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-----------271. ெவறிபா ய காமக்காணியார்
சங்கச் சான்ேறா ள் காமக்கண்ணிெயன் ம் காமக்கணிெயன் ம்
வழங்கப்ப ேவார் உளர்; இப்ெபயர் காமக்காணிெயன வரற்பால . இம்ைமயிற் கழ்
மக்கட்ேப
த ய பயன்கைள ம் ம ைமயில் றக்க வின்பைத ம் க திச் ெசய் ம்
ேவள்வி காமியம் எனப்ப ம்; அ

காமம் என ம் வ ம்; இவ்ேவள்விகைள

த் த்த ம் ேவதியர் கட்குத் தரப்ெப ம் சிறப் , காமக்காணி ெயனப்ப ம். இ
பல்யாக சாைல
கு மிப் ெப வ தி காலத் ம் நிகழ்ந்த ெதன்ப ேவள்விக் கு ச்
ெசப்ேபட்டால் லனாகிற . அண்ணாமைலப் பல்கைலக் கழக ெவளியீட் ல் (Journal
of the Annamalai University, Vol. XV.) இ விாிவாக ஆராய்ந் காட்டப்ெபற் ள்ள .
இத்தைகய காமக்காணிகள் இைடக் காலத்தி ம் பலர் இ ந்தி க்கின்றனர்.
இக்காமக்காணி ெயன்ப ஏெட திேனாரால் காமக்கணி ெயன் ம் காமக்கண்ணி
ெயன் ம் எ தப்பட் விட்ட . கள க் காலத்தில் மகளிர் வைர நீட் த்த விடத்
ேமனி ேவ பாெடய்தி வ ந் வர். கள ண்ைமயறியாமல் ெபற்ேறார் அவ்ேவ பா
கனால் உண்டாயிற்ெறனக் க தி ெவறிபாட்ெட த் வழிப வர்.
அவ்ெவறியாட்ைட மிக விளக்கமாக எ த் ப் பா வதில் இக்காமக்காணியார்
தைலசிறந்தவர். இவர் ெவறியாட் ைன விதந் பா ம் பாட் க்க ட் சில அகத்தில்
ெதாகுக்கப்பட் ள்ளன. இத்தைகய, சான்ேறார் ஒ கால் அரசர் இ வர் ேபா டற்றக்
கண்டார். ஒ வர் மற்றவ ைடய நகரத் அரைண ற்றிக்ெகாண்டனர்.
அைடமதிற்பட்ட மற்றவ ைடய மறவர் மதி டத்ேத நின் ெநாச்சிமாைல சூ
அதைனக் காக்குமாற்றால் ெப ம்ேபார் ாிந்தனர். அப்ேபாாில் ஒ மறவன்
அணிந்தி ந்த ெநாச்சி மாைல, அவன் பைகவர் வாளால் ெவட் ண்
ழ்ந்தேபா ,
அ ப் ண் அவன் கு தியிற் ப ந் உ மாறிப் ேபாயிற் . ேபாாிைடப்பட்
ழ்ந்த
பிணங்கைளத் தின்றற்குப் ப ந்
த ய பறைவகள் அங்ேக சூழ்ந்
ெகாண்
ந்தன. அவற் ள் ஒ ப ந் கு தியிற்ப ந் உ மாறிய
ெநாச்சிமாைலைய ஊன் எனக் க தித் க்கிக் ெகாண் உயரத்திற் பறந் ேபாயிற் .
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அதைனக் காமக்காணியார் கண்டார். அக்காட்சி அவர் லைம ள்ளத்திற் ப ந்
அழகிய பாட்ைட ெவளிப்ப த்திற் .

இந்த

நீரற வறியா நில தற் கலந்த
க ங்குர ெனாச்சிக் கண்ணார் கு உத்தைழ
ெமல் ைழ மகளி ைரதக லல்குற்
ெறாடைல யாக ங் கண்டன மினிேய
ெவ வ கு திெயா மயங்கி
கரந்
ெதா வாய்ப் பட்ட ெதாிய
ன்ெசத் ப்
ப ந் ெகாண் கப்பயாங் கண்டனம்
மறம் கன் ைமந்தன் மைலந்த மாேற.
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--------திைண: ெநாச்சி;
உைர: நீரற

ைற: ெச விைட

ழ்தல். ெவறிபா ய காமக்காணியர் பா ய .

அறியா நில தல் கலந்த - நீர் ெதாைலவறியாத நிலமாகிய

தெலா

ஒன்றி நிற்கும்; க ங்குரல் ெநாச்சி கண்ணார் கு உத் தைழ - காிய
ெகாத் க்கைள ைடய ெநாச்சியின கண் க்கு நிைறந்த அழகிய நிற ைடய தைழ;
ெமல் ைழ மகளிர் ஐ அகல் அல்குல் ெதாடைலயாக ம் கண்டனம் - ெமல் ய
இைழகைளயணிந்த இளமகளி ைடய அழகியதாக அகன்ற அல்கு டத்ேத
தைழ ைட◌ாக அணியப்பட ம் கண்ேடம்
கு திெயா

மயங்கி - அச்சம் த கின்ற கு தியில் கலந் ; உ

ஒ வாய்ப்ட்ட ெதாியல் ஊெனன்

ன் ; இனி - இப்ெபா

க தி; ப ந்

கரந்

; ெவ வ
- உ மாறி;

ணிபட் க்கிடந்த ெநாச்சி மாைலைய; ஊன் ெசத்
ெகாண்

உகப்ப - ப ந்

கவர்ந்

-

உயரத்திற் ெகாண்

ேபாக ம்; யாம் கண்டனம் யாம் கண்ேடம்; மறம் கல் ைமந்தன் மைலந்த மா
மறத்ைத வி ம் ம் இைளேயான் அணிந்தி ந்ததனால்; எ -

-

.

ெநாச்சி த ய க ப்ெபா ட்கு நிலம் தலாத ன், "நில தல்" என்றார். நில தல்
கலந்த ெநாச்சி ெயன்றதற்கு நிலத்தின்கண் நின்ற அ மரத்தில் தைழத்த ெநாச்சி
ெயன் ைரப்பி

மைம ம். இைளய மகளிர் அணி ம் தைழயில் ெநாச்சி ம் ஒன் ;

"ஐதக லல்குல் தைழ யணிக்கூட் ம் கூைழ ெநாச்சி" (அகம். 275) என் பிற ம்
கூ தல் காண்க. ஒ வாய்ப்பட்ட ெதாியல் - ஒ க்கும் வாள்வாய்ப்பட் த்
ணிபட்டமாைல. மறவன் ெச வில் வாளால் ெவட் ண்

ழ்ந்தைம, அவன்

அணிந்தி ந்த ெதாியல் ேமல் ைவத்ேதாதியவா . ெநாச்சிக் கு உத் தைழ,
ெதாடைல யாக ம் கண்டனம்; இனி, ைமந்தன் மைலந்தமா , ப ந்
கப்ப ம், யாம் கண்டனம் என மாறிக் கூட்

விைன

ெசய்க.

ன் ,

ெகாண்
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விளக்கம்: ெச விைட

ழ்தலாவ

"ஆழ்ந் ப

கிடங்ேகாட

மிைள காத் ,

ழ்ந்த

ேவேலார் விறல்மிகுத் தன் " ( .ெவ.மா. 514) என்ப . ெதாடைல, ெதா க்கப்ப வ ;
தைழ ம் மாைல ேபாலத் ெதா க்கப்ப வ பற்றித் ெதாடைல ெயனப்பட்ட .
ெநாச்சித்தைழ காண்டற்கு நிைறந்த அழகுைடயெதன்பார், "கண்ணார் கு உத்தைழ"
ெயன்

சிறப்பித்தார்; ஆகேவ, அதன் அழகு தைழயிைடத் ெதா க்கப்ப ம் ெதாழிற்

பாட்டால் ேமம்ப மா

ெபற்றாம்; "கண்ணார் கண்ணி" (ெபா ந. 148) என்ப

காண்க. ெமல் ைழ மகளிர் என்றவிடத் ெமன்ைமைய மகளிர்க் ேகற் க. மயங்குதல்,
கலத்தல். கு தி காண்பார்க்கு அச்ச ண்டாதல்பற்றி "ெவ வ கு தி" ெயனப்பட்ட .
உ

கரத்தல், கு தி ப ந்

ெபயர் கண்ணிப் ப ந்

நிறம் ேவ பட் த் தைசத்

ண்டம் ேபாறல். "நிறம்

றளப்ப" (பதிற். 51) எனப்பிற ம் கூ வ

ேநாக்கத்தக்க . உகப் , உயர்தல்; "உகப்ேப

ஈண்

யர்தல்" (ெதால்.உாி. 8) க

தல்,

வி ம் தல். "குைட ம் வா ம்"என் ெதாடங்கும் றத்திைணச் சூத்திரத் (11)"அன்றி
ற்றிய அகத்ேதான் ழ்ந்தெநாச்சி ெயன்றதற்கு இளம் ரணர் இப்பாட் ைன
ெய த் க் காட் வர். நில ம் கால ம் தற்ெபா ள் என ம், நிலத்தில் உள்ள
உயி ள்ளன ம் இல்லன மாகிய ெபா ள் க ப்ெபா ெளன ம் வழங்கும்.
இனிெயன்றதற்ேகற்ப,

ன் என்ப

கண்டனெமன்பதனால், ப ந்
கூறப்பட்ட . ப ந்

வ விக்கப்பட்ட .

ெகாண்

ஊன் எனக் க

ன் ெதாடைலயாக ம்

உகப்ப ம் என உம்ைம விாித் க்
தற்ேக

கூ வார், "கு தி மயங்கி

உ
கரந் " என் ம், ெநாச்சி அவ்வாறாதற் ேக ,"ைமந்தன் மைலந்த மா " என் ம்
கூறினார்.
---------------272. ேமாசி சாத்தனார்
ேமாசி ெயன்ப

பாண் நாட் ல் உள்ளேதார் ஊர். இஃ

இப்ேபா

ேமாசிகு

ெயன வழங்குகிற . இவ் ர், சான்ேறார் பலர் பிறந்த ெப ைம ைடய . பைகவர்
ைகப்பற்றாதப மதி டத் ெநாச்சி சூ ப் ெபா த மறவன் ஒ வன் அப்ேபாாில்
ண்பட் மாண்டான். அவன் ெசன்னியில் சூ க்ெகாண்
ந்த ெநாச்சி ம்
அவேனாேட கிடந்த . அ கண்ட சாத்தனார்க்குக் ைகயற ெபாிதாயிற் . எதிேர
இ ந்த ஒ ெநாச்சி மரத்ைத ம் பார்த்தார். பார்த்த அளவில் அவர் உள்ளத்தில்
க க்ெகாண்ெட ந்த இப்பாட் .
மணி ணர்ந் தன்ன மாக்குர ெனாச்சி
ேபா விாி பன்மர ள் ஞ் சிறந்த
காத னன்மர நீமற் றசிேன

5
க

ைட வியனகர்க் காண்வரப் ெபா ந்த

ெதா
ைட மகளி ரல்கு ங் கிடத்தி
காப் ைடப் ாிைச க்குமா றழித்த ன்
ஊர்ப் றங் ெகாடாஅ ெந ந்தைக
பீ ெக ெசன்னிக் கிழைம நினேத.
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---------திைண ம்

ைற

உைர: மணி

மைவ. ேமாசிசாத்தனார் பா ய .

ணர்ந்தன்ன மாக்குரல் ெநாச்சி - மணிகள் ெகாத் க் ெகாத்தாய்

அைமந்தாற்ேபான்ற காிய ெகாத் க்கைள ைடய ெநாச்சிேய; ேபா
பன்மர

ள்

ம் -

க்கள் மலர்ந்த பலவாகிய மரங்க

விாி

ள் ைவத் ; சிறந்த காதல்

நன்மரம் நீ - மிக்க அன் ெசய்தற்குாிய மரம் நீயாவாய்; க

ைட வியல் நகர் காண்

வரப் ெபா ந்த - காவைல ைடய அகன்ற நகாின்கண் அழகுவர விளங்கிய;
ெதா
ைட மகளிர் அல்கு ம் கிடத்தி - ெதா ைய ைடய இளமகளிர் அல்கு டத்ேத
தைழயாக ம் கிடப்பாய்; காப் ைடப் ாிைசக்கு - காவைல ைடய எயி டத்ேத
நின் ; மா

அழித்த ன் - ேகாடல்க தி வ வாைரயடர்த்

அவர்கள் மா பாட்ைட

யழிப்பதால்;ஊர்ப் றம் ெகாடா ெந ந்தைக - நகர்ப் றத்ைதக் ைகவிடா காக்கும்
ெந ந்தைகயி ைடய பீ ெக ெசன்னிக்கிழைம ம் நின - ெப ைம ெபா ந்திய
தைலயில் அணியப்ப ம் உாிைம ம் நின்

ைடயதாம்; எ -

.

ணர் - ெகாத் . மறவராற் காக்கப்ப வேதயன்றி, அைமப்பா ம் ெபாறி
த யன ைடைமயா ம் காப்பைமந்தி ப்ப பற்றிக் "காப் ைடப் ாிைச"
ெயன்றார். ஊர்ப் றம் ெகாடாஅ ெந ந்தைக ெயன்றதற்கு,அ த் ர்ந் ெபா ம்
ேபாாின்கண் றங்ெகாடாத ெந ந்தைக ெயனி மைம ம். ெந ந்தைக - ெந ய
தைகைமயிைன ைடேயான். ெசன்னிக்கிழைம - ெசன்னியிற் சூடப்ப ம் உாிைம.
மற் , இசின் என்பன அைசநிைல. மாக்குரல் ெநாச்சி பனமர

ள்

ம் சிறந்த

காதல்மரம் நீ, அல்கு ம் கிடத்தி; ெந ந்தைக ெசன்னிக்கிழைம ம். நின
விைன
ெசய்க.
விளக்கம்: " ற்றிய அகத்ேதான்
இதைனக் காட் , "இ

என

ழ்ந்த ெநாச்சி" (ெதால் றத். 13) என்பதற்கு

சூ ன ெநாச்சிையப் கழ்ந்த " என நச்சினார்க்கினியர்

கூ வர். ெநாச்சித் ணைர, "மணிக்குரல் ெநாச்சி" (நற். 293) எனப் பிற ம் கூ தல்
காண்க. "பன் மர ள் ம் சிறந்த காதல் நன்மரம் நீ" என்ற ேமற்ேகாள்: மகளி ம்
ைமந்த ம் ஒப்ப வி ம் தலான் என்ற ஏ . இதைன வற்
த்தற்கு "மகளிர்
அல்கு

ங் கிடத்தி" ெயன ம், "ெந ந்தைக ெசன்னிக் கிழைம ம் நின " என ங்

6
கூறினார். தைழயில் ஆம்பல் த ய பிறவற்ேறா விர ம் ெநாச்சி, ெநாச்சிப் ேபாாில்
தனித் ச் சூடப்ப ம் உாிைம ைடைமயின் "கிழைம" என்றார்.
-----273. எ ைம ெவளியனார்
எ ைம ெயன்ப ஓர் ஊர். தைலயாலங்கானத் ச் ெச ெவன்ற பாண் யன்
ெந ங்ெசழியேனா ெபா த எ வ ள் எ ைம ரன் என்பவன் ஒ வன். அவைன
நக்கீரனார், "நாரறி நறவின் எ ைம ரன்" (அகம். 36) என்

கூ வர்.

ைமசூர்நாட் க்குப் பண்ைடநாளில் எ ைமநா என் ம், ைமசூர் எ ைம ெரன் ம்
வழங்கின. அப்பகுதியி ள்ள கல்ெவட் க்க ள் கன்னட ெமாழியி ள்ளைவ
எ ைமநா

(Eq. car. Vol. X Cu. 20) என் ம் தமிழ்க் கல்ெவட் க்கள் எ ைமநா

(A.

R. for 1907. Para. 1) என் ம் கூ கின்றன. தக ர் அதியமான்களில் எழினிெயன்பான்
எ வாயில் என் ம் ஊைரக் ைகப்பற்றிய ேபாாில் எழினியின் பைடமறவன் ஒ வன்
ேபாாில் ழ்ந் ந கல் நி வப்பட்டான். அவைன எ ைமய நக்கன் என்
கல்ெவட் (A. R. No.211 of 1910) கூ வதால், இந்நக்கன் எ ைமநாட்
எ ைம ாினனாம். இந்த எ ைம ாில் ேதான்றிய இந்தச் சான்ேறார இயற்ெபயர்
ெவளியன் என்ப . இந்நாட் ல் ெவளியெமன்ேறா
ள .
இவர் பா ய பாட்ெடான் அகத்தி ம் காணப்ப கிற . இவர்க்குக் கடலன் என்ற
ெபய ைடய மகன் உண் . கடலனா ம் நல் ைசச் சான்ேறாராவர். ஒ கால் ஒ
மறவன் ம்ைப சூ ப் பைகவ டன் ேபார்ெசய்ய ேநர்ந் அழகிய குதிைர ர்ந்
ெசன்றான். அவேனா ேவ பல குதிைர மறவ ம் ெசன்றனர். ேபார்
ந்த பின்,
ெசன்ற குதிைர ரர்களின் குதிைரகள் தி ம்ப வந்தன. அம்மறவ ைடய
குதிைரமட் ல் வாராதாயிற் . அதனால் அவன் மைனேயாள் மனவைமதி ெபறா
கலக்க றலானாள். வாராைமக்குாிய காரணத்ைதப் பலைர ம் வினவினாள். அவள
நிைலகண்ட ெவளியனார் மிக்க வியப் ற்றார். குதிைர இறந்த ெகால்ேலா என அவள்
வ ந்திய அவர் உள்ளத்தில் இப்பாட் ைன எ வித்த .
மாவா ராேத மாவா ராேத
எல்லார் மா ம் வந்தன ெவம்மிற்
ல் ைளக் கு மிப் தல்வற் றந்த
ெசல்வ
மாவா ராேத
இ ேபர் யாற்ற ெவா ெப ங் கூடல்
விலங்கி ெப மரம் ேபால
உலந்தன் ெகால்லவன் மைலந்த மாேவ.
------
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திைண:

ம்ைப;

உைர: மாவாரா

ைற: குதிைரமறம். எ ைமெவளியனார் பா ய .
மாவாரா

- குதிைர வாராதாயிற்

குதிைர வாராதாயிற் ;

எல்லார் மா ம் வந்தன - ஏைனமறவர் எல்லா ைடய குதிைரக ம் வந் ேசர்ந்தன;
எம்இல் ல் ைளக் கு மிப் தல்வன் தந்த ெசல்வன் ஊ ம் மா வாரா - எம்
மைனயின்கண் ல் ய உைளேபா ம் கு மிைய ைடய தல்வைனப்ெபற்ற
ெசல்வனாகிய ெகா நன் ஊர்ந்

ெசல்

ம் குதிைரேய வாராதாயிற் ; இ ேபர் யாற்ற

ஒ ெப ங்கூடல் - இரண் ெபாிய யா கள் கூ ம் ஒ ெபாிய கூடற் ெப க்ைக;
விலங்கி ெப மரம்ேபால - கு க்கிட் நின் த க்கும் ெபாிய மரம் அைலப் ண்
ழ்வ

ேபால; அவன் மைலந்த மா உலந்தன்

ேபா டற்றிய குதிைர பட்

ழ்ந்

ெகால் - அவைனச் சுமந்

ேபாயிற் ப் ேபா

ம்; எ -

மக்கட்ேப ைடயாைரச் ெசல்வெரனச் சிறப்பித் ைரப்ப

ெசன்

.

பண்ைடேயார் மர ;

"ெசல்வக் ெகாண்கன்" (ஐங்.104) எனப் பிற ம் கூ தல் காண்க. இரண் ெபாிய
யா கள் கூ மிடத்ேத இைடநிற்கும் மரம். நீர்ப்ெப க்கால் ேவரைலக்கப்பட்
ழ்தல்
ஒ தைலயாத ன், "விலங்கி ெப மரம் ேபால" என்றார். எத் ைணப்
ெப ைம ைடயதாயி ம் பயனின்ெறன்றதற்குப் "ெப மரம்"
எனச்சிறப்பிக்கப்பட்ட . எல்லார் மா ம் வந்தன; ெசல்வ
ம் மாவாரா ; ஆகலான்
அவன் மைலந்த மா உலந்தன் ெகால்ெலன விைன
ெசய்க.
விளக்கம்:

ம்ைபயிற் குதிைர மறமாவ , "எறிபைடயானி கலம ள்,

ெசறிபைடமான் திறங் கிளந்தன் " ( .ெவ:மா. 7:7) என வ ம். மகனால் தந்ைத
தாய ைடய கழ் ேமம்ப தலால், " தல்வன் தந்த ெசல்வன்" என்றார். இளஞ்சிறார்
கு மிையப் ல்

ைளக் கு மிெயன்ப

( றம். 160) என ம், " ல்

ெப வழக்கு; " ல்

ைளக்கு மிப் தல்வன்"

ைளக் கு மிப் தல்வற் பயந் " (அகம். 176) என

சான்ேறார் வழங்குதல் காண்க. "எல்லார் மா ம்" என்ற , ெசல்வ

ம்

ம் மாெவாழிய

ஏைன ெயல்லா ைடய மா ம் என்ப படநின்ற ; "ஆ ேபாயினா ெரல்லாங் கூைற
ேகாட்பட்டார்" என்றாற்ேபால. ஒ

ைட நின்

ெபா த வழி, மாைவப்ப த்தல்

இயலா என்ப ேதான்ற, இ ேபர்யாற் க் கூடற் கண் கு க்கிட் நிற்கும்
ெப மரம் உவைம கூறப்பட்டெதனவறிக. ெப ம் ேபாாிைட நின் ெபா
மறச்சிறப் ணர்த்த ன், இ
-----

குதிைர மறமாயிற் .

ழ்ந்த
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274. உேலாச்சனார்
இரண் ெப ேவந்தர் கடல்ேபான்ற பைட டன் ைககலந்
ம்ைப சூ ப்
ேபா டற்றினர். அப்ேபாாின்கண் மறவெனா வன் இைடயிற் கச்ைசயால்இ கிய
உைட ம், தைலயில் மயிற்பீ யால் ெதா க்கப்பட்ட கண்ணி ம் உைரயனாய்
ேவேலந்தி நின் க ம்ேபார் ாிந்தான். அக்காைல அவன்ேமற் ெபாிய களிெறான்
அடர்க்க வந்த . உடேன அவன் தன் ைகேவைல அக்களிற்றின் ெநற்றியிற்
பாய்ந்
வச் ெச த்தினான். அக்களி ேவ டேன பிறக்கிட் ச் ெசன்
ழ்ந் பட்ட . இதற்கிைடேய பைகவர் பலர் ேவேலந்திப்பரந் வந்தனர். அவேன,
அவர் ெச த்திய ேவைல வாங்கி ம த் அவர் தம் தைலவைன ம் ேதா றப்பற்றி
நிலத்தில் ேமாதி உயிர் நீங்கிய அவன உடைலக் ைகக்ெகாண் நின்றான்.
அந்நிைலயில் ஒழியா ேம ம் ெபார வ வாைர ேநாக்கி நின்றைமயின், அவைன
உேலாச்சனார் கண்ணாரக் கண்டார். அவன நிைலதான் உயிர்
ங்கா ம்
ெபா ெதாழிவ
ணிபாக உைடயன் என் ணரக் காட் ற் . அதைன
இப்பாட் ன்கண் உைரத் ள்ளார்.
நீலக் கச்ைசப் வா ராைடப்
பீ க் கண்ணிப் ெப ந்தைக மறவன்
ேமல்வ ங் களிற்ெறா ேவ ரந் தினிேய
தன் ந் ரக்குவன் ேபா ெமான்னலர்
எஃகுைட வலத்தர் மாெவா பரத்தரக்
ைகயின் வாங்கித் தழீஇ
ெமாய்ம்பி
க்கி ெமய்க்ெகாண் டனேன.
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---திைண:

ம்ைப;

ைற: எ ைம மறம். உேலாச்சனார் பா ய .

உைர: நீலக்கச்ைச - நீலநிற ைடய கச்ைசயிைன ம்

வார் ஆைட -

த்ெதாழில்

ெசய்யப்பட்ட ஆைடயிைன ம்; பீ க்கண்ணி – மயிற்பீ யால் ெதா க்கப்பட்ட
கண்ணியிைன
ைடய; ெப ந்தைக மறவன் - ெப ந்தைகயாகிய மறவன்;
ேமல்வ ங் களிற்ெறா ேவல் ரந் - தன்ேமல் ெகாைலகுறித் வந்த களிற்றின்
ெநற்றியிேல ேவைலச் ெச

த்திப் ேபாக்கி; இனி - இப்ெபா

; தன்

ம்

ரக்குவன்

ேபா ம் -தன் யிைர ம் ெச த்திப் ெபா வான்ேபா ம்; ஒன்னலர் எஃகுைட
வலத்தர் மாெவா பரத்தர - பைகவர் ேவைல வலத்தில் ஏந்தினவராய்க் களிற் டேன
பரந்

வரக்கண் ; ைகயின் வாங்கி - அவர் எறிந்தேவல் தன் ெமய்க்கண்ணதாக

அதைனப் பி ங்கி அவர் திரைள ம த் ; தழீஇ- அவர்தம் தைலவைனத் ேதா றத்
த வி ெமாய்ம்பின் ஊக்கி - தன் ெமய் வ யாற் கிளர்ந் உயரத் க்கி நிலத்தில்

9
ேமாதி; ெமய்க்ெகாண்டனன் - உயிர் நீங்கிய அவன
நிற்கின்றானாதலால்; எ -

உடைலப்பற்றிக்ெகாண்

.

விலங்ெகனக் க தித் தான் களிற்றின்ேமற் ெசல்லாத ெப ந்தைக யாத ன்,
அவனாற் ெகால்லப்பட்ட களிற்ைற, "ேமல்வ ங் களி" ெறன்றார். வாங்குதல், ம த்தல்.
ைகயின் வாங்கி ெயன்றதற்கு, ைக ேவைலக் களிற்ெறா ேபாக்கினைமயின், தன்ேமல்
வந்த மறவைரக் ைகயால் வைளத் என் ைரப்பி மாம். சிறப் ப்பற்றித் த வப்
பட்டவன் தாைனத் தைலவெனன ணர்க.ெமய்வ வாடா ேமன் ேமல் ஊக்குதலால்
உயரத்

க்கி நிலத்தில் ேமா வ

ெமய்க்ெகாண்

நிற்ப , "வந்

பயனாதல் பற்றி, "ெமாய்ம்பின் ஊக்கி" ெயன்றார்.

மீட்ேபார்

ேபாற ன், "ெமய்க் ெகாண்டனேன" என்
ங்கா ம் ெபா வ
ேபா ம்" என்றார்.

ம்மில் உள்ளீர் வம்மின்" என்றைழப்ப
அறிவிக்கின்றார். ஆண்

கு தினைம. லப்ப த ன், "தன்

ம்

தன்

யிர்

ரக்குமவன்

விளக்கம்: எ ைம மறமாவ , "ெவயர்ெபா ப்பச்சினங்கைட இப் ெபயர்பைடக்குப்
பின்னின்றன் " ( .ெவ. மா. 7 :13) களி மன ணர்வில்லாத விலங்காத ன், அ
தம்ெமல்வாினன்றித் தாம் அதன்ேமற் ெசல் தல் மறச்சான்ேறார் சால் க்கு நா த்
த வ ெதான்ெறன்பர்."வான்வணக்கி யன்ன வ த

நீள்தடக்ைக, யாைனக்கீ

ெதன்ைகயி ெலஃகமால் - தா ம், விலங்கால் ஒ ைகத்தால் ெவல்ைகநன் ெறன்
நலங்காேணன் நா த் த ம்" எனத் தக ர் யாத்திைர கூ வ காண்க. "தாைன
யாைன" (ெதால். றத். 17) என்ற சூத்திரத் , "பைடய த் ப் பாழிெகாள்
என்பதற்கு இப்பாட்ைட ெய த் க் காட் ப.

ம்,

ம் ஏமம்"

----------275. ஒ உத்தனார்
எண் ப்ெபயராகிய ஒ த்தன் என்பதனின் ேவ ப த்தற்கு இவர்
ெபயர்ஒ உத்தனாெரன நின்ற . இவர் பா யதாகத் ெதாைக ல்க ள் இவ்ெவா
பாட்ேட காணப்ப கிற . ேபார்க்களத்ேத ெபாிய ேபாைரச் ெசய் ம் மறவன் ஒ வன்
தன் ேசாழன் பிறிெதா
றத்ேத பைகவர் வைளத் க்ெகாள்ள அவர் ந ேவ நின்
ெபா வ கண்டான். உடேன, அவற்குத் ைணெசய்யக் க தி ெந ய ேவைலக்
ைகயிேலந்திக் ெகாண் விைரந் ெசல்ல ற்றான். அ கண்ட பைகவர் அவைனத்
த த்தற்கு யன்றனர்; அவன் தைடப்படா ெசன் ேதாழர்க்குத் ைணயாயினான்.
அவன் ெசயைலக்கண்ட ஒ உத்தனார் இப்பாட் ன்கண் அதைன ைவத் ப்
பா
ள்ளார்.
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ேகாட்டங் கண்ணி ங் ெகா ந்திைர யாைட ம்
ேவட்ட ெசால் ேவந்தைனத் ெதா த்த ம்
ஒத்தன் மாேதா விவற்ேக ெசற்றிய
திணிநிைல யலறக் கூைழ ேபாழ்ந் தன்
வ மா ெணஃகங் க
கத் ேதந்தி
ஓம் மி ேனாம் ாி னிவெணன ேவாம்பா
ெதாடர்ெகாள் யாைனயிற் குடர்கா றட்பக்
கன்றமர் கறைவ மான
ன்சமத் ெததிர்ந்ததன் ேறாழற்கு வ ேம.

5

----------திைண ம்

ைற

மைவ. ஒ உத்தனார் பா ய .

உைர: ேகாட்டம் கண்ணி ம் - வைளயத்ெதா த்த கண்ணி சூ த

ம்; ெகா ந்திைர

யாைட ம் - வைளந் திைரந்த ஆைட
த்த ம்; ேவட்ட ெசால் ேவந்தைனத்
ெதா த்த ம் - ேவந்தன் வி ம்பிய ேவ தா ம் வி ம்பிச் ெசால் அவைன
வைளத்த ம்; இவற்கு ஒத்தன் - இவன்கண் ெபா ந்தி ள்ளன; ெசற்றிய திணிநிைல
அலறக் கூைழ ேபாழ்ந் - பைகவர் க
ெகாண் சூழ்ந்த திணிநிைலயி ள்ள மறவர்
அஞ்சியலறிச் சிைத மா அவ ைடய பின்னணிப்பைடையப் பிளந் ெகாண் ; தன்
வ மாண் எஃகம் க
கத் ேதந்தி - தன வ த் மாட்சி ள்ள ேவைலப்
பைட கம்ேநாக்க ஏந்தி; இவண் ஓம் மின் ஓம் மின் என - இவ்விடத்ேதேய
இவைனச்ெசல்லாத ப பாிகாி ங்ேகாள் பாிகாி ங்ேகாள் என ஏைனத் தாைன
தம்மிற் கூறித் த க்க ம்; ஓம்பா

அவர் தைடையக்கடந் ; ெதாடர்ெகாள்

யாைனயின்- சங்கி யாகிய தைள ண்
ெகாைல

ண்

ரர்

ெசல்

ம் - யாைன ேபால; குடர்கால் தட்ப -

ழ்ந்த மறவர்களின் குடர் தன் காைலத் தைளக்க ம்; கன்றமர்கறைவ

மான - கன்ைறக் காத க்கும் கறைவப் பசுப்ேபால; ன் சமத் எதிர்ந்த தன் ேதாழற்கு
வ ம் - ன்னணிப்ேபாாில் பைகவைர ேநர்பட் அவரால் வைளப் ண்
க்கும்
ேதாழன்பால் வ வானாயினன்; எ -

.

கண்ணி த ய ன்றேனா ம் ஒத்தன் ெறன்றைதத் தனித் தனிேய கூட் க.
வைளத்தல் என்றதற்ேகற்பச் சூட ம் உ த்த ம் வ விக்கப் பட்டன. கண்ணி சூடல்
த ய

ன் ம் ெசயல்வைகயால் மாண் ற ேவண் த

ன், "ஒத்தன் " என்றார்.

திணிநிைல, இ திறத்
ர ம் ெசறிந் ேபா டற் ம் களத்தின் ந விடம். வில் ம்
ேவ ம் வா ம் ஏந்தி அணிநிைல ெபற் க் காண்பார்க்கு அச்ச ண்டாக நிற்கும் பைட
வாிைசயின் ன்னணி "க
கம்"எனப்பட்ட . இனித் தான் ெசல் ம் திைச ேநாக்கி
ேவ ன் இைல கத்ைத ேயந்திச் ெசல்கின்றான் எனி

மாம். க

கம், ேவ ன்

இைல கம். "ஓம் மின் ஓம் மின் இவண்" என்ற , பைகவர் கூற்றிைனக்ெகாண்

11
கூறிய . ேதாழற்கு வ மாக ன், இவற்ேக ஒத்தன்
ெசய்க.
விளக்கம்: "தாைனயாைன" ெயன்ற சூத்திரத்
ெனா வைன

எனக் கூட்

விைன

(ெதால். றத். 17) "ஒ வ

ைடபைட க்குக், கூைழ தாங்கிய எ ைம" ெயன்பதற்கு இப்பாட்ைட

ெய த் க் காட் ப. "தாைனயாைன குதிைர ெயன்ற, ேநானா
நிைல ள்" தாைன நிைலக்கு இதைனக் காட் , "இஃ

ட்கும்

வைக

உதவிய " என்பர்

நச்சினார்க்கினியர். ேகாட்டம், வைள . "ஒத்தல்", "உவைம ம் ெபா

ம் ஒத்தல்

ேவண் ம்" (ெதால். உவம, 8) என்றாற்ேபால. கூைவ ேபாழ்ந் என்ற பாடத் க்குக்
கூைவக்கிழங்ைகப் பிளப்ப ேபாலப் பிளந் ெசன் என ைரக்க. பின்ேனாக்காத
ெப மித நைட ம், வழியிைட ள்ள இைடயீ கைள மதியா
உைடயெனன்றதற்குத் "ெதாடர்ெகாள் யாைன"
விளங்குதற்கு, கன்றமர் கறைவ

ெசல்

ம் மாண் ம்

வம ம், ேதாழன் பா

ள்ள அன்

வம ம் கூறப்பட்டன. "கன்றமர் கறைவ" ெயனப்

ெபா ப் படக் கூறினாராயி ம், விைர ைடைம ம் உடன்ேதான்ற, தன் கன் பிறர்
ைகப்பட்
க்கக் கா ம் கறைவ அவர்பால் விைரந் ெசல்வ ேபாலத் ேதாழன்பால்
ெசன்றாெரனி

ம் அைம ம்; "கன் ேசர்ந்தார்கட் கதவிற்றாய்ச் ெசன்றாங்கு,

வன்கண்ணன் ஆய்வரல் ஓம் " (க . 116) என் சான்ேறார் கூ வ
காண்க.ஓம் மின் ஓம் மின் என்ற அ க்கு அச்சம் ெபா ளாகப் பிறந்த விைர க்
குறிப் ணர நின்ற .
-------276. ம ைரப் தன் இளநாகனார்
ம ைரயில் வாழ்ந்த தன் என்பா ைடய மகனாதலால் இளநாகனார், இவ்வா
வழங்கப்பட்டார். இளநாகன் என்ப இவர இயற்ெபயர். ம ைர ம தன்
இளநாகனாெரன ேவெறா சான்ேறா ண்ைமயின், அவாின் ேவ ப த்தற்கு இவர்
தன் இளநாகனார் என் சிறப்பிக்கப் ெப கின்றார். ெப ேவந்தர் இ வர் ம்ைப
சூ ப் ேபா டற்றினர். அவ ைடய இ பைடக ம் ைககலந் ேபார் ெசய்தன. அத்
தாைனயின் நிைலயிைன இளநாகனார் கண்டார். மறவ ள் ஒ வன் பைகவர்
பைடநிைல
ம் கலக்கி ெவன்றிேமம்ப வ ெதாிந்த . அதைன
இப்பாட் ன்கண் அழகு திகழக் கூறி ள்ளார்.
ந விைர றந்த நைரெவண் கூந்தல்
இரங்கா ழன்ன திரங்குகண் வ
ைலச்
ெசம்
ெபண் ன் காதலஞ் சிறா அன்
மடப்பா லாய்மகள் வள் கிர்த் ெதறித்த
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குடப்பாற் சில் ைற ேபாலப்
பைடக்குேநா ெயல்லாந் தானா யினேன.

5

--------திைண: அ .
உைர: ந

ைற: தாைன நிைல. ம ைரப்

விைர

தனிளநாகனார் பா ய .

றந்த நைரெவண் கூந்தல் - நறிய விைரப்ெபா ள்கைளத்

நைரத்த ெவளிய கூந்தைல ம்; இரங்காழ் அன்ன திரங்குகண் வ

றந்த

ைல -

இரவமரத்தின் விைத ேபாலத் திரங்கிய கண்ைண ைடய வற்றிய ைலைய
ைடய;
ெசம்
ெபண் ன் காதலம் சிறாஅன் - ெசம்ைமப்பண் ெபா ந்திய தியவ ைடய
அன் ைடய மகன்;மடப்பால் ஆய்மகள் வள்

கிர் - இளைமப் பான்ைமைய ைடய

ஆய்க்குல மக ைடய வளவிய உகிாினால்; குடப்பால் ெதறித்த சில் ைற ேபால குடம் நிைறயைவத்த பா ன்கண் ெதளித்த சிவவாகிய பிைர அக்குடவளவிற்றான
பால் ற் ம் கலங்கிக் ெக தற்குக் காரண மானாற்ேபால; பைடக்கு ேநாெயல்லாம்
தானாயினன் - ேபரளவினதாகிய பைகவர் பைடத்திரள் உைடந் ெக தற்குாிய ேநாய்
க்கும் தான் ஒ வேன காரணனாயினான்;எ ெபண் ன்

.

ைமையச் சிறப்பித்தற்குத் தைலமயிர்

த

யன எ த் ைரத்தார்.

ெசம்ைமப்பண் கூறிய , மாற்றார் பைடக்குண்டாய ேநாய்
க்கும் அவள்
வயிற்றிற் பிறந்த காதல் மகன மறமாண் காரணெமன்ப விளக்குதற்கு.
மடைம ைடய ஆய்மகள் என்றைமயின் அதற்ேகற்ப வள் கிரால் ெதறித்தாள்
என்றார்.
ெபண் ன் சிறாஅன் சில் ைறேபாலத் தானாயினன் எனக் கூட்
விைன
ெசய்க.
விளக்கம்: ஒப்பைன ெசய் ேகாடற்குாிய ெசவ்வி கழிந்தைம ேதான்ற, "ந விைர
றந்த" என் ம், இளைம கழிந்தைம ேதான்ற, "நைரெவண் கூந்த" ெலன் ம்
விளக்கினார். இரங்காழ், இராெவன்
விளங்க, "ெசம்

ம் மரத்தின் விைத. மறப்பண் குன்றாைம

ெபண் "என்றார்.பால்,ப வம், மடம், இளைம. "மடவளம்ம நீ

இனிக் ெகாண்ேடாேள" (ஐங். 67) என்றாற்ேபால. மடப்பால், இளைமச்ெசவ்வி.
குடவளவிற்றாய பா ல் அளவறிந்திட்ட பிைர அதைன

ைறயப் பண்

குைறயின், பால் தன் தன்ைம ெகட் த் தயிராய் உைறத

மின்றிக் கலங்கித்

ேதான் மாத ன், அக்க த்

கிர்த்ெதறித்த குடப்பால்

சில்
ெபா

ைற" ெயன்றார்.

விளங்க, "ஆய்மகள் வள்

ம்; அதனிற்

ம்ைபத் தாைனநிைலயாவ , "இ பைட ம் மறம்பழிச்சப்

களத் ப் ெபா ெவய்தின் " ( . ெவ. மா. 7:22) என்பர். இதைனத்

ெதால்காப்பிய ைரகாரர்கள் "தாைனயாைன" என்ற சூத்திரத் த் ‘தாைன
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நிைலயின்பாற்ப ம்’ என்பர். ெசம்

ெபண் ன்

ைமைய விாித் க் கூறிய ,

அவள் தியளாயி ம், அவள் வயிற்றிற் பிறந் அவள் மார்பிற் பா ண் வளர்ந்த
சி வன் மாற்றார்பைட
ம் கலங்கியலமரச் ெசய் ம் ெப மறம் உைடய
ெப ந்தைகயாயினான் என வியந்ேதாதியவா . "வ ந்தைல தியாள்
அஞ்சுதக்கனேள, ெவஞ்சமத், ெதன்ெசய் ெகன்
களிறீந்தனேள" ( றத். 1372) என்

ம் ேவந்தர்க், கஞ்செலன்

ேமார்

பிற ம் கூ தல் காண்க.

---------277.

ங்கண் உத்திைரயார்

ங்கண் என்ப

காவிாியின் வடகைரயி

ள்ள ேதா ர் எனக் கல் ெவட் க்களால்

(M.E.R. No. 153 of 1932) அறிகின்ேறாம். இவர இயற்ெபயர்உத்திைரெயன்ப .
இஃ ஆதிைர ெயன்றாற்ேபாலப் பிறந்த நாளால் வந்த ெபயர். கள க் காதெலா க்க
ேமற்ெகாண்ட தைலமக்க ள் வைர நீட் த்தவிடத் த் தைலவி பிாிவாற்றா
ேவ ப ம் திறத்ைத இனிய பாட் க்களால் நயம்ப
ைரக்கும் நலம்வாய்ந்தவர் இவர்.
ஒ மறவன் காைளப் ப வத்ேத ேவந்தன் ெபா ட் ப் ேபார்க்குச் ெசன்றான். அவன்
தாய் மிக்க
ைம ெயய்தி அவைனேயபற் க் ெகாடாகக் ெகாண்
ந்தாள். அவன்
ேபாாில் வி ப் ண்பட் ேமேலாராகிய சான்ேறார் வ ந்த இறந்தான். இச்ெசய்திைய
அவர்கள் அம் தியவட் ெமல்ல அறிவித்தனர். அ ேகட் அவள் கழிேப வைக
ெயய்திக் கண்ணீர் ெசாாிந் மகிழ்ச்சி ற்றாள். மறக்கு மகளாகிய அவள
மறமாண்
ைமயால் வாடாத திறம் கண்ட உத்திைரயார் வியந்தார். அவ்வியப்பின்
உண்ைம வ ேவ இப்பாட் .
மீ ண் ெகாக்கின் வி யன்ன
வானைரக் கூந்தன் திேயாள் சி வன்
களிெறறிந் பட்டன ெனன்
வைக
ஈன்ற ஞான்றி ம் ெபாிேத கண்ணீர்
ேநான்கைழ
வான்ெபயத்

யல்வ ம் ெவதிரத்
ங்கிய சிதாி ம் பலேவ.

5

---------திைண: அ ;

ைற: உவைகக் க

உைர: மீன் உண் ெகாக்கின்

ழ்ச்சி.

ங்கண் உத்திைரயார் பா ய .

வி யன்ன - மீன் கவர்ந் ண்

விேபான்ற; வால் நைரக் கூந்தல்

ம் ெகாக்கி

ைடய

திேயாள் சி வன் - ெவள்ளிய நைரத்த

கூந்தைல ைடய தியவ ைடய மகனாகிய இைளேயான்;களி எறிந்
என் ம் உவைக - ேபாாில் தன்ேமல் வந்த களிற்ைறக் ெகான் தா ம்

பட்டனன்

இறந்தாெனனச் சான்ேறார் உைரத்த ெசய்தி ேகட்டதனால் எய்திய உவைக; ஈன்ற
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ஞான்றி

ம் ெபாி

- அவைன யீன்றெபா

அவட்குண்டாகிய உவைகயி

ெபாிதாயி ந்த ; கண்ணீர் அவ் வைகயால் அவ
ேநான்கைழ
வான்ெபயத்
ங்கித்

ம்

ைடய கண்கள் ெசாாிந்த நீர்;

யல்வ ம் - வ ய கைழயாகிய ங்கி டத் அைச ம்; ெவதிரத்
ங்கிய சிதாி ம் பல - ங்கிற் தாின்கண் மைழ ெபய்தவழித்தங்கித்

ளிக்கும் நீர்த் ளியி

ம் பலவாகும்; எ -

.

திேயாள் சி வன் என்ற
ைமக்காலத் ப் பற் க் ேகாடாய் ெந நாள்
ெபறாதி ந் ெபற்ற மகன் என்ப பட நின்ற . என் ெமன்ற ெபயெரச்சம்
காாியப்ெபயர் ெகாண்ட . தனித்த ங்கிற்கழி கைழ ெயன ம்.பலவாய்
அடர்ந்தி க்கும் கைழத் ெதாகுதியாகிய தர் ெவதிெரன ம் வழங்கும். ெவதிர
ெமன்றதைன ஒ மைல ெயன்பா
ளர். உவைக ஈன்றஞான்றி
சிதாி ம் பலெவனக் கூட் விைன
ெசய்க.

ம் ெபாி ; கண்ணீர்

பட்டன்ெனன்
ைர ேநாய் பயவா உவைக பயந்
ைமயி ம் வாடாத
மற ைடயளாதைலக் காட் த ன் இதைன விதந் பா னார். விளக்கம்: உவைகக்
க

ழ்ச்சியாவ , வாள்வாய்த்த வ

வாழ்யாக்ைக, ேகள்கண்

க

ழ்ந்

வந்தன்

என்பதாம். "மாற்ற ங் கூற்றம்" என்ற சூத்திரத் , "ேபாிைச, மாய்ந்த மகைனச் சுற்றிய
சுற்றம், ஆய்ந்த சல் மயக்கத் தா ம்" ( றத். சூ. 24) என்பதற்கு இதைனக் காட் வர்
நச்சினார்க்கினியர். நைரத்த தைலமயிாின் ெவண்ைம நிறத் க்குக் ெகாக்கின் வி
உவமங் கூறப்பட்ட . என் ம், என் ெசால்லக் ேகட்டவழி உள்ளத் ப்பிறக்கும்
என்றவா . "ஈன்ற ெபா திற் ெபாி வக்கும் தன் மகைனச் சான்ேறாெனனக் ேகட்ட
தாய்" (குறள். 69) என்றவிடத் ச் சான்ேறாெனன்ற , மறமாண் குணங்களால்
நிைறந்ேதாைன ம் குறிக்கு மாக ன்,ஈண் ம் அத் தி க்குறள் இைய மா
கண் ெகாள்க.கண்ணீாின் மிகுதி ணர்த்தற்கு "ெவதிரத் வான் ெபயத் ங்கிய
சிதாி

ம் பல" என்றார். ெவதிர ெமன்ப

ெவதிர ெமன்

ம் மைலக்கும் ெபயர்;

அ பற்றி ெவதிரெமன்ற ெவதிரமைலெயன ைரப்பா
ளர் எனப்பட்ட . டாக்டர்;
தி . ஊ. ேவ. சாமிநாைதய ம் "ெவதிரம் ஒ மைல" ெயன் குறித்தி ப்ப காண்க.
--------278. காக்ைகபா னியார் நச்ெசள்ைளயார்
"வி ந் வ மாயின் கைரந் காட் க, வாராதாயின் நடந் காட் க"என
இளமகளிர் காக்ைக மைனக்கண்வாின் அ கண் ெசால்வ வழக்கம்.இவ்வழக்கா
தமிழகத்தில் ெதான் ெதாட் வ வ . இதைனப் ெபா ளாக ைவத் ப் பா ய
சிறப்பினால் நச்ெசள்ைளயார் காக்ைகபா னியார் எனச் சிறப்பிக்கப்ப கின்றார்.
ெசள்ைளெயன்ப இவர இயற்ெபயர்.சிறப் ணர்த் ம் எ த்தாகிய நகரம் ணர்ந்
நச்ெசள்ைளெயன வந்த . கீரனாெரன்ப

நக்கீரனார் என் ம்,

தனா ெரன்ப
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நப் தனாெரன் ம் வ வ

காண்க. இனி, நக்கீரன் நற் தன் என்பன நக்கீரன்

நப் தன் எனவ ம்; அவ்வாேற நற்ெசள்ைள ெயன்ப நச்ெசள்ைளெயன வந்த
என் கூ வா
ளர். இச்சான்ேறார் கண்டீரக்ேகாப்ெப நள்ளியின் கானத்ைத ம்
ெதாண் நகரத்ைத ம் பா யவர். ஆ ேகாட்பாட் ச் ேசரலாதைனப் பதிற் ப்பத் ள்
ஆறாம்பத்ைதப் பா க் கலன்க க்ெகன ஒன்ப காப்ெபான் ம் றாயிரம் காண ம்
ெபற் , அதிகமான்ெந மான் அஞ்சிபால் ஒளைவயார் இ ந்தாற்ேபால அவன்
பக்கத் ப் லவராகும் சிறப் ம் ெபற்றாெரன்ப. ஒ கால் ஒ மறவன் ேபாாில் பைகவர்
வாளால் ெவட் ண் றந்தான்;அவன் பீ ைடய ேபா டற்றியதனால் அவன் உடல்
ணிபட் ச் சிைதந் ேவ ேவறாய்க் கிடப்பதாயிற் . அதைனயறியாத பலர், ேபார்
வில் ஊர்க்குப் ேபாந் அவன் தாையக் கண் "நின் மகன் பைகவர்க்கு
கு
காட் மாண்டான்" என் ெபாய்யாகக் கூறினர். அவள் அப்ேபா மிக்க
ைமெயய்தியி ந்தாளாயி ம் அச்ெசால் தன மறக்கு மாண் க்கு இ க்காதைல
ெயண்ணினாள்; கண்கைளத் தீெயழத் திறந்
மாண்டானாயின், அவன் வாய் ைவத்
வஞ்சினம் கூறிக் ைகவாெளான்ைற எ
அங்ேக மறவர் பிணங்கள் ம ந்
பார்த்தாள்.
வில் ஓாிடத்தில் ெவட்
கண்டாள்; ேவ

ேவறாகக் கிடந்த

ேநாக்கி, "என் மகன் இவ்வா

ண்ட என் மார்ைப அ த்ெதறிேவன்" என
த் க் ெகாண் ேபார்க்களத் க்குச் ெசன்றாள்.
வ ம் பிணங்கைளப் ரட் ப்
ண் சிதறிக்கிடக்கும் அவன் உடைலக்

ண்டங்கைளத் ெதாகுத்

ஒ ங்குற அைமத்

ேநாக்கினாள்;அவன் கத்தி ம் மார்பி ம் வி ப் ண் பட்
ழ்ந்தாேனயன்றிப்
றப் ண் ற் உயிர் ேபாயிற்றிலன்" எனத் ெதாிந்தாள். அக்காைல அவள்
உள்ளத்தில் நிலவிய ெவம்ைம நீங்கிற் ; கு ப்ெப ைமைய நி வினாெனன
உண்டாகிய உவைக மிகுந்த . அ தா ம் அவைன அவள் ெபற்றகாைலயிற் பிறந்த
உவைகயி ம் ெபாிதாயி ந்த . இ காக்ைகபா னியார்க்குப் ெப வியப்ைப
விைளத்த . அ ேவ காரணமாக இப்பாட் ைனப் பா வாராயினர்.
நரம்ெப ந் லறிய நிரம்பா ெமன்ேறாள்
ளாி ம ங்கின் திேயாள் சி வன்
பைடயழிந் மாறின ெனன் பலர் கூற
மண்டமர்க் குைடந்தன னாயி ண்டெவன்
ைலய த் தி ெவன் யாெனனச் சிைனஇக்
ெகாண்ட வாெளா ப பிணம் ெபயராச்
ெசங்களந் ழ ேவாள் சிைதந் ேவ றாகிய
ப மகன் கிடக்ைக கா
உ
ஈன்ற ஞான்றி ம் ெபாி வந் தனேள.
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-------திைண ம்

ைற

மைவ. காக்ைகயா னியார் நச்ெசள்ைளயார் பா ய .
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உைர: நரம் எ ந்த உலறிய நிரம்பா ெமன்ேறாள் - நரம் ேதான்றி வற்றிய
நிரம்பாத ெமல்

ய ேதாள்கைள ம்;

ளாி ம ங்கின்

திேயாள் -

தாமைரயிைலேபான்ற அ வயிற்றிைன
ைடய தியவள் ஒ த்தி; சி வன்
பைடயழிந் மாறினன் என் பலர் கூற - நின் மகன் பைகவர் பைட கண் அஞ்சிப்
றங்ெகா த் மாண்டான் என் அறியாதார் பலர் வந் ெசால்ல; மண்டமர்க்கு
உைடந்தனனாயின் - ெந ங்கிச் ெசய் ம் ேபார் கண் அஞ்சி யிறந்தாெனன்ப
உண்ைமயாயின்; உண்ட என்

ைல ய த்தி ெவன் யான் எனச் சிைனஇ - அவன்

வாய் ைவத் ண்ட என் ைலைய ய த்ெதறிேவன் யான் என் சினந் ெசால் ;
ெகாண்ட வாெளா - ெசால் ய வண்ணேம ெசய்தற்கு வாைளக் ைகயிேலந்திப்
ேபார்க்களம் ெசன் ; ப

பிணம் ெபயரா - அங்ேக இறந்

கிடக்கும் மறவர்

பிணங்கைளப்ெபயர்த் ப் ெபயர்த் ப் பார்த் க் ெகாண்ேட; ெசங்களம்

ழ ேவாள் -

கு தி ப ந் சிவந்த ேபார்க்கள ற் ம் சுற்றி வ பவள்; சிைதந் ேவறாகிய
ப மகன் கிடக்ைக கா
உ - வி ப் ண்பட் ச் சிைதந் ேவ ேவறாகத்
ணிபட் க் கிடக்கின்ற தன் மகன

கிடக்ைகையக் கண் ; ஈன்ற ஞான்றி

உவந்தனள் அவைனப் ெபற்ற நாளிற் ெகாண்ட உவைகயி
திேயாள் ேகட் ச் சிைனஇ, ெபயரா,
ெபாி வந்தனள் எனக் கூட்

விைன

"நிரம்பா ெமன்ேறாள்" என்றார். நரம் ெப ந்
அ ப்பகுதிேபால் பசுைமயின்றி யி த்த ன்,
ெகனக் குறித்தார். பைட ெயன் ழி நான்க
ஆராய்தின், " ழ ேவாள்" என்றார். சிைதந்
வி ப் ண்பட்

ழ்ந்தைம கண்

ம் ெகாண்டாள்; எ -

ழ ேவாள், கிடக்ைக கா
ெசய்க.
திைரந்

ம் ெபாி
.

உப்

ைமயால் ேதாள் சாிந்தைமயின்,
ளாியிைலயின்

திேயாள அ வயிற்ைற " ளாிம ங்"
விாிக்கப்பட்ட . ஒவ்ெவா பிணமாக
ேவறாகிய உடைலப் ெபா ந்த ைவத்

ெதளிந்தைம ேதான்ற, "ப மகற் கா

உ"

ெவன்னா , "ப மகன் கிடக்ைக கா
உ" ெவன்றார். ப பிணம் ெபயராச்
ெசங்களெமன இையத் ப் ப பிணம் நீங்காத சிவந்த ேபார்க்களெமன
ைரப்பா
ளர்.
விளக்கம்:
ைமயால் ேமனி பசுைம குன்றி நரம் ேமெல ந் இனி
காணத்ேதான் தலால் "நரம்ெப ந் உலறிய ேதாள்" என்றார். பசுைமயின்றி
விளர்த் நரம் ேதான்றத் திரங்கி நி்ற்ப பற்றி வயிற் க்கு ளாி வமமாயிற் .
நன்ெற த் ெமாழிவாாி ம் தீெத த் ெமாழிவார் உலகத் ப் பலராதலால், "பலர்
கூற" என்றார். கூ ேவார பன்ைம கண்டாட்குத் தன் மகன மறத்தின்கண்
ஐயந்ேதான்றேவ, ஒ தைலயாகத் ணியமாட்டாளாய், "மண்டமர்க்
குைடந்தனனாயின் உண்ட ெவன் ைல ய த்தி வன் யான்" எனச் சினந் ைரத்தாள்.
மகன மாண்ைப அவள் ஓரள அறிந்தி ந்தைமயின், "உைடந்தனனாயின்" எனக்
கூனிறான். "அ த்தி ெவன்" என்ற ெசால் வாயினின் ெவளிவ ம் ேபாேத அவள்
ைக தன் மறக்கு க்குைடைமயாகிய வாைளத் ேதர்ந் ெகாண்டைமயின் "ெகாண்ட
வாள்" எனப்பட்ட . பட்ட ரர்களின் கு தி ப ந் ேபார்க்களம் சிவந்தைமயின்
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ெசங்களம் என் ம், இனி

கண்டறியத் தக்க வைகயில் அவள்மகன் கிடவாைமயின்,

" ழவிேவாள்" என் ம், சிைதந் ேவறாகிய மகன உடம்ைபக் கண்ட ம் காதன்
மிகுதியால் கட் ய த ன்றிப் பட்ட ண்ைணத் ேதர்ந் பழியின்ைமகண்
உவைகயால் உள்ளம் ங்குதலால், "சிைதந் ேவறாகிய ப மகன்" என் ம் விளங்க
ைரத்தார். சிைதந் ேவறாகிய மகன கிடக்ைக அவள உள்ளத்ைத யழித்தில
என்ப இதனால் வற்
த்தப்பட்ட . வி ப் ண்பட்
ங்கு கழ் ெபற்றேதா
கு ப்பழி ம் ேபாக்கினைமயின், உவைக ெபாிதாயிற்ெறன வறிக.
---------279. ஒக்கூர் மாசாத்தியார்
மாசாத்தனாைரப்ேபால் மாசாத்தியாராகிய இவ ம் ஒக்கூாிற் பிறந்தவராவர்.
ஒக்கூெரனப் ெபயாிய ஊர்கள் பாண் நாட்
ம் ேசாழநாட்
ம் உள்ளன. இந்த
ஒக்கூர் இன்ன நாட்டெதனத் ணிய
யவில்ைல.சங்ககாலத் நல் ைச
ெமல் யலா ள் இந்த மாசாத்தியா ம் ஒ வர். ேபார் நிக ங் காலத்தில் மறக்கு
ெயான்றிற்கு மாசாத்தியார் ெசன்றி ந்தார். அங்ேக நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சி ெயான் இவர்
க த்ைதக் கவர்ந்த . அந்த இல்லக்கிழத்தியான மற்கு மகள் கத்தில் மறத்தீக்
கிளர்ந் நின்ற . அன்ைறய ன்னாளில் அவ ைடய ெகா நன் ஆனிைரகைளப்
பைகவர் கவர்ந்ேதகாவா கு க்கிட் ப் ெபா
நின் மாண்டான்; அதற்கு
ன்னாள் அவ ைடய தந்ைத ேபாாில் தன்ேமல் வந்த ெப ங் களிற்ைறக் ெகான்
தா ம் பட்
ழ்ந்தான். மாசாத்தியார் இச்ெசய்திகைள உசாவிக்ெகாண்
க்ைகயில்
ெத வில் ெச ப்பைற ழங்கிற் . ெத வில் விைளயா க்ெகாண்
ந்த அவ ைடய
ஒ மகன் ஓ வந் ைரத்தான். மறமகள் கத்தில் உவைக பிறந்த . உலறிக்கிடந்த
அவன் தைலயில் எண்ெணய் தடவிக் கு மிைய ஒப்பைன ெசய்தாள்; அைரயில்
ெவள்ளிய ஆைடைய எ த்

த்தினாள்; ேவெலான்ைற ெய த்

அவன் ைகயில்

தந்தாள். மகன் கத்ைதத் தன் கத் க்கு ேநேர தி ப்பி, "மகேன, உன் தந்ைத ம்
தன்ைனய ம் ேபா டற்றித் தம கடைனக் கழித் நம் மறக்கு யின் கைழ
நி வினர்; நீ இப்ேபா ெசல்க!" என வி க்க ற்றாள். லவர் பா ம் கழைமந்த
இச்ெசயைல மாசாத்தியார் வியந் இப்பாட் ன்கண் இதைன அழகுறப் பா
ள்ளார்.
ெக க சிந்ைத க திவ ணிேவ
தின் மகளி ராத றகுேம
ேமனா ற்ற ெச விற் கிவடன்ைன
யாைன ெயறிந் களத்ெதாழிந் தனேன
ெந த ற்ற ெச விற் கிவள் ெகா நன்
ெப நிைர விலங்கி யாண் ப்பட் டனேன
இன் ம், ெச ப்பைற ேகட் வி ப் ற் மயங்கி
ேவல்ைலக் ெகா த் ெவளி விாித் டீஇப்
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பா மயிர்க் கு மி ெயண்ெணய் நீவி
ஒ மக னல்ல தில்ேலாள்
ெச
க ேநாக்கிச் ெசல்ெகன வி ேம.
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--------திைண: வாைக.

ைற:

தின்

ல்ைல. ஒக்கூர் மாசாத்தியார் பா ய .

உைர: சிந்ைத ெக க - இவள
ணி

சிந்ைத ெக க; இவள்

அச்சம் ெபா ந்தியதாக ள ;

ணி

க

- இவள

தில் மகளிராதல் தகும் - இவள்

திய

மறக்கு யில் பிறந்த மகளாெமனல் தக்கேத; ேமனாள் உற்ற ெச விற்கு –

ன்னாளில்

உண்டாகிய ேபாாின்கண்; இவள் தன்ைன யாைன எறிந்

களத் ெதாழிந்தனன்-

இவ

ம்

ைடய தந்ைதயானவன் யாைனையக் ெகான்

தா

ழ்ந்

மாண்டான்;

ெந நல் உற்ற ெச விற்கு - ெந நற் ண்டாகிய ெச வின்கண்;இவள் ெகா நன்
ெப நிைர விலங்கி ஆண் ப்பட்டனன் - இவ ைடய கணவன் ெபாியவாகிய
நிைரகைளக் கவர்ந் ெசல்லாவா பைகவைரக் கு க்கிட் நின் ெபா
அவ்விடத்ேத மாண்டான்; இன் ம் -; ெச ப்பைற ேகட்
ரைரயைழக்கும் பைறெயா

- ேபார்க்ெக மா

ேகட் ; வி ப் ற் - மறப் கழ்பால்

வி ப்பங்ெகாண் ; மயங்கி - அறி

மயங்கி; ேவல் ைகக் ெகா த்

- ேவைலக்

ைகயிேல தந் ; ெவளி

விாித்

உடீஇ - ெவள்ளிய ஆைடைய எ த்

அைரயில் உ த்தி; பா

மயிர்க்கு மி எண்ெணய் நீவி - உலறிய மயிர் ெபா ந்திய

கு மியல் எண்ெணையத் தடவிச்சீவி; ஒ
மகைனயல்ல

இல்லாதவேள யாயி

மகன் அல்ல

ம்; ெச

விாித்

இல்ேலாள் - இந்த ஒ

கம் ேநாக்கிச் ெசல்க என வி ம் -

ேபார்க்களம் ேநாக்கிச் ெசல்வாயாக எனச் ெசால் த் தன் மகைன வி க்கின்றாள்; எ .
தில்,

கு ; "கற்ேறான்றி மண்ேதான்றாக் காலத்ேத வாேளா ,

ற்ேறான்றி

த்தி கு ." தன்ைன, தன் உடன்பிறந்த த்ேதா மாம். ெப நிைர ெயன்ற அவள்
ெகா நன ஆண்ைம மிகுதி லப்ப த்தா நின்ற . தன்ெனா மக ம் மிக
இைளயனாதைலயறியா ெச
க ேநாக்கிச் ெசல்க என வி த்தற்ேக இ
ெவன்பார், "மயங்கி" ெயன் ம், அதற்குக் காரணம் மறப் கழ்பால் அவட்குள்ள
வி ப்பெமன்பார் "வி ப் ற்" ெறன் ம் கூறினார். சிந்ைதைய ம் ணிைவ ம் வியந்
பாராட் ம் க த்தினராத ன், "ெக க சிந்ைத க திவள்
குறிப் ெமாழி.

ணி" ெவன்ற

எதிர்மைறக்
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விளக்கம்:

தின்

ல்ைலயாவ , "அடல்ேவ லாடவர்க் கன்றி ம் அவ்வில்,

மடவரன் மகளிர்க்கு மறமிகுத்தன் " ( . ெவ. மா. 8:21) எனவ ம்.
மறக்கு யிற் பிறந்த ெபண் ர்; "
காண்க.

தில்,

தில் மகளிர்,

திய

திற் ெபண் ர் கசிந்தழ" ( றம். 19) என்பதன் உைர

ைமயான கு ; அஃதாவ , "ைவயகம் ேபார்த்த வயங்ெகா

ைகயகல, கல் ேதான்றி மண்ேதான்றாக் காலத்ேத வாேளா ,
( . ெவ. மா. 1:14) என்பதாம், இம்

கு

ன்ேதான்றி

மகளிர், உலக வாழ்வில் உயிாி

நீர்

த்தகு "
ம்

மறத்ைதேய ெபாி ம் விரம் பவர். ெக க சிந்ைத ெயன் ம், க திவள் ணி
கூறிய இகழ்வ ேபாலப் கழ்ந்தவா . " தின் மகளிராதல் தகும்" என்ற

என் ம்

ேமற்ேகாள்; தன்ைன ெயாழிந்தனெனன ம் ெகா நன் பட்டனென ம்,மகைன
வி ெமன ம் கூறிய

அதைனச் சாதித்தற்கு வந்த ஏ . விலங்குதல், கு க்கி தல்.

ஆண் , ெப நிைர குறித் ச் ெசய்த ேபார்க்களத்தின்கண். வி ப் மறப் கழ்
ேமலாத ன், ெச ப்பைற ேகட்ெட ந்த வி ப்பத்தால் ெசய்வதறியா
மயங்கினெளன்பார்,"வி ப் ற்

மயங்கி" ெயன்றார்.ெவளி , ெவள்ளாைட. பா

மயிர், விாிந்த தைலமயிர். ஒ மகனல்ல தில்ேலாள் என்ற , ம மகளின்
மறப்பண்ைபச் சிறப்பித் நின்ற .
இனி,இளம் ரணர், "மறங்கைட கூட் ய கு நிைல சிறந்த, ெகாற்றைவ
நிைல மத்திைணப் றேன" (ேதால். றத். 4) என்
இயல் இ

ெகாண் , கு

நிைலயில் மகளிர்

ெவன்பாராய், இப்பாட்ைட ெய த் க் காட் வர்; நச்சினார்க்கினியார்,

கு நிைல ெயன்னா

நிைல ெயன்

பாடங் ெகாண் ,"ெவறியறி சிறப்பின்"

(ெதால். றத். 5) எனத் ெதாடங்கும் சூத்திரத்
என்றதற்கு எ த் க்காட் வர்.

வ ம் "வாள் வாய்த் க் கவிழ்தல்"

--------------280. மாேறாக்கத்

நப்பசைலயார்

மாேறாக்கத் நப்பசைலயார் மாேறாக்கெமன் ம் பகுதிையச் ேசர்ந்தவர்.
ெகாற்ைகையச் சூழ்ந்த பகுதி மாேறாக்கெமனப்ப ம். இப்பகுதியி ள்ள மாறமங்கலம்
என்ப

மாேறாக்கம் என்

ம் பைழய

ெரன்

சிலர் கூறவர்; இ

மாறவன்மன்

மங்கலெமன ம், மான மங்கல ெமன ம் கல்ெவட் க்களிற் கூறப்ப கிறதன்றி
மாேறாக்க ெமனக் கூறப்படவில்ைல. இம் மாேறாக்கம் மாேறாகெமன் ம்
வழங்குகிற . ஒ கால் நப்பசைலயார், ேபார்
வில் ஒ தைலவன் மைனக்குச்
ெசன்றார். அவன் ேபார்ப் ண்பட் இ திநிைலயில் இ ந்தான். "எவ்வைகயி ம்
அவன் இ திெயய் வான்" என்பைதப் பல குறிகளால் அவன் மைனேயாள் உணர்ந்
ெகாண்டான். மறக்கு

மகளாதலால் ஒ வா

ேதறியி ந்தாளாயி

ம், தைலவன்
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தாணிழ ல் வாழ்ந்த
நிைனந்தாள்; அவர்க

யன் பாணன் விற

த ேயார் வாழ்

ம் ஆங்ேக இ ந்தனர். அவர்கைள ேநாக்கி, "தைலவன் மார்பில்

உண்டாகிய ண்கள் ெபாியவாய் உள்ளன; நண்பகற்ேபாதில்
அப்ேபாதில் வந்

சீர்குைல ேம என

ஒ க்கின்றன; ஏற்றிய விளக்கும் நில்லா

ரலாத

ம்பிகள்

அவிகிற ;

என்ைனயறியாமல் எனக்கும் உறக்க ண்டாகிற ; மைனக் கூைறயில் இ ந்
குழ கிற ; விாிச்சி நிற்கும்
தைலமகன் இ திெயய் வ

ெபண் ர் ெசாற்க

கூைக

ம் ெபாய்ப கின்றன; ஆகேவ

உ தி; இனி உங்கள் நிைல யாதாகுேமா, அறிேயன்;

இனி நீங்கள் இங்ேக இ ந் வாழ்வெதன்ப ம் அாி ; அதனி ம் அாி யான் உயிர்
வாழ்ந்தி ப்ேபன் என நிைனப்ப " என ெமாழிந்தாள். இ கண் ெநஞ்சு
கைரந்
கினார் நப்பசைலயார். மைனேயாள மறமாண்ைப ெயண்ணினார்;
எண்ணிய எல்ைலயில் அவ ைரத்த ெசாற்கள் ெநஞ்சிற் பதிந்தைமயின் அவற்ைற
இப்பாட் ல் ெதாகுத் ப் பா
ள்ளார்.
என்ைன மார்பிற் ண் ம் ெவய்ய
ந நாள் வந்
ம்பி ந் ைவக்கும்
ெந நகர் வைரப்பின் விளக்கு நில்லா
ஞ்சாக் கண்ேண யி ம் ேவட்கும்
அஞ்சுவ குராஅற் குர ந் ற் ம்
ெநன்னீ ெரறிந் விாிச்சி ேயார்க்கு
ெசம்
ெபண் ன் ெசால் நிரம்பா
ய பாண பா வல் விற
என்னா குவிர்ெகா லளியிர் மக்கும்

5

இவ ைற வாழ்க்ைகேயா வாிேத யா ம்
மண்
மழித்தைலத் ெதண்ணீர் வாரத்
ெதான் தா
த்த வம்பைகத் ெதாிற்
சி ெவள் ளாம்ப லல்
ண் ம்
கழிகல மகளிர் ேபால

10

வழிநிைனந் தி த்த லதனி

15

மாிேத.

--------திைண: ெபா வியல்.
பா ய .

ைற: ஆனந்தப்ைப ள். மாேறாக்கத்

நப்பசைலயார்

உைர: என்ைன மார்பில் ண் ம் ெவய்ய - என் தைலவ ைடய
மார்பி ண்டாகிய ண்க ம் ெபாியவா ள்ளன. ந நாள் வந்
ம்பி ம்

ைவக்கும்

- நண்பகற்காலத்ேத வந் வண் க ம் ெமாய்த் ஒ க்கின்றன;ெந நகர் வைரப்பில்
விளக்கும் நில்லா ெந ய மைனயின்கண் ஏற்றிைவத்த விளக்குக ம் நின்ெறாியாமல்
அவிந்

வி கின்றன;

ஞ்சாக்கண்

யி

ம் ேவட்கும் - உறங்குதல் ஒழிந்த என்
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கண்க

ம் உறக்கத்ைத வி ம் கின்றன; அஞ்சுவ

அச்சத்ைதத்த ம் கூைக ம் தன் குழ
விாிச்சிேயார்க்கும் - ெநல்
ெசால்

ம் நீ ம் ெசாாிந்

ம் நீ ம் ெசாாிந்

ெசம்ைம ைடய
ய-

குரெல த்

குராஅல் குர

ம்

ற் ம் -

ஒ யா நிற்கிற ; ெநல் நீர் எறிந்

விாிச்சி ேகட்கும்; ெசம்

விாிச்சி ேகட்கும்; ெசம்

ெபண் ன்

ெபண் ன் ெசால்

ெபண்டானவள் ெசால் ய ெசாற்க

ம் நிரம்பா -

ம் குைற ைடயவா ள்ளன;

ெகாட் பவேன; பாண - பாண் மகேன; பா வல் விற

- பாடல்வல்ல

விற ேய; என்னாகுவிர் ெகால் -எங்ஙனமா ர்கேளா; அளியீர் - இரங்கத்தக்கீர்;
மக்கும் இவ ைற வாழ்க்ைகயாி - இ கா ம் இ ந்தாற்ேபால இவ்விடத்ேத
இ ந்

வாழலாெமன்ப

உங்கட்கும் இனி அாிதாம்; மண்

மழித்தைல ெதண்ணீர்

வார - க
கின்ற ெமாட்ைடயான தைலயினின் ம் ெதளிந்த நீர் ஒ க; ெதான்
உ த்த அம்பைகத் ெதாியல் - ன் இளைமக் காலத்தில் உ த்த அழகிய
பைகத்தைழயா
ஆம்ப டத்

தவிய; சி

ெவள்ளாம்பல் அல்

ண்டாகும் அல் யாிசிைய

ண்

ண்

ம் - சிறிய ெவள்ளிய

ம்; கழிகல மகளிர்ேபால - கழித்த

அணிகலங்கைள ைடய ைகம்ெபண் ர்ேபால; வழி நிைனந்தி த்தல் அதனி ம் அாி
- தைலவன் இறந்த வழிப் பின்ேன வா ் திறம் நிைனந் யா ம் இங்ேக உயிர்
வாழ்ந்தி ப்ப

அதனி

ம் அாிதாம்; எ -

.

உயிர்க்கி தி பயவா ெதாழியாத ண்களாதலால் "ெவய்ய" என்றாள். ம்பி
த யவற்றின் ெசயல் கூறிய தைலவன் சாக்காட் ைன ன்னறிவிக்கும் தீக்குறி.
இ கா ம் தைலவன் தாணி ழல் வாழ்ந்தவராதலால், அவன் இறந்தவழி அவர்கள்
ன்

வெரன இரங்குவாள், "என்னாகுவிர் ெகால் அளியீர்" என்றாள். மழித்ததைல

மழித்தைலெயன வந்த .வழிநிைனந் தி த்தல் அதனி
ஒ தைல ெயன்றவாறாம். ண்
கண்

ம் ெவய்ய;

யில் ேவட்கும்; குராஅல் குரல்

ம்பி ம்

ற் ம்; ெசால்

ம் அாி ெதன்ற , இறத்தல்
ைவக்கும்; விளக்கும் நில்லா;
ம் நிரம்பா; ஆதலால்

பாண, விற , என்னாகுவிர் ெகால், அளியீர்; மக்கும் அாி ; யா
அதனி ம் அாி எனக்கூட் விைன
ெசய்க.

ய,

ம் இ த்தல்

விளக்கம்: ஆனந்தப்ைப ளாவ , "வி மங் கூர ேவய்த்ேதாளாிைவ, ெகா நன்
யக் குைழந் யங்கின் " ( . ெவ. மா. 10:13) என வ ம். என்ைன- எனக்குத்
தைலவன்; ஈண் க் கணவன் என்ப
ளேவ, ெதான்ெனறி

படநின்ற . "அன்ைன ெயன்ைன ெயன்ற

ைறைம ெசால்

ம் எ த்தி

ம்,ேதான்றா மரபின்

என்மனார் லவர்" (ெதால். ெபா ள்-52) என ஆசிாியர் கூ தல் காண்க. தைலவன்
உறக்கமின்றி வ ந் வ

காண்பாள் மைனவி

றங்காளாயினைம◌ின், " ஞ்சாக்

கண்" என்றாள். கூைகயின் குரல் ேகட்ேபார்க்கு அச்சம் த வ பற்றி, "அஞ்சவ
குராஅல்" எனப்பட்ட . "ெநல்ெலா நாழி ெகாண்ட ந
ல்ைல அ ம்பவி ழலாி
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உய்க் ைகெதா

; ெப

ெபண் ர் விாிச்சி நிற்ப" ( ல்ைல. 8-11) என்

பிற ம் கூ வதால் விாிச்சியின் இயல் ணரப்ப ம். நிரப்பாைம, ெபாய்ப தல்.
யன்

ம், பாணன் யா மாகிய க வி

ைடயர்; விற தன் மிடெறான்ேற

க வியாகப் பா பவளாத ன், "பா வல் விற " ெயன்றாள். தைலமகன் வாழ்ந்த
நாளில் பைகப் லத் ப் ெபா
ெகாணர்ந்த ெபான் ம் ெபா
ம் மா ம் களி ம்
யன்
இனி

தலாயினார்க்குப் பாிசிலாக வழங்கப்பட்டைமயின், அவர்கள் வ ைமயின்றி

வாழ்ங்கப்பட்டைமயின், அவர்கள் வ ைமயின்றி இனி

அவர் வாழ்

சீர் குைலவ

நிைனந்

வாழ்ந்தனராத ன்,

வ ந்திக் கூ வாள், "என்னாகுவிர் ெகால்"

என் ம், ெபற்றைவ ெசலவான ெபா ெதல்லாம் தைலவன்பால் வந்
நிரம்பப்ெபற்

ேவண் வன

மகிழ்ந்த அவர் தம் நிைலைமக்கு இரங்கி, "அளியீர்" என் ம் கூறினாள்.

வாழ்க்ைக, வ ைமத் ன்பமின்றி வாழ்தல்.அ ைம,இன்ைமகுறித்

நின்ற . மகளிர்

கணவைனணயிழந்தபின், அவெரா வரானன்றிப் பிறரால் தீண்டப்படாத தம்
கூந்தைலக் கழித் வி வ
அல்

பண்ைடேயார் மர . "கூந்தல் ெகாய்

ணவின் மைனவி" ( றம்:250) எனப் பிற ம் கூ வ

கு ந்ெதா

நீ்க்கி,

காண்க. "ெமன்சீர்க்

க மயிற் கலாவத்தன்ன இவள், ஒ ெமன் கூந்தல் உாியவாம் நினக்ேக" (கு ந்:225)
என ம், "கு ந்ெதா மகளிர், நாளி ங் கூந்தற் கிழவைரப் படர்ந் " ( றம்:113)
என ம் சான்ேறார் கூ வனவற்றால் மகளிர் கூந்தைலத் தீண் ம் உாிைம
கணவெனா வற்ேக ண்ெடன்ப ம், எனேவ, கூந்தற்குாியர் இறந்தவழி, கூந்த ம்
உடன்கழிதல் ைறைமெயன்ப ம் பண்ைடேயார் ெகாள்ைகயாதல் ெதளியப்ப ம்.
மழித்த தைல, மழித்தைலெயன ம், ைவத்த தைல, ைவத்தைல (பதிற்:44) ெயன ம்
வ தல் விகாரம்.
----------281. அாிசில்கிழார்
ேவந்த ள் ேசரமான் தக ெரறிந்த ெப ஞ்ேசர

ம் ெபாைறைய ம் கு நில

மன்ன ள் ைவயாவிக் ேகாப்ெப ம்ேபகன், அதியமான் எழினி த ேயாைர ம்
பா ப் ெப ஞ் சிறப் ப் ெபற்றவர் சான்ேறாராகிய அாிசில்கிழார். இவர அாிசில்
என்

ம் ஊர் ேசாழ நாட் க் குடந்ைத நகர்க்கண்ைமயில் இ ந்தேதா ர்;

குடந்ைதயி ள்ள கல்ெவட்ெடான் (A. R. 255 of 1911) அாிசி ைரக் குறிக்கின்ற .
அஃ இப்ேபா இ க்குமிடம் ெதாிந்தில . ேவந்தன் ெபா ட் ப் ேபாாில்
க ண்டாகப் ெபா
வி ப் ண்பட்ட ரெனா வன் தன் மைனக்கண்ேண
யி ந்தான். மைன ைற மகளிர் அவன் ண்ைண யாற்றிவந்தனர். அாிசில் கிழார்
அவைனக் காண்டற்ெபா ட் அவன் மைனக்குச் ெசன்றி ந்தார். அக்காைல அவன்
மைனேயாள் தன் ேதாழி டன் ெசால்லா ய ேகட்டார். அ மறக்கு
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மகெளா த்தியின் மாண்ைப எ த் க்காட்
பா
ள்ளார்.

த ன் அதைன இப் பாட் ல் ைவத் ப்

தீங்கனி யிரவெமா ேமம் மைனச் ெசாீஇ
வாங்கும ப் பியாெழா பல் யங் கறங்கக்
ைகபயப் ெபயர்த் ைமயி தி கி
ஐயவி சிதறி யாம்ப
தி
இைசமணி ெயறிந் காஞ்சி பா
ெந நகர் வைரப்பிற் க நைற ைகஇக்
காக்கம் வம்ேமா காதலந் ேதாழி
ேவந்
வி மந் தாங்கிய
ம்ெபாறிக் கழற்கா ென ந்தைக ண்ேண.

5

-------திைண: காஞ்சி,

ைற: ெதாடாக் காஞ்சி. அாிசில்கிழார் பா ய .

உைர: தீங்கனி இரவெமா

ேவம் மைனச் ெசாீஇ - தீவிய கனிகைளத் த ம்

இரவமரத்தின் தைழ டேன ேவப்பிைல ம் ேசர்த் மைனயிைறப்பில் ெச கி; வாங்கு
ம ப் யாெழா பல் யம் கறங்க - வைளந்த ேகாட்ைட ைடய யா ம் பலவாகிய
இயங்க

ம் இயம்ப; ைகபயப் ெபயர்த் ைம யி

இ கி - ைகைய ெமல்ல எ த்

ைமயாகிய ெம கிைனயிட் ; ஐயவி சிதறி - ெவண் சி க ைகத்
ஆம்பற்குழைல

தி; இைசமணி எறிந்

- ஓைசையச் ெசய் ம் மணிையயியக்கி; காஞ்சி

பா ,காஞ்சிப் பண்ைணப் பா ; ெந நகர் வைரப்பில் க
மைனயின்கண் ந மணம் கம ம் அகில்

வி; ஆம்பல் ஊதி -

நைற ைகஇ - ெந ய

த யவற்ைறப் ைதத் ; காதலம் ேதாழி -

அன் ைடய ேதாழிேய; காக்கம் வம்ேமா - காப்ேபாமாக வ க;ேவந்

வி மம்

தாங்கிய - ேவந்தைனக்குறித் ச் ெசய்யப் ெபற்ற இ க்கைணத் தாேனற் க் காத்த; ம்
ெபாறிக் கழற்கால் ெந ந்தைக ண் - த்ெதாழில் ெபாறிக்கப்பட்ட கழைலயணிந்த
காைல ைடய ெந ந்தைகயாகிய தைலவற்குண்டாகிய ண்கைள; எ -

.

நகர் வைரப்பில் மைனச்ெசாீஇ, கறங்க, இ கி, சிதறி, ஊதி, எறிந் , பா ,
ெந ந்தைக ண்ைண, ேதாழி, காக்கம் வம்ேமா என மாறிக்கூட் விைன
இரவெமா ேவம் மைனச் ெச குதல் த ய ெசயல்கைள ேபய்கள்
ண் ற்ேறாைன வந் ெதாடாவா காத்தற்குச் ெசய்வன. ெந ந்தைக
ண்

ற்றதற்குக் காரணம் கூ வாள், "ேவந்

ைகஇ,
ெசய்க.

வி மம் தாங்கிய ெந ந்தைக"

ெயன்றாள். ேநாய்க்ெகல்லாம் காரணம் பற்றாத ன், பற்ற தி குறித் க் காஞ்சிப்பண்
பாடப்பட்ட .
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விளக்கம்: இப்பாட் ப் ேபய்க்காஞ்சிெயன ஏ களில்
ேபய்க்காஞ்சியாவ

"பிணம் பிறங்கி களத்

ழ்ந் தார்க்கு, அணங்காற்ற வச்சுறீஇ

யன் " ( . ெவ. மா. 4:17) என வ ம். இப்பாட்
ெந ந்தைக ண், ெதாடலஞ்சித்

த்

ைற வகுக்கப்பட் ள்ள ;

அதற்குப் ெபா ந்தா ; "அடலஞ்சா

நீங்கின் " ( . ெவ. மா. 4:19) என வ ம்.

ெதாடாக் காஞ்சிக்கண் அடங்கும்; எங்ஙனெமனின், ேபய் ெதா தற்கஞ்சி நீங்குமா
ண்

ற்

ழ்ந்த மறவ

ைடய மைனவி காப்ப

இதன்கட்கூறப்ப கின்ற ;

(ெதால். றத். 24) என ஆசிாியர் கூ வ காண்க. நச்சினார்க்கினிய ம் இப்
பாட்ைடத் ெதாடாக்காஞ்சித் ைறெயன்ேற ெகாள்வர். இரவமரத்தின்
தைழ ம்ேவம்பின் தைழ ம் ேபய் ெந ங்காவா க வன. வாங்கு ம ப் - வைளந்த
ேகா . ைமயி
ெகாண் மைனைய ஒப்பைன ெசய்தற்கண் ைகைபயச்
ெசல் மாத ன், ஒப்பைன ெசய்தைலக் "ைகபயக் ெபயர்த்" ெதன்றாள். "பிறந்த
ெபா ேத ம் ெபய்தைலக் "ைகபயப் ெபயர்த்" ெதன்றாள். "பிறந்த ெபா ேத ம்
ெபய்தண்டார் மன்னர்க் குடம் ெகா த்தாேர
"ேவந்

த்தார்" ( றத். 1318) என்ற க த்தால்,

வி மந் தாங்கி"னாெனன் ம், அதனால், பழிதீர் ெகாைடக் கடனாற்றிய

கழ்" ( றத். 1274) ெபற் ேமம்ப த ன், "ெந ந்தைக" ெயன் ம் கூறினாள். ேபாாிற்
ெப ம் ண்பட்
ழ்ந்த மறவர்க்கு ம த் வம் ெசய்ேவார் மைனையத் ய்ைம
ெசய் ஒப்பைன ெசய்வ ம், இனிய இைச பா த ம் நறிய விைரப் ெபா ள்கைளப்
ைகத் எங்கும் ந மணங் கம மா ெசய்வ ம் பண்ைடத் தமிழ் மக்கள் மர .
-----282. ேசரமான் பாைலபா ய ெப ங்க ங்ேகா
ேசரமான் பாைலபா ய ெப ங்க ங்ேகா
ேவந்த ள் ஒ வனாதேலயன்றி
நல் ைசச் சான்ேறார் வாிைசயி ம் ஒ வனாகத் திகழ்பவன். அ ந்திறல் பைடத்த
மறவெனா வன் ேபாாில் ண்பட் இறந்தான். அவன ேபராண்ைம லவர் பா ம்
கழ் பைடத்த . அவன் கழ் நா
ற் ம் பரவியி ந்த . அவைனக் காண்ப
குறித் ச் சான்ேறார் ஒ வர் அவ
"ஐய பைகவெரா

ர்க்குச் ெசன்

வினவினார். வினாவப்பட்ேடார்,

ெசய்த ேபாாில், ேவல் மார்பில் ஊ

வ ம், அஞ்சா

ெசய்தற்காிய ெசயலால் ெபறற்காிய ெவன்றி ம் க ம் எய்திய

ெபா

ைடயவன் அவன்;

அவன் யாண் ளன் என வின கின்றீர்; ேபாாிற் பைகவர் அவன் உடம்
ெதாியாதவா அழித் ச் சிைதத்தனர்; அதனால் உயிர் நீங்கிற் . ஆயி ம், அவன்
தன் நல் ைசைய உலகில் நி விப் லவர் ெப மக்களின் நாநவில் ெசய் ளில்
நிைலெபற் ள்ளான்" என்றனர். இவ்விைட ெப ங் க ங் ேகாவின் லைம ள்ளத்ைத
இயக்கி இப்பாட் ெவளி வ வதாயிற் . இப்பாட் இைடயிைடேய சிைதந் ள்ள .
எஃகுளங் கழிய வி நில ம ங்கின்
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அ ங்கட னி த்த ெப ஞ்ெச யாளைன
யாண் ள ேனாெவன வின தி யாயிற்
..........................
வ பைட தாங்கிய கிளர்தா ரகலம்
அ ங்கட னி மார் வயவ ெரறிய
உடம் ந் ேதான்றா யிர்ெகட் டன்ேற
மைல நர் மடங்கி மாெறதிர் கிழியத்

5

..........................
அலைக ேபாகிச் சிைதந் ேவ றாகிய
பலைக யல்ல களத்ெதாழி யாேத
ேசண்விளங்கு நல் ைச நிறீஇ
நாநவில் லவர் வா ளாேன.

10

--------திைண...பாைலபா ய ெப ங்க ங்ேகா பா ய .
உைர: எஃகு உளம் கழிய - பைகவர் எறிந்த ேவல் ெநஞ்சிற் பாய்ந்

விச் ெசல்ல;

இ நில ம ங்கின் - ெபாிய நிலத்தின்கண் இ ந் ; அ ங்கடன் இ த்த ெப ஞ்
ெசயாளைன - ஆற் தற்காிய கடைமயிைன ஆற்றிய மிக்க ெசய்ைகைய ைடய
சான்ேறானாகிய மறவைன; யாண் ளன் என வின தி - எவ்விடத் ள்ளான் என
வின கின்றாய்; ஆயின் - ஆரா மிடத் ;...வ பைட தாங்கிய கிளர்தார் அகலம் தன்ைனக் குறித் வ ம் மாற்றார் பைடைய எதிேரற்றற்குக் கிளர்ந்ெத ம்
மாைலயணிந்த மார்ைப; அ ங்கடன் இ மார் வயவர் எறிய - தம் ைடய அாிய
கடைனயாற் தல் ேவண் ப் பைகவர் எறிதலால்; உடம் ம் ேதான்றாஉயிர்
ெகட்டன் - அம் ம் ேவ ம் ெமாய்த் உடம் ம் கட் லனாகாத உயி ம் ெகட்டன;
மைல நர் மடங்கி மா எதிர் கழிய - ெபா கின்ற பைகவர் பிறக்கிட்
ரணவிந்
ெக தலால்...அலைக ேபாகிச் சிைதந் ேவறாகிய பலைகயல்ல - காக்கும் அைமதி
ெகட் ச் சிைதந்

ணி

ணியாகிய ேகடக ெமாழிய; களத்

ேபார்க்களத்ேத கிடந்ெதாழியாமல்; ேசண்விளங்கு நல்

ஒழியா

-

ைச நிறீஇ - திைச ற் ம்

பரவி விளங்கும் நல்ல கைழ நிைலநாட் ; நா நவில் லவர் வா ளான் - நாவால்
நல்

ைர பயி

ம் லவ ைடய வாயி

ந்

வ ம் ெசய் ளிடத்ேத

ள்ளான்; எ -

.

இ த்தற்காிய கடன்கைள ற்ற ம் ஆற்றினைமயின், "ெப ஞ் ெசயாளன்"
என்றார். ெசய் என் ம் த ைலத் ெதாழிற்ெபயர் அாிய விைன குறித் நின்ற .
தாங்கிய என் ம் விைனெயச்சம் கிளரகலெமன இைய ம் விைனத்ெதாைகய
விைனெயா
ந்த . கிளர் தாெரன விையத் வண் கிள ம் மாைலெயன
ைரப்பி

மைம ம்; அவ்வழி, தாங்கிய அகலம் என இைய ம். கிளரகல ெமன்றவழித்
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தார் இைட நிைல. இம் மறவன் தன்ேனா

ஒத்த மறவேராேட ெபா

ழ்ந்தான்

என்பார், "அ ங்கடன் இ மார் வயவர் எறிய" என்றார். கட் லனாகத் ேதான் ம்
உடம் ம் ேதான்றாத உயி ம் ெகட்டன என உடம்ைப ம் உயிைர ம்
பிாித்ேதாதினார். இ த்தற்குாிய இடங் காட்டலாகாைம விளக்குதற்கு
ெகட்டன்ெறன்பைத உடம் க்கும் கூட் க. இனி உடம் ம் ேதான்றாெதனக் ெகாண்
ேதான்றெதன்ப ஈ ெதாக்கெதன் ைரப்பி மைம ம். அலைக, காப்பாகும் அள .
வாெயன்ற ஆகு ெபயரால் அதனால் உைரக்கப்ப ம் ெசய் ள் ேமலாதாயிற் . ெப ஞ்
ெசயாளைன வின தி: ஆயின் அவன் உடம் ம் உயி ம் ெகட்டன; பலைகயல்ல
ஒழியா ; அவன் லவர் வா ளான் என விைன
விளக்கம்: எஃகு, ேவ

ம் வா

ம் குறித் நின்ற ; இ

என்ற , ஏைனப் பாண்கடன், ர க் கடன்
வஞ்சியா

ெசய்க.

ெபா ந் ெதாழில்;இ

தலாகு ெபயர்.அ ங்கடன்

த யன ேபாலா

ேபாாிற் பைகவைர

பைடக்கடன் ( றத். 1279). "ெசஞ்ேசாற்

( றம். 1354) என ம் கூறப்ப ம். இ

நிைல"

ெப ஞ்ெசயலாகப் ேபணப்ப வ பற்றி,

இதற்குாிய மறவைரப் ெப ஞ்ெசயாளெரன் ம்,ெப ஞ் ெசயாடவர் ( றத்.
199)என் ம் சான்ேறார் சிறப்பிப்பர். ெசய்ைகெயன்
ெசய்ெயன்

ம்

த ைல மட் ம் நின்

ம் விைனப்ெபயாின்

ெபயராய் விைனைய

ணர்த் தலால், இ

த ைலத் ெதாழிற்ெபயெரனப்ப வதாயிற் . ேதான்றா யிெரனேவ, உடம்
ேதான் ம் என்ப
நில்லா

வ விக்கப்பட்ட . உயிர்க்குக் ேக

நீங்கிய நீக்கம் குறித்

கூறிய , உடம்பின்கண்

நின்ற . லவர் வா ளான் என்றைமயின், ேக

உடம்பிற்கும், நீக்கப் ெபா ண்ைம உயிர்க்கும் ெகாள்க. மா
பாடமாயின்,எதிர் மா

கழறிய என இையத்

எதிர் கழறிய என்ப

எதிர்மாற்றம் கழறிக் கூறிய என்

உைரக்க. ேசண்விளங்கு நல் ைச, நா ைடயிட் ம் காலமிைடயிட் ம் ெசன்
நிற்றல்பற்றிச் ேசண்விளங்கு நல் ைச ெயன்றார். ேசண் என்றதற்குத் றக்க ல ெகன
ைரத் , " லவர் பா ம் க ைடேயார் விசும்பின், வலவேனவா வான
ெயய் ப ெவன்பதஞ் ெசய்விைன

த்" ( றம். 27) ெதன்பைதக் காட் வா

ர்தி,
ளர்.

----------283. அண்டர்ந ங்கல் னார்
கரந்ைதப் ேபா டற்றி ேமம்பட்ட

ரெனா வைனக் கல் நாட்

ஆயர் சிறப் ச்

ெசய்ய, அதைன அண்டர் ந ங் கல்ெலனப் பாராட் ப் பா யதனால், இவர் அண்டர்
ந ங்கல் னார் எனப்ப கின்றார். இவர் ெபயர் அைடெந ங்கல் யாெரன் ம்
காணப்ப கிற . அைடெந ங் கல்வியாெரன்ேறாதி, இவர் ஒ வைரய த் அாிதிற்
ெப தற்குாிய கல்விைய எளிதில்ெபற் ெந
ைடயார் என் ெபா ள் கூற ம்
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ப கிற . இவைரப் பற்றித் ெதாிந் ேகாடற்குாிய குறிப் கள் கிைடத்தில. இவர்
மகட்பாற் காஞ்சிைய வி ம்பிப் பா
ள்ளார். ஈண் க் காணப்ப ம் இவர
பாடாண்பாட் ஏ ேதா ம் சிைதந் காணப்ப கிற . அ ம்பில் என் ம் ஊைர ம்
ேகாசர அைவக் களத்ைத ம் இப் பாட் கட்குறித் ள்ளார். இ
க்ேகாட்ைடப்
பகுதியில் உள ; இப்ேபா

அம் க் ேகாயில் என வழங்குகிற ; இங்குள்ள கல்ெவட்

"இராஜராஜ வளநாட் ப் பன்யி ர் நாட்

அ ம்பில்"(p. s. Ins. 458)என்

குறிக்கிற . ஒ வன் பைகவர் எறிந்த ேவல் ைதத் த் தங்கிய மார் டேன, வண் யின்
ஆழிக்குடம் தன்பாற் ெச கிய ஆர்க்காெலா நின்றாற்ேபால உயிாிழக்கும் நிைலைய
ெயய்த அவன் ைணவன் ம்ைப சூ ப் ேபார்க்ெக தைல இதன்கண்
உைரக்கின்றார். இப் பாட் இைடயிைடேய சில அ கள் சிைதந் ள .
ஒண்ெசங் குர த் தண்கயங் கலங்கி
வாைள நீர்நாய் நாளிைர ெப உப்
ெபறாஅ ைறயரா வராஅ ன் மயங்கி
மா ெகாண் தைலெயா ழ்மா ெபய ம்
அ ம்பில னடங்கான் றைக ெமன் ம்
வலம் ாி ேகாச ரைவக்களத் தா ம்
மன் ெளன்ப ெகட...தாேன பாங்கற்
கார்சூழ் குறட் ன் ேவனிறத் திங்க
உயிர் றப் படாஅ வளைவத் ெத வரத்

5

ெதற்றிப் பாைவ திணிமண லய ம்
ெமன்ேறாண் மகளிர் நன்
ரப்ப
இமிழ்ப் ற நீண்ட பாசிைலக்
கமழ் ந் ம்ைப தலைசத் ேதாேன.

10

-------திைண:

ம்ைப.

ைற: பாண்பாட் . அண்டர்ந ங்கல் னார் பா ய .

உைர: ஒண் ெசங் குர த் தண் கயம் கலங்கி - ஒள்ளிய ெசங்குர க்ெகா
தண்ணிய நீர்நிைல கலங்க; வாைள நீர்நாய் நாளிைர ெப
தன் நாட் காைல

நிைறந்த

உ - வாைளமீைன நீர்நாய்

ணவாகப் ெபற் ண் ; ெபறாஅ உைற அராஅ வரா ன் மயங்கி -

உண ெபறாமல். அங்ேக ைற ம் பாம் கைள வரால் மீன் எனக் க தி மயங்கி;
மா ெகாள் தைலெயா ஊழ்மா ெபய ம் அ ம்பிலன் - மா ெகாள் ம்
தைலகேளா
ைற ைற மா பட் நீங்கும் அ ம்பில் என் ம்
ஊைர ைடேயான்; அடங்கான் தைக ம் என்
ெபா வன் என்

ம் - அடங்கானாய் எதிர் நின்

க தி ெய ம்; வலம் ாி ேகாசர் அைவக்களத்தா

ம்- ெவற்றி

வி ம் ம் ேகாச ைடய அைவக்ளத்தின் கண் ம்; மன் ள்
என்ப ெகட...ேபார்க்களத்தின் ந விடெமன்ப இல்ைலயாக... தாேன பாங்கற்கு -
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தான் ேதாழன்ெபா ட் ; ஆர்சூழ் குறட் ன் ேவல் நிறத்

இங்க - ஆர்க்கால்கள் சூழச்

ெச கப்பட் த் ேதான் ம் குடம்ேபால ேவல் மார்பிைடப் பாய்ந்த ந்தித் தங்க; உயிர்
றப்படா அளைவ - உயிர் உடம்பின் நீங்கற் கூசலா மளவில்; ெத வர ெவகுட்சி
ேதான்ற; ெதற்றிப் பாைவ திணிமணல் அய ம் - திண்ைணேமல் ைவத்
பாைவையத் திணிந்த மண ன்கண் ைவத்

விைளயா ம்

விைளயாட்டய ம்; ெமன்ேறாள்மகளிர்

நன்
ரப்ப - ெமல் ய ேதாைள ைடய ெபண்கள் மிக ம் ேபணி வளர்க்க;
இமிழ்ப் ற நீண்ட பாசிைலக் கமழ் ந் ம்ைப விளக்கமிக நீண்ட பசிய
இைலகைள ைடய மணங்கம ம்

ம்ைபப்

வால் ெதா க்கப்பட்ட கண்ணிைய;

தலைசத்ேதான் - தன் ெநற்றியிேல கட் னான்; எ -

.

நீர்நாய் வாைளைய இைரயாகப்ெபற் , இைரெபறாமல் மா ெகாள்
தைலகேளா மயங்கி ஊழ் மா ெபய ம் என இையத் ைரக்க. வாைள
ண்டதேனாடைமயா மயங்கி தைலெயா மா ப ம் என்ற ,
பைகவைர ெவன்றதேனா டைமயா தம்மின் வ மிக்க பைகவேரா

ன்ேன
மா பட்

நீங்கும் மறவர் பண் ணர்த்தி நின்ற . அ ம்பில் ேவளிர்க்குாிய ; "மானவிறல்ேவள்
அ ம்பில்" (ம ைர: 344-5) என மாங்கு ம தனார் குறிப்ப காண்க. ேகாசர்,
ெசால்வன்ைமமிக்க ஒ வைக ரர். மன் ள் -ேபார்க்களத்தின் ந விடம்.
ெதற்றியிடத்ேத ைவத்தா தற்குாிய பாைவைய மண டத்ேத ைவத்தா ம் இளைமப்
ப வத் மகளிெரன்றதற்கு "ெதற்றிப்பாைவ மணலய ம் ெமன்ேறாள் மகளிர்"
என்றார். த டத்ேத ேதான்றச் ெசன்னியிற் கட் த ன்,
த டத்ேத கட் னான் என்றார்.

ம்ைபக் கண்ணிைய

நீர்நாய், நாளிைர ெபற் , மயங்கி, தைலெயா ஊழ்மா ெபய ம் என
இைய ம். ேவல் நிறத் இங்க பாங்கற்கு உயிர் றப்படாஅ அளைவத் ம்ைபைய
தலைசத்தான் என விைன
ெசய்க.
விளக்கம்: பாண்பாட்டாவ , "ெவண்ேகாட்ட களிெறறிந்

ெசங்களத்

ழ்ந்தார்க்குக், ைகவல் யாழ்ப்பாணர் கடனி த்தன் " ( . ெவ. மா. 7:11) எனவ ம்.
இதனிைடேய சில அ கள் சிைதந்தைமயின் இத் ைற யைமதி நன்கு காண
வியலவில்ைல. பாடான் பாட் என் ம் பாட ேவ பா ண் . இைர ெபறா ைற ம்
அரவிைன வராெலன மயங்கிச் ெசல்

ம், நீர் நாெயா

தைல மா ெகாண்

ெபா ம்; நீர்நாய் ேதாற்பின் ேவ நீர்நாய் ெவன்ற தைலெயா ம், தைல
ேதாற்பின் ெவன்ற நீர்நாெயா ேவ
தைல ம் ைறேய ெபா ம் என்ப விளங்க
"ஊழ்மா

ெபய ம்" என்றாெரன்க. "அ ம்பில்" ேசாழ ேவந்தர்க்குாிய ெதன்ப ,

"பிைணயலங்கண்ணிப் ெப ம்
---------

ண் ெசன்னி அ ம்பில்" (அகம். 44) என்பதனாலறிக.
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284. ஓரம்ேபாகியார்
ஓரம்ேபாகியார் ம தத்திைணையப் பா வதில் ச ரப்பா ைடயவர்.
ஆதனவினிெயன் ம் ேசரமான் ஒ வன் காலத்தவர். அவினியின் ெபயரால்
அவினியா என்ேறார் ஆ
ழிநாட் ல் இ ந்தி க்கிற எனக் கல்ெவட் க்களால்
(A.R. 96 of 1906) அறியப்ப கிற . ஐக்கு
ற் ம தப் பகுதிையப் பா யவர்,
மகளிர் தாம் வி ம் வனவற் ள் தம் நாட் ேவந்தன் இனி ெந
வாழ்தைல
ஒன்றாக வி ம் வெரன்பைதப் பல பாட் க்களில் எ த்ேதாதி ள்ளார். இயற்ைகப்
ெபா ள்களின் நலங்கைள ம் ஏைன உயிர்களின் அைமதிகைள ம் னித் ேநாக்கி
அழகுறப்பா ம் ஆற்ற ைடயவர். இவர் பா வாகப் பல பாட் க்கள் ெதாைக
ல்க ள் உள்ளன. ஒ கால் ஒ ேவந்தன் ேபார் குறித்
ரர் பல ம் வந்
ெதாகுமா
வி த்தான். ரர் பல ம் திரண் வந்தனர். ஒ மறவன் லாி
மாைலயணிந் ைகயில் வாெளான்ேறந்திக் காலால் நடந் வந்தான். பைகவ ம்
வந் ேபார் கத் நின்றனர். ேபார் க ைமயாக நிகழ்ந்த . அப்ேபாாில்
வாேளந்திவந்த மறவன் பைகவர் பைடயில் களி கைள ம் ரர்கைள ம்
ெபா தழித் ேமம்பட்டான். அவ ைடய ேபார்ச் ெசயல்கள் ஓரம்ேபாகியார
காட்சிையக் கவர்ந்தன: தக்கேதாாிடத்ேத யி ந் ேபாைர ேநாக்கி நின்ற இச்
சான்ேறார் இம் மறவைனக் கூர்ந் ேநாக்கினார். அப்ேபா அவன் ைகவாள்
எதிர்நின் ெபா த பைக ரன்களிற்ைற ெற◌ிந்
ழ்த்திற் . களி ம் ழ்ந்த ;
வா ம் ேகாணிப் ேபாயிற் . உடேன அதன்ேமனின் ம் ழ்ந்த ரன் எ ந் வந்
ெபா தற்குள், ழ்ந்த களிற்றின் ம ப்பிைடேய வாைளத் ெதா த் க் ேகாணைலப்
ேபாக்கிச் ெசம்ைம ெசய் ெகாண் அவன் வர ேநாக்கி நின்றான். அவ் ரன் தான்
தப்பிய தன் நல்விைனெயனக் க தித் தான் ைகக்ெகாண்ட ேவ டன் இம்
மறவற்கஞ்சிேயாடத் தைலப்பட்டான். அ கண்டவன் நாணி நைகப்பானாயினான்.
இம் மறச்ெசயல் ஓரம்ேபாகியார்க்கு உவைக பந்த . அஃ இப் பாட்டாய்
ெவளிப்பட்ட .
வ கதில் வல்ேல வ கதில் வல்ெலன
ேவந் வி வி த் தாங்காங் கிைசப்ப
லாி மாைல சூ க் கா ன்
தமியன் வந்த தி லாளன்
அ ஞ்சமந் தாங்கி ன்னின் ெறறிந்த
ஒ ைக யி ம்பிணத் ெதயி மிைறயாகத்
திாிந்த வாய்வா
த்தாத்
தனக்கிாிந் தாைனப் ெபயர் ற நகுேம.
------திைண ம்

ைற ம் அைவ. ஓரம்ேபாகியார் பா ய .
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உைர: வல் வரகதில் வல் வ கதில் என - விைரய வ க விைரய வ க என் ;
ேவந் ப வி த்
ஆங்காங்ேக இைசப்ப - ேவந்தன் விட்ட ெபாிய
வர் ேபாந்
ர ைற ம் இடந்ேதா ம் ஆங்காங்குச் ெசன்
ைல யாிந்

கட் ய

ெதாிவிக்க;

-

லாி மாைலையச் சூ ச் ெகாண் ; கா ல் தமியன் வந்த

திலாளன் - காலால் நடந்

தனியனாய் வந்த மறக்கு

த த்தற்காிய ேபாாில் பைகவைர ேமற்ெசல்லாவா
ஒ ைக இ ம்பிணத் எயி - தான் ன்ேன நின்
களிறாகிய பிணத்தின

லாி மாைல சூ

மறவன்; அ ஞ்சமம் தாங்கி –

த த் ; ன்னின் ெறறிந்த
வாளால் ெவட்
ழத்தின்

ேகாட் ைடேய; மிைறயாகத் திாிந்த வாய் வாள் தி த்தா -

வைளவாகக் ேகாணிய கூாிய வாைள நிமிர்த் க் ெகாண் ; தனக்கு இாிந்தாைனப்
ெபயர் றம் நகும் - தன்ைனக் கண் அஞ்சிேயா ய பைகவைன அவன் ெபயர்த் க்
காட் ய றங்கண்

நகாநிற்கும்; எ -

.

உயர்ந்ேதான் தாக ன் "வி த்
" என்றார். ெபான்னாி மாைலயின்
ேவ ப த்த " லாிமாைல" ெயனப்பட்ட . இறந்த யாைனயின் உடம்ைப "ஒ ைக
யி ம்பிணம்" என்றார். மிைற - வைள . வாள் தி த்தக்கண்ட மறவன் அஞ்சிப்
றங்ெகா த் ேதாடக்கண்ட
த வ பற்றி நாண ற்

திலாளன், அவன் ெசயல் மற ைடயார்க்கு இழி

நைகத்தானாத ன், "நகும்"என்றார். இைசப்ப சூ , வந்த

திலாளன், தி த்தா, நகும் என விைன
விளக்கம்: இ

பாண்பாட்

என்

ம்

பாணன் தன் யாழி ட் ப் பா த ன்,

ெசய்க.
ைற; லவர் ஆக்கித் த ம் இதைனப்
ைற அவன் ேமலதாயிற் .

ெசவியிற்பட்ட மாத்திைரேய ஊர்தி ெயான் ம் க தா
"கா ல் தமியன் வந்த

விைரயப்ேபாந்தைம ேதான்ற,

திலாளன்"என்றார். யாைனேபா

ம் வயவர் பிண ம்

கிடத்த ன், யாைனப் பிணத்ைத"ஒ ைக யி ம்பிணம்" என்
திாிந்ததாயி

திைசத்த

ெவளிப்ப த்தார். வாள்

ம் அதன் வாய் ம யாைமயின், எயிற்றின் இைடேய ெதா த்

வைள

ேபாகத் தி த்தினாெனன்பார், "திாிந்த வாய் வாள் தி ந்தா" என்றார். இதைன
வஞ்சித்திைணத்

ைறக

ள், "அழிபைட பட்ேடார் தழிஞ்சிக்கும்," "வ விைசப்

னைலக் கற்சிைறேபால, ஒ வன் தாங்கிய ெப ைமக்கும்,""திறம்பட ெவா தான்
மண் ய கு ைம" க்கும் காட் ப.
----285. அாிசில் கிழார்
ஒ கால் ஒ தைலவன் பைகவ டன் ேபார்ெசய்ய ேநர்ந்தான். இ திறத்தா ைடய
பைடக ம் ைககலந் ேபார் ெசய்தன. ெநல் ைடகைளப்ேபால இ ம ங்கும்
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பிணங்கள் குவிந்தன. அவற்றிைடேய நின் அவன் ேபா டற் ங்கால் பைகவர்
எறிந்த ேவல் அவன் மார்பிற் பாய்ந் உ விற் . ண்ணினின் ம் கு தி
ெப க்ெக த் ெதா கிற் . அவ ம் நின் ேபார் ெசய்யமாட்டா நிலத்ேத
சாய்ந்தான். அவன் ைகயி
ந்த ேவைலத்
யன் தாங்கினன்; ேதாற்பைடையப்
பாணன் வாங்கிக் ெகாண்டான். சான்ேறார் பலர் அவைனச் சூழ்ந் ெகாண்டனர். இச்
ெசய்தி பாசைறக்குத் ெதாிவிக்கப்பட்ட . ெதாிவித்தவ ள் சால் ைடய மறவன்
ஒ வன். தைலவன்

ழ்ந்த

தைலவன் ைகயதாகிய ேவல்

ெதாிவிக்குங்கால், "பாசைறயில் உள்ளவர்கேள! நம்
ெகாட் ேவான் ைகயில் உள ;ேதாலாகிய ேகடயம்

பாணன் ைகயில் உள ;அவன் சூ ய மாைல ம் வா விட்ட ; தைலவன் ேவ ல்
மார்பில் ஊ

விப்ேபாக, கு தி ேசார நிலம் ேசர்ந்தான்; சான்ேறார் பல ம் அவைனச்

சூழ்ந்

அவன் சால்பிைனப் பாராட் னர்; பாராட் மிடத் , தைலவன்

நின்

தன் ைடய நாட் ம த நிலத் ர்கைள ன்வந்த இரவலர்க் கீத்ெதாழிந்தான்,
இ திக்கண் வந்த இரவலர் தைலவ க்கு எஞ்சிநின்ற கரம்ைப மிக்க சீ ைரக்
ெகா த்தான் என்றனர்; அ ேகட் த் தைலமகன் நாணித் தைல கவிழ்ந்தான்; என்ேன
அவன் சால்பி ந்தவா " என் ெதாிவித்தான். இதைன உடனி ந் ேசட்டார்
அாிசில்கிழார். தைலவன தைலைமப் பண்பறிந் பாராட் ம் தாைன ரர் ெசால்
அவர்க்கு மிக்க வைகையத் தந்த . இப் பாட் ைனப் பா னார். இத ள் சில
பகுதிகள் கிைடக்க வில்ைல.
பாசைற யீேர பாசைற யீேர
யன் ைகய ேவேல ய ணர்
வாங்கி ம ப்பிற் றீந்ெதாைடச் சீறியாழ்ப்
பாணன் ைகய ேதாேல காண்வரக்
க ந்ெதற்
ைடயின்...
வா ய மாைல மைலந்த ெசன்னியன்
ேவந் ெதாழி லய ம ந்தைலச் சுற்றெமா
ெந நகர் வந்ெதன வி கைண ெமாசித்த
ாி ெவண்ேடாள்...

5

ேச ப கு திச் ெசம்ம க் ேகாஒ
மா ெச ெந ேவன் மார் ளம் ேபாக
நிணம்ெபாதி கழெலா நிலஞ்ேசர்ந் தனேன

10

அ கண் , பரந்ேதா ெரல்லாம் கழத் தைலபணிந்
திைறஞ்சி ேயாேன கு சில் பிணங்குகதிர்
அலம ங் கழனித் தண்ணைட ெயாழிய
இலம்பா ெடாக்கற் றைலவற்ேகார்
கரம்ைபச் சீ ர் நல்கின ெனனேவ.
--------

15
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திைண: வாைக.

ைற: சால்

ல்ைல. அாிசில்கிழார் பா ய .

உைர: பாசைறயீேர பாசைறயீேர - பாசைறயில் உள்ளவர்கேள பாசைறயில்
உள்ளவர்கேள;
உளதாயிற்

யன் ைகய

ேவல்; அ

ேவல் -

ப்பைற ெகாட் ேவன் ைகயில்

ணர் வாங்கு இ ம ப்பின் - அ கா ம் ணர்க்கப்பட்ட

வைளந்த காிய ேகாட் ைன ம்; தீந்ெதாைட -இனிய இைசைய ெய ப் ம் நரம்
பிைன

ைடய; சீறியாழ்ப் பாணன் ைகய

ைகயதாயிற் ேகடயம்; காண்வரக் க ந்ெதற்
அடக்கிய

ேதால் - சிறிய யாைழ ைடய பாணன்
ைடயின் - காட்சி ண்டாக ெந ங்க

ைடகள் ேபால;... வா ய மாைல மைலந்த ெசன்னியன் - வா ய

மாைலையயணிந்த தைலைய ைட நம் தைலவன்; ேவந் ெதாழில் அய ம்
அ ந்தைலச் சுற்றெமா - அரசன் தனக்குாிய அரசியற்ெறாழிைலச் ெசய் ம் அாிய
தைலைமயிைம ைட அைமச்சர்

த ய சுற்றத் டேன; ெந நகர் வந்ெதன - ெந ய

நகர்க்கு வந்தானாக; வி கைண ெமாசித்த - பைகவர் எய்த அம் கள் ெமாய்த்த;
ெவண்ேடாள்...

ாி

ாிய ெவள்ளிய ேதாள்...; ெசம்மல் - தைலவனாகிய அவன்; ேச ப

கு தி உக்கு - நிலத்ைதச் ேச ெசய் ம் கு திையச் ெசாாிந் ; ஓ - ஐேயா; மா ெச ம்
ெந ேவல் மார் ளம் ேபாக - மாற்றார் ெசற்றங் ெகாண்ெடறிந்தெந ய ேவலான
மார்ைப உ விக்ெகாண்
- பிணங்களிைடேய நின்
ழ்ந்தான்; அ

கண்

உள்ேள ைதய; நிணம் ெபாதிகழெலா நிலம் ேசர்ந்தனன்
ெபா தலால் நிணம் ப ந்த கழ டேன நிலத்தில்

- அவன்

ழ்ந்த

கண் ; பரந்ேதார் எல்லாம்- அல்மர

ற்ற

சான்ேறாெரல்லாம்; பிணங்கு கதிர் அலம ம் கழனித் தண்ணைட ெயாழிய - கதிர்கள்
தம்மிற் பின்னிக்ெகாண்டைச ம் ெநற்கழனிகைள ைடய ம த நிலத் ர்கைள
ன்ேன இரவலர்க்குக் ெகா த் ெதாழிந்ததனால்; இலம்பா

ஒக்கல் தைலவற்கு

வ ைம ற்ற இரவலராகிய சுற்றத்தின் தைலவ க்கு; ஓர் கரம்ைபச் சீ ர் நல்கினன்
எனப் கழ - எஞ்சிநின்ற ெதா கரம்ைபைய ைடய சிறிய ஊைரக் ெகா த்தான்
என்

கழ்ந்ேதாத; கு சில் - குாிசிலாகிய அவன்; தைல பணிந்

நாணித் தைலகுனிந்
ேவ

ம் ேதா

தாழ்ந்தான். அவன் சால்பி ந்தவா

ம் பாணன்

இைறஞ்ேயான் -

என்ேன; எ -

தலாயினார்க்குச் ெசல்வம் வழங்கற்குத்

.
ைண

ெசய்தைமயின், அைவ அவர் ைகயகத் ச் ேசர்ந்தன; அவற்ைறக் ைகயாண்டதைலவன்
இனிக் ைகயாளான் என்ப குறித்தற்கு. பிறர்பால் காண்டற்காிய ஆற்ற ம்
அறி
ைடயாேர அரசியற்றைலைமச் சுற்றமாதல் பற்றி அவைர "அ ந்தைலச்சுற்ற"
ெமன்றார். உயிர் இழக்கும் நிைலயி
" கழ்த்தைல பணிந்
ேவல், பாணன் ைகய

ம் சான்றாண்ைம குன்றாைம ேதான்ற,

இைறஞ்சிேயான்" என்றார். பாசைறயீேர,

யன் ைகய

ேதால்; ெசன்னியன், ெசம்மல், நிலம் ேசர்ந்தனன்; கண் ,
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எல்லாம் நல்கினன் எனப் கழ, கு சில், இைறஞ்சிேயான் எனக் கூட்
ெசய்க.
விளக்கம்: சால்

ல்ைலயாவ , "வான்ேறா

விைன

மைலயன்ன சான்ேறார் தம்

சால் ைரத்தன் " ( . ெவ. அ: 31) என வ ம். இைச ெதா த்தற்குாிய நரம்
ெதாைடெயனப்பட்ட . "ெபான் வார்ந்தன்ன ாியடங்கு நரம்பின் ெதாைடைம
ேகள்வி" (ெப ம்பாண், 15-6) என்
"க ந்ெதற்

பிற ம் கூ வ

ைடயின் இடங்ெகடக் கிடக்குஞ்சா

ேவ "(ெபா ந. 245 : 6) என்பதன்கண் க ந்ெதற்
நச்சினார்க்கினியார், "ெந ங்கத் ெதற்றின குதிர்" என்

காண்க. க ந்ெதற்

ைட,

ெநல் ன் சிைறெகாள்
ைட ெயன்றதற்கு
ெபா ள் கூ வர்.

மா பாட்டால் உண்டாகும் ெசற்றம் காரணமாக எறியப்ப ம் ேவல், மா ெச
ெந ேவல் எனப்பட்ட . றத்ேத மார்பிற்பட் உள்ேள ஊ
விச் ெசல்வ குறித்
"மார் உளம் ேபாக" என்றான். பரந்ேதார், ஆங்காங்குப் பரந்
பிறர் தம்ைமப் க ங்கால் சான்ேறார் நா
தைல சாய்ந்

மரன்

ஞ்ச" (க . 119) என்

நின்ற சான்ேறார்கள்.

தல் இயல் ; "தம் கழ் ேகட்டார்ேபால்
பிற ம் கூ தல் காண்க. ஈண் க்

கூறிய , சான்றாண்ைம ைடேயார் உயிர் இறக்கும் எல்ைலயி
என்ப வற்
த்தி நிற்ப காண்க.

ம் அ

குன்றார்

------286. ஒளைவயார்
ேவந்தாிைடேய ேபார் நிகழ்ந்த காலத்தில் ஒ கால் ஒளைவயார் மறக்கு
மகெளா த்திையக் கண்டார். நாட் ல் பல இைளஞர்கள் ேவந்தன் ெபா ட் ப்
ேபார்க்குச் ெசன்றனர். அவ ள் ெவன்ேறார் சிலர்; ழ்ந்ேதார் பலர். ெவன்றி
ேமம்பட் ப் ேபாந்த ர ள் அம் மறக்கு மகளின் ைமந்த ம் ஒ வனாவன். அ
குறித் அவள் கத்தில் உவைகக் கிளர்ச்சி மீ ர்ந்தி ந்ததாயி ம், ேவந்தன் திறத்
அவட்கி ந்த அன்பால் ஒ குைற ைடயாள் ேபான்ற ேபச்சு நிகழ்ந்த . அதைன
வினவியேபா ேவந்தற்காகப் ேபா டற்றி உயிர் ெகா த் ப் கழ் நி
த
ம்
ேமதக்க ெசயல் பிறிதியா மில்ைல ெயன வற்
த்தினாள். அவள் க த்ைத விளங்க
ைரக்குமா ேவண் னார் ஒளைவயார். "என் மகன் ேபால இைளயர் பலர் எங்கள்
ேவந்தன் பைடயில் உளர்; அவர் அைனவ ம் அவன் ெசன்ற ெநறிேய
ெவள்ளா ேபால் அன்ேபா அவைனப் பின் ெதாட ம்
ெபற்றவர். ஆயி

ம்

உண்டாட்
த ய சிறப் க்கள் நிக ங்கால், அவரைனவைர ம் வி த் என்
மகைனச் சிறப்பாகப் ேபணி யாவர்க்கும் ேமலாகக்கள் வழங்குவன். அத்தைகய
சிறப் ப் ெப பவன் அவ் ேவந்தன் கண்ணீர் மல்கச் சாதல் ெபறற்காிய ெதான்றாகும்;
அவன் தந்த கள் அப் ேபாற்றிைன என் மகன் ெப மா இன்ன ம் ெசய்தில "
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என்றாள். இச் ெசாற்களிைடேய திக ம் மறமாண் ஒளைவயார்க்கு வியப்பிைனப்
பயந்த . அவள் நிைலயில் தன்ைன ெயாத்த மகளிரைனவ ம் மறமகளிராதல்
ேவண் ெமன விைழந்தார். தான் அவளாக நிைனந்த ஒளைவயார் அவள் கூறிய
ெசாற்கைள ஒ பாட் வ வில் தந்தார். அப் பாட் இ :
ெவள்ைள ெவள்யாட் ச் ெசச்ைச ேபாலத்
தன்ேனா ரன்ன விைளய ாி ப்பப்
பலர்மீ நீட் ய மண்ைடெயன் சி வைனக்
கால்கழி கட்
ற் கிடப்பித்
ெவள் ள ைவ ேபார்ப்பித் திலேத.

5

--------திைண: கரந்ைத.

ைற: ேவத்தியல். ஒளைவயார் பா ய .

உைர: ெவள்ைள ெவள் யாட் ச் ெசச்ைசேபால - ெவள்ளிய நிறத்ைத ைடய
ெவள்ளாட் க் கிடாய்கைளப்ேபால; தன்ேனாரன்ன இைளயர் இ ப்ப தன்ைனெயாத்த இைளயர் பலர் நிைறந்தி க்க ம்; பலர் மீ
பலர்க்கும் ேமலாக என் மக

க்கு நீட் த் தரப்பட்டகள்; என் சி வைன - என்

மகனாகிய அவைன; கால்கழி கட்
கிடத்தி;

நீட் ய மண்ைட - அப்

ல் கிடப்பி -கா ல்லாத கட் லாகிய பாைடயிற்

ெவள்ள ைவ ேபார்ப்பித்தில -

ய ெவள்ளிய ஆைடயால்

வியாதாயிற் . அஃதன்ேறா ேவண் வ ; எ -

.

மண்ைடயில் தரப்ப வ பற்றிக் கள்ளிைன "மண்ைட" ெயன்ற

ஆகு ெபயர்.

யா கள் ஒன் ெசன்ற வழிேய ஏைனய யா ம் ெசல்வ ேபால, ேவந்தன்
ெசன்றாங்குச் ெசல் ம் சிறப் ைடய பண் ம் ெதாழி
ைடய ெரன்றற்கு "ெவள்ைள
ெவள்யாட் ச் ெசச்ைச" உவைம கூறப் பட்ட ; அதைன விளக்கற்கு அவ் யாட்
உயர்ந்த உவமப் ெபா ள் பிறிதின்ைமயின், இஃ
யறிக. தன் மகன் ேமலாகச் சிறப்பிக்கப்பட்ட
என்றார்.
கால் கழி கட் ல் என்ற
சாக்காட் ன் ேமன்ைம வற்

ம்

இறப்ப இழிந்த உவைமயன்ைம

காட் வார், "பலர்மீ

நீட் ய மண்ைட"

பாைடக்கு ெவளிப்பைட. ேவந்தன் ெபா ட் ச் சா ம்
த் வ

க த்தாத ன், "அ ைவ ேபார்ப்பித்திலேத"

ெயன்ற , மகன் சாகவில்ைலேய ெயனத் தாய் இரங்கினாெளன்பதன்
மண்ைட ேபார்ப்பித்தில என விைன
ெசய்க.

என அறிக.

விளக்கம்: ெவள்யாட் ச் ெசச்ைச, ஆட் க் கிடாய். ேவந்தைன ய ெயாற்றிப் பின்
ெதாட ம் மறவர்களின் ஒ ைமப் பண் ம் "யான் கண்டைனய ெரன்னிைளய ம்"
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( றம். 191) என்றாற்ேபால, இவ் விைளயர் தம் ேவந்தன் கண்டைனயராத

ம்

உைடைம ேதான்ற "ெவள்யாட் ச் ெசச்ைசேபால" என்றார். மீ , ேமம்பட. தன்
மகன்பால ேவந்தன் தல் வாிைச நல்குதற்குாிய தைலைமப் பண் ண்ெடன்
கூ வாள், "பலர்மீ

நீட் ய மண்ைட ெயன் சி வைனக் கிடப்பிப் ேபார்த்தில "

என்றாள். " ரந்தார்கண்ணீர்மல்கச் சாகிற்பின் சாக்கா, ரந் ேகாட்டக்க

ைடத் "

(குறள். 780) என் ம், "பிறந்த ெபா ேத ம் ெபய் தண்டார் மன்னர்க் குடம்
ெக த்தாேர

த்தார் - உடம்ெபா ,

ற் ழிக் கண்

மிைளயவேர திங்ேகாமாற்,

குற் ழிக் காவா தவர்" ( றத். 1318) என் ம் பண்ைடத் தமிழ்ப் ெப மக்கள்
க தினராக ன், இவ்வா
ெவ. மா. 2: 13) என வாி

கூற்

நிகழ்வதாயிற்ெறன வறிக. ேவத்தியலாவ , ( .

ம் இதற்குக் காட்டப்பட்ட, "அங்ைக

ெணல் யதன்

பயமாதலால், ெகாங்கலர் தாரான் குைடநிழற் கீழ்த்தங்கிச் ெசயிர் வழங்கும் வாளம ள்
ெசன்றைடயார் ேவல்வாய், உயிர்வழங்கும் வாழ்க்ைக
க த்ெதாத்தி த்தல் ஈண் ேநாக்கத்தக்க .

ம்" என்ற ெவண்பா

----------287. சாத்தந்ைதயார்
ேசாழன் ேபாரைவக் ேகாப்ெப நற்கிள்ளி க்காவல் நாட் ஆ ர் மல்லைனப்
ெபா
ெவன்ற திறத்ைத ேநாிற்கண் வியந் வா யவர். க்காவல் நாட் ஆ ர்
தி ச்சிராப்பள்ளி வட்டத்தில் காவிாியின் வடகைரைச◌் சார்ந்த நாட்
ள்ள ஊர்க ள்
ஒன் . இன் ம் அப்பகுதி க்காவல் நாெடன வழங்குகிற . ெப நற்கிள்ளியின்
மற்ேபார் மாண் கண் பா யெதான்ேற இவர மறப்பண்பிைன இனிெத த் க்
காட் ம். இக்கிள்ளி அரசு கட் ேல தற்கு ன் தந்ைதெயா க த் ேவ பட்
ேவேறாாிடத்தில்இ ந் ஆங்குள்ள ேவந்தன் ஆதரவில் இ ந் வந்தான்.
அக்காலத்ேத அவ்ேவந்தன் கரந்ைதப் ேபா டற்ற ேவண் ய கடைம
ெயான் ண்டாயிற் . அவன் தாைனக்குத் தைலவனாய் நின் ேபாைர நடத் ம்
ெபா ப் ப் ேபாரைவக்ேகாப் ெப நற்கிள்ளிக்குண்டாகேவ, சாத்தந்ைதயாராகிய
சான்ேறார் அதைனத் தா ம் உடனி ந் காணச் ெசன்றார். தாைன மறவர்க்கு
அைச ம் அச்ச ம் ேதான்றாதவா நீண்ெமாழி ேபசி அவர்கைள ஊக்குவ
தைலமக்கள் கடனாகும். ஆகேவ, அவன்
ெகாட் ேவாைன ம்,
ரசைறேவாைன ம் வ வித் மறவர் பல ம் அறி ம்ப தா ைரக்கும்
நீண்ெமாழிையத் ெதாிவிக்குமா பணித்தான். அதைனச் சாத்தந்ைதயார் இப்பாட் ன்
ெபா ளாக ைவத்

நமக்கு வழங்கி ள்ளார். இதன்கண், அம் ைதப்பி

ம், ேவல்வந்

பாயி ம், களி கள் ேகா ெகாண் தாக்கி ம், அஞ்சிப் பிறக்கிட் ஓடாைமேய
மறவர்க்குப் பீ த வதாம். அத்தைகய பீ ைடேயார் ேவந்தனால் ம தநிலத் ர்கள்
பல தரப் ெப வ

உண்ைம; ஆயி

ம் அவர்கள் ஊர் ெப வைத ஒ

ெபா ளாக

மதியார்; ேபாாில் உயிர் ெகா த் ப் கழ் ெப வைதேய நன்கு மதிப்பர். ேம

ம்
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அங்ஙனம் கழ் ெபற்ேறார் ம ைமயில் உயர்நிைல லகம் ெசன் அங்குள்ள உயர்
நிைல மகளிைர மணந் ேபாின்பம் கர்வர். அதனால் அந்த இன்பம் ெப வ
குறித் நிைர கவர்ந் கு ம் ெசய் ம் ெவட்சி ேவந்தன் தாைன வ வதைன இங்கு
நின் ம் காண்பீராக" என் அவ ைரத்த நீண்ெமாழி விளக்கப்ப கிற .
ெயறி ம் ைலய
எறிேகால் ெகாள் மிழிசின
கால மாாியி னம் ைதப்பி ம்
வயற்ெகண்ைடயின் ேவல் பிறழி

ம்

ெபாலம் ைன ேயாைட யண்ணல் யாைன
இலங்குவான் ம ப்பி திம த் ன்றி ம்
ஓடல் ெசல்லாப் பீ ைட யாளர்
ெந நீர்ப் ெபாய்ைகப் பிறழிய வாைள
ெநல் ைட ெந நகர்க் கூட்
தற் ர ம்

5

தண்ணைட ெப தல் யாவ ப ேன
மாசின் மகளிர் மன்ற னன் ம்
உயர்நிைல லகத்
கர்ப வதனால்
வம்ப ேவந்தன் றாைன
இம்பர் நின் ம் காண் ேரா வரேவ.

10

----------திைண: கரந்ைத.

ைற: நீண்ெமாழி. சாத்தந்ைதயார் பா ய .

உைர:
எறி ம் ைலய ெகாள் ம் இழிசின - பைறைய

ப்பைற ெகாட் ம் ைலயேன; எறிேகால்
ழக்கும் கு ந்த ையக் ைகக்ெகாண் நிற்கும்

ைலயேன; கால மாாியின் அம் ைதப்பி
அம் கள் வந்

உடம்பின்கண் ைதக்குமாயி

ம் - கார காலத்

மைழத் தாைரேபால

ம்; வயல் ெகண்ைடயின் ேவல்

பிறழி ம் - வயல்களிற் பிற ம் ெகண்ைட மீன்ேபால் ேவற்பைட வந் பாயி
ெபாலம் ைனேயாைட அண்ணல் யாைன - ெபான்னாற் ெசய்யப்பட்ட

ம்;

கப்பட்டமணிந்த ெப ைம ெபா ந்தியகளி ேபாந் ; இலங்கு வால் ம ப்பின்
ம த் ஊன்றி ம் - விளங்குகின்ற தன் ேகாட் ன் கூாிய னிைய நாட் க்
குத் வதாயி

தி

ம்; ஓடல் ெசல்லாப் பீ ைடயாளர் - அஞ்சிப் றங்ெகா த்ேதா தைலக்

க தாத மறப் ெப ைம ைடய மறவர்; ெந நீர்ப் ெபாய்ைக பிறழிய வாைள-ஆழ்ந்த
நீைர ைடய ெபாய்ைகக்கண் கிளர்ந்ெத ந்த வாைளமீன்; ெநல் ைட ெந நகர்க்
கூட்
தல் பிற ம் - ெநல்ைல ைடய ெந மைனயின் றத்ேத நி த்தப்பட்ட
ெநற்காிைசயிடத்

ழ்ந்

ர

ம்; தண்ணைட ெப தல் -ம தநிலத்

ர்கைளப்

ெப வ ; யாவ - யா பயனாம்; ப ன் - ேபார்க்களத் ேதபட்டால்; உயர் நிைல
லகத் மாசில் மகளிர் மன்றல் நன்
கர்ப - ரர் கும் றக்க லகத் க்
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குற்றமில்லாத றக்க மகளிைர மணந் ேபாின்பம் கர்வர்; அதனால் ---; வம்ப
ேவந்தன் தாைன வர இம்பர் நின் ம் காண் ர் - கு ம் ெசய் ம் பைக
ேவந்த

ைடய தாைன வ வைத இங்கி ந்ேத காண்பீராக; எ -

.

ைலய, இழிசின, பீ ைடயாளர் ெப தல் யாவ ; ப ன் மன்றல் நன் ம் கர்ப;
அதனால் வர காண் ர் என விைன
ெசய்க. காண் ர் என்ற , கண்
யாவர்க்கும ெதாிவித் ஊக்குக என்பதாம். ேவ ன் கம் ெகண்ைடமீன் ேபா

ம்

வ வினதாக ன், "ெகண்ைடயின் ேவல் பிறழி ம்" என்றார். ஓடல் ெசல்லா
ெவன்றைத ஒ ெசான்னீர்ைமத்தாகக் ெகாண் ஓடாத என் ைரத்த ெமான் .
கூட் , ெநற்கூடாகிய காிைச. தண்ணைடப் ேபற்றி

ம் மகளிர் மன்றல்

உயர்ந்ததாக ன், "யாவ " என்றார்; என்ற நிரம்பிய பய
என்றவாறாம். இன்ப ம் ன்ப ம் விரவிய இந் நில லகி
ேம

லகிைன "உயர்நிைல

மணம் ணர்ந்தின்

ைடத்தன்
ம் இன்பேம நில ம்

லகம்" என ம், ேபாாிற்ப ன் ேநேர உயர்நிைல

லகில்

வைதயன்றிப் ேபார்க்களத்ேத ெகட்ெடாழிவதில ெரன்பார்,

"ப ன் மாசில் மகளிர் மன்றல் நன் ம் கர்ப" என ம் கூறினார். வம் ,
கு ம் ெசய்தல். வாளா இ ந்த நம் ைடய நிைரெகாண் ேபார் ெதா க்கும் ேவந்தன்
என்பான் "வம்ப ேவந்தன்" என் ம், நின்றாங்கு நின்

வ பைடயின் அணிநிைல சிதறி

ற்
ற்ேறா க் ெக ந்திறம் காண்மின் என்பான், "இம்பர் நின் ம் காண் ர்"
என் ம் ெமாழிந்தான்.
விளக்கம்: கரந்ைதயில் நீண்ெமாழியாவ , "மன் ேமம்பட்ட மதிக்குைடேயார்க்குத்,
தன் ேமம்பா

தாென த்

ைரத்தன் " ( . ெவ. மா. 2 : 11) என வ ம்.

யற்கும்

பைறெகாட் ம் ைலயற்கும் கூற ன், "காண் ர்" எனப் பன்ைமயாற் கூறினான்.
எறிேகாைல விதந்தைமயின், இழிசினன், பைற ெகாட் ம் பைறயன் என்ப
உணரப்ப ம். தண் ைம யியக்குேவாைன ம் பிறர் "ம வாய்த் தண் ைம
யிழிசினன்" ( றம். 289) என்ப

காண்க. காலமாாி, கார் காலத் ப் ெபய் ம் மைழ.

ேவ

வமம். வால்ம ப் - ெவள்ளிய ம ப் ; "வான்சுைத"

க்குக் ெகண்ைட மீன் வ

(குறள். 714) எனச் சான்ேறார் கூ தல் காண்க. ன்ெசய் நிலம் சிறந்த சீ
நன்ெசய் மிக்க ம தநிலத்

ர் சிறந்ததாக

ன் அதைன விதந்

ர்களி

ம்

கூறினான்; ேவல்

பாய்ந்த மார் டன் நிற்கும் மறவர்க்கு, "தண்ணைட ெப த
ாித் " ( றம் 297)
என் பிற ம் கூ வ காண்க. ேபார்க்களத் உயிர் ெகா க்கும் மறவர் றக்க
லகைடந்

ேதவ மகளிைர மணந்

அதனால், "உயர்நிைல

லகத்

இன்

வெரன்ப

கர்ப" என்றார்; பிற ம், "தம்மைன மகளிர்க்கு,

வ ைவ சூட் ய வான் படர்ந்தனேர" ( றத். 1354) என்ப
ேபாாில் வஞ்சியா

நின்

ெபா

பண்ைடேயார் ெகாள்ைக;

ம வ ,

றக்க

காண்க. வம் -

லகில் அயரா இன்பம்

ைம.

38
நல்குெமன்

ம் உணர்ைவப் பயத்த ன், வயவர் ெநஞ்சில் அஞ்சாைம விைளதல்

பயனாயிற்

"இ

(ெபாி ) என்

தண்ணைட ெப கின்ற

சிறி , சுவர்க்கம் ெப தல் நன்

ெந ெமாழி கூறிய " என்பர் (ெதால். றத். 8) நச்சினார்க்கினியர்.

-------288. கழாத்தைலயார்
ஒ கால் குடக்ேகா ெந ஞ்ேசரலாத ம் ேசாழன் ேவற்பஃறடக்ைகப்
ெப விறற்கிள்ளி ம் ம்ைப சூ ப் ெபா
ழ்ந்தனர். அவர்கைளக் காண்டற்குச்
சான்ேறாராகிய கழாத்தைலயார் ேபார்க்களத் க்ேக ெசன்றார். ெப ேவந்தர் இ வ ம்
ழ்ந்ெதாழிந்ததைனக் கண்ட அவர், அவர்தம் தாைன ரர் ெசய்த ேபார்த்திறத்ைத ம்
கண்டனர். களத்தின் ந ேவ ேபார் ரசுகள் ழங்கிக்ெகாண்
ந்தன. அவற்றின்
ெப
ழக்கத்தால்
ய ேதாலைமதிைய யறிந்தார். கூாிய ம ப் க்கைள ைடய
இரண் ஏ கைளத் தம் ட் ெபாரவி த் அவற் ள் ெவன்றி ெபற்ற ஏற்றின்
ேதாைல ாித் மயிர்கைளயா
ரசுகட்குப் ேபார்த்தி ந்தனர். ேபார் க ைமயாக
நடந்த . ேவல் மறவர், எதிர்ந்தார் ேமல் தத்தம் ேவற்பைடைய மிகத் திற

டன்

ெச த்தினர்; எதிர் வந்த ேவைலக் ேகடகத்தால் ஆண்ைம டன் த த்தனர். இவ்வா
ஒ வய ரன் தன்ைன ேநாக்கி வந்த ேவல்கைளத் த த் அவற்ைறச்
ெச த்திேனாைரத் தன் ேவல் ெகாண் தாக்கி ழ்த்தினான். எங்கும் அச்சம் பரந்த .
வயவாிைடேய ஆரவார ம் கலக்க ம் உண்டாயின. திடீெரன ஒ ேவல் வந் அவ்
ேவல் வலவன் மார்பிற் பாய்ந் ஊ
விய . தான் அத் ைண விழிப்ேபா ேபார்
ெசய்தேபா ம் மாற்றாெரறிந்த ேவல் மார்பிற் பாய்ந்ததற்கு அவன் வ த்த ெமய்தா
நாணம் ெபாி ெமய்தித் தைல குனிந் நிலத்ைதச் ேசர்ந்தான். ெப கி ெயா கும்
கு தி டன் அவன் மார் அைசவதாயிற் . சிறி ேபாதில ப ந்
த ய பறைவகள்
ெமாய்க்கத் ெதாடங்கின. அவைனக் காண்டற்கு அவன் மைனவி ம் வந் ேசர்ந்தாள்.
அவள் சிறி மஞ்சா அவன் உடம்ப ேக வந் மார்பிற் ண்ணி க்கக் கண்
கம்
மலர்ந் தழீஇக்ெகாண்டாள். ப ந் கள் அவள் அ கி யங்குதற்கு எளிதில்
இடந்தரா ெமாய்த்தன. இக் காட்சி கழாத்தைலயார் உள்ளத்ைத
க்கிற் . அதைன
உ ப்பித்திக் காட் ம் வைகயில் இப் பாட் ெவளிவ வதாயிற் .
மண்ெகாள வாிந்த ைவந்
அண்ண னல்ேல றிரண்
ெவன்றதன் பச்ைச சீவா
திண்பிணி ரச மிைடப்

தி ம ப்பின்
டன் ம த்
ேபார்த்த
லத் திரங்க

ஆரமர் மயங்கிய ஞாட்பிற் ெற வர
ெந ேவல் பாய்ந்த நா ைட ெநஞ்சத்
த குைற...மன்ற
கு திெயா
யல்வ மார்பின்
யக்கிைட யீயா ெமாய்த்தன ப ந்ேத.
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---------திைண:

ம்ைப,

ைற:

தின் ல்ைல; கழாத்தைலயார் பா ய .

உைர: மண்ெகாள வாிந்த ைவந் தி ம ப்பின் - மண்ைணக் குத்திக் ெகாள்

வதால்

வாி வாியாகக் கீறப்பட்ட மிக்க கூாிய ேகாட் ைன ைடய; அண்ணல் நல்ேல
இரண் டன் ம த் - ெப ைம ெபா ந்திய நல்ல ஆேன இரண் ைனத் தம் ட்
ேபார் ெசய்ய வி த் ; ெவன்றதன் பச்ைச சீவா ேபார்க்கப்பட்ட; திண் பிணி ரசம்
இைடப் லத் இரங்க - திண்ணிதாய்க் கட்டப்பட்ட ேபார் ரசு ேபார்க்களத்தின்
ந விடத்ேத

ழங்க; ஆரமர் மயங்கிய ஞாட்பில் - த த்தற்காிய ேபார் நிகழ்ந்த

ேபார்க்களத்தின்கண்; ெத வர - ெவகுட்சி ேதான்ற; ெந ேவல் பாய்ந்த நா ைட
ெநஞ்சத் - மாற்றாெரறிந்த ெந ய ேவல் வந் பாய்ந்ததனால் நாண ண்டாகிய
ெநஞ்சுடேன; அ

குைற... ; மன்ற - நிச்சயமாக; கு திெயா

கு தி ேசார்வ தேனாடைச ம் மார்பிைன;
த

தற் கிடந்தரா

யல் வ ம் மார்பின் -

யக்கு இைட ஈயா

ப ந் கள் ெமாய்த்தன, காண்; எ -

மண்ைணக் குத்திக் ேகாட் ல் மண் ெகாள்

ப ந்

ெமாய்த்தன -

.

ங்கால் ஆேனற்றின் ெகாம்

கீற் க்களாக அ ப் ண்டல் இயல்பாதல்பற்றி, ‘மண்ெகாள வாிந்த ம ப் ’ என்றார்.
ரசுக்குத் ேதாைல மயிர் சீவா
ேபாலப் பின்
ைகக்ெகாண்

ேபார்த்தல் மர . இைடப் லம், இைடச்சுரம் என்றாற்

ன்னாகத் ெதாக்க . ஞாட் , ேபார் நிக ம் களம். ேதாைலக்
ந் ம் ன்னறிந் தடா ேவேல ண்டதற்கு நா த ன் "நா

ெசஞ்சத்" ெதன்றார்;இ

சால்

ல்ைல.

ழ்ந்த மறவன் மைனேயாள் அவன்

மார்ைபத் தழீஇக் ெகாண்டாெளன்ப படக் கூ த ல், இ
ஆயிற் .
விளக்கம்: இம்

தின்

ல்ைலத்

ைட

தின்

ல்ைலத்

ைற

ைறையப் றப்ெபா ள் ெவண்பா

மாைல ைடயார் "சி ங்காரநிைல" (7 : 24) என்பர். அஃதாவ , "பைக
கழக்கிடந்தாைன,
மயிர் நீக்கா
மாக்கண்

ைக

வலார்

யக்கமர்ந்தன் " என வ ம்.

ரசுக்குத் ேதால்

ேபார்க்கப்ப ெமன்பைத "ெகால்ேலற் ப் ைபந்ேதால் சீவா
ரசம்" (ம ைர. 732-3) என்

சிறந்ததாக இ க்கேவண்

ெமன்ப

பிற ம் கூ வர். ேதா

க்குாிய ஏ

ேபார்த்த,
மறஞ்

மர ; அதனால் சான்ேறார் "ஓடா

நல்ேலற் ாிைவ" ெயன் ம், "ெகால்ேலற் ப் ைபந்ேதால்" என் ம் ெதாிந்ேதாதினர்;
ஈண் ம் ஆசிாியர் ஏற்றின் பீ
இரண்

கா

ம் திறம் எ த்ேதா வாராய் ‘அண்ணல் ஏ

உடன்ம த் , ெவன்றதன் பச்ைச’என்றார். ஞாட் ,ேபார்க்களம்.மார்பிற்பட்ட

ண், கு தி மிகக் கான்

ப ந்தினம் ப ந் ண்

ம் ெப

நிைலயாயிற்

40
ெறன்பார்," யக்கிைடயீயா

ெமாய்த்தன" என்றார்.அந்நிைல கண்டார்க்கு அச்சம்

பயக்கும் இயல்பிற்றாக, அவன் மைனேயாள் அப் ண்ணால் உண்டாகி நிைல ெப ம்
கழ் க தி ெய ந்த உவைக ெபாி ற் , ப ந்தினம் இடந்தரா ெமாய்ப்ப ம்,
சிறி ம் அஞ்சா அவைனத் தழீஇ மகிழ்ந்தாள் என்ப எச்சவைகயாற்.
ெகாள்ளப்ப ம். இப் பாட் இைடேய சிைதந் ள .
---------289. கழாத்தைலயார்
ஒ கால் ஒ ேவந்தன் ெவட்சிப்ேபார் ெதா க்கேவண் ப் ேபார்ப் பைற
யைறவித்தான். நாட்
ள்ள ரர் பல ம் திரண்டனர். ேவந்தன் அவர்கேளா

ந்

வி ந் ண்டான். அப்ேபா
ரரைனவ க்கும் கள் வழங்கப்பட்ட . அந்நிைலயில்,
அவன் மறக்கு யில் ேதான்றி மறச் ெசயலால் மாண் ற்ற மறவைரத் ேதர்ந் அவர்
வாிைசக் ேகற்ப கமன் கூறிச் சிறப் ச் ெசய்தற்குாியன். அவ்விடத்ேத சான்ேறார்
பல ம் கூ யி ப்பர். அதனால் சான்ேறாராகிய கழாத்தைல◌ா ம் அங்ேக
வந்தி ந்தனர். வாிைசயால் உயர்ந்த
கு மறச் சான்ேறார் ஒ வைரச் சிறப் ற
ேநாக்கி அவர்க்குக் கள் வழங்குமா ேவந்தன் பணியாளைர ேயவிச் சிறப்பித்தான்.
அதைன வியந்
இவ்வா

ேநாக்கின பாணைன அச் சான்ேறார் அைழத் , "பாணேன!

ேவந்தன் ெசய் ம் சிறப்ைப வியத்தைல ெயாழி; பாசைறக் கண்ேண, இனி

நிகழ்தற்குாிய ேபார்க்குாிய ைவப் ெப மா
ைலயன் தண் ைம யைறகின்றான்;
அதைனக் ேகட்பாயாக" எனப் ேபச்சு நிகழ்த்தலானார். கழாத்தைலயார் ேவந்தன
ேதர்ச்சித் திறைன ம்
கு ச் சான்ேறார சால்பிைன ம் எண்ணிெயண்ணி
இன் ற்றார். அந்த இன்பப் பயனாக வந்த இப் பாட் .
ஈரச் ெசவ்வி தவின வாயி ம்
பல்ெல த் ள் நல்ெல
ேநாக்கி
றா
ழவன் ேபாலப்
பீ ெப ெதால்கு ப் பா பல தாங்கிய
தி லாள ள் ங் காத ன்
தனக்கு கந் ேதந்திய பசும்ெபான் மண்ைட
இவற்கீ ெகன் ம
மன் றிசிேன
ேகட் ேயா வாழி பாண பாசைறப்
க்ேகா ளின்ேறன் றைற ம்

5

ம வாய்த் தண்

10

ைம யிழிசினன் குரேல.

-----கழாத்தைலயார் பா ய .
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உைர: ஈரச் ெசவ்வி உதவினவாயி
உதவிெசய்தனெவனி
எ

க

ள்

ம் - ஈரமாகிய ப வம் கழிவதன் ன் உ தற்கு

ம்; பல்ெல த் ள்

ம் நல்ல எ

ம் நல்ெல

கைளேய ேதர்ந்

ேநாக்கி - பலவாகிய

ெகாள்வானாய்;

றா ம் உழவன்

ேபால - ேவ ேவறாக ைவத் ஆராய்ந் ேத ம் உழவைனப்ேபால; பீ ெப ெதால்
கு ப்பா பல தாங்கிய திலாள ள் ம் - ெப ைம ெபற்ற பைழைமயான கு யில்
பிறந்தாாிடத் வழிவழி ப்பட் வ ம் நற்பண் களைனத்ைத ம் ேசார் படா
காத் வ ம்
கு மறவ ள் ம்; காத ன் - தன்பா ள்ள அன்பால்; தனக்கு
கந்ேதந்திய பசும்ெபான் மண்ைட - தனக்காக கந்ெத த் த் தந்த பசும்
ெபான்னாலாகிய மண்ைடயி ள்ள கள்ைள; இவற்கு ஈக என் ம - தன்ன ேக ள்ள
இவைனக் காட் இவ் ர க்கு நல்குவாயாக ெவனச் ெசால் ச் ெசய் ம் அச்
சிறப்ைப; அன்றி சின்- மனங்ெகாண்
பாசைறயிடத்ேத;

க்ேகாள் இன்

வியத்தைல ெயாழி; பாண-பாணேன; பாசைற -

என்

அைற ம் - ேபார்க்குாிய மறவர்க்குப்

ேபார்ப் ைவத் த ம் ெபா
இப்ேபா
என் ெதாிவியாநிற்கும்; இழிசினன்
ம வாய்த் தண் ைம குரல் ேகட் - ைலயன் இைசக்கும் ேதாைல ம த் ப் ேபார்த்த
வாைய ைடய தண்
நல்ெல

ைமயின் ஓைசையக் ேகட்பாயாக; எ -

.

ஆ ம் உழவன் ேபால ேவந்தன் இவைன ஆய்ந்

ேதர்ந்

தனக்கு

கந்ேதந்திய மண்ைடைய இவற்கீக என் ம அன்றிசின்;பாண, தண் ைமக்
குரைலக் ேகட் என விைன
ெசய்க.அவைனத் ேதர்ந் ெகாண் தற்குக் காரணம்
கூ வார், "காத ன்" என் ம், சிறந்தார்க்கன்றிப் பிறர்க்குக்
ெகா க்கப்படாெதன்றற்குப் "பசும்ெபான் மண்ைட" என் ம் கூறினார். அ

ம்

என் ழி உம்ைம, சிறப் . அன் தல், ம த்தல்;"அன்றி நின்ற அ ணர்" (ஞானசம். 29,
7) என் சான்ேறார் வழங்குதல் காண்க. சின்: ன்னிைலயைச. தன்ைன
வற்
த்தாைம ேவண் ப் பாணைன ேவ பட அைழத் ப் க்ேகாேளய தண்
குரைலக் ேகட்பித்தான் என அறிக. கள்ளி
தன் ன்ேன தான் ெப ம்
சிறப் க்கு நா

த

க்ேகாைளச் சிறப் ற ேநாக்குத

ம்,

ம், ெதால் கு ப்பா .

விளக்கம்: உழ விைன ெவன்றி ற
ேகாடல்ேபால, ேவந்த

ம்

ைமக்

தற்கு உழவன் நல்ெல

ம் விைனக்குாியாைர ஆராய்ந்

இன்றியைமயாதாக ன், "

ேதர்ந் ேகாடல்

றா ம் உழவன் ேபால" என்றார்; அரசன்

விைனக்குாியாைரத் ேதர்ந் ெகாள்

ம்

ைறையத் தி வள்

இன்பம், உயிரச்சம் என்ற நால்வைகயால் ேதர்ந்
ெதால் கு ப் பா பல தாங்கிய

ேதர்ந்

வர், அறம், ெபா ள்,

விைனெசய்க என்பர். பீ

ெப

திலாளைரப் பிறர், "பிறப் ம் ெப ைம ஞ் சிறப் ஞ்

ெசய்ைகய ம், அரசறி ெபய ம் உைரெசயலாண்ைம ம், உைடேயாராகிய
பைடேகாண் மாக்கள்" ( றத். 1354) என்பர். தனக்கு என்ற

ேவந்தைனக் குறித்
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நின்ற . பசும் ெபான் வள்ளத்ைத மண்ைட ெயன்றான், பாணெனா
ெசால்லா த ன். பாணற்குக் கள் ண் ம் கலன் மண்ைடயாகும். பசும்ெபான்
வள்ளத்திற் ெபய் தரப்ப ம் சிறப்பிற்றாயி ம், அதைனப் ெபா ளாகக் ெகாள்ளா
அதைனக் த தற்ேக வாயி க்கும் ேவந்தன் மனத் அன்பிைனேய ெபா ளாகக்
க

ம் சான்ேறார
க்ேகாேளய தண்

சால் , "இவற்கீ ெகன் ம
ம் அன்றிசின்" என்றதனா
ைமக் குரல் "ேகட் ேயா" என்றதனா ம் விளங்கித்

ேதான் கிற . இளம் ரணர் "மறங்கைடக் கூட் ய
இதைனக் காட் வர்.

ம்,

நிைல"க்கு ( றத். சூ. 4)

------290. ஒளைவயார்
ஒ ேவந்தன் ேவெறா ேவந்தெனா பைகெகாண் ெவட்சி மைலந் அவன்
நாட் ஆனிைரகைளக் கவர்ந் ெகாண்டான். அதைனயறிந்த அவன் கரந்ைத சூ த்
தன்னாட் ஆனிைரகைள மீட்கும் குறிப்பால் ேபார்க்ெகழச் சைமந்தான். கரந்ைதப்
ேபாைரத் ெதாிவிக்கும் ேபார்ப்பைற நா
ற் ம் ழங்கிற் . நாட்
ள்ள ரர்
அைனவ ம் திரண்டனர். ேவந்தன் தாைனத் தைலவர்கைளக் கூட்
உண்டாட்ெடான்றிைன நிகழ்த்தினான். அப்ேபா தைலவர் பலைர ம் ேநாிற் கண்
அவரவர் நலங்கைள ம் ெதாிந் சிறப் ச் ெசய்வ அவன் கடைமயாகும். அவரவர்
கு வர ம் பண் ம் எ த்ேதா வ ெசால் நலம் வாய்க்கப்ெபற்ற சான்ேறார் ெசயல்.
இத்தைகய உண்டாட் ல் ஒளைவயார் ெசன்றி ந்தார். தாைன ரர் கு நிைல ம்
ெசயற்றிற ம் எ த்ேதா ம் அ ம்பணிையச் சான்றேறாராகிய ஒளைவயார்
ேமற்ெகாண்டார். ரர் ஒவ்ெவா வைர ம் பற்றிச் சான்ேறார் எ த்ேதாதக் ேகட்கும்
ேவந்தன் மகிழ்ந் தகுவ கூறிப் ெபான் வள்ளத்தில் கள்ேளந்தித் த வன்.இவ்வா
ரர் கு நிைல

ைரக்கப் க்க ஒளைவயார்,

ரெனா வன் கு நிைலையக்

கூ வாராய் இனிய பாட்ெடான்ைறப் பா னார். அதன்கண், "ேவந்ேத! இக்கள்ைள
ன்னர் இவர்க்குத் தந்

பின்னர் நீ உண்பாயாக; இவன் தந்ைதக்குத் தந்ைத நின்

தந்ைத தந்ைதக்குக் கண்ணிைமயா

காத் , ஆர்ெசறிப் ண்

நிற்கும்

ஆழிக்குடம்ேபாலப் பைகவர் எறிந்தேவல் பாய்ந் நிற்ப நின் மாய்ந்தான்; அவன்
ெபயரானாகிய இவன் க மைழ காக்கும் பனங்குைட ேபால நின்ைனக் குறித்
மாற்றார் எறியவ ம் ேவைலத் தான் இைட நின்ேறற் க் காத்
ெவல்ேபார் பல ெசய் மறப் கழ் நிைறந்தவன்," என்
காட்
ள்ளார். அப் பாட் இ .
இவற்கீத் ண்மதி கள்ேள சினப்ேபார்
இனக்களிற் றியாைன யியேறர்க் கு சில்
ந்ைத தந்ைதக் கிவன்றந்ைத தந்ைத
எ த்ெதறி ஞாட்பி னிைமயான் றச்சன்

நிற்பன்; இவன்

அவன் கு நிைலைய அழகுறக்
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அ த்ெதறி குறட் னின் மாய்ந் தனேன
மறப் கழ் நிைறந்த ைமந்திேனா னிவ ம்
உைறப் ழி ேயாைல ேபால
மைறக்குவன் ெப மநிற் குறித் வ ேவேல.
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----------திைண: கரந்ைத.

ைற: கு நிைல ைரத்தல். ஒளைவயார் பா ய .

உைர: கள் இவற்கு ஈத்

உண்மதி - கள்ைள

ன்னர் இவ

க்குத் தந்

பின்னர் நீ

ண்பாயாக; சினப்ேபார் இனக் களிற் யாைன இயல் ேதர்க்கு சில் - சினந்
ெசய் ம் ேபாாிைன ம் இனமான களிற்றியாைனகைள ம் ெசய்யப்பட்ட
ேதர்கைள

ைடய தைலவேன;

ந்ைத தந்ைதக்கு - நின் தந்ைதயின் தந்ைதக்கு;

இவன் தந்ைத தந்ைத - இவ ைடய தந்ைதக்குத் த ந்ைத; எ த்ெதறி ஞாட்பின்
இைமயான் - பைடகைள ெய த் ப் பைகவர்ேமெலறிந் தழிக்கும் ேபாாின்கண்
கண்ணிைமயால்; தச்சன் அ த்ெதறிகுறட் ன் நின்
ேசர்த்

- தச்சனால் ஆர்க்காைலச்

எறியப்பட்ட குடம்ேபாலப் பைகவர் எறிந்த பைடகைளத் தாேனற்

மாய்ந்தனன் - மாண்டான்; மறப் கழ் நிைறந்த ைமந்திேனான் இவ

நின் ;

ம் - மறப்ேபார்

ெசய் ெபற்ற கழ் நிைறந்த வ ைய ைடயனாகிய இவ ம்; உைறப் ழி ஓைல
ேபால - மைழ ெபய் மிடத் இைடநின் நம்ைம அதனினின் காக்கும்
பைனேயாைலக்குைட ேபால; ெப ம---; நிற் குறித் வ ேவல் மைறக்குவன் பைகவர் நின்ைனக் குறித் எறிய வ ம் ேவைலத் தான் இைட நின் ஏற் த்
தாங்குவனாதலால்; எ -

.

ன்னர் பின்னெரன்பன அவாய் நிைலயால் வந்தன. யாைன ம் ேத ம்
உைடையயாயி

ம் இவன் சிறப்பாக ேவண்டற்பாலன் என்ப

ேதான்ற,

"இனக்களிற்றியாைன யியல்ேதர்க் கு சில்" என்றார். குற , ஆர்க்கால் ெசறிந்தி க்கும்
குடம். காக்கும் திறப்பா விளங்க, "கண்ணிைமயான்" என்றார். இைமப்ப
ரர்க்குப்
றக்ெகாைட ேபால் இழி த வெதனக் க திஇைமயானாயினா ெனன்பா
ளர்.
இவன் தந்ைதக்குத் தந்ைத ெசயல்கூறி இவன் ெசயல் கூறாெதாழிவ மயங்க
ைவத்தெலன்
இவ

ம் குற்றமாத ன், இவன் சிறப்ைப "மறப் கழ் நிைறந்த ைமந்திேனான்

ம்" என்றார். "தந்ைதய ெராப்பர் மக்கள்" (ெதால். கற்.6) என்பதனால், தந்ைத

ெசயல் தாேன விளக்க
தந்ைத மாய்ந்தனன், இவ
ஆகுெபயர்.

த ன் கூறாராயினார். கு சில், ெப ம, இவற்கீத்
ம் மைறக்குவன் என விைன

ெசய்க. ஓைல:

ண்மதி,
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விளக்கம்: கு நிைல ரத்தெலன்ப , "மண் ணி ஞாலத் த் ெதான்ைம ம் மற
ெகாண் பிற ரறி ங் கு வர

ம்,

ைரத்தன் " ( . ெவ. மா. 2:14) என வ ம்.

ெபா தற்குாிய சின ம், களிற்றி யாைனக

ம் ேத ம் இ ப்பி

ம் ெதால்கு ப் பிறந்த

மறச் சான்ேறார் காப்பில்வழி ெவற்றி ண்டாகாெதன்ப ேதான்றச், "சினப்ேபார்
இனக்களிற்றியாைன-யியல்ேதர்க் கு சில்" என்றார். உயாிய மறப் கைழ ைடய
இவன் ெதான் ெதாட் நின் கு ேயா ெப ந்ெதாடர் ற் அாிய மறப்பணி ெசய்த
கு யில் ேதான்றியவன் என அவன் கு நிைல கூ வார்,
தந்ைத தந்ைத ம்,

ந்ைத தந்ைதக்கு இவன்

ந்ைதக்கு இவன் தந்ைத ம் ேபார்ெசய்

மாய்ந்தனெரன்

கூ வதாயின், மாய்ந்தனெரனப் பன்ைமவிைன வ தல் ேவண் ம்;
அவ்வாறின்ைமயின், அஃ
கழ்க்கு ஏ

ஆசிாியர் க த்தன்ெறன

ணர்க. ைமந் , வ ைம; மறப்

ைமந்தாதலால், "மறப் கழ் நிைறந்த ைமந்திேனான்" என்றார். பைன,

ெதங்கு, தாைழ

த யவற்றால் மைழைய மைறத்தற்காகச் ெசய்யப்ப வ

குைடத்தான், தன்ைனப் பி ப்பாைன மைழயில் நைனயாவா

குைட; இக்

இைடநின்

காப்ப ேபால, இவ ம் நின்ைனத் தாக்கவ ம் ேவ ற்கும் நினக்கும் இைடேய நின்
அதைனத் தாேனற் க் காப்பன் என்பதாம்.
--------291. ெந ங்களத் ப் பரணர்
ெந ங்களத் ப் பரணர் ெந ங்களம் என் ம் ஊாினர். இவ் ர்
தி ச்சிராப்பள்ளிக்குக் கிழக்ேக காவிாியின் ெதன்கைரயி ள்ள . பரணெரன்ற
ெபய ைடய சான்ேறார் ஒ வர் இ த்தலால் அவாின் ேவ ப த்தறிதற்குப்
பண்ைடேயார் இவர ஊராகிய ெந ங்களத்ைதச் ேசர்த்
ெந ங்களத் ப்பரணெரன் வழங்கினர். ஏ களில் ெந ங்களத் என்ப
ெந ங்கழத் எனப் பிைழபட் ப் பின்னர் ெந ங்க த்ெதனத் திாிந்ததன்ேம ம்
திாிபைடவதாயிற் . இத் ெதாடாிைன ேநாக்கின் பல ம், சீத்தைலச்சாத்தனார்
என்ப பற்றிப் பல ெபா ள் கூறிய ேபால இவர் ெந ய க த்ைத ைடயராதல் பற்றி
ெந ங்க த் ப் பரணெரன உ ப் ப் பற்றிப் ெபயர் ெபற்றனெரனக் கூறினர்.
இ பற்றிய விாிந்த ஆராய்ச்சி ைர, உைரகாரரால் "சங்க காலப் பரணர்கள்"
(ெசந்தமிழ்ச் ெசல்வி, சிலம் : 23; பக். 481) என்ற கட் ைரயில் கூறப்பட் ள்ள .
ஒ கால் ஒ தாைனத்தைலவன் பைகவர் கவர்ந் ெசன்ற ஆனிைரகைளமீட்ப
க திக் கரந்ைத சூ ப் ேபார்க்குப் றப்படலானான். மறக்கு மகளாகிய அவன்
மைனேயாள் அவன்பாற்ெகாண்ட ெப ங் காதலால் தான் சூ யி ந்த மாைலைய
அவற்குச் சூட் அவன் மார்பில் அணிந்தி ந்த மாைலையத் தான் அணிந் ெகாண்
விைட ெகா த் விட்டாள். இஃ அக்கால மறவர் கு மர . அவன் ெசல் ங்கால்
உ த்தி ந்த ெவள்ளிய ய ஆைட அவ ைடய காிய உடம்பிற்ப ந் ேபெராளி
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ெகாண் திகழ்ந்த . அக் காட்சி அவள் ெநஞ்சிற் ப ந் மிக்க இன்பத்ைதச் ெசய்த .
ேபார்க்குச் ெசன்ற தைலவன் ேநேர தன் தைலவனான ேவந்தைனக் கண்டான்.
ேவந்த ம் அவன்பால் ேபரன் ம் ெப மதிப் ம் உைடயன். அவைன விைடெகா த்
வழிவி வான், தான் அணிந்தி ந்த பல வடங்கேளா

கூ ய மணிமாைலைய அவன்

க த்தில் அணிந் , அவ் ரர் தைலவன் அணிந்தி ந்ததாகிய ஒற்ைற வட
மாைலையத் தான் அணிந் மகிழ்ந்தான். இதைனக் கண்
ந்ேதார் ெசன்
தாைனத்தைலவன் மைனேயாட்குைரத் மகிழ்வித்தனர். ெவட்சியாைர ேநாக்கிச்
ெசன்ற தைலவன் கரந்ைத சூ ப் ேபா டற் ம் தன் தாைன ரர்க்கு
மைறந் ெசன் ெவட்சிப் பைகவெரா க ம்ேபார்உடற்றினான்.
ஆனிைரகள் மீட்கப்பட்

ன்ேன, காட் ல்

ஊர் ேநாக்கிச் ெசல்லத் ெதாடங்கின; அங்ேக

அந்நிைலயில்; பைகவர் எறிந்த ேவெலான் தைலவன் மார்ைப
விச் ெசன்ற .
அவ ம் ழ்ந் மாண்டான். பிணங்கைளச் சூழ்ந் ெகாண்
ந்த ப ந்
த ய
ள்ளினங்கள் அவன் பிணத்ைத ம் சூழ்ந் ஆரவாாித்தன. இதற்குள் ெசய்தியறிந்த
அவன் மைனேயாள் அவன் ழ்ந்த இடம் நா வந்தாள். அங்ேக ேபா டற்றி
ெவற்றிெபற்ற ரர் பல ம். ஆனிைரகள் பின் வந்தனர். ேபார் நிகழ்ந்தவிடத்ேத
ய ம் பாண்மக்க ம் பிற ம் இ ந்தனர். காட் ல் கு நாிகள் ஊைளயிட்டன. அக்
காட்சிையக் கண்டவள்,

யர்

தலாயினாைர யைழத்

"இப் ள்ளினங்கள் சூழ்ந்

ெசய் ம் ஆரவாரத்ைத நீக்குமின்; யான் விளாிப் பண்ைணப் பா க்ெகாண் ெசன்
கு நாிகள் ெந ங்காவா ஓட் வ கிேறன்" என் ெசால் நாிகைள
ெவ ட் விட் த் தைலவன் பிணத்த ேக வந்தாள். அவன் ண்பட்ட மார்பில்ேவந்தன்
அணிந்த பன்மணி கலந்த பல் வட மாைலையக் கண்டாள். ேவந்தன் சிறப் ச்
ெசய்யி ம் ெசய்யா ெதாழியி ம் பயன் ேநாக்காேத ெவறிேத ம் ேவந்தன்
ெபா ட் ச் சாதைல வி ம் ேவான் என் தைலவன்; இப் ெபற்றிேயா
தன் மாைலைய யணிந்

இவன் மாைலையத் தான் அணிந்

க்குக் காதலால்

ெகாண்டான் ேவந்தன்;

என்ேபால் ேவந்த ம் இவன்பால் காத ைடயனாதலால், யான் இவைனப் பிாிந்
ஆற்றா ெப ந க்கம் ெகாள்வ ேபாலத் தா ம் ெப வி ப் எய் வானாக என
வாய்விட்டரற்றினாள். இதைன யறிந்த ெந ங்களத் ப் பரணர் இந்த இனிய
பாட் ன்கண் அவள் கூற்ைறப் ெபா ளாகத் ெதா த் ப் பா
ள்ளார்.
சிறாஅஅர்
யர் பா வன் மகாஅஅர்
ெவள் ள ைவ மாேயாற் கு கி
இ ம் ட் ச ேலாம் மின் யா ம்
விளாிக் ெகாட்பின் ெவண்ணாி க குெவன்
என்ேபாற் ெப வி ப்
க ேவந்ேத
ெகான் ஞ் சாதல் ெவய்ேயாற்குத் தன்றைல
மணிம ண் மாைல சூட் யவன்றைல
ஒ காழ் மாைல தான்மைலந் தனேன.
---------
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திைண: அ ;

ைற: ேவத்தியல். ெந ங்களத் ப்பரணர் பா ய .

உைர: சிறா அஅர் - சி வர்கேள;

யர் -

மகா அஅர் - பா தல்வல்ல பாணர் மக்கேள;
ெவள்ளிய ஆைடைய ைடய காியவைன ய

ப்பைற ெகாட் பவர்கேள; பா வல்
ெவள் அ ைவ மாேயான் கு கி கி; இ ம் ள்

ய

சல் ஓம் மின் - காிய

பறைவகள் சூழ்ந் ெசய் ம் ஆரவாரத்ைத நீக்கு ர்களாக; யா ம் விளாிக் ெகாட்பின்
ெவண்ணாிக குெவன் - யா ம் விளாிப் பண்ைணச் சுழற்சி றப் பா த் தின்னவ ம்
கு நாிகைள ேயாட் ேவன்; என்ேபால் ேவந்

ெப வி ப்

க- என்ைனப் ேபால

ேவந்த ம் ெபாிய ந க்கத்ைத எய் வானாக; ெகான் ம் சாதல் ெவய்ேயாற்கு –
ேவந்தன்ெபா ட் ெவறிேத ம் உயிர் ெகா த்தற்கு விைழபவனாகிய என்
தைலவ

க்கு; தன் தைலமணி ம ள் மாைல சூட்

- தன்னிடத்

மார்பி

ந்த பல

மணிகள் விரவிய பல வடமாைலையத் தைலவ க் கணிந் ; அவன் தைல ஒ காழ்
மாைல தான் மைலந்தனன் - என் தைலவனாகிய அவனிடத் மார்பி
ந் ஒற்ைற
வடமாைலையத் தான் அணிந் ெகாண்ட ேபரன்பினனாதலால்; எ ேபார்க்குச் ெசல்ேவார்

யெவள்ளாைடயணிந்

ெசல்பவாதலால் "

.
ெவள்ள ைவ

மாேயான்" என்றார்; பிற ம் "ெவளி விாித் டீஇ" என்ப காண்க. காக்ைக, க கு,
ப ந்
த ய பிணந்தின் ம் பறைவகள் சூழ்ந் ெமாய்த் ஆரவாாித் ச் ெசய் ம்
ேபெரா ைய, "இ ம் ட்

சல்" என்றார். ப ந்

வட்டமி வ

ேபால இைசக்கப்

ப வ பற்றி, "விளாிக் ெகாட் " என்றார். யான் அவன்பாற்ெகாண்ட காதலால் ெநஞ்சு
ந ங்கு யரம் எய்திய ேபால ேவந்தன் தன் மாைலைய மாற்றிப் ெப ங்
காத

ைடயனாதலால் மிக்க

யரம் எய் வெனன்பாள், "என்ேபால்

ேவந்த ம்ெப வி ப்
க" என்றாள். ஓம் மின், க குெவன்; மைலந்தனனாதலால்
"ேவந் ெப வி ப்
க" எனக்கூட் விைன
ெசய்க.
விளக்கம்: "ேதாள் வ ய வய ேவந்தைன, வாள்வ
என்ப

மறவர் சிறப் ைரத்தன் "

ேவத்தியல் ( . ெவ. மா. 2 : 13) இதன்கண் ேவந்தைன ெயன்றவிடத்

நான்காவதன்கண் இரண்டாவ மயங்கிற்றாகக் ெகாண் , ேவந்தன் ெபா ட் உயிர்
ெகா த்த வாள்வ மறவர் சிறப் ைரப்ப ேவத்தியல் என ஈண் அைமத் க்ெகாள்க.
"என்ேபாற் ெப வி ப்
க ேவந்" ெதன்ற , ேமற்ேகாள்; ெவய்ேயாற்கு மாைல
சூட் த் தான் மாைல மைலந்தனனாகலான் என்ப அதைனச் சாதிக்கும் ஏ .
-----------
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292. விாிச்சி ர் நன்னாகனார்
விாிச்சி ர் என்ப

பாண்

நாட் ல் உள்ளேதார் ஊர். ேவந்தன் ெபா ட்

விாிச்சி

நின் கூறிய , அக் கூறியவாேற ேவந்தற்கு ேவண் ம் பயைன நல்கிற்றாக, அவ்
ேவந்தனால் இவ் ர் விாிச்சி நின்றவ க்கு வழங்கப்பட்டதாகல் ேவண் ம். அதனால்
இவ் ர் விாிச்சி ர் எனப்ப வதாயிற் . கணி ர், ம த் வக்கு ,பிரமேதயம்

த ய

ஊர்கள் இவ்விாிச்சி ர் என (A. R. No. 66 of 1924) ம வி வழங்குவதாயிற் .
நன்னாகனாெரன்ற ெபய டேன சான்ேறார் ேவேற இ த்தலால் அவாிற்
பிாித்தறிதற்கு இந்த நன்னாகனார், ஊர்ப்ெபயேரா இைணத் விாிச்சி ர்
நன்னாகனார் என வழங்கப்பட்டனர். இவர் பா யதாக இவ்ெவா பாட் த்தான்
கிைடத் ள்ள . இதன்கண், உண்டாட் நிக மிடத் ஒ
ரன் ைற
தவறினாெனன. ெவகுண்டவர்க்குச் சான்ேறாராகிய நன்னாகனார் அவன
ஆண்டைகைமைய எ த்ேதாதிப் பாராட்
ள்ளார்.
ேவந்தற் ேகந்திய தீந்தண் ணறவம்
யாந்தனக் கு
ைற வளாவ விலக்கி
வாய்வாள் பற்றி நின்றென ெனன்
சினவ ேலாம் மின் சி
ல் லாளர்
ஈண்ேட ேபால ேவண் வ னாயின்
என் ைற வ க ெவன்னான் கம்ெமன
எ த ெப ம்பைட விலக்கி
ஆண் நிற்கு மாண்டைக யன்ேன.

5

---------திைண: வஞ்சி.

ைற: ெப ஞ்ேசாற்

நிைல. விாிச்சி ர் நன்னாகனார் பா ய .

உைர: ேவந்தற்கு ஏந்திய தீந்தண் நறவம் - ேவந்தன் ெபா ட் ப் பசும்ெபான்
மண்ைடயில் எ த் க் ெகா த்த தீவிய குளிர்ந்த நறைவ; தனக்கு உ ம்

ைற யாம்

வளாவ - தனக்குாிய ைறப்ப ேய யாங்கள் கலந் ெகா த்ேதமாக; விலக்கி வாய்
வாள் பற்றி நின்றனன் என் சினவல் ஓம் மின் - இவன் அதைன ம த் த் தன் வாய்
வாைளக் ைகப்பற்றி எ ந் நிற்பானாயினான் என் ெசால் இவைன ெவகு தைல
விட்ெடாழி ர்களாக; சி
ல்லாளர் - சிறிய ல்லாண்ைம ைடயவர்கேள;
ஈண்ேடேபால ேவண் வனாயின் - இங்ேக எவ்வா ஆண்ைம டன் வாைளப்
பற்றினாேனா அவ்வாேற ேபார்க்களத் ம் ெசய்ய வி ம் வானாயின்; என் ைற
வ க என்னான் - யான் பைகவைர ேநர்ப தற்குச் ெசல் ம் ைற வ க என்
இரானாய்; கம்ெமன - விைரய; எ த
எ கின்ற ெபாிய பைடையக் கு க்கிட்

ெப ம்பைட விலக்கி - தனக்கு
விலக்கி; ஆண்

ன்ேன

நிற்கும் ஆண்டைகயன் -
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அவ்விடத்ேத
- .

ந் ற்

நிற்கும் ஆண்டைகைமைய

ைடயன் என்

அறி ர்களாக; எ

ல்லாளர், தாம் ல் ய ஆண்ைமைய ைடயராயி ந்ேத பிறர் தம்ைமப்
ேபராண்ைம ைடயெரன யர்த் க் கூ வெரன ெமய்ம்ைமயாப்
ேபராண்ைம ைடயார் ெசய்ைககைள ஏறட் க் கூ பவர். இஃ
சி ைம ைடயாாிடத்ேத காணப்ப த ன், சி

ல்லாளர் என்றார்; அண்ைமவிளி.

சினந்தவழிப் ேபார்க்குாிய அைமதி ெக மாத ன், "சினவல் ஓம் மின்" என்றார்.
ம்ைமப்ேபாற் ெசால்லளவின்றிச் ெசய
ம் தன் ஆண்ைமையத் ேதாற் விப்பவன்
என்பைதத் ெதளிய உணர் ர்களாக என்பார், "ெப ம்பைட விலக்கி ஆண்
ஆண்டைகயன்"என்றார். பைட ரர் அைனவ ம்
ேபார்விைன ெவன்றி பயவாதாக

ன்,

நிற்கும்

ைறெகட ஒ குவராயின்,

ைறக்ேகட் ைன அவன் ெசய்பவனல்லன்

என்றதற்கு "ேவண் வனாயின்" என்றார். ேவண் வனாயின், என்ற
ஒ கும் சி ைம அவன்பால் இல்ைல என்ப

ேதாற்றிநின்ற . சி

ைறெகட
ல்லாளர், சினவல்

ஓம் மின்; ேவண் வனாயின், என்னான், கம்ெமன, விலக்கி, நிற்கும் ஆண்டைகயன்
என விைன
ெசய்க.
விளக்கம்: ெப ஞ்ேசாற்

நிைலயாவ , "தி ந்தார் ெதம் ைன ெத குவ

ாிவெரனப், ெப ஞ்ேசா றாடவர் ெப

ைற வகுத்தன் " ( . ெவ. 3:23) என வ ம்.

ேவந்த ண் ம் நறவம் களிப் மிக ைடய தன்ைமயின், அதைன ஏைன மறவர்க்குக்
ெகா க்குமிடத் அவர்க்ேகற்பக் களிப் த்த ம் கலங்கல் நறவம் கலந் த வ
ைற. அம் ைறயிற் சிறி ேபா தாழ்த்த ெபாறா அதைன விலக்கிப் ேபார்க்குச்
ெசல

ேமற்ெகாண்

வாள்பற்றி நின்றான் என்ப

ேபாதர, "யாந்தனக்கு உ

ைற

வளாவ விலக்கி, வாய்வாள்பற்றி நின்றனன்" என் சி
ல்லாளர் கூற்றிைனக்
ெகாண் கூறினார். இவ் வண்ணம் கழிசின ைடயான்ேபால் வாள் பற்றி
நின்ற ெகாண்

அவைன எள்ளித்

ஓம் மின்"என் ம்,சி

ய ேறன் மின் என்பார், "சினவல்

ல்லாளராகிய

ம் சினம் ெசல்லா , அவன் சினம் ெசல்

ம்

என்பார், "ேவண் வனாயின் ...ஆண்டைக யன்ேன" ெயன் ம் கூறினார். ெப ம்பைட
வாி ம் அஞ்சா ஒ வேன கற்சிைற ேபால் விலங்கி நின் ெவன்றி
ெயய் வெனன்றற்குப் "ெப ம்பைட விலக்கி ஆண் நிற்கும்" என்றார்.
--293. ெநாச்சிநியமங்கிழார்
இச் சான்ேறார்க்கு நியமம் என்

ம் ஊர் உாியதாகும். இப் ெபய ைடய ஊர்கள் பல
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இ த்தலால், ெநாச்சிேவ

சூழ்ந்

பிறவற்றின் ேவ ப த ன், இந் நியமம்

‘ெநாச்சிநியமம்’ எனப்பட்ட . இஃ இப்ேபா ெநாச்சியெமன வழங்குகிற . இ
தி ச்சிராப்பள்ளியி
ந்
சிறிக்குச் ெசல் ம் வழியில் உத்தமர் ேகாயி க்கு
அண்ைமயில் உள . இந் ெநாச்சி நியமங்கிழா ைடய இனிய பாட் கள் அகத்தி
நற்றிைணயி ம் உள்ளன. காட் ல் குறமகளிர் ேவங்ைகப் ைவப் பறித்தற்கு
மாட்டா

ெயன இைரச்ச

வ ம், இ

ம்,

ேகட்கும் குறவர் வில்ேலந்தி

ஓ வ வ ம், அவர்கைளக் ெகாண் இம் மகளிர் தாம் ேவண் ம் ைவப் ெப வ ம்
இவர் பாட் ல் அழகுறக்குறிக்கப் ப கின்றன. மைன வாழ்வில் தைலவன்
பிாிந்தவிடத் ேவ பட்டாற்றாத தைலமகட்குத் ேதாழி, தைலவன் அன் நிைலைய
எ த்ேதாதி ஆற் விக்கும் திறம் இவரால் மிக்க நய றப் பாடப்ெப கின்ற .
களவின்கண் தைலவி அறத்ெதா நிற்கும் விரகும், ேவண் மிடத் வழங்கும்
ன்னிைலப் றெமாழி ம் இலக்கிய இன்ப ற்றாக உள்ளன. நகர்ப் றத்ேத ேபார்
நிக ம் காலத்ேத, அரண் சூழ்ந்த நகர்க்குள்ளி ந்த ெந மைன ெயான்றிற்கு
இச்சான்ேறார் ஒ கால் ெசன் அங்ேக இ ந் மறக்கு மகளிாின் ெசயல்
நலங்கைளக் கா ம்ேப ெபற்றார். தாைன ர ம் தாைனத் தைலவ ம் வா ம்
ெத வழிேய வ ைகயில் விற்கும் மகளிர் அத் ெத வில் இயங்கா ேவ
ெத க்கைள ேநாக்கிச் ெசல்வ கண்டார். ஒ
ரன மைனக்குட்ெசன் அவன்
மைனேயாைளக் கண் ெசால்லா ங்கால் தாம் கண்டஇக் காட்சிையத் ெதாிவித்தார்.
மறக்கு
தண்

மகளாகிய அவள்,"சான்றீர்! வள்
ைமைய ஒ த் , அர

வன் யாைனேம

க்குப் றத்ேத

ந்

தன

ற்றி நிற்கும் பைகவைர ெயறிதற்குச்

ெசல் ம் ரர்க்குக் காஞ்சிப் உாியதாதலால், அதைனச் ெசன் ெப மா
பணிப்பன். அவ்ெவா ஈண் மைனயிடத் ள்ளார் ெசவியிற் ேகட்குமா
ஒ க்கின்ற .ேபார்ப்பைற ேகட்ட அளவிேல றப்பட் ச் ெசல்லற் பாலராகிய ர ள்
நாணமில்லாதார் சிலர் இப் க்ேகாள் குறித்த தண் ைமெயா ேகட்குமள ம்
மைனயிடத்ேத யி ப்பர். அேவைர விைரய வ மா அைழப்ப ம் அதன் க த்தாகும்.
இத் தண் ைம ெயா ேகட்டபின் விைலப் ெபண் , ‘ேபார் ெதாடங்கிவிட்ட ;
இனி ஆடவர் மைனக்கண் இரார்: அதனால் இம்மைன மகளிர் நம்பால் க்கைள
வாங்கமாட்டார்’ என் க திப்பிறர் மைனக்கண் ெசல்கின்றாள்; அளியள்" என்
விைலப் ெபண் ன் ெபா ட் இரங்குவாள்ேபால எ த் ைரத்தாள். இ ேகட்ட
ெநாச்சிநியமங்கிழார் வியப் மிகக்ெகாண் அவள் கூற் ப் ெபா ளாக இப்பாட்ைடப்
பா
ள்ளார்.
நிறப்பைடக் ெகால்கா யாைன ேமேலான்
கு ம்பர்க் ெகறி ேமவற் றண் ைம
நா ைட மாக்கட் கிரங்கு மாயின்
எம்மி ம் ேபெரழி ழந் விைனெயனப்
பிறர்மைன குவள் ெகால்ேலா
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அளிய டாேன

விைலப் ெபண்ேட.

------திைண: காஞ்சி;

ைற:

க்ேகாட்காஞ்சி. ெநாச்சிநியமங்கிழார் பா ய .

உைர: நிறப்பைடக்கு ஒல்கா யாைன ேமேலான் - குத் க்ேகாற்கு அடங்காத
யாைனேம
ப்ேபானாகிய வள் வன்; கு ம்பர்க்கு எறி ம் ஏவல் தண் ைம அரண் றத்ேத நின் ெபா ம் பைகவர் ெபா ட்
ழக்கும் க்ெகாள் மா
ஏ தைல ைடய தண் ைமெயா ; நா ைட மாக்கட்கு இரங்கும் - ேபார்ப்பைற
ேகட்ட ைணயாேன றப்படாத நாணமில்லாத ரர்இதைனக்ேகட்
விைரயச்ெசன்

ேபார்ப் ைவப் ெப மா

ஒ யாநிற்கும்; ஆயின் - ஆதலால்; எம்

மி ம் ேபெரழில் இழந் - மைனமகளிராகிய எம்மி ம் ெபாிய தன எ ச்சி குன்றி;
விைனெயன - ேபார் நிக ங் காலமாத ன் தனித் ைற ம் மைனமகளிர் இனிப்
க்ெகாள்ளாெரன்

க தி;

விைலப் ெபண்

-

குவள் - பிற மகளிர் வா ம் மைனகட்குச் ெசல்
அளிக்கத்தக்காள்; எ -

விற்கும் ெபண் ; பிறர் மைன
கின்றாள் ேபா

ம்; அளியள் -

.

நிறப்பைட - குத் க்ேகால். வ மிக்க பட்டத்தியாைன ெயன்றற்கு "நிறப்பைடக்
ெகால்கா யாைன" ெயன்றார். தன்பால் எ ம் ஒ யால் ேவந்தனால் தரப்ப ம்
காஞ்சிப் ைவப் ெப மா

ரைரப் பணித்தைலச் ெசய்த ன், "ஏவல் தண்

என்றார். ேபார்க்களத்தில், பைகவைர ேமற்ெசன்ெறறி மா
வியன்பைண" (பதிற். 39) எனப்ப ம். நா

ஏ வ

ைம"

"ஏவல்

ைடமாக்கள்: எதிர்மைறக் குறிப் ெமாழி.

தனிைமத் ய ழந் எழி ழக்கும் எம்மி ம், எம்ேபாற்பல ைடய ெதாடர்பிழந்
வாணிகம் குன்றவ ம் இன்னாைம ம் ெகாண் ெப ந் ன்ப ழத்த ன்
ேபெரழி ழந் "என் ம். எனேவ அவள் இரங்கத்தகும் நிைலயினெளன்ப
"அளியள்" என் ம் கூறினாள். தண்

ைம இரங்கும்; ஆயின்

விைலப் ெபண்

இழந் , விைனெயனப் பிறர்மைன குவாள்; அளியள் என விைன
விளக்கம்:

க்ேகாட் காஞ்சியாவ

ெசய்க.

"காெரதிாிய கடற்றாைன, ேபாெரதிாிய

க்ெகாண்டன் " ( . ெவ. மா. 4:10) என வ ம்.

த

ற் பாய்ந்

ேநாய் ெசய்வ

பற்றி, குத் க் ேகால் "நிறப்பைட" ெயனப்பட்ட .கு ம்பர், அரண் றத்ேத
ேபாெரதிர்ந்

ேதான்ற,

நிற்கும் பைகவர்; அவெரா

ெபா வ

குறித் ப்

ற்றிநின்

க்ேகாள்

அைறயப்ப வதனால், "கு ம்பர்க்ெகறி ம் ஏவல் தண் ைம"ெயன்றாள்.
நா ைடமாக்கள் என்றதற்கு நாண் உைடந்த மாக்கள் என் உைரத்த
ண் .
பிறர்மைன, ேபார்க்கு ஆகாெரன விலக்கப்பட்ட பார்ப்பனர், ேநா ற்றார்,
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மகப்ெபறாதார் தலாயினார் மைன. "விைலெயனப் குவள்" என்
பாடேமா த
ண் . மறக்கு மகளிர் விைலப் ெபண் ர்க்கு நன்கலங்கைள
பட வழங்கும் இயல்பினர்;காஞ்சி சான்ற உள்ள ம், ேபார் ெசய்

ெபற்ற

அ ங்கலன்க ம் அம் மகளிர் உைடயர்; அவர் ைவ விலக்கிய
விைல மகட்குப்
ெப வ த்தத்ைதச் ெசய்தெதன வறிக. அவள வ த்தத்ைத அவள் கூ ம்
விைலெயா ேய எ த் க் காட் தலால் "அளியள்" என இரங்கினாள்.
---------294. ெப ந்தைலச் சாத்தனார்
ெப ந்தைலச் சாத்தனார் சிறந்த மறப்பண் ைடயெரன்பைத இளங் கண்டீக்ேகா ம்,
இளவிச்சிக்ேகா ம் ஒ ங்கி ந்தவழிச் ெசன் இளங்கண்டீரக்ேகாைவப் ல்
இளவிச்சிக்ேகாைவப் ல்லாெதாழிந்த ெசயலா ம், ல்லாைமக்குக் கூறிய
காரணத்தா ம் நன்கறிந் ள்ேளாம். குமணன் தந்த வாள் ெகாண் அவன் தம்பி
இளங்குமணன் உள்ளத்ைத மாற்றிச் ெசம்ைம ெசய்த அவர சிறப் நாடறிந்த . ஒ
கால், பாிசில் ேவண் ச் ெசன்ற நம் ெப ந்தைலச் சாத்தனார்க்குக் க யென
ேவட் வ

ம்,

வன் என்பா

ம் பாிசில்தர நீட் த்தாராக, சாத்தனார் ேவட் வைன,

"ேநான்சிைல ேவட் வ ேநாயிைல யாகுக" என் ம்

வைன. "ஈயாயாயி

ம்

இரங்குெவனல்ேலன், ேநாயிைலயாகுமதி" என் ம் கூறிய அவர
ெப ந்தைகைமைய இனி காட் நிற்கிற . இத்தைகய சான்ேறார் ஒ கால்
ேபார்க்கள நிகழ்ச்சி ெயான்ைற ேநாிற் காண ேநர்ந்த . இரவில் பாசைறக்கண்தங்கிய
தாைனத் தைலவன், பக ல் ேபார்க்களத்தில் நின்றான். இ திறத் ப் பைட ர ம்
எதிர் நின் ெபா பவர் தமெரன் ம் பிறெரன் ம் பாரா க ம்ேபார் ாிந்தனர்.
தாைனத் தைலவன் ேபார்க்களத் ட் ெசன் பைகவைரேநாக்கி, ம்ெபயைர ம்
ங்கள் இைறவன் சிறப்ைப ம் விளக்கி ங்கள் வாழ்நாள் ைறைய ம்
த் க்
ெகாண்டவர் இங்கு எம்பால் ேபார்க்கு வ க எனச்ெசால் எதிர்ந்த ெப
ரர் பலைர
ெவன் ஒ பால் நின்றான். அவன ேபார்த்திறங்கண்ட மாற்றார், பாம் மிழ்ந்த
மணிைய எவ்வா எவ ம் கு குதற்கஞ்சுவேரா அவ்வாேற அவைனக் கு குதற்கு
அஞ்சினர். இதைனக்கண் வியப் ற்ற ெப ந்தைலச்சாத்தனார் ேபார்
ந்தபின்
அத்தைலவன் தன் மைனக்கண் இ க்ைகயில் ெசன் அவன் மைனவி ேகட்ப அவன்
ெசயைல ைரத் மகிழ்வித்தார். அவ் ைர இப் பாட் ல் எ த் க் கூறப்ப கிற .
இவ ைடய ராகிய ெப ந்தைல, ெப ந்தைல ெரன்
மாவட்டத்தில் உள .
ெவண்குைட மதிய ேமனிலாத் திகழ்தரக்
கண்கூ
த்த கடன்ம ள் பாசைறக்
குமாிப்பைட தழீஇய கூற் விைன யாடவர்
தமர்பிற ரறியா வமர்மயங் க வத்

ம் ெபயேரா

ேகாய த்

ர்
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திைற ம் ெபய ந் ேதாற்றி ம ள்
நாண் ைற த த்தீர் வம்மி னீங்ெகனப்
ேபார்மைலந் ெதா சிைற நிற்ப யாவ ம்
அர மிழ் மணியிற் கு கார்
நிைரதார் மார்பினின் ேகள்வைனப் பிறேர.

5

---------திைண:

ம்ைப;

ைற: தாைன மறம். ெப ந்தைலச் சாத்தனார் பா ய .

உைர: ெவண்குைட மதியம் ேமல் நிலாத் திகழ்தர -ெவண் குைடேபா

ம்

த்திங்கள் வானத்தின்ேமனின் நிலைவப் ெபாழிந் விளங்க; கண் கூ இ த்த
கடல்ம ள் பாசைற - பைட ரர் ஒ ங்கு கூ த் தங்கியி ந்த கடல்ேபான்ற
பாசைறயின் நீங்கிச் ெசன் ; குமாிப்பைட தழீஇய கூற் விைன யாடவர் - தைம றச்
ெசம்ைம ெசய்யப்பட்ட ேவல் த ய பைடகைளக் ைகக்ெகாண்ட ெகாைலத்
ெதாழிைல ைடய ேபார் ரர்; தமர் பியர் அறியா அமர் மயங்கு அ வத்
உறவினெரன் ம் பிறெரன் ம் பாராமல் ைககலந்
இைற ம் ெபய ம் ேதாற் வித் ;

- எதிர்ேவார்

ெசய் ம் ேபார்க் களத்தில்;

ம ள் நாண் ைற த த்தீர்-

ம்மில் வாழ்நாண்

ைற
ந்தவர்; வம்மின் ஈங்கு என ேபார் மைலந் ஒ சிைற நிற்ப - வ க இவண்
என்ேனா ெபா தற்ெகன் ெசால் வந்த ெப
ரர் பலைர ம் ெவன் ஒ
றத்ேத நின்றானாக; அர

உமிழ் மணியின் பிறர் யாவ ம் கு கார் - பாம் மிழ்ந்த

மணிைய எவ ம் கு காெதாழிவ ேபாலப் பைகவர் யாவ ம் கு காராயினர்;
நிைரதார் மார்பின் நின் ேகள்வைன நிைரயாகத் ெதா க்கப்பட்ட மாைலைய ைடய
நின் ெகா நைன; எ -

.

ெவண்மதியத்தின் நிழ
ம் ேவந்தன் ெவண்குைட நீழல் சிறந்ததாத ன்,
ெவண்குைடேபா ம் மதியம் எனப்பட்ட . வாய்தீட் ெநய் சப் ெபற் ச்
ெசம்ைம ற்றி க்கும் ேவ ம் வா ம் பிற மாகிய பைட குமாிப்பைட உயிைர
உடம்பினின் ம் நீக்கும் ெதாழிைலச் ெசய்வ கூற்றின் ெசயலாத ன், அதைனச்
ெசய் ம் ேபார் ரைரக் "கூற் விைன யாடவர்" என்றார். சீாிய ர டன் ேநாிய
ைறயில் ேபார் ாிவ
ரர்க்குப் க ம் அவைர யா ம் ேவந்தர்க்குப் ெப ைம ம்
பயத்த ன், "இைற ம் ெபய ம் ேதாற்றி" ெயன்றார். பாசைற ெயன்பதில் ஈற்றில்
நீக்கப் ெபா ட்டாகிய இன்
ெதாக்க .
விளக்கம்: தாைன மறமாவ , "தாம் பைடத்தைலக் ெகாள்ளாைம ஓம்ப த்த

யர்

கூறின் " ( . ெவ. மா. 7:3) என வ ம். நச்சினார்க்கினிய ம், "தாைன யாைன குதிைர
ெயன்ற, ேநானா ட்கும்

வைக நிைல ம்" (ெதால். றத். 17) என்றவிடத் த்
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தாைனநிைல ெயன்பதற்கு இப்பாட் ைன ெய த் க் காட் வர். உவமம் ெபா ளி

ம்

உயர் ைடய ெதன்ப பற்றி, "ெவண்மதியத்தின்...எனப்பட்ட " என
ைரக்கப்பட்ட . குமாிப்பைட ெயன்ற , தியவாய்ச் ெசய் வாய் தீட் ெநய்
சப்ெபற்
தன் தலாக எறிதற்ேகந் ம் பைட ெயன் மாம். ஓாிடத்ேத கூ
நிைறந்தி க்கும் பா

, "கண்கூ

த்த பாசைற" ெயனப்பட்ட . இ

கட் ர் என

வழங்கும்: "கடல் கிளர்ந்தன்ன கட் ர்" ( றத். 295) என் பிற ம் கூ வ காண்க.
ேபார் எதிர்ந்தவழித் தமெரன் ம்பிறெரன் ம் பாரா ெபா வ மறவர்
இயல்பாதலால் "தமர் பிறர் அறியா அமர்" என்றார். இதைனச் சிலர் பைடமடம் என்ப.
பைடமடம் மறவர்க்கு இ க்காத ன், அ

சிறவாைமயறிக; "ெகாைட மடம்

ப தலல்ல , பைடமடம் படான் பிறர் பைட மயக்குறிேன" ( றத். 142) என் ம்,
"பைடமட ெமன்ற
ரரல்லாதார் ேம ம்
கிட்டார் ேம ம், ண்பட்டார் ேம ம்,
த்தார் இைளயார்ேம ம் ெசல் தல்" (பைழய ைர) என் ம் சான்ேறார் உைரப்ப
காண்க. "நிைலமக்கள் சால ைடத்ெதனி

ம் தாைன, தைலமக்கள் இல்வழி இல்"

(குறள். 770) என்பதனால் ெவற்றி ற நிக ம் ேபாாில் தைலவன் ெபய ம் விளக்கம்
ெப த ன், "இைற ம் ெபய ம் ேதாற்றி" ெயன்றார். வாணாட்ேகாள் பைக மறவர்
நீணாட்ேகாள் எனப்ப ம் வழக்குப்பற்றி, நாண்
ைற

ந்தவர்கேள என்

ைற த த்தீர் என்றதற்கு வாழ்நாள்

உைர கூறப்பட்ட . பிற ம் "யாவ ங்,

கு கேலாம் மின் குைற நாண் மற ர்" ( றத். 1342) என்ப
ைற ெயன் ழி நாண், நாணம் என்பா

காண்க. இனி நாண்

ளர். நாணிழந்தவர் ஒத்த பண் ைடய

மறவராகாைமயின், அவைரத்தமிழ்மறவர் ேபார்க்கு அைழயாெரன அறிக. "மறமானம்
மாண்டவழிச் ெசல ேதற்றம், என நான்ேக ேயமம் பைடக்கு" (குறள். 766). வந்த வழி
நாள் ைறெக தல் தப்பா ெதன்றற்குத் த த்தீர் என இறந்த காலத்தாற் கூறினான்.
--------295. ஒளைவயார்
ஒ கால் ேவந்தர் இ வர் ம்ைப சூ ப் ேபா டற் வாராயினர். இ வர்பக்கத் ம்
ரர் பலர் ெபா
ழ்ந்தனர். ழ்ந்த ர ள் பலர் அாிய ேபா டற்றிப் பைகவரால்
ேவ ேவறாகத் ணிக்கப்பட்டனர். அவ ள் ரெனா வ ைடய தாய்க்குப் ேபார்
வில் அவன் மாண்ட ெசய்திையத் ெதாிவித்தனர். அவன் ழ்ந்த திறத்ைதக்
காண்பதற்கு அவ ம் ேபார்க்களஞ் ெசன்றாள். அதைன ஒளைவயார் அறிந் அவள்
ெசயைல உற் ேநாக்கினார். அத்தாய் மிக ம் தியள். ேபார்க்களத்ேத ழ்ந்
கிடக்கும் ராிைடேய அவள் மகன் சிறப் றப் ெபா ததன் பயனாக உடல்
சிைதக்கப்பட்
ப்ப கண் சிறப் ைடய அவன்பால் உள்ளங் கைரந்தாள். அன்பின்
திர்வால் வற்றி வா ய அவள் மார்பில் பால் சுரந்த . ஒளைவயா க்கு வியப்
மிகுந்த . அம்மிகுதி இப் பாட்
க் ெகாண் ெவளிப்பட்ட .
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கடல்கிளர்ந் தன்ன கட் ர் நாப்பண்
ெவந் வாய் வ த்த ேவறைலப் ெபயாித்
ேதா ைகத் ெத த உத் ரந்ெதறி ஞாட்பின்
வ பைட ேபாழ்ந் வாய்ப்பட விலங்கி
இைடப்பைட ய வத் ச் சிைதந் ேவ றாகிய
சிறப் ைட யாளன் மாண் கண் ட ளி
வா
ைல றிச் சுரந்தன
ஓடாப் ட்ைக விடைல தாய்க்ேக.

5

---------திைண: அ .

ைற: உவைகக் க

ழ்ச்சி. ஒளைவயார் பா ய .

உைர: கடல் கிளர்ந்தன்ன கட் ர் நாப்பண் - கடல் கிளர்ந்தாற் ேபான்ற
பாசைறெயா கூ ய ேபார்க்களத்தின் ந வில்; ெவந் வாய் வ த்த ேவல்
தைலப்ெபயாி - ெந ப்பில் ேவகைவத் வாையக் கூாிதாகத் தீட் ய ேவைலப்
பைகவர்பால் தி ப்பி; ேதா
ெச

த்தித் தா

ம்

உைகத்

ற்பட ெவ ந்

எ த உ - மறவர் ெதாகுதிைய

ெசன் ;

ற்படச்

ரந்ெதறி ஞாட்பின் - அம் ம் ேவ

ம்

ெச த்திப் பைகவைரக் ெகால் ம் ேபாாில்; வ பைட ேபாழ்ந் வாய்ப்பட விலங்கி ேமல்வ ம் பைகவர் பைடையப் பிளந் தா ம் ைணவ ம் நின் ெபா தற்கு
ேவண் ம் இட

ண்டாகக் கு க்கிட் த் த த் ; இைடப்பைட ய வத்

-

பைடத்திரளின் இைட ந வில் உண்டாகிய களத்தில்; சிைதந் ேவறாகிய
சிறப் ைடயாளன் மாண் கண் -ெவட் ண்
ணி ணியாய் ேவ பட் க்கிடந்த
சிறப் ைடயாளனாகிய தன் மக

ைடய மற மாண்ைபக் கண் ; அ ளி - அன்

மிகுந் ; வா
ைல றிச் சுரந்தன - வற்றிய ைலகள் மீண் ம் பா றிச் சுரந்தன;
ஓடாப் ட்ைக விடைல தாய்க்கு - பின்னிடாத ெகாள்ைகயிைன ைடய காைளக்குத்
தாயாகிய இவ

க்கு; எ -

.

ரர் ெதாகுதிையத் தன்ேனாேட

ன்வரச் ெச

த் த ன், தாைனத் தைலவன்

என்ப விளங்கின் . ரந்ெதனேவ, அம் ம் ேவ ம் ெகாள்ளப்பட்டன.
ரத்தற்கைமந்தன அைவயாக ன். பைகவ ம் ெவள்ளம்ேபால் அணியணியாய்
வ தல் ேதான்ற "வ பைடேபாழ்ந் " என்றார். வாய்ப்பைட விலங்கி ெயன்
பாடமாயின், பைகவாிைடேய தப்பாத பைடெகாண் கு க்கிட்
நின்ெறன ைரத்த ெமான் . இைடப்பைட ய வம் குந் ேபா டற் வ
சிறப் ைடயாளர் ெசயலாத ன், சிறப் ைடயாளன் என்றார். ஈன்ற ஞான்ைறய
அன்பி ம் மாண் கண்டவழிப் பிறந்த அன் மீ ர்ந்தைம ேதான்ற, "அ ளி"
ெயன்றார். ைல றிச் சுரந்தன என் ழி இடத் நிகழ் ெபா ளின் விைன இடத்தின்
ேமனின்ற . தைலப்ெபயாி, உைகத் , எ த உ, ேபாழ்ந் , விலங்கி, சிைதந்
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ேவறாகிய என இைய ம்; கண் , அரளி, தாய்க்கு, ஊறிச் சுரந்தன என மாறிக் கூட்
விைன
ெசய்க.
விளக்கம்: ேபார்ேமற் ெசல்

ந் தாைன தங்குதற்காகப் திதாகக் கட்டப்ப ம்

பாசைற, கட் ர் எனப்பட்ட . அணியணியாய்த் தங்கும் தாைனநிைல ெத ப்ேபாலக்
காட்சியளித்த ன், ஊெரனப்பட்ட . பின்னர் இவ்விடேம ஊராக மாறிய
அறிக; ெதாண்ைட நாட் ர்க
நாப்பண் ெவந்

ள் "ெப ங்கட் ர்" என்ேறார் ஊ

ண்ெடன

ண் . "கட் ர்

வாய் வ த்த ேவல் ெபயாி" என்பதனால், கட் ாிைடேய

ெகால்ல ைலக்கள மி ந் , ேபாாிைட ம
ம் ேவ ம் வா ம் ெசம்ைம ெசய்த ம்
வ த்த ம் ெசய் ெகாண்
க்குெமன்
ணியப்ப ம். ெவந் வாய்ம த் என்ற
பாடத் க்குப் ேபார் குறித்ெத ந்த சினத்தீயால் உடலகம் ெவந் வாயிதழ் க த் என
ைரக்க. ேதா , ெதாகுதி. ெவள்யா

ேபாலத் தைலமகைனப் பின்ெதாடர்வ பற்றி,

தாைனத் ெதாகுதி ேதாெடனப் பட்டெதன் மாம். ஞாட் , ேபார்க்களம். அ வம்,
ஆழ்ந்த இடம்; களத்தின் ந விடம் அ வம் ேபாற ன் அ வம் எனப்பட்ட . சிறப் ,
ஏைனமறவர் பலர்க்கும் இ◌்ல்லாத ேபார்ச் சிறப் . மாண் , ேபாாிைட வஞ்சியா
ெபா

வி ப் ண் பட்

ழ்ந்த ; "ேநாற்ேறார் மன்றாேம கூற்றம், ேகா

ற

விளியார் பிறர்ெகாள விளிந்ேதார்" (அகம். 61) என் சான்ேறார் இம் மாண்பிைன
விளங்கக் கூ மா காண்க. உயிாின்றிச் சிைதந் ேவறாகிய உடம்பின் சிைத
கண்

அன் ெப கி நிற்ற ன், "அ ளி" என் ம், அதனால் மார்பிைடப் பால்

சுரந்தெதன வியந்

கூ வார், "வா

ைல றிச் சுரந்தன" என் ம் கூறினார். ஓடாப்

ட்ைக, பிறக்கிடாத ேமற்ேகாள். உவைகக் க
யாக்ைகக், ேகள் கண்

க

ழ்ந்

ழச்சியாவ , "வாள் வாய்த்த வ

வாழ்

வந்தன் " ( . ெவ. மா. 8:25) என வ ம்.

--------296. ெவள்ைள மாறனார்
ெவள்ைள மாறனார் என்ற இச்சான்ேறார் ெபயர் அச்சுப் பிரதிகளில் ெவள்ைள
மாளெரன் காணப்ப கிற . இப் ெபயர் ெவள்ைள மாளனார் என் ெகாள்ளக்
கிடக்கின்ற . இவைரப்பற்றி ேவ குறிப்ெபான் ம் கிைடத்தில . இவர் பா யதாக
இந்த ஒ பாட் த்தான் உள . ன்ைனப் பதிப்பாசிாியராகிய தி . உ.ேவ.
சாமிநாைதயரவர்கள்,"இவர் பா ய ஏறாண் ல்ைலத் ைற மிக்க ெபா ள்
நய ைடய" ெதன்ற ஒ க த்ைதேய இவைரப்பற்றிக் குறித் ள்ளார். ேபார்க்குச்
ெசன்றி ந்த ர ள், இறந்ேதாெராழியப் ண்பட்ட ரர் பலர் ஓ ாில் தத்தம் இல்லம்
வந் ேசர்ந்தனர்.அவர் மைனகளில் ண்ைணயாற் வ குறித் ேவப்பிைல
ெகாணர்ந் மைனயிைறப்பில் ெச குவ ம் காஞ்சிப்பண் பா வ ம் ஐயவி
ைகப்ப மாகிய ெசயல்களால் கல்ெலன் ம் ஓைச மிக்கி ந்த . ேபார்
ம்
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நிைலயில் இ ந்தைமயின்
ேதர் ெந

தாழ்த்

ரர் சிலர் வரத்தாழ்த்தனர்.சிறப் ைடய

வந்த . அ

கண்

ரெனா வன

மிகழ்ச்சி ற்ற அவன் தாய், தாழ்த்தற்குக்

காரணம் காண்பாளாய், பைகேவந்தைன

ழ்த்தல்ல

மீளலாகாெதனத் தன்மகன்

ெபா கின்றான் ேபா ம்;இன்ேறல் அவன் ேதர் ெந த் வாராெதன்றாள். இதைன
வைக டன் கண்ட ஆசிாியர் ெவள்ைள மாறனார் இப் பாட் ன்கண் அவள்
கூற்றிைனத்தாம்ெகாண் கூறி ள்ளார்.
ேவம் சிைன ெயா ப்ப ங் காஞ்சி பாட ம்
ெநய் ைடக் ைகய ைரயவி ைகப்ப ம்
எல்லா மைன ங் கல்ெலன் றவ்ேவ
ெவந் டன் ெறறிவான் ெகால்ேலா
ெந

வந் தன்றா ென ந்தைக ேதேர.

5

-------------திைண: வாைக.

ைற: ஏறாண்

ல்ைல. ெவள்ைளமாறனார் பா ய .

உைர: ேவம் சிைன ெயா ப்ப ம் - ேவம்பின் கிைளைய ெயா த்

அதன் இைல

ெகாணர்வதி ம்; காஞ்சி பாட ம் - காஞ்சிப் பண்பா வதி ம்; ெநய் ைடக் ைகயர்
ஐயவி ைகப்ப ம் - ெநய் ைடக் ைகயராய் மைனேயார்ெவண் சி க ைகப்
ைகப்பதி

ம்; எல்லா மைன ம் கல்ெலன்ற - எல்லா ைடய மைனக

ம் கல்ெலன்ற

ஆரவாரத்ைத ைடயவா யிராநின்றன; ேவந் உடன் எறிவான் ெகால்ேலா - பைக
ேவந்தைகச் சினந் அவைன ழ்த்தவல்ல மீளலாகாெதனப் ெபா கின்றான்
ேபா
ெந

ம்; ெந ந்தைக ேதர் ெந
தாழ்த்

ெந த்ெதன்ப

வந்த ; எ -

வந்தன்

- ெந ந்தைகயாகிய இவ

ைடய ேதர்

.

ெந ெதன வந்த . எல்லா மைன ம் கல்ெலன்ற; ேதர் ெந

வந்தன் ; அதனால் எறிவான் ெகால்ேலா என விைன
வந்தன்ெறன விகாரமாயிற்ெறனக் ெகாண் , ெபா
எறிவான் ெகால்ேலா என் ைரத்த ெமான் .
விளக்கம்: ஏறாண்

ல்ைலயாவ

ெசய்க. வந்ததன்ெறன்ப
ெந தாகி ம் வாராதாயிற் ;

"மாறின்றி மறங்கன

ம் ஏறாண் கு

ெய த் ைரத்தன் " ( . ெவ. மா. 8:22) என வ ம். ேவம்பின் தைழைய மைனயின்கட்
ெச குவ ம் காஞ்சிப்பண் பா வ ம் ண் ற் வந்த ரர் ெபா ட் அவர்
மைனேயார் ெசய்வ மர . அதனால் ண் ற்ேறாைரப் ேபய்கள் அ கா என்ப
பண்ைடேயார் க த் . ஐயவி, ெவண் சி க கு. அப்ேபாழ்
உண்ெடன்பைத, "நீேய ஐயவி ைகப்ப ந் தாங்கா

ஐயவி ைகப்ப ம்

ஒய்ெயன, உ

ைற மரபின்
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றநின் ய்க்கும்...கூற்றத் தைனைய" ( றம். 98) என்பதனா மறிக. ஏைன
மைனக்குறிய ரர்கள் வி ப் ண்பட் ப் ேபய்க்ேகாட்படாைம க தி ேயமமாவன
ெசய்யப்பட்டனெரனேவ, ெந த்

வந்த

ரன் ண்ெணான் மின்றி வந்தைம விளங்க,

அவைன "ெந ந்தைக" ெயன்றாள். ெவந் டன்ெறன்ப பாடமாயின், சினமிக்குப்
பைகவைர எறிதைலேய ேமற்ெகாண் ேபார் ெசய்யாநிற்கின்றான்ேபா ம்
என் ைரக்க.
----------297. உண்டாட்
ேவந்தெனா வன் ெவட்சிப் ேபார் ாி ங் க த்தினனாகித் தாைன ரைர
வ வித்தான். தாைன ர ம் அரசியற் சுற்றத்தா ம் ஒ ங்கு கூ னர். உண்டாட்
நிகழ்ந்த . அக்காைல, தாைனத்தைலவாிைடேய ேபாாில் மாண் றப்
ேபார் ாிபவர்க்குச் ெசய்யப்ப ம் சிறப் கைளப் பற்றிப் ேபச்சு நிகழ்ந்த . ேபாாில்
பைகவர் எறி ம் ேவல் பல பாய்ந் மடெலா நிற்கும் பைனமரம்ேபால் ச யா
நிற்கும் தாைன ரர்க்குப் ைபம்பய விைள ம் சீ ர்கள் இைறயி ப் ரவாக
வழங்கப்ப ன் யாம் அவற்ைற வி ம்பிேயேலம்; ஏற்க ேநாில் ெநல் ம் க ம் ம்
விைள ம் ம தநிலத் ர்கைளேய யாம் வி ம் ேவம் என் ஒ தைலவன்
ெமாழிந்தான். அக் கூற்றில் யாம் ெபறற்குாிய மறப் கேழ; பிறிதன் ; கேழா
ேவந்தன் த ம் ஊர்கைளப் ெப வதாயின் ம த நிலத் ர் கைளேய யாம் வி ம் ேவம்
என் விளம் வதனால் ெவளியாகும் உள்ளப் ெப ைம லவர் பா ம் ெபாற்
ைடயதாதைலக் கண்ட சான்ேறார் ஒ வர் இப் பாட் ைனப் பா
ள்ளார். அவர்
ெபயர் ஏட் ல் விடப்பட் ள்ள .
ெப நீர் ேமவற் றண்ணைட ெய ைம
இ ம ப் ற ெந மா ெணற்றின்
ைபம்பய திர்த்த ேகாதின் ேகாலைணக்
கன் ைட மைரயாத் ஞ்சுஞ் சீ ர்க்
ேகாளிவண் ேவண்ேடம் ரேவ நாராி
நைன திர் சா நறவின் வாழ்த்தித்
ைறநணி ெகழீஇக் கம் ளீ ம்
தண்ணைட ெப த
ாித்ேத ைவந் தி
ெந ேவல் பாய்ந்த மார்பின்
மடல்வன் ேபாந்ைதயி னிற்கு ேமார்க்ேக.
---------திைண: ெவட்சி;

ைற: உண்டாட் ...
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உைர: ெப நீர் ேமவல் தண்ணைட எ ைம இ ம ப் உற ம்- மிக்க நீாின்கண்
இ த்தைல வி ம் ம் ம தநிலத் ர்களில் வா ம் தண்ணிய நைடயிைன ைடய
எ ைமயின ெபாிய ெகாம்ைபப்ேபா ம்; ெந மாண் ெநற்றின் ைபம்பய உதிர்த்த
ேகாதின் - ெந ய ற்றிய ெநற் க்கைள ைடய பசிய பயற்றின் பய நீக்கப்பட்ட
ேகா களின்;ேகால் அைண - திரட்சிையப் ப க்ைகயாகக் ெகாண் , கன் ைட
மைரயா

ஞ்சும் - கன்ைற ைடய மைரயான் கிடக்கும்; சீ

ர் ர

ேகாள் இவண்

ேவண்ேடம் - சிறிய ஊர்கைளப் ரவாகக் ெகாள்வைத இவ்விடத் ேவண்ேடம்; நாராி
நைன திர்சா நறவின் வாழ்த்தி - நாரால் வ க்கப் பட் ப் க்கைளயிட்
திர்வித்த
சா யி

ள்ள கள்ைள வாழ்த்தி;

ைறநணி ெகழீஇக் கம் ள் ஈ

ம்

நீர்த் ைறயி
க்கும் தல்கைளப் ெபா ந்திக் கம் ட்ேகாழி ட்ைடகைளயீ
தண்ணைட ெப த ம் உாித் - ம த நிலத் ர்கைளப் ெபற்றால் ெப வ

ம்;

உாியதாம்; ைவந் தி ெந ேவல் பாய்ந்த மார்பின் - மிகக்கூாிய ெந ய ேவல் ைதத்
நிற்கும் மார் டேன; மடல்வன் ேபாந்ைதயின் நிற்குேமார்க்கு - மடல் நிைறந்த வ ய
பைனமரம்ேபால் நிற்கும் ேபார்

ரர்க்கு; எ -

.

நிற்கு ேமார்க்குத் தண்ணைட ெப த ம் உாித் ; சீ ர்ப் ர ேகாள் வாழ்த்தி
இவண் ேவண்ேடம் என விைன
ெசய்க. தரப் ப வெதான்ைற ேவண்டாெவன
விலக்குமிடத் நறவிைன வாழ்த் வ பண்ைடப் ேபார்மறவர் மர . மைர ஆ காட் ப் பசு. ெப த ம் என்ற உம்ைம ெபறாைம ம் உாித்ெதன்ப பட நிற்ற ன்
எதிர்மைற; மறப் கழ் ெப தேல இவண் ெபாி ம் ேவண்டப்ப வ என்ப எஞ்ச
நிற்ற ன் எச்ச ம்ைம மாம். மற ைடேயார் கைழயல்ல பிற எவற்ைற ம்
ெகாள்ேளம் என ம ப்ப சிறப் . மடல்வன் ேபாந்ைத வைமயால் மறவர் மார்பில்
ைதத்த ேவெலா ெபற்றாம்.
விளக்கம்: உண்டாட்டாவ , "ெதாட் மி ங் கழன்மறவர் மட் ண்
மகிழ்

உங்கின் " ( . ெவ. மா. 1:15) எனவ ம். ம த நிலத்

ர்களின்கண்ேண

மறவர் க த் ஒன்றி நிற்ற ன், உவைமயி ம், ம தநிலத் ெத ைம ம ப்ேப
கூறப்ப வதாயிற்ெறனவறிக. பயற்றின் ெநற் க்குஎ ைம ம ப் வமம். பயற்றங்
ேகா கைள அைணயாகப்பரப்பி அதன்மீ மைரயான் ப த் உறங்கும்.
ர ,இைறயி ,

ற்

ட்

என்பன பண்ைட ேவந்தர் சிறப்ேதார்க்கு அளிக்கும்

நிலக்ெகாைட வைக. ரவாவ விைளநிலம்; இதற்கு அரசிைற ண்ேடயன்றிப்
ர வாி கிைடயா . இைறயி யாவ அரசிைறயன்றிே◌ைனப் ர வாி த யன
உளப்பட வழங்கும்நிலம்.
வாியின்றி

ற்

ட்டாவ , அரசிைற, ர வாி, பா காவல்

த ய

ம் உாிைமயாக வழங்கும் நிலம். பய ம் மைரயா ம் கூறேவ,

சீ ெரன்ப
ல்ைல நிலத் ராயிற் . இைறயி ேகாயில்கட்கும், ற் ட் விைன
ேமம்பட்ட சான்ேறார்க்கும் கற் வல்ல நல் ைசச் சான்ேறார்க்கும் பண்ைட மன்னரால்
வழங்கப் பட்டைம இைடக்காலக் கல் ெவட் களால் அறியலாம். ைறக்கு அணித்தாக
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வளர்ந் ள்ள சண்பங்ேகாைரப் தல் " ைறநணி" ெயனப் பட்ட . "ெவறியறி
சிறப்பின்" (ெதால். றத். 5) என்ற சூத்திரத் , "தைலத்தா ெண ெமாழி தன்ெனா
ணர்த்தல்" என்பதற்கு இதைன ெய த் க் காட் , "மடல்வன் ேபாந்ைதேபால்
நிற்பெலன ெந ெமாழிதன்ெனா
ணர்த்தவா காண்க" என் ம், "சீ ர் ரவாகக்
ெகாள்ேளன் தண்ணைட ெகாள்ேவன் எனத் தன்
ெதாழில் கூறினா" ெனன் ம்
கூ வர் நச்சினார்க்கினியர்.
----------298. ஆவியார்
ஆவியாெரன்
கு யிர். "

ம் இச் சான்ேறார், தி வாவிநன்கு யி

ந்

ஆட்சி ாிந்த ேவளிர்

க னற்ேபார் ெந ேவளாவி" (அகம்.1) என் ம், " ழ றழ் திணிேதாள்

ெந ேவள் ஆவி" (அகம்.61) என் ம் ஆவியர் கு
தல்வன் சான்ேறாரால்
குறிக்கப்ப கின்றான். அவ ைடய தைலநகர் ெபாதினி ெயனப்ப ம். அதைனப்
"ெபான் ைட ெந நகர்ப் ெபாதினி" (அகம். 61) என்ப; அ பிற்காலத்ேத பழனிெயன
ம விற் . இந்த ஆவியர் வழியினர் பிற்காலத்ேத நன்கு ேவளாளெரன்றாகித் ெதன்
பாண் யில் வாழ்வாராயினர்.அவ ட் பலர் ெதால்ெபயரான ஆவியாெரன்ற ெபயர்
தாங்கியி க்கின்றனர்.ஆ யாெரன் ம் பாட ேவ பா ண் . அ ேவ பாடமாயின்
அவர் ஆ ெயன் ம் ேசாழநாட் ஊாினெரனக் ேகாடல் ேவண் ம் பல்லவர்
காலத்ேத தி மால் அ யாராகச் சிறப் ற்றி ந்த தி மங்ைக மன்னன் ஆ ெயன் ம்
ஊாினராவர்; அவைரத் தி வா நாடர் என்ப ம் வழக்கம். இத் தி வா ேசாழ
நாட் ல் சீர்காழியி
ந் தி ெவண் காட் க்குச் ெசல் ம் வழியில் உள . கரந்ைத
சூ ப் ேபார்க்குச் ெசன்ற மறவ ள் ஒ வன் ந் ற் ச் ெசல் ம் வி ப்பினனாக,
ேபாைர ன்னின் நிகழ்த் ம் ேவந்தன் பிறெனா வைனச் ெச த்தினான். அதனால்
மனவி ப் படங்காத அவன், "உண்டாட் க் காலங்களிெலல்லாம் ன் ேவந்தன்
சிறப் ைடய கலங்கற்கள்ைளேய எமக்குத் தந் களிப் ச் சிறப்பில்லாத ேதறைலத்
தா

ண்பான்; இப்ெபா

அப்ெபற்றிேயான் எம்பால் அன்பிலனாயினான்

ெதளிவாக; எவ்வாெறனின், ேபாாில் நீ ந்திச் ெசல்க என் ஏவானாதலால்"
என்றான். அதைன உடனி ந் ேகட்ட ஆவியார் அவ ைடய மறமாண்ைப நிைனந்
இப் பாட் ன்கண் உ ப்ப த்தி நிைல நாட்
ள்ளார்.
எமக்ேக கலங்க ற ேம தாேன
ேதற ண்
மன்ேன நன் ம்
இன்னான் மன்ற ேவந்ேத யினிேய
ேநரா ராெரயின் ற்றி
வாய்ம த்
-----------

ரறிநீ

ந்ெதன் னாேன.
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திைண: கரந்ைத.

ைற: ெந ெமாழி. ஆவியார் பா ய .

உைர: எமக்குக் கலங்கல் த ம் - எமக்குக் கலங்கிய கள்ைளேய ெகா ப்பான்; தான்
ேதறல் உண் ம் மன் - தான் ெதளிந்த ேதறைலேய ண்பான் ெப ம்பான்ைம ம்
ன் ; இனி இப்ெபா
ெதளிவாக; ேவந்

நன் ம் இன்னான் மன்ற - ெபாி ம் அன்பில்லா தவானான்

- ேவந்தன்; ேநரார் ஆெரயில்

அரைணச் சூழ்ந் ; வாய் ம த்
என்னான் - நீ

ற்றி பைகவ ைடய ெகாள்ளற்காிய

உரறி - வாயிதைழக் க த்

ற்படச் ெசல்ெலன ஏவானாதலால்; எ -

உரப்பி; நீ

ந்

.

மன், ெப ைம. இனிெயனேவ ன்ெனன்ப வ விக்கப்பட்ட . கலங்கிய கள்
களிப் மிகுதி ம் உைடய . ேதறல் ெதளி ம் இனிைம
ைடய . ேவந்தன
அன் ைடைமைய விளக்குதற்குக் "கலங்கல் த ம்" "தான் ேதறல் உண் ம்" என்றான்.
தன்ைன ந்திச் ெசல்க என ஏவாைமயால்ஆராைம ற் க் கூ த ன், "நன் ம்
இன்னான் மன்ற" என்றான்; ஆயி

ம் ேவந்தன் அன்பிலானல்லன் என்ப

க த் .

விளக்கம்: தன்ேனாெடாத்த வயவர் பலைர ம் உளப்ப த்திக் கூ தலால், "எமக்ேக"
எனப் பன்ைமயாற் கூறினான். இப்ெபா
ம் ேவந்தன் கலங்கைல ரர்க்குத் தந்
ேதறைலத் தா

ண்ட ற்றீராைமயின், மன் ஒழியிைசயன்ெறன்

ெதளிக. மன்ேன

என்பதற்கு மன்னன் என் ெபா ள் கூ த
ண் ;அதற்கு மன்னெனன் ம்
ேவந்ெதன் ம் பன் ைற கூறிய ஆராைமபற்றி ெயனவறிக. ேபாெரனில் ந் ற் ச்
ெசல் ம்மற ம்ேபார் ேவட்ைக ம்மிக ைடயான் ேவந்தெனன்ப ெபறப்பட்ட .
ேநரார் ஆெரயில் என்ற

குறிப்பால், பைகத்த ேவந்தர் மதிலகத்திேல

ஓ ங்கிக்கிடக்குமா ம், கூற் நிகழ்த் ம் மறவன் தாைன அவைர
ற்றிறி க்குமா ம். இனி அரண் ெகாண் ெசய் ம் ேபாேர நிகழவி க்குமா ம்
ெதளிவாகின்றன.
-----------299. ெபான்

யார்

சங்ககாலத் ப் ெபண்பாற் லவர் ெப மக்க ள் இவைர ம் ஒ வராகக்க
வர்;
மறக்கு யில் பிறந் நல் ைசப் லைம ெபற் ச் சான்ேறாாினத் ள் ஒ வராய்
மறச்ெசயல்கைளப் பாராட் ப் பா ம் பண் மிக்கவர். இவர் ேசரநாட் க்
குட்டநாட் ன் வடபகுதியில் வாழ்ந்தவர். இவர் ெபயரால் இந் நாட் ல் ெபன்
ெயன்ேறார் ஊ ம் உள . இப்ேபா இப் பகுதி ெவள்ளாத்திாி நா என
மக்களிைடேய வழங்குகிற இங்குள்ள திேயார் "இதைன ன்ேனார் ெபான்
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நல் ர் என வழங்கின" ெரன ெமாழிகின்றனர். காக்ைக பா னியாரா ஊைரக்
காக்ைக ெரனச் ேசரநாட்டவர் வழங்கக் காண்கின்ேறாமாதலால் இவ் ைரப்
ெபான்
யார ஊர் எனக் க
தற்கு இட ண்டாகிற . ஒ கால்
சிற்றரசெனா வற்கும் ெப ேவந்தெனா வற்கும் ேபா ண்டாயிற் . அப் ேபாாில்
ெப ேவந்தன் ேதாற்ேறா னான். ேபாாியல்ைபக் கண்
ந்த ெபான்
யார்
ேவந்தர்களின் ேபார்நலத்ைதக் குதிைரகளின் மறப்பண்ைப ெய த்ேதா
கத்தால்
இப் பாட் ன்கண் சில ெசாற்களால் விளங்கக் கூறி ள்ளார். சிற்றரசன் குதிைரகள்
எளிய ண ண் வளர்ந்தன; ேபரரசன் குதிைரகள் ெநய்ெபய்த உண ண்
வளர்ந்தன: ேபார்க்களத்ைத யைடந்த ம் சிற்றரசன் குதிைரகள் கடலைலகைளப்
பிளந்ேதகும் ேதாணி ேபாலப் பைகவர் பைடவாிைசகைளப்ேபாழ்ந் ெசன் ேபார்
உடற்றின; ேபரரசன் குதிைரகள் பைடயணி கண் அஞ்சி ன்ெசல்லா
ேகாயி ன் ப்பால் விலக்குண்ட மகளிர் தைல கவிழ்ந் ஒ ங்கி நிற்ப
ஒ ங்கிப் பின்னிடலாயின என நைக ண்டாகக் கூ கின்றார்.

கன்
ேபால

ப த்தி ேவ ச் சீ ர் மன்னன்
உ த்தத ண்ட ேவாய்நைடப் ரவி
கடன்மண் ேதாணியிற் பைட கம் ேபாழ
ெநய்ம்மிதி ய ந்திய ெகாய்சுவ ெல ந்தின்
தண்ணைட மன்னர் தா ைடப் ரவி
அணங்குைட
கன் ேகாட்டத் க்
கலந்ெதாடாமகளிாி னிகழ்ந் நின் றவ்ேவ.

5

--------திைண: ெநச்சி:

ைற: குதிைர மறம். ெபான்

உைர: ப த்தி ேவ ச் சீ
மன்ன

யார் பா ய .

ர் மன்னன்-ப த்திைய ேவ யாக ைடய சிறிய ஊர்க்கு

ைடய; உ த்ததர் உண்ட ஓய் நைடப் ரவி - உ ந்தின் சக்ைகையத் தின்

வளர்ந்த தளர்ந்த நைடைய ைடய குதிைர; கடல் மண் ேதாணியின் பைட கம்
ேபாழ - கடல்நீைரப் பிளந் ெகாண் ெசல் ம் ேதாணிேபாலப் பைகவ ைடய
தாைனத்திரைள இட ண்டாகப் பிளந் ெசன் ேபாைரச் ெசய்ய; ெநய்ம்மிதி
அ ந்திய ெகாய்சுவல் எ த்தின் ெநய் ெபய் மிதித்தைமத்த உணைவ ண்ட
ஒ ங்குறக் கத்திாிக்கப்பட்ட பிடாியிைன ைடய; தண்ணைட மன்னர் தா ைடக் ரவி
ம த நிலத்

ர்கைள ைடய ெப

கன் ேகாட்டத்

வ த்

ேவந்தர்களின் தாரணிந்த குதிைரகள்; அணங்குைட

தைல ைடய

கன் ேகாயி ல்; கலந்ெதாடா மகளிாின்

ழங்கும் கலங்கைகத் ெதா தற்கில்லாமல் விலக்குைடயராகிய மகளிைரப்ேபால;
இகழ்ந்

நின்ற ேபார்க்கஞ்சிப் பின்னிட்

நின்ெறாழிந்தன; எ -

.
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தார், கிண்கிணிமாைல. ெசல்வ ணவன்றாத ன், சீ
நைட ைடயன என்பார் "ஓய்நைடப் ரவி" ெயன்றார்.
வ த் வெனன்ற ெகாள்ைகயால், "அணங்குைட

ர் மன்னன் குாிைரகள் ஒய்ந்த
கன் மகளிைர

கன்" என்றார்.

ப் க்காலம்

கூட்டத் க்காகா ெதன்ப பற்றி, ப் ற்ற மகளிர் மைனகளில் கலந்ெதாடா
விலகியி ந் தாம் ப் ற்றைம ெதாிவிப்ப தமிழர் மர . ப் த் ேதான் மகளிர்க்கு
அதன் வர

ன்கூட்

அறிய வாராைமயின், அதன் வரைவத் தாம் விலகிநின்

நாணிக்காட் ம் இயல் பற்றி, "கலந்ெதாடா மகளிாின் இயழ்ந் நின் றவ்ேவ"
ெயன்றார்.இனி ஈரா நாட்கு நீவிர் எம்ைம நீத்தகன் ைறவ கூடாெதன்ப ேபா
ணர்குறி யாத ன், அதன் வர

மகளிர்க்கு நாணடச் சாய்ந்

கவிழ்ந்

ம்

நிற்கும் நலம்

பயப்பதாயிற்ெறன் மாம். ஓய் நைடப் ரவி பைட கம் ேபாழ, தா ைடப் ரவி
இகழ்ந் நின்றன என விைன
ெசய்க.
விளக்கம்: குதிைர மறமாவ , "ஏமாண்ட ெந ம் ாிைச, வாமான
வைக ைரத்தன் " ( . ெவ. மா. 5:5) என வ ம். ப த்தி ேவ ச் சீ
நீர்வளமின்றிக் காிசில் மண்
மட்பாங்கு உ ந் ம் ெகாள்

ர் எனேவ,

ள்ள நிலப்பகுதியில் உள்ள சீ ர் என் ம், அம்
ம் விைளதற்ேகற்ற ெதன் ம் ெதளியப்ப ம்.

ஊறைவத் அைரக்கப்பட்ட உ ந் ஈண் ச் சக்ைகெயனப்பட்ட ; அதன் உமிேய
சக்ைகெயனப் பட்டெதன் ம் கூ வர். ேபார்க் குதிைரக்கு ஒய்நைட குற்றமாகும். ெநய்
ெபய் ந மண ம் சுைவ
ைடயதாகச் சைமத்த உணெவன்றற்கு ெநய்ம்மிதி
ெயன்றார்.குதிைர ண க்கு மிகச் சிறந்த பன்றி ெநய்ெயன்பர். தண்ணைட,
நிலத் க் கணியாகிய ெநல் ங் க ம் ம் விைள ம் நீர்வளம் சான்ற நிலப்பகுதி.
ப் த்ேதான்றக் கண்ட மகளிர், அணங்குைட
கன் ேகாட்டத்ைத அ கற்கஞ்சி
நீங்குவ ேபாலக் குதிைரக ம் பைட கண் அஞ்சிப் பின்னிட் ப் ெபயர்ந்தன
என்றவாறாயிற் .
----------300. அாிசில் கிழார்
ேவந்தர் இ வர் ம்ைப சூ க் க ம்ேபார் ாிந்தனர். இ திறத்
ர ம் மற
ைமந் ற் மண்டமர் உடற்றினர். ஒ
ரன் தன் ன்பிறந்ேதாைன ன்னாைளப்
ேபாாில் மாற்றார் பைடயிடத் மறவெனா வன் ெகான்றாெனன்
ெவஞ்சினங்ெகாண் வஞ்சினம் ேபசி அவைனப் ேபார்க்கைழத்தான். அம் மறவ ம்
அதற்குப் பின்னிடானாய்த் தன்பக்க ள்ள இைளயைரத் தன் ேகடகத்ைதக்
ெகாண் வந் த மா விைரந்தான். அ கண்ட ரெனா வன் இ வர்
திறைல ம் க்கி ேநாக்கி "மறவா! நீ ேகடகத்ைதக் ெகாண மா பணிக்கின்றாய்;
அ ெகாண் நின்ைன மைறப்பைத வி த் த்
கல்ைலத் ேதாலாகக் ெகாண்
மைறக்கி

ம் உய்குவாய்ேபா

ம்; ெந தல் நின்னால் எறியப் பட்ேடான் தம்பி

63
இந்நாள் கண் சிவந் ேப ாில் காய்ச்சிய ெப ங்கள்ைளப் ெப தற்குத் தன்
மைனக்கண் ைழத் ஒ கலத்ைதத் ேத வாைனப் ேபால நின்ைனத் ேத
வ கின்றான், காண்" என் ைரத்தான். இவ் ைர ேபார் மறவர்க்கு
நல் க்கங்ெகா த் ம் நல் ைரயாக இ ப்ப கண்ட சான்ேறாராகிய அாிசில்கிழார்
இப் பாட்
ள் அக்க த்ைத ைவத் ச் சிறப்பித் ள்ளார்.
ேதாறா ேதாறா ெவன்றி ேதாெலா
கண் மைறயி
ய்குைவ ேபாலாய்
ெந ந ெலல்ைலநீ ெயறிந்ேதான் றம்பி
அகற்ெபய் குன்றியிற் சுழ ங் கண்ணன்
ேப ரட்ட கள்ளிற்
ேகாாிற் ேகாயிற் ேற மா னின்ேன.

5

--------திைண:

ம்ைப:

ைற: தாைன மறம். அாிசில்கிழார் பா ய .

உைர: ேதால்தர ேதால்தர என்றி - ேகடகத்ைதக் ெகாணர்ந்

த க, ேகடகத்ைதக்

ெகாணர்ந் த க என் ேகட்கின்றாய்; ேதாெலா
கல் மைறயி ம் ேகடகத்ேதா
கல் ெலான்ைறக் ேகடகமாகக் ெகாண் நின் மார்ைப
மைறப்பாயாயி

ம்; உய்குைவ ேபாலாய் - உய்குவாய் ேபால்கின்றாய்; ெந தல்

எல்ைல - ேநற்ைறப் பக ல்; நீ எறிந்ேதான் தம்பி நின்னால் ெகால்லப்பட்ேடா
தம்பி; அகல்ெபய்குன்றியின் சுழ
குன்றிமணி

ைடய

ம் கண்ணன் - அக ன்கண் ெபய்த

தல் ேபாலச் சுழ

கின்ற கண்ைண ைடயனாய்; ேப ர் அட்ட

கள்ளிற்கு - ெபாிய ஊாின்கண் காய்ச்சியகள்ைளப் ெப ம் ெபா ட் ; ஓர் இல்
ேகாயின் நின் ேத ம் - மைனக்குட் குந் ஒ கட்கலயத்ைதத் ேத வ ேபால
நின்ைனத் ேதடா நின்றான்; எ -

.

கலயம் அகப்படாெதாழியாதவா நீ அவற்கு அகப்படாெதாழி யாய் என்பதாம்.
அவன பைடக்குத் தன் மார் ஆற்றாெதனத் ேதால் ேவண் வைத இகழ்ந்
ேதாேலயன்றித்
கல் ெகாண் காக்கி ம் நீ உய்தல் அாிெதன்பான், "ேதாெலா
கல் மைறயி ம் உய்குைவ ேபாலாய்" என்றான். தன் பைடையப் பிறர்பால்
ெகா த் ேவண் ங்கால் அ ெபறா இறப்பவன் ேபைதயாெமன்ப பற்றி
உய்குைவயல்ைல ெயன்னா "உய்குைவ ேபாலாய்" என்றான். அக டத் க்
குன்றிமணி
வ ேபாலக் கண்ணில் விழி சுழ வ கூறிய சினமிகுதியால்
ர ைடய கண்கள் சினத்தால் சிவந்தி க்கும் திறத்ைத ம் உணரத்தி நின்ற . ேகாய்
- கள் கக்கும் கலம். என்றி, ேபாலாய்; தம்பி, கண்ணன், ேத ம் என விைன
ெசய்க.
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விளக்கம்: தாைன மறமாவ , " ம்ெபாழிற் றங் காவலைன ேயாம்ப த்தற்கு
ாித்ெதன ெமாழிப" ( . ெவ. மா. 7:4) என்ப

காண்க. மைறயி

ம் என் ழி

உம்ைமைய இைச நிைறயாக்கி, மைறயின் உய்குைவ; இன்ேறல் உய்தல் இன் என
ைரக்கி ம் அைம ம். நீ எறிந்ேதான் - நீ எறிய அதனால் உயிர் றந்ேதான். ேபார்ச்
சினத்தால் சிவந்த கண்ைண ைடயனாதலால், குன்றி
நயத்ைத இனி

வமமாயிற் . இவ் வம

ய்த்த பரஞ்ேசாதியார், "ெவன்றிக் கணத்ைத வி த்தானகல்

மீ ெபய்த, குன்றிக்கணம்ேபாற் சுழல் கண்ணழல் ெகாப் ளிப்ப" (தி விைள. 5:30)
என்

பா கின்றார். ஒ ைம, கலயத் க் ேகற் க.

------------301. ஆ ர்

லங்கிழார்

இ ேவந்தர் ெப ம்பைட ெகாண் ெபாரத் ெதாடங்கினர். அப்ேபாாில் பைக
ேவந்தன் பாசைறயைமந் அதைனச் சுற்றி நல்ல ள்ேவ யிட் மிக்க பா காவ ல்
இ ந்தான். ஏைன ேவந்தன் ேபார் கத் நின் ேபாைர நடத்தினான். ேபார்
க ைமயாக நடந்ததாயி ம் பைக ேவந்தன் ன் வரவில்ைல. அ கண்ட
தாைன ரன், பைகேவந்தன் பாசைறேயாைரப் பார்த் , "சான்ேறார்கேள! ம்
பாசைறைய ள்ேவ யிட் அத ள்ேள ம் ைடய ேவந்தைனம ம் களி கைள ம்
நன்கு காக்கின்றீர்கள்; எத்தைன நாள் இவ்வா தங்குவதாகக் க
கின்றீர்கள்;
எத்தைன நாள் தங்கி ம் அத்தைன நா ம் தம்ைம ேவல் த ய பைடெயறிந்
தாக்காதாைரத் தாம் ேமற்ெசன் தாக்குவெதன்ப யாங்குள ? தன்ேமற்
பைடெயறிந்த ரர் தனக்கு நிகரன்ைமயால் எங்கள் இைறவன் ேமற்ெசன்ற அவைர
எறியக் க திற்றிலன். அவன் க
வதைன ம்மில் அறிந் வர் யார்? அறியா யாம்
பலராக ள்ேளம் எனத் த க்குதைல ெயாழி ராக. இப்ேபா இரவாத ன்
எங்க ைடய தைலவன் பாசைறக்குச் ெசன் ள்ளான். அவன் தன் ேவைல ம் ைடய
ேவந்தன் ஊர்ந் வ ம் யாைனைய ெயறிதற்ெபா ட் ஏந் வேன தவிரப் பிறர்
ெபா ட் ஏந் ம் க த் ைடயனாகத் ேதான் கின்றானில்ைல என உணர் ர்களாக"
என் கூறினான். அதைன ஆசிாியர் ஆ ர் லங்கிழார் இப் பாட் ன்கட்
குறி்த் ள்ளார்.
பல்சான் றீேர பல்சான் றீேர
குமாி மகளிர் கூந்தல் ைரய
அமாி னிட்ட வ
ள் ேவ க்
கல்ெலன் பாசைறப் பல்சான் றீேர
ரசு ழங்கு தாைன மரசு ேமாம் மின்
ஒளிேறந் ம ப்பி ங் களி ம் ேபாற் மின்
எைனநாட் டங்கு ம் ேபாேர யைனநாள்
எறியா ெரறிதல் யாவண ெதறிந்ேதார்
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எதிர்ெசன் ெறறித

ஞ் ெசல்லா னதனால்

அறிந்ேதார் யாரவன் கண்ணிய ெபா ேள
பலெமன் றிகழத் ேலாம் மி
க்காண
நிலனளப் பன்ன நில்லாக் கு ெநறி
வண்பாிப் ரவிப் பண் பாராட்
எல் ைடப் படர்தந் ேதாேன கல்ெலன

10

ேவந் ர் யாைனக் கல்ல
ேதந் வன் ேபாலான்ற னிலங்கிைல ேவேல.

15

-----திைண ம்

ைற

மைவ: ஆ ர்

லங்கிழார் பா ய .

உைர: பல்சான்றீேர பல்சான்றீேர - பலசான்ற ேர பலசான்ற

ேர; குமாி மகளிர்

கூந்தல் ைரய - மணமாகாத நலங்கனிந்த மகளி ைடய கூந்தல்ேபால; அமாில் நட்ட
அ

ள் ேவ

- ேபார் க தி நடப்பட்ட கடத்தற்காிய

ள்ேவ

பாசைறப் பல்சான்றீேர-கல்ெலன ஆரவாாிக்கும் பாசைறயி

சூழ்ந்த; கல்ெலன்

ள்ள பலசான்ற ேர;

ரசு ழங்கு ம் ைடய அரசைன ம் நன்கு பா காப்பீராக; ஒளி ஏந்
ம் களி ம் ேபாற் மின் - விளங்குகின்ற உயர்ந்த ெகாம் கைள ைடய
களி கைள ம் நன்கு காப்பாற்

ராக; எனன நாள்

ம ப்பின்
ம் ைடய

ம் ேபார் தங்கும் - எத்தைன

நாட்கள் ம் ைடய ேபார் இங்ேக நிக ம்; அைன நாள் - அத்தைன நா ம்; எறியார்
எறிதல் யாவண - தன்ேமற் பைடகைள எறிந்ேதாைர ம் எங்கள் இைறவன் தனக்கு
நிகராகாைமயான் எகிேர ெசன்

எறிவதிலன்; அதனால் - ஆதலால்; அவன் கண்ணிய

ெபா ள் அறிந்ேதார் யார் - அவள் க திய ெபா ைள
எம் ன் வ க; பலம் என்

ம் ள் அறிந்தவர் யார், அவர்

இகழ்தல் ஒம் மின் - யாம் பலராக ள்ேளாம் எைத◌்

த க்கி இகழ்வைத ஒழி ராக; உ க்காண் - இதைனப் பார்; நிலன் அளப்பன்ன நிலத்ைதத் தாவ யிட்டளப்ப
நில்லா

விைரந்

ேபால; கு ெநறி நில்லா - மிகக் கு கிய வழியி

பாய்ந்ேதா ம்; வண்பாிப் ரவி பண் பாராட்

ம்

- வளவிய ெசல

விைன ைடய குதிைரயின் ேபார்ப் பண் கைளப் கழ்ந் ெகாண் ; எல் ைடப்
படர்தந்ேதான் - இர ப்ேபா

வந்தைய◌ின் தன் ெந மைன ெசன் ள்ளான், கல்ெலன

---; ேவந்

-

ர் யாைனக் கல்ல

ம் ைடய ேவந்தன் ஊர்ந் வ ம் யாைனைய

எறிவதற்கன்றி; தன் இலங்கிைல ேவல் ஏந் வன் ேபாபான் - தன்
விளங்குகின்ற இைல கத்ைத ைடய ேவைலக் ைகயில் ஏந்தாள்
ேபால்கின்றானாகலான் நாைளேய

ைடய

ம் ேவந்தைன வரவி மின்; எ -

.
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பல் சன்றீேர, அரசும் ஓம் மின், களி ம் ேபாற் மின், எைன நாள் தாக்கும் அைன
நாள் எறிதல் யாவண ; எறிதல் ெசல்லானாதலால், கண்ணிய ெபா ள் அறிந்ேதார்
எம் ன் வ க; ஓம் மின்; உ க்காண் பாராட் ப் படர்ந்தான்; ஏந் வன் ேபாலான் என
விைன
ெசய்க. குமாியின் கூந்தல் பிறரால் தீண்டப்படாதவா ேபால ள்ேவ
அ

கப்படாெதன்ப

ேதான்ற, "குமாி மகளிர் கூந்தல் ைரய" என்றார். அரசைன ம்

களிற்ைற ம் சான்ேறார் ெபாி ம் ேபணிக் காப்பதறிந்
" ம்மரசும் ஓம் மின்,

கூ கின்றானாக ன்,

ம் களி ம் ேபாற் மின்" என வற்

இகழ்ந்தான். ேமல்வந்த ேவந்தேன

த் வான் ேபால்

தற்கண் ேபார் ெதா க்கேவண் யவனாக, அ

ெசய்யா தி ந்தைமயின், "எறியாெரறிதல் யாவண " என் ம், நிகர்ந் ேமல் வந்த
ேவந்தைனயல்ல நிகராகாதாேரா ெபா தல் மான ைடய ேவந்தர்
ெசயலன்ைமயின் "எறிந்ேதார் எதிர் ெசன்ெறறித ம் ெசல்லான்" எனத்
தன்னிைறவைன மிகுத்ேதாதினான். எதிர் வாாின்ைமயால் ெசயல் பிறிதின்ைமயின்,
குதிைரகளின் பண் கைளப் பார்த் ப் பாராட் னான். எங்கள் இைறவன் என்பான்,
" ரவிப் பண் பாராட் " ெயன்றான். குடங்ெகாண்டான் ழின்குடம் ழ்தல் தாேன
ெபறப்ப தல் ேபால ேவந்
ம் யாைனைய ழ்த்த வழி ேவந்தைன ழ்த் வ
ெசால்லாேம ேதான் த ன், "ேவந்
இலங்கிைலேவல்" என்றான்.

ர் யாைனக்கல்ல

ஏந் வன் ேபாலான் தன்

விளக்கம்: தாைன மறமாவ , " ம்ெபாழிற் றங் காவலைன, ஓம் ப த்தற்கு
ாித்ெதன ெமாழிப ( . ெவ. மா.7:4) என வ ம். அ
அ ைமைய ேவ க்ேகற்றி, கடத்தற்காிய ேவ ெயன

ள்ேவ

ெயன்றதன்கண்,

ைரக்க. "கல்ெலன் பாசைற"

ெயனச் சிறப்பித்தார், கல்ெலன் ேமாைசயல்ல ெவற்றிக்குாிய விறல்
காணப்படாைம குறித்தற்கு. பல் சான்றீர் என் ழிப் பன்ைம சான்ேறார் ேமனின்ற .
எறியாைர எறியாத ேவந்தன் ன் எறிவதன்றி எத்தைன நாள் தங்கி ம்
பயனின்ெறன்பார், "எைனநாள் தங்கும்

ம் ேவாேரயைனநாள், எறியா ெரறிதல்

யாவன " என்றார், "எறிந்ேதார் எதிர் ெசன்ெறறித ம் ெசல்லான்" என்ற ,
எதிர்ெசன்ெறறி ம் பைடைய விலக்கித் தற்காப்ெபான்ேற ெசய்தாேனயல்ல

தான்

ேமற்ெசன்ெறறிந்திலன் என் ம், எனேவ, எதிர்ெசன்றறிந்ேதார் நிகர்க்கும்
திறனில்லாதவெரன் ம் அறிக. "பலெமன்றிகழ்த ேலாம் மின்" என்ப , பலராய்க்
காக்ைகேபாற் கூ க்ெகாண்ட நீவிர் கைரவ பயனின் நிலத்தின் எல்ைலைய
யளந்
நில்லா

காண்டற்கு வகுத்த ெநறிேபா
ெந கும் ெநறிெயன ம், அ

ம் ெநறிெயன ம், எல்ைல காணப்படாைமயின்
ம் அக

தாகவன்றிக் கு கிய ெதன ம்

ெகாள்ளி ம் அைமம ம். இந்ெநறியி ம் அயரா ேசறல்பற்றி, "வண்பாிப் ரவி"
ெயன்றாெரன்ற ெகாள்க. ேவந்த
ம் யாைனைய ெயறித ல் ரர்க்கு ேவட்ைக
மிகுதி ெயன்ப. "கட் யன்ன காாி ேமேலான், ெதாட்ட

கழேல ைகய

ேவேல,
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சுட் ய

ங் களிேற ஒட் ய, தாைன

டன் வி த் நம், யாைன காமினவன்

பிறிெதறியலேன" ( றத். 1372) என ேவந்தெனா வன் தாைனையப் பணிப்ப
காண்க. "இகழத் ேலாம் மின் கழ்சான் மற ர், கண்ணிைமப் பளவிற் கைணெசல்
க விைச, பண்ணைம ரவிப் பண் பாராட்

எல் ைடப் படர்தந் ேதாேன கல்ெலன,

ேவந் ர் யாைனக்கல்ல ேதந் வன் ேபாலான்றன் னிலங்கிைல ேவேல" ( றத். 1370)
என்ற பாட் இதேனாெடாத்தி த்தல் காண்க.
--------302. ெவறிபா ய காமக்காணியார்
ன் லங்கள் சூழ்ந்த சீ ர்கைள ைடய தைலமகெனா வன், ேவந்தாி வர் ம்ைப
சூ ப் ெபா த ேபார்க்களத்தில் ஒ ேவந்தன் பக்க ல் தாைனத்தைலவனாய் நின்
க ம்ேபார் ாிந்தான். ெவறிபா ய காமக்காணியார் அவன் ேபார்த் திறத்ைதக் கா ம்
ேப ெபற்றார். அத் தைலவ டன் குதிைரேமல் ர ம் ேபார் ெசய்தனர். குதிைரகள்
வைளத் விட்ட ங்கில்கள் ேமெல வ ேபாலப் ேபாாில் தாவித் ள்ளிப் பாயந்
ெவன்றி விைளத்தன. அவன் ேபாாிற்ெபற்ற ெபாற் க்கைள அவ ைடய விற யர்
கூந்த ல் அணிந் ெகாண்டனர். கழ்பா ப் பரவிய பாணர்க க்கு அவன் ஊர்கள்
பல நல்கினான். இப்ெபற்றிேயான் ேபாாில் எறிந்
ழ்த்திய களி கைள ெயண்ணின்
மைழத் ளியி ம் பலவாயி ந்தன. இக்காட்சி இப் பாட் ன்கண் அழகுறப்
பாடப்பட் ள .
ெவ ேவய் ெகாள்வ ேபால ேவா த்
தா
க மாேவ ேவ
விளங்கிைழ மகளிர் கூந்தற் ெகாண்ட
நரந்தப் பல்காழ்க் காைத சுற்றிய
ஐதைம பாணி வணர்ேகர் த் சீறியாழ்க்
ைகவார் நரம்பின் பாணர்க் ேகாக்கிய
நிரம்பர் வியல்பிற் கரம்ைபச் சீ ர்
ேநாக்கினர்ச் ெசகுக்குங் காைள க்கி
ேவ னட்ட களி ெபயர்த் ெதண்ணின்

5

விண்ணிவர் விசும்பின் மீ ம்
தண்ெபய ைற
ைறயாற் றாேவ.

10

--------திைண: அ ;

ைற: குதிைரமறம். ெவறிபா ய காமக்காணியார் பா ய .

உைர: ேவய் ெவ
ெய வ

ேபால; தா

ெகாள்வ
ஒ

ேபால - வைளத்

உக

விட்ட

ங்கில் ேமேனாக்கி

ம் மா - பாய்ந்ேதா த் திாியா நின்றன குதிைரகள்;
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- ெபாற் க்கள்; விளங்கிைழ மகளிர் கூந்தல் ெகாண்ட - விளங்கிய அணிகைள
யணிந்த விற யர் கூந்தைல இடங்ெகாண்டன; நரந்தப் பல் காழ்க் ேகாைத சுற்றிய
நரந்தப்

வால் பல வட்ங்களாகத் ெதா க்கப் பட்ட மாைல சுற்றப்பட்ட; ஐதைம பாணி

ெமன்ைமயாக அைமந்த தாளத் க்ேகற்ப; வணர்ேகாட் ச் சீறியாழ் - வைளந்த
ேகாட்ைட ைடய சிறிய யாழி ைடய; ைகவார் நரம்பின் பாணர்க்கு ஒக்கிய ைகவிரலால் இைசத்ெதாழில் ாிய இைசக்கும் நரம்பிைன இயக்கிப் பா தைல ைடய
பாணர்க

க்குக் ெகா க்கப்பட்டன்; நிரம்பர் இயவின் கரம்ைபச் சீ

வழிகைள ைடய கரம்ைபகள் நிைறந்த சிற்

ர் - கு கிய

ர்கள்; ேநாக்கினர் ெசகுக்கும் காைள -

தன்ைனப் பைகத் ப் பார்த்த பைகவைரக் ெகால் ம் காைளேபால்வானாகிய அவன்;
ஊக்கி ேவ ன் அட்ட களி ெபயர்த் எண்ணின் - ஊக்கம் கிளர்ந் தன் ேவலாற்
ெகான்ற களி கைள ஒவ்ெவான்றாக எண்ணிப் பார்க்குமிடத் ; விண்ணிவர்
விசும்பின் மீ

ம் -

கில்கள் பரந் ல ம் விசும்பி

உைற ம் -குளிர்ந்த மைழ ெசாாி ம்

ளிக

ள்ள விண்மீன்க

ம்; தண் ெபயல்

ம்; உைறயாற்றா - அளவிடற்காகாக; மா

உக ம்: கூந்தற் ெகாண்ட; சீ ர் பாணர்க் ேகாக்கிய; காைள அட்ட களி
எண்ணின் மீ ம் உைற ம் உைரயாற்றா எனக் கூட் விைன
ெசய்க. ேகாைத
சுற்றிய சீறியாழ் என இைய ம். வார், வார்தல்; சுட் விரற் ெசய்ெதாழில் என்பர்
அ யார்க்கு நல்லார்: இைசக் கரணம் எட்ட ள் ஒன் காைளேபால்வாைனக் காைள
ெயன்றார்.
விளக்கம்: வைளத்
ேமெல ந்

விட்ட

ங்கில் சிவ்ெவன்

ேமெல தல் ேபாலக் குதிைர ம்

பா ம் என்றார்; பிற ம் "விட்ட குதிைர விைசப்பின்னன், விசும் ேதாய்

பசுங்கைழக் குன்ற நாடன்" (கு ந்-74) என்

கூ தல் காண்க. சீ

ர்க்குச் ெசல்ேவார்

சிலராத ன், ெசல்

ம் வழி ம் மிகக் கு கியி க்குமாக ன், "நிரம்பாவிய "

எனப்பட்ட . இய

- வழி. "வரம்பிைட விலங்கி வழங்குதற்காிதாய், நிரம்பாச்

ெசலவின் நீத்த ஞ் சி ெநறி" (ெப ங். 1:19:30-1) என்

பிற ம் கூ வ

காண்க.

"நிரம்பா வியல்பின்" என் பாடமாயின், நிரம்ப விைளயாக வியல்பிைன ைடய
கரம்ைப ெயன் ைரத்தக் ெகாள்க. "ேநாக்கினர்ச் ெசகுக்குங் காைள" என்றதனால்
ேநாக்கத்தின்கண் ெசகுத்தற்குாிய பைகைமக் குறிப் ண்ைம ெபற்றாம்; "எள்
ெசகுக்குங் காைள" ( றத். 1375) என்பதனால்,களிேற ஈண்
அட்டகளி கள் சிைதந்

ேவறாகித் குவிந்

எண்ணப்பட்டன.

கிடத்த ன், கிடந்தாங்

ெகண்ணலாகாெதன்பார், "ெபயர்த் ெதண்ணின்" என் ம்,
எண்ண

நர்ச்

வார் எண்ணத்ைத ஈர்த் க்ெகாள்

தலால்,

ழ்வன பலவாய்
ழ்ந்தவற்ைற எண்ண

வியலாெதன்பதற்கு "எண்ணின்" என் ம், ெதாைகயாக ேநாக்குமிடத் விண்மீன்
ெதாைக ம் மைழத் ளியின் ெதாைக ம் உைறயிடற்காகா என்பார். "விண்ணிவர்
விசும்பின் மீ ம் தண்ெபய ைற ம் உைறயாற்றா" என் ம் கூறினார்.
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-----------303. எ ைமெவளியனார்
ேபார்க்களெமான்றில் தாைள ராிைடேய நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சிகைள ஆசிாியார்
எ ைமெவளியனார் கண் வந்தார். அவற் ள் ஒ நிகழ்ச்சி அவர் க த்ைதக்
கவர்ந்த . ரெனா வன், பைக ேவந்தன் காண அவன கடல்ேபான்ற தாைனப்
பரப்ைபக் கடைலப் பிளந்ேதகும் ேதாணி ேபாலப் பிளந் ெசன் பைகவ ைடய
களிற்றியாைனகைளக் ெகான்
ழ்த்தினான். களிற்றின் பிாிவாற்றாக மடப்பி கள்
லம்பிப் பிளிறின. ம நாள் அவ்◌ீகூரன் பைடயணி்யில் ன் நிற்ைகயில் பைகவர்
பைடயி
ந் ஒ காைள குதிைரெயான்றின்ேமல் வந்தான். வ ைகயில் அவைன
ரர் பலர் எதிர்த் மார்பிற் ண்பட்
ழ்ந்தனர். இங்ஙனம் ெவன்றி ேமம்பட்
ேவைல அைலத் க்ெகாண்

வ பவன் தன்ைன ேநாக்கி வ தைல அவ் ரன் அறிந் ,

"இவன் என்ைனப் ெபா
ெவன்றி காண வ கின்றான். வ க" என் மறத்தீக் கிளர
ெமாழிந்தான். அதைனக் ேகட்ட இச் சான்ேறார் அவன மறமாண்ைப வியந் இப்
பாட் ைனப் பா
ள்ளார்.
நிலம்பிறக் கி வ ேபாற்குளம் கைட உ
உள்ள ெமாழிக்குங் ெகாட்பின் மான்ேமல்
எள் நர்ச் ெசகுக்குங் காைள கூர்த்த
ெவந்திற ெலஃக ெநஞ்சுவ விைளப்ப
ஆட் க் காணிய வ ேம ெந ைத
உைரசால் சிறப்பின் ேவந்தர் ன்னர்க்
கைரெபா
ந்நீர்த் திமி ற் ேபாழ்ந்தவர்
கயந்தைல மடப்பி
லம்ப
இலங்கும ப் பியாைன ெயறிந்த ெவற்ேக.

5

----------திைண ம்

ைற ம் அைவ. எ ைமெவளியனார் பா ய .

உைர: நிலம் பிறக்கி வ
காற்குளம்ைப

ேபால் குளம்ம கைட உ - நிலம் பின்னி வ ேபாலக்

ன்றி; உள்ளம் ஒழிக்கும் ெகாட்பின் மான்ேமல் - காண்ேபார்

ஊக்கத்ைதக் ெக க்கும் விைரந்த ெசலவிைன ைடய குதிைரேல◌் வ ம்; எள்

நர்ச்

ெசகுக்கும் காைள - தன்ைன யிக ம் பைகவைரக் ெகால் ம் காைளயாவான்; கூர்த்த
ெவந்திறல் எஃகம் ெநஞ்சு வ விைளப்ப ஆட் - கூாிய ெவவ்விய
வ யிைனம ைடய ேவலால் எதிர்ந்தார் மார்ைபக் குத்திப் ண் ெசய்
அைலத் க்ெகாண் ; காணிய வ ம் காண்டற்கு வ கின்றான்; ெந ைந - ேநற் ;
உைரசால் சிறப்பின் ேவந்தர் ன்னர் - கழைமந்த தைலைமயிைன ைடய
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ேவந்தர்கள் காண; கைர ெபா

ந்நீர்த் திமி ன் ேபாழ்ந்

- கைரைய யைலக்கும்

கடைலப் பிளந் ெசல் ம் ேதாணிையப்ேபாலப் பைகவர் பைடையப் பிளந் ; அவர்
கயந்தைல மடட்பி
லம்ப - அவர்க ைடய ெமல் ய தைலைய ைடய
இளைமயான பி யாைனகள் தனிைம ற்

வ ந்த; இலங்கு ம ப் யாைன எறிந்த

எற்கு - விளங்குகின்ற ேகாட் ைன ைடய களி கைளக் ெகான்ற என் ெபா ட் ; எ .
குதிைர ெசல் ம் க ைமயால் நிலம் பின்னிட்ேடா வ ேபாற ன், "நிலம்
பிறக்கி வ ேபால்" என்றார். விைரந்த ெசலவால் காண்ேபார் மனமாகிய உள்ள ம்
நிகராைம ெசய் ம் என் ைரப்பா
ளர். விைளத்ெதன்ப விைளப்பெவன நின்ற .
என்ெனா

ெபா

ெவன்றி காணவ கின்றான். வ க என்பான், "காணிய வ ம்"

என்றான். "ேவந்தர் ன்னர்" என்றான், தங்க ைடய கண் ன்ேன யான்
ெச விைளப்ப ம் அவர் அஞ்சி ெயதிர்ந்திலெரன்ப வற் றத்தற்கு. கயந்தைல
ெயன்றதற்குப் ெபாிய தைல ெயன் ைரப்பி

மைம ம். ெந ைத ேவந்தர்

ன்னர்,

ேபாழ்ந் , எறிந்த எற்கு மான்ேமல் காைள எஃகம் ஆட் க் காணிய வ ம் என விைன
ெசய்க.
விளக்கம்: நில லகு பிற்பட்

நிற்ப ேம

லகு ெசல்வ ேபாலக் காற் குளம்ைப

ன்றி ேமேனாக்கிப் பாய்ந்ேதா வ ேபாற் ேசற ன், "நிலம் பிறக்கி வ ேபாற்
குளம்ம கைட உ" என்றார். கைட உ - கைடந் , கடவி ெயன்ப
கைடஇ ெயன்

ெபா ளாயின்

பாட மி த்தல் ேவண் ம்: "ஊக்கறக் கைடஇ" (பதிற் 31) எனவ தல்

காண்க. ெசகுத் வ வாைனச் "ெசகுக்கும்" என்றார். கூர்த்த எஃகம் என இைய ம்;
ெவந்திற்ெலன்ப இைடநிைல. விைளப் ெவன்பதைன விைளத்ெதன்பதன்
திாிபாக்காதவிடத் , காைளயாயினான், அதைனத் திாித் க் ெகாண்
என்ப

ேபாந்த ெபா ளாகக் ெகாள்க. கா

வாராநின்றான்

தல், ெவற்றி காண்ப . காணிய:

ெசய்யியெவன் ம் விைனெயச்சம். உைர, லவர் பா ம் கழ். கைரைய
ேமாதியைலக்கும் கடற்றிைரகைள அக் கைரயினின் ெசல் ம் ேதாணி ேபாழ்ந்
ெசல்வ ேபால, எம் ைடய தாைனெயா ெபாரற்கு அவ ைடய அணியணியாய்த்
திைரத் வந்த தாைனைய யான் பினந் ெசன் யாைனகைள ெயறிந்ேதன் என
உவமம் விாித் ைரத் க் ெகாள்க. "தட ங் கய ம் நளி ம் ெப ைம" (ெதால். உாி. 28)
என்பதனால் ெபாிய தைல ெயன்ற ம் உண் . களி பட்டவழிப் பி யாைனகள்
லம்ம ெமன்றார்: "யாைனம ம், ல்லார் பி
யாைன பட்ட களத் " ( றத். 1433) என்

லம்பத் தன் கண் ைதத்தேத, பல்

பிற ம் கூ வ

நச்சினார்க்கினியர் இதைனக் "குதிைர நிைல" ெயன்
எ த் க் காட் வர்.
----------

ம்,

காண்க.
ைறக்கு (ெதால். றத். 17)
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304. அாிசில்கிழார்
ேவந்தர் இ வர் ம்ைப சூ ப் ேபார் உடற்றினர். ேபார் நிக ங்கால், களஞ்ெசன்
ேபார் ெசய்யேவண் ய ைறவரப்ெபற்ற தாைனத் தைலவெனா வன் ஆங்குள்ள
குதிைரக ள்விைரந் ெசல் ம் வன்ைம ைடய குதிைரையத் ேதர்ந் அதைனத்
தான் இவர்ந் ெசல்லக் க தி ஒப்பைன ெசய் ெகாண்
ந்தான். பைகவ ைடய
ஒற்றர் அவன் ெசயைல ஒற்றிச் ெசன் தங்கள் பாசைறயில் உள்ள
தைலவர்கைளக்கண் , ேபார்க்கு வ ம்
ேநற்

ைற ைடய

நம் பைட ர ட் சிறந்ேதாெனா வன் எறிந்

ரர் தைலவன் தைமயைன
ெகான்றான்; அ

கண்

அத்தைலவன், "என் தைமயைன ெயறிந்தவன் எவேனா அவைன ம் அவன்
தம்பிைய ம் நாைளக் ெகான்றல்ல உண ெகாள்ேளன்" என் ெந ெமாழி
கூறினன்; கூறியவாேற இன் "தனக்குாிய குதிைரைய யாராய்ந்
ெகாண்
க்கின்றார்" ெனனத் ெதாிவித்தனர். அவ் ைரகைளக் ேகட்
ந்த
பாசைறயி ள்ளார் "அவன் கூறிய இரண்டாகா" ெதனத் தம் ட்
ேபசிக்ெகாண்டேதா அஞ்சி ந க்க ம் ெகாண்டனர். இச் ெசய்திையச்
சான்ேறாராகிய அாிசில்கிழார் அறிந்தார். அவர் அத்தாைனத்தைலவைன ன்ேப
அறிந்தவராத ன் அவன் பாற்ெசன்றார்; அவர் ேகள்வி ற்றவாேற, அவன் தனக்குாிய
குதிைரையப் பண் தற்கு விைரகுவ கண்டார்; மாற்றா ைடய ஒற்றர் இவண் வந்
ஒற்றிக்ெகாண் தம் பாசைறக்குச் ெசன் ைரத்த ம் அப் பாசைறெயார் அஞ்சி
ந ங்கின ம் அவற்கு எ த் ைரப்பவர், இஃ அத் தைலவன் கைழ நிைலநாட் ம்
நீர்ைம ைடயதாதைல ெயண்ணி இப்பாட் ைனப் பா
ள்ளார். ேபார் ெசய் ம்
ேவந்தர் ெபய ம் தாைனத்தைலவன் ெபய ம் கிைடத்தில.
ெகா ங்குைழ மகளிர் ேகாைத சூட்
ந ங்குபனி கைளஇயர் நாராி ப கி
வளிெதாழி ெலாழிக்கும் வண்பாிப் ரவி
பண்ணற்கு விைரதி நீேய ெந ைத
எம் ற் றப்பிேயான் றம்பிெயா ெடாராங்கு
நாைளச் ெசய்குெவ ைமெரனக் கூறிப்
ன்வயி ற த்த ஞ் ெசல்லான் பன்மான்
கட ெமன்ப ெபாிேத ய ேகட்
வலம்ப
ரசின் ெவல்ேபார் ேவந்தன்

5

இலங்கி ம் பாசைற ந ங்கின்
றிரண்டா காதவன் கூறிய ெதனேவ.

10

------திைண ம்

ைற

மைவ. அாிசில்கிழார் பா ய .
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உைர: ெகா ங்குைழ மகளிர் ேகாைத சூட்
மாைல சூட்

- வைளத்த குைழயணிந்த ேதவியர்

மகிழ்விக்க; ந ங்கு பனிகைளஇயர் நாராி ப கி - ந க்கத்ைதச் ெசய் ம்

குளிைரப் ேகாக்குதற்காக நாரால் வ க்கப்பட்ட நறைவ ண் ; வளி ெதாழில் ஒழிக்கும்
வண்பாிப் ரவி - காற்றின் க ைமையத் தனக்கு நிகராகாைம ெசய் ம் வளவிய,
ெசலைவ ைடய குதிைரைய; பண்ணற்கு விைரதி நீ - ேபார்க்ேகற்பச் சைமத்தற்கு
விைரகின்றாய் நீ; ெந ைத - ேநற் ; என் ன் தப்பிேயா ம்; நாைள ஒராங்கு
ெசய்குெவன் அமர் எனக் கூறி- நாைள ஒ ேசரப் ெபா
அழிப்ேபன் என்
வஞ்சினம் கூறி; ன் வயி
தா

அ த்த

ம் ெசல்லான் - வயிற் ப் பசிதீரச் சிறி ண

ம் உண்ணானாய்; பன்மான் ெபாி

கட ம் என்ப - பல குதிைரகைள ம் ெபாி ம்

ஆராய்கின்றான் என ஒற்றர் கூ வர்; அ
வலம்ப

ெவல்

ம் ேபாைர

ேகட்

ைடய ேவந்

- அவ் ெவாற் ைர ேகட் ;
ைடய; இலங்கி ம் பாசைற -

விளங்குகின்ற ெபாிய பாசைறயி ள்ளார்; அவன் கூறிய இரண்டாகாெதன
ந ங்கின் - அவன் கூறிய வஞ்சினம் ெசால்ேவ ெசயல்ேவெறன
இரண்டாகாெதன்
சூட்

ந ங்குகின்றனர்; எ -

.

ெயன்றதைனச் சூட்டெவனத் திாிக்க. தன்ைன ண்டார்க்கு ெவம்ைம

ண் பண்

வ பற்றிக் கள்

ண்டதைன, "ந ங்குபனிகைளஇயர் நாராி ப கி"

ெயன்றார்.அமர்ெசய்குவெனன்ற , அமாில் ெகால்ேவெனன் ம் குறிப்பிற் .
இ வைர ம் ெகான்றல்ல உண ெகாள்ேளெனன் ம் குறிப்பிற் . இ வைர ம்
ெகான்றல்ல உண ெகாள்ேளெனன வஞ்சினம் கூறினைம விளங்க
‘ ன்வயிற த்த ம் ெசல்லான்; என்றார். உணவின
ன்ைம வயிற்றின் ேமனின்ற .
ன்ைம ஈண் ச் சி ைம ேமற் . பைகேவந்தைன "வலம்ப
ரசின் ெவல்ேபார்
ேவந்தன்" என்ற

இகழ்ச்சிக் குறிப் . நீ சூட்டப்ப கி விைரதி; கட ம் என்ப; அ

ேகட் ப் பாசைற, இரண்டாகாெதன ந ங்கின்
ஆகுெபயர்.
விளக்கம்: ேபார்க்குச் ெசல்
வழிவி வ

பண்ைடேயார்

ம்

என விைள

ெசய்க. பாசைற:

ரர்க்கு அவர்தம் மகளிர் சாந்தணிந்

ைற. அ

சூட் " ெயன்றார்; ஆகலாற்றான் சூட்

மாைலசூட்

விளங்க, "ெகா ங்குைழ மகளிர் ேகாைத
ெயன்ற

சூட்டெவனத் திாிக்கப்பட்ட . குளிர்

காலத்திற் ேபார்க்குச் ேசறல் ேதான்ற, "ந ங்குபனி கைளஇயர் நாராி" ப கினாெனன
அறிக. நாரால் வ க்கப்ப வ

பற்றிக் கள் "நாராி" ெயனப்பட்ட . ( றம். 24)

என்பதனலறிக. விைரந்ேதகுந் ெதாழி ல் காற் ச் சிறந்ததாயினம், அதன்
ெதாழி

ம் குதிைரயின் ெசலவாகிய ெதாழில் ேமற்ப மா

ெலாழிக்கும் ரவி" ெயன் ம், ஒழித்தற்கு ஏ

விளங்க, "வளிெதாழி

கூ வார், "வணபாிப் ரவி" ெயன் ம்
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கூறினார். இத்தைகய குதிைரையத் ேதர்ந்

அதைன யிவர்ந்

ேபார்க்குச்

ெசல்லக்க தி அதைனச் சைமக்கின்றானாகலான், "பண்ணற்குவிைரதி நீ" என்றார்.
நின் விைரைவ ஒற்றிக்கண்ட ஒற்றார் ேவறாகக் க தித் தம் பாசைறேயார்க்கு
உணர்த்தினெரன்பார், "ெந ைத...என்ப" என்றார். "இன்றினி

கர்ந்தனமாயின்

நாைள, மண் ைன யிஞ்சி மதில்கடந் தல்ல , உண்குவ மல்ேலம் காெவனக் கண்ணி
கண்ணிய வயவர் ெப மகன்" (பதிற். 58) என்

வஞ்சினம் கூ வ

மறவர்

இயல்பாத ன், பைகவெராற்றர் இவ்வா க திக்ெகாண் ெசன் பாசைறேயார்க்
குைரத்ெதாழிந்தனெரன் ெகாள்க. வலம்ப
ரச என்றதற்குத் தன் ழக்கத்தாேல
பைக ேவந்தர் ெவ விேயாடப்பண்ணித் தன்ைன ைடய ேவந்தர் ேபாைரச் ெசய்யாேம
ெவற்றி ேதாற் விக்கும் ரசு என் உைர கூ த
ண் . ெவல்ேபார் என்றதற்கு
இ கா ம் ெசய் ேபாந்த ேபார்களிெலல்லாம் ெவற்றிேய ெபற் ச் சிறந்த ேபார்
என்

உைரத்த

ண் . இவ்வைகயால் ேபார்ப் கழ் விள்கும் பாசைற ெயன்பார்,

"இல்ங்கி ம் பாசைற" ெயன்றார். என்ற , இத் ைணச் சிறந்த பைகவ ம் நின்
விைர கண் அஞ்சி ந க்கு கின்றனர் என்றவாறாம்.
----------305. ம ைர ேவளாசான்
ேவள் சான் என் ம் ெபயர் ேவளாசான் என ம விற் . ம ைரயில்
பார்ப்பனாிைடேய ேவள்வித் ெதாழிற்கு ஆசானாக இ ந்ததனால் இவர் ம ைர
ேவளாசான் எனப்ப வாராயினர். ேவள்வி ேவள் என ம் வழங்கும் "விழ ம்
ேவள் ம் வி த்தெலான்றின்ைமயால்" (சீவக. 138) என்

ேதவர் வழங்குவ

காண்க.

‘இவர இயற்ெபயர் இறந் ேபாயிற் . ஒ கால் ேவந்தாிைடேய ேபார்க்குாிய
பைகைம ண்டாயிற் . இ ேவந்த ம் ேபார்க்கு ேவண் ம் பைடகைளத்
ெதாகுத்தனர். இ வ ம் ேபார்க்ெகழாவா தகுவன கூ தற்குப் பார்ப்பாெனா வன்
தனாய்ச் ெசன்றான். ற்பட்ட ேவந்தைனயைடந் தக்க கூறி அவன ேபார்
ேவட்ைகைய மாற்றினான். பின் அவ ைடய மாற்றானாகிய ேவந்தைன
யைடந்தான். அைதற்குள், நாட் ல் ேபார்ப் பைற ழங்கிற் . தாைன ர ம்
ெதாகுவாராயினர். பைகவர் மதில்ேகாடற்ெபா ட் ஏணிக ம் மதில்
காத்தற்ெபா ட் ச் சீப் க ம் நன்கைமந்தி ந்தன.
ேபாந்த பார்ப்பான் இரவில்
ேவந்தைனக் கண் ேபாைரக் ைகவிடற்கு ேவண் வன பல ம் சு ங்கச் ெசால்
விளக்கினன். ேவந்தன் உடன் பட்டான்; வி ந்த

ெபா

; ஏணி ம் சீப் ம்

கைளயப்பட்டன; தாைன ரைரத் தத்தம் மைனேயகுமா ேவந்தன் பணித்தான். அ
கண்ட ேவளாசா க்கு அப் பார்ப்பான் தின்பால் வியப் மிகுந்த . அதைன இப்
பாட் ன் கட் ெபா ளாக ைவத் ைரத் ள்ளார்.
வயைலக் ெகா யின் வா ய ம ங்குல்
உயவ
ர்திப் பயைலப் பார்பபான்

74
எல் வந் நில்லா
க்குச்
ெகால் ய ெசால்ேலா சிலேவ யதற்ேக
ஏணி ஞ் சீப் மாற்றி
மாண்விைன யாைன மணிகைளந் தனேவ.

5

--------திைண: வாைக;

ைற; பார்ப்பன வாைக. ம ைர ேவளாசான் பா ய .

உைர: வயைலக் ெகா யின் வா ய ம ங்குல் - வயைலக் ெகா
இைடயிைன ம்; உயவல் ஊர்தி - வ த்தத்தால் ஊர்ந்
நைடயிைன ம்; பயைலப் பார்ப்பான் - இளைமயிைன
வந்

நில்லா

க்கு - இரவின்கண் வந்

ேபால வா ய

ெசல்வ ேபா

ம்

ைடய பார்ப்பான்; எல்

நில்லாமல் உள்ேள ெசன் ; ெசால் ய

ெசால்ேலா சில - ெசால் ய ெசாற்கேளா பலவல்ல சிலேவ; அதற்கு - அதன் பயனாக;
ஏணி ம் சீப் ம் மாற்றி - ஏணிைய ம் சீப்ைப ம் நீக்கி; விைனமாண் யாைன ம் மணி
கைளந்தன் - ேபார் பல ெசய் மாட்சிைமப்பட்ட யாைனகைள ம் அவற்றின் பக்கத்ேத
கட்டப்பட்ட மணிகைள ம் நீக்கிவிட்டனர்; எ வயைலக்ெகா
ஊர்தி; ஈண்

.

இக்காலத்ேத வசைலக்ெகா ெயன வழங்கும். ஊர்ந்

ெசல்வத

நைடக்காயிற் . இதைனக் "குந்தி மிதித் க் கு நைட ெகாண் "

ெசல் தல் என்பர் ேபராசிாியர். "ெசால் ய ெசால்ேலா சிலேவ" என்றதனால்,
ெசய்யப்பட்
ந்த ஏற்பா கள் பல ெவன்ப விளங்கற் . மதில் ேகாடற் ேகணி ம்
மதில் வாயிைலக் காத்தற்குச் சீப் ம் க விகளாம். சீப்ெபன்ற , உள்வாயி ல் கத க்கு
என்ப ம், ஏைனப் பைட வைகக

ம் கைலந்

தத்தம் இடம் ேசர்ந்தன என்ப ம்

ெபறப்ப ம். பார்ப்பான் வந் நில்லா
க்குச் ெசால் ய ெசால்ேலா சில; அதற்கு
மாற்றிக் கைளந்தன எனக் கூட் விைன
ெசய்க.
விளக்கம்: இ

பார்ப்பன வாைகெயனத்

ைற வகுக்கப்பட் ள ; பார்ப்பன

வாைகயாவ , "ேகள்வியாற் சிறப்ெபய்தி யாைன, ேவள்வியான் விறன் மிகுத்தன் "
( . ெவ. மா. 8 : 9) எனப் ப கின்ற . இ
சீாிதாம். பார்ப்பன

பார்ப்பன

ல்ைலயாவ : "கான்ம

நான்மைறேயா னலம் ெப கு ந

நிைல

ல்ைல ெபயன்றி ப்பின்

ந ந்ெதாியற் கழல் ேவந்த ாிகலவிக்கு,
ைரத்தன் " ( . ெச. மா. 8:18) என வ ம்.

இதன்கண் பார்ப்பான் வந் ெசால் ய ெசால் சிலெவன் ம், ேபாெராழிந்தெதன்றம்
கூ வ . இ பார்ப்பன ல்ைலயாதைல வற்
த் கின்ற . விைனமாண் யாைன
ெயன்ற , ேபார் விைனயில் நன்கு பயின்

மாட்சி ற்ற யாைன ெயன்றவா . "விைன

நவில் யாைன," "ெதாழில் நவில் யாைன," (பதிற். 82, 84) என்ற சான்ேறார்
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யாைனையச் சிறப் த்தல் காண்க. "வயைலக் ெகா யின் வா ய ம ங்குல் என்
றப்பாட் ல் அந்தணன்

ெசன்றவா

ம்

உணர்க" (ெதால். அகத்,26) என் ம் "இ

த ைர ேகட்ட அகத் ழிைஞேயான் திறம் கண்ேடார் கூறிய " (ெதால். ற்த். 12)
என் ம் நச்சினார்க்கினியர் உைரப்பர்.
-------306. அள்

ர் நன் ல்ைலயார்

நல் ைசப் ைம ெமல் யலா ள் நன் ல்ைலயா ம் ஒ வர். இவர ஊர் அள் ர்
என்ப . தஞ்ைச மாநாட்
ள்ள தி வாலங் காட் ற்கும் அள் ெரன்ப ெபயெரன
அவ் ர்க் கல்ெவட்

( A. R. No. 79 of 1926) கூ கிற . தி ெநல்ேவ க் ேகாயில்

கல்ெவட்ெடான்றில் ( S.I.I. Vol.V.No.438) அள்
"ெகாற்றச் ெசழியன் பிண்ட ெநல் ன் அள்

ர் ஒன்

காணப்ப கிற . இவ ம்,

ர்" (அகம். 46) என்

பாண் யைனக்

குறித் ள்ளார். ஆதலால், இவர் பாண் நாட் அள் ாினெரனத் ெதளியலாம்.
தைலமகெனா வன் கற் ைடய மைனயாெளா இல்
ந் நல்லறஞ் ெசய்
வ ைகயில் றத்ெதா க்க ைடயனானான். அதனால் அவன் மைனயாட்
வ த்த ண்டாயிற் . அவள் உடல்நலம் குைறந்த ; ேமனி நல ம் வா ய . அ
கண்ட ேதாழி அவள வ த்தம் நீங்கற்ெகன அவைனக் ெகா ைம கூறினாள்.
தைலமகேளா அ

ெபாறா ," நன்னலம் ெதாைலய நலமிகச் சாஅய், இன்

யிர்

கழியி ம் உைரயல், அவர் நமக்கு அன்ைன ம்;அத்த ம் அல்லேரா" (கு ந். 93)
என்றாெளன நன் ல்ைலயார் பா வ அவர சான்றாண்ைமயச் சிறப் றத்
காட் கின்ற . ஒ கால் நன் ல்ைலயார் கா ேசர்ந்த நாட் க்குச் ெசன் ஒ
மறக்கு மகைளக் கண்டார். அவள் தன் கு யின் ன்ேனார் கழ் நிலவப் ெபா
ந கல்லாகிய அறிந் அவர் ந கல்ைல நாேடா ம் தவறாமல் வழிபட் வந்தாள்.
அவ் வழிபாட் ல், அவள், தான் நா

ம் வி ந்தினர் வரப்ெப தல் ேவண் ம் என் ம்,

தன் ெகா நன் ேபாாில் ெவன்றிெப க ெவன் ம், ேபார் ெசய் ம் பைக ேவந்த ம்
உண்டாக ேவண் ெமன் ம் ேவண் க் ெகாண்டாள். அவள் ெசயல்மாண் கண்
வியப் ற்ற நன் ல்ைலயார் இப் பாட் ைனப் பா
ள்ளார்.
களி ெபாரக் கலங்கு கழன் ள் ேவ
அாி ண் கூவ லங்கு ச் சீ ர்
ஒ ெமன் கூந்த ெலாண் த லாிைவ
ந கற் ைகெதா
பர ெமா ய
வி ந்ெததிர் ெப கதில் யாேன ெயன்ைன ம்
ஓ...ேவந்தெனா
நா த வி ப்பைக ெயய் க ெவனேவ.
--------
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திைண: அ , ைற:
உைர: களி

தின் ல்ைல. அள்

ெபாரக் கலங்கும் - களி

ர் நன் ல்ைலயார் பா ய .

ப ந் ழக்கக் கலங்கிச் ேசறாகும்; அாி ண்

கூவல் - உண் ம் நீர் அாிதாகிய நீர்நிைல ம்; ள் கழல் ேவ இங்கு ச் சீ ர் ள்ைள ைடய கழற்ெகா யாலாகிய ேவ சூழ்ந்த அழகிய கு கைளம ைடய சிறறி
ாில் வா ம்; ஒ ெமன் கூந்தல் ஒண்

தல் அாிைவ - தைழத்த ெமல் ய

கூந்தைல ம் ஒள்ளிய தைல
ைடய அாிைவயாவாள்; ஒ யா ந கல்
ைகெதா
பர ம் - நா ம் தவிராமல் ந கல்ைலக் ைககூப்பித் ெதா
வழிபடா
நின்றாள்; வி ந்ெததிர் ெப க யான் - வி ந்தினர் எதிர்வரப் ெப ேவனாக யான்;
என்ைன ம்-என் ெகா ந ம்...ேவந்தெனா நா த வி ப்பைக எய் க என ேவந்த
எ- .

ம் மண்ணாைசயால் அவன் உண்டாக்கும் ெபாிய ேபா ம் உண்டாகுக என் ;

கலங்கும்கூவல், ேவ ச்சீ ர் என நிரல்நிைறயாகஇையக்க. கழல்
கிடந்தவாேற ெகாண் கழற் ெகா யாகிய ள்ைள ைடய ேவ
ெயன் ைரப்பி

மைம ம், ஒ யா

ள்ேவ

ெயனக்

பர ம் என இைய ம். எதிர்ெப தல் -

எதிர்ெகாண்ேடாம் தல். இல்லற மகளிர்க்கு நல்லறமாக ன், வி ந்ெததிர் ெப கதில்
ெலன ம், ேவந்த ம் நா த ம் பைக ம் உண்டாவதால் கணவற்கு மறப் க ம்,
வி ந்ெததிர் ெப தல் த ய அறங்கட்கு ேவண் ம் ெபா
ம் உண்டாத ன்
வி ப்பைக ெயய் கெவன ம் வி ம்பிப் பரவினாள். பைக: ஆகுெபயர்
"மா ெகாள்மன்ன மவாழியர் ெந ேத" ( றம். 172) என் பிற ம்
விைழந்தவா காண்க. சீ
கூட்

விைன

விளக்கம்:

ர் அாிைவ. ெப க, எய் கெவன் ஒ யா

பர ம் எனக்

ெசய்க. தில், விைழவின்கண் வந்த .
தில்

ல்ைலயாவ " அடல்ேவ லாடவர்க் கன்றி ம் அவ்வில், மடவரன்

மகளிர்க்கு மறமிகுத்தன் " ( . ெவ. மா. 8:21) என வ ம். மறக்கு மக்கள் வா ம்
ஊராத ன், "அங்கு ச்சீ

ர் என் ம், ந கல்ைலத் ெதய்வமாகக் க தி வழிப தல்

மரபாத ன், "ந கல் ைகெதா
பா ய த

ஒ யா

பர ம்" என் ம் கூறினார். "அ ம் கழ்

ேநானா, தி ம்ைப ள் ைவகிற்றி ந்த - க ம்ெபா , ைகவண்

கு சில்கற்ைகெதா

உச் ெசல்பாண, ெதய்வமாய் நின்றான் திைசக்கு" ( . ெவ. மா.

10:13) என் பிற ங் கூ தல் காண்க. "கற் ங் காம ம் நற்பர் ெலா க்க ம்,
ெமல் யற் ெபாைற ம் நிைற ம் வல் தின் வி ந்
றத் த த ம் சுற்ற ேமாம்ப
பிற

மன்ன கிழேவாண் மாண் கள்" (ெதால். கற். 11) என்

"வி ந்ெததிர் ெப கதில் யாேன" என வி ந்ேதாம்பல் விதந்

ம்.

ஆசிாியர் கூ த ன்,
கூறப்பட்ட . பைகைய
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ேவறலால் நா ம் ெசல்வ ம் ெபறப்ப தலால். "நா த வி ப்பைக" ெயன்றார்.
எஞ்சா மண்ணாைசெகாண் ெசய் ம் வஞ்சிப்ேபார் நா த பைகெயனப்ப கிற .
மறக்கு மகளின் ெசயைல வியந் கண்ேடார் கூறிய . ஏட் ல் இதன் அ யில் "இ
கண்ேடார் கூற் " ◌்என்ெறா குறிப் த் காணப்ப கிற . இப் பாட் இைடேய
சிைதந் ள .
----------307. களிற் டனிைல.
ஒ ேபார்க்களத்தில் ஒ
ரன் பைகவர் யாைனகைளெயறிந் தா ம் இடம்
ெபயர்ந் இனிதியங்காதவா
ண்பட் நின்றான். அந்நிைலயி ம் தன்ைனத் தாக்க
வந்த களிற்ைறக்ெகான் தன் ேவந்தன் ெபா ட் உயிைர விட்டான். இங்ஙனம்
தாெனறிந்த களிற்ேறா ஒ
ரன் தா ம் உடன் ழ்ந் மாண்டானாயின்
அச்ெசயல் களிற் டனிைல ெயனப்ப ம். தன் ெபா ட் உயிர்ெகா த்த ரன
்ழ்ச்சிைய ேவந்தன் கண்டான். ழ்ந்த ரர் பல ம் ெப ம் கழ் நி வி
ெப வ
அவற்குப் ேபாின்பம் தந்த . இக்களத்தில் தா ம் ெபா
உயிர் ெகா த் ப்
கழ்ெப வதி

ம் சிறந்த

பிறிெதான் ம் இல்ைல ெயன ம், இ

லவர் பா ம்

கழ் விைளக்கும்; அப் கழ் ெபறலாிெதன ம் எண்ணினான்; எ ச்சி மிக்குக்
க ம்ேபார் உடற்றிக் காண்ேபார் ைகயற்றிைனய ழ்ந் ெப ைம ெபற்றான். அவன்
ெசயல் இப் பாட் ல் குறிக்கப்ப கிற .
ஆசா ெகந்ைத யாண் ளன் ெகால்ேலா
குன்றத் தன்ன களிற்ெறா பட்ேடான்
வம்பலன் ேபாலத் ேதான்
க்காண்
ேவனல் வாியணில் வாலத் தன்ன
கான கின் கழன் கு
அாியல் வான்குழற் சுாியற் றங்க
நீ ம் ல் ம் மீயா மணர்
யா மி ெலா சிைற டத்ெதா
றந்த
வாழா வான்பக் ேடய்ப்பத் ெத வர்

5

ேப யிர் ெகாள் மாேதா வ கண்
ெவஞ்சின யாைன ேவந்த மிக்களத்
ெதஞ்ச ற் சிறந்த பிறிெதான் றில்ெலனப்
பண்ெகாளற் க ைம ேநாக்கி
ெநஞ்சற ழ்ந்த ைரைம ேயாேன.

10

-------திைண:

ம்ைப ;

ைற: களிற் டனிைல...
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உைர: ஆசா ெகந்ைத யாண் ள்ள ெகால்ேலா - எமக்குப் பற்றாகிய எம் தைலவன்
எவ்விடத்ேத

ள்ளாேனா; குன்றத் தன்ன களிற்ெறா

களிற்ைற ெயறிந்

பட்ேடான் - மைலேபான்ற

அதேனாேட அவன் இறந்தான்; வம்பலன் ேபாலத் ேதான் ம் -

அயலான்ேபாலத் ேதான் கின்றாள்; உ க்காண் - அங்ேக அவைனப் பார்; ேவனல் ேவனிற் காலத்தில்; வாி யணில் வாலத்தன்ன - வாிகைள ைடய அணி ன
வாைலப்ேபான்ற; கான ஊகின் கழன் கு
ல் னின் ம் உதிர்ந்த பைழய

அாியல் - காட் டத்

ஊகம்

அாியாியாகத் திரண்டைவ; வான் குழல் காியல்

தங்க - ெபாிய தைலமயிாிடத் ச் சு ள்களில் தங்குதலால்; நீ ம் ல்

ம் ஈயா

நீைர ம் ல்ைல ம் ெகாடாமல்; உமணர் - உப் வாணிகரால்; யா ம் இல் ஒ
- யா மில்லாதேதாாிடத்ேத;

டத்ெதா

றந்த வாழா வான் பக

டம்பட்டதனால் ைகவிடப்பட்ட வா ம் திறனில்லாத ெபாிய எ
ேப யிர் ெகாள்

சிைற

ஏய்ப்ப ேபால; ெத வர்

ம் - பைகவ ைடய மிக்க உயிர்கைளக் கவர்வான்; அ

அச்ெசயைலக் கண் ; ெவஞ்சின யாைன ேவந்த

-

கண்

-

ம் - ெவவ்விய

சினத்ைத ைடயயாைனேவந்த ம்; இக்களத் எஞ்ச ல்சிறந்த பிறி ஒன்ற
இல்ெலன் - இக்களத்தில் இறத்த
ம் சிறந்த ெசயெலான் ேவறியா ம்
இல்ைலெயன்

க தி ம்; பண்ெகாளற்கு அ ைம ேநாக்கி - லவர் பா ம் பாட்ைட

ேவ

வைகயால் ெப த ன் அ ைம ேநாக்கி ம்; ெநஞ்சற

தன்

யிர்ேமல் ஆைசயின்றி

பட்ேடான்,

ழ்ந்

ெப ைம

ழ்ந்த ைரைமேயான் -

ைடயனாயினான்; எ -

.

யாியல் சுாிய ல் தங்குதலால், உ க்காண், வம்பலன்ேபாலத்

ேதான் ம்; வான்பகேடய்ப்பத் ெத வர் ேப யிர் ெகாள்

ம்; அ

கண்

ேவந்த

ம்

இல்ெலன ம் ேநாக்கி ம் ழ்ந்த ைரைமேயான்; ஆசா ெகந்ைத யாண் ளன்
ெகால்ேலா என மாறிக் கூட் விைன
ெசய்க. உமணரால் றக்கப்பட்ட
வான்பக தான் இ க்கும் சூழ ல் எத்தைக
ல் கிைடப்பி ம் அதைன
ண்ெடாழித்தல்ேபால இவ ம் தன்ைனச் சூழநின்ற பைகவர் எத் ைணப்
ெபாியராயி ம் அவைரக் ெகான் ேமம்பட்டாெனன்பார் "வான்பகேடய்ப்பத்
ெத வர் ேப யிர் ெகாள்

ம்" என்றார். ேப யிர், தன்ைன ெயாப்பா ம்

மிக்கா மாகிய பைகவ யிர். உமணர் பகட்ைடத்

றந்ததற்குத் காரணம் கூ வார்,

" டத்ெதா " என்றார். ஒ , ஆ
பின் ெபா ட் , வாழா வான் பகெடன்ற , தன்
சூழ ற்பட்டைவ ெயாழிந்தபின் பக இறப்ப ேபாலத் தன்ைன ெயதிர்ந்தவர்
பட்டபின் தா ம் பட்டான் என்ப எய் வித்த . டத்ெதா
றந்த பகெடன்ற
உவைமயாற்றால் களிெறா பட்ட இவ ம் ண்பட் நின்ற ெத வர் ேப யிர்
ெகாண்டாெனன்றறிக. இன்ேனாரன்ன அாிய ெசயல் லவர் பா ம் கழ்க்குாிைம ம்
அ ைம ம் உைடயதாத ன், "பண்ெகாளற் க ைம ேநாக்கி" ெயன்றார்.
தன்ெனஞ்ைசத் தனக்காக்கா

தன்ெபா ட் யிர்ெகா த்தா

க்காக்கி

ழ்ந்ததனால்,
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ெப வ பற்றி, " ைரைமேயான்" என் ம் கூறினார். ழ்ந்த ெவன்
காரணப்ெபா ட் ஆக்கவிைன விகாரத்தாற்ெறாக்க .

ம் ெபயெரச்சம்

விளக்கம்: களிற் டனிைலயாவ , "ஒளிற்ெறஃகம் பட ழ்ந்த, களிற்றின்கீழ்க்
கண்ப த் தின் " ( , ெவ. மா. 7:20) என வ ம். "தாைன யாைன" (ெதால். றத்.14)
என்ற சூத்திரத் க் "களிெறறிந்ெததாிந்ேதார் பா " என்றதற்கு இளம் ரணர் இதைன
ெய த் க் காட் வர். களிற்றின்கீ்ழ் ழ்ந்த உ ச் சிைதந் ேபானைமயின், "வம்பலன்
ேபாலத் ேதான் ம்" என்றார். ஏைனக் காலத்தாயின் மைழயா ம் பனியா ம்
நைனந்

மயிர் ப ந்

அணில் வால் ஊகம்
சு ண்ட தைலமயிர்.

ேவ படத் ேதான் வ

பற்றி, ேவனிற் காலத் த் ேதான் ம்

க்கு உவமம் கூறப்பட்ட . வால், வாலெமன வந்த . சுாியல்,

----------308 ேகா ர் கிழார்
ேகா ர் ெதாண்ைடநாட்

ஊர்க

ள் ஒன் . இப்ேபா

இ

ெசங்கற்பட்

மாநாட் ல் உள . ேசாழன் நலங்கிள்ளி, ேசாழன் குள ற்றத் த்

ஞ்சிய

கிள்ளிவளவன் த ய
ேவந்தர்கைளப் பா ச் சிறப் ப்ெபற்ற இவர், சீ ர்
மன்னன் ஒ வ க்கும் ெப ேவந்த ெனா வ க்கும் நடந்த ேபாெரான்ைறக்
கண்டார். சீ ர் மன்னன் ேகா ர்கிழார்பால் ேபரன் ம் ெப மதிப் ம்
உைடயனாதேலா ேபார் ாிவதி ம் ேபராண்ைம ெபற்றவன். அவன் ெபயர்
ெதாிந்தில . அப்ேபாாில் ெப ேவந்தன் குன் ேபா யர்ந்த களிெறான்றின்
ேம
ந் ேபார் ெசய்யச் சீ ராரசன் நிலத்தில் நின் ேபாாிட்டான். இ வ ம்
ேவற்ேபார் ெபா த காைலயில், சீ ர் மன்னன் தன் ேவைலச் சினந் ெதறிந்தான்; அ
ெசன் களிற்றின் ெநற்றியிற் பாய்ந் ஊ
விய ந்திற் . உடேன அவ் ேவந்தன்
தன் ேவைலச் சீ

ர் மன்னன்ேமல் எறிய, அஃ

அவன் மார்பிற்பட் த் ைதத்த .

அவன் அதைனத் தன் ைகயிேலந்திப் ெப ேவந்தன் யாைனைய எறிந்தானாக, அவ்
யாைனகள் அஞ்சிப் றங் ெகா த்ேதா ன. இதைனக் கண் மகிழ்ச்சி மிக்க
ேகா ர்கிழார் அச் சீ ர் மன்ன ைடய பாண க்கு அவன் மைனேயாள் கூறம்
கூற்றில் ைவத் க் கூ வாராய் இப் பாட் னனப் பா
ள்ளார்.
ெபான்வார்ந் தன்ன ாியடங்கு நரம்பின்
மின்ேனர் பச்ைச மிஞிற் க்குரற் சீறியாழ்
நன்ைம நிைறந்த நயவ பாண
சீ ர் மன்னன் சிறியிைல ெயஃகம்
ேவந் ர் யாைன ேயந்
கத் த ேவ;
ேவந் டன் ெறறிந்த ேவேல ெயன்ைன
சாந்தா ரகல ளங்கழிந் தன்ேற

5
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உளங்கழி சுடர்ப்பைட ேயந்திநம் ெப விறல்
ஓச்சினன் ரந்த காைல மற்றவன்
ன்றைல மடப்பி நாணக்
குஞ்சர ெமல்லாம் றக்ெகா த் தனேவ.

10

-------திைண: வாைக.

ைற:

தின் ல்ைல. ேகா ர்கிழார் பா ய .

உைர: ெபான் வார்ந்தன்ன ாியடங்கு நரம்பின் - ெபாற் கம்பியிைன ெயாத்த
க்கட்ஙகின் நரம்பிைன ம்; மின் ேநர் பச்ைச - மின்னைலப்ேபா

ம்

ேதா ைன ம்; மிஞிற் க் குரல் - வண் ைசேபா ம் இைசயிைன
ைடய; சீறி யாழ்
நன்ைம நிைறந்த நயவ பாண - சிறிய யாைழ இைசக்கும் லைம நிைறந்த ேகட்டார்
ெநஞ்சில் வி ப்பம் எ விக்கும் பாணேன, சீ

ர் மன்னன் சிறியிைல எஃகம் - சிறிய

ஊைர ைடய சிற்றரசன சிறி இைலைய ைடய ேவல்; ேவந் ர் யாைன ஏந்
கத்த - ெப ேவந்தன் ஊர்ந் வந்த யாைனயின் உயர்ந்த த ற்ைறத்
அதன்கண்ேண அ ந்திக் கிடந்த ; ேவந்

உடன்

எறிந்த ேவல் - ெப ேவந்தன்

சினந்ெதறிந்த ேவல்; என்ைன சாந்தார் அகலம் உளம கழிந்தன்

-

என்னிைறவ ைடய சாந்தணிந்த மார்பிற்ைறத் உ விச்ெசன்
; உளம் கழி
சுடர்ப்பைட ேயந்தி - மார்பி ள் உ விய ஒளிவிளங்கும் ேவைலப் பி ங்கிக்
ைகயிேலந்தி; நம் ெப விறல் - நம் ைடய மிக்க வ
ஓச்சினன்

ரந்த காைல - ஒக்கிச் ெச

பைகவனான ெப ேவந்த

பைடத்தவனான தைலவன்;

த்தியவிடத் ; மற்றவன் குஞ்சரெமல்லாம் -

ைடய களி கெளல்லாம்; ன்றைல மடப்பி

ல் ய தைலைய ைடய இளைமயான பி யாைனகள் கண்ட நா
றக்ெகா த்தன் - பின்னிட்

அஞ்சிேயா ன; எ -

நாண -

மா ;

.

பாண, எஃகம் கத்த ; ேவல் கழிந்தன் ; ஏந்தி ஓச்சினன்
குஞ்சரெமல்லாம் பி நாணப் றக் ெகா த்தன என விைன

ரந்த காைல,
ெசய்க. சீ

ர்

மன்னன் எஃகம், ேப ர் ேவந்தன் யாைனயின் ெநற்றியில் பி ்கவாராதப
அ ந்தியெதன்றதற்கு "ஏந்
கத்த " என ம், ேவந்தன் ேவல் எளிதிற்பி ங்கி
எறி ம் அளவில் மார்பிற் ெசன்ற ெதன்றற்கு "உளங்கழிந்தன்" ெறன ம் கூறினார்.
களி களின் றக்ெகாைட பி யாைனகட்கு நாணம் விைளத்தெதன்றதனால்
ேவந்தன்பட்ட இளிவர ெசால்லேவண்டாதாயிற் . என்ைனெயன் ம் நம்
ெப விறல் என் ம் கூறியதனால், இக் கூற்
இன்ேறல் தின் ல்ைல யாகாைம யறிக.

மைனேயாள் கூற்றாெமன

ணர்க.
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விளக்கம்:

தின் ல்ைலயாவ , "அடல்ேவ லாடவர்க் சுன்றி

மகளிர்க்கும் மறமிகுத் தன் " ( . ெவ. மா. 8:21) என வ ம். சீ
எனப்பட்டவன் தன் கணவன் என்ப

மவ்வில், மடவரன்
ர் மன்னன்

ேதான்ற, "என்ைன" என் ம், "நம் ெப விறல்"

என் ம் ஆர்வ ைடைம விளங்கக் கூறினாள். இக் கூற்றில் ேவந்தெனறிந்த ேவல், தன்
கணவன் மார் ளங் கழியச் ெசன்ற கூ ங்கால் அவல ணர்வின்றி மற ணர்ேவ
மிக்கு நிற்பக் கூ வ மைனேயாள மற நிைலைய எ த் க் காட் கிற . ேநர்
நின் எறிந்தி ப்பானாயின், ேவந்தன் ஒழிவ ஒ தைல ெயன்ப
"ேவந் டன்ெறறிந்த ேவல்" என்றார். உடன்ெறறிந்த ேவல் என்றதனால் ேவல்பட்
யாைன
ெச

ழ்ந்தெதன் ம், எனேவ ேவந்தன் சினந்

த்தினெனன் ம், அ

தா

ம் மார்பில் ெந

தன் ேவைலச்
ெசல்லா , சீ

ர் மன்னனால்

வாங்கி மீள மாற்றார்ேமல் எறியப்பட்டெதன்றற்கு, "உளங்கழி சுடர்ப்பைடேயந்தி
ஓச்சினன்" என் ம் கூறினாள். ேவந்
ம் ேபாியாைன ழ்ந்த கண்ட ஏைனக்
களி கள் அஞ்சிப் றக்ெகா த் ேதா ன ெவன் ம், அ கண் மடப்பி கள்
நாணினெவன் ம் கூறிய மறக்கு மகளின் மற மாண்ைபக் சிறப்பித் நிற்கிற .
----------309. ம ைர இளங்கண்ணிக் ேகாசிகனார்
இளங்கண்ணி ெயன்ப இவாின் தந்ைத ெபயர், டத்தாமக் கண்ணியார்,
ல்லாளங் கண்ணியார் எனச் சான்ேறார் பலர் இ ந்தி த்தல்ேபால இளங்கண்ணியார்
என்ெறா வர் இ ந் ள்ளார். இவர் தந்ைத சிறப் ைடய சான்ேறாரன்ைமயால்,
இளங்கண்ணியாெரன் கூறப்பட்ட இளங்கண்ணி ெயன்ேற
கூறப்பட்டனர்ேபா ம். இவர்க்குப் ேபார் ரர மறம் பா வதில் ெப வி ப் ண் .
இவர் பா னவாகப் பல பாட் கள் கிைடத்திலவாயி ம் இவ்ெவா பாட்ேட ேபாதிய
சான்றாகிற . ஒ
ரன் ேபாாில் பைகவர் பலைர ம் களி கள் பலவற்ைற ம்
ெகான்

குவிப்பதனால் மட் ல் சிறப் ைடயனாக

ல்ைல; அஃ

ரர் பலர்க்கும்

ெபா வாயைமந்த ெசயேல; தன் ேபார் நலத்தால் ேகட்ட பைகவர் உள்ளத்ேத
உட்குண்டமா ேமம்ப ம் ஒளிையப் ெப வேத சீாிதாம் என் இப்பாட் ல்
விதந்ேதா வ , இவர். அறத்தாற்றிற் ேபாராற்றிப் கழ் ெப ம் மறவர் மறத்ைத
நயப்பவெரன்ற நலத்ைத நாமறிய விளக்குகின்ற .

இ ம்
கஞ் சிைதய றி ெயான்னார்
இ ஞ்சமங் கடத்த ேலேனார்க்கு ெமளிேத
நல்லரா ைற ம் ற்றம் ேபால ம்
ெகால்ேல திாித மன்றம் ேபால ம்
மாற்ற ந்

ப்பின் மாற்ேறார் பாசைற
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உளெனன ெவ உ ேமாெராளி
வல யர் ெந ேவ ெலன்ைனகண் ண ேவ.
--------திைண:

ம்ைப:

உைர: இ ம்
பைடகள் வாய்ம ந்
அவர

ைற:

ழிலாட் . ம ைர இளங்கண்ணிக் ேகாசிகனார் பா ய .

கம் சிைதய ஒன்னார்
ஒ

த ய

ம்ப யாகப் பைகவைரக் ெகான் ; அ ஞ்சமம் கடத்தல் -

கடத்தற்காிய ேபாைர வஞ்சியா

ஏைன

றி - இ ம்பாலாகிய ேவல் வாள்
ெசய்

ெவல்

தல்; ஏேனார்க்கும் எளி

-

ரர் எல்லா க்கும் எளிதாகும்; நல்லரா உைற ம் ற்றம் ேபால ம் -

நல்லபாம் வா ம் ற் ப் ேபால ம்; ெகால்ேல
கண்டாைரக் ெகால்

ம் ஆேன

திாித ம் மன்றம் ேபால ம் -

திாி ம் மன் ெவளி ேபால ம்; மாற்ற ந்

ப்பின்

மாற்ேறார் - ெக தற்காிய வ யிைன ைடய பைகவர்; பாசைற உளன் என ெவ உம்
ஓர் ஒளி - பாசைறக் கண்ேண உள்ளான் எனக் ேகட் ெநஞ்சு ந ங்குதற்ேக வாகிய
சிறந்தேதார் - ஒளியான ; வலன் உயர் ெந ேவல் என்ைன கண்ணேத - ெவற்றியால்
உயர்ந்த ெந ய ேவைல ைடய என் தைலவன் பாேல

ள ;எ-

.

என்ைன கண்ணேத என எ த்ேதா த ன் ஏகாரம் ேதற்றம். மன்றம், ெகால்ேல
த
தற்கு ஆயர் சைமக்கும் ெபா விடம். ஒளியாவ "தான் உளனாய காலத்
மிக்குத் ேதான் த

ைடைம" என்பர் பாிேமலழகர்; "ஒளி ஒ வற்குள்ள ெவ க்ைக"

(குறள் 971) என்பர் தி வள் வர். கடத்தல் ஏேனார்க்கும் எளி ; ஒளி என்ைன
கண்ணேத என விைன
ெசய்க.
விளக்கம்: இ ம்ெபன்ற

ஆகுெபயரான் அதனாற் ெசய்யப்பட்ட ேவல், வாள்

த ய பைடகைளக் குறித் நின்ற . ஒன்னார் அ ஞ்சமம் என்ற , ஒன்னார்
ெசய் ம் ெவல் தற்காிய க ம்ேபார் என்ப ணர நின்ற . ஏேனார் ஒளியில்லாத
ஏைன மறவர். வ மிக்க ேபார் விலங்குக்கும் ஒளியில்லாத ேபார் மறவர்க்கும்
ேவ பா ன்ைமயின், விலங்குேபாலப் ெபா

ேவறல் மக்களாகிய மறவர்க்கு

எளிெதன்ற , வ
ம் ெவற்றி ம் உைடயனாதேலா மாற்றார் தன் ண்ைம ேகட்ட
ைணயாேன அஞ்சி ந ங்கத்தக்க சிறப் ைடயனாதல் அாிெதன்ப வற்
த்தற்கு
இச்சிறப் ஒளிெயனப்ப கிற . ஒ ங்கி யி க்குங்கால் உளதாகும் ஒளிக்குப்
பாம் ைற ம் ற் ம், ேபாெரதிர்ந்

நிற்க

ளதாகும் ஒளிக்குக் ெகால்ேல

மன்ற ம் உவமமாயின். "வாிமிடற்றர ைற ற்றத்தற்ேற நா
ேநாக்கா

ம், ரவலர் ன்கண்

இரவலர்க் க காதீ ம் வண்ைம, உைரசால் ெந ந்தைக ேயாம்

( றம். 329) எனச் சான்ேறார் கூ வ

காண்க. ெகால்ேல

திாி ம்

திாி ம் மன்றம்

ேர"
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அச்சந்த ம் தன்ைமத் ெதன்பைத, "ெகாள்வாைரக் ெகாள்வாைரக் ேகாட் வாய்ச்
சாக்குத்திக் "ெகாள்வார்ப் ெபறா அக் கு உச் ெசகில் காணிகா, ெசயிாிற் குைற நாளாற்
பின்ெசன்

நா , உயி ண்

ங் கூற்ற ம் ேபான்ம்" (க . 105) என்பதனாலறியலாம்.

ழிவாட்டாவ , "களங்க மிய பைட உளங்கழிந்த ேவல்பறித் ேதாச்சின் " ( . ெவ.
மா. 7, 16) என வ ம்: இப் பாட்
ஒளி ணர்த்த ன்,

ழிலாட் ன் விைளவாகப் பிறந்த

ழிலாட்ெடனப்பட்டெதனக் ெகாள்க.

--------310. ெபான்
ேவந்தாி வர்
க ஞ்சமர் ாிந்

யார்
ம்ைப சூ ப் ேபா டற்றினாராக, அப்ேபாாில் ன்னாளில்
ழ்ந்த ெப
ரெனா வ ைடய மகன் பைகவர் களி கள்

பலவற்ைறக் ெகான்றான். அக்காைல, பைகவர் எறிந்த அம்ெபான் அவன் மார்பில்
பாய்ந் ைதத் க்ெகாண்ட . ஆயி ம் அவன் அதைனப் ெபா ட்ப த்தா ேம ம்
ேபாைர நடத்தி
வில் தன் ைகக்ெகாண்ட ேகடகம் கீழ்ப்பட அதன்ேமல் ழ்ந்தான்.
அதைனக் கண்ட தாய், அவன
வ ந்தினாள். சிறி

பிள்ைளப்ப வ நிைலைமைய நிைனந்

ேபாதில் மறக்கு

மகளாகிய அவள் தன் மனத்ைதத் ேதற்றி,

"அனேமஇ இவன் பிள்ைளப் ப வத்தில் வள்ளத்தில் பாேலந்தி ண்பித்தேபா
உண்ணானகக் கண் சி ேகாைல ெய த் ஓச்சின காைலயில் நம்ைமக்கண்
அஞ்சினான்: இப்ேபா , இவன்

ன்னாள் ேபாாில்

ழ்ந்த ெபரவிரற்கு

மகனாதற்ேகற்ப, பல களி கைளக் ெகான்றதேனா அைமயானாய், தன் ேகடகம்
கீழ்ப்படத் தான் அதன்ேமல் வி்◌ாந் கிடக்கின்றான்: இைடேய தன் மார்பிற் ண்ணில்
பைகவர் எய்த அம்ெபான் ைதத்தி ப்பைதக் காட் யேபா யான் இதைனக்
க திற்றிேலன் என்கின்றான்: இவன் மறம் இ ந்தவாெறன்ேன! எனத் தனக்குள்
வியந் கூறிக்ெகாண்டான். இதைன நம் சான்ேறாராகிய ெபான்
யர்
இப்பாட்
ள் அழகுறப் பா
ள்ளார்.
பால்ெகாண் ம ப்ப
ண்ணா னாக ற்
ெசறாஅ ேதாச்சிய சி ேகா லஞ்சிேயா
யெவா வ ந் மனேன யினிேய
கர்நிறங் ெகாண்ட களிறட் டானான்
ன்னாள் ழ்ந்த ரேவார் மகேன
உன்னிெல ெனன் ம் ண்ெணான் றம்
மா ைள யன்ன கு மித்
ேதான்மிைசச் கிடந்த ல்லண ேலாேன.
-------
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திைண ம்

ைற

மைவ. ெபான்

யார் பா ய .

உைர: பால் ெகாண் ம ப்ப ம் உண்ணானாக ன் - ன் இளைமக் காலத்தில்
வள்ளத்தில் பாைல ேயந்திக் ைகயால் இவைனப் பற்றிக் ெகாண் வாயில்ைவத்
உண்பிக்க ம் உண்ணானாகேவ ெசறா அ ஓச்சிய சி ேகால் அஞ்சிெயா உள்ளத்ேத சினவாமல் றத்ேத சினந்தாற்ேபால் யான் ைகயில் ெகாண் ஓங்கிய
சி ேகா

க்கு அஞ்சி ண்டவனான இவன் ெபா ட் ; உயெவா

வ ந் ம் மனேன -

கவைலக்ெகாண் வ ந் கின்ற மனேம; இனி - இப்ெபா
; கழ்நிறங் ெகாண்ட
களிறட்டானான் ள்ளி ெபா ந்திய தைல ைடய யாைனகைளக் ெகான் ம்
அைமயானாய்; ண்ெணான் அம் உன்னிெலன் என் ம் - இைடேய மார்பிற்
ண்ணிடத் த்ைதத் க்ெகாண் நிற்கும் அம்ைபக் காட் ய வழி யான்
இதைனயறிேயன் என்ற ெசால்லாநிற்கின்றான்; மான் உைள யன்ன கு மி குதிைரயின் உைளமயிர்ேபா
- ேகடகம் கீழ்ப்பட அதன்ேமல்

ம் கு மி டேன; ேதால் மிைசக் கிடந்த ல்லணேலான்
ழ்ந்

கிடக்கும் ல் ய தா ைய ைடயான்; எ -

.

மனேன, உரேவார் மகன், களிறட்டானான் கிடந்த ல்லணேலான், அம்
உன்னிெலன் என் ம் எனக் கூட் விைன
ெசய்க. மகன் ழ்ந் கிடந்தைம
கண் வ ந் ம் ெநஞ்சிற்குக் கூ த ன், "உயெவா வ ந் ம் மனேன" என்றாள்.
அஞ்சுதல் உைடயாைன "அஞ்சி" ெயன்றாள். சி ேகாலஞ்சி ெயன்ற நிைனவால்
வ ந் கின்றைன; அவன் இப்ெபா
வ ந் தல் ஒழிக என்பதாம்.

அம் உன்னிலெனன்

விளக்கம்: பாைல வள்ளத்திற் ெகாண்

ம்; அதனால்

மகன் வாயில் ைவத் ண்பித்த காைலயில்,

அவன் விைளயர் வி ப்பால் பசியறியாத ம க்க ம்,அவ் வி ப்பத்ைத மாற்றிப்
பசிதீர ண்டல் ேவண் ம் காதலால் சி ேகால் ெகாண் அச்சு த் ம் தாய்ைமப்
பண்ைப, "பால் ெகாண் ம ப்ப ம் உண்ணானாக ன்: ெசறாஅ ேதாச்சிய
சி ேகால்" என்றார். தாயின் ெசய ல் ெசற்றமின்ைம ேதான்ற. "ெசறாஅேதாச்சிய"
எனப்பட்ட . ெகால் த ைடயாைனக் ெகால் ெயன்ப ேபால
அஞ்சுத ைடயாைன அஞ்சிெயனப் ெபயர் ெகா த்தார்.ெசறாஅச் சி ேகாற்
கஞ்சியவன் இ◌்ன் பைகவர் மார்பிெலறிந்த அம்பாகிய ெவய்ய ேகாற்கு அஞ்சா
" ண்ெணான்றம் உன்னிெலன் என் ம்"என வியந் கூறியவா . ன்னாளில்
ெபா
ழ்ந்த தந்ைதய ம் தன்ைனய ம் ஆகிய சான்ேறாைர"உரேவார்" என்றாள்.
"மா ைள யன்ன கு மிப் ல்லணேலான்" என்ற பிள்ைளைமச் ெசவ்வி ற்ற ம்
நீங்காைம ணர நின்ற . உன்னிலன் என் ம் பாடேவ பா ண் .
----------
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311. ஒளைவயார்
பலர்க்கும் பலவைகயி ம் ேப தவி ாிந்ெதா கிய ெப
ர ெனா வன்
ேபாெரான்றில் க ஞ்சமர் ாிந் ேமம்பட்டான். அவன் உதவி ெபற்றவர் பலர்
ேபார்க்களத்ேத யி ந்தனர்.அவைனப் பைகவர் திறத்
ரர் பலர் தம் ைடய
பைடகைளெயறிந் தாக்கினர். அவர் அைனவ ைடய பைடகைள ம் அப்ெப
ரன்
தன் ஒ ேகடகத்ைதேய ெகண் த த் ெவன்றான். கண் சிவந் தீப்ெபாறி
பறக்கேவேற ைண ேவண்டா அவன் ஒ வேன ெவன் மாண்
ம் சிறப்ைபக்
கண்டார் ஒளைவயார். அக்காட்சியால் அவர் உள்ளத்ேத உவைக மிகுந்
இப்பாட்
வில் ெவளிவ வதாயிற் .
களர்ப்ப கூவற் ேறாண் நா ம்
ைலத்தி கழீஇய ெவள் ள ைவ
தாெத ம கின் மாசுண வி ந்
பலர்குைற ெசய்த மலர்தா ரண்ணற்
ெகா வ மில்ைல மாேதா ெச வத் ச்
சிறப் ைடச் ெசங்கண் ைகயேவார்
ேதால்ெகாண் மைறக்குஞ் சால் ைட ேயாேன.

5

--------திைண: அ ;

ைற: பாண்பாட் . ஒளைவயார் பா ய ,

உைர: களர்ப்ப கூவர் ேதாண் - களர்நிலத் ண்டாகிய கூவைலத் ேதாண் ;
நா ம் லத்தி கழீஇய ெவள்ள ைவ - நாேடா ம் வண்ணாத்தி ைவத்
ெவ

த்த

ய ெவள்ளிய ஆைட; தா

எ

ம கின் மாசுண இ ந்

- எ ப்ெபா

பரந்த ெத வில் எ ம் அ க்குப்ப ய இ ந் ; பலர் குைற ெசய்த - பலர்க்கும்
இன்றியைமயாத ெசயல்கைளச் ெசய் தவிய; மலர் தார் அண்ணற்கு ெதா க்கப்பட்ட மாைலைய அணிந்த இத்தைலவ
- ேபார்க்களத்தில்

க்கு; ெச வத்

க்களால்

ஒ வ ம் இல்ைல

ைணயாக ஒ வ ம் இல்ைல; சிறப் ைடச் ெசங்கண் ைகய -

சிறப் ைடய கண்கள் சினத்தால் சிவந்
ைகெயழ ேநாக்கி, ஓர் ேதால் ெகாண்
மைறக்கும் சால் ைடேயான் - தன் ஒ ேகடகத்ைதக் ெகாண்ேட பைகவர் எறி ம்
பைடகைளத் த க்கும் வ யைமதி ைடயனா- ள்ளான்; எ -

.

அ ைவ, மாசுண இ ந் , பலர் குைறெசய்த அண்ணற்குச் ெச வந்
இல்ைல; சால் ைடேயானாயினன் என விைன
பலர்க்கு அவர் குைற

த்

ஒ வ ம்

ெசய்க ஆக்கவிைன வ விக்க.

உதவிய அண்ணல், உயிர்ேபாங்கா ம் பிறர் ெசய் ம்

ஓ தவி ம் ேவண்டானாயினன் என்பார், "ஒ வ ம் இல்ைல" ெயன்றார். சிறப் ைடய
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கண்ேணாட்டம் நிைறந்த கண்கள் சிவப்பச் சினந்
பைகவர் எறி ம் பல பைடகைளத் த த்த

தன் ஒ

ேதாைலக் ெகாண்

ன், "சிறப் ைடச் ெசங்கண் ைகய ஓர்

ேதால்ெகாண் மைறக்கும் சால் ைடேயான்" என்றார். சால் ைடேயான் என்ற , ஒ
ேதாேல அவற்கு அைமவதாயிற்ெறன்பைத வற்
த் கிற . மா ம் ஒ ம்
அைசநிைல. சால் ைடேயார் என்பேத பாடமாயின், சால் ைடேயார் ஒ வ ம்
இல்ைல எனக் கூட்
ைரத் க் ெகாள்க. இலரானைமக்குக் காரணம் அவ்வண்ணல்
"கூட்ெடா வைர ம் ேவண்டாக" ெகாற்ற ைடயன் என்ப என்க.
விளக்கம்: களர்நிலத்

ஊ ம் உவர்நீர் ஆைடயிற்பற்றிய மாசு ேபாக்கும்

இயல்பிற்றாதலால், ைலத்தி "களர்ப்ப

கூவல் ேதாண் " அ ைவ ெவ

க்கும்

ெதாழில் ாிவாளாயினெளன்க. ைலத்தி, வண்ணாத்தி. தா , கள். இன்றியைமயா
ேவண் வெதான் குைறெயனப்ப ம். மலர்த்தாெரனற்பால எ ைகேநாக்கி மலர்
தாரண்ணெலன நின்ற . தார் என்பைத ஆகுெபயராய் அ கிடந் விளங்கும்
மார் க்காக்கி, மலெரன்ற மார் க்கு அைடெயன்றாக்கி, தாரணிந் விளங்கும்
அகன்ற மார் என் ைரப்பி மைம ம். பிறர் ைண ேவண்டா தான் ஒ வேன
நின் ேபா டற் ம் மற மாண்ைபச் சிறப்பிப்பார், "ெச வத் ஒ வ மில்ைல
மாேதா" என இரங்குவார் ேபாலக் கூறினார். "தைலவன ஆற்றல் கூறியதானால்
பாண்பாட்டாயிற்" ெறன்ெறா
"ெவண்ேகாட்ட களிெறறிந்

குறிப் ஏட் ற் காண்ப்ப கிற . பாண்பாட்டாவ ,
ெசங்களத்

ழ்ந்தார்க்குக், ைகவல் யாழ்ப் பாணர்

கடனி த் தன் " ( , ெவ. மா. 7:11) எனவ ம்.
--------312. ெபான்

யார்

ஒ கால் சான்ேறார் கூட்டத்திைடேய ேபார்நிகழ்ச்சிபற்றி ம், அதன்கண் மக்கள்
ஈ பட் ப் ேபார் ெசய்வ பற்றி ம் ேபச்சுக்கள நிகழ்ந்தன. அக்கூட்டத் ச்
சான்ேறா ள் ெபான்
யா ம் ஒ வர். அவர் மறக்கு யில் பிறந் நல் ைசப்
லைமெபற்ற லவர் ெப மாட் யா ராதலால், மக்கள் நன்னைட ைடயராய்
இ த்தல் ேவண் ெமன்ற ேநாக்கங்ெகாண் அளி ம் ெதற ம் ாிவ ேவந்தர்க்குக்
கடன். ெதறல் குறித் ப் ேபார் உளதாமாக ன் அப்ேபார்க்குக் ெசன் ெவன்றி றப்
ெபா
ேமம்ப வ காைளயர்க்குக் கடன்: அவர்கைளப் ெபற் வளர்ப்ப தாயர்
கடன்: வள ம் மக்கள் அறிவா ம் ஆண்ைமயா ம் சான்ேறாராகச் ெசய்வ
தந்ைதக்குக் கடன் என எ த் ைரத்தார். அவர் கூறிய ஏைனச்
சான்ேறாரைனவர்க்கும் ெப மகிழ்ச்சிைய விைளவித்த . அ பலர்க்கும்
பயன்ப மா ெபான்
யார் மறக்கு மகெளா த்தியின் கூற்றில்ைவத் இப் பாட்
வ வில் தந் ள்ளார்.
ஈன்

றத் த த ெலன்றைலக் கடேன
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சான்ேறா னாக்குத றந்ைதக்குக் கடேன
ேவல்ப த் க் ெகா த்தல் ெகால்லற்குக் கடேன
நன்னைட நல்கல் ேவந்தற்குக் கடேன
ஒளி வா ள ஞ்சம்
க்கிக்
களிெறறிந் ெபயர்தல் காைளக்குக் கடேன.

5

-------திைண: வாைக;
உைர: ஈன்

ைற:

தின் ல்ைல. ெபான்

யார் பா ய .

றந்த தல் என் தைலக் கடன் - மகைனப் ெபற்

வளர்த் வி தல்

என்னிடத் க் கடைமயாகும்; சான்ேறானாக்குதல் தந்ைதக்குக் கடன் - அவைன
நற்பண் களால் நிைறந்தவனாக்குவ தந்ைதயால் உள்ள கடைமயாகும்; ேவல்
வ த் க் ெகா த்தல் ெகால்லற்குக் கடன் - அவ க்கு ேவண் ம் ேவைல வ த் க்
கூாிதாக்கித் த வ

ெகால்லன

கடைமயாகும்; நன்னைட நல்கல் ேவந்தற்குக் கடன் -

நல்ெலா க்கத்ைதக் கற்பிப்ப நாடா ம் ேவந்தன கடைமயாகும்; ஒளி வாள்
அ ஞ்சமம்
க்கி - விளங்குகின்ற வாைளக் ைகயிேலந்திச் ெசன் த த்தற்காிய
ேபாைரச் ெசய் ; களிெறறிந் ெபயர்தல் காைளக்குக் கடன் - பைகவர்
களிற்றியாைனகைளக் ெகான் ெவன்றி ெயா மீ வ காைளயாகிய மக
கடைமயாகும்; எ -

க்குக்

.

ெபற்ற தாய் பசியறிந்

உண ட்

உடம்ைப வளர்த்த ன், " றந்த தல்" என்றார்.

சான்றாண்ைம உயிேரா ைய ம் அைமதியாத ன், அதைனய த் ேதாதினார்.
நல்லாைர அன்

த்தி ம் அல்லாதாைர ஒறத் ம் நல்ெலா க்கம் நிலவச் ெசய்த ன்,

"நன்னைட நல்கல் ேவந்தற்கக் கடன்" என்றார். அ ஞ்சமத் அஞ்சா ெசன்
வஞ்சியா ெபா
பைகவர பைகைம ெயஞ்சாவைக ெவன் ேமம்ப தல்
மறக்கு யிற் பிறந்த மகன கடன் என்பைத வற்
த்தற்கு இ திக்கண்
ைவத்ேதாதினார்.
விளக்கம்: உறக்கம் வாி

ம் பசிெய க்கி

ம் குழந்ைதகள் அ மாக ன், அவற்றின்

பசிக்குறிப்பறிந் பா ட் ம் ஒட்பம் தாய்ைமயின் தனிப்ெப ஞ்சிறப்பாதலாம்,
மணிவாசக ம் "பானிைனந் ட் ந்தாய்" என் விதந் கூ வ காண்க. தாய்
உடைல ம் தந்ைத உடலகத்

நில ம் உயிரறிைவ ம் ஓம் ங் கடப்பாட் னராதலால்,

" றந்த தல்" தாய்க்குக் கடனாத ம், சான்ேறானாக்குதல் தந்ைதக்குக் கடனாத ம்
எ த்ேதாதப்பட்டன. அவ்வவ் ர்களி
க்கும் ெகால்லர் த ேயார்
அவ்வவ் ரவர்க்கு ேவண் வன ெசய்தல் ேவண் ெமன் ம் அய ர் ெசன் பணி
ெசய்வ குற்றெமன் ம் தற் குேலாத் ங்க ேசாழன் காலத் ம் ஒ
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கட் ப்பா

ந்தெதனத் தி

வைனயி

ள்ள கல்ெவட்ெடான்

( A. R. No. 205 of

1919) கூ வ ெபான்
யர்ாி இப்பாட் ன் கட் கடனாக வகுக்கும் ெகாள்ைகைய
வற்
த் கிற . ஈன்றான் த ேயார்க்கு ைறேய றந்த தல் தலாக ள்ள
ெதாழிற் பண் கைளக் கடனாகக் கூறிய அவற்ைற நன்குணர்ந் வ வா
ஆற்றல்ேவண் ம் என்றற்ெகன வறிக.
------------313. மாங்கு கிழார்
ேவந்தர் இ வர் ெபா த ேபார்க்களத்தில் சான்ேறார் பாராட் ப் கழ்தற்குாிய
ெவற்றி ெபற்

வாைகசூ

நின்றான் ஒ

தாைனத்தைலவன், அவன்

ேபராண்ைமேயயன்றிக் ெகாைடவண்ைம ம் ெபாி ைடயன்; ெகா த்தற்குாிய
ைகப்ெபா ள் மிக ைடயனல்லனாயி ம் தன்பால் வ ம் இரவலர் களி ம் ேத ம்
ேவண் னா ம், கைகவர் பால் உள்ளவற்ைறத் தான் உைடயான்ேபால வழங்கும்
உரேவானாவான். அவன் அவ்வா க தற்ேக வாகிய உள்ள நிைல இக ம்
பான்ைம ைடய தன் என அவன் தைலைமயின்கீழ் நின் ெபா ம் ரர் ேபசிக்
ெகாண்டனர். இதைன மாங்கு கிழார் ேகட்டனர். மாங்கு கிழார் பாண் யன்
தைலயாலங் கானத் க் ெச ெவன்ற ெந ஞ்ெசழியைனப் பல பாட் களிற் பாராட் ப்
பா மாங்கு ெயன் ம் ஊர்க்குச் கிழாராயினர். ம தெனன்ப இவர இயற்ெபயர்.
அதனால் இவர் மாங்கு ம தனாெரன் ம் கூறப்ப வர். பத் ப் பாட் ள் ஒன்றாகிய
ம ைரக் காஞ்சி ம் இவர் பா ய . இதனால் இவர் ம ைரக்காஞ்சிப் லவெரன் ம்
சான்ேறாரால் பாராட்டப்ெப வர் இவர் ெதன்பாண் நாட் வாட்டாற்
எழினியாதன் என்பவைன ம் பா
ள்ளார்.
அந்த நண்ணிய நா ெக ெப விறல்
ைகப்ெபா ள் யாெதான் மிலேன நச்சிக்
காணிய ெசன்ற விரவன் மாக்கள்
களிெறா ெந ந்ேதர் ேவண்
ங் கடவன்
உப்ெபாய் சாகாட் மணர் காட்ட
கழி ாி குன்றத் தற்ேற
எள்ளைம வின்றேவ ள்ளிய ெபா ேள.

5

--------திைண: அ ;

ைற: வல்லாண் ல்ைல. மாங்கு கிழார் பா ய .

உைர: அத்தம் நண்ணிய நா

ெக

ெப விறல் - வழிகள் பல ெபா ந்திய

நாட்ைட ைடயனாகிய ெபாிய வ மிக்க தைலவன்; ைகப்ெபா ள் யாெதான் ம்
இவன் - ைகயிேல ெபா ள் யா

ைடயனல்லெனனி

ம்;நச்சிக் காணிய ெசன்ற
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இரவல் மாக்கள் -ெபா ைள வி ம்பி அவைனக் காண்டற்கு அவன்பாற் ெசன்ற
இரவலர்; களிெறா

ெந ந்ேதர் ேவண்

ம் கடவன் -யாைன ம் ேத ம்

ேவண் னாராயி ம் பைகவர்பால் உள்ளவற்ைறக் காட் த் த ம் கடப்பா ைடயன்;
அவன் உள்ளிய ெபா ள் - அவன் அவ்வா த தற்ேகற்ப அவன் உள்ளத்ேத க
ம்
க த் ; உப்ெபாய் சாகாட் உமணர் காட்ட கழி ாி குன்றத் தற் - உப்ைபக்
ெகாண்ட ெசல் ம் வண் கைள ைடய உப் வாணிகர காட் டத்தாகிய கழி நீரால்
அைலக்கப்பட்ட குன்றம் ேபான்றதாய்; என் அைமவின்
பான்ைம ைடத்தன் ; எ மக்கள் இைடயறா

இகழப்ப ம்

.

அச்சமின்றி வழங்குதற் ேக வாகிய காவலைமந்த

நாெடன்பார்" அத்தம் நண்ணிய நா " என் ம், இத் ைணக் காவற் சிறப் ைடயவன்
ெப ஞ்ெசல்வ ைடயனல்லன் என்றற்கு "ைகப்ெபா ள் யா ம் இலன்" என் ம்,
அதனால் இரவலரக்கு இலெனன் ம் எவ்வம் உைரயாத அவர் ேவண் ம் களி ேதர்
த ய "களிெறா ெந ந்ேதர் ேவண்
ம் கடவன்" என் ம். கூறினார். இவன்
க

ம் கழ், ேபா டற்றிப் ெபா ளீட்

ம் ஈத் ம் ெபறற்குாித்தாயி

ம், அதனாற்

ச ப் றாத திண்ைம அவன்பால் உண்ெடன்றற்கு, "கழி ாி குன்றத்தற்றாய்
எள்ளைமவின்" ெறன்றார். ெப விறல், இலன், எனி ம் கடவன், உள்ளிய ெபா ள்
குன்றத்தற்றாய் எள்ளைம வின்ெறன மாறிக் கூட் விைன
ெசய்க.
விளக்கம்: வல்லாண்

ல்ைலயாவ , "இல்

ம் பதி ம் இயல் ங் கூறி,

நல்லாண்ைமைய நலமிகுத்தன் " ( , ெவ. மா, 8:23) என வ ம். "ெவறியறி சிறப்பின்"
(ெதால். றத். 5) என்ற சூத்ாித் "சீரசால் ேவந்தன் சிறப்ெப த் ைரத்தல்" என்றதற்கு
"ேவந்தர்க்கு உாிய கழ் அைமந்த தைலைமகைள ஒ வற்குாியவாக அவன்றன்
பைடயாள ம் பிற ம் கூ தல்" என் ைரத் , இப் பாட்ைட ெய த் க் காட் , "இ
பைடயாளர் கூற் . இதற்கு
ைட ேவந்தன் சிறப்ெப த் ைரத்தெலன் கூறின்,
அ ெபா விய ற் கூறலாகாெதன் ணர்க" என் கூ வர். நன்னீர்
உளதாயவிடத் ச் ெசல் ம் வழி பலவாதல் ேபாலப் பயன்ப ம் ெசல்வம் நிைறந்த
ெசல்வ ைற ம் நாட் ற்குச் ெசல்

ம் வழி பலவாமாதலால், "அத்தம் நண்ணிய நா

ெக ெப விறல்" என்றார; "உண்ணீர் ம ங்கின் அதர் பலவாகும்" ( றம். 204) என்
சான்ேறார் கூ வ காண்க. ஆண்ைமவாயிலாகப் ெப ம் ெபா ளத்தைன ம் ஓம்பர்
தீ ம் உயர்ந்த ெகாைட ைடயன் என்ப

விளங்க, "ைகப்ெபா ள் யாெதான்

மிலேன" ெயன் ம் இரவலர் வ ங்கால் ைகப்ெபா ளில்ைல யாயி

ம், வாடாத

ஆண்ைம ளதாக ன், பைகவ ைடய களி கைள ம் ேதர்கைள ம்
தான்ெகாண்டதாகத்
ெந ந்ேதர் ேவண்
சுட்டாக ம்

ணிந்த வழங்கும் சிறப் ைடயவன் என்றற்கு, "களிெறா
ம் கடவன்" என் ம் கூறினார். "ஒன்னாராெரயிலவர்

மெதனப், பாண்கட னி க்கும் வள்ளிேயாய்" ( றம். 203) என்

பிற ம்
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கூ வ காண்க. கழி ாி குன்றம், கழி சூழ்ந்த குன்றம். உமணர்க்குாிய ெசல்வ
வ வாயாகிய கழி சூழ்ந்த குன்றம் உப் விைள ம் நிலத்ேத ளதாயி ம்
ச யாைமயால் சிறப்

வ

ேபால, ெபா ளின்ைமயாகிய நிைலயி

ந்ேத

வள்ளன்ைம குன்றாத மனமாண்பால், எள்ளற்பாெடய்தாைம ேதான்ற, "எள்ளைம
வின் " என்றார்.
----------314. ஐ ர் டவனார்
ேபாாில் கழ் உண்டாகப் ெபா
ெவன்றி ேமம்பட்ட ரர்
தைலவெனா வைனப்பற்றி அவ ைடய ரர்கள் தம் ட் பாராட் ப்
ேபசிக்ெகாண்டனர். அதைனயறிந்த ஐ ர் டவனார் இப்பாட் ல் அவர் கூற்ைறத்
குறி்த் ள்ளார். அத்தைலவன் ேபாலேவ அவன் மைனவி ம் கழ் ாி ம்
நன்மாண் ைடயவள். ேபார் ைனயில் அவன் தாைனக்கு வரம்பாய் நின் ெபா ம்
ேவல் வன்ைமயால் ெந ம் கழ் ெபற்றவன். அவைனப் ேபால அவன் இ க்கும்
ஊரவ ள் ன்ேனார் பலர் க ம்ேபார் உடற்றிக் கன்னின்றைமயின், ந கற்கள் பல
அவன் ஊாில் உண் . ஊாில் இ க்குங்கால் அவன் ஊர் வா ம் கு க ள்
ஒ வனாய்த் தன் கு க்கடைன யாற் வான். ேபார் வாின் பைடயாய் நிற்கும் அவன,
ேபாாில் தன் ேவந்தன் ன்பெமய் வானாயின், அக்காைல ெகா
ம் பைட ங்
ெகாண் மண் ேமல்வ ம் பைகவர் தாைனக்குக் கற்சிைறேபால் தைடயாய் நின்
ெவன்றிெயய் ம் விறல்மிக்கவன் என இதன்கட் கூறி ள்ளார்.
மைனக்குவிளக் காகிய வா தல் கணவன்
ைனக்குவரம் பாகிய ெவன்ேவ ென ந்தைக
ந கற் பிறங்கிய வ
பறந்தைலப்
ன்காழ் ெநல் வன் லச் சீ ர்க்
கு
மன் ந் தாேன ெகா ெய த்
நிைறயழிந் ெத த தாைனக்குச்
சிைற ந் தாேனதன் னிைறவி
றிேன.

5

---------தினண ம்

ைற

மைவ. ஐ ர்

டவனார் பா ய .

உைர: மைனக்கு விளக்காகிய வா தல் கணவன் - மைனயின்கண் ஒளி ெசய் ம்
விளக்குப்ேபாலத் தன் மாட்சியால் கழாகிய விளக்கத்ைதச் ெசய் ம் ஒளிெபா ந்திய
தைல ைடய வட்குக் கணவ ம்; ைனக்கு வரம்பாகிய ெவன்ேவல் ெந ந்தைக ேபாாில் தன் பைடக்கு எல்ைலயாய் நின் காக்கும் ெவற்றி ெபா ந்திய ேவேலந்திய
ெந ய கைழ ைடயவ

மாகயி எம் தைலவன்; ந கல் பிறங்கயி உவ
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பறந்தைல - ந கற்களால் உயர்ந்த தைழகள் உதிர்ந்த பறந்தைலகைள ம்; ன்காழ்
ெநல் வன் லச் சீ ர் - ல் ய ெகாட்ைடைய ைடய ெநல் மரங்கள் நிற்கும்
ன்ெசய் நிலங்கைள
கு யாகி இ ப்பவ

ைடய சீ

ாின் கண் வா ம்; கு

ம் அவன்; தன் இைறவி

ம் தாேன - கு க

ள் ஒ

றின் - ேபாாில் தன் ேவந்தன்

ன்ப
ங்காலமாயின் அக்காலத்ேத; ெகா ெய த் நிைறயழிந் எ த
தாைனக்கு - ெகா ைய யர்த்தி நி த்தப்ப ம் நிைறக்கடங்கா
ந் ற் ெற ந்
வ ம் பைகவர் பைடக்கு; சிைற ம்தாேன - ேமற்ெசல்லாதப யாகக் கு க்கிட் த்
த த்

நின்

காக்கும் அைணயாய் நிற்பவ

ம் - அவேனயாம்; எ -

.

கணவ ம் ெந ந்தைக மாகிய தைலவன்கு
ம் தாேன, சிைற ம் தாேன எனக்
கூட் விைன
ெசய்க. வா தல் கணவன் என்ற தற்ேகற்பக் "கு
மன் ம்
தாேன" என் ம், ைனக்கு வரம்பாகிய ெந ந்தைக ெயன்றைத வ
த்தச்
"சிைற ம் தாேன" என் ம் கூறினார். மன் ம் உம்ைமம ம் அைசநிைல. ரர்
ெதாைக மிகுதி ம் மற மிகுதி ம் நி த்தப்ப ம் நிைறயழிதற்ேக . வி மெமன்ப
வி ெமனக் குைறந் நின்ற . பிறாண் ம் இவ்வாேற ெகாள்க.
விளக்கம்: மகளிர் தம் ைடய நற்குண் நற்ெசயல்களால் மாண் ற்ற விடத்
மைனகள் தாம் ெப வனநிைறந் இன்ப ெவாளி விளங்கப் கழ் ேமம்ப வ குறித் ,
மகளிைர "மைனக்கு விளக்காகிய வா தல்" என் சிறப்பித்தார். சிறப் ைடய
ஆண்மக்கைளப் பா மிடத் அவர் மைனவியைர ம் சார்த்திப் பாராட் வ
சான்ேறார் மர ; அ பற்றிேய "மைனக்கு விளக்காகிய வா

தல் கணவன்" என்றார்;

"அடங்கிய ெகாள்ைக ஆறிய கற்பின் ேதறிய நல் ைச வண்டார் கூந்தல்
ஒண்ெடா கணவ" (பதிற். 60) என் ம், "ெபண்ைம சான்ற ெப மடம் நிைலஇக்,
கற்பிைற ெகாண்ட கம ம் சுடர் தல் ைரேயாள் கணவ" (பதிற். 70) என் ம்
சான்ேறார் கூ வ காண்க. மைனவி மைனக்கு விளக்கமாய்த் திகழ, கணவன் ேபார்
ைனக்கு விளக்கமைமந்த வரம்பாய் நின்றான் என்றார். நன்மைனயாைள மணந்
கழ் ாிந்

வா ம் ஒ வன், மைனவாழ்

ேமற்ெகாள்வ

தன் கு ையச் சீர்ெபறத்

திகழ்வித்தற்காதலால், அதற்ேகற்பக் "கு
மன் ந் தாேன" ெயன்றார். நிற்ப நில்லா
பைடச்ெச க்கால் ேமேனாக்கி வந் தாக்கும் பைகவர் தாைனக்கு ன்னாக நின்
ெபா

ெவற்றி ெப

ெபா தழித்
-------

மாற்றால், அத் தாைன ேமேல ெசல்லாதவா

நிற்பதனால், "சிைற ந் தாேன தன் ேவந்தன் வி

விலக்கிப்

றிேன" என்றார்.
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315. அதியமான் ெந மான் அஞ்சி
அதியமான் ெந மான் அஞ்சி பைகவைர ெவன்ற ேமம்பட்

வாழ்ந்த காலத்தில்

அவன் அைவக்களத்தி
ந் சிறப் ச் ெசய்த சான்ேறாராகிய ஒளைவயார், அவன்
வாழ்க்ைக நலத்ைதச் சான்ேறார்க்கு அறிவிப்பாராய் இப்பாட் ைனப் பா
ள்ளார்
இதன்கண், "ெந மான் அஞ்சி, மிக ைடயனாயின் பிறர்க்கீத்

எஞ்சியைதத் தான்

உண்பான்; தான் ெகா த்தற்குக் கடைமப்பட்டவர்க்கு அவன் ெகா க்குமளவி

ம்

இரப்பவர்க்கு மிகுதியாகத் த வன்; திறனில்லாத மடவேரா ம் உடனி ந் ண்
மகி ம் எண்ைம ைடயவன்; மைனயிைறப்பில் ெச கிய தீக்கைடேகால்
கைடயாதேபா தீத்ேதான்றாதவா ேபாலத்தன் வ ேதான்றாதி ப்ப ம், கைடந்த
வழித் தீையத் ேதாற் விப்ப ேபாலப் ேபா ண்டாகியேபா தன் வ ையத்
ேதாற் விப்ப ம், அவன் பண் " என்பைதத் ெதளிவித் ள்ளார்,
உைடய னாயி ண்ண ம் வல்லன்
கடவர் மீ மிரப்ேபார்க் கீ ம்
மடவர் மகிழ் ைண ெந மா னஞ்சி
இல் ைறச் ெசாீஇய ெஞ ேகால் ேபாலத்
ேதான்றா தி க்க ம் வல்லன் மற்றதன்
கான் ப கைனெயாி ேபாலத்
ேதான்ற ம் வல்லன்றான் ேறான் ங் காேல.

5

-----தினண ம்

ைற

மைவ: ெந மானஞ்சிைய ஒளைவயார் பா ய .

உைர: உைடயனாயின் உண்ண ம் வல்லன் - மிக ைடயனாயின் பாிசிலர்க்கு ஈந்
எஞ்சியைதத் தான் உண்ணவல்லன்; குைறந்ததாயின் அவர்கட்கீந்

தான்

உண்ணாதி க்க ம் வல்லன்;கடவர்மீ ம் இரப்ேபார்க்கு ஈ ம் - தான் தரக் கடன்
பட்டவர்க்குக ெகா ப்பைதவிட மிகுதியாகத் தன்ைன இரப்பவ க்குக் ெகா ப்பன்;
மடவர் மகிழ் ைண - அறிவில்லாேரா ம் உடனி ந் உண் மகி ம்
ைணவனாவான், ெந மான் அஞ்சி -; இல் ைற ெசாீஇய ெஞ ேகால் ேபால மைனயின் இைறப்பில் ெச கப்பட்ட தீக்கைட ேகாைலப் ேபால; ேதான்றாதி க்க ம்
வல்லன் - தன் வ ேதாற்றா ஒ ங்கியி க்க ம் வல்லன்; அதன் கான் ப
கைனெயாி ேபால - அதைனக் கைடயெவளிப் ப ம் மிக்க
தீையப்ேபால;ேதான் ங்கால் - தன் வ ேதாற்ற ேவண்

மிடத் ; ேதான்ற ம்

வல்லன் - பல ம் அறியத் ேதாற் விக்க ம் வல்லனாவான்; எ -

.
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எதிர்மைற

ம்ைமயால் உண்ணாைம ம் உண்ணல் உண்ணாைமகட் ேகற்பப்

ெபாி ைடைம ம் சிறி ைடைம ம் வ விக்கப்பட்டன. கடவர், தன்னால் தரப்ப ம்
கட ைடய தாைன ரர் த ேயார். இரப்ேபார், இன்ைமயால் ன்
த ன்
அவர்கட்குக் கடவாி ம் ேமற்படத் த தைல ேமற்ெகாண்டான். அஞ்சியின்
ைகவண்ைம ம் ெகாைட மட ம் விளங்க "மடவர் மகிழ் ைண" ெயன்றார். ெப வ
பைடத்தவனாயி ம் அடக்கங் கண் வ யிலெனனப் பைகவர் க தி எள்ளாைம
குறித் , "ேதான் ங்கால் ேதான்ற ம் வல்லன்" என ம் கூறினார். அஞ்சி, வல்லன்.
ஈ ம், மகி்ழ் ைண. ேதான்றாதி க்க ம் வல்லன், ேதான்ற ம் வல்லன் எனக் கூட்
விைன
ெசய்க.
விளக்கம்: உைடயன் எனப் ெபா ப்படக் கூறேவ, மிக்க ெபா
ைடைம
ெகாள்ளப்பட்ட . பிறைர ண்பித்த ேல ேபாீ பா உைடய அஞ்சி அவ ண்
மகிழ்ந் பாடக்கண்
க ம் இன்பத்தி்ேல திைளக்கின்றவனாதலால், தாேன
தனித் ண் ம் இன்பமில் ெசயைல வி ம் தல் மிக்க வன்ைமயாற் ெசய்ய
ேவண் வ பற்றி, "உண்ண ம் வல்லன்" என்றார். தாைன ரர், தலாயிேனார்க்குத்
தைலவராயிேனார் அவ்வக் காலங்களில் மிக்க சிறப் க்கைள நல்குவ கடனாகும்.
அவ்வைகயில் அவர்கள் கடவர் எனப்ப கின்றனர். அக் கடவாி ம் இரப்ேபர்க்கு மிக
அளிப்ப

ஆண்ைமச் சிறப்பாகும். இன்ைமயால் இளிவந்

இரக்கமின்றிச் ெசய் ம்

ணி ைடய ராத ன், கடவாி

இரப்பவர், யா ம்
ம் மிகுதியாக ஈவ

ெபதற்குாிய ெரன்ப பற்றி, "கடவர் மீ ம் இரப்ேபார்க்கு ஈ ம்" என்றார் என்
ெகாள்ளி

மைம ம். கடவர்க்கும் அ

மிக்க இன்பத்ைதச் ெசய்வெதான் . மடவர்,

இைளய மாம். தீக்ேகால் கைடயப்பட்ட வழிப் பிறக்கும் தீைய, கான் ப

கைனெயாி

ெயன்ற , அஞ்சியின் சினப் ேபார்த்திறத்ைத விளக்கிற் .
------------316. ம ைரக் கள்ளிற் கைடயத்தன் ெவண்ணாகனார்
கள்ளில் என்ப ெதாண்ைடநாட் ல் உள்ளேதார் ஊர். இவ் ாினரான கைடயத்தன்
என்ப க்கு மகனார் நம் சான்ேறாராகிய ெவண்ணாகனார். இவர் ம ைரயில் வந்
தங்கியி ந்தைமயின், ம ைரக் என்ேறார் ஊ ண் . ஒ கால் ஒ ேவந்தன் ேவெறா
ேவந்த டன் ேபா டற்றி ெவற்றி ெயய்தினான். பைக ேவந்தன் இறந் பட்டான்.
ெவற்றிெபறற் ேவந்த டன் தாைனத்தைலவ ம் பிற சான்ேறா ம் கள் ண்
மகிழ்ந்தனர், தன் மைனக்கு மீண் வந்த தைலவன் கள்ைள வி ய
ம் மிக ண்
அக்கள்ைள வாழ்த்தி உறங்குவானாயினன். அவன்பாற் ெசன் பாிசில் ெபற் வ ம்
பாணர் தைலவன், வழியில் ேவ சில பாணைரக் கண்டான். இப் பாண் தைலவன்
அவர்க

ைடய தைலவைன ேநாக்கி, "மைன

ன்றி ல்

ஞ்சுேவானாகிய அவேன
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எம் தைலவன்; யாம் அவன் பாணேரம்; ேநற்

வந்த வி ந்ைத ஓம் ம் வைகயின்றி

அதன் ெபா ட் த் தன் இ ம் ைடப் பழவாைன ஈ ைவத்தனன். அப் ெபற்றிேயன்,
பைக ேவந்தன் ன் ற்
ழெவன் அவ் ெவற்றியாற் ெபற்ற ெபா ைள எமக்கு
ஈந் சிறப்பித்தான். நீவி ம் ெசன் பாிசில் ெபற் உண்பன ண் வாய் சிவந்
வ
ராக" என் ெதாிவித்தான். இதைனக் ேகட்ட ெவண்ணாகனார் இப் பாட் ல்
அவன் கூற் ப் ெபா ளாக வரப் பா
ள்ளார்
கள்ளின் வாழ்த்திக் கள்ளின் வாழ்த்திக்
காட்ெடா மிைடந்த சீயா ன்றில்
நாட்ெச க் கனந்தர்த் ஞ்சு ேவாேன
அவெனம் மிைறவன் யாமவன் பாணர்
ெந ைத வந்த வி ந்திற்க மற் த்தன்
இ ம் ைடப் பழவாள் ைவத்தன் னின்றிக்
க ங்ேகாட் ச் சீறியாழ் பைணய மி ெகாண்
டீவதி லாள ெனன்னா நீ ம்
வள்ளி ம ங்குல் வயங்கிைழ யணியக்

5

கள் ைடக் கலத்ேதம் யாமகிழ் ங்கச்
ெசன் வாய் சிவந் ேமல் வ க
சி கண் யாைன ேவந் வி
றேவ.

10

--------தினண ம்
பா ய .

ைற

மைவ. ம ைரக் கள்ளிற் கைடயத்தன் ெவண்ணாகனார்

உைர: சி கண் யாைன ேவந்

வி

ைடேயானாகிய பைக ேவந்தன் ேபாாில்

றேவ -சிறிய கண்கைள ைடய யாைனய
ழ்ந்

இறந்தானாக; கள்ளின் வாழ்த்தி

கள்ளின் வாழ்த்தி - கள்ளிைன வாழ்த்திக் கள்ளிைன வாழ்த்தி; காட்ெடா மிைடந்த
சீயா ன்றில் - ெசந்ைதகளால் நிைறந்
சி ைடக்காத ற்றத்தின்கண்; நாட்
ெச க்கு அனந்தர் ஞ்சுேவான் - வி யற்காலக்ேத ண்ட கள்மயக்கத்தால்
உறங்குபவனாகிய; அவன் எம் இைறவன்அவேன எம் ைடய தைலவன்; யாம் அவன்
பாணர் - யாங்கள் அவ

ைடய பாணராேவம்; ெந ைத வந்த வி ந்திற்கு ேநற் த்

தன்பால் வந்த வி ந்திைர ேயாரம் தற்ெபா ட் ; தன் இ ம் ைடப் பழவாள்
ைவத்தனன் - தன ெபாிய பக்கத்ேதயி க்கும் பைழய வாைள ஈ ைவத்தான்; இக்
க ங்ேகாட் ச் சீறியாழ் பைணயம்-ஈ உண்ைம ெயன்றற்கு இக் காிய
ேகாட்ைட ைடய சிறிய யாைழப் பணயமாக ைவக்கின்ேறம்; இ
இதனால்; இன்

ஈவ

இலாளன் என்னா - இன்

ெகாண்

-

அவன் ெசன்றால் ஈதற்கு ஒன் ம்

இல்லாதவனாவான் என் நிைனயாமல்; நீ ம்-; வள்ளி ம ங்குல் வயங்கிைழ அணிய
- ெகா ேபா ம் இைடைய ைடய நின் பா னி விளங்குகின்ற இைழயாகிய ெபாற்
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வணிய, கள்

ைடக் கலத்ேதம் யாம் மகிழ

ங்க - கள்ைள ைடய

கலங்கைள ைடயராகிய யாம் மகிழ்ச்சி ெகாள்ள; ெசன்
அவன்பாற்ெசன்
ேவந்

வி

வி ந் ண்

வாய் சிவந்

றேவ கள்ளின் வாழ்த்தின்

பின் வ க; எ -

.

ெகாண்

ங்கச் ெசன் சிவந் ேமல் வ க என மாறிக்
றேவ ெப ம் ெபா ள் கிைடத்தைமயின்

வ வி ந் ேதாம் தற் கிைட றிம்ைம யால் களித்
"நாட்ெச க்கனந்தர்த்

ேமல் வ க -

ஞ்சுேவானாகிய அவன் இைறவன்; யாம்

பாணேரம்; ெந ைத ைவத்தனன்; சீறியாழ் பைணயம் இ
ஈவதிலாளெனன்னா , நீ ம், அணிய,
கூட் விைன
ெசய்க. ேவந் வி

வாய் சிவந்

உறங்குகின்றான் என்பார்,

ஞ்சுேவான்" என் ம், ேபார் எய் தற்கு

ன் வ

வி ந்ேதாம்பற்குாிய ெபா ளில்லாைமயால் வா னான் என்பான், "இ ம் ைடப்
பழவாள் ைவத்தன" ெனன் ம், அதைன ஏலாதான்ேபால் எதிர்வந்த பாணன்
ேநாக்கினானாகத் தன் கூற்

ெமய்ெயன்ப

வற் றத்தச் "சீறியாழ் பைணயம்" என் ம்,

இப்ேபா ெப ம் ெபா
ைடயனாத ன் ெசல்க என்பான், "ஈவதிலாளன் என்னா
நீ ம் ெசன் வ க" என் ம் கூறினான். பா னி இைழெப தல் கூறேவ பாணன்
தனக்குாிய வாிைச ெப வ தப்பாெதன்றற்கு "வயங்கிைழ யணிய" என்றார். யாம்
எனத் தன்ைன ம் உளப்ப த்தான்; இனம் பற்றி; அன்றித் தா

ம் உடன் வ வ

உணர்த்தியவா மாம். வாய் சிவந் வ வதாவ , உண்ணாைமயால் ெவ
வாய் உண்பன நிரம்ப உண் மகிழ்ச்சி மிக்கு வ தல்.

த்தி க்கும்

விளக்கம்: காட் , ெசத்ைத; காட் டத் திர்ந்த ச கு த ய வற்ைறக் காற் க்
ெகாணர்ந் ெதாகுத்தலால் கள் பட்டகுப்ைபகாட்ேடனப்பட்ட . ப் ர
ெசய்யப்படாத ன்றிைல, "சீயா ன்றில்" என்றார். நன்கு ப் ர
ெசய்யப்பட்டவிடத்ேத கிடந் உறங்குேவானாகிய ேவந்தன் கண்மயக்கால்
"காட்ெடா மிைடந்த சீயா ன்றிற் கண் நாட்ெச க்குற் உறங்குகின்றா"
ெனன்பதாம். இவ்வா , தன்ைனப் ேபணாமல், கிடக்குமிடத்தின், ன்ைமம ம்
ேநாக்காதான், நீ ெசல் ன் நினக்கு நின் ஒக்க ன் பன்ைம ேநாக்கா
ஓம்பா

நல்குவெனன்றானாயிற் . களிமயக்குற்ேறார்

கிடந்த ெப ங்களியாளன்" ( றம். 317) என்

ேவண் வன

ன்றிற் கிடத்தைல, " ன்றிற்

பிற ம் கூ தல் காண்க.

----------317. ேவம்பற்

ர்க் குமரனார்

ேவம்பற் ர் என்ற ெபய ைடய ஊர்கள் ேசாழநாட்
ள்ளன. பாண் நாட்
ேவம்பற் ர் இன்றவைர ம் நல்ல லவர்கள் பிறந் சிறக்கும் ஊராக இ ந்
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வ கிற . சான்ேறாராகிய குமரனார் பாண்

நாட்

ேவம்பற்

ாினர் எனத்

ணிந் ைரப் ேபா
ளர், ேவம்பற் ாிற் பிறந்த பற்றி இவர்
ேவம்பற் ர்க்குமரனார் எனச் சான்ேறாரால் வழங்கப்ப வாராயினர். தன்
உயிர்க்காதலைனப் பிாிந்தி க்கும் தைலமகள், அவன் பிாிவாற்றா
ேவ பட்

க்கும் திறத்ைத "ெபய

ற ெநகிழ்ந்

ெவயி

ேமனி

றச் சாஅய், விைனயிற

பாைவ" ைய (அகம். 157) உவமங் கூறி விளக்குவ இவர
லைம நலத்ைதச்
சிறப்பித் க் காட் கிற . ேபார் ரைர "ெச ேவட் ச் சிைலக்கும் ெசங்கண்ணாடவர்"
எனத் தி ந்த ெமாழிகின்றார். இவர் பா னவாக அகத்தில் ஒன் ம் றத்தில் இப்
பாட்ெடான் ேம கிைடத் ள்ளன. ேபாாில் ெவன்றி ெபற் வாைகசூ ேமம்ப ம்
ரெனா வன் வல்லாண்ைமைய இப்பாட் ல் குறித் ள்ளார். இதன்
வ
ம்
ேதான்றாதவா சிைதந் ள .
ெவன்ேவல்.......................வந்
ன்றிற் கிடந்த ெப ங்களி யாளற்
கத ண் டாயி ம் பா ண் டாயி ம்
யா ண் டாயி ங் ெகா மின் வல்ேல
ேவட்ைக மீளப.....................

5

.............குெமமக்கும் பிறர்க்கும்
யார்க்கு மீய்ந்
யிேலற் பினேன.
--------திைண ம்

ைற மைவ. ேவம்பற்

ர்க் குமரனார் பா ய .

உைர: ெவன் ேவல் - ெவன்றி பயக்கும் ேவல்;...வந்
களியாளற்க - வந்
அத

ண்டாயி

ற்றத்ேத ள்ள ெபாிய களிப்ேபறிய இவ

ம் - மான் ேதால் இ க்குமாயி

ெசய்யப்பட்ட பாயி க்குமாயி
யாதி ப்பி

ன்றில் கிடந்த ெப ங்
க்கு;

ம்; பாய் உண்டாயி

ம்; யா ண்டாயி

ம் - ஓைலயால்

ம் வல்ேல ெகா மின் -

ம் விைரயக் ெகா ப்பீர்களாக; ேவட்ைக மீள எமக்குப் ெபா ள்ேமற்

ெசன்ற வி ப்பம் மீண்ெடாழிய;...எமக்கும் பிறர்க்கும் யார்க்கும் ஈய்ந்
யிேலற்பினன் - பாணராகிய எங்கட்கும் பிற இரவலர்க்கும்◌்எல்ேலா க்கும் ெபா ள்
மிகத் தந்
கள்

உறங்குதைல ேமற் ெகாள்வானாயினன்; எ ண்

உறங்கக்க

ெப மயக்குற்

.

வந்தவன் நம்ைமக் ேகளாேத

ற்றத்திற் கிடந்

கின்றாெனன்பார், " ன்றிற் கிடந்த ெப ங்களி யாளற்கு" என் ம்,

அவைன ெவறிேத தைரயில் உறங்கச் ெசய்வ

நன்றன் ெறன்பார், "யா ண்டாயி

ெகா மின் வல்ேல" என் ம் கூறினார். "யா ண்டாயி

ம் ெகா மின்" என்ற ,

ம்
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ேபார்க்களத்தி
நின்ற .

ம் தன் ேதால் (பாிைச) ேமல் கிடக்கும் இயல்பினன் என்ப

குறித்த

இக்களியாளைனப் ெப ங்கனியாளன் என்றதற்ேகற்ப, அவன ெப ைமக் குாிய
ெகாைடநலத்ைத "எமக்கும் பிறர்க்கும் யார்க்கும் ஈய்ந் " என்றார். ெபா ள் ெபற்
மகி ம பாணன் ஏைனப் பாணர்க்குக் கூறிய .
விளக்கம்: தஞ்ைச மாநாட் ல் உள்ள தி மங்கலக்கு க்க ேக ேவம்பற்
ஒன் ம் உளெதனக் கல்ெவட்
கிடத்தற்ெகனச் சிறி

( A. R. No 224 of 1927) கூ கிற ; களிமயக்கால்,

இடம் கிைடத்தாற் ேபா ெமன வ வார்க்குத்,

ன்றில் கிைடக்கின், அதைனத்

ெரன ஊர்

ய்ைம ெசய்

ப் ரவில்லாத

பாய் பரப்பி அதன்ேமற் கிடத்தற்கு

நிைனேவாடாதாக ன், அதைன அவன் தகுதி கண்ேடார் தாேம ெசய் ம்
கடப்பாட் ன ராவ பற்றி, "வந்
ன்றிற்கிடந்தெப ங்கனி யானற்கு
அத ண்டாயி ம் பா ண்டாயி ம் யா ண்டாயி ம் வல்ேல ெகா மின்" என்றனர்.
இரவலைர நன்கு உண்பித் இனி
யிலப்பண ந் தைலவற்கு அவர் தம்பால்
உள்ளன நல்கி இனி

யில்வித்தல்

ைறயாத ன், "யா ண்டாயி

ம் வல்ேல

ெகா மின்" என்றாெரன வறிக. இப் பாட் ைடேய அ கள் சிைதந்தைமயின், பாட் ன்
ெபா ள் நலம் இனி காண்டற்கியலாதவா கிடக்கின்ற .
------318. ெப ங்குன்

ர்கிழார்

குடக்ேகா இளஞ்ேசரல் இ ம்ெபாைறையப் பா
ெகா க்கெவன் , உவைகயின்

"ம ளில்லார்க்கு ம ளக்

ப்பத்தீராயிரம் காணம் ெகா த் , அவர் அறியாைம

ஊ ம் மைன ம் வளமிகப் பைடத் , ஏ ம் இன்ப ம் இயல்வரப் பரப்பி,
எண்ணற்காகா அ ங்கல ெவ க்ைகெயா , பன் ராயிரம் பாற்பட வகுத் க்
காப் மறம்" அவனால் விடப்ெபற்றவர் ெப ங்குன் ர்கிழார்.
ைவயாவிக்ேகாப்ெப ம்ேபகைனப் பா அவன் மைனவி கண்ணகிேயா கூ
வா மா அவன் உள்ளத்ைதத் தி த்தியவ ள் இவ ம் ஒ வர். தம்பால் "அறி ெகட
நின்ற நல்கூர்ைம"ைய ஒழிப்ப குறித் ச் ேசாழள் உ வப் பஃேறர் இளஞ்ேசட்
ெசன்னிையப் பா ப் ெப ம் பாிசில் ெபற்றவர், இத்தைகய சான்ேறார் ஒ கால் ெப ம்
ேபா டற்றி ெவற்றிக்ெகாண் வாைகசூ ேமம்பட்ட தைலவெனாகுவைனக்
கண்டார். அவன்தன் ேவந்தன் ெபா ட் க் க ம்ேபார் ாிந்தான். அவ் ேவந்தன்
ேபாாில் ன் ற்றி ப்பானாயின், தைலவனாகிய இப் ெப ந்தைகயின் ஊர் பசியால்
ெப ந் யர் உழக்கும் என் இப் பாட் ன்கட் குறித் ைரத் மகிழ்கின்றார்.
ெகாய்யடகு வாடத் த விற் குணங்க
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மயிலஞ் சாயன் மாஅ ேயாெளா
பசித்தன் றம்ம ெப ந்தைக ேர
மைன ைற குாீஇக் கைறயணற் ேசவல்
பாணர் நரம்பின் சுகிெரா வயமான்
குரற்ெசய் பீ யி னிைழத்த குடம்ைபப்
ெப ஞ்ெசய் ெநல் னாீசி யார்ந் தன்
ன் றப் ெபைடெயா வதி ம்
யாணர்த் தாகும் ேவந் வி
றிேன

5

--------திைண ம்

ைற

மைவ. ெப ங்குன்

ர்கிழார் பா ய .

உைர: ெகாய்யடகு வாட - ெகாய்யப்பட்ட இைலக்கறி வா
உணங்க - ெகாண் வந்த விறகு உலர்ந்
மயில் ேபான்ற சாய

ம் மாைம நிற

வதங்க ம்; விறகு

ெகட ம்; மயிலஞ் சாயல் மாேயாெளா
ைடய மைனயாேனா கூ

ெப ந்தைக ர் - ெபாிய தைகைமயிைன ைடய தைவவன

-

வா ம்;

ர்; ேவந்

வி

றின் -

ேவந்தன் ேபாாில் ன்
வானாயின்; பசித்தன் - பசியால் வ ந் ம்; மைன ைற
குாீஇக் கைற யணல் ேசவல் - மைனயிைறப்பில் வா ம் ஊர்க்கு வியின் காிய
க த்ைதம ைடய ஆண்; பாணர் நரம்பின் சுகிெரா
ேகா க

- பாண ைடய யாழ் நரம்பின்

டன்; வயமான் குரல் ெசய் பீ யின் இைழத்த குடம்ைப - வ மிக்க

சிங்கத்தின் கதிர்த்த பீ ேபான்ற மயிைரக்ெகாண்
ெநல் ன் அாிசி ஆர்ந்
ன் றப் ெபைடெயா

ெசய்த கூட் ன்கண்; ெப ஞ்ெசய்

- ெபாிய வய டத் விைளந்த ெநல்லாிசிைய ண் ; தன்
வதி ம் - தன
ல் ய றத்ைத ைடய ெபண்ேணா

தங்கும்; யாணர்த்தாகும் -

வ வாயிைன ைடயதாம்; எ -

.

ேவந் வி
றின், ஊர் பசித்தன் ; யாணர்த்தாகும் எனக் கூட் விைன
ெசய்க. ேசவர் அாிசியார்ந்த ெபைடெயா குடம்ைபக்கண் வதி ம் யணர்த்தாம் என
இைய ம். பசித்தல் ெதளிவாக ன், இறந்த காலத்தாற் கூறினார். ேவந்தன்
வி ம றாதவா

பைகவெரா

ெபா

ெவன்றி கண்டானாத

ன் ‘ெப ந்தைன"

ெயன்றார். கு வியில் ஆண் க த்த க த்ைத ைடயதாக ன், "கைறயணல்" என்றார்.
நரம்ைபச் சீவிச் ெசம்ைம ெசய் ங்களால் நீக்கப்ப ம் நார் ேபான்ற ேகா , "சுகிர்"
எனப்பட்ட .

திர்ந்த மயிர் கதிர் விட் த்

ய்ேபாற் கைவத்

நிற்ற ன், அதைனக்

"குரல் ெசய் பீ " ெயன ம், ெநல்ைலப்ெபா க்கி உமிைய நீ்க்கி அாிசிையேய
தின்ற ன், "ெநல் ன் அாிசி யார்ந்

என ம் கூறினார்.
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விளக்கம்: ேசாற்றிற்கு ேவண் ம் அாிசியின்றி அடகும் விறகும் ெபற்ப்ப மாயின்,
அைவ உண க்காகாைமயின், பயப்பா ன்றி

ணாெமன்பார், "ெகாய்யடகு வாட"

ெவன ம், த விறகுணங்க" ெவன ம் வகுத்ேதாதினார். மாைல நிற ம் மயில்ேபா
சாய
ைடயாள் பசியால் ேமனி ெம ந் நிறங் காிந் சாய ைடந் ெக வ
ஒ தைல. ேவந்தன் வி ம
வானாயின் ெப ந்தைகய ஊர் பசித் க் ெக ம்

ம்

என்றவர், அவ் ாின் நலம் கூ வாராய்க் என்றார். வி
றின் எனேவ, உறாைம
ெபற்பட்ட . மைன ைற கு வியின் ஆண் க த்திற் கைற ைடயதாதல் கண்கூ .
இதைன விதந்

சான்ேறா ம் "உள்ளிைறக் குாீஇக் காரணற் ேசவல்" (நற். 181)

என்பார். ெப ஞ் ெசய் ெநல் ெலன்றவிடத் ப் ெப ைம ெநல் ற்குாிய ; அஃ
இடத்தின்ேமல் நின்ற . ெசய், வயல், ெபைடசாம்பல் நிறத்ததாக ன், அதைனப்
‘ ன் றப் ெபைட’ ெயன்றார்; பிற ம்" ஆம்பற் வின் சாம்பலன்ன, கூம்பிய சிறகர்
மைன ைற குாீஇ (கு ந். 46) என்பர். மைன ைற அணிைமயில் ெநல் விைள ம்
வய ள்ள வளவிய ஊராதல் ெபறப்ப ம் ெப ந்தைக ர் என்றதற்குப்
ெபாியதைகைமயிைன ைடய ெரன ைரப்பி மைம ம். ேவந் வி ம றின்.
யாணர்த்தாகும் ெப ந்தைக ர் பசித்தன் எனச் ெசால் வி மம் உறா வைகயில்
மறவர் ெபா
காத்தவா
-------319. ஆலங்கு
ஆலங்கு

வங்கனார்

ெயன்

ம் ஊர்கள் பல தமிழ் நாட் ல் உள்ளன. இவ் வங்கனார்

ேசாழ ைடய உைற ைர ம், அவ் ாி

ள்ள அறங்கூறைவ யத்ைத ம் "மறங்ெக

ேசாழர் உறந்ைத யைவயத் , அறங்ெகட அறியா " (நற். 400) எனச் சிறப்பித் க்
கூற ன், இவர் ேசாழ நாட்டவர் எனத்

ணிந்

கூறலாம் பரத்ைதயிற் பிாிந்

றத்ெதா கும் தைலமக க்குத் ேதாழி, "பரத்ைதயர் ன்மன ைடயவர்; அவைர நின்
மைனக்கண் ைவத் ப் ேப வாயாயி ம் அவர் "ைபந்ெதா மகளிெரா சி வர்ப்
பயந் நன்றி சான்ற கற்ேபா , எம்பாடாதல் அாி " எனத் ெத ட் வ மிக்க இன்பந்
த வெதான் . ஒ தைலவன் தன்ேவந்தன் ெபா ட் ப் ேபார்க்குச் ெசன்றி ந்தான்.
அவன் மைனயவள் தன் மைனக்கண் இ ந் தனக்குாிய அறத்ைதச் ெசய் வந்தாள்.
அக்காைல அவன் அ ள் ெபற்

மாைலப் ெபா தாயிற் ; அவன் க த்ைதயறிந்த

மைனக்கிழத்தி, "பாண, ெபா

மைறந்த . யாம் என்பா

ள்ள

யற்கறிேய

யாயி ம் த குேவம்; உண் இங்ேகயி ந் ெசல்க; ேநற் ேவந்தன் ெபா ட் ப்
ேபார்க்குச் ெசன் ள்ள தைலவன் நாைன வாைக கு ப் ெப ம் ெபா
டேன
வந் வி வன். நின் பா னி ெபான்னாி மாைலயணிய நீ ெபாற்றாமைர சூடத்த வன்"
என்றாள். அதைனக் ேகள்வி ற்றார் ஆசிாியர் ஆலங்கு வங்கனார். மறக்கு
மகளாகிய அவள் கூற்றில் தன் காதலைனப்பற்றிய நிைனவிைடக் கலக்கம்
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சிறி மில்லாம
ந்த அவ க்கு மிக்க வியப்பிைனத் தந்த . அதைன
இப்பாட் ன்கண் ைவத் இனிைம மிகப்பா
ள்ளார்.
வற் ப விற் கூவற் ெறாடீஇய
ெசங்கட் சின்னீர் ெபய்த சீறில்
ன்றி வி ந்த
வாய்ச் சா
யாங்கஃ ண்ெடன வறி மாசின்
படைல ன்றிற் சி
ற மித மற
யல்சுட்ட வாயி
தீங்கி ந் தீேமா

திைன ணங்கல்
ண்ெகனப்
ந் த குேவம் குதந்
வாய்ப் பாண

5

ெகா ங்ேகாட் டாமா ன ங்குதைலக் குழவி
ன்றைலச் சிறாஅர் கன்ெறன்ப் ட் ம்
சீ ர் மன்ன ென ைந ஞாங்கர்
ேவந் வி ெதாழிெலா ெசன்றனன் வந் நின்
பா னி மாைல யணிய

10

வாடாத் தாமைர சூட் வ னினக்ேக.
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-------திைண ம்

ைற

மைவ. ஆலங்கு

வங்கனார் பா ய .

உைர: வல் ப வில் கூவல் ெதாடீஇய ெசங்கண் சின்னீர் ெபய்த-ெசம்மண் நிலத்
ம வில் உள்ள நீர்நிைலையத் ேதாண் யதனால் உண்டாகிய சிவந்த இடத் ச்
சிறிதாக

றிய நீைர

கந் ைவத்த;

வாய்ச் சா

அஃ

திய வாைய ைடய சா யின் அ ப்பகுதியில் நீர் சிறி

உண்ெடன அறி ம் -

உண்ெடன்

மாசின்ற - அ

குற்ற மின்றாக ம் உள ; படைல

படல் கட் ய

ற்றத்தில் சிறிய திைனயாகிய உலர்ந்தைத; ற ம் இத

உண்க எனப் ெபய்தற்கு---;; றாக்க
ெதளித்

ன்றில் சி

ம் இதற்பறைவக

அவற்ைறப் பி த் ச் சைமத்தற்கு; ெபா

இரவாயிற் ; அதனால் -;
கறிேயயாயி

யல் சுட்டவாயி

திைன

- ஞாயி

ம் த குேவம் - உள்ள

இவ்விடத்ேத இ ப்பாயாக;

ணங்கல் ம் அற ம்

ற்ற ம் உண்க என்

எல் ன்

ம் அதைன உண்ணத்த ேவம்; கு தந்

மைனக்குட் குந்

ம்

அறிகின்ேறம்;

மைறந்
ய ன

சுட்ட

ஈங்கு இ ந்தீேமா -எம்

வாய்ப் பாண - அறி

திர்ந்த

பாணேன; ெகா ங்ேகாட்டமான் ந ங்குதைலக் குழவி - வைளந்த ெகாம்ைப ைடய
ஆமான அைசகின்ற தைலைய ைடய இளங் கன்ைற; ன்றைலச் சிறா மன்னன் தம் ைடய சி ேதர்க்குச் ேசங்கன்ெறனப் ட் விைளயா ம் சிறிய ைர ைடய
மன்னனாகிய ெகா நன்; ெந ைத ஞாங்கர் - ேநற்ைறய நாளில்; ேவந் வி
ெகதீ◌ாெலா ெசன்றனன் - ெப ேவந்தன் ெபா ட் ப் ேபார்த் ெதாழிைல
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ேமற்ெகாண்

ெசன் ள்ளான்; வந்

- நாைள விைன

த்

வந் ; நின்பா னி

மாைல யணிய - நின் ைடய பா னி ெபான்னாி மாைல அணிந் மகிழ; நினக்கு
வாடாத்தாமைர சூட் வன் - நினக்குப் ெபான்னாற் ெசய்த தாமைரப் ைவச்
சூட் வான்; எ -

.

பாண, சா , மாசின் ; ெபா

எல் ன் ; அதனால், த குேவம்; குந்த

ஈங்கி ந்தீேமா; மன்னன் ெந ைத ஞாங்கர் ெசன்றனன்; நாைள வந் , அணிய,
சூட் வன் எனக் கூட் விைன
ெசய்க. ஆங்ெகன்ப தைசநிைல. ெசம்மண்
நிலத் க் கூவ ல் ேதாண் ய சிறிய இடம் சிவந்தி த்த ன், "ெசங்கண்" எனப்பட்ட .
சா யின் வாய் உயர்ந் தி த்த ன் "
வாய்ச் சா " ெயன்றார். அகட்
ள்ள நீர்
கச கலந் மாசுைடத்தாமாயி ம், இஃ அன்னதன் என்றதற்கு "மாசின் "
என்றாள். திைன ணங்கைலத் ெதளித் அவற்ைற ண்ணவ ம் றாைவ ம்
இதைல ம் பி த்தக் ெகான் சைமத்தற்கு இல்லாதப இர வந் விட்டெதன்பாள்
" ற ம் இத ம் உண்ெகனப் ெபற்தற்கு எல் ன் ெபா
" என்றாள். மிக்க
இளங்கன்ைற "ந ங்குதைலக் குழவி" ெயன் ம், இைளய ேசங்கன்றிைன வாளா
"கன்" ெறன் ம் கூறினார். ட் ம் என்றதற்ேகற்பச் சி ேதர் வ விக்கப்பட்ட .
ெந ைத ஞாங்கர் என்றைமயின் நாைள என்ப ெபற்றாம். விைன
த் வாைகசூ
வ தல் ஒ தைல ெயன்ப

க த்தாதல் ேதான்ற, "பா னி மாைலயணிய,

வாடாத்தாமைர சூட் வன் நினக்ேக" ெயன்றாள். வாடாத்தாமைர, ெபாற்றாைமரக்கு
ெவளிப்பைட ஆங்கு: அைசநிைல.
விளக்கம்:

வல், ெசம்மண் நிலம். ப , பள்ளம்; இ

ெதாடீஇய ெசங்கண், ேதாண் தலா

ம ெவன ம் வழங்கும்.

ண்டாகிய சிவந்த ஊற்றிடம். ெசம்மண்

பாங்கினதாக ன் ெசங்கண் எனப்பட்ட ; இயல்பாகேவ சிவந்தி த்தல்பற்றிச்
ெசங்கண் என்றார்; தி மா ன்கண் இயல்பாகேவ சிவந்தி த்தல் கண்
"ெசயிர் தீர் ெசங்கண் ெசல்வ" (பாி. 4) என்றாற்ேபால.

சான்ேறார்

வாய், உயர்ந்த

வாெயன் மாம். அக , அஃ என வந்த ; ெசய்வ "ெசய்வஃ " என ம், அகுைத
அஃைதெயன ம் வ வ ேபால ஆய்தம் விாிந்த . ெபா
மைறயின். றா ம்
இத

மாகிய பறைவகள் தத்தம் ேசக்ைகக்கண் ஒ ங்கிவி மாக ன், "ெபா

எல் ன் " என்றாள், சி திைனகைள உணக்கற்குப் ெபய்தவழி, அவற்ைற
வ ம் றா
இ

ம்
ண்டற்கு

த யவற்ைறக் கண்ணிைவத் ப் பி ப்ப; கண்ணிைவத் ப் பி த்தற்கு

ெபா தன்

என்பாள், "உணங்கல் ெபய்தற்கு எல் ன்

ெபா

" எனத்

தகுதி ற ெமாழிந்தாள். திய இைறச்சி நல்குதற்குக் காலமன்ைமயின், உள்ள
பைழயதாகிய சுட்ட யற்கறி; அதைன நல்குதற்கு இய ெமன்ற , இல்ெலன்னா
வி ந்ேதாம் ம் மைனயவள மாண் ெதாிவித் நின்ற . ெகா ைம வைள .
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ஆமான் ஈன்ற இளங்கன்றிைன, "ந ங்குதைலக் குழவி" ெயன்ற
குறித் . கன்ெறா

விைளயாட்டய ம் சிறார், ஆமா

அதன் இளைமமிகுதி

ைடய இளங் குழவிையப்

பற்றித் தம் சி ேதர் ஈர்க்கும் கன்ெறனப் ட் விைளயா வ , மிக்க
இளைம ைடயா ம் மறச் ெசய ல் ஈ பட் ப் பயி ம் திறம் கூ கிற . ெந ைத
ஞாங்கர் என்றதற்கு ெந ைநக்கு

ன்னாள் என் ம், இைடயில் கழிந்த ஒ

நாைளய

நிகழ்ச்சி ேகட்டறிந் , ெவற்றி ண்டாதைல நன்கு ெதளிந் நாைள வந் நினக்குத்
தாமைர ம் நின் பா னிக்குப் ெபாற்றாமைர ம் நல்குவன் தன்கணவ ெனன் ம்
கூறினாெளன ைரப்பி மைம ம்.
--------320.

ைரெவளியனார்.

ெவளியன் என்ப

இவர

இயற்ெபயர்;

ைர ெயன்ப

இவர

ர். இ

ெபண்ைணயாற்றின் வடகைரயி ள்ள நாட்ைடச் ேசர்ந்த ;
ச்ேசாிக் க கில்
ராம்பட் னெமன இப்ேபா வழங்குகிற . அகநா ற்றிற் காணப்ப ம்
சான்ேறார்க ள் ஒ வரான ைரெவளியன் தித்தனார் இவ ைடய மகனாராவர்.
மைழைய ேநாக்கித்ேதாழி கூ வதாக இத்தித்தனார் பா
ள்ள பாட்ைடப் ப ப்பவர்
இவர
லைம நலங் கண் ெப வியப்பைடவர். இத்தைகய லைம நலஞ்சான்ற
மகைனப் ெபற்ற ெவளியனாைர நிைனயாதி ப்பதற்கும் இடமிரா . ெவளியனா ம்
நல் ைசப் லைம நலம் சிறக்க வாய்ந்தவெரன்பைத இப் பாட்ட எ த் க்
காட் கின்ற . தாைனத் தைலவெனா வன் தன் ேவந்தன் ெபா ட் ப் ேபார்க்குச்
ெசன் ெவற்றி ேமம்பாட்டால் வாைக சூ ச் சிறக்கின்றான். அவைனக் காண்ப
குறித் ப் பாணெனா வன் ெசல்கின்றான், அவைனக் கா ம் ெவளியனார், அத்
தைலவன ஊர்நலத்ைத ெய த்ெதாதி அங்குச் ெசன் தங்கிச் ெசல் மா இப்
பாட்டால் அறி றத் கின்றார். அத்தைலவன் ேவந்தன்பால் ெபற் வ ம் ெப ஞ்
ெசல்வத்ைதத் தன்பால் வ ம் பாிசிலர்க்கும் இரவலர்க்கும் வைரயா வழங்கும்
வண்ைம ைடயவ ெனன் ம், அதனால் அவன் பாட் ம் உைர ம் ெபற்ற பண் ைடய
ேவட் வர் மைனயில் நிக ம் நிகழ்ச்சிெயான்ைறச் ெசால்ேலாவியம் ெசய்
காட் கின்றார். அ ப ப்ேபார் தம் மனக்கண்ணிற் கண் மகிழ்தற்குாியதாகும்.
ன்றின் ஞ்ைஞெயா
சுண்ைட பம்பிப்
பந்தர் ேவண்டாப் பலாத் ங்கு நீழற்
ைகம்மான் ேவட் வன் கைன யின் ம ந்ெதனப்
பார்ைவ மடப்பிைண தழீஇப் பிறிேதார்
தீர்ெதாழிற் றனிக்கைல திைளத் விைன யாட
இன்
ணர்நிைல கண்ட மைனேயாள்
கணவ ென த மஞ்சிக் கைலேய
பிைணவயிற் றீர்த மஞ்சி யாவ ம்

5
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இல்வழங் காைமயிற் கல்ெலன ெவா த்
மானதட் ெபய்த ணங்குதிைன வல்சி
கானக் ேகாழிெயா தல்கவர்ந் ண்ெடன
ஆர ெந ப்பி னார னாறத்
த வார்ந் திட்ட
வள்
ரம்
இ ம்ேப ெராக்கெலா ெடா ங்கினி த ந்தித்

10

தங்கிைன ெசன்ேமா பாண தங்கா
ேவந் த வி க்கூழ் பாிசிலர்க் ெகன் ம்
அ கா தீ ம் வண்ைம
உைரசா ென ந்தைக ேயாம்
ேர.

15

-------திைண ம்
உைர:

ைற

ன்றில்

சுண்ைடக் ெகா

மைவ.

ைர ெவளியனார் பா ய .

ஞ்ைஞெயா

சுண்ைட பம்பி -

ன்ைனக் ெகா

ம் ெசறிந்தி த்தலால்; பந்தர் ேவண்டா பலாத்

ம்
ங்கு நீழல் -

ேவேற பந்தல் ேவண்டா தாேம பந்தலாய்ப் பலவின் கனி ெதாங்கும் நீழவில்;
ைகம்மாள் ேவட் வன் கைன யில் ம ந்ெதன - யாைன ேவட்டம் ாி ம் ேவட் வன்
மிக்க

றக்கத்ைதக் ெகாண்டானாக; பார்ைவ மடப்பிைண தழீஇ - பார்ைவயாகிய

இைளய ெபண்மாைனத் த வி; பிறிேதார் தீர்ெதாழில் தனிக்கைல திைளத்
விைளயாட - ெதாழி ெலான் மில்லாத பிறிெதா தனி ஆண்மான் கலந் விைளயாட
உயர; இன்

ணர்நிைல கண்ட மைனேயாள் - இன்பமிக்க அவற்றின் ணர்ச்சி

நிைலையக் கண்ட மைனயவள்; கணவன் எ த

ம் அஞ்சி - தன் கணவன் உறக்கம்

நீங்கி ெய வெனன் றஞ்சி ம்; கைல பிைணவயின் தீர்த

ம் அஞ்சி - அக் கைலயாகிய

மான் பிைண மாைன விட் நீங்கி ேயா ப்ேபாெமன் அஞ்சி ம்; யாவ ம் - சிறி ம்;
இல்வழங்காைமயின் - மைனயிடத்ேத நடமாடாமல் ஒ
ைட ெயா ங்கி
அைமந்தனளாதலால்; கல்ெலன ஒ

த்

- கல்ெலன ஆரவாாித் ; மானதள் ெபய்த

உணங்கு திைன வல்சி - மான்ேதா ன் ேமல் பரப்பி லர ைவத்த திைனயாிசிைய;
கானக் ேகாழிெயா இதல் கவர்ந் ண்ெடன - காட் க் ேகாழி ம் இதற் பறைவ ம்
கவர்ந் ண்

அகப்பட்டனவாக; ஆர ெந ப்பின் - சந்தனக் கட்ைடயாலாகிய

ெச ப்பில் கூட் ; த

ஆர்ந்திட்ட ம வள்

ரம் -

ண்

ண்டாக அ த்

நிைறந்த இைறச்சிைய; ஆரல் நாற - ஆரல் மீனின் நாற்ற ம் உடன் கமழ; இ ம்ேபர்
ஒக்கெலா ஒ ங்கு இனித ந்தி - காிய ெபாிய சுற்றத்தாேராேட ஒ ங்கு கூ யி ந்
இனி ண் ; தங்கிைன ெசன்ேமா - அவ்விடத்ேத தங்கிச் ெசல்வாயாக; தங்கா
குைறயாமல்; ேவந்

த

-

வி க்கூழ் - தனக்குப் பைகேவந்தர் திைறயாகத் தந்தன ம்

தன் அவந்தன் சிறப்பாகத் தந்தன

மாகயி ெப ஞ் ெசல்வத்ைத; என் ம் பாிசிலர்க்கு
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ம் தன்பால் வ ம் பாிசிலர்க்குக் குைறயாமல் ெகா க்கும்;

வண்ைம - ெகாைட ம்; உைரசால் ெந ந்தைக ஒம் ம் ஊர் - கழைமந்த ெந ய தைக
ைமயிைன

ைடய தைலவன் காக்கும் ஊாின்கண்; எ -

ஊர் தங்கிைன ெசன்ேமா, பாண எனக் கூட்

.

விைன

ெசய்க. ேவட் வன்

யில் ம ந்ெதன, பிைணதழீஇக் கைல விைளயாட, எ த
மைனேயாள் இல்வழங்காைமயின், ேகாழிேயா
ஆரல் நாற, ஒக்கெலா

மஞ்சி, தீர்த

மஞ்சி,

இதல் கவர்ந் ண்ெடன, வள்

ரம்

இனி த ந்திச் ெசன்ேமா என இைய ம். பார்ைவ மடப்பிைண,

பிற மான்கைளப் பி ப்பதற்காகப் பயிற்சி ெசய்யப்பட்ட மடப்பிைண,
திைன ணங்கைலப் பரப்பிக் கண்ணிைவத் , அவற்ைற ண் ம் ேகாழிைய ம்
இதைல ம் றா த யவற்ைற ம் பி த்தல் மர . உண்ெடன் என்ப உண்
பி பட்டனவாக எனக் காாியத்தின்ேமல் நின்ற . பலர்

ங்கு நீழெலன் ம்,

ஆரநாறெவன் ம் பாடேமாதி, பலர் உறங்கும் நீழெலன ம் சந்தனத்தின்
மணங்கமழெவன ம் ைறேய ெபா
ைரப்பா
னர்.
விளக்கம்:

ன்ைனக் ெகா

ம்

சுண்ைடக்ெகா

ம்

ன்றி ல் நிற்கும்

பலாமரத்திற் படர்ந் பந்தர் ேவய்ந்த ேபால் இனிய நிழல்ெசய்த ன், பந்தர்
ேவண்டாப் பலாத் ங்கு நீழல் என்றார். பலர் ங்கும் நீழல் என்ற பாடத் க்குப்
பல ம் கள் ண் கிடந் றங்கும் நீழ டம் என் உைரப்பி ம் அைம ம்.
ைகம்மான், யாைன. ேமய்தலாகிய ெதாழிைலக் ைகவிட் ப் பிைணேயா
ணர்ச்சிேவட்ைக ெகாண் அதெனா கூ
ைறதைல விளக்குதற்குப் "பிறிேதார் தீர்
ெதாழில் தனிக்கைல திைளந் விைளயாட" என்றார். கைல ம் பிைண ம்
ணர்நிைலக்கண் விைளயாட்டயரக் காண்பேனல் ேவட் வனாகிய கணவன்,
கைலைய ய ளா
ழ்த் வன் என் ணர்ந் அவன் உறக்கத்தினீங்கி ெய வேனா
என ம், தன் வர காணின் தி வந்த கைலமான் அஞ்சிேயா யவழிப் பிைணமான
ணர்நிைல யின்பம் சிைத ெமன ம் அஞ்சி ஒ
ைடயில் ஒ ங்கினள். அவள
ஒ க்கம், திைண

ணங்கைலக் கானக் ேகாழி ம் இத

ம் அஞ்சா

கவர்ந் ண்டற்கு

இடந்தந்த , கானக்ேகாழி த யவற்றின் இைறச்சி ம் ஆரல்மீன் கறி ம் ஏைன
மான் த யவற்றின் இைறச்சித் ண்ட ம் சந்தன விறகிற் சட் வி ந்தினர்க்களித்
ஓம் வர் எனக் கானவ ைடய வி ந்ேதாம் ந் திறன் கூறியவா . இதைனத்
ெதாகுத் த் சு ங்க ைரயா விாித்ேதாதிய ேகட்கும் பாணற்கு உள்ளத்தில்
ேவட்ைக எ ப்பி, உைரக்கப்ப ம் உைரவழி நிற்கப்பண் வ குறித்ததாம்.
சந்தனவிறகிற் சு வ ந மணம் ஊட்டற்ெகன ணர்க தங்கியவழி. இவ்விைறச்சி
வைக டேன, பைகப் லத் ப் ெப ம் உயாிய ெபா ைள ம் தரப்ெப தல்
ஒ தைலெயன்பார், "தங்கிைன ெசன்ேமா" என ம், "அ கா
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உைரசால் ெந ந்தைக" ெயன ம் கூறினார். ேபாாிைடேய ெசய்யப்ப ம் அ ஞ்
ெசயைல வியந் பாராட் ேவந்தன் நல்கும் சிறப் ம் உளப்பட "வி க்கூழ்" என்றார்.
-------321. உைற ர் ம த் வன் தாேமாதரனார்
ேசாழன் குராப்பள்ளித் ஞ்சிய தி மாவளவன், பிட்டங்ெகாற்றன் என்ற
இவர்கைளப் பா ச் சிறப்ெபய்தியவர் இச் சான்ேறார். இவர் உைற ர்ன்கண் இ ந்
ம த் வத்ெதாழில் ெசய் வந்தவராதலால், உைய ர் ம த் வன் தாேமாதரனார் என
இவர் கூறப்ப கின்றார். ேபாாில் க ண்டாகப் ெபா
வாைக மிைலந் சிறப் ற்ற
தைலவன் ஒ வைனப்பற்றிப் பாணாிைடேய ேபச்சுண்டாக, அதைனக் ேகட்
ந்த
தாேமாதரனார் அவர்கட்கு விைடகூ வார்ேபால இப்பாட்ைடப் பா
ள்ளார்.
இதன்கண் தைலவன
நா

ஊர் அைமந்த நாட் ன் இயல்ைப விாித் ைரப்பாராய், அந்த

நன்ெசய் வளமின்றிப் ன்ெசய் வளமிக்கெதன் ம், அங்ேக வரேக மிகுதி ம்

விைளவெதன் ம், வரகுக் ெகால்ைலகளில் வாழ்வனவற் ள் ஒன்றான ழ்ச்ேசவல்
வரப் களில் வா ம் சுண்ெட கைளப் பி த் த் தின் மாற்றால் அவற்ைற
யைலக்குெமன் ம், அவற்றிற்கஞ்சும் எ கள் ஓ க் ெகால்ைலயில் உதிர்ந்

கிடக்கும்

ேதாைனகளிைடேய ப ங்குெமன் ம் ெசால் , இத்தைகய நாட் ைட ள்ள
ஊைர ைடய தைலவன் ெசன்னி, ேபாாில் பைகவ டன் ெபா தலால் வாள்வ வால்
சிறப் ற் த் திக ெமன் ம், அவன் ேபாைரப் ெபாி ம் வி ம் ம்
வல்லாண்ைம ைடய ெனன் ம் எ த் ைரத் ள்ளார். இப் பாட் இைடேய சில
அ கள் சிைதந் ள்ள .
ெபாறிப் றப் ழின் ேபார்வல் ேசவல்
ேமந்ேதால் கைளந்த தீங்ெகாள் ெவள்ெளட்
கூளகிைட ணங்கற் ெசவ்வி ெகாண் டன்
ேவனிற் ேகாங்கின் ம்ெபாகுட் டன்ன
குடந்ைதயஞ் ெசவிய ேகாட்ெட யாட்டக்
க யார் வரகின் பிறங்குபீ ெளாளிக்கும்
வன் ல ைவப்பி ன ேவ ெசன்
தின்பழம் பசீஇ...னேனா பாண
வாள்வ விளங்கிய ெசன்னிச்

5

ெச ெவங் கு சி ேலாம்

10

ேர.

-------------திைண ம்

ைற

மைவ. உைற ர் ம த் வன் தாேமாதரனார் பா ய .

106
உைர: ெபாறிப் றப்

ழின் ேபார்வல் ேசவல் - ள்ளி ெபா ந்திய றத்ைத ைடய

கு ம் ழ்ப் பறைவயின் ேசவல்; ேமந் ேதால் கைளந்த தீங்ெகாள் ெவள்ெளன் ேம ள்ள ேதால் நீக்கப்பட்ட இனிைம ெபா ந்திய ெவள்ளிய எள்ளாகிய; சுளகிைட
ணங்கல் ெசவ்வி ெகாண் - ற்றத்தில் ைவத் உலர்த்தப்பட்டவற்ைறக்
கவர்ந் ண் ; உடன் - உடேன; ேவனற் ேகாங்கின்
காலத்

மல ம் ேகாங்கின

ம்ெபாகுட்டன்ன - ேவனிற்

விடத் ள்ள ெகாட்ைடையப்ேபான்ற; குடந்ைமயம்

ெசவிய - வைளந்த அழகிய கா கைள ைடயவாகிய; ேகாட்ெட

யாட்ட - ெகால்ைல

வரப்பில் வா ம் எ ைய யைலக்க; க யார் வரகின் பிறங்கு பீள் ஒளிக்கும் தைழத்தைலப்ெபா ந்திய வரகின் உயர்ந்த ேதாைகயிைடேய அவ்ெவ ெசன்
மைற ம்; வன் ல ைவப்பின
தின்பழம் பசீஇ - ெசன்

- வன் லமாகிய நாட் ன் கண்ேண ள ; ெசன்

பறித் த் தின்னப் ப ம் பழம் பசந் ...பாண - பாணேன;

வாள் வ விளங்கிய ெசன்னி - வாளால் வ ப்பட் விளக்கும் தைலைய ைடய;
ெச ெவங் குாிசில் ஓம்ம ம் ஊர் - ேபாைர வி ம் ம் குாிசிலாகிய தைலவன்
காத்தளிக்கும் ஊர்; எ -

.

ஊர், ேசவல் உணங்கல்ெகாண் ேகாட்ெட யாட்ட, (அல்ெவ ) பீள் ஒளிக்கும்
வன் ல ைவப்பின எனக் கூட் விைன
ெசய்க. ஆட்டப் பீள் ஒளிக்கும்
என்றதற்கு ஆட் ன் ெபா ட் ப் பீளின்கண் ஒளிக்கும் என ைரப்பி மைம ம்.
எள்ளின் ேமல்ேதால் நீங்கியவழி அதன் உள்ளீ ெவ த் த் தின்பார்க்கு இனிைம
பயப்பதாக ன், "தீங்ெகாள் ெவள்ெளன்" என்றார். ெசவ்வி ெகாண்ெடன்றார்,
காவ ன்ைம யறிந் அக்காலத்ேத தப்பா கவர்ந் ண்ப
ழ்ப் பறைவக்கு
இயல்பாத ன், வரகு விைள ம் ெகால்ைலயின் வரப்பில் வைளயைமத்
வாழ்வ பற்றிச் கண்ெட ையக் "ேகாட்ெட " ெயன்றார். வரகின் உதிர்ந்த
ைவக்ேகால் ஈண் ப் பீெளனப்பட்ட ; அதைனத் ேதாைக ெயன்ற

ம் வழக்கு.

வன் லம் - ல்ைலநிலம். ெசன்னியில் உண்டாகிய வாள்வ , தைலவன
வாட்ேபார்வன்ைமையச் சிறப்பித் க் காட்ட ன் "வாள்வ விளங்கிய ெசன்னி"
ெயன்றார். ஓம்
ெரன்ற ஆற்றலால் ஈன்ற தாய் தன் குழவிைய ேயாம் வ ேபால
ஓம் கின்றாெனன்ப விளங்க நின்ற .
விளக்கம்: ேகாழிகைள வளர்த் ப் ேபார் ெசய்
பண்ைடநாளில் கு ம் ைழ ம் பயிற் வ

ெவற்றி ெபறப் பயிற் வ ேபாலப்

மர ; இவ்வைகயால் ேபார் ெசய்த ல்

வன்ைமமிக்க ேசவைல, " ழின்ேபார்வல் ேசவல்" என்றார். கு ம் ழ்கைளப் ேபாாிற்
பயிற்சி ெசய் வி ேவாைரக் கு ம் ழா கள் என்ப. கு ம் ழ்க்கு அாிசி ண்ணத்
த த ம், பச்சிைல பிைசந் தட த ம் அவ்வப்ேபா அதற்கு மந்திரம் பல
ேவா வ ம் உண் . கு ம் ழ்க ள் ெவல் ம் திற ைடயவற்றிற்கு
இலக்கணங்க ம் பண்ைட நாட் லவர் கண்
ந்தனர். கு ம் ைழக்காைட ெயன் ம்,
காைடயின் ேவறாகிய க தாாி ெயன் ம் கூ வர். நன்கு நைனத் த் ேதய்த்
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ேமல்ேதாைல நீக்கிய ெவள்ெளள்ைள ஈரம் லரச் சுளகிைடப் பரப்பி உணக்குப.
உணக்கினார அற்றம் ேநாக்கி ெவள்ெளள்ைளக் கவர்த ன், "ெசவ்வி ெகாண்"
ெடன்றார். ெசவ்வி ணங்கல் ெகாண் எனக் ெகாண் சுளகிைடச் ெசவ்வி ண்டாக
உணக்கியதைனக் கவர்ந்
டம்

ெகாண்ெடன

ைரப்பி

ம் அைம ம். குடந்ைத, வனள .

டந்ைத (பதிற் 32) ெயன வ தல்ேபால, குடம் குடந்ைதெயன வந்த ;

"குடந்ைதயஞ் ெசவிய" (அகம். 284) என வ தல் காண்க. இதைனப் "ெபயர்த்
திாிெசால்; இனிப் பழ வழக்ெகன்ப ெமான் " (பதிற். 27) என்பர் பதிற் ப்பத்தின்
பைழய ைரகாரர். ேவனிற்காலத் த ம் ம் ேகாங்கின் அ ம்ம சுண்ெட யின்
கா க்கு உவைம. பாணன் தங்கிச் ெசல்வானாயின் அவற்குத் தரப்ெப வனவற்ைற
ைரக்கும் அ கள் சிைதந் ள்ளன. வாட்ேபார் ெசய்வார்க்குத் தைலயிற்
ண் ண்டாதல் இயல்பாத ன், "வாழ்வ விளங்கிய ெசன்னி" என்றார்
தி க்ேகாயி ர் வட்டத்தின் ேமைலப்பகுதியிற் காணப்ப ம் கல்ெவட் க்க ள்
வாட்ேபார் ெசய் தைலயிற் ண்பட்ட ரர்கைளக் குறித்தி ப்ப காணத்தக்க .
--------322. ஆ ர்கிழார்
ஆ ர்கிழார இயற்ெபயர் ெதாிந்தில . ஆ ெரன்ற ெபய ைடய ஊர்கள் தஞ்ைச
மாநாட்
ம் வடவார்க்கா மாநாட்
ம் உள்ளன. தி வண்ணாமைலப்
பகுதியி ள்ள ஆ ேர இச்சான்ேறார ஊராக இ க்கலாெமன எண் தற்ேகற்ப,
ல்ைல நிலத்ைதேய இவர் சிறப்பித் ப் பா யி க்கின்றார். இவர்க்கு
மகனாெரா வ ளர். என்ப . ஆ ர்கிழார் மகனாரான கண்ணனார் பா ய
பாட்ெடான் அகத்தில் காணப்ப கிற . அ
ம் குறிஞ்சி நிலச் சிறப்ைப ெய த் க்
கூ கிற . தஞ்ைச மாநாட் ஆ ர் காவிாியின் ெதன்கைரயில் உள . அஃ ஏழாம்
ற்றாண் ல் வாழ்ந்த தி ஞானசம்பந்தராற் சிறப்பித் ப் பாடப்ெபற்றெதனி ம் ம த
வளஞ்சார்ந் அண்ணாமைல நாட் ஆ ாின் ேவ ப கிற . ஆ ர்கிழார் பா யதாக
இந்த ஒ பாட் த்தான் இந்
ல் நமக்குக் கிைடத் ள்ள . இதன்கண்ெவள்ேவல்
ரெனா வன் ேபாாில் க ஞ்சமம் ாிந் பைகேவந்தர் அவைன நிைனக்குந்ேதா ம்
அச்சம் மிகுந் உறங்காக் கண்ணராய்த் ன்ப ழக்குமா ெவன்றி ேமம்பட்டான்.
அவன ஊைரச் சிறப்பிக்கின்றார் ஆசிாியர் ஆ ர்கிழார். அந்த ஊர் வன்பலமாகிய
ல்ைல நிலத்தில் உள ; அந்த நாட் வில்ேல ழவ ைடய சி வர்கள் வரகுக்
ெகால்ைலகளில் வரசின அாிகாைலப் ெபா ந்தியி க்கும் காட்ெட கைள
ேவட்டமா வர்; எ ெயான்ைறக் கண்ட ம் அவர்கள் வில்ைல வைளத்
ஆரவாாிப்பர்; அவ்ேவாைச ேகட்ட ம் அ ேக ேம ம் கு

யல்கள் அண்ைமயில்

அவர்கள் மைன ற்றத்தில் இ க்கும் காிய மட்கலங்களிைடேய, அைவ

ண்ேடா

ைடந் ெக மா பாய்ந்ேதா ம், என அவ் வன் லத்தியல்ைப இப் பாட் ல்
அழகுறக் கூறி ள்ளார்.
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உ
ர் காைள ழ்ேகா டன்ன
கைவ ட் கள்ளிப் ெபாாியைரப் ெபா ந்திப்
வர காிகாற் க ப்ைப பார்க்கும்
ன்றைலச் சிறாஅர் வில்ெல த் தார்ப்பிற்
ெப ங்கட் கு
யல் க ங்கல ைடய
மன்றிற் பா ம் வன் லத் த ேவ
க ம்பி ெனந்திரஞ் சிைலப்பி னயல
தி ஞ்சுவல் வாைள பிற மாங்கட்
டண்பைண யா ம் ேவந்தர்க்குக்

5

கண்பைட யீயா ேவேலா

10

ேர.

--------திைண ம்
உைர: உ

ைற

மைவ. ஆ ர் கிழார் பா ய .

ர் காைள

ழ்ேகா

அன்ன - நிலத்ைத

ததனால் ஓய்ந்த நைட

ெகாண் ெசல் ம் காைளயின் தைலயில் ைளத்த ெகாம் ேபால்; கைவ ள் கள்ளி
ெபாாியைரப் ெபா ந்தி - கைவத்த ட்கைள ைடய கள்ளி மரத்தின் ெபாாிந்த அ ப்
பகுதிையப் ெபா ந்தி யி ந் ;
வரகு அாிகால் க ப்ைப பார்க்கும் - தி
விைளந்த வரைக யாிந்தபின் உண்டாகிய அாிகா ன்கண் வந் ேம ம் எ ையப்
பி ப்பதற்குச் ெசவ்விபார்க்கும்; ன்றைலச் சிறாஅர் வில்ெல த் தார்ப்பின் ல் ய
தைலைய ைடய சி வர்கள் ைகயில் வில்ைலெய த் க் ெகாண்
ஆரவாாிப்பராயின; ெப ங்கண் கு
யல் - ெபாிய கண்ைண ைடய கு
க ங்கலன் உைடய மன்றில் பா ம் - காிய றத்ைத ைடய மட்கலங்கள்
உ ண் ைடந்

ெகடமன்றிேல பாய்ந்ேதா ம்; வன் லத்த

யல்;

- வன் லத்தின் கண்ேண

ள ; க ம்பின் எந்திரம் சிைலப்பின் - க ம்பாட் ம் ஆைல ெயா க்குமாயின்;
அயல

- அயலதாகிய நீர்நிைலயி

ள்ள; இ ஞ்சுவல் வாைள பிற ம் ஆங்கண் -

ெபாிய பிடைர ைடய வாைளமீன்கள் ள்ளிப் பா ம் அழகிய இடத்ைத ைடய;
தண்பைணயா ம் ேவந்தர்க்கு - குளிர்ந்த ம தநிலத் ர்கைள யாட்சி ெசய் ம்
அரசர்கட்கு; கண்பைட ஈயா ேவேலான் ஊர் - கண்

றக்கத்ைத ெயய்தாைமக்

ேக வாகிய அச்சத்ைதத் த ம் ேவைல ைடயவன் ஊர்; எ ஊர் வன் லத்த

என விைள

ெசய்க. ெகாம்

.

ைளயாத இளங்காைளகைள

உ தற்குப்பயன்ப த்தாராக ன், "உ
ர் காைள ழ் ேகா " என்றார்; ஊர்தல்,
ஓய்ந் நடத்தல். ஊழ்ேகாெடன்றார். எ த்தி ட்ட கம் கத்ேத சாியாதவா
தாங்கும் அளவாகத் ேதான்றிய ேகா என்ப விளக்குதற்கு. ெபாாித்தாற்ேபால்
ெபா க்குைடய அைர, ெபாாியைர ெயனப்பட்ட .
வரகறிந்த அாிகா ல் உதிர்ந்
கிடக்கும் வரைக ண்டற்கு வரம்பைளயில் வா ம் எ வரமாதலால் அதைனக்
கண்ட ம் சி வர்கள் அதன்மீ அம் அய் ம்ெபா ட் ஆரவாாிப்ப
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இயல்ெபன்ப ெகாண்
அஞ்சிேயா ம் கு
ண்

"ஆர்ப்பின்" என் ம், சிறாாின் ஆர்ப் க் ேகட்

யல் க ங்கலங்களினிைடேய

தம்மிற்றாக்குண்

கூறினார். ேவேலான

உைடதலால், "க ங்கல

ள்ளிப்பாய்ந் ேதா ங்கால், அைவ
ைடய மன்றிற் பா ம்" என் ம்

பைகைமக்கஞ்சி இரெவல்லாம் உறக்கமிலராயினர் என்பார்,

"கண்பைட யீயா ேவேலான்" என்றார்; " ரசு
மாதிரம் பனிக்கும் மறம்

ழங்கு ெந நகரரசு

ங்கு பல் கழ்" (பதிற். 12) என்

யியீயா ,

பிற ம் கூ தல் காண்க.

விளக்கம்: ஊழ்ேகா என்றதற்கு திர்ந்த ேகா என ம் கூ வர். இளைமச்
ெசவ்வியிற்ேறான்றி ெவளிப்பட் நிமிர்ந்தி க்கும் இளங்ேகாேடகள்ளியின்
கைவ ட் உவமமாதற் ேகற் ைடைமயின், ஊழ்ெகாெடன்றதற்கு ைளத்த
ேகாெடன ைர கூறப்பட்ட . அக்ேகா மிக நீளா கு கியி க்கும் என்ப
ேதான்றக் "குண்ைடக் ேகாட்ட கு
ட் கள்ளி" (அகம். 184) என ம ைர ம தனிள
நாகனார் கூ வ காண்க. கள்ளிகள் நிற்கும் ேவ ய ையப் ெபா ந்தியி ந்
எ யின் வரைவச் சி வர் பார்த்தி ப்பெரன்றற்கு, கள்ளிப் ெபாாியைரப்◌்ெபா ந்திக்
க ப்ைப பார்க்கும் சிறார்" என்றார் அாிகால் அாிந்தவழி அ யில் நிலத்ேதா
ெகா ந்தியி க்கும் தாள். அாிகா ன் அ யில் வைள ெசய் ெகாண் எ கள்
வா மாதலால், அவற்ைற "அாிகாற் க ப்ைப" ெயனச் சிறப்பித்தார். சி வர்கள்,
ேவட் வச் சிறார்கள் என்ப ேதான்ற, "வில்ெல த்தார்ப்பின்" என்றார். யல்,
கு கிய உ விற்றாயி ம் கண் ெபாிதாதல் பற்றிப் "ெப ங்கட் கு
யல்"
எனப்பட்ட . சிறாராதலால், வில்ைல வைளத்

அம்ைம ெயய் மிடத்

ஆரவாாிப்பாராயினர், ஆர்ப் க் ேகட் அஞ்சிேயா ம் கு
யல் அ ேக மைன
ன்றி ல் இ க்கும் மட்கலங்கள் உ ண் ைடயமா தாவிேயா ம் என்றார். ன் ல
ர்களில் இத்தைகய காட்சிகள் இக்காலத் ம் உண்ெடன வறிக. க ம்பின் எந்திரம்,
க ம்ைப ஆட் ம் ஆைல க ம்பைரக்கும் ஆைலயில் எ ம் ஓைச சிைலப்ப
ேபாற ன், "சிைலப்பின்" என்றார். "க ம்பி ெனந்திரம் களிற்ெறதிர் பீளிற் ம்", (ஐங்.
55) என்

ஐங்கு

கூ வ

காண்க. சுவல, க த் மாம். ன் லத்தி

ள்ள

ஊாில் வாழ்ேவானாயி ம் ேவேலான், தண் ல நாட் ேவந்தர்க்கு அச்சம்
விைளவிக்கும் விற ைடயனாவன் என மறவன வல்லாண்ைமேய
கூறியவாறாயிற் .
------323. வல்லாண் ல்ைல
வல்லாண்

ல்ைல ெயன்ப , "இல்

ம் பதி ம் இயல் ம் கூறி, நல்லாண்ைமைய

நலமிகுத்தன் ," என்
றப்ெபா ள் ெவண்பாமாைல (8:22) கூ கிற . இப் றப்
பாட் க்கைளத் ெதாகுத் த் திைண ம் ைற ம் வகுத்தவர் றப்ெபா ள்
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ெவண்பாமாைலைய ேமற்ெகாண் ெசன்றி த்த ன், அ ெகாண்ேட இவ்விளக்கம்
கூறப்பட்ட . இப்பாட் ப் ெபாி ம் சிைதந் கிடக்கிற . இதைனப் பா ய ஆசிாியர்
ெபய ம் பாடப்பட்ட தைலவன் ெபய ம் ெதாியாவாெறாழிந்தன. ஒ தைலவன
ஊர் நல ம் அவ

ைடய ேபார் நல ம் எ த் க் கூறவந்த ஆசிாியர், பாிசிலர்க்கு

அவர் க தியைதக் க தியவளேவ ெகா க்கவல்ல ெகாைட ம், ஏந்திய தன் ேவல்
ெக மாயின், தன் வாைளப் ெபாிய யாைனைய எறிதற்ெபா ட் எ த்தால் எ ப்பேன
தவிரப் பிறெசயற்கு அதைன எடான் எனப் ேபார்ச் சிறப் ம் கூறி ள்ளார். அவன
ஊர் நலத்ைத ைரக்கும் பகுதி ெதளிய விளங்காவா சிைதந் ள .
ப்பாற் பட்ட வாமான் குழவிக்குச்
சினங்கழி தாக் கன் ம த் ட் ம்
கா................பாிசிலர்க்
குள்ளிய சுரக்கு ேமாம்பா ைக
ெவள்ேவ லாவமாயி ெனாள்வாள்
கைறய யாைனக் கல்ல
ைறகழிப் பறியா ேவேலா
ேர.

5

-----திைண ம்
உைர:

ைற

மைவ...............கிழார் பா ய .

ப்பாற்பட்ட வாமான் குழவிக்கு -

யிடத் தகப்பட்

ந்த தா ம்

மானி ைடய கன் க்கு; சினங்கழி தா - சினமில்லாத திய கறைவப்பசு; கன்
ம த் ஊட் ம் - தன் கன்ெறனச் ேசர்த்தத் தன் பாைல ண்டற்
கைமந்தி க்கும்; .................பாிசிலர்க்கு உள்ளிய சுரக்கும் ஓம்பா ஈைக பாிசிலராகிய பாணர் தலாயினார்க்கு அவர் க தியதைனக் க தியவளேவ வழங்கும்
தள்ளதா ஈைகயிைன ம்;ெவள்ேவல் ஆவமாயின்- ெவள்ளிய ேவல் ஏந்திச் ெசய் ம்
ேபார் உளதாயின்; கைறய
களிற்ைறக் ெகால்

யாைனக்கல்ல

- உரல்ேபான்ற காைல ைடய

தற்கன்றி; ஓள் வாள் உைற கழிப்பறியா - ஒள்ளிய வாைள அதன்

உைறக் கூட் னின் ம் கழித்தைலச் ெசய்யாேத; ேவேலான் ஊர் ேவற்பைடைய ைடய தைலவன

ஊர்; எ -

.

தன் கன்ைற ெயாழித் ப் பிறிெதா கன் வாின் அதைன அ க விடாத
சின ைடய நல்லாவின் ேவ ப த்தற்கு "சினங்கழி தா" என்றார். சினங்கழிந்ததற்கு
ஏ க் கூ வார், " தா" எனக் குறித்தார். மான் கன்ைறத் தன் கன் ேபாற் ேசர்த் ப்
பா ண்பித்த ன் "கன் ம த் ட் ம்"என்றார். யாைன ேசய்ைமயில் வாின்
ேவற்பைட ம், அண்ைமக் கண்ணதாயின் வாட்பைட ம் ேவண் வனவாம். "ேவந்

ர்
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யாைனக் கல்ல , ஏந் வன் ேபாலான்றன் இலங்கிைல ேவேல" ( றம். 301)
என்பதனால் ேவற் பைட ம் யாைனக்கல்ல ெதறிப்படா ெதன்றறிக.
விளக்கம்: ஆவம், ேபார். ேவெலறிந் ெசய் ம் ேபார்; ெவள்ேவலாவம்
எனப்பட்ட . ேவல் ெகாண் யாைனைய ெயறிவதில் ரர்க்கு மிகுவ சிறப் .
----------324. ஆலத்

ர்கிழார்

ஆலத் ர் என் ம் ெபய ைடய ஊர்கள் பல இ ப்பி ம். இச் சான்ேறார
ேசாழநாட் க் காவிாித் ெதன்கைர நித்தவிேனாத வளநாட் ஆ ர்க் கூற்றத்
ஆலத்

(A. R. No. 273 of 1927) ராகலாம்; இவர் ேசாழன் குள ற்றத் த்

ஊர்

ஞ்சிய

கிள்ளிவளவைன ம், ேசாழன்ேசட் ெசன்னி நலங்கிள்ளிைய ம் பா ச் சிறப் ற்றவர்,
ஒ கால் ஒ தைலவன் ேபாாில் க ண்டாகப் ெபா
ெவன்றியால்
ெகாண்
விளங்கினான். அவன் வன் ல நாட் ச் சீ ர் ஒன்றிற் குாியன். தன் ேவந்த க்குப்
பைட ேவண் மிடத்

வா

தவி ம், விைன ேவண்

மிடத்

அறி ைர வழங்கி ம்

சிறந் நின்றைமயின், ேவந்தன் அவைனத் தனக்கு ெநஞ்சறிந்த நற் ைணவனாகக்
ெகாண் ேபணினான். ேவந்த க்கு நற் ைணவனாகப் ெபற் ம் அவன் தன்
மனநிைற ெநகிழாமல் பண் ேபால் ஒ தன்ைமயனாய் ஒ கினான். ஒ நாள் தன்
சீ ாில் தனக்குாிய பாண டன் அவன் கூ இன் ற்றி ந்தான். அப் ேபாழ்
அவன்பாற் ெசன்றி ந்த ஆலத் ர் கிழார், அவன வல்லாண்ைமைய எ த் க்
கூற ற் அவன் தன் ெப ைம க தா பாிசிலர் ந வண் மிக எளியனாய்க்
கூ யி ப்பைதப் பாராட் "இப்ெபற்றிேயான் ெவற்றி த ம் ெபாிய தாைனைய ைடய
ேவந்த க்கு உயிர்த்தைணவன்; அவன் இறப்பின் அவேனா உடன் இறக்கும்
ஒள்ளிய நண்பன்" என்ற க த்தைமய இப்பாட்ைடப் பா னார்.
ெவ க்குவிைட யன்ன ெவ ேணாக்குக் கயந்தைலப்
ள் ன் றின்ற ல நா கயவாய்
ெவள்வாய் ேவட் வர் ழ் ைண மகாஅர்
சிறியிைல ைட◌ின் சுைர ைட வான் ள்
ஊக ண்ேகாற் ெசறித்த வம்பின்
வாலஅர் வல்விற் குலாவரக் ேகா ப்
ப த்தி ேவ க் க ம்ைப பார்க்கும்
ன் லந் தழீஇய வங்கு ச் சீ ர்க்
குமி ண் ெவள்ைள ம வாய் ெபயர்த்த

5

ெவண்காழ் தாய வண்காற் பந்தர்
இைடயன் ெபாத்திய சி தீ விளக்கத் ப்
பாணெரா
ந்த நா ைட ெந ந்தைக

10
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வலம்ப தாைன ேவந்தற்
குலந் ழி லக்கு ெநஞ்சறி

ைணேய.

------திைண ம்

ைற

மைவ. ஆலத்

ர் கிழார் பா ய .

உைர: ெவ க்குவிைட யன்ன ெவ ள் ேநாக்குக் கயந்தைல - காட் ப்

ைனயின்

ஆைணப்ேபால ெவ ண்ட பார்ைவயிைன ம் ெபாிய தைலயிைன ம்; ள் ன் தின்ற
ல நா கயவாய் - பறைவகளின் ஊைனத் தின்பதனால் லால் நாற்றம் கம ம்
ெமல் ய வாயிைன
ேவட் வர்களின்;

ைடய; ெவள் வாய் ேவட் வர் - ெவ
ழ்

த்த வாைய ைடய

ைண மகாஅர் - தம்மில் ஒ வைர ெயா வர் வி ம்பி நட் க்

ெகாண் ைற ம் சி வர்கள்; சிறியிைல உைடயின் சுைர ைட வான் ள் - சிறிய
இைலகைள ைடய உைடேவல் மரத்தின் உள்ேள ைழைய ைடய ெவள்ளிய
ள்ைள; ஊக

ண் ேகால் ெசறித்த அம்பின் - ஊகம் ல் ன்

ெச கிய அம்ைப; வலாஅர் வல்வில் குலாவரக் ேகா

ண்ணிய ேகா ல்

- வளாரால் ெசய்யப்பட்ட

வில் ன் ைவத் வைள ண்டாக வ த் ; ப த்தி ேவ க் க ப்ைப பார்க்கும் ப த்தியாலாகிய ேவ ய யில் உைற ம் காட்ெட ைய ழ்த்தற்குக்
குறிபார்த்தி க்கும்; ன் லம் தழீஇய அங்கு ச் சீ

ர் - ன்ெசய்கள் சூழ்ந் ள்ள

அழகிய கு கள் வா ம் சீ ாின்கண்; குமிழ் உண் ெவள்ைள ம வாய் ெபயர்த்த
ெவண்காழ் தாய - குமிழம் பழத்ைத ண் ம் ெவள்ளா கள் எ வாய் வழியாக
ெவளிப்ப த்த ெவள்ளியெகாட்ைடேபாலப் பி க்ைககள் பரந்

கிடக்கின்ற; வண்

கால் பந்தர் - வளவிய கால்கள் நி த்தப்பட்ட பந்தாின்கீழ்; இைடயன் ெபாத்திய சி தீ
விளக்கத் - இைடயன் ெகா த்திய சிறிய சுடைர ைடய விளக்ெகாளியில்;
பாணெரா இ ந்த நா ைட ெந ந்தைக - பாணர் சூழ்ந்தி க்க அவாிைடேய
ற்றி ந்த நாணமாகிய நற்பண்ைப

ைடய ெந ந்தைகயாகிய தைலவன்; வலம்ப

தாைன ேவந்தற்கு - ெவற்றி ண்டாகும் தாைனைய ம ேவந்த
- மனமறியக்ெகாண்ட உயிர்

ைணவனாவான்; எ -

க்கு; ெநஞ்சறி

ைண

.

ெவ க்கின் ஆண் விைடெயனப்பட்ட . ேநாக்கும் தைல ம் வா
ைடய மாஅர்
என இைய ம். ெவற்றிைல தின்னாத வாெயன்றதற்கு "ெவள்வாய்" என்றார். இடக்கர்
ெமாழிகைள இைடயிைடேய கூசா ெமாழி ம் வாெயனி மைம ம்; அல்ல உம்,
எக்காலத் ம் கரவில்லாத ெசாற்கைளேய வழங்கும் வாெயன் ைரப்பி மாம்.
ேவ களில் ப த்திச் ெச கள் நிரல் நிரலாக நிற்ப அவற்றின் அ யின் வைளயைமத்
வா ம் காட்ெட ையப் "ப த்திேவ க் க ப்ைப" ெயன்றார். எ ைவ ெவளியி ம்
வாைய ம வாெயன்ற அைவயடக்கு. காழ் ேபால்வதைனக் "காழ்" என்றார்.
பாணாிடத் மிக்க அன் ெசய் எளியனா ள்ளாெனன்றற்கு "பாணெரா இ ந்த
ெந ந்தைக" ெயன் ம், மறத் ைறக்குாிய அறெநறி பிறழ நிகழ்வனகாண்டற்கும்
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ெசய்தற்கும் உள்ளம் சு ங்குதற்ேக வாகிய மானம் நிைறந்
ெபற்றவன் என்ப
லக்கும் ெநஞ்சறி

ேதான்ற, "நா

அதனால் ெந ம் கழ்

ைட ெந ந்தைக" ெயன் ம் கூறினார். "உலந் ழி

ைண" ெயன்றார், உற்றவிடத்

யிர் வழங்கும் உணர்ச்சி ெயாத்த

உண்ைம நண்பன் என்றற்கு. சீ ர் ெந ந்தைக, ேவந்தற்கு ெநஞ்சறி
கூட் விைன
ெசய்க. பகுவா ெயன் ம் பாடம்.

ைணெனக்

விளக்கம்: பாண் மண்டலத் ம ேராதய வளநாட் ஆலத் ர் நாட் ஆலத்
ெதாண்ைட நாட் ப்
ர்க்ேகாட்டத் ஆலத்
ம் பல்குன்றக்ேகாட்டத்
ஆலத்

ெமனப் பல இ த்த ன், ஆலத்

ர் கிழார

ஆலத்

ம்,

ர் இன்னெதனத்

ணிய
யாவி
ம். இவர் ேசாழ ேவந்தர்கைளேய பா யி த்த ன், இ ேசாழ
நாட் ஆலத் ர்களில் ஒன்ெறன்ப ெதளிவாம். க விழியின் ந விட ெமாழிய
ஏைனப்பகுதி ெசங்க ைம நிறம் பரந்தி த்த ன் ெவ ேணாக்கு எனப்பட்ட . ல
நா ம் வாெயன்றவழி, நாற்றத்தின் ெபா த்தன்ைம விளங்காைமயின், " ள் ன்
தின்ற ல " எனச் சிறப்பித்தார். ஏைன யிைறச்சியி ம் ள்ளினங்களின் இைறச்சிேய
ெபாி ம் தின்னப்ப வ ணர்த்தற்கு இவ்வா கூறினாெரன் மாம். ேவட் வர்
மக்களாதலால் பிள்ைளப் ப வத்ேத வில்ேலந்தி எ ேவட்டம் ாிகின்றனெரன வறிக.
உைட, உைட ெயன் ம் ேவலமரம்; இதைனக் குைட ேவெலன்ற ம் வழக்கு.
ெவண்ைம நிற ைடைமயின் வான் ள் எனப்பட்ட . ஊகம் ல்ைலத் ண் த்
அதன் னியில் ள்ைளச் ெச கி, வில் ைடைவத் எ யின் ேமல் எய்
விைளயா வர் ேவட் வச் சிறாஅர் என்ப கூறிவா . வலார் மலார் என ம்
வளாெரன ம் வழங்கும். இ
இ

வ ய மரக் ெகாம்பாதல் கண்க. குலாவரல்: வைளதல்;

குலாவல் என ம் வ ம்; "ெகா ந்ெதாழில் வல்விற் ெகாைலஇய கானவர்"

(
கு:194) என வ தல் காண்க. ன் லந் தழீஇய சீ ராயி ம் ஊாிடத்
வா ங்கு கள் மறப்பண் ம் ெகாைடப் பண் ம் ஒ ங்குைடய நற்கு கள் என்றற்கு
அங்கு ச் சீ ர் எனச் சிறப்பித்தார். குமிழ், குமிழம் பழம். ெவள்ைள, ெவள்யா .
குமிழின் ெகாட்ைட ம் ெவள்யாட் ன் பி க்ைக ம் ேவ பாடறப் பரந் கிடக்குமா
ேதான்ற "ெவள்ைள பகுவாய் ெபயர்த்த ெவண்காழ்தாய வண்காற் பந்தர்" என்
பாடங்ெகாண் ைரத்த
ண் . ேவந்தர்க்குத் ைணயாகச் ெசல் ம் றத் ைறக்கு
(ெதால். றத். 5) நச்சினார்க்கினியர் இதைன ெய த் க் காட் வர்.
----------325. உைற ர்

கண்ணன் சாத்தனார்

இளங்கண்ணன்
கண்ணன் என்பைவ பண்ைடேயார் மக்கட்கு இட் வழங்கிய
ெபயர்கள். உைற ாில் வாழ்ந்த
கண்ணன் என்ப வ ைடய மகனாராதலால்.இச்
சாத்தனார், உைற ர்

கண்ணன் சாத்தனார் எனப்ப வாராயினர். ஒ வர் மிக்க

இைளஞெரா வர்க்குப் பா காப்பாளராய் இ ப்பராயின் அவைர

கண் (Guardian)
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பைழயநாைள வழக்கு. பன்னிரண்டாம்

ெடான் , "வாச்சியன் இரவி கூத்தைன

ற்றாண் ெல ந்த கல்ெவட்

கண்ணாக ைடய இவன் பிராமணி

ேதவன் நீ
ம் இவன் மகன் கூத்தன் இரவி ம்" (S. I. Ins. Vol IV. No.227) என்
கூ கிற . இ ெகாண்
கண்ணன் சாத்தனாைர மிக்க இைளயெனா வற்கு
கண்ணாயி ந் சிறந்தவராகக் க
த ம் உண் . ஆனால் ெசாற்கிடக்ைக
அவ்வா ேகாடற்கு இடந்த கின்றில . இச் சாத்தனார் ேசாழன் நலங்கிள்ளி
காலத்தவராக ன் அவைனப் பலப
ம் பாராட் நல்லறி ெகா த்தி
ள்ளாெரன்பைத ன்ைனய இவ ைடய பாட் க்களால் அறிகின்ேறாம். இவர்
ஒ கால் ேபாாில் ெபற்ற ெவன்றிேமம்பாட்டால் வாைக சூ மாண் ற் வ ம்
தைலவெனா வைனக் கண்டார். அவ ைடய வல்லாண்ைமயால் அவன் ெபற்ற
ெபா ளைனத் ம் பிறர்க்கீத் ப் கழ் ந வதில் ெபாி ம் பயன்ப வ இவ க்குப்
ெப வியப்பிைனப் பயந்த . அவ் வியப்பின் ெசால்வ
இப் பாட் . இதன்கண்
அவன ஊர் நல ம் ெகாைட நல ம் குறிக்கப்பட் ள்ளன. தைலவன் ெபயர்
ெதாியவில்ைல.
களி நீ றா ய வி நில ம ங்கின்
வம்பப் ெப ம்ெபயல் வைரந் ெசாழிந் திறந்ெதனக்
குழிெகாள் சின்னீர் குராஅ ண்ட ற்
ேச கிைளத் திட்ட க ழ்கண்
றல்
ைறயி ண்
நிைறயா வாழ்க்ைக
ள மாத் ெதாைலச்சிய
ச்ெசாலாடவர்
உ ம்பி த த்த ெவா ங்காழ்ப் படைலச்
சீறின் ன்றிற் கூ ெசய் தி மார்.
ெகாள்ளி ைவத்த ெகா நிண நாற்றம்

5

ம குடன் கம ம ைக மன்றத்
தலந்தைல யிரத்தி யலங்குப நீழற்
கயந்தைலச் சிறாஅர் கைணவிைள யா ம்
அ மிைள யி க்ைக ய ேவ ெவன்ேவல்
ேவந் தைல வாி ந் தாங்கும்

10

தாங்கா

15

ைக ெந ந்தைக

ேர.

--------திைண ம்

ைற

மைவ. உைற ர்

கண்ணன் சாத்தனார் பா ய .

உைர: களி

நீறா ய வி நில ம ங்கில் - பன்றிகளால்

வி நிலத்தின்கண்; வம்பப் ெப ம் ெபயல் வைரந்

ெசாாிந்

தியாக்கப்பட்ட
இறந்ெதன - திதாக

வந்த ெப மைழ அவ்விடத்ைத வைரந் ெகாண் ெபய் நீங்கிற்றாக; குழிெகாள்
சின்னீர் குரால் உண்ட ன் - பள்ளங்களில் தங்கிய சிறிதாகிய நீைரக் கன்ைற ைடய
பசுவான

ஆங்ேக

ைளத்தி ந்த ல்ைல ேமய்ந்

உண்ெடாழிதலால்; ேச
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ழ்கண்

ைறயின் உண்

றல் - ேசற்ைற நீக்கித் ேதாண்ட

ம் -

ைற

ைறயாகச் ெசன்

வாழ்க்ைக - நிரம்பாத வாழ்க்ைக ைட;
ள்ளம் பன்றிையக் ெகான்ற

றிய கலங்கலாகிய நீைர;

கந் ண்

ம்; நிைறயா

ள மாத் ெதாைலச்சிய

த்த ெசால்ைல ைடய

ச்ெசால்லாடவர் -

ரர்; அ த்த உ ம்பி

அ த்ெத த்த உ ம்பின் தைசைய; ஒ ங்காழ்ப் படைலச் சீறின்

ன்றில் - ஒ

மரத்தின் வ ய கழிகளாற் ெசய்யப்பட்ட படல் சார்த்தப்பட்ட சிறிய மைன
கூ

-

ற்றத்தில்;

ெசய்தி மார் - பகுத்தளித்தற் ெபா ட் ; ெகாள்ளி ைவத்த ெகா நிண நாற்றம் -

ெந ப்பில் ேவகைவத்த ெகா விய நிணத்தின் மணம்; ம குடன் கம ம் ெத ெவல்லாம் மணக்கும்; ம ைக மன்றத் அலந்தைல இரத்தி அலங்கு ப நீழல் வ ய மன்றத்தில் நிற்கும் உலர்ந்த தைலைய ைடய இரத்திமரத்தின் அைசகின்ற
நிழ ல்; கயந்தைலச் சிறாஅர் - ெமல் ய தைலைய ைடய சி வர்கள்; கைண
விைளயா ம் - அம் ெபய்

விைளயாட்டய ம்; அ மிைள இ க்ைகய

-

கடத்தற்காிய காவற் கா கைள ைடய நாட் ன்கண்ேண ள ; ெவன்ேவல் ேவந்
தைலவாி ம் தாங்கும் - ெவல் ம் ேவைல ைடய ேவந்தர்தம் தாைனச் சுற்றத் டேன
திரண்

தன்பால் வந்தா

ம் தாங்கக்கூ ய; தாங்கா ஈைக ெந ந்தைக ஊர் - குன்றாத

ஈைகைய ைடய ெந ந்தைகயாகிய தைலவன
வி நிலம், ஆனிைரகளின் ேமச்ச

ஊர்; எ -

க்ெகன ஊரவரால் ெபா வாக விடப்பட்ட நிலம்.

குரால், கன்ைற ைடய பசு; ஒ வைகப் பசு மாம். க
இடத் ண்டாகிய நீர். நீர் சிறிேத
ைறெகாண்
உண்

ெசன்

ழ்கண் நீர் - கலங்கிய

த ன், ஒ வன் பின்ெனா வராக

(queue system)

ம்" என ம், அதனால் தம

.

கந் ண்

மா

ேதான்ற " ைறயின்

ேவட்ைக தீர ண் , பிறர்க்கும்

அவ்வா வழங்குதற்கு ேவண் மள கிைடக்கப் ெபறாைமயால், "நிைறயா வாழ்க்ைக"
ெயன ம் கூறினார். ெசப்பிய வஞ்சினம் தப்பா ெசய்
க்கும் மறமாண்
உைடைம ேதான்ற, "
ச் ெசால்லாடவர்" என்றார்; ெசால்
ம் ெசய்ைகேய
ெபாி ைடய ெரன் ைரப்பி மைம ம். காழ்ெபா ந்திய கழிையக் காெழன்றார்.
ெவயில் மைழ காற்
த யவற்றால் ச யா தி த்த ன் மன்றம் "ம ைக மன்ற"
ெமனச்சிறப்பிக்கப்பட்ட . ேவந் வாி ம் எனேவ ேவந்தன் தன் தாைனச் சுற்றம்
ைடசூழ வ த

ம், தாங்கும் என்றதனால், அவர் ேவண் வன தந்

ஓம் ம்

வள ைடைம ம் ெபற்றாம், ஆடவர், ன்றில் கூ ெசய்தி மார் ைவத்த நிணம்
கம ம் மன்றத் நீழல் சிறார் விைளயா ம் இ க்ைகய ெந ந்தைக ர் எனக் கூட்
விைன
ெசய்க.
விளக்கம்: "ேகழன் கண்
களி

ம் க வைர யின்ேற" (ெதால். மர. 35) என்றதனால்,

பன்றிக்காயிற் . ெப ம் ெபயல், ெப மைழ. எங்கும் பரந்

ெபய்யா
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ஒ காலத் ேதாாிடத்ேத மிகுதியாகப் ெபய்த மைழைய "வைரந் ெசாாிந் திறந்ெதன"
என்றார். ெபயைல ெயதிர் ேநாக்காத காலத்தில் ெபய்த மைழைய "வம்பப்ெபயல்"
என்றைமயின். அ

ெப ம் ெபயலாயி

ம் நீர் நிலத்ேத சுவறிவி தலால், குழிகளில்

நின்ற நீர் சிறிதானைமபற்றி, "குழிெகாள் சின்னீர்" எனல் ேவண் ற் . குராற் பசு
நீ ண்ணவாின் அதைனத் தடாராத ன் "குரா
ேதாண் தல்.

ளி

ளியாக

ள்ைள ைடய பன்றி,

ம் நீ ற் , "க

ண்ட ன்" என்றார் கிைளத்தல்,
ழ்கண்

றல்" எனப்பட்ட .

ள மா என வழங்கும். " ள மாத் ெதாைலச்சிய ைபந்நிணப்

பிளைவ" (மைலப . 171) எனப் பிற ம் கூ தல் காண்க. வட் வர்
வா ம்வன் லச்சீ ராதலால், அங்கு வாழ்பவர் சிறப்பாக ண் ம் உணைவ
ெய த்ேதாதினார். ஊ ண ண்ேபார் உ ம்பின் இைறச்சி ம் நிண ம்
மக்க டம் க்கு மிக்க வன்ைம த வ என்பர். எ ம்பிைனப் பற்றிக் ெகாணர்ந்த
ேவட் வர் அதைனத் தம் ள்றி ல் ைவத் அ த் த் தம்மவாிைடேய கூ ெசய்
ேகாடல் இயல் . இரத்தி, இரத்தி ெயன்

ம் மரம்; இதைன இலந்ைத மரெமன் ம்

கூ வர். "இரத்தி நீ யவகன்றைல மன்றம்" ( றம். 34) எனப் பிற ம் கூ தல் காண்க.
அலந்தைல; அலந்த தைலெயன்பதன் விகாரம்.

திேயாராகிய ேவட் வர் உ ம்

ெகாணர்ந் அதன் ஊைனச் சுட் த் தம்மிற் கூ ெசய் ண் இன் றா நிற்ப,
அவ ைடய இளஞ்சிறார்கள் வில்ெல த் அம் ெதா த் விைளயாடா நிற்பர் எனச்
சீ

ர் வாழ்நர் சிறப் க் கூறிய ஆசிாியர் அவ் ர்க்குாிய தைலவன் தைகைமைய,

"ேவந்

தைலவாி

ந் தாங்குந் தாங்கா ஈைக ெந ந்தைக" ெயன்

சிறப்பிக்கின்றார்.

தாங்கா ஈைக ெயன்ற , "ஓம்பா ைக" ெயன்ப ேபால நின்ற . ம ைக
விைளவிக்கும் மன்றத்ைத ம ைக மன்றம் என்றார் என் உைரப்பி மைம ம்.
குறிஞ்சி நிலத்தவர் சுைன விைளயா
ம்; ல்ைல நிலத்தவர் ெகால்ேல
தம ம ைக மாண்
விக்கும் இடம் மன்றெமன வறிக.

த வி ம்

----------326. தங்காற் ெபாற்ெகால்லனார்
தங்காெலன்ப

வி

நகர்க்கு அ கி

ள்ளேதா ர். இளங்ேகாவ கள் இதைனத்

"தடம் னற் கழனிற் கழனித் தங்காள்" (சிலப். ம ைரக். 23:118) என் சிறப்பிப்பார்.
இைடக்காலப் பாண் யர் காலத்தி ம் இவ் ர் சிறப் ற்றி ந்த . இதைன இராசராச
பாண் நாட்

ம ராந்தக வளநாட் க் க நீலக்கு

நாட் த்தி த்தங்கால் (A. R. No.

564 of 1922) என் கல்ெவட் க்கள் கூ ம். மாறவன்மன் சுந்தர பாண் யன் (1)
காலத்தில் இவ் ாி ள்ள மடெமான்றில் பாரத ம் இராமாயண ம் ப க்க ஏற்பா
ெசய்யப்பட்
ந்ததாகக் கல்ெவட்ெடான் (A. R. No. 546 of 1922) கூ வதனால்
இவ் ர் கல்விவளம் சிறந்த நல் ராதைல யறியலாம். சங்கத் ெதாைக லாசிாியர்கள்
காலத்தில் இவ் ாில் நல் ைசச் சான்ேறார் பலர்ேதான்றியி க்கின்றனர். ஆத்திேரன்
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ெசங்கண்ணனார் என் ம் சான்றேரா ம் இப் பாட்ைடப் பா ய ெபாற்ெகால்லன்
ெவண்ணாகனா ம் அவ ள் சிறந்தி க்கினற்னர்.ெசங்கண்ணனார் பாட்ெடான்
நற்றிைணயி

ம், ெதாகுக்கப்பட் ள்ளன. றத்தில் இவ்ெவா

பாட் த்தான்

காணப்ப கிற . இதன் கண், இவர் ெபயர் தங்காற் ெபாற்ெகால்லனா
ெரனக்குறிக்கப்பட் ள்ள தாயி ம் அகத்தில் இவர் ெபயர் ெபாற்ெகால்லன்
ெவண்ணாகாெரனக் காணப்ப தலால், இவர இயற்ெபயர் ெவண்ணாகன் என்
அறிகின்ேறாம். தங்காைலத் தண்காெலன் ம் ெபாற்ெகால்லனாெரன்பைதப்
ட்ெகால்லானெரன் ம் சில ஏ கள் குறிக்கின்றன. ஒ கால் இவர் மறக்கு த்
தைலவன் ஒ வன் மைனக்குச் ெசன் அவைனக் கண்டார் அவன் மைனவி
வி ந்ேதாம் ம் வி ப் நிைறந்தவளாக ம், அவன் ெப ம் ேபாாில் பைகவ ைடய
ெப ங் களி கைளக் ெகான் அவற்றின் ஓைடப் ெபான்ைனக் ெகாணர்ந் தன்பால்
வ ம் பாணர் தலாயினார்க்குப் பாிசில் நல்கும் பண் ைடயனாக ம் இ ப்ப கண்
இப் பாட் ன்கண் வியந் பா
ள்ளார்.
ஊர்
ேவ ப் பார்நைட ெவ கின்
இ ட்பைக ெவாீஇய நாகிளம் ெபைட
உயிர்ந க் குற் ப் லாவிட் டரற்றச்
சிைற ஞ் ெசற்ைற ம் ைட ந ெள ந்த
ப த்திப் ெபண் ன் சி தீ விளக்கத் க்
கவிர்ப் ெநற்றிச் ேசவ ற் றணி ம்
அ மிைள யி க்ைக ய ேவ மைனவி ம்
ேவட்ைடச் சிறாஅர் ேசட் லம் படரா
ப மைடக் ெகாண்ட கு ந்தா
ம்பின்

5

வி க்கு நிணம் ெபய்த தயிர்க்கண் விதைவ
யாணர் நல்லைவ பாணெரா ெடாராங்கு
வ வி ந் தய ம் வி ப்பினள் கிழவ ம்
அ ஞ்சமந் தைதயத் தாக்கிப் ெப ஞ்சமத்
தண்ணல் யாைன யணிந்த

10

ெபான்ேச ேயாைரடப் ெப ம்பாி சிலேன.

15

-----------திைண: வாைக.

ைற:

தின் ல்ைல. தங்காற் ெபாற்ெகால்லனார் பா ய .

உைர: ஊர்
ேவ பார்நைட ெவ கின் இ ட்பைக ெவாீஇய நாகு இளம் ேபைட
- ஊாி ள்ள பைழயதாகிய ேவ ய யில் தங்கும் ெமத்ெதன்ற நைடைய ைடய
காட் ப் ைனயாகிய இ ளில் வந் வ த் ம் பைகக்கு அஞ்சிய மிக்க இளைம
ெபா ந்தி ெபட்ைடக்ேகாழி; உயிர் ந க்குற்
ெகாண்

ெதாண்ைடத் தைசையத் திறத்

லா விட்டரற்ற-உயிர்ப் ம் ந க்க ம்

கூவி; சிைற ம் ெசற்ைற ம் ைட நள்

எ ந்த - பக்கங்கைள ம் குப்ைபகைள ம் ைடத்

நீக்குவாளாய் எ ந்தி ந்த;
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ப த்திப் ெபண் ன் சி

தீ விளக்கத்

விளக்ெகாளியில்; கவிர்ப்

- ப த்தி

ற்கும் ெபண்

ெநற்றிச் ேசவ ன் தணி ம் -

ெகாண்ைடைம ைடய ேசவற் ேகாழிையக் கண்

ைட சிறிய

க்கம் ைவ ெயாத்த

அச்சம் தணி ம்; அ மிைள

இ க்ைகய - சி வர்கள்; ெசண் லம் படரா - ெந ந்ெதாைல ெசல்லாமல்;
ப மைடக் ெகாண்ட கு ந்தாள் உ ம்பின் - ம க்கைரயில் பி த் க்ெகாண் வந்த
கு கிய காைல ைடய உ ம்பின ; வி க்கு நிணம் ெபய்த தயிர்க்கண் விதைவ வி க்காகிய தைசையப் ெபய்

சைமக்கப் பட்ட தயிேரா

கூ ய கூைழ ம்; யாணர்

நல்லைவ - தியவாக வந்த ேவ நல்ல உண ப்ெபா ைள ம், பாணெரா
வ வி ந் ஓராங்கு அய ம் வி ப்பினள் - பாண க்கும் அவெரா வந்த ஏைன
வி ந்தினர்க்கும் ஒ ேசரக் ெகா த் உண்பிக்கும் அவெரா
வி ப்ப ைடயளா ள்ளாள்; கிழவ

ம் - அவள் கணவ

ம், அ ஞ்சமம் தைதயத்

தாக்கி - கடத்தற்காிய ேபார் ெக ம்ப யாகத் தாக்கி; அணிந்த ெப ம்ேபாாில்
தைலைமைய ைடய யாைனகள் அணிந்த ெபான் ெசய் ஓைடப் ெப ம் பாிசிலன் –
ெபான்னாற் ெசய்யப் பட்ட பட்ட த யவற்ைறப் ெபாிய பாிசிலாக
வழங்குபவனா ள்ளான்; எ -

.

ஊர் இ க்ைகய , மைனவி ம் வி ப்பினள், கிழவ
எனக்கூட் விைன

ம் பாிசிலன்

ெசய்க. பார் நைட, பழகிய நைட தனக்குாிய இைரையக்

கவர்தற் ெபா ட் ெமத்ெதன்ற நைட பயின்றதாக ன் ெவ கின் நைடைய, "பார்
நைட" ெயன்றார். ெவ கு இ ளிற் ேபாந் தீங்கு ெசய்வ பற்றி "ெவ காகிய இ ட்
பைக" ெயனப்பட்ட . லா விட்டரற் வதாவ , ெதாண்ைடத் தைச இ கவிடா
திறந் கூ வ . ப த்திையக் ெகாட்ைட நீக்கித் ய்ைம ெசய் மிடத் மைனயின்
சுவேராரங்களி ம் சுவாி ம் தைரயி ம் பஞ்சியின் ய் பரந் கிடப்பதைன
இ ந்தப ேய ெகாட்ைட ற்ற ப த்திப் ெபண் எ ந் நின்
ைடத் நீக்குமா
ேதான்றப் " ைடநள்" என்றார். சிைறையப் பஞ்சியின் பிறத்ேதாலாக ம் ெகாட்ைட ம்
மசி ம் ெசற்ைறயாக ம் ெகாண் இவற்ைறப் ைடத் நீக்குவ ேதான்றப்
ைடந ெளன்றாெரன் மாம். ப , ம . ம க்கைரகளி
ைவெசய்

வாழ்வ

தின்

ம்

உ ம் ; அதைன அவ்விடங்களிேல ேவட்ைட யா க்ெகாள்ள

ேவண் த ன், "ப மைடக் ெகாண்
விளக்கம்:

ம் வயல் திடர்களி

உ ம் " என்றார்.

ல்ைலயாவ , "அடல்ேவ லாடவர்க் கன்றி ம் அவ்வில்,

மடவரன் மகளிர்க்கு மறமிகுத்தன் " ( . ெவ. மா. 8:21) என வ ம். மறக்கு
மகெளா த்தியின் மறமாண் கூற
அவ

ற்ற இவ்வாசிாியர், அவ

ைடய ெசயன் மாண் ம், அவள் கணவன

ைடய ஊரைமதி ம்,

மறமாண் ம் அழகுறக்

கூறியி ப்ப , ெதன்பாண் நாட் வி
நகர்ப் பகுதிக்குச் ெசன் காண்பார்க்குப்
ெப வியப் த் த வதாம். இந்நாளி ம் அப்பகுதி ப த்தி விைள க்குச்சீர்த்த இடமாக
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இ ப்ப

குறிக்கத்தக்க . ெவ கின் இ ட்பைக, ெவ காகிய இ ட்பைக; இன்:

அல்வழிக்கண் வந்த . பார் நைட, பார்த்
ெயன் ைரத்த

ெமல்ல நடக்கும் நைட

ண் . ெபைடக்ேகாழி இ ள்வரக் கண் , இதன்கண் ெவ கு

ேபாந் தன்ைன வ த் ெமன்றஞ்சி அரற் ம் என ம், அக்காைல, ப த்திப்
ெபண் ன் சி தீ விளக்கால் இ ள் நீங்குத ன் அப்ெபைட அவ் விளக்ெகாளியில்
தன்ன ேக தன் காதற் ேசவல் இ ப்பதறிந் அச்சந் தணி ெமன ம் ஊாின் இயல்
கூறினார். இஃ
உள்

ஊாின் இயல் கூறிற்றாயி

ம், நாபட்

மகளிர

பண் ம்

த் ைரத்ததாக ம் ெகாள்ளக்கிடக்கின்ற . மகளிர், பைக ேதான்றியவிடத்

பைகவர் வர

நிைனந்

ஓலமி வெரன ம், இைடநின்

பைகைய விலக்கும் மறவர்

ெவன்றி ெயய்தக்கண் ம், அவ்ெவன்றி மறவாிைடேய தம் காதற் கணவன் இ ப்ப
கண் ம் உவைக மிகுகின்றனெரன ம் ெகாள்ளப்ப ம். இ மகளிர்க்குாிய ெபா ப்
பண்பாக ன் ெவளிப்பைடயாகக் கூறப்படாதாயிற் . வி ந் ேதாம் ம் நன்மாண்
ெவள்ப்படக் கூறப்பட்ட . ேசவற்ேகாழியின் ெகாண்ைட ம் க த் மயி ம் கவிாின்
ப்ேபா

ெமன்பைத, "மைன ைற ேகாழி மற

ேபாலக் கஞ ய, ெபாங்கழன்
கூ வ காண்க.

ைடச் ேசவற், ேபார் ாி ெய த்தம்

க்கி ெனாண்குரல்" (அகம்.277) எனச் சான்ேறார்

--------327.

தின் ல்ைல

இப்பாட்ைடப் பா ய ஆசிாியர் ெபயர் ெதாிந்தில .

தின் ல்ைல யாவ

"அடல்ேவ லாடவர்க் கன்றி மவ்வில், மடவரல் மகளிர்க்குமற மிகுத்தன் " எனப்
றப்ெபா ள் ெவண்பாமாைல கூ ம். சீ ர்த் தைலவன் ஒ வன் சிலவாய் விைளந்த
வரைகய த் க் காலால் மிதித் க் ெகாண்டைதக் கடன்காரர்க்குக் ெகா த்
எஞ்சியைதப் பசித் வந்த பாண க்கு அளித்தான்; அவ ம் உண் நீங்கினாராக,
பின்வந்த சுற்றத்தா ைடய வ ைமையத் தீர்த்தல் ேவண் ப் பிறாிடம் வரகு கடன்
ெப வானாயினான்.இவ்வா வ ைம கைள ம் ெசய ல் ெவற்றி ேமம்ப ம் இத்
தைலமகன், ேபரரசர் ெபார வாி ம், அவர் பைடைய எதிர் நின் தாங்கி ெவல் ம்
ைடயனாவான் என் அவன மற மிகுதிைய இப்பாட் எ த் க் கூ கிற .
எ
கா றாஅ திைளஞர் ெகான்ற
சில்விைள வரகின் ல்ெலன் குப்ைப
ெதா த்த கடவர்க்குக் ெகா த்த மிச்சில்
பசித்த பாண ண் கைட தப்ப ன்
ஒக்க ெலாற்கஞ் ெசா யத் தன்
சி
ல் லாளர் கத்தளவ கூறி
வரகுகட னிரக்கு ெந ந்தைக

ர்ச்

5
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அரசுவாிற் றாங்கும் வல்லா ளன்ேன
---------உைர: எ

கால உறா

-எ

கைளப் பிணித்

அவற்றின் காற் கீழ்ப் ெபய்

கடாவி த ன்றி; இைளஞர் ெகான்ற சில்விைள வரகின் ல்ெலன் குப்ைப இைளயர்கள் காலால் மிதித் ெத த்த சிலவாக விைளந்த ல் ய குவியவில்; ெதா த்த
கடவர்க்குக் ெகா த்த மிச்சில் - வைளத் க்ெகாண்ட கடன் கார க்குக்
ெகா த்த ேபாக எஞ்சியைத; பசித்த பாணர் உண்
பாணர் உண்

கைட தப்ப ன் - பசித்

வந்த

ெவளிேக◌ினாராகப் றங்கைட வறிதாக ன்; ஒக்கல் ஒற்கம் ெசா ய -

வ ைம ற் வந்த சுற்றத்தா ைடய வ ைமையக் கைளய ேவண் ; தன் ர்ச் சி
ல்லாளர் கத் அளவ கூறி - தன் ாில் வா ம் சிறிய ல்லாளர் ன்ேன தனக்கு
ேவண் மளைவச் ெசால் ; வரகு கடன் இரக்கும் - வரகிைனக் கடனாகக் ேகட் ப்
ெப ம்; ெந ந்தைக ெந ய க ைடய தைலவன்; அரசுவாின் தாங்கும் வல்லாளன் ெப ேவந்தர் ேபார் குறித் வ வாராயின் அவர ெந ம்பைடையத் தாங்கி ெவல் ம்
வல்லாண்ைமயால்

ைடயனாவான்; எ -

.

மிக விைளந்த வரைகேய எ
ெகாண் கடாவிட் மிதித்ெத ப்ப தைம மாக ன்,
சிலவாய் விைளந்தைமபற்றி இைளஞர் காலால் மிதித் க் ெகாள்வாராயினெரன வறிக.
ஒக்கல் ஒற்கம் கைளவ

இல்வாழ்வா

க்கு இன்றியைமயாக் கடனாதலால், "ஒக்கல்

ஒற்கம் ெசா ய" என்றார். சி
ல்லாளர், தம உைடைம சிறிதாயி ம்
ெபாி ேபாலக் காட் ம் ல் ேயார். அவர்பால் படன் இரத்தல் குற்றமாயி ம் ஒக்கற்
குதவல் ேவண் ச் ெசய்த ல் எ த்ேதாதினார். அளவ கூ தலாவ இத்
ைணயளவாகிய வரகு த க என அ தியிட் க் ேகட்ப . ெபா ட்
குைற ைடயனாயி ம் ேபார்வாின் ெப ேவந்தைர ம் ெவல் ம்
ேபராண்ைம ைடயெனன்பதாம். உண்டெவன என்ப உண்ெடன நின்ற .
விளக்கம்: எ
கால் உறா இைளஞர் ெகான்ற எனேவ, இைளஞர் காலான்
மிதித் க் ெகாள்ளப்பட்ட வரெகன்றவாறாயிற் . வளம்பட விைளயா சிலவாய்
விைளந்தைமயின் வரகின் ெதாகுதி ல்ெலனத் ேதான் த ன். " ல்ெலன் குப்ைப"
ெயன்றார். வரகு விைளதற்கு

ன் அதைனக் கடன் ெகா த்தவர், விைளந் வரக்

கண்ட ம் ெபறவ த ன், அக் கடன்காரைர,"ெதா த்த கடவர்"என்றார். அவர்க்குத்
தி ம்பக் ெகா க்க ேவண் யவள ம் ெகா த்தபின் எஞ்சி நிற்கும் வரைகத் தன்பால்
பசித் வ ம் பாணர்க்குக் ெகா த்தலால், ஏைனத் தன்ைனச் சுற்றி வா ம்
சுற்றத்தார்க்கு உத வான் வரகின்ைம கண் , அவர் தன் மைனக்கைடயில்
வாராெதாழிெரன்றஞ்சிப் பிறர் பாற் கடன் ெப வானாயினன் என்றார். ஒக்கல் வாராத
றங்கைட குற்ற ைடத் ெதன்ப பற்றிக் "கைடதப்ப ன்"என்ப கூறப் பட்ட .
ஒற்கம், வ ைம. சி

ல்லாள ெரன்றதற்கு மனஞ் சிறியராகிய ல் ய தானாண்ைம
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ைடேயார் என் உைரப்பி மைம ம். கத்தைவ கூறி ெயன் பாடங்ெகாண்
ல்லாளர் ன்னின் உள்ள கூறி என்ற ெமான் . வாைகத் திைணத் ைறக

ள்

" ல்லா வாழ்க்ைக வல்லாண் பக்கம்" (ெதால். றத். 17) என்பதற்கு இளம் ரணர்
இதைன எ த் க் காட் வர்.
--------328.

தின் ல்ைல

இப்பாட்ைடப் பா ய ஆசிாியர் ெபய ம் ெதாிந்தில . இப்பாட் இைடயிைடேய
சிைதந் ள்ள . இதனால் இப் பாட க்குாிய திைண ம் ைற ம் அைம ம் திறத்ைத
ஆராய்வ ம் இயலாதாகின்ற .
... ல்ேல னைட தற் ற ேசர்ந் தி ந்த
ன் லச் சீ ர் ெநல்விைள யாேத
வரகுந் திைன
ள்ளைவ ெயல்லாம்
இரவன் மாக்க க் கீயத் ெதாைலந்தன
............டைமந் தனேன
அன்ன னாயி ம் பாண நன் ம்
வள்ளத் தி ம்பா ள் ைற ெதாடாிெயா ...
கள ப் ளியன்ன விைளகள்...

5

..........வா ன் ெகா ங்குைற
---------ெகாய்குர லாிசிேயா ெநய்ெபய் தட் த்
ப்ெபா சிவணிய களிக்ெகாள் ெவண்ேசா
ண் னி தி ந்த பின்ைற.........
.........த குவன் மாேதா
தாளி த னீ ய சி ந

10

ஞ்ைஞ

யல்வந் கறிக்கு ன்றிற்
சீ ர் மன்னைனப் பா ைன ெச ேன.

15

----------திைண ம்

ைற

மைவ.

உைர: ... ல்ெலன் அைட தல் ற
அ மர

ைடய காடாகிய

ேசர்ந்தி ந்த - ல்ெலன்ற தைழ ம்

ல்ைல நிலத்ைதச் ேசர்ந் ள்ள, ன் லச் சீ

ன்ெசய்க் ெகால்ைலகைள ைடய சீ

ர்களில்; ெநல் விைளயா

ர் -

- ெநற்பயி ம்

விைளயா ; வரகும் திைன ம் உள்ளைவ ெயல்லாம் - விைளவனவாகிய வரகும்
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திைன ெமன உள்ளைவ ெயல்லாம்; இரவல் மாக்க
இரவலர்க்குக் ெகா த்ததனால் குைறந்

க்கு ஈயத் ெதாைலந்தன -

ேபாயின; ...அைமந்தனன் - ெபா ந்தினான்;

அன்னனாயி ம் அத்தன்ைம ைடயனாயி ம்; பாண - பாணேன; வள்ளத்தி ம் பால்
உள் ைற ெதாடாிெயா - வள்ளத்திற் ெபய் உண்ணப் ப ம் பா ன உள்ேள
உைறந்த தயி ம் ெதாடாிப் பழ ம்;கள ப் ளியன்ன விைளகள்- களாப் பழத்தின்
ளிப் ப்ேபாலப் ளிப்ேபறிய கள் ம்...வா ன் ெகா ங் குைற - ெவந் வா ய
தைசயாகிய ெகா விய

ண்டங்கைள, ெகாய் குரல் அாிசிெயா

- ெநய் ெபய் தட்

ெகாய்யப்பட்ட கதிாிடத் ப் ெபற்ற அாிசி டேன ெநய் கலந் சைமத் ;
ப்ெபா
சிவணிய களிக்ெகாள் ேவண் ேசா ப்பால் ழாவப்பட்ட களிப்ைபத் தன்பால்
ெகாண்ட ெவள்ளிய ேசாற்ைற; உண்

இனிதி ந்தபின் - பசி தீர ண்

பின்னர்; ...த குவன் - ெகா ப்பான்; தாளி

தல்நீ ய சி

மரத்தின் அ யில் நீளப் படர்ந்தி க்கும் சிறிய நறிய
கறிக்கும்

ன்றில் - கு

யல்கள் வந்

பா ைன ெச ன் - சிறிய
.
ன் லச் சீ

ேம ம்

ந

இனிதி ந்த

ஞ்ைஞ - தாளி

ன்ைனக் ெகா ைய;

ற்றத்ைத ைடய; சீ

யல் வந்

ர் மன்ைனப்

ர்கைள ைடய ேவந்தைனப் பா ச் ெசல்வாயாயின்; எ -

ெலனேவ ெநல்விைளயாைம ெபறப்ப மாயி

ம் "ெநல் விைளயா"

ெதன்ற , வரகும் திைன ம் மிக விைள ெமன்பைத வற்
த்தற்கு, ெநல் விைள ம்
நாட்ைட ைடய ெப ேவந்தன்பாற் காணப்படாத ெகாைடநலம் சீ ர் மன்னன்பால்
உண்ைம ணர்த்தி நின்ற . ஊன் ண்டங்கைளச் ேசாற்றிற் கலந் த தல் பண்
ைடேயார் மர . தாளி, ஒ வைகப் பைனமரம் "தாளித் தண்பவர்" (கு ந். 104)
என்ற ன் ஒ

வைகக் ெகா

மாம். பாண, சீ

ஈயத்ெதாைலந்தன; அைமந்தனன்; அன்னனாயி
கூட் விைன
ெசய்க.

ர், ெநல் விைளயா ; எல்லாம்
ம் பா ைன ெச ன் த குவன் எனக்

விளக்கம்: திைணயம் ைற மைவ ெயன்றதன்பின் "பங்கு..." என ஏட் ற்
காணப்ப கிற . கிைடத்த ஏட் ல் சில ெசாற்க ம் எ த் க்க ேம கிைடத்தன. ெநல்
விைளயாதாயி

ம் வரகுந் திைன ம் விைள ம்; அைவ ம் இரவலர்க்கீயிப்பட்டன

என்றான்; எனேவ, சீ
தி ம்பால் என்

ர் மன்ன

ைடய ஓம்பா ஈைக

ைரக்கப்பட்டதாம். ெவள்ளத்

பாடமாதயின், ெவள்ளம்ேபாற் ெசாாியப் ப ம் பால் என் ைரக்க.

ெதாடாி, ஒ வைகப் பழமரம். ெகாங்கு ேவளிர் இதைனக் "ெகா

ள் ெதாடாி"

(ெப ங். 1:52 - 38) என்பதனால், இதற்கு வைளநத ள் ண்ெடனத் ெதாிகிற .
ஞ்ைஞ ன்ைனக் ெகா . இப் பாட் மிகச் சிைதந்தி ந்ததலால் ேவேற விளக்கம்
காண இயலவில்ைல.
-------
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329. ம ைர அ ைவ வாணிகள் இளேவட்டனார்
ம ைர நகரத்தவரான இளேவட்டனார் அ ைவ வாணிகம் ெசய்தவராதலால்
ம ைர அ ைவ வாணிகன் இளேவட்டனார் எனப் ப வாராயினர். இவர்
அகப்ெபா ள்ெநறியில் பல திைணகைள ம் இனிைம றப் பா ம் நல் ைச
வாய்ந்தவர். களவின்கண் ஒ கும் தைல மகன் ஒ வன் ஒ கால் தைலவியின்
ெந மைனக்கு வத்தானாக, அவைனக் கண்ட தைலவியின் நற்றாய்
பிறழ ணர்ந்
ணர்ந்

கன் எனப்

அவைன வழிபட்டனள். அதனால் பியப் மிக்க தைலமகள், "

கமன் கூறி, உ வச் ெசந்திைன நீேரா

அன்ைன" ெயனத் தன் ேதாழிேயா
அவள் தைலவேனா

கூ

ெகன

உய், ெந ேவள் பர ம்

ெசால்லா வ ம், னங்காவல் ாி மிடத்

அ வியா த

ம் ேசாைலயில் விைளயாட்டயர்த

ம்,

தைலமகள் விைளயா ங்கால் ெசன்ற தைலவன் அவைளக் கண் ,
"விைளயாட்டாயெமா

ெவண்மண

திர்த்த, ன்ைன

ண்டா

ெபான்னி ெனாண் ,

மைன றந் த தி யாயின் எைனய உம், இம்மைனக் கிழைம ெயம்ெமா
ணாின்,
தீ
ண்ேடா மாதராய்" எனச் ெசால் நட் க் ெகாள்வ ம் பிற ம் மிக்க இன்பந்
த வன வாகும். காந்தட்
ைபயவிந்த

பாம் படம் சு க்கிய

ேபால

ம் என்பைத, "பாம்

ேபாலக் கூம்பிக், ெகாண்ட ன் ெதாைலந்த ஒண்ெசய் காந்தள்,

கல்மிைசக் கவி ம்" (கு ந். 185) என்ப ம், இல்

ந்

நல்லறம் ாி ம் தைலமகைள

"வி ந் வி ப்
உம் ெப ந்ேதாட் கு மகள்" (நற். 221) என்ப ம் பிற ம் இவர
லைம நலத்ைதச் சிறப்பிப்பனவாகும். இவர் பா யனவாகப் பல பாட் க்கள் ெதாைக
ல்க ள் உள்ளன. ஒ கால் இவர் ேபராண்ைம மிக்க தைலவன் ஒ வன
சிற்
க்குச் ெசன்றார். அவ் ாில் உைற ம் மறக்கு மகளிர் ந கல் க்கு நீராட்
வழிப வ கண்டார். அத்தைல மக ம் ரவலராகிய ெசல்வர்ஙககுண்டான
இ க்கைணப் ெபாி ம் நிைளயா இன்ைமயால் இரந் ண் வா ம் இரவலர்
இ க்கணத் தீர்ப்பேத சிறந்த ெசயலாகக் க தியி ப்பைத ம், பாம் ைற ம் ற் ப்
ேபால அவ் ர் பைகவர் ெந ங்குதற்கஞ்சும் அச்சம் பயந் வியங்குவைத ம் கண்டார்.
இக் காட்சி இளேவட்டனார்க்குப் ெப மகிழ்ச்சிையத் தந்த . அதன் விைளவாக இப்
பாட் ைனப் பா
ள்ளார்.
இல்ல கள்ளின் சில்கு ச் சீ ர்ப்
ைடந கல் னாட்ப
ட்
நன்னீ ராட் ெநய்ந்நைறக் ெகாளீஇய
மங்குன் மாப் ைக ம குடன் கம ம்
அ
ைன யி க்ைகத் தாயி ம் வாிமிடற்
றர ைற ற்றத் தற்ேற நா ம்
ரவலர் ன்க ேணாக்கா திரவலர்க்
க கா தீ ம் வண்ைம
உைரசா ென ந்தைக ேயாம்
ேர.
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-----திைண ந்

ைற

உைர: இல்ல

மைவ. ம ைர அ ைவ வாணிகன் இளேவட்டனார் பா ய .

கள்ளின் சில்கு ச் சீ

ர் - இல்லங்களில் அடப்ப ம்

கள்ளிைன ைடய சிலவாகிய கு கள் வா ம் சீ
நடப்பட்ட ந கல்
நன்னீராட்

ட்

கல் ன் - பக்கத்ேத

- வி யற் காலத் ப் ப ையப் பைடத் ;

- நல்ல நீைரயாட் ; ெநய் நைற ெகாளீஇய - ெச◌்

விளக்ேகற் தலா
ைகெய

க்கு; நாட்ப

ர்; ைட ந

ந்

ண்டாகிய; மங்குல் மாப் ைக ம குடன் கம ம் - ேமகம் ேபா

ெத வில் மணக்கும்; அ

தன்ைமயான இடத்ைத ைடயதாயி

ைன இ க்ைகத்தாயி
ம்; வாிமிடற்

ம்

ம் - அாிய

அர ைற ற்றத்

அற்

- வாி

ெபா ந்திய க த்ைத ைடய பாம் தங்கும் ற்ைற ெயாக்கும்; நா ம் - நாெடா ம்;
ரவலர் ன்கண் ேநாக்கா - ேவந்தராகிய ெசல்வர்கட் குண்டான ன்பத்ைதப்
பாராமல், இரவலர்க்கு அ கா
பார்த்

அவர்கட்கு அ

ஈ ம் - வண்ைம இரவலர

வ ைமத் ன்பத்ைதப்

நீங்கக் குைறவறக் ெகா க்கும் வள்யளன்ைமைய ம்;

உைரசால் ெந ந்தைக கழைமந்த - ெந ய தைகைமைய ைடய தைலவன்; ஓம் ம்
ஊர் - பா காக்கும் ஊர்; எ ஊர் ற்றத் தற்

எனக் கூட்

கவர்த்த வழியிைடயி
"சீ

.
விைன

ெசய்க. ஆற்றிைடக் குைறயி

ம் நடப்ெப ம் கல் சீ

ர்களின் பக்கத்தி

ம்

ம் நடப்ெப த ன்,

ர்ப் ைட ந கல்" என் ம், ைக ேமகம் ேபால் ெத ெவங்கும் பரவிய ெதன்பார்,

"ம குடன் கமழ" ெவன் ம் கூறினார்.
தன்ைம ெபற்ற இடம்; அ

ைன, பைகவர் வந்

பைகவர் ெகாள்ளற்காிய காவ

ைனயாம்; அவ்விடத்ேத ள்ள ஊர் என்பார், "அ

தாக்குதற்குாிய
ைடத்தாகிய வழி அ

ைன இ க்ைமத் " என்றார்.

ெந ந்தைகயின் ஆண்ைம ெயாளிைய விளக்குதற்கு, "அர ைற ற்றத்தற் " என்றார்.
ரவலர்க்குண்டாகும்

ன்பம் தன்னாண்ைமயால் நீங்குமாத ன், அதைன ஒ

ெபா ளாக ேநாக்கா , இரவலர் இன்ைம தீர்ப்பைதேய ெபாி ம் ேநாக்கினான்
என்பார், "இரவலர்க் க கா

ஈ ம் வண்ைம ெந ந்தைம" ெயன் ம், அதனால் கழ்

உண்டாத ன், "உைரசால் ெந ந்தைக" ெயன் ம் கூறினார். ரவலர்பா

ள்ள

ெசல்வத்ைதக் ெகாணர்ந் இரவலர்க்கு இன்ைமதீர வழங்குபவனாதலால், ரலவர்
ன்கண் ேநாக்கானாயினா ெனன்ற ெமான் .
விளக்கம்: சீ

ர்க்கண் சில கு கேள ள்ளன வாயி

ம் அவரைன வ ம் மறக்கு ◌ிற்

ேறான்றிய மாண் ைடய ெரன்றற்கு, ந கல்ைலப் பரவி நாட்ப

ட் ம் நற்ெசயைல
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சிதந்ேதாதினார். ந கல்ைலப் பர வ , தா ம் ந கல் ல் நின்ற தம்
ன்ேனாைரப்ேபால மறந் ைறயில் மாண் கெழய் ம் மன ைடயராதைல
விளக்கிநின்ற . நைற,

பம். இத்தைகய மறவர் உைறயிடம் பைகவர்

அ குதற்காிய ெதன்ப ேதான்ற, "அ
ைன இ க்ைகத் " என் ம், பாம் ைற ம்
ற் ப் ெபாலப் பைகவர் ெநஞ்சில் அச்சத்ைத விைளவிக்கும் ஒளி ைடய ெதன் ம்
கூறினாராம். ேபார்வல்ல இைளயைரப் பாம்பாகக் கூ வ மர . "ஒள்வாள்
னிற்றான் றரவின் இைளயர்" (அகம். 179) என்ப காணக். ரவலர் ன்கண்,
ரவல க்கு அவர் பைகவரால் விைள ம் பைக. அதைன ஒ ெபா ளாகக் க தாைம
ேதான்ற, ‘ ன்கண்’ என் ம் அதைனத் தன்னாண்ைமயால் மிக எளிதில்
மாற்றவல்லவனாக ன், "ேநாக்கா " என் ம், இரவலர்க் குண்டாகும் ன்கைணப்
ெபாிதாகக் க தி அஃ அற நீங்குதற்ேகற்பக் குைறவற நல்கும் வண்ைம ைடயன்
என் ம் கூறினார். வண்ைமயால் உைற ம், ரவலர் ன்கண் ேநாக்காத
வல்லாண்ைமயால் ெந ந் தைகைம ம் சீ ர்த் தைலவற்குாியவாயின. கல்நட் க்
கால் ெகாண்டதற்கு இதைனக் காட் வர் நச்சினார்க்கினியர் (ெதால். பிறத். 5).
---------330. ம ைரக் கணக்காயனார்
நல் ைசச் சான்ேறா ள் மிக்கசிறப் ற் விளங்கிய நக்கீரனார்க்குத் தந்ைதயார்
இந்த ம ைரக் கணக்காயனார். இவர் பாண் ேவந்தன்பால் ேபரன் ைடயவர்.
அவைனப் பசும் ண் பாண் யன் என் கூ வர். இப் பாண் யன் "அறங்க
ைடப்பி த்த ெசங்ேகா டன் அமர், மறஞ் சாய்த்ெத ந்த வ
யர் திணிேதாள்,
பலர் கழ் தி வின் பசும் ண் பாண் யன்" என் பாராட் க் கூறப்ப கின்றான். இவர்
இவ்வாேற ேசரைன "ஒன்னார் ேதஎம் பாழ்பட

ம்,

ன்ன ந்

ப்பின்

ெவன்ேவற்ெபாைறயன்" என் ம், ேசாழைன, "ெபாறாஅர்; வின்ெபாரக் கழிந்த
திண்பி ெயாள்வாள், னிற்றான் றரவின் இைளயர் ெப மகன் ெதாகுேபார்ச்
ேசாழன்" என் ம் சிறப்பிப்பார். பாண் யர் பா ள்ள யாைனகள் பல ம்
வடேவங்கடத்திற் பிறந்தைவ ெயன் ம், ெகாற்ைகப் ெப த் ைறக்கண் த் க்
குளிக்கப்ெப ெமன் ம் இவர் தம் பாடல்களிற் குறித் ள்ளார். இவர் பா யனவாகப்
பல பாட் க்கள் ெதாைக ல்க ள் உள்ளன. இப் றப்பாட் ன்கண், சீ ைர ைடய
தைலவன் ஒ வைன வியந் அவன் வழிவழியாகக் ெகாைடப் கழ் ெபற்ற கு யிற்
பிறந்தவெனன் ம், தன் பைடைய யழித் ேமல்வ ம் பைகவர் பைடையக் கடைலத்
தாங்கி நிற்கும் கைரேபால் தாங்கி நிற்கும் கட்டாண்ைம ைடெனன் ம்
அழகுறப்பா
ள்ளார். அவன் ெபயர் ெதாிந்தில .
ேவந் ைடத் தாைன ைனெகட ெநாிதர
ஏந் வாள் வலத்த ெனா வ னாகித்
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தன்னிறந் வாராைம விலக்க ற் ெப ங்கடற்
காழி யைனயன் மாேதா ெவன் ம்
பா ச் ெசன்ேறார்க் கன்றி ம் வாாிப்
ரவிற் காற்றாச் சீ ர்த்
ெதான்ைம சுட் ய வண்ைம ேயாேன.

5

--------திைண ம்

ைற மைவ. ம ைரக் கணக்காயனார் பா ய .

உைர: ேவந் ைடத்தாைன

ைன ெகட ெநாிதர - தன் ேவந்த

ைடய பைடப்

பகுதியின் ன்னணியான ெகட்டழி மா பைகப்பைட ெந க்கி யடர்த்தலால்;
ஏந் வாள் வலத்தன் ஒ வனாகி - உயர்ந்த வாைள வலக்ைகயில் தாங்கிப்
ெபா ேவான் தான் ஒ வேனயாய் நின் ; தன் இறந் வாராைம விலக்க ன் ேநர்வ ம் அப் பைகவர ெப ம்பைட தன்ைனக் கடந் ேமேல ெசல்லாதப
இைடநின்

தாக்கித் த க்குமாற்றால்; ெப ங்கடற்கு ஆழி யைனயன் -

ெபாியகடைலத் த த் த் தாங்கிநிற்கும் கைரைய ெயாத்தி க்கின்றான்; என் ம் பா ச்
ெசன்ேறார்க் கன்றி ம் - எப்ேபா ம் தன்ைனப் பா ப்ச் ெசன்ற பாிசிலர்க்ேகயன்றி;
ரவிற்கு ஆற்றா வாாிச் சீ ர் - ர வாி ெச த் தற்கும் ஆற்றாத வ வாைய ைடய
சீ

ாில் வா ம்; ெதான்ைம சுட் ய வண்ைமேயான் - வழி வழியாக வ ம்

வண்ைமக்குண ம் உைடயவன்; எ -

.

ேவந்த ைடய ன்னணிப்பைட நிற்றலாற்றா ெக ம்ப பைகவர ெப ம்பைட
அடர்த் வ வ ேதான்ற "ெப ங்கடற் காழி யைனய" ெனன்றதனால் பைகவர்
தாைன கடல்ேபாற் ெப கிவந்தவாறாயிற் . வாாிச் சீ

ர் எனக் கூட் க. ரெவன்ற ,

ர வாிைய, ெகாைட ம் பிறவிக் குணமாக ன், "ெதான்ைம சுட் ய வண்ைம"
என்றார்.
விளக்கம்: ேவந்தன் ெபா ட் ப் ேபார்க்குச் ெசன்றவன் தாைனத் தைலவனாய்
நின்
நில்லா

ெபா மிடத் , பைகவர் ெப ம் பைடெயா

ேபாந்

தன்

ன்னணிப்பைட

ெகட்டழிந்ேதாட ெந க்கியடர்க்கக் கண்டான்; கண்டவன் ேவேற

ேவண்டா

தான் ஏந்திய வாேள

ெப ம்பைட தன்ைனக் கடந்
இதைனச் சு ங்க

ைரக்க

ைணயாக நின் , பைகவர

ேமற்ெசல்லாவண்ணம் ெபா

கடல்ேபா
த த்

ற்ற ஆசிாியர், "ஒ வனாகித் தன்னிறந்

ைண
ம்

ேமம்பட்டான்;
வாராைம

விலக்க ன், ெப ங்கடற்கு ஆழியைனயன் மாேதா" என் பாராட் னார், ஆழி, கைர,
பா ச் ெசன்ேறார்க்கன்றி ம் ெப ங்கடற்கு ஆழியைனயன் என இைய ம்.
பா ச்ெசன்ேறார் ெகாளங்க ெகாளக் குைறயா வண்ைமேயானாத ன் ஆழியைனயன்
என்றாெரன்க.
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பா ச்ெசன்ற பாிசிலர்க்ேகயன்றி, தான் உைற ம் சீ ாில் உள்ள தன்
சுற்றத்தார்க்கும் அவன் வ வாயாக ள்ளான் என் மாம். வாாி ரவிற் காற்றாச் சீ

ர்

எனேவ ெகாண் , வ வாயால் இைறயி யாய் வி தற்கும் ஆற்றாத சிறிய ர் என
ைரப்பி

மைம ம். வ விைசப் னைலக் கற்சிைற ேபால, ஒ வன் தாங்கிய

ெப ைம" (ெதால். றத். 8) என்பதற்கு இதைன ெய த் க் காட் வர்
நச்சினார்க்கினியர்.
--------331. உைற ர்

கூத்தனார்

இச் சான்ேறார் ெபயர் சில ஏ களில்
கூற்றாெரன ம், உைற ர்
கூற்றனாெரன ம்
கூத்தனாெரன ம் காணப்ப கிற . இவர்
ைரேவண்மான் ெவளியன் தித்தன் என்பாைனப் கழ்ந் பா கின்றார். உைற ாில்
நைடெபற்ற பங்குனி விழாைவ, "விறற்ேபார்ச் ேசாழர், இன்க ங் கள்ளின் உறந்ைத
யாங்கண், வ

னல் ெநாித

மிகுகைரப் ெபாியாற் , உ வ ெவண்மணன்

குநா

தண்ெபாழிற், பங்குணி யக்கம்" (அகம். 137) என் சிறப்பித் ப் பா
ள்ளார். இப்
பங்குனி விழாக் காலத்தில் தி வரங்கத் ப் ெப மாைள உைற ர்க்குக் ெகாண்
சிறப் ச் ெசய்வ ண்ெடன

ரங்கத் க் ேகாயில் கல்ெவட் க்கள் (A. R. No. 16 of

1936-7) கூ கின்றன. இவர் பா யனவாகச் சில பாட் க்கள் ெதாைக
உள்ளன. இப் பாட் ன்கண், சீ

ர்த் தைலவன் ஒ வ

சிறப்பித் க் கூறி ள்ளார். இவன் நல்குர

ல்களில்

ைடய இல்லாண்ைமையச்

உண்டாகுமாயின், அக் காைலயில்

தன்பால் இல்லாவற்ைற விைரயப் பைடத் க் ெகாள்

ம் வன்ைமமிக்கவன், தன்பால்

உள்ள சிறிதாயி ம் வ ேவார் வாிைசயறிந் வழங்கும் வண்ைம ைடயன்;
ெபா ள் மிக ளதாகிய விடத் ப் பலர்க்கும் வைரயா வழங்குவான் என் அவன்
ஈைக நலத்ைத எ த்ேதா கின்றார்.
கல்ல த் தியற்றிய வல் வர்க் கூவல்
வில்ேலர வாழ்க்ைகச் சீ ர் மதவ
நனிநல் கூர்ந்தன னாயி ம் பனிமிகப்
ல்ெலன் மாைலச் சி தீ ெஞ
ம்
கல்லா விைடயன் ேபாலக் குறிப்பின்
இல்ல பைடக்க ம் நல்ல ள்ள
தவறிச் சிறிதாயி ம் மிகப்பல ெரன்னான்
நீெண ம் பந்த ண் ைற ட் ம்
இற்ெபா மக உப் ேபாலச் சிற்சில

5
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வாிைசயி னளிக்க ம் வல்ல ாிதினிற்
காவன் மன்னர் கைட கத் குக்கும்
ேபாகுப ெவண்ேசா ேபாலத்
வ ம் வல்லனவன்
ங் காேல.

10

---------திைண ம்

ைற மைவ. உைற ர்

உைர: கல்ல த்

இயற்றிய வல்

கூத்தனார் பா ய .

வர்க் கூவல் - கல்ைல ைடத் ச் ெசய்த வ ய

உவர்நீர் ஊ ம் கிண கைள ம்; வில்ேலர் வாழ்க்ைகச் சீ ர் மதவ வில் க்ெகாண் ேவட்ட மா வா ம் வாழ்க்ைகைய
ைடய சீ க்குாியவனாகிய
மிக்க வ ைய ைடய தைலவன்; நனி நல்கூர்ந்தனனாயி

ம் - மிக்க

வ ைம ற்றானாயி ம்; பனி மிக - குளிர் மிகுதலால்; ல்ெலன் மாைல சி தீ
ெஞ
ம் கல்லா இைடயன் ேபால - ல்ெலன்ற மாைலப்ேபாதில் சிறிய தீக்கைட
ேகாைலக் கைடந் தீ ண்டாக்கும் கல்லாத இைடயன்ேபால; குறிப்பின் இல்ல
பைடக்க ம் வல்லன் - மைனயில் இல்லாதைதக் குறிபபாயறிந் அதைன விைரயப்
பைடத் க்ெகாள்
உள்ள

ம் வல்லைம ைடயன்; உள்ள

மிக ம் சிறிதாக இ ப்பி

தவச்சிறிதாயி

ம் - தன்பால்

ம், மிகப் பலர் என்னான் - பாிசிலர் மிகப் பலராக

உள்ளனேர எனக் க தி மயங்காமல்; நீள் ெந ம் பந்தர் ஊண் ைற ட் ம் இல்
ெபா மக உப் ேபால - நீண்ட ெந ய பந்தர்க் கீழ் இ த்தி உணைவ
ைற ைறயாகத் தந் உண்பிக்கும் இல் வாழ்க்ைகயில் சிறந்த மகைளப் ேபால;
சிற்சில வாிைகயின் அளிக்க ம் வல்லன் - சில சிலவாக அவரவர் வாிைச அறிந்
ெகா க்க வல்லனாவான்; உாிதினின் - வைரயாக் ெகாைடக்குாிய ெசல்வக்காலத்தில்;
காவல் மன்னர் கைட கத் உகக்கும் - நா காத்தைலச்ெசய் ம் ேவந்தர
ெப மைன◌ின் றக்கைடயில் எறியப்ப ம்; ேபாகுப

ெவண்ேசா

ேபால - உயர்ந்த

ப யாகி ெவள்ளிய ேசாற்ைறப்ேபால;
ங்கால் வ ம் வல்லன் - பல ம்
ெகாள் மா தாக்கூ ய ெசல்வக் காலத்தில் யாவர்க்கும் வைரயா அள்ளி
வழங்க ம் வல்லனாவான்; எ -

.

இல்லாப் ேபாழ்தி ம், உள்ள சிறிதாய ேபாழ்தி ம் உள்ள மிகுதியான
ேபாழ்தி ம் சீ ர் தைலவன ெகாைடநலம் அைமந்தவா கூறிய . கற்பாைற
நிைறந்த நிலத்தில் அப் பாைறகைள ைடத் அாி
யன்
ேதாண்டப்பட்டவிடத் ம் அதன் கண் கூ ம் நீ ம் நன்னீராகா உவர்
நீராெயாழித ன் "கல்ல த்திற்றிய வல் வர்க் கூவல்" என்றார். இ ள் மயங்கும்
அந்திமாைல " ல்ெலன் மாைல" ெயனப்பட்ட . ஒன் இல்வழி இதன்ெபா ட்
இரங்கா அதைன யன் பைடத் க் ெகாள்வ ஆண்ைம ைடயார்க்
கைமதியாக ன், "இல்ல

குறிப்பின் பைடக்க ம் வல்லன்" என்றார். இல்ல
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குறிப்பின் என்றதற்கு இல்லாத ெதான்றைன நல்குமா

குறித்

இரந்தால்

என் ைரப்பி மைம ம். தன்பால் உள்ள சிறிதாயின், அதைன இவ த ன்றி
யாவர்க்கும் அவரவர் வாிைசக்குத் தக ைறப்ப த்தி வழங்குவதனால் ெகாள்வார்க்கு
வ த்தம் பயவாைமயின் "வாிைசயின் அளிக்க ம் வல்லன்" என்றார். வாிைசயறித ன்
அ ைமபற்றி "வல்லன்" எனல் ேவண் ற் . மன்னர் தம் ைடய மைன ன்றி ல்
ெப ஞ்ேசா சைமத் நமர் பிறெரன் ேநாக்கா யாவர்க்கும் வாாி
வழங்குவ ேபால இவ ம் தன்பால் வ வார்க்கு அ தனக்குச் ெசல்வக் காலமாயின்
அக்காலத்ேத தன்னிடத் ள்ள மிக்க ெபா ைள வாாி வழங்குவன் என்பார், "
வல்லனவன்;

ங்காேல" என்றார். மதவ

வல்லன்; சிறிதாயி

நல்கூர்ந்தனனாயி

ம் அளிக்க ம் வல்லன்; உாிதினின்

ம்

ம் பைடக்க ம்

வ ம் வல்லன் எனக் கூட்

விைன
ெசய்க. ெசல்வக் காலம் ெகாைடக்கடன் இ த்தற்கு உாிய காலமாக ன்,
அதைன "உாி " என்றார்.
விளக்கம்: சீ

ர்த் தைலவன

ஊர்வளம் கூற

ற் , அ

நல்ல

நீர்வளமில்லெதன் ம், அதனால் அங்கு வாழ்பவர் வில்ேலந்தி ேவட்டம் ாிந்
வாழ்பவெனன் ம் கூறினார். "களேவர் வாழ்க்ைக" (ெப ம்பாண். 40) என்றாற்ேபால
"வில்ேலர் வாழ்க்ைக" ெயன்றார். பனிமிக்க வழி, இைடயன் தன்பால் உள்ள
ெஞ ேகால் ெகாண்

இல்லாத சி

இல்லாத ெபா ைள விைரந்தீட்

தீையப் பைடத் க்ெகாள்வ ேபால, தன்பால்

வழங்கும் தாளாண்ைம மிக்கவன் என்பார், "இல்ல

பைடக்க ம் வல்லன்" என்றார்; என்ற , இல்லதன் இன்ைம கூறியைமயான்
என்றவாறாம்.பைடக்கும் ெபா ள் சிறிதாயி
பைடக்க

றின், ஏற்ேபார் பலராயி

யாவ ம் ஏற்றைம மா

பைடத்

ங்ேகளிர் வாி

ைடய ஒ த்தி

ம், அவர , பன்ைமையமனங் ெகாள்ளா
ேமம்ப மா ேபால், "சிற்சில வாிைசயில்

அளிக்க ம் வல்லன்" என்றார். குடநீரட் ண்
ண்

ம், பைடக்கும் திற

மி க்கட் ெபா

ம், கடனீர்ைம ைகயாறாக் ெகாள்

ம், கடனீரற

மடெமாழி, மாதர்

மைனமாட்சி யாள்" (நால . 382) என் பிற ம் கூ வ காண்க. மன்னர் மைனகளில்,
எக்காலத் ம் வரேவார் பலர்க்கும் வைரயா ேசா வழங்குவ மர . இைடக்
காலத்தி ம் இவ்வா ேசாறளித் வாழ்ந்த ெசல்வர் பலர் உண் . இதைனப்
"ப
ட் " என்ப வழக்கம். அ சங்ககாலத் ச் ெசல்வர் ேமற்ெகாண்
ந்த
ெப ந்ெதாழில் என்ப இதனால் விளக்க
ம். இல்லாக்காலத் ம் சிறி ளதாய
காலத் ம் நில ம் வண்ைம கூறேவ, ெசல்வக் காலத் க்ெகாைட
விாித் ைரக்கப்படாதாயிற் .
---------332. விாி ர் நக்கனார்
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விாி ர் என்ப ேசரநாட் வள் வ நாட்
ள்ளேதார் ஊர்.இப்ேபா மைலயாளச்
சில்லாவில் இவ் வள் வநா ஒ தா காவாக ள . நக்கன் என்ப இச்
சான்ேறார இயற் ெபயர். இப் பாட்ெடான்ெறாழிய ேவேற இவர் பா ன பாட் க்கள்
கிைடத்தில. சீ ைர ைடய தைலவன் ஒ வ ைடய மறமாண்ைமப எ த்ேதாதவந்த
இவர், அவன

ேவ ன் ெசயைலக் கூறிச் சிறப்பித் ள்ளார். இப் பாட் ன்கண்,

அவன ேவல் பிற ைடய ேவல்ேபால்வதன் ; அ ெப ந்தைகைம ைடய ;
ேபாாில்லாக் காலத்தில் அ
தி ப ந் ஒ
ைலயிேலா ட் ன் கூைரயில்
ெச கப்பட்ேடா கிடக்கும்; மங்கல மகளிர் பா வர, யாழ் இைசப்ப, நீர்நிைலக்குச்
ெசன்

நீரா

மாைலயணிந்

ெத வில் உலாவ வ ம் உண் ; ேபார்

உண்டாகுமாயின் சிறப் டன் ேபார்க்களம் ேநாக்கிச் ெசல் ம்; அங்ேக ேவந்த ைடய
ெப ங்களி களின் கத்திற் ைறத் உ விச் ெசல் ம் என் வியந் கூறி ள்ளார்.
-------பிறர்ேவல் ேபாலா தாகி யிவ் ர்
மறவன் ேவேலா ெப ந்தைக ைடத்ேத
இ ம் ற நீ மா க் கலந்திைடக்
குரம்ைபக் கூைரக் கிடக்கி ங் கிடக்கும்
மங்கல மகளிெரா மாைல சூட்
இன்குர
ம்ைப யாெழா த ம்பத்
ெதண்ணீர்ப் ப வி ந் ெத வி ந் திாிந்
மண்
த ங்கச் ெசல்
ஞ் ெசல் மாங்
கி ங்கடற் றாைன ேவந்தர்

5

ெப ங்களிற்

10

கத்தி

ஞ் ெசலவா னாேத.

--------திைண ம்

ைற

மைவ. விாி ர் நக்கனார் பா ய .

உைர: பிறர்ேவல் ேபாலா தாகி - ஏந் ம் ேவல் ேபால வன்றி;இவ் ர் மறவன் ேவல் இந்த ஊைர ைடய மறவனாகிய தைலவன

ேவல்; ெப ந்தைக

தகைமயிைன ைடயதாகும்; இ ம் றம் நீ ம் ஆ
ப ந் ; குரம்ைபக் கூைரக் கலந்
ெச கப்பட்

- ெபாிய இைலப்பக்கம்

இைடக்கிடக்கி

அதேனா ெடான்றாய்க் கலந்

ைடத்

ம் கிடக்கும் - கு

கிடக்கி

- ெபாிய
தி

ன் கூைரயில்

ம் கிடக்கும்; மாைல சூட்

-

மாைலணியப் ெபற் ; மங்கல மகளிாின் இன்குரல் இ ம்ைப யாெழா த ம்ப மங்கல மகளிாின் இனிய குரலான ெபாிய ைபயிடத்ேத ைவக்கப்ப ம்
யாழிைசேயா

கலந்திைசக்க; ெதண்ணீர்ப் ப வி

ம் ெத வி

ம் திாிந் - ெதளிந்த

நீ ண்டாகிய ம க்களி ம் ெத க்களி ம் ஊர்வலம் ெசன் ; மண்
த ங்கச்
ெசல்
ம் ெசல் ம் - பைகவர் நிலத்தி ள்ளார் அைனவ ம் வ ந்தச் ெசன்றா ம்
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ெசல் ம்; ஆங்கு - அவ்விடத் ; இ ங்கடல் தாைன ேவந்தர் ெப ங்களிற்ற
கத்தி ம் ெசலவானா - ெபாிய கடல்ேபான்ற தாைனைய ைடய ேவந்தர்
மார்பி
எ- .

ம் ெபாிய களிற்றி யாைனகளின்

கத்தி

ம் ெசன்

பாய்த ல் தப்பாதாகும்;

ேவல் ெப ந்தைக ைடத் ; ஏன்ைன, கிடக்கும், ெசல் ம், ெசலவானாதாக ன்
என இையத் விைன
ெசய்க. கூைரயின் ேவறாகாமல் நீ ப ந்
திகலந் காணப்ப த ன், "கலந்திைடக் கிடப்பி

ம் கிடக்கும்" என்றார்.

ேவறியதைன நீறா ய ெதன்றார். மகளிர், பாட, யாழ் இைசப்ப, ப வில் நீராட்
மாை◌◌ாசூட் த் ெத வில் ஊர்வலம் ெசல்வ ண்ைமயின் "ெசல் ம்" என்றார். க வி
க த்தாவாயிற் . கத்தி ம் என்ற எச்ச ம்ைம ேவந்தர் மார்ைபத் த வி நின்ற .
விளக்கம்: ெதன்னார்க்கா

மாவட்டத்தில் கள்ளக்குறிச்சிப் பகுதியில் விாி

ெரன் ேமா ர் உள ; ஆயி ம் அதன் ெதான்ைம யறிதற்குாிய சான்ெறான் ம்
கிைடத்தில . வடெபண்ைணக் கைரயி ம் விாி ெரான்ைறப் பன்னிரண்டாம்
ற்றாண் க் கல்ெவட்ெடான் , "ஐயங்ெகாண்ட ேசாழ மண்டலத் ப் பாக்ைக நாட்
விாி ர்ப் ெபண்ணாற்

வடகைரயில்

சங்கமீச்சுர ைட யார்" (Nell Ins No. 108)

எனக் கூ கிற . "மாணார்ச் சுட் ய வாண் மங்கலத்" (ெதால். றத். 30)

க்கு

இளம் ரணர் இதைனக் காட் வர். "ெவண்றவாளின் மண்ணல்" (ெதால். றத். 13)
என்பத

ைரயில், "ஒன்ெறன

ெகாள்க" என்
மகளிெரா

த்தலால் இ வர் ேவற்கும் சி பாண்ைம மண்

தல்

கூறி, இதைன ெய த் க்காட் வர் நச்சினார்க்கினியர். "மங்கல

மாைல சூட் " ெயன்றதற்கு, மறக்கு

நிக மிடத் வாள், ேவல் த யவற்ைற நீராட்
ெசயைல எ த் க் காட் வ ம் உண் .

மகளிர்க்கு மண விைன
மாைல சூட்

மணம் ாிவதாகிய

---------333.

தின் ல்ைல

இப் பாட்ைடப் பா ேனா ம் பாடப்பட்ேடா ம் இன்னா ெரன்றறியக் கூடவில்ைல.
குறிஞ்சி நிலத்தின் வழியாகச் ெசறற்குச் சைமந்த லவர்கைள ேவெறா
லவன்
கண் அந்நிலத் வா ம் ேவளாண் ெப மகன் ஒ வன மைன நலத்ைத ம்
அவ

ைடய ெபா ள் மாண்ைப ம் இதன்கண் எ த்ேதா வானாய், அந்நிலத்

ஊரவர் தம்பால் வ ேவார் குறிப்பறிந்

உண

நல்கும் ஒட்ப ைடயவரல்லர்;

ஆயி ம் நீவிர் அவ்விடம் விட் நீங்குதல் கூடா ; அங்ேக தங்கு ராயின்,
மைன ைற ம் மகள் வந் நீவிர் உண்ண ம் ெகாள்ள ம் தக்க வரகும் திைன ம்
இல்ைலயாயி

ம், இல்ெலன்னா

திைனக்கதிாிடத்ேத விைதக்ெகன விடப்பட்ட
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திைனையக் ெகாணர்ந்ேத ம் குற்றி உணவாக்கித் த வள்; அச் ெசய ல் தவறாள்.
அவள் கணவனான ேவளாண் ெப மகன் தன்பால் ேவந்தேன வந்தா ம் உண்ப
அ ேவயாகும். அவன் ேபா டற்றிப் ெபற்ற ெப வளங்கைளப் பாணர் த ய
பாிசிலர்க்கு உதவி வி வான் என் கூ கின்றான்.
நீ ட் பட்ட மாாிப் ேப ைற
ெமாக்கு ளன்ன ெபாகுட் விழிக் கண்ண
க ம்பிடர்த் தைலய ெப ஞ்ெசவிக் கு
யல்
உள் ர்க் கு ம் தற் ள் வன க ம்
ெதாள்ைள மன்றத் தாங்கட் படாின்
உண்ெகன ணரா யவிற் றாயி ம்
தங்கினர் ெசன்ேமா லவிர் நன் ம்
ெசன்றதற் ெகாண் மைனேயாள் வி ம்பி
வரகுந் திைன
ள்ளைவ ெயல்லாம்

5

இரவன் மாக்க ணக்ெகாளத் தீர்ந்ெதனக்
குறித் மா ெறதிர்ப்ைப ெபறாஅ ைமயிற்
குர ணங்கு விைதத்திைன ரல்வாய்ப் ெபய்
சிறி
றப்பட்டன் ேறவில டன் ர்
ேவட்டக் கு ெதா ங் கூட் ........

10

....................உ ம் ெசய்
பாணி ெந ந்ேதர் வல்லேரா ரா
வம்பணி யாைன ேவந் தைல வாி ம்
உண்ப மன் ம ேவ
பாிசின் மன் ங் குாிசில்ெகாண்ட ேவ.

15

-------உைர: நீ ட் பட்ட மாாிப் ேப ைற ெமாக்குள் அன்ன நீர்க்குள்
மைழயி

ைடய ெபாிய தாைரயா

ழ்ந்த

ண்டாகிய குமிழிேபால; ெபாகுட் விழிக் கண்ண -

ெகாட்ைட ேபான்ற விழி ெபா ந்திய கண்ைண ம்; க ம்பிடர்த் தைலய - காிய பிடாி
ெபா ந்திய தைலைய ம்; ெப ஞ்ெசவிக் கு
கு

யல்; உள்

த டத்ேத

ர்க் கு ம் தல்

ள்

யல் - ெபாிய ெசவிைய

வன் உக

ைடய

ம் - ஊ க்குள்ேளயி க்கும் குறிய

ள்ளி விைளயா ம்; ெதாள்ைள மைறத்

ஆங்கண் படாின் - வைளகள்

ெபா ந்திய மன்றத் க்குச் ெசன்றால்; உண்ெகன உணரா உயவிற்றாயி
உண்மின் எனக் குறிப் ணர்ந் ைரப் பதல்லாத வ த்த ைடயதாயி

ம் -

ம்; நன் ம்

தங்கினிர் ெசன்ேமா - ெபாி ம் தங்கிச் ெசல் ர்களாக; ல ர் - அறிஞரகேள;
ெசன்றதற் ெகாண்

- ெசன்றதனால்; மைனேயாள் வி ம்பி - மைனயவள்

வி ப்ப ற் ; வரகும் திைன ம் உள்ளைவ ெயல்லாம் - வரகும் திைன மாகத் தன்
மைனயில் உள்ளவற்ைற ெயல்லாம்; இரவல் மாக்கள் உணக்ெகாளத் தீர்ந்ெதன -
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இரவலர் உண்டதனா

ங் ெகாண்டதனா

ம் ெதாைலந்தனவாக; குறித் மா

எதிர்ப்ைப ெபறாைமயின் - குறி ெயதிர்ப்ைபத் தா
உணங்கு விைதத்திைன - கதிாிடத்ேத

ற்றி

ம் ெபற

யாைமயால்; குரல்

லரவிட்ட விைதத்திைனைய;

உரல்வாய்ப் உரல்வாய்ப் ெபய் - உர டத்ேத ெபய் குற்றி ண்பிப்பாேள யல்ல ;
சிறி
றப்பட்டன்ேறா விலள் - சிறி ம் இன்ைம கூறி நீவிர் வறிேதகுமா
விடவாளல்லள்; தன்

ர் ேவட்டக்கு

ெதா ங் கூட் ம் - தன்

ாி

ள்ள ேவட் வர்

மைனேதா ம் கூட்டப்ப ம்; ...உ ம் ெசய் பாணி ெந ந்ேதர் வல்லேரா
உ ம்பின் ேதாலாற் ெசய்யப்பட்ட ைகச்சர அணிந்த ெந ய ேதைரச் ெச
ர டேன; ஊரா - ஊர்ந் ; வம்பணி யாைன ேவந்
யாைனைய ைடய ேவந்தர் தன்பால் வந்தா

தைலவாி

த்தவல்ல

ம் - கச்சணிந்த

ம்; உண்ப ம் அ ேவ - உண்பிப்ப

அ ேவயாம்; பாிசில் - அவன் தன்பால் வரம் பாிசிலர்க்கு நல்கும் பாிசில்; குாிசில்
ெகாண்ட

- குாிசிலாகிய அவள் பைகவைர ெவன்

ெபற்ற ெபா ேளயாம்; எ -

ல ர் மன்றத் த் தங்கினிர் ெசன்ேமாட ெசன்றதற்ெகாண்

மைனேயாள் வி ம்பி,

தீர்ந்ெதன, ெபறாைமயின், றப்பட்டன்ேறாவிலள்; ேவந்

தைலவாி

அ ; பாிசில் குாிசில் ெகாண்ட

ெசய்க. மன்

எனக் கூட்

விைன

.

ம் உண்ப
ம் உம் ம்

அைவ. ெபாகுட் விழி, வன்ைமயா ம் வ வா ம் ெபாகுட் ப்ேபா ம் விழி. குமிழி
நிற ம் ஒளி ம்பற்றிய உவமமாத ன். "அ க்கிய ேதாற்ற மன் " ெமாக்குள் அன்ன
கண், ெபாகுட்

விழிக் கண் என இைய ம். எ

ம் பிற ம் ேதாண் ய வைளகள்

மிக்க மன்றம் என்றற்கு, "ெதாள்ைள மன்றம்" என்றார். மன்றம் என்ற
றந்திண்ைண
ெயனக் ெகாள்க. வந்த வி ந்தினர குறிப்பறிந் ஓம் வார் ெசயல் வி ந்தினர்க்கு
இன்பந் த வதாக ன், குறிப்பறி ம் திறனில்லாத ேவட்டக்கு மன்றத்ைத
"உண்ெகன உணராவியல்பிற" ெறன்றான்.உணராைம காாியத்தின் ேமனின்ற .
உணரார் மைனக்கண் லவர் வி ந்தாதைல விைழயாராத ன், அ
என்ப , "உணரா இயல்பிற்றாயி
இரத்தல் இழிெவனக் க தா

ெசய்யற்க

ம் நன் ம் தங்கினிர் ெசன்ேமா ல ர்" என்றான்.

ேமற் ேகாட ன், இரவலைர "இரவன் மாக்கன்"

என்றார். குறித் மா எதிர்ப்ைப, குறிெயதிர்ப்ைப; அஃதாவ ைகம்மாற் க் கடன்
ற்றிய திைனக்கதிர்கைள மைனக்கூைரயிற் கட் த் ெதாங்க விட் ைவப்ப
இயல்பாதலால், அதைன ரல் வாய்ப்ெபய் சைமத் மைனேயாள்
வி ந்ேதாம் வாளாயினள். றப்ப தல் - ெவளிேய ெசல்லவி தல்: ெவளிவ த மாம்.
வி ந்தினர் உண்ெடாழி ங்கா ம் ெவளிப்பட் லள் என் மாம். இரவலர்
உண்டதனால் ஒ பகுதி ம் தரக் ெகாண்டதனால் எஞ்சிய பகுதி ம் ஆக எல்லாம்
ெதாைலந்தைமயின் "இரவலன் மாக்கள் உணக்ெகாளத் தீர்ந்ெதன" என்றார். வித்ைத
ண்டல் ைறயன்றாயி ம் வி ந்ேதாம்பற்கு அ
ம் அைம ெமனக்
ெகாண்டனெளன்பார், "விைதத் திைன"என விதந்ேதாதினார்"குறித் மா ெறதிர்ைப
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ெபறாைமயின்" என்ற , அ

ைறயன்ைம

ணரப்பட்டைம குறித்

நின்ற ."நனி

ேபைதேய நயனில ◌்கூற்றம், விரகின்ைமயின் வித்தட் ண்டைனஞ ( றம். 227) எனச்
சான்ேறார் கூ தல் காண்க. உ ம் : ஆகு ெபயர். பாணி,ைக; ஆகு ெபயராற் ைகச்சர
குறித்

நின்ற .இதைன வம்ெபன்ப ம வழக்கு;"வம் கைள வறியாச் சுற்றம்" (பதிற்.

19) என்ப காண்க. ரவலர் வாி ம் இரவலர் வாி ம் வி ந்ேதாம்பற்கண்
ேவ பா ன்ைம காட் யவா . இப் ெபற்றிேயான் இரவலர் ரவலனாவதற்குக்
காரணம் கூ வார், "பாிசில் மன்

ம் குாிசில் ெகாண்ட ேவ" ெயன்றார்.

விளக்கம்: லவர்கைள ஆற் ப்ப த் கின்றாராதலால், ெதாடக்கத்ேத ஊாின
இயல்ைபக் கூ கின்றார். ஊர்ெதா ம் மைனேதா ம் பாிசிலர் வந் தங்குதற்கு
மன்றங்க

ண்ைமயின், ஊர்க்குச் ெசல்

ம் லவர்கள் அம் மன்றங்களிற்

றங்குவெரன்ப ெகாண் , "ெதாள்ைள மன்றத் தாங்கண் படாின்" என்றார்.
மன்றத்தின் ெபா வழிந்த ேதாற்றம் தன்ைனக் காண்பார் உள்ளத்தில் அ வ ப்ைப
ண் பண்ணி, உண

ேவட்ைக ெயழாவா

ணரா

ம்" என்றார். தங்கிய வழி, மைனக்குாியவள் விைரந்ேதற்

யவிற்றாயி

ெசய் ெமன்ப

ேதான்ற, "உண்ெகன

வி ந்ேதாம் வள் என்றற்கு "வி ம்பி" என்றார். றப் பட்டன்ேறா இலள்,
றத்ேதெசல்ல வி வாளல்லள்: தன்பால் இன்ைமயிைனப் றத்ேத நீவிர் அறியச்
ெசய்குவாளல்லள் என் ைரப்ப
ண் . இஃ இல் ைற மகளின் நன்மாட்சி
ணர்த்தி நின்ற . விைதத்திைனைய ண்டல்

ைறயன்றாத ன், குறி ெயதிர்ப்ைப

நா னெளன ம், அ ெபறாைமயின்,வி ந்ேதாம்பேலாமபா மடைமயி ம்
வித்தட் ண்டல் குற்றமன்ெறனத் ேதர்ந்தனெளன ம் அறிக. "வித் மிடல் ேவண் ங்
ெகால்ேலா வி ந்ேதாம்பி, மிச்சில் மிைசவான் லம்", (குறள்) என்ற . ஈண் நிைன
கூதத்தக்க வி ந்ேதாம்பி மிச்சில்மிைசவான் வி ந் வந்தவிடத் த் தன் லத் க்கு
வித்

இடல் ேவண் ங் ெகால்ேலா; அதைன ம் வி ந்ேதாம் தற்குச் ெசலவி வன்

என உைர கூறற்கும் இக்குறள் அைம மா காண்க: லவர்களாகிய உம்ைமேயயன்றி,
நாடா ம் ெப ேவந்தர் தாி ம் அவைர ம் இவ்வாேற உண்பிக்கும் இயல்பினன்
அவள் கணவன் என்றார். இத் ைண ெயளிேயானாகிய மைனக் கிழவன் ேவந்தன்பால்
மாராயமாகப் ெப ம் பாிசில்கைளத் தனக்ெகன ேவாம்பா பாிசிலர்க்கு நல்கி
ேமம்ப மியல்பினன் என்ப
ெயன்றார்.

விளங்க, "பாிசில் மன்

ம் குாிசில் ெகாண்ட ேவ"

--------334. ம ைரத் தமிழக் கூத்தனார்
சிலப்பதிகார

ைரயில் அ யார்க்கு நல்லார் (சிலப். 3:12) இ வைகக் கூத்தாவன
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"வைசக் கூத் ,

கழ்க்கூத் , ேவத்தியல், ெபா வியல்; வாிக் கூத்

வாி சாந்திக் கூத் ,

சாந்திக் கூத் , விேநாதக் கூத் , ஆாியம் தமிழ்; இயல் க் கூத் , ேதசிக் கூத்ெதனப்
பல்வைகய, இைவ விாிந்த

ற்களிற்காண்க" என்றனர். இதனால் கூத்

ஆாியக்

கூத் , தமிழ்க்கூத் என இ வைகப்ப ெமன் , இவ் வைககளின் இயல் கள் விாிந்த
ற்களிற் காணப்ப ெமன் ம் அறிகின்ேறாம். ஆயி ம் விாிந்த ல்கள் இப்ேபா
இறந்தன. உலகவழக்கில் "ஆாியக் கூத்தா னா ம் காாியத்திற்
கண்ணாயி க்கேவண் ம்" என்ெறா பழெமாழி ண் . ஆதலால், ஆாியக் கூத் ம்
தமிழ்க் கூத் ம் வழக்கிற் பயின் வந்தன என்ப ெபற்றாம். கற் குேலாத் ங்க
ேசாழன் காலத்தில் கும்பேகாண வட்டத் வானம்பா யி ள்ள நாக நாதசாமி
ேகாயி ல் உண்டான கல்ெவட்ெடான் , அங்ேக விக்கிரமாதித்தன்
தி
குன்றனான வி தராச பயங்கர ஆசாாியன் என்ெறா கூத்தன்
இ ந்தாெனன்றம். மிழைலநாட்
ரநாராயண ரத் க் கயிலாய ைடய
மகாேதவர்க்குாிய சித்திைர விழாவில் ஐந்
ைற தமிழக் கூத்தாட ேவண் ெமன் ம்,
அதற்காக அவ க்கு நகரத்தா ம் ேகாயிலார்க ம் கூ நாகன்பா (மானம்பா )
ெயன்ற ாிற் சில நிலங்கைளக ◌் கூத்தாட் க் காணியாகக் ெகா த்தனெரன் ம்
கூ கிற . (A. R. No. of 1931-32) பண்ைட நாளில் ம ைரயி
ந் தமிழ்க் கூத்
வைகயிற் சிறந் விளங்கிய சான்ேறார் தமிழ்க்கூத்த ெரனப்பட்டார். இச் சிறப்
மிகுதியால் இச்சான்ேறா ைடய இயற்ெபயர் மைறந் ேபாக,தமிழக்கூத்தர் என்ற
ெபயேர நில வதாயிற் . ம ைரத் தமிழக்கூத்தன் நாகன் ேதவனாெரன் ேவெரா
சான்ேறார் ெபயர் ெதாைக ல்களிற் காணப்ப கின்ற . அவர் ெபயைரக் காண்ேபார்
அவர் ம ைரத் தமிழக்கூத்தனாரான நாகனாெரன் ம், அவ க்கு மகேன ம ைரத்
தமிழக்கூத்தன் நாகன் ேவதனாெரன் ம் க
வர். தமிழக்கூத்தன் நாகன் ேதவன்
என்ற சான்ேறார் ெபயரால் ேசாழநாட் யி க்குெமன நிைனத்தற்கு
இட ண்டாதலால், ம ைரத் தமிழக்கூத்தன் என்பாைரப் பாண் நாட் ச்
சான்ேறாெரன் ம், தமிழக்கூத்தன் நாகன் ேதவனாைரச் ேசாழநாட் ச்
சான்ேறாெரன் ம் ம ைர ெயன்ப ஏெட திேனாரால் ேநர்ந்த ைகப்பிைழ ெயன் ம்
ெதளியேவண் ம். இந் ைலத் ெதாகுத்ேதார் இவைர ம ைரத்
தமிழக்கூத்தனாெரன்ேற குறித் ள்ளார். இவர் பா யனவாக ேவேற பா◌ாட் கள்
இல்ைல. இவ்ெவா பாட் ம் சிைதந் கிடக்கிற . இ
ம் தின் ல்ைலப்
பாட்டாகும். இதன்கண் ேவந்தெனா வ ைடய ஊாியல் கூறி, அவ் ர் வா ம்
தைலவன் தனக்குாிய ெகாைட நலத்தால் ேமம்பட் ப் பாிசிலர்க்குப்
ெபாற்பட்டமணிந்த யாைனகைள வழங்குவதில் தவ வதிலன் என் ம், அவன்
மைனவிதனக்குாிய வி ந்ேதாம் ந் ைறயில்சிறந் பாணர்க்கும் ஏைனப்
பாிசிலர்க்கும் ேப ண தந் ேப வதில் பிைழப வதிலள் என் ம் கூ கின்றார்.
காம பழனக் கண்பி னன்ன
மயிர்க் கு ந்தா ெண ஞ்ெசவிக் கு
ன்றைலச் சிறாஅர் மன்றத் தார்ப்பிற்

யல்

136
படப்ெபா ங் கும்ேம........பின் ........
......... ேர மைனேயாள்
பாண ரார்த்த ம் பாிசில் ேராம்ப ம்
ஊெணா யரவெமா ைக வாேள
உயர்ம ப் பியாைனப் கழ் கத் தணிந்த
ெபாலம் ைனேயாைட...ப்

5

பாிசில் பாிசிலர்க் கீய
உர ேவற் காைள ங் ைக

10
வாேன.

------திைண ம்

ைற

மைவ. ம ைரத் தமிழக்கூத்தனார் பா ய .

உைர: காம பழனக் கண்பின் அன்ன - அழகிய நீர் நிைலகளில் வளர்ந்தி க்குஞ்
சண்பங் ேகாைரயின் கதிர்ேபான்ற மயிர்க் கு ந்தாள் ெந ஞ்ெசவிக் கு
யல் ய மயாிடர்ந்த கு கிய கால்கைள ம் ெந ய கா கைள
ைடய கு
யல்;
ன்றைலச் சிறாஅர் மன்றத் தார்ப்பின் - ல் ய தைலைய ைடய சி வர்கள்
மன்றத்தின்கண் விைளயா ேவார் ெசய் ம் ஆரவாரத் க் கஞ்சி; படப் ஒ ங்கும் ைவக்ேகாற் ேபா க்குள்ேள ப ங்கும்; ......பின் .....ேவந்த

ர்- ேவந்தன

ஊர்;

மைனேமாள் பாணர் ஆர்த்த ம் - மைனயவள் பாணர்கைள

ண்பிக்க ம்; பாிசிலர்

ஓம்ப ம் - பாிசிலராகிய லவர் தலாயினாைர வரேவற் ப் றந்தர ம்; ஊெணா
யரவெமா ைக வாள் - அவர்கள் உண்பதனா ண்டாகும் ஆரவாரத்திைடேய அச்
ெசய ற் ைகெயாழி யாளாயினாள்; உயர் ம ப் யாைனப் கர் கத் அணிந்த
ெபாலம் ைன ேயாைட உயர்ந்த ேகா கைள ம் யாைனகளின் ள்ளிெபா ந்திய
கத்தில் அணியப்ப ம் ெகான்னாலாகிய பட்டம்;........, பாிசில் பாிசிலர்க்கீய- பாிசிற்
ெபா ைளப் பாிசிலர்க்கு வழங்குத ன்; உர ேவல் காைள ம் ைக
வ ெபா ந்திய ேவைல ைடய காைளயாகிய அவள் கணவ
.

வான் -

ம் ைகெயாழியான்; எ -

கண்ைபச் சண்பங் ேகாைர ெயன்பர் நச்சினார்க்கினியர்;இக் காலத்தில் இதைனச்
சம் என்பர்; ஈண் ; ஆகுெபயர். பழனம், ம த நில மாம்.
ெமன்ைம ைடைமபற்றி, படப்ைபக்கண் ெதாகுக்கப்பட்

மயிெரன்ற ,
த்த ன், ைவக்ேகாற்ேபார்

படப் எனப்பட்ட . ைக வல் ஓய்ந் ெசயல தல். உயர் ம ப் யாைன ெயன்ற ,
பைகவ ைடய யாைனகைள. அவற்றின் ஓைடப் ெபான்ைனப் பாணர் த ேயார்க்கு
வழங்குவ

மர . "ஒன்னார் யாைன ேயாைடப் ெபான் ெகாண் , பாணர் ெசன்னிப்

ெபா யத் ைதஇ" ( றம். 126) என்

சான்ேறார் கூ வ

காண்க.

யல்

137
படப்ெபா ங்கும்; மைனேயாள் ைக
ெசய்க.

வாள்; காைள ம் ைக

விளக்கம்: ஊாியல் கூ வார், சி வர் மன்றத்தி
ேகட் க் கு

ந்

வான் என விைன

ஆர்ப்பராயின், அ

யல் அஞ்சிப் படப்ைபக்கண் ஒ ங்கும் என்றார்; பாணர் ஆர்த்தலாவ ,

பாணர்க்கு உண ம் கள்

ம் தந்

உண்பித்தல். ெபா நர், கூத்தர்

த ய பாிசிலர்க்கு

அவர் ேவண் வன நல்கிச் சிறப்பித்தைல, பாிசிலேராம்பல் என்றார். ஊெணா யரவம்,
உணவிைன ண்ேபாரால் உண் ங்கா ண்டாகும் ஆரவாரம்.உர ேவல்
காைளெயன்ற . மறத் ைறயால் ெபா ளீட் வன் என்ப பட நின்ற .
காைளயாவான் மறத் ைறயாற் ெபா ளீட் பவன்.
--------335. மாங்கு

கிழார்

மாங்கு கிழார் ல்ைல நிலத் ச் சிற் ெரான்றில் வா ம் மக்க ைடய
வாழ்க்ைகக் கூ கைள அவரணி ம்
ம் உண் ம் உண ம் அவாிைட நில ம்
கு வைக ம் பர ங் கட ள் நிைல ம் இப் பாட் ன் கண் வகுத்ேதா கின்றார். ஓர்
ஊாில் வாழ்பவர் தம் கூற்றிேல நின் வாழ்வாங்கு வாழ்ந் ேமம்ப வ ம்
வாைகத்திைணயின்பாற் ப வதாகலான், இப் பாட் ம் வாைகப்பட்டாய்
தின் ல்ைலத் ைறக்குாிய தாய்த் ெதாகுக்கப்பட்ட . ல்ைல நிலத் ர்
கு ெயன ம் வழங்கும். இச் சி கு யில் வாழ்ேவார் குர ம் தள ம் கு ந் ம்
ல்ைல ம் என்ற

க்கைள யணிவர்; அவர்க்கு உணவாவன வரகு, திைன, ெகாள்,

அவைர ெயன்ற நான்குமாகும்; அவாிைடேய நில ம் கு வைக
பைறயன் கடம்பன் என்ற நான்குமாகும். இவ்வா

பலவைகப்

யன், பாணன்,
வணித

ம்,

உண ண்ட ம், கு வைக ேகாட ம் இச் சி கு யி ள்ளார்க்கியல் பாயி ம்,
கட ள் வழிபாட் ல் பட் ல் பல்வைக ேகாடல் இயல்பன் . ஒ கட ைளேய
வழிப வர். அக் கட ள் தா ம் கன்னின்ற ெப
ரராகும். இவற்ைற இச் சி
பாட் ற் காணலாம்; இ

ம் ெதாடக்கப் பகுதியில் சிறி

சிைதந்

விட்ட .

அடலகுந் ப்பின்................
குரேவ தளேவ கு ந்ேத ல்ைலெயன்
றிந்நான் கல்ல
மில்ைல
க ங்கால் வரேக யி ங்கதிர்த் திைனேய
சி ெகா க் ெகாள்ேள ெபாறிகிள ரவைரெயா
ந்நான் கல்ல ணா மில்ைல
யன் பாணன் பைறயன் கடம்பெனன்
றிந்நான் கல்ல கு
மில்ைல
ஒன்னாத் ெதவ்வர் ன்னின் விலங்கி

5

138
ஒளிேறந் ம ப்பிற் களிெறறிந்
ழ்ந்ெதனக்
கல்ேல பரவி னல்ல
ெநல் குத் ப் பர ங் கட
மிலேவ.

10

---------திைண ம்

ைற மைவ. மாங்கு

கிழார் பா ய .

உைர: அடல ந் ப்பின் - ெவல்லற்காிய வ யிைன ைடய... ;குரேவ தளேவ
கு ந்ேத ல்ைல ெயன்ற இந் நான் கல்ல
ம் இல்ைல - குரவ மல ம் தள
மல ம் கு ந்த மல ம் ல்ைல மல ம் என் ெசால்லப்பட்ட இந்த நால்வைகப்
வல்ல

ேவ

க்கள் இல்ைல; க ங்கால் வரகு இ ங்கதிர்த்திைன - காிய

காைல ைடய வரகும் ெபாிய கதிைர ைடய திைன ம்; சி

ெகா க்ெகாள்

ெபாறிகிளர் அவைர - சிறிய ெகா யாகிய ெகாள் ம் ெபாறிகைள ைடய அவைர ம்;
இந் நான்கல்ல உணா ம் இல்ைல - இந்த நான்குமன்றி உண ப்ெபா ள் ேவேற
யில்ைல;
யன் பாணன் பைறயன் கடம்பன் என்ற இந்நான்கல்ல கு
ம் இல்ைல
யன்கு பாணன்கு பைறயன்கு கடம்பன்கு ெயன் ெசால்ல்ப்பட்ட இந்
நால்வைகக் கு களன்றி ேவ கு கள் இல்ைல; ஒன்னாத் ெதவ்வர் ன்னின்
விலங்கி - மனம் ஒன்றாத பைகவர் ன்ேன அஞ்சா நின் அவர் ேமற்ெசலைவக்
கு க்கிட் த் த த் ; ஒளி ஏந் ம ப்பின் களி எறிந்
ழ்ந்ெதன - விளங்குகின்ற
உயர்ந்த ேகாட் ைனயைடய யாைனகைளக் ெகான் தா ம் வி ப் ண் பட்
ழ்ந்திறந்தாராக; நல்ேல பாவின் அல்ல

- அவர் ெபய ம் பீ ம் எ தி நட்ட

கல்ைலக் கட ளாகக் க தி வழிப வதல்ல ; ெநல் உகுத் ப் பர ம் கட
ெநல்ைலச் ெசாாிந்

வழிப ம் கட ள் ேவேறயில்ைல; எ -

ம் இல -

.

வைக ம் உணாவைக ம் கு வைக ம் கட ள் வைக ம் ேவ பிற ளவாயி
அைவ இந்நாட் ல் இல்ைலெயன விதந்ேதாதிய வா . ைவக் குர
த யவற்ேறா ம் உணாைவ வரகு த யவற்ேறா ம் கூட் க. ெகாள் ச்

ம்

ெச யாயி ம் சி சி ெகா
ைடைமயின், "சி ெகா க் ெகாள்" என்றார். மக்கள்
வ ெயல்ைலையக் கடந் ள்ள கட ைள விலக்கி ந கல்ைலக் கட ளாகப்
பர வதற்குக் காரணம் கூ வார், "ஒன்னாத் ெதவ்வர் ன்னின் விலக்கி,
ெயாளிேறந் ம ப்பிற் களிெறறிந்
ழ்ந்ெதனக் கல்ேவ பரவினல்ல " என்றார்.
ஈண்

ெநல்ெலன்ற

ெநற்ெபாாியிைன. "ேவலன் ைனந்த ெவறியயர் களந்ெதா ம்,

ெசந்ெநல் வான்ெபாாி சிதறி, (கு ந். 18) என்
விளக்கம்: பல்ேவ

க்க

ம் உண்ெடனி

சான்ேறார் கூ தல் காண்க.
ம், மக்களால் சிறப்பாக

அணியப்ப வன இந்நான்குேம ெயன்றற்கு, "குரேவ தளேவ கு ந்ேத

ல்ைல ெயன்ற
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இந்நான் கல்ல
ம் இல்ைல" என்றார். "குரேவ தளேவ" என்ற பாடம் அச்சுப்
பிரதியில் இல்ைல. உணவாகும் சிறப் ப்பற்றி வரகு த யவற்ைற ைறேய
க ங்கால் வரெகன ம், இ ங்கதிர்த்திைன ெயன ம், சி ெகா க் ெகாள்ெளன ம்,
ெபாறிகிளர் அவைர ெயன ம் சிறப்பித்தார். கு வைகயில் ேவளாள ம் வணிக ம்
அரச ம் அந்தண ெமனப் ெபா வைகயின் பல கு கள் இ க்கின்றன ெவனி ம்,
ேமேல கூறிய வணிந் வரகு த யவற்ைறக் ெகாைடயாகப் ெபற் ண் ம்
வைகயில் சிறந்த கு களாத ன்
யன் என்றார். மறங்கிளர்வித் ப் கழ்பா ச்
சிறப்ெபய் வித்த

ன், அணிேயா ம் உணேவா ம் ஒன்றாக நால்வர் கு யிைன ம்

எண்ணி ைரத்தார். அணியப்ப வன ம், உண்ணப்ப வன ம், ரக்கப் ப வன ம்
கூறினைமயின், பரவப்ப வன ந கற்களன்றி ேவேற கட ளில்ைல ெயன்றார்.
--------336. பரணர்
ஆசிாியர் பரணர் த ய சான்ேறார், நாட் ல் ேபால் நிக ங்கால் பல நல்ல ஆடவர்
உயிாிழப்பதபால் நா சீரழிவ ம் ெபா ட் குைற ம் பசி ம் பிணி ந் ேதான்றி
உயிர்கட்கு உலக வாழ்ைவத் ன்ப நிைலய மாக்குவ ங் கண் ேபார்கள்
நிகழாதவா ெவளிப்பைடயாக ம் குறிப்பாக ம் ேபார்க்குாிய தைலமக்கட்கு
ேவண் வன அறி
த் வர். ேபார்கள் உண்டாதற்குாிய ஏ க்க ள் மகட்ெகாைட
ேவண் ய ேவந்தர்க்கு மகண் ம த்த ம் அ ேவ வாயிலாகப் ேபா ண்டாத ம்
கண் வ ந்திப் பலவைகயாகப் பா யி க்கின்றனர். ஒ ேவந்தன் பிறெனா வன்
மகைன மணஞ்ெசய் ெகா க்குமா ேவண் கின்றான். இவ் ேவந்தன்
ெவஞ்சின ைடயவன். மகைளக் ெகா த்தற்குாிய தந்ைத ெவஞ்சின ைடைம த ய
ஏ க்கைளக் க தி மகட்ெகாைட ம க்கின்றாபன். அவ டனி க்கும் மறவர் தா ம்
ம த்தற்குத் ைணயா கின்றனேரயன்றி, ேநர்தற்குத் ைணயாகா வாய்
வாளாதி க்கின்றனர். ேவட்ட ேவந்தன் சினங்ெகாண் ேபார்ப்பைற ழக்குகின்றான்.
ஊாிற் ெப ங் கலக்க ண்டாகிற . மகைளப் ெபற்ற தா ம் தன் கணவற்கு
ேவண் வன கூறிப் ேபாைரத் த க்குங் குறிப்பால் ஒன் ம் கூறாளாய் அவள்
வி ம்பியைதேய தா

ம் வி ம் கின்றாள்; அவைள மகள் வளர்த் ச்

சிறந்தாெளன்னா பைக வளர்த ப் பண்பிலெளன்பதால், "பண்பில் தாய் அறனிலள்"
என் இப் பாட் ற் கூ கின்றார்.
ேவட்ட ேவந்த ம் ெவஞ்சினத் தினேன
கடவன கழிப்பிவ டந்ைத ஞ் ெசய்யான்
ஒளி
கத் ேதந்திய ங்குெதா ம ப்பிற்
களி ங் க மரஞ் ேசரா ேசர்ந்த
ஒளி ேவன் மறவ ம் வாய் ழ்த் தனேர
இயவ மறியாப் பல்லயங் கறங்க

5
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அன்ேனா, ெப ம்ேப ற்றன்றிவ் வ ங்க
அறனிலண் மன்ற தாேன விறன்மைல
ேவங்ைக ெவற்பின் விாிந்த ேகாங்கின்

ர்

ைகவனப் ேபந்திய ற்றா விள ைலத
தைகவளர்த் ெத த்த நைகெயா
பைவவளர்த் தி ந்தவிப் பண்பி றாேய.

10

----------திைண: காஞ்சி.

ைள: மகட்பாற் காஞ்சி. பரணர் பா ய .

உைர: ேவட்ட ேவந்த ம் ெவஞ்சினத்தினன் - மகட்ெகாைட வி ம்பிய ேவந்த ம்
ெவவ்விய சின ைடயன்: கடவன கழிப் இவள் தந்ைத ம் ெசய்யான் - ெசய்யத்தக்க
கடைமகைளச் ெசய்தைல இவள் தந்ைத ம் ெசய்ய வி ம் கின்றிலன்; ஒளி
கத்
ஏந்திய ங்குெதா ம ப்பின் - விளங்குகின்ற கத்தின்கண் உயர்ந் ள்ள ெபாிய
ெதா கயணிந்த ேகாட் ைன ைடய; களி ம் க மரம ேசரா - களி க ம்
க மரத்ைதச் ேசர்ந் நில்லாவாயின். ேசர்ந்த ஒளி ேவல் மறவ ம் வாய் ழ்த்தனர் ேவந்த ம் தந்ைத மாகிய இ வைர ம் ேசர்ந் ள்ள விளங்குகின்ற ேவேலந்திய
ர ம் வாய்

ெயான் ம் உைரயாடாராயினர்; இயவ ம் அறியாப் பல் யம் கறங்க

- வாச்சியக்காரரா ம் அறியப்படாத பல பல வாச்சியங்கள் ழங்க; இவ்வ ங்க
ர் ெப ம் ேப ற்றன் - இந்தக் கடத்தற்காிய காவைல ைடய பைழைமயான

ர்

ெபாிய ேப ற விைன ெயய்தி ள்ள ; அன்ேனா - ஐேயா, விறன்மைல ேவங்ைக
ெவற்பின் - விறல்பைடத்த மைலயாகிய ேவங்ைக மைலயின்கண்; விாிந்த ேகாங்கின்
ைகவனப் ேபந்திய ற்றா இள ைல - விாிந்த ேகாங்க மரத்தி ைடய
அ ம்பின

வனப் ைடய

திராத இள

ைலயிைன ைடய மகள ; தைக

வளர்த்ெத த்த நைகெயா - அழகு மிக வளர்த்தலால் உண்டாகிய மகிழ்ச்சியிைன ம்;
பைக வளர்த்தி ந்த பண்பில் தாய் ஊர்க்குப் பைகவர் மிக ளாராக இ த்தலால்
பண்பின்ைமயிைன
ஒ தைலயாக; எ -

ைடய இத் தாய்; அறன் இலள் மன்ற - அறப்பண்பில்லாள்,
.

ேவந்தன் சினத்தினன்; தந்ைத ெசய்யான்; களி
ேப ற்றன் ; தாய் அறனிலள் எனக் கூட்

ேசரா; மறவர் வாய்

விைன

ழ்த்தனர்; ஊர்

ெகாள்க. ேவந்தற்குச்

ெசய்யக்கடவன ம், மகட்ெகாைட ேவண் னார்க்குச் ெசய்யக்கடவன ம் அடங்க,
"கடவன" எனப்பட்டன. மகட்ெகாைட ம் ெபற்ேறார்க்குச் ெசயற்குாிய கடனாம்,
உற்றார்க்குத் தம் மகைளக் ெகா த்
அதைனச் ெசய்யா
என்றார். களி க

தாழ்ப்ப

உாியராக்குவ

ெபற்ேறார்க்குக் கடனாத

ன்,

குறித் , "கடவன கழிப்பிவள் தந்ைத ம் ெசய்யான்"

ம் காவல் மறவ ம் ேபார்க்கு உடன்பட்

நிற்குமா

ேதான்ற,
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"களி க ம் க மரஞ் ேசரா ேசர்ந்த ஒளி ேவன் மறவ ம் வாய் ழ்த்தனர்" என் ம்
கூறினார். ழ்த்தல் தல். இயங்களின் பன்ைம மிகுத்தற்கு "இயவ மறியாப்
பல் யம்" என்றார். ேபதற , கலக்கம்; மயக்குமாம். மகட்ெகாைடைய வி ம்பித்
தந்ைத தன்ைனயைர அதற்குடன்படச் ேசய்யாைம ம் ேபார்க்குாியராதைலத்
தடாைம ம் "அறனிலள்" என்றற்கு ஏ வாயின. அறப்பண்பில்லா
மறப்பண்ேப ைடயெளன்றற்குப் "பண்பில் தாய்" என்றார். ேவங் ைகமைல, தமிழ்
நாட்

ள்ள மைலக

ள் ஒன் ; "அ வி ேவங்ைகப் ெப மைல" (கு ந். 94) என்

அள் ர் நன் ல்ைலயா ம் கூ வர். ேவங்ைக மரங்கள் மிக வளர்தலா ம், ேவங்ைகப்
கள் வாழ்வதா ம் இம் மைல ேவங்ைகமைல ெயனப்பட்டெதனக் க
த
ண் .
ற்றா இள ைல ெயன்ற , ெப ம்ைபப் ப வெமய்திய அணிைமச்
ெசவ்வி ைடயெளன்பைதத் ேதாற் வித் நிற்கிற ; இஃ அன்ெமாழித்ெதாைக.
மகளழகு கதிர்த் த் ேதான்றிக் காண்பார்க்கு மகிழ்ச்சி மிகுவித்த ன் "வைக
வளர்த்ெத த்த நைக" ெயன்றார். வளர்த்ெதன் ம் விைனெயச்சம் ன்ன காரணப்
ெபா ட் ; பின்ன

காாியப் ெபா ட் .

விளக்கம்: மகட்பாற் காஞ்சியாவ , "ஏந்திைழயாள் த ெகன்
ேவ

நின்றன் " ( . ெவ. மா. 4:24) என வ ம். "ேவட்ட ேவந்த

ம், ேவந்தெனா
ம்

ெவஞ்சினத்தினன்" என்ற , மகண் ம த்த வழி, ெவவ்விய சினங்ெகாண்
ேபார்ெசய்தல் ஒ தைலெயன்ப குறித் நின்ற . ேபார்க்குச் ெசல் ம் களிற்றின்
ம ப் க்குத் ெதா யணிதல், ெசயற்ைக வ
ட்டற்கு. தந்ைத ம், களி ம் மறவ ம்
இ க்கும் நிைலயிைன விதந்ேதாதிய மகண் ம க்கும் தந்ைத ம் ேபார்க்குச்
சைமந்தி க்கின்றா ெனன்பைத ணர்த்தி நின்ற .
பைகவளர்த்தி ந்தாெளன்றற்ேகற்பப் பண்பில் தாய் என்றார். இம் மகைளப்
ெபறாதி ந்தாளாயின், இப் ேபார் நிகழ்ச்சிக்ேக வின்றா ெமன்ப பற்றி இவ்வா
கூறின ராத ன் பண்பில் தாய் என்ற குறிப் ெமாழியாயிற் .
---------337. கபிலர்
ஆசிாியர் கபிலர் இப் பாட் ன்கண் ேசாழநாட் த் தைலவன் ஒ வன் ஊ க்குச்
ெசல் கின்றார். அவ ைடய அ ைம மகள் தன் ேபைதப் ப வங்கடந் ெப ம்ைபப்
ப வெமய்தி இற்ெசறிக்கப்ப ம் இயல் பினளாகின்றாள். அச் ெசய்தி ஊர்
வ ம்
பர கிற . சூழ ள்ள நாட்
ம் படர்கிற . அவ ைட கு நல ம் ெமய்ந்நல ம்
அறி நல ம் யாவரா ம் கழ்ந் ேபசப்ப கின்றன. இச்ெசய்திகைள ஆசிாியர்
கபிலர் அறிகின்றார். இப் பாட் ன்கண் கபிலர் இப் ெபண்ணின் தந்ைதயின் இயல் ம்
தன்ைனயர் இயல் ம் கண் , "இச் ேசாணாட்டண்ணல் ேபரார வார ைடயன்;
இவ ைடய தன்ைனயர் ேபார் ெசய் சிறந்த ெந ேவைலப் பற்றிக் கு திப ந்த
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தைலயிைன ைடயராய் மறமிக்குள்ளனர்; ேவந்த ம் ஒ வர்பின் ஒ வராய் வந்
மகட்ெகாைட ேவண் ய வண்ணமி க்கின்றனர். இவைள மணஞ்ெசய் ெகாள்
ேப ைடய ேவந்தர் யாவேரா, அ

காண்டற்குாிய

ம்

என இைசக்கின்றார்.

ஆர்க யினேன ேசாணாட் டண்ணல்
மண்ணாள் ெசல்வ ராயி ெமண்ணார்
கவிைக வாள்வலத் ெதாழியப் பாணாிற்
பா ச் ெசன்றார் வரேறா றகமலர்
பீத லானா விலங்கு ெதா த் தடக்ைகப்
பாாி பறம்பிற் பனிச்சுைன ேபாலக்
காண்டற் காிய ளாகிய மாண்ட
ெபண்ைம நிைறந்த ெபா ெவா மண்ணிய
கில்விாி க ப்ப டங்கித் தண்ெணன

5

அகிலார் ந ம் ைக ைய ெசன் றடங்கிய
கபில ெந நகர்க் கம நாற்றெமா
மைனச்ெசறிந் தனேள வா த னிேய
அற்றன் றாக ற் ெறற்ெறனப் ேபாற்றிக்
காய்ெநற் கவளந் தீற்றிக் கா ெதா ம்

10

க ங்கண் யாைன காப்பன ரன்றி
வ த லானார் ேவந்தர் தன்ைனயர்
ெபா சமங் கடந்த
ெக ெந ேவற்
கு தி பற்றிய ெவ வ தைலயர்
மற்றிவர் மற மிற்றாற் ெறற்ெறன

15

யாரா குவர்ெகா றாேம ேநாிைழ
உ த்த பல்சுணங் கணிந்த
ம ப்பிள வள ைல ெஞ க்கு ேவாேர.

20

----------திைண ம்

ைற

மைவ. கபிலர் பா ய .

உைர: ேசாணாட்டண்ணல் ஆர்க யினன் - ேசாணாட் த் தைலவன் நிைறந்த
ஆரவாரத்ைத ைடயன்; மண்ணாள் ெசல்வரா யி
ெசல்வ ைடயராயி

ம் - நில லகத்ைதயா

ம் அரசியற்

ம்; எண்ணார் - அதைன ெயண்ணாராய்; கவிைக வாள் வலத்

ஓழிய - இடக்கவிந்த தம் ைடய ைகயில் வல ண்டாக ஏந் ம் வாைள நீக்கி; பாணாிற்
பா ச் ெசன்றார் - பாண்மக்கள் ேபாலப் பா

வந்ேதார்; பரல் ேதா ம் அகம் மலர்

வ ந்ேதா ம் மனமலர் விாிந் ; ஈதல் ஆனா ெகா த்தலைமயாத; இலங்கு ெதா த்
தடக்ைக - விளங்குகின்ற ெதா யணிந்த ெபாிய ைகைய ைடய; பாாி பறம்பின்
பனிச்சுைன ேபால - ேவள் பாாியின் பறம் மைலயி

ள்ள குளிர்ந்த சுைனநீர் ேபால;

143
காண்டற் காியளாகி - பிறர் காண்பதற்கு அாியவளாய்; மாண்ட ெபண்ைம நிைறந்த
ெபா ெவா ;மாட்சிைம ற்ற ெபண்ைம நலம் நிைறந்த ெபாற் டேன; மண்ணிய
கிவிாி க ப்ப டங்கி - க வப்பட்ட கிைல விாித்தவழி அ
டங்குவ ேபால
டங்கி; தண்ெணன அகிலார் ந ம் ைக ஐ
கட்ைடயினின்ெற ந்த நறிய ைகயான

ெசன்

ெமல்லச் ெசன்

கம ம் மணம் ெபா ந்திய; மைனச் ெசறிந்தனள் வா
ெசறிக்கப்பட்டாள் ஒளிெபா ந்திய

அடங்கிய - தண்ெணன்
ப ந்த; கபில ெந

அகிற்
நகர்க்

தல் - இல் டத்ேத

தைல ைடயவள்; இனி - இப்ெபா

;

அற்றன்றாக ன் - அத்தன்ைமக்கிடமன் றாதலால்; ெதற்ெறனப் ேபாற்றி - ெதளிவாக
ேவாம்பி; காய் ெநல் கவளம் தீற்றி - விைளந்த ெநல் டத் ப் ெபற்ற
அாிசியா ண்டாகிய கவளத்ைத ண்பித் ; கா ெதா ம் - காக்கள் ேதா ம்;
க ங்கண் யாைன காப்பனர் அன்றி - வன்கண்ைமைய ைடய யாைனகைளக்
காப்பதல்ல ; வ தல் ஆனார் ேவந்தர் - வ தலைம◌ார் ேவந்தர்கள்; தன்ைனயர் இவேளா

உடன்பிறந்தவர்கள்; ெபா சமம் கடந்த உ ெக

ெந ய ேவைல ம்; கு தி பற்றிய ெவ வ

ெந ேவல் - ெபா ந்திய

தைலயர் - பைகவைர ெயறிதலால் அவர்

கு தி ேதாய்ந்த - கண்டார்க்கு அச்சம் த ம் தைலைய

ைடயரானிர்; இவர் மற

ம்

இற் - இவர மறப்பண் ம் இத்தன்ைமத்தாய் இராநின்ற ; ேநாிைழ உ த்த
பல்சுணங் கணிந்த - ேநாிய இைழயணிந்த இவட்குாிைமயாகத் ேதான்றிய பலவாகிய
ேதமல் பரந்த; ம ப் இள வன ைல ெஞ க்குேவார் - யாைனக்ேகா
அழகிய இள ைல ய ந்தப் ல்
யாவேரா; எ -

ேபான்ற

ேவார், ெதற்ெறன யாராகுவர்ர ெகால் - ெதளிவாக

.

நிரல் அல்ேலார்க்கு மகட்ெகாைட ம த்த

ம் அ

வாயிலாகப் ேபா ண்டாத

ம்

எதிர்ேநாக்கிப் பைடபண்ணப்ப த ன், "ேசாணாட்டண்ணல் ஆர்க யினன்" என்றார்.
மண்ணாள் ேவந்தர் என் ம் தாம் பிறரால் இரக்கப்ப வதல்ல தாம் பிறைர
இரப்பதிலராதமல் ைற; அதைன ெயண்ணா தாம் இரவலராகிய பாணர்
த ேயார் ேபால வ த ன் "எண்ணார் வாள்வலத் ெதாழிப் பாணாிற் பா ச்
ெசன்றாஅர்" என்றார். பிறர்க் கிடக் கவிந்த ைக, தான் ஏந் தற்குாிய வாைள ேயந்தா
பா நர் ஏந் ம் இைசக்க வி ேயந் தல் கண் இகழ்வார், "கவிைத வாள் வலத்
ெதாழிய" என்றார். கவிைக பா ெயன மைம ம். அன்றிக் கவிைகச் ெசல்வர் என
இையத் இடக் கவித்த ைகைய ைடய ெசல்வெரனி மாம். ைகப தலால் சுவர்
கபிலநிறம் ெப வதால் "கபில ெந நகர்" என்றார். பாாியின் காவல் க ைமபற்றி
அவன
அதைன

சுைன பிறர் காண்டற்காிதான

பற்றி, இற்ெசறிப் ண்ட ெபண்

வமம் கூறினார். அண்ணல் ஆர் க

யினன்; வா

க்கு

தல், சுைனேபாலக்

காண்டற்களியளாகிய மைனச் ெசறிந்தனள்; இனி அற்றன்றக ன், ேவந்தர்
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வ தலானார்; தன்ைனயர் ெவ வ தைலயர்; மற ம் இற் ; ெஞ க்குேவார்
யாராகுவர்ெகால் என இையத் விைன
ெசய்க.
விளக்கம்: இப் பாட் ன் ற்பகுதி அச்சுப்பிரதியில் சிதறிக் கிடக்கின்ற .
ேவள்பாாிெயா பைகத் ப் பன்னாள் ற்றியி ந் ம் ெவன்றி ெயத்மாட்டாராகிய
ேவந்தர்க்குப் பண்
கூந்த

கபிலர், "சுகிர் ாி நரம்பின் சீறியாழ் பண்ணி, விைரெயா

ம் விற யர் பின்வர, ஆ னிர் பா னிர் ெச ேன, நா ங் குன்

ம்ேம" என ம், "யா ம் பாாி

ளேம. குன்

ண்

ெமா ங்கீ

நீர் பா னிர் ெச ேன" ( றம்.

109. 110) என ம் கூறினாராக, அவர் குறிப்பறியா பட்டாங்ேக ெகாண்
மகட்ெகாைட ேவண் வந்தனெரன் ம் குறிப் த் தடக்ைகப் பாாி" என்றாெரன வறிக.
பாாியின பறம்பின்கண்ணதாகிய சுைன மிக்க அ ைம ம் ெப ைம
ைடய
ெதன்பைதப் பிற ம், "பாாி பறம்பிற் பனிச்சுைனத் ெதண்ணீர்" ( றம். 176) என்
கூ தல் காண்க. களவிற் ெகாண் தைலக்கழிதல் த ய ெசயல்கட்கு இப்ேபா
இடமில்ைலெயன்பார், "அற்றன்றாக ன்" என்றார். காக்களில் மரந்ெதா ம்
களிற்ைறப் பிணித் க் காத்தைலச் ெசய்வைதயன்றி மகள் ேவண் வ த
ம்
ைகெயாழி யாராயின ெரன்பார், "காப்பனரன்றி வ தலானார் ேவந்தர்" என்றார்.
ேவந்தெரனப் பன்ைமயாற் கூறிய . மகட்ெகாைட ேவண் வ ேவார் சான்ேறார்
உப்படப்பலராதல் ேதான்ற "இற்றால்" என்ற , மகண்ம த்தல் ஒ தைல
ெயன்றவா .
-----------338. குன்

ர்கிழார் மகனார்

குன் ர் என்ப ஓ ர். இவ் ாினரான குள் கிழார் ெபயர் இன்னெதனத்
ெதாிந்தில . நற்றிைணயில் குன் ர்கிழார் மகனார் கண்ணத்தனாெரன ஒ வர்
காணப்ப கிறார். இங்ேக குன் ர்கிழார் மகனாெரன்ேற காணப்ப
ம்,
கண்ணத்தனார் என்ற இவர இயற்ெபயர் ஏட் ல் வி பட்டதாகக்
க
தற்கிட ண் . அவர் காலத்ேத ெந ேவளாதன் என்பான் ேசாழநாட் ற்
ேபாந்ைத ெயன் ம் ஊர்க்குாியனாய் விளங்கினான். இச் சான்ேறாைர அவன் பாிசு
நல்கிச்சிறப்பித் ள்ளான். இவர் ஒ கால் ஓ ாி ள்ள தைலவன் மகள் மணப்ப வ
ெமய்த்தி ப்ப கண் , அவள் தந்ைத தன்ைனய ைடய மறப்பண்ைப ம்
உட ணர்ந் இவளால் இவ் ாில் க ம்ேபார் நிக ம் என எண்ணி மகட்ெகாைட
ேவண் ேவார் இவள் தந்ைதயின் தகுதிக் ேகற்ற வணக்கஞ்ெசய் இவைளத் தரப்
ெப க எனக் குறிப்பிற் ெபறைவத் இப் பாட் ைன வழ்குகின்றார்.
ஏர்பரந்தவய னீர்பரந்த ெச வின்
ெநன்ம ந்தமைனப் ெபான்ம ந்தம கிற்
ப வண் டார்க்க ம் பன்மலர்க் காவின்
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ெந ேவ ளாதன் ேபாந்ைத யன்ன
ெப ஞ்சீ ர ங்ெகாண் ட யேள க ஞ்சிைன
ேவம் மா ம் ேபாந்ைத
ன் ம்
மைலந்த ெசன்னிய ரணிந்த வில்லர்
ெகாற்ற ேவந்தர் வாி ந் தற்றக
வணங்கார்க் கீகுவ னல்லன்வண் ேடாட் ப்

5

பிணங்குகதிர்க் கழனி நாப்ப ேண ற்
ணங்குகல னாழியிற் ேறான் ம்
ஓெரயின் மன்ன ெனா மட மகேள.

10

--------உைர: வண்ேதாட் ப் பிணங்கு கதிர் கழனி நாப்பண் - வளவிய ேதாட் ைன ம்
ஒன்ேறாெடான் தம்மிற் பின்னிக் கிடக்கும் கதிர் கைள
ைடய கழனிகட்கு ந ேவ;
ஏ ற் உணங்கு கலன் ஆழியின் ேதான் ம் - கைரயிற் பிணிக்கப்பட் உலர்ந்
ேதான் ம் மரக்கல ம் கட ம்ேபாலக் காட்சியளிக்கும்; ஓர் எயிர் மன்னன் ஒ
மடம்கேள - ஒற்ைற மதில் சூழ்ந்த நகாிடத்ேத ள்ள ேவந்த ைடய இைளயளாகிய ஒ
மகள்; ஏர் பரந்த வயல் - ஏர்கள் உ த வயல்கைள ம்; ெநல் ம ந்த மைன - ெநல்
நிரம்பிய
ப வண்

க ைள ம்; ெபான் ம ந்த ம கின் - ெபான் நிைறந்த ெத க்கைள ம்;
ஆர்க்கும் பன்மலர்க் காவின் - ெமாய்க்கின்ற வண் கள் ஒ க்கும்

பலவாகிய மலர்கைள ைடய ேசாைலகைள

ைடய; ெந ேவள் ஆதன் ேபாந்ைத

யன்ன - ெந ேவள் ஆதன் என்பான ேபாந்ைத ெயன் ம் ஊைரப்ேபான்ற;
ெப ஞ்சீர் அ ங்ெகாண் ள் - ெப த்த சீ டேன அ ம்ேபார் உடற்றிப் பைகவாிடத்ேத
ெகாண்ட ெசல்வ ைடயவளாவள்; க ஞ்சிைன ேவம் ம் - காிய ெகாம் கைள ைடய
ேவப்பமாைல ம்; ஆ ம் - ஆத்தி மாைல ம்; ேபாந்ைத ம்
மாைல மாகிய

ன் ம் - பனந்ேதாட்

ன்ைற ம்; மைலந்த ெசன்னியர் - சூ ய தைலைய ைடயராய;

அணிந்த வில்லர் - வாிந்

கட்டப்பட்ட வில்ைல ைடயராய்; ெகாற்ற ேவந்தர் வாி

- ெவற்றி மிக்க
ேவந்தர் வ ம் மகட்ெகாைட ேவண் வந்தா ம்; தன்
தகவணங்கார்க்கு ஈகுவனல்லன் - தன் தகுதிக்ேகற்பத் தன்ைன வணங்கி இரந்
ேகட்டார்க்கல்ல இவள் தந்ைத தகுதிக்ேகற்பத் தன்ைன வணங்கி இரந்
ேகட்டார்க்கல்ல

இவள் தந்ைத இவள் மகட்ெகாைட ேநரான்; எ -

.

பள்ளப்பாங்கான நன்ெசய் வயெலன் ம், ேமட் ப்பாங்கு ெச ெவன் ம்
ெதாிந் ணர்க. வய ம் ெச
ம் மனைய◌ும் ம கும் கா
ைடய ேபாந்ைதெயன
இைய ம். ெப ஞ்சீ ம் அாிய ேபார் ெசய் பைகவாிடத்ேத ெகாண்ட
ெப ஞ்ெசல்வ ம் தன் மகட்குத் தந்ைதயால் தரப்ப த ன், "ெப ஞ்சீர ங்
ெகாண் யள்" என்றார்; இனி, ெபாிய சீ டேன ேகாடற்காிய
ெகாள்மகளாயினெளனி

மாம். ெகாள்மகள், மணந்

ேகாடற்காிய

ம்
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ெகாள்மகளாயினெளனி

மாம். ெகாள்மகள், மணந்

ெசவ்விெயய்தினவள். ஓெர◌ிற்குக்க
ெசல்

ம், கழனிக்கு ஆழி ம் உவமம்.

ம்வ யழிந்தைமயின் கைரயிற பிணிக்கப்பட்

கலன்" எனப்பட்ட

ம தஞ்சான்ற சீ

ம் வழக்கு. " ர

பிற ம் கூ வ

க்கும், கலம், "ஏ ற்

ணங்கு

ர் மன்னன் என்றதற்கு,

"வண்ேடாட் ...ஓெரயில் மன்னன்" என்றார். சீ
மன்ெனன்ற

ேகாடற்குாிய

ர் மன்னைன ஓெரயில்

வாய் ஞாயில் ஒெரயில் மன்னன்" (அகம். 373) என்

காண்க. மன்னன் ஒ

மடமகள், அ ங் ெகாண் யள்; அவைள

ேவந்தர் வாி ம் தன்தக வணங்கார்க் கீகுவனல்லன்; ஆதலால் மகட்ெகாைட
ேவண் ேனார் வணங்கிப் ெப க என்ப குறிப் .
விளக்கம்: ேபாந்ைதெயன்ற ெபய ைடய ர்கள் தமிழ்நாட் ல் பல பகுதிகளி
உள்ளன. இப் ேபாந்ைத ெயன் ம் ஊர் மிைறக்கூற்றத் ப் ேபாந்ைத ெயன்
கல்ெவட் களில் (A. R. No. 5 of 1920) கூறப்ப கிற . கு ம்ெபாைற நாட்
ஓய்மா நாட்

ம்

ம்

ம் உள்ளைவ ெபாற்ேபாந்ைத (S. I. I. Vo XII. No. 97) ெயன் ம்,

அ ம்ேபாந்ைத (A. R. No. 33 of 1919) ெயன் ம் குறிக்கப் கின்றன.
மிைறக்கூற்றத் ப் ேபாந்ைதக் கண்ைமயில் ஆதமங்கலம் (A. R. No. 193 of 1927-8)
என்ேறார் ஊர் இ த்தலால், ெந ேவளாதன ேபாந்ைத மிைறக் கூற்றத் ப்
ேபாந்ைதயாதல் ேவண் ெமன் க தப் ப கிற . மிைறக்கூற்றம் தி ப்பழனம்
த ய ர்கைளத் தன்பால் உைடய . ேவளிர் கு யிற் சிறந் விளங்கியவன் என்ப
ேதான்ற, ஆதன் ெந ேவளாதன் எனப்ப கின்றான்: இவ்வா
சிறப்பிக்கப்ப கிறவன், ெபாதினி நகர்க்குாிய

ெந ேவள் எனச்

ம் ேவளிர் தைலவ

மான ஆவி

ெயன்பானவன்: அவன் ெந ேவன் ஆவி எனப்ப வ (அகம். 1) ஈண் நிைன
கூரத்தக்க . வய ம் ெச
ம் மைன ம் ம கும் கல ம் பிற ம் சிறப்பித் க்
கூற ன், இப் ேபாந்ைத அந்நாளில் ேமன்ைம ற்ற நகரமாக இ ந்தெதன்ப

ேதற்றம்.

மினள ம் அகழியமாகிய அரண் பிற இல்லாைமயின், "ஒெரயில்" என்றார்.
-----------339. மகட்பாற் காஞ்சி
ஓ ாில் வாழ்ந்த தைலமகன் ஒ வ ைடய மகள் மணத்திற்குாிய ெசல்வி
ெயய்த ற்றாள். அவள உ நலங்கண்ட ேவந்தர் பலர் அவைள மணந் ெகாள்ள
யல்வராயினர். மறக்கு யிற் ேறான்றிய மாண் ைடய அவள்தந்ைத தன்ேனாெடாத்த
மாண் ைடயார்க்ேக அவைள மகட் ெகாைட ேந ங் க த்தினனாய் இ ந்தான்.
தந்ைதயின் க த் க்ேகற்ப மக்ட ெகாைட ேவண் ம் ேவந்தர் மாணாராயின் ேபார்
நிக ம் என்ப

ஒ தைல. இதைனக் கண்ட சான்ேறார் ஒ வர், அப் ெபண்ணின் இள
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நல ம் அவைள மணக்க விைழ ம் ேவந்தர் மன வி ப்ப ம் அறிந் , "இவள் ேவந்தர்
உள்ளத்ைதக் கவர்ந் ெகாண்டாள்; அதனால் ேபார் நிக ெமன்பைதயறிந் ம் அவள்
அதைன வி ம் வாள் ேபான்றனன்; அவள் இன் ம் ெசவ்வி நிரம்பிற்றிலள்; அ
நிரம் தற்கு இவள் ேம ம் பன்னாள் வளர்தல் ேவண் ம்" என இப்பாட்டல் வி ம்பிக்
கூறி ள்ளார். இச் சான்ேறார் ெபயர் ெதாிந்தில . இப் பாட் ம் இைடயிைடேய
சிைதந் ள்ள .
வியன் லம் படர்ந்த பல்லா ெந ேவ
மடைல மாணிழ லைசவிடக் ேகாவலர்
தைத ல்ைலப் ப்பறிக் குந்
கு ங்ேகா ெலறிந்த ெந ஞ்ெசவிக் கு

யல்

ெந நீர்ப் பரப்பின் வாைனெயா க ந்
ெதாடைல யல்குற் ெறா த்ேதாண் மகளிர்
கடலா க் கயம்பாய்ந்
கழிெநய்தய் க்கு உந்
ைபந்தைழ யல்வ ஞ் ெச விற் றைதந்த

5

.............................கலத்தின்
வளர ேவண் மவேள ெயன் ம்
ஆரம ழப்ப மமாிய ளாகி
றஞ்ெசவி யாைன ேவந்தர்
மறங்ெக ெநஞ்சம் ெகாண்ெடாளித் ேதாேள.

10

---------திைண ம்

ைற மைவ...

உைர: வியன் லம் படர்ந்த பல்லா ெந
பரந்

ேமய்ந்த பல ஆக்கேளா

ேவ

- அகன்ற ல் வளர்ந்த நிலத்திற்

கூ ய ெந ய ஆேன கள்; மடைல மாணிழல்

அைசவிட - க்கைள ைடய மரங்கள் பயந்த ெபாிய நீழவில் தங்கி யைசயிடாநிற்க;
ேகாவலர் தீைத ல்ைலப் ப் பறிக்குந் - ேகாவலர் க்கள் ெந ங்கிய
ல்ைலயி

ைடய

ைவப் பறிக்கும்; கு ங்ேகால் எறிந்த ெந ஞ்ெசவிக் கு

யல் -

கு கிய ேகாலால் எறியப் பட்ட ெந ய கா கைள ைடய கு
யல், ெந நீ்ர்ப்
பரப்பின் வாைளெயா உக த் - ஆழ்ந்த நீர்நிைலயி ள்ள வாைள மீன்கேளா
ஒப்பத்

ள்ளித் தா ம்; ெதாடைல மல்குல் ெதா த்ேதாள் மகளிர் - ேமகைல யணிந்த

அல்குைல ம் ெதா யணிந்த ேதாைள
விைளயா ; கயல் பாய்ந்
க்கு

உந்

ைடய ெபண்கள், கடலா

- கானற் ேசாைலயி

- கழியிடத் ப்

த்த ெநய்தய்

வய டத்ேத ெந ங்கயி; ைபத்தைழ

ள்ள குளத் தில்

- கடல் நீாில்
ழ்கி; கழி ெநய்தற்

க்கைளப் பறிக்கும்; ெச வில் தைதந்த

யல் வ ம் - பசிய தைழ
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யைச ம்;..........கலத்தின் - ............கலத்ைதப்ேபால; அவள் என் ம் வளரேவண் ம் எப்ேபா ம் அவள் வளரேவண் யவளாக இ த்தைல இவ் ரவர் ேவண்டாநிற்பர்;
ஆரமர் உழப்ப ம் அமாியளாகி - தன் ெபா ட் ேவந்தர்கள் கடத்தற்காிய ேபார்
ெசய்வைத வி ம்பினவள்ேபால்;

றஞ்ெசவி யாைன ேவந்தர் -

ெசவிைய ைடய யாைனகைள ைடய ேவந்தர்களின்; மறங்ெக
ெகாண்டெடாளித்ேதாள் - மறம் ெபா ந்திய ெநஞ்ைசக் கவர்ந்
காணாவா

ஒளித் க் ெகாண்டாளாகலான்; எ -

ம், கு

ெசய் ெமன் விைளயிடத்

,

ெசறித

உம் உந்தாயிற் . மடல்
ேவ

ெநஞ்சம்
றத்ேத எவ ம்

ெசய்க. ஒளித்தாள் என் ழி

ஆகாரம் ெசய் ளாக ன் ஓவாயிற் . பறிக்கும், உக
ெநட்ேட , ெந

ம்

.

ஒளித்தாளாகலான், வளரேவண் ம் என விைன

மடைலெயனப்பட்ட

றம்ேபா

உம் என வ ம்

க்கைள ைடய மரம்

என வந்த . தைததல், ெந ங்குதல்;

மாம். " தைத கானல்" (கு ந். 304) என்றாற்ேபால, ேமய்ந்த நிைரகள்

மரநீழ ற் றங்கி யைசயிடாநிற்ப, ேகாவலர் வறிதிரா

ல்ைலப்

க்கைளப் பறித் க்

கண்ணி ெதாடத் அணிந் மகிழ்வ இயல் . கு
யல் நிலத்தில், வாைள
நீர்ப்பரப்பி ம் உக ெமன வறிக. கடலா ய உவர் நீங்கக் கயம் ப வ ெநய்தல்
நிலத்

நிகழ்ச்சி. நாேடா ம் ெபண்ைம நலஞ் சிறந்

வ தலால், தன்னலம் வி ம்பி

வ ம் ேவந்தராற் ேபா ண்டாதைல வி ம்பினான் ேபான்றாள் என்பார், "ஆரம
ழப்ப

அமாிய ளாகி" ெயன்றார். யாைனயின் ெசவிக்கு

யாைன ந ◌் ேத மா ம்" (மணி. 19:121) என்ப

றம் உவைம; " றஞ்ெசவி

காணக். ேவந்தர

மறங்ெக

ெநஞ்ைசக் ெகாண்ெடாளியாளாயின், அவர் மகட்ெகாைட ேவண் ப் ேபார்குறித்
ெதழாெரன்ப க த் . வளர்ச்சி ற்றியவழி ேவந்தர் வ த ம் அ ேவ ேய வாகப்
ேபா ண்டாத

ம் ஒ தைலயாக ன்,

ற்றாத இைளயளாகேவ யி த்தல்

ேவண் ெமன்பார், "வளர ேவண் மவேள ெயன் ம்" என்றார்.
விளக்கம்: "ெச விற்றைதந்த...கலத்தின்" என இடம்விட்ேட ஏட்
ம்
எ தப்பட் ள . லம்படர்ந்த ெந ய ஏ கள் ல்ைல ேமய்ந் மரநிழ ற் றங்கி
அைசவிடாநிற்ப, ேமய்க்கும் ேகாவலர்

ல்ைலப் ைவப் பறித்தணிந்

ெகாள்ளாநிற்ப,

கு
யல் கைரயிட்ட் த் தாவிேயாட, நீர்நிைலயில் வாைளமீன் உகள, மகளிர்
கடலா க் கழிகளிற் த்த க்கைளப் பறித் த் தைழ ெதா த்தணிய இன்பேப நில ம்
ஊர் எனக் ெகாள்க. கலத்தின் வளரேவண் ம் என்றவிடத் உவமப்ெபா ைள
விளக்கும் ெதாடர்கள் வி பட்டைமயின், வளரேவண் ம் என்றதன் க த்
விளங்கவில்ைல. வைரய ேவண் ம் என் பாடமாயின். மகட்ெகாைடயிரந்

ெபற்

ேவந்தர் தாம் மணக்கக் க
ம் க த்ைதக் ைகவிடேவண் ம் என்றாதல், உற்றார்க்குத்
தந்ைத வைர டன்ப தல் ேவண் ெமன்றாதல் உைரக்க தந்ைத தன்ைனயர் ெசயலால்
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ேவந்தர் ேசட்ப க்கப்பட்ட வழி ம், விடா
ேதான்ற, "ேவந்தர் மறங்ெக
திறத்ைதப் லப்ப த்தா
என் ம் மறங்ெக

மகட்ெகாைடைய ேவட்டவண்ணமி த்தல்

ெநஞ்சங்ெகாண் " என் ம், தான் கவர்ந்

இல்

ெகாண்ட

டத்ேத ெயா ங்கினாளாக ன், "ஒளித்ேதாள்"

ெநஞ்சத்ைதக் கவர்ந் ெகாண்ெடாளித்தைமயின், அவ்ேவந்தர்

மகண் ம த்தவழி மானம்ெபாறா மறத்தீக்கிளரப் ெபா வ ஒ தைலயாதல்பற்றி,
அறத்ெதா நின் ெபற்ேறாைர வைர டன் ப ப்பேதா ெகாண் தைலக்கழிதற்
குடம்ப வேதா ெசய்யாைமயின், அவைள, "ஆரம ழப்ப ம் அமாியளாகி" என் ம்
கூறினார். அமர்தல், வி ம் தல். அம ழப்ப

அவள் ெபா ட்டாக

ன், "அமாியளாகி"

என்றார். காதற் காமவயப்பட்டான் ஒ வன், காத ைய, "என்நிைறய
ெகாண்டெடாளித்ேதாேள" (ஐங். 191) என்

ெநங்சங்

கூ தல் காண்க.

------------340. அள்

ர் நன் ல்ைலயார்

இவர் ெபயர் இப் பாட் ன் குறிப்பில் பள்ளி ர் ஆசிாியர், தி . கி ட் னசாமி
ேசைன நாட்டார ைகெய த் ப்ப யிற் காணப்பட்ட . றநா ற் அச்சுப்
ப க ள் இப்ெபயர் காணப்படவில்ைல. இப்பாட் ன் சிலவ கள் சிைதந் விட்டன.
தின் ல்ைலத் ைறப் பாட்ெடான் இவர் பா யதாக இத் ெதாைக ற்கண்
உள்ளதைன ( றம். 304) ன்ேப கண்ேடாம். ஒடகப் ட்ைகைய ைடய உர ேவற்
காைள ெயா வன் ேவந்தெனா ெபா தற்குச் ெசல்பவன் ெவற்றி ேமம்பட்
மீள்வெனன்ற ணிபால் அவன் மைனவி ந கல்ைலப் பர வ ம், பர ங்கால் தான்
வி ந் ெபற ேவண் ம் என ம் தன் கணவ ம் ேவந்
ம் ெவன்றிெபற
ேவண் ெமன ம் க
வ ம் இவரால் ேதெனா கப் பாடப்ெபற்றி ப்ப நம்
நிைன க்கு வ கிற . அப்பாட் ன் சிைத எவ்வா நம் உள்ளத்ேத வ த்தத்ைத
ெய ப்பிற் றா அவ்வாேற இப் பாட் ன் சிைத ம் ெப வ த்தத்ைத எ ப் கிற .
இப்பாட் ன்கண், மாந்தளிர் ைர ம் ேமனிநலஞ்சிறந் இளமக ெளா ந்திையக்
கண்ட தைலவெனா வன் அவைள மகட்ெகாைடயாற் ெபறக்க தி அ கி ந்த
சான்ேறாைர ேநாக்கி அவ ைடய ெபற்ேறார் தி
ம் கு ைம ம் பிற ம்
ேகட்க

ற்றானாக, அவற்கு, "இளைமச் ெசவ்வி ம் மாைம நிற ம் உைடய இம் மகள்

யார் மகெளனக் ேகட்கின்றாய். யான்கூ வைதக்ேகள், இவள் தந்ைத இவைளக்
க ங்களி ெபயர்க்கும் ைகேவல் மன்ன க்குக் ெகாைடேநர்தல் ேவண் ெமன
வைரந் ெகாண்டள்ளான்" என் கூ வைதப் பா
ள்ளார்.
அணித்தைழ டங்க ேவா மணிப்ெபாறிக்
குரலங் குன்றி ெகாள் மிைளேயாள்
மாமகள்.......................
யார்மகள் ெகால்ெலன வின தி ேகணீ
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எ ப்பெவடாஅ............

5

............ைமந்தர் தந்ைத
இ ம்பைன யன்ன ெப ங்ைக யாைன
கரந்ைதயஞ் ெச விற் ெபயர்க்கும்
ெப ந்தைக மன்னர்க்கு வைரந்தி ந் தனேன.
-------திைண ம்

ைற மைவ. அள்

உைர: அணித் தைழ

டங்க ஓ

ர் நன் ல்ைலயார் பா ய .
- இைடயில் அணிந்த அழகிய தைழ

ஓ ச் ெசன் ; மணிப்ெபாறிக்குரலம் குன்றி ெகாள்
ெபாறி

ைட யைசய

ம் - ெசம்மணிேபால நிக ம்

ைடய குன்றிமணிக் ெகாத் கைளத் ெதாகுக்கும்; இைளேயாள் மாமகள் -

இளைமச் ெசவ்வி ம் மாைம நிறத்ைத ம் உைடயவள்; ......யார் மகள் ெகால் என
வின தி...... இவள் யாவர் மகள் என வின கின்றாய்! நீ ேகள் - யான் கூ வதைன நீ
ேகட்பாயாக; எ ப்ப எடாஅ ...... - தன் ைகயில் பைடெய க்க அதைன ேநர்ந்
பைடெயடாத ......; ......ைமந்தர் தந்ைத - ......ைமந்தர்க க்குத் தந்ைதயானவன்;
இ ம்பைன யன்ன ெப ங்ைக யாைன - காிய பைனேபான்ற ெபாிய ைகைய ைடய
யாைனகைள; கரந்ைதயஞ் ெச விற் ெபயர்க்கும் - கரந்ைதக் ெகா

படர்ந்த

வய ன்கண்ேண நின் ெபா
ழ்த் ம்; ெப ந்தைக மன்னர்க்கு
வைரந்தி ந்தனன் - ெபாிய ஆண்டைகைமயிைன ைடய ேவந்தர்கட்ெகன
வைரந் ள்ளான்; எ குரல், ெகாத் ,
அணிந்

ெகாள்வ

.
ந்தனி ம் ெகாண்

இளமகளிர் தைழ ெதா த் த் தம் இைடயில்

மர . அழகுறத் ெதா த்தைம ேதான்ற "அணித்தைழ" ெயன்றார்;"

ஆம் ந் ெதாடைல யணித்தைழயல்குல்" ( றம். 341) என்

பிற சான்ேறா ம் கூ தல்

காண்க. இைளய மகளிரணிவெரன்பைத, "இைளயமாகத் தைழயாயினேவ" ( றம்.
248) என்பதனா லறிக. மாநிற ைடய மகைள மாமகள் என்றார். கரந்ைதக்
ெகா படர்ந்த வய டத்ேத தாைனகள் தங்கிப் ேபார்ெசய்வதியல் . "காய்த்த கரந்ைத
மாக்ெகா விைளவயல், வந்திைற ெகாண்டன்
காப்பியாற் க் காப்பியனார் கூ தல் காண்க.

தாைன" (பதிற். 40) என ஆசிாியார்

விளக்கம்: ெகாத் க் ெகாத்தாகக் காய்த்தி க்கும் குன்றிமணிகைளப் பறித்
விைளயாடைல வி ம் ம் இளமகள் என்றற்கு, "குரலங் குன்றி ெகாள்
இைளேயாள்" என்றார். உ வ ம் நல

ம்

ங் கண் , அவன்பால் தன் க த்ைதச்

ெச த்திநின் வின தல் ேதான்ற, "யார் மகள் ெகால்ெலன வின தி" ெயன்
ெபயர்த் ம் ஓதினார். இவள் தந்ைத ெபாிய ேவந்த ள் ம் யாைனைய
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் த் ெவல் ம் ெப வ
ழ்
ைடய ேவந்தர்க்ேக இவைள மணஞ் ெசய் தர மன்னர்"
என்றார். யாைனையப் ெபயர்த்தற் ெப வன்ைமேய ேவந்தர்க்கு அழகும் தகுதி மாம்
என்றறிக.
-----------------

