 
தக்க ெசய்ைக ம் அ ேவ; எ - . 
 
    யான் அ  ெசய்யப் ெபற்றிேலன் என் ம் நிைனவிற் . மன்: கழிவின்கண் வந்த . 
ெவ வா வழங்குெமன இைய ம். ரசும் கண் கிழிந்தன; யாைன ம் ம ப்பிழந்தன 
என்ற க த் , அவற்றால்ெதாழில் ெகாள்வார் இன்ைமயின் அைவ பயனிழந்தன 
என்பதாம். 
 
    விளக்கம்: ெசவி ெசஞ் ேசவ ெலன்ப  எ ைக ேநாக்கி ெமாழி மாறி நின்ற : அ  
ெசஞ் ெசவிச் ேசவெலன நிற்றற்பாலெதன்  ெதய்வச்சிைலயார் (கிளவி. 25) கூ வர். 
இவ் ைரகாரர், கிடந்தப ேய ெகாள்வர். "ெசவி சிவந்தேசவ" ெலன்ப , "வாய்வன் 
காக்ைக" ெயன்பதற்குக் கூறப்ப ம் உைரேயா  ைவத்  ஒப் ேநாக்கத்தக்க . 
ஆகுதல், கூற்றம் ணர்க்கும் ேப ற க்கு இையதல். அளிேயனாத ன் 
வந்தெனன்என்க. கா ந்திற ம் தன் யரத்ைத அரற்றி ணர்த் ம் திற ம் 
இல்லாதவன் என்றற்குக் "கண்ணி மன்" என்றார். ன்பமாகிய ெவள்ளெமன்ப  
க த்தாதல்பற்றி, "திைரய  நீத்தம்" எனப்பட்ட . ெவள்ளேமா ம் ெநறிேய ேயாடா  
மறித் ச்சுழன்  சுழிதலால், ம சுழி ெயன்றார். நன்  விைளவின் ேம ம், தகுதி 
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ெசய்ைகேம ம் நின்றன. நிைனவிற் ெறன்ப , குறிப்ெபச்சத்தாற் ெகாள்ளக் கிடந்த 
ெதன்றவா . களி கள் ம ப்பிழத்தலாவ , ெதாழில்ெகாள் ம் பாகர் இல்லாைமயால் 
பயன்ப தல் இழந்தன என விளக்கினார். 
    --- 
 
    239. நம்பி ெந ஞ்ெசழியன் 
 
    ைடய ேவந்தராகிய பாண் யர்க்கு விைனேவண் யவிடத்  அறி ம், பைட 
ேவண் மிடத்  ெவல் பைட ம் தந்  கழ் ேமம்ப  வித்த கு நிலத் தைலவர் 
பல ண் . அவ ள் விைன வைகயில்  எய்திேயார்க்குப் பாண் ேவந்தர் 
தம் ைடய ெபயர்கைளேய பட்டமாக வழங்குவர். இவ் வழக்கு ஏைனச் ேசாழர்பா ம் 
ேசரர்பா ம் காணப்ப ம். இைடக்காலச் ேசாழ பாண் யர் காலத் ம் இவ்வழக்கா  
இ ந்  வந்த . இவ்வைகயில் நம்பி ெயன் ம் பாண் நாட் க் கு நிலத் தைலவன் 
அாியவிைனையச் ெசய்  ேவந்தனாகிய பாண் யன் ெந ஞ்ெசழியன் ெபயைரத் 
தனக்குப் பட்டமாகப் ெபற்றான். அதனால் இவைனச் சான்ேறார் நம்பி 
ெந ஞ்ெசழியன் என வழங்கினர். இவன் காலத்  ைடப் ெப ேவந்தன் 
பாண் யன் ெந ஞ்ெசழியன் எனக் க தலாம். இப் பாண் நாட் க் கு நிலத் 
தைலவன்பால் இந் நாட்  ெவண் ல நாட் ப் ேபெரயில் (A. R. No. 96 of 1894) 
என் ம் ஊாினாரன வலார் என்ற நல் ைசச் சான்ேறார் ேபரன்  
ெகாண்ெடா கினார். இவ ைடய பலவாகிய நற்பண் கள் அைனத்ைத ம் அவர் 
பன் ைற ம் கண்  பயின்றி ந்தனர். இ க்ைகயில், நம்பி ெந ஞ்ெசழியன் 
எதிர்பாராவைகயில் உயிர் றந்தான். பிறர் பைடயால் இறவாமல் கூற்றத்தாற் 
ெகாள்ளப்ப பவர் ேநாலாதவர் என்ற க த்தால், அக்காலத் ச் சான்ேறார், ேவல் வாள் 

த ய பைடகளால் இறவாதார் உடம்ைப, அடக்கம் ெசய் ங்கால் பைடயால் 
ேபாழ்ந்  நிலத்திற் ைதத்தேலா சு தேலா ெசய்வர். நம்பி ெந ஞ்ெசழியன் வாள் 

த ய பைடயாற் ண்பட் றவாைமயால், ெசய்யத்தகுவ  அறிய ேவண்  அக் 
காைலயில் அங்ேக கூ யி ந்த சான்ேறார், நல் ைசச் ெந ஞ்ெசழியன  எதிர்பாரா 
இறப்  அவர்க்குப் ெப ம் ேப றைவ விைளத்த . அவர், "நம்பிெந ஞ்ெசழியன் 
அறத் ைற, ெபா ட் ைற, இன்பத் ைற ெயன்ற எல்லாத் ைறயி ம் மாசற்க 
கைடேபாகி மாண் ற்றவன். சு ங்கச் ெசால் மிடத்  அவன் ெசய்யத் தகுவன 
ெவல்லாம் சிறப் றச் ெசய்தானாதலால், அவன் தைலைய வாளாற் ேபாழி ம் சு ம் 
எ  ெசய்யி ம் தகுவதாம்" என்ற க த்தைமந்த இப்பாட்ைடப் பா க் காட் ப் 
பாி ற்றார். 
 
        ெதா ைடய ேதாண்மணந்தனன் 
        க காவிற் ச்சூ னன் 
        தண்மகம ஞ் சாந் நீவினன் 
        ெசற்ேறாைர வழித த்தனன் 
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        நட்ேடாைர யர் கூறினன்          5 
        வ யெரன வழிெமாழியலன் 
        ெம யெரன மீக்கூறலன் 
        பிறைரத்தா னிரப்பறியலன் 
        இரந்ேதார்க்கு ம ப்பறியலன் 
        ேவந் ைட யைவயத் ேதாங்கு கழ் ேதாற்றினன்          10 
        வ பைட ெயதிர் தாங்கினன் 
        ெபயர்பைட றங்கண்டனன் 
        க ம்பாிய மாக்கடவினன் 
        ெந ங்ெத விற் ேறர்வழங்கினன் 
        ஓங்கியல களி ர்ந்தனன்          15 
        தீஞ்ெசறி தசும் ெதாைலச்சினன். 
        பா வப்பப் பசிதீர்த்தனன் 
        மயக்குைடய ெமாழிவி த்தனன், ஆங்குச் 
        ெசய்ப ெவல்லாஞ் ெசய்தன னாக ன் 
        இ க ெவான்ேறா சு க ெவான்ேறா          20 
        ப வழிப் ப கவிப் கழ்ெவய்ேயான் றைலேய. 
        ----------- 
 
    திைண ம் ைற  மைவ. நம்பிெந ஞ்ெசழியைனப் ேபெரயில் வலார் 
பா ய . 
 
    உைர: ெதா ைடய ேதாள் மணந்தனன் - இைளய மகளிர  வைளயணிந்த 
ேதாைள யங்கினான்; க காவில் ச்சூ னன் - காவைல ைடய இளமரக்காக்களில் 

ைவச் சூ னான்; தண் கம ம் சாந்  நீவினன் - குளிர்ந்த மணம் நா ம் சாந்ைதப் 
சினான்; ெசற்ேறாைர வழி த த்தனன் - பைகத்ேதாைரக் கிைளெயா ங் ெக த்தான்; 

நட்ேடாைர உயர்  கூறினன் - நட்ேடாைர மிகுத் க் கூறினான்; வ யெரனவழி 
ெமாழியலன் - இவர் நம்மில் வ யெரன்  க தி அவர்க்கு வழிபா  கூறியறியான்; 
ெம யெரன மீக் கூறலன் - இவர் நம்மில் எளியெரன்  க தி அவாின் மிகுத் ச் 
ெசால் யறியான்; பிறைரத் தான் இரப்பறியலன்- பிறைரத் தான் ஒன்  ஈெயனச் 
ெசால்  இரந்தறியான்; இரந்ேதாரக்கு ம ப்பறியலன் - சூழ்ந் நின்  இரந்ேதார்க்கு 
யா ம் இல்ைலெயன்  ம த்தைல யறியான்; ேவந் ைட அைவயத்  ஓங்கு கழ் 
ேதாற்றினன் - அரச ைடய அைவக்களத்தின்கண் தன  உயர்ந்த கைழ ெவளிப் 
ப த்தினான்; வ பைட எதிர் தாங்கினன் - தன்ேமல் வ ம்பைடையத் 
தன்ெனல்ைல ட் குதாமல் எதிர்நின்  த த்தான்; ெபயர் பைட றங்கண்டனன் - 

றக்ெகா த் ப் ெபயரப்பட்ட பைடயின  றக்ெகாைட கண்  அதன்பின் ெசல்லா  
நின்றான்; க ம்பாிய மாக்கடவினன் - விைரந்த ெசலைவ ைடய குதிைரையத் தன் 
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மனத்தி ம் விைரயச் ெச த்தினான்; ெந ந்ெத வில் ேதர் வழங்கினன் - ெந ய 
தியின்கண் ேதைரச் சூழ இயக்கினான்; ஓங்கு இயல களி  ஊர்ந்தனன் - உயர்ந்த 

இயல் ைடயவாகிய களிற்ைறச் ெச த்தினான்; தீஞ் ெசறி தசும்  ெதாைலச்சினன் - 
இனிய ெசறிைவ ைடத்தாகிய ம ைவ ைடய குடங்கைளப் பலர்க்கும் வழங்கித் 
ெதாைலவித்தான்; பாண் உவப்பச் பசி தீர்த்தனன் - பாணர் உவப்ப அவர் பசிைய 
மாற்றினான்; மயக்குைடய ெமாழி வி த்தனன் - ந  நிைலைமயின் 
மயங்குதைல ைடய ெசாற்கைள அந் ந  நிைலைமயிற் பிைழயாதப  மயக்கந்தீரக் 
கூறினான்; ஆங்குச் ெசய்ப எல்லாம் ெசய்தனன் ஆக ன் - அப்ப ச் ெசய்யத் 
தகுவனெவல்லாம் ெசய்தானாகலான்; இப் கழ் ெவய்ேயான் தைல - இப் கைழ 
வி ம் ேவான  தைலைய; இ க - வாளான த் ப் ேபாக ம் ேபாக க; சு க - 
அன்றிச் சு ம் சு க; ப வழிப் ப க பட்டப  ப க; எ - . 
 
    "நட்ேடாைர உயர்  கூறினன்" என்ற , தான் உயர்த் க் கூறேவ யாவ ம் 
உயர்த் க் கூ வெரன்பதாம். "மயக்குைடய ெமாழி வி த்தனன்" என்பதற்கு 
உலகெவா க்கத்தில் மயக்க ைடய ெசாற்கள் தன்னிைடப் குதாமல் 
வி த்தாெனன் ம், ெபா ள் மயங்கிய ெசாற்கைளத் தன்னிடத் ப் குதாமல் 
வி த்தாெனன் ம் உைரப்பி ம் அைம ம். ஒன்ேற ெவன்ப  எண்ணிைடச் ெசால். 
 
    விளக்கம்: ேபெரயில் என்ேறா ர் ேசாழநாட் ம் உள . ஆயி ம், வலார் 
பாண் த் தைலவைனப் பா யி ப்பதா ம், பாண்  நாட் ம் இப் 
ெபய ைடயேதா ர் இ த்தலா ம் இவர் பாண்  நாட் னெரன்ப  வ கிற . 
நம்பிெந ஞ்ெசழியன் ெபயர். ெந ெமாழியெனன் ம் காணப்ப கிற . 
நம்பிெந ெமாழியன் என்பேத பாடமாயின், ெந ெமாழிய ெரன்ேறா ர் 
ெதன்னார்க்கா வட்டத்தில் உண்ைமயின், ேபெரயின் வலார் 
ேசாழநாட் னெரனத் ணியலாம். ெதா , மகளிர்க்குாிய சீாிய அணியாத ன், 
அ ேவ இளமகளிைரக் குறிப்பதாயிற் . "சுடர்த்ெதாடீஇ ேகளாய்" (க .51.) என 
வ தல் காண்க. அதனால் ெதா ைடயேதாள் என்றதற்கு "இைளய மகளிர  
வைளயணிந்த ேதாள்" என உைர கூறப்பட்ட . பழம்பைக ஒ கா ம் நட்பாகாைம 
குறித் , அதைன "வழித த்தனன்" என்றார். வழிெமாழிதலாவ , யா  கூறி ம் தைல 
குனிந்  உடன்பட்ெடா குதல். "ேவந் ைட அைவயத் ேதாங்கு கழ் ேதாற்றினன்" 
எனேவ, இந்ெந ஞ்ெசழியன்  ேவந்தனல்ல ெனன்ப  ெதள்ளிதாம். றங்கண்ட 
வழி, அப் றங்காட் னாைர ெயறிதல் மறத் ைறயாகாைமயின், " றக் ெகாைட 
கண்  அதன்பின் ெசல்லா  நின்றான்" என ைரத்தார். கட தல் விைரயச் 
ெச த் தலாதலால், கடவினன் என்றதற்கு "மனத்தி ம் விைரயச் ெச த்தினான்" 
என்றார். தசும் - கட்குடம். தீஞ்ெசறி, இனிய ெசறிைவ ைடத்தாகிய கள். 
ெதாைலச்சினன் என்ற  பலர்க்கும் வழங்கித் தீர்த்தான் என்பதாம். மயக்குைடய 
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ெமாழிெயன்ப  மயங்குதைல ைடய ெமாழிெயன ம் மயக்க ைடய ெசாற்கள் 
என ம், ெபா ள் மயங்கிய ெசாற்கள் என ம் வைகயாகப் ெபா ள்பட நிற்றலால் 

ன்  ெபா ம் எ த் க் காட் னார். இ கெவன்றதற்குப் ைதக்க என ேநர் 
ெபா ள் கூறா , "வாளால் அ த் ப் ேபாக ம் ேபாக க" என்ற , இவ்வா  
வாளாற் ேபாழப்பட்டாைரச் சு வ  மரபன்ைமயின், அப்ெபா ள் தாேன 
ெபறப்படைவத்தார். ேம ம் இங்கு இ தல், சு தல் என்பனவற்ைறப் பற்றி யன்  
ஆராய்ச்சி எ  ெசய்யி ம் ேக ல்ைல ெயன்றற்கு, "ப வழிப்ப க" என்றார். 
    --- 
 
    240. ஆய் அண் ரன் 
 
    ெபாதியமைலையச் சூழ்ந்த ேவணாட் க்குாியனாய் ஆய்கு யி ந்  
ஆட்சி ாிந் வந்த வள்ளலாகிய ஆய் அண் ரன், லவர் பாணர் த ய பலர்க்கும் 
ஈத் ப் கழ் நி வி என் ம் ெபான்றா இைசவ வினனாய் இ ந் வந்தான். ேமைலக் 
கடற்கைரயில் ெபாதியின் மைலைய ந வாகக் ெகாண்  வடக்கி ம் ெதற்கி ம் 
பரந்  கிடந்த நா  ேவளிர்க்குாிய ேவணாடாகும். இதன் வடக்கில் குட்டநா ம் 
ெதற்கில் குமாிப் பகுதியான ெதன்பாண்  நா ம் இ ந்தன. இவ்ேவணாட்ைட 
ேமனாட் த் தாலமி த ய அறிஞர் ஆவி (Avi) நாெடனக் குறித்தனர். இதைன 
ஆண்டேவந்தர், ேவள், ேவளிர், ேவண்மான் என் ம் ேவணாட்ட கள் என் ம் 
தம்ைமக் கூறிக் ெகாண்டனர். இந் நாட் ன் ெதன்பகுதியில் ெபாதியிைலச் சூழ்ந்  ஆய் 
அண் ரன  நா  இ ந்த . ெசங்ேகாட்ைட வட்டத்தில் ஆய்கு ையத் தைலைமயாகக் 
ெகாண்  ஆய்கு ப்பகுதி ெயன்ெறா  பகுதி ள . குட்டநாட் ச் ேசரர்க க்கும் 
ெதன்பாண்  ேவந்தர்க்கும் இைடயி ந்த ஆய் நா  கி.பி. எட்  ஒன்பதாம் 

ற்றாண் வைரயில் பல இன்னல்க க்கிைடேய ஆய் கு யில் ேதான்றிய 
ேவந்தராட்சியில் இ ந்  வந்த . ஆய் அண் ரன் ஆய்கு ையத் ேதாற் வித்த 

தல்வனாகலாம் எனக் க வர். ப மரந் ேதர்ந்  வ ம் பறைவ ேபாலப் லவர் 
பல ம் அவைன ேநாக்கி வந் ெகாண் ந்தனர்; அண் ர ம் அவர் 
ேவண் வனவற்ைற ஆர வழங்கிக் ெகாண்  வந்தான். அவன் வாழ்நாள் ந்த . 
கண்ணிலாக் காலன் அவன்பால் உயிர்கவர்ந் ெதாழிந்தான். உயிர் ெகா த் ப் கழ் 
ெகாண்ட அண் ரன் ேம லகம் ெசன்றான். சான்ேறார் அவன் உடம்ைப ஈமத்ெத த்த 
எாியில் இட்டனர்; அவன் உ டம்  மாய்ந்த ; அதேனா  அவன் உாிைம மகளி ம் 
மாய்ந்தனர். அந் நிகழ்ச்சி கண்ட லவர் பல ம் ைகயற் க் கண்ணீ ம் கம்பைல மாய் 
ேவ  நா  ெசல்வாராயினர். இவற்ைற உடனி ந்  கண்ட சான்ேறா ள் குட் வன் 
கீரனார் என்பவர் ஒ வர். அவர் குட்ட நாட் ச் சிறப் ைடய குட் வர் கு யிற் 
பிறந்தவர். கீரன் என்ப  அவர  இயற்ெபயர். அவர் அண் ரன் இறந்த ம் உாிைம 
மகளிர் உட யிர் வி த்த ம் கண்  கலங்கிய ெதா றம் நிற்க, கற்  வல்ல லவர் 
பல ம் ேவ நா  ெசல்வ  கண்  மிக ம் மனங்கலங்கினார். அக் கலக்கத்திைட 
இவ்வினிய பாட்ைட ம் பா னார். 
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        ஆ நைடப் ரவி ங் களி ந் ேத ம் 
        வாடா யாணர் நா  ம் 
        பா நர்க் க கா வாஅ யண் ரன் 
        ேகாேடந் தல்குற் கு ந்ெதா  மகளிெரா  
        கால ெனன் ங் கண்ணி  ய்ப்ப         5 
        ேமேலா லக ெமய்தின ெனனாஅப் 
        ெபாத்த வைற ட் ேபாழ்வாய்க் கூைக 
        சுட் க் குவிெயனச் ெசத்ேதார்ப் பயி ம் 
        கள்ளியம் பறந்தைல ெயா சிைற யல்கி 
        ஒள்ெளாி ைநப்ப டம்  மாய்ந்த           10 
        ல்ெலன் கண்ணர் ரவலர்க் காணா  
        கல்ெலன் சுற்றெமா  ைகயழிந்  லவர் 
        வா ய பசிய ராகிப்பிறர் 
        நா ப  ெசலவின ராயின ாினிேய. 
        ------ 
 
    திைண ம் ைற மைவ. ஆையக் குட் வன் கீரனார் பா ய . 
 
    உைர: ஆ நைடப் ரவி ம் - தாளத்திற்ேகற்ப நடக்கும் அைசந்த நைடைய ைடய 
குதிைரக ம்; களி ம் ேத ம் - யாைனக ம் ேதர்க ம்; வாடாயாணர் நா ம் ஊ ம் - 
அழியாத வ வாைய ைடய நா ம் ஊர்க ம்; பா நர்க்கு அ கா ஆஅய் 
அண் ரன் - பா வார்க்குக் குைறவறக் ெகா க்கும் ஆயாகிய அண் ரன்; ேகா  ஏந்  
அல்குல் கு ந்ெதா  மகளிெரா  - ேகாேடந்திய அல்கு ைன ம் குறிய 
வைளகைள ைடய உாிைம மகளிேரா ; காலன் என் ம் கண்ணி  உய்ப்ப - 
காலெனன்  ெசால்லப்படாநின்ற கண்ேணாட்ட மில்லாதவன் ெகாண் ேபாக; 
ேமேலார் உலகம் எய்தினன் எனாஅ ேதவ லகத்ைத யைடந்தானாகக் ெகாண் ; 
ெபாத்த அைற ள் - ெபாந்தாகிய தான் வா மிடத் ;ேபாழ்வாய்க் கூைக - ேபாழ்ந்தாற் 
ேபா ம் வாயலைக ைடய ேபராந்ைத; சுட் க்குவி எனச் ெசத்ேதார்ப் பயி ம் - 
சுட் க் குவிெயன்  ெசத்ேதாைர அைழப்ப ேபாலக் கூ ம்; கள்ளியம் பறந்தைல - 
கள்ளிைய ைடய பாழிடமாகிய றங்காட் ள்; ஒ  சிைற அல்கி - ஒ  ைடயிேல 
தங்கி; ஒள்ெளாி ைநப்ப உடம்  மாய்ந்த  - ஒள்ளிய தீச்சுட உடம்  மாய்ந் விட்ட ; 

ல்ெலன் கண்ணர் - ெபா வழிந்த கண்ணிைன ைடயராய்; ரவலர்க் காணா  - 
தம்ைமப் பா காப்ேபாைரக் காணா ; கல்ெலன்சுற்றெமா  ைகயழிந்  - 
ஆரவாாிக்கும் கிைள டேன ெசயலற் ; லவர் - அறி ைடேயார்; வா ய பசியராகி - 
தம் ெமய் ணங்கிய பசிைய ைடயராய்; ----------- 90 பிறர் நா ப  ெசலவினராயினர் 
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இனி - பிற ைடய நாட் ன்கண் தைலப்ப ம் ேபாக்ைய◌ுைடயராயினார் 
இப்ெபா , இஃெதா  நிைலயி ந்தவாெறன்ைன; எ - . 
 
    "ேமேலா லகம் எய்தினன் எனேவ" என ம், "ஒள்ெளாி ைநப்ப டம்  
மாய்ந்தனெனன" என ம் பாடேமா வா ளர். 
 
    விளக்கம்: ஆஅய் அண் ரன் இறந்தபின் அவ ைடய வழியினர் இைடக் காலப் 
பாண் யர் காலத்தி ம் இ ந்தனர்; இதைன ேவள்விக் கு ச் ெசப்ேப கள், 
சீமாறவன்மன், அாிேகசாி பாண் யன் மகனான ேகாச்சைடயன் இரணதீரெனன்பவன் 
"ெகாற்றேவல் வலேனந்திப், ெபா ங் கடற்றாைனைய ம ள் மாண்பழித் , 
ஆய்ேவைளயகப் படேவ ெயன்னாைம ெயறிந்தழித் " மண்ணினிதாண்டான் என்  
கூ வ  காண்க. ஆ  நைட - அைசந்த நைட; விைரந்  ெசல் ம் இயல்பினதாகிய 
குதிைரைய இவ்வா  கூ தற்குக் காரணம் காட் வாராய்த் "தாளத்திற் ேகற்ப நடக்கும் 
அைசந்த நைட" ெயன்றார். அ குதல், குைறதல்; அ கா  ெகா ப்பன் எனேவ, 
"குைறவறக் ெகா க்கும்" என்றார். தன் ெசயலாற் லவர்க்குளதாகும் ன்பத்ைதக் 
கண்  ைவத் ம் கண்ேணாட்டஞ் ெசய்  ஆய் அண் ரன் உயிைரக் ெகாண்  ேபாகும் 
க த்ைதக் ைகவிடாைமயின், "காலெனன் ங் கண்ணி " ெயன்றார். ெசத்ேதாைர 
யைழத்தலாவ , றங்காட் ந்  ேபராந்ைத அல குரல் ெசய்தல்; 
அ ெசத்தவர்கைள விைரயத் தன்பால் வ மா  அைழப்ப  ேபா த்த ன். "சுட் க் 
குவிெயனச் ெசத்ேதார்ப் பயி ம்" என்  உைரத்தார். ஓர்த்த  இைசக்கும் பைற 
ெயன்றதற்ேகற்ப, ஆந்ைதயின் பைறக்குரல் இவ்வா  ஓர்க்கப் பட்ட . 
 
    241. ஆய் அண் ரன் 
 
    ஆய் அண் ரன் இறந்தேபா  அவைன யடக்கம் ெசய்த சான்ேறாாிைடேய 
உைற ர் ஏணிச்ேசாி டேமாசியா ம் இ ந்தனர். அண் ரேனா  பன்னாள் 
ெந தி ந்  பயின்  பழகிய ேகண்ைமயராத ன், ேமாசியா க்கு அவன  பிாி  
ெப ந் யரத்ைத விைளத்த . அந் நிைலயில் அண் ரன் உடம்  ஈமெவாியில் 
எாிவ ம், அவ ைடய உாிைம மகளிர் உடன் ழ்ந்  எாிவ ம் கண்டார். தம் ைடய 
இ  கண்கைள ம் ஆற்றாைமயால் க்ெகாண்டார்; அவர் மனக்கண்ணில் ஆய் 
அண் ரன் அவன் உாிைம மகளிர் உடன் சூழ்வரத் ேதவ வலகம் ெசன்  ேச ம் 
காட்சி லனாயிற் . இம்ைமயில் அற வாழ்  வாழ்ந் , ம ைமயில் கர்தற்குாிய 
இன்ப வாழ்  வாழ்தல் ேவண் வ ம் ஆையத் ேதவ லக ேவந்தன் 
ெப வி ப்பத்ேதா  வரேவற்கும் திறத்ைத மனேம கண்ணாகக் கண்டார்; ேதவர்ேகான் 
ெப ங் ேகாயி ள்ள வரேவற்  ரசு ழங்குகிற ; ேதவர் கூட்டத்தில் ேபராரவாரம் 
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எ கிற ; வானெமங்கும் ெப ழக்கம் எதிெரா க்கின்ற . இதைன இப் பாட் ன்கட் 
குறிக்கின்றார் நம் ஏணிச்ேசாி டேமாசியார். 
 
        திண்ேட ாிரவலர்க் கீத்த தண்டார் 
        அண் ரன் வ உ ெமன்ன ெவாண்ெடா  
        வச்சிரத் தடக்ைக ெந ேயான் ேகாயி ட் 
        ேபார்ப்  ரசங் கறங்க 
        ஆர்ப்ெப ந் தன்றால் விசும்பி னாேன.          5 
        ------ 
 
    திைண ம் ைற  மைவ. அவைன உைற ர் ஏணிச்ேசாி டேமாசியார் பா ய . 
 
    உைர: திண் ேதர் இரவலர்க்கு ஈத்த - திண்ணிய ேதைர இரவலர்க்கு ஈத்த; தண் தார் 
அண் ரன் வ உம் என்ன - குளிர்ந்த மாைலைய ைடய ஆய் வ கிறான் என் ; 
ஒண்ெதா  - ஒள்ளிய ெதா யிைன ம்; வச்சிரத் தடக்ைக ெந  ேயான் ேகாயி ள் - 
வச்சிரா தத்ைத ைடய விசாலமாகிய ைகைய ைடய இந்திரன  ேகாயி ள்ேள; 
ேபார்ப்  ரசம் கறங்க - ேபார்த்த ற்ற ரசம் ழங்க; விசும்பினான் 
ஆர்ப்ெப ந்தன்  - வானத்தின்கண் ஓைச ேதான்றிற் ; எ - . 
 
    இப் ெபற்றிப்பட்ட வள்ளிேயாைன வாேனார் எதிர்ேகாடல் தப்பா ெதன்றவா . இ  
தற்குறிப்ேபற்ற ெமன்பேதார் அணிப்ெபா ட்டாய் நின்ற . 
 
    விளக்கம்: ேமாசியின் ெபயரால் தமிழ்நாட் ல் பல ர்க ண் ; ெதாண்ைட 
நாட் ல் ேமாசிப்பாக்கம் என் ம், ந  நாட் ல் ேமாசு குளத் ெரன் ம், பாண்  
நாட் ல் ேமாசி கு ெயன் ம் இ த்தல் காண்க. அண் ரன் என்பதற்கு ஆய் என உைர 
கூறப்ப வதால், ஆய் என்ப  கு ப்ெபயெரன் ம், அண் ரன் என்ப  
இயற்ெபயெரன் ம் உணர்தற்கு இட ண்டாகிற . ெந ேயான், இந்திரன். 
"இப்ெபற்றிப் பட்ட...ெதன்றவா " என்ற  குறிப்ெபச்சம். ஒ  லவன் தான் க திய 
குறிப்ைப உயர்த் ச் ெசால்வ  தற்குறிப்ேபற்றம். அண் ரைனத் ேதவ லகத்  
ேவந்தன் எதிர்ெகாண்  வரேவற்பன் என்ப  ேமாசியார் குறிப் ; இதைன இந்திரன் 
ேகாயி ள் ஆங்கு வ ம் அண் ரைன வரேவற்றற்ெபா ட்  ரசு ழங்குகிற  என 
உயர்த் க் கூ தலால் தற்குறிப்ேபற்றமாயிற் . 
    -------- 
 
    242. ஒல்ைல ர்கிழான் மகன் ெப ஞ்சாத்தன் 
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    ஒல்ைல ர் என்ப  க்ேகாட்ைடத் தனியரசின்கீழி ந்த ஊர்க ன் ஒன் . 
இப்ேபா  அதற்கு ஒ யமங்கலம் என்ற ெபயர் வழங்குகிற . இதைனச் சூழ ள்ள 
பகுதி ஒல்ைல ர் நாெடனப்ப ம். ேசாழ நாட் ற்கும் பாண் நாட் ற்கும் எல்ைலயாக 
ஓ ம் ெதன்ெவள்ளாற்றின் ெதன்கைர ெதன்ேகானா  என் ம், வடகைர வடேகானா  
என் ம் வழங்கின. ெதன் ேகானாட் ன் ேமைலப்பகுதி ஒல்ைல ர் நா . இந்த 
ஒல்ைல ாில் வாழ்ந்த கிழா க்குப் ெப ஞ்சாத்தன் இனிய மகனாய்ப் பாண் நாட் ன் 
வடேகா யில் இ ந்  ேசாழர்க்கும் பாண் யர்க்கும் அ க்க  நிகழ்ந்த ேபாாில் ஈ  
பட் ப் பாண் யர்க்கு ெவற்றி பயந்  வந்தான். சாத்தன  ெப ைம ற் ம் 
அவ ைடய ேபாராண்ைமயி ம் தாளாண்ைமயி ம் ெகாைடயாண்ைமயி ம் ஊன்றி 
நின்ற . இந் நல ைடைம கண்ட நல் ைசச் சான்ேறார் இவைன நயந்  
பா ச்சிறப்பித்தனர். 
 
    ெப ஞ்சாத்தன் நல்வாழ்  வாழ்ந்  வில் வா லகு ெபயர்ந்தான். அப்ேபா  
அவன் பிாிவாற்றா  வ ந்திய சான்ேறா ள் குடவாயில் கீரத்தனார் என்பா ம் 
ஒ வர். குடவாயில் ேசாழநாட் ல் உள்ளேதார் ஊர். கீரத்தனார் அவ் ாினராயி ம், 
அவர்க்கு "யா ம் ஊேர; யாவ ம் ேகளிேர." அதனால் அவர் மனத்தின்கண் 
ெப ஞ்சாத்தன் பிாி  ெப  வ த்தத்ைத ண்டாக்கிய . ெப ஞ்சாத்தன் இறந்தபின் 
கீரத்தனார் குடவாயில் ேநாக்கிச் ெசல்வாராயினர். அக்காைலயில் ஒல்ைல ர் 
நாட்ைடக் கடந்  வ பவர் வழியில் ல்ைலக் ெகா  த்தி ப்பக் கண்டார். அதன் 
அழகும் மண ம் கீரத்தனார் உள்ளத்தில் பல எண்ணங்கைள எ ப்பின. இன்பக் 
காலத்தில் ல்ைலப் ைவ இைளயர் பல ம், ெசவ்வி மகளி ம் வைரவின்றிச் சூ க் 
ெகாள்வர்; பாண ள் ம் பாண்மகன் அதைனத் தன் யாழ்க் ேகாட்டால் வாங்கிச் சூ க் 
ெகாள்வான்; பாண்மக ம் தன் கூந்த ற் சூ  இன் வாள். ெப ஞ்சாத்தன் 
இறந்தபின் இவர்கள் ய கின்றனர். இன்பக் காட்சி ம் ன்பக் காட்சி ம் 
கீரத்தனார் கண்களில் மாறி மாறித் ேதான்றின. ல்ைலக் ெகா ைய ேநாக்கினார்; 
" ல்ைலேய, ெப ஞ்சாத்தன் இறந்தபின் இத் ன்பக் காலத்தில் நின்ைன இைளய ம் 
சூடார்; வைளயணி ம் ப வ மகளி ம் ெகாய்  குழ ற் சூடார்; பாண ம் சூடான்; 
பா னி ம் அணியாள், இந்த ஒல்ைல ர் நாட் ல் நீ ஏேனா த் ள்ளாய்" என்பாராய் 
இப்பாட்ைடப் பா னார். 
 
        இைளேயார் சூடார் வைளேயார் ெகாய்யார் 
        நல் யாழ் ம ப்பின் ெமல்ல வாங்கிப் 
        பாணன் சூடான் பா னி யணியாள் 
        ஆண்ைம ேதான்ற வாடவர்க் கடந்த 
        வல்ேவற் சாத்தன் மாய்ந்த பின்ைற          5 
        ல்ைல ம் த்திேயா ெவால்ைல ர் நாட்ேட. 
        ----------- 
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    திைண ம் ைற  மைவ. ஒல்ைல ர் கிழான் மகன் ெப ஞ்சாத்தைனக் குடவாயிற் 
கீரத்தனார் பா ய . 
 
    உைர: இைளேயார் சூடார் - இைளய ரர் சூடார்; வைளேயார் ெகாய்யார் - வைள 
யணிந்த இைளய மகளிர் பறியார்; நல்  யாழ் ம ப்பின் ெமல்ல வாங்கி - நல்ல யாழ்க் 
ேகாட் ன் ெமல்ல வைளத் ; பாணன் சூடான் - பாணன் பறித் ச் சூ க் ெகாள்ளான்; 
பா னி அணியாள் - பா னி சூடாள்; ஆண்ைம ேதான்ற தன் ைடய ஆண்ைமப்பா  
யாவர்க்கும் ெவளிப்பட; ஆடவர்க்கடந்த - ரைர எதிர் நின்  ெகான்ற; வல்ேவல் 
சாத்தன் மாய்ந்த பின்ைற - வ ய ேவைல ைடய சாத்தன் இறந் பட்ட பின் ; 

ல்ைல ம் த்திேயா - ல்ைலயாய நீ ம் க்கக்கடைவேயா; ஒல்ைல ர் நாட்  - 
அவன  ஒல்ைல ர் நாட் ன்கண்; எ - . 
 
    "அவைனயிழந்  ெகா ேயனாய் வாழ்கின்ற யாேனயன்றி நீ ம் ெகா ையயாய்ப் 

க்கின்றாேயா?" என எச்ச ம்ைமயாய் நின்ற ; என்ற , ச்சூ  கர்வார் 
இன்ைமயின் பயனில்ைல ெயன்றதாம். 
 
    விளக்கம்: குடவாயிற் கீரத்தனார் ெபயர் குடவாயில் நல்லாதனா ெரன் ம் ஏ களிற் 
காணப்ப கிற .ெபயர் வைகயில் ேவ பா ண்டாயி ம் ஊர் வைகயில் 
அஃதில்லாைம குறிக்கத்தக்க . ெகாங்கு நாட் ம் குடவாயில்என்ேறார் ஊர் 
ெபாங்க ர்க்கா நாட் ள்ளெதனக் ேகாயம் த் ர் மாவட்டத்தி ள்ள 
இ கைரக்கல்ெவட்ெடான்  (A. R. No.6 of 1923) கூ கிற . தம்ைமப் ரக்கும் 

ரவலர் இறப்பின் , ரக்கப்ப ம் மகளி ம் ர ேமயன்றிப் பாிசி லராகிய பாண ம் 
பிற ம் தம்ைம ஒப்பைன ெசய்  ெகாள்ளாராக ன், "பாணன் சூடான் 
பா னியணியாள்" என்றார்; பிற ம் "ெதா கழி மகளிாின் ெதால்கவின் வா ப், பா நர் 
க ம் ம் ைபெயன் றனேவ" ( றம்.238) என்ப  காண்க. ல்ைல மிக 
ெமன்ைம ைடயதாைகயால் , அதைன யாழ்ப்பாணன், யாழ்க்ேகாட்டால் "ெமல்ல 
வாங்கி"ச் சூ வானாயினான்; யாழ்க்ேகாட் ன் ெமன்ைமபற்றி இவ்வா  ெசய்வன் 
எனி மாம் . யாழ்க்ேகா  வைளந் தி த்தல் பற்றி, ல்ைலைய 
வாங்குதற்குஏற்றதாயிற் . "ெகா  யாழ்ேகா " (குறள். 279) என்பர் தி வள் வர். 
இதன் அைமதிைய வி லாநந்த அ கள் கண்ட யாழ் ல் யா ப் பிய ற் காண்க. 
இைளேயார் தல் பா னி யீறாகப் பலர்க்கும் பயன் படாைமயின், 
" த்திேயா"என்றார். இதற்குப் பைழய ைரகாரர் கூ ம் உைர அறிந்  
இன் றத்தக்க . 
    ------ 
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    243. ஒல்ைல ர்கிழான் மகன் ெப ஞ்சாத்தன் 
 
    ஒல்ைல ர் கிழான் மகனான ெப ஞ்சாத்தன் ேபாிைளயனாய் இ ந்த காலத்தில் 
ஒ கால் ெதா த்தைல வி த்தண் னார் என் ம் சான்ேறார் அவைனக் காணச் 
ெசன்றார்.சாத்த ம் அவைர மிக்க அன் டன் வரேவற்  இனிைம மிகப்ேபசி 
அளவளாவினான். ேவ பல சான்ேறா ம் அங்ேக கூ யி ந்தனர் . அக் கூட்டத்தில் 
இளைமயின் வளைம பற்றிப் ேபச்சுண்டாயிற் . இளைமயிற் சிறந்த வளைம 
இல்லாைம ம், அக்காலத்ேத இைளஞர் உள்ளம் இன்பக் களி யாட் ல் ெபாி ம் 
ஈ ப ம் திற ம் பிற ம் விாிய ஆராயப்பட்டன. அக்கூட்டத்தி ந்த சான்ேறா ள் 
ெதா த்தைலவி த்தண் னா ம், ேவ  சில ம் மிக்க தியராய் இ ந்தனர். 

ைமயி ம் கழிந்த இளைமபற்றி அவைர ள்ளிட்ட சான்ேறார் வளைம றப் 
ேபசுவ  எல்ேலார்க்கும் இன்பத்ைத ண்  பண்ணிற் . வில் நம் ெதா த்தைல 
வி த்தண் னர் இளைமச் ெசய்ைககைள ஒ  வைகயால் ெதாகுத் ைரப்பாராய், 
மைற ம் மாய ம் அறியாத இைளயெரா  கூ  நீாிற் பாைவ ைவத்  
விைள◌ாய ய ம், ெந நீர்க் குட்டங்களிற் குதித்  மணல் காட்  மகிழ்ந்த ம், பிற ம் 
கூறி, "இத்தைகய இளைம இப்ேபா  எங்ேகா ெசன்  ஒளிந் விட்ட ; இப்ேபா  
அ  கழிந் விடேவ, ேமனியில் ந க்க ம் இ மல் கலந்த ெசால் ம் 
தண் ன்றியல்ல  நடவாத தளர்ச்சி ைடய தியராயிேனாம்; யாம் இப்ேபா  
இளைமைய நிைனப்பின் ெநஞ்சில் இரக்க ண்டாகிற " என்பவர் இதைனேய ஒ  
பாட் ன் கண் ைவத் ப் பா னார். அப் பாட்ேட இ . இதன்கண் தாம் ைகக் ெகாண்  
ெசல் ம் தண் ைனத் "ெதா த்தைல வி த்தண் " என்  சிறப்பித்த நலங்கண்ட 
சான்ேறார் இவைரத்"ெதா த்தைலவி த்தண் னார்"என அைழக்க ற்றனர். அ  
ெப  வழக்கான ைமயின் , அவர இயற்ெபயர்மைறந் ேபாயிற் . 
 
        இனிநிைனந் திரக்க மாகின்  திணிமணற் 
        ெசய்  பாைவக்குக் ெகாய் த் ைதஇத் 
        தண்கய மா  மகளிெரா  ைகபிைணந்  
        த வழித் தழீஇத் ங்குவழித் ங்கி 
        மைறெயன லறியா மாயமி லாயெமா          5 
        யர்சிைன ம தத் ைற றத் தாழ்ந்  
        நீர்நணிப் ப ேகா ேடறிச் சீர்மிகக் 
        கைரயவர் ம ளத் திைரயகம் பிதிர 
        ெந நீர்க் குட்டத் த் ெமனப் பாய்ந்  
        குளித் மணற் ெகாண்ட கல்லா விளைம          10 
        அளிேதா தாேன யாண் ண்  ெகால்ேலார் 
        ெதா த்தைல வி த்தண் ன்றி ந க்குற் 
        றி மிைட மிைடந்த சிலெசாற் 
        ெப தாளேர மாகிய ெவமக்ேக. 
        -------- 
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    திைண ம் ைற  மைவ. அவைனத் ெதா த்தைல வி த்தண் னர் பா ய  . 
 
    உைர: இனி நிைனந்  இரக்கமாகின்ற  - இப்ெபா  நிைனந்  
இரக்கமாகாநின்ற  ; திணி மணல் ெசய்  பாைவக்கு ெசறிந்த - மண டத் ச் 
ெசய்யப்பட்ட வண்டற் பாைவக்கு; ெகாய் த ைதஇ - பறிக்கப்பட்ட ைவப் பறித் ச் 
சூ ; தண் கயம் ஆ ம் மகளிெரா  ைக பிைணந்  - குளிர்ந்த ெபாய்ைகயின்கண் 
விைளயா ம் மகளிேரா  ைகேகாத் ; த  வழித் தழீஇ - அவர் த வினவிடத்ேத 
த வி; ங்கு வழித் ங்கி - அைசந்தவிடத்ேத அைசந்  ; மைற எனல் அறியா 
மாயமில் ஆயெமா  - ஒளித் ச் ெசய் ம் அஃதறியாத வஞ்சைனயில்லாத 
இளைமந்த டேன கூட; உயர்சிைன ம தம் - உயர்ந்த ேகா க ைடய ம தின ; 

ைற றத் தாழ்ந்  - ைறயிேல வந்  உறத்தாழ்ந் ; நீர் நணிப் ப  ேகா  ஏறி - 
நீர்க்கு அண்ணிதாகப் ப ந்த ெகாம்பிேல ேயறி ; சீர் மிக - அழகு மிக; கைரயவர் ம ள 
- கைரயிடத்  நிற்ேபார் வியப்ப; திைரயகம் பிதிர - திைரயிடத் த் திவைலெயழ; ெந  
நீர்க் குட்ட த் த் ம் எனப்பாய்ந்  குளித்  - ஆழத்தான் ெந ய நீைர ைடய 
ம வின்கண் ெமன்ெறா ப்பக் குறித்  ழ்கி; மணல் ெகாண்ட கல்லா இளைம - 
மணைல கந்  காட் ய கல்வியில்லாத இளைம; அளி  - இரங்கத்தக்க ; யாண்  
உண்  ெகால்ேலா - அவ்விளைம எவ்விடத் ண்  ெகால்ேலா; ெதா த்தைல 
வி த்தண்  ஊன்றி - ண் ெசறிந்த தைலைய ைடய பாிய தண் க்ேகாைல ன்றி; 
ந க்குற்  - தளர்ந் ; இ ம் இைடமிைடந்த - இ மல் இைடேய ெந ங்கின; சில 
ெசால் ெப தாளேரம் ஆகிய எமக்கு - சில வார்த்ைதைய ைடய ெபாிய 
    ைமைய ைடேயமாகிய எங்க க்கு; எ - . 
 
    எமக்கு இளைம யாண் ண்  ெகால்ேலா; அ தான் இரங்கத்தக்க ெதனக் கூட் க. 
இளைம கழிந்  இரங்கிக் கூ தலான் இ ம் ைகய  நிைலயாயிற் . 
 
    "மைறெயன வறியார்" என்  பாடேமா வா ளர். 
 
    விளக்கம்: ெதால்காப்பிய ைரகாரரான ேபராசிாியர், இளிவர ெலன் ம் 
ெமய்ப்பாட் க்கு இதைன ெய த் க்காட் , "தன்கண் ேதான்றிய ப் ப் ெபா ளாக 
இளிவரல் பிறந்த ; என்ைன, இளைமக் காலத் ச் ெசய்தன ெசய்யமாட்டா  
இளிவந்தனம் இக் காலத்  என்றைமயின்" (ெதால். ெமய். 9) என்பர். 
நச்சினார்க்கினியார், "கழிந்ேதார் ஒழிந்ேதார்க்குக் காட் ய ைம" (ெதால். றத். 24) 
ெயன்பர். பாைவ, வண்டற் பாைவ. "சி  ஞாழல் ேதான்ேறாய் ஒள்ளிணர், ேநாிைழ 
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மகளிர் வார்மண ைழத்த, வண்டற் பாைவ வன ைல ற்றத், ெதாண்ெபாறிச் 
சுணங்கின் ஐ படத் தாஅம்" (நற். 191) எனப் பிற ம் கூ தலாலறிக. மைறப் 
பறியாதவழி மாய ம் இல்ைலயாதலால், "மைறெயனலறியா மாயமில் ஆயம்" என்றார். 
ஆயம், ஈண்  இைளய ைமந்தர் ேமற் . இ ம், இ மல். 
    --- 
 
    244. ைகய நிைல 
 
    ஒ வன் தான் உ கின்ற ன்பத்ைத மான் கைல ஒன்  எய்தி வ ந்  வ ேபால 
இப் பாட்ைடப் பா ள்ளான். இப்பாட்  வ ம் கிைடத்தில ; பா னவர் 
ெபய ம் பாடப்பட்ேடார் ெபய ம் ெதாியவில்ைல. உைரயின் இ திப்பகுதி 
கிைடத்தி க்கிற . ஆகேவ, உைரகாரர் காலத்ேத ெசம்ைம ற இ ந்த இப்பாட் , 
தமிழன் அறிவைற ேபாகித் தன் தமிழின்பால் ெமய்யன்பிலனாகிய, காலத்ேத தன் 
உ வம் சிைதந்  அழிந்  ேபாயிற் . இன் ம் அ ேவ நிைல. 
 
        பாணர் ெசன்னி ம் வண் ெசன் தா 
        விற யர் ன்ைக ந் ெதா யிற் ெபா யா 
        இரவன் மாக்க ம்... 
        ----- 
 
    திைண ம் ைற  மைவ. 
 
    உைர: பாணர் ெசன்னி ம் - பாணர்க ைடய தைல ம்; வண்  ெசன்  ஊதா - 
வண் கள் ப ந்  தா வெதாழிந்தன; விற யர் ன்ைக ம் - விற ய ைடய 

ன்ைகக ம், ெதா யின் ெபா யா - ெதா யணிந்  விளங்குவெதாழிந்தன; இரவன் 
மாக்க ம் - இரவலர்க ம்... சுக்கைலயினீக்குதற்கு இரைலெயன 
விேச த்தனர்...சாதெலன்ப  இன்னாதாக ன் ெப ம் பிறிதாயின்ேறா என்றான். 
தா கின்ற ன்பத்ைதக் கைலேமல் ைவத் க் கூறியவா . 
 
    விளக்கம்: தம்ைமப் ரப்பவர் இனிய ெசவ்வியராகிய வழி பாணர் தம் தைலயிற் 

க்கைளச் சூ  யின் வர். அப் வின் ேதனா  வண் கள் ெசன்  ப ந்  ஊ ம். 
விற ய ம் தம் ன்ைகயில் ெதா யணிந்  விளங்குவர். பாணர் த ேயாைரப் 
ேப ம். தைல மகன் ன் ற்றானாக, அதனால் ைகயற ற்ற சான்ேறார் ஒ வர், 
"பாணர் ெசன்னி ம் வண்  ெசன்... தா" விற யர் ன்ைக ம் ெதா யிற் ெபா யா, 
இரவன் மாக்க ம்..." என்  பா ள்ளார். பாிசில் ெபற்ற பாணர் ப் க்கைளத் 
தைலயிலணிந்  வாயில் வி ந்தி ண்ட கள் மணங்கமழ வ ங்கால் வண்  
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ெமாய்த்தரற் மாக ன், அந்நிைலையப் பிறர், "கண்ேடார் ம ம் வண்  சூழ்நிைல" 
(ெபா ந. 97) என்பர்; அந்நிைல கழிந்தைம குறித்  நிற்ற ன், "பாணர் ெசன்னி ம் 
வண்  ெசன்  ஊதா" என்றார். பாணர்க்குத் தாமைர ம் விற யர்க்குத் ெதா  த ய 
இைழ ம் பாிசிலாகத் தரப்ப ம். ைகயற  எய் ங் காலத்  மகளிர் ெதா  கழித்  
வ ந் ம் நிைலைம விளங்க, "விற யர் ன்ைக ம் ெதா யிற் ெபா யா" என்றார்; 
"ெதா கழி மகளிாின் ெதால் கவின் வா ப், பா நர் க ம் ம் ைபெயன்றனேவ" ( றம். 
238) என்  பிற ம் கூ தல் காண்க. இப்பாட் ன் சிைதந்த பகுதியில், கைலயாகிய 
இரைலெயான்  காட் ல் ெப ந் ன்ப தைலக் கண்  அதன் ன்ப நிகழ்ச்சிையக் 
குறித் ப் பா ள்ளார். அப் பகுதி கிைடத்தில . அதன்கண் கைலெயன்  
வாளாகூறா , கைலயாகிய இரைலெயனக் கூறி ள்ளார். அதற்கு விளக்கம் கூற ற்ற 
உைரகாரர், " சுக்கைலயினீக்குதற்கு இரைலெயன விேச த்தார்" என்  
உைரத் ள்ளார். அப் பகுதியில் ஒ வன் கைலமான் உற்ற ன்பம் கண்  கூ பவன் 
அதன் காதற் பிைணயாகிய மான் இறந்  ேபாயிற் ப் ேபா ம் என ஐ ற் , 
அவ்வா  கூறா  "ெப ம் பிறிதாயின்ேறா" என்  இைசத் ள்ளான். அ குறித்  
விளக்கம் கூறவந்த உைரகாரர், "சாெலன்ப ...என்றான்" என்  கூ கின்றார். இப் 
பாட்  வ ம் காண்டற்குாிய நற்ேப  நமக்கு இல்ைல. 
    ------- 
 
    245. ேசரமான் ேகாட்டம்பலத் த் ஞ்சிய மாக்ேகாைத 
 
    ேகாட்டம்பலெமன்ப  ேசரநாட் ர்க ள் ஒன் . இக்ேகாட்டம் பலம், இப்ேபா  
அம்பலப் ைழ ெயன் ம் இடமாகும்; கடற்ேகாட் ல் உள்ள அம்பலமாத ன், இ  
ேகாட்டம்பலம் எனப் பண்ைட நாளில் ெபயர் ெபற் ப் பிற்காலத்ேத அம்பலப் 

ைழெயன மாறிற்றாதல் ேவண் ம்; இன் ம் இ  ெதான்ைமச் சிறப் ைடய 
ஊராகேவ விளங்குவ ம், இப்பகுதியில் மாக்ேகாைத மங்கலெமன ஓர் ஊர் இ ப்ப ம் 
இக்க த்ைத வ த் கின்றன. இ  சில ஏ களில் கூத்தம்பலம் எனப் பாடம் 
ேவ ப கிற . ேசரநாட் ல் பல கூத்தம்பலங்கள் உள்ளன. கூத்தம்பல ெமன்பேத 
பாடமாயின், இைறவன் ேகாயில்களிற் காணப்ப ம் இக் கூத்தம்பலங்க ள் 
ஒன்றி ந்  இம் மாக்ேகாைத ஞ்சினான் எனக் ேகாடல்ேவண் ம். தி வாங்கூர் 
நாட்  அாிப்பா  த ய இடங்களில் கூத்தம்பலங்கள் இ ந்தி க்கின்றன என 
அந்நாட் க் கல்ெவட்டறிக்ைககள் (T.A.S. Vol. VI of 1927, p.35) கூ கின்றன. 
ேசரமான் மாக்ேகாைத தன் இ திநாளில் இக் ேகாட்டம்பலத்தில் இ ந்  இறந்தான். 
அதனால் அவைனச் சான்ேறார் ேசரமான் ேகாட்டம்பலத் த் ஞ்சிய மாக்ேகாைத என 
வழங்குவாராயின். இவன் மைனவி ெப ங்ேகாப்ெபண்  என்பவள் இவ க்குப் 
ேபாிளைமப் ப வெமய்  ன்ேப இறந்தாள். அவள் பிாி  மாக்ேகாைதயின் மனத்ேத 
ெப ந் யரத்ைத விைளவித்த . அவள  உடலம் ஈமத்தில் ட் ய எாியில் ெவந்  
காிவதாயிற் . அதைன மாக்ேகாைத தன் கண்களாற் கண்டான். அவள்பால் தான் 
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ெகாண் ந்த காதைல நிைனத்தான்; அவள் பிாிந்தால் தா ம் உயிர் பிாிவதாக 
எண்ணிய காதல்நிைல அவன் க த்தில் ேதான்றிற் . அதைன உடனி ந்த சான்ேறார் 
குறிப்பால் உணர்ந்  "ேவந்ேத, காத பால் ெகாண்ட காத ம் நா  காவைல 
ேமற்ெகாள்வதால் உளதாகும் கடைம ெபாிதாகும். கடைமயின் சிறப்  ேநாக்கா , 
காதல் வாழ்விற் பிாிவால் உளதாகும் ன்பம் மிக ம் ெபாிெதனச் சிறப் ற ேநாக்கி 
அதற்கு இைரயாகி உயிாிழப்ப  நன்றன் " எனத் ெதளிவித்தனர். காத  யிறப்பின் 
காதலற்குண்டாகும் ன்பம் மிகப் ெபாிதாம் என்றைத ம ப்பான் ேபால், "எத் ைணப் 
ெபாிதாகத் ேதான்றி ம் காதல் ேநாய் அத் ைண வ ைடயதன் ; இேதா, என் 
கண்ெணதிேர என் ஆ யிர்க்காத  இறந்தாள்; அவள் உட ம் தீயில் மாய்ந்த . 
இதைனக் கண்  ைவத் ம் யான் இன் ம் உயிர் வாழா நின்ேறன்; இதன் பண்ைப 
என்ெனன்ப " என்  உைரப்பானாய் இப் பாட் ைன ெநஞ்சு கிப் பா னான். 
 
        யாங்குப்ெபாி தாயி  ேநாயள ெவைனத்ேத 
        உயிர்ெசகுக் கல்லா ம ைகத் தன்ைமயிற் 
        கள்ளி ேபாகிய களாியம் பறந்தைல 
        ெவள்ளிைடப் ெபாத்திய விைளவிற கீமத் 
        ெதாள்ளழற் பள்ளிப் பாயல் ேதர்த்தி          5 
        ஞாங்கர் மாய்ந்தனள் மடந்ைத 
        இன் ம் வாழ்வ ெலன்னிதன் பண்ேப. 
        -------- 
 
    திைண ம் ைற  மைவ. ேசரமான் ேகாட்டம்பலத் த் ஞ்சிய மாக்ேகாைத தன் 
ெப ங்ேகாப்ெபண்  ஞ்சியகாைலச் ெசால் ய பாட் . 
 
    உைர: யாங்கு ெபாிதாயி ம் - எப்ப ப் ெபாிதாயி ம்; ேநாய் அள  எைனத்  - 
யா ற்ற ேநாயின  எல்ைல எவ்வளவாயிற் ; உயிர் ெசகுக்கல்லா ம ைகத்  
அன்ைமயின் - என் யிைரப் ேபாக்கமாட்டாத வ ைய ைடத்தல்லாைமயால்; கள்ளி 
ேபாகிய களாியம் பறந்தைல - கள்ளி வளரப்பட்ட றங்காட் ள்; ெவள்ளிைடப் 
ெபாத்திய - ெவள்ளிைடயில் ட் ய விைள விறகு ஈமத்  - தீைய விைளக்கும் சிறிய 
விறைக ைடய ப க்ைகயினகண்; ஒள்ளழல் பள்ளிப் பாயல் ேசர்த்தி - ஒள்ளிய 
அழலாகிய பாய ன்கண்ேண ெபா ந்தப் பண்ணி; ஞாங்கர் மாய்ந்தனள் மடந்ைத - 
ேம லகத்ேத ேபாயினாள் மடவாள்; இன் ம் வாழ்வல் - அவள் மாய ம் இன்ன ம் 
உயிாி ந்  வாழ்ேவன்; இதன் பண்  என் – இவ் லகியற்ைக இ ந்தவா  என்ேனா? 
எ - . 
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    எைனத் ெதன்ற , உயிைரப் ேபாக்கமாட்டாைமயின் ேநாைய இகழ்ந்  
கூறியவா . பாைவ ேசர்த்தி ெயன்ேறாதி அவ டம்ைப அழகுபடப் பள்ளி ட் கிடத்தி 
ெயன் ைரப்பா ளர். உயிர் ெசகுக்கலாைமக்குக் காரணம் 
ம ைக ைடத்தல்லாைமெயன ணர்க. பாயல் ேசர்த்தி இன் ம் வாழ்வல் என 
இைய ம். ேசர்த்த எனத் திாிப்பி  மைம ம். ஞாங்கர் மாய்ந்தனெளன்பதற்கு என்ைன 
நீத் ன்ேன இறந்தாெளன் மாம். 
 
    விளக்கம்: யாங்குப் ெபாிதாயி ம் என்றதற்கு ஒ வற்குத் தன் காத யால் 
உண்டாகும் காதல் மிக்க ெப ைம ைடயெதனி ம் என் ம், ேநாய் என்றதற்குக் 
காதைல ைடய காத  யிறப்பின் உண்டாகும் ேநாய் என் ம் உைரப்பி ம் அைம ம். 
காதல் வாழ்வின் மாண்ைப "’விாிதிைரப் ெப ங்கடல் வைளஇய லக ம், அாி ெப  
சிறப்பின் த்ேதணா ம், இரண் ந் க்கின் சீர்சா லாேவ" (கு ந். 101) என்  
சான்ேறார் கூ தல் காண்க. 
    ------- 
 
    246. தபாண் யன் ேதவி ெப ங்ேகாப்ெபண்  
 
    பாண்  நாட் ன் வடெவல்ைலப் பகுதியாகிய ஒல்ைல ர் நாட்ைடச் ேசாழேவந்தர் 
ைகப்பற்றிக் ெகாண்டதனால் பாண் யர் கு க்குண்டாகிய சி ைமையச் ேசாழேனா  
ெபா  ெவன்  ேபாக்கிய ெப ைம ைடயவன் தபாண் யன். அதனால் அவன் 
ஒல்ைல ர் தந்த த பாண் யன் என் ம் சான்ேறாரால் பாராட்டப்ெபற்றான். அவன் 
ெபயர் இன் ம் நிைன மா  நாஞ்சில் நாட் ல் தபாண்  ெயன்ற 
ெபய ைடயேதார் ஊர்உள . ெசந்தமிழ்ப் பாண்  நாட் ல் சிறப் ற அரசு ெச த்திய 

தபாண் யன் இறந்தானாக. அவன் மைனவி ெப ங் ேகாப்ெபண்ெடன்பாள், 
தீப்பாயக் க தினாள். அவள்மண்ணா ம் ேவந்தர்க்குக் கண்ெணன்  ஓதப்ப ம் 
அரசியல் நீதிகைள நன்கு பயின்றவள்; தில் மகளாதலால் மறத்தி ம் வாடாத 
மாண் ைடயள். தபாண் ய க்குப்பின் பாண் நாட்ைடக் காக்கும் பண் ைடய 
ேவந்தர் இன்ைமயின், அரசியற் சுற்றத்தாராகிய சான்ேறார் பலர் அவைள ேவண் த் 
தீப் கா  அரசுகட் ேலறி ஆட்சி ாி மா  ேவண் னர். அவர் உைர நாட்  மக்களின் 
நலம் குறித்  நவிலப்பட்ட . ஆனால், ெப ங்ேகாப்ெபண்ேடா அதைன அவ்வா  
ெகாள்ளா , தன் காதலன் உயி டன் தன் யிைர ஒன் வித்  ம ைமயிற் பிாிவிலாக் 
காதல் வாழ்  தனக் குண்டாகாவா  விலக்கும் விலக்குைரயாகக் க தினாள்; 
விலக்குண்  உயிர்வாழக் க தின் ைகம்ைமேநான்  ேமற்ெகாண்  ன் ற 
ேவண் யி த்தைல ம் சீர் க்கிப் பார்த்தாள். ஆற்றாைம மீ ர்ந்த ; பலவா  
ேவண்  நிற்கும் சான்ேறார்பால் ெவகுளி ம் மிக்ெக ந்த .அந்த ெவகுளி ைர 
கண்ணீர் ேசாரக் கதறி நிற்கும் அவள் வாயினின் ம் ஒ  பாட்டாய் ெவளிவந்த . 
அ ேவ இப்பாட் . 
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        பல்சான் றீேர பல்சான் றீேர 
        ெசல்ெகனச் ெசால்லா ெதாழிெகன விலக்கும் 
        ெபால்லாச் சூழ்ச்சிப் பல்சான் றீேர 
        அணில்வாிக் ெகா ங்காய் வாள்ேபாழ்ந் திட்ட 
        காழ்ேபா னல்விளர் ந ெநய் தீண்டா          5 
        தைடயிைடக் கிடந்த ைகபிழி பிண்டம் 
        ெவள்ெளட் சாந்ெதா  ளிப்ெபய் தட்ட 
        ேவைள ெவந்ைத வல்சி யாகப் 
        பரற்ெபய் பள்ளிப் பாயின்  வதி ம் 
        உயவற் ெபண் ேர மல்ேல மாேதா          10 
        ெப ங்காட் ப் பண்ணிய க ங்ேகாட் டீமம் 
        மக்காி தாகுக தில்ல ெவமக்ெகம் 
        ெப ந்ேதாட் கணவன் மாய்ந்ெதன வ ம்பற 
        வள்ளித ழவிழ்ந்த தாமைர 
        நள்ளி ம் ெபாய்ைக ந் தீ ேமா ரற்ேற.          15 
        ------ 
 
    திைண: அ . ைற: ஆனந்தப்ைப ள். தபாண் யன் ேதவிெப ங்ேகாப்ெபண்  
தீப்பாய்வாள் ெசால் ய . 
 
    ஆனந்தப் ைப ளாவ : "வி மங்கூர ேவய்த்ேதா ளாிைவ, ெகா நன் யக் 
குைழந் யங் கின் " ( .ெவ.மா.சிறப். ெபா . 13) 
 
    உைர: பல் சான்றீேர பல் சான்றீேர - பல சான்றவிேர பல சான்றவிேர; ெசல்க எனச் 
ெசால்லா  - நின் தைலவேனா  இறப்ப நீ ேபா என்  கூறா ; ஒழிக என விலக்கும் - 
அதைனத் தவிர்க என்  ெசால்  விலக்கும்; ெபால்லாச் சூழ்ச்சி பல்சான்றீேர - 
ெபால்லாத விசாரத்ைத ைடய பல சான்றவிேர; அணில் வாிக் ெகா ங்காய் வாள் 
ேபாழ்ந்திட்ட காழ்ேபால் - அணி ன  வாிேபா ம் வாிைய ைடய வைளந்த 
ெவள்ளாிக்காைய அாிவாளால் அாிந்திடப்பட்ட விைதேபான்ற; நல் விளர் ந ெநய் 
தீண்டா - நல்ல ெவள்ளிய நறியெநய் தீண்டாமல்; அைடயிைடக் கிடந்த ைகபிழி 
பிண்டம் - இைலயிைடேய பயின்ற ைகயாற் பிழிந்  ெகாள்ளப்பட்ட நீர்ச் ேசாற் த் 
திர டேன; ெவள்ெளள் சாந்ேதா  - ெவள்ளிய எள்ளைரத்த வி டேன; ளி ெபய்  
அட்ட ேவைள ெவந்ைத - ளி கூட்  யடப்பட்ட ேவைளயிைல ெவந்த 
ேவைவ மாகிய இைவ; வல்சியாக - உணவாகக் ெகாண் ; பரல் ெபய் பள்ளி - 
ப க்ைககளாற் ப க்கப் பட்ட ப க்ைகயின்கண்; பாய் இன்  வதி ம் - பா மின்றிக் 
கிடக்கும்; உயவல் ெபண் ேரம் அல்ேலம் - ைகம்ைம ேநான்பால் வ ந் ம் 
ெபண் ள்ேள மல்ேலம் யாம்; ெப ங்காட் ப் பண்ணிய க ங்ேகாட்  ஈமம் - 
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றங்காட் ன்கண் உண்டாக்கப் பட்ட காிய ட்டால் அ க்கப்பட்ட பிணப்ப க்ைக; 
மக்கு அாிதாகுக - உங்க க்கு அாிதாவதாகுக; எமக்கு எம் ெப ந்ேதாள் கணவன் 

மாய்ந்ெதன- எமக்கு எம் ைடய ெபாிய ேதாைள ைடயனாகிய ெகா நன் 
இறந் பட்டானாக; அ ம்  அற வள்ளிதழ் அவிழ்ந்த தாமைர ைகயில்ைலயாக 
வளவியள இதழ் மலர்ந்த தாமைரைய ைடய; நள்ளி ம் ெபாய்ைக ம் - நீர் ெசறிந்த 
ெபாய்ைக ம்; ஓர் அற்  - தீ ம் ஒ  தன்ைமத் ; எ - . 
 
    தில் விைழவின்கண் வந்த . எமக்குப் ெபாய்ைக ம் தீ ம் ஒ  தன்ைமத் ; மக்கு 
அாிதாகுக எனக் கூட் க. 
 
    விளக்கம்: பல குணங்களால் நிைறந்தைமந்தவராத ன் "பல சான்றவிேர" 
என் ைரத்தார். பன்ைம, அைமந்த குணங்கண்ேமனின்ற . ைகம்ைம 
ேமற்ெகாண்ெடா கும் மகளிைர, "உயவற்ெபண் ர்" என்றாள். கண்ணகியார், 
"இன்  தங்கணவாிடெராி யக ழ்கத் ன் வன ேநாற் த் ய  
மகளிைரப்ேபால், மன்பைத யலர் ற்ற மன்னவன் தறவிைழப்ப. அன்பைன 
யிழந்ேதன்யான் அவலங் ெகாண்டழிவேலா" என் ம், ய  மகளிைர, " ைறபல 
திற ழ்கித் ய  மகளி" ெரன் ம், "ைகம்ைமகூர் ைற ழ்குங் கவைலய மகளி" 
ெரன் ம் இகழ்ந்  கூ தல் (சிலப். 18:34-51) காண்க. சு காட்ைட காெடன்ற ம் 
ெப ங்காெடன்ற ம் வழக்கு. அற்ெறன்பதைனப் ெபாய்ைகக்கும் தீக்கும் தனித்தனி 
கூட்  க்க - ஆனந்தம், சாக்கா ; ைப ள் - அ  காரணமாகப் பிறக்கும் ன்பம். 
    ------- 
 
    247. தபாண் யன் ேதவி ெப ங்ேகாப்ெபண்  
 
    தபாண் யன் இறந்தேபா  அவன் ேதவி தீப் குந்தாளாக, ஆங்கி ந்த 
சான்ேறார்க ள் ம ைரப் ேபராலவாயாெரன் ம் சான்ேறா ம் ஒ வர். ம ைரயில் 
உள்ள ெசாக்கப்ெப மான் தி க்ேகாயி க்கு ஆலவாய் என்ப  ெபயர். அதனால் 
அங்ேக எ ந்த ளி ள்ள இைறவைன ஆலவாயார் என்ப ம் வழக்கம். அந்தத் 
தி ப்ெபயேர இந்தச் சான்ேறா க்கும் ெபற்ேறாரால் இடப்பட்ட ள . சான்ேறாராகிய 
ேபராலவாயார், ம ைரைய, "மைல ைர ெந நகர்க் கூடல்" என் ம், பாண் யைன 
"ேபாிைசக் ெகாற்ைகப் ெபா நன், ெவன்ேவல், க ம் பகட் யாைன 
ெந ந்ேதர்ச்ெசழியன்" என் ம் பாராட் ப் பா ள்ளார். இவர் தபாண் யன் ேதவி 
ெப ங்ேகாப்ெபண்  தீப் குந்தைத ேநாிற் கண்டவர். அக் காட்சி அவர் ெநஞ்சில் 
நன்கு பதிந்தி ந்த  அதைன அவர் இந்த அழகிய பாட் ன்கண் ெப ங்ேகாப்ெபண்  
தீப்பாய்ந்தவிடம், காட் டத்ேத கா கிழாள் ேகாயி க்கு ன்பாகும். ேகாயில் தி ன் 
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அரசமாேதவி தீப் குதற்குத் தீ ட்டப் பட் ந்த ; தீ நன்கு எாியத் ெதாடங்கிய ம், 
அவள் நீரா க் கூந்தைலப் பிழிந் ெகாண்  றங்காட்ைட ேநாக்கி வந்தாள். தன் 
ெப மைனக்கண் கணவனாகிய தபாண் யன் சிறி  ேபா  பிாியி ம் பிாிவாற்றா  
வ ந் ம் இயல்பினளாகிய அவள் "தனித் ப் றங்கா  ேநாக்கி நடந்த  காண்பார்க்கு 
மிக்க வ த்தத்ைதத் தந்த . றங்காட் ல் கா கிழாள் ேகாயில் தி  ன்றி ல் 
எாிந் ெகாண் ந்த தீைய, நீர் ளிக்கும் கூந்தல் கிடத்ேத கிைடந்தைசயக் 
கண்களில் நீர் ெப கிச் ெசாாிய வலம் வந்தாள்; பின்  தீ ட்குளித்  மாண்டாள்," 
என்  இைசத் ள்ளார். 
 
        யாைன தந்த ளிமர விறகிற் 
        கானவர் ெபாத்திய ெஞ தீ விளக்கத்  
        மடமான் ெப நிைர ைவகு யி ெல ப்பி 
        மந்தி சீக்கு மணங்குைட ன்றி ன் 
        நீர்வார் கூந்த ம் றந் தாழப்          5 
        ேபரஞர்க் கண்ணள் ெப ங்கா  ேநாக்கித் 
        ெத ம  மம்ம தாேனதன் ெகா நன் 
        ழ கண் யிலாக் க ைட வியனகர்ச் 
        சி நனி தமிய ளாயி ம் 
        இன் யிர் ந ங்குந்த னிளைம றங் ெகா த்ேத.          10 
        ---------- 
 
    திைண ம் ைற  மைவ. அவள் தீப்பாய்வாைளக் கண்  ம ைரப் ேபராலவாயால் 
ெசால் ய . 
 
    உைர: யாைன தந்த ளிமர விறகில் - யாைன ெகாண்  வரப்பட்ட உலர்ந்த மரத்  
விறகால்; கானவர் ெபாத்திய ெஞ  தீ விளக்கத்  - ேவடர் ட்டப்பட்ட 
கைடந் ெகாள்ளப்பட்ட எாியாகிய விளக்கின  ஒளியின்கண்; மடமான் ெப  நிைர - 
மடவிய மானாகிய ெபாிய நிைர; ைவகு யில் எ ப்பி - ைவகிய உறக்கத்ைத எ ப்பி; 
மந்தி சீ்கும் - மந்தி ர்க்கும்; அணங்குைடத் ேதவி ைடய ற்றத் ; நீர் வார் கூந்தல் 
இ ம் றம்தாழ - நீர் வ ந்த மயிர் மிக்க றத்தில் ழ;ேபரஞர்க்கண்ணள் - ெபாிய 

ன்பேமவிய கண்ைண ைடயளாய்; ெப ங்கா  ேநாக்கித் ெத ம ம் - 
றங்காட்ைடப் பார்த் த் தான் சுழ ம்; தன் ெகா நன் - தன் தைலவன்; ழ கண் 
யிலா - ழவின  கண் மார்ச்சைன லராத; க ைடய வியன்நகர் சி நனி 

தமியளாயி ம் - காவைல ைடய அக ய ேகாயி ள் மிகச் சிறி ெபா  
தனித்தி ப்பி ம்; இன் யிர் ந ங்கும் தன் இளைம றங்ெகா த்  - இனிய உயிர் 
தள ம், தன் இளைம றங்ெகா த் ; எ - . 
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    ...யான் அதற்கு அஞ்சி ந ங்குதல்...இளைம றங்ெகா த் ப் ெப ங்கா  ேநாக்கித் 
தான் ெத ம ம் எனக் கூட் க. அம்ம: அைச. 
 
    விளக்கம்: காட் ல் ெவட்  ழ்த்தப்பட்ட மரங்கைளப் பழகிய யாைனகைளக் 
ெகாண்  ெகாணர்விப்ப  இன் ம் நிக ம் நிகழ்ச்சி. தீ விளக்கத்தின்கண் மானிைர 

யி வ  இயல் ; பிற ம், "சி தைல நவ்விப் ெப ங்கண் மாப்பிைண, அந்தி 
யந்தண ர ங்கட னி க்கும், த்தீ விளக்கில் ஞ்சும்" ( றம்.2) என்ப  காணக். 
அணங்கு - அணங்குைடய ேதவி. ழவிைன இைடயறா  இைசத்தலால் சூேடறிக் 
கிழயாதப  மார்ச்சைனைய ஈரப்ப த் தலால்" ழ கண் யிலா என்றதற்கு 
" ழவின  கண் மார்ச்சைன லராத" என்  உைர கூறப்பட்ட . படேவ, ழ  
எப்ேபா ம் ழங்கிக்ெகாண் க்கும் என்பதாம். இளைமக்குப் றங்ெகா த்தலாவ  
இளைம ணர்ச்சிகட்கு அ ைமயாய் உணர்  ம ந்ெதா குதெலனக் ெகாள்க. 
காதலெனா  கூ  ைற ம் நலங்கனிந்த இளமகளிர்க்குப் பிாிவி ம் ன்பந்த வ  
பிறிதில்ைல; "இன்னா  இனனில் ர் வாழ்தல் அதனி ம், இன்னா  இனியார்ப் 
பிாி " (குறள். 1158) என்  சான்ேறார் உைரப்ப  காண்க. 
    ------ 
 
    248. ஒக்கூர் மாசாத்தனார் 
 
    ஒக்கூர் என்ற ெபய ைடய ஊர்கள் ேசாழ நாட் ம் பாண்  நாட் ம் உள்ளன. 
மாசாத்தன் என்ப  இவர  இயற்ெபயர்.மாசாத்தியார் என் ம் சான்ேறார் ஒ வ ம் 
இவ் ாில் ேதான்றியி ந்தி க்கிறார். சாத்தனார் பா ய பாட் க்கள் ஏைனத் ெதாைக 

ல்களி ம் உண் . சிறப் ைடய தன் ெகா நன் மாய்ந்தானாக, ஒ வன் மனைவ◌ி 
உட யிர்வி தைல ேமற்ெகாள்ளா  ைகம்ைம ேநான்பிைன 
ேமற்ெகாண்ெடா கலானாள். அதனால் ம பிறப்பில் தன் காதலைனைய கூ வா ம் 
வாழ்க்ைகெயய் ம் என்ப  க த் . இவைன மணிேமகைல யாசிாியர், "அன்பேரா  
உட ைற வாழ்க்ைகக்கு ேநாற்  உடம்ப வர்" (மணி. 3: 46-7) என்ப  காண்க. இக் 
ைகம்ைம மகள் ஒ கால் ஒ கால் ஆம்பைல ேநாக்கினாள். இளைமக்காலத்தில் அந்த 
ஆம்பல் தைழ ெதா த்தணிதற்குப் பயன்பட்ட ம். ைகம்ைமக் காலத்தில் ல்லாிசி 

த வதாய ம் கண்  வ ந்திக் கூறினாள். அக் கூற்றிைன மாசாத்தனார் 
இப்பாட் ன்கண் நமக்குைரக்கின்றார். 
 
        அளிய தாேம சி ெவள் ளாம்பல் 
        இைளய மாகத் தைழயா யினேவ, இனிேய 
        ெப வளக் ெகா நன் மாய்ந்ெதனப் ெபா ம த் 
        தின்னா ைவக ண் ம் 
        அல் ப் ப உம் ல்லா யினேவ.          5 
        ------ 
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    திைண: அ . ைற: தாபத நிைல...ஓக்கூர் மாசாத்தனார் பா ய . 
 
    தாபதநிைலயாவ  "கு ந்தலர்க் கண்ணிக்ெகா நன் மாய்ந்ெதனக், க ந்தடங் 
கண்ணி ைகம்ைம கூறின் " ( . மா. சிறப். ெபா . 4) 
 
    உைர: அளிய சி  ெவள்ளாம்பல் - இரங்கத்தக்கன சிறிய ெவளிய ஆம்பல், 
இைளயமாக - அைவ தாம் யாம் இைளேயமாயி க்க; தைழயாயின- ற்காலத் த் 
தைழயா தவின; இனிேய இக்காலத் ; ெப வளக் ெகா நன் மாய்ந்ெதன - ெபாிய 
ெசல்வத்ைத ைடய தைலவன் இறந்தானாக;ெபா  ம த் - உண் ங்காைல மாறி; 
இன்னா ைவகல் உண் ம் - இன்னாத ைவகும் ெபா தின்கண் உண் ம்; 
அல் ப்ப உம் ல்லாயின - தம் அல் யிடத் ண்டாம் ல்லாிசியாய் உதவின; எ - . 
 
    தாம் இன் ங்காலத் ம் ன் ங்காலத் ம் ைணயா தவின வாதலான் 
அளியவாயினெவன ஆம்பைல ேநாக்கிக் கூறியவாறாயிற் . ெநல்லலா 

ணெலல்லாம் ல்ெலன்றல் மர . 
 
    விளக்கம்: இளமகளிர் ஆம்பற வாற்ெறா க்கப்பட்ட தைழ ைடய யணிந்  தம்ைம 
யழகு ெசய் ெகாள்வ  பண்ைடநாளில் இயல் ; "அயெவள் ளாம்ப லம்பைக 
ெநறித்தைழ தித்திக் குறங்கி ழ்மா றைலப்ப வ ம்" (கு ந். 293) என்  சான்ேறார் 
கூ தல் காண்க. ல்லாிசி த மா , "ெதான் தா த்த வம்பைகத் ெதாியற், 
சி ெவள் ளாம்ப லல்  ண் ம், கழிகல மகளிர்" ( றம். 280) என வ வதனா ம் 
அறியப்ப ம். ெநல்லாிசிேபாற் பயன் ப வதைனப் ல்ெலன்றதற்ேக  கூ வாராய், 
"ெநல்லலா...மர " என்றார். 
    ------ 
 
    249. ம்ைபச் ெசாகினனார் 
 
    ம்ைப ெயன்ப  இவர  ஊர் என ம், ெசாகினன் என்ப  இவர  ெபயெரன ம் 
ெகாள்க. ம்ைப ர் "ெதாண்ைட நாட் ப் ைப ாிளங் ேகாட்டத் ப் பட்ைடயநாட் த் 

ம்ைப ர்" (Nel. Ins. Sulur. 15) என் ம், தி ேவங்கடத் க்கண்ைமயி ள்ள 
தி ச்ெசாகி ர் (தி ச்சா ர்) (A.R. No. 452 of 1924) ெசாகின் ெரன்றிக ந்  
தி ச்ெசாகி ெரன ம வியி க்க ேவண் ெமன் ம், எனேவ இச் சான்ேறார் 
ெதாண்ைட நாட் ச் சான்ேறா ள் ஒ வராெமன் ம் ெசந்தமிழ்ச் ெசல்வி (23-4, 152.) 
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யில் ஆராய்ந்  காட்டப்பட் ள்ளன. ெசாகினன் - ெசாகினம் (நிமித்தம்) கூ பவன்; 
ெசாகினம் பிற்காலத்ேத சகுணம் என ம விவிட்ட . 
 
    இவர் ெபயர் ஏ களில் ம்பி ெசாகினனாெரன் ம், ம்ைபச் ெசாகினனாெரன் ம், 

ம்பி ேசாகீரனாெரன் ம் காணப்ப கின்றன. நற்றிைண ைரகாரர், ம்பி 
ேசாகீரனாெரன்பதன் ெபா ள் விளங்காைமயால் ம்பிேசர்கீரனாெரன்ப 
பதிப்பித்ததாக ைரககின்றார்; ம்பி ெசாகினனா ெரன்ேற டாக்டர் உ. ேவ. 
சாமிநாைதயர் குறிக்கின்றார். ெசாகினனார், ேசாகீரனார் என்  
பாடங்கைளக்காட் ம் ேசர்கீரனார் என்ப  விளக்கமாய் இ ப்ப  கண்  ன்ைனப் 
பதிப் க்கள் ம்பி ேசர்கீரனாெரன்  ெகாண்டன;சங்கவிலக்கியப் பதிப்பாள ம் இப் 
பாடேம ெகாண் ள்ளனர். "அம்ம வாழிேயா மணிச்சிைறத் ம்பி" (கு ந். 392) எனத் 

ம்பிையப் பாராட் ம், "ெகா ைய வாழி ம்பி" (நற். 277)என அதைன ெநாந் ம் 
கூறியவாற்றால் ம்பிெயா  ெதாடர் ைடய இவர  ெசான்னலம், ம்பிேசர் கீரனார் 
என்ற பாடத்ைத ஏற் க் ேகாடற்கு இடந்தந்  நின்ற . 
 
    இச் ெசாகினனார் கணவைன யிழந்தாள் ஒ த்தி ைகம்ைம ேநான்  ேமற்ெகாண் , 
அவ க்கு உண பைடப்ப  க தி ஒ  சிறிய இடத்ைத ஆவின் சாணத்தால் 
ெம குவ ம், அக்காைல யவள் ெநஞ்சு கணவைன நிைனந்  கலக்க றக் கண்ணீர் 
ெசாாிவ ம் கண்டார். அதைன அவர் கணவெனா  கூ  வாழ்ந்த காலத் க் 
கண் ந்ேதார் கூற்றில் ைவத்  இப் பாட்ைடப் பா ள்ளார். இதன்கண் அவள் 
கணவன் அகன்ற நாட் க்குத் தைலவன்; அவன் உயிர்வாழ்ந்த காலத் ப் பலெரா  
சூழ வி ந் ண் ம் பரந்த இடமாயி ந்த ; இப்ேபா  அவன் ேம லகம் 
ெசன்றதனால், அவள் தன் கண்ணீரால் ஆவின் சாணங்ெகாண்  ெம கும் 
சுளகுேபான்ற சிறிய இடமாயிற்  என்  இரங்கிக் கூ கின்றார். 
 
        கதிர் க் காரல் கீழ்ச்ேசற் ெறாளிப்பக் 
        கைணக்ேகாட்  வாைள மீநீர்ப் பிறழ 
        எாிப் ம் பழன ெநாித் டன் வைலஞர் 
        அாிக்குரற் றடாாியின் யாைம மிளிரப் 
        பைன கும் பன்ன சிைன திர் வராெலா          5 
        றழ்ேவ லன்ன ெவாண்கயன் கக்கும் 
        அகனாட் டண்ணல் காேவ ெந ைநப் 
        பக டங் கண்ணிப் பலெரா ங் கூ  
        ஒ வழிப் பட்டன்  மன்ேன யின்ேற 
        அடங்கிய கற்பி னாய் தன் மடந்ைத          10 
        உயர்நிைல லக மவன் க வார 
        நீறா  சுளகிற் சீறிட நீக்கி 
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        அ த லானாக் கண்ணள் 
        ெம கு மாப்பிகண் க ழ்நீ ராேன. 
        ------ 
 
    திைண ம் ைற  மைவ... ம்ைபச்ெசாகினனார் பா ய . 
 
    உைர: கதிர் க்கு ஆரல் கீழ்ச் ேசற்  ஒளிப்ப - கதிர் ைனேபா ம் க்ைக ைடய 
ஆரல்மீன் ேசற்றின்கீேழ ெச க; கைணக்ேகாட்  வாைள நீர் மீப் பிறழ - திரண்ட 
ேகாட்ைட ைடய வாைளமீன் நீர்ேமேல பிறழ; எாிப் ம் பழனம் ெநாித்  - எாிேபா ம் 
நிறத்தவாகிய ைவ ைடய ெபாய்ைககைள ெந ங்கி; உடன் - உடேன; வைலஞர் - 
வைலஞரானவர்; அாிக்குரல் தடாாியின் யாைம மிளிர - ஒ  நிரம்பா ஓைசைய ைடய 
கிைணயின  கேமேபா ம் யாைம பிறழ; பைன கும்பன்ன சிைன திர் 
வராெலா  - பைனயின  கும்ைபெயாத்த சிைன ற்றிய வராேலா ; உறழ் - 
மா ப ம்; ேவல் அன்ன ஒண் கயல் கக்கும் - ேவல்ேபான்ற ஒள்ளிய கயைல 
மகந் ெகாள் ம்; அகல் நாட்டண்ணல் கா - ன் அகன்ற நாட்ைட ைடய கு சில  
உண ; ெந ைந - ெந நைல நாளால்; பகல் இடம் கண்ணி - பகுத்த இடத்ைதக் க தி, 
பலெரா ங் கூ  ஒ வழிப் பட்டன் மன் - பல டேன இையந்  ஒ வழிப்பட்ட . 
அ  கழிந்த ; இன் -; அடங்கிய கற்பின் ஆய் தல் மடந்ைத - தன்கண்ேண 
யடங்கிய கற்பிைன ம் சிறிய த ைன ைடய மடந்ைத; உயர்நிைல லகம் 
அவன க வார - உயர்ந்த நிைலைமைய ைடய விண் லகத்ைத அவன் ெசன்  க 
அவ க்கு உண  ெகா த்தல் ேவண் ; நீறா  சுளகின் சீறிடம் நீக்கி - தியா ய 
சுளகளவாகிய சிறியவிடத்ைதத் ைடத் ; அ தலானாக் கண்ணள் - அ தலைமயாத 
கண்ைண ைடயளாய்; கண்க ழ் நீரான் ஆப்பி ெம கும் - தன் கண் க ழ்கின்ற 
நீராேல சாணாகத்ைதக் ெகாண்  ெம குகின்றாள், எ - . 
 
    ெம குமளவாயிற்ெறன்ற  ெபா ெளன ைரக்க. மன்: கழிவின்கண் வந்த . இ  
கண்டார் நிைலயாைம கூறி இரங்கியவா . 
 
    விளக்கம்: ஆரல்மீன் கூாிய க்கிைன ைடயதாக ன், அதைனக் "கதிர் க்காரல்" 
என்றார். நீர்க்கீழ்ச் ேசற்றிற் ைதந்  கிடப்ப  அதற்கியல் . "அள்ளல் நாைர யாரல் 
வா  மந்தணா ெரன்பேத" (தி ஞான. 237:6) எனச் சான்ேறார் கூ வ  காண்க. 
வாைள மீனின் மீைச ஈண் க் ேகாெடனப்பட்ட . "கைணக்ேகாட்  வாைளக் 
கமஞ்சூல் மடநாகு"(கு ந். 164) என்  பிற ம் கூ வர். எாிப் , எாிேபா ம் 
நிறத்ைத ைடய தாமைரப் . ெநாித்தலாவ , ேச  பிறழக் குழப் தல். அாித்த 
குரைல ைடயதாமைரப் . ெநாித்தலாவ , ேச  பிறழக் குழப் தல். அாித்த 
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குரைல ைடயதடாாிப் பைறேயாைச "ஒ  நிரம்பா ஓைச" ெயனப்பட்ட ; கம் ட் 
ேகாழியின் குரல்ேபா ம் ஓைச அாிக் குரேலாைச ெயன ணர்க; "ெவண் தற் கம் ள் 
அாிக்குரற் ேபைட" (ஐங். 85) என்  சான்ேறார் வழங்குப. "இன் " என்றதற்ேகற்ப 
" ன்" ெனன்ப  வ விக்கப்பட்ட . "ஆறிய கற்பின் அடங்கிய சாயல்" (பதிற். 16) 
என்றாற் ேபால அடங்கிய கற் க் கூறப்பட்ட . இப்பாட் ன் இைடேய சில 
ெசாற்க ம், அவற்றிற்குாிய உைர ம் சிைதந்தி க்கின்றன. பக டம் ன் ஒ  
வழிப்பட்டன் ; இன்  ெம குமளவிேல ந்த  என த் க் ெகாள்க என்பார், 
"ெம குமள வாயிற்ெறன்ற  ெபா ெளன ைரக்க" என்றார். 
    ------ 
 
    250. தாயங்கண்ணியார் 
 
    தாயன் என்பார்க்கு மகளாதல் ேதான்ற இவர் தாயங்கண்ணியார் எனப்ப கின்றார். 
கண்ணியார் என்ப  இவர  இயற்ெபயர். சங்க கால நல் ைசப் லைம 
ெமல் யலா ள் இவ ம் ஒ வர். டத்தாமக் கண்ணியார் என்றாற்ேபால இவர் 
ெபய ம் கண்ணியாெரன நிற்ற ன், இவைர ஆண்பாலராகக் க ேவா ம் உண் . 
கணவன் மாய்ந்தானாக, மைனவி ைகம்ைம ேமற்ெகாண்  ேநாற்  வந்தனள். 
சான்ேறாராகிய தாயங்கண்ணியார், அவள் கணவன் இ ந்த காலத் த் தாம் ெசன்றாற் 
ேபால இக்காலத் ம் ெசன்றார். ைகம்ைம ேமற் ெகாண்ட மைனவி ம் மக்க ம் 
மைனயின்கண் இ ந்தனர். அவர்கள  ெந மைனயாகிய 
தி நகர்ெபா விழந்தி ந்த . மைனயாட் ம் மழித்த தைல ம் வைள கழித்த 
வ ங்ைக ம் அல் யாிசி ண ம் உைடயளாய் இ ப்ப  தாயங்கண்ணி யார்க்கு 
மிக்க வ த்தத்ைத ண் பண்ணிற் . அப் ெப மைனயின் பண்ைட நிைல ம் அவர் 
நிைன க்கு வந்த . அைவெயல்லாம் நிைனத்தார்க்கு அைவ ஒ  பாட் வில் 
ெவளிப்பட்டன. அப் பாட்  இ : 
 
        குய்குரன் ம ந்த ெகா ந் ைவ ய சில் 
        இரவலர்த் த த்த வாயிற் ரவலர் 
        கண்ணீர்த் த த்த தண்ண ம் பந்தர்க் 
        கூந்தல் ெகாய்  கு ந்ெதா  நீக்கி 
        அல்  ணவின் மைனவிேயா னிேய          5 
        ல்ெலன்றைனயால் வளங்ெக  தி நகர் 
        வான்ேசா  ெகாண்  தீம்பால் ேவண் ம் 
        னித்தைலப் தல்வர் தந்ைத 
        தனித்தைலப் ெப ங்கா  ன்னிய பின்ேன. 
        ------ 
 
    திைண ம் ைற  மைவ... தாயங்கண்ணியார் பா ய . 



 125

 
    உைர: குய்குரல் ம ந்த ெகா ந் ைவ அ சில் - தாளிப்ேபாைச மிக்க ெகா விய 

ைவேயா  கூ ய அ சில்; இரவரர்த் த த்த வாயில் - இரவலைரத் தன்கண்ேண 
தைகத்த வாயி ைன ம்; ரவலர் கண்ணீர் த த்த தண்ண ம் பந்தர் - தன்னாற் 

ரக்கப்ப ேவார் கண்ணீைர மாற்றிய குளிர்ந்த நறிய பந்தாிைன ைடய 
மைனயிடத் ; கூந்தல் ெகாய்  - மயிைரக் குைறத் ; கு ந்ெதா  நீக்கி - குறிய 
வைளையக் கைளந் ; அல்  உணவின் மைனவிேயா  - அல் யாிசியாகிய 
உணைவ ைடய மைனயா டேன; இனி - இப்ெபா ; ல்ெலன்றைன - 
ெபா வழிந்தாய்; வளம் ெக  தி நகர் - ெசல்வம் ெபா ந்திய அ காகிய நகர; வான் 
ேசா  ெகாண்  - வான் ேசாற்ைறக் ெகாண் ; தீம்பால் ேவண் ம் - இனியபாைல 
ேவண் ம்; னித்தைலப் தல்வர் தந்ைத - ெவ ப்ைபத் தம்மிடத்ேத ைடய தல்வர் 
தந்ைத; தனித்தைலப் ெப ங்கா  ன்னிய பின் - தனியிடத்ைத ைடய றங்காட்ைட 
அைடந்தபின்; எ - . 
 
    ெகாய்  நீக்கி என் ம் விைனெயச்சங்கைள உணவிைன ைடய ெவன் ம் 
குறிப் விைனேயா  க்க. நகேர, நீ தல்வர் தந்ைத கா  ன்னியபின் 

ல்ெலன்றைன ெயனக் கூட் க. னித்தைல, கு மித்தைல ெயனி  மைம ம். 
 
    விளக்கம்: தன்கண் வந்த இரவலர்க்கு ேவண் ம் உணைவ நிரம்ப நல்கி அவைர 
மீளத் தம் மைனைய ேநாக்கித் தி ம்பிப் ேபாகாத வா  தன்கண்ேண இ த்தற்குாிய 
வி ப்பத்ைத ண்  பண் த ன், "இரவலர்த் த த்த வாயில்" என்றார். அல்லற்பட்  
ஆற்றா  அ  ெகாண்  வ ேவார்க்கு அல்லைலப்ேபாக்கி அவர் கண்ணீர் விட் க் 
க ழாமல் ஊக்குதல் பற்றி, " ரவலர் கண்ணீர்த் த த்த பந்தர்" என்றார். ரவலர் 
என்ற , ரக்கப்ப ேவார்ேமல் நின்ற . தி நகர் என்ற  அண்ைம விளி. வான்ேசா , 
ெவள்ளிய ேசா . தல்வர் தந்ைத, தல்வர்க்குத் தந்ைத. உணவின் மைனவி 
ெயன்றைத உணவிைன ைடய மைனவிெயன விாித் , விாிந்த உைடய ெவன் ம் 
குறிப் விைனேயா , ெகாய் , நீக்கிெயன் ம் விைனெயச்சங்கைள க்க என்  
கூ கின்றார் உைரகாரர். 
    ------------- 
 
    251. மாாிப்பித்தியார் 
 
    மாாிப்பித்தியார் என் ம் இப் ெபயர் மாற்பித்தியார் என் ம், மரற்பித்தியாெரன் ம் 
காணப்ப கிற . மாாிக்காலத்  மல ம் பித்திகத்ைதப்ெபாற் றத் ெதா த் ப் பா ய 
சிறப் க்குறித்  இவர்க்கு இப் ெபயெரய்திற் ப் ேபா ம். அப் பாட் க்கிைடத்தில . 
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இனி மாற்பித்தியாெரன்ேற ெகாண்  ேவ  ேவ  ெபா ள் கூ வா ளர். 
கழ் ாி ம் தல்வைர ம் அறம் ாி ம் சுற்றத்தாைர ம் ைடயனாய்ச் சிறப் ற 

வாழ்ந்த தைலமகெனா வன் காமஞ் சான்ற கைடக்ேகாட் காைலயில் ேப  
குறித் த் தவேமற்ெகாண்  காட் ல் உைறவானாயினான். அவன் ெபயர் ஏ களில் 
சிைதந் ேபாய்விட்ட . அவன் இல்வாழ்வில் இ ந்த காலத்  அவைனப்பா ச், 
சிறப்பித்தவாதலான், பித்தியார் ற  நிைலயில் சைட த் த் தவம் ாி ம் அவன  
தாபத நிைலைய வியந் ேநாக்கினார். அவன் அ வியில் நீரா க் காட்டகத்  
யாைனகள் ெகாண ம் விறகு ெகாண்  தீ ேவட்ப ம், அவன் யி ள்ள 
சைட கிடத்ேத கிடந்  லர்வ ம் கண்டார். கண்டார்க்கு அவன  இளைமக் 
காலத்  அழகிய இனிய ேதாற்றம் நிைனவிற்கு வந்த . அக்காலத்ேத அவைனக் 
கண்ட மகளிர் அவன்பால் ெகாண்டகாதற் காமத்தால் ெதா  ெநகிழ்ந்  உடம்  நனி 
சு ங்கி உயங்கிய ம் அவன் உயங்கா . வியங்கிய ம் நிைனவிற்கு வந்தன. 
அவற்ைற இந்த அழகிய பாட்டால் ெவளிப்ப த்தி ள்ளார். 
 
        ஓவத் தன்ன விட ைட வைரப்பிற் 
        பாைவ யன்ன கு ந்ெதா  மகளிர் 
        இைழநிைல ெநகிழ்த்த மள்ளற் கண் கும் 
        கைழக்க ெண வைர ய வி யா க் 
        கான யாைன தந்த விறகிற்          5 
        க ந்ெதற்ற ெசந்தீ ேவட் ப் 
        றந்தாழ் ாிசைட லர்த்  ேவாேன. 
        -------- 
 
    திைண: வாைக.: ைற: தாபத வாைக...மாாிப்பித்தியார்பா ய . 
 
    உைர: ஓவத்தன்ன இட ைட வைரப்பின் - ஓவியம் ேபா ம் 
அழகிைன ைடத்தாகிய இட ைடய இல் ன்கண்; பாைவ யன்ன கு ந்ெதா  மகளிர் 
- ெகால் ப்பாைவ ேபான்ற வ விைன ைடய சிறிய வைளயணிந்த மகளி ைடய; 
இைழ நிைல ெநகிழ்த்த மள்ளன் கண் கும் - அணிகலன்கைள அைவ 
நிற்கும்நிைலயினின் ம் கழ ம் வைக ஆதரஞ் ெசய்தவைனக் கண்ேடாம்; கைழக்கண் 
ெந வைர அ வி யா  - ங்கி டத்ைத ைடய ெந ய மைலயிடத்  அ வி நீைர 
யா ; கான யாைன தந்தவிறகின் - காட்  யாைன ெகாண் வரப்பட்ட விறகால்; 
க ந்ெதறல் ெசந்தீ ேவட்  - மிக்க ெவம்ைமைய ைடயெசந்தீைய ேவட் ; றந்தாழ் 

ாிசைட லர்த் ேவான் - கின்கண்ேண தாழ்ந்த ாிந்த சைடையப் 
லர்த் ேவான்; எ - . 

 
    ஆ  ேவட் ப் லர்த் ேவான் என இைய ம். ன்  இைழெநகிழ்த்த மள்ளற் 
கண்ேடம்; அவன் இப்ெபா  றந்தாழ் ாிசைட லர்த்தா நின்றான் என அவைனக் 



 127

கண்  வியந் கூறியவா . பாைவ ெயன்ற  பிறி  எவ் ணர் மின்றிக் 
காமேவட்ைகயாகிய ஒ  குறிப்பிைன. கானயாைன தந்தவிறெகன்ற , இவன் தவ 
மிகுதியான், அ ம் ஏவல் ெசய்தல். 
 
    விளக்கம்: ஓவம், ஓவியம். உைரயாசிாியரான ேபராசிாியர், "ஓவத்தன்ன 
இட ைடய வைரப்பின் என் ழி அந் நகாின ெசயற்ைக நலந்ேதான்றக் 
கூறினைமயின், அதற்கு நிைலக்களன்நலனாயிற்" (ெதால். உவ. 4) ெறன்பர். 

ெவனப்ப வ  தாமைரயாதல் ேபாலப் பாைவ ெயன்ற  
ெகால் ப்பாைவக்காயிற் . ெகால் ப் பாைவ, ெகால் மைலயில் தத்தாற் காமக் 
குறிப் க் கிளரப் ணர்க்கப்பட்ட பாைவ. கு ந்ெதா  ெயன்றதில் கு ைம மகளிர  
இளைம ணர்த்திற் . மள்ளன்என்ற , மகளிர் ெதா  ெநகிழ்ந்  வ ந்தத் தான் 
வ ந்தாெதா கிய சிறப் ப்பற்றி. மள்ளன் இைளய மாம். கைழக்கண் - ங்கில் 
வள ம் இடம். கானயாைன, ெதாழிற் பயிற்சியின்றிக்ெகான்ேன காட் ல் பிறந்  
வளர்ந்த யாைன; இத்தைகயயாைன ம் அவன் தவமிகுதியால் ஏவல் ெசய்வ  
உணர்த்தியவாறாயிற்  "ெசந்தீப் ேபணிய னிவர் ெவண்ேகாட் க்களி  
த விற்கின்...மைலகிழ ேவாேன" (ெப ம் பாண். 498 - 500) என் பிற ம் குறிப்ப  
காண்க. ாிசைட: இறந்தகாலந் ெதாக்கவிைனத்ெதாைக. ாிசைட லர்தற்குக் 
க ந்ெதறல் ெசந்தீ ைண யாதல் அறிக. கண் கும்: இறந்தகாலத் 
தன்ைமவிைன ற் . 
    ------ 
 
    252. மாாிப்பித்தியார் 
 
    ேமேல கண்ட தமிழ்த்தாபதன், மகளிர் இைழ ெநகிழ்த் க் காமக்கலவிப் ேபாாில் 
திண்ைம ைடயனாய் விளங்கிய திறத்ைத ெய த்ேதாதிக் காட் ல் அவன் 
தவேமற்ெகாண்ெடா குவைத மாாிப்பித்தியார் இனிய பாட்டால் பாராட் ய  
ேகட்டசான்ேறார் சிலர், "இத்தாபதன் பண்  மணம் ாிந்  இல்வாழ்ந்த காலத்தில் 
ஒ கிய திறம் யா ?" என்  வினவினர். அதைன ம் நன்கறிந்தவராதலால், மாாிப் 
பித்தியார், "ெசால்ேவன், ேகண்மின்" என ைரத்  அவைனக் காட் னார். அவன் 
அ வியில் பலகா ம் நீரா தலால் அவன் தைலயி ள்ள சைட தில்லந்தளிர்ேபால 

ற்ெகன்  ெபா விழந்  காணப்பட்ட . அவன் ஆங்காங்குச் ெசறிந்தி ந்த 
தாளியிைலையப் பறித் க்ெகாண் ந்தான். "மைனவாழ்வில் இவன் தன் 
மைனயாள்பால் ேபராக் காத ைடயனாய் ஒ கினான். ஓ வ  குறித் ம் ெபா ள் 
குறித் ம் பைக தணிக்கும் விைன குறித் ம் ேபார் ேமற்ெகாண்ட ேவந்தாிைடேய சந்  
ெசய்தற்கும் இவன் பிாிந்ெதா கிய ண் . இவன் மைனயாள் இவன  பிாிைவச் 
சிறி ம் ஆற்றாத சிறந்த காத ைடயள். பிாி ங்கால் அவள் ெதளியத்தக்க 
ெசாற்கைளச் ெசால் த் தன் பிாிைவ ஆற்றியி க்குமா  பண்ணினான்; அவட்குத் 
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தன்பால் ஊட ண்டாயி ம்அவ் ட ல் ேத ம் பா ம் ேபா ம் ெசஞ்ெசாற்கைள 
வழங்கிஅவைளத் ெதளிவித் த் தன் ெசால்வழி யைமந்ெதா குமா  பண்ணினான். 
இவ்வா  தன் ைடய இனிய ெசாற்களால் தன்மைனயாளின் மனத்ைதத் தன்பாற் 
பிணித்  நல்லறம் ாிந்தான்" என்ற க த்தைமய இந்தப் பாட்ைடப் பா க் காட் னார். 
 
        கறங்குெவள் ள வி ேயற்ற  னிறம்ெபயர்ந்  
        தல்ைல யன்ன ல்ெலன் சைடேயா 
        டள்ளிைலத் தாளி ெகாய்  ேமாேன 
        இல்வழங்கு மடமயில் பிணிக்கும் 
        ெசால்வைல ேவட் வ னாயினன் ன்ேன.          5 
        -------- 
 
    திைண ம் ைற  மைவ. அவைன அவர் பா ய . 
 
    உைர: கறங்கு ெவள்ள வி ேயற்ற ன் - ஒ க்கும் ெவள்ளியஅ விநீைர ஏற்றலால்; 
நிறம் ெபயர்ந்  - பைழய நிறம் மாறி; தில்ைல அன்ன ல்ெலன் சைடேயா  - 
தில்லந்தளிர் ேபான்ற ற்ெகன் சைடேயா  கூ  நின் , அள் இைலத் 
தாளிெகாய் ேமாேன - ெசறிந்த இைலைய ைடய தாளிையப் பறிப்ேபான்; இல் 
வழங்கும் மடமயில் பிணிக்கும்- மைனயின்கண் இயங்கும் மடப்பத்ைத ைடய மயிைல 
அகப்ப த்திக்ெகாள் ம், ெசால் வைல ேவட் வனாயினன் ன் - ெசால்லாகிய 
வைலைய ைடய ேவட்ைடக் காரனாயினன் ன் ; எ - . 
 
    இ ம் அவன் நிைலைமையக் கண்  வியந்  கூறிய . 
 
    விளக்கம்: கல்லைலத்  இ ெம ம் ஓைச டன் ம் அ விெதளிவாய் 
ெவள்ளிதாதலால், "கறங்கு ெவள்ள வி" ெயன்றார். ெபயர்ந்ெதனேவ பைழய நிறம் 
மாறின்ைம ெபற்றாம். அள்ளிைல- ெசறிந்த இைல. மைனயாைள மயில் என்றைமயின்; 
அதற்ேகற்பத் தன்ைனயின்றி யைமயாதவளாகச் ெசய்த மள்ளைன, "மயில்பிணிக்கும் 
ெசால் வைல ேவட் வனாயினன்" என்றார். "ேவட் வனாயினன் ன்ேன" 
என்றதனால் இப்ேபா  சைடேயா  தாளி ெகாய்ேவானாயினன் என்றார். 
ெகாய் ேமான் என்றேத நிகழ் கால ணர்த்தி நிற்ற ன் இப் ேபாழ்ெதனக் 
கூறாராயினர். இதைன "நா  வழக்கிற் றாபதப் பக்கம்" (ெதால். றத். 5) என 
இளம் ரணர் காட் வர். ேபராசிாியர் இதைனப்பிறன்கட்ேடான்றிய அைச  பற்றிய 
அவலச் சுைவக்கு (ெமய். 5) ேமற்ேகாளாகக் காட் வர். ெகாய் ேமான் 

ன்ேனேவட் வனாயினன் என இைய ம். 
    --------- 
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    253. குளம்பந்தாயனார் 
 
    தாயனார் என்ப  இப் பாட் ைனப் பா ய ஆசிாியர் இயற்ெபயர். இவர் தந்ைத 
ெபயர் குளம்பன் என்ப . குளம்பன் மகன்தாயனார் என்ப  குளம்பந்தாயனார் என 
வந்த ; குளம்பன்என் ம் இயற் ெபயர் மக்கள் ைறயில் தாயனார் என்ற 
ெபயர்வரேவ, ஈற்  அன்சாாிைய ெகட்  அம்ெமன் ம் சாாிையெபற் க் குளம் 
பந்தாயனாெரன வ ம்; இதற்குவிதி, "அப்ெபயர்ெமய்ெயாழித்  அன்ெக  வழி ம், 
நிற்ற ம் உாித்ேத அம்ெமன்சாாிைய. மக்கள் ைற ெதாகூஉம் ம ங்கி னான" (பள்ளி. 
55) ெதால்காப்பியனார் கூ வதனால் அறியலாம். குளம்பன் என் ம் ெபயர் 
இைடக்காலத் ம் குழம்பன் என மக்கட்கு இடப்பட் ள ; "சிவப்பிராமணன் 
பாலாசிாியன் சாத்தன் சிவப்பிாியனான குழம்பன் நாயகன்" (S.I.I. Vol. VIII. No.3330) 
எனவ தல் காண்க. குளம்பனாெரன்ெறா  நல் ைசச் சான்ேறார் நற்றிைண பா ய 
ஆசிாியர் வாிைச ட் காணப்ப கிறார். அவாின் ேவ ப த்தற்குக் குளம்பனார் 
மகனார் தாயனாெரன்னா  குளம்பந்தாயனார் என்  சான்ேறார் இவர் ெபயைரக் 
குறித்தி க்கின்றனர். 
 
    தைலமகெனா வன் ேபார்க்குச் ெசன்  களத்திற்பட்  ழ்ந்தான். அச் 
ெசய்தியறிந்த அவன் மைனவி களத் க்குச் ெசன்  அவன் கிடப்ப  கண்  கதறிப் 

லம்பினாள். அவள் அவைன ேநாக்கி, "நின்ேனா  உடன் வந்த இைளய ரர் 
ேபாாிற்கலந்  விைனெசய்கின்றனர். நீேயா இனி யான் இவேரா  கூடமகிேழன் 
என் இறந் பட்டாய்.இனி யா ம் இறந் ப வைத வி த்  நின்இறப்ைப, என் 
ைகையத் தைலேமல் ேமாதிக்ெகாண்  ஊர்க்குட்ெசன்  நின் சுற்றத்தார்க்குத் 
ெதாிவிப்ேபேனா; யா ெசய்ேவன்; எனக்குச் ெசால் வாயாக" எனக் கைரந் கி 
வினவினாள். இதைனக் கண் ந்த தாயனார் இப் பாட் ன்கண் குறிக்கின்றார். 
 
        என்றிறத் தவலங் ெகாள்ள னிேய 
        வல்வார் கண்ணி யிைளயர் திைளப்ப 
        நகாஅெலன வந்த மாேற ெயழாெநற் 
        ைபங்கைழ ெபாதிகைளந் தன்ன விளர்ப்பின் 
        வைளயில் வ ங்ைக ேயாச்சிக்          5 
        கிைளயி ெளாய்வேலா, கூ நின் ைரேய. 
        ------- 
 
    திைண: ெபா வியல்; ைற: பாைல - குளம்பந்தாயனார் பா ய . 

பாைலயாவ : "காம் யர் கடத்திைடக் கணவைனயிழந்த ங் ெகா யாிைவ 
லம் ைரத்தன் ". 
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    உைர: என் திறத்  அவலம் ெகாள்ளல் இனி-நின்ைனப் பிாிந்  ஆற்ேறனாகின்ேறன் 
என் ைடய திறத்  வ த்தங் ெகாள்ளா ெதாழிவாயாக இப்ெபா ; வல் வார் 
கண்ணி இைளயர் திைளப்ப-வ ய வாராற் சுற்றப்பட்ட கண்ணிைய ைடய 
நின்ேனா  கூ  விைளயாடப்ேபாந்த இைளேயார் விைளயாடா நிற்ப; நகாஅல் என 
வந்த மா -அவேரா  நகுகின்றிேலெனன்  க தவந்த நின் இறந் பாட்ைட; 
ெநல்எழா ைபங்கைழ ெபாதிகைளந்தன்ன-ெநல்ெலழாத பசிய ங்கில் 
பட்ைடெயாழித்தாற் ேபான்ற; விளிர்ப்பின் வைளயில் வ ங்ைக ஓச்சி-ெவ த்தி ந்த 
வைளயில்லாத வறிய ைகையத் தைலேமேல ஏற்றிக் ெகாண் ; கிைள ள் ஒய்வேலா-
நின் சுற்றத்திடத்ேதெச த்தச் ெசல் ேவேனா இன் ம் இறந் ப னல்ல ; நின் 
உைரகூ -நின் வார்த்ைதைய எனக்குச் ெசால் வாயாக; எ - . 
 
    அவல ெமன்ற , பிாிந்த வழி ஆற்ெறெனன்  வ ந் ம் அவலத்ைத கூ  நின் 
உைரெயன அவன் ெசாற் ேகட்டல் வி ப்பினாற் கூ வாள் ேபான்  மயங்கிக் 
கூறியவா . 
 
    விளக்கம்: நின்ைனப் பிாிந்  ஆற்ேறனாகின்ேறன் என்ப  அவலெமன்றதனால் 
ெபறப்பட்டெதனக் காட்டற்கு "அவலெமன்ற ...அவலத்ைத" ெயன்  உைரகாரர் 
கூ கின்றார். அவலம் மிக்க வழி, வாய்திறந்  ேபசவியலாைம ண்டாகுமாதலால், 
ெசாற்ேகட்கும் வி ப்பத்தால் "என்திறத் தவலங் ெகாள்ளல் இனி" என்றாள். நகுதல், 
விைளயாட் க் குறித்  நின்ற : "நைகேய ம் ேவண்டற்பாற் றன் " (குறய், 871) 
என்றவிடத் ப்ேபால. மா -இறந் பா . எழாெநல் என்ற  ங்கிற்கு ெவளிப்பைட. 
ெபாதி, ஈண் ப் ெபாதிந்தி க்கும் ேதாலாகிய பட்ைடேமல் நின்ற . வைளகிடந்த 

ன்ைகயிடம், அ  நீங்கியேபா , வைளவ வில் ெவ த்தி ப்பதற்குப் பட்ைட 
நீங்கிய ங்கில் பட்ைட வ வில் ெவ த்தி ப்ப  உவமமாயிற் . ெச த் தல், 
ெதாிவித்தல், தா ம் இறந் படத் ணிந் ள்ளைம ேதான்ற "அவலங் ெகாள்ளல்" 
என்ற  ெகாண்  "ஒய்வேலா" என்றாளாக, "இறந் ப னல்ல " என உைரகாரர் 
உைரப்பாயினர். இறந்தவைனக் "கூ " என்கின்றைமயின் "மயங்கிக் கூறியவா " 
என்றார். 
    ------ 
 
    254. கயமனார் 
 
    கயமனார் என் ம் இச் சான்ேறார். ேசாழநாட் னர். கயெவன்ப  ெப ைமப் 
ெபா ணர்த் ம் ெசால்லாதலால், கயமனாெரன்ப  ெபாியவெரன் ம் 
ெபா ளதாம். இவர் பா யபாட் க்கள் பல ஏைனத் ெதாைக ல்களி ம் உள்ளன. 
அப்பாட் க்களில் தாயாின் தாய்ைம யன்பின் திறத்ைதப் ெபாி ம்எ த் ப் 
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ேபசி ள்ளார். ேசாழநாட் ல் கு க்ைகையத் தைலநகராகக்ெகாண்  திதியன் என்பான் 
வாழ்ந்  வந்தான். அவன  காவல் மரம் ன்ைன. அன்னி ெயன் ம் ேவெறா வ ம் 
இந் நாட் ல் வாழ்ந்தான். இ வர்க்கும் எவ்வைகயாேலா ேபா ண்டாயிற்  அதில் 
அன்னிெயன்பவன் திதியெனா  கு க்ைகப் பறந்தைலயில் ேபா டற்றித் 
ெதாைலந்தான். ெதாைல ங்கால், திதியன  காவல் மரத்ைத அன்னி ெவட்  

ழ்த்தினான். இச் ெசய்திையக் கயமனார் குறிக்கின்றார். 
 
    ேபார் வில் படா  எஞ்சிய மறவ ள் இைளய ம் திய மாகிேயார் பல ம் 
தத்தமக்குாிய இடஞ்ெசன்  ேசர்ந்தனர். ஒ ர ைடய மைனவி ேபார்க்குச் ெசன்ற 
தன் கணவன், மீளவாராைம கண்  ேபார்க்களத் ச் ெசன்றாள். அங்ேக அவன்மார்பிற் 

ண்பட்  மாண்  கிடந்தான். கவிழ்ந்  கிடந்த அவைன அவள் க்கியி த்தி, "அன்ப, 
மார்  நிலத்திற்பட இச்சுரத்திைடேய கிடக்கின்றாய்; யான் எ க்க ம் 
எ கின்றாயில்ைல. யான் வைள கழித்  என் வ ங்ைகையத் தைலேமல் 
ைவத் அ ெகாண்ேட நம் ைடய ர் ேநாக்கி, ‘இைளயனாகிய என்காதலன் 
இங்ஙனமாயினன்‘ என்  ெசால் ப் லம்பிச் ெசல்ேவன்; யான் மைனக்குச் ெசன்  
ேச ன் சுற்றத்தார் பல ம் சூழ்ந்  ெகாள்வர்; நின் ெசல்வத்ைத ம் தைலைமைய ம் 
சிறந்ேதாதி மகிழ் ம் நின் தாய் ேகட்பாளாயின், அவள் என்னாவாள்; ஐேயா, 
இ ேவா நின் " என்  அரற்றிய அரவலத்ைத ஆசிாியர்கயமனார் கண்டார். 
இஃ  அவர் ெநஞ்சில் நன்கு பதிந் விடேவ, ஒ  பாட்டாய் ெவளி வ வதாயிற் . 

ழ்ந்த ேபார்மறவன் ெபயர் ஏ களில் சிைதந்  ேபாயிற் . 
 
        இைளய  திய ம் ேவ லம் படா 
        எ ப்ப ெவழா அய் மார்பமண் ல்ல 
        இைடச்சுரத் தி த்த மள்ள விளர்த்த 
        வைளயில் வ ங்ைக ேயாச்சிக் கிைள ள் 
        இன்ன னாயின னிைளேயா ெனன்           5 
        நின் ைர ெசல்  மாயின் மற்  
        ன் ர்ப் ப னிய ேகாளி யாலத் ப் 
        ள்ளார் யாணர்த் தற்ேற ெயன்மகன் 
        வள ஞ் ெசம்ம  ெமமக்ெகன நா ம் 
        ஆனா  க  மன்ைன          10 
        யாங்கா குவள்ெகா லளிய டாேன. 
        --------- 
 
    திைண ம் ைற  மைவ......கயமனார் பா ய . 
 
    உைர: இைளய ம் திய ம் ேவ லம் படர-இைளேயா ம் திேயா ம் 
ேவற் நிலத்ேத விலங்கிப்ேபாக; எ ப்ப எழாஅய்-யான் எ ப்ப ம் நீ எ ந்திராயாய்; 
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மார்பம் மண் ல்ல-நின  மார்பம் நிலத்ைதப் ெபா ந்த; இைடச்சுரத்  இ த்த மள்ள-
சுரத்திைட ேமம்பட ழ்ந்தஇைளேயாய்; விளர்த்த வைளயில் வ ங்ைக ேயாச்சி-
ெவ த்த வைளயில்லாத வறிய ைகையத் தைலேமேல ைவத் ; கிைள ள்-
சுற்றத்தின்கண்; இன்னனாயினன் இைளேயான் என்  நின் ைர ெசல் மாயின்-
இத்தன்ைமயனாயினான் இைளயெனன்  யான்ெசால்ல நின் இறந் பா  கூ ய 
வார்த்ைத ெசல் மாயின்; ன் ர் ப னிய ேகாளி ஆலத் -ஊர் ன்னர்ப் ப த்த 
ேகாளியாகிய ஆலமரத்தின்கண்; ள்ளார் யாணர்த்தற் - ள் க்குள் மிகும் 

வ வாைய ைடய அத்தன்ைமத் ; என் மகன் வள ம் ெசம்ம ம் எமக்ெகன-
என் ைடய மகன  ெசல்வ ம் தைலைம ம் எமக்ெகன் ; நா ம் ஆனா  க ம் 
அன்ைன-நாேடா ம் அைமயா  க ம் நின் ைடய தாய்; என்னாகுவள்ெகால் 
அளியள்தான்-எவ்வாறாவாள் ெகால், அவள் இரங்கத்தக்கவள் தான்; எ - . 
 
    வள ம் ெசம்ம ம் ள்ளார் யாணர்த்தற்  என்ற , ள்ெளல்லாம் ெசன்ற க 
ஆலமரம் பயன்பட்  நின்றாற்ேபால இவ ம் தன் சுற்றத்தா ம் பிற ம் நாட்டா ம் 

க ம்ப  நின்றைம ேதான்ற நின்ற . நின் ைர ெசல் மாயின் யாங்காகுவள்ெகால் 
என்ற க த் , யான் நீ இறந் பட்டவா  ெசால் ன், அன்ேற அவள் வ த்த வன்; 
அ  யான்மாட்ேடெனன்பதாம். ன் ர், ன் ெமாழி நிைலயல். மற் : அைசநிைல. 
 
    விளக்கம்: சுரத்திைட ெயன்ப  இைடச்சுரெமன ன்பின்னாகத் ெதாக்க ; ஈண்  
ேபார்க்களத்தின்ேமல் நின்ற . இறந்  கிடந்தானாக அதனால் மயங்கிக் கூ தலால், 
"எ ப்ப எழா அய்" என் ம், இறந்தாெனனக் கூற வி ப்பமின்ைமயின், "இன்ன 
னாயினன் இைளேயான்" என் ம் கூறினாள். உள் ெரன்றாற்ேபால 

ன் ெரன்றார். தன் கணவைன ம் உளப்ப த் மா  ேதான்ற, "எமக்ெகன" என்  
தாய் கூ வள். நின் உயிைரப் பற் க் ேகாடாகக்ெகாண்  வாழ்கின்றள் நின் தாய்; 
அவள் இறந் ப த ம் ஒ தைல ெயன்றற்கு "அன்ைனெயன்னா குவள்ெகால் 
அளியள்" என்றாள். அவ யி ம் தன் யி ம் ேவெறான்னா  ஒன்றிய காதல 
ளாத ன், அவ ைடய அன்ைன ம் தனக்கு அன்ைனயாகக் ேகாட ன், நா ம் 
ஆனா  க ம் அன்ைனெயன்னா குவள் ெகால்ெலனப் ெபா ப்படக் கூறினாள். 
காதலன் ைகப் பற்றிய "அன்ைன ம் அத்தைன ம் அன்ேற நீத்தாள்" (தி நா. 239:7) 
என்  சான்ேறார்கள் உைரப்ப  பற்றி ம் சங்க இலக்கியங்களிற் காணப்ப ம் வழக்கு 
ேநாக்கி ம் ஓர்ந்  ெகாள்க. 
    ------ 
 
    255. வன்பரணர் 
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    ஆசிாியரான வன்பரணர் தி ச்சிராப்பள்ளிக்கு அண்ைமயி ள்ள ெந ங்களம் 
என் ம் ஊாினரான ெந ங்களத் ப் பரணெரன ம், இவர் ஓாியின் வன்ைமைய 
அவன் வின்ேமேலற்றி வல்விேலாாிெயனச்சிறப்பித் ப் பா யதனால் 
வன்பரணெரன்  கூறப்ப வாராயினெரன ம் ெசந்தமிழ்ச் ெசல்வியில் (சிலம் : 
23.பரல்.12) ஆராய்ந்  காட் னாம். 
 
    தைலமகெனா வன் ேபாாில் ண்பட்  ழ்ந்  மாண்டான். அவன் தி ம்ப 
வாராைமயால் ெப ங்கலக்க ற்ற அவன் மைனவி அவன் ழ்ந்த இடத் க்குச் 
ெசன்றாள். அந்த இடம்  த யெகா ய விலங்குகள் வா ம் காட்ட ேக 
இ ந்த . கணவைனக் கண்ட ம், அவ க்குண்டான ைகயற  ெபாிதாயிற் . அவன் 
உடைலத் த விக் கண்ணீர் ெசாாிந்  கலங்கினாள். "அன்ேப, நின்ைனக் கண்  
வ ந் ம் யான் ‘ஐேயா’ என வாய்விட் க் கதறிய ேவன்; அந்த ஓைசேகட் க் 
காட் ள்ள கள் வந் நின் உடைலக் ெகாண் ேபாய்வி ம்; பின்  யான் 
அதைன ங் காணப்ெபறா  ஒழிேவன்; இந்த அச்சத்தால் கதறிப் 

லம் கின்ேறனல்ேலன்; நின்ைன எ த் க்ெகாண்  ேபாகலாேம ெயனின், நின  
அகன்ற மார்  ெபாிதாைகயால் என்னால் இயலா ; ஒ  தீங்கும் ெசய்தறியாத 
என்ைன இப்ெப ந் யரத் ள் அ த்தி ந க்க விக்கும் கூற்றம் என்ைனப் ேபாலப் 
ெப ந் ன்பம் உ வதாக; நீ என் ைடய வைளயணிந்த ைககைளப் பற்றிக்ெகாண்  
ெமல்ல நடந்  வ க; யாம் இம் மைலைய◌ின் நிழைல யைடயலாம்; ெவயில் ெவம்ைம 
வ த்தா " எனக் குைழந்  ெமாழிந்தாள். இக் காட்சி வன்பரணர் உள்ளத்ைதக் 
குைழவித்த . அக் குைழவின் வ ேவ இப்பாட் . இப்பாட் ைடத்தைலமகன் ெபயர் 
ெதாிந்தில . 
 
        ஐேயா ெவனின்யான் யஞ் சுவேல 
        அைணத்தனன் ெகாளிேன யகன்மார் ெப க்கவல்ேலன் 
        என்ேபாற் ெப விதிர்ப் க நின்ைன 
        இன்னா ற்ற வறனில் கூற்ேற 
        நிைரவைள ன்ைக பற்றி          5 
        வைரநிழற் ேசர்க நடத்திசிற் சிறிேத. 
        ------- 
 
    திைண ம் ைற  மைவ........வன்பரணர் பா ய . 
 
    உைர: ஐேயா எனின் - ஐேயாெவன்  அரற் ேவனாயின்; யான் அஞ்சுவல் - 
அவ் ைரவழிேய வந்  நின் உடம்பாயி ம் யான் காணப்ெபறாமல் 
ஏதஞ்ெசய் ேமாெவன்  ைய யஞ்சுேவன்; அைணத்தனன் ெகாளின் - இவ்விடத்தி 
னின் ம் எ த் க் ெகாண்  ேபாேவெனன்  நிைனப்பின்; அகல்மார்  
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எ க்கவல்ேலன் - நின  அக ய மார்ைப எ க்கமாட்ேடன்; என்ேபால் ெப விதிர்ப்  
உ க - என்ைன ெயாப்பப் ெபாிய ந க்கத்ைத உ வதாக; நின்ைன இன்னா ற்ற 
அறனில் கூற்  - உன்ைன யிறந் ப ம் பாிசு வந்  தாக்கிய அறமில்லாத கூற் ; 
வைர நிழல் ேசர்கம் - யாம் மைலயின  நிழற்கண்ேண அைடேவமாக; நிைரவைள 

ன்ைக பற்றிச் சிறி நடத்திசின் - என  நிைரத்த வைளைய ைடய 
ன்ைகையப்பி த்  ெமல்ல நடப்பாயாக; எ - . 

 
    நடவாெயன் ம் ன்னிைல விைனச்ெசால் சின்ெனன் ம் இைடச்ெசால்லான் 
அைசக்கப்பட்  நின்ற . 
 
    விளக்கம்: யான் காண இ ப்ப  நின் உடம்ேபயாயி ம், அதைன ம் யான் காண 
இயலா  ேபாகுேமெயன்  அஞ்சுகின்ேற ெனன்பாள் " யஞ்சுவல்" என்றாள். 
இன்னா , இறந் பா . "இன் யிர் கழிவி ம் நனியின்னா " (நற். 227) என் ம், 
"சாத ன் இன்னாத தில்ைல"(குறள். 230) என் ம் சான்ேறார்விதந்ேதா த ன், 
சாக்கா  ஈண்  இன்னா  எனப்பட்ட . உற்ற என்ப  உ வித்த என் ம் 
ெபா ள . இறந்த உடம் கண்  மயங்கிக் கூ கின்றாளாதலால் "சிறி  நடத்திசின்" 
என்  ெசால் கின்றாள். எனேவ, அவைன அவள் ெமல்லச் சுமந்  ெகாண்  
ெசல் மா  ெபற்றாம். நடத்திசின் என்பதில் சின் ன்னிைலயைச; எஞ்சி நிற்கும் 
நடத்தி ெயன்ப  நடவாய் என ம்ெபா ட் . "இகு ஞ் சின் ம் ஏைனயிடத்ெதா ந், 
தகுநிைல ைடய என்மனார் லவர்" (ெதால். இைட 27) என் ஆசிாியர் கூ தல் 
காண்க. அவல மிகுதியாற் பிறக்கும் அரற்றாத ன் இரண்டாம  நீண்  
ெந ல யாமா  காண்க. 
    -------- 
 
    256. தனிமகள் லம்பிய பாைல 
 
    இப்பாட்ைடப் பா ய ஆசிாியர் பாட் ைடத்தைலவி ெபய ம் ெதாிந்தில;அதனால், 
இப் பாட் ன்கண் அைமந்த ைறேநாக்கி, "தனிமகள் லம்பிய பாைல" ெயனப் 
ெபயர் ெகாள்ளப் பட்ட . தனிமகள் ஒ த்தி தன் காதற்ெகா ந டன் சுரத்திைட வந்  
ெகாண் க்ைகயில், ெகா நன் ஆண்  உண்டாகிய ேபாாின் கண் வி ப் ண்பட்  
உயிர் ெகா த் ப் கழ் ெகாண்டான். அதனால் தனிைம ற் க் ெகா  ெகாம்பிழந்த 
ெகா ேபால் வ ந் ம் அவள், கலம் ெசய் ம் ஊர்க்குயவைன ேநாக்கி, 
"ேவட்ேகாேவ,சிறப் ண்டாகப் ேபாாிைட மாண்டாைர ஈமத்ேத தாழி கவித்  ைவப்ப  
குறித்  ேவண் ம் தாழியாகிய கலத்ைதச் ெசய்பவனாத ன், நின்பால் 
ேவண் வெதான் ண் . இப்ேபா  என் ெகா நைனக் கவித்தற்குத்தாழிெயான்  
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ேவண் ள ; நின்பால் இ ப்ப  ஒ வைரக் கவித்தற்குாிய அகல ைடய . 
சகடத்ைதக் ெகாண்ேடகும் உ ைள (சக்கரம்) யி ள்ள ஆர்க்காைலப் 
ெபா ந்தியி க்கும் பல் ெயான் , அவ்வார்க்காைல நீங்காமல் பற்றிக்ெகாண்  
வ வ ேபாலயா ம் என் ெகா நைனத் ெதாடர்ந்  வந் ள்ேளன். என்ைன ம் 
ேசர்த்  ஒ ங்ேக கவிக்கக்கூ ய அகல ைடயதாக என்பால் அ ள்கூர்ந்  
ெசய்வாயாக" என ேவண் னாள்,அவ்ேவண் ைக இப்பாட் ன் ெபா ளாக 
அைமந் ள்ள . 
 
        கலஞ்ெசய் ேகாேவ கலஞ்ெசய் ேகாேவ 
        அச்சுைடச் சாகாட் டாரம் ெபா ந்திய 
        சி ெவண் பல்  ேபாலத் தன்ெனா  
        சுரம்பல வந்த ெவமக்கு ம ளி 
        வியன்பல ரகன்ெபாழி லீமத் தாழி          5 
        அக  தாக வைனேமா 
        நனந்தைல ர்க் கலஞ்ெசய் ேகாேவா. 
        -------- 
 
    திைண ம் ைற  மைவ........... 
 
    உைர: கலம் ெசய் ேகாேவ கலம் ெசய் ேகாேவ - கலம் வைன ம் ேவட்ேகாேவ கலம் 
வைன ம் ேவட்ேகாேவ; அச்சுைடச் சாகாட்  ஆரம் ெபா ந்திய - சகடம் ெச த் ம் 
உ ளின்கண் ஆரத்ைதப் ெபா ந்தி வந்த; சி  ெவண் பல் ேபால - சிறியெவளிய 
பல்  ேபால; தன்ெனா  சுரம்பல வந்த எமக்கும் ெந நைல நாளால் பல சுர ம் 
தன்ேனா  கழிந்  வந்த எமக்கும்; அ ளி அ ள்பண்ணி; வியன் மலர் அகன் ெபாழில் 
ஈமத்தாழி - யா ம் அவேனா  கூ யி க்கும்ப  ெபாியபரப்பிைன ைடய அக ய 

மியிடத் க் காட் ன்கண் மக்காட்டாழிைய; அக தாக வைனேமா - 
இட ைடத்தாக வைனவாயாக; நைனந்தைல ர்க் கலம் ெசய் ேகாேவ - 
ெபாியஇடத்திைன ைய பைழய ாின்கண் கலம் வைன ம்ேவட்ேகாேவ; எ - . 
 
    எமக்கும் என்ற  பன்ைம ம் தைலைம ம் க தா  மயங்கக் கூறிநின்ற . ேகாேவ, 

ர்க் கலம் ெசய் ேகாேவ, ேகாேவ, எமக்கும் அ ளி அக தாக வைனக எனக் 
கூட் க. அ க்குவிைரவின்கண் வந்த . 
 
    விளக்கம்: கலஞ் ெசய் ம் எனச் சிறப்பிக்கேவ, ேகா, ேவட்ேகாெவன்பதாயிற் . 
ஆரம், ஆர்க்கால், அ ள், ெதாடர்  க தா யாவர் மாட் ம் ெசய்யப்ப ம் அன் . 
வியன் ெப ைம ம் மலர்பரப்ைப ம் குறித்  நிற்ற ன், ‘ெபாிய பரப் ’ என்றார். 
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ெபாழில், மி; "வண் கழ் வர் தன் ெபாழில்" (ெதால். ெசய். 78) என ஆசிாியர் 
கூ வ  காண்க. ஈமத்தாழி மக்கள் தாழி. யா ம் எம் தைலவேனாேட 
இறக்கவி க்கின்ேறாமாதலால் எமக்கும் அவேனாேட இடம் அைமயத்தக்க 
அகல ைடத்தாகப் ெபாியெதா  தாழி ெசய்ய ேவண் ேமன ேவண் த ன், "எமக்கும் 
அ ளி அக தாக வைனேமா" என்றாள். "எமக்கும்" என்ற  கூற்  
நிகழ்த் ேவாாிடத் த் தைலைம ம் பன்ைம ம் இல்லாைமயால்,"பன்ைம ம் 
தைலைம ங் க தா " நின்ற  என் ம், வ வாயி ம் மயங்கக் கூ த ன் அைமக்க 
ெவன்பார், "மயங்கக் கூறி நின்ற " என் ம் உைரத்தார்.சாகாட்டாரம் ெபா ந்திய 
பல் ேபாலக் கணவைனப் பற்றித் ெதாடர்ந் வந்தவள் "எனக்கும்" என அவனிற் 
பிாித்திைசக்கும் ெசால்ைல ெநஞ்சா ம் நிைனயாளாத ன், "எமக்கும்" 
என்றாெளனி மைம ம்.அங்ஙனம் வைனதற்கு ஈமம் இடம்ெபறாெதனத் தைட 
நிகழ்த்தாவண்ணம், "வியன் மலரகன் ெபாழில் ஈமம்" எனச் சிறப்பித்தாள்.அக தாக 
வைனதற்குாிய வாய்ப் ம் கலஞ்ெசய் ேவட்ேகாவற் குண்ெடன்ப , "நனந்தைல ர்" 
என்  சிறப்பித்ததனால் விளங்குகிற . பற் க்ேகாள்விடாைமக்குப் பல்  
உவமமாயிற் . 
    ----- 
 
    257. உண்டாட்  
 
    இ  தைலவர்கட்கிைடேய எக்காரணத்தாேலா பைகைம ண்டாயிற் . 
அ வாயிலாக ஒ  திறத்தார் மற்றவ ைடய ஆனிைரகைளக் கவர்ந்தனர். அதைன 
யறிந்தநிைர ைடய கரந்ைதயார் எதிர்நின்  ேபா டற்றினர். கவர்ந் ெகாண்ட 
ெவட்சியார் அக் கரந்ைதயாைர ெவன்  ெவ ட் விட்  ஆனிைரகைளத் 
தாம்ெகாண்  ெசன்  தம் ாிற்பிறர்க்கு வழங்கி இன் ற்றனர். கரந்ைதயாைர ெவன்ற 
ெவற்றிகுறித் த் தாைனத் தைலவ டேன கள் ண்  மகிழ்ந்தா னர். அந்த 
உண்டாட் ைடேய தைலவன  ேபராண்ைமைய எ த்ேதா ம் ஒ வன், "பைகவர் 
நிைர ெகாணர்ந்த ெவட்சித்தைலவன், பைகவர்க்குத் ன்பம் ெசய்வதில் 
ெச ப்பிைட ற்ற பரற்கல் ேபால்வன்: திரண்ட கா ம் அகன்ற மார் ம் நல்ல மீைச ம் 
ெசவிமைறய வளர்ந்த தைல மயி ம், உயர்ந்த வில் ைடயன்; அவன் மிக ம் 
அளியன்; ஆரா மிடத்  அவன் தன் ஊைரவிட்  மிகுதி ம் நீங்கியதில்ைல; பைகவர்க் 
கஞ்சிக் காட்ைட யரணாக அைடந்த ம் இல்ைல; இன்  காைலயில் பைகவ ைடய 
நிைரகள் இ க்கும் இ ப்ைப யறிந்தான்; அவர் நிைரையக் கவர்தற்குாிய சூழ்ச்சிைய 
ெமல்ல எண்ணினான்; கரந்ைதயார் நிைரையக்காத்தற்குச் ெசய்த ேபாைர மிக 
விைரவில் மாற்றி ெவன்றான்" என வியந்ேதாதி இன் கின்றான். அந்த 
இன்பப்பாட்  இ : 
 
        ெச ப்பிைடச் சி பர லன்னன் கைணக்கால் 
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        அவ்வயிற் றகன்ற மார்பிற் ைபங்கட் 
        குச்சி னிைரத்த கு உமயிர் ேமாவாய்ச் 
        ெசவியிறந்  தாழ்த ங் க ளன் வில்ெலா 
        யார்ெகாேலா வளியன் றாேன ேதாின்          5 
        ஊர்ெபாி திகந்தன்  மிலேன யரெணனக் 
        கா ைகக் ெகாண்டன்  மிலேன காைலப் 
        ல்லா ாினநிைர ெசல் ற ேநாக்கிக் 
        ைகயிற் சுட் ப் ைபெயன ெவண்ணிச் 
        சிைலயின் மாற்றி ேயாேன யைவதாம்          10 
        மிகப்பல வாயி  ெமன்னா ெமைனத் ம் 
        ெவண்ேகா ெடான்றாக் குழிசிெயா  
        நா ைற மத்ெதா  ேகளா ேதாேன. 
        -------- 
 
    திைண: ெவட்சி. ைற: உண்டாட் ... 
 
    உைர: ெச ப்பிைடச் சி பால் அன்னன் - பைகவன் ேமற்ெசல்லாதவா ன்பம் 
ெசய்தலால் ெச ப்பிைட ற்ற சி பரற் கல்ைல ெயாப்ேபான்; கைணக்கால் - திரண்ட 
காைல ம்; அவ்வயி  - அழகிய வயிற்றிைன ம்; அகன்ற மார்பின் - 
பரந்தமார்பிைன ம்; ைபங்கண் - பசிய கண்ணிைன ம்; குச்சின் நிைரத்த கு உ மயிர் 
ேமாவாய் - குச்சுப் ல் நிைரத்தாற்ேபான்ற நிறம்ெபா ந்திய மயிாிைன ைடய 
தா யிைன ம்; ெசவியிறந்  தாழ்த ம் க ளன் - ெசவியிறந்  ன்ேன தாழ்ந்த 
க ப்பைன ைடயனாய்; வில்ெலா யார்ெகாேலா அளியன் - வில் டேன யார் 
தான் இவ்வளிக்கத்தக்கான் தான்; ேதாின் - ஆராயின்; ஊர் ெபாி  இகந்தன் ம் இலன் 
- ஊைரப் ெபாி ம் நீங்கன மிலன்; அரண்எனக் கா  ைகக்ெகாண்டன் ம் இலன் - 
தனக்கு அரண் எனக் க திக் காட்ைடக் ைகக்ெகாண்ட ம் இலன்; காைல - 
இற்ைறநாட் காைலேய; ல்லார் இனநிைர ெசல் றம் ேநாக்கி -ெபா ந்தாதார  
இனமாகிய நிைர ேபாகின்ற இடத்ைதப்பார்த் ; ைகயின் சுட் ப் ைபெயன எண்ணி - 
தன் ைகயாற் குறித் ெமல்ல எண்ணி; சிைலயின் மாற்றிேயான் - கரந்ைதயார் 
ெசய் ம் சைல மாற்றி வில்லாேல ெகா  ேபாந்தனன்; அைவதாம் மிகப்பல வாயி ம் 
என்னாம் எைனத் ம் - அந்நிைரதாம் மிகப்பலேவ யாயி ம் என்ன பயன்ப ம் 
எத்தன்ைமத் ம்; ெவண்ேகாள் ேதான்றாக் குழிசிெயா  - பால் த யன 
ெபய்யப்படாைமயின் சிறி ம் ெவள்ளிய கம் ேதான்றாத பாைனையக் 
காண்ட டேன; நா ைற மத்ெதா  ேகளாேதான் - நாட்காலத்  உைற ெதறிப்பக் 
கைட ம் மத்தின் ஒ ையக் ேகளாதப  பிற க்கு ேநராகக் ெகா த்தல் 
வல்லனாயினான் அவ க்கு; எ - . 
 



 138

    பைகவர் மல்நடக்கெவாட்டா  எதிாினின்  விலக்குத ன் "ெச ப்பிைடச் சி பர 
லன்னன்" எனப்பட்டான். அன்ன என்  பாடெமாதிச் ெச ப்பிைடச் சி  
பரேலாைசேபால ெந ய ஓைசைய ைடய காெலன் ைரப்பா ளர். யார்ெகால் 
என்ற  அறியான் வினாதலன்றி வியப்பின்கண் வந்த . "ஊர் ெபாி 
திகந்தன் மிலேன" என்ப  நிைரேகாட் க ைம. 
 
    சி பரலன்னன் க ளனாகிய அளியனானவன் தான் யார்ெகால்ேலா, ேதாின், 
வில்ெலா  ஊர் ெபாி  இகந்தன் மிலனாய், கா  ைகக்ெகாண்ட மிலனாய், ேநாக்கி 
எண்ணி மாற்றினான்; மாற்றிக் குழிசி காண்டேலா  மத்ெதா  ேகளாேதானாயினான்; 
அவ க்கு அைவதாம் மிகப்பலவாயி ம் என்னாெமனக் கூட் க. ேகளாேதாற் ெகன 

 விாித் ைரப்பி  மைம ம். 
 
    விளக்கம்: ெச ப்பிைடச் சி பரல் என்ப  பழெமாழி. "த க்கிெயா கித்தகவல்ல 
ெசய் ம், ெப க்க மதித்தபின் ேபணாைம ெசய் ம், கரப்பிைட ள்ளங் கனற்  பவேர, 
ெச ப்பிைடப்பட்ட பரல்" (பழ 224) என வ தல் காண்க, குச்சி, குச்சிப் ல். க ள் 
என்ற , ெசவி ம ங்கி ந்  ேமாவாய்வைர வளர்ந்  நன்கு ஒ க்கப்பட் க்கும் 
மயிர். "ஊர் ெபாி  இகந்தன் மிலன்" எனேவ, அச்ச ைடய ெனன்ப  படாைம 
விலக்கற்கு "அரெணனக்கா ைகக் ெகாண்டன் மிலன்" என்றான். பைகவ ைடய 
இனநிைர ன்னின்  ேநாக்கி ம் ம ங்கி ந்ெதண்ணி ம், அவர்க்ள் 
அயிர்த்தற்கிடனாெமன்ெறண்ணிப் றமி ந்  ேநாக்கினைம ேதான்ற, "ெசல் றம் 
ேநாக்கி" ெயன் ம், நிைரேகாடற்குச்சூழ்ச்சிைய விைரந்ெதண் தல் 

ைறயன்ைமயால் "ைபய ெவண்ணி" ெயன் ம், கரந்ைதயாைரத் 
ெதாைலவிேலநி த்திப் ெபா சாய்த்தைம விளங்க, "சிைலயின் மாற்றிேயான்" 
என் ம் கூறினார். பைகவர் ன்ேனறவிடா  ன்ேனாக்கி அ ைவக்குந்ேதா ம் 
அவைரத் த த்  மாற் வ  பற்றி, "பைகவர்...எனப்பட்டான்" என் ம் 
பரலன்னெனன்னா  அன்ன என்  பாடங்ேகாட ம் உண்டாத ன், அதற்குப் 
ெபா ள் இ ெவன்பார் "அன்ன...ஊர்" என்  கூறினார். "ஊர் ெபாி ...க ைம" 
ெயன்ற , "ஊாிேலயி ந் ெகாண் தான் இ ந்தான்; பைகவர்நிைர கவர்ந்  
ெகாணரப்பட்ட " என்  உலகுைர காட் நின்ற . நிைரவந்த ம் பிறர்க்குப் 
பகுத்த ம் பிறர் அறிதற்கு ன்ேப மிக மிக விைரவாக வி வதற்குள் நிகழ்ந்தன என்ப , 
"எைனத் ம்...ேகளாேதான்" என்பதனால் ெபறப்ப கிற . 
    -------- 
 
    258. உேலாச்சனார் 
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    ேசாழநாட் ச் சான்ேறார்க ள் இவ ள் ஒ வர். இவர் ெபயர் 
உேலாச்சனாெரன் ம் காணப்ப கிற . இவர் ெநய்தல் நிலக்க ப் ெபா ள்கைள 

கி ேநாக்கி இனிைம றக் கூ வதால் இவர் ெநய்தல் நிலத்தவராவர். ேசாழநாட்  
ெநய்தல் நிலத் ர்க ள் ெபாைறயா ெறன்  ைர ம் ஆங்கி ந் ஆட்சி ாிந்த 
தைலவனான ெபாியன் என்பாைன ம் சிறப்பித் ," பா நர்த் ெதா த்த ைகவண் 
ேகாமான், பாி ைடநற்ேறார்ப் ெபாியன்" (அகம்: 100) என் ம், "நற்ேறர்ப் ெபாியன் 
கட்கமழ் ெபாைறயா " (நற்: 131) என் ம் பா ள்ளார். கண்ப வாயில் என் ம் 
ஊைர இவர் குறித்தி க்கும் நலம் கண்ட நற்றிைண ைரகாரர் (38); இ ேவ இவர  
ஊராக ம் இ க்கலாம் என்  க வர். இவர் காலத்ேத ேசாழன் இராசசூயம் ேவட்ட 
ெப நற்கிள்ளி உைர ாி ந்  ஆட்சி ாிந்  வந்தான். அவைன இவர்ஒ கால் 
ெசன்  கண்டார். அவ ம் இவர் ேசய்ைம நாட் ல் இ ப்பவெரன அறிந்  மணி ம் 
ெபான் ம் த் ம் உைட ம் பிற ம் நிரம்பத் தந்  மகிழ்வித்தான். இவ்வண்ணம் 
சிறப் ற்  விளங்கிய இவர், ஒ கால் ஒ  தைலவன் பைகவர் நாட் ற்குச் ெசன்  
அவர்தம் நிைரகைளக் கவர்ந் வந்த திறத்ைதக்கண்டார். அவன் ம ப ம் ேவற்  
நாட் ற்கு நிைர கவரச்ெசல்வ  க தினான். அ  குறித்  ராிைடேய உண்டாட்  
நிகழ்ந்த . உேலாச்சனா ம் ஆங்ேக இ ந்தார். அவர் ர க்குக் கள் 
வழங்குேவாைனப் பார்த் க் கூ வ  ேபால "கள்வழங்குபவேன, ன்  இத்தைலவன் 
கந்தார நாட் ற்குட் குந் நிைர கவர்ந்  ெகாணர்ந்  கள் விைலக்கு ஈடாக 
வழங்கினன்: இன் ம் அவ்வாேற ெசல்லச் சைமந் ள்ளான்; ெசன் ள்ளாெனனேவ 
கூறலாம். நின்பால் உள்ள கள்ைள வழங்குவாயாயின் வில் அவற்கு 
இல்ைலயாய்வி ம்; அவன் ஆனிைரகைளக் ெகாண ங்கால்,விடாய் மிக 

ைடயனாவன். அப்ேபா வழங்குதற்கு கட்சா  ெயான்ைறப் ேபணி 
ைவப்பாயாக" என்  இப்பாட்ைடப் பா னார். 
 
        ட்காற் காைர பழ ேனய்ப்பத் 
        ெதறிப்ப விைளந்த ேதங்கந் தாரம் 
        நி த்த வாயந் தைலச்ெசன் ண்  
        பச்சூன் றின்  ைபந்நிணம் ெப த்த 
        எச்சி லீர்ங்ைக ற் றத் திமிாிப்          5 
        லம் க் கனேன ல்லணற் காைள 
        ஒ ைற ண்ணா வளைவப் ெப நிைர 
        ஊர்ப் ற நிைறயத் த குவன் யார்க்கும் 
        ெதா த ேலாம் மதி கட் சா  
        ஆதரக் க மிய களன்          10 
        காய்த  ண்டக் கள்ெவய் ேயாேன. 
        ------- 
 
    திைண ம் ைற  மைவ...உேலாச்சனார் பா ய . 
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    உைர: ட்கால் காைர பழன் ஏய்ப்ப - ட்டாைள ைடயகாைரயின  திர்ந்த 
பழத்ைத ெயாப்ப; ெதறிப்ப விைளந்தேதம் கந்தாரம் - ற்ற விைளந்த இனிய 
ம ைவ ைடய கந்தாரெமன் ம் ெபயைர ைடய ேவற் ப் லத் ; நி த்த 
ஆயம்தைலச்ெசன்  உண்  - தான் ெகாண் வந்  நி த்தின நிைரையக்கள் 
விைலக்கு ேநராகக் ெகா த்  உண் ; பச்சூன்தின்  - ெசவ்வித் தைசையச் தின் ; 
ைபந்நிணம் ெப த்த - ெசவ்விநிணமிக்க; எச்சில் ஈர்ங்ைக வில் றம் திமிாி - எச்சிலாகிய 
ஈர ைடய ைகைய வில் ன  றத்ேத திமிர்ந் ; லம் க்கனன் ல்லணல் காைள - 
ேவற்  நாட் ன்கண் க்கான் ல் ய தா ைய ைடய காைள; ஒ ைற உண்ணா 
அளைவ - இவ்வி ந்த மறவர் ஒ கால் உண்பதன் ன்ேன; ெப நிைர 
ஊர்ப் றம்நிைறயத் த குவன் - ெபாிய ஆனிைரைய இவ் ர்ப் றெமல்லாம் நிற்பக் 
ெகா  த குவன்; யார்க்கும் ெதா தல்ஒம் மதி - யாவர்க்கும் வாரா  அதற்ெபா ட் த் 
ெதா தைலப் பா காத்  ைவப்பாயாக; கள் சா  திர்ந்த ம ைவ ைடய 
சா ைய; ஆ தரக் க மிய களன் ஆைவக் ெகாண்  வரக் கலந்த ளிைய 

ைடயனாய்; அக் கள்ெவய்ேயான் - அம்ம ைவ வி ம் ேவான்; காய்த ம் உண்  
விடாய்த்த ம் உண்டாம்; எ - . 
 
    தைலச் ெசன்ெறன்ப  தைலச் ெசலெவனத் திாிக்கப்பட்ட . கள் 
விைலயாட் யிடத்ேத ெசல்ல ெவன் மாம். "தீங்கட்டாரம்" என்ேறாதிக் கள்ளாகிய 
இனிய பண்டெமனி மைம ம். "காய்த ம் உண் " என்பதற்குக்கள் 
ெவய்ேயானாத ன் நின்ைனெவகுள ங்கூ  ெமன்பா ளர். 
 
    இவன் நிைர ெகாள்ளச் ெசல்கின்றைம கண்டார்கள் விைலயாட் க்குக் கூறிய . 
 
    விளக்கம்: காைரெயன்ப  ட்ெச ; அதனால் அதைன " ட்கால் காைர" 
ெயன்றார். ெதறித்தல் - ற்ற ம் ளித்தல். தன் என்ப  ேதம் என வந்த . கந்தாரம் 
என்ப  காவிாிக்கைரையச் சார்ந்த ஓர் ஊர். இவ் ாிைனத் தைலைமயாகக்ெகாண்ட 
சி  நா ம் இ ந்த ; இதைன "நித்தா விேனாதவளநாட் க் கந்தார நா " (M. E. R. 
1936-37 : NO.31:) எனக்கல்ெவட் க் கூ வ  காண்க.கவர்ந்  ேபாந்த நிைரகைளக் 
ெகாண்ேடார் அவற்ைறக் தா ண் ம் கள் க்கு விைலயாகமா வ  வழக்காதலால், 
"நி த்த ஆயத் தைலச் ெசன் ண் " என்றார். பிற ம், "அங்கட் கிைணயன் யன் 
விற பாண், ெவங்கட்கு சும் விைலயாகும் ெசங்கட், ெச ச்சிைலயாமன்னர் 
ெச ைனயிற் சீற, வாிச்சிைலயாற் றந்த வளம்"( .ெவ.மா. 19) என்ப  காண்க. 
காைள க்கனன் என்றபின், "ஒ ைற ண்ணாவளைவ" ெயனேவ, உண்பவர், 

லத் க்குச்ெசல்லா  கள் ண்டற் கி ந்த மறவெரன்ப  ெபறப்ப தலால், 
"இவ்வி ந்த மறவர்" என்ப  வ விக்கப்பட்ட . உண்ணா வளைவெயன்ற , 
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நிைரேகாட் க ைம ணர நின்ற . யாவர்க்கும் வாரா  - எல்லார்க்கும் ெபய்  
ெகா க்காமல். கள்விற்ேபார்பால் ெசல்ல ஆநிைரகைள விற் வி த ன், 
"தைலச்ெசல்ல எனத் திாிக்கப்பட்ட" ெதன்றார். காய்த ம் என் ழி ம்ைம, எதிர்மைற. 
மிக்க வ ைடயார்க்கு ெவகுளி மிகவிைரவில் உண்டாகாெதன வறிக. 
ெப நற்கிள்ளியின் ெபய ைடயார் க்ேகாட்ைடப் பகுதியி ள்ள 

ர்களிற்காணப்ப தலால், (A. R. No.297 of 1914) இப் பாட்  அவ் ர் நிகழ்ச்சியாகக் 
ேகாடற்கு இடனாகிற . இ  ேம ம் ஆராய்தற்குாிய . 
    ------ 
 
    259. ேகாைட பா ய ெப ம் தனார் 
 
    ேகாைட ெயன்ப  மைல; இப்ேபா  அ  ேகாைடக்கானல் எனவழங்குகிற . 
இதைனச் சான்ேறார் பல ம் வியந் பாராட் மா  பா ய சிறப்பால் ெப ம் தனார் 
"ேகாைடபா ய ெப ம் தனார்" என்  குறிக்கப்ப கின்றார். நாட் ல்மறவர் 
பைகவர  நிைர கவர்த ம், கவர்ந்த நிைரையமீட்ட மாகிய ெசயல்களில் ஈ பட் த் 
தங்கள் மறமாண்ைப நி விப் கழ்ெப ந் ைறயில் க த் ன்றி யி ந்தனர். அதைனப் 
ெப ம் தனார் கண்  மகிழ்ந்  வந்தார். ஒ கால் பைகவ ர்நிைரகைள மறவர் 
கவர்ந்ேதகினர். அஃதறிந்  மானம்ெபாறாத நிைரக்குாிய மறவர் மீட்டற்குச் ெசல்ல 
விைரந்தனர். அவர்க ைடய தைலவன் நிைர மீட்கும் ேவட்ைகெகாண்  

ன்ேனெசல்ல ற்றான். அந்நிைர கவர்ந்ேதகும் பைகவர்காட் டத்ேத மைறந்தி ந்  
காவல் ாிந்தனர். ஆனிைரகள், ெதய்வம ள் ெகாண்ட ைலமகளிர் தாவித் ள்ளிக் 
குதிப்ப ேபாலத் தாவித் ள்ளிச் ெசன்  ெகாண் ந்தன. அந்நிைரகைளமீட்கச் 
ெசல் ம் மறவர் அவற்றின் நிைர ம் காவல் ாி ம்மறவர  மறமாண் ம் அறியா  
ெசல் தல் கூடா ; நிைலைமைய ஒ வாறறிந்  ெகாண்ட ஒ  சான்ேறார், அம் 
மறவைனேநாக்கிக் காட் ல் மைறந்தி ந்  காவல் ாி ம் பைகவர் கைளக்கண்  
அவர் காவைலக் கட்டழித்தபின் னல்ல  நிைரமீட்க அவாிைடேய ெசல்வ  நன்றன்  
என அறி த்தினார். அவ்வறி ைர இப்பாட்  வ வில் தரப்பட் ள்ள . 
 
        ஏ ைடப் ெப நிைர ெபயர்தரப் ெபயரா 
        திைல ைத ெப ங்காட் த் தைலகரந் தி ந்த 
        வல்வின் மறவ ெரா க்கங் காணாய் 
        ெசல்லல் ெசல்லல் சிறக்கநின் ள்ளம் 
        குெமய்ப் பட்ட ைலத்தி ேபாலத்          5 
        தா  ெதறிக்கு மான்ேமற் 
        ைடயிலங் ெகாள்வாட் ைனகழ ேலாேய. 
        ------- 
 
    திைண: கரந்ைத. ைற: ெச மைலதல்; பிள்ைளப்ெபயர்ச்சி மாம். 
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    ெச மைலதலாவ , "ெவட்சியாைரக் கண் ற்  வைளஇ, உட்குவரத்தாக்கி ளர் 
ெச ப் ாிந்தன் ." 
 
    உைர: ஏ ைடப் ெப நிைர ெபயர்தர - தாம் ெகாள்ளப் பட்ட ஏற்ைற ைடய ெபாிய 
ஆனிைர ன்ேன ேபாக; ெபயரா  மீட்கவ வாைரக் குறித்  அந்நிைரேயா  தாம் 
ேபாகா ; இைல ைத ெப ங்காட்  - தைழயால் ய ெபாிய காட் ன்கண்; 
தைலகரந்தி ந்த வல்வில் மறவர் ஒ க்கம் காணாய் - தைலகரந்தி ந்தவ ய 
வில்ைல ைடய மறவர  ஒ ங்கயிநிைலையக் க தாய்; ெசல்லல் ெசல்லல் - 
ேபாகாெதாழி ேபாகாெதாழி; நின் உள்ளம் சிறக்க - நின  ேமற்ேகாள் சிறப்பதாக; 

கு ெமய்ப்பட்ட ைலத்திேபால - ெதய்வம் ெமய்யின்கண் ஏறிய ைலமகைள 
ெயாப்ப; தா  ெதறிக்கும் ஆன்ேமல் - தாவித் ள் ம் ஆனிைரேமல்; ைட இலங்கு 
ஒள் வாள் ைன கழேலாய் - ம ங்கிேல விளங்காநின்ற ஒள்ளிய வாளிைன ம் ரக் 
கழ ைன  ைடேயாய்; எ - . 
 
    ைனகழேலாய், காணாய்; ஆன்ேமற் ெசல்லல், ெசல்லல்; நின் ள்ளம் சிறப்பதாக 
எனக் கூட் க. ெசல்லெலன்ற  அவைரக்கண்  ெபா  ெகான்றன்றிச் 
ெசல்லெலன்பதாம். 
 
    விளக்கம்: ெவட்சியாைர...ெச ப் ாிந்தன் ; "ெவட்சியாைரக் கிட் ச் சூழ்ந்  
அஞ்சத் தாக்கி ெய ப் ம்சாய்ப் மான சைல ேமற்ெகாண்ட ." ( . ெவ. 25. 
உைர)ெபரநிைர ெபயர் தரப் ெபயரா  என்றதனால் ன்பின்ெபயர்தல் வ வித் , 
மறவர் பிற்ெபயர்தற்குக் காரண ம் "மீட்கவ வாைரக் குறித் " என 
வ வித் ைரத்தார். ெசல்லல் எனவிலக்கிய ,ெசல்ேவான  உள்ளத்தின் சி ைம 
க திக் கூறப்பட்ட தன்றாதல் விளங்க, "சிறக்க நின் உள்ளம்" என்றார். ெதய்வ 
ம ள்ெகாண்  ஆ ம் ைலத்திைய, " கு ெமய்ப்பட்ட ைலத்தி" ெயன்றார். 
"சிலம்பிற் சூர் நைசந்தைனையயாய்ந ங்கல் கண்ேட" (கு ந். 52) என்  
பனம்பாரனா ம் கூ தல்காண்க. கரந்தி ந்த மறவர் ெவட்சியார் 

ைனகழேலான்,கரந்ைதயார் தைலவன்; மறவ மாம். ெசல்லல் ெசல்லல் என 
அ க்கிய , அவைரக் கண்  ெபா  ெகான்றன்றிச் ெசல்லலாகா ெதன்ப  
வற் த்தி நின்றைமயின்," ெசல்லெலன்ற ...என்பதாம்" என்  உைரத்தார். 
நார்த்தாமைலப் பகுதியி ள்ள குன் களில் ஒன்றான ேகாைடமைலஇவராற் 
பாடப்ட்டெதன் ம் ெகாள்ளலாம். 
    ----- 
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    260. வடேமாதங்கிழார் 
 
    வடேமாதம் என்ப  ஓ ர். அ  ெதாண்ைட நாட் ள்ள . சித் ர் மாவட்டத்திற் 
சீகாளத்தி தி த்தணிைக வட்டங்களி ள்ளமாதம் என் ம் ஊர் பண்ைடநாளில் 
ேமாதம் என இ ந் இந்நாளில் மாதம் என அரசியல் ஏ களில் வழங்குகிற . 
ம ைரமாவட்டத்தி ம் ேமாதம் என்ற ெபாியேதார் ஊாி ந்தைமயின்ெதாண்ைட 
நாட் ன் வடபால் இ ந்த ேமாதம் எனவழங்குகிற . வடேமாதங்கிழார் பா ய 
பாட்ெடான்  அகத்தி ம் காணப்ப கிற . இவர் ெபா ள்கைளக் கூர்ந் ேநாக்கி, 
ஓவியம் எ பவர்க்குேவண் ங் குறிப் தத பவர்ேபாலச் ெசாற்களால் ஓவியம் 
ெசய்  காட் ம் ஒள்ளிய லைம பைடத்தவர். க்கம் வின் அ ம்  
இளமகளிாின்நிற ட் யஉகிைர நிகர்க்கும் என்ப ம், குரவமலர் வண் ேதா ம் 
உதிர்வ , ெவள்ளி ண்ேகால் அரத்தால் அ க்கப் ப ங்கால் உதிர்வ ேபால 

ளெதன்ப ம், உடம்ெபாழிந்  உயிர் நீங்கும் ஒ வைனத் தன் ேதாைல ாித் க் 
ெகாண்ேடகும்பாம்பின் ெசயேலா  உவமித் ைரப்ப ம் மிக்க இன்பம் த வனவாகும். 
பிற்காலத்ேத சிவஞான ேபாதம ளியெமய்கண்ட ேதவ ம் இைடக் காலத்ேத சீவக 
சிந்தாமணி பா ய தி த்தக்கேதவ ம் உடம்ைப விட் யிர் நீங்குதற்கிவர் காட் ய 
உவைமைய வியந்ெத த் த் தா ம் ஓ வாராயினர். 
 
    தைலமகெளா த்தி, தன் காதலன் பிாிந்  ெசன்றவன் விைரய வாராைமயால் 
ேவ பட்  வ ந்தினாள். அவள  ெம மிகுந்தைமயின் அவன் வர  
இன்றியைமயாதாயிற் . அந்நிைலயில்அவைன மிக நிைனந்  வ ந்தினள்; 
அவ்வ த்த வில் அவ ம்வந்  ேசர்ந்தான். அதைன ன்னறிந்  உணர்த்த 
வந்தேதாழி "ெமல்ல ேநாக்கி நிைனந்தனம் இ ந்தனமாக;நயந்தாங்கு, உள்ளிய 
ம ங்கின் உள்ளம் ேபால, வந்  நின்றனேரகாதலர்" (அகம். 317) என ெமாழிவ  மிக்க 
இன்பம் த கிற . 
 
    ஒ கால் பைகவர் தன் ர் ஆனிைரகைளக் கவர்ந்ேதகிய  அறிந்  பின்ேன 
ெசன்  அப்பைகவைர ெவன்  நிைரகைள மீட் க்ெகாண்  ஊாின்கண் உய்த்தான் 
ஒ  தைலமகன். அவன் நிைரமீட்குங்கால் ெசய்த ேபாாில் அவன் மார்பில் பைவர் எய்த 
அம் ைதத்  அவன் உயிர் உடம்ைபவிட்  நீங்கும் நிைலையப் பயந்த . ஊர ேக 
வந்த ம், அவன் உயிர் நீங்கிற் ; உடம் ம் கீேழ ழ்ந்த . ஊரவர் அவற்கு ந கல் 
நாட் ப் ெபய ம் பீ ம்எ திச் சிறப்பித்தனர். அவன் உயிர் வாழ்ந்த காலத்தில் 
அவன்பாணர்க்கும் லவர்க்கும் நில ம் ெபா ம் வழங்கி இைச ெபற்றவன்.அவன் 
ந கல்லான  அறியாத பாணெனா வன் அவைன ேநாக்கி வந் ெகாண் ந்தான். 
அவற்கு வழியில் தீநிமித்தங்கள் உண்டாயின. அதனால் அவன் 
இத்தைலவைனக்காண்டல் இயலா  ேபா ம் எ ம் கவைலயால் 
வி ங்கப்பட் வா ய கத்தனானான். அவைன இைடவழியில் ேவெறா  
பாணன்கண் , "பாண, இனி நீ தைலவன் தந்த நிலத்ைத உ ண்டல்ெசய்வேதா, 
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ேவ  ேவறிடஞ் ெசன்  இரந் ண்பேதா இைவேயெசய்யத்தக்கன; தைலமகேனா 
நிைரமீட்  வந்தவன் ‘நிைரெயா வந்த உைரயனாதி, உாிகைள யரவம் மான, 
அாி ெசல் லகிற்ெசன்றனன்" என்  ெசால் , "அவன் ெபயர் கல் ல் 
எ தப்பட் ள ; ெசன்  கண்  வழிப க" எனக் ைகயற பட ைரத்தான். இதைன 
நம் வடேமாதங்கிழார், இந்த இனியபாட்டால் நம் ெநஞ்சு குமா  பா ள்ளார். 
 
        வளரத் ெதா ம் ெவௗ  திாிந்  
        விளாி த ந் தீந்ெதாைட நிைனயாத் 
        தள  ெநஞ்சந் தைலஇ மைனேயாள் 
        உள ங் கூந்த ேனாக்கிக் களர 
        கள்ளி நீழற் கட ள் வாழ்த்திப்          5 
        பசிப  ம ங்குைல கசி ைக ெதாழா அக் 
        காணெலன் ெகால்ெலன வினவிைன வ உம் 
        பாண ேகண்மதி யாணர  நிைலேய 
        ர த்ெதா த் ண்குைவ யாயி  மிரெவ ந் 
        ெதவ்வங் ெகாள்குைவ யாயி  மிரண் ம்          10 
        ைக ள ேபா ங் க தண் ைமயேவ 
        ன் ர்ப் ச ற் ேறான்றித் தன் ர் 
        ெந நிைர தழீஇய மீளி யாளர் 
        வி கைண நீத்தந் ைண யாக 
        ெவன்றி தந்  ெகான் ேகாள் வி த்           15 
        ைவயகம் லம்ப வைளஇய பாம்பின் 
        ைவேயயிற் ய்ந்த மதியின் மறவர் 
        ைகயகத் ய்ந்த கன் ைடப் பல்லான் 
        நிைரெயா  வந்த ைரய னாகி 
        உாிகைள யரவ மானத் தாேன          20 
        அாி ெசல் லகிற் ெசன்றன டம்ேப 
        கானச் சிற்றியாற் ற ங்கைரக் கா ற் க் 
        கம்பெமா  ளங்கிய விலக்கம் ேபால 
        அம்ெபா  ளங்கி யாண்ெடாழிந் தன்ேற 
        உயாிைச ெவ ப்பத் ேதான்றிய ெபயேர          25 
        மடஞ்சான் மஞ்ைஞ யணிமயிர் சூட்  
        இடம்பிறர் ெகாள்ளாச் சி வழிப் 
        படஞ்ெசய் பந்தர்க் கன்மிைச ய ேவ. 
        --------- 
 
    திைண:அ . ைற:ைகய நிைல.பாண்பாட் மாம்...வடேமாதங்கிழார் பா ய . 
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    உைர: வளரத் ெதா ம் - ஓைச மிக ேவண் ெமன்  எறியி ம்; ெவௗ  திாிந்  
- ஓைசைய ள்வாங்கி ேவ  பட் ; விளாி உ த ம் தீந்ெதாைட நிைனயா - இரங்கற் 
பண்ணாகிய விளாிையச் ெசன் கின்ற இனிய நரம் த் ெதாைட யின  தீங்ைக 
நிைனந் ; தள ம் ெநஞ்சும் தைலஇ -ந ங்கும் ெநஞ்சத்ைதத் தைலப்பட் ப் றப்பட்ட 
அளவில்; மைனேயாள் உள ம் கூந்தல்ேநாக்கி - நிமித்த வழியாக ஒ  மைனவி 
விாித்  வ கின்றமயிைரப் பார்த் ; களர கள்ளி நீழல் கட ள் வாழ்த்தி - களர் 
நிலத் ள்ள கள்ளி மரத்தின் நிழற்கண் உண்டாகிய ெதய்வத்ைத ஏத்தி; பசிப  
ம ங்குைல - பசி தங்கிய வயிற்ைற ைடயாய்; கசி  ைக ெதாழா - இரங்கிக் 
ைகயால்ெதா ; காணெலன் ெகால் என வினவிைன வ உம் - நம்குாிசிைலக் 
காணமாட்ேடன் ெகால்ேலா என்  எதிர் வ வாைரப் பார்த் க் ேகட்  வ கின்ற; 
பாண ேகண்மதியாணர  நிைல - பாண ேகட்பாயாக நம  ெசல்வம் பட்டநிைலைம; 

ர த்ேதா  ண்குைவ யாயி ம் - இனி நீ அவன் நமக்குவிட்ட பண்டங்கைளக் 
ைகப்பற்றி உண்பாயாயி ம்; இர  எ ந்  எவ்வம்ெகாள்குைவயாயி ம் – அன்றி 
அவேனா  கூ  இன் ற்றி ந்தவிடத்  அவைனயின்றி உயிர் வாழ்தற்ெபா ட்  
இரக்கக்கடேவாெமன்ெற ந்தி ந்  வ த்தம் ெகாள்வாயாயி ம்; இரண் ம் ைக ள 
ேபா ம் - இரண் ம் நின  ைகயகத் ள்ளன்; க  அண்ைமய ன் ர்ப் ச ல் 
ேதான்றி – மிக்க அ ைமைய ைடயர் ஊர் ன்னாகச் ெசய்யப்பட்ட ச ன்கண் 
ேதான்றி; தன் ர் ெந நிைர தழீ இய மீளியாளர் தன் ைடய ஊாின்கண் மிக்க 
நிைரையக் ெகாண்ட மறத்திைன ைடய ரர்; வி கைண நீத்தம்  

ைணயாகெவன்றி தந்  - எய்யப்பட்ட அம்  ெவள்ளத்ைதத் தன் ேய ைணயாகக் 
கடந் ; ெகான்  - பைகவைரக் ெகான் ; ேகாள் வி த் - அவர் ெகாண்ட நிைரைய 
மீட் ; ைவயகம் லம்ப - உலகம் தனிப்ப; வைளஇய பாம்பின் ைவெயயிற்  
உய்ந்தமதியின் - சூழ்ந் ெகாண்ட பாம்பின  கூாிய பல் னின்  பிைழத் ப் ேபாந்த 
திங்கைளப் ேபால; மறவர் ைகயகத் ய்ந்தகன்  ைடப் பல்லான் நிைரெயா  வந்த - 
மறவ ைடய ைகயினின் ம் பிைழத் ப்ேபாந்த கன்ைற ைடய 
பலவாகியஆனிைர டேன வந்த; உைரயனாகி - ெசால்ைல ைடயனாய்; உாிகைள 
அரவம்மான - ேதா ாித்த பாம்  ேபால; தாேனஅாி  ெசல் லகில் ெசன்றனன் - தான் 
ஒ வ ேமயாகஅாிதாகச் ெசல்லப்ப ம் ேதவ கத்தின்கட் ேபாயினான்; உடம்  - 
அவன  உடம்ப; கானச் சிற்றியாற்  அ ங்கைர - காட் ட் சிற்றியாற்றின  அாிய 
கைரயிடத் ; கா ற் க்கம்பெமா  சிற்றியாற்றின  அாி  கைரயிடத் ; 
கா ற் க்கம்பெமா  லங்கிய இலக்கம் ேபால - கா ற நின்  ந க்கத்ேதா  
சாய்ந்த இலக்கத்ைத ெயாப்ப; அம்ெபா  ளங்கி ஆண்  ஒழிந்தன்  - 
அமபாற்ச த்  அவ்விடத்  ழ்ந்த ; உயர்இைச ெவ ப்பத் ேதான்றிேயான் ெபயர் - 
உயர்ந்த கீர்த்தி மிக ம் ேதான்றிய மறவன் ெபயர்; மடஞ்சால் மஞ்ைஞ 
யணிமயிர்சூட்  - ெமன்ைம யைமந்த மயி ன  அழகிய மயிராகிய பீ ையச்சூட்ட; 
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பிறர் இடம் ெகாள்ளாச் சி வழி - பிறர்இடங்ெகாள்ளப்படாத சிறிய விடத் ; 
படஞ்ெசய் பந்தர்க்கல் மிைசய  - ைடைவயாற் ெசய்யப்பட்ட பந்தர்க்கீழ் 
நட்டகல்ேமல ; எ - . 
 
    சூட் ெயன்ப  சூட்டெவனத் திாிக்கப்ட்ட ; சூட்டப்பட் ெடனி மைம ம். 
மைனேயாள் கூந்தேனாக்கி என்பதற்குப் "பாண, என்மைனவிய  சாி ம் மயிைர 
ேநாக்கி" ெயன ம், ர த் ெதா த்ெதன்பதற்கு அன்  உம்ைமப் ரந்த பாிசைப 
பா ெயன ம் உைரப்பா ளர். 
 
    விளக்கம்: உைரயில் ஒ  மைனவி ெயன்றதில், மைனவி, மைனக்கு உாியவளாகிய 
ஒ த்தி ெயன்ப பட நின்ற . வழிச்ெசல்ேவார் எதிேர, விாித்த தைலமயி டன் ஒ த்தி 

ற்படவாின், அதைனத்தீநிமித்தமாகக் க வ  இயல் . தீநிமித்தத்தால் உண்டாம் 
எனக் க திய தீங்ைக விலக்குதல் ேவண் த் ெதய்வம்பரவினைமயின், "கள்ளி நீழல் 
கட ள் வாழ்த்தி" ெயன்றார். அணங்ெகன ம் ெதய்வெமன ம் கூறா  கட ள் 
என்ற , மனெமாழிகளின் எல்ைல கடந்  நின் , உயிர்கள் கர்தற்குாிய 
விைனப்பயன்கள் தாேம ெசன்  ெசய்த யிைரச் சாரமாட்டாைமயான், 
அவ்விைனப்பயைன விைன தலாகிய உயிர்கள் கரச்ெசய் ம் தற் ெபா ள், 
தீநிமித்தம் காட் ம்தீப்பயன் வந்  சாராைம விலக்க வல்லதாெமன்பதனால், அதைனக் 
கட ள் என ம், கட ள் வாழ்த்தி ெயன ம் கூறினார். "ேகாட்பாலன ம் 
விைன ங்கு  காைம ெயந்ைத, தாட்பால் வணங்கித் தைல நின்றிைவ ேகட்க தக்கார்" 
(தி ஞான. ன், பதி:54) என்  சான்ேறார் ெதளிய ைரப்ப  காண்க. கு சிைலக் 
காணச் ெசல் தற்குக் காரணம், வயிற்றிைட நின் வ த் ம் பசியாதலால், "பசிப  
ம ங்குைல" ெயன்ப  கூறப்பட்ட . யாணர், ைம; sஈண்  ஆகுெபயரால் 

தியவாய்ப்ெபறப்ப ம் ெபா ண்ேமனின்ற . ஒ காலத் ேதாாிடத்ேதஒ வர் 
தமக்குாிய அன்பைரக் கண் , பிறிெதா கால் அவைரயின்றி அவ்விடத்ைதக் காணின், 
அஃ  அன்பைரப்ேபால் இன்பஞ் ெசய் ெமன்ப  இயல் . இதனால் "இரெவ ந்  
எவ்வங்ெகாள்குைவயாயின்" என்றதற்குப் ெபா ள் கூ வாராய்," அவேனா  கூ  
யின் ற்றி ந்த விடத்  அவைனயின்றி உயிர் வாழ்தற்ெபா ட்  இரக்கக் கடேவாம் 
என்ெற ந்தி ந்  வ த்தங்ெகாள்வாயாயி ம்" என்  உைரகாரர் கூ வாராயினர். 
ேபா ம்: உைரயைச. ேபா ம் என்பைத உவம பாகேவ ெகாண்  
ைக ள்ளனேபால மிக்க அ ைமைய ைடய என இையத் ைரப்பின், ஈண் க் கூறிய 
உண்ட ம் ேகாட ம் என்ற இரண் ம் ெதாழின்ேமனின்ற ெசாற்களாய், அண்ைமச் 
ெசாற்கு இையயாதனவாய் இ த்த ன் ெபா ந்தாைம கண்ேடஉைரகாரர், 
க தண்ைமய ெவன்றைத ஊேரா ையத் ைரத்தாெரன அறிக. அம்  ெவள்ளம் - 
அம் களாகிய ெவள்ளம். பாம்பின்ைவெயயிற் ய்ந்த மதியின் மறவர் 
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ைகயகத் ய்ந்தன ஆனிைரெயன்ற இவ் வமவழைகக் கண்ட தி த்தக்கேதவர், 
சீவகன்நிைர மீட்ட ெசய்தி கூற ற்ற விடத் , "வாள் வா மின்றிவ ெவங் 
கைண மின்றிக், ேகாள்வாய் மதியம் ெந யான் வி த்தாங்கு ைமந்தன், ேதாள்வாய் 
சிைலயிெனா யாற்ெறா மீட்  மீள்வான், நாள்வாய் நிைறந்த நைக 
ெவண்மதிெசல்வெதாத்தான்" (சீவக: 454) என்  தாம்ேமற் ெகாண்டைமத் ப் பா வ  
கண்  இன் வ  தக்க . அற ம் க ைடயார்க்கல்ல  ெசல் தல் 
அாிதாக ன்,ேம லகம் "அாி  ெசல் லகு" எனப்பட்ட . நிலத்ேத ப ய ழா  
சாய்ந்  நிற்குமா  ேதான்ற, கா ற் த் ளங்கியகம்பம் என்றார். இலக்கம், 
விற்பயிற்சி ெப வார் அம்  எய் பயிறற்கு நி த்தம் கம்பம். ேதான்றி ெயன்பேத 
பாடமாயின் அ ேதான்றிேயான் என்  ெபா ள்பட வந்த ெபயராம். 
    ----------- 
 
    261. ஆ ர் லங்கிழார் 
 
    பாண்  நாட் ல் மல் ையத் தைலநகராகக் ெகாண்ட சி  நா மல்  
நாெடனப்ப ம். அதற்குாிய தைலவன் காாியாதி ெயன் ம் ெபயாினன். அவன்பால் 
ஆ ர் லங்கிழார் ேபரன் ைடயவர். ஒ கால அவர் அவன் ெந மைனக்குச் 
ெசன்றி ந்தார். அவன்தன்பால் வ பவர்க்குத் தைடயின்றி வரேவற்  நல்கி 
நல்ல ணவளித் ச் சிறப் ச் ெசய்தான் . அதைனக் கண்ட ஆ ர் லங்கிழார்க்கு 
வியப்  மிகுந்த . அவைனப் கழ்வாராய் அவன  ெந மைனயின் சிறப்ைப இனிய 
பாட்ெடான்றில் சிறப்பித்தார். பின்  அவன் தந்த மிக்க பாிசிைலப் ெபற் த் 
தம ஊைர யைடந்தார் ஆ ர் லங்கிழார். பல நாட்குப்பின் அவர்காாியாதி ைற ம் 
மல் க்குச் ெசன்றார். இைடயில் நிகழ்ந்த அவர்க்குத் ெதாியா . காாியாதியின் 
பைகவர் அவ ர் ஆாிைரகைளக் கவர்ந்  ெசன்றனர். அ ேகட்ட காரயாதிவிைரந்  
ெசன்  அவேரா  ேபா டற்றி அந்த நிைரகைள மீட் க் ெகாணர்ந்  ேமம்பட்டான். 
ஆயி ம், பைகவர் அவன்ேமல் எறிந்த பைடகள் அவற்கு இ திைய விைளத்தன. 
ஊரவர் அவன  ெபறல ம் பீ ம் ெபய ம் ந  கல் ற் ெபாறித்  நட்  வழிபட்டனர். 
இ  நிகழ்ந்த பின்ேப ஆ ர் லங்கிழார் மல் க்கு வந்ததாகும். அதனால் மனம் 

ண்பட்  வ ந்தியவர் காாியாதியின் ெப மைன ெபா விழந்  ேதான் வ  கண்  
இந்தப் பாட் ைனப் பா னார். காாியாதியின் ெபயர் ஏ களிற் சிைதந்  ேபாயிற் . 
கி.பி. எட்  ஒன்பதாம் ற்றாண் ல் கரந்ைதப் ேபாாில் நிைரமீட் ப்பட்டான். ஒ வன் 
ந கல் "தஞ்ைச ெகாண்டேகாப்பரேகசாி பன்மர்க்கு யாண்  3-வ : கற் ண்  
நாட் அத்தீ ர் கரம்ைப, க ெதாடான்" க்கண் அணியன் ெதா க்ெகாள (அத்) 
ெதா  மீட் ப்பட்டான்." (A.R. for 1935-6. பக்.72) எனவ வ  பண்ைடநாளில் 
ந கல் ற் பீ ெபற எ திய திறத்ைத எ த் க்காட் கிற . தஞ்ைசெகாண்ட பரேகசாி 
விசயாலயன் என் ம் ேசாழேவந்தன். 
 
        அந்ேதா ெவந்ைத யைடயாப் ேபாில் 
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        வண் ப  நறவிற் றண்டா மண்ைடெயா  
        வைரயாப் ெப ஞ்ேசாற்  ாிவாய் ற்றம் 
        ெவற்றியாற் றம்பியி ெனற்றற் றாகக் 
        கண்டெனன் மன்ற ேசார்கெவன் கண்ேண          5 
        ைவயங் காவலர் வளங்ெக  தி நகர் 
        ைமயல் யாைன யயா யிர்த் தன்ன 
        ெநய் ைல ெசாாிந்த ைம  ேனாைச 
        க்கண் மாக்கள் ெச க்க ணாரப் 
        பயந்தைன மன்னான் ன்ேன யினிேய          10 
        பல்லா தழீஇய கல்லா வல்வில் 
        உைழக்குரற் கூைக யைழப்ப வாட்  
        நாகு ைல யன்ன ந ம் ங் கரந்ைத 
        விரகறி யாளர் மரபிற் சூட்ட 
        நிைரயிவட் டந்  ந க லாகிய          15 
        ெவன்ேவல் விடைல யின்ைமயிற் லம்பிக் 
        ெகாய்ம்மழித் தைலெயா  ைகம்ைம றக் கலங்கிய 
        கழிகல மக உப் ேபால 
        ல்ெலன் றைனயாற் பல்லணி யிழந்ேத. 
        -------- 
 
    திைண ம் ைற  மைவ...ஆ ர் லங்கிழார் பா ய . 
 
    உைர: அந்ேதா-; எந்ைத அைடயாப் ேபாில் - என்னிைறவன  அைடயாத ெபாிய 
இல்ேல; வண் ப  நறவின் தண்டாமண்ைடெயா  - வண் கள் ப ம் ம வினால் 
ஒழியாத மண்ைட டேன; வைரயாப் ெப ஞ்ேசாற்  ாிவாய் ற்றம் யாவர்க்கும் 
வைரயாமல் வழங்கும் மிக்க ேசாற்ைற ைடய ாிந்த குறட்ைட ைடத்தாகிய ற்றம்; 
ெவற்  யாற்  அம்பியின் எற்  - நீரற்  யாற்றின் ஓடம் எத்தன்ைமத் ; அற்றாக 
கண்டெனன் மன்ற - அத்தன்ைமத்தாகக் கண்ேடன் நிச்சயமாக; என் கண் ேசார்க - என் 
கண்மணி ேசார்ந்  ழ்வனவாக; ைவயங் காவலர் வளங்ெக  தி நகர் - 
உலகத்ைதக்காக்கும் ேவந்த ைடய ெசல்வமிக்க தி நகாின்கண்; ைமயல்யாைன அயா 

யிர்த்தன்ன - மதத்தான் மயங்கிய யாைன உயங்குதலான் ெநட் யிர்ப் க் 
ெகாண்டாற் ேபான்ற; ெநய் ைல ெசாாிந்த ைம ன் ஓைச - ெநய் காய்கின்ற 
உைலயின்கண் ெசாாியப்பட்ட ஆட் ைறச்சியின  ஓைசைய ைடெபாாியைல; 

க்கண் மாக்கள் ெச க்கண் ஆர -  மாந்த ைடய ஒளிம ங்கிய கண்கள் நிைறய; 
பயந்தைன ன்மன்- உண்டாக்கினாய் ன்  அ  கழிந்த ; இனிேய - இப்ெபா ; 
பல் லா தழீஇய - பல ஆனிைரையக் ைகக்ெகாண்ட; கல்லா வல்வில் - கற்கேவண்டாத 
வ ய விற்பைடைய; உைழக்குரல் கூைக அைழப்ப-தன்னிடத்ேத குரைல ைடய 
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கூைக தன் இனத்ைத அைழக்கும்ப ; ஆட்  -அைலத் ; நாகு ைலயன்ன - நாகனி  
ைல ேபான்ற; ந ம் ங் கரந்ைத- நறிய ைவ ைடய கரந்ைதைய; விரகறியாளர் 

மரபின ◌் சூட்ட - அறி ைடேயார் சூட் ம் ைறைமயிேல சூட்ட; நிைர இவண் தந்  - 
நிைரைய இவ் ாின்கண் மீட் த் தந் ; ந கல் ஆகிய ெவன்ேவல் விடைல 
இன்ைமயின் - நடப்பட்ட கல்லாகியெவன்றி ேவைல ைடய இைறவன் 
இல்லாைமயால்; லம்பி - தனித் ; ெகாய்ம்மழித் தைலெயா  - ெகாய்யப்பட்ட 
ெமாட்ைடயாகிய தைல டேன; ைகம்ைம உறக் கலங்கிய ைகம்ைம ேநான்  மிகக் 
கலக்க ற்ற; கழிகல மக உப் ேபால- ஒழிக்கப்பட்ட அணிகலத்ைத ைடய அவன் 
மைனவிைய ெயாப்ப; ல்ெலன்றைன பல்லணி இழந்  - ெபா வழிந்தைன பல 
அழ ம் இழந் ; எ - . 
 
    அம்பியின் என் ழி இன் அைசநிைல. அம்பியின் அற்றாக என்  
பாடேமா வா ளர். கண்: அைச. மன்: கழிவின்கண் வந்த . எந்ைத ேபாில்ேல! 
ெச க்கணாராப் பயந்தைன ன்; இனி, மக உப் ேபாலப் பல அணி ம் இழந்  

ல்ெலன்றைனயாய் அம்பியற்றாகக் கண்ேடன்;கண்ட என்கண் ேசார்க எனக்கூட் க. 
ஓைச ெயன்ற  ஆகுெபயரான் ஓைசைய ைடய கறிைய; இஃ  ஒ  திைசச்ெசால். 
ெச க்கணார ெவன்பதற்குச் ெச க்கின குடர் நிைறய என் மாம்; ைகம்மிஞ்ச 
என் மாம். 
 
    விளக்கம்: ெபா விழந்த மைனையக் கண்ட ம் மனம் கலங்கி 
வ ந் கின்றாராத ன், "அந்ேதா! எந்ைத அைடயாப் ேபாில்" என்றார். வைரயாத 
வண்ைம ைடயன் என்ப  ேதான்ற, "அைடயாப் ேபாில்" எனப்பட்ட . நற ண் ம் 
கலம் மண்ைட; நற  குைறயாைமயால் மண்ைட ம்ஒழியாதாயிற் . ாிவாய் ற்றம் 
என்பதில் வாெயன்ற  குற ; அ  பல ம்சார்தலால் ேதய்ந்  ாிந்  ெகாண்  
" ாிவாய் ற்றம்" எனப்பட்ட . நீர்வற்றிய யாற்றில் ஓடம் பயன் படாைமயால் 
அதைன நா வார் இலர்; அவ்வாேற ேபாில்ல ம் மக்கள் வழக்கற்றைமயின், 
ெபா வற் க் கிடக்கின்ற  என்பதாம். இத்தைகய நிைல எய் ெமன எக்காலத் ம் 
எதிர்பார்த் திலராதலால், எய்தக்கண்ட ஆசிாியர் பிறரறிய 
வற் த் வாராய்"கண்டெனன் மன்ற" என் ம் ெப ஞ் ெசல்வ நிைலயிற் கண்ட 
கண்கள்,அவ்வண்ணேம காணா  இந்நிைலயிற் காண்ட ன் 
வ ந் வார்,"ேசார்கெவன் கண்ேண" என் ம் கூறினார். காாியாதி கு நிலத் 
தைலவனாதலால், ேவந்தர் மைனைய ஒப்பாக நிைனக்கின்றார். ேவந்தர் 
ெப மைன ன்றி ல் மதங்ெகாண்ட யாைனகள் நின்  ெநட் யிர்ப் க் ெகாள்வதால் 
எ ம் ஓைசேபால, இத்தைலமகன் ேபாில்லத்தின் ன்றி ல் "ெநய் ைல ெசாாிந்த 
ைம ேனாைச" எ ந்த . இ  ன்  வந்தேதா  ஆசிாியர் கண்டகாட்சி. ேவார் 
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ைம காரணமாகப் பிறந்த ம ட்ைக ெகாண்  அதைன ேநாக்கினாராதலால், 
"ெச க்கண் ஆர" என்றார். ெச க்கண், ஒளி ம ங்கின கண். க் கண் என்ற 
விடத் க் கண்ெணன்ப  அைசநிைல; அதனால் க்கண் மாக்கள் என்றதற்குப் "  
மாந்தர்" என உைர கூறப்பட்ட . ஒைசெயன்ேற வழங்குகின்றனெரன்பார், "இஃெதா  
திைசச் ெசால்" என்  உைரகாரர் குறிக்கின்றார். கல்லா வல்வில் என்றவிடத்  
வில்ெலன்ற  வில்ேலந்திய ரர்கைள. அவர்க்ள வழிவழியாக 
வில்ேல ழவராயி ந்ததலால், "குலவிச்ைச கல்லாமற் பாகம்ப ம்" என்பதற்ேகற்ப 
அவர் தனிேய கற்க ேவண்டாராயின ெரன்பார், "கல்லா வல்வில்" என்றார். வல்வில் 
ஆட் ெயன இைய ம். ஆட் தல், அைலத்தல்; "ஒ வனாட் ம் ல்வாய்ேபால" ( றம். 
193) என்பதன் உைர காண்க. வில் ரைரயைலத்தலால் கூைக த யன ேவண் ம் 
இைர கிைடப்ப கண்  தம் இனத்ைத யைழப்பவாயின என்ப பட, "உைழக்குரற் 
கூைக யைழப்ப ஆட் " என இையய ைரத்தார். ெப ங்குர ைடைமபற்றி, "உைழக் 
குரல்" என்றார். நாகின  ைல எ ந்  காட்டா  ேமேல பரந்  காட் வ  ேபாலக் 
கரந்ைதப் ம் ெகா யினின் ம் எ ந்  நில்லா  அதேனாேட ப ந்  விாிந்  
காட் வ  கண்கூ . இ பற்றிேய "நாகு ைலன்ன ந ம் ங் கரந்ைத" ெயன்றார். 
 
    விரகு ண்ணறி ைடயார்பால்உளதாக ன் விரகறியாள ெரன்றதற்கு 
"அறி ைடேயார்" என ைரத்தார். நிைர கவரச் ெசல்வார்க்கு ெவட்சி ம், 
மீட்ேபார்க்குக் கரந்ைத ம் சூ வ  மரபாதலால், கரந்ைத சூ ப் ெபா  ெவன்  
வந்தார்க்குக் கரந்ைத சூட் தைல, "மரபிற் சூட்ட" என்றார். காாியாதி இறக்குங்கால் 

ைம ெயய்தினவனல்லன் என்பதற்கு "ெவன் ேவன் ேவல் விடைல" என்றார். 
கலங்கிய மக உ, கழிகல மக உ என்க. கணவைனயிழந்தைமயால் அணிகலன்கைளத் 

றந்  நிற்ப பற்றி "கழிகல மக உ" என்றார். ேபாில் ம் கலங்கழிந்  நிற்கும் 
மகளிர  நிைல ெபா  விழப்பிைன விளங்கக் காட் தலால், "கழிகல மக உப்ேபால" 
என உவைமயின் ைவத்ேதாதினார். ெச க்கணார ெவன்பதற்கு ேவ  வைகயி ம் 
ெபா ள் கூறலாெமன்பதற்கு, "ெச க்கணார...என் மாம்" என்றார். 
    ------ 
 
    262. ம ைரப்ேபராலவாயார் 
 
    ஒ கால் ம ைரப்ேபராலவாயார் என் ம் சான்ேறார் தாம் அறிந்த 
தைலவெனா வைனக் காணச் ெசன்றி ந்தார். அக்காைல அவன் பைகவர் நாட் ட் 
ெசன்  அவர்தம் நிைரகைளக் கவர்ந் வரச் ெசன்றி ந்தான். அவன் வர  ேநாக்கிப் 
ேபராலவாயார் அங்ேக தங்கியி ந்தார். சிறி  ேபாதில் அவன் தன்ெனா  ேபாந்த 

ைணமறவர் ைட சூழப் பைகவர்பால் கவர்ந்த ஆனிைர டன் தி ம்பி வந்தான். 
மக்கள் ேபராரவாரத் டன் அவைன வரேவற்றனர். அச்சிறப் க்குறித்  அங்ேக 
உண்டாட்  நிகழ்ந்த . அதன்கண் சிறப் ைடேயார் சிலர் உண்டாட் க்குாிய 
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இடத்ைத ஒப்பைன ெசய்தற்கும் நற  த ய உண ப் ெபா ள்கைள யைமப்பதற்கும் 
ஈ பட் ந்தனர். அப்ேபா  அவாிைடேய நிகழ்ந்த ேபச்சுக்கள் நம் சான்ேறாராகிய 
ம ைரப் ேபராலவாயார் லைமக்கு நல்வி ந்தாயின. அதன் பயனாக இப் பாட்  
எ ந்த . 
 
        நற ந் ெதா மின் விைட ம் ழ்மின் 
        பாசுவ ட்ட ன்காற் பந்தர்ப் 
        னற  மிளமண னிைறயப் ெபய்ம்மின் 
        ஒன்னார் ன்னிைல க்கிப் பின்னின்  
        நிைரெயா  வ உ ெமன்ைனக்          5 
        குைழேயார் தன்னி ம் ெப ஞ்சா யலேர, 
        ------ 
 
    திைண: ெவட்சி. ைற: உண்டாட் ; தைலத் ேதாற்ற மாம்…ம ைரப் 
ேபராலவாயார் பா ய . 
 
    தைலத் ேதாற்றமாவ , "உரெவய்ேயா னினந்தழீஇ,வர ணர்ந்  கிைள 
மகிழ்ந்தன் ," ( .ெவ.மா.ெவட்சி. 12) 
 
    உைர: நற ம் ெதா மின் - ம ைவ ம் அைலத் ண் ம்ப  பிழிமின்;விைட ம் 

ழ்மின் - ஆட்சி விைடைய ம் ப மின்; பாசுவல் இட்ட ன்கால் பந்தர் - பசிய 
தைழயாேல ேவயப்பட்ட ல் ய காைல ைடய பந்தாின்கண்; னல் த ம் இளமணல் 
நிைறயப் ெபய்ம்மின் - நீர்ெகாழித் க் ெகா வரப் பட்ட இைளய மணைல நிரம்பப் 
பரப் மின்; ஒன்னார் ன்னிைல க்கி - பைகவர  சிப்பைடைய றித் ; 
பின்னின்  நிைரெயா  வ உம் என்ைனக்கு - ெபயர்ந்  ேபா கிற தன  பைடக்குப் 
பின்ேன நின்  நிைர டேன வ கின்ற என் இைறவ க்கு; உைழேயார் - பக்க 
மறவராய் நிைர ெகாண்  வ ேவார்; தன்னி ம் ெப ஞ் சாயலர் - அவன் தன்னி ம் 
ெபாிய இைளப்ைப ைடயார்; எ - . 
 
    சாயல் விடாயா ண்டான் ெமை◌◌்ைம. என்ைனக்கு உைழேயார் தன்னி ம் 
ெப ஞ்சாயலர்; அவர்க்கு நற ம் ெதா மின்; விைட ம் ழ்மின்; ெபய்ம்மின் எனக் 
கூட் க. 
 
    விளக்கம்: "உரெவய்ேயான் இனந்தழீஇ, வர ணர்ந்  கிைள மகிழ்ந்தன் " 
என்பதற்குப் ெபா ள் "வ யிைன வி ம்பிேனான் ஆனினத்ைதக் ைகக்ெகாண்  
வ தைலயறிந்  உற ைறயார் மன மகிழ்ந்த " என்ப . ெதா தல், பிழிதல், 
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பிழி ங்கால் ேகா  நீக்கித் ய நற  ெபறப்ப த ன் அ  ெதளிந்  ேதறலாகிய வழி 
சிறந்ததாகக் க தப்ப கிற . "எமக்ேக கலங்கல் த ேம" ( றம். 298) என்  பிற ம் 
கூ வ  காண்க. பாசு உவல், பசிய தைழ; "உவைலக் கூவல்" (ஐங். 10) என வ தல் 
காண்க. இளமணல் - மணல். என்ைன - என் தைலவன். பைகவர் சிப்பைடைய 
ெவன்ெறறிந்  ன்ேன வ தலால், உைழேயார்க்குத் தைலவைனக் காட் ம் 
இைளப் ப் ெபாிதாயிற்ெறன அறிக. விடாய் - ேவட்ைக. சாயல் ெமன்ைமயாதலால் 
அதற்குக் காரணம் விடாய் என்பார், "சாயல், விடாயா ண்டாகும் ெமன்ைம" 
    ெயன்றார். 
    -------- 
 
    263. ைகய நிைல 
 
    பைகவர் தன் ர் நிைரகைளக் கவர்ந்  ெசன்றனர் என ஆயர்வந்  ைறயிடக் 
ேகட்டான் ஒ  தைலமகன். உடேன தன் பக்க மறவர் சூழச்ெசன்  
அப்பைகவாினின் ம் ஆனிைரகைள மீட் க் ெகாண்  வந்தான்.வ ங்கால் ன்ேன 
மறவர் ஆனிைரகைளச் ெச த்திக்ெகாண்  ெசல்லத் தான் பின்ேன நின்  காவல் 

ாிந்  வந்தான். வ ைகயில் பின்னிட்ட ெவட்சியார் மீள ம் திரண் வந்  நிைர 
கவ ம்ெபா ட் ப் ேபா டற்றினர். ெப கிவ ம் னைல எதிர்நின்  சிைறக்கும் 
கல்லைண ேபால் இத்தைலமகன் எதிர்த்  நின்  ெபா தான். அவர் பலராய்த் தம் 
அம் கைள மிகுதி ம் ெசாாியேவ அைவ அவன் உடம்பில் ஊ வி அவன் 
உயிைர ண்டன. ஊரவர் அவன் ெபய ம் பீ ம் எ திய ந கல்ைல அவன் ெபா ட்  
நி விச்சிறப் ச் ெசய்தனர். பின் , அங்ேக உடனி ந்  அவன் கழ்பா ய 
சான்ேறார்மீளத் தம் ர்க்குச் ெசன்  ெகாண் க்ைகயில் எதிேர கிைண ைடய 
பாணெனா வன் வரக்கண்  அவ க்குக் கூ வாராய், "பாண, நீ இவ்வழிேய 
ெசல்கின்றாயாயின், வழியில் உடன்வந்த மறவர் அஞ்சி நீங்க ம் நீங்கா  நின்  
ெவட்சியா டன் ெபா  ந கல்லாகிய தைலமகைனக் காண்பாய்; அங்ேக 
அந்ந கல்ைலக் கண்  வழிபடா  ெசல்லற்க; வழிப ைவேயல், வறங்கூர்ந்தி க்கும் 
இவ்வழிவண்  ேமம்பட் வா ம் வள ைடயதாம்," என்  இப்பாட் ைனப் 
பா கின்றார். 
 
        ெப ங்களிற் ற யிற் ேறான்  ெமா கண் 
        இ ம்பைற யிரவல ேசறி யாயின் 
        ெதாழாதைன கழித ேலாம் மதி வழா  
        வண் ேமம் ப உமிவ் வறநிைல யாேற 
        பல்லாத் திறணிைர ெபயர்தரப் ெபயர்தந்           5 
        கல்லா விைளயர் நீங்க நீங்கான் 
        வில் மிழ் க ங்கைண ழ்கக் 
        ெகால் னற் சிைறயின் விலங்கிேயான் கல்ேல 
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        ------- 
 
    திைண: கரந்ைத. ைற: ைகய நிைல... 
 
    உைர: ெப ங்களிற்  அ யின் ேதான் ம் - ெபாிய களிற்றின் அ ேபாலத் 
ேதான் ம்; ஒ கண் இ ம்பைற இரவல - ஒ  கண்ணிைன ைடயதாகிய ெபாிய 
பைறயிைன ைடய இரவலேன; ேசறியாயின் - நீ ேபாகின்றாயாயின்;ெதாழாதைன 
கழிதல் ஓம் மதி-ெதாழாயாய்ப் ேபாதைல நீ பாிகாிப்பாயாக; வழா  வண்  
ேமம்ப உம் இவ் வறநிைல யா  - தவறாேத ெதாழேவ இைடவிடா  வண் கள் 
ேமம்பட்  வா ம் இக்ெகா ய வழி; பல்லாத் திரள் நிைர மீண்  தன்ேனா  ேபாதரப் 
ேபர்ந் ; கல்லா இைளயர் நீங்க இயல்பாகிய ேபார்த் ெதாழிைல ைடய ரர் 
இாிந்ேதாட; நீங்கான் - தான் ேபாகானாய்; வில் மிழ் க ங்கைண ழ்க - 
வில் மிழப்பட்ட விைரந்த அம்  குளிப் ; ெகால் னல் சிைறயின் கைரையக் 
ெகால் ம் ன ன்கண் அைண ேபால; விலங்கிேயான் கல் - எதிர்நின்  
விலக்கியவன  கல்ைல; எ - . 
 
    னற் சிைறயில் விலங்கிேயான் கல்ைலத்ெதாழாதைன கழிதைல. ேயாம் ; 
ெதாழேவ இவ்வறநிைல யா  வண்  ேமம்ப ெமனக் கூட் க. ெதா  ேபாகேவ, 
ெகா ங்கானம் மைழ ெபய்தலாற் குளி ெமன்பான், காாியமாகிய வண்  
ேமம்ப தைலக் கூறினான். வண்ெடன்ப  மறவ ள் ஒ  சாதிெயன்பா ளர். ஆ  
வண்  ேமம்ப ெமன இடத்  நிகழ் ெபா ளின் ெதாழில் இடத் ேமேலறி நின்ற . 
 
    விளக்கம்: கிைணப்பைறக்குக் கிற்றின் அ ைய வமித்தல். மர ; பிற ம், "கடாஅ 
யாைனக் கால்வழி யன்னெவன், தடாாித் ெதண் கண்" ( றம்.368) என்ப  காண்க. 
ெதா  ெசல்கெவன்னா  ெதாழா  ெசல் தைல ஒழிக என்ற . ெதா தாற் 
பிறக்கும் பயைன யறிதற்கு நிைன த்தியவா . இவ்வறநிைல யா  எனச் சுட் ய , 
வறங்கூர்ந்  பசுைமயற்ற வழிைய ணர்த்திற் . ேபார்த் ெதாழிைலயன்றி ேவெறத் 
ெதாழி ம் பயிலாதவெரன்றதற்குக் "கல்லா விைளயர்" என்றார். கைரையக் கல்  
அைணைய உைடத் க் ெகாண் ேபாகும்ெப  ெவள்ளம் என்ப  ேபாதர, 
"ெகால் னல் சிைறயின் விலங்கிேயான்" எனல் ேவண் ற் . 
 
    ெகால் தலாவ  கைரைய அைலத் க் ெக த்தல்; விலங்குதல், கு க்கிட்  நிற்றல். 
ெதா தவழி ந கல் ல் நிற்கும் மறவன் ெதய்வமாய்ப்பின் மைழெபய்விக்கும் 
மாண் ைடயனாவன் என்ப  க த் . இவ்வறனில் யாேற என் ம் பாட 
ேவ பா ண் . வண் ன் விைனயாகிய ேமம்ப தல், வழியின்ேமல் நின்ற . 
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ேசரநாட்  மைல யில், குட்டநாட் க்குத் தைலவன் வண்டன்; அவைன, 
"கட ளஞ்சி வானத்திைழத்த ங்ெகயிற் கதவம் ெகாண்ட, எ உ நிவந்தன்ன பேர 
ெர ழ் ழ த்ேதாள், ெவண் ைர ந்நீர்வைளஇய உலகத் , வண் கழ் நி த்த 
வைகசால் ெசல்வத்  வண்டன்" (பதிற். 31) எனக் காப்பியாற் க் காப்பியனார் 
கூ தல் காண்க. இவ்வண்டன் வழியினைர நிைனந் , "வண்ெடன்ப  மறவ ள் 
ஒ சாதி ெயன்பா ளர்"எனப் பைழய ைரகாரர் கூ கின்றார் அம்மைலப்பகுதி 
இப்ேபா  ‘வண்டன் ேம ’ என வழங்குகிற . ெபான்னானி வட்டத்  ர்க ள் 
வண் ர் என்ப  இந்தக் குறிப் க்கு ஆதர  த கிற . ய்ைமயில்லாதான் ஒ வைன 
ைவ மிடத் , மக்கள் "இவன் ஒ  வண்டல்" என்ப  ஈண்  நிைன கூரத்தக்க . 
    ------- 
 
    264. உைற ர் இளம்ெபான் வாணிகனார் 
 
    இளம் ெபான்ெனன்ப  ஓ த ைடய மாற் க் குைறந்த ெபான்னாகும். இதைன 
வாணிகம் ெசய்த  பற்றி இவர் இளம்ெபான் வாணிகராயினார். இத்தைகய வாணிகர் 
காவிாிப் ம்பட் னத்தி ம் ம ைரயி ம் வஞ்சியி ம் பிறநகரங்களி ம் இ ந்தனர். 
ெபான்வைக ள் சாத ப ம் கிளிச்சிைற ம் இளம் ெபான்னாதலால், இவற்ைற 
உைரத்  உைரயால் அ தியிட்  வாணிகம் ெசய்ேவார் இளம்ெபான் 
வாணிகராயினர். ெசய ர் இளம்ெபான் சாத்தன் ெகாற்றனாெரன் ம் 
சான்ேறா ைடய தந்ைதயா ம் இவ்வைகயினேற. ல்ைலப்பாட் ன் ஆசிாியராகிய 
நப் தனா ைடய தந்ைத ம் ெபான் வாணிகேர; என்றா ம் அவர் இளம்ெபான் 
வாணிகரல்லர். சான்ேறார் கூட்டத் ள் இவர் இயற்ெபயர் வழங்கா  இளம்ெபான் 
வாணிக ெரன்ற ெபயேர பயில வழங்கினைமயின், இந் ைலத் ெதாகுத்த ஆசிாியர் 
உைற ர் இளம்ெபான் வாணிகனாெரன்ேற குறித்ெதாழிந்தார். 
 
    ஒ  தைலவன் தன் ாினின் ம் நிைரகைளக் கவர்ந் ெசன்ற பைகவைர ெவன்  
ெவ ட் ேயாட் , அவற்ைற மீட் க் ெகாணர்ந்  ஊாில் உாியவர்க்குக் ெகா த்தான். 
அவன் அவ்வா  ெகா ப்பி ம், நிைர மீட்கும் ேபாாில் ண்பட்டைமயின், அ ேவ 
வாயிலாக உயிர் றந்தான். சான்ேறார் அவன் ெபய ம் பீ ம் எ திய ந கல்ைல 
அவன் ெபா ட்  நாட்  மயிற் பீ ம் மாைல ம் சூட் ச் சிறப் ச் ெசய்தனர். 
அங்ேகயி ந்த சான்ேறா ள் உைர ர் இளம்ெபான் வாணிகனா ம் ஒ வராவர். அவர், 
"இத்தைலவன் உயிேரா ந்த காலத்தில் ெந ஞ்சுரத்  நின்ற நிழல் மரம்ேபால் 
பாணர் த ய இரவலர்க்கு இனிய அ ள் ாிந்  வந்தவன்; இவன் ந கல்லாகிய  
பாண் சுற்றத்தார்க்குத் ெதாி ேமா ெதாியாேதா? பாணர் ெதாியா  வந்  மன்றம் 

குந்  ம குசிைற பா வேரல், ேகட்ேபா க்குக் ைகயற  மிகுேம; பாணர் கூட்டம் 
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அறியா  இன் ம் வ ேமா? வராைம நன்றன்ேறா" என இரங்கி இப்பாட்ைடப் 
பா னர். 
 
        பர ைட ம ங்கிற் ப க்ைக ேசர்த்தி 
        மரல்வகுந்  ெதா த்த ெசம் ங் கண்ணிெயா 
        டணிமயிற் பீ  சூட் ப் ெபயர்ெபாறித் 
        தினிநட் டனேர கல் ங் கன்ேறா  
        கறைவ தந்  பைகவ ேராட் ய          5 
        ெந ந்தைக கழிந்தைம யறியா 
        தின் ம் வ ங்ெகால் பாணர  க ம்ேப. 
        ------- 
 
    திைண ம் ைற ம் அைவ...உைற ர் இளம்ெபான் வாணிகனார் பா ய . 
 
    உைர: பர ைட ம ங்கின் ப க்ைக ேசர்த்தி - ப க்ைககைள ைடய இடத் த் 
திட்ைடையச் ேசர்த்தி; மரல் வகுந்  ெதா த்த ெசம் ங் கண்ணிெயா  - ஆண் ள்ள 
மரைலக் கீறித் ெதாகுக்கப்பட்ட சிவந்த ைவ ைடய கண்ணி டேன; அணி மயில் 
பீ  சூட்  - அழகிய மயி ன  பீ ையச் சூட் ; ெபயர் ெபாறித்  - ெபயைர எ தி; 
இனி நட்டனர் கல் ம் - இப்ெபா  நட்டார் கல்ைல ம்; கன்ெறா  கறைவ தந்  - 
கன் டேன கறைவைய ம் மீட் க் ெகாண் வந் ; பைகவர் ஒட் ய ெந ந்தைக - 
மறவைர ேயாட்  ேநாக்கிய ெந ந்தைக; கழிந்தைம அறியா  - பட்டைம அறியா ; 
இன் ம் வ ம்ெகால் பாணர  க ம்  - இன் ம் வ ங்ெகால்ேலா பாணர  சுற்றம்; 
எ - . 
 
    பட்டைமயறிந்  வாராெதாழி ேமா, அறியா  வ ேமா என ஐயமாக்குக. ப க்ைக 
ேசர்த்தேதயன்றிக் கல் ம் நட்டனெரன உம்ைம எஞ்சிநின்ற . 
 
    விளக்கம்: ப க்ைகக்கற்கள் நிைறந்தி க்கும் இடம் பர ைடய ம ங்கு 
எனப்பட்ட . ப க்ைகெயன்ற  ேமைடெயன் ம் ெபா ள் பட நின்ற . மர டத்  
எ த்த நார் ெகாண்  ெசம் ங்கண்ணி ெதா த்தனர் என்பார், "மரல்வகுந்  ெதா த்த 
ெசம் ங் கண்ணி" என்றார். மரல், கற்றாைழயினத்ைதச் சார்ந்த . ெசம் ங்கண்ணி ம் 
மயிற்பீ ம் சூட்  ெயன்றவா . ெபய ம் பீ ம் எ தி நீர்ப்ப த் க் கண்ணி ம் 
பீ ம் சூட் க் கல் நாட் வ  ைறயாக நீர்ப்ப த் க் கண்ணி ம் பீ ம் சூட் ப் 
ெபயர் ெபாறித்தபின் கன்ன வ  கூ வ  கண்ட நச்சினார்க்கினியர், "அணிமயிற் 
பீ  சூட் ப் ெபயர் ெபாறித் ,இனி நட்டனேர கல் ம்" எனக் கன்னாட் தல்ெப ம் 
பைடக்குப் பின்னாகக் கூறிற்றாெலனின், நீர்ப்ப த்த பின்னர்க் கற்ப த் ப் ெபயர் 
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ெபாறித்  நாட் தல் காட்  நாட்ேடார் ைறைமெயன்ப ,"சீர்த்தகு சிறப்பிற் 
ெப ம்பைட" (ெதால். றத்.5) "என் ழிச் சீர்த்தகு சிறப்பின் என்பதனாற் ெகாள்க" 
என்பர். மரல்நார் ெகாண்  கண்ணி ெதா ப்ப ண்ெடன்பைத, "தளிெரா  மிைடந்த 
காமர் கண்ணி, திரங்குமரல் நாாிற் ெபா யச் சூ " (மைலப . 430) என்  சான்ேறார் 
கூ வதனா மறிக. இ  தைலவன் பட்ட  கண்  பாணன் கூற்றில் ைவத் க் 
ைகயற் ப் பா ய . 
    ----------- 
 
    265. ேசாணாட்  ைகய ர்ச் சி க ந் ம்பியார் 
 
    காட்  நாட்  ஊர்க ள் வல்லாெரன்ப  ஒன் . அவ் ர்க்குத் தைலவனான 
பண்ணன் என்பவன் வாள் வன்ைம ம் ைக வண்ைம ம் உைடயவன். அவைனப் 
பா ச் சிறப்ெபய்தியவர் ேசாணாட்  ைகய ர்ச் சி க ந் ம்பியார். பண்ணன் 
கரந்ைதப் ேபார் ெசய்  மாண்டான். நிைர மீட் த்தந்  கழ்ெகாண்ட பற்றிக் 
ேகாவலர் அவ க்கு ந கல் நாட் ச் சிறப் ச் ெசய்தனர். அக்காைலயிற் 
சி க ந் ம்பியா ம் வந்தி ந்தார். அவர்க்கு அவன  ந கல்ைலக் காணேவ மிக்க 
வ த்த ண்டாயிற் . அவ ைடய ைகவண்ைமயால் பாணர் த ய இரவலர் இனி  
வாழ்ந்  வந்தனர்; அவ ைடய வாள் வன்ைமயால் ேவந்த ம் கு நில ேவந்த ம் 
ெவன்றி ேமம்பட்டனர். பண்ணன் ந கல்லானைமயால், இ திறத்தா ம் ெப  
வ த்தெமய் வ  கண்டார். ைகயற  ெபாிதாகேவ இக்ைகய நிைலப் பாட்ைடப் 
பா னார். 
 
        ஊர்நனி யிறந்த பார் திர் பறந்தைல 
        ஓங்குநிைல ேவங்ைக ெயாள்ளிணர் ந ப் 
        ேபாந்ைதயந் ேதாட் ற் ைனந்தனர் ெதா த் ப் 
        பல்லான் ேகாவலர் படைல சூட்டக் 
        கல்லா யிைனேய க மான் ேறான்றல்          5 
        வாேன  ைர நின் றாணிழல் வாழ்க்ைகப் 
        பாிசிலர் ெசல்வ மன்றி ம் விாிதார்க் 
        க ம்பகட் யாைன ேவந்தர் 
        ஒ ங்கா ெவன்றி  நின்ெனா  ெசலேவ. 
        ------- 
 
    திைண ம் ைற  மைவ...ேசாணாட்  ைகய ர்ச் சி க ந் ம்பியார் பா ய . 
 
    உைர: ஊர் நனி இறந்த - ஊைர மிக ம் கடந்த; பார் திர் பறந்தைல- ரம்  
நிலமாகிய திர்ந்த பறந்தைலயிடத் ; ஓங்கு நிைல ேவங்ைக ஒள்ளிணர் ந  - 
உயர்ந்த நிைலைய ைடய ேவங்ைகயின  ஒள்ளிய ெகாத்தாகிய நறிய ைவ; 



 157

ேபாந்ைதயந் ேதாட் ற் ைனந்தனர் ெதா த்  - பைனேயாைலயால் அலங்காித் த் 
ெதா த் ; பல்லான் ேகாவலர் படைல சூட்ட - பல ஆக்கைள ைடய 
ேகாவலரானவர்கள் இைல மாைலகைளச் சூட்  வழிபட; கல்லாயிைன - கல் ேல 
நின்றாய்; க மான் ேதான்றல் - விைரந்த குதிைரகைள ைடய தைலவேன; வான் ஏ  

ைர ம் நின் தாள் நிழல் வாழ்க்ைக - மைழயிடத் த் ேதான் ம் இ ேய  ேபான்ற 
நின் ைடய தாணிழற்கண் வா ம் வாழ்க்ைகைய ைடய; க ம்பகட்  யாைன 
ேவந்தர் ஒ ங்காெவன்றி ம் - விைரந்த ெசலைவ ைடய களிற்றியாைனகைள ைடய 
ேவந்தர  ம யாத ெவன்றி ம்; நின்ெனா  ெசல - நின்ேனாேட கழிய; எ - . 
 
    வாேன  ைர ம் நின் தாணிழல் என்ற  மைழேபா ம் வண்ைம ைடைம ம் 
பைகவர்க்கு இ ேபா ம் ர ைடைம ம் க தி. தன் ைடய ேவந்த க்குப் 
ேபா ண்டாகிய ேபாழ்ெதல்லாம் ெவன்றி தந்  ேபாந்தைமயின் ெவன்றி ம் 
அவேனாேட கழிந்த ெதன்றார். ேதான்றல், ெசல்வமன்றி ம் ெவன்றி ம் 
நின்ேனா ெசலக் கல்லாயிைன எனக் கூட் க. சூட்டெவன்ற  சூட்  வழிபட எனக் 
காாியத்தின்ேமல் நின்ற . 
 
    விளக்கம்: ைகய ர் என்ப  இைடக் காலத்தில் கலா  என (M. Ep. A.R. No. 
214 of 1936-7) வழங்கி இப்ேபா  ெமாகலாெரன வழங்குகிற . இதற்கு 

ைகயெலன் ம் ெபய ண்ைமயின் ேசாணாட்  ைகய ர் இ ெவன்  
ணியலாம். பண்ைடக்காலத் ச் ெசங்ைகமா ெவன்ப  இைடக்காலத்தில் 

ெசங்கமா(S.I.I. Vol. VIII No. 177)என வழங்கி, இக்காலத் ப் ெபா மக்களா ம் 
அரசியல் ஏ களா ம் ெசங்கம் என்  வழங்குவ  இதற்குத் தக்கேதார் 
எ த் க்காட் . இப்பாட் ன் தன் ன்ற கட்ேக பைழய ைர கிைடத் ள . 
"பல்லான் ேகாவலர்" என்ப  தல் இ தி வைர ள்ள பகுதிக்குப் த் ைர இப்ேபா  
வகுக்கப்பட் ள . பார்- ரம் . இம் ரம்பிைனத் ெதாண்ைடநாட்டார் பாெரனேவ 
வழங்குவர். கரந்ைதப் ேபா டற்றிக் கல்லாயினனாத ன், பல்லான் ேகாவலர் படைல 
சூட்  வழிபட்டனெரனவறிக. பாிசிலைரத் தாணிழல் வாழ்க்ைகயெரன்றார்; பிற ம் 
"யாேன ெப கவன் றாணிழல் வாழ்க்ைக, யவன் ெப க ெவன்னாவிைச வறல்" 
( றம். 379) என்  பாிசிலன் கூ வதாக ைரப்ப  காண்க. "ேவந்தர் ெவன்றி ம் 
நின்ெனா  ெசல" ெவன்ற , ேவந்தர்க்குத் ைணயாய் நின்  ெபா  ெவற்றி 
ெயய் விக்கும் விற ைடைம விளக்கி நின்ற ; இ , கன்னின்  "கட ளாகியபின் 
கண்ட " ( றத்.5) என்பர் நச்சினார்க்கினியார். 
    ----- 
 
266. ேசாழன் உ வப்பஃேறர் இளஞ்ேசட்ெசன்னி 
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    ேசாழன் உ வப்பஃேறர் இளஞ்ேசட்ெசன்னி உைற ாி ந்  ஆட்சி ாிந்  
வ ைகயில் ெப ங்குன் ர்கிழார் தா ற்ற வ ைமத் யர்க்காற்றா  அவன்பால் 
பாிசில் ெபறச் ெசன்றார். அவ ம் அவைர வரேவற் ச் சின்னாள் தன்பால் 
ைவத்தி ந்  அவர  லைம நலத்ைதத் ய்த்  வந்தான்.அவன்பால் அவர் 
பன் ைற ம் குறிப்பால் தம  வ ைமத் ன்பத்ைதக் கூறினார். அவன் அதைன 

ணராதவன்ேபால் அவ ைடய ைணைம யின்பத்ைத விைழந்தி ந்தான். வில் 
ெப ங்குன் ர்கிழார் தம  க த்ைத ெவளிப்பைடயாக எ த் ைரப்பெதன்  

ணிந்தார். அத் ணிவின் பயனாக இப்பாட் ப் 
பிறந்த .இதன்கண்,"ேவந்ேத,சான்ேறார் இ ந்த அைவயின்கண் ஒ வன் ேபாந்  தன் 
குைறைய ைறயிட் த் தனக்குப் பற்றாக ேவண் னானாயின்,அவர்களால் அவன  
குைற க தில் தீர்த்  ேவண் வன ெசய்யப்ப ம்; எனக்குப் பிறிெதா  
குைறயில்ைலயாயி ம் வி ந்  கண்டால் அவைர ஓம்பமாட்டாத வ ைமயாகிய 
குைறெயான்  என்பால் தங்கி வ த் கிற ; என் அறி ம் த மாற்றம் அைடகிற ; 
அதனால் என் வ ைமையத் தீர்ப்பாயாக" என்  ேவண் னார். உடேன அவ ம் 
அவர் ேவண் ம் பாிசிைல நிரம்ப நல்கிச் சிறப்பித்தான். 
 
        பயங்ெக  மாமைழ ெபய்யா  மாறிக் 
        கயங்களி ளி ங் ேகாைட யாயி ம் 
        ழற்கா லாம்ப லகலைட நீழற் 
        கதிர்க்ேகாட்  நந்தின் சுாி க ேவற்ைற 
        நாகிள வைளெயா  பகன்மணம் கூஉம்          5 
        நீர்திகழ் கழனி நா ெக  ெப விறல் 
        வான்ேறாய் நீள்குைட வயமான் ெசன்னி 
        சான்ேறா ாி ந்த வைவயத் ற்ேறான் 
        ஆசா ெகன் ம் சல் ேபால 
        வல்ேல கைளமதி யத்ைத ள்ளிய          10 
        வி ந் கண் ெடாளிக்குந் தி ந்தா வாழ்க்ைகப் 
        ெபாறிப் ண டம்பிற் ேறான்றிெயன் 
        அறி ெகட நின்ற நல்கூர் ைமேய. 
        ------- 
 
    திைண: பாடாண் ைண; ைற: பாிசில் கடாநிைல. ேசாழன் உ வப் பஃேறர் 
இளஞ்ேசட்ெசன்னிையப் ெப ங்குன் ர்கிழார் பா ய . 
 
    உைர: பயங்ெக  மாமைழ ெபய்யா  மாறி - பயன் ெபா ந்திய ெபாிய கில் 
ெபய்யா ெதாழிதலால்; கயம் களி ளி ம் ேகாைட யாயி ம் - நீர்நிைலகள் களியாய் 

ளி ம் ேகாைடக்காலமாயி ம்; ழற்கால் ஆம்பல் அகலைட நீழல் - 
ைணெபா ந்தி தாைள ைடய ஆம்ப ன  அக ய இைலயின் நீழற்கண்; 

கதிர்க்ேகாட்  நந்தின் சுாி க ஏற்ைற -கதிர்ேபா ம் ேகாட்ைட ைடய நத்ைதயின  
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சுாி கத்ைத ைடய ஏற்ைற; நாகிள வைளெயா  பகல் மணம் கூஉம் - நாகாகிய 
இைளய சங்குடேன பகற்காலத்ேத மணங் கூ ம்; நீர் திகழ் கழனி நா  ெக  
ெப விறல் - நீர் விளங்கும் வயைல ைடத்தாகிய நாட்ைட ைடய 
ெபாியெவற்றிைய ைடேயாய்; வான் ேதாய் நீள்குைடவயமான் ெசன்னி - 
ஆகாயத்ைதப் ெபா ந் ம் ெந ய குைடயிைன ம் வ ய குதிைரயிைன ைடய 
ெசன்னி; சான்ேறார் இ ந்த அைவயத்  உற்ேறான் - அறிவான் அைமந்ேதார் 
ெதாக்கி ந்த அைவயின்கண் ெசன்  ெபா ந்தினாெனா வன்; ஆசா ெகன் ம் சல் 
ேபாலயா ற்ற ன்பத்திற்குத் ைணயாய் எனக்கு நீர் பற்றாக ேவண் ம் என் ம் 
ஆரவாரத்ைத அவர் விைரயத் தீர்க்குமா  ேபால; வல்ேல கைளமதி - விைரயத் 
தீர்ப்பாயாக; உள்ளிய வி ந்  கண்  ஒளிக்கும் தி ந்தா வாழ்க்ைக - என்ைனக் க தி 
வரப்பட்ட வி ந்தினைரக் கண் ைவத்  அவர்க்கு வி ந்தாற்றமாட்டாமல் ஒளிக்கும் 
நன்ைமயில்லாத இல்வாழ்க்ைகைய ைடய;ெபாறிப் ணர் உடம்பில் - ேதான்றி 
ஐம்ெபாறி ம் குைறவின்றிப் ெபா ந்திய என  யாக்ைகயின்கண் ேதான்றி; என் 
அறி ெகட நின்ற நல்கூர்ைம - அவற்றானாய பயன் ெகாள்ளாதப  என  அறி ெகட 
நிைலெபற்ற வ ைமைய; எ - . 
 
    மதி ம் அத்ைத ம் அைசநிைல. ெப விறல், ெசன்னி, சான்ேறார் இ ந்த 
அைவயத் ற்ேறான் சைல அவர் விைரயக் கைளந்தாற்ேபால என  நல்கூர்ைமைய 
வல்ேல கைளெயனக் கூட்  விைன  ெசய்க. 
 
    நந்  வைளெயா  பகல் மணம் கூஉம் என்ற க த் : அைவ தம் ெச க்கினால் 
சாதியறியா  மயங்கிப் ண ம் என்  நாட ன் மிகுதி கூறியதனால் அவன் ெசல்வ 
மிகுதி கூறியவா . "நாகிளந் தவைளெயா  பகல்மணம் கூஉம்" என்  பாடேமாதி 
நந்திேனற்ைற நாகிளந் தவைள டேன தத்தம் இனத்ெதா  மணம் 

கூஉெமன் ைரப்பி  மைம ம். ஆசாகு என்பதைன இரங்கற் குறிப் ப்ப  ெமாழி 
ெயன்பா  ளர். ெப  விறைல ைடய வயமான் ெசன்னி ெயனி மாம். 
 
    "ெபாறிப் ண டம்பிற் ேறான்றி" ெயன்பதற்குப் பாைவேபா ம் வ  
மாத்திைரேய ேதான்றித் ேதான்றிய பயன் ெகாள்ளாைமயால் என் அறி  ெகடநின்ற 
நல்கூர்ைம ெயன் ம், "வி ந்  கண்ெடாளிக்கும்" என்பதற்கு வ ைமகண்  வந்த 
வி ந்  தாம் அ  காணமாட்டா  ஒளிக்குெமன் ம் உைரப்பா ளர். மாறிெயன்ப  
மாறெவனத் திாிக்கப்பட்ட . 
 
    விளக்கம்: களியாய் ளிதலாவ , ஆழ அகழ்ந்தா ம் நீர் ஊறா 
ெதாழிவ .நத்ைதயின் நீண்ட மயிர்ேபாற்ேறான் ம் இ தண் க ம் ேகா  
எனப்பட்டன. அத்தண் கள் ைனயில் நத்ைதயின் கண்கள் உள்ளன; அைவ 
நத்ைதக்கு உணர் க வி மாம். ஏற்ைற,ஆண்.நாகு,ெபண்பால் குறித் நின்ற . 
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ேபராசிாியர், "நீர்வாழ் சாதி ணந்  நாேக" (ெதால்.மர .63) என்பதற்கு "நாகிள 
வைளெயா  பகன் மணம் கூஉம்" எ ம் இதைன ெய த் க் காட் வர். உற்ேறான், 
இடம்பற்றித் ன்ப ற்ேறான் என்ப ப  நின்ற . ஆசாக என் ம், ஆசாெகன் ம் 
என ந்த . ஆசாக என் ம் சல், பற்றாகல் ேவண் ெமன ைறயி ம் ஆரவாரம். 
"வல்ேல கைளமதி" ெயன்பதற்ேகற்ப உவைமக்கண், சைல அைவயத்ேதார் விைரயத் 
தீர்க்குமா  வ விக்கப்பட்ட . உள்ளிய, உள்ளிவந்த. வி ந்  வரக் கண்ட ம் 
வி ம்பி வரேவற்பைதவி த்  ஒளித்தற்குக் காரணம் வ விக்கப் பட்ட . 
ெசல்வி ந்ேதாம்பி வ வி ந்  பார்த்தி ப்ப  இல்வாழ் க்குச் சிறப்பாத ன், வி ந்  
கண்ெடாளிக்கும் வாழ்க்ைக தி ந்தா வாழ்க்ைகெயனப்பட்ட . தி ந்தாைம, நன்ைம 
யில்லாைம. நல்கூர்ைம, இன்ைமெயனப்ப ம்; அறி ைடைமேய உைடைம; ஆகேவ, 
நல்கூர்ைம ளதாயவழி அறி ெக தல் ஒ  தைலயாத ன், "அறி  ெகட நின்ற 
நல்கூர்ைம" ெயன்றார். "ஆசாகு" என்ப  அந்ேதா, அன்ேனா என்றாற்ேபால இரங்கற் 
ெபா ண்ைம ணர்த் ம் குறிப்  ெமாழியாக ம் ேகாடல் உண்  என்பார் 
"ஆசாகு... ளர்" என்றார்; "ஆசா ெகந்ைத யாண் ளன் ெகால்ேலா" ( றம். 235) என 
ஒளைவயார் கூ வ  காண்க. வி ந் கண்  என் ழி, வி ந்ைத எ வாயாக ம், 
கண்ெடன்றைத அதன் விைனயாக ம் ெகாண் , வி ந்தினேர வ ைம நில வ  
கண்  நீங்குவர் என் ைரப்ப  ண்ெடன்பார், "வி ந்  கண்ெடாளிக்கும்...என்  
உைரப்பா ளர்" என்றார். 
    --------- 
 
    267 ... ... ... ... 
    -------- 
    268 ... ... ... ... 
    ------- 
 
    269. ஒளைவயார் 
 
    ஒ கால் ஒ  தைலவன் தன் பைகவர்ேமல் ெவட்சிப் ேபார் ெசய்ய நிைனந்  பைட 
திரட் னான். ரர் ஒ ங்கு கூ னர். நிைர கவர்தற்குப் றப்ப ன் உண்டாட்  
நிகழ்ந்த . அக்காைல ஆங்குப் யின  கண்ேபால ெவவ்விய கள் ண  
யாவர்க்கும் தரப்பட்ட . மறவர் எல்ேலா ம்அவ்விடத்ேதயி ந்  அதைன ஒ  

ைறக்கு இ ைற ண்  மகிழ்ந்  களியாடடயந்தனர். நிைரேகாட்குப் றப்படச் 
சிறி  ெபா திற்கு ன்   ெகாட் ேவான் வந்  ையக் ெகாட் ப் றப்பாட் ற் 
குாியராமா  ெதாிவித்தான். யாவர்க்கும் பிழிந்ெத த்த ேதறலாகிய உண  
வழங்கினர். அவ ள் தாைனத் தைலவன்பால் ெசன்  அதைனக் ெகாள் மா  பிழி 
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வழங்குேவார் ேவண் னர்; அவன் அதைன ேயலா  தனக்குாிய வாைளக் ெகாணர்ந்  
த மா  பணித்தான் என்  அக்கூட்டத்திற் கூ யி ந்த சான்ேறார் 
ேபசிக்ெகாண்டனர். ெவட்சிப் ேபார்க்குச் ெசன்ற மறவர் ெவற்றிெயா  தி ம்பினர். 
அவர்கட்கு ம ப ம் உண்டாட்  நிகழ்ந்த . அப்ேபா  அவர் அவன  மற 
மாண்ைப எ த்ேதாதிப் பாராட் வாராய். சான்ேறா டன் இ ந்த ஒளைவயார், "நிைர 
ேகாட்குப் றப்ப ம் பணிையத் ேயான் வந்  ெதாிவித்தானாக, பிழி வழங்குேவார் 
வந்  பிழி மகிழாகிய ேதறைல ண் மா  ேவண் னர்; நீ இ  தாெவனக் 
ெகாள்ளா  வாள்தரக் ெகாண்டைன; இப்ேபா  நிகழ்ந்த ெவட்சிப் ேபாாில் 
கரந்ைதயாைரக் ெகான்  அவ ைடய ஆனிைரகைளத் தழீஇப் ேபாந்தேபா  அவர  
மா பாட் ைனக் ெக த்த இவ்வாைளத் தாேன அப்ேபா  தரக் ெகாண்டைன; நின் 
ெவன்றி ேமம்ப வதாக" என இந்த அழகிய பாட்ைடப் பா னர். 
 
        குயில்வா யன்ன கூர் ைக யதிரல் 
        பயிலா தல்கிய பல்காழ் மாைல 
        ைமயி ம் பித்ைத ெபா யச் சூட் ப் 
        த்தகற் ெகாண்ட க்கண் ெவப்பர் 
        ஒன்றி  ைறயி ந் ண்ட பின்ைற          5 
        உவைலக் கண்ணித் யன் வந்ெதனப் 
        பிழிமகிழ் வல்சி ேவண்ட மற்ற  
        ெகாள்ளா ெயன்ப கள்ளின் வாழ்த்திக் 
        கரந்ைத நீ ய வறிந் மா  ெச விற் 
        பல்லா னினநிைர தழீஇய வில்ேலார்க்          10 
        ெகா ஞ்சிைரக் கு உப்ப ந் தார்ப்பத் 
        த ந் மா  ெபயர்த்தவிக் க ங்ைக வாேள. 
        --------- 
 
    திைண: ெவட்சி. ைற: உண்டாட் . ஒளைவயார் பா ய . 
 
    உைர: குயில் வாய் அன்ன கூர் ைக அதிரல் - குயி ன  வாயலகுேபான்ற கூாிய 
ெமாட் க்கைள ைடய ன க்ெகா யின ; பயிலா  அல்கிய பல்காழ் மாைல - 
பயில மலராமல் தங்கிய பல காழாகிய வால் ெதா க்கப்பட்ட மாைலைய; ைமயி ம் 
பித்ைத ெபா யச் சூட்  - காிய தைலமயிர் ெபா  ெபறச்சூ ; த்தகல் ெகாண்ட 

க்கண் ெவப்பர் ஒன்  திய அக டத்ேத ெகாள்ளப்பட்ட யின் கண்ைணப் 
ேபா ம் நிறத்ைத ைடய ெவம்ைமயான நற  ஒன்ைறேய; இ ைற இ ந் ண்ட 
பின்ைற - இரண் ைற இங்ேக இ ந்  உண்ட பின் ; உவைலக் கண்ணி யன் 
வந்ெதன - பசிய தைழ விரவித் ெதா த்த கண்ணிைய ைடய ெகாட் ேவான் 
அதைனக் ெகாட்  ெவட்சிப் ேபார்க்கு எ ச்சியிைனத் ெதாிவித்தானாக; பிழிமகிழ் 



 162

வல்சி ேவண்ட - வ த்த கள்ைளேயந்தி ண்கெவன ேவண் ம்; கள்ளின் வாழ்த்தி 
அ  ெகாள்ளாய் - கள்ளிைன வாழ்த்தி ேவண்டாெவன அ  ெகாள்ளாய் வாைளக் 
ெகாண்டைன; என்ப - என்  சான்ேறார் கூறா நிற்பர்; கரந்ைத நீ ய அறிந் மா  
ெச வில் - கரந்ைதயார் ெந யராய் மைறந்தி த்தைல யறிய்  மாறிச்ெசன்  ெசய் ம் 
ேபாாில்; பல்லான் இன நிைர தழீஇ - அவர்க ைடய பலவாகிய இனமான 
ஆனிைரகைளக் கவர்ந்  ெகாண் ; ெகா ஞ்சிைறக் கு உப் ப ந்  ஆர்ப்ப- வைளந்த 
சிறகிைன ம் நிறத்திைன ைடய ப ந் கள் ஆரவாாிக்கும்ப ; வில்ேலார் த ந்  
மா  ெபயர்த்த இக்க ங்ைக வாேள - கரந்ைதயாராகிய வில் மறவர்கைளக் ெகான்  
மா பாட் ைனப் ேபாக்கிய இப்ெபாிய ைக வாள்தாேன அ ; எ - . 
 
    மற் : விைனமாற் . காழ் ேபாற ன், அதிரற்  காெழனப் பட்ட . ெகா  ம் 
நிரம்பப் வா  ஆங்காங்ெகான்றாகப் த் க்கிடத்தலால் "பயிலா  அல்கிய " 
என்றார். ெவட்சிப் ேபார்க்குச் ெசல்ேவார் அதிரற் ைவச் சூ க்ெகாள்வ  
மர ."ெகாய்குைழயதிரல் ைவகு ல ரலாி,சுாியி ம் பித்ைத சு ம் படச் சூ , இகல் 

ைனத் தழீஇ ஏ ைடப் ெப நிைர" (அகம். 213) எனச் சான்ேறார் கூறமாற்றால் 
அறிக. கள்ளிைன ேவண்டானாயி ம், அதன்ேமல் அவற்கு ெவ ப்பில்ைல 
ெயன்றதற்குக் "கள்ளின் வாழ்த்தி" ெயன்றார். நிைரையக் காப்பவர் கரந்ைதப்  
சூ வராத ன்,அவர  ெந ம்பைடையக் "கரந்ைத" என்றார்.வல்சி ேவண்ட,இ  
ெகாள்ளா◌ாய்க் ெகாண்டைன வாள் என்ப; ெபயர்த்த இக்ைகவாேள அ  என க்க. 
கரந்ைதப் பைடயின் பன்ைம விளங்க "நீ ய" என்றார். வாேள என் ழி ஏகாரம் வினா. 
இ  வாைளப் க கத்தால் தைலவன  வாளாண்ைமைய வியந்  பரவிய . 
 
    விளக்கம்:உண்டாட்டாவ , "ெதாட் மி ங் கழல் மறவர் மட் ண்  மகிழ் 

ங்கின் " ( .ெவ.மா.ெவட். 14) அதிரற் ைவப் பயிலா தல்கிய பல்காழ் என்ற  
ேபாலப் பிற ம் "ைவகு லர் அலாி" என்ப குறிக்கத்தக்க . ெதளிந்த நற  யின் 
கண்ேபா தம் நிற ம் ஒளி ைடய ெதன்றற்குப், " க்கண் ெவப்பர்" என்றார். 

யன், பாணன் பைறயன் என வ ம் கு வைக ள் ஒ  கு யினன். ேபார் மறவர்க்கு 
அவர் தம் தைலவாி ம் பணிையத்  ெகாட் த் ெதாிவிப்பவன். வந்ெதன என்ற  
அவன் வந்  ெவட்சிப் ேபார்க்கு எ தல் ேவண் ெமன்  ெதாிவித்தாெனன்பைத 

ணர்த்திற் . ெபயர்த்த என இறந்தகாலத்தாற் குறித்த , நிகழ்ந்த ெவட்சிப்ேபாைர; 
அதன் வில் இவ் ண்டாட்  நிகழ்வ பற்றி, ெபயர்த்  என்ற பாடத் க்கு 
இறந்தகாலம் விைர க் குறிப்பிற்ெறன ைரக்க. 
    ---------------- 
 
    270. கழாத்தைலயார் 
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    பைகவர், தம் ர் நிைரகைளக் கவர்ந்ேதகக் கண்ட ஊர்மறவர் கரந்ைத சூ ச்ெசன்  
அவேரா  க ம்ேபார் ெசய்  ெவன்  நிைரகைள மீட்டற்குச் சைமந்தனர். ெவட்சியார் 
நிைர கவர்ந்த ெசய்தியறிந்த ேவந்தன் தன் ர் மறவைரத் தண் ைம ழக்கி 
யறிவித்தைழப்ப, அவர்கள் ெவன்றிெப ம் ேவட்ைக ம் பல ம் காண மன்றத்தில் 
நின்  ேபா டற்றி மறப் கழ் ெப ம் ேவட்ைக ம் உைடயராயச் ெசன்  ெபா தனர். 
அவ ள் ஒ  மறவன் அப்ேபாாில், ேகாடாியால் ெவட் ண்  ழ்ந்த மரம்ேபால் 
பைகவர் வாளால் ெவட் ண்  ழ்ந்தான். அதைனக் கண்ேடார் பலர்; அவ ள் 
கழாத்தைலயா ம் ஒ வர். அவன் ழ்ந்  கிடப்பைதச் சான்ேறார் சூழ ேவந்தன் 
ெசன்  கண்  வியந்  பாராட் க் கண்ணீர் ெசாாிந்தான். " ரந்தார்கண்ணீர் மல்கச் 
சாகிற்பின் சாக்கா, ரந் ேகாட்டக்க ைடத் "(குறள். 780) என்பவாக ன், 
கழாத்தைலயார் அவன் ெபா ட்  ேவந்தன் த ய சான்ேறார் வ ந்திய வ த்தத்ைத 
அவைனப் ெபற்ற தாய்க் குைரப்பாராய் இப்பாட் ைனப் பா ள்ளார். 
 
        பன்மீ னிைமக்கு மாக விசும்பின் 
        இரங்கு ரசி னினஞ்சால் யாைன 
        நிலந்தவ ட் ய ேநமி ேயா ம் 
        சமங்கண் கூ த் தாம்ேவட் பவ்ேவ 
        ந விைர றந்த நாறா நைரத்தைலச்          5 
        சி வர் தாேய ேபாிற் ெபண்ேட 
        ேநாேகா யாேன ேநாக்குமதி நீேய 
        மறப்பைட ல  மாிக்குரற் றண் ைம 
        இன்னிைச ேகட்ட ன்ன  மறவர் 
        ெவன்றித  ேவட்ைகயர் மன்றங் ெகாண்மார்          10 
        ேபரம ழந்த ெவ ம  பறந்தைல 
        வி நவி பாய்ந்த மரத்தின் 
        வாண்மிைசக் கிடந்த வாண்ைமேயான் றிறத்ேத. 
        ------- 
 
    திைண: கரந்ைத. ைற: ைகய நிைல. கழாத்தைலயார் பா ய . கண்டார் 
தாய்க்குச் ெசால் ய . 
 
    உைர: பன்மீன் இைமக்கும் மாக விசும்பின் - பலவாகிய விண்மீன்கள் திக ம் 
மாகமாகிய உயர்ந்த வானத்தின்கண் ழங்கும் கில்ேபால; இரங்கும் ரசின் - 

ழங்கும் ரசிைன ம்; இனம் சால் யாைன - இன மைமந்த யாைனயிைன ம்; நிலம் 
தவ உ ட் ய ேநமிேயா ம் - நிலத்தின்கண ◌் ெந  ெச த்திய ஆைணயாகிய 
ஆழியிைன ைடய ேவந்த ம்;சமம் கண் கூ  ேவட்ப-ேபார்க்களத்தின் கண் 
ஒன் கூ  அன்பால் வ ந்தா நின்றார்; ந விைர றந்த நாறா நைரத்தைல - 
ந மணப் ெபா ள்கைளத் றந்தைமயால் நறிய மணங் கமழாத நைரத்த 
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தைலைய ைடய; சி வர் தாேய - இைளேயார்க்குத் தாேய; ேபாில் ெபண்ேட - 
ெப ங்கு ப் ெபண்ேட; ேநாகுயான் - ேநாேவன்யான்; நீேய ேநாக்குமதி - நீேய 
பார்ப்பாயாக; மறப்பைட வ ம் அாிக்குரல் தண் ைம - மறம்ெபா ந்திய ரைரப் 
ேபார்க்கைழக்கும் அாித்த குரைல ைடய தண் ைமய ; இன்னிைசேகட்ட 

ன்ன ம் மறவர் - இனிய ஓைசையக்ேகட்ட ெந ங்குதற்காிய மறவர்; ெவன்றித  
ேவட்ைகயர் - ெவன்றி ெப ம் ேவட்ைக ைடயராய்; மன்றம் ெகாண்மார் - 
மன்றத்ைதக் ெகாள் ம்ெபா ட் ; ேபரமர் உழந்த ெவ ம  பறந்தைல - ெபாிய 
ேபாைரச்ெசய்த அச்சம் ெபா ந்திய பறந்தைலயின் கண்; வி நவி பாய்ந்த மரத்தின் - 
ெபாிய ேகாடாியால் ெவட்டப்பட்  ழ்ந்த மரம்ேபால; வாள்மிைசக் கிடந்த ஆண்ைம 
ேயான் திறத்  - வாளின்ேமல் ழ்ந் கிடந்த ஆண்ைமைய ைடய மறவனாகிய நின் 
மகன் திறத்தில்; எ - . 
 
    ஓ ம் மதி ம் அைசநிைல. தவ, மிக; ஈண்  ெந ெதனக் காலத்தின் ேமற் . மன்றம், 
ேபார்க்களத்தின் ந விடம். தாேய, ெபண்ேட, யான் ேநாகு, நீேய ேநாக்கு; மறவர் 
ேவட்ைகயராய் மன்றம் ெகாண்மார், உழந்த பறந்தைலயில், வாண்மிைசக்கிடந்த 
ஆண்ைமேயான் திறத்  ேநமிேயா ம் ேவட்ப எனக் கூட்  விைன  ெசய்க. 
வாண்மிைசக் கிடந்த ஆண்ைமையத் தம் கண்ணீர் ெசாாிந்  ேவட்ப பற்றி "ேவட்ப" 
என விதந் ைரக்கப்பட்ட . 
 
    விளக்கம்: கரந்தைதயிற் ைகய நிைலயாவ , "ெவ வ ம் வாளமர் விளிந்ேதாற் 
கண் , க வி மாக்கள் ைகயற ைரத்தன் " ( .ெவ.மா. 2:10) எனவ ம். க வி 
மாக்களாவார் பாணர் விற யர் த ேயாராி ம் இனம்பற்றிப் லவ ம் 
சான்ேறா ம் ெகாள்ளப்ப ம். "மாக விசும்பின் ந நின் றாங்கு" ( றம். 35) 
என்றதற்குப் பைழய ைரகாரர் "மாகமாகிய உயர்ந்த வானம்" என்ற  கைடப்பி க்க. 
விசும் , ஆகுெபயராய் மைழ கில் ேமனின்ற ; "விசும்பிற் ளி ழி னல்லால்" (குறள். 
16) என்றாற்ேபால. ரசும்,யாைன ம் ேநமி ைடேயார் என இைய ம். ேவட்ப, 
பகர ற் ப் பல்ேலார் படர்க்ைக விைன ற் . ேபாில் ேவட்ைகயராய் மன்றங் 
ெகாள்ளற்குப் ேபரமர் உழந் ம் நின் மகன் ெபற்ற மறப் கைழப் ெபறாராயினார் 
என்ப  ேதான்ற, "ேபரம ழந்த ெவ வ  பறந்தைல" ெயன மிகுத்ேதாதினார். 
வாளால் எறி ண்  ழ்ந்தானாயி ம், மறங்குன்றா ஆண்ைமயால் ேவந்த ம் 
மறவ ம் ைகயற் ப் பாராட் ம் ெப  நலத்ைத, யாம் கூறக் ேகட்பேதயன்றி நீ ம் 
கண்ணாற் காண்பாயாக என்றற்கு, "சி வர் தாேய ேபாில் ெபண்ேட, ேநாக்குமதி 
நீேய" என்றார். ழ்ந்த மறவைன யல்ல  ேவ பற் க் ேகா ல்லாதவள் என்ப  
ேதான்ற, "ந விைர றந்த நாறா நைரத்தைல" ைடயவேள என்றார். 
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