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-----------341. பரணர்
மகள் ம த்தல் காரணமாக இ வாிைடேய ேபார் நிக ம் திறெமான்ைற, ஆசிாியர்
பரணர் இப் பாட் ன்கட் குறிக்கின்றார். ஒ தைலவன்பால் அழகிய மகெளா த்தி
நலஞ்சிறந் விளங்கக்கண்ட ேவந்தெனா வன் அவைளத் தனக்கு மகட்ெகாைட
ேந மா ேவண் னான். தைலவனாகிய தந்ைத மகட்ெகாைட ம த்தான். ேவந்தன்
தன் ேவட்ைக மிகுதியால் அவைன இரந் பின்னின் குைறெமாழிந் ேகட்டான்.
அதற்கும் அத்தந்ைத ெகா த்தற்கு இைசயவில்ைல. ேவந்தற்கு ெவகுளி ெபாிதாயிற் .
இ வர்க்கும் ேபார் ண்ட . தந்ைத தன் தாைன மறவைரப் ேபார்க்குாியராமா
பணித் அவரவ ம் ேபர்ந் ேபார்ப் ப் ெபற் க் ெகாள் மா ஏவிவிட் த் தா ம்
ேபார்க்குச் ெசல்வான் நீர்நிைலக்கு நீராடச் ெசன்றான். ேவந்த ம் இவ்வாேற தன்
தாைன மறவைரப் பணித் மிக்க சினத் டேன நாைள இம் மாமகைள மணம் ண ம்
நாளாதல் ஒன் ; வி ப் ண்பட்

ேமம்ப

வ

டன் விண்

லகு கும் நாளாதல்

ஒன் ; இரண்
ள் ஒன் நிகழ்தல் ேவண் ெமன வஞ்சினம் ெமாழிந் வாைளக்
ைகயிற் ெகாண்டான். இவர் இவ்வைகயராதலால். இவ் ர் தன ேபரழைக
இழந்தழி ம்ேபா ம் என ஆசிாியர் பரணர் இரங்கிப் பா கின்றார்.
ேவந் குைற ற ங் ெகாடாஅ ேனந் ேகாட்
டம் ந் ெதாடைல யணித்தைழ யல்குல்
ெசம்ெபாறிச் சிலம்பி னிைளேயாட டந்ைத
எ விட் டைமத்த திண்ணிைலக் கதவின்
அைரம ணி்ஞ்சி நாட்ெகா

டங்கும்

.................
க்கணத் தன்ன க ங்கட் சுற்றெமா
மாற்ற மாறான மற ய சினத்தன்
க்ேகா ெளனேவஎய்க் ேவளா ெமல் யற்
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விளங்கிைழப் ெபா ந்த ேவளா ெமல் யற்
சுணங்கணி வன ைல யவெளா நாைள
மணம் கு ைவக லாகுத ெலான்ேறா
ஆரம ழக்கிய மறங்கிளர் ன்பின்
நீளிைல ெயஃக ம த்த டம்ெபா

10

வாரா லகம் குத ெலான்ெறனப்
பைடெதாட்ட டனேன கு சி லாயிைடக்
களி ெபாரக் கலங்கிய தண்கயம் ேபாலப்
ெப ங்கவி னிழப்ப ெகால்ேலா
ெமன் ல ைவப்பினித் தண்பைண ேர.
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---------திைண ம்

ைற

மைவ. பரணர் பா ய .

உைர: ேவந் குைற ற ம் ெகாடான் - ேவந்தன் தாேன வந் குைற ற் நின்
மகட்ெகாைட ேவண் னானாக ம் ெகாடானாய்: அம் ந் ெதாடைல அணித்தைழ அழகிய க்கள் விரவித் ெதா த்தைன ைடய அழகிய தைழயிைன ம்:ஏந் ேகாட்
அல்கும்-உயர்ந்த பக்கத்ைத ைடய அல்கு ைன ம்: ெசம்ெபாறிச் சிலம்பின் ெசவ்விய ெபாறிகள் ெபாறிக்கப்பட்ட சிலம்பிைன
ைடய: இைளேயாள் தந்ைத இைளவட்குத்தந்ைத யாயினான்: எ விட் அைமத்த திண்ணிைலக் கதவின் கைணய மரத்ைதக் கு க்கிட்டைமத்த திண்ணிய நிைலைய ைடய கதைவ ம்: அைர
மண் இஞ்சி - அைரத்த மண்ணாலைமந்த மதிைல ம்: நாட்ெகா
டங்கும் நாேடா ம் ெபற்ற ெவற்றிக்குறியாக எ த்த ெகா யைச ம்: ...
க்கணத் தன்ன
க ங்கண் சுற்றெமா - ...
க்கூட்டத்ைத ெயாத்த த கண்ைம ைடய
ரர்சுற் த் டேன: மாற்றம் மாறான் - தான் ெகாண்ட வஞ்சின மாற்றம் தப்பானாய்:
மற ய சினத்தன் - ேபார்குறித் ண்டாகிய சின ைடயனாய்: க்ேகாள் என ஏஎய் ரரைனவ ம் ேபாந் ேபார்ப் ைவப் ெபற் ப் ேபார்க்ெக த்ேதகுமா
பணித் விட் ; கயம் க்கனன் - நீராடற்குக் குளத் க்குட் குந்தான்; கு சில் ேவந்தனாகிய தைலவன்; விளங்கு இைழப் ெபா ந்த ேவளா ெமல் யல் விளங்குகின்ற இைழகளால் ெபாற் மிக்க மணமாகாத ெமல் ய இயல்பிைன ம்;
கணங்கணி வன ைல யவெளா - சுணங்கு பரந்த அழகிய ைலயிைன ைடய
அவ

டேன; மணம் கு ைவகல் - மணம் ாிந்

ஒன் ; ஆரமர் உழக்கி மறம் கிளர்

ெகாள்

ம் நாள்; நாைனயாகுதல்

ன்பின் - கடத்தற்காி ேபாைரச் ெசய்தற்குாிய

மறத்தீக் கிள ம் வ யிைன ம்; நீள் இைல எஃகம் ம த்த உடம்ெபா
இைலைய◌ுைடய ேவலாற் ண்
ஒன்

- ேம

லகு வகு

ற்

- நீண்ட

வ ப்பட்ட டம்ேபாேட, வரார லகம் குதல்

ஒன் , இரண்ட

ள் யாதாயி

ம் ஒன்

ஆகுக; என என்

வஞ்சினம் கூறி; பைட ெதாட்டனன் - தன் பைடையக் ைகயிேல ஏந்தினான்; ஆயிைட அவ்விடத் , ெமன் லைவப்பின் இத தண்பைண ர் - நன்ெசய் வயல்கள் ெபா ந்திய
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ராகிய இந்தம தநிலத்

ர்; களி

ெபாரக்கலங்கிய தண்கயம் ேபால - நீரா ம்

களி கள் தம் ட் ெபா வதால் கலங்கிச் ேசறாகும் குளிர்ந்த குளம்ேபால;
ெப ங்கவின் இழப்ப ெகால் - இ வ ம் ெசய் ம் ேபாரால் ெபாி தன் அழைக
இழக்கும் ேபா
ஏந்

ம்; எ -

.

ேகாட்டல்குல், அணித்தைழ யல்குல் என இைய ம். ெதா த்தல்,

ெதாடைலெயன வந்த . ெதாடைல, மாைல மாம். ெசம்ெபாற் சிலம்ெபன் ம்
பாட ண் . ெபாறி, ெதாழிற்பா . எ கைணயமரம். மண்ைண யைரத் க் கல்லறத்
இஞ்சி ெய த்தல் ைறயாதலால் "அைரமண் இஞ்சி" ெயன்றார். தமர் பிறெரனத்
ெதாியா பைகவைரப் ெபா தழிக்கும் த கண் மறவைரக் "க ங்கண் சுற்றம்"
என்றார். ம த்த - ம ப்ப த்த; அ த்த ெவன் மாம்.
ெகனப்பட்ட ; எதிர்காலத்ைத வாராக் காலம் என்ப

றக்க

லகு வாரா ல

ேபால. நாட் க்கழகு த வ

அதன் ெப வளமாத ன், அதைனப் ெப ங்கவின் என்றார். ெமன் ல ைவப்ெபன் ம்
பாட ண் . தந்ைத ெகாடானாய், மாறானாய், சினத்தனர்க் கயம் க்கனன்; குாிசில்,
நாைன ஆகுதல் ஒன் , குதல் ஒன் எனப் பைட ெதாட்டனன், இத்தண்பைண ர்
கவின் இழப்ப ெகால்ேலா எனக் கூட் விைன
ெசய்க.
விளக்கம்: ஒ வர்பா

ள்ள அாிய ெபா ெளான்றிைனப் ெபற வி ம் ம் பிறர்,

உைடயாைர ேவண் ப் ெப வ
ைற; விைல வரம் பிட வியலாததா ம்,
அவர்க்கன்றிப் பிறர்க்ேக பயன்ப வதா மி ப்பின் அப் ெபா ைளப் பிறர் இரந்
குைற த் த் தரப் ெப வ
ெபற வி ம்பிய பிறெனா

வ வாகா ; அதனால் அன்ன தன்ைமயளான் மனைளப்
ேவந்தன் குைற ற் க் ேகட்டான் என்பார், "ேவந்

குைற ற ம்" என் ம், ெகாைடக்குாிய மரபிைன ைடய தந்ைத ெகாைட ம த்தான்
என்பார், "ெகாடாஅன்" என் ம் கூறினார், ேவந்தன் விைழந்த மகைள,
தைழயணிந்திய ம் அல்கு ம் சிலம்பணிந் ெபா
ம் இளைம ம்
உைடயெளனச்சிறப்பித் ேதா த ன், தந்ைத ஒ கால் தன மகள
ெகாைட ம த்தான்ேபா

இளைம கூறிக்

ம் என எண்ணற்கிட ண்டாகிற . மாற்றம்,

மா பட் ைரக்கும் ெசால்; இ வங்சினம் கூ வ ; ேபாாிைடேய எதிர்நின் ெபா ம்
ரர் மா பட் ைரக்கம் ெசாற்க க்குத் தா ம் மா பட் ைரக்கும் உைரெயனி ம்
அைம ம். மாற்றம் மாறாைமக்குக் காரணம் மிக்க சினம் என்றற்கு "மற ய சினம்"
எனப்பட்ட . ேபார்க்குச் ெசல் ம் மறவர் நீரா மாைலயணிந் ஒப்பைன ெசய்
ெகாண்ேடகுவ

மர . "

ர் வாயிற் பனிக்கயம் மண்ணி, மன்ற ேவம்பி

ெனாண்குைழ மைலந் , ெதண்கிைண

ன்னர்க் களிற்றின் இய , ெவம்ேபார்ச்

ெசழிய ம் காண்க. ஒன் மணமைன குதல், ஒன் வாரா லகம் குதல்
இரண்ட ள் ஒன் ெசய்தல் ேவண் ெமன்ற உ தி டன் பைடையக்
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ைகேயந்தினெனன்ற

மகட்ெகாைட ேவண் ய ேவந்தன

ணி . இதனால்

க ம்ேபார்நிகழ்தல் ஒ தைல ெயன்ப ம், அதனால் உயிர்க்ேக ம் ெபா ட்ேக ம்
உண்டாதல் ேதற்றெமன்ப ம், கண் ஆசிாியர் இத் தண்பைண ர் "ெப ங்கவின்
இழப்ப ெகால்ேலா" என இரங்கினார்.
--------342. அாிசில் கிழார்
மறக்கு யில் ேதான்றிய தமிழ்மகள் ஒ த்தியின் நலங்கண்டான் ஒ காைள, அவைள
மணந் ெகாள்ள வி ம்பிச் சான்ேறாராகிய அாிசில் கிழாைரக் கண் உசாவினன்.
அவர் அவன ெப வி ப் ணர்ந் "ெந ந்தகாய்! இவள் தி நயத்தக்க ெசவ்வி ம்
பண் ம் உைடயேள. ஆனால், இவ ைடய தந்ைத ஒ தண்பைணக்கிழவன்; இவைள
மணத்தல்ேவண் ேவந்தர் பலர் யன் இவைளப் ெபறாராய்ப் ெபா
ேதாற்ேறா னர். ேபாாிற் பலைரக் ெகான் குவித்த ெப மாட்சி ைடயர் இவள்
உடன் பிறந்ேதார். நீ இதைனயறிந் ெசய்வன ேதர்ந் ெசய்வாயாக" என இப்
பாட்டால் அவைனத் ெத ட் கின்றார்.
கானக் காக்ைகக் க ச்சிற ேகய்க்கும்
மயிைலக் கண்ணிப் ெப ந்ேதாட் கு மகள்
ஏேனார் மகள்ெகா வெளன வி ப் ற்
ெறன்ெனா வின ம் ெவன்ேவ ென ந்தைக
தி நயத் தக்க பண்பினிவ ணலேன
ெபா நர்க் கல்ல பிறர்க்கா காேத
ைபங்காற் ெகாக்கின் பகுவாய்ப் பிள்ைன
ெமன்ேசற் றைடகைர ேமற்ந் ண் டதற்பின்
ஆர லீன்ற ைவயவி ட்ைட

5

கூர்ந றவின் பிள்ைளெயா ெச உம்
தண்பைணக் கிழவனிவ டந்ைத ம் ேவந்த ம்
ெபறாஅ ைமயிற் ேபரமர் ெசய்த ற்
கழிபிணம் பிறங்குேபார் பழிகளி ெற தா
வாடக ைவக
ழக்கும்

10

மாட்சியர் மற்றிவ டன்ைன மாேர.
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------திைண ம்

ைற ம் அைவ. அாிசில்கிழார் பா ய .

உைர: கானக் காக்ைகக் க ச்சிற ேகய்க்கும் - காட் க் காக்கைகயின் தைழத்த
சிறைகெயாத்த; மயிைலக் கண்ணிப் ெப ந்ேதாள் கு மகள் - இ ள்வாசிப் வாற்

6
ெறா க்கப்பட்ட கண்ணிைய ம் ெபாிய ேதாைள
ைடய இைளயவள்; இவள்
ஏேனார் மகள்ெகால் என வி ப் ற் - இவள் மறப்பண்பில்லாத பிற ைடய
மகளாவாள்ேபா ம் எனக் க தி ேவட்ைகயால் விைர ற் ; என்ெனா வின ம்
ெவன்ேவல் ெந ந்தைக - என்ைனக் ேகட்கும் ெவற்றிெபா ந்திய ேவைல ைடய
ெந ந்தைகேய; தி

நயத்தக்க பண்பின் இவள் நலன் - தி மக

நற்பண் ைடய இவள

நலம்; ெபா நர்க்கல்ல

பிறர்க்கு ஆகா

ம் வி ம்பத்தக்க
– ேபார்

மறவர்க்குாியேதயன்றிப் பிற க்கு எய் வதாி , ைபங்கால் ெகாக்கின் பகுவாய்ப்
பிள்ைள - பசிய காைல ைடய ெகாக்கின அகன்ற வாைய ைடய குஞ்சு; ெமன்
ேசற் அைடகைர ேமய்ந் உண்டதற்பின்- ெமத்ெதன்ற ேச ெபா ந்திய
அைடகைரயில் ேம ம் மீன்கைள ேமய்ந் ண்டபின்; ஆரல் ஈன்ற ஐயவி

ட்ைட -

ஆரல்மீன் ஈன்ற ஐயவிக் க கு ேபான்ற ட்ைடைய ம்; கூர்நல் இறவின்
பிள்ைளெயா ெப உம்- மிக ம் நல்ல இறாமீனின் குஞ்சுகைள ம் தாய் தரப்
ெபற் ண்

ம்; தண்பைணக் கிழவன் இவள் தந்ைதம ம் - தண்ணிய

ம தநிலத்

ர்க

இவ

க்குத் தைலவனாவன் இவ

ைடய உடன்பிறந்ேதார்க

ைடய தந்ைத ம்; இவள் தன்ைனமார் -

ம்; ேவந்த ம் ெபறாைமயின் - ேவந்தர்க

ம் தாம்

மகட்ெகாைட ெபறாைமயால்; ேபரமர் ெசய்த ன் - ெபாிய ேபாைரச் ெசய்தலால்;
கழிபிணட்ம பிறங்கு அழிேபார் -ேபாாிற் கழிந்ேதா ைடய பிணக்குவியல்
உயர்ந்தைவக் ேகாற்ேபாராக ம், களி
ைவக்ேகாைல மிதித்ெதா க்கும் எ
வாளாண்ைமக்ேகற்ப; ைவக
மாண் ைடயராவர்; எ -

அழி எ தா - களிற்றியாைனகள்
காளக ம்; வாள் தக - தம

ம் உழக்கும் மாட்சியர் - நாேடா ம் வா

ழ

ெசய் ம்

.

காட் க் காக்ைக. கள்ளிக் காக்ைகெயன ம் வழங்கும் மறமாண் ைடய தந்ைத
தன்ைனயைர எ த்ேதா த ன், அஃதில்லாைர "ஏேனார்" என்றார். ேவட்ைக
மிகுதியால் உள்ளத்ெத ம் விைர த்
கட்பார்ைவயி
ெதாழி

ம், ெசாற்ெசயல்களி

ப் , வி ப்ெபனப்ப ம்; அ
ம் ெமய்ப்பட் த் ேதான் ம் உ

ம் குண ம்

ம் அகப்படப் "பண் " என்றார் ெபா நர், மறக்கு ப்பிறப் ம் ேபராண்ைம ம்

உைடயராய், அவற்றால் பிறர்க்கு உவமமாகும் உயர்ந்ேதார். ஐயவிேபா ம்
ட்ைடைய ஐயவி ட்ைடெயன்றார். மகட்ெகாைட ேவண் ெய ந்த ேவட்ைக அ
ெபறாவழி ெவகுளியாய் மாறிப் ேபார் ெசய்தற்கண் ெச

த்த ன், "ெபறாைய◌ின்

ேபரமர் ெசய்த ன்" என்றார். ெந ந்தைக,இவள் நலன், அல்ல , ஆகா ; தந்ைத ம்
கிழவன்; தன்ைனயார் மாட்சியர் எனக் கூட்
விளக்கம்: இ ள்வாசிப்
மலர்வ . இப்

விைன

ெசய்க. மற் : அைசநிைல.

விைன இ வாட்சி ெயன்ப ம் வழக்கு. இப்

வாற் ெறா க்கப்பட்ட கண்ணியணிந் தி க்குமா

இரவில்

ேதான்ற,

7
"மயிைலக் கண்ணி ெப ந்ேதாட்கு மகள்" என்றார். ேதாள் ெப த்தி த்தல் மகளிர்க்கு
மாண் . "அகலல்குல் ேதாள் கண்ெணன
கூ வ

காண்க. ேகடேபா

லாதார் மகள் எனக்க

வழிப் ெப கி" (க . 108) என்

சான்ேறார்

ைடய கட்பார்ைவயில், அவன் அவைள மறப்பண்பில்

ம் க த் நிலவக் காண்ட ன், "ஏேனார் மகள்ெகால் இவள்

என வி ப் ற் வின ம் ெந ந்தைக" ெயன்றார். வி ப் ற ம், ெவன்ேவல் ஏந் ம்
தைகைமவழிப் பிறந்த ெச க்கும் அவன் க த் க்கு ஏ வாயின. "தி நயத்தக்க
பண்பின் இவள்" என்ற , நீ வி ம் தல் ெபாிதன் என்றவா . ெகாக்கின் பிள்ைள
தாேன ேமய்ந் ண்டேதாடைமயா ஆரல் ட்ைட ம் இறவின் பிள்ைள ம் தாய்
நல்கப் ெப ெமன்ற , தாமாகமற்ம்மிக்கு மற ம் இவள் தன்னைம◌ார் தந்ைதயால்
மிக்க ேபார்ப் பறிய்சி ைடய ெரன்ப குறித்தவா .
---------343. பரணர்
தி

மிக்கேதார் ஊர்த்தைலவைன மகட்ெகாைட ேவண் ப் பலர் ெசன்

ேகட்டனர்.

"அறி ஆண்ைமகளால் ஒவ்வாைர என் மகளாகிய அவள் வைரந் ெகாள்ளான்;
ஆதலால் நீவிர் மகட்ெகாைட ேவண் தைலக் ைகவி மின்" என் ெசால்
ம த் விட்டான். இம்ம ப் வந்ேதார் பலைர ம் கீேழாராக்கினைமயின் அவர்
உள்ளத்ேத சினங்ெகாண் ேபார்க்கு ஆயத்தராயினர். அதைனயறிந்த சான்ேறாராகிய
பரணர், தந்ைதயின் ம ப்பால் அவ் ர்க்குப் ேபாரால் எய்தக் கூ ய
ெயண்ணி இப் பாட் ன்கண் இரங்கிக் கூ கின்றார்.

ன்பத்ைத

மீெனா த் ெநற்குைவஇ
மிைசயம்பியின் மைனம க்குந்
மைனக்குைவஇய கறி ைடயாற்
க ச்சும்ைமய கைரகலக்கு ந்
கலந்தந்த ெபாற்பாிசம்
கழித்ேதாணியாற் கைரேசர்க்குந்
மைலத்தார ங் கடற்றார ம்
தைலப்ெபய் வ நர்க்கீ ம்
னலங்கள்ளின் ெபாலந்தார்க் குட் வன்

5

ழங்குகடன் ழவின் சிறி யன்ன
நலஞ்சால் வி ப்ெபா ள் பணிந் வந் ெகா ப்பி
ைரய ரல்ேலார் வைரயல ளிவெளனத்
தந்ைத ங் ெகாடாஅ னாயின் வந்ேதார்
வாய்ப்பட வி த்த ேவணி யாயிைட

10

வ ந்தின் ெசால்ேலா தாேன ப ந் யிர்த்
திைடமதிற் ேசக்கும் ாிைசப்

ம்

15
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பைடமயங் காாிைட ெந ந

ேர.

-------திைண ம்

ைற

மைவ. பரணர் பா ய .

உைர: மீன் ெநா த்

ெநல் குைவஇ - மீன்கைள விற்

ெநற்குைவகளால்; மனைம◌ிைச யம்பியின் ம க்குந்
பிாித்தறியவாராத ப

-

விைலக்கு மாறாகப் ெபற்ற
ம்உயர்ந்த ேதாணிக

காண்பார் மயங்கச் ெசய் ம்; மைனக் குைவஇய கறி

ம்

ைடயால்

- மைனயிடத்ேத குவிக்கப்ெபற்ற மிளகு ைடகள்; க ச் சும்ைமய கைர கலக்கு ந்
ஆரவாரத்ைத ைடய கைரயினின் ம் பிாித்தறிவியலாதப காண்பார் மயங்கச்

-

ெசய் ம்; சலந்தந்த ெபாற்பாிசும் கழித்ேதாணியால் கைரேசர்க்குந் - கலங்கள்
ெகாணர்ந்த ெபான்னாகிய ெபா ள்கள் கழிகளில் இயங்கும் ேதாணிகளால் கைர
ேசர்க்கப்ப ம்; மைலத்தார ம் கடல்தார ம் தைலப்ெபய்
கடல்ப

ெபா

- மைலப

ெபா

ம்

ம் கலந் ; வ நர்க்கீ ம் - இரவலராகிய வரவர்க்கு அளிக்கும்;

னலங்கள்ளின் - தண்ணீர்ேபாலக் கள்ைள மிகுதியாக ைடய; ெபாலந்தார்க் குட் வன்
- ெபான்மாைல யணிந்த குட் வ

ைடய;

ழங்கு கடல்

ழவின்

சிறியன்ன -

யங்குகின்ற கடலாகிய ழைவ ைடய சிறி நகரத்ைதெயாத்த; நலஞ்சால்
வி ப்ெபா ள் பணிந்தவந் ெகா ப்பி ம்- நலஞ்சான்ற உயர்ந்த ெபா ள்கைளக்
ெகாண் வந் உவைக டன் ெகா த்தா ம்; இவள் ைரயர் அல்ேலார் வைரயலள்
என - அவள் ஒப்ேபா ம் உயர்ந்ேதா ம் அல்லாதாைர மணந் ெகாள்ளாள் என்
ெசால் ; தந்ைத ம் ெகாடான் - தந்ைத ம் ெகா க்கமாட்டான்; ஆயின் - இதைன
ஆரா மிடத் ; வந்ேதார் - மகட்ெகாைட ேவண் வந்தவர்கள்; ப ந் உயிர்த் ச்
ேசக்கும் இைடமதிற் ாிைச - ப ந் இைளப்பாறியி க்கும் இைடமதில் ெபா ந்திய
ாிைச ம்; பைட மயங்கு ஆாிைட - பைட ேயந்திய மறவர் நின்
வழிகைள

ைடய; ெந நல் ஊர் - ெந ய நல்ல

அரண் ெகாள்
வ ந்தின்

தற் ெபா ட்

காக்கும் அாி

ாின்கண்; வாய்ப்பட இ த்த ஏணி -

ேமேல தற்கு வழி ண்டாகச் சார்த்திய ஏணிகள்;

ெகால் - வ ந் ம் ேபா

ம்; எ -

.

ெநா த்தல், விைலக்கு விற்றல். மீைன ெநல் க்கு விற்ற ன், "மீெனா த்
ெநற்குைவஇ" ெயன்றார். உயர்ந்த அம்பிக ம் மனனக் கூைரக ம் தம்மில் ஒத்
விளங்குத ன், ேவ பாடறிய இயலாைமயின், "ம க்குந் " என்றார். உம்
உந்தாயிற் . பைழய வாய்க் கட ற் ெச த் தற்காகா ெகட்ட அம்பிகைள நி த்தி
அவற்றின் ேமற் குவித்த ெநற்குைவ ம் ம ைனக்கூைர ம் ேவ பாடறிய வாராக
ப ம க்கஞ் ெசய் ெமன ைரப்பி மைம ம். அவ்வைகயில், மிைச ெநற்குைவ
ெயன இையத் ேமேல ெநல்ைலக் குவித்தலாெலன ைரக்க. கறி ைட ம்
கடற்கைர ம் தம்மில் ஒத் க் காண்பார் காட்சிையக் கலக்கும் என்றற்குக் "கறி
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ைடயாற் கைரக் கலக்கு ந் " என்றார்.
ெசய்தலால் ஆரவாரம், உண்ைம

ைடகைள ஏற்ற

ம் இறக்குத

ம்

ணர்க. ெபான்னாகிய ெபா ள் பாிசமாயிற் . தாரம்

- பண்டங்கள். ஈண் க் குட் வெனன்ற , கடல் பிறக்ேகாட் ய ெசங்குட் வைன
ெயன்றறிக. கடல் ழங்கு ழவின் சிறிெயன இையத் க் கடல்ேபால் ழங்கும்
மழவிைன◌ுைடய சிறி ெயனி மாம். ைரதல், உயர்த ம் ஒத்த மாம் வாய்ப்பட விழ ண்டாக. ப ந் யிர்த் ச் ேசக்கும் என்பைதப் ப ந் தங்கி உயிர்க்குெமனக்
ெகாள்ளி மைம ம். உயிர்த்தல், இைளப்பா தல். உழிைஞப்ேபார் நிகழ்தல்
ஒ தைலெயன்பார் "ஏணி வ ந்தின் ெகால்" என்றார். அரண் ேகாடற்குச் சார்த்திய
ஏணி அைசவின்றி நிைல ெபறத் தாங்குதல்பற்றி "இ த்த ஏணி" ெயனல் ேவண் ற் .
மறவர் பல ம் ஏறிப் ெபா த ன், விைர ேதான்ற "வ ந்தின்
இறந்த காலத்தாற் கூறினார், ம க்கும், கலக்கும், ேசர்க்கும்

ெகால்ேலா" என

சிறி, குட் வன்

சிறி,

ழவின் சிறிெயன இைய ம்; ஈ ம் குட் வன் என
க்க. ெகா ப்பி ம்,
தந்ைத ம் ெகாடான். ஊர்க்கண் வந்ேதார். இ த்த ஏணி வ ந்தின் ெகால்ேலா எனக்
கூட் விைன
ெசய்க. ஏணிைய எல்ைலயாக்கி ஏணிக்கும் ஊர்க்கும்
இைடயி ள்ள நிலம் வ ந்தின் ெறன் ைரப்பி மாம்.
விளக்கம்: மகட்ெகாைட ேநர்தற்ெபா ட்
ெபா ைளக் ெகா ப்பி

நலெமல்லாம் நிைறந்த வி மிய

ம் இவள் தந்ைத ெகாடான் என்ப

"நலஞ்சால் வி ப்ெபா ள்" ெபறலாகும் இடம் இஃ

கூறவந்த ஆசிாியர்,

என்பார், குட் வன

சிறி

நகைர விதந் விாித் ைரத்தார். மீன் விற்ேபார் ஈட் ய ெநல் ம், மைனயவர்
ெதாகுத் க் கலத்திேலற்றி ெவளிநா கட்கு வி தற்குக் கடற்கைரயில் ெதாகுத்த கறி
ைட ம், ெவளிநா களி
ந் கலங்களில் வந் கைரயிற் ெறாகுக்கப்பட்ட
ெபான் ம் சிறி நகாின் நலஞ்சால் வி ப்ெபா ள் உைடைமைய விளக்குகின்றன.
கட ல் நிற்கும் கலத்தி
ந் ெபாற்பாிசம் கழித் ேதாணியால் கைரேப ம்
என்றாராயி

ம், கழியாய் ஆண் ப் பயன்பட்ட

சுள்ளியம் ேபாியாற்

ெவண்

கள்ளியா

எனக் ெகாள்க. "ேசரலர்,

ைர கலங்க யவனர்தந்த விைனமாணன் கலம்,

ெபான்ெனா வந் கறிெயா ெபய ம் வளங்ெக
சிறி" (அகம். 149) எனப்பிற ம்
கூ வ காண்க. குட்டநா மைல வள ம் கடல் வள மாகிய இரண் ேம
ைடயதாக ன், குட் வன், தன்பால் வ ேவார்க்கு "மைலத் தார ம் கடற்றார ம்
தைலப்ெபய் " நல்குவன் என்றார். வி ப்ெபா ள் ெகா ப்ேபான் "பணிந் வந் "
ெகா த்தல் ேவண்டாவாயி

ம், அப் ெபா ளி

ேதர்ந்தைம ம், வி ப்ெபா ேளா

பணி

ம் சிறந்தவள் "மகள்" என்ப

ேதாற்

விப்பின், தந்ைத மகட்ெகாைடக்கு

உடன்படவன் என ணர்ந்தைம ம் ெதாிய நின்றன. "ெந நல் ர்" என்
அதற்கு உளதாக இ க்கும் ேகட் ைன நிைனந்ெதனக் ெகாள்க.
-----------

சிறப்பித்த ,
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344. அண்டர் ந ங்கல் னார்
இவர் ெபயர் அைட ெந ங்கல் னாெரன் ம், அண்டர் ந ங்கல் யார் அைட
ெந ங் கல் யாெரன் ம் காணப்ப கிற . இப் பாட் இைடயிற் சில அ கள்
சிைதந் ள்ள . அதனால் ெபா ள்
ெதளிய விளங்க ல்ைல. திைண ம்
ைற ம் ன்ைனப் பாட் க்களி் ள்ளனேவ என்பதனால், மகட்ெகாைட பற்றிய
இப்பாட் என் அறியலாம். ெகாைட ேநர்ந்தவழி மகைளப்ெபற்ற தந்ைத மிக்க
ெபா
ம் ம த நிலத் ர்க ம் தரப்ெப வெனன்ப ம், ேநரா
ேபார்ேதான்றி ஊைர யழிக்கு ெமன்ப ம் உணரப்ப கின்ற .

ம த்தவழிப்

ெசந்ெந ண்ட ைபந்ேதாட் மஞ்ைஞ
ெசறிவைள மகளி ேராப்ப ற் பறந்ெத ந்
ைறநணி ம தத் தி க்கு ெரா
நிைறகால் வி ப்ெபா ட த ெலான்ேறா
ைகப கூெராி பரப்பிப் பைகெசய்
பண்பி லாண்ைம த த ெலான்ேறா
இரண்
ெளான்றா காைமேயா வாிேத
காஞ்சிப் பணி மறி யாரங் கண்ணி...
கணிேம வந்தவா ளல்குலவ் வாிேய.
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--------திைண ம்

ைற

மைவ. அண்டர் ந ங்கல் னார் பா ய .

உைர: ெசந்ெநல் உண்ட ைபந்ேதாட்

மஞ்ைஞ - ெசந்ெநற்கதிர் கைள

ண்ட பசிய

சிறைக ைடய மயில்; ெசறிவைள மகளிர் ஒப்ப ன் - ெசறிந்த வைளயணிந்த
இளமகளிர் ஒட் வதால்; பறந்ெத ந்

- பறந்

ெசன் ;

ைறநணி ம தத்

இ க்கும் ஊ ெரா - ைறக்கணித்தாக நிற்கும் ம தமரத்தில் தங்கும் ஊர்க
நிைறசால் வி ப்ெபா ள் த தல் ஒன் - நிைறயைமந்த வி மிய

டேன;

ெபா ள்கைளக்ெகாணர்ந் த வ ஒன் , பைகெசய்
ைகப கூர் எாி பரப்பி பைகைம ேமற் ெகாண்
ைகெய ம் மிக்க தீயான ஊர்களிற் பரந்ெதாியக்
ெகா வி; பண்பில் ஆண்ைம த தல் ஒன்
ெசய்வ

ஒன் ; இரண்ட

- அ ட் பண்பில்லாத மறச் ெசயல்

ள் ஒன்றாகாைம அாி

- இவ்விரண்

ள் ஒன்

உளதாதல் ஒ தைல; காஞ்சிப் பனி றி ஆரம் கண்ணி - காஞ்சியின குளிர்ந்த
தளி டேன - ஆத்திப் ைவ விரவித் ெதா த்த கண்ணி .... கணி ேமவந்தவள் ேவங்ைகத் தாதிைன வி ம் ம் இைளயவ
பரந்த அழகிய வாிகள்; எ -

.

ைடய; அல்குல் அவ்வாி - அல்கு டத்ேத
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இப் பாட் ல் சில அ கள் சிைதந் ேபானைமயின் பிற்பகுதியின் ெபா ணிைல
விளங்கவில்ைல. ெசறிவைள மகளிெரனேவ இைளயவ ெரன்ப ெப தம். நீர்த் ைறத்
கணிைமயில் ம தம், நிற்கும் " ைறநணி ம தேமறி" (பதிற். 27) என் ம். "ம திமிழ்ந்
ேதாங்கிய ெப ந் ைற" (பதிற். 23) என் ம் சான்ேறார் விளம் தல் காண்க. நி க்கப்
ப ம் ெபான் ம் ெபா
ம் அடங்க "நிைறசால் வி ப்ெபா ள்" என்றார். ெபண்ணின்
நிைறயள ெபான் ம் நி த் த் தரப்ப ம் என அறிக; பண்பில் ஆண்ைமயாவ ,
மக்கட் பண்பாகிய அ
ம் அற ம் இன்றிக் ெகாைல விலங்குேபால உயிர்க்கட்குத்
தீைம த வ . இஃ

இழித்தக்கதாயி

ம் ேமற்ெகாண்

ெசய்யப் ெமன்பார்,

"பண்பிலாண்ைம த தல் ஒன்ேறா" என்றார; ஒ

மகைளக் ெகாள்ேவான், அவ

தந்ைத தன்ைனயைரக் ெகான் , அவள் பிறந்த

ைர ம் மைனைய ம்

தீக்கிைரயாக்கிக் ேகாடல் ெபாியெதா

ைடய

பண்பில் ெசயலாத ன், அதைனத் தனக்கு

ஆண்ைமயாக ேமற்ெகாண் ெசய்தல், பண்பிலாண்ைமயாதல் காண்க. ஆர், ஆத்தி;
அஃ அம் ப் ெபற் ஆரம் என வந்த . ைல ற்றத்தணிந்த சந்தனக்குழம்
லர்வ குறித் ேவங்ைகயின் ண்ணிய தாதிைன அப்பிக்ெகாள்வதில்
இளமகளிர்க்கு வி ப் மிகுதியாதல்பற்றி, "ேவங்ைக ேமவந்தவள்" என்றார். ேவங்ைக
மரத்தி
ந்
ப்பறித் விைளயா ம் வி ப்ப ைடைம ேதான்ற இவ்வா
கூறினாெரனி

ைம ம். ேமவ தல், வி ம் தல்;

றி - தளிர்.

விளக்கம்: ெசறிவைள மகளிர், மைன ைற ம் ெபண் ர், இவர்கள் தாம் உணக்கிய
ெநல்ைல மயில் கவர்ந் ண்

மிடத்

அதைனக் க வர்; அக்காைல மயில் பறந்

ெசன்ற நீர்த் ைறயிடத் நிற்கும் ம தமரத்தில் தங்கும் என்ற , அவ் ாிடத்
இளமகளிைர வி ம் ம் இைளயர் ெகாண் தைலக்கழிதல் த ய கள த் ைறயில்
ஈ படவியலாவண்ணம் காவல் மிக ைடயெரன் கூறியவாறாம். ஆகேவ அவர்கள்
வி ப்ெபா ள் த வேதா; அன்றி பண்பிலாண்ைம த வேதா இரண்
ள் ஒன்ைறச்
ெசய்தலல்ல வி ம் ம் மகளிைரப் ெபறலாகாெதன்ப வ
த்தப் பட்ட .
ெசந்ெநல் ைபந்ேதா உண்ட மஞ்ைஞ ெயன மாறியிையத் ைரப்பி ம் அைம ம்.
அகன்ற அல்கு டத்

வாிபரந்தி த்தல் அழகு. அதனாற்றான், "அல்குல் அவ்விாி"

ெயன்றார. அல்குல், இைடக்கும்

ழந்தா

க்கும் இைடப்பகுதியாகும்.

---------345. அண்டர் ந ங்கல் னார்
மறக்கு த் தைலவன் ஒ வன் மகள் தி மணத் க்குாிய ெசவ்வி ெயய்தியி ந்தாளாக,
அவைள நயந் மகட்ெகாைட ேவண் ச் சீ ர் ேவந்த ம் ேப ர் ேவந்த மாகிய பலர்
அவள் தந்ைதபால் வந்தனர். அவர்கைள "நிரலல் ேலார்க்குர் தரேலா இல்" என் கூறி
ம த்தான். அவள் தந்ைத உற்றார்க்கு ாியர் ெபாற்ெறா மகளிர் என்ப ெகாண்
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யாவேர ம் ஒ வர்க்கு மகட்ெகாைட ேநரச் சைமந்தானாயி ம், அவ ைடய
தன்ைனயர் மகள் ேவண் வந்ேதார நிர ைடைமையக் கூர்ந் ேநாக்கும்
குறிக்ேகாள்ெகாண் மகட்ெகாைட ம த்த ல் ற்பட்
ந்தனர். மகட்ெகாைட
ேவண் வந்ேதார் ெப ம் ெபா ள் நல்குவதாகக் கூறியவழி ம் நிர ைடைம ேநாக்கி
ம ப்பேத அத் தன்ைனயர் ெசய்தனர். இ கண்டார் சான்ேறாராகிய அண்டர்
ந ங்கல் னார். வந்த ேவந்தர்களின் ெப ைம ம் தன்ைனயாின் த கண்ைம ம்
இவர்களாற் ேபார் நிகழ்ந்தவழி அவ் ர்க்குள தாகும் தீைம ம் க்கி ேநாக்கி இப்
பாட்டால் இரங்கிக் கூறகின்றார்.
களிறைணப்பக கலங்கின, காஅ
ேகேராடத்

கள்ெக மின, ெத அ

மாம க ன் மயக்குற்றன, வழி
கலங்கழா அ ற்,

ைற கலக்குற்றன

ெதறன்மறவ ாிைறகூர்த ற்
ெபாைறம ந் நிலெனளிய
வந்ேதார் பலேர வம்ப ேவந்தர்
பி
யிர்ப் பன்ன ைககவாி ம்பின்
ஒ ற் ழி ம் றங் காவல் கண்ணிக்

5

க ங்கண் ெகாண்ட ெந ங்கல் ெவம் ைல
ைமய ேனாக்கிற் ைறயைல நயந்ேதார்
அளியர் தாேமயிவ டன்ைன மாேர
ெசல்வம் ேவண்டார் ெச ப் கல் ேவண்
நிரலல் ேலார்க்குத் தரேலா வில்ெலனக்

10

கழிப்பிணிப் பலைகயர் க வாய் வாளர்
குழாஅங் ெகாண்ட கு தியம் லெவா
கழாஅத் தைலயர் க ங்கைட ெந ேவல்
இன்ன மறவர்த் தாயி மன்ேனா
என்னா வ ெகா றாேன

15

பன்னல் ேவ யிப் பைணநல்

20

ேர.

---------திைண ம்

ைற

மைவ. அவைன அவர் பா ய .

உைர: ெதறல் மறவர் இைற கூர்த ன் - ெபா தைல யியல் பாக ைடய மறவர்
வந்

தங்குதலால்; கா களி

அைணப் க் கலங்கின - காவி

களி கைளக் கட் வதால் அவற்றால் திமிரப்பட்
கள் ெக மின்- ேதர்கள் ெசல்

வதால் ெத க்கள்

ள்ள மரங்களில்

நிைலகலங்கின; ேதர்ஒட ெத
தியால் நிரம்பின; மா ம க ன்

வழி மயக்குற்றன - குதிைரகள் சாாி ேபாவதால் வழிகள் உ த்ெதாியா

மைறந்தன;

13
கலம் கழாஅ ன்

ைற கலக்குற்றன - பைடக்கலங்கைளக் க

குழம்பிவிட்டன; பி
உைலத்

வதால் நீர்த்

ைறகள்

உயிர்ப்பன்ன ைககவர் இ ம்பின் - பி யாைன

த்தியின் வாயி ம் ேபா

ம்; ஓ றழ் இ ம் றம் - இரட்ைடக் கதவைமந்த

சு ங்ைக வழி; காவல் கண்ணி - காக்கப்ப வ
ேவந்தர்கள்; ெபாைற ம ந்

க தி; வம்ப ேவந்தர் - தியரான

நிலன் ெநளிய - சுைம மிகுவதால் நில ம் சுளி ம்

ப யாக; வந்ேதார் பலர் - வந்தவர் பலராவர்; க ங்கண் ெகாண்ட ெந ங்கால்
ெவம் ைல - காிய கண்ைண ைடய ெநரங்கிய வி ப்பத்ைத ண்டாக்கும்
ைலகைள ம்; ைமயல் ேநாக்கின் கண்டார்க்குப் ேப ற
பா◌ார்ைவயிைன

விைளக்கும்

ைடய; ைதயைல நயந்ேதார் அளியர் - ெபண்ைண

வி ம்பியவர்கள் அளிக்கத்தக்கவராவர்; இவள் தன்ைமயார் - இவ

ைடய அண்ணன்

மாராகிய உடன் பிறந்ேதார்; நிரல் அல் ேலார்க்குத் தரேலா இல்ெலன - கு ைம
ஆண்ைம

த யவற்றால் ஒவ்வாதா க்குத் த வதில்ைல ெயன்

ெசால் ; ெசல்வம்

ேவண்டார்-மகள் ேவண் ேனார் த ம் ெசல்வத்ைத விைழயாராய்; ெச ப் கல்
ேவண்

- ேபார் ெசய்வைதேய வி ம்பி; கழிப்பிணிப் பலைகயர் - கழிகளாற் பின்னிக்

கட்டப்பட்ட ேகடயத்ைதேயந்தி; க வாய் வாளர் - வ விைனச்ெசய் ம் கூாிய
வாைய ைடய வாேளந்தி; குழாம் ெகாண்ட கு தியம் லெவா

- கூட்டம் ெகாண்ட

கு தி நா ம் லால் நாற்றத் டேன; கழாத்தைலயர் - க வாத
தைல ைடயரா ள்ளனர்; க ங்கைட ெந ேவல் - வ தாய்க் கைடயப்பட்ட
காம்பிைன ைடய ெந ேவேலந் ம்; இன்ன மறவர்த்தாயி
ரர்கைள ைடயெதனி
இப் பைண நல்

ம் - இத்தைகய

ம்; அன்ேனா - ஐேயா; பன்னல் ேவ

ர் - இந்த வளவயல் சூழ்ந்த நல்ல

வாகுேமா, ெதாிந்திலேத; எ -

ப த்தி ேவ

ர்; என்னாவ

சூழ்ந்த;

ெகால் - என்ன

.

இ த்தல் இைறெயன வந்த . இைற கூர்தல் என்ற ெதாடர் ஒ

ெசால்லாய்த்

தங்குதல் என்

ம் ெபா ள் குறித் நின்ற . கா கலங்கின; ெத

கள் ெக மின், வழி

மயக்குற்றன,

ைற கலக்குற்றன, காவல் கண்ணி வந்த வம்ப ேவந்தர் பலர்;

தன்ைனமார், ேவண் , ேவண்டாராய், பலைகயராய், வாளராய்,
கழாத்தைலயரா ள்ளனர்; இன்ன மறவர்த்தாயி ம், நல் ர் என்னாவ எனக் கூட்
விைன
ெசய்க. கன்னி மாடத் ச் சு ங்ைகயாயி ம் ஓவிய ேவைலப்பாட்டால்
மிக்கெதன்பார். "ஓ றழ் இ ம் றம்" என்றார். ஓ றழ் இ ம் றம் என்றதற்குக்
கத நின்றியங்கும் இ ம் றம் எனி மைம ம். சு ங்ைக ம் ேபாற ன், அதன்
கதவிைன ஒெவன்றாெரன் ெகாள்க. இ ம்பின் இைடேய ைகவிரல் ைழந்
ேகாத் ப்பி

இயக்கப்ப வ பற்றி, "ைககவர் இ ம் " எனல் ேவண் ற் . ைககவர்

இ ம்பின் இ ம் றம், ஓ றழ் இ ம் றம் என இைய ம். ைமயல் ேநாக்கு, காமச்
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ெசவ்வி ேதான்றிய

லப்ப த் ம் ேநாக்கெமன் மாம். ைதயல், ஒப்பைன

ெசய்யப் பவள். க வாய் வாள், ேபாாிற் பைகவைரத் தாக்கி வாய் ம ந்த வாள்
என் ைரப்பி

மைம ம். வயிரேமறிய மரக்கைடையக் கைடந்த காம் காிதாக ன்,

"இ ங்கைட ெந ேவ" ெலனப்பட்ட . ேவற

ம் ெதாைலத

எப்ேபா ம் நிற்பனவல்லவாத ன், "இன்ன மறவர்த் தாயி
என் ம், ேபார்விைள

ம் ஒ வர் பாங்கில்
ம் என்னாவ

ெகால்"

க தியிரங்குத ன், அன்ேனா என் ம் கூறினார். "ெசல்வம்

ேவண்டார்" என்றதனால், ெசல்வ ைடைம நிர
படாைம விளங்குகிற .

ைடைமக்கு உ ப்பாகக் ெகாள்ளப்

விளக்கம்: ைதயைல நயந் வந்த வம்ப ேவந்தர் பலர்; அவர் வ ங்கால் களி ம்
மா ம் ேத ம் உடன் வ தலால், களி
வழி ம்,

த

யவற்றால்

ைறேய கா ம், ெத

ைற ம் கலங்கிப் ெபா வழிந்தன; மகள் ேவண்

ம்,

வ ம்ேபாேத இவ் ர்த்

ெத
ம் பிற ம் இன்ன கலக்க ெமய் மாயின், இவர்கள் ேபார்குநித் வாின், இம்
மக ைடய தந்ைத தன்ைனயாாின் களி ம் மா ம் ேத ம் மறவர் ெதாைக ம் உடன்
கலந் இயங்குமாதலால் இவ் ர நிைல ெசால்லற்காிய கலக்கெமய் ெமன்ப
ெதளிய விளங்குவ

கண் , "என்னாவ

ெகால்" என் ம், இவ

ைடய தன்ைனயர்

பலைகய ம் வாள ம் தைலய மாதலால், இவ் ர் கலக்கெமய்தாவா
காக்கப்ப மன்ேறா ெவனின் காக்கப்ப ெமன்ப

ெதளிேவெயனி

ெபா ேத ெசய்யேவண் யி த்த ன், "இன்ன மறவர்த் தாயி
இதைன ம் விலக்கலா ெமனி

ம், அதைன ம்

ம்" என் ம் கூறினார்.

ம், தன்ைனயர் மகட்ெகாைட ேவண்

வந்த ேவந்தர்

நிரல் நன்குைடயரல்லெரன் ம், அவர் த ம் ெ◌◌்சல்வத்ைதப் ெபற் த் தம் டன்
ஒப்பக் ேகாடற் ெகா ப்ப கின்றிலெரன் ம் விளக்குவாராய், "நிரல் அல்ேலார்க்குத்
தரேலா வில்ெலனச் ெசல்வம் ேவண்டார், ெச ப் கல் ேவண் ன" ெரன்றார். நிரல்
என்பதன் இயல்ைப, "இளைம ம் வனப் ம் இல்ெலா
வரம்பில் கல்வி ம், ேதசத்தைமதி

வர ம், வளைம ந் த க

மாசில் சூழ்ச்சிேயா, ெடண்வைக நிைறந்த நன்மகற்

கல்ல , மகட்ெகாைட ேநரார் மதிேயார்" (ெபரங். 1:26:89-93) என்

பிற ம்

கூ வதனால் அறிந் ெகாள்க. மகட்பாற் காஞ்சிக்கு இதைனக் காட் ,
"நிரலல்ேலார்க்குத் தரேலா வில்ெலன ெவன்ற ன், அரவர்க்கு
மகட்ெகாைடக்குாியரல்லாத அைனநிைல வைகேயார்பாற் பட்ட" ெதன்பர்
நச்சினார்க்கினியர்; (ெதால், றத். 24),
---------

ம்
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346. அண்டர் மகன் கு வ தியார்
இக் கு வ தியார் அண்டர் ந ங்கல் னார்க்கு மகனார்ேபா ம்.
பாண் ேவந்தர்க்கீழ் விளங்கிய தாைனத்தைலவர்க ம் ஏைனத் தைலவர்க ம்
பாண் ேவந்தர் சிறப் ப் ெபயர்க ட் சிவவற்ைறத் தா மி ெகாண்
ந்தனர். இதைன
இைடக்காலச் ேசாழ பாண் யர்களின் கல்ெவட் க்களிற் காணலாம். சைடயவன்மன்
சுந்தரபாண் யன் காலத் க் கல்ெவட்ெடான் . (P. S. No. 492) ஒ

தைலவன்

ெபயைரச் சுந்தரபாண் ய வாணாதிராயர் என் குறிப்ப காணலாம். ஆதலால்,
இ வ ம் கு வ தி ெயன்ற ெபய ைடயராயினாெரனக் க தலாம். பாண் யர்க்குப்
ெப வ தி ெயன்ற ெபய ண் ; சி வ தி ெயன்ற
ம் கு வ தி ெயன்ப
சிறப் ைடயதாத ன் இவர் கு வ தி ெயனப்பட்டனர். இவர் பா யனவாக அகத்தில்
இரண் பாட் க்க ம் கு ந்ெதாைகயில் ஒ பாட் ம் காணப்ப கின்றன.
க ப்ெபா ள்களில் ெநய்தைல ம் உாிப் ெபா ளிற் குறிஞ்சிைய ம் இவர் ெபாி ம்
வி ம்பிப் பா வர். இவர் மறக்கு ெயான்றில் ேதான்றி மனச்ெசவ்வி ெயய்திய
மகெளா த்திைய நயந்

பலர் மகட்ெகாைட ேவண்

நின்ற ம், அவ

ைடய

தந்ைத ம் தன்ைனய ம் ம த்த ம் கண் . ேபார் நிகழ்தல் ஒ தைல ெயன் ம்,
அதனால் அவ் ர் ெப ம்பாழாம் என் ம் நிைனந் இப் பாட்டால் வ ந்திக்
கூ கின்றார்.
பிறங்கிைல யினி ள பாெலன் ம த்த ன்
ஈன்ற தாேயா ேவண்டா ளல்லள்
கல்விெய ெனன் ம் வல்லாண் சிறாஅன்
ஒவ்ேவ னல்ல ன வா யாகுதல்
அழிந்ேதா ரழிய ெவாழிந்ேதா ெராக்கற்
ேப நர்ப் ெபறாஅ விளி ம்
ன்றைலப் ெப ம்பாழ் ெச மிவ ணலேன.
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---------திைண ம்

ைற

மைவ. அண்டர்மகன் கு வ தியார் பா ய .

உைர: பிறங்கிைல இனி உளபால் என ம த்த ன் - பசி தீ மளவறி ம் அறிவால்
நீ திர்ந்தாயில்ைல இனி ம் சிறி பா ள உண்க என - வள்ளத்ைத வாயில்ைவத்
உண்பித்தலால்; ஈன்ற தாய் ேவண்டாள் அல்லள் - இவைள மீன்ற தா ம் இதைன
வி ம்பாதாளல்லள்; வல்லாண் சிறாஅன் கல்விெயன் என் ம்-வல்லாண்ைமம ைடய
இைளயனாகிய இவள் தைமயன் சிறி கல்வியறி ைடேயன் என்
ெசால்◌ாநின்றான்; ஒள் ேவல் நல்லன் - ஒள்ளி ேவேலந்திப் ெபா த ல் நல்ல
ைடயன் இவட்குத் தந்ைத; அழிந்ேதார் அழிய - பைகவெரா
ஒழிய; ஒழிந்ேதார் ஒக்கல் - ெகடா

ெபா

ேமம்ப ேவார்க்கு உாிய சுற்றமாய்த்

ெகட்ேடார்
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தைலயளிெசய்வன்; இவள் நலன் - இவள
விளி ம் - வி ம் ேவார் இல்லா

நலேமா எனின்; ேப

ெக ம்; ன்றைலப் ெப ம்பாழ் ெசய் ம் - ல் ய

இடமாகிய ெபாிய பாழிடமாக இவ் ைரச் ெசய் ம்; அ
உண்ைமயாதல் ஒ தைல; எ -

நர்ப் ெபறா

ஆகுதல் வாய் - அஃ

.

நீ உண்டற்குாிய பா ன் அளைவ அறி ம் அறி

நிரம்பினாயில்ைல; இன்

ம்

சிறி பால் உள ; இதைன உண்க. எனப் பாிந் ண்பித்தலால், ஈன்ற தாய்க்கும்
இவள்பால் ேபரண் உண் என வற்
த்தி யவா . ெப ங்கல்வி ைடயார்க்கல்ல
"யா ம் சிறி கல்வி ைடேய" ெனன் ம் பணிந்த ெமாழி பக ம் பண்
உண்டாகாதாக ன், இவள் தைமய ம் இவள்பால் மிக்க அன் ெசய்பவனாதல்
விளங்குகிற . இவ்வா தா ம் தைமய ம் அவர் வாயிலாக ஊரவ ம் தன்பால்
ேபரன் ைடவராக ம், இவள

நலம் இவரைனவ ம் ெகட ஊர் பாழ்பாடச்

ெசய்வதாயிற்ெறன இரங்குவ

ேதான்ற, "ேப

ெப ம்பாழ் ெசய் ம் இவள் நலன்" என் ம், இஃ

நர்ப் ெபறா

விளி ம், ன்றைலப்

ஒ தைல காண்க. என்பார்,

"அ வாயாகுதல்" என் ம் கூறினார். இவள் நலம் ெப ம்பாழ் ெசய் ம்;
அஃெதா தைல அதைனப் பின்னர்க் கண் ெகாள்க என்ப குறிப்ெபச்சம். சிறா
அெனன்ற , தைமயன் ேமனின்ற .
விளக்கம்: சிறிதாகிய நீைரச் சின்னீர் என்ப ேபாலச் சிறிதள விற்றாகிய பால்
சிலெவனப்ப வ பற்றி உளபால் எனப் பன்ைமவிைன கூறப்பட்ட . ஈன்ற தாய
அன் ம், சிறாஅன் எனேவ தந்ைதயாயிற் . இனி, தாைய ம் உடன்பிறந்தாைன ம்
கூற ன். தந்ைத ன்ேப இறந்ெதாழிந்தாெனன் ம், வல்லாண் சிறான், ஒழிந்த
தாய்க்கும் உடன் பிறந்தார் சுற்றத்தார் த ேயார்க்கும் ஒக்கலாய் நின்ற ேப கின்றா
ெனன் ம் உைரப்பி மைம ம். ஒவ்வானல்லன் அ வாயாகுதல் என் ெகாண்
ைரயரல்ேலார்க்கு இவைள மகட்ெகாைட ேநர்தற்கு உடன்ப வானல்லன்; அஃ
உண்ைமயாதல் காணப்ப ம் என் உைரத்த மாம். இவள் நலங் குறித்
நிகழவி க்கும் ேபாாில், ெகட் அழிபவர் அழிய, இறவா எஞ்சுேவார்க்கு ஒக்கலாய்
நின் ேப வார் ஒ வ ம் இலராமா இவ் ர் ெப ம் பாழாகும் எனி மாம்.
நலங்காரணமாக நிக ம் ேபாரால் விைள ம் ெசயைல நலத்தின் ேமேலற்றிக்
கூறினார். தாய் அன் ைடயள்; தந்ைத ஒக்கல்; உடன்பிறந்தான் கல்விெயன் என்
மகள் அன் ைடயள்; தந்ைத ஒக்கல்; உடன்பிறந்தான் கல்விெயன் என் ம்; மகள்
நலன் ெப ம்பாழ் ெசய் ம் என அவரவர் கூ பா ம் வகுத் ைரத்தவா .
---------

ம்;
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347. கபிலர்
மகட்ெகாைட ேவண் ய ேவந்தர் ேபாந்

தம் ேபார்யாைனகைளக் காவி

ள்ள

மரங்களிற் பிணித்தி ப்ப, தந்ைத மகள் ம க்கும் க த்திைன◌ாய் இ த்தைலக் கபிலர்
கண்டார். அவன ம ப்பால் ேபார் நிக ெமனக் க திய கபிலர் தந்ைத மகட்ெகாைட
ேநரானாயின், இவ் ர் ேபாரால் வ ந் வ
பிணிக்கப்பட்

ஒ தைல; இவ் ேவந்த ைடய யாைனகள்

க்கும் மரங்கள் ப த்த அைரைய ைடயவாயி

வ க்கு ஆற்றா
ளங்குவனவாயின, ஆகேவ, இவ்
ேபா ம் என இரங்கி இப் பாட்ைடப் பா
ள்ளார்.

ம், யாைனகளின்

ம் ெப வ த்தம் எய் ம்

உண்ேபான் றான ங் கள்ளி னிடச்சில்
நாவிைடப் பஃேறர் ேகாலச் சிவந்தாங்
ெகாளிெறாள் வாளடக் குைழந்தைபந் ம்ைப
எறிந்திைல றிந்த க வாய் ேவ ன்
மணநா மார்பின் மறப்ேபா ரகுைத
குண் நீர் வைரப்பிற் கூட லன்ன
குைவயி ங் கூந்தல் வ
ைல ேசப்ப

5

..............................
ெவன்னா வ ெகா றாேன நன் ம்
விளங்கு பராைரய வாயி ம் ேவந்தர்
விைனநவில் யாைன பிணிப்ப
ேவர் ளங் கினநம்
ண் மரேன.
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--------திைண ம்

ைற

மைவ. கபிலர் பா ய .

உைர: உண்ேபான் தான் ந ங்கள்ளின் சில இட - நறிய கள்ளைள ன் பவன்
அதற்குத் ைணயாக்ச சில ெவஞ்சனங்கைள அதன் கண் இட் ண் ைகயில்: பல்
இைட நா ேதர் ேகால சிவந்தாங்கு - பற்களின் இைடேய ஒட் க்ெகாண்டவற்ைற
நாைவ அவற்றின் இைடயில் ெதா த் த் ேதர்ந் பல்லால் அைரப மா
ெச த் வதால் நாச் சிவப்ேபறினாற்ேபால: ஒளி ஒள் வாள் அட - சிவந்த
ஒளிெபா ந்திய வாள் எதிேரற்ற பைகவைர ெவட் தலால்: குைழந்த ைபந்
சாம்பிய பசிய

ம்ைப மாைலயினைய◌ும்; எறிந்

பைகவைர ெயறிந்
மணநா

இைல

றிந்

இைல

ம்ைப –

றிந்த க வாய் ேவ ன் -

வ ப்பட்ட வாைய ைடய ேவ ைன ம்;

மார்பின் - சந்தனத்தின் மணங் கம ம் மார்பிைன

ைடய; மறப்ேபார்

அகுைத - மறம் ெபா ந்திய ேபாைரச் ெசய் ம் அகுைத ெயன்பான ; குண் நீர்
வைரப்பின் கூடல் அன்ன - ஆழ்ந்த நீர்நிைலகைள ைடய இடமாகிய கூடல் நகைரப்
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ேபான்ற; குைவ இ ங் கூந்தல் - குவிந்த காிய கூந்தைல ைடயவைள; வ

ைல

ேசப்ப-ேதான் கிற இள ைல சிவக்கும்ப ; .............; நம் ஊ ள் மரன் - நம் ைடய
ஊர்க்குள்ேளயி க்கும் மரங்கள்; நன் ம் விளங்கு

பராைரய வாயி

ம் - ெபாிதாய்

விளங்குதல் ெபா ந்திய ப த்த அ ைய ைடய வாயி ம்; ேவந்தர் விைன நவில்
யாைன பிணிப்ப - ேவந்தர்கள் தம் ைடய ேபார் விைன பயின்ற யாைனகைளக்
கட் வதால்; ேவர் ளங்கின - ேவர்கள் தளர்ந் அைசயத் ெதாடங் கினவாதலால்;
என்னாவ ெகால் இவ் ர் என்னாகுேமா எ - .
கள்

ண்ேபார் இைடயிைடேய கறித்தற்ெபா ட்

இ◌்ஞ்சி ம் இைறச்சி வற்ற

மீ ம் தின்ப. அவற் ட் சில பற்களிைடேய குந் ெகாள்ளின் நாவாற் ேகா
அதனா ம் இயலாதவழித்
ம் ெகாண் குத்தி ெய த்த ம் இயல் .

த

ம்
ம்,

இவ்வைகயில் பன் ைற ம் பல் ைட ைழந் சிவப்ேப தல் கண் , அச் சிவப்ைபக்
கு தி ேதாய்ந் விளங்கும் வாள் வாய்க்கு உவமம் கூறினார். கள் ண் ேபார்
இைடேய சிலவற்ைற ண்பெர ன்பைத "இஞ்சி விராய ைபந்தார் ட் " (பதிற். 43)
என்பதன் பைழய ைரயிற் காண்க. அகுைத ெயன்பான் சங்கத் ெதாைக ல்களில்
காணப்ப ம் வள்ளல்க ள் ஒ வன். ெப ங் காற் மைழகளால் தாக்குண் ம்
பல்லாண் களாய்ச் சிலயா நின் அ ப த்தி ப்பதால், "நன் விளங்கு
பராைரய" என்றார். ேபார் ெசய் ம் ைறயில் நன்கு பயின்ற யாைனகைள "விைன
நவில் யாைன" ெயன்ப

வழக்கு; ெச நர் ெசல்சமந் ெதாைலத்த விைன நவில்

யாைன" (பதிற். 82) எனச் சான்ேறார் வழங்குவ

காண்க. "ஊ ள் மரம் ேவர்

ளங்கின்" ெவனேவ, ஊரழிதல் ெசால்ல ேவண்டாைமயின், "என்னாவ ெகால்"
என்றார். தாேன ெயன்ப கட் ைரச்சுைவ குறித் நின்ற . இைடேய அ கள் சில
சிைதந்தைமயின், ெபா ண்

விளங்கவில்ைல. ந ங்கள்ளின் சில இட,

உண்ேபான், பல் ைட நாேதர் ேகாலச் சிவந்தாங்கு ஒளி
ம்ைப ம், ேவ

ம் மார்

ைடேய அகுைதய

இைய ம். மரன் பராைரயவாயி
ஆக ன், என்னாவ

ாிந்

கூடலன்ன கூந்த

ைடயாள் என

ம், ேவந்தர் யாைன பிணிப்ப, ேவர்

ெகால் எனக் கூட்

விளக்கம்: க வாய் ேவல்,

வாள் அடக் குைழந்த

விைன

ளங்கின;

ெசய்க.

வ ப்பட்ட ேவல், அகுைதைய, "இன்க ங்

கள்ளின் அகுைத" (கு ந். 298) என் ம் "நன்மா

சும் வண்மகிழகுைத" (அகம். 112)

என் ம் சான்ேறார் கூ வதால், அகுைத கள்ளால் சிறப்ெபய்தியவெனன்பைத இனி
காணலாம். குண்

நீெரன்ற , ஆழ்ந்த நீர் நிைறந்த கட

மாம். கூடெலன்ற ெபயர்

ெகாண்ட ர்கள் தமிழகத்திற் பல இ த்த ன், அகுைதயின் கூடல் இன்னெதனத்
ணிய

யவி்ல்ைல. அகுைத ஒ

பைடமறவராகக் ெகாண்

ேவளிர் தைலவன்; அவன் ேகாசர்கைளத் தன்

ந்தான். அவன

நா

கடற்கைரப் பகுதிைச◌் ேசர்ந்தெதன,

19
"குண்

நீர் வைரப் " என இப் பாட்

நன்னா " (அகம். 113) என்

ம், "ெநய்தலஞ் ெச வின் வளங்ெக

கல்லாடனார் பாட்

ம் கூ ப்ப தலால்.

அறிகின்ேறாம். இவ்வைகயில் அகுைதயின் கூடல், ேமற்காநாட் க் கூடல் (A. R. 62 of
1918) என் ம் கூடன்மங்கலம் (S. I. I. Vol. VII No. 757) என் ம் கூறப்ப ம்
கூட ராகக் ெகாள் ளலாம். அஃ
ேப ராகும்.

இப்ேபா

கட

ர் (Cuddalore O.T.) எனப்ப ம்

----------348. பரணர்
மகட்ெகாைட ேவண் வந்ேதார்க்குத் தந்ைத ம் தன்ைனய ம் மகள் ம த்தைமயின்,
ேபார் நிக ெமன்ப ஒ தைலயாகத் ணியப் பட்ட . வந்ேதார் ஊாிடத்ேத ள்ள
ெப ந் ைறக்கண் தம் களி கைளக் ெகாணர்ந் ஆங்குள்ள மரந்ேதா ம் அவற்ைற
நி த்திப் பிணித்தனர்; ேபார்க்குாிய குறிப் க்கள் ேதான்றிய ம் களி கள் மரங்கைள
யீர்த் ச் சவட்டத் தைலப்பட்டன. இ கண்ட சான்ேறாராகிய பரணர் இ◌்ந்த மகள்
ெபா ளாகவன்ேறா இவ் ாின்கட்ேபா ம், அதனால் ஊர்க்குக் ேக ம்
உண்டாகவி க்கின்றன. இவைள இவ ைடய தாய் ெபறாதி ப்பாளாயின் நன்றாம்;
ெபற் வளர்த் விட்டைமயின் அ கழிந்த என இரங்கிக் கூ வாராயினர்.
ெவண்ெணல் லாிஞர் தண் ைம ெவாீஇக்
கண்மடற் ெகாண்ட தீந்ேத னிாியக்
கள்ளாிக்குங் குயஞ் சி சின்
மீன்சீ ம் பாண்ேசாி
வாய்ெமாழித் த ம்ப
ரன்ன
குவைள ண்க ணிவைளத் தாேய
ஈனா ளாயின ளாயி னானா
நிழெறா ெந ந்ேதர் நிற்ப வயின்ெறா ம்

5

வ ந்தின மன்ெனம் ெப ந் ைற மரேன.

10

---------திைண ம்

ைற ம் மைவ. பரணர் பா ய .

உைர: ெவண்ெணல் அாிஞர் தண்

ைம ெவாீஇ - ெவண்ெணல்ைல ய க்கும்

ெதா வர் ெதாடக்கத்ேத இைசக்கும் தண் ைமேயாைச ேகட்டஞ்சி;கண் மடல்
ெகாண்ட தீந்ேதன் இாிய - க விடத்ேத ேதான் ம் மட ற் கட்டப்பட்
ந்த இனிய
ேதன் கூட் னின் ம் ேதனீக்கள் நீங்கியதனால்; கள்ளாிக்கும் குயம் -
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ேதனைடயி

ள்ள ேதைன வ த் க்ெகாள்

ம் குயவர் ேசாி ம்; சி

சின்மீன் சீ ம்

பாண் ேசாி - சிலவாகிய சி மீன்கைளப் பி த் ண் ம் பாண் ேசாி
ைடய;
வாய்ெமாழித் த ம்பன் ஊ
ரன்ன - தப்பாத ெமாழியிைன ைடய த ம்பன்
என்பான

ஊ

ைரப்ேபான்ற; குவைள

ண்கண் இவைள - குவைளப்

ப்ேபா

ம்

கண்கைள ைடய இம் மகைள; தாய் ஈனாளாயின ளாயின் - தாய்
ெபறாெதாழிந்தி ப்பாளாயின்; ஆனா

- அைமயாமல்; நிழல்ெதா ம் ெந ந்ேதர்

நிற்ப - மரநிழல் ேதா ம் ெந ய ேதர்கள் நிற்க; வயின்ெதா ம் - இடந்ேதா ம்,
ெசந் தல் யாைன பிணிப்ப - சிவந்த தைல ைடய யாைனகைளக் கட் தலால்; எம்
ெப ந் ைற மரம் வ ந்தினமன் - எம் ர்ப் ெப ந் ைறக் கணின்ற மரங்கள் ேவர்
ளங்கிப் ெபாி ம் ெகட்டன; எ -

.

ெநற்கதிர் ற்றிய வய ல் பல்வைகப் ள்ளினங்கள் கூ கட் வா மாத ன்,
அ வைடக்காலத்தில் அைவ ஊறின்றி நீங்குதல் குறித் ெநல்லாி ந் ெதா வர்
ெதாடக்கத்ேத தண் ைம இைசப்ப பண்ைட மர . வயல ேக நின்ற ெதங்கு
த ய மரங்களின் மட ற் கட் ய அதன் கூட் னின் ம் ேதனீக்கள்
தண்

ைமேயாைச ேகட்டஞ்சி நீங்கிவி தலால், ஆங்கு வா ம் குயவர்

ேதனைடையக் ைகக்ெகாண்

இனிய ேதைன வ த் க்ெகாள்வர் என்ப பட, "கண்

மடற் ெகாண்ட தீந் ேதன் இாியக் குயம் கள்ளாிக்கும்" என்றார், அாித்தல், வ த்தல்.
ேசாிையக் குயத் க்குங் கூட் க. குயவர் ேசாி குயம் எனப்பட்ட . ேவட்ேகாவ ட்
சிறந்ேதார்க்குப் ெப ங்குயம் என் சிறப்பித்தல் இைடக் காலத் ம் தமிழகத்
வழக்காக இ ந்த . சி வைல ெகாண் மீன் பி க்குஞ் ெசயைல மீன் சீ தல்
என்றார்.மன். ெப ைம. இனி இதைன ஒழியிைசயாக்கி, ஆனா
மன் எனக் கூட் ,
ஈனாளாயினளாயின் ஆனா மன்ெனன் ெகாண் ஈனா ெதாழிந்தி ப்பேளல்
இந்நிைல வந்

அைமயா ; அ

கழிந்த

என

ைரப்பி

ம் அைம ம்.

விளக்கம்: ெவண்ெணல் அாிபவர், அாியப் கு ன் தண் ைம ழக்கி ெநல்
வய ல் வா ம் ள்ளினங்கைள ஒப் வெரன்பைதச் சான்ேறார் "ெவண்ெணல் அாிநர்
தண்

ைம ெவாீஇப் பழனப் பல் ள்ளிாிய"(நற். 350) என ம், "ெவண்ெண லாிநர்

பின்ைறத் த ம் ம், தண்

ைம ெவாீஇய தடந்தா ணாைர" (அகம். 40) என ம்,

"ெவண்ெண லாிநர் ப வாய்த் தண்
(அகம். 204) என ம் கூ வ

ைம, பன்மலர்ப் ெபாய்ைகப் ப

காண்க. த ம்ப

ைடய ஊ

ள் ேளாப் ம்"

ர்

ம ங்கூர்ப்பட் னத் க்கு அண்ைமயில் இ ப்பெதன நக்கீரர் (அகம். 227)
கூ கின்றார். ேவட்ேகாவ ட் சிறந்ேதார்க்குப் ெப ங்குயம் என் பட்டந் தந்
சிறப்பிப்பைத, "இலாவா ணகவழிச் சாதக ெனன்

ம், குலாலற்ேகற்பப் ெப ங்குய
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ம ளி" (ெப ங். 4; 9:47-8) என்

ெகாங்குேவளிர் கூ வ

காண்க. ஈன்

வளர்த் விட்டைமயின், ஈனாளாயிைளயின் என்றார்.
-----------349. ம ைர ம தனிளநாகனார்
ேசாழநாட் உட்பிாி க ள் சிக்கல் நா என்ப ஒன் . இஃ இந் நாளில்
தி வா ர்க்குக் கிழக்கி ள்ள பகுதியாகும். இதன் தைல நகரம் சிக்கல் எனப்ப ம்
இக்காலத்தில் அ சிக்கல் என்ேற வழங்குகிற . சிக்கல் நாட் த் தைலநகரமாகிய
ெப ைம ைடைமயால் ெப ஞ் சிக்கல் என்ப பண்ைடநாைள வழக்கு. அதன்கண்
ம தனிளநாகனார் காலத்ேத ேவளாண் தைலமகெனா வன் இ ந்தான். அவைனப்
ெப ஞ் சிக்கல்கிழான் என்பர். அவ ைடய மகள் ெபண்ைம நலங் கனிந் ேவந்தர்
வி ம்பி ேவட்கம்
ெகாண் விளங்கினாள். அவைள மணக்க வி ம்பினாெனா
ேவந்தன. ெப ஞ்சிக்கல் கிழான் அவன்பால் தன் மகைள மணத்தற்கு ேவண் ம் நலம்
குைறந்தி ப்ப கண் மகட்ெகாைட ம த்தான். அதனால் இ வாிைடேய பைகைம
ேதான்றிற் . சினம் சிறந்த ேவந்தன் தன் தல் வியர்ைவையத் தன்
ைகேவலாற் ைடத் க் க ய ெசாற்கைளேய கூற ற்றான். ெப ஞ்சிக்கல் கிழா ம்
ேவந்தன வ மிகுதி யறிந்த பணிந் ெமாழிந்தடங்கா ெந ெமாழி
நிகழ்◌ித்தினான். இ வர் நிைலகைளம ம் ம தனிளநாகனார் கண்டார். "இவர்தம்
இயல் இ வாயின், இதற்ெகல்லாம் காரணம் இக்கிழான் ெபற்ற மகேளயாவாள்;
விறகிற் ேறான் ம் தீ விறைகேய யழிப்ப ேபால இவ் ாிற் பிறந்த இவள் இவ் ர்
அழிதற்குக் காரணமாயினள்" என இப் பாட் ன்கண் வ ந்திக் கூறி ள்ளார்.
திேவல் ெகாண்
தல்வியர் ைடயாக்
க ய கூ ம் ேவந்ேத தந்ைத ம்
ெந ய வல்ல பணிந் ெமாழி யலேன
இஃதிவர் ப வ மாயின் ைவெயயிற்
றாிமதர் மைழக்க ணம்மா வாிைவ
மரம்ப சி தீப் ேபால
அணங்கா யினடான் பிறந்த ர்க்ேக.

5

----------திைண ந் ைற மைவ. ம ைர ம தனிளநாகனார் பா ய . இ
ெப ஞ் சிக்கல் கிழான் மகண் ம த்த என்பர் இளம் ரணர்.
உைர: ேவல்

திெகாண்

தல்வியர்

இைலயால் தன் ெநற்றி வியர்ைவையத்

ைடயா - தன் ைகேவ ன் கூாிய
ைடத் ; ேவந்

க ய கூ ம் - ேவந்த

ேகட்டார் அஞ்சத் தக்க ெமாழிகைளக் கூறாநின்றான்; தந்ைத ம் ெந ய வல்ல
பணிந் ெமாழியலன் இவன் தந்ைத ம் ெந ெமாழிகைளத் தவாிப் பணிைவப்

ம்

22
லப்ப த் ம் ெசாற்கைளச் ெசால்

கின்றானில்ைல; இஃ

இவர் ப வம் - இஃ

இவர்கள் ெகாள்ைக யாகும்; ஆயின் - இதைன ஆரா ங்கால்; ைவ எயிற் அாிமதர்
மைழக் கண் அம்மா அாிைவ - கூாிய பற்கைள ம் அாிபரந் மதர்த் க் குளிந்த
கண்கைள ம் அழகிய மாைம நிறத்ைத

ைடய அாிைவயாவாள்; மரம்ப

சி

தீப்ேபால் - மரத்ைதக் கைட மிடத் த் ேதான் ம் சி தீ அம் மரத்ைதயழிப்ப
தான் பிறந்த ர்க்கு அணங்காயினள் - இவள் தான் பிறந்த ர்க்கு வ த்தம்
விைளவிப்பவ ளாயினாள் என்பதல்ல

ேவறில்ைல, எ -

ேபால,

.

மகட்ெகாைட ம க்கேவ, ேவந்தன் உள்ளத்தில் மகள் பாற் ெகாண்ட காதல் ற்றம்
பைகைமயாய்
கிவிட்டைமயின் ேமற் ெசயற்பா ம் ேபாேர எனத் ணிந்த
ெசய ம் சினந்த ெசால்
ைடயனானான் என்ப ேதான்ற, " திேவல் ெகாண்
தல்வியர் ைடயாக் க ய கூ ம்" என்றார். தந்ைத ம் அஞ்சாெநஞ்சினனாதல்
விளங்க "தந்ைத ம் ெந யவல்ல

பணிந்

ெமாழியலன்" என்றார். ப வம்,

ெகாள்ைக. மரக்கட்ைடையக் கைடந்தவழிப் பிறக்கும் தீ, தான் ேதான் ம் மரேம
எாிந்

ெக தற்குக் காரணமாவ ேபால், இவள் தான் பிறந்த ர் ெகட்

காரணமாயினன் என்பார், "மரம்ப
ர்க்" ெகன்றார். ேவந் ,

வ ந் தற்குக்

சி தீப் ேபால, அணங்காயினன் தான் பிறந்த

ைடயா கூ ம்; தந்ைத ம் ெமாழியலன்; இவர் ப வம்

இஃ ; ஆயின், இவன் தீப்ேபால ஊர்க்கு அணங்காயினள் எனக் கூட்
ெசய்க.

விைன

விளக்கம்: மகட்ெகாைட ம க்கப்பட்டவழி, ம க்கப்பட்டவ ம் ம த்தவ மாகிய
இ திறத்தா ம் ேபார் ெசய்தற்குச் சைமந்த கண்ட ம தன் இளநாகனார் இப்
பாட்ைடப் பா கின்றார்; மகட்ெகாைட விைழந்த ேவந்தன் உள்ளத்தில் நிலவிய
விைழ
ற் ம் ெவகுளியாய்ப் ேபார்க்கண் அவைனச் ெச த்திற் ;
ெகாைட ாிதற்குாிய தந்ைத ெகாள்ளிற்குாிய அைமதி விைழந்த ேவந்தன்பால்
இல்லாைம கண் ம த் , ம க்கப்பட்ட ேவந்தன் ேபார்க்ெக தைல யறிந்
சினங்ெகாண் ேபார்க்குச் சைமவானாயினன். "தந்ைத ம் ெந யவல்ல பணிந்
ெமாழியலன்" என்றதனால், மகட்ெகாைட ம ப்பவன் ேவந்தனல்லன் என் ம்,
ேவந்தன் மகட்ெகாைட நல்கும் மாண் ைடய கு யினனாதலால், அதற்ேகற்ப, "ெந ய
ெமாழிதல்" அவற்கு இயல்பாயிற் . "நிகர்த்

ேமல்வந்த ேவந்தெனா

கு , மகட்

பாடஞ்சிய மகட்பாற் காஞ்சி" (ெதால். றத். 24) என்பதற்கு இதைனக் காட் ய
இளம் ரணர், "இ
-----------

ெப ஞ்சிக்கல் கிழான் மகட் ெகாைட ம த்த " என்பர்.
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350. ம ைர ேமைலக்கைடக் கண்ணம் குத்தா ராயத்தனார்
ேமைலக்கைடய ெமன்ப ெதன்பாண் நாட்
ள்ளேதா ர். இவ் ர் நல் ைசச்
சான்ேறார் பலர் பிறந்த சிறப் ைடய . கைடயம் என்ப குைறந் கைடெயனச்
சு ங்கிற் . இப்ேபா ள்ள ேமற் கைடயம் கீழ்க்கைடயம் என்ற ர்கள் இைடக்
காலத்ேத "ேகானாட்

விக்கிரம பாண் ய நல்

ரான கைடயம்" (A. R. No. 522 of

1916) என் ம் "ேகானாட் க் கைடயம்" (A. R. No. 525 of 1916) என் ம்
வழங்கியைதக் கல்ெவட் க்களால் அறிகின்ேறாம். ேமைலக்கைடயத்தார் எனற்பால
ம ைரேயாைலக்கைடயத்தார் என ஏெட திேனாரால் பிைழக்கப் பட் ள்ள . இக்
கைடயத்ைதச் சார்ந்த ஒ கு யினர் ம ைரயிற்றங்கியி ந்தைமயின் அவர் ம ைர
ேமைலக் கைடயத்தாெரன வழங்கப் பட்டனர். ம ைர ேமைலக் கைடயத்தாரான
நல்ெவள்ைளயார் என்ற சான்ேறாெரா வர் நற்றிைண பா ய ஆசிாியன்மார்க ள்
ஒ வராகக் காணப்ப கின்றார். ம ைரக் கைடயத்தார் மகனார் ெவண்ணாகனார்
என்ெறா வர் கு ந்ெதாைகயிற் காணப்ப கின்றார். ஆக. கைடயத்தி
ந் வந்
ம ைரயிற்றங்கி வாழ்ந்த கைடயத்தார் கு சிறந்த நல் ைசப் லவைரப் ெபற்
ேமன்ைம ற் விளங்கினைம ெதளிவாகும். ண்ணம் குத்த ேபாாின்கண், கண்ணீர்
ெசாாிந்த நின்றாைரக் கண்ணம் குத்தாெரனப் பா ய சிறப் பற்றி இவர்
கண்ணம் குத்தாெரன் சான்ேறாரால் சிறந்ேதாதப்பட்டனர் ேபா ம் இவர
இயற்ெபயர் ஆயத்தனார் என்ப . மறக்கு ெயான்றில் வளர்ந்த மகெளா த்தி
தி மணத் க்குாிய ெசவ்வி திர்ந் சிறந்தி ந்தாளாக, அவைள மணத்தாற் ெபறல்
ேவண் ேவந்தர் பலர் அவ் ர்க்கு வந் ேபாகின்றவராயி ந்தனர். அவ ைடய
தன்ைனயர் இவள், " ைரயரல்ேலாைர வைரயலள்" என் ெகாண் மறங்கிளர்ந்
நின்றனர். ேவந்தர் மணக்ேகா ம் தன்ைனயர் மறமாண் ம் கண்ட ஆயத்தனார் இவள்
மார்பில் சுணங்கு பரந் ேவந்தர் உள்ளத்ைதக்கவர்ந்த ெகாள் தலால் மகள் ம த்தல்
ெபா ளாகப் ேபா ண்டதால் ஒ

தைல; இவ் ர்க் கிடங்கு ஞாயி

ேபாதிய காவல் வ யில்லன; அதனால் இவ் ர
பா
ள்ளார்.

ம் இஞ்சி ம்

நிைல யாதாகுேமா என இரங்கிப்

ர்ந்த கிடங்கிற் ேசார்ந்த ஞாயிற்
சிைதந்த விஞ்சிக் க வாய்
ர்
யாங்கா வ ெதா றாேன தாங்கா
ப மைழ
மி னிரங்கு ரசிற்
க மான் ேவந்தர் காைல வந்ெதம்
ெந நிைல வாயிற் ெகாட் வர் மாேதா
ெபா தா தைமகுவ ரல்லா ேபா ழந்
த
ரண் ன்பிற் றன்ைனய ேரந்திய
வ ேவ ெலஃகிற் சிவந்த ண்கண்

5

ெதா பிறழ் ன்ைக யிைளேயாள்
அணிநல் லாகத் த ம்பிய சுணங்ேக.

10
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-----------திைண ம்
உைர:
தளர்ந்த மதி

ைற மைவ. ம ைரக் கைடக்கண்ணம் குத்தா ராயத்தனார் பா ய .

ர்ந்த கிடங்கின் -

ர்ந் ேபான அகழியிைன ம்; ேசார்ந்த ஞாயில் -

ப்பிைன ம்; சிைதந்த இஞ்சி - இ ந்த மதிைல

ர் - பைகவர் ெசய்த அழிவால் வ ப்பட்ட பைழ

ைடய; க வாய்

ர்; தாங்கா

யாங்காவ

- ேபாைரத் தாங்காதாக ன் என்னாகுேமா; ப மைழ உ மின் இரங்கு
ஒ க்கின்ற ேமகத்தின் இ ேபால்

ழங்கும்

ெகால்

ரசின் -

ரசிைன ம்; க மான் ேவந்தர் -

விைரந் ெசல் ம் குதிைரகைள ைடய ேவந்தர்கள்; காைல வந் எம் ெந
வாயில் ெகாட்குவர் - எம் ைடய ெந ய நிைலைய ைடய வாயி ன்கண்

நிைல

சுற்றித்திாிகின்றனர்; ெபா தாதைமகுவரல்லர் - ம த்த வழி ேபார் உடற்றியன்றி
அைமயார் ேபால்கின்றனர்; அ

ரண்

ன்பின் தன்ைனயர் - அ கின்ற

மா பாட் க் ேக வாகிய வ யிைன ைடய தைமயன்மார்; ேபார் உழந்
வ ேவல் எஃகின் – ேபாைர ெவன்றி ண்டாகச் ெசய்

ஏந்திய

ைகயில் ஏந்திய வ த்த

ேவ ன் இைலேபால்; சிவந்த உண்கண் ெதா பிறழ் ன்ைக இைளேயாள் - சிவந்த
ைம தீட் ய கண்கைள ம் ெதா யான ைகயின் ன் ம் பின் மாக இயங்கும் ன்
ைகயிைன

ைடய இளமகள ; அணி நல்லாகத் ச் சுணங்கு அ ம்பிய - அழகிய

நல்ல மார்பின்கண் சுணங்கு ேதான்றிப் பரந்தன வானலான்; எ -

.

சுணங்கு அ ம்பியவாக ன், ேவந்தர் ெகாட்குவர்; அைமகுவரல்லர்.
ர்
தாங்காதாக ன் யாங்காவ ெகால் என மாறிக் கூட் விைன
ெசய்க.
இடந்ேதா ம் இ ந் ெபா வின்றி யி த்த ன் "க வாய்
ர்" என்றார். இம்
த் ர் வ பைடையத் தாங்காெதன்ப ெசால்லாமேல யைம மாயி ம்
ேவண்டாேத கூறிய "யாங்காவ ெகால்" என்பைத மிகுத் க் காட் தற்கு.
வைளகட்கு

ன்

ம் பின்

மாக இயங்குத ன், "ெதா பிறழ்

ன்ைக" எனப்பட்ட .

சுணங் க ம்பின ைமயின் மகட்ெகாைட ேவண் ேவந்தார் வாராதி த்த ம், மகண்
ம த்தவழிப்ேபார் ெசய்யாெதாழித ம் இலர் என்பார் "ெந நிைல வாயிற் ெகாட்குவ"
ெரன் ம், "ெபா தா தைமகுவரல்ல" ெரன் ம் கூறினார்.
விளக்கம்: ஞாயில், மதி ன

உ ப் . அதனிடத்ேதயி ந்

அகத் ேதாராகிய வில்

மறவர் றத்தார்ேமல் அம் மாாி ெபாழிவர். இஞ்சி, மதில், கிடங்கு, அகழ். கிடங்கும்
ஞாயி ம் இஞ்சி ம் சீாிய அரண்களாத ன், ேபார்க்குச் சைமபவர் இவற்றின்
வ யறிதல் தற் கண் ெசய்ய ேவண் வ பற்றி இவற்ைற ெய த்ேதா கின்றார். கு
வளங்குன்றி வ யழிந்தி த்தல் "க வாய்
ர்" என்றதனால் ெபறப்ப கிற .
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"எம்ெந நிைல வாயில்" என்ற , சிைதந்த இஞ்சி சூழ்ந்த எம்

ாின் ெந வாயில் வந்

இடவ
த ய வ கா கின்றனர் என்ப பட நின்ற . "ெகாட்குவர்" என்ற ,
மகட்ேகாடற் கண் இ க்கும் ெப ேவட்ைகயிைன ணர்த் கிற . "ெபா தா
அைமகுவரல்ல" ெரன்ற . இ திறத்தா ைடய உட்ேகா மாம். இைளேயாள்
ஆகத்தில் சுணங்கு அ ம்பினைமயின் ேவந்தர் ேவட்ட ம். இவ ைடய தன்ைனயர்
ேபார்க்குாியராத ம் நிகழ்த ன் அதைன ஏ வாக்கினர். கண்ணம் குத்தார்
ஆயத்தனார் என்பன இந்த ஆசிாியர் ெபயராயின.
--------351. ம ைரப் பைடமங்க மன்னியார்
ஒ கால் ஓாிடத்ேத நிகழ்ந்த ேபாாின்கண் தாைனத் தைலவெனா வன் தாேனந்திய
பைட
ம் ெகட்டபின்ன ம் பைகவெரா ெபா
ெவன்றியாற் கழ்
நி வினானாக, அவைனப் பைடமங்க மன்னினான் என் சிறப்பித் ப் பா ய
நலங்க திச் சான்ேறார் இந்த ஆசிாியைரப் பைடமங்க மன்னியார் என் வழங்கினர்
ேபா ம். இவர் ம ைரயில் வாழ்ந்த சான்ேறா ள் ஒ வர். இவ ைடய இயற்ெபயர்
த யன கிைடத்தில. இவர் வாைக ெயன் ம் ஊாில் வாழ்ந்த எயினன் என் ம்
தைலவனால் சிறப் ற ஆதாிக்கப்ெபற்றவர். மறக்கு த் தைலவன் மகெளா த்தி
ெபண்ைமநலங்கனிந் மணஞ் ெசய் ம் ெசவ்வி ெயய்தி விளங்கினாளாக, அவைள
மணம் ாிந் ேகாடல் குறி்த் ேவந்தர் பலர் மகட்ெகாைட ேவண் நின்றனர். அவள்
தந்ைதேயா அவர்கைள ம த்தான். அவர் தாைன பண்ணிப் ேபார்க்குச் சைமந்தனர்.
அ கண் ம ைரப் பைடமங்க மன்னியார், அப் ேபார் விைனயால் ஊெரய் ம் ேக
நிைனத் வ ந்தி இப் பாட்ைடப் பா
ள்ளார்.
ப மணி ம ங்கின பைணத்தாள் யாைன ம்
ெகா
டங்கு மிைசய ேத மா ம்
பைடயைம மறவெரா
வன்றிக் கல்ெலனக்
கடல்கண் டன்ன கண்ணகன் றாைன
ெவன்ெறறி ரசின் ேவந்த ெரன் ம்
வண்ைக ெயயினன் வாைக யன்ன
இவணலந் தாரா தைமகுவ ரல்லர்
என்னா வ ெகாறாேன ெதண்ணீர்ப்
ெபாய்க் ேமய்ந்த ெசவ்வாி நாைர

5

ேதங்ெகாண் ம திண் ஞ்சிைன
காம காஞ்சித் ஞ்சும்
ஏமஞ்சால் சிறப்பினிப் பைணநல்

10

ைனயிற்
ேர.

--------திைண ம்

ைற

மைவ: ம ைரப் பைடமங்க மன்னியார் பா ய .
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உைர: ப மணி ம ங்கின பைணத்தாள் யாைன ம் - ஒ க்கின்ற மணி கட்டபட்ட
பக்கத்ைத ைடய ப த்த காைல ைடய யாைனக
ேத ம் மா ம் - ெகா

நின்றைச ம் உச்சிைய

ம்; ெகா

ைடய ேதர்க

டங்கும் மிைசய
ம் குதிைரக

ம்; பைட

அைம மறவெரா
வன்றி - பைடக்கலேமந்திப் ேபார்க்கைமந்த ர டேன ெந ங்கி;
கல்ெலனக் கடல் கண்டன்ன - கல்ெலன் ம் ழக்கத்ேதாேட கூ ய கடைலக்
கண்டாற் ேபான்ற; கண்ணகன் தாைன - இடமகன்ற தாைனைய ைடய; ெவன்ெறறி
ரசின் ேவந்தர் - ெவன்ெறறிந்த ரசிைன ைடய அரசர்; என் ம் - எப்ேபா ம்;
வண்ைக எயினன் வாைக யன்ன - வள்ளன்ைம ைடயனாகிய எயினன்
என்பா

க்குாிய வாைக ெயன்

ெபண்ைம நலத்ைத; தாரா

ம் நகரத்ைதப் ேபான்ற; இவள் நலம் -இவள்

- தந்ைதயானவன் மணஞ்ெசய்

தாரா ெதாழியின்;

அைமகுவ ரல்லா - வறி அைமந் மீளார்; ெதண்ணீர்ப் ெபாய்ைக ேமய்ந்த ெசவ்வாி
நாைர - ெதளிந்த நீைர ைடய ெபாய்ைகயின் மீனன ேமய்ந்த ெசவ்வாி நாைர ெதளிந்த நீைர ைடய ெபாய்ைகயின் மீைன ேமய்ந்த ெசல்வாி நாைரகள்; ேதங்ெகாள்
ம தின் ஞ்சிைன ைனயின் - ேதன் ெபா ந்திய ம தமரத்தின் ெவா கூ ய
கிைளகளில் தங்குதைல ெவ ப்பின்;காம

காஞ்சி

ஞ்சும் - அழகிய

காஞ்சிமரத்தின்கண் உறங்கும்; ஏமம் சால் சிறப்பின் இப்பைண நல்

ர் - காப்பைமந்த

சிறப்பிைன ைடய நல்ெசய் வயல் வளம் நிைறந்த இந்த ர்; என்னாவ
என்னவாகுேமா, ெதாிந்திலேத; எ -

ெகால் -

.

ேவந்தர் பலராத ன், அவர் தாைனக ம் பலவாயின; ஆதலால் கடல் கண்டன்ன
தாைன என்ப பன்ைமவிைனயான்
த்தார். கடல் கண்டன்ன தாைனைய ைடய
ேவந்தர் அைமகுவரல்லர்; நல்
ர் என்னாவ ெபால் எனக் கூட் விைன
ெசய்க. ெபா ள் வளம் குன்றிப் ெப வறம் உண்டாகியேபா ம் தன் வண்ைமயில்
எயினன் குன் வதிலன் என்பார், "என் ம் வண்ைக ெயயினன்" என்றார்.
தாரானாயின் என்ப தாரா என நின்ற . த தற்குாிய விைன தலாகிய தந்ைத
வ விக்கப்பட்ட . ெசவ்வாி நாைர நாைரயினத் ள் ஒன் ; "நந்
ெசவ்வாி க ம்" (பதிற். 23) என் சான்ேறார் கூ வ
இன்பம் அைமந்த வாழ்க்ைக மாம்.

நாைரெயா

காண்க. ஏமஞ்சால் சிறப் -

விளக்கம்: மிைசய ேதர், மிைசெயன் ம் ெபயர யாகப் பிறந்த ெபயெரச்சக் குறிப்
ேதெரன் ம் ெபயர் ெகாண்ட . நால்வைகப் பைட ள் யாைனப்பைட
சிறப் ைடயெதன்ப பற்றி அதைன ெய த் ேதாதினார். வன்றிெயன் ம்
விைனெயச்சம் அன்னெவன்
எயிைன◌ுக்குாிய

ம் விைனக் குறிப் க் ெகாண்ட . வாைக,

ர். வாைகப் பறந் தைல, வாைகப் ெப ந் ைற என்பவற்றின்
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ேவ : இவ் வாைகக்குாிய எயினன், ஏைன ஆய் எயினனின் ேவறாவான். இந்த வாைக
ம ைர நாட் ல் உள்ள நாளிற் சிறப்ெபய்தி ந்த . பைட மங்க மன்னியார ஊ ம்
இவ்வாைகயாகலாம். தாராதைமகுவரல்லெரன ஒ ெதாடராகக் ெகாண் ெகாள்ளா
ெதாழியார் என்ற ெமான் .நாைர ஞ்சிைன ைனயின் காஞ்சிக் சிைனயிற்
ஞ்சும் சிறப்பிைன ைடய நல் ெரன ேவண்டா கூறிய . மகண் ம த்தவழி
நிக ம் ேபாரால் அவ் ர் பாழ்ப வ குறித் இரங்கிக் கூறிய . இக்க த்ேத பற்றி
"என்னாவ ெகால்" என்றார். பைடயைம மறவர் என்பதற்குப் பைழய ைரகாரர்.
"பைடக்கலத் ெதாழிலைமந்த ரர்" ( றம். 72 உைர) என்ற உைரப்பர். நிைற ைடய
தாைனக்கு யாைன த ய நான்கும் நிரேல நன்கைமவ சிறப் : "ெந நல்
யாைன ந்ேத மா ம்; பைடயைம மறவ ம் உைடயம்" ( றம். 72) என்
கூறவ காண்க.

பிற ம்

---------352. பரணர்
மகட்ெகாைட ேவண் ய ேவந்தன் தந்ைதக்கு மிக்க ெசவ்வந் த வதாக
ைரத்தானாக, ெந ந்தைகயாகிய தந்ைத ம த்தேல ெபா ளாகக் ெகாண்டான்;
ெகாைடக்குாிய மக ம் ெபண்ைம கனிந் சுண்ஙகு பரந்த மார் டேன கதிர்த்
விளங்கினாள்; இவள் தன்ைனயர் தா ம் ேபார்ெவறி ெகாண் நின்றனர். இதைனக்
கண்ட ஆசிாியர் பாணர் இப் பாட் ைனப் பா
ள்ளார். உைற ாில் வாழ்ந்த தித்தன்
என்ற வண்ைமேயான்பால் பரணர்க்குப் ேபரன் ண் . இப் பாட் ப் ெபாி ம்
சிைதந்தி த்த ன் ெபா ண்
இனி விளங்கவில்ைல.
ேதஎங்ெகாண்ட ெவண்மண்ைடயான்
ங்கு ைல.............கறக்குந்
அவல்வகுத்த பசுங்குைடயாற்
தன் ல்ைலப் ப்பறிக்குந்
ஆம்பல் வள்ளித் ெதா க்ைக மகளிர்
குன்ேறறிப் னற்பாயிற்
றவாயாற் னல்வைர ந் .............

5

.............ெநாைடநறவின்
மாவண் த்தன் ெவண்ெணல் ேவ
உறந்ைத யன்ன ைரசா னன்கலம்
ெகா ப்ப ங் ெகாளாஅ ென ந்தைக யிவேள
விாிசிைனத் ணர்ந்த நாகிள ேவங்ைகயிற்
கதிர்த்ெதாளி திக
ண்பல் சுணங்கின்
மாக்கண் மலர்ந்த மைலய டன்ைன ம்

10

சி ெகா

15

ைள ம் ரவிெயா ..........
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................யாேர.
-------திைண ம்

ைற

மைவ. பரணர் பா ய .

உைர: ேதஎங்ெகாண்ட ெவண் மண்ைடயான் - கள் நிரம் பக்ெகாண்ட ெவள்ளிய
மண்ைடயின்கண்;

ங்கு

ைல ... கறக்குந்

- ப த்த ம யில் ...கறக்கும்; அவல்

வகுத்த பசுங்குைடயால் - பள்ள ண்டாகச் ெசய்யப்பட்ட பசிய ஓைலக் குைடயில்;
தல் ல்ைலப் ப்பறிக்குந் - தவிடத்ேத மலர்ந்த ல்ைலப் க்கைளப்
பறிக்கும்;ஆம்பல் வள்ளித் ெதா க்ைக மகளிர் - ஆம்ப

ன் தண்டால ெசய்யப்பட்ட

வைளயணிந்த ைகைய ைடய மகளிர்; குன்ேறறிப் னல் பாயின் - மணற்குன்றின்
ேமேலறி நீர் நிைலயில் விைளயாடப் பாய்வாராயின்; ற வாயால் னல்வைர ந்
றத்ேத நீர் ெச◌்ல்

தற்குாிய ேகா யில் வழிந்

-

நீங்கும்; ......... ெநாைட

நறவின் ............ விைலப் ெபா ட்டாகிய கள்ளிைன ைடய; மாவண் தித்தன் - ெபாிய
வண்ைமைய ைடய தித்தன ; ெவண்ெணல் ேவ

உறந்ைத யன்ன - ெவண்ெணல்

வயல்கள் ேவ யாகச் சூழ்ந் ள்ள உைற ைரப்ேபால;உைரசால் நன் கலங்
ெகா ப்ப ம் - கழ் நிைறந்த நன்கலங்கள் பவவற்ைறக் ெகா க்க ம்; ெந ந்தைக
ெகாளா அன் ெந ய தைகைமயிைன ைடய தந்ைத அவற்ைறக் ெகாள்ளானாயினான்;
இவள் - இம் மகள் தா ம்; விாி சிைனத் ணர்ந்த நாகிள ேவங்ைகயின் - விாிந்த
கிைளயிடத் க் ெகாத் க் ெகாத்தாகப் த் ள்ள இைளய ேவங்ைக
மரத்திைனப்ேபால; கதிர்த்
கின்

ஒளி திக ம் - கதிர்விட்

ஒளி ெசய் ம்;

ண்ணிய பலவாகிய சுணங்கு பரந்த; மாக்கண் மலர்ந்த

ண் பல் சுணங்

ைலயள் - காிய கண்

ேதான்றிய ைலைய ைடயளாயினாள்; தன்ைன ம் - தைமய ம்; சி ேகால்
உைள ம் ரவிெயா - சி ேகா க்கு வ ந் ம் குதிைரக டன் .........யாேர ........
யாவர்; எ -

.

மண்ைட, கள்

த

யன

ண்டற்குாிய மட்கலம். மைனேயாைல யால்

உட்குைடவாகச் ெசய்யப் வ பற்றி, "அவல் வகுத்த பசுங்குைட" என்றார்.
ெகா
தள

ல்ைல யன்ைம ேதான்ற, " தல்

ல்ைல" ெயனப்பட்ட . இதைனத்

ல்ைல ெயன்பர். நீர்நிைலகளில் மிக்கு அதைனப் " றவாய்" என்றார்;

மதெகன் மாம். உைற ர், உறந்ைதெயன வ வ

ம உ; "ெநாச்சி ேவ த் தித்தன்

உறந்ைத" (அகம். 122) என வ தல் காண்க. வள்ளி - வைள.
விளக்கம்: இப் பாட் இைடயிைடேய சிைதந்தள்ள . சிைதந்த வற் ள் சிற்சில்
ெசாற்கேள கிைடத் ள்ளன. பைழய தமிழ்ச் ெசல்வர் மைனகளில் அழிந்தனேபாக
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ஒழிந்த ஏ கைளக் கா ம் வாய்ப் ேநாில் சிைதந்தைவ கிைடப்பி ங்கிைடக்கும்.
இதன்கண் அ கள் சில சிைதந்தி த்த ன் விைன
காண்ப இயலவில்ைல.
ேதஎம், ேதன், ேதன் ேகாடற்குாிய ெவண்மண்ைடயில் ஆவின்பால் கறக்கப்ப ம்
ேபா ம். பைனேயாைல, ெதங்கிண் ஓைல ெயன்றிவற்றால் உட்குைடவாகச் ெசய்யப்
பட்டைவ பசுங்குைட ெயனப்பட்டன. அவற்ைற உண ண்டற்குப் பயன்ப த் வ
பண்ைடேயார்

ைறெயனி

ம், ஈண்

அ

ல்ைலப்

ப்பறித்தற்குப்

பயன்ப ்கிற . குன் , மணலாலாகிய ெசய்குன் . மணற்குன்ேறறி நீாிற் பாய்ந்
விைளயாட்டயர்தல் பண்ைடநாைள இைளயர் விைளயாட் .குன்ேறறிப் பாய்தலால்
நீர்நிைலயி ள்ள நீர் அைலந்
றத்ேத நீர் ெசல் ம் வாய் வழியாக வழிந்ேதா ம்
என்பார், "குன்ேறறிப் னல் பாயின் றவாயாற் னல் வைர ந் " என்றார். உறந்ைத,
உைற ாின் ம உ: ெபாைறயா
றந்ைதெயன வ தல்ேபால. உைற ர்
ேசாழராட்சிக்கு வ

ன் தித்தன்

த ய ெசல்வர் பா காப்பி

ந்தைமயின்,

தித்தன் ........ உறத்ைத ெயன்றார். உறந்ைதயன்ன உைரசால் நன்கலன் என்ற ,
உறந்ைதநகர் லவர் பா ம் கழ் பைடத்ததாக ன், அப் க ைடைம ெவறிப்பட,
"உைரசால் நன்கல்" ெயன் விதந்

கூறினார். ெகாள்ளாைமக்ேக

த்ந்ைதபா

ள்ள

ெந ந்தைகைம ெயன்பார், "உறந்ைத யன்ன உைரசால் கலம்" என்றார். நாகிள்
ேவங்ைக, மிக்க இளைமைய ைடய ேவங்ைக.
----------353. காவிாிப் ம்பட் னத் க் காாிக்கண்ணனார்
ேவந்தர் கு த்ேதான்றல் ஒ வன் இளமகெளா த்தியின் ெமய்ந் நலங்கண்
அவள்பால் தன் க த்ைதச் ெச த்தி அறிவழிந் நின்றான். இைடயில் ேமகைல ம்
தைலயிற் ெபாற்கண்ணி ம் அணிந் தன் மைனப்ெபய்ம் மணல்
ற்றத்தில்இனிதிங்கிய அவள இனிய காட்சி அவைள மணந் ெகாள்ள
ேவண் ெமன்ற ேவட்ைகைய அவள் உள்ளத்ேத எ ப்பிற் . அவன் தான்
ஊர்ந் வந்த ேதைர ஒ
ைடயில் நி த்திச் சான்ேறாராகிய காவிாிப் ம்பட் னத் க்
காாிக்கண்ணனாைரக் கண் அவைரத் தன் ெபா ட் மகட்ேபசி வ மா தன்
கண்ணாற் குைறயிரந் நின்றான். ெவள்ைளப்பார்ைவயால் தன்ைன ேநாக்கிய அவள்
உள்ளக்குறிப்ைபேயாரந்த சான்ேறார், "அண்ணால் இவள் யாவர் மகள் என்
வின கின்றாய்; இவள் ஒ ெதால்கு மன்னன் மகள்; மகட்ெகாைட ேவண்
ன்னால் ேவந்தர் பலர் வந் ெகாைட ம க்கப்பட் ச் ெசன்றனர். அ காரணமாக
நிகழ்ந்த ேபாைர ெவன்றி ண்டாத நடத்திய இவள் தைமயன்மார் இன் ம் அப்
ேபார்ப் ண்ணாறா
ண்ணிைட ைவத்த பஞ்சிெயா விள்ஙகின்றனர். அவர்
காண்பதற்ேக அச்சம் த பவராக இ ப்பர், கண்" என்
ஆசில் கம்மியன் மாசறப் ைனந்த

இப் பாட்டாற் கூறி ள்ளார்.
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ெபா ஞ்ெசய் பல்கா சணிந்த வல்குல்
ஈைகக் கண்ணி யிலங்கத் ைதஇத்
த மண யல்ேவாள் சாய ேனாக்கித்
தவிர்த்த ேதைர விளர்த்த கண்ைண
வினவ லானா ெவல்ேபா ரண்ணல்
யார்மக ெளன்ேபாய் கூறக் ேகளினிக்
குன் கண் டன்ன நிைலப்பல் ேபார்
நாட்கடா வழித்த நனந்தைலக் குப்ைப

5

வல்வி ைளயர்க் கல்குபத மாற்றத்
ெதால் கு மன்னன் மகேள ன்னாட்
கூறி வந்த மா
ேவந்தர்க்கு

10

...........................
ெச வா ழக்கிக் கு தி ேயாட் க்
க வாய் ேபாகிய திவா ெயஃகெமா
பஞ்சி ங் கைளயாப் ண்ணர்
அஞ்சுதக ைடயாிவ டன்ைன மாேர.
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-----திைண ம்

ைற

மைவ. காவிாிப் ம்பட் னத் க் காாிக்கண்ணனார் பா ய .

உைர: ஆசில் கம்மியன் மாசறப் ைனந்த - குற்றமில்லாத ெபாற் ெகால்லன் ப தறச்
ெசய்த; ெபாலஞ்ெசய் பல்காசு அணிந்த அல்குல் - ெபான்னாலாகிய பல மணியணிந்த
ேமகைல ம்; ஈைகக் கண்ணி இலங்கத்ைதஇ - ெபான்னாற் ெசய்த கண்ணி ம்
விளக்க ற ஒப்பைன ெசய் ெகாண் ; த மணல் இயல்ேவாள் சாயல் ேநாக்கி - தி
ெகாணர்ந்

பரப்பப்பட்ட மண

தவிர்த்த ேதைர - ெசல்லா
ெவ

ன்கண் நடந்

ெசல்பவ

ைடய சாயைல ேநாக்கி;

நி த்திய ேதைர ைடயனாய், விளர்த்த கண்ைண

த்த பார்ைவயிைன ைடயனாய்; வினவலானான ெவல்ேபார் அண்ணல் -

ேகட்டல் அைமயாத ெவல்
யார் மகள் என்

ம் ேபாைர ைடய தைலவ; யார் மகள் என்ேபாய் - இவள்

ேகட்கின்றாய்; இனி கூறக் ேகள் - இப்ெபா

கூறக்ேகட்பாயாக; குன்

யான்

கண்டன்ன நிைலப் பல் ேபார் - மைலையக்

கண்டாற்ேபான்ற நிைலயிைன ைடய பல ெநற்ேபார்கைள; நாள் கடா அழித்த
நனந்தைலக் குப்ைப - நாட்காைலயில் அழித் க் கடாவிடப்பட்ட இடத்திற் குவிந்த
ெநல்ைல; வல்வில் இைளயர்க்கு அல்கு பதம் மாற்றா - விலய வில்
நா

ணவாக நல்குவதில் மா தல் இல்லாத; ெதால் கு

ரர்க

க்கு

மன்னன் மகள் -

பைழைமயான கு கள் நிைறந்த ர்க்கு ேவந்தன் மகளாவாள்; ன்னாளில் மக்ட
ெகாைட ேவண் வந்த ெபாிய திய ேவந்தராகிய சான்ேறார்க்கு - ெச வாய்
உழக்கிக் கு தி ேயாட் - ேபார்க்களத்தில் பைகவைரக் ெகான் அவர்
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கு திையயாறாக ேவாடச் ெசய் ; க வாய் ேபாகிய - வாய்ம ந்
வாய் எஃகெமா

- கூாிய வாைய ைடய வா

வ ப்பட்ட;

தி

ட ேன; பஞ்சி ம் கைளயாப் ண்ணர் -

சீைல நீக்கப்படாத ண்ைண ைடயராய்; அஞ்சு தக

உைடயர் கண்டார் -

அஞ்சத்தக்க தகுதிப்பாட் ைன ைடயரா யிரா நின்றார்; இவள் தன்ைனமார் இவ

ைடய தைமயன்மார்கள்; எ -

தனக்குாிய ெதாழிைலக் குற்றமற

.
ணர்ந்த ெபாற்ெகால்லைன "ஆசில்

கம்மியன்" என் ம், எனேவ அவன் ைன ம் ெபாற்பணி ப தறவியன்றதா
ெமன்றற்கு "மாசறப் ைனந்த" என் ம் கூறினார். அல்கு டத்ேத பணியப்ப ம்
ேமகைல, அல்குெலனப்பட்ட ; "பால்காசு நிைரத்தசில்கா ழல்குல்" (

கு. 16)

என் சான்ேறார் வழங்குவ காணக். த மணல், தி ெகாணர்ந்
பரப்பப்பட்டமணல். மகள சாயல் ெவல்ேபாரண்ண ன் கண்ைணக் கவர்ந்
கு த்ைதப் பிணித்த ன், அவள் ேதைர நி த்திக்ெகாண்ைடைமேதான்ற, "சாயல்
ேநாக்கித் தவித்தேதைர" ெயன்றார். மலர்ந்தேநாக்கமின்றி ைமயல் ேநாக்கங்ேகாட ன்,
"விளர்த்த கண்ைண" ெயன்றார். மாற்றா-வழங்கு தைல இல்ைலெயன்
ேபாாிற் பட்ட ண் இன்

நீக்காத.

ம் ஆறிற்றல் ெவன்றற்கு, "பஞ்சி ம் கைளயாப் ண்ணர்"

என் ம், அதனால் அவர் அஞ்சுதக ைடயெரன் ம் குறித்தார்.
விளக்கம்: இ கட்பாற்காஞ்சியாத ன், மகள மாண் ம் அவைளக்ேகாடற்கு
வி ம் ேவான் இயல் ம் ெகாைடக்குாியமரபினரான தந்ைததன்ைனயர் இயல் ம்
ைறேய கூற ற்ற ஆசிாியர்காாிக் கண்ணனார் மகள மாண்ைப இய ம் சாய ம்
காட் இன்
த் கின்றார். அவள் இைடயில் அணிந்தி ந்த ேமகைல பல்காசு
நிைரயாகத் ெதா க்கப்பட் ள ெதன் ம், தைலயிற் சூ யி ந்த ெபாற்கண்ணி இனி
விளங்கப் ைனயப்பட் ளெதன் ம் கூற ற் , ேமகைலயி ள்ள காசுகள் ைகத்திறன்
வல்ல கம்மியனால் ெசய்யப்பட்டைவ ெயன்பாராய் "ஆசில் கம்மியன் மாசறப் ைனந்த
ெபாலஞ்ெசய் பல்காசு"என்றார்.இதனால் அவள ெசல்வமிகுதி ம்
சுட் யவாறாயிற் .
மணல் பரப்பிய ற்றத்தில் இைடயி ம் தைலயி ம்
ேமகைல ம் ெபான்னங்கண்ணி ம் ெபாற் டன் திகழ அன்னத்தின் நைட ம் மயி ன்
சாய

ம்ெகாண்

காட்சியளித்தைம குறிப்பாராய், "த மண

யல்ேவாள் சாயல்

ேநாக்கி" என்றார். த மெமா யல் ேவாள் என் ம் பாட ண் ; இளைமக்குாிய
பண் ம் ெசய ம் ெகாண் இயல்ேவாெளன்ப அதற்குப் ெபா ள். ெபா ட்குாிய
குண ம்ெசய ம் த மெனமப்ப ம். இயல்கண் ெசல தவிர்த்தச் சாயல்கண்
க த்திழந்தானாயி

ம் மறமாண் ைடயன் அம்மகள் ேவட்டைமந்தன் என்பார்,

ெவல்ேபாரண்ணல்" என் சிறப்பித்தார். இதனாற் பய்ன, க திய
க்கும்
கட்டாண்ைம ைடயன் என்ப . ெகாைடக்குாிய மரபிைன ைடய தந்ைத ெதால்கு
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மன்னன் என்ற , கு நன்குைடைம சுட் யவா .
வாைய ைடய ேவல்.

திவாய் எஃகம், கூாிய

-------354. பரணர்
மகள் ம த்த காரணமாக ஒ ர்த் தைலவன்மகள்ேவண் வந் ம க்கப்பட்ட
ஏைனத்தைலவெரா ேபார்ெசய் ேவண் ய நிைல எய்திற் . அதனால் அவன்
தனக்குாிய தாைன மறவ டன் தன் ேவைல நீர்ப்பைட ெசய்தலாகிய
மண்

மங்கலத்ைதச் ெசய்ய

ற்றான். இதைனயறிந்த ஆசிாியர் பரணர்,

மணத்திற்குாிய இந்த மடந்ைதயின் ேநாக்கம் இவ் ர்க்கு நலஞ் ெசய்தேதயன்றி, ேக
உண்டாதற்கும் ஏ வாயைம ம் ேபா ம் என வியந் வ ந்திய இப் பாட் ைனப்
பா
ள்ளார்.
அைரசுதைல வாி மடங்க லானா
நிைரகா ெழஃக நீாின் ழ்கப்
ைரேயார் ேசர்ந்ெதனத் தந்ைத ம் ெபயர்க்கும்
வயலமர் கழனி வாயிற் ெபாய்ைகக்
கயலார் நாைர ைகத்த வாைள
னலா மகளிர் வளமைன ெயாய் ம்
ஊர்கவி னிழப்ப ம் வ வ ெகால்ேலா
சுணங்கணிந்ெதழி ய வணந்ேதந் திள ைல
ங்கிைறப் பைணத்ேதாண் மடந்ைத

5

மான்பிைண யன்ன மகிழ்மட ேநாக்ேக.

10

--------திைண ம்

ைற

மைவ. பரணர் பா ய .

உைர: அைரசு தைலவாி
வாி

ம் அடங்கல் ஆனா -

ம் அடங்குதலைமயாத; நிைரகாழ் எஃகம் நீாின்

ேவந்தர் ேநர் நின்

ெபார

ழ்க - நிைரத்த காம்பணிந்த

ேவைல நீர்ப்பைட ெசய்தற்ெபா ட் ; ைரேயார் ேசர்ந்ெதன - சான்ேறார்களாகிய
உயர்நத்

ரர்கள் வந்

ெகாக்கனராக; தந்ைத ம் ெபயர்க்கும் - தந்ைதயாகிய

தைலவன் நீர்நிைலக்குச் ெசல்ல வி க்கின்றான்; வயலமர் கழனி வாயிற் ெபாய்ைக வயல்கள் ெபா ந்திய கழனி கட்கு வாயிலாகிய ெபாய்ைகக்கண்; கயலார் நாைர
உைகத்த வாைள - களல்மீனன ண் ம் நாைரயால் ரத்தப்பட்ட வாைளமீைன;
னலா மகளிர் வளமைன ஓய் ம் நீாில் விைளயாட்டய ம் மகளிர் பி த் த் தம்
வளவிய மைனக்குக் ெகாண் ெசல்

ம்; ஊர் கவினிழப்ப ம் - ஊர் தன் ெபா விழந்
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ெகட ம்; வ வ

ெகால் - வ ம் ேபா

ம்; சுணங் கணிந்

எழி ய அணந்

இள ைல - ேதமல் பரந் உயர்ந்த அண்ணாந் நிற்கும் இள ைல ம்;
இைறப் பைணத் ேதாள் - ெப த்த சந் ெபா ந்திய ங்கில் ேபா ந்
ேதாைள

ஏந்
ங்கு

ைடய, மடந்ைத மான் பிைணயன்ன மகிழ்மட ேநாக்கு - மடந்ைதய

பிைணமான்ேபா

ம் ம ண்டமடவியேநாக்கம்; எ -

.

எஃகம்நீாின் ழ்கப் ைரேயார் ேசர்ந்ெதனத் தந்ைத ெபயர்க்கும்; மடந்ைத
மடேநாக்கு ஊர்கவின் இழப்ப ம் வ வ ெகால் எனக் கூட் விைன
ெசய்க.
அைரெசனப் ெபா ப்படக் கூறினைமயின், உயர்ந்த

ேவந்தர் என்ப

ெகாள்ளப்பட்ட . ைரேயார், ேபார் விைனயாற் கழ் ேமம்பட்ட சான்ேறார்.
சான்ேறாைர
மண்

ன்னிட்

மண்

மங்கலம்; வாண்மங்கலம்

மங்கலம் ெசய்

மர . ேபார் ெதாடங்கு ன்,

த யன ெசய்வ

பண்ைடேயார் ேபார்த் ைற

இயல் . வயல், ெபா ; ேபாற ன், வாயிெலனப் பட்டெதன் மாம். மடந்ைதயின்
மடவியேநாக்கு, ஊர்க்குப் ெபா

விைனச் ெசய்வேதயன்றிக் ேகட் ைனச்ெசய்தற்கும்

ஏ வாயிற்ெறன நிற்ற ன், உம்ைம, எச்சப்ெபா ட் , நாைரக்கு அடங்கா ேதா ம்
வாைள, மகளிர் விைளயா ம் நீர்நிைலக்கண் ைகப்பற்றப்ப வ ேபால ன்னாள்
ெப ேவந்தர்கட் காியவளாயி ந்த இம் மடந்ைத ஊர்கவினிழப்பப்பிற ேவந்தர்
ைகப்ப வள்ேபா ம் என இைறச்சி ேதான்றியவா காண்க.
விளக்கம்: மகள் மணத்திற்குாிய ெசவ்வி ெயய்தினைம ம், மகட்ெகாைட ேவண்
ேவந்தர் வந்தைம ம், ெகாள்ளற்குாிய நிர

ைடைம அவர்பால் இன்ைமகண்

ெகாைடக்குாிய மரபின் தந்ைத தன்ைனயர் மகண் ம த்தைம ம், அதனாற்
சினங்ெகாண்ட ேவந்தர் ேபார்க்குச் சைமந்தைம ம்
எ த்ேதாதாராயி ம்,தந்ைத" ைரேயார் ேசர்ந் வர நிைரகா ெழஃகம் நீாின் ழ்கப்
ெபயர்க்கும்" என்றதனால் ெபறப்பட்டன. அைரசு தைலவாி ம் அவைரத் தாக்கி
ெயறி ம் வைகயால் ேமம்பட் நிற்பதன்றி அவர்க்கு தைலவாி மடங்கலானா"
என்றார். இனி, மடங்கலானா என் எஃகத்தின் ெசயலாக்கி, தந்ைதயின் மடங்காத்
தன்ைமைய அதன்ேமேலற்றிக் கூறிதாகக் ெகாள்ளி ம் அைம ம். மடந்ைதயின்
மடேநாக்கம் மான்பிைணய ேபாலம ண்ட ேநாக்கமாயி ம் காண்பார்க்கு மகிழ்ைவ
விைளக்கும் என்பார் "மடந்ைதமான்பிைன யன்ன மகிழ்மட ேநாக்கம்" என் ம், எனேவ
இத்ைதகய ேநாக்கம் இவ் ரவர்க்கு இன்பத்ைதச் ெசய்வேதா , நிகழவி க்கும்
ேபாரால் ன்பத்ைத ம் விைளவிக்கின்றேத. இஃெதன்ைன ெயன்றற்கு "ஊர்கவின்
இழப்ப ம் வ வ ெகால்ேலா" என்றார். ஊர்க்கு அர ம் ஆக்க மாதற்குாிய
ேநாக்கம் கவின் இழப்ப ம் வ ேமா என்
எதிர்மைற மாம்.
-------------

ெகாள்

மிடத் , உம்ைம
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355. க மான் கிள்ளி
இப் பட் ச் சிைதந்

பா ேனாராதல் பாடப்பட்ேடாராதல் இன்னாெரன்றறிய-

வாராதப ள்ள . இதன் இ தியில், அச்சுப்ப யி ம் ைகெய த் ப்ப யில்
இரண்ட கள் மிகுதியாகக் காணப்ப
ம் ெபா ண்
காட் ம் அ கள்
காணப்படவில் ைல. கிைடத்தவற்றின் இ தியில் க மான்கிள்ளி ெயன்ற ெபயர்
காணப்ப்டடைமயின், அஃ ஈண் க் குறிக்கப்பட்ட . இ
ம் மகண் ம த்தல்
காரணமாக நிகழ வி க்கும் ேபார் குறித் ஒ சான்ேறாராற் பாடப் ெபற் ளெதன்ப
ெதளி . இைடக்காலத் தமிழ் நன்மக்கள் தங்கள் ெபறல ம் தமிழிலக்கியப் ெப ஞ்
ெசல்வத்ைதப் றக்ணித் ச் சீரழிந்ததற்கு இ
ேமார் எ த் க் காட்டாக
இலங்குகிற .
மதி ஞாயி ன்ேற கிடங்கும்
நீஇ ாின்ைமயிற் கன் ேமய்ந் க ம்
ஊர நிைலைமம மி ேவ மற்ேற
எண்ணா ைமயலன் றந்ைத தன்ைனயர்
கண்ணார் கண்ணிக் க மான் கிள்ளி

5
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உைர:மதி

ைற

மைவ...............

ம் ஞாயில் இன்

- இவ் ர் மதி

இல்ைல; கிடங்கும் நீஇர் இன்ைமயின் கன்

க்கும் அதன் உ ப்பாகிய ஞாயில்

ேமய்ந்

உக

ம் - அகழியி

ம்

நீாில்லாைமயால் கன் கள் ேமய்ந் திாி ம், ஊர காப் நிைல இத்தைமயாக ள ;
தந்ைத எண்ணா ைமயலன் - இம் மக ைடய தந்ைத ம் இதைன ெயண்ணாைமக்
ேக வாகிய மயக்கத்ைத ைடயன்; தன்ைனயர் - இவ ைடய தைமயன்மார்;
கண்ணார் கண்ணிக்க மான கிள்ளி - கண் க்கு அழகுநிைறந்த ஆத்திமாைல ம்
விைரந்
மதி

ெசல்

ம் குதிைரகைள

க்கு ஞாயி

ைடய கிள்ளி;.......... எ -

ம் அகழிக்கு அர

ம் வ த வனவாக ன் அைவ

அரணாகாைமயான் இவ் ர் பைகவர் ைகப்பட்டழிவ
நிைலைம

ஒ

தைல ெயன்பார், "ஊர

மி ேவ" என்றார். தந்ைத, இடத்தின் வ யின்ைம ேநாக்கி மகட்ெகாைட

ேநராைமயான், "எண்ணாைமயல்" னானான்.
-----------

.
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356. கைதயங் கண்ணனார்
இக் கண்ணனார் கைதயன் என்பா ைடய மகனாவர். கைதயன் என்பவர் ெபயரால்
கைதயன்கு ெயன்ேறார் ஊ ம் பாண் ய நாட் ல் உண் . அ ேவ பின் கதவங்கு
ெயன ம வித் தி த்தி ர் ட்டத் க் கதவங்கு (A. R. No. 183 of 1935-36) எனத்
தி ப் த் ர்க் கல்ெவட் க்களில் வழங்குகிற . கண்ணாெரன்ற ெபய ைடய
சான்ேறார் பலர் உளராத ன், அவாின் ேவ ப த்த இவர் கைதயங் கண்ணனார்
எனப்பட்டனர். இவைரத் தாயங் கண்ணனாெரனக் ெகாண் , இப்பாட்ைட
எ க்காட் ர்த் தாயங்கண்ணனார் பாட்டாகத் ெதாகுப்பா
ளர். ஏ களில் கைதயங்
கண்ணாெரன்பேத காணப்ப கிற .
காட் ன்
ைமப்பகுதிைய மிகுத் ைரக்கும்
ைறயில் இவர் பா
ள்ள இப் பாட் கற்ேறார்க்குப் ெப ஞ்சுைவ நல்கும்
சிறப் ைடய . சு காட்ைடப் ெபா ளாகக் ெகாண் உயிர்வாழ்க்ைகயின் நிைலயா
இயல்ைபக் கூறக்க திய இச்சான்ேறார், "

கா

கூைக ம் ேபய்மகளி ம்

உைறதலால் காண்பார்க்கு அச்சம் த ம் தன்ைம ைடய ; இறந்ேதார் தன்கண் வந்
எாிந்

சாம்பராக, அதைன அவர்பாற் காதலன் ைடயார் ெசாாி ம் கண்ணீர்

அவிக்கும்; ஆயி ம், அஃ எல்லா ைடய
ைக ம் காண்கின்ற ; எத்தைகய
மக்கட்கும் தாேன
விடமாய்த் தனி நின் விளங்குகிற . இம்
காட் ன்
றங்காண்ேபார் ஒ வ ம் இலர். இக் கா தா ம் தன்
கு காண்பாைர இ கா ம்
கண்டதில்ைல. சு ங்கச் ெசால் மிடத் , எல்லாமக்க ம் ய, தான்மட் ல் யா
நிற்கும்
ைடய இ◌்ம்
◌ாெடன்ற க த்தைமய இப் பாட்ைடப் பா
ள்ளார்.
களாி பரந் கள்ளி ேபாகிப்
பக ங் கூ ங் கூைகெயா ேபழ்வாய்
ஈம விளக்கிற் ேபஎய் மகளிெரா
டஞ்சுவந் தன்றிம் மஞ்சுப
கா
ெநஞ்சமர் காதல ர த கண்ணீர்
என் ப சுடைல ெவண்ணீர் றவிப்ப
எல்லார் ற ந் தான்கண் லகத்
மன்பைதக் ெகல்லாந் தானாய்த்
தன் றங் காண்ேபார்க் காண்பறி யாேத.

5

---------திைண ம்

ைற மைவ. கைதயங் கண்ணனார் பா ய .

உைர: களாி பரந்
கூைகெயா
பிணஞ்சு

கள்ளி ேபாகி - கா

- பகற்காலத்தின்கண்
தீயாகிய விளக்கா

படர்ந்

கள்ளி மிகுந் ; பக

ம் கூ ம் கூைககளா

ம் கூ ம்

ம்; ஈம விளக்கின் -

ம்; ேபழ்வாய் ேபய் மகளிெரா

- அகன்ற
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வாைய ைடய ேபய்மகளிரா
சு கா ; அஞ்சுவந் தன்

ம்; இம் மஞ்சுப

கா

- இந்தப் ைக தவ ம்

- காண்பார்க்கு அச்சம் வரப்பண்

கிற ; ெநஞ்சமா காதலர்

அ த கண்ணீர் - மனம் வி ம் ம் காதலர்கள் அ தலால் ஒ கும் கண்ணீர்; என் ப
சுடைல ெவண்ணீ அவிப்ப - எ ப் கிடக்கும் சுடைல கண் ள்ள சாம்பைல
யவிப்ப; எல்லாப் ற ம் தான் கண் - எல்லாைர ம் தான்
கு கண் ; உலகத்
மன்பைதக் ெகல்லாம் தானாய் -உலகத் மக்கட்ெடாகுதிக் ெகல்லாம் தாேன தனி
விடமாய்; தன் றம் காண்ேபார்க் காண்பறியா
றங்காண வல்லவர்கைள அம்
ஒ ,ஆ

பின் ெபா ட் ,

கா

தா

- அம் மன்பைத ள் தன்ைனப்

ம் கண்டதில்ைல; எ -

.

கா , பரந் , ேபாகி, கூைக ெயா ம்

ேபய்மகளிெரா ம் விளக்கினா ம் அஞ்சு வந்தன் ; கண்ணீர் அவிப்ப, உலகத் த்
தானாய்க் காண்ேபார்க்க காண்பறியா எனக் கூட் விைன
ெசய்க.
ேபழ்வாய்ப்ேபஎய் மகளிர் என இையக்க. ெவண்ணீ , நீ

த்த ெந ப் மாம்.

சுடைலயீமத்திற் சுடப்ப ம் பிணெமல்லாம், ஈமப்பள்ளியில் பிணித்தின்
ெபா ந்தக் கிடத் பவாத ன், "எல்லார் ற
காலத் த் தாெனான்ேற ஒ ங்கா
எல்லா மக்க

கு

ந் தான்" என் ம் எல்லாம் ஒ ங்குங்

நிற்ற ன் "மன்பைதக் ெகல்லாந் தானாய்" என் ம்,

ம் தன்கண் ஓ ங்கிவி த ன், தன

ஒ க்க்ங் கா

ம் மக்கள் எவ ம்

இலரர்த ன், "தன் றங் காண்ேபார்க் காண்பறி யாேத" என் ம் கூறினார்.
விளக்கம்: இப் பாட்
காட் ன்
ைமக் கூற்ைற மிகுத் க் கூ த ன்,
ன்ைனத் திைண ம் மைம ெமனத் ைற வகுத்ேதார் "திைண ந் ைற மைவ"
ெயன்றனர் ேபா ம். ஆசிாியர் இளம் ரண ம் நச்சினார்க்கினிய ம், இதைன
"மலர்தைல லகத் மர நன்கறியப் பலர் ெசல்லச் ெசல்லாக் கா வாழ்த் " (ெதால்.
றத். 24) என்பதற்கு எ த் க்காட்டாகக் ெகாள்வர். உலகத் ப் பல ம்
ெசன்றாராக ம் தான்மட் ல் ெசல்லா
கா நிற்றற்குக் காரணம் இ ெவன்பார்
ஆசிாியர், "மலர்தைல
இனி விளக்கப்பட்

லகத் மர நன் கறிய" என்றார். அம் மர , இப்பாட்டால்
ப்ப காணலாம். இனிப் றப்ெபா ள் ெவண்பாமாைல

ைரகாரர், "பல்லவர்க் கிரங்கும் பா மிழ் ெநய்தல், கல்ெலனெவா க்கும் கா
வாழ்த்தின் " ( . ெவ. மா.10?6) எனக் கா
காட்ட
தான்கா

வாழ்த்தின் இயல் கூறி, இதற்குக்

ற்ற ெவண்பாவில், இப் றப்பாட் ன் க த்ைதேய யைமத் , "இன் றந்
மிவ் லைகயில் லகில், தன் றங்கண்டறிவார் தாமில்ைல - அன்பின்,

அ தார் கண்ணீர் வி த்த வாறா க்கூைக, க தார்ந் திரவழங்குங் கா "
எனக்கூறியி ப்ப ம், இதன்கண் "காதலர் அ த கண்ணீர் என் ப

சுடைல

ெவண்ணீறவிப்ப" என்ற க த் , அன்பின் அ தார் வி த்த கண்ணீராகிய ஆறா க்
கூைக ம் கு
ம் வழங்கும் எனக் குறித்தி ப்ப ம் ஒப் ேநாக்கத் தக்கனவாம்.
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றக்ெகாைட வழங்காத ேபார் ேவந்தெரனப் பட்டார் யாவைர ம்
வில் றங்கண்
நிற்கும் ெபாற் ைடைம "எல்லார் ற ந் தான்கண்" ெடன்பதனாற் ெபறைவத்தார்.
------357. பிரமனார்
இப் பிரமனாைரப்பற்றி ஒன் ம் ெதாிந் ெகாள்ள
யவில்ைல. பிரமனார் என்ற
இவர் ெபயர் இைடக்காலத் ம் மக்க க்கு வழங்கிற்ெறன்ப தி மழபா க்
கல்ெவட்ெடான் , "ெசம்பிய தைரயேகான் மகன் பிரமன்" (S. I. Ins. Vol. V. No.648)
என்பதனால் விளங்குகிற . இவர் றவின்கண் நின் அறத்ைத வ
த் வ மிக்க
இன்பந்த வெதான் . இப் பாட் ன்கண், இத் தமிழகம் ேசர ேசாழ பாண் யார்
வர்க்கும் ெபா ைம க திய ;
ஏைனயி வர்க்கும் அ
தம

ஒ

வ ள் ஒ வர், ஒவ்ெவா

ெபா ெவன்பைத ம த் , அவர

ெமாழி ைவத்தாண்ட ண் ; ஆயி

ம் அவ்வா

காலத்தில்
நாட்ைடத் தாம் கவர்ந்
ெபா ைமயின்றி ஆண்ட

ேவந்த ம் வாழ்நாள் கழிய இறந்தனர்; அவர் ஈட் ய ெசவ்வ ம் அவர்க்குத்
ைணயாய்ச் ெசன்றதில்ைல. அவரவர் ெசய் ம் அறவிைனேய ேம லகத்
இன்பவிைளவிற்கு வித்தாகும்; இவ் லக வாழ்வாகிய கடைலக் கடந்
அக்கைர ேசர்தற்கு அறவிைனேய ெதப்பமாய்த்
ெசய்ம்மின் என வற்
த்தி ள்ளார்.

ேம

ல மாகிய

ைண ெசய் ம்; அதைன விைரந்

குன் தைல மணந்த மைலபிணித் தியாத்தமண்
ெபா ைம சுட் ய வ லக ம்
ெபா ைம யின்றி யாண் சி ேனார்க்கும்
மாண்ட வன்ேற யாண் க ைணேய
ைவத்த தன்ேற ெவ க்ைக வித் ம்
அறவிைன யன்ேற வி த் ைண யத் ைணப்
ைணைக விட்ேடார்க் காிேத ைணயழத்
ெதாக்குயிர் ெவௗ ங் காைல
இக்கைர நின்றிவர்ந் க்கைர ெகாளேல.

5

----------திைண: அ .

ைற: மறக்காஞ்சி; ெப ங்காஞ்சி மாம்; பிரமனார் பா ய .

உைர: குன் தைல மணந்த மைல பிணித்
மைலகைளத் தன்பாற் பிணித் க் கட்

யாத்த மண் - குன் கேளா

நிற்கும் மண்

கூ ய

லகத்தில்; ெபா ைம சுட் ய

வ லக ம் - ெபா ெவனக் க தப்பட்ட ேவந்த ைடய நா
ெபா ைமயின்றி ஆண் சிேனார்க்கும் - ெபா ெவனப் ேபாற்றா

ன்ைற ம்;
தமக்ேக
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ாியெவனக் ெகாண்டாண்ட ேவந்த க்கும்; ஆண் கள் மாண்டவன்ேற - வாழ்நாட்கள்
கழிந்தன; ெவ க்ைக
அவர் ெசல்

யிர்க்குத்

ைணைவத்ததன்

- அவர் ஈட் த்ெதாகுத்

ைணயானதில்ைல; வித் ம் அறவிைனயன்ேற வி த் ைண -

அவரவர் ெசய் ம் அறவிைனேய ம ைமத்
ெதாக்கு அழ -

ைணவர்கள் தம்மிற் கூ

கூற் வனாற் கவர்ந்

ெப மைலகளின்

யி

ம் அ யி

இவர்ந்
-

லகப்ேப

இல்ைலயாம்; எ -

ம் சி

குன் கள் நிற்ப

மைல ம் குன் ம் நீ்ங்காதவா

யாத்த மண்" என் ம் கூறினாெரன்க.

உக்கைர

ட் லைகப் ெப தற்கு; அத் ைண ைண -

தைல மணந்தமைல" ெயன் ம், வானில் ஒ
மிடத்

ைண

யழ; உயிர் ெவௗ ங்காைல - உயிர்

ைணேய ெதப்பமாவ ; ைகவிட்ேடார்க்கு அாி

அத் ைணையக்ைக விட்டவர்க்கு ேம

சுழ

ைணயாய் இன்பம் த வதாம்;

ெகாள்ளப்ப ம் காலத்தில்; இக்கைர நின்

ெகாளல் - இவ் லகினின் ம் உயர்ந்
அறவிைனயாகிய

ைவத்த ெசல்வ ம்

சி

பற் க் ேகா

.
பற்றி, "குன்

மின்றி நில லகு தனித் ச்

பிணித் க்ெகா

நிற்ற ன், "பிணித்த

வர், ேசர ேசாழ பாண் யர். உலகம் "ேசேயான்

ேமய ைமவைர லக ம்" (ெதால். அகத். 5) என்றாற்ேபால, நாெடன்ப பட நின்ற .
இத்தமிழகம் வர்க்கும் ெபா ெவன்ம நன்கு விளங்க. "ெபா ைம சுட் ய
வ லக ம்" என்றார். "வண் கழ்
என்

ஆசிாியர் கூ வ

வர் தண்ெபாழில் வைரப் " (ெதால். ெசய் 78)

காண்க. உடம் நீ்ங்குங்கால் உயிேரா

ெதாடராைமயின்,

" ைண ைவத்தன்ேற ெவ க்ைக" ெயன்றார் அன்ேற ெயன்பைத அைசநிைலயாக்கி,
அறவிைன ெசய்தற்கு ெவ க்ைக ைணேய யன்றி அறவிைன ேபால உயிர்க்குத்
ைணயாவதில்ைல ெயனி மைம ம். இம்ைமக்கண் வித்தாய் நின் ம ைம
ேபாற் றின்பங்கைள விைளவித்த ன், "வித் ம் அறவிைன" என்றார். வி மிய
ெவன்பவற் ள் வி மிய
ேபறாத ன், அதைனப் ெப தற்குத் ைணயாகும்
அறவிைன "வி த் ைண" ெயனப்பட்ட . ைணயாதல் எங்ஙனம் என்பாரக்குப்
ைணயாகிய உவைமயின் ைவத் , "அத் ைணப் ைண" ெயன்றார்.
ைணெயன்தற்ேகற்ப, இம்ைமயம்ைமகள் "இக்கைர உக்கைர" எனப் பட்டன.அக்கைர
ெயனின், அ ம ைமயாகிய றக்க லகாய் மீள ம் பிறததற் ேக வாக ன்
அதனின் ேமலதாகிய ட் லகு என்றற்கு உக்கைர ெயன்றார். ஆண் சிேனார்க்கும்
ஆண் கள் மாண்ட; ெவ க்ைக ைவத்த தன் ; வி த் ைண அறவிைனேய;
அத் ைணப் ைண, ைகவிட்ேடார்க்கு உக்கைரெகாளல் அாி
விைன
ெசய்க.

எனக்கூ ய

விளக்கம்: தமிழகம் ேசர ேசாழ பாண் யார் வர்க்கும் ெபா ெவன்ப
பண்ைடேயார் ெகாள்ைக. இவ ள் யாவேர ம் ஒ வர் ெபா ைமயின்றித் தாேம
யாண்ட கால

ண்டாத ன், "ெபா

ைமயின்றி யாண் சிேனார்க்கும்" என்றார்,
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"ேபாகம் ேவண் ப் ெபா ச்ெசால் ெபாறா " ( றம். 8) "ெபாழைமயின்றி ெவண்குைட
நிழற்றிய ஒ ைமேயார்" ( றம். 186) என வ தல் காண்க. ேவந்தர் ெபா ைமயின்றித்
தாேம யாண்ட காலத் ம் ேசர ேசாழ பாண் ய நா களின் எல்ைல மாறிய

இல்ைல;

ேசாழன் பாண் நாட்ைடக் ெகாண்ட ேபா ம், பாண் யன் ேசாழ நாட்ைடக் ெகாண்
ேபா ம் பாண் நாட் ன் ெபயைரேயா ேசாழ நாட் ன் ெபயைரேயா
எல்ைலகைளேயா மாற்றிய கிைடயாெதன்பைத இைடக்காலப் பல்லவ ேசாழ
பாண் யர் கல்ெவட் க்கள் கூ கின்றன. பிரமனாெரன்ற ெபயர்ெகாண் இவைரப்
பார்ப்பனெரன்ப ெபா ந்தாெதன்ப ேமேல காட் ய கல்ெவட்டால் விளக்கும்.
--------358. வான்மீகியார்
வடெமாழியில் இராமாணம் எ திய வான்மீகியார் ேவ , இவர் ேவ தமிழ்
நல் ைசச் சான்ேறாராகிய இவர் வடெமாழிப் லவரான வான்மீகியார
ற்
ேபாீ பா

ெகாண்

ந்தத னாேலா, இவர் தந்ைதயார்க்கு வடவான்மீகிபால்

உண்டாகிய அன்பினாேலா இவர்க்கு இப்ெபய ண்டாயிற்ெறனக் ெகாள்ளலாம். இனி,
"இவர் ெபயர் வான்மீகனா ெரன ங் வழங்கப்ப ெமன்ப

'அ வைகப்பட

பார்ப்பனப்பக்க ம்’ (ெதால்; றம்:20) என்பதன் உைரக்க ள்ள வழக்காற் ெறாிவ .
வடெமாழியில் வல்ல னிவர் ெபயர்கைளப் பண்ைடத் தமிழாசிாியர் ைணந்
விளங்கினர் என்ப ெசந்தமிழ்நாட் நல் ைசப் லவர் ெபாயர்கள் பல ெகாண்
ெதாியலாம். இனி வட ெமாழி ள்ள வான்மீகி னிவர் வழியினர் இவராவெரன்
க
வா ண் (தமிழ் வரலா . பக். 246) என் தி , ரா. இராகைவயங்கார் அவர்கள்
கூ வர். இதனால் இப் றப்பாட்டாசிாியர் காலத்தில் வடவர் கூட் ற தமிழகத்தில்
நன்கு பரவியி ந்தெதன்ப ெதளிய விளங்குகிற . இவர்க்கு மைனயறத்தி ம்
றவறம் சிறந்தெதன்ப க த் . அதைன வற்
த்தமாற்றால் இவ் வான்மீகியார் இப்
பாட் ைனப் பா
ள்ளார். இதன்கண் உலகியல் எ வர் தைவராக நில ம்
ெசயல் ைற ேபால்வ ; அதனால் அறிந்ேதார் தவத்ைதக் காத த் ைவயத்திற்
பற்றிவிட்டனர். தி மகள் பற் விட்ேடாைர நீங்காள் விடா பற்றிேல
ய ந்தியி ப்ேபாைரத் தி மகள் ைகவிட்
ெசயற்பாலெதன் வற்
த்தி ள்ளார்.

நீங்குவள்; ஆதலால் தவேம

ப தி சூழ்ந்தவிப் பயங்ெக மாநிலம்
ஒ பக ெல வ ெரய்தி யற்ேற
ைவய ந் தவ ந் க்கிற் றவத் க்
ைகய யைனத் மாற்றா தாக ற்
ைகவிட்டனேர காதல ரதனால்
விட்ேடாைர விடாஅ
ேவ
விடாஅ ேதாாிவள் விடப்பட் ேடாேர.
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---------திைண: அ .

ைற: மைனயறம்

உைர: ப தி சூழ்ந்த இப் பயங்ெக

றவற. வான்மீகியார் பா ய .
மாநிலம் - ஞாயிற்றால் வலமாகச் சுற்றப்ப ம்

இப் பயன் ெபா ந்திய ெபாிய நில லகம்; ஒ
எ வைரத் தைலவராகக் ெகாண்டாற்ேபா

பகல் எ வர் எய்தியற்

- ஒ நாளில்

ம் தன்ைமத் ; ைவய ம் தவ த்

க்கின்

- உலகியலாகிய இல்லறத்ைத ம் தன் வாழ்வாகிய றவறத்ைத ம் சீர் க்கினால்;
தவத் க்கு ஐயவி யைனத் ம் ஆற்றா - தவத் க்கு ைவயம் சி க கவ ம்
ேநர்படாதாம்; ஆக ன் - ஆதலால், காதலர் ைகவிட்டனர்
இல்வாழ்விற் பற் விட்டனர்; தி

காத த்ேதார்

விட்ேடாைர விடான் - தி மகள் தன்பாற்

பற் விட்ேடாைர நீங்காள்; இவள் விடப்பட்ேடார் - இத் தி மகளால் விடப்படேடார்;
விடார் - இல்வாழ்விற் பற் விடா அத ள் - அ ந்தி வ ந் வர் எ - .
ப தியாற் சூழ்வரப்பட்ட
ெயன்ப

நிலம் என்றாராயி

ம் நிலத்தாற் சூழ்வரப்பட்ட

ப தி

க த்தாகக் ெகாள்க. எ வார் தைலவராகிய வழி, அவர் கீழ் வாழ்ேவார்க்கு

ஒ கா ம் இன்பமில்ைலயாம்; இன்பம் ேபாலத் ேதான் வெதல்லாம் ன்ப
ேமயாத ன் "ஒ பகல் எ வெரய்தியற் " என்றார். எ வர் என்ப பலர் என் ம்
ெபா ள்பட நின்ற . இல்வாழ்க்ைக உற்ற ேநாய் ெபாறா வ ந் த ம் உயிர்க்கு
உ கண் ெசய்தாைர ைற ம் மான ங் க தி வ த் த
ைடைமயின் தவத் க்குச்
சிறி மாற்றாெதனப் பட்ட . தன்பாற் பற் ைவத்தார் க ம் பற் ள்ள ைடயராய்
அறஞ்ெசய்த ம் இன்ப கர்த மின்றித் தி
ைடைமக் ேக வாகிய அறப்பயைன
யிழத்த ன், "விடாேதார் இவள் விடப்பட்ேடார்" என்றார். "இலர்பல ராகிய காரணம்
ேநாற்பார், சிலர் பலர் ேநாலாதவர்" (குறள். 270) என்ப

ஈண்

ஒப் ேநாக்கத்தக்க .

விளக்கம்: இந்தப் பாட்ைடப் பா ய ஆசிாியர் ெபயர் வான்மீைகயாெரன ம்
காணப்ப கிற . வான்மீைகயாெரன்ப உண்ைமப் பாடமாயின், இ ெசந்தமிழ்ச்
சான்ேறாெரா வ தமிழியற் ெபயராய் வட வான்மீகியாேரா ெதாடர் யா ம்
இல்லதாம். வான்மீைகயார் என்ப மைழயி ம் ேமம்பட வழங்கும் வண்ைக ைடய
வெரன் ெபா ள்ப ம். ஒ பக ல் பலர் தைலவராகியவழி அவர் தைலைமயின் கீழ்
எவர்க்கும் எத் ைண ம் இன்பமில்ைலயாம். "எ வ ெரன்ற ஒ பகவலைவக்குள்
இறந்த அரசர் ஒ வர்பின் ெனா வராக அரெசய்திய எ வைரக் குறித்த ; எ வர்
"ஒ கு யிைரல்லாத எ வெரனி ைமைம ம்" என் தி . ரா. இராகைவயங்கார்
கூ வர். தவம், றவறத் க்குச் சிறந்தைதயின் ைவயம் இல்லறத் க்குாியதாயிற் .
இல்வாழ்வில் ெசய்வன ம் தவிர்வன ம் ெபா ள்ேமற் பற்றின்றிக் கடெனனச்
ெசய்தவழி, தி மகள் ெசய்ேவாைன நீங்கா

உைறவள் என்பார், "விட்ேடாைர விடாள்

தி ேவ" என்றார். தி மகள் தவத்ைத வி ம் வளாதலால், தவத்ைதக் ைகக்ெகாண்
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ைவயத்ைதக் காத யா விட்டாைரத் தி மகள் தவம் பற்றி வி ம்பி ைறதலால்,
தவங் ைகவிட் ைவயத்ைதக் காத ப்பாைர "இவள் விடப்பட்டா" ெரன்றார். "தி
இைறவன் அ ட்சக்தியாத ன் பற்றறற்வர் இைறவன ளாற் பற்றப்பட்டவ ெரன்ப ம்,
பற் விடாதார் அ ளாற் பற்றப்படா விடப்பட்டவெரன் ப ம், க த்தாதல் ெகாள்க"
என் தி . ரா. இராகைவயங்கார் கூறவர்.
-----------359. அந் வன் கீரன்
அந் வன் கீரன் என்பவன் ஒ

சிறந்த தமிழ்த் தைலவன். அந் வன் என்பாற்கு

மகனாத ன், இன் கீரன் அந் வன் கீரன் எனக் குறிக்கப் ெப கின்றான். நல் ைசச்
சான்ேறார்பால் ேபரன் ைடய இவன் அவர் ெசால்வழி நின் ெப ம் ெபா ள்ஈட் ச்
சிறந்த கழ் ெகாண் விளங்கினான். ஆயி ம், அவற்கு உலகிய ற் ெப ம்பற்
உண்டாயி ந்த . அவன் ேவட்ைக ெபா ளீட்டற்கண் மிக்க ஊற்றேமா
ந்த .
அதைன மாற்றி அவன் க த்ைதப் கழ் பயக்கும் ெப ந் ைறயில் ெச த்தச்
சான்ேறார் பலர் யன்றனர். அவ ள் காவிட்டனார் அவைன ெந ங்கித் ெத ட்டற்கு
ேவண் ம் ெசவ்வி ெபற்றார். அப்ேபா அவர் கூறக் க திய அற ைர இப் பாட்டாய்
ெவளிவ தாயிற் .ெப நா கைள ெவன் ெகாண்ட
ேவந்தாராயிேனா ம்
வில்
காட்ைட யைடந்தார்கேள யன்றி நிைலெபற இ ந்தாாில்ைல. நினக்கும்
அவ்வா

ஒ நாள் வ தல் தப்பா ; இவ் லகில் இைச ம் வைக ேம ஒப்ப

நிற்பனவாம். ஆதலால் வைச நீக்கி இைச ந த
வழங்குத

ம், ஒ பா

ம் ேகாடா

ைற

ம், இரவலர்க்குக் களி ம் மா ம் ேத ம் பிற ம் ெகாள்ெளனக்

ெகா த்த ம் ெசய்க; ெசய்வாயாயின், நீ ேம லகம் க்க வழி ம் நீ எய் ம் கழ்
இவ் லகம் உள்ள ம் நிைலெபற நிற்குங்காண் என் இப் பாட் ன் கண் அறி
த்தி
ள்ளார்.
ஆசிாியர் காவிட்டனாைரக் கானட்டெரன் ம் சில ஏ கள் குறிக்கின்றன. கி.பி.
பன்னிரண்டாம் ற்றாண் ல். காவிட்டன் என்ற இப் ெபயர்
ேகாயில்பட்டர்களிைடேய பயில வழங்கியி ந்தெதன் ேசாழவந்தா க்
கண்ைமயி ள்ள ெதன்கைரக் கல்ெவட் க்கள் கூ கின்றன. "அதிஐய மங்கலத் கூ
காவிட்டன. த்தசீராமபட்டன; காவிட்டன் வ கனாதித்தன்" (S. I. I. Vol. V. No.294)
என வ வ காண்க. கள க் காலத்தில் தைலவி தைலவைனக் காணப்ேபாதில் எய் ந்
ன்பத்ைதப் ெப ங்கால் நாடன் பிாிந்த லம் ம், உடன்ற அன்ைன அமரா
ேநாக்க ம், ஞாயி

குடகடல் ேச ம் படர்கூர் மாைல ம், அனைத◌் ம் அ உ நின்

ந
ம்" (அகம். 378) என வகுத் க் கூ ம் இவர
நலத்ைதக் காட் இன்
த் கின்ற .

அகப்பாட்

இவர

லைம
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பா படப் பைறந்த பன்மா ம ங்கின்
ேவ ப குரல ெவவ்வாய்க் கூைகெயா
பிணந்தின் கு நாி நிணந்திகழ் பல்ல
ேபஎய் மகளிர் பிணந்த உப் பற்றி
விள ன் றின்ற ெவம் லான் ெமய்யர்
களாி ம ங்கிற் கால்ெபயர்த் தா
ஈம விளக்கின் ெவ வரப் ேப ம்
கா மன் னினேர நா ெகாண்ட ேடா ம்
நினக்கும் வ தல் ைவ கலற்ேற

5

வைச

10

நிற்கு மிைச

நிற்கும்

அதனால், வைசநீ்க்கி யிைச ேவண்
நைசேவண்டா நன் ெமாழிந் ம்
நில க்ேகாட் ப் பலகளிற்ேறா
ெபாலம்பைடய மாமயங்கிட

ம்

இைழகிளர் ெந ந்ேத ாிரவலர்க் க கா
ெகாள்ெளன வி ைவ யயின் ெவள்ெளன
ஆண் ந் ெபயர்ந்த பின் ம்
ஈண் நீ விளங்குநீ ெயய்திய கேழ.

15

----------திைண: அ .

ைற : ெப ங்காஞ்சி, அந் வன்கீரைனக் காவிட்டனார் பா ய .

உைர: பா படப்பைறந்தபல்மா

ம ங்கின் -

ட்கள் கிடக்கின்ற பக்கத்தில்; ேவ ப

குரல - ேவ பட்ட குர ைன ம்;

ெவவ்வாய்க் கூைகெயா - ெவவ்விய வாைய
கு நாி நிணம் திகழ் பல்ல - பிணங்கைளத் தின்
பற்கைள ைடயவாய்த் தின் ெகாண்

ற்ற ம் ெகட் த் ேதய்ந்தமிந்த பல
ைடய கூைகெயா கூ ; பிணந்தின்
ம் கு நாிகள் தைச ெயாட் ய

க்க; ேபஎய் மகளிர் பிணம் த

உப்பற்றி -

ேபய்ப் ெபண் ர் பிணங்கைளத் த விப் பற்றிக் ெகாண் ; விளர் ஊன்
தின்றெவம் லால் ெமய்யர் - ெவள்ளிய தைசையத் தின்றதனால் ெவவ்விய லால்
நா ம் ெமய்யிைன ைடயராய்; களாி ம ங்கில் கால் ெபயர்த்தா பிணம் ைவத் ச்
சுறாம் களர் நிலத்தில் காைலப் ெபயர்த் ைவத் க் கூத்தா ஆம விளக்கின்
ெவ வரப்ேப ம் சு காட் த் தீயின்கண் அச்சம்வர நீங்கும்; கா
ெகாண்ேடா ம் ன்னினர் ெப நா கைள ெவன்ற
நினக்கும் ைவகல் வ தல் அற் நினக்கும் கா
ன்

- சு காட்ைட; நா

ேவந்த ம் ெசன்றைடந்தனர்,
ம் நான் வ தல்

அத்தன்ைமத்தாம்; வைச ம் நிற்கும் இைச ம் நிற்கும் இவ் லகில் ஒ வன் ெசய்த
பழி ம் நிைலெப ம்; க ம் நிைலெப ம் அதனால் -; வைச நீக்கி இைச ேவண் ய பழி நீக்கிப் கழ் நி வி ம், நைசேவண்டா

நன்

ெமாழிந் ம் - ைகக்கூ

ெபற்றக்
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ேகா தைல வி ம்பா
களிற்ேறா

ந

ைரயாகிய அறேம ெமாழிந் ம்; நில க் ேகாட் ப் பல

விளங்குதைல ைடய ெகாம் கைள ைடய பலவாகிய களி ம்;

ெபாலம்பைடமா - ெபாற் கலண்ணிந்த குதிைரக

ம்; மயங்கிட கலந்

வர; இைழகிளர்

ெந ந்ேதர் - ெபான்னிைழ யணிந்த ெந ய ேதர்கைள, இரவலர்க்கு அ கா
ெகாள்ெளன வி ைவயாயின் - ெகாள் ராகெவன இரவலர்க்கும் குைறவறக்
ெகா த் ச் ெசல்லவி வாயாயின்; ெவள்ெளன - ெவளிப்பைடயாக; நீ ஆண் ப்
ெபயர்ந்த பின்
ஈைகயா
.

ம் - நீ ேம

லகத் க்குச் ெசன்ற பின்ன ம்; நீஎய்திய கழ் - நின்

ளதா ம் கழ்; ஈண்

நீ

விளங்கும் - இவ் லகில் ெந

நிைலநிற்கும்; எ -

இ யாக்ைக நிைலயாைம கூறி்ப் க ண்டாக வாழ்தைல வற்
த்திய .
ேப வாரற்ற பாழிடெமன்றற்குப் "பா படப்ப ைறந்த பன்மா ம ங்கின்" என்றார்.
மா வற்றி லர்ந்த ட்கள் உயர்த்தி ம் தாழ்த்தி ம் உ ட்
ம் குழ ம் கூைகயின்
குரைல, "ேவ ப

குரல்" என்றார். பிணத்தின் ஊன் கு தியின்றி ெவ

த்தி க்கும்

மாக ன், "விள ன்" எனபப்ட்ட . களாி - ஈண் ப் பிணஞ் சு ம் இடம்; களர்
நில மாம். ெபா ச்ெசால் ெபாறா ைமந் ம ந் பிற நா கைளத் தம் ஒ
குைடக்கீழ்க் ெகாணர்ந்த
உலகிய ல் பக

ேவந்தைர, "நா

ெகாண்ேடார்" என்றார். ைவகல். நாள்.

ம் இர ம் நிைலெப மா ேபால, இைச ம் வைச ம்

நிைலெப வதனால், "இைச ம் நிற்கும் வைச ம் நிற்கும்" என்றார். வைசக்ேக
நைசம ம் இைசக்ேக நன் மாத ன், "நைச ேவண்டா நன் ெமாழிந் "
என்றாெரன அறிக. நைச ெபா ண்ேமனின் தீெநறியிற் ெச த்தவ . ெவள்ெளனல்
ெவளிப்பைடயாக யாவ ம் காண விளங்குதல். கூைகெயா கு நாி
பல்லவாய்ப்ேபா ங் கா , ேபய் ெகாண்ேடா ம் கா
நிற்கும், நி்ற்கும்; ேவண்
பின்

ம், கழ் நீ

ன்னினர்; நினக்கும் அற் ;

ம் ெமாழிந் ம், வி ைவயாயின், ெவள்ெளனப் ெபயர்ந்த

விளங்கும் எனக் கூட்

விளக்கம்: ெப ங் காஞ்சியாவ

விைன

ெசய்க.

"மைலேயாங்கிய மாநிலத் , நிைலயாைம

ெநறி ைரத்தன் " ( , ெவ. மா. 10:2) என வ ம், அந் வன் கீர

க்கு ஆசிாியர்

காவிட்டனார் இப் பாடல் நிைலயாைமைய வற்
த்தி, நிைலயாைமெகாண்
நிைல த ைடயவற்ைறச் ெசய் ேகாடல் ேவண் ெமனக் கூ கின்றார். தற்கண்
நிைலயாைம காட் ம்
காட் ன் இயல்ைப எ த்தியம் வாராய்,
காட் ல்
கூைக ம் கு நாி ம் ேபய் மகளி ம் இ க்கும் இ ப்ைப விளக்குகின்றார். கூைக
குழறா நிற்ப, பிணங்கைள கு நாி ம் ஈர்ந்

நிணந் தின்பைதக் காட் கின்றார்;

ேவண் ம், நிணத்ைத ஆர ண்ட ேபய்மகளிர் சு காட் ல் பிணஞ் சுட்ெடாி ம்
ெகாள்ளிக் கட்ைடயின் ஒளிைய விளக்காகக் ெகாண் கால் ெபயர்த்தா க்
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கூத்தா வெரன ம், அ

காண்பார்க்கு அச்சம் த ெமனம ம் குறிப்பார், "களாி

ம ங்கித் கால்ெபயர்த்தா , ஈம விளக்கின் ெவ வரம் அைமத்த மன்றம். இதன்கண்
கிடக்கும் மரக்கட்ைட ெயாி ற் கால் உண்டாகும் ஒளிைய விளக்காகக்ெகாண் களாி
மன்றத்ைதச் சூழ்வந்

கூத்தய ம் என் மாம். எனேவ, இத்தைகய இடத் க்கு

யாவ ம் ெசல்ல வி ம்பா ெரன்ப ேதற்றம். ஆயி ம், கண் க்கினிய காட்சி
வழங்கும் கட ம் வய ம் கா ம் மைல ம் ெபா ந்திய நா களின் வள ம்
நல மாகிய இைவ தமக்ேக ாியவாதல் ேவண் ெமன விைழந் ைகப்பற்றிக்
ெகாண்ட
ெயா விளங்கும் ெப ேவந்த ம்
வில் இம்
காட்ைடேய
அைடந்தனெரன்பார், "கா
கழ் ஒன்ேற இவ் லகில் நீ

ன்னினேர நா

ெகாண்ேடா ம்" என்றார். நீ ெயய்திய

விளங்கி நிற்பெதன வற்

த் கின்றாராதலால், அப்

கைழப் பயக்கும் ெகாைடயிைன, "நில க்ேகாட் ...வி ைவயாயின்" என்றார்.
---------360. தந் மாறன்
தந் மாறன் என்பான் பாண்ேவந்தர் ஆைணவழி நின்ற தைலவர்க ள் ஒ வன்;
இவன் நல்ெலா க்க ம் சான்ேறார் உைரக்கும் சால் ைரகளிற் ேபாீ பா ம்
உைடயவன். மிக்க ெசலவத்தால் நற் கழ் நி விச் சிறக்கும் இவைனச் சங்கவ ண
ெரன் ம் நாகாியர் கண் இவ்வைற ைரைய வழங்கி ள்ளார். இதன்கண் சி
சின ம், பல ேகள்வி ம், ண் ணர் ம் ெப ங் ெகாைட ம் பணிெமாழி மாகிய
நற்பண் நற்ெசய்ைககளால் பலர்க்குப் பயன்பட வாழ்ந் இன்பமாக அரசியல்
நடத்திய ேவந்தர் மிகச் சிலேரயாவர்; அவ்வா

வாழ்வைத யறியாதவர் பலர்; அவர்தம்

ெசல்வம் நிைல ெபற்றதில்ைல; இக்காலத் ம் அதன் பண் அத்தன்ைமயாகேவ ள ;
அதனால் நீ ஒ க்கம் குன்றாமல், இரவலர் இன்ைம தீரக் ெகா த்தைலக் ைகவிடா
ெதாழிக; ேமற் கூறிய ஒ க்கக் குைறவின்றித் தாம் உைடய பகுத் ண்
வாழ்ேவா ள் ம் ஈமத்தின்கண் எாிவாய்ப் க்க பின் ம் கழ் வாய்த்திலர் பலர் எனச்
ெசால் த் ெத ட்
ள்ளார்.
சங்கவ ணர் என இச் சான்ேறார் ஈண் வழங்கப்பட்டன ராயி ம், இவர
இயற்ெபயைர நாகைரயர் என் உணர்தற் ேகற்பச் சங்கவ ண ெரன் ம் நாகைரயர்
எனப்ப கின்றார். இவர் ெபயர் நாகாிகெரன் ம் காணப்ப கிற . சங்கவ ண
ெனன்பதற்கு வைனவணன் என்ப தமிழ். இப் ெபயர் இங்ேக வடெமாழியில் ெமாழி
ெபர்க்கப்பட் ள்ள . வைளவணன் என்ெறா நாகநாட்டரசன் மணி ேமகைலயிற்
காணப்ப கின்றன். இப் லவர் ெபய ம் நாகைரயர் எனக் காணப்ப வதால். இவர்
நாகநாட் ற் பிறந் தமிழகமைடந் சான்ேறார் கு விைட யி ந்தா ெனன் ம்,
அக்காலத்ேத தந் மாறைனக் கண் இப் பாட்டால் நிைலயாைமயாகிய அறத்ைத
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வற்
த்தினான் என் ம் ேகாடற்கு இட ண் . இவர் பா ய இப் பாட்ெடான்
ேவேற பாட் க்கள் ெதாைக ல்களிற் காணப்படவில்ைல.

தவிர

ெபாிதாராச் சி சினத்தர்
சிலெசால்லாற் பலேகள்வியர்
ண் ணர்வினாற் ெப ங்ெகாைடயர்
க ழ்நைனயாற் றண்ேடறலர்
கனி குய்யாற் ெகா ந் ைவயர்
தா வந் த உ ெமாழியர்
பய
ப்பப் பலர்க்காற்றி
ஏமமாக விந்நில மாண்ேடார்
சிலேர ெப ம ேகளினி நா ம்

5

பலேர ெதய்யவஃ தறியா ேதாேர
அன்ேனார் ெசல்வ மன்னிநில்லா
தின் மற்றதன் பண்ேப யதனால்
நிச்ச ெமா க்க ட் ைல பாிசில்
நச்சுவர நிரப்ப ேலாம் மதி யச்சுவரப்

10

பாறிைற ெகாண்ட பயந்தைல மா தகக்
கள்ளி ேபாகிய களாி ம ங்கின்
ெவள்ளி னி த்த பின்ைறக் கள்ெளா
ல்லகத் திட்ட சில்லவிழ் வல்சி
ைலய ேனவப் னேம லமர்ந் ண

15

டழல்வாய்ப் க்க பின் ம்
பலர்வாய் திராஅர் பகுத் ண்ேடாேர.

20

--------திைண ம்
பா ய .

ைற மைவ. தந் மாறைனச் சங்கவ ண ெரன்

ம் நாகைரயர்

உைர: ெபாிதாராச் சி சினத்தர் - மிைகபட ண்ணாத சிறிேத சின ைடயவ ம்;
சில ெசால்லால் பல ேகள்வியர் - சிலவாகிய ெசாற்கைளச் ெசால் தேலா பல
ெபா ள்கைளச் சான்ேறார் ெசால்லக் ேகட்டைல ைடயவ ம்;
ெப ங்ெகாைடர் -

ண்

ணர்ேவா

ண்

ணர்வினால்

ெப ங்ெகாைட வழங்குபவ ம்; க

ழ்

நிைன◌ால் தண் ேதறலர் - கலங்கிய கள்ேளா தண்ணிய கட்ெடளிைவ யளிப்பவ ம்;
கனி குய்யால் ெபா ந் ைவயர் - கனிந்த தாளிதத்ேதா கூ ய ெகா விய
ைவயைலப் பிறர்க்களிப்பவ ம்; தா வந் த உெமாழியர் - எல்ேலார்க்கும்
பணிைவ வி ம்பி அவைர வணங்கிய ெசால்லால் த விப் ேபசும்
இன்ெசால்ைல ைடயவ மாய்; பலர்க்குப் பய

ப்ப ஆற்றி - பலர்க்கும்
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பய

ண்டாகத்தக்க ெசயல்கைளச் ெசய் ; இந் நிலம் ஏமமாக ஆண்ேடார் -

இந்நில லகம் இன்பநிைலய மாமா
ெப மாேன; இனி ேகள் - இப்ெபா
அறியாேதார் பலர் - அவ்வா

ஆண்ட ேவந்தர்; சிலர் - சிலராவர்; ெப ம யான் ெசால்வைதக் ேகட்பாயாக; அஃ

அவர் வா ந்திறத்ைதயறியாதவர் பலர்; அன்ேனார்

ெசல்வ ம் மன்னி நில்லா - அவ்வறியாதா ைடய ெசல்வ ம் நிைலத் நில்லா ;
அதன் பண் இன் ம் அற் - அச் ெசல்வத்தின் நிைலயாப் பண் இப்ெபா
ம்
அவ்வாேறயாம்; அதனால் நிச்ச ம் ஒ க்க ம்

ட் ைல - ஆதலால் நாெடா ம்

நினக்குாிய ஒ க்கத்தில் குன்றாெதாழிக; பாிசில் நச்சுவர நிரப்பல் ஓம் மதி - நின்பாற்
ெபா ள்நச்சி வ வார் வர அவர்கட்கு ேவண் ம் ெபா ைள நிரம்ப நல்குதைலப்
பா காப்பாயாக; அச்சுவரப் பா
அச்ச ண்டமா

ேக

இைற ெகாண்ட பறந்தைல - கண்டார்க்கு

ெபா ந்தியி த்தலால் பாழிடமாகிய; மா தக - மா பட்ட

இடத் க்கத் தக; கள்ளி ேபாகிய களாி ம ங்கின் - கள்ளிகள் ஓங்கி ள்ள பிணஞ்சு
களத்தின்கள்; ெவள்ளில் நி த்த பின்ைற - பாைடைய நி த்தி பின் ; ல்லகத் க்
கள்ெளா இட்ட சில்லவிழ் வல்சி - பரப்பிய த ப்ைபப் ல் ன்ேமல் கள் டேன
பைடக்கப்பட்ட சில ேசாறாகிய உணைவ; ைலயன் ஏவ - ைலயன் உண்

மா

பைடக்க; ல்ேமல் அமர்ந் ண் - த ப்ைபப் ல் ன்ேமல் இ ந் உண் ;
அழல்வாய்ப் க்க பின் ம் - சுடைலவாய்த் தீயில் ெவந் சாம்பரான கண்ட
பின்

ம்; பகுத் ண்ேடார் பலர் வாய்த்திரார் - பகுத் ண்

ஒ க்கங்குன்றாத கழ் வாயத்திலர்; எ -

வா ம் வல ள்

ம் பலர்

.

ெபாி ண்டல் ேநா ம், கழிசினம் தீைம ம் பயத்த ன், "ெபாிதாராச் சி

சினத்தர்"

என் ம், ெதளிந்த அறி ைடைம ேதான்ற, "சில ெசால்" வெரன் ம் கூறினார். பல
ேகள்வியின் பயன் ண் ணர் ைடைம. ண் ணர் ைட◌ார்க்கப் பணிவின்கண்
உவப் ம் பிறைர இன்ெசால்லாற் றழீ இக்ேகாட ம் இயல் . பிறர் பிைழபட்ட பல
ெசாற்கள் கூறி

ம் ெபா ள் ேதர்ந்

தழீஇக் ெகாள்வரெரனி

மாம்; "வல்லாராயி

ம்

றம ைறத் ச் ெசன்ேறாைரச்ெசால் க் காட் ச் ேசார்வின்றி விளக்கி, நல் தின்
இயக்கம்" (மைலப . 78-80) நய ைடைம ேதான்ற, "தா வந் த உெமாழியர்"
என்றாெரன் மாம். பலர்க்கம் உத ம்ேபா மிக்க பயன் க வனவற்ைறத் ேதர்ந்
உத வெரன்பார், "பய

ப்ப பலர்க் காற்றி" என்றார். இப்ெபற்றிேயார் இ ப் ,

உலகர்க்கு அரணாய் இன்பத் க் காக்கமாத ன், "ஏமமாக இந்நிைல மாண்ேடார்"
எனல் ேவண் ற் . ஏமம், இன்பம். ெதய்ய; அைச நிைல. தைகெயன்பேத பாடமாயின்
ெப ந்தைகேய ெயன விளியாக்குக. இன்ேனார் ெபாிய தவ ைடய ராத ன்,
ஆண்ேடார் சிலராயினர். தவ ைடயாராதற்ேக நிைலயாைமயறிவாக ன், அதைன
"அஃ " என்ெறாழிந்தார். அறியார அறியாைம பற்றிச் ெசல்வம் நிைல
ெபறாெதன்பார், "அன்ேனார் ெசல்வ ம் மன்னி நில்லா" ெதன் ம், நிைலயாைம
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ெசவ்வத் க்ெகன்
ள்ளேதாாியல் ெபன்றற்கு "இன் ம் அற்றதன் பண்ேப"
ெயன் ம் கூறினார். ட் தல் - அஞ்சுவர ெவன்ப எ ைகயின்பம் குறித் வ த்த .
ஈமத்தில் எாிவாய் இ வதன் ன், பிணத்ைதப் பாைடயின் நீக்கித்த ப்ைப ம் ன்ேமற்
கிடத்தி, எதிேர பரப்பப்பட்ட த ப்ைபயில் ேசாற்ைற ைவத் ப் லயன் பைடப்பன்
என்ப . ல்லகத் திட்ட வல்சி ைலயேனவப் ன்ேமலமர்ந் ண்ெடன்பதனாற்
ெபற்றாம். பின் , ேபார்ப் ண்படா ேநா ற்றிறந்தாைர வாளாற் ேபாழ்ந்
ஈமத்தி வ பண்ைட ேயார் மர . வாய்த்தல். ஒ க்கங்குன்றா ெகாைடயாற் ெப ம்
கழ் வாய்த்தல். ப த் ண்ேடார் என் பாடமாயின், உண் ப த்ேதார் கல்வி
ேகள்விகளால் உணர் ெப காேதார் என்பதாம். சினத்த ம் ேகள்விய ம் ெகாைட ம்
ேதறல ம் ெமாழிய மாகி, இந்நிலம் ஏமமாக ஆண்ேடார் சிலர்; ெப ம; இனி; ேகள்;
அஃ

அறியாேதார் பலர்; அன்ேனார் ெசல்வ ம் நில்லா; பண் இன்

ம் அற் ;

அதனால் ட் ைல, நிரப்பல் ஓம் மதி; பகுத் ண்ேடார் பலர் வாய்த்திரார் எனக்
கூட் விைன
ெசய்க.
விளக்கம்: நிைலயாைமயறிந்
பல மாகிய இ திறத்

இந்நிலமாண்ேடாராகிய சில ம், அறியாதார்

ேவந்தர் ெசல்வ ம் நில்லா ; அதனால் நீ ஒ க்கம்

ட் ைலயாய் நிரப்பல் ஓம் மதிெயன்பவர், இவ் ண்ைமயறிந் பகுத் ண்பவர்
பல ம் ெசல்வ ம் வாழ் ம் நிைல ெபறப் ெப வர் ேபா ம் என் ம் ஐயம த்தற்குப்
"பலர் வாய்த்திரார் பகுத் ண்ேடார்" என்றார். இனி, தாம் உைடய

பகுத் ண்

ேபா ள் ம் ஒ க்க ட்டா
கழ் வாய்ந்தி ந்தவர் சிலேர; பலர் அ வாய்த்திரார்
என ைரப்பி மைம ம். இதற்குப் கழ் என ஒ ெசால் வ வித் க் ெகாள்க.
------------361. கயமானர்
அச்சுப்பிரதிகளில் இப்பாட்ைடப்பா ன ஆசிாியர்ெபயர் காணப்படவில்ைல.
கிைடத்த ைகெய த் ப்ப யில் இப்பாட்ைடப்பா யவர் கயமனாெரன்
குறிக்கப்பட்

ந்த ; இைடயிற் சிைதந்தி ந்த அ கள் நிைற ற் ம் இ ந்தன;

ஆயி ம், இதன் இ திப்பகுதி கிைடக்கவில்ைல. அதனால் அக் ைகெய த் ப்
ப ைய ேமற்ெகாண்ேட ஈண் உைர ம் பிற ம் கூறப்ப கின்றன. இப்பாட் ன்கண்
ஆசிாியர் கயமனார் ெசல்வச் சிறப் மிக்க தைலவெனா வைனக் கண்
நிைலயாைமைய அறி
த்தி நன்ெனறிபல எ த் ைரப்பாராய்க் கூற் வைன
ேநாக்கி, "கூற்றேம, எங்கள் தைலவன், நின் வர க்கு அஞ்சுபவனல்லன்; அவன்
அந்தணர்க்கு அ ங்கலங்கைள நீர் ெபய்
பாிந்

தந் ள்ளான்; பலர்க்கும் தாயி

ம் சால்ப்

அவர் ேவண் வன ெபாி ம் நல்கியவன்; தன் அ ணிைலபா ம் லவர்

ெபா நர்

லாயினார்க்குக் களி ம் மா ம் ெகா த்தவன்; தன் தாள் பணிந்
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அன்பராகின்றவர்க்குப் பைகவர்கைள ெவன்

ெபற்ற ெப வளங்கைளத் தந்தவன்;

பா னிக்குப் ெபான்னாிமாைல ம் பாண க்குப் ெபாற்றாமைர ம் அளித்தவன்;
ெபாற்கலத்தில் ேதறேலந்தி மகளிர் தர ண் மகிழ்பவனாயி ம், ஒ ெபா
ம்
யாக்ைக ெசல்வ த யவற்றின் நிைலயாைமயியல்ைப மறப்பதிலன். அவற்கு
உலகவாழ்வின் நிைல யாைம நீ ெதாிவித்தல் ேவண்டா; அவன் யாைவ ம்
ன்ேபயறிந் உணர்வன
வ ம் உணர்ந் ேகட்பன ெதளியக் ேகட் ச்
சிறந் ளான்" என் கூறி ள்ளார்.
காெரதி
மி ரறிக் கல்ெலன
ஆ யிர்க் கலம மாராக் கூற்றம்
நின்வர வஞ்சலன் மாேதா நன்பல
ேகள்வி ற்றிய ேவள்வி யந்தணர்க்
க ங்கல நீெரா சிதறிப் ெப ந்தைகத்
தாயி னன் பலர்க்கீத் த்
ெத ணைட மாகளி ெறா தன்
உ ணைடப் பஃேற ெரான்னார்க் ெகான்றதன்

5

தாள்ேச நர்க் கினிதீத் ம்
ாிமாைலயர் பா னிக்குப்
ெபாலந்தாமைரப் ம்பாணெரா
கலந்தைளஇய நீளி க்ைகயாற்
ெபாைறெயா ம ந்த கற்பின் மாேனாக்கின்

10

வில்ெல விலங்கிய
வத் வல்ெலன
நல்கி னாவஞ்சு ள்ெளயிற் மகளிர்
அல்கு றாங்கா வைசஇ ெமல்ெலன
கலங்கலந் ேதறல் ெபாலங்கலத் ேதந்தி
அமிழ்ெதன ம ப்ப மாந்தி யிகழ்விலன்

15

நில்லா லகத் நிைலயா ைமநீ
ெசால்ல ேவண்டா ேதான்றன் ந்தறிந்த
ணர் ேகள்விய னாக ன்........

20

..................விரகி னாேன.
-------------.............கயமனார் பா ய .
உைர: கார எதிர் உ மின் உரறி - கார் காலத்திற்ேறான் ம் இ

ேபால் சட்ெடனத்

ேதான்றி; கல்ெலன -; ஆ யிர்க்கு அலம ம் ஆராக் கூற்றம் - நிைறந்த உயிர்கைள
ண்டற் ெபா ட் த் திாி ம் நிரம்பாக் கூற்றேம; நின் வர
வ ைகக்கு அஞ்சுதல் இல்லான்; நன்பல ேகள்வி

அஞ்சலன் - நின்

ற்றிய ேவள்வி யந்தணர்க்கு - நல்ல
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பல

ல்கைளக் ேகட்

அ ங்கலம் நீெரா

அறி

நிரம்பிய ேவள்வி ெசய்தைல ைடய அந்தணர்க

சிதறி - ெபறற்காிய ெபாற்கலங்கைள நீர் வார்த் க் ெகா த் ;

ெப ந்தைக - ெபாிய தைகைமைய ைடய எம் தைலவன்; தாயின் நன்
- தாயி

க்கு;

பலர்க்கு ஈத்

ம் ெபாிய அன் ைடயனாய் இரவலர் பலர்க்கும் ேவண் வன ெகா த் ;

ெத ள் நைட மா களிெறா

- ெத ண்ட நைடயிைன ைடய குதிைர ம் யாைன ம்;

தன் அ ள் பா நர்க்கு அ ணலம் பா ம் ெபா நர்

தலாயினார்க்கு; நன்கு அ ளி ம்

- மிகக் ெகா த் ம்; ஒன்னார்க் ெகான்ற தன் தாள் ேச நர்க்கு உ ள் நைடத் ேதர் பல
இனி தீத் ம் - பைகவைரக் ெகான்ற தன் தாளாண்ைமையப் பாராட் ப் பா ம்
லவர்க்கு உ ண்

ெசல்

ம் ேதர்கள் பல

வந்தளித் ம்; ாிமாைலயர் பா னிக்கு -

ெபான்னாிமாைல ெபறற்குாிய பா னிகட்கும்; ெபாலந்தாமைரப்
ெபான்னாற் ெசய்த தாமைரப்
இ க்ைகயால் - தம்மிற் கலந்
இ க்ைகக்கண்; ெபாைறெயா

ம்பாணெரா

-

ைவப் ெபறற்குாிய பாணர்கட்கும்;கலந்தைளஇ நீள்
ேவண் வன நல்கி அளவளாவியி க்கும் ெந ய
ம ந்த கற்பின் - ெபா ைமக் குணங்களால் நிைறந்த

கற்பிைண ம்; மான் ேநாக்கின் - மான்ேபா ங் கண்கைள ம்; வில்ெலன விலங்கிய
வத் - வில்ேபால் வைளந்த
வத்ைத ம் வல்ெலன நல்கின் - வல்ெலன ஒ
ெசால் வழங்கின்; நாவஞ்சும்
ட்ேபான்ற பற்கைள

ள்ெளயிற்

மகளிர் - நா அஞ்சு தற்ேக வாகிய

ைடய மகளிர்; அல்குல் தாங்கா அைசஇ - அல்கு லணிந்த

ேமகைலையத் தாங்கமாட்டா

தளர்ந் ; ெமல்ெலன - ெமன்ைமயாக; கலங்கலந்

ேதறல் ெபாலங்கலத் ேதந்தி - கலங்கலாகிய கள்ைளப் ெபான்வள்ளத் ேதந்தி;
அமிழ்ெதன ம ப்ப மாந்தி - அமிழ் ண்பிப்பாைரப் ேபால

ண்பிக்க

ண் ம்;

இகழ்விலன் - நிைலயாைம ணர்ைவ மறப்பதிலன்; நில்லா உலகத் நிைலயாைம நீ
ெசால்ல ேவண்டா - நிைலேபறில்லாத உலகிய ன் நிைல◌ாைம யியல்ைப நீ எ த் ச்
ெசால்லேவண்டா; ேதான்றல் - எங்கள் தைலவனாகிய அவன்; ந்தறிந்த
ணர்
ேகள்வியன்- ன்ேப யறிந் மறவா ெதா கும் உணரத்தகுவன வற்ைற ற்ற ணர்ந்த
ேகள்வியறி ைடயன்; ஆக ன் - ஆதலால்...; விரகினான் - விரகின்கண்: எ -

.

கார்காலத் மைழ கி ற் ேறான் ம் இ எதிர்பாரா வைகயில் திடீெரனத்
ேதான்றி ழங்குவ ேபாலக் கூற் வன் ேதான்றி யச்சு த்த ன் "காெரதிர் உ
எ த்ேதாதப்பட்ட . எளவிறந்த உயிர் இர பகெலன்னா ஓய்வின்றி ண் ம்

"

அைமயா ேமன் ேம ம் உண்ட வண்ணமி த்த ன், "ஆ யிர்க் கலம ம் ஆராக்
கூற்றம்" என்றார். கூற்றம்: விளி. ேவள்வி ெசய்தைல ைடய அந்தணர்தாம்
ெப வனவற்ைற நீர்வார்த் த்தரப்ெப.றவைதேய இயல்பாக ைடய ெரன்ப பற்றி,
"அ ங்கலம் நீெரா சிதறி" ெயன்றார். "ஏற்ற பார்ப்பார்க்கும் ஈர்ங்ைக நிைறய,
ெபான்

ம்

ம் னல்படச் ெசாாிந் " ( றம். 367) என்றார் பிற ம். கதி ம் சாாிைய ம்

நன்கு பயின்ற குதிைரயின் நைட மிக ம் ெதளிவாக இ த்த ன், "ெத ணைடமா"
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எனச்சிறப்பிக்கப்பட்ட . தாயி ம் சிறந்த அன் ெகாண் ஈத ன், பலெரன்ற
இரவலைர யாயிற் . தாள் ேச நர் என்ற அ ள் ேவண். ய ேவந்தைரெயன் மாம்.
பாணெரா

என் ழி

ன்றாவ

நான்காவதன்கண் மயங்கிற் . பா னி மாைல ம்

பாணர் தாமைர ம் ெப தைல, "வாடாமாைல பா னியணியப், பாணன்ெசன்னிக்
ேகணி

வா, எாிம

டாமைரப் ெப மலர் தயங்க" ( றம். 364) எனப்பிற ம் கூ தல்

காண்க. உாிைம மகளிராத ன், அவ ைடய ெபாைற ம் கற் ம் விதந்ேதாதினார்.
வல்ெலன்ற ெசாற்கைள விைரந் ேபசின் ேம ம் கீ ம் உள்ள பற்கள்
ள்

த் ெமன அஞ்சினைம ேதான்ற, "வல்ெலன நல்கின் நாவஞ்சு

ள்ெளயிற் மகளிர்" என்றார்; "அமிழ்

ெபாதிெசந் நாவஞ்ச வந்த, வார்ந்திலங்கு

ைவெய யிற் ச் சின்ெமாழி யாிைவ" (கு ந் 12) என்
அல்குல்: ஆகுெபயர். இகழ்தல், ஈண்

சான்ேறா ம் கூ வ

மறத்தன் ேமனின்ற ; தன்

வ கின்ற நின் ெகா ைமபற்றி நின்ைன இகழ்விலன் என்றற்கு ஏ
" ந்தறிந்த

காண்க.

யிைரக் ெகாள்ள
கூ த ன்,

ணர் ேகள்வியனாக ந்" என்றார். கூற்றம். ெப ந்தைக; சிதறி, ஈத்

அ ளி ம், ஈத் ம், அைளஇய இ க்ைகயில், ம ப்பமாந்தி இகழ்விலன்; அதனால் நின்
வர அஞ்சலன்: நீ நிைலயாைம ெசால்லேவண்டா; ேதான்றல் ேகள்வியனாக ன்
எனக்கூட் விைன
ெகாள்க. இதன் ஈற்ற யின் த
சீர்க ம் சிைதந்
விட்டன.
விளக்கம்: எத்தைன வ
ெபா
ெவல்
உரறிவ மாயி

ைடயாராயி

ம் ேபாெரதிர்ந்தவழி அஞ்சா

ம் ேபராண்ைம ைடயவனாதல் கண் , அவன் அஞ்சுமா இ ேபால்
ம் கூற்றத் க்கு அஞ்சான் என்ப விளங்குதற்கு. "காெரதிர் உ மின்

உரறிக் கல்ெலன" வ ம் கூற்றம் என்றார். இனி, எந்நாளாயி
வ வ

நின்

ஒ தைல ெயன் ம், அ

வ

ம் ஒ

நாள் கூற்றம்

ன் ெசய்தற்குாிய நல்விைன ெசய்தல்

ேவண் ெமனக் க தி அவற்ைறச் ெசய் ள்ளாெனன் ம், அதனால் அவன் ன்
கூற்றம் அச்ச ண்டாகத்ேதான்றி வ தல் பயனில் ெசயெலன் ம் கூ வார், "கூற்றம்
நின்வர வஞ்சலன்" என்றாெரன் மாம். அற்தணர், அரசர். பாணர், விற யார்
பலர்க்கும் அவரவர் வாிைசயறிந்

நல்கினான் எனேவ, நிைலயாைம

ணர்

த ய
நன்கு

வாய்த்தி ப்ப விளங்கிற் , கலங்கலந் ேதறைல மகளில் ம ப்ப மாந்தி இன்பக்
களிப்பில் ழ்கியி ந்த காலத் ம் நிைலயாைமபற்றிய நல் ணர் அவன்
நிைனவின்கண் நீங்கா நிைல ெபற்றி ந்த காட் வார், "இகழ்விலன்" என்றார்.
இவ்வாற்றால் அவற்குக் கூற்றம் ேபாந் நிைலயாைமையக் காட் வ
மிைகெயன்

ம் குற்றெமன்பார், "நில்லா

லகத்

நிைலயாைம நீ, ெசால்ல ேவண்டா"

என் ம், இதைன அவன் தன் வாழ்க்ைகயான் மட் மன்றிக் கற் வல்ல

ேலார்
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ல்கைளக் கற் ம், அவர்பாற் ேகட் ம் ேபரறி வினனாயின ெனன்பார், "
ேகள்வியன்" என் ம் கூறினார்.

ணர்

-------362. சி ெவண்ேடைரயார்
இச் சான்ேறாைரப்பற்றி ஒன் ம் ெதாிந்தில . கயமனாராற்
பாடப்ெபற்றதைலவேன இவரால் இப்பாட் ற் பாடப்பட்
கயமனா ம் ஒ காலத்தவெரன்
கணங்ெகாண்ட தாைனெயா

த்த ன், இவ ம்

அறியலாம். "அந்தணர்கேள, எங்கள் தைலவன்

ெசன்

பைகவைரத் தாக்குங் குரைலக் ேகட்பீராக;

அ ளாகாைமயின், இஃ
ங்கள் நான்மைறகளிற் குறிக்கப்ப வதன் ;
றத் ைறயாகிய ெபா ளாதலால் ஒ க்கங்கூ ம் அற ல்களில்
குறிக்கப்ப வ மன் ; பார்ப்பார்க்குத் தண்ணைட நல்கி, இரவரர்க்குச் ேசாறளித் ப்
பாிசிலர்க்கு நன்கலம்

சி, கல்ெலன்

ம் சுற்றம் ெப கியவழித்தாம் சிறிய இடத்தில்

ஒ ங்கி யி ந்தற்கஞ்சி, உயர்ந்ேதா லகத் ப் ேபார்வ
ெபா ட்ேடயாகும்," என இப்பாட் ன்கண் ேபார் ேவந்தர
க த்ைத விளக்கி ள்ளார்.

ற்

உடம்ேபா

ெசல்

ேபார் ேவட்ைகயின்

ஞாயிற் றன்ன வாய்மணி மிைடந்த
மதி ற ழார மார்பிற் ரளப்
ப ெப
ரசம் பாசைறச் சிைலப்பப்
ெபாழிலகம் பரந்த ெப ஞ்ெசய் யாடவர்
ெச ப் கன் ெற க்கும் விசய ெவண்ெகா
அணங்கு த் தன்ன கணங்ெகா டாைனக்
கூற்றத் தன்ன மாற்ற
ன்பிற்
றாக்குரற்ேகண்மி னந்த ணாளிர்
நான்மைறக் குறித்தன் ற ளா காைமயின்

5

அறங்குறிக் தன் ெபா ளா குத ன்
ம டீர்ந் மயக்ெகாாீஇக்
ைகெபய்தநீர் கடற்பரப்ப
ஆமி ந்த வைடநல்கிச்
ஆமி ந்த வைடநல்கிச்
ேசா ெகா த் மிகப்ெபாி ம்

10

சா னன்கலம் சிநன் ம்
சி ெவள் ெளன்பி ென ெவண் களாின்
வாய்வன் காக்ைக கூைகெயா கூ ப்
பக ங் கூ மிக ளாங்கட்
கா கண் மைறத்த கல்ெலன் சுற்றெமா

15

ம்
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ல்ெலன் றில்வயிற் ெபயர ெமல்ல
இடஞ்சிறி ெதா ங்க லஞ்சி
உடம்ெபா ஞ் ெசன்மா யர்ந்ேதார் நாட்ேட.
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-------திைண: ெபா வியல்;
பா ய .

ைற: ெப ங்காஞ்சி. அவைனச் சி

உைர: ஞாயிற் றன்ன ஆய்மணி மிைடந்த - ஞாயி

ெவண்ேடைரயார்

ேபால் ஒளி திக ம்

ஆராய்ந்ெத த்த மணிகள் பதித் ; மதி றழ் ஆரம் மார்பிற் ரள - பிைறமதிேபால
வைளந்த மாைல மார்பிற் கிடந்தைசய; ப
ப

ட்டப்ெபற்ற

ெப

ரசம் பாசைறச் சிைலப்ப -

ரசு பாசைறக்கண் ஒ க்க; ெபாழிலகம் பரந்த ெப ஞ்ெசய்

ஆடவர்- ெபழி டங்களிற் பரந் நின்ற ெபாிய மறந்ெசயைலப் ாி ம் ரர்;
ெச ப் கன் எ க்கும் விசய ெவண்ெகா - ேபாைர வி ம்பி யர்த்திய ெவற்றிைய
ைடய வண்ைமயான ெகா ேயந்திய; அணங்கு உ த்தன்ன கணங்ெகாள் தாைன வ த்தம் ெசய் ம் ெதவ்ம் உ த் வந்தாற்ேபான்ற கூட்டங்ெகாண்ட
தாைனயிடத்ேதயி ந் ; கூற்றத் தன்ன மாற்றா
விலக்குதற்காிய வ

ன்பின்- கூற் வைனப்ேபால்

டேன; தாக்குரல் ேகண்மின் - பைகவைரத் தாக்குதற்குச் ெசய் ம்

ழக்கத்ைதக் ேகட்பீராக; அந்தணாளிர் - அந்தணர்கேள; அ ளாகாைமயின்
நான்மைறக் குறித்தன் - இஃ அ ட்ெசயலன்ைமயால் ம் நான்மைறக்கண்
குறிக்கப் ப வதன் ; ெபா ளாகுத ன் அறம் குறித்தன்

- றத் ைறயாகிய

ெபா ள் குறித்த ன் ஒ க்கம் கூ ம் அற ல்களிற் குறிக்கப்ப வ மன் ; ம ள்
தீர்ந் மயக்கு ஒாீஇ - ம ட்ைகயினின் ம் நீங்கி அம்ம ள் காரணமாகத் ேதான் ம்
மயக்கத்ைத ம் ேபாக்கி; ைகெபத் நீர் கடலள ம் பரந்
அைட நல்கி -நீர்வளம் மிகுந்த ம த நிலத்

ெசல்

மா ; ஆம் இ ந்த

ர்கைளக் ெகா த் ம்; மிகப் ெபாிய ம்

ேசா ெகா த் - பசித் வ ம் இரவலர்க்கு மிகுதியாகச் ேசாறளித் ம்;
சால்
நன்கலம் நன் ம் சி - பாிசிலர்க்குச் சிறப்பைமந்த நல்ல அணிகைளப் ெபாி ம்
ெபா த் ம்; சி

ெவள்ெளன்பின் ெந ெவண்களாின் - சி

சி

ெவள்ளிய எ

ம் கள்

கிடக்கும் ெந ய ெவண்ைமயான களர் நிலத்தின் கண்; வல்வாய்க் காக்ைக
கூைகெயா

கூ - வ ய வாைய ைடய காக்ைக ம் கூைக ம் கூ ; பக

ம் கூ ம்

அக ள் ஆங்கண் - பகற்ேபாதி ம் கூ ம் அகன்றவிடமமாகிய அவ்விடத் ; கா கண்
மைறத்த கல்ெலன் சுற்றெமா - சு காட் ண்ைம லனாகாதப ெசறிந்த கல்ெலன்ற
சுற்றத்தார் நிைறதலால்; ெமல்ல - ெமல்ெலன; இல்வயின் இல்ெலன்

ெபயர

இல் டத்ேத - இனித் தமக்கு இடமில்ைலெயன் அதனின் நீங்கக் க தி ம்; இடஞ்
சிறி ஒ ங்கல் அஞ்சி - நில லகு சிறிதாகலால் இனிதியங்குதற்கியலாைமக்கு
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அஞ்சி ம்; உயர்ந்ேதார் நாட்

உடம்ெபா ஞ் ெசன்மார் -

ரத்தால் சிறந்த

உயர்ந்ேதார் உலகிற்குத் தம் டம்ேபாேட ெசல்லற்ெபா ட் ப் ெபா கின்றனர்; எ .
அந்தணாளிர், தாைன தாக்குரல் ேகண்மின் நான்மைறக் குறித்தன் ; அறம்
குறித்தன் ; தீர்ந் , ஒாீஇ, நல்கி, ெகா த் ,
கூட்

விைன

சி, அஞ்சி, உயர்ந்ேதார் வ வித் க்

ெசய்க. மணி ெயாகிக்கும் ஞாயி ம், மாைலக்குப் பிைற மதி ம்

உவமம். ேபார்க்குச் ெசல்
ேபார்க்குச் ெசல்

ம் ேவந்தர்,

ம் ேவந்தர்,

ேவந்தன் ெகாற்ற

தற்கண்

தற்கண்

ரசுக்குப் பிைற மதி ம் உவமம்.

ரசுக்குப் ப யி வ

ரசம், ெப ம்பைணக் ெகாட்

ள் அ ம்ப

மர ; "ேகாற்ெறாழில்
ேயாச்சி" (ெப ங்.II,

2:29-30) என வ தல் காண்க. அணங்கு உ த்தன்ன என்பதற்குத் ெதய்வம் வ த் தற்
ெபா ட்

உ க்ெகாண்டாற்ேபான்ற என் ைரப்பி

மைம ம். தாக்கு குரல், தாக்குரல்

என வந்த ; தழங்கு குரல் ரசெமன்ப தழங்குரல் ரசம் என வந்த ; தழங்கு குரல்
ரசெமன்ப தழங்குரல் ரசம் என வ தல் ேபால. மிக்க வ
ம் ெசல்வ ம்
இளைம மாகிய அவற்ைற நிைல ைடய வாகக் க திற் க ம்பற் ள்ளம் ெகாள்ளச்
ெசய் மாக ன், அதற்ேக வாகிய ம ட்சி ம் மயக்க ம் தீர்ந்தாலன்றிப் ெபா ட்
ெகாைடயாற் க ம் உயிர்க்ெகாைடயாற் றக்க வின்ப ம் எய்தாைமபற்றி, "ம ள்
தீர்ந் மயக் ெகாாீஇ" என்றார். கல்ெலன் ம் சுற்றம் கூ நிைலயாைம ணர்த் ம்
சு காட் ன் உண்ைம நிைனயாதவா அறி க்கண்ைண மைறத்த ன், "கா கண்
மைறத்த கல்ெலன் சுற்றம்" என்றார். ேபராண்ைம யா ம் சிறந்த ைகவண்ைமயா ம்
உண்டாகும் கழ் உலக
வ ம் பரவப் ெபற்றார்க்கு உைற ளாகிய உலகிடம்
சிறிதாத ன், "இடஞ் சிறி
க ண்டாக

ஒ ங்கல் அஞ்சி" ெயன் ம், ேபாாிற் ண்பட் ப்

ழ்பவர், தம் க டம்ேபாேட

றக்க லகு குவெரன்பதனால்,

"உடம்ெபா ஞ் ெசன்மார் உயர்ந்ேதார் நாட்ேட" ெயன் ம் உரத்தார்; ஏைனச்
சான்ேறா ம், "நீளிைல ெயஃக ம த்த
( றம். 341) என்ப

டம்ெபா , வாரா லகம் குத ெலான்ேறா"

காண்க. உயர்ந்ேதார்,

றக்க லகு ெசன் ள்ள சான்ேறார்.

விளக்கம்: மறவர் பல ம் ேபார் ேவட்ைக மிகக்ெகாண்
அதற்ேகற்ப ெமய்வ

ெப க்கி ம் ஒ குவ

காரணமறி ங் க த்தினராய் வந்
ரள,
ெசன்
மறவர

நா

ம் ேபாேர வி ம்பி ம்

கண்ட அந்தணர், இவ் ேவட்ைகக்குக்

நிற்ப, ஆசிாியர், அந்தணாளேர, ஆரம் மார்பிற்

ரசம் பாசைறக்கண் சிைலப்த் தாைன ரர் மாற்ற ம் ன் டேம பைகவர் ேமற்
தாக்கும் ழக்கத்ைதக் ேகண்மின் என் அவர்க்குப் ேபார்நிகழ்ச்சிையக் காட்
ேபார்ேவட்ைக மிகுதிையக் கண்ெணதிேர காண்பித்தார், கண்ட

அந்தணாள க்கு வியப் ப் ெபாிதாயிற் . ஆகேவ, ஆசிாியர், இ
நான்மைறயி

ம் அற

ல்களி

ம் காணப்படா ; இ

ங்கள்

ெபா ட் ைற.

மக்கு இ
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ேவண்டாத ெதான்

என் ம், ெபா ட்ேப

தன்னலங் குறித்தன் ; பார்ப்பாைர ம்

ஏைன இரவலைர ம் உண்பித்தல் க திய என்பார், "ைக ெபய்த நீர் கடல் பரப்ப,
ஆம் இ ந்த அைடநல்கிச் ேசா ெகா த் மிகப்ெபாி ம்
சால் நன்கலம் சி"
என் ம் குறிப்பித்தார். இவ்வா
ஒக்க

இரப்ேபார் சுற்ற ம் தம் கழ்பரப்பி, மக்க

மாதிய சுற்றம்சூழவாழ்வதால், நிைலயாைம ணர்த் ம்

மறைக◌்கப்ப மாயி
மைறப் ண்ணா

ம்

காட் ண்ைம

ம், இப் ேபார்ேவட்ைக மிக்கு நிற்கும் சான்ேறார் அதனால்

நிைறயாைம நில ம் ெநஞ்சினராய், இனித்தாம் உைற ம் இல்லம்

நிைலத்த இன்பந்த ம் நிைலயமாகாெதன விணர்ந் அதனின் நீங்கும் க த்தா ம்,
இந் நில லகு
ம் தம் கழ் பரவி வி ங்கினைமயின் இனி அ ெசன்
பர தற்கு இடந்ேத ங் க த்தா ம் உயர்ந்ேதார் உைற ம் றக்க லகு ெசல் ம்
க த் தினராயினர். அ

ேபார்ப் ண்பட்

மாற்றால் ெபறக்கடவதாக ன்,

"உடம்ெபா ஞ் ெசன்மார்" என் ம், அ குறித் ப் ேபார் ேவட்ைக
மிகுவாராயினெரன் ம் கூறினாராயிற் .
----------363. ஐயாதிச் சி ெவண்ேடைரயார்
ன் கண்ட சி ெவண்ேடைரயாாின் ேவ ப த்த இவர் ஐயாதிச்
சி ெவண்ேடைரயாெரனப்ப கின்றனர். ஐயாதி ெயன்ப இரவ ர். இநத் ஐயாதி
ெயன்ப ேவ இைடக்காலத்ேத ஐயாறாயிற்ேறாெவன ெவண் தற்கும்
இடந்த கின்ற . ெதாண்ைட நாட் ற் சலவா என்ற ர் சலவாதிெயன வழங்குவ
காண்க, ேதைரயார் என்
என்ெறா
ஆதி ெயன்

ம் ெபயர் பிற்காலத் ம் வழக்கி

சான்ேறார், பதார்த்தகுண சிந்தாமணி ெயன்

ந் ள . ேதைரயார்
ம்

ைல ெழ◌ுதி ள்ளார்.

ம் ெபயரால், ஆதி ர் (A. R. No. 778 of 1933) என் ம், ஆதிகு

(A. R.

No. 05 of 1920) என் ம் ஊர்கள் பல இ ந்தி க்கின்றன. இவ ம் ேவந்தைன ேநாக்கி,
இந்நில லகில் உைட ேவல் மரத்தின் சிறிய இைலயள இட ம் பிறர்க்கின்றித் தாேம
யாண்ட ேவந்தர் பலர் இ ந்தனர்.
இறந்தனர்; அதனால் "இறவா

வில் தம் நாட்ைடப் பிறர் ெகாள்ள, அவர்

நின்ேறார் ஒ வ

மில்ைல; இறத்தல் உண்ைம;

ெபாய்யன் ; இன்னா நாளாகிய இறக்கும் நாள் வ
ன்ேன நீ இவ் லகியைலத்
றந் நினக்குாிய நல்விைனயாகிய தவத்ைதச் ெசய்வாயாக" என இப்பாட் ன்கண்
அறி
த்தி ள்ளார்.
இ ங்கட்
த்தவிப் ெப ங்கண் மாநிலம்
உைடயிைல ந வண திைடபிறர்க் கின்றித்
தாேம யாண்ட ேவமங் காவலர்
இ திைர மண
ம் பலேர சு பிணக்
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கா பதி ◌ாகப் ேபாகித் தத்தம்
நா பிறர்ெகாளச் ெசன் மாய்ந் தனேர

5

அதனால், நீ ங் ேகண்மதி யத்ைத யா
டம்ெபா நின்ற யி மில்ைல
மடங்க ண்ைம மாயேமா வன்ேற
கள்ளி ேயய்ந்த ள்ளியம் றங்காட்
ெவள்ளில் ேபாகிய விய ளாங்கண்
உப்பிலாஅ வவிப்
க்கல்
ைகக்ெகாண் பிறக்குேநாக்கா
திழிபிறப்பிேனா னீயப்ெபற்

10

நிலங்கல னாக விலங்குப மிைச ம்
இன்னா ைவகல் வாரா ன்ேன
ெசய்ந்நீ ன்னிய விைனேய
ந்நீர் வைரப்பா
டன் றந்ேத.

15

---------திைணய ம்

ைற

மைவ...ஐயாதிச் சி ெவண்ேடைரயார் பா ய .

உைர: இ ங்கடல் உ த்த இப் ெப ங்கண் மாநிலம் - காிய கடல் சூழ்ந்த இப்
ெபாிய இடத்ைத ைடய நில லகத்ைத; ந வண உ ைடஇைல இைட பிறர்க்கு
இன்றி - ந ேவ உைட ேவலமரத்தின் இைலயளவாகிய இட ம் பிறர்க்கு
இல்ைலயாக; தாேம ஆண்ட ஏமம் காவலர் - தாேம தமக்குாியதாக
இன்பக் காவலரான ேவந்தர்; திைரயி
ெகாழித்ெதா க்கும்
சு ம் சு

ண்மன

காட்ைடத் தமக்கு

மண

மாண்ட

ம் பலர் - கடற்றிைரகள்

ம் பரலாவர்; சு

பிணங்கா

விடமாக; ேபாகி - ெசன்

பதியாக - பிணஞ்

ேசர்ந் ; தத்தம் நா

பிறர்ெகாள - தத்தமக்குாிய நாட்ைட மற்றவர் ெகாள்ள; ெசன்
ேபாயினர்; அதனால்-; நீ ம் ேகண்மதி - நீ ம் ேகட்பாயாக;

மாய்ந்தனர் - இறந்
யா

உடம்ெபா

நின்ற

உயி ம் இல்ைல - இறவாமல் உடம்ேபாேட என் ம் இ ந்தவர் யா ம் இல்ைல;
மடங்கல் உண்ைம - இறப் உள ; மாயம் அன்

- ெபாய்யன் ; கள்ளி ஏய்ந்த

ள்ளியம் றங்காட் - கள்ளிகள் பரந்
ய ட்ெச கள் நிைறந்த
காட் ன்;
ெவள்ளில் ேபாகிய விய ள் ஆங்கண் - ெவள்ளிைடேய ேயாங்கிய அகன்ற
இடத்தின்கண்; உப்பிலா அவிப்
ைகக்ெகாண்

பிறக்கு ேநாக்கா

க்கல் - உப்பின்றி ேவகைவத்த ேசாற்ைற;
- ைகயிற்ெகாண்

பின் றம் பாரா ; இழி

பிறப்பிேனான் ஈயப் ெபற் - இழிசினனாகிய ைலயன் ெகா க்கப் ெபற் ; நிலம்
கலனாக விலங்கு ப மிைச ம் - நிலத்ைதேய உண்கலமாகக் ெகாண் ைவத்
ேவண்டாத ப

ணைவ ேயற்கும்; இன்னா ைவகல் வாரா ன் -

ன்பம் ெபா ந்திய
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இ தி நாள் வ

ன்ேப;

ந்நீர் வைரப்பகம்

நில லக வாழ்ைவப் பற்றறத்

றந் ; நீ

நல்விைனையச் ெசய்வாயாக; எ -

டன்

றந்

- கடல் சூழ்ந்த

ன்னிய விைனெசய் - நீ க திய தவமாகிய

.

இ ைக, க ைம, ெப ைம - பரப் . உைடயிைல மிகச் சிறிய ; "சிறியிைல ைட"
( றம். 124) என்ப

காண்க. நாடா

ம்ேவந்தர் இறப்பின், அவர் நாட்டரைச அவர்தம்

மக்கேள ெபறி ம் அவைரப் "பிறர்" என்றார், இறக்குங்கால் உயிர்த் ைணயாக
வாராைமபற்றி. ேதான்றிய டம் வளர்ந்
திர்ந் மீள மடங்கிச் ெசன்
ஒ ங்குதற்கிடனாத ன் சாக்கா மடங்கெலனப்பட்ட . தான் ெகாள்ளக் க திய
உயிைரக் ெகாண்டனறி மீளாைமபற்றிக் கூற் மடங்கெலனப்பட்ட ெதனி மைம ம்.
சு காட் ல் ஈமத்தில் இ
ன், ைலயன் உப்பில்லாச் ேசாறட் நிலத்தில் ைவத் ப்
பைடத்த ம் அதைன யவன் ைகயிேலந்திப் பைடக்குங்கால் பின் றம் பாராமல்
பைடக்கும் ைறைம ம் ஈமத்திற் பண்ைடேயார் ெசய்த சடங்குகள். ன்னிய
விைனயாவ மீள ம் ேவந்தர் கு யிற்ேறான்றி அரசவின்பம்
ய்க்கேவண் ெமன்ப ; இன்ேறல், பிறவா வாழ்க்ைக ெபற்
உலவாப் ேபாின்பம்
ெசயற்பால

கர்தல்ேவண்

உயர்ந்ேதா லகத்

ெமன்ப ; இவ் விைனக்கு

தவெமன் ம், அதற்கு உ

ன்ேன

றெவன் ம் அறிக. காவலர் பலர்

மாய்ந்தனர்; அதனால் ேகண்மதி; உயி ம் இல்ைல; உண்ைம, மாயமன் ; வாரா
ன்ேன றந் நீ ன்னிய விைனையச் ெசய் என் கூட் விைன
ெசய்க.
யாக்ைக ம் ெசல்வ ம் நிைலயாைம கூறித் ற
ண் தவஞ்ெசய் மா
வ
த்தவா .
விளக்கம்: "மாற்ற ங் கூற்றம் சாற்றியெப ைம ம்" (ெதால். றத். 19) என்ற
சூத்திரத் "மாற்ற ங் கூற்றமம்சாற்றியெப ைம" என்பதற்கு இதைனக் காட் வர்
இளம் ரணர். இனி, ஆசிாியர் ேபராசிாியர் இப் பாட்ைட வா ைற வாழ்த் க்கு
எ த் க்காட் வர். இந்த மாநிலம் ஏைனேயார்க்கும் உாியதாக ன் ெபா ெவனக்
க தா தமக்ேக உாித்தாகக் க தி ெவன் தாேம நில லகிற்கு ேவந்த ெரன் மா
ஆட்சி ெச

த்திய ெப

எளிேயார் இறப்ப

ேவந்த ம் பின்னர் இறந்ெதாழிந்தனர்; ஆகேவ, ஏைன

ெசால்ல ேவண்டா. எனேவ, எத்திறத்ேதா ம் இறத்தல்

ஒ தைலயாம் என்பார், " யா

உடம்ெபா

நின்ற உயி மில்ைல" ெயன்றார்.

இறக்கும் நாளில் நிக ம் நிகழ்ச்சிகள் இன்பந்தாராவாக ன், அைவ நிக ம் நாைள,
"இன்னாைவகல்" எனக் குறிக்கின்றார். இன்னாைமைய விளக்குதல் ேவண் ,
றங்காட் விய ளாங்கண், இழிபிறப்பிேனான் உப்பிலா அவிப்
க்கைல
நிலங்கலனாக ைவத் ப் பைடத்தைல எ த்ேதாதினார். இறத்தற்குாிய ைவகல்
ெந ங்குங்கால் ெசால்

ம் ெசய

ம் ைக கூடா

ெசய்யப்படாெவன்பார், "இன்னா ைவகல் வாரா

ேபாத

ன்,

ன்னிய விைன

ன்ேன ெசயல்நீ

ன்னிய விைன"
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ெயன்றார். நிைனத்த நிைனைவச் ெசயற்ப த்தற்குாிய வா ம் உடம் மாகிய க விகள்
பயன்படா

ெக த ன், இறக்கும் நாள் "இன்னா ைவகல்" எனப் ப வர் இயல் .

மாறிப் பிறப்பதாயின் ேவந்தர் கு யிற் பிறத்தைலேய ேவந்தர் ேவண் வைத,
"மன்பைத காக்கும் நீள்கு ச்சிறந்த, ெதன் லங்காவ ெனாாீ இப் பிறர்,
வன் லங்காவ ன் மாறியான் பிறக்ேக" ( றம். 71) என வ தல் கண் ெகாள்க.
--------364. கூைகக்ேகாழியார்
ேபராந்ைதையக் கூைகக்ேகாழிெயன் சிறப்பித் ைரத்த நயம் கண் சான்ேறார்
இவைரக் கூைகக்ேகாழியார் என வழங்கினர். இதனால் இவர இயற்ெபயர்
மைறந் ேபாயிற் . இவைரப்ேபால ஆாிசியர் பரண ம், பசும் ண் பாண் ய ைடய
தாைனத் தைலவனான அதிகன் என்பான் களிெறா ெபா
ழ்ந்த வாைகப்
பறந்தைலைய "கூைகக்ேகாழி வாைகப்பறந்தைல" (கு ந். 339) ெயனச் சிறப்பித்
ைரத்த இக் கூைகக்ேகாழியார வழங்கிக்காட் ய இத் ெதாடைர நல் ைசச்
சான்ேறார் வி ம்பி ேயற் க் ெகாண்டாெரன்பைத வ
த் கிற . இதனால் இவர்
பண்ைடச்சான்ேறாரால் நன்கு மதித் ப் ேபாற் ம் ெப ைம ெபற்றவெரன அறியலாம்.
ஐயாதிச் சி
இ வ ம் ஒ

ெவண்ேடைரயார் பா ய தைலவைனேய இவ ம் பா யி த்த ன்,
காலத்த வெரன்ப

ெதளி . இப் பாட் ன்கண், ேபார் ேவட்ைக

ெகாண் நா ம் அதைனேய ெசய் சிறந்த ேவந்தெனா வைனக் கண்ட, "ேவந்ேத
பாணற்குத் தாமைர ம் விற க்கு மாைல ம் தந் அவ ம் பிற மாகிய சுற்றம் சூழ
வி ந்

ஆட் க் கறி ம் கள்

மகிழ்ேவாமாக;

ம் உண் , இரவலைர இவ்வாேற

மரப் ெபாந்தி

அைடேவாமாயின், இவ்

ந்

ண்பித்

கூைகக்ேகாழி கூ ம் இ காட்ைடயாம்

ண்டாட் ைனப் ெப வ

அாி " என அறி

த்தி ள்ளார்.

வாடா மாைல பா னி யணியப்
பாணன் ெசன்னிக் ேகணி வா
எாிம டாமைரப் ெப மலர் தயங்க
ைமவிைட யி ம்ேபாத் ச் ெசந்தீச் ேசர்த்திக்
காயங் கனிந்த கண்ணகன் ெகா ங்குைற
நற ண் ெசவ்வாய் நாத்திறம் ெபயர்ப்ப
உண் ந் தின் மிரப்ேபார்க் கீய்ந் ம்
மகிழ்கம் வம்ேமா மறப்ேபா ேராேய
அாிய வாக
ாிய ெப ம

5

நிலம்பக ழ்ந்த வலங்கற் பல்ேவர்
மரப் ெபாத்திற் க ெமன வியம் ம்
கூைகக் ேகாழி யானாத்

10
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தாழிய ெப ங்கா ெடக்திய ஞான்ேற.
--------திைண ம்

ைற

மைவ. அவைனக் கூைகக்ேகாழியார் பா ய .

உைர: பா னி வாடா மாைல யணிய - பாண்மகளாகிய பா னி ெபான்மாைல
யணிய ம் பாணர் ெசன்னிக் ேகணி வா எாிம ள் தாமைரப் ெப மலர் தயங்க பாணன் தன் ெசன்னியின்கண் நீர்நிைலயிற் வாத எாிேபா ம் ெபாிய
ெபாற்றாமைரப்

ணிந்

விளங்க ம்; ைமவிைட இ ம்ேபாத்

- காிய

ஆட் க்கிடாைய ழ்த் ; ெசந்தீச் ேசர்த்தி - அதன் ஊைனத் தீயி ட் ச் சுட் ; காயம்
கனிந்த கண்ணகன் ெகா ங்குைற - காயம் ெபய்தட்ட இடமகன்ற ெகா விய
ஊ ணைவ; நற ண் ெசவ்வாய் நாத்திறம் ெபயர்ப்ப்த் தின் ம் உண் ம் கள் ண் ம் சிவந்த வாயி ட் நாவான இ ம ங்கும் ரட் க்ெகா க்கத்
தின் ம் உண் ம்;இரப்ேபார்க்கு ஈந் ம்- இரவலைர

ண்பித் ம்; மகிழ்கம் வம்ேமா -

மகிழ்ேவம் வ வா◌ாக; மறப் ேபாேராய் - மறம் ெபா ந்திய ேபாைரச்ெசய்பவேன;
நிலம்பக ழ்ந்த அலங்கல் பல்ேவர் - நிலம் பிள படக் கீேழ ெசன்ற அசைக◌ின்ற
பலவாகிய ேவர்கைள ைடய;

மரப் ெபாத்தின்

மரத்தின் ெபாந் களி

ந் ;

க ெமன இயம் ம் கூைகக்ேகாழி ஆனா - க ெமனக் கூ ம் ேபராந்ைதகள் நீங்காத;
தாழிய ெப ம் காெடய்திய ஞான் ம் - தாழிகைள ைடய சு காட்ைடயைடந்தேபா ;
ெப ம ெப மாேன; அாியவாக

ம் உாிய - இைவகள் உண்ணப்படாவாம்; எ -

.

ெபான்னாற் ெசய்த தமைரப்
க்குக் ேகணி வாத்தாமைரப் ெப மலர் என்ற
ெவளிப்பைட எாிம ள் தாமைர ெயன்ப இனம் பற்றி வந்த . ைமவிைடயி ம்
ேபாத் - ஆட் க்கிடாய். காயம் - உைறப் . தீயிற் சுட்ட ைன வாயிற்ெபய்
நாப் ைட ெபயர்ப்ப இ

ம ங்கி

ம் ெமன்

தின்

ம் ெசயைல, "காழிற் சுட்ட

ேபா ன் ெகா ங் குைற, ஊழி
ழின் வாய்ெவய்ெதாற்றி" (ெபா ந. 105-9) என்
பிற ம் கூறதல் காண்க. தாேம தமிய ண்ட
ம் இரவலர்க் கீத் ண்ணப் பிறக்கும்
இன்பம் ெபாிதாக ன், "இரப்ேபார்க் கீய்ந் ம்" என்றார்.
காட் ல் உள்ள
மரங்களில் திவற்றிற் ெபாந் கள் உளவாதல் பற்றி "
மரப் ெபாத் " எனல்
ேவண் ற் . அப் ெபாந் களில் ேபராந்ைத ம் ேகாட்டா ம் வாழ்தல் கண்கூ .
கூைக கூ தைலப் பிற ம் "ெபாத்தவைர ட் ேபாழ்வாய்க் கூைக, சுட் க் குவிெயனச்
ெசத்ேதார்ப் பி ம், கள்ளியம் பறந்தைல" ( றம். 240) என்

கூ வர். தாழி, ஈண் ப்

பிணங்கைளக் கவிக்கும் தாழி; இவற்ைற இக்காலத் தார்

மக்கள் தாழி ெயன்ப.

மறப் ேபாேராய், ெப ம மகிழ்கம் வம்ேமா; ெப ங் காெடய்திய ஞான் ,
அாியவாக
ாிய என் கூட் விைன
ெசய்க. எய் ஞான்ெறனற்பாலதைன
எய்தியெவன இறந்த காலத்திற் கூறிய விைர க் குறிப் என அறிக.
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விளக்கம்: நா

ம் ேபா டற்ற

தைலவன் ஒ வைனக் கண்

ம் ெபா ளீட்ட

ம் ேமற் ெகாண்

நில ம் தாைனத்

அவன் க த்தில் யாக்ைக நிைலயாைமைய ம், அ

நின்றவழிச் ெசய்தற்குாியன ம் ஊறி நன்ெனறிப்ப த் ம் கூைகக்ேகாழியார்,
ெசய்தற்குாிய

இ

ெவன

தற்கண் கூற

ற் , பா னிக்குப் ெபான்னாி மாைல ம்,

பாணர்க்குப் ெபாற்றாமைர ம் நல்குக என்பார், "பா னி அணிய" என் ம், "பாணன்
ெசன்னித் தாமைரப் ெப மலர ◌் தயங்க" என் ம் கூறினார். பின் தின்றற்குாிய
ம் உண்டற்குாிய நற ம் இரப்ேபா ம் சுற்றத்தா ம் தின் ம் உண் ம் மகிழ்ச்சி ற
அவேரா ட ண் ன்
க என்பார், உண் ந் தின் ம் இரப்ேபார்க் கீய்ந் ம்
மகிழ்கம் வம்ேமா" என்றார். எந்நாேள ம்
காடைடதல் ஒ தைலயாதலால்
"ெப ங்காெடய்திய ஞான் " என் ம் ஈத் வக்கும் இன்பம் இறந்தபின் எய் ம்
றக்க லகில் இல்ைல ெயன்றற்கு "அாியவாக ம் உாிய" என் ம் கூறினார். உம்ைம
இைச நிைல. "ஈவா ம் ெகாள்வா ம் இல்லாத வானத் வாழ்வாேர வன் கணவர்"
(குறள்; 1058. பாி. ேமற்.) என்

சான்ேறார் கூ தல் காண்க. ெப ங்காெடன்ப தன்

ெபா ைம நீக்கத், "தாழிய" ெவனச் சிறப்பித்தார்.
----------365. மார்க்கண்ேடயனார்
காஞ்சி பா ய லவ ள் இம் மார்க்கண்ேடயனா ம் ஒ வர். நிைலயாைம
ணர்வால் தவம்

ண்

வா ம் அறேவார் வாிைச ள் நிற்கும் இச் சான்ேறார்,

இப்பாட் ன்கண், விசும்
கமாக இ சுட ம் கண்களாகக்ெகாண்ட நிலமாகிய மகள்,
ன்ேனாராகிய ேவந்தர் பலர் மைறய ம் யான் மைறயா உள்ேளேன என அ ம்
நிைல ம் உண்ெடன அறிந்ேதார் கூ வர் என் நிைலயாைமப் பண்ைப
இனிைம றக் கூ கின்றார், மார்க்கண்ேடயனாைரப்பற்றி குறிப் ெபான் ம்
கிைடத்தில . இவர் ெபயர் மாக்கைடயனாெரன் ம் பாடேவ பா காணப்ப கிற .
மயங்கி ங் க விய விசும்
க னாக
இயங்கிய வி சுடர் கண்ெணனப் ெபயாிய
வளியிைடய வழங்கா வழக்க நீத்தம்
வயிரக் குறட் ன் வயங்குமணி யாரத் ப்
ெபான்னந் திகிாி ன்சமத்
ட் ப்
ெபா நர்க் காணாச் ெச மிகு ன்பின்
ன்ேனார் ெசல்ல ம் ெசல்லா தின் ம்
விைலநலப் ெபண் ாிற் பலர்மீக் கூற
உள்ேளன் வாழியர் யாெனனப் பன்மாண்

5

நிலமக ள த காஞ்சி ம்
உண்ெடன ைரப்பரா ணர்ந்திசி ேனாேர.

10

----------
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திைண: காஞ்சி,

ைற: ெப ங்காஞ்சி. மார்க்கண்ேடயனார் பா ய .

உைர: மயங்கு இ ங் க விய விசும்

கனாக-தம்மிற் கலந்த மைழ மின்

த யவற்றின் ெதாகுதிைய ைடய விசும்ைப கமாக ம்; இயங்கிய இ சுடர்
கண்ெணன - விசும்பின்கண் இயங்கும் ஞாயி ம் திங்க மாகிய சுடர் இரண்ைட ம்
கண்களாகக்ெகாண்ட; பன்மாண் நிலமகள் - பலவ ைகயா

ம் மாண் ற்ற நிலமாகிய

மகள்; ெபயாிய வளியிைட வழங்கா வழக்க நீத்தம் - இடம் விட் ப்
ெபயர்தைல ைடய காற் இயங்காத இடமாகிய எவ் யி ம் ெசல் தற்காிய
விசும்ைபக் கடந் ; வயிரக் குறட் ன் வயங்குமணியாரத்

- வயிரத்தாற் ெசய்யப்பட்ட

குறட் ன்கண் ெசறிந் விளங்குகின்ற மணிகளாலாகிய ஆர்க்காைல ைடய;
ெபான்னந் திகிாி ன் சமத்
ட் - ெபான்னாற் ெசய்யப்பட்ட ஆழிப்பைடையப்
ேபாாின்

ன்ேன நின்

ெச

த்தி; ெபா நர்க் காணா பைகவைரயழித்

- ேமேல

வரக்கடவ பைகவர் வரப்ெபறாைமயால; ெச மிகு

ன்பின் - ேபார்க்கண் ேமம்பட்ட

வ யிைன ைடய;

-

விண்

ன்ேனார் ெசல்ல ம் ெசல்லா

ன்

ள்ேளாராகிய ேவந்தர்

லகு ெசல்லக் கண் ைவத் ம் உடன் ெசல்லா ; விைல நலப் ெபண் ாின் -

தம் நலத்ைதப் பிறர்க்கு விற்கும் மகளிர் ேபால; பலர் மீக்கூற - பலர் என் நலத்ைதப்
பாராட் ப் கழ; யான் இன்

ம் உள்ேளன் வாழியர் - யான் இப்ெபா

ம் நிைலயாக

இ க்கின்ேறன், யான் வாழ்க; என - என் ; அ த காஞ்சி ம் உண்ெடன - லம்பிய
காஞ்சி ம் உண்ெடன் ; உணர்ந்திசிேனார் உைரப்பர் - அறி ைடேயார் கூ வர்; எ .
விசும்
கனாக கூடர் கண்ணாகக்ெகாண்ட நிலமகள் ன்ேனார் ெசல்ல ம்
ெசல்லா விைலநலப் ெபண் ாின் பலர் மீக்கூற யான் உள்ேளன் வாழியர் என அ த
காஞ்சி ம் உண்ெடன உணர்ந்திசிேனார் உைரப்பர் எனக் கூட் விைன
ெசய்க.
நில மண் ல ம், நீர் மண் ல ம், தீ மண் ல ம், வளி மண் ல ம், கடந்
விசும் நீத்த ெமனப்பட்ட . நில தலாகிய மண் லங்கைள நீத் நிற்ப

நிற்கும்

நீத்தமாயிற் ; இதன் கண் வளி வழங்குத ன்ைமயின், வளியிைட வழங்கா
வழங்க நீத்தெமனப்ப

வதாயிற் ; குற , திகிாியின் ந விடமாகிய குடம்.

அதனைகச் சுற்றி ஆர்க்கால் ெசறிந்தி ப்ப
283) என்

ெகாண் , இதைன "ஆர் சூழ்குற " ( றம்.

சான்ேறார் வழங்குப. ஆர், ஆரம் என வந்த . திகிாி, ஆழிப்பைட.

ெபான்னாலாகிய திாிகியாத ன், வயிரமணியாற் குற ம் ஏைன மணிகளால் ஆர ம்
அைமக்கப்ெபற்றன ெவன்றறிக. விைலமகளிர் ெப
ைடயார் பாற்ேசர்வ
நில கள் வ
ம் சூழ்ச்சி
ைடய ேவந்தர்பால் தங்குத ன் "விைலநலப்
ெபண் ாின்" என்றார். வாழியர்: எதிர்மைறக் குறிப் ெமாழி. ெபாைறக்

ேபால,
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ெகல்ைலயாகிய நிலமக
அதைன ன் ணர்ந்

ம் நிைல◌ாைம ணர்ந் ெபாறா
றத்தேல சீாி என்ப க த் .

விளக்கம்: வளிமண் லம் சூழவிப்ப

அ தனெளனின் நாம்

ஞாலமாத ன் அதைனக் கடந் . நிற்கும்

விசும்ைப நீத்ெமன்றாெரன அறிதல் ேவண் ம்; தி வள்
"வளிவழங்குமல்லன்மா ஞாலம்" (குறள். 245) என்ப

வ ம், ஞாலத்ைத

காண்க. "விசும் நீத்தம்" ( றம்.

376) என்ப ம் இக் க த்ேதபற்றி வந்த . "நிலேனந்திய விசும் ம்" ( றம். 2) என
நிலத் க்கு ேமெலல்ைல கூறி, இைடப்பட்ட காற் ம், தீ ம், நீ ம் ஞாலத்தின்
பகுதியாகச் சான்ேறார் கூ வ ஈண் க் குறிக்கத்தக்க . விசும்ைப கெமன்ற ன்,
ஆண் நில ம் இ சுடைர ம் நிலமகட்குக் கண்ணாகக் கூறினார். திகிாி
ட் ச்
ெசங்ேகாேலாபச்சி நில லகு ற் ம் ெந தாண்ட ேவந்த ம் இறந்தாராயி ம் தான்
உடன் இறவா நிற்ப பற்றி, " ன்ேனார்ெசல்ல ம் ெசல்லா " என் பாிந்
கூறகின்றார். நிலமகைள விைலமகட்கு ஒப்பக் கூறிய இக் க த்ைதத்
ேதாலாெமாழித்ேதவர், ேமற்ெகாண்

தாம்பா ய சூளமாணியில்

த்தி ச க்கத்தில்,

"நிலமகணிைலைம ம் ெநறியிற் ேகட் ேலல், குலமிலர் குணமில ெரன்

ங் ேகாளிலள்,

வளமிகு சூழ்ச்சியார் வழியள் மற்றவள், உலமிகு வயிரத்ேதாள் உ வத் தாாினீர்"
என ம், "தன்

யிர் மண

தாைனயீர் பின்

ம் பலர்க டன்னலம்,

ம்வந் தவெரா ம் ெசன்

வண்ணேம" என ம், "ெவற்றிேவன் மணி

ன்

கர்ந் திகந்தவர்

ேபர்ந்திலள், இன்

ாித்

மஃ தவடன தியற்ைக

ேவந்தர் தம்ெமா ம், உற்றேதா

ாிைமகளில்லள் யாெரா ம், பற்றிலள் பற்றினார் பால ளன்னதால்,
ற் நீர்த் கி

ைட

ெபண்ணீர்ைமேய" என ம், "அ மிைச யரசர்கள் வணங்க

வாண்டவன், ெபா மிைச யப் றம் ரள விப் றம், இ
க

குமவள

கற்பின் வண்ணேம" (சூளா.

ர சதிரேவா ாிளவ றன்ெனா ,

த்தி 19-22) என ம் கூ தல் காண்க.

-------366. ேகாதமனார்
இவாின் ேவ ப த்தேவ, பல்யாைனச் ெசல்ெக குட் வைனப் பதிற் ப்பத்
ன்றாம் பத்ைதப் பா ச் சிறப்பித்த ேகாதமானர் பாைலக்ேகாதமனார் எனப்பட்டனர்.
இவர் இப் பாட்ைடத் த ம த்திரன் ெபா ட் ப் பா யதாக அச்சுப்ப யிற்
காணப்ப கிற . இப் பாட் ன்கண் "இறேவான் மகேன" ெயன வந்தி ப்ப ெகாண்
அதைனப் பிற்காலத்தார் யாேரா த ம த்திரன் என் ெமாழி ெபயர்த் க் ெகாண்டனர்.
பாண்டவர் தைலவனான த ம த்திரேன இப் பாட் ைடத் தைலவெனன ம்,
ன்றாம் பத்ைதப் பா ய ேகாதமனாேர இவெரன ம் க
பவ
ண் . பாைல
பா ய ேகாதமனாராயின், இப் பாட் ைடத் தைலவன் பல்யாைனச் ெசல்ெக
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குட் வனாதல் ேவெறா
ேகாதமனார், "உலக

ேசரமானாதல் ேவண் ம். இப் பாட் ன்கண், ஆசிாியர்
வ ம் தம

ஒ

ெமாழிேய ைவத்

உலகாண்ட

ெப ைம ைடய ேவந்த ம் தம் கைழ நி விவிட் த் தாம் ெசன்
அதனால் யான் உனக்கும் ஒன்

மாய்ந்தனர்;

வைரப்பன், ேகட்பாயாக; நின்வ ையப் பிறர்

அறியாவைக காத் க்ெகாண் , பிறர் கூ வனவற்றின் ெமய்ம்ைமையத்
ெதாிந் ணர்ந் ,பகற்ேபாதில் ஆள்விைனக் குதவி,இர ப்ேபாதில் ேமல்
ெசய்யக்கடவனவற்ைற ஆராய்ந் விைனயாளைர விைனக்கண் ெச த் தல்
ேவண் ம். நின் மனைய◌ிடத்ேத மகளிர்த ம் ேதறைல
க்க

ண் மகிழ்க; சூட் ைறச்சி ம்

மாகிய மைட ேவண் பவர்க்கு இைல யிைலயாகத் தந் ம், ேசா

ேவண் பவர்க்குச் ேசாறளித் ம் நீ உண்பாயாக; நீர்◌ாற்றைட கைரயில் இைழத்த
ெவறியா களத்
ழ்த்தற் ெபா ட் த் ெதாகுத்த ஆ கைளப்ேபால இறப்ப
உண்ைம; அ ெபாய்யன் " எனச் ெசய்வன ெசய்
கர்வன கர்ந்
ேமம்ப மா அறி
த்தி ள்ளார். இப் பாட் ன் இைடேச◌ில அ கள்
சிைதந் ள்ளன.

கழ் நி வி

வி க்க ப் பைறந்த
க்குரன் ரசம்
ஒ க்குைட ம ங்கி ெனா ெமாழித் தாக
அரெவறி
கி ர
சிைலப்ப
ஒ தா மாகிய ெப ைம ேயா ம்
தம் கழ் நிறீஇச் ெசன் மாய்ந் தனேர

5

அதனால், அறேவான் மகேன மறேவார் ெசம்மால்
நின்ெனான் ைரப்பக் ேகண்மதி
நின் ற்றம் பிறரறியா
பிறர் கூறிய ெமாழி ெதாியா
ஞாயிற் ெறல்ைல யாள்விைனக் குதவி
இரவி ெனல்ைல வ வ நா
உைரத்தி சின் ெப க்நன் ம்
உழெவாழி ெப ம்பக டழிதின் றாங்குச்
ெசங்கண் மகளிெரா சி
னி யைளஇ

10

அங்கட் ேடற லாய்கலத் குப்பக்
ெகடல ந் தி வ ண்ேமா..........
விைட ழ்த் ச் சூ கிழிப்ப
மைட ேவண் நர்க் கைடய கா
தவிழ்ேவண் நர்க் கிைடயா ளி

15

நீர்நிைல ெப த்த வார்மண லைடகைரக்
கா ேதாறிைழத்த ெவறியயர் களத்தின்
இடங்ெகத் ெதாகுத்த விைடயின்
மடங்க ண்ைம மாயேமா வன்ேற.

20
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---------திைண ம்

ைற

மைவ. ............ேகாதமனார் பா ய .

உைர: வி க் க ப்ப அைறந்த
அ க்கப்பட்ட ெப

ழக்கத்ைத ைடய

மறெவா க்க ைடய
குறிப்ேப ேதான்ற; அர
ழங்குவ ேபால

க் குரல்

ரசம் - ெபாிய கு ந் த யால்

ரசம்; ஒ க் குைட ம ங்கின் -

ராிடத்ேத ெசன் ; ஒ
எறி உ மின் உர

ெமாழித்தாக - அரசாைண ெயன்ற ஒ
சிைலப்ப - பாம்ைம எறி ம் இ

ழங்க; ஒ தாமாகிய ெப ைமேயா ம் - ெப ைம ைடேயார்க்குக்

தாம் எல்ைலயாகிய ெப ைம ைட ேவந்த ம்; மஙஹபகழ் நிறீஇச் ெசன்

மாய்ந்தனர்

- தங்கள் கைழ நி விவிட் த் தாம்மாண் மைறந்தனர்; அதனால்-; அறேவான்
மகேன - அறத்தைத ைடய ேவந்த க்கு மகேன மறேவார் ெசம்மால் - ரர்கட்குத்
தைலவேன; நின் ஊற்றம் பிறர் அறியா - நின் ைடய வ ையப் பிறர் அறியாம
பிறர் கூறிய ெமாழி ெதாியா - நீர் கூ வனவற்றின் உள்
க த்ைத
யறிந் ெகாண் ம்; ஞாயிற்ெறல்ைல ஆள்விைனக் குதவி - ஞாயி
எல்ைலயாகிய பகற்ேபாதில் விைனெசய்ேவார் பலேரா ம் இ ந்

ம்;

விளங்கும்
ம நாள்

ெசய்யக்கடவவற்ைற யாராய்ந் ம்; உைரத்திசின் - விைனஞர்கட்கு உைரப்பாயாக;
ெப ம் - ெப மாேன; நன் ம் - ெபாி ம்; ............ உழ ஒழி ெப ம்பக
அழிதின்றாங்கு ............ உ தைலச் ெசய் நீங்கிய ெபாிய எ
ைவக்ேகாைலத்
தின்றாற்ேபால; ெசங்கண் மகளிெரா

சி

னி அைளஇ - சிவந்த கண்ைண ைடய

மகளி டேன சிறிதாகிய னி கலந் ; அங்கள்ேதறல் ஆம்கலத்
கள்ளின

ெதளிைவ ஆராய்ந்

கலத்திற் ெபய்

உகுப்ப - அழகிய

தர; ெகடல் அ ந்தி வ -

ெக வதில்லாத ெசல்வத்ைத ைடயவேன; விைட ழ்த் ச் சூ கிழிப்ப ஆட் க்கிடாையய த் ச் சூட் க் ேகா ற் ேகாத் ச் சுட்ட சூட் ைறச்சிையச்
சைமத் ; மைடேவண் நர்க்கு அைடய கா - ெதய்வங்கட்கி ம் மைடேபாலச்
சூட் ைறச்சி ம்
க்க ம் ேவண் மவர் கட்கு இைலயிைலயாகக் குைறயாமல்
ெகா த் ; அவிழ் ேவண் நர்க்கு இைடய ளி உண்ேமா - ேசா ேவண்

வ பவர்க்கு

உாிய இடமளித் ண்பித் நீ ம் உண்பாயாக; நீர்நிைல ெப த்த வார்மணல்
அைடகைர நீர்நிைலயிடத்ேத - ெப கி ள்ள ஒ கிய மணல் பரந்த கைரயின்கண்
நிற்கும்; கா ேதா

இைழத்த ெவறியயர் களத்

- காக்கள் ேதா ம் அைமக்கப்பட்ட

ெவறியாட் டங்களில்; இடம்ெகடத் ெதாகுத்த விைடயின் - இனி இடமில்ைல
ெயன்

மா

ெதாகுத்

நி த்தப்பட்ட ஆ கைளப் ேபால; மடங்கல் உண்ைம -

இறத்தல் ஒ தைல; மாயம் அன்

ெபாய்யன் ; எ -

.
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அறேவான் மகேன, ெசம்மால், ெப ம, தி வ, ெப ைமேயா ம் மாய்ந்தனர்;
ேகண்மதி; உைரத்திசின்; கிழிப்ப, அ கா

அ ளி உண்ேமா, மடங்கல் உண்ைம

மாயேமா அன் என விைன
ெசய்க. ெப
ழக்கம்,
க்குரல் எனப்பட்ட .
ெசம்மல் ெசம்மாெலன விளிேயற்ற . பிறர் கூ வன ெபாய் ம் வ
ம்
நிைறந்தி ப்பி

ம் உண்ைம ேதர்ந்

ெமாழி ெதாியா" என்றார். பகற்ேபா

ெசய்வன ெசய்தல் ேவண் த ன், "பிறர் கூறிய
விைனெசய்வதற்கும், இர ப்ேபா

விைனெசயல் வைகையச் சூழ்தற்கும், உாிவாக ன், "ஞாறிற்ெறல்ைல
ஆள்விைனக்குதவி, இரவி ெனல்ைல வ வ நா
ைரத்திசின்" என்றார்.
கலங்கலான கள் ண் களித்தி க்குமா ேதான்றச் "ெசங்கண் மகளி" ெரன ம்
சிறப் ைடய கலங்கைலத்தாரா ேதறைலத் த வ பற்றித் னித்தாய்ேபால மகளிைர
மகிழ்

த் கெவன்பார், "சி

னியைளஇ

ண்ேமா" என ம் கூறினார். "எமக்ேக

கலங்கல் த ேமா" ( றம், 298) என்ப காண்க. ெதய்வங்கட்குத் ேதக்கிைலகளில்
ைவத் மைட ெகா ப்ப ேபாலச் சூட் ைறச்சி ம்
க்க ம் தமக்கு இைலகளில்
மைடேபாலத் தரப் ெப தைல விைழவார்க்கு அவ்வா த க ேவன்பார்,
"அைடயரகா " என்றார். "ெதய்வமைடயின் ேதக்கிைலக் குைவஇ

ம்ைப தீர்

சுற்றெமா பலமிகப் ெப கு ர்" (ெப ம்பாண், 104-5) என் பிற ம் கூ தல்
காண்க. கிழித்ெதனற் பால கிழிப்பெவனத திாிந் நின்ற . ெவறியயர்
களத்தின்கண். விைட ழ்த் வழிப வராத ன் "ெவறியயர் களத் விடங்ெகடத்
ெதாகுத்தவிைடயின்" என்றார்.
விளக்கம்: நில லகு

ற் ம் ஒ

தாமாக ஆண்ட ேவந்த ம் ெசன்

மாய்ந்தன

ெரன்பதனால், இப் பாட் ைடத் தைலவ ம் ஓர் அரசன் என்ப விளங்குகிற .
தமிழகத்தில் த ம த்திரெனனப் ெபயாிய அரசர் இ ந்தனெரன்றற்குச்
சான்றின்ைமயின், இவன் ேசர நாட் நிலத்தைலவ ள் ஒ வனாதல் ேவண் ம்.
வடவாாியர் தற்கண் கு குந்த தமிழ்ப்பகுதி ேசரநாேடெயன்ப ஆராய்ச்சியாளர்
ணி . வடவாாிய வழக்க ெவா க்கங்கைள ம் ெமாழி யைமதிகைள ம்
வ ம்
ேமற்ெகாண் தம ெதான்ைமநிைல ெதாியாெதா கும் தமிழ் நிலத்தா ள்
ேசரநாட் க் ேகரளர்கேள ன்னணியில் நிற்பவர். அதனால் த ம த்திரன் என
ஒ வன் இ ந்தாெனனின், அவன் ேசரநாட்டவேன என்ப ேதற்றம். அேசாக
மன்ன ைடய கல்ெவட் க்கள் ேகரளைரக் "ேகரள த்திரர்" என வழங்குவ இதற்குப்
ேபாதிய சான்றாகும். ேகாதமனார் இவ க்கு உைரக்கு அற ைரைய ேநாக்கின்
இவன் மிக்க இைளயெனன்ப விளங்கும். பக ன் ஆள்விைனக்குதவ ம் இரவில்
வ வ நாட ம்ெசய்க என்ற வழி. அவன் உள்ளம் மறெநறிேய ெசல் ெமன்
ெகாண் , மறெமான்ேற யன்

இவ் லக வாழ் க்கு ேவண் வ , அற ம் ெசய்தல்

ேவண் ெமன்பார், ேதறல் மகளிேரா உண் மைடேவண் நர்க்கும் அவிழ்
ேவண் நர்க்கும் நிரம்பத் தந் உண்பித் நீ ம்உண் அன் ைடயனாகுக என்றார்.
ெவறிக்களத் த் ெதாகுக்கப் பட்ட விைடகள் ழ்தல் ஒ தைலயாதல் ேபால
இவ் லகிைடத் ெதாக்க யிர்கள் இறப்ப ஒ தைல ெயன்பதாம். "உழெவாழி
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ெப ம்பக அழிதின்றாங்கு" என்ற , "தனக்ெகன வாழாப் பிறர்க் குாியாளனாய்"
வாழ்க என்றவா .
---------367. ஒளைவயார்
ேசரமான் மாவண்ேகா ம், பாண் யன் கானப்ேபர் தந்த ெப வ தி ம், ேசாழன்
இராயசூயம் ேவட்ட ெப நற்கிள்ளி ம் ஒ காலத்ேத ேசரமான்
மாாிெவண்ேகாெவன்ற ம் பாடம். இச் ேசரமான் ேசரமான்க ட் காலத்தாற்
பிற்பட்டவனாகக் க தப்ப கின்றான். அவாிை◌ேய ேவ ப தற்ேக வாகிய
பைகைமயில்ைல. தமிழகம் இம் வர்க்கும் ெபா வாக உாியெதன்ப ெதான்
ெதாட் வ ம் ெகாள்ைக. இக்க த்ேத ேதான்றச்சான்ேறார் "குன் தைல மணந்த
மைலபிணித்

யாத்தமண், ெபா ைம சுட் ய

வ லக ம்" ( றம். 357) என்

வற்
த்தியி ப்ப காண்க. இவர் தம் ட் பைகத் ப் ெபா
ெக வேரல், ேவ
நாட்டவர் குந் தமிழகத்ைதக் ைகப்பற்றித் தமிழியற் பண்பாட்ைடச் சிைதத் த்
தமிழ்நாட் ச் ெசல்வம், கைல, சமயம், ெமாழி, ஒ க்கம்

த யவற்ைறச்

சிைதத்தழிப்பெரன் சான்ேறார் ன்னேர யறிந்தி ந்தனர். அதனால் அச் சான்ேறார்,
ேவந்தர் வ ம் அன்பால் ஒ ங்கு கூ யி க்கும் ெசவ்வி கா ம் ேபாெதல்லாம்
ஒன்றிய வாழ்வின் ெவன்றிநலத்ைத எ த்ேதாதிச் சிறப்பிப்பர். அவ் வழியில் வந்த
சான்ேறாராகிய ஒளைவயார் ேவந்தர்

வ ம் ஒ ங்கி ப்பக் கண்ட ம்,

ெப மகிழ் ெகாண் , "ேவந்தர்கேள! நில லகம் ேவந்தர்க்குாித்தாயி

ம், அவர்

இறந் ேபாங்கால், உலக ம் உடன் ேபாவதில்ைல; அரசியற் ேபற் க்குாிய
ேநான்ைம ைடேயார் ேவற்

நாட்டவேரயாயி

ம், அவர்க்கு உாியதாய்ச்

ெசன்ெறாழி ம்; ஆதலால், அரசியைல அறெநறியிற் ெச த்திப் ெபா ளீட்
இரவலர்க்கு வழங்கி உங்கள் வாழ்நாள் ற் ம் இன்ப றவாழ் ர்களாக. உங்கைள
வாழச் ெசய்த நல்விைனேய உங்கள் இ திக்காலத்தில் உயிர்த் ைணயாகும்.
ஆத ன், அந் நல்விைனையேய ெசய் ர்களாக. யான் அறிந்த அள இ ேவ. நீவிர்
வானிற்ேறான் ம் மீனி ம் மைழத் ளியி ம் பல காலம் வாழ் ர்களாக" என் இப்
பாட்டால் அறி
த்தினார். இவ்வா சான்ேறார் பலர் ேவந்த ம் ஒ ைம
மனத்தவராய் வாழ ேவண் ெமன வற்
மறந்

ெபா

த்தியி ப்ப ம், அவர் அவ்வன் ைறைய

ெகட்டனர்; ெகடேவ, வடநாட்

ேமாாிய ம், பல்லவரம்,

க்க ம் ேமைலநாட்

வடவ ம், களப்பிர ம், வ க ம்,
ெவள்ைளய மாகப் பலர் குந்

தமிழகத் அரசியல், சமயம், ெமாழி, ெபா ணிைல, ச தாயம் த யவாழ்க்ைகக்
கூ கைளயழித் த் தமிழர் என் ம் பிறர்க்ேக ைழத் ஏைழயாகும் இழி நிைலைய
ண்டாக்கி விட்டனர்.
நாகத் தன்ன பாகார் மண் லம்
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தமேவ யாயி ந் தம்ெமா ெசல்லா
ேவற்ேறா ராயி ேநாற்ேறார்க் ெகாழி ம்
ஏற்ற பார்ப்பார்க் கீர்ங்ைக நிைறயப்
ம் ெபான் ம் னல்படச் ெசாாிந்
பாசிைழ மகளிர் ெபாலங்கலத் ேதந்திய
நாராி ேதறன் மாந்தி மகிழ்சிறந்
திரவலர்க் க ங்கல ம கா
சி
வாழ்தல் ேவண் மிவண் வைரந்த ைவகல்

5

வாழச் ெசய்த நல்விைன யல்ல
தா ங் காைலப் ைணபிறி தில்ைல
ஒன்
ாிந் தடங்கிய வி பிறர் பாளர்
த்தீப் ைரயக் காண்டக வி ந்த
ெகாற்ற ெவண்குைடக் ெகா த்ேதர் ேவந்திர்

10

யானறி யளைவேயா வி ேவ வானத்
வயங்கித் ேதான் மீனி மிம்ெமன
இயங்கு மாமைழ ைறயி ம்
உயர்ந் ேமந் ேதான்றிப் ெபா க ந் நாேள.

15

--------திைண: பாடாண் ைண.

ைற; வாழ்த்தியல். ேசரமான் மாவண்ேகா ம்

பாண் யன் கானப்ேபர் தந்த உக்கிரப்ெப வ தி ம், ேசாழன் இராயசூயம் ேவட்ட
ெப நற்கிள்ளி ம் ஒ ங்கி ந்தாைர ஒளைவயார் பா ய .
உைர: நாகத் தன்ன பாகார் மண் லம் - நாகேலாகத்ைதப் ேபான்ற வளவிய
பகுதிகைள ைடய நிலவட்டம்; தமேல யாயி
ெகாள்ளப்பட்டனவாயி

ம்; தம்ெமா

ம் - தம் ைடயேவெயன

ாிைம

ெசல்லா - ேவந்தர் தாம் இறக்குங்கால்

அவேராேட மைறந்ெதாழியாமல் நின் ; ேவற்ேறாராயி ம் ேநாற்ேறார்க்கு ஒழி ம் அவர்க்குப் பின்வ ம் ேவந்தர் ஒ ெதாடர் மில்லாத ேவற் நாட்டவராக
இ ப்பி ம்; ேநான்ைம ைடயராயின் அவர்க்குாிய தாய்வி ம்; ஏற்றபார்ப்பார்க்கு
ஈர்ங்ைக நிைறய - ெபா ள் ேவண் இரந் நின்ற பார்ப்பன க்கு அவ ைடய
நைனந்த ைக நிைற ம்ப ;

ம் ெபான்

ம் னல்படச் ெசாாிந்

- ெபாற்

ம்

ெபாற்காசும் நீர் வார்த் க் ெகா த் ; பாசிைழ மகளிர் ெபாலங்கலத் ஏந்திய நார்
அாிேதறல் மாந்தி மகிழ்சிறந் - பசிய இைழ யணிந்த மகளிர் ெபான்வள்ளங்களில்
எ த் க் ெகா த்த நாரால் வ க்கப்பட்ட கட்ெடளிைவ ண் களித் ; இரவலர்க்கு
அ ங்கலம் அ கா
சி - இரவலர்க்கு அவர் ேவண் ய அாிய ெபா ள்கைளக்
குைறவறக் ெகா த் ; இவண் வைரந்த ைவகல் வாழ்தல் ேவண் ம் - இவ் லகில்
வாழ்தற்ெகன வைரய க்கப்பட்ட வாழ்நாள்
வாழச் ெசய்த நல்விைன யல்ல

ம் நன்றாக வாழ்தேல ேவண் வ ;

- வாழ்தற்ேக வாகிய அந் நல்விைனயின்றி; ஆ ங்
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காைலப் ைண பிறி

ல்ைல - இறக்கும்ேபா

உயிர்க்குத்

ைணயாவ

ேவேற

யா ம் இல்ைல; ஒன்
ாிந் அடங்கிய இ பிறப்பாளர் த்தீ ைரய ேபெறான்ைறேய வி ம்பிப் லன்கண்ேமற் ெசல் கின்ற ஆைசகைள
யடக்கியைமந்த அந்தணர் எ க்கும்

த்தீையப்ேபால; காண்தக இ ந்த - அழகுதக

ற்றி ந்த; ெகாற்ற ெவண்குைடக் ெகா த்ேதர் ேவந்திர் - ெவண்ெகாற்றக் குைட ம்
ெகா
யர்த்திய ேத
ைடய ேவந்தர்கேள! யான் அறி அளைவ இ ேவ - யானறிந்த
அளவில்

வாகத் ெதாிந்த

இ ேவயாகும்; வானத்

- வானத்தில் விளங்கித் ேதான் ம் விண்மீன்களி
உைறயி

ம் - இம்ெமன்

ம்

ம்; இம்ெமன இயங்கும் மாமைழ

ழங்கி்ப் ெபய் ம் ெபாிய மைழத் ளியி

ேமந் ேதான்றி மிக்கு - ேமம்பட் ;
விளங்குவனவாக; எ -

வயங்கித் ேதான் ம் மீனி

ம் நாள் ெபா க -

ம்; உயர்ந்

ம் ைடய வாழ்நாட்கள்

.

நாகம், இன்பேம ேதவ லகம். பாகு - பகுதி. மண் லம் வட்டம்; ஈண் ச்
ேசரமண்டலம், ேசாழமண்டலம் ெமன்றாற்ேபால நாட் ன்ேமல் நின்ற . ேவற்ேறார்
தமிழரல்லாத பிறர். ேநான்றல், ேநான்ைமயாத ன், அதைன

ைரயாைர

ேநாற்ேறாெரன்றார். 2தவத்தளேவ யாகுமாம் தான் ெபற்ற ெசல்வம்" என்ப பற்றி,
அரசவாழ்வாகிய ெசல்வப் ேபற் க் ேக வாகிய ேநான்ைம குறிக்கப்பட்ட . வ ய
ேபார்ப்பைட ேயந்திப் ேபா டற் ம் பண்பினரல்லராக ன், பார்ப்பார் ைக
உண்டற்ெறாழி ெலான்றிற்ேக பயன்பட்டைம ேதான்ற ஈர்ங்ைக ெயன்றார்.

,

ெபான்னாற்ெசய்த ; பார்ப்பார் இதைனச் "ெசார்ண ட்பம்" என்பர். பார்ப்பார்
என்ேபார் ஓதல் ஓ வித்தல் த ய அ ெதாழிைலச் ெசய் ம் ேவதியராவர்.
அந்தணெரன்ேபார், பார்ப்பார், அரசர் வணிகர், ேவளாளெரன வ ம் பல ள் அ ளறம்
ேமற்ெகாண்
ற்றத் றந்த றவிகளாவர். மகிழ ண் ெப கக் ெகா த் ப்
க ண்டாக வாழ்தேல வாழ் ; ஈத ம் இைசபடவாழ்த ம் வாழ்வின் ஊதியெமன்ப
தமிழரறம். எத்திறத் ேதார்க்கும் வைரந்த வாழ்நாள் எல்ைலகடவாதாக ன்
"வைரந்தைவகல்" என்றார். ஒன் ேப . சுைவ தலாகிய லன்கண்ேமற்
ெசன்ற ஆைசயால் கரப்ப வ உலகிய ன்பமாய்க் க
ம்
ேபற் க்குமா
ப த ன்,

காத ப்பவரால் ஆைசயாகிய உலகிய ன்பம்விடப்ப

ெமன்ப பற்றி,

"ஒன்
ாிந் தடங்கிய இ பிறப்பாளர்" என்றார். இரண்டாவ பிறப் ம்
ேப
குறித்தெதன் ணர்க. தமிழ் ேவந்தர் வ க்கும் த்தீ உவமம். ெசாாித ம் உண்ட ம்
ஈத ம் கைழ நி வி நாட் மக்கைள அன்பால் பிணிப்பித் வ மிகச் ெசய்த ன்
ேவந்தர் இவற்ைறச் ெசய்
ஒளி ம்; ெசாாிந்

சிறந்

வாழேவண்

ெமன்றார். ேவந்தீர், மண் லம் ெசல்லா

சி வாழ்தல் ேவண் ம்; இல்ைல; மீனி

ம் உைறயி

ேதான்றிப் ெபா க எனக் கூட்

விைன

சிறத்தல் ெபா ட் ெபா ட் ம்,

சுதல் இன்பப்ெபா ட் ம் எனக் ெகாள்க.

ம்

ெசய்க. ெசாாிதல் அறப்ெபா ட் ம்,
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விளக்கம்: தமிழ்ேவந்தர் வ ம் மனத்தால் ஒன் படாைமக் ேக
ஒவ்ெவா வ க்கும் தாம் ஒ வேர ேமம்பட் நிற்க ஏைணேயார் தம்
ஆைணவழியடங்கி நடக்கேவண் ெமன்ெற ந்த ேவட்ைகயாகும்; அவ்ேவட்ைக
நாட் ன்ேமல் நிற்ற ன், அதைன விலக்கி ஒ ைம மன ைடயராதல் ேவண் ம் என்
க தினார் ஒளைவயார். இத்தமிழகம் "நாகத்தன்ன பாகார் மண் லம்" என்
"இதைனத் தாேமயாள ேவண் ெமன்
ெபா

ெவன்

குறித் ,

எண்ணி, அதனால் ஏைனயி வைர ம்

நாட்ைடய ப்ப த்த ேவந்த ம் இறந்தனர்; இறந்தேபா

அவர்பின் ெசன்ெறாழியா , ேவற்ேறார்க்கு என்

தமிழகம்

க தா , யாவர் தன்ைனத்

தாங்குகிறார்கேளா, அவர்கள் அ க்கீழ் இவ் லகம் நிற்கும் இறல்பிற் . ஆதலால்,
நீவர் ம் ைடய நாட்ைட இனி தாங்கு கத்தால், பார்ப்பார்க்கும்
இரவலர்க்கும்ேவண் வன நல்கி வாழ்தல் ேவண் ம். இ ேவ நீவிர் ெசய்யத்தக்க
நல்விைன. இந் நல்விைனேய ம்ைம இனி வாழச் ெசய்வத. இந்நல்விைனெயாழிய
ேவேற ைணயில்ைல; இவ்வளேவ யான் அறிந்த என் கூறினார்.
இந்நல்விைனைய ேமற்ெகாண் நீவிர் வி ம் ஒ ைம மனத்ேதா வாழ் ராயின்
வானத்திற்ேறான் ம் விண்மீனி ம் ெப மைழயிற்ேறான் ம் நீர்த் ளியி ம்
பல்லாண்

ெந

வாழ்விர்; இன்ேறல்,

ர் ேவெரா

ஒழிவ

ஒ தைல; இத்

தமிழக ம் ேவற்றவர் ஆட்சிக்குட்பட் த்தன் ெமாழி, கைல, பண்பா , ெசல்வம்,
வாணிகம் த ய ைற பலவற்றி ம் சீரழிந் ேவற்ேறார்க்கு அ ைம நாடாய்வி ம்
என் உய்த் ணர ைவத்தார். அப் ேபைதேவந்தர் அவர் கூற்ைற
மனங்ெகாள்ளாராயினர். அன்
ெமாழி ம், கைல ம் ெபா

அவர் ெசய்த தீச்ெசயலால், இன்

இத் தமிழகம்,

ம், பண்பா ம் கன்றிப் பிற நாட்டவர்

ஆட்சியாைணக்குத் தைலதாழ்ந்

ெசல்வதாயிற் ; அ ைமயில் ம ந்

ம்

மடைமயிற்றைலைம ெப வ தாயிற் ; நாட் க்கு வ ைம உாிைமயாயிற் .
---------368. ேசரமான் குடக்ேகா ெந ஞ்ேசரலாதன்
ேசரமான் குடக்ேகா ெந ஞ்ேசரலாத ம், ேசாழன் ேவற்பஃற டக்ைகப்
ெப விறற்கிள்ளி ம் யா காரணத்தாேலா ெப ம் பைக ெகாண் தி ப்ேபார்ப் றம்
என் மிடத்ேத க ம்ேபார் உடற்றினர். தி ப்ேபார்ப் றம் என்ப இப்ேபா தஞ்ைச
மாவட்டத்தில் ேகாவில ெயன வழங்குகிற . இதைனக் கல்ெவட் கள் தி ப்ேபர்த்
தி ப் றம் (S. I. I. Vol. No.497) என வழங்கும். இவ்விடத்ேத ேசாழன்
ெசங்கணா க்கும் ேசரமான் கைணக்கா
ம்ெபாைறக்கும் ேபார் நிகழ்ந்த ம்
அதன்கண் ேசரமான் பற் க்ேகாட்பட்ட ம். ( றம். 74) ஈண் நிைன
கூர்தற்குாியன. அப்ேபாாில் இ ேவந்த ம் ண்பட் ப் ேபார்க்களத்ேத

ழ்ந்தனர்.
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அக்காலத்ேத கழாத்தைலயாெரன் ம் சான்ேறார் ேபார்க்களஞ் ெசன் இ வ ம்
ழ்ந் கிடப்ப கண்டார். அக்காலத்ேத அவர் ேசரமாைனப் பார்க்ைகயில் அவன்
குற் யிராய்க் கிடந்தான். அந்நிைலயில் அவன் தன்ைனப் பா வந்த ேகா யர்க்குத்
தன் க த்தில் இ க்கும் ஆரத்ைதக் காட் ப் பாிசிலாக எ த் க்ெகாள் மா
அவர்க்குக் குறிப்பா ணர்த்தினான். அ

கண் , ைகயற மிக்க கழாத்தைலயார் இப்

பாட் ைனப் பா னார். இதன்கண், “ேவந்ேத! களி
பட் ப் ண்
சிைதந்

ற்

ெப ேவெமன்னின், அைவ அம்

ழ்ந்ெதாழிந்தன: ேதர் ெபறலாெமன்னின், அைவ பீடழிந்

நிலத்ேத கிடக்கின்றன; குதிைரகேளா ெவனின், அைவ வாள்வ ப்பட் க்

கு தி ெவள்ளத்தில் ழ்ந் கிடக்கின்றன; இதனால் ெபறற்குாிய ெப வளம்
ெபறாைமயின் இரவலர் இரங்குவாராயினர். தடாாிப்பைறைய யைறந் ெகாண்
யான் வந்த நின் ேதாளிடத்ேத அர ேபாற்சுற்றிக்ெகாண்
க்கும் ஆரத்ைதப்
ெபறற்ெபா ட்ேடேபா ம்” என ஆசிாியர் அவன
ேதான்றப் பா
ள்ளார்.

மறமாண் ம் ெகாைட நல ம்

களி
கந் ெபயர்குவ ெமனிேன
ஒளி மைழ தவிர்க்குங் குன்றம் ேபாலக்
ைகம்மா ெவல்லாங் கைணயிடத் ெதாைலந்தன
ெகா ஞ்சி ெந ந்ேதர் கக்குவ ெமனிேன
க ம்பாி நன்மான் வாங்குவயி ெனால்கி
ெந ம்பீ டழிந் நீலஞ்ேசர்ந்
ெகாய்சுவற் ரவி கக்குவ ெமனிேன
ெமய்ந்நிைற வ ெவா ெப ம்பிறி தாகி
வளிவழக் க த்த வங்கம் ேபாலக்

5

கு தியம் ெப ம் ணல் கூர்ந்ேதாழிந் தனேவ,
யாங்க கைவ யின்ைமயி கைவ யின்றி
இரப்ேபா ாிரங்கு மின்னா வியன்களத்
தாளழிப் ப த்த வாேள ழவ
கடாஅ யாைனக் கால்வழி யன்னெவன்

10

ெதடாாித் ெதண்கண் ெடறிர்ப்ப ெவாற்றிப்
பா வந்த ெதல்லாங் கா யர்
ழ ம
மணி மிைடந்தேதாள்
அர ற ழார கக்குவ ெமனேவ.

15

--------திைண: வாைக. ைற: மறக்களவழி. ேசரமான் குடக்ேகா ெந ஞ்ேசரலாதன்
ேசாழன் ேவற்பஃறடக்ைகப் ெப விறற்கிள்ளிெயா ேபார்ப் றத் ப் ெபா
ஆரம் க த்தினதாக உயிர் ேபாகா கிடந்தாைனக் கழாத்தைலயார் பா ய .

ழ்ந்
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உைர: களி

கந்

ெசல்ேவெமன்

ெபயர்குவம் எனிேன - களி கைளத் தரப் ெபற் ச்

க தினால்; ஒளி

மைழ தவிர்க்கும் குன்றம்ேபால - விளங்குகின்ற

மைழ கிைலத் த க்கும் குன் கைளப் ேபால; ைகம்மா எல்லாம் கைணயிடத்
ெதாைலந்தன - யாைனக ெளல்லாம் நின் அம் பட் இறந்தன; ெகா ஞ்சி்ெந ந்ேதர்
கக்குவம் எனின் - ெகா ஞ்சிெயா கூ ய ெந ய ேதர்கைளத் தரக்ெகாண்
ெசல்ேவாெமன்றார்; க ம்பாி ெந மான் வாங்கு வயின் ஒல்கி – க ய ெசலைவ ைடய
குதிைரகள் வைளத்தீர்த் ேதா தலால் இடந்ேதா ம் ெநா த் த் தளர்ந் - ெந ம் பீ
அழிந் நிலம் ேசர்ந்ன - தம் ெந ய வ யழிந்
றிந் நிலத்ேத சிதறி ழ்ந்தன;
ெகாய் ரவி கக்குவம் எனின் - ெகாய்யப்பட்ட பிடாி மயிர ைடய குதிைரகைளத்
தரப்ெபற் ச் ெசல்ேவாெமன்றால்; ெமய் நிைற வ ெவா
வ ம் நிைறந்த வாட் ண்க

டேன

ெப ம் பிறிதாகி - உடல்

ழ்ந்திறந் ; வளி வழக் க த்த வங்கம் ேபால

- காற்றிக்க மின்றி நிற்கம் மரக்கலம்ேபால; கு தி ம் ெப ம் னல் கூர்ந்ெதாழிந்தன கு தி ெவள்ளத்தில் நிைறந்

மிதக்கலாயின;

கைவ இன்ைமயின் உகைவ இன்றி -

ெப தற்குப் பாிசிெலான் ம் காணப்ெபறாைமயால் உவைக யின்றி; இரப்ேபார்
இரங்கும் இன்னா வியன் களத் - இராவலராகிய பாிசிலர் வ ந் ம் ன்ப ற்ற
அகன்ற ேபார்க்களத்தில்; ஆள் அழிப்ப த்த வாேளர் உழவ - காலாட்களாகிய
ைவக்ேகாைலக் கடாவிட்ெடா க்கிப் ேபாெரனக் ேபாெரனக் குவித்த வாளாகிய
ஏைர ைடய உழவேன; கடா◌ாைனக் கால்வழி யன்ன - மத ைடய யாைனயின்
அ ச்சுவ ேபான்ற; என் ெதடாாித் ெதண்கண் ெதளிர்ப்ப ெவாற்றி - என்
தடாாியின

ெதளிந்த கண் ஒ க்க இைசத் ; பா

ைடய

வந்தெதல்லாம் - யான் பா

வந்தெதல்லாம் காரணம்; ேகா யர் ழ ம ள் தி மணி மிைடந்த ேதாள் - கூத்தர
ழ ேபான்ற அழகிய மணியாற் ெசய்யப்பட்ட வாகுவலயம் அணிந்த ேதாளிடத் க்
கிடக்கும்; அர றழ் ஆரம்
ேபா

ம்; எ -

கக்குவம் என - பாம் ேபா

ம் ஆரத்ைதப் ெபறலாெமன்

.

எனெவன் ழிப் ேபா

ம் என ஒ

ெசாற்ெபய்

த் க்ெகாள்க. உழவ, களி

ெதாைலந்தன; ேதர் நிலஞ் ேசர்ந்தன: ரவி கூர்ந்ெதாழிந்தன; பா வந்தெதல்லாம்
ஆரம் கக்குவெமன் ேபா ம் எனக் கூட் விைன
ெசய்க. ேபாாிற் பைகவைர
ெவன் ெப ம் களி ம், ேத ம், குதிைர ம், பிற ம் ெபா நர் பாணர், கூத்தர்
தலாயினார்க்கு வழங்குவ பண்ைடேவந்தர் மர . ஈண் இவற்ைறப் ெபறலர்ெமன
வந்த இரவலர் களி

கைணயிடத் ெதாைலந்தவா ம், ேதர் பீடழிந்

நிலஞ்

ேசர்ந்தவா ம், குாிைரகள் கு திெவள்ளத்திற் கூர்ந்ெதாழிந்தவா ம் கண்
வியந்தனெரன்பார், “ கைவ யின்ைமயின் உகைவ - யின்றி, இரப்ேபார் இரங்கும்
இன்னா வியன்களம்” என்றார். உகைவ, மகிழ்ச்சி, கால் வழி - கால் நிலத்தில் அ ந்த
ண்டாகும் சுவ . தடாாி, ெதடாாிெயன வந்த . பாம் ஆரத்திற்குவைம; 'விர மணி
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ெயாளிர்வ

மர ற ழாரெமா ’. ( றம். 398) என்

அைசநிைல, ெமய்ந் நிைறந்த வ ெவா

பிற ம் கூ தல் காண்க. ஆக:

என் ம் பாடம்.

விளக்கம்: அரசர்ெபா ம் ேபார்க்களத் க்குச் ெசன்
பா ம் பாணர்

த

ெவற்றி ெப ம் ேவந்தர்கைளப்

ய பாிசில க்குப் ேபாாிடத் த் ேதாற்ற ேவந்த ைடய களி , ேதர்,

குதிைர த யன ம், அவரணிந்த கலங்க ம் ெகா க்கப்ப வ மர .
கழாத்தைலயார் குடக்ேகா ெந ஞ்ேசரலாதன் ெபா
ழ்ந்த ேபார்க்களத்தில் இ
ேவந்த ம்

ழ்ந்தைமயின், இரவலர் அக் களி

த யன ெபறா

வ ந்தினைம

ேதான்ற, “ கைவ இன்ைமயின் உகைவ யின்றி, இரப்ேபார் இரங்கும் இன்னா
வியன்களம்” என்

குறித்தார். தன்ைனக் காண்டற்கு வந்த கழாத்தைலயார் காணத்

தன் க த்திடத் க் கிடந்த ஆரத்ைதச் ேசரலாதன் ேகா யர்க்கு நல்கினானாக, இ திக்
காைலயி

ம் ெகாைடநலம் குன்றாத அவன

“ேகா யர் பா வந்த

ஆரம்

வள்ளன்ைமைய வியந்

கூற

ற்றவர்,

கக்குவம் எனேவ” என்றார்; எனேவ,

இரப்ேபார்இரங்கும் வியன் களத் டக ேகா யர் நின் ஆரம் ெபற்றனர்; யான் நின் கழ்
பா ம் ேப ெபற்ேறன் எனக் குறிப்ெபச்சத்தாற் ெபறைவத்தார். ேவற ம்
ெதாைலத ம் ஒ வர் பாங்கல்லவாதலால் ேதாற்ேறார் வ ந்தாெரன்ப ம், இரவலேர
தாம் ெபறற்கு இன்ைம கண் வ ந் வாெரன்ப ம் விளங்க இ வ ம் ழ்ந்த
ேபார்க்களம் “இன்னா வியன் களம்” எனப்பட்டெதன்க.
----------369. ேசரமான் கடேலாட் ய ேவல்ெக

குட் வன்

ேசரமன்ன ள், குட் வர், குடவர், இரம்பெபாைறயர் எனப் பலர் பலேவ
காலங்களில் ேசரநாட்
ேவந்தராய் விளங்கினர். அவ ள் ேவல்ெக குட் வன்
ஒ வன். ேசரேவந்தர் ேமைலக்கடற்கைர நாட்
ந் கடற்பைடெகாண் ேவ
நா கட்குச் ெசன் வாணிகம் ெசய்த ல் ேமம்பட்
ந்தனர். இவ ைடய
கடற்பைடயின் வன்ைம நாெடங்கும் பரந்தி ந்த . ேசரர்கள வங்கம் கட ற்
ெசல் மாயின் ஏைன நாட்டவர் தத்தம் வங்கங்கைளத்தம் கைரயில் நி த்திக்
ெகாள்வேர யன்றிக் கட ற் கலஞ் ெச த் தற்கஞ்சுவர். "சினமிகுதாைன வானவன்
குடகடற், ெபாலந்த நாவாேயாட் ய வவ்வழிப், பிறர்கலஞ் ெசல்கலா" ( றம். 126)
ெதன் மாேறாக்கத் நப்பசைலயார் கூ வ காண்க. இவ் வண்ணம் ெசந்தமிழ்ப்
ெப ேவந்தர் கடற்பைடயால் உலகு க ம் உயர் ற்றி ந்தேபா ேவ நாட்டவர்
கட ல் கலஞ் ெச த்திக் கு ம் ெசய் வந்தனர். அவர்தம் கு ம் மிகுவ
கண்டேவல்ெக குட் வன், கடற்பைட ஒன் ெகாண் ெசன் அவைர ெவன்
ேவர த் வாைக சூ னான். அன்
தல் அவ க்குச் ேசரமான் கடேலாட் ய
ேவல்ெக குட் வன் என்ற சிறப் ண்டாயிற் . இக் குட் வைனச் ெசங்குட் வன்
என் ம் கூ வர். இப் பாட்ைடப் பா ய ஆசிாியர் பரணரால் பதிற் ப்பத் ஐந்தாம்
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பத்திற் கடல்பிறக்ேகாட் ய ெசங்குட் வன் பாராட் க் கூறப்பட் ளன். பரணர்
காலத் ப் கடல்பிறக் ேகாட் ய குட் வன் ெசங்குட் வெனன் ம்,
ேவல்ெக குட் வெனன் ம் ல்களிற் கூறப்ப வதனால் இ வ ம் ஒ வராதல்
ெதளிவாம். இப் பாட் ஆசிாியர் பரணர் குட் வன் கடல் பிறக்ேகாட் ம்
ெசயல்ெசய்தற்கு ன்னர் அவைனப் பா ய . பின்னர்ப் பா ய பாட் க்களான
பதிற் ப்பத் இச் ெசய்திையச் சிறப்பாகக் குறிக்கின்றன.
இதன்கண், "உழ த் ெதாழி

க்கு இன்றியைமயாத ேமக ம், அ

ெபய் ங்காலத் ச் ெசய் ம் மின்ன
மின்னியி த்

ம், உடன் ேதான் ம் இ

க த்

ழக்க ம்,

மைழ ெபய் ங்கால் நாற்றிைச ம் பரவிப் ெபாழி மா

இவற்றால் ஈரங் ெகாண்ட நில ம், அதைன
ண்டாகும் பைடச்சா

சும்வளி ம்,

தற்கு ேவண் ம் ஏ ம், உ தவழி

ம், அதன்கண் விைதக்கப்ப ம் வித் ம், அ

ற்றிக் கதிர் தைலசாய நிற்ற

மைழ

ம், அவற்ைற ய த் ப் ேபாாி த

விைளந்
ம் வய

ழவரப்◌ால்

நிகழ்தல்ேபால, ேபார்க்களத்தில் க ங்ைக யாைன ேமகமாக, மறவர் எறிதற்குயர்த்த
வாள் மின்னலாக, ேபார் ரசு
சு வளியாக, வல்வில்

ழக்கமாக, மிக விைரந்த ெசலவிைன ைடய குதிைர

ங்கு நாண் ெச

த்திய கைணகள் மைழத் தாைரயாக

இவற்றால் ெகாைல ண்ட மாக்களின் குரதி ேதாய்ந்

ஈர ற்ற ேபார்க்களம் வயலாக,

ேதர் ஏராக, ஆ தமாகிய பைடகளால், கீழ்ேமலாக மறிக்கப்பட்ட பைட
த யவற்றின் நிைர பைடச்சாலாக, ெவள்ேவ

ம் கைணய ம் எறியப்பட் ச்சிதறி

ழ்வன விைதயாக, பைகவைர ெபட் ச் சாய்த்தலால் மிதிப் ண் நசுங்கிய
நிணங்களின் அச்சந்த ம் நிைல ைபங்கூழாகப் ேபய்மகளிர் பிணங்களின்
ன்சூழ்ந் வர, சிைதந்த பிணங்களின் குைவேபாராக, அவற்ைறப் தம், ேபய், நாி
த யன கந் ண் ம் வைகயில் தான் தன்ைனப் பா வ ேவார்க்கு அவர்
ேவண் வன ஈதற்ெபா ட் ச் ெசங்குட் வன்
தடாாிைய ெபா நன் ஒ வன் ெசன்
யைறந்

ற்றி க்கின்றான்; அவைனத்

கண் , "ேவந்ேத! யான் என் தடாாிைய

நின் விறற் கழ் பா வந்ேதன்; என்வ ைம தீரக் கன் ம் பி

இமயம் ேபா யர்ந்த, களி கைளப் பாிசிலாக நல்குவாயாக" என்
வைகயில் ஆசிாியர் பா
ள்ளார்.

ம் விரவிய,

ேகட்கும்

இ ப்
கஞ் ெசறித்த ேவந்ெதழின் ம ப்பிற்
க ங்ைக யாைன ெகாண் வாக
நீண்ெமாழி மறவ ெரறிவன யர்த்த
வாண்மின் னாக வயங்குக ப் பைமந்த
கு திப் ப ய ரசு ழக் காக
அரசராப் பனிக்கு மணங்கு ெபா தின்
ெவவ்விைசப் ரவி சுவளி யாக

5
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விைசப்
வல்வில் ங்குநா
ைகத்த
கைணத் ளி ெபாழிந்த கண்ணகன் கிடக்ைக
ஈரச் ெச வயிற் ேறேர ராக
வி யல் க்கு ெந ய நீட் நின்
ெச ப்பைட மிளிர்த்த தி த்
ைபஞ்சாற்
பி த்ெதறி ெவள்ேவல் கைணயெமா வித்தி
வி த்தைல சாய்த்த ெவ வ ைபங்கூழ்ப்

10

ேபய்மகள் பற்றிய பிணம்பிறங்கு பல்ேபார்
கணநாி ேயா க
களம் ப ப்பப்
தங் காப்பப் ெபா களந் தழீஇப்
பா நர்க் கி ந்த பீ ைட யாள
ேதய்ைவ ெவண்காழ் ைர ம் விசிபிணி

15

ேவய்ைவ காணா வி ந்திற் ேபார்ைவ
அாிக்குரற் றடாாி
ப்ப ெவாற்றிப்
பா வந்திசிற் ெப ம பாடான்
ெறழி ேதா மிமிழிைச ய விப்
ெபான் ைடய ெந ங்ேகாட் மயத் தன்ன

20

ஓைட தல ெவால்குத லறியாத்
ய க் குழவிய பி யிைட மிைடந்த
ேவழ கைவ நல்குமதி
தாழா ைகத் தைகெவய் ேயாேய.

25

---------திைண ம் ைற மைவ. ைற: ஏர்க்கள உ வக மாம். ேசரமான் கடேலாட் ய
ேவல்ெக குட் வைனப் பரணர் பா ய .
உைர: இ ப்
◌்

கம் ெசறித்த ஏந்ெதழில் ம ப்பின் - இ ம்பாற் ெசய்யப்பட்ட

ண

னியிற் ெசறிக்கப்பட்ட உயர்ந்த அழகிய ெகாம்பிைன ம்; க ங்ைக யாைன -

ெபாிய ைகயிைன
ைடய யாைன; ெகாண் வாக - கிலாக ம்; நீள் ெமாழி மறவர்
எறிவனர் - உயர்ந்த வாள் மின்னாக ெந ெமாழிைய ைடய ரர்கள் பைகவர்ேமல்
எறிதற்காக ஏற்திய வாள் மினனலாக ம்; வயங்கு க ப் அைமந்த கு திப் ப ய
ழக்காக - விளங்குகின்ற கு ந்த ெகாண் ட க்கப்ப கின்ற கு திப்ப
ட்டப்ெபற்ற

ரெசா

மைழயின்

ரசு

ழக்கமாக ம்; அரசு அராப் பனிக்கும் அணங்கு

ெபா தின் - அரசர்களாகிய பாம் கள் அஞ்சி ந ங்கும் வ த்தமிக்க ெபா தின் கண்;
ெவவ்விைசப் ரவி சு வளியாக - ெவவ்விய ெசலைவ ைடய குதிைரகள்
ேமா கின்ற காற்றாக ம்; விைசப்
வல்வில் ங்கு நாண் உைகத்த கைணத் ளி
ெபாழிந்த கண்ணகன் கிடக்ைக - விைசத் க் கட்டப்பட்ட வ ய வில்
ைடய
ெபாிய நாண் ெச

த்திய அம் களாகிய மைழ ெபாழிந்த இடமகன்ற ேபார்க்களத்தில்;
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ஈரச் ெச வயின் - கு தி ேதாய்ந்

ஈரமாகிய ெச க்களத்தின்கண்; ேதர் ஏராக -

ேதர்கள் ஏர்களாக ம்; வி யல் க்கு - வி யற்காலத்ேத குந் ; ெந ய நீட் நின்
ெச ப்பைட மிளிர்த்த -தி த்
ைபஞ்சால் ெந யவாகிய நின் ெச ப்பைட மிளிர்த்த
தி த்
ைபஞ்சால் ெந யவாகிய நின் ேவல் த ய பைடக் க விகைள நீட்
மாற்றார்ப் பைடக் கலங்கள் கீழ் ேமலாக மறிக்கப்பட்டாழ்ந்த ைமந்த பசிய பைடச்
சா ன்கண்; பி த்ெதறி ெவள் ேவல் கைணய ெமா வித்தி - பி த்ெதறி ம் ெவள்ளிய
ேவ ம் கைணயமர மாகிய பைடகைளத் கள்படச் சிைதத்ெதறிதலால் அைவ
விைதேபால் நிலத்திற் ைத ண்ணச் ெசய் ; வி த்தைல சாய்த்த ெவ வ ைபங் கூழ்
ெபாிய தைலகைள ெவட் ச் சாய்த்
ைள ம் நிண ம் குழம்பிய கண்டார்க்கு
அச்சம்பக்கும் பிணங்களாகிய பசிய பயிாி ைடய; ேபய் மகள் பற்றிய பிணம் பிறங்கு
பல் ேபார் ேபய்மகளிர் ெமாய்த் ச் சூ ம் பிணங்கள் குவிக்கப்பட் யர்ந்த பல
ேபார்கைள; கண நாி ேயா

க

ஈர்த் ண்ண;

தங்கள் காவைலச் ெசய்ய; ெபா

தம் காப்ப -

களம் ப ப்ப - கூட்டமான நாிக

ம் ேபய்க

ம்

களம் தழீஇ -

பிணங்களாகிய ெநல் ெபா ந்த ேபார்க்களத்ேத ெபா ந்தி; பா நர்க் கி ந்த
பீ ைடயாள - ேபார்க்களம் பா ம் ெபா நர் த ேயார் பாடக் ேகட்டற்ெபா ட்
ற்றி ந்த ெப ைம

ைடயவேன; ேதய்ைவ ெவண்காழ் ைர ம் - கல் ற் ேறய்த்

அைரக்கப்ப ம் ெவள்ளிய சந்தனக்கட்ைட ேபா ம்; விசி பிணி ேவண்ைவ காணா
வி ந்தின் ேபார்ைவ - இ க விசித் க் கட்டப்பட்ட குற்றமில்லாத திதாகப்
ேபார்க்கப்பட்ட; அாிக்குரல் தடாாி உ ப்ப ஒற்றி - அாித்த ஓைச ைடய தடாாிப்
பைறையச் சூேடற்றி யைறந் ; பா
பாடான்

- ஓைச நிைறந் ; எழி

வந்திசின் - பா

வந்ேதன்; ெப ம - ெப மாேன;

ேதா ம் இமிழிைச ய வி

கில்கள் ப

ம்

ஒ க்கின்ற ஓைசைய ைடய அ விகள் ெபா ந்திய; ெபான் ைட ெந ங்ேகாட்
அமயத்தன்ன - ெபான்னின் நிறம்ம ெபா ்.நதிய ெந ய உச்சிைய ைடய இமயத்ைதப்
ேபால; ஓைட
சு ங்குத

தல - பட்டமணிந்த ெநற்றியிைன ம்; ஒல்குதல் அறியா -

ல்லாத;

கன்ைற ைடய பி

ய க் குழவிய பி

-

ேபான்ற அ ைய ைடய

யாைனகள்; இைட மிைடந்த - இைடயிைடேய ெசறிந் ள்ள;

தாழா ஈைகத்தைக ெவ◌்ேயாய் - குன்றாத ஈைகயாற் பிறக்கும் கைழ வி ம் பவேன;
எ- .
யாைனகள் மைழ ேமகமாக ம், மறவ ைடய வாள் மின்னலாக ம்,
ழக்கா ம், அ ேகட்

ரெசா

இ

அஞ்சும்ேவந்தர் பாம்பாக ம், ரவிகள் காற்றாக ம், கைண

மைழத் ளியாக ம், கு தியீரல்பட்ட ேபார்க்களம் வயலாக ம், பல ம் திாிந்
மிதிப் ண்ப

தி த்தப்ப ம் ம சாலாக ம், ைகய ப் ண்

கைணய ம் விைதயாக ம், தைலசாய்ந்

ம் ரர் வைந◌்

ம் ேவ

ம்

தைலசாய்ந்

பசிய பயிராக ம், பிணக்குைவ ேபார்பாக ம் உ வகம் ெகாள்க. ெபா

நிற்கும்

களம்,
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ெநற்ெபா

நிைறந்த களம். உழவர் ேபார்க்களத்ேத நின்

பாட, அப் பாட்ைடேயற்

ஏர்க்களம் பா ம் ெபா நர்

அவர்கட்கு ெநல்ைலத் த வ ேபால, ேவந்தர

ேபார்க்களத்தில் ெபா நர் பா ம் கைழ ஏற்ற ன், "பா நர்க்கி ந்த பீ ைடயாள"
என்றார். ேதா
ம் ேதாலாற் ெசய்யப் ப ம்வார்களி ம் நரம் களி ம் காணப்ப ம்
பிசிர் ேவய்ைவ ெயனப்ப ம். அ குற்றமாய் இைசக் க விக்குச் சிறப் த்
தாராைமயின், "ேவ◌்ைவ காணா வி ந்திற்ேபார்ைவ" ெயன்றார். "ேவய்ைவ ேபாகிய
விர

ளர் நரம் " (ெபா ந. 17) என்

பிற ம் "உ ப்ப ெவாற்றி" ெயன்றார். தைக,

அழகுமாம். ெவய்ேயாய், ேவண்டற் ெபா ட்டாகி ெவம்ைமய யாகப் பிறந்த
விைனப்ெபயர். பீ ைடயாள, ெப ம, தடாாி ஒற்றிப் பா
குழவிய பி யிைடமிைடந்த ேவழ கைவ நல்குமதி என்

வந்திசின், ெவய்ேயாய்,
கூட் விைன
ெசய்க.

விளக்கம்: மறக்கள வழியாவ , " ழ றழ் திணிேதாளாைன உழவனாக
ைரம ந்தன் ," ( . ெவ. மா. 85) என வ ம். இனி "கூதிர் ேவனில்"(ெதால். றத். 17)
என்ற சூத்திரத் , "ஏேரார் களவழி யன்றிக் களவழித், ேதேரார் ேதாற்றிய ெவன்றி ம்"
என்ற தன் உைரயில் இதைன ெய த் க்காட் "இஃ ஏேரார் களத்தின் வழி
கூறிய " என்பர் இளம் ரணர். இப்பகுதிக்கு நச்சினார்க்கினியர். "ெநற்கதிைரக்
ெகான் களத்திற் குவித் ப் ேபார் அழித் அதாி திாித் ச்சுற்றத்ெதா
கர்வதற்கு
ன்ேன கட ட்ப ெகா த் ப் பின்னர்ப் பாிசிலாளர் கந் ெகாள்ள வாிைசயின்
அளிக்குமா ேபால, அரச ம், நாற்பைடைய ங் ெகான் களத்திற் குவித்
களிறாக வாள்மட ேலாச்சி அதாி திாித் ப் பிணக்குைவைய நிணச்ேசற்ேறா

எ
உதிரப்

ேப ைலக்கண் ஏற்றி 'ஈனா ேவண்மான் இடந் ழந்தட்ட’ கூழ்ப்ப ையப் ப யாகக்
ெகா த் எஞ்சி நின்ற குதிைர யாைனகைள ம் ஆண் ப் ெபற்றன பலவற்ைற ம்
"பாிசிலர்

கந் ெகாள்ளக் ெகா த்தலாம்" (ெதால். றத். 24) என்

இப்பாட்

ம், குட் வைன உழவனாக ம், அவ

ஏர்க்களத்தின் ெசய ல் ைவத் ம் உ வகம் ெசய்
வகம் என்றார்ேபா

கூ வர்.

ைடய ேபார்க்கள நிகழ்ச்சிைய
கூறினைமயின், இதைன ஏர்க்கள

ம், இப் பாட் ப் ேபார்க்களம் பா ம் ெபா நன் ஒ வன்

கூற்றில் ைவத் க் கூ த ன், "அாிக்குரல் தடாாி உ ப்ப ெவாற்றிப் பா
ெப ம" என் ம், பா

வந்ததன் க த்

விளங்குதற்கு, "ேவழ

வந்திசின்

கைவ நல்குமதி"

ெயன் ம், நீட் யா த க ெவன்பார், "தாழா ைகத் தைக ெவய்ேயாய்" என் ம்
கூறினர். ஆசிாியர் பரணர் ெபயரால் பரணர் பள்ளி ெயன்ேறார் ஊர் ேகாய த் ர்
மாவட்டத் க் காங்ேகயப் பகுதியில் உள்ள . (A. R. No. 560 of 1908) இப்ேபா
பரஞ்ேசர்வளிெயன வழங்குகிற .
------------

இ
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370. ேசாழன் ெச ப்பாழிெயறிந்த இளஞ்ேசட்ெசன்னி
ேசாழன் இளஞ்ேசட்ெசன்னி ேசாழநாட் க்கு ேவந்தனானபின் வட வ கர் அ க்க
அவன ெதாண்ைட நாட் ற்குட் குந் கு ம் ெசய்தனர். அவர்கைள
அவ்வப்ேபா அவன் ெவ ட் ேயாட் னா னாயி ம் வ கர கு ம்
குைறந்தபா ல்ைல.
வில் அவன் ெப ம் பைட ெயான் ெகாண் ெசன் பாழி
ெயன் மிடத்ேத தங்கியி ந்த வ கைரச் சவட் ெவன்றி ெயய்தினான். பாழி நகர்
நல்ல அர ம் காவ ம் ெபா ந்தியி ந்தைமயின் அதைன வ கர்ைகப்பற்றிக்
ெகாண் அதைனத்தமக்கு இடமாகக் ெகாண்
ந்தனர், ேசாழன் வ கைர ெவன்
அவ ைடய வ ய அரண் சூழ்ந்த பாழி நகைர ம் அழித் ச் ெச ேமம்பட்டான்.
அதனால் அவைனச் ெச ப்பாழி ெயறிந்த இளஞ்ேசட் ெசன்னி ெயன வழங்கினர்.
இைடயன் ேசந்தன் ெகாற்றனாெரன்
திறத்ைத, எ

ம் சான்ேறார், ெசன்னி, ெச ப்பாழி ெயறிந்த

உத் திணிேதாள் ேசாழன் ெப மகன் விளங்கு கழ் நி த்த இளம்ெப ஞ்

ெசன்னி, கு க்கடனாக ற் குைறவிைன

மார், ெசம் றழ் ாிைசப் பாழி

றி, வம்ப

வ கர் ைபந்தைல சவட் " (அகம். 375) ெவன்றாெனன் குறிக்கின்றார். இப் பாழி
ெயன்ப ெதாண்ைடநாட் ெந ங்குன்றத் க் கல்ெவட்ெடான்றில் "பாழி ஒபிளியான
தி வாஞ்ேசாி" (A. R. No. 26 of 1934-5) என் கூறப்ப கிற . இ ெசங்கற்பட்
தா காவில் உள . வ கைரச் சவட் ய ெகாண் ெச ப்பாழி ெதாண்ைடநாட் ப்
பாழியாகலாம் என் க தப்பட்ட . ஏைன நா களி ம் பாழிெயனப் ெபயாிய
ஊர்கள் பல ண் . ேசாழநாட் ப் பாழி அரைதப் ெப ம்பாழி ெயன் ம் இக்காலத்
அாித் வாரமங்கல ெமன் ம் வழங்கும். இந்த இளஞ்ேசட்ெசன்னி, ெநய்தலங் கானல்
இளஞ்ேசட்ெசன்னி ெயன ம், ேசரமா

ைடய பா

ைர ெயறிந்த

இளஞ்ேசட்ெசன்னி ெயன ம், ெச ப்பாழிெயறிந்த இளஞ்ேசட்ெசன்னி ெயன ம்
இத்ெதாைக

லாற் குறிக்கப்ப கின்றான். இனி, இைடயன் ேசந்தன் ெகாற்றனார்

பாழி ெயறிந்த ெசன்னிைய இளம்ெப ஞ் ெசன்னி ெயன்ற ன், ெநற்தலங்கானல்
என்

மித்ேத ேதான்றிச் ேசரமான

பா

ைர ெயறிந்த இளஞ்ேசட்ெசன்னி,

இளம்ெப ஞ் ெசன்னியின் ேவறாவன் என் ம், ெச ப்பாழி ெயறிந்த இளம்ெப ஞ்
ெசன்னி ம், பா

ெரறிந்த இளஞ்ெசட் ெசன்னி ம்

உடன்பிறந்தேதாராகலாெமன் ம்,இ வ ம் ஒ காலத்தவராத ன் ஊன்ெபாதி
பசுங்குைடயாராற் பாடப்ெபற்றன ெரன் ம் க த ண் . இக்க த்
உண்ைமயாமாயின், ெச ப்பாழி ெயறிந்த இளம்ெப ஞ் ெசன்னி ெயனற்பால
ஏெட திேனாரால் இளஞ்ேசட்ெசன்னி ெயனத் தவறாக எ தப்பட்டெதனக் ேகாடல்
ேவண் ம். இந்த இளஞ்ேசட்ெசன்னி வ கைர ெவன் களங்ெகாண்ட ெசய்தியறிந்த
ஊன்ெபாதி பசுங்குைடயார் அவன்பாற் ெசன் , பைகவர்பால் அவன் ெபற்ற
களி கைளப் பாிசிலாகப் ெபறக் க தி இப் பாட் ைனப் பா னார். இதன்கண்,
தம்ைமப் ரப்ேபார் இல்லாைமயால் தம் ைட சுற்றத்தார் பசியால் வ ந்த அவ டேன
தாம் கா

பல கடந்

அவன்பால் வந்ததாக ம், அவன் பைகவைரக் ெகான் ,
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ேபய்மகள் குரைவ யயரப், ப ந் ம் க கும் இ ந்
ேமம்பட்
ந்ததாக ம், தாம் கர் க
குறித் ைரக்கின்றார்.

பிணம் தின்ன ெவன்றி

கைவ வி ம்பி வந்தி ப்பதாக ம்

வள்ளிேயார்க் காணா ய்திற ள்ளி
நா ம் ேபா ஞ் ெசய் ண் ெபறாஅ
பசிதினத் திரங்கிய வி ம்ேப ெராக்கற்
கார்பதங் கண்ெணன மாதிரந் ைழஇ
ேவ ழந் லறி ம ங்குெசத் ெதாழியவந்
தத்தக் கு ைஞத்
ம டீங்குரல்
உ ஞ்சிலங் கவட் ைட யி ந்த ப ந்தின்
ெபைடபயிர் குரெலா ைசக்கு மாங்கட்
கைழகாய்ந் லறிய வறங்கூர் நீளிைட

5

வாிமாற் றிரங்கிய கானம் பிற்படப்
ப மர ள்ளிய பறைவ ேபால
ஒண்பைட மாாி ழ்கனி ெபய்ெதனத்
ைவத்ெத கு தி நிலமிைசப் பரப்ப
விைளந்த ெச ங்குர லாிந் கால் குவித் ப்

10

ப பிணப் பல்ேபார் பழிய வாங்கி
எ
களி றாக வாண்மட ேலாச்சி
அதாி திாித்த வா கு கடாவின்
அகன்கட் டடாாி ெதளிர்ப்ப ெவாற்றி
ெவந்திறல் வியன்களம் ெபா ெகன் ேறத்தி

15

இ ப்
கஞ் ெசறித்த ேவந்ெதழின் ம ப்பின்
வைரம ண் கைவக்கு வந்தெனன் ெப ம
வ நவி ெலஃகம் பாய்ந்ெதனக் கிடந்த
ெதா
ைடத் தடக்ைக ேயாச்சி ெவ வார்
இனத்த விராய வாிக்குட ரைடச்சி

20

அ குரற் ேபய்மக ளயரக் க ெகா
ெசஞ்ெசவி ெய ைவ திாித ம்
அஞ்சுவ கிடக்ைகய களங்கிழ ேவாேய.

25

-----------திைண ம் ைற மைவ. ேசாழன் ெச ப்பாழி ெயறிந்த இளஞ் ேசட்ெசன்னிைய
ஊன்ெபாதி பசுங்குைடயார் பா ய .
உைர: வள்ளிேயார்க் காணா

- வள்ன்ைம ைடய ெப மக்கைளக்

காணப்ெபறாைமயால்; உய் திறன் உள்ளி நா ம் ேபா ம் ெசய்

- உய் ம் வைகைய

ெயண்ணிப் பைடமடற்கண் ெபறப்ப ம் நா ம் பனங்கு த் ம் ைகக்ெகாண் ;
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ஊன்ெபறா

பசிதினத் திரங்கிய இ ம்ேப ெராக்கற்கு - உண

கிைடக்கப்

ெபறாைமயாற் பசிநின் வ த்த வ ந்திய என் ைடய ெபாிய சுற்றத்தார்க்கு;
ஆர்பதம் கண்ெணன - நிைறந்த உண ெபறேவண் ெமன்பதிேல ேநாக்கம்
இ ப்பதறிந் ; மாதிரம்

ைழஇ - நாற்றிைச ம் ேத ; ேவர் உழந்

வியர்ைவ ெயா க அைலந்
வாட வந் ; அத்தக் கு ைஞத்

லர்ந் ; ம ங்கு ெசத்
ேயாைசேபா

ஒழிய வந்

உலறி - ேமனியில்
- வயிெறாட்

ம் க ய குரேலாைச; உ ஞ்சில் அம்

கவட் ைட இ ந்த - உ ஞ்சின் மரத்தின் கவ களி
ந்த; ப ந்தின் ெபைட பயிர்
குரேலா இைசக்கும் - ெபைடப் ப ந்ைதயைழக்கும் ேசவற் ப ந்தின் குரேலா
கலந்ெதா க்கும்; ஆங்கண் - அவ்விடத் ; கைழயாய்ந்

உலறிய வறங்கூர் நீள் இைட

- ங்கில் காய்ந் உலறிக் கிடக்கும் நீாின்றி வறம்மிக்க நீண்ட வழியிடத்ேத; வாி
மரல்திரங்கிய கானம் பிற்பட - வாிகைள ைடய மரற் பழங்கள் வற்றித் திரங்கிக்
கிடக்கும் கா கள் பிற்பட்ெடாழிய; ப

மரம் உள்ளிய பறைவ ேபால - ப த்த

மரங்கைள நிைனந் ெசல் ம் ெவௗவால்கைளப் ேபால; ஒண் பைட மாாி ழ் கனி
ெபய்ெதன - ஒள்ளிய வில் ம் வா மாகிய பைடயாகிய மைழ கில் வி ம்பிய
தைலகளாகிய கனிகைளப் ெபய்ததாக;

ைவத்ெத

கு தி நிலமிைசப் பரப்ப -

ழங்கிவ ம் கு தி ெவள்ளம் நிலத்தின்ேமற் பரவிச் ெசல்ல; விைளந்த ெச ங்குரல்
அாிந் கால் குவித் - விைளந்த ெச ைமயான கதிர்களாகிய க த்ைத ய த் க்
காெலான்றக் குவித் ; ப
பல ேபார்கள் அழி ம்ப

பிணப் பல்ேபார் அழிய வாங்கி - இறந்த பிணங்களாகிய
வைளத் ; களி

எ தாக - யாைனகைள எ தாக ம்; வாள்

மடல் ஓச்சி - வாட்பைடையப் பைனமடலாக ம் ெகாண்

ெச

த்தி; அதாி திாித்த

ஆ கு கடாவின் - ைணகட் ச் சூழ் வரச்ெசய்த காலாட்கள் ழ்ந்த கடாவி மிடத் ;
அதன்கண் தடாாி ெதளிர்ப்ப ஒற்றி - அகன்ற கண்ைண ைடய தடாாிப்பைற
ெயா க்க அைறந் ; ெவந்திறல் வியன்களம் ெபா க என்

ஏத்தி - ெவவ்விய

திறைல ைடய நின் ெபாிய ேபார்க்களம் கழால் விளக்க
க எனப் பாராட் ;
இ ப்
கம் ெசறித்த ஏந் எழில் ம ப்பின் - இ ம்பினாற் ெசய்யப்பட்ட ண்
ெசறிக்கப்ெபற்ற உயர்ந்த அழகிய ம ப்பிைன ைடய; வைர ம ள்
வந்தெனன் - மைல ேபா

ம் களிறாகிய பாிசில் ெபா ட்

கைவக்கு

வந்ேதன்; ெப ம -

ெப மாேன; வ நவில் எஃகம் பாய்ந்ெதன - வ க்கப்பட்ட ேகாடாி பாய்ந்
ெவட் ற்றாக; கிடந்த ெதா

ைடத் தடக்ைக ஓச்சி -

ணிபட் க்கிடந்த ெதா யணிந்த

ெபாிய ைக ெயான்ைற எ த் ேமேல யர்த்தி; ெவ வார் இனத் இ விராய
வாிக்குடர் அைடச்சி - அஞ்சாத ரர் கூட்டத்தின் தன் ைடய கால்கைளச்
சுற்றிக்ெகாள்

ம் வாிெபா ந்திய குடைர ஒ ங்கு ேசர்த் ; ேபய்மகள் அ குரல் அயர

- ேபய்மகள் தன் அ குரைல ெய த் ப் பா க் கூத்தாட; கூ ெகா ெசஞ்ெசவி
ெய ைவ திாித ம் - க குக ம் சிவந்த ெசவிைய ைடய ப ந் க ம் இ ந்
வட்டமிட் த் திாி ம்; அஞ்சுவ

கிடக்ைகய களம் கிழேவாய் - கண்டார்க்கு அச்சம்
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பயக்கும் இடத்ைத ம் ேபார்க் களத்ைதத் தனதாக்கிக் ெகாண்ட உாிைம ைடயவேன;
எ- .
வள்ளிேயார

வள்ளன்ைம பற் க்ேகாடாகத் தன் இனத்தவர் உயி ய்கின்றன

ெரன்பான், "வள்ளிேயார்க் காணா

உய்திற

ள்ளி" என்றான். நார், பைனமட ற்

ெபறப்ப ம்நார் ேபாழ், பனங்கு த் . " ழாஅைரப் ேபாந்ைதயரவாய் மாமடல் நா ம்
ேபா ம் கிைணெயா சு க்கி" ( றம். 375) என் பிற ம் கூ தல் காண்க. "நா ம்
ேபா ம் ெசய் ண்" ெடன் ம் பாடேவ பா ண் . பசி மிகுதியால் உண
த வாைரேய ேநாக்குத
ேபான்றதாயி

ன், "ஒக்கற்கு ஆர்பதம் கண்" என்றார்.

ம், ேகட்டற்கு இன்னாதா யி த்த ன் "

மாாி கனி ெபய்ெதன ெவன்ற

இல்ெபா

வைம.

ம டீங்குரல்" எனப்பட்ட .

ழ்கனி, உண்ண வி ம்பிய

இனிய கனி. குரல், க த் மாம். களி கைள நிைரயாகப்
மிதித் க்ெகாண் சுற்றி வரச்ெசய்வதால், உடல்குைழந்
நீங்குத ன், "அதாி திாித்த ஆ

ேயாைச

ட் ப் பிணங்கைள
தைல ேவ பட்

கு கடாவின்" என்றார். "வைரம ள்

ெயன்றதனால், களிற் ப் பாிசில் என்ப

கைவ"

ெபற்றாம், ெவ வார் - அஞ்சாத

கிடக்ைகய; ெபயெரச்சக் குறிப் . களத்ைத ெவன்

ரர்.

தனதாக்கிக் ேகாட ன், "களங்

கிழேவாய்" என்றார். கிழேவாய், ெப ம, பறைவேபால, ஏத்தி,
எனக் கூட் விைன
ெசய்க.

கைவக்கும் வந்தனன்

விளக்கம்: ெநல் ழவர் ெநல்லாிந் ெதாகுத்த ெநற்களத் க்குச் ெசன் பா
ெநல்ெபற் மகி ம் ெபா ந ட் சிலர் ேவந்தர் ேபா டற்றி ெவற்றி ெயய் ம்
ேபார்க்களத் க்குச் ெசன் பா க் களி ம், ேத ம், மா ம், கலன்க ம் ெப வ
பண்ைடேயார் மர . அவ்வா ஊன்ெபாதி பசுங்குைடயார் ெச ப்பாழி ஏைன இர
வலர்க்கும் பகுத்தளித் உண்ப அவர்க க்கு இயல் . அதனால் வ ைம எய்தி
வ ந் வ அவர்கள் வாழ்வில் அ க்க
ண்டாகும் நிகழ்ச்சியாகும். வ ைம
மிக்கவழி ஏர்க்களேமா, ேபார்க்களேமா நா ச் ெசல்வெரன்ப

விளங்கும்.ேபார்க்களம்

பா ம் ெபா நன் வ ைம ற் வ ந்திய வ த்தத்ைதத் ெதாடக்கத்திேல குறிப்பிப்பார்,
உய்திறன் உள்ளி வள்ளிேயார்க் காணா ஊன் ெபறா பசிதினத் திரங்கிய ஒக்கல்
ெபா ட் , மாதிரம்

ைழஇ, கானம் பிற்படப் ப மரம் உள்ளிய பறைவேபால

வந்ேதன் என்றான் என்றார். தான் பா ம் ஏர்க்களத் க்கும், ேபார்க்களத் க்கும்,
ஒப் ைம காட் ஏர்க்களம் பா ேனார்க்கு வழங்குவ ேபாலப் ேபார்க்களம் பா ன
எனக்கும் வழங்குதல் ேவண் ம் என்பான், "ெவந்திறல் வியன்களம் ெபா க என்ேறத்தி
வைரம ள் கைவக்கு வந்தெனன்" எனற்◌ான். ஒண்பைட மாாி ழ்கனி ெபய்தன
என்ப
தல் அதாி திாித்த ஆ கு கடாவின் என்ப வைர ஏர்க்களத்ேதா
ேபார்க்களத்ைத உ வகம் ெசய்தவா . ெசன்னியின் ேபார்த்திறம் கன்
ேபய்மக

கூ வார்,

ம் க கும், எ ைவ ம் திாி ம் ேபார்க்களம் கண்டார்க்கு அச்சம் உண்டாகும்
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வைகயில், ேபாாிற்பட்ேடா ைடய பிணக் குைவயால் காட்சி வழங்கச் ெசய் அக்
களத்தில் ெவற்றிக்குாிேயான் ெசன்னிேயயாய் ேமம்பட்டான் என்ப பற்றிக் "களங்
கிழேவாய்" என் குறித் ள்ளார்.
----------371. தைலயாலங்கானத் ச் ெச ெவன்ற ெந ஞ்ெசழியன்
தைலயாலங்கானத் ச், ெச ெவன்ற ெந ஞ்ெசழியன் ஒ கால் தன்ைன ெயதிர்த்த
பைகவைர ெவன் களங்ெகாண் ேமன்ைம ற்றான். பைக ரர் பலர் பட்
ழ்ந்தனர். அவ ைடய குதிைர ம் களி ம் பலவாய்ப் பட்
ழ்ந்தன. சிைதந்
ழ்ந்த பிணங்கைளப் ேபய்மகளி ண் களித் ெந ஞ்ெசழியைன வாழ்த்திக்
கூத்தா னர். அக் காலத்ேத ேபார்க்களம் பா ம் ெபா நன் ஒ வன் அவைனப்பா ப்
பாிசில் ெப ம் க த் டன் ெசன் கா ம் வைகயில் ஆசிாியர் கல்லாடனார் இப்
பாட்ைடப் பா
ள்ளார். கல்லாடனார் ெதாண்ைட நாட் னெரன்ப நிைன கூரத்
தக்க . (ெசந். ெசல்வி சிலம் . 23 பக்கம்: 113.) இதன்கட் கூறப்ப ம் ெபா நன்
தன்ைனப் ரக்கும் தைலவர்கள் ேவேறயில்லாைம யால் வ ைமயால் உணவின்றி
வா ஒ மரத்த யில் தங்குகின்றான். பின் , தன் கரவ யின் ஒ தைலயில்
பைறைய ம் மற்ைறயதில் இைசக் க விகைள ைவத் க் கட் ய ைபைய ம்
கட் க்ெகாண்டான். தைலயில் நாரால் ெதா க்கப்பட்ட மாைலைய யணிந்தான்.
ேசா சைமக்கும் மட்பாைனையத் ேதாளிற் ெகாண்டான். தான் இ ந்த
மன்றத்தின்கண் நின்ற ேவம்பின்

மைழத் ளி ேபால் உதிர, அவ்விடத்தினின் ம்

நீங்காமல், ேவ இன்றியைமயா ெசய்தற்குாிய ெசயைல ம் ெசய்ய வி ம்பா
ெபா ேள வி ம்பிய ள்ளத்தனாய் ெந ஞ்ெசழியன் இ க்கும்ேபார்க்களம் நா
வழிகள் பல கடந் ெசன் அவைனக்கண் , "வில்ேல ழவின் நின்நல் ைச ள்ளி,
நின்பாற் ெபறலாகும் கர் க கைவக்கு வந்ேதன்" என் கூ கின்றான்.
இப்பாட் ன் இைடேய சில அ கள் சிைதந் விட்டன. கிைடத்த ஏ களில் அைவ
காணப்படவில்ைல.
அகன்றைல ைவயத் ப் ரவலர்க் காணா
மரந்தைலச் ேசர்ந் பட் னி ைவகிப்
ேபாதவி ழலாி நாாிற ெறா த் த்
தயங்கி ம் பித்ைத ெபா யச் சூ ப்
பைறெயா தைகத்த கலப்ைபெயன்
வாய்
ஆ
குழிசி பா ன்
க்கி
மன்ற ேவம்பி ெனாண்
ைறப்பக்
குைறெசயல் ேவண்டா நைசய வி க்ைகேயன்
அாிசி யின்ைமயி னாாிைட நீந்திக்

5

கூர்வா யி ம்பைட நீாின் மிளிர்ப்ப
வ கைண வாளி.................

10
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..................அன்பின் தைலஇ
இைர ைர சார்க்கு ைரசால் பாசைற
வில்ேல ழவினின் னல் ைச ள்ளிக்
குைறத்தைலப் ப பிண ெனதிரப் ேபார்பழித்
தியாைன ெப த்தின் வாண்மட ேலாச்சி
அதாி திாித்த வா கு கடாவின்
மதியத் தன்னெவன் விசி
தடாாி
அகன்க ணதிர வாகுளி ெதாடா ற்

15

பைணம ெண ந்தாட் பல்பிணர்த் தடக்ைகப்
கர் க கைவக்கு வந்திசிற் ெப ம
களிற்றக்ேகாட் டன்ன வாெலயி ற த்தி
வி க்ெகா விைரஇய ெவண்ணிணச் சுைவயினள்
குடர்த்தைல மாைல சூ
ணத்தின

20

ஆனாப் ெப வளஞ் ெசய்ேதான் வானத்
வயங்குபன் மீனி ம் வாழியர் பலெவன்
உ ெக ேபய்மக ளயரக்
கு தித் க ளா ய களங்கிழ ேவாேய.

25

--------திைண ம் ைற மைவ. தைலயாலங்கானத் ச் ெச ெவன்ற பாண் யன்
ெந ஞ்ெசழியைனக் கல்லாடனார் பா ய .
உைர: அகன்றைல ைவயத் ப் ரவலர்க் காணா

- அகன்ற இடத் ைத ைடய

நில லகத்தின்கண் எம்ைமப் பா காக்கும் ேவந்தைரக் காணப் ெபறாைமயால்;
மரந்தைலச் ேசர்ந்

- மன்றத் தின்கண் நிற்கும் ேவப்ப மரத்தின் அ யிேல இ ந் ;

பட் னி ைவகி - பட் னி கிடந்த; ேபாதவிழ் அலாி நாாின் ெதா த்

- அ ம் மலர்ந்த

க்கைள நாரால் மாைலயாகத் ெதா த் ; தயங்கு இ ம்பித்ைத ெபா யச் சூ
விளங்குகின்ற தைலமயிர் அழகுறச் சூ க்ெகாண் ; பைற ெயா
ைபைய

ைடேயனாய்;

ர

வாய் ஆ

குழிசி பா ன்

-

தைகத்த ைவத்த

க்கி - சிைதந்த

வாைய ைடய சைமத்தற்கைமந்த பாைனையக் ெகடாதப ெமல்ல எ த் ைவத் ;
மன்ற ேவம்பின் ஒண் உைறப்ப - மன்றத்தின் கண் நின்ற அந்த ேவம்பின ஒள்ளிய
திேர; அாிசியின்ைமயின் - ேசாற் க்குாிய அாிசி யில்லாைமயாேல; குைற ெசயல்
ேவண்டா நைசய இ க்ைகேயன் - மிக இன்றியைமயாத ேவ எச் ெசயைல ம் ெசய்ய
வி ம்பா

ெபா ள் நைசேய ெகாண்ட இ க்ைகயிைன

ைடேயனாய்; ஆாிைட நீந்தி

- பின் அாிய வழிகள் பல கடந் ; கூர் வாய் இ ம்பைட நீாின் மிளிர்ப்ப - கூாிய
வாைய◌ுைட ெபாிய வாட்பைடகள் தம் ைடய நீர்ைமப் ப

ேம

ம் கீ மாகச்சுழல;

வ கைண வாளி தம்ைம ேநாக்கி - வ ம் அம் கைள; ....................அன்பின்
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தைலஇ ......................அன்பின்றிப் பைகவைர ஏறட் ேவற்ெசன் ; இைர
ஆர்க்கும் உைரசால் பாசைற - ஒ க்கின்ற ரசு ழங்கும் கழைமந்த
பாசைறக்கண்ேண தங்கி; வில்ேலர் உழவின் நின் நல் ைச

ைரசு

ள்ளி - வில்ைல ேயராகக்

ெகாண் ேபாராகிய உழவிைனச் ெசய் ம் நின் ைடய நல்ல கைழ நிைனந் ;
குைறத்தைலப் ப பிணன் எதிர - தைலகள் ெவட் ண் குைற டலங்களாய்
ம்
பிணங்கள் தன்ெனதிேல குவிய; ேபார் அழித்

- அப் பிணக்குைவயாகிய ேபாைர

யழித் ; யாைன ெய த்தின் வாள் ம்டேலாச்சி - யாைனகளாகிய எ
வாளாகிய பைனமடல் ெகாண்

சூழ்வரச் ெச

கைள

த்தி; அதாி திாித்த ஆள் உகு கடா வின்

கடா - வி தலால் தைல ேவ உடல் ேவறாகப் பிாிந் ெதாக்க களத்தின்கண்;
மதியத்தன்ன என் விசி
தடாாி
மதிேபான்ற - வாராற் கட்டப்ட்ட என் தடாாிப்
பைறைய; அகன்கண் அாிர அகன்ற - கண்ணதி ம்ப

யைறந் ; ஆகுளி ெதாடா ன் -

ஆகுளிப் பைறைக◌் ெகாட் க்ெகாண் ; பைண ம ள் ெந ந்தாள் - பைறேபான்ற
ெந ய கால்கைள ம்; பல்பிணர்த் தடக்ைக - பலவாகிய ச ச்சைரகைள ைடய ெபாிய
ைகைய ம்; கர்

க

கைவக்கு வந்திசின் - கர்ெபா ந்திய

களிறாகிய பாிசில்ெபா ட்

கத்ைத

ைடய

வந்ேதன்; ெப ம - ெப மாேன; களிற் க் ேகாட்டன்ன

வாெலயி அ த்தி - பன்றியின் ேகா ேபான்ற ெவள்ளிய பற்களாற் க த்தீர்த் ;
வி க்ெகா விைரஇய ெவண்ணிணச் சுைவயினள் - தைசெயா விசவிய ெவள்ளிய
ெபா ப்ைபத் தின்

சுைவ காண்பவளாய்; குடர்த்தைல மாைல சூ

- குடர்கைளத் தன்

தைலயில் மாைலயாக அணிந் ெகாண் ; உணத் தின ஆனா - யாம் சிரம்ப
ண்ண ம் தின்ன ம் குைறயாதவா ; ெப

வளம் ெசய்ேதான் - மிக்க

பிணங்களாகிய ெபாிய வளத்ைதக் ெகா த்தவனாகிய இவ் ேவந்தன்; வானத் வயங்கு
பன் மீனி ம் பல வாழியர் என - வானத்தின்கண் விளங்கும் பலவாகிய விண்
மீன்களி

ம் பல்லாண் கள் வாழ்வானாக என் ; உ ெக

ெபா ந்திய ேபய் மகள் பா க் குரைவக் கூத்தா ; கு தித்
கு தி

லர்ந்

கள்பட்ட ேபார்க்களத்ைத

ேபம்கள் அயர - அச்சம்
களா ய களம் கிழேவாய் -

ைரைமெகாண்டவேன; எ -

சுைவயினளாகிய ேபய்மகள் வாழியர் பலெவன அயர;

.

களா ய களங்கிழேவாய்,

ெப ம, காணா , ைவகி, சூ தைகத்த கலப் ைபேயனாய், நீந்தி உள்ளி, வந்திசின் என
மாறிக் கூட் விைன
ெசய்க. காவ யின் ஒ தைலயிற் கலப்ைப ம் ஒ தைலயிற்
பைற ம் கட் த் க்கிக் காவிச் ெசல் வ ேதான்றப் "பைறெயா
தைகத்தகலப்ைபெயன்" என்றான். கலப்ைப இைசக்க விகைள ைவத் கட் ம் ைப.
பித்ைத தைலமயில். "அலாி, சுாியி ம்பித்ைத ெபா யச் சூட் " (அகம். 213) என்
பிற ம் கூ தல் காண்க. சைமத்தற்குாிய மட்பாைனையத் தனிேய ேதாளிற் சுமந்
வ மா
உைடந்

விளங்க அதைனத் தனியாகக் கூறினான். பா ற்ற வழி, பாைன அைசந்
ேபாமாதலால், "பா ன்

க்கி" ெயனல் ேவண் ற் . ேவம்பின்
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மைழத் ளிேபால் உதிர்த ன் "ஒய்
ைறப்ப" என்றார். குைறெசயல்,
இன்றியைமயாதெசயல். நைசயவிக்ைகேயன் என்றற்கு வாளா இ த்தைல வி ம்பிய
இ க்ைக

ைடேயன் என்ற

மாம். கடா வி ங்களம், கடாெவனப்பட்ட ; கடாவி ஞ்

ெசயல் குறித்தெதன் மாம். பைண, வட்டமான வாைய ைடய ஒ வைகப் பைற;
உரெலனி

மைம ம். பிணர், ச ச்சைர; இ

'பல்பிணர்’ என்றார். கர் க

வாி வாியாய்ப்பலவாயி த்த ன்,

கைவ, வகரக்கிளவி ெயன்றாற் ேபால்வ ேதாராகு

ெபயர். களி , பன்றி. வி க்கு ஊன்வைக ள் ஒன் . (சீவக;1584 உைர) உணத்தின,
உண்ண ம் தின்ன ம். உண்டல் - வி ங்குதல்; தின்றல், ெமன்
ஈண் க் கூத்தின் ேமனின்ற .

உண்ப . அயர்தல்,

விளக்கம்: ேபார்க்களம் பா ம் ெபா நன் தான் வ ைம ற்

வ ந்திய வ த்தத்ைத.

ரவலர்க் காணா பட் னி ைவகி, கலப்ைப ேயனாய்க்குழிசி பா ன்
க்கி நைசய
இ க்ைகேயனாய் ஆாிைடநீந்தி வ ேவனாயிேனன் என்
தற்கட் கூ கின்றான்.
பாண் யன் தைலயாலங்கானத் ச் ெச ெவன்ற ெவ ஞ்ெசழியன்
ேபார்க்களத்திற்பைக வைர ெயறிந் பிணக்குைவ ெப கச் ெசய்த ெப ைமையப்
பின் 'ப பிணன் எதிரப் ேபார் பழித் , வாண்மடேலாச்சி அதாி திாித்த ஆ
கடாவின்’ எனப் பிாித்ேதாதினான்; இ

கு

ேகட்கும் ேவந்தன் உள்ளத்தில் உவைக

ேதான்றி அவன் கத்ேத
வலால் ெவளிப்படக் கண் , அச் ெசவ்வி ேநாக்கித் தான்
தடாாி ம் ஆகுளி ம் இைசத் க் களம்பா ய திறத்ைதக் கூறித் "தடக்ைகப் கர் க
க ைவக்கும் வந்திசின் ெப ம" என் ெமாழிந்தான். ேவந்தன் ெசய்த ேபார் நலத்தால்
ேபற்மகள் வி க்கும் ெவண்ணிண ம் தின் குடர்கைள மாைலயாக அணிந்
உவைக மிகுந் ேபார்க்களத்ேத நின் ேதர்ப்பின்ேன குரைவயா மகிழ்கின்றாள்;
மகிழ்பவள் யாம் உண்ண ம் தின்ன ம் குன்றாத ெப வளத்ைதச் ெசய்தான்
பாண் யன்; அவன் வானத் வயங்கும் பன்மீனி ம் பல்லாண் வாழியர் என
வாழ்த் கின்றாள். ேபய்மகள் தனக்குாிய வி க்கும் நிண ம் பிண ம் ெபற் ப்
பா யா வாழ்த் வ ேபால யா ம் களி ம் மா ம் கல ம் ேத ம் ெபற் ப்பா யா
மகிழ்ச்சி மிகுமாஞ ெசய்வாயாக என ேவண் னான். "கூதிர் ேவனில்" எனத்
ெதாடங்கும் சூத்திரத் (ெதால். றத். 17) "ேதேரார் ெவன்ற ேகாமான் ன்ேதர்க்
குரைவ" என்பதற்கு இளம் ரணர் இங்ேக ேபய்மகளா ய பகுதிைய எ த் க்
காட் வர்; "ஒன்றிய மரபின் பின்ேதர்க் குரைவ" என்றதற்கு இப்பகுதிைய எ த் க்
காட் வர் நச்சினார்க்கினியர் (ெதால். றத். சூ. 21). பிற ம் ெவன்
ேவந்தன் ேபார் ெவன்றதன்பின், ேபய்கள் பிணந்தின்
( றத்திரட் . 1429.)
------

களங்ெகாண்ட

குரைவ◌ா ன என்ப

காண்க;
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372. தைலயாலங்கானத் ச் ெச ெவன்ற பாண் யன் ெந ஞ்ெசழியன்
பாண் யன் தைலயாலங்கானத் ச் ெச ெவன்ற ெந ஞ்ெசழியன் பைகவைர
ெவன் களத்ைதத் தனாதாகக் ெகாண் அவ்விடத்ேத களேவள்வி ெசய்தான்.
அப்ேபா பைகவ ைடய ெவட் ண்ட தைலகைள அ ப்பாக ைவத் க்
கூவிளங்கட்ைடைய விறகாக இட் மண்ைட ேயாட்ைட அகப்ைபயாக ம்
வன்னிக்ெகாம்ைப அதிற் ெச கிய ெகாம்பாக ம் ெகாண்ட அகப்ைபையக்
ெகாண் ,உைலயிற் ெபய்த ஊ ம் நிண ம் குட ம் ெபாங்க, ேவண்மாள் கூழாக்க,
அதைன வா வன் ேதவர்க்குக் காட் க் கலயத்திற் ெபய்த நீைர யாவர்க்கும் ெதளி்
ேவள்வி ெசய்தான். விழாவின்கண்
ேவார் பார் வ வ ேபாலப் தியர் பலர்
வந்தி ந்த ேவள்விச் சாைலக்கு ஆசிாியர் மாங்கு ம தனா ம் வந்தி ந்தார்.
அப்ேபா

அவர் பாண் யைனப் பாராட் ப் கழ்வாராய், ேபார்க்களம் பா ம்

ெபா நெனா வன் பாசைறக்கண் ேவந்தைனக் ெகாண் , களேவள்விெசய்

சிறக்கும்

ேவந்ேத, யான் என் தடாாிப்பைறையக் ெகாட் க்ெகாண் நின் கைழப் பா வந்த
ெதல்லாம் நீ நல்கும் த் மாைலையப் ெபறலா ெமன்ேற யாகும் என் கூ வதாக
இப் பாட் ைனப் பா
ள்ளார்.
விசிபிணித் தடாாி விம்ெமன ெவாற்றி
ஏத்தி வந்த ெதல்லா
த்த
இலங்குவா ளவிெராளி வலம்பட மின்னிக்
கைணத் ளி ெபாழிந்த கண்கூ பாசைறப்
ெபா ந்தாத் ெதவ்வ ர ந்தைல ய ப்பிற்
கூவிள விறகி னாக்குவாி டங்க
ஆனா மண்ைட வன்னியந்
ப்பின்
ஈனா ேவண்மா ளிடந் ழந் தட்ட
மாமறி பிண்டம் வா வ ேனந்த

5

வ ைவ விழவிற்
ேவார்க் ெகல்லாம்
ெவவ்வாய்ப் ெபய்த
நீர் சால்ெகனப்
ல க்களம் ெபா ய ேவட்ேடாய்நின்
நில த்திக ழார கக்குவ ெமனேவ.

10

--------திைண: வாைக.

ைற: மறக்கள ேவள்வி. அவைன மாங்கு

கிழார் பா ய .

உைர: விசிபிணித் தடாாி இம்ெமன ஒற்றி - விசித் க் கட்டப்பட்ட கிைணப்பைற
இம்ெமன ெவா க்கும்ப

யைறந் ; ஏத்தி வந்தெதல்லாம் - நின்ைனப் பாராட்

வந்ததற் ெகல்லாம் காரணம்;
குைறவின்றி விளங்கும் வாளி

த்த இலங்குவாள் அவிெராளி வலம்ப
ைடய மிக்க ஒளி ெவற்றி ண்டாக

மி்ன்னி -
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மைழமின்

ப்ேபால மின்னி; கைணத்

ளி ெபாழிந்த கண்கூ

பாசைற -

அம் களாகிய மைழையப் ெபய்த இடம் நிைறந்த பாசைறக்கண்ேண; ெபா ந்தாத்
ெதவ்வா அ ந்தைல ய ப்பின் - மனம்ெபா ந்தாத பைகவர் உட னின் ம் நீங்கிய
அாிய தைலகளாற் ெசய்ப்பட்ட அ ப்பிேல; கூவிளவிறகின் ஆக்குவாி

டங்க -

கூவியங்கட்ைடயாகிய விறகிட்ெடாித் ஆக்கப்ப ம் கூழிைடேய, வாிக்குடர்கள்
பிறழ்ந் ெபாங்க ஆனா மண்ைட வன்னியந்
ப்பின் - தைல◌ிற் ெபா ந்தா
நீங்கிய மண்ைடேயாட்ைட அகப்ைபயாக ம் வன்னிமரத்தின் ெகாம்ைப யதிற்
ெச கப்பட்ட காம்பாக ம் ெகாண்ட
ேபண்மகள்; இடந்
மாக்க

ழந்

ப்பினால்; ஈனா ேவண்மாள் - ஈனாத

அட்ட - ேதாண் த்

ழாவிச் சைமத்த; மா ம

ம் உண்ண ம க்கும ஊன்ேசாறாகிய பிண்டத்ைத; வா

பிண்டம் -

வன் ஏந்த -

ேபய்மைடயன் எ த் க் ெகாற்றைவக்குப் பைடப்பானாய் ஏந்திக்காட்ட; வ ைவ
விழாவின் - தி மணவிழாவில் நிகழ்த் வ ேபால்;
ேவார்க்ேகல்லாம் ெவவ்வாய்ப்
ெபய்த
நீர் சால்க என - வி ந்தினர் எல்ேலா க்கும் கலயத்தின் ெவவ்விய வாய்
வழியாகப் ெபய்த

நீர் அைமவதாக என்

ெசால்

நீைரத் ெதளித் ; ட க் களம்

ெபா ய ேவட்ேடாய் - லால் நா ம் ேபார்க்களம் விளங்கக் களேவள்வி ெசய்தவேன;
நின் நில ேபால் ஒளி திக ம் மாைலையப் ெபறாெமன்ேற யாகும்; எ -

.

தடாாிஒற்றி ஏத்தி வந்தெதல்லாம், ேவட்ேடாய், நின் ஆரம் கக்குவம் எனேவயாகும்
எனக்கூட் விைன
ெசய்க. வாளின் ஒளி மின்னலாக ம் அம் கள்
மைழத்தாைரயாக ம் உவமம் ெசய்தவா .மனம் ெபா ந்தாைமயின்
ெதவ்வராயினைம ேதான்றப் "ெபா ந்தாத் ெதவ்வர்" என்றார். பைகவர் உடற்ற
ைசையக் குடேராேட உைலயில் ெபய் அ ங்கால் சூேடறேவறக் குடர்கள் ெவந்
ெமன்ைம ெயய் த ன், "ஆக்குவாி டங்க" ெவன்றார். வாிகைள ைடய குடர்
வாிெயனப்பட்ட . ேவண்டாள் அ ம் கூைழத் ழா தற்குக் ெகாள் ம்
ப்பிற்கக்
ெகாம் வன்னிமரக் ெகாம் என் ம் அகப்ைப மண்ைடேயாெடன் ம் விளக்குதற்கு.
"ஆனா மண்ைட வன்னியந்
ப்பின்" என் ம் கூறப்பட்ட . இவ்வா அட்டகூழ்
ெபா த்தற்காிய லால்நாற்ற ைடயதாக ன் எத்தைகய விலங்கும் அதைன
வி ம்பா ம க்குமா ேதான்ற, "மாம பிண்டம்" என்றார்.
நீர்,
வழிப ங்கலத் ப் தி ெபய்தநீர். அதன் கு கிய வாயிடத்ெதா கும் நீர் ெதய்வக்
காப் ைடயதாய் யாவரா

ம் வி ம்பப் ப வதாயி த்த ன் அதைன, "ெவவ்வாய்ப்

நீர்" என்றார். நிலெவாளி ேபால் தண்ணிய ெவாளிையச் ெசய்த ன்.
"நில த் திகழார" ெமனச் சிறப்பிக்கப்பட்ட . ஆம் என ஒ

ெசாற்ெபய்

த் மாைல,
க்க.

விளக்கம்: மறக்கள ேவள்விெயன்ப , "அ கிற லணங்கார, வி திறலான் களம்
ேவட்டன் " ( . ெவ. மா. 8:1) என வ ம். பைகவர் தைலைய அ ப்பாக ம்,கூவிளங்
கட்ைடைய அ ப்ெபாிக்குங் கட்ைடயாக ம் ெகாண் மண்ைடேயா ம்
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வன்னிமரக்குச்சி ம் ெகாண்டைமத்த அகப்ைபயால் ஈனாேவண்மாள் கூழ வ ம்,
அதைனப் ேபய்கட்கு அளித் உண்பிப்ப ம் களேவள்வியாகக் கூறப்ப கின்றன.
"அஞ்சுவந்த ேப◌்◌ார்ககளத்தான்.ஆண்டைல யணங்க ப்பின் வயேவந்த ெராண்கு தி,
சினத் தீயின் ெபயர்

ெபாங்கத், ெதறல ங் க ந் ப்பின், விறல் விளங்கிய

வி ச்சூர்ப்பின், ெதா த்ேதாட்ைக
க வா

ப்பாக, ஆ ற்ற

ன் ேசா

வன், அ ெயா ங்கிப் பிற்ெபயராப், பைடேயார்க்கு

ெநறியறிந்த
கயர" (ம ைர. 28-

38) எனக் கேவள்வி ெசய் ந் திறத்ைத இவ்வாசிாியேர பிறாண் ம் கூ வர். இ
தநீர் என் இச்சுப்ப யிற் காணப்ப கிற . த நீைர, த தீர்த்தெமன் , அஃதாவ
"பஞ்ச தீர்த்தங்களில் தங்களின் ெபா ட் உள்ளங்ைகயினின் விடப்ப ம்நீர்"
என் ம் ைசவ சமய ெநறி (ெபா . 66) கூ கிற .
த ப்ைபப் ல் வளர்ந்த ெபாய்ைகயிடத்
என் ம்,

த ம் நீ ம் எனப்பிாித்

"பல்ெபா ட் ேகற்பின் நல்ல
ெபா ந் வதறிந்
ெசலசம

எள்

தநீர் என்பேத பாடமாயின்,

நீர் என் ம்,

ப்

நீர்

ம் நீ ெமன் ம்ெபா ள் ெகாள்ளப்ப த ன்,

ேகாடல்" என்றதற்ேகற்ப ஈண்ைடக்குப்

ெகாள்க.ஆசிாியர் நக்கீரனார், "ஒ

க்கிக், க

மட்கலத்

ெகாள் ெநஞ்செமா

கம், ெச நர்த் ேதற்த் ச்

களம்ேவட் டன்ேற" (

கு. 98-100)

என்பதனால், இவ்வா
கன் களேவள்வி ெசய் காட் ய ெகாண் , பின்வந்த
ெவற்றி ேவந்தர் பல ம் இக் களேவள்வி ெசய்ெதா கினெரன வறியலாம்.
மறக்களேவள்வி ெயன்ெறா நிகழ்ச்சியிைன ஆசிாியர் ெதால்காப்பியர் குறித்திலர்
என்ப ஈண் நிைன கூரத்தக்க . ஏர்க்களம் பா ம் இரவலர்க்கு ஏேரார்
ெகாைட ாிவ ேபாலப் ேபார்க்களம் பா ம் இரவலர்க்கு ஏேரார் ெகாைட ாிவ
ேபாலப் ேபார்க்களம் பா ம் இரவலர்க்குத் ேதேரார் ெகாைட ாிவ ேபார்க்கள
ேவள்விெயன அறிக.
---------373. ேசாழன் குள ற்றத் த்

ஞ்சிய கிள்ளிவளவன்

இச் ேசாழன், கிள்ளிவளவன் என்

ம் ெபயாினன். இவன் குள ற்ற ெமன்

மித்ேத

இறந்தனால், பிற்காலச் சான்ேறார் இவைனக் குள ற்றத் த் ஞ்சிய கிள்ளிவளவன்
எனக் குறிப்பாராயினர். சில ஏ களில் இப் ெபயர் குராப்பள்ளித் ஞ்சிய
கிள்ளிவளவன் என் காணப்ப வ ஏெட திேனாரால் ேநர்ந்த பிைழ. குராப்பள்ளித்
ஞ்சியவன் ெப ந்தி மாவளவன் எனப்ப வன். அவன் ேவ ; ேசாழன்
நலங்கிள்ளிக்குத் தம்பியான மாவளத்தான் ேவ . ஒ கால் இந்த வாவளத்தாேன
குராப்பள்ளித் ஞ்சிய ெப ந்தி மாவளவன் என வழங்கப்பட்
க்கி ம் இ க்கலாம்.
அஃ ஈண்ைடக்கு ேவண் ய ஆராய்ச்சியன் . குள ற்றத் த் ஞ்சிய
கிள்ளிவளவன இ திக் காலத்தில் விளங்கியவர் ேகா ர்கிழார். கிள்ளிவளவ க்குப்
பின்வந்தவன் ேசாழன் நலங்கிள்ளி. ேசாழநாட் ல் நலங்கிள்ளி ஒ பா ம்
காாியாற் த் ஞ்சிய ெந ங்கிள்ளி ஒ பா ம் இ ந் ஆட்சிெசய்தனர். இப்பாட் ன்
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இைடேய சில அ கள் சிைதந்தி க்கின்றன. இனி, குராப்பள்ளிெயன்ப தஞ்ைச
மாநாட்
ள்ள தி விைடக்கழி ெயன் ம் ஊராகும். இங்குள்ள இைறவ க்குத்
தி க்குரா ைடயார் (A. R. No. 269 of 1925) என்ப ெபயர். இத் தி க்குரா ைடய
இைறவைன
கனாகக்ெகாண்ேட கி. பி. ஒன்பதாம் ற்றாண் ல் வாழ்ந்த
ெசப் ைறச் ேசந்தனார் தம தி விைசப் பாைவப் பா
ள்ளார். இங்ேக மிகப்
பைழயெதா சிவன் ேகாயில் ேசாேளச்சுரம் என்ற ெபய டன் இ ப்பதாக ம், அ
குராப்பள்ளித் ஞ்சிய ெப ந்தி மாவளவன பள்ளிப்பைடக் ேகாயிலாக இ க்கலாம்
என் ம் காலஞ்ெசன்ற சீகாழி, ைசவத்தி ,

த் த்தாண்டவராய பிள்ைள கூ வர். இக்

கிள்ளிவளவைன, ஆசிாியர் ேகா ர் கிழார், இப் பாட் ன்கண் களம்பா ம்
இளம்ெபா நன் ஒ வன் கூற்றில் ைவத் ப் பாராட்

ள்ளார். இவ் வளவன்,

ரசம்

மைழெயன ழங்க, களி கள் கில்ேபால் திரள, ேத ம் குதிைரக ம்
மைழத் ளிேபாற் சிைதந்
ழ அம் கள் காற்ெறனச் ெசல்ல ர டேன கூ க்
ெகாங்கெரா

ெபா

அவர் றந்தந்ேதாடச் ெசய்தாெனன ம், இவ்வாேற

குடநாட் வஞ்சிநகர் ற்றத்திற் ேபா டற்றி வயக்களனாக்கினெனன ம்,
குறிக்கின்றார். ன்ேனாராகிய ெபா நர் பலர் உயர்ந்த ேவந்த ைடய களந்ெதா ஞ்
ெசன் பா க் களிறாகிய பாிசில் பல ெபற்றனெரனப் ெபாிேயார் கூறக்ேகட்ட இப்
ெபா நன் தா ம் அவ்வாேற வளவைன ெயாத்த ேவந்தர் பிறாில்லாைம கண்
கிள்ளிவளவன்பால் பைகப் றத் ப் ெபற்றவற்ைறப் பாிசிலாகப் ெபறேவண்
வந்ததாக இப் பாட் ன்கட் கூ கின்றான்.
உ மிைச ரச ழக்ெகன விைசப்பச்
ெச நவில் ேவழங் ெகாண் வாகத்
ேதர்மா வழி ளி தைலஇ நா றக்
கைணக்காற் ெற த்த கண்ணகன் பாசைற
இழித கு திெயா ேடந்திய ெவாள்வாட்
பிழிவ ேபாலப் பிட்ைட
வப்ப
ைமந்த ரா ய மயங்கு ெப ந் தாைனக்
ெகாங்கு றம் ெபற்ற ெகாற்ற ேவந்ேத

5

...................தண்டா மாப்ெபாறி
மடக்கண் மயி யன் மற யாங்கு
ெந ஞ்சுவர் நல் ல் லம்பக் கைடகழிந்
ெமன்ேறாண் மகளிர் மன்றம் ேபணார்
ண் வந் ....................

10

.....................உைளயணிப் ரவி வாழ்ெகனச்
ெசான்னிழ ன்ைமயி னின்னிழற் ேசர
ண் ண் மார்பிற் ன்றைலச் சிறாஅர்
அம்பழி ெபா திற் றமர் கங் காணா
...வாளிற் றாக்கான்

15

88
ேவந்

றங் ெகா த்த

ய்ந் கு பறந்தைல

மாட மயங்ெகாி மண் க் ேகா
ெமறி மைலயி னி நிலஞ் ேசரச்
ெசன்ேறான் மன்ற ெகாைலவற் ெசன்ெறறி
ெவம் ண் ணறிநர் கண் கண் ணைலப்ப
வஞ்சி ற்றம் வயக்கள னாக

20

அஞ்சா மறவ ராட்ேபார் பழித் க்
ெகாண்டைன ெப ம குட லத் ததாி
ெபா க வத்ைதநின் பைணதயங்கு வியன்களம்
விளங்குதிைண ேவந்தர் களந்ெதா ஞ் ெசன்
கர் க கைவ ெபா ெகன் ேறத்திக்

25

ெகாண்டன ெரன்ப ெபாிேயார் யா ம்
அங்கண் மாக்கிைண யதிர ெவாற்ற
ற்றிேல னாயி ங் காத ேனத்தி
நின்ேனா ரன்ேனார் பிறாிவ ணின்ைமயின்
மன்ெனயின் கைவக்கு வந்திசிற் ெப ம

30

பைகவர் கழ்ந்த வாண்ைம நைகவர்க்குத்
தாவின் த ம் பண்பிற் ேபெயா
கணநாி திாித மாங்க ணிணனரந்
ெசஞ்ெசவி ெய ைவ குழீஇ
அஞ்சுவ கிடக்ைகய களங்கிழ ேவாேய.
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---------திைண: அ . ைற: மறக்களவழி; ஏர்க்கள உ வக மாம். ேசாழன் குள ற்றத் த்
ஞ்சிய கிள்ளிவளவன் க
ெரறிந் தாைனக் ேகா ர் கிழார் பா ய .
உைர: உ மிைச

ரசம்

ழக்ெகன ைசப்ப - இ யின

ரசு மைழயிடத்

ழக்கம் ேபால

ேபாாிற் பயின்ற யாைனகள்

ஓைசையத் தன்பா

ழங்க; ெச நவில் ேவழம் ெகாண்

ைடய

வாக -

கில்களாக ம்; ேதர்மா அழி ளி தைலஇ - ேதர்க

ம்

குதிைரக ம்சிைதந் பரந் மைழத் ளியாக ழ்ந் ெகட; நாம் உறக் கைணக்காற்
ெற த்த கண்ணகன் பாசைற - அச்ச ண்டாக அம் களாகிய காற்
சுகின்ற
இடமகன்ற பாசைற ம்; இழித

கு திெயா

ஏந்திய ஒள்வாள் - ெசாாிகின்ற

கு திேயாேட ைகயிேலந்திய வாட்பைடயால்; பிழிவ

ேபால - உடைலப்

பிழிந்ெத த்தற்குப் பிளந்தாற் ேபால்; பிட்ைட ஊ உவப்ப - பிளத்தலா
ண்

ற்

மகிழ்ச்சி ெயய்த; ைமந்தர் ஆ ய மயங்கு ெப ந்தாைன வ

ண்டாகிய
ைடய

ரர்

ேபார்ெசய்தற்காக வி ம்பிச் ேசர்ந்தி க்கின்ற ெபாிய தாைனயால்; ெகாங்கு றம்
ெபற்ற ெகாற்றேவந்ேத - ெகாங்கு நாட்டவைரப் றந்தந் ேதாடச்ெசய்த
ெவற்றிைய ைடய ேவந்தேன;.....................தண்டா மாப்ெபாறி - குைறயாத ெபாிய
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ெபாறிகைள ம்; மடக் கண் மயில் - மடவிய கண்கைள

ைடய மறிப்ெபைட;

இயன் மற யாங்கு - மா ெகாண்
ன் ம் பின் ம் பன் ைற நடந்த ேபால;
ெந ஞ் சுவர் நல் ல் லம்ப - ெந ய சுவர்க ைள
ய நல்ல தம் இல்லங்கள்
தனிைமப்பட; கைடகழிந்

- அவற்றினின் ம் அகன்

ெசன் ; ெமன்ேறாள் மகளிர் -

ெமல் ய ேதாைள ைடய மகளிர்; மன்றம் ேபணார் - மன்றத்ைத நா ச் ெசல்லா ;
ண் உவந் - தம் கணவன் ேபாாிற் ெபாி ம் வி ப் ண்ைணக்
காணவி ம்பி;.....................உைளயணிப் ரவி வாழ்ெகன - தைலயாட்டமாகிய
அணியணிந்த குதிைர வாழ்வதாக என்

வாழ்த்தி; ெசால் நிழ ன்ைமயின் கழைமந்த

க டம் பிறி தில்லாைமயால்; நின்னிழல் ேசர நின்
கைலச் ேசர்வாராக;

ண் ண் மார்பின் ன் றைலச் சிறாஅர் -

மார்பிைன ம் ல் ய தைலயிைன
ெதா த்

விைளயா

அவற்ைறச் ெசய்

ண்ணிய

ணணிந்த

ைடய சி வர்கள்; அம் அழிெபா தில் தாம்

அம் இல்ைலயாகும்ேபா ; தமர்

கம் காணார் - தமக்கு

த ம் தந்ைத தன்ைனயைரக்காணாராய்;.....................வாளில்

தக்கான் - வாளால் எறியானாய்; ேவந்

றங் ெகா த்த

ேவந்தர்கள் றந்தந் ேதா யதனால் அழிந்
மண்

ைடய சிறந்த தாணிழலாகிய

ய்ந் கு பறந் தைல -

ெகட்ட ேப ◌ார்க்களத்தில்; மாடமயங்ெகாி

- ெப மாடங்கைளப் பற்றி ெயாிக்கும் தீப்ேபால ெந ங்கி; உ ம் எறிமைலயின்

- இ ேயற்றால் தாக்குண்
நிலத்ேத

மா

ம் மைலேபால; ேகா

நிலஞ் ேசர - ேகாெடா ந்

ெகான் ; ெசன்ேறான் மன்ற - ெவற்றிெயா

ெசன்றான்

ெதளிவாக; ெகாைலவன் - ெகாைலையச் ெசய் ம் தைலவன்; ெசன்ெறறி ெவம் ண்
அறிநர் கண் கண் அைலப்ப - அவன்ேமற் ெசன் அவைன ெயறி ங்கால்
உண்டாகும் ெவவ்விய ண்ைணக்கண் பஞ்சியிட்டாற் ேவா ம் தம் கண்களால் அப்
ண்ைணக் காண ஆற்றாராய்க் கண்க
வஞ்சிமாநகாின்
ஆட்ேபார் அழித்
குட லத்

ழ்ந்

வ ந்த; வஞ்சி ற்றம் வயக்களனாக -

ற்றம் ெவற்றிெபா ந்திய ேபார்க்களமாய் மாற; அஞ்சா மறவர்
- அஞ்சாத இயல்பினரான

ரர்களின் பிணப்ேபாைர யழித் ;

அதாி ெகாண்டைன - குடநாட் ன்கண் கடாவிட்டாய்; நின்பைண தயங்கு

வியன்களம் ெபா க - நின் ைடய ரசு ழங்கும் அகன்ற ேபார்க்களம் விளங்குக;
விளங்குதிைண ேவந்தர் களந்ெதா ஞ் ெசன் விளக்க ைடய உயர்குல
ேவந்த ைடய ேபார்க்களந் ேதா ஞ் ெசன் ; ெபா ய என்
பாராட் ப் பரவி; கர் க

கைவ ெகாண்டனர் என்ப ெபாிேயார் - ள்ளி ெபா ந்திய

கத்ைத ைடய யாைனயாகிய பாிசிைலப் ெபற்றனர் என்
யா

ஏத்தி - விளங்குக என்
ெசால்

வர் ெபாிேயார்;

ம்-; அங்கண் மாக்கிைண அதிர ெவாற்றி - அழகிய கண்ைண ைடய

தடாாிப்பைற யதி ம்ப யதந் ;
ெபற்றிேலனாயி

ற்றிெலனாயி

ம் இைசயறி

நிரம்பப்

ம்; காத ன் ஏத்தி - அன் டன் பரவி; நின்ேனாரன்ேனார் அவண்

பிறர் இன்ைமயின் நின்ைன ெயாப்பவர் இவ் லகிற் பிறர் இல்லாைமயால்; ெப ம -
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ெப மாேன; மன்ெனயில்

கைவக்கு வந்திசின் - பைகமன்ன ைடய எயி டத் க்

ெகாண்ட ெபா ள்கைளப் பாிசிலாகப் ெப தற்ெபா ட்

வந்ேதன்; பைகவர் கழ்ந்த

ஆண்ைம - பைகவ ம் கழ்ந் பாராட் ம் ஆண்ைம ம்; நைகவர்க்குத் தாவின்
உத ம் பண்பின் - நண்பர்கட்குக் குைறவில்லாதவா உத ம் நற்பண் ம்
உைடயனாய்; ேபெயா
ஊ

ண்

கணநாி திாித ம் ஆங்கண் - ேபய்க்கூட்ட ம் நாிக்கூட்ட ம்

திாி ம் அவ்விடத்ேத; நிணன் அ ந்

ெசஞ்ெசவி எ ைவ குழீஇ - ஊன்

தின் சிவந்த ெசவிைய ைடய க குகள் கூ ; அஞ்சுவ கிடக்ைகய களம் கிழேவாய் கண்டார்க்கு அச்சம் பயக்கும் இடமாகிய ேபார்க்களத்ைத உாிைமயாகக்
ெகாண்டவேன; எ -

.

ெகாங்கு றம்ெபற்ற ேவந்ேத, வஞ்சி

ற்றம் வயக்களனாக, குட லத்

ெகாண்டைன; ெப ம, ெகாண்டனெரன்ப ெபாிேயார்; யா

ம்

அதாி

ற்றிெலனாயி

ம்

ஒற்றி ஏத்தி, இன்ைமயின் கைவக்கு வந்திசின், ெப ம, ஆண்ைம ம் பண் ம்
ெகாண் களம் கிழைம ெபற்ேறாய் எனக் கூட் விைன
ெசய்க. மைழ உ வகம்
ெசய்யப் ப த ன்,

ழக்ெகனப் ெபா ப்படக் கூறினார். ேதர்மா சிைதந்

கள்பட் ச் சிதறிப் பரந் வி மா ேதான்ற, "ேதர்மா வழி ளி தைலஇ" என்றார்.
ேதர்மா வழி ளி தைலஇ என்றதற்குத்ேதாிற் ட் ய குதிைரகளின் வாயில்வழி ம்
ைரயின

ளி, பிசிராகத்

ளிக்கும் மைழக்கு உவமமாயிற்ெறன் மாம்.

பிள ண்ட பிட்ைட; பிளக்கப் பட் ண்டாகிய ண்பிட்ைட ெறனப்பட்ட . ஆ தல்,
ேபாரா தல்.
மகளிர் தம் கணவன் ேபார்க்களத்தினின் ம் தி ம்பி வராைமயின் தாம்
மன்றம்ெசன் எாிவர்த் உட யிர் ேபாக்க நிைனயா ேபார்க்களம் ெசன்
அவர்ெபற்ற ண்ைணக் காண்டற்குப் றம் ேபாந்தனெரன்பார், "நல் ல் லம்பக்
கைடகழிந் மன்றம் ேபணால் ண்
வந் ..." என்றார். ரவி வாழ்க எனச்ெசால்
வாழ்த்திப் பர தற்கு உாிய தம் ேவந்தனின்ைமயின் நின்ைன ேவந்தைனக் ெகாண்
நின் தாணிழைல யைடந்தனெரன்பான், ெசான்னிழ ன்ைமயின் நின்னிழல்ேசர"
என்றான். ேவட் வச் சிறார்கள் தந்ைத ம் தன்ைனய ம் ெசய் த ம் வில் ம் அம் ங்
ெகாண் விற்பயிற்சி ெசய்த ம் ெசய் ங்கால் ைகயம் ெதாைல ந்தவழிேவேற அம்
ெசய் த மா தந்ைத தன்ைனயைர ேநாக்குத ம் ெசய்வராத ன் "அம்பழி
ெபா தில் தமர் கம்காணா" என்றார். ஆைளக்ெகால்லற்க ேவண் ம்
வாைளக்ெகாண் யாைனையெயறிதல் கூடாைமயின் "வாளிற்றாக்கா" ெனன்றார்.
தன் தைலவனான ேவந்தன் றங்ெகா த் ேதா யதனால் சினந்த ணியா ெசல் ம்
களிற் க்குத் தீைய வமித் , "மாடமயங்ெகாி" ெயன்றார், மாடங்களில் மண்
ெயாி ந்தீ தன்ைனப் பிறர் அ காதவா ெவம்ைம ெசய் திாிந் எதிர்ப்பட்ட
எல்லாவற்ைற ம் எாித்தழித்தல்ேபாலக் களி ம் பைகவர் பைடத்திரள் ந
ட் குந்
தீ ெசய் திாிந்தைம ெபற்றாம். எாியின் என ஒப் ப் பைகவர
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தாைனத்தைலவெனா வன் அதைன ெவெலறிந்
ழ்த்திவிட் ேமல்வந்த ேசாழன்
தாைனைய எதிர்ந் ெசன் ேநர்ந்தாரைனவைர ம் உயிர் கு த் த் திாிந்தா
ெனன்பான், "இ
ெவற்றிெயா

நிலஞ்ேசரச் ெசன்ேறான் மன்றெகாைலவன்" என்றான். அவ்வா
ற் வந்த தைலவைன ன்ெசன் தாக்கி ெவம் ண்

வித்தைன ெயன்பார், "ெவம் ண்ணறிநர் கண் கண்ணைலப்ப" என்றார். உயிைரப்
ேபாக்கா ெவம் ண் தற்
ழ்த்திய அவன்தன் வ யின் சி ைம ம் ேசாழன்
வ யின் ெப ைம ம் ெதாிந் ணர்ந்த ெதா ங்குவெனன்றற்கு. கு நில மன்னாி ம்
மன்னர் உயர்ந்தைம விளங்க, "விளங்கு திைணேவந்த" ெரன்றார். எம்மிற்
ெபாிேயார் ெசய்ததைனேய யா

ம் ெசய்ேதன் என்பான், "மன்ெனயின்

கைவக்கு

வந்திசின்" என் ம், ெபாிேயார் ேபால அத் ைணப் ெப ைம ைடேயனல்ேல
ெனன்பான், " ற்றிெலனாயி

ம்" என் ம் கூறினான். பைகவர் என் ழிச் சிறப் ம்ைம

ெதாக்க . பைகவர் கழ்ந் ஆண்ைம, "நண்ணா
ட்குெமன் பீ " (குறள். 1088)
என்றாற் ேபால வந்த . உ க்ைக இழந்தார்க்குக் ைக ெசன் த தல் ேபால நண்பர
இ க்கண் கைளவ பண்பாதல் பற்றி "நைகவர்க்குத் தாமின் த ம் பண்பின்"
என்றார். ேபார் நிக மிடங்களிெலல்லாம் ெவன் களங்ெகாள்வைதத் தவறாேத
ெசய் வந்தைம ேதான்ற, "களங்கிழேவாய்" என்றார். ஆர்ந்ெதன்ப
வந்த .

அ ந்ெதன

விளக்கம்: குள ற்றத் த் ஞ்சிய கிள்ளிவளவன் ெகாங்கு றம் ெபற்றெசய்தி ம்
வஞ்சி ற்றம் வயக்களனாக ெவன்ற ெசய்தி ம் இப் பாட் ன்கட் சிறந்ெத த் க்
கூறப்ப கின்றன.
ெகாங்கு நாட் ற்கு ேமற்கின்கண்ணதாய் ேமைலக்கடற்கைரைய ய த்தி க்கும்
வஞ்சிநகர்

ற்றத்ேத ேபா டற்றி ேமம்ப த ன், "குட லத்ததாி ெகாண்டைன"

ெயன்றார். குட லெமன் ம் வஞ்சி ெயன் ம் கூறியதனால், ஈண் க் கூறப்ப ம் வஞ்சி,
க

ரான வஞ்சிநகர் அன்ெறன்பதாம். குட லத்

வஞ்சிநகர், இைடக்காலத்ேத

அஞ்ைசக் களெமனம வி (S.I.I. Vol. V. No. 789) இப்ேபா தி வஞ்சிக்களெமன
வழங்குகின்ற . ேசரமான் க
ேரறிய ஒள்வாட் ேகாப்ெப ஞ்ேசரல் இ ம்ெபாைற
காலத்ேத காவிாிக்கைரயி

ள்ள க

ர்க்கு வஞ்சிெயன்ற ெபய ம், அமராவதி

யாற் க்கு ஆன்ெபா ைந ெயன்ற ெபய ம், அதற்கு வடகிழக்கில் காவிாியின்
வடகைரயி ள்ள
ர்க்கு சிறி ெயன்ற ெபய ம் உண்டாயின. அதைன
இவ் ைரகாரர். எ திய "பண்ைடநாைளச் ேசரமன்னர்கள்" என்ற
ற் காண்க.
க
ர்க்கு உண்டான வஞ்சி ெயன் ம் ெபயர் இப்ேபா வழக்கு ழ்ந்ெதாழிந் .
இைடக்காலத் ம் க
ர் வஞ்சிநகரெமன வழங்கினைம " ரேசாழ மண்டலத்
ெவங்கால நாட் க் க

ரான வஞ்சிமாநகர்" (A. R. No. 335 of 1927-28)

என்பதனாலறியப்ப ம். தாரா ர ம் ெகாங்குவஞ்சி (A. R. No. 146 of 1920)
எனப்ப வ க
ேரறிய ஒள்வாட்ேகாப்ெப ஞ் ேசர க்கு ன்ெனா காலத்தில்
உண்டாகிய . இவ்வளவனால் எறியப்பட்ட க
ர் ேமைலக் கடற்கைரயில்
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வஞ்சிநகர்க்கண்ைமயி

ள்ள க

ர்.

ரசம் இ ெயன

ழங்க, களி கள்

ேமகக்கூட்டம்ேபால் அடர்ந் ெசல்ல, குதிைரகள் மைழத் தாைரேபாலப் பாய்ந்ேதாட,
வில் ரர் எறிந்த அம் கள் காற் ப் ேபாற் ெசன் ெமாதக் ெகாங்குநாட்டவர்
எதி ன்றி நிக்ற ஆற்றா
றந்தந்ேதா னர். "ெகாங்கு றம் ெபற்ற ெகாற்ற ேவந்ேத"
என்பதற்கும், "ேவந்

றங்ெகா த்த

ய்ந் குபறந்தைல" என்பதற்கும் இைடயிற்

கிடந்த அ கல் பல சிைதந் ெதாழிந்தைமயின், அவற்றாற் குறிக்கப்ப ம் ெபா ள்
ெதளிய விளங்கவில்ைல. அச்ச ற்ற மயில் ன் ம் பின் ம் ேம ம் கீ மாக மிக
விைரந் நடந் ம் பறந் ம் அலம வ இயல் . அ ேபாலப் ேபார்க்குச் ெசன்ற
கணவன் வாராைமயால் மைனேயாள் மனவைமதி ெபறா இல் ன்கண்
அலம கின்றாள் என்ப உவமத்தாற் ெபறப்ப கிற . சு காட் ல் பிணங்கைளச்
சு தற்கைமந்த இடம் மன்றம் எனப்ப வ ம், அங்ேக எாிவளர்த் க் கணவைன
யிழந்த மகளிர் அதன்கண் ழ்ந் உயிர் ெகா ப்ப ம் வழக்காயி ம், இம் மகளிர்
அவற்ைற உடேன ெசய்யக் க தா ேபார்க்களம் ெசன் கணவன் ெபற்ற ண்ணின்
திறங்காண்டற்குக் களத்திற்கு விைரந்ேதகுகின்றன ெரன்ப ேதான்ற, "மயில் இயன்
மர யாங்கு நல் ல் லம்பக் கைடகழிந் மன்றம் ேபணார் ண் வந் ப களம்
ேநாக்கிச் ெசன்றனர்," என்

கூ கின்றார். இனி மன்றம் என்பதற்குப் பல ம்

கூ மிடம் எனக்ெகாண் , அங்ேக ெசன் அவர் கூ வன ேகட் த் ெதாிந் ெகாள்ள
வி ம்பா களத் க்குச் ெசன்றார் எனக் ெகாள்ளி ம் அைம ம். இதனால்
ேபாாிற்பட்ட கணவன் றப் ண்பட்

ழ்ந்தாெனனப் பழிப் ைர’ வந்த

ேபா

ம்

எனக் க தலாம்; அ கள் சிைதந்தைமயின் உண்ைம விளங்கிற்றன் . ண்திறம்
காணச் ெசன்ற மைனேயாள் கணவன் ேபார்ெசய்த திறம் வாளிற்றாக்கான்
ேவ ற்றாக்கிக் களி ேகா
நிலஞ்ேசரக் ெகான்
ழ்த்தி ெவற்றிேயா
ெசன்ேறான் மன்ற ெகாைலவன் உற்ற ெவம் ண் அறிநர் கண் கண்ணைலத்
வ ந்தினெரனக் கூறப்ப கிற ேபா ம். இ நிலஞ் ேசரக் ெகான்ேறான் மன்ற
என் ம் பாடம்.
------------374. ஆய் அண் ரன்
ேவள் ஆய்அண் ரன் தன் ைடய ெபாதியின் மைலக்க யி ள்ள
ஆய்க்கு யி
க்ைகயில் உைற ர் ஏணிச்ேசாி டேமாசியார் அவைன யைடந்
இந்தப் ைவநிைலப்பாட்ைடப் பா னார். இதன்கண் அண் ரன வண்ைமை◌
வியந்

ஞாயிற்ைற ேநாக்கி, "ஞாயிேற, விசும்பின்கண் வறிேத விளங்குகின்ற நீ

அண் ரன்ேபாலக் ைக வண்ைம

ைடையேயா, கூ க" என்

ேகட்கின்றார். ேம

ம்,

அண் ர ைடய ைகவண்ைமைய விளக்க ற் , வி யற்காலத்ேத கிைணப்
பைறையக் ெகாட் அண் ரன குறிஞ்சிமரங்கள் நிைறந்த மைலப்பக்கத்ைதப்
பா வராயின், உறக்கத்திற் றீர்ந்த மான்கைலகள் அவர் தம் இைசையச் ெசவிசாய்த் க்
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ேகட்கும்; மைலவாணர், இப் ெபா நர்கட்கு நல்ல வி ந்ைதச் ெசய் ,
த்ேதாைலப்பரப்பி அதன் ேமல் மான்கறி ம் சந்தனக்கட்ைட ம்
யாைனக்ேகா மாகிய ன்ைற ம் குைவயாகப் ெபய் நல்குவர் என அவன
நாட்டவர் வி ந்ேதாம் ங் கூ பாட் ல் ைவத் க் கூறி ள்ளார்.
கான ேமய்ந் வியன் லத் தல்கும்
ல்வாயிரைல ெநற்றி யன்ன
ெபாலமிலங்கு ெசன்னிய பா மயி ரவியத்
தண்பனி ைறக்கும் லரா ஞாங்கர்
மன்றப் பலவின் மாலைரப் ெபா ந்திெயன்
ெதண்கண் மாக்கிைண ெதளிர்ப்ப ெவாற்றி
இ ங்கைல ேயாப்ப விைசஇக் காண்வரக்
க ங்ேகாற் குறிஞ்சி ய க்கம் பாடப்
ப்பற் றா ப் ன்றைலச் சிறாஅர்

5

மான்கண் மகளிர்க் கான்ேறா ரகன் ைறச
சிைலப்பாற் பட்ட ள மான் ெகா ங்குைற
விடர் ைக ய க்கத் ச் சிைன திர் சாந்தம்
கர் க ேவழத் ம ப்ெபா
ன் ம்
இ ங்ேகழ் வயப்
வாியதட் குைவஇ

10

வி ந்திைற நல்கு நாட ெனங்ேகான்
கழெறா யாஅ யண் ரன் ேபால
வண்ைம
ைடையேயா ஞாயி
ெகான்விளங் குதியால் விசும்பி னாேன.

15

--------திைண: பாடாண் ைண; ைற: ைவநிைல, ஆய் அண் ரைன உைற ர்
ஏணிச்ேசாி டேமாசியார் பா ய .
உைர: கானம் ேமய்ந்

வியன் லத்தல்கும் - காட் ன் கண் ேமய்ந் விட்

ெகால்ைலக்கண் தங்கும்; ல்வாய் இரைல ெநற்றியன்ன - ல்வாெயன்

அகன்ற

ம் மானின

ஆணின் ெநற்றிமயிர் ேபால; ெபாலம் இலங்கு ெசன்னிய - ெபாற்றாமைர விளங்கும்
ெசன்னியி ள்ள; பா மயிர் அவிய - சிதறிக்கிடக்கும் தைலமயிர் அடங்கிப் ப
மா ;
தண்பனி ைறக்கும் லரா ஞாங்கர் - தண்ணிய பனி ளிக்கும் நன்கு லராத வி யற்
காலத்தில்; மன்றப் பலவின் மாலைரப் ெபா ந்தி - மன்றத்தில் நிற்கும் பலாமரத்தின்
ெபாிய அ யில் இ ந் ; என் ெதண்கண் மாக்கிைண ெதளிர்ப்ப ஒற்றி - என்

ைடய

ெதளிந்த கண்ைண ைடய ெபாிய கிைணப்பைறநன்கு ஒ க்குமா ெகாட் ;
இ ங்கைல ஓர்ப்ப இைசஇ - ெபாிய கைல மானினம் ெசவிசாய்த் க் ேகட்குமா
இைசத் ; காண்வர - அழகுண்டாக; க ங்ேகாற் குறிஞ்சிய க்கம் பாட - ெபாிய
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தண் ைன ைடய குறிஞ்சிமரஞ் ெசறிந்த மைலப்பக்கத்ைதப் பாடேவ;
ப்பற்றா ப்
ன்றைலச் சிறாஅர் ப்பல் ேகாத்த க த்தணி யணிந்த ல் ய தைலைய ைடய
குறச் சி வர்கைளப் பயந் ; மான்கண் மகளிர்க்கு ஆன்ேறார் - மான் ேபா

ம்

கண்ைண ைடய மகளிர்க்கைமந்த கணவன்மார்; அகன் ைறச் சிைலப்பாற்பட்ட
ள மான் ெகா ங்குைற - அகன்ற நீர்த் ைறக்கண் தம் வில்லால் ழ்த்தப்பட்ட
ள்ளம்பன்றியின் ெகா விய
ம்; விடர் ைகய க்கத் ச் சிைன திர் சாந்தம் மைலப்பிள கைள ம் குைககைள
ைடய மைலப்பக்கத்ேத கிைள தைழத் நிற்கும்
சந்தனக்கட்ைட ம்; கர் க ேவழத்
வ ய

யி

ம ப்ெபா ம்

ன் ம் - ள்ளி ெபா ந்திய

ைடய வாியைமந்த ேதா ன்ேமற் குவித் ; வி ந்

இைற நல்கும்

நாடன் - வி ந்தினர்க்குக் ெகா க்கும் நாட்ைட ைடயனாகிய; எங்ேகான் - எங்கள்
தைலவனான்; கழல் ெதா

ஆஅய் அண் ரன் ேபால - கழலவிடப்பட்ட ெதா யணிந்த

ஆஅய் அண் ரைனப்ேபால; ஞாயி
வள்ளன்ைம

- ஞாயிேற; வண்ைம ம் உைடையேயா -

ைடையேயா; விசும்பின் ெகான் விளங்குதி - வானத்தின்கண் வறிேத

ஒளிதிகழ்கின்றா யாக ன்; எ-

.

ெசல்வர் தந்த ெபாற்றாமைர கிடந் விளங்குந்தைலையப் "ெபால மிலங்கு ெசன்னி"
ெயன்றார். நன்கு லராப் ேபாதிற் ெபய் ம் பனி பாறிய தைலயிைரப் ப விக்குஞ்
ெசயைல; "பனி ப னி பல்யாமத் ப் பா

தைலமயிர் நைனய ( றம். 377) என்

பிற ம் கூ தல் காண்க. உறக்கதத்திற் சிதறிப் பரந்த தைலமயிர், ஈண்

பா மயிர்

எனப்பட்ட . க ங்ேகால், ப த்தெகாம் , சிறாைர ைடய" மகளி ம் அவர்க்கைமந்த
கணவன்மா ம் வி ந்திைற நல்கும் நான் என இையக்க. சி வர்க்குப்
ப்பற் ேகாத்த
தா யணிதைல, "
ப் பற்றா ப் தல்வர்" (கு ந். 16) என்பதனா மறியலாம்.
அகன் ைற. அகன்ற நீர்த் ைற. நீர்த் ைறக்கண்ணி ந்ேத ள்ளம் பன்றிைய
ேவட்டஞ் ெசய்தல் ேவட் வர்மர . ள மான்,
ஆய் அண் ரன் வள்ளன்ைமயால் இைசெகாண்

ள்ைள ைடய மாவாகிய பன்றி,
விளங்குதல்ேபால விளக்க றா

வறிேத திகழ்கின்றா ெயன்பார், "ெகான் விளங்குதியால்" என்றார். பனி ைறக்கும்
ஞாங்கர், ெபா ந்தி, ெதளிர்ப்ப ஒற்றி, பாட, ஆன்ேறார், வி ந்திைற நல்கும் நாடன்,
எங்ேகான் அண் ரன்ேபால, விளங்குதி யாக ன், வண்ைம
ைடையேயா கூ க
எனக் கூட் விைன
ெசய்க. வி ந் இைறநல்கும் என்பதற்குப் திய தியவாக
வழங்கும் என ைரப் பி மைம ம்.
விளக்கம்:

ைவ நிைலயாவ . "கறைவ காவல னிறெனா

ெபாாீஇ, றவலர்

ைவப் ப் கழ்ந்தன் " ( .ெவ.மா. 9:4) எனவ ம். ஆசிாியர் ெதால்காப்பிய ம்,
இதைன, "மாேயான் ேமயமன் ெப ஞ்சிறப்பின், தாவா வி ப் கழ்ப்
(ெதால். றத். 5) என்

கூ வர்.

ைவநிைல"

ைவநிைல ெயன்பதற்குப் றப்ெபா ள்
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ெவண்பாமாைலகாரர் கூ வ
ெபா ந்தாைமைய இளம்
அவெரல்லாம், "மாேயான்

ெபா ந்தா ெதன்ப

ரணர்க்கு

நச்சினார்க்கினியர் க த் . இப்

ன்னி ந்த உைர கார ம் கண் ள்ளனர்;

தலாகிய ேதவர்கேளா

உவமித்தேல

ைவநிைல

ெயன்ப" என் கூறி, "அங்ஙனமாயின், ஒன்றின
த்தல் தன்னின
த்தல் என்ப
பற்றி ேவ கட ளைர ேநாக்கி உவமித் வ பைவெயல்லாம் ைவநிைலயாகக்
ெகாள்க" என்பர் இளம் ரணர். அதனால் ஞாயிற்ேறா உவமித் வ ம் இப்பாட்
ைவநிைலெயனப்ப வதாயிற் . ஆய் அண் ரைனப் ேபால ஒளி ைடைய யாயி
அவைனப்ேபால வண்ைம ைடையேயா என்ற , ஞாயிற்ேறா

உறழ்ந்

ம்,

நின்ற ;

உறழ் ம் ெபா உ வைகேய ெயனக்ெகாள்க. இப் பாட் , "கடந்த தாைனச்
ேசரலாதைன யாங்கன ெமாத்திேயா ங்குெசலன் மண் லம்... அக
விசும்பி
னா ம் பகல் விளங்குதியாற் பல்கதிர் விாித்ேத" ( றம். 8) என்பதேனா
ஒப் ேநாக்கத்தக்க . அப் பாட்ைட ம் " ைவநிைல மாம்" எனக் குறித்தி ப்ப
காண்க. இைடக்காலக் கல்ெவட் கல் சில டேமாசி நாரணக் கிரம வித்தன் என்
கூ வைத ேநாக்கின் டேமாசி என்ப கு ப்ெபயர்ேபா ம் என நிைனப்பிக்கின்ற .
---------375. ஆய் அண் ரன்
ஆய் அண் ரைன ஒ கால் ஏணிச்ேசாி
பா

டேமாசியார் இனிய பாட்ெடான்ைறப்

மகிழ்வித்தாராக, அவன் அவர்க்குப் ெப ம் ெபா ைளப் பாிசில் நல்கினான்.

அ ெகாண்

அவர் அவைன வாழ்த்

வாராய், இப் பாட்டால், "ஆேய, ெப மைழக்

கூட்டம் கடற்குச் ெசன்றாற் ேபால யான் என் சுற்றத்தா டேம நின்பால் வந்ேதன்; நீ
லவர்கட்குப் க டமாய் இந்நில கில் ெந

வாழ்க; நீ இல்லாத வழி இவ் லகம்

வ ைம
ம்; அந்நாளில் இவ் லகிற் லவர் இல்லா ஒழிவாராக; ஒ கால்
உளராயின் அப் பீ ன்றிப் ெப கிய பா லாச் ெசல்வைர என் ம் எம்மினத்தவர்
பாடாெதாழிவாராக" என் எ த்ேதாதி ள்ளார்.
அலங்குகதிர் சுமந்த கலங்கற் சூழி
நிைலதளர் ெதாைலந்த ெவால்குநிைலப்பல்காற்
ெபாதியி ெலா சிைறப் பள்ளி யாக
ழாஅைரப் ேபாந்ைத யரவாய் மாமடல்
நா ம் ேபா ங் கிைணேயா சு க்கி
ஏாின் வாழ்நர் கு
ைற காஅ
ஊழிரந் ண்
யவல் வாழ்க்ைகப்
பிரசந் ங்கு மறாஅ யாணர்

5

வைரயணி படப்ைப நன்னாட் ப் ெபா ந
ெபாய்யா ைகக் கழெறா யாஅய்

10
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யாவ மின்ைமயிற் கிைணப்பத் தவா
ெப மைழ கடற்பரந் தாஅங் கியா ம்
ஒ நின் ள்ளி வந்தென னதனாற்
லவர் க்கி லாகி நிலவைர
நிலீஇய ரத்ைத நீேய ெயான்ேற
நின்னின் வ வி தாகிய லகத்
நிலவன் மாேரா லவர் * ன்னிப்
ெபாிய ேவாதி ஞ் சிறிய ணராப்

15

பீ ன் ெப கிய தி விற்
பா ன் மன்னைரப் பாடன்மா ெரமேர.

20

--------*இரவலர் என் ம் பாடேவ பா ண் .
திைண: பாடாண் ைண.

ைற: வாழ்த்தியல். அவைன யவர் பா ய .

உைர: அலங்குகதிர் சுமந்த கலங்கற் சூழி - அைசகின்ற கதிர்கள் நிரம்பிக் கலங்கிக்
கிடக்கும் நீர்நிைலேபால; நிைலதளர் ெதாைலந்த ஓங்கு நிைலப் பல்காற் ெபாதியில்
ஒ சிைற பள்ளியாக - நிைல தளர்ந் பாழ்பட்ட ெவ த் ச் சீரழிந்த தைரைய ம் பல
கால்கைள
ைடய மன்றத்தின் ஒ பக்கத்ைதப் ப க்ைகயிடமாகக் ெகாண் ;
ழாஅைரப் ேபாந்ைத யரவாய் மாமடல் நா ம் ேபா ம் - ழவின் வாய்ேபான்ற
அ யிைன ைடய பைனயின் அரம்ேபா ம் க க்குப் ெபா ந்திய ெபாிய மட னின்
ெம த்த நாைர ம் பனங்கு த்ைத ம்; கிைணெயா

சு க்கி - கிைணெயா

ேசர்த் க்

கட் ; ஏாின் வாழ்நர் கு - ஏரால் உ
ண் வாழ்ேவார் மைனயின்கட் ெசன் ;
ஊழ் ைற காஅ இரந் ண் ம் வ த்தம் ெபா ந்திய வாழ்ைவ - ைறேய அவர்
நல்கும் உணைவ இரந் ண் ம் வ த்தம் ெபா ந்திய வாழ்ைவ ைடய எம்ைம; ர
எதிர்ந் ெகாள் ம் சான்ேறார் யார் என - பா காத்தைல ேமற்ெகாள் ம் சான்ேறார்
யாவ ளர் என்

நிைனந் ; பிரசம்

ெதாங்குகின்ற நீங்காத

ங்கும் அறாஅயாணர் - ேதன் கூ கள்

வ வாைய ைடய; வைரயணி படப்ைப - மைலசார்ந்த

ேதாட்டங்கைள ைடய; நன்னாட் ப் ெபா ந - நல்ல நாட்ைட ைடய ெபா நேன;
ெபாய்யா ஈைசக் கழல்ெதா ஆஅய் - ெபாய்யாத வள்ளன்ைம ம் கழலவிடப் பட்ட
ெதா

ைடய ஆேய; கிைணப்ப யாவ ம் இன்ைமயின் - கிைணையக்ெகாட் ப்

பர தற்ேகற்ப எம்ைமப் ரப்ேபார் பிறர் இல்லாைமயால்; தவா
ெகடாமல், ெப

மைழ கடல் பரந்தாங்கு - ெபாிய மைழ

ெபா ட் க் கடற்குச் ெசன்றாற்ேபால; யா
ஒப்பற்ற நின்ைன நிைனந்

- நின்றாங்கு நின்

கில்கள் நீர் ேகாடற்

ம் ஒ நின் உள்ளி வந்தெனன் - யா

ம்

வ ேவனாயிேனன்; அதனால், லவர் ல்கிலாகி -

லவர்கட்குப் க டமாய்; ஒன்
இல்லாைமயால் வறிதாகும் இவ்

- ஒன்றாக; நின்னின்

வ விதாகி

லகத்

- நீ

லகின்கண்; லவர் நிலவன் மார் - ரப்பாைர
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ேநாக்கி வா ம் லவர் இலராெயாழிவாராக; ன்னிப் ெபாிய ேவாதி ம் சிறிய
உணரா - ெந ங்கிச் ெசன் பல ெசாற்களால் எ த் ைரத்தா ம் சிறிதள தா ம்
உண ம் உணர்ச்சியில்லாத; பீ ன்

ெப கிய தி வின் பா ல் மன்னைர- சிறப்பின்றி

மிக்குள்ள ெசல்வத்ைத ைடய ெப ைமயில்லாத ேவந்தர்கைள; எமர் பாடன்மார் - எம்
மினத்தவர் பாடாெதாழிவாராக; எ காற்றால் அைலப் ண்

லர்ந்

.
நீங்கிப் பறந் வ ம் கதிர்கள்

ழ்ந் கலங்கிய

ேசற் நீாிற் ப ந் கிடக்கும் நீர்நிைல, "அலங்குகதிர் சுமந்த கலங்கற் சூழி"
ெயனப்பட்ட ஒப் ப்ெபா ட்டாய இன்
விாித் க் ெகாள்க.
வட்டமாயி த்தல்பற்றி நீர்நிைலையச் சூழிெயன்றார். இச் சூழி ேபாலேவ
ெபாதியி ட ம் தைரெவ த் க் குப்ைப ம் கூள ம் நிைறந் குழிந்
ெபா வின்றிக் காணப்ப த ன் சூழிைய வமம் கூறினார். தைர ெவ த் க்
குழிதலால் ெபாதியி ன் கட் ம் ேகாப் ம் தளர்ந்தைமயின் "நிைலதளர் ெதாைலந்த"
என் ம் தளர்ந்த விடந்ேதா ம் பல கால்கைள நி த்தி ழாமற் காக்கப்ப மா
ேதான்ற "ஒல்குநிைலப்பல்காற் ெபாதியில்" என் ம், உழவர் மைனயில் இரந் நின்
அவர் நல்கும் உணைவயிரந் ண்ப வ ைமையப் ேபாக்கா
யர் மிகுத்த ன்
"ஏாின் வாழ்நர் கு
ைறபகாஅ ழிரந் ண் ம் உயவர் வாழ்க்ைக" ெயன் ம்,
ேபா ழந் ேமம்பட்ட சான்ேறாைரேய நா ச் ெசல் மா ேதான்றப் " ரெவதிர்ந்
ெகாள் ம் சான்ேறார் யாெரன வந்திசின்" என் ம் கூறினார். கிைணெயன் ம்
ெபயர யாகப் பிறந்த விைன. தவா பரந்தாங்கு என இைய ம் கண்ெடன ஒ ெசால்
வ விக்கப் பட்ட . மைழ கடற்பரந்தாங் ெகன்றதனால் ஆஅய் அண் ரன் கடல்
ேபா ம் ெசல்வ ைடய ெனன்ப ெபற்றாம். லவர
லைம உண குறித்
வ ந் மாயின் சீாிய இலக்கியங்கள் பிறவாம

ம், மக்கள் அறி

அவற்றின் வாயிலாக

நாட் ற்குப் பயன்படாம ம் ெக மாக ன், "வ விதாகிய லகத் , நிலவன் மாேரா
லவர" என்றான். இரவலெரன்ப பாடமாயின் இரவலர் இன்ைம காண மாட்டாத
ரவலனான ஆய் அண் ர க்குப் பின் அத்தைகய ர க் கடன் ாி ம் சான்ேறார்
உளராவ தாிெதன்
பீ ன்

ெப குந் தி

ங் க த்தால், "நிலவன் மாேரா இரவலர்" என்றான் எனக் ெகாள்க.
ைடைமயிேல கண்

ங் க த் ம் ஒன்றியி த்த ன்,

பா லராகிய ேவந்தர்க்கு அறி ந்திறம் இலதாெமன்பார், "ெபாிய ேவாதி
ணரா" என்றார். அவைரப் பா யவழிப் லவர

ம் சிறிய

லைம பா ெபறா தழி ம் என்பார்,

"பாடன்மார் எமேர" என்றார். இைடக்காலத் ம் இக்காலத் ம் தாயி க்கப் ேபய்க்கு
வழிபா ெசய் ம் பா ன் மனனர்க ம் தைலவர்க ம் உளரான தன் பயனாகப்
பண்ைட நாைளச் ெசந்தமிழ் ன் ம் சீரழிந்த ேபானைத வரலா வற்
த் தலால்
ஏணிச்ேசாி டேமாசியார் அன் கூறிய வாய்ைமயாதல் ெதள்ளிதாம்.
விளக்கம்: வாழ்த்தியல் என்ப தைலமகெனா வ

ைடய ெவன்றி ம் குண ம்

ஏத்தி வாழ்த் வதாகும். "அ த் ர்ந் ேதத்திய இயன்ெமாழி வாழ்த் " (ெதால். றத். 29)
என்பதைன இளம் ரணர் த ேயார் "இயன்ெமாழி ெயன ம் வாழ்த்ெதன ம்
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இயன்ெமாழி வாழ்த்ெதன ம் வைகப்ப ம்" என்பர். இம் ன்ற ள் ஒன்றாகிய
வாழ்த் ஈண் "வாழ்த்தியல்" எனப்பட்ட . இப்பாட் ன்கண் கிைணப் ெபா நன்
ரப்ேபார் பிறர் இன்ைம ேதர்ந் ஆய் அண் ரன் பால் அைடந் அவைன வாழ்த் ம்
க த்தில் இப்பாட் அைமந் ள்ள . ஆய் அண் ரன் ெதன் பாண்
நாட் ப்ெபாதியின் மைலய யில் ஆய்க்கு யி

ந்

ஆட்சி ாிந்

வ ைகயில் லவர்,

கூத்தர், பாணர், ெபா நர் த ேயார் நல்ை◌ ேதர்ந்
ரக்கும் நற்கு ச் ெசல்வர்
குைறந்தனர். ஏணிச்ேசாி டேமாசியார் அவர் குறிப்பைனத் ம் ெபா ளீட் த ேல
ஒன்றியி ந்தைத ணர்ந்தார். இந்நிைல கி.பி. நான்காம் ற்றாண்
ம்
இ ந்தெதன்பைத அக்காலத்ேத நம் நாட் ற்கு வந்த சீனச்சான்ேறார் எ தி ள்ள
குறிப் கள் எ த்ேதா கின்றன. ரப்ேபார் றக்கணித் தைமயின் ெபா நன் ஏர்
வாழ்நர் கு கட்குச் ெசன்
ைறேய உண இரந் ண் ம் நிைலயைடந் வ ந்திய
திறத்ைத, "ஏாின் வாழ்நர் கு

ைறப் காஅ, ஊழிரந் ண்

குறித்தார். சான்ேறார் யாெரன ேநாக்கிேனன்; ேநாக்கிேன

ம் உயவர் வாழ் " என்
க்கு ஒ வ ம்

காணப்பட் லர் என்பார், "யாவ ம் இன்ைமயின்" என்றார். "ெப மைழ
கடற்பரந்தாங்கு நின் ள்ளி வந்தெனன்" என்ற , கடனீைர கந்த மைழ யா ம்
ெசல்வர் த ம் ெப வளத்தின் தீைம ேபாக்கி நன்ைமைய உலகுயிர்கள்
ெபறச்ெசய்ேவம் என்ப .
-------376. ஓய்மான் நல் யக் ேகாடன்
றத்திைணையப் பா த ல் மிகச்சிறந்த நல் ைசப் லவராகிய நன்னாகனார்
ஒ கால் ஓய்மான் நல் யக் ேகாடைனக் காண்டற்கு அவ ாில் அவன
ெந மைனைய யைடந்தார். அக்கால பகற்ேபா கழிந்ததனால் அந்திமாைல
வந்தி ந்த . ஒளிகுைறய ெமல் ய இை◌ளி ள் பரந்த . பாணர்
உண ண்டற்கைமந்தி ந்தனர். அவ்வளவில், வ ைம ற் ெம ந்
உ மாறியி ந்தநாகனார் நல் யக்ேகாட ைடய ெந மைனக்கண்ணின்ற
ெநற்கூட் ன் அ யில் நின்றனர். நல் க் ேகாடன் அவைரக் கண்டமாத்திைரேய
அவைர இன்னாெரன ஆராயாமேல அவர் இைடயில் சிதறிப் பீறிக்கிடந்த உைடைய
மாற்றி ேவேறா ைடதந் ெம
ண் ெபாறானாய்ப் பா நின்ற அவர ைகத்
தாளத்ைதத் தான் வாங்கிக்ெகாண் கட்ெடளி ம் சூட் ைறச்சி ந் தந் , உண்பித் ,
இர ப்ேபாதாயிற்ேற என் சிறி ம் நிைனயா அவைரப்பற்றி நிரயத் ன்பத்ைதத்
தந் ெகாண்
ந்த வ ைம நீங்கப் ெப ஞ் ெசல்வத்ைத நல்கினான். அ ெபற் ப்
ெப மகிழ்ச்சி ெகாண்ட நன்னாகனார் கிைணப் ெபா நன் ஒ வன் கூற்றின் ைவத்
இப்பாட்ைடப் பா னார். இதன்கண் ெபா நன் நல் யக் ேகாடன் தனக்குச்ெசய்த
ெகாைடநலத்ைத ெய த்ேதாதி, "அன்
தல் யான் வைரயா வழங்கும்
ெப வள்ளிேயாராயி ம் பிறர் மைனவாய் நின் இரத்தற்கு நிைனேயனாயிேனன்.
என் கிைணப்பைறயின் சி குரல் தா ம் பிறெசல்வர ெந ெமாழிையப் பா
இைசக்காதாயிற் ," என்

குறித் ள்ளான்.
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விசும் நீத்த மிறந்த ஞாயிற் ப்
பசுங்கதிர் ம கிய சிவந் வாங் கந்தி
சி நனி யிறந்த பின்ைறச் ெசறிபிணிச்
சிதாஅர் வள்பிெனன் ெறடாாி தழீஇப்
பாண ரா மளைவ யான்றன்
யாணர் நன்மைனக் கூட்
த னின்றெனன்
இைமத்ேதார் விழித்த மாத்திைர ெஞேரெரனக்
குணக்ெக திங்கள் கைனயி ளகற்றப்
பண்டறி வாரா வ ேவா ெடன்னைரத்

5

ெதான் ப
ைளெயா ெப விைழ ேபாகி
ைநந் கைர பைறந்தெவன் ைட ேநாக்கி
வி ந்தின னளிய னிவெனனப் ெப ந்தைக
நின்ற ரற்ைக நீக்கி நன் ம்
அர ெவகுண் டன்ன ேதறெலா சூ த

10

நிரயத் தன்னெவன் வறன்கைளந் தன்ேற
இரவி னாேன யீத்ேதா ெனந்ைத
அன்ைற ஞான்றிெனா ன்றி
ங்கும்
இரப்பச் சிந்திேய னிரப்ப
ைணயின்
உளத்தி ைளக்கு மிளிர்ந்த தைகேயன்

15

நிைறக்குளப் தவின் மகிழ்ந்தென னாகி

20

ஒ நாள், இரவலர் வைரயா வள்ளிேயார் கைடத்தைல
ஞாங்கர் ெந ெமாழி பயிற்றித்
ேதான்றல் ெசல்லாெதன் சி கிைணக் குரேல.
-----திைண: அ . ைற: இயல்ெமாழி. ஓய்மான் நல் யக் ேகாடைனப் றத்திைண
நன்னாகனார் பா ய .
உைர: விசும் நீத்தம் இறந்த ஞாயிற் ப் பசுங்கதிர் ம கிய விசும்பின்கண்ணதாகிய நீத்தத்ைதக் கடந் ெசன்ற ஞாயிற்றி ைடய பசிய கதிர் ஒளி
குைறந்த; சிவந் வாங்கு அந்தி சி நனி இறந்த பின்ைற - ெசந்நிறங்ெகாண்
ேமற்றிைசயில் வைளந் ேதான் ம் அந்திமாைலப் ேபாதின் மிகச் சி ெபா
கழிந்த பின்னர்; ெசறிபிணிச் சிதாஅர் வள்பின் என் ெதடாாி தழீஇ - ெசறியப்
பிணிக்கும் ண்டான வார்களாற் கட்டப்பட்ட என தடாாிப் பைறைய ஒ பால்
த விக் ெகாண் ; பாணர் ஆ ம் அளைவ - பாணர்கள் உண உண் ம் அளவில்;
யான்தன் யாணர் நன்மைனக் கூட்
தல் நின்றெனன் - யான் அவ ைடய
ைமயறாத நல்ல ெப மைனக்கண் நின்ற ெநற்காிைசயின் அ யில் நின்
பா ேனனாக; இைமத்ேதார் விழித்த மாத்திைர - இைமத்த கண்விழிக்குமளவிேல;
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ெஞேரெலன - விைரவாக; குணக்ெக

திங்கள் கைனயி ள் அகற்ற - கிழக்ேக ெய ந்த

மதியம் ெசறிந்தி ந்த இ ைள நீக்க; பண்
நிைலையயறிய இலாதவா

கிழிந்

-

ன்பி ந்த என

மாறியி ந்த உ ேவா ; என் அைர - என

இைடயிேலயி ந்த, ெதான் ப
ைளக

அறிவாரா உ ேவா

ைளெயா

ப விைழ ேபாகி - பைழைம ற் த்

டேன ப த்த இைழகள் ெகட் ; ைநந்
கிடந்த; என் உைட ம் ேநாக்கி - என

கைர பைறந்த - ெம ந

உைடைய ம் பார்த் ; இவன்

வி ந்தினன் அளியன் என் - இவன் தியன் அளிக்கத் தக்கானாவன் என்
ெப ந்தைக - ெபாிய தைகைமயிைன ைடயனாகிய அவன்; நின்ற

ெசால் ;

ரற்ைக நீக்கி -

என் ைகயில் நின்ற தாளத்ைதத் தான் வாங்கிக்ெகாண் ; நன் ம் அர
ேதறெலா

கைர

ெவகுண்டன்ன

- பாம் சீறினாற்ேபாற் ெபாி ம் களிப் ற்ற கட்ெடளி டேன; சூ

சூட் ைறச்சி தந் ; நிரயத்தன்ன என் வறன் கைளந்
என் வ ைமையப் ேபாக்கி; அன்

- நிரயம்ேபாலத்

த

-

ன்பம் ெசய்த

இரவினான் ஈத்ேதான் - அவ்விர ப்ேபாதிேல

ேவண் வன ெகா த்தான்; எந்ைத - என் தைலவன்; நிரப்

ைணயின் -

வ ைமயாகிய கடைலக் கடக்கும் ெதப்பமாக அவன் இ த்தலால்; அன்ைற ஞான்
றிேனா

இன்றி

ங்கும் - அந்நாளி

ந்

இன் ம் இனி ேம

ம்; இரப்பச்

சிந்திேயன் - பிறர்பாற் ெசன் இரத்தைல நிைனேயனாயிேனன்; உளத்தின் அளக்கும்
மிளிர்ந்த தைகேயன் - பிறர் உளத்தின்கண் நிகழ்வனவற்ைற உள்ளத்தா லளந்தறி ம்
விளங்குகின்ற மகிழ்ந்தெனனாகி - நீர் நிைறந்த குளத்தின் வாய்த்தைல ேபால
உண்ணிைறந் ந் ம் மகிழ்ச்சி ைடேயனாய்; ஒ நாள் இரவல வைரயா வள்ளிேயார்
கைடத்தைல - ஒ நா ம் தம்பால் வ ம் இரவலைர ம த்த ல்லாத வள்ளன்ைம
ைடேயார் தைலவாயி

ம்; ஞாங்கர் ெந ெமாழி பயிற்றி - அவர் பக்கத்

விைளக்கும் நலங்கைளப் பாராட்
அைசயாதாயிற் ; என் சி
ஓைச; எ -

ஒன்

ெப தற்கு; ேதான்றல் ெசல்லா

கிைணக்குரல் - என

ெந ம் கழ்
-

சிறியதாகிய கிைணப்பைறயின்

.

நில தல் வளியீறாக ள்ள நால்வைக மண் லங்கைள ம் கடந்
விசும் நீத்தெவனப்பட்ட ; "ெவளியிைட வழங்காவழக்க

நிற்ற ன்

நீத்தம்" ( றம். 365) என்

பிற ம் குறித் ைரப்ப காண்க. நீத்த ெமன்றதைனக் கடற்காக்கி, விசும்பாகிய
கடைல ஞாயி நீந்திச்ெசல்வதாகக் ெகாண் உைரத்த ண் . மாைலெவயில்
ெவம்ைம குன்றித் தட்ப ம் ெசம்ைம ம்ெப த ன் "பசுங்கதிர்" என்றார். "சுடர்ெக
மண் ல ம க ஞாயி , குடகடல் ேச ம் படர்கூர் மாைல2 (அகம். 378) என் பிற ம்
கூ வர். அந்திமாைலயின் ெசவ்ெவாளி ம க இைளயி ள் பர ம் ம ண்மாைலப்
ேபாதிைனக் காட்டற்கு "அந்தி சி

நனி பிறந்த பின்ைற" என்கின்றார்;

அந்திமாைலயின் ஞாயிற்றின் ெசங்கதிர் ேநேர நில லகிற் பாயாமல், அதைனச்
சூழ்ந் ள்ள வளிமண் லத்தால் அைளந்

(Refracted)

ழ்விக்கப்ப தல்பற்றி,
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"வாங்கந்தி" என் ம் வளிமண் லத் ப்பரவிச் ெசறிந்தி க்கும் கெளாளியாற்
ெசங்கதிர் பசுங்கதிராகிற் ெறன்ப விளங்கப் "பசுங்கதி" ெரன் ம் வழங்குகின்றைம
உணர்ந் ெகாள்க. இ ள் பரந்த அ ண் மாைலப்ேபாதில் பாண ம் ைளய ம்
ேசா ண்ப மர ; "மைலயின் வாயிற்ேசா ம்" எனவழங்கும். கூ , ெநற்கூ ;
காிைய மாம். ெஞேரெரன: விைர க் குறிப் . பண்டறிவாரா
ெவன்ற ,நன்னாகனார் நல் யக்ேகாடனால்

ன்ேப அறியப்பட்டவெரன்ப

சுட் நின்ற . கரப்பகுதி ப விைழயா லைமந்ததாக ன், "ப விைழ ேபாகி ைநந் "
வி ந்தின்ெனன அவன்கூறியைத வற்
த்தி நின்ற . நாட்பட் க் களிப் மிக்குற்ற
கள்ைள "அர

ெவகுண்டன்ன ேதறல்" என்றார்; "பாம் ெவகுண்டன்ன ேதறல்"

(சி பாண். 237) எனப் பிற ம் கூ வர். ஒப்ப ம் மிக்க

மில்லாத

ன்பநிைலயம்

நிரயமாக ன், தனக்குத் தாேன ெயாப்பாகிய (குறள். 1041) வ ைம "நிரயத்தன்ன,
வறன்" "இரவி னாேன யீத்ேதா" ெனன்றார். "நிரப்ப
ைணயின்" என்ற , இரப்பச்
சிந்தியாைமக்கு ஏ வாய் நின்ற . தன் ள்ளத்தால் பிறர் உள்ளத்தின்கண் நிகழ்வன
அளந்தறி ம் ஒள்ளிய லைம தன்பால் உண்ைமயிைன அடங்கிய வாய்பாட்டாற்
கூ த ன், "உளத்தின் அளக்கும் மிளிர்ந்த தைகேய" என்றார். மிளிர்ந்த தைக,
விளங்குகின்ற லைமயழகு. கைர ரண் வழிந்ெத ம் மகிழ்ச்சி தைக, விளங்குகின்ற
லைமயழகு. கைர ரண் வழிந்ெத ம் மகிழ்ச்சி ெவள்ளத்ைத அறிவால் அடக்கி ம்
அடக்கி

ம் அடங்கா

கத்தின்வழிப் லப்பட நிற்கும் தம

நிைலைய,

"நிைறக்குளப் தவின் மகிழ்ந்தெனனாகி" ெயன்றார். இரவலர் வைரயா வள்ளிேயா
ாிடத்தில் இரவலர் இரத்தல் இனிதாயி ம் (குறள் 1053) அதைன ம் யான் ெசய்ய
விைழந்திேலன் என்பார். "இரவலர் வைரயா வள்ளிேயா கைடத்தைலத் ேதான்றல்
ெசல்லா

என்சி

கிைணக்குரல்", ெயன்ப. அந்தி இறந்த பின்ைற, தழீஇ

நின்ெறனனாக, திங்கள் இ ளகற்ற, உ ேவா

உைட ம் ேநாக்கி, நீக்கி கைளந் ,

ெப ந்தைக, ஈத்ேதான்" தைகேயன், மகிழ்ந்தெனனாகி, ைணயின் சிந்திேயன்;
சி கிைணக்குரல்; ேதான்றல் ெசல்லா
அவ்விரவினான் என் ழிச் சுட்

எனக்கூட்

விைன

ெசய்க.

அன்ெறன நின்ற ; "அன்றி யைனத் ம் ெபயர்ப்

பயனிைலேய" (ெதால். ெசால். ேசனா. 66) என் ழிப்ேபால. அன்ேற என்பதைன
அைசநிைல ெயனி

ம், அப்ெபா ேத ெயனி

மைம ம்.

விளக்கம்: இயன்ெமாழியாவ , "இன்ேனா ாின்னைவ ெகா த்தால் நீ ம்,
அன்னார்ேபால வைவெயமக் கீெகன, என்ேனா

மறிய ெவ த் ைரத்தன் " ( .ெவ.

மா. 9,6) எனவ ம். இயன்ெமாழி வாழ்த்தாவ , "ெவன்றி ம் குண

ம் அ த் ப்

பரந்ேதத் வ " (ெதால். றத். 29) என இளம் ரணம் கூறி, இதைன இயன்ெமாழி
என ம், வாழ்த்ெதன ம், இயன்ெமாழி யாவ , ெவன்றியாவ , குணமாவ ,
இரண் மாவ எ த்ேதாதப் பர தல் எனக் ெகாள்ளலாம். இவ்வைகயில் ஈண்
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நன்னாகனார் நல் யக்ேகாடன

ெகாைட நலத்ைதேய அ த் ப்

பரந்ேதத்திெமாழிதல்பற்றி, இப்பாட் இயன் ெமாழி ெயனப்பட்டெதனக்
ேகாடல்ேவண் ம். இப்பாட் ன்கண் கூற்
நன்மைனக் கூட்

தல் நின்றானாக, ைநந்

நிகழ்த் ம் ெபா நன், ேகாடன
கைரபைறந்த அவன

உைடைய

ேநாக்கி, றக்கணியா ெகாைடப்பண் ைடயனாதலால் "இவன் வி ந்தினன்
அளியன்" என இன்ெமாழிநல்கித் தன் ெப ந்தைகைமையப் லப்ப த்தினான்
நல் யக்ேகாடன். இர ப்ேபா
என் ம், இரப்பவர் என்ெபறி

ஈத்தற்குச் சிறந்த தன்றாயி

ம், அ

ம் ெகாள்வர் என்ப பற்றிச் சிறி

நல்கினன்; அதனால், யான் என் ம் பிறைரச் ெசன்

ேநாக்கிற்றிலன்

நல்கா

ெபாி

இரக்கும் வ ைம எய் தல்

இல்ேலனாயிேனன் என் ம் கூ வான், "இரவினாேன ஈத்ேதான் எந்ைத" என் ம்,
கூறினான். நல் யக்ேகாடன் வழங்கிய ெகாைடயின் ெப ைமையப்
லப்ப க்க

ற்றவன், வள்ளிேயார் கைடத்தைல நா ேயா ம் என்

ள்ளம்

அச்ெசலைவ மீளச் சிறி ம் க தா வைகயில் அைடந்த ெதன்றற்கு, "ஒ
நாள்...சி கிைணக் குரேல" என்றான். எனேவ, இத் ைண ம் ெகாைடநலேம
கழ்ந்ேதாதியவா காண்க. நல் யக்ேகாடன் என்ப நல் யனாகிய ேகாடன் என
விாி ம். ேகாடன் என்ப

இயற்ெபயர்; குயக்ேகாடன் (த. நா. சாிைத. 10) எனப்

பிற்காலத் ம் இப்ெபயர் வழக்கி

க்கிற . "ேமல் ெவம்பா நாட் க் ேகாட

ர்" (A. R.

No.20 of 1932-33) எனப் பாண் நாட்
ம், ேகாடன்பாக்கம் எனத் ெதாண்ைட
நாட்
ம் ஊர்கள் பல இ ப்ப ேநாக்கத் தக்க . இதைனச் சிலர் ேகாஷ ர்
என்பதன் திாிபாகக் கூ வ ெபா ந்தாைம காண்க.
---------377. ேசாழன் இராயசூயம் ேவட்ட ெப நற்கிள்ளி
ேசாழன் இராயசூயம் ேவட்ட ெப நற்கிள்ளி சங்காலச் ேசாழ ேவந்த ள் காலத்தாற்
பிற்பட்டவன். இவைன ஒ கால் உேலாச்சனாெரன் ம் நல் ைசச் சான்ேறார்
காணச்ெசன்றார். இவர் ெபயர் உேவாச்சனார் என் ம் காணப்ப கிற . அக்காலத்ேத
யாைனப்பைட, குதிைரப்பைட, ேதர்ப்பைட, வாட்பைட த ய பைடத்தைலவர்கள்
இவைன அன் டன் சூழ்ந்தி ந்தனர். அவர் ந வண் இ ந்த கிள்ளி உேலாச்சனாைர
வரேவற் ப் ெப ம் ெபா ைள வழங்குவானாய், மைலயிற் பிறந்த மணி ம்,
காட் டத் ப் ெபற்ற ெபான் ம், கட ற் ெபறப்பட்ட த் ம், பல்ேவ வைக
உைட ம் பிற ந் தந் சிறப்பித்தான். அப்ேபா அவர் கிைணப்ெபா நன் ஒ வன்
கூற்றில் ைவத்த இப்பாட் ைனப் பா னார். இதன்கண் ெபா நன், தன் கிைணப்
பைறையக் ெகாட் , அவி ண் ம் ஆன்ேறார் காப்ப, அறம் ாி ம் ெநஞ்சினனாகிய
கிள்ளி ெந
வாழ்க என வாழ்த்திய சான்ேறார் வாிைசெபற் ச் ெசல்வ கண்
வியப் மிக்கு மதிம ங்கி நின்றான். அவைனக் கிள்ளி கண் "நீ ேசய்நா ெசல் ம்
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கிைணவன் ேபா
ெபான்

ம்,

ம், நின்ைன ம் யாம் ரப்ேபாம், கவலற்க" என

ைரத்

மணி ம்

த் ம், உைட ம் பிற ம் நிரம்ப நல்கினன். அைவ ெபற்ற ெபா நன்,

"நாெடனப்ப வ

ேசாழன் நாேட; ேவந்ெதனப்ப பவன் இராயசூயம்ேவட்ட ெப நற்

கிள்ளிேய, ஆகேவ, ேவந்ேத, நீ ெந

வாழ்க" என்

வாழ்த்தி

ள்ளான்.

பனிப னிய பல்யாமத் ப்
பா தைல மயிர்நைனய
இனி
ஞ்சுந் தி நகர் வைரப்பின்
இைனயலகற்றெவன் கிைணெதாடாக் கு கி
அவி ணவிேனார் றங்காப்ப
அறெநஞ்சத்ேதான் வாழ்நாெளன்
றதற்ெகாண் வரேலத்திக்
கரவில்லாக் கவிவண்ைகயான்
வாழ்கெவனப் ெபயர்ெபற்ேறார்

5

பிறர்க்குவமந் தானல்ல
தனக்குவமம் பிறாில்ெலன
அ நிைனந் மதிம கி
ஆங்குநின்ற ெவற்கா
உச்
ேசய்நாட் ச் ெசல்கிைணஞைண

10

நீ ரவைல ெயமக்ெகன்ன
மைலபயந்த மணி ங் கட பயந்த ெபான்
கடல்பயந்த கதிர் த்த ம்
ேவ பட்ட வைடயஞ் ேச பட்ட தசும் ம்
கனவிற் கண்டாங்கு வ ந்தா நிற்ப

15
ம்

நனவி னல்கிேயா னைசசால் ேதான்றல்
நாெடன ெமாழிேவாரவன் நாெடன ெமாழிேவார்
ேவந்ெதன ெமாழிேவாரவன் ேவந்ெதன ெமாழிேவார்
கர் தலவிர் ெபாற் ேகாட் யாைனயர்
கவர்பாிக்கச்ைச நன்மாவினர்

20

வ மணி வாங்கு ள
ெகா மிைசநற் ேறர்க்கு வினர்
கதழிைச வன்கணினர்
வாளின் வாழ்ந ரார்வெமா டீண் க்
கடெலா ெகாண்ட தாைன

25

அடல்ெவங் குாிசின் மன்னிய ெந ேத.

30

-------திைண: அ ; ைற: வாழ்த்தியல்: ேசாழன் இராயசூயம் ேவட்ட ெப நற்கிள்ளிைய
உேலாச்சனார் பா ய .
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உைர: பனி ப னியபல் யாமத்
தைலமயிர் நைனய - பரந்
இனி

- பனி மிக்க பல யாமங்கள் உறங்கியதனால்; பா

சிதறித் ேதான் ம் தைலமயிர் பனியால் நைனந் ப ய;

ஞ்சும் தி நகர் வைரப்பின் - தான் இனி றங்கும் ெசல்வ மைனயின்கண்;

இைனயல் அகற்ற - யான் என

வ ைம வ த்தம் நீக்கக்க தி; என் கிைண

ெதாடாஅக் கு கி - என் தடாாிப் பைறைய இைசத் க் ெகாண் ெசன் ;
அவி ணவிேனார் றங்காப்ப அவியாகிய உணைவ ண் ம் ேதவர்கள் றத்ேத
நின்

பா காக்க; அறெநஞ்சத்ேதான் நாள் வாழ என்

- அறஞ் ெசய் ம்

ெநஞ்சிைன ைடய ேவந்தன் பன்னாள் வாழ்வானாக என்

வாழ்த்த; அதற் ெகாண்

வரல் ஏத்தி - அ ெகாண் வாழ்த்தி வந் தவர்கைள அவன் வரேவற்க; கர இல்லாக்
கவி வண்ைகயான் - இரவலர்க்கு மைறத்தல் இல்லாமல் இடக் கவிந்த வளவிய
ைகைய ைடயராதலால்; வாழ்க எனப்ெபற்ேறார் - ெந

வாழ்க எனப் லவர்

வாழ்த் ம் வாழ்த்தாகிய ெபா ைளப் ெபற்ேறாராகிய; பிறர்க்கு - ஏைன ேவந்தர்கட்கு;
தான் உவமம் அல்ல
இவ்ேவந்த

- இவ்ேவந்தன் உவம மாவேன யன்றி; தனக்கு -

க்கு; பிறர் உவமம் இல்ெலன - ஏைனேவந்தர் உவமமாகும் ஒப் ம்

உயர் ம் இலர் என் ெசால் வந்த சான்ேறார் பல ம் பாராட்ட; அ நிைனந் மதி
ம கி - அப் பாராட்ைடக் ேகட் அறிவான் ஆராய்ந்த யான் அவன ெப ைம என்
அறிெவல்ைல யிறந்

விளங்குவைத நிைனந்

மதிமயங்கி; ஆங்கு நின்ற என்

கா
உ - அவ்விடத்ேத நின் ெறாழிந்த என்ைனக்கண் ; ேசய்நாட் ச் ெசல்
கிைணஞைன - ரவலைர நா ச் ேசய்ைமயி ள்ள நா கட்குச் ெசல் ம்
கிைணப்ெபா நேன; நீ எமக்குப் ரவைல என்ன - நீ மைலயிைடப் ெபறப்பட்ட
மணிகைள ம்; கட பயந்த ெபான்
பயந்த கதிர்

ம் - காட் ற் ெபறப்பட்ட ெபான்ைன ம்; கடல்

த்த ம் – கட த்ேத ெபறப்பட்ட ஒளிைய ைடய

ேவ பட்ட உைட ம் - ேவ

ேவ

த் க்கைள ம்;

வைகயவான உைடகைள ம்; ேச பட்ட

தசும் ம்கள் நிைறந்த குடங்கைள ம்; வ ந்தா

நிற்ப - யான் இனி வ ைம ற்

வ ந்தாமல் ெசல்வ நிைலயிேல நிைலநிற்குமா ; நைசசால் ேதான்றல் - அன்
நிைறந்த ேதான்றலாகிய தைலவன்; கனவிற் கண்டாங்கு நனவில் யான் ெகாள்
தந்தான்; நா
நாடாவ

மா

என ெமாழிேவார்; அவன் நாெடன ெமாழிேவார் - மிகச் சிறந்த

அவன

ேவந்தர்கள் பல ள்

ேசாழ நாெடன்

ெசால்

வர்; ேவந்ெதன ெமாழிேவார் -

ம் சிறந்த ேவந்தைரத் ேதர்ந் ைரப்பவர்; அவன் ேவந்ெதன

ெமாழிேவார் - அவெனா வைனேய சிறந்த ேவந்தெனன் ெசால்வர்; கர்
ெபாற் ேகாட் யாைனயர் - ள்ளி ெபா ந்திய ெநற்றி ம் விளங்குகின்ற

தலவிர்

கிம் ாியணிந்த ெகாம்பிைன
ைடய யாைனப்பைடத் தைலவ ம்; கவர்பாிக் கச்ைச
நன்மாவினர் - கதி ம் சாாிைய மாகப் பகுக்கப் ப ம் ெசலவிைன ம்
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கச்சிைக

ைடய குதிைரப் பைடத்தைலவ ம்; வ மணி வாங்கு ள - வ த்த

ேவாைசைய ைடய மணியிைன ம் வட்டமாக வைளந்த உ ைளகைள ம்;
ெகா மிைச நல்ேதர்க் கு வினர் - ேமேல ெகா ைய
ைடய நல்ல
ேதர்ப்பைடத்தைலவ ம்; கதழிைச வனக்ணினர் - விைர ம் க ம் வன்
கண்ைம

ைடய விற்பைட ேவற்பைடகட்குத் தைலவர்க

வாள்ெகாண்
ஈண்

ேபார் ெசய்

ம்; வாளின் வாழ்நர் -

வா ம் வாண் மறவ ைடய தைலவ ம்; ஆர்வெமா

- ஆர் வத் டேட கூ யி த்தலால்; கடல் ஒ

ெகாண்டதாைன - கட ன

ழக்கத்ைத ைடய தாைனைய ைடய; அடல் ெவங்குாிசில் - ேபாைர ெவல்
வி ப்ப ைடயனான ேவந்தனாகிய தைலவன்; ெந
வாழ்வானாக; எ -

த ன்

மன்னிய - ெந ங்காலம்

.

உறக்கத்திற் கழி ம் இைடயாமம் ரண் ம் "பல் யாமம்" எனப்பட்டன; ஒன்றின்
மிக்கனவாத ன் தி நகெரன்ற ன் அதற்ேகற்ப சிறப்பித்தார். தான் வ ைமயால்
வ ந் ம் வ த்தத்ைதப் ேபாக்கும் க த்ேதா வந்தி த்த ன், "இைனய லகற்ற"
என்றான். ெதய்வம் றங்காப்பச் ெசல்வேதா வழிவழி சிறந் பல்லாண் வாழ்க என
யர்ந்ேதார் ேவந்தைன வாழ்த் வ
றநிைல வாழ்த்ெத ம் மரபாதலால்
"அவி ணவிேனார் றங்காப்ப அறெநஞ்சத்ேதான் வாழ நாள் என் "
வாழ்த்தினெரன்றான்; "வழிப ெதய்வ நிற் ங்காப்பப் பழிதீர் ெசல்வெமா
சிறந் , ெபா மின் என்

வழிவழி

ம் றநிைல வாழ்த் " (ெதால். ெசய். 109) என ஆசிாியர்

உைரப்ப காண்க. ெபயர், ஈண் வாழ்த் ைரயாகிய ெபா ண்ேமனின்ற .
மக்களா ம் பிற யிர்களா ம் உண்டாகும் ன்பங்கள் ன்னறிந் காத் க்
ெகாள் ம் ஆற்ற ைடய ேவந்த க்குத் ெதய்வத்தான் உண்டாவன
அவ்வா காக்கப்படாவாத ன், அவற்றிற் கரணாவன றநிைல வாழ்த் க்கள் என்ற
க த்தால் அ , ெபா ள் எனப்பட்டெதன வறிக. உயர் ெபா ேள உவமமாவன
வாக ன், "பியர்க்குவமந் தானல்ல
"உயர்ந்ததன் ேமற்ேற ள்

தனக்குவமம் பிறாில்ெலன" என்றார்.

ங்காைல" (ெதால். உவம. 3) என்ப. பிற ம், "பிறர்க்கு நீ

வாயினல்ல நினக்குப்பிற வம மாகா ெவா ெப ேவந்ேத"(பதிற். 3) என்ப காண்க.
உவமத்திற்கு ாிய உயர்ந்ேதார்கைள ெயண்ணி ஒ வைர ம் காணாைமயால் அறி
ம ங்கினைமயின், "மதிம கி" என்றான். ரவைல; ரத்தைல ைடைய; அஃதாவ
பா காக்கப்ப ைவ ெயன்பதாம். "கனவிற் கண்டாங்கு நனவின் நல்கிேயான்" என்ற
ெப நற்கிள்ளி தந்த வளத்தின் ெப ைம ம் அ ைம ம் சுட் நின்ற . யாைனய ம்
மாவின ம் ேதாின ம் வன்கணின மாகிய ேவந்தெரன் மாம். அச்சத்தால்ல
ஈண்டா

அன்பால் ஈண் வேத உயர்ந்த அரசியற்கு மாண்பாத ன். அ ேதான்ற,

"ஆர்வெமாடீண் " ெயன்றார். அடல் ெவற்றி மாம். அகற்ற, கு கி, பிறர்இல்ெலன,
நிைனந் , ம கி, நின்ற எற்கா

உ, என்ன, நிற்ப, ேதான்றல், நல்கிேயான்,
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ெமாழிேவார் ெமாழிேவார்; ெமாழிேவார்; ெமாழிேவார்; யாைனயர், மாவினர்,
கு வினர், வன்கணினர், வாழ்நர், ஈண் க்ெகாண்ட தாைனைய ைடய குாிசில்
மன்னிய எனக் கூட் விைன
ெசய்க.
விளக்கம்: வாழ்த்தியலாவ "அலங்குகதிர்" ( றம். 375) என்ற பாட் ைரயின்
விளக்கப் பகுதியிற் கூறினாம். இப்பாட் ன்கண் ஆசிாியர் உேலாச்சானார்
கிைணப்ெபா நன் ஒ வன் கூற்றில் ைவத் ச் ேசாழன் இராயசூயம் ேவட்ட
ெப நற்கிள்ளியின் ெகாைடப் பண்ைப எ த்ேதாதி வாழ்த் கின்றார். ெபயர்
ெபற்ேறார் என்ற , லவர் கழ்ந்

வாழ்த் ம் வாழ்த் க்கைளப் ெபா ளாகப் ெபற்ற

ேவந்தர்கைள ெயன அறிக. கிள்ளிையப் பா ச்ெசன்ற கிைணப்ெபா நன், அவைனக்
கண்டேபா , அவைனச் சூழ்ந்தி ந்த சான்ேறார் லவர்பா ம் கழ்ெபற்ற ேவந்த ள்
"இவ

க்குவமம் இவேன யன்றிப் பிறர் இல்ைல" ெயன்

கூறினர்; அ ேகட் க்

கிைணவன் மதிம ண் நிற்க, ெப நற்கிள்ளி அவைன யைடந் "நீ ம் எம்மாற்
ரக்கப்ப ந் தகுதி ைடைய" என் ெசால் மணி ம் ெபான் ம் த் ம் கள் ம்
கனவிற் கண்டாங்கு நனவின் நல்கினான்; அவன் ெந

மன்

க என்

கிைணவன்

வாழ்த்தினான். கிள்ளி இராயசூயம் ேவட்ட ேவந்தனாக

ன், அவைனத் ெதாடக்கத்தில்,

"அவி ணவிேனார் றங்காப்ப, அற ெநஞ்சத்ேதான் தன்னாள்வாழ்க" என்
வாழ்த்திச்ெசன்றான். அவைன ேவந்தன் வரேவற்ற

ம், ஆங்கி ந்த சான்ேறார் அவன்

மதிம ளத்தக்க வைகயில், "வாழ்க எனப்ெபயர் ெபற்ேறார்...பிறர் இல்" என்
ெமாழிந்தனர். கிள்ளிையக் காண விைழந்தகாலத்தில் கனவின் கண் அவன் மிகு
ெபா ள் வழங்குவதாகக் கனாக்கண் நனவில் அவைன யைடந்தேபா அவன்
கனவின் கண்ட ேபால வழங்கினான் என்பான், "கனவிற்கண்டாங்கு வ ந்தா நிற்ப,
நனவின். நல்கிேயான் நைசசால்ேதான்றல்" என்றான். ெகாைடக்ேகற்ப மறத்தி ம்
குைறபா லெனன்றற்குத் தாைனைய விதந்ேதாதினான்.
-----------378. ேசாழன் ெச ப்பாழி ெயறிந்த இளஞ்ேசட்ெசன்னி
சங்ககாலச் ேசாழன் காலத்தில் வட லத்தி ந் வ க ம் ெதன் லததி
ந்
பரதவ ம் தமிழகத்திற்குட் குந் கு ம் ெசய் வந்தனர். இவ்வ கேர
இைடக்காலப் பல்லவ பாண் யர் காலத்திற் சீரழிந் வ யழிந்ெதாழிந்த
களப்பிரராவர். ெதன்பரதவர் ெதன்னாட் க் கடற்கைரயில் தங்கிக் கு ம் ெசய்தனர்
இவர்கள் இைடக்காலப் பாண் யர் காலத்தில் வ யழிந்ெதா ங்கினர். சங்ககாலத்தில்
வ க ம் பரத ம் கு ம் ெசய்வான் தைல க்கும்ேபாெதல்லாம் ஒ க்கி வந்தவ ள்
ேசாழேவந்த ம் சிறந் நின்றனர். இக் காலத்ேத ேமைலக் கடற்கைரப் கு ம்
ெசய்தனர். இன் ம் ேமைலக்கடற்கைரயில் ெதன் கன்னட சில்லாவில் கடம்பத்தீ
என ஒ தீ இ ந் பண்ைடய கடம்பைர நிைன கூர்வித் நிற்கிற . அவர்கைள
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இமய வரம்பன் ெந ஞ்ேசரலாத ம் ேசரமான் கடல் பிறக்ேகாட் ய ேவல் ெக
குட் வ ம் கடற்ேபா டற்றி ெவன்ெறா க்கினர். இங்ஙனம் சங்ககாலத்தில்
தமிழகத்தின் வடக்கில் வ க ம், ெதற்கில் பரதவ ம், ேமற்கில் கடம்ப ம் அ க்க
வந் அரம் ெசய்த ெசயல்கைளச் சங்கத்ெதாைக ல்கள் குறிக்கின்றன.
வட லத்தி
ந் வ கராகிய களப்பிேரயன்றி ேமாாிய ம் பிற ம் வந்தன ராயி
அவர்கள் ெதாடக்கத்திேலேய தைலமடங்கி நின்ெறாழிந்தனர்.

ம்,

களப்பிரர்மட் ல்இைடக்காலத்திற்றான் வட லத் ப் த்த ம், சமண ம் தமிழகத் திற்
குந் இடம்ெப வாராயினர். ெசந்தமிழின் ெசல்வாக்குக்குக்
ேக ண்டாகத்ெதாடங்கிய ம் அவர்கள் காலத்ேதயாகும். ெசந்தமிழ்ச் ெசல்வாிைட ம்
ேவந்தாிைட ம் றஞ்சுவர் ேகாலஞ்ெசய் ம் ன்ைம ண்டாகத் ெதாடங்கிய அக்
களப்பரர் காலத்ெதயாம் எனப் மனங்ெகாள்ளற்பாற் . அந்நாளில் களப்பிரரான
வடவ கைர ம் ெதன்பரதவைர ம் ஒ க்கிய ெசய ல் ஒ கால் ேசாழன் ெச ப்பாழி
ெயறிந்த இளம்ெப ஞ்ெசன்னி (ேசட்ெசன்னி) ெவன்றி ேமம்பட் விளங்கினான்.
அவைன ஆசிாியர் ஊன்ெபாதி பசுங்குைடயார் காணச் ெசன்றார். அவன் அவர்க்குப்
பல அணிகலன்கைள ம் ெசல்வங்கைள ம் நல்கினான். அவற்ைறப்
பசுங்குைடயா டன் ேபாந்த சுற்றதினர் பகிர்ந் ெகாண் தாம்தாம் அணிந்
மகிழ்ந்தனர். இம்மகிழ்ச்சிையக் கிைணப்ெபா நன் ஒ வன் கூற்றில் ைவத்
இப்பாட்ைடப் பா
ள்ளார். இதன்கண் ெதன்பரதவைர, மிடலழித் வடவ கர
வாள்வன்ைமையக் ெக த் ேமம்பட்ட ேசாழ ைடய ெவண்சுைத மாடத்தின்
ெந நகர் ற்றத்ேத நின் ெபா நன் அவ ைடய வஞ்சித் ைறையப் பா
நின்றானாக, ெபா நர்க்ெகனச் சைமக்கப் படா அரசர்க்கும் ெசல்வர்க்குமாக
அைமக்கப்ெபற்றன ம் ேபாாிற் பைகவர் பாற் ெகாண்டன மாகிய அணிகலன்கள் பல
வழங்கினன்; அவற் ள் விர ல் அணிவனவற்ைறச் ெசவியி
விர

ம், அைரக்குாியவற்ைறக் க த்தி

ெதாியா

அப் ெபா ந

ம், ெசவிக்குாியவற்ைற

ம், கழித்தணிைய இைடயி

ம் வைக

ைடய சுற்றத்தினர் அணிந் , காண்பார் ைகெகாட்

நைகக்குமா விளங்கினார்; அவர் ெசய்ைக, பண் இராம டன் ேபாந்த சீைதைய
இராவணன் க்கிச் ெசன்றேபா அவள் கழற்றிெயறிற்த அணிகலன்கைளக்
குரக்கினம் அணிந் ெகாண்ட ேபால இ ந்த ; அவர்கள் ெகாண்
ன்ப ம் மைறந் ேபாயிற்ெறன் கூறி ள்ளார்.

ந்த வ ைமத்

ெதன்பரதவர் மிடல்சாய
வடவ கர் வாேளாட் ய
ெதாைடயைம கண்ணித் தி ந் ேவற் றடக்ைகக்
க மா கைடஇய வி பாி வ ம்பின்
நற்றார்க் கள்ளின் ேசாழன் ேகாயிற்
ப்பிைற யன்ன சுைதெசய் மாடத் ப்
பனிக்கயத் தன்ன நீணகர் நின்ெறன்
அாிக்கூ மாக்கிைண யிாிய ெவாற்றி
எஞ்சா மரபின வஞ்சி பாட

5
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எமக்ெகன வகுத்த வல்ல மிகப்பல
ேமம்ப சிறப்பி ன ங்கல ெவ க்ைக
தாங்கா ெபாழிதந் ேதாேன ய கண்
லம்பா ழந்தெவன் னி ம்ேப ெராக்கல்
விரற்ெசறி மரபின ெசவித்ெதாடக் குந ம்

10

ெசவித்ெதாடர் மரபின விரற்ெசறிக் குந ம்
அைரக்கைம மரபின மிடற்றியாக் குந ம்
மிடற்றைம மரபின அைரக்கியாக் குந ம்
க ந்ெதற ராம டன் ணர் சீைதைய
வ த்தைக யரக்கன் ெவௗவிய ஞான்ைற

15

நிலஞ்ேசர் மதரணி கண்ட குரங்கின்
ெசம் கப் ெப ங்கிைள யிைழப்ெபா ந் தாஅங்
கறாஅ வ நைக யினி ெபற் றிகுேம
இ ங்கிைளத் தைலைம ெயய்தி
அ ம்பட ெரவ்வ ழந்ததன் றைலேய.

20

--------திைண: அ . ைற: இயன்ெமாழி: ேசாழன் ெச ப்பாழி ெயறிந்த இளஞ்ேசட்
ெசன்னிைய ஊன்ெபாதி பசுங்குைடயார் பா ய .
உைர: ெதன்பரதவர் மிடல்சாய - ெதன்னாட் ற் குந்

கு ம் ெசய்த

பரதவ ைடய வ ெகட்ெடா ங்க; வடவ கர் வாள் ஒட் ய - வடநாட் னின் ம்
ேபாந்

கு ம் ெசய்த வ கர

வாட்பைடையக் ெக த்தழித்த; ெதாைடயைம

கண்ணி - நன்கு ெதா க்கப்பட்டைமந்த கண்ணிைய ம்; தி ந் ேவல் தடக்ைக தி ந்திய ேவேலந்திய ெபாிய ைகைய ம்; க மா கைடஇய வி பாி வ ம்பின் - க கிச்
ெசல் ம் குதிைரையச் ெச த்தற்ெகன் கா ல் இடப்ெபற்ற பாிவ ம் ெபன் ம்
காலணிைய ம்; நற்றார்க் கள்ளின் - நல்ல தாாிைன ம் கள்ளிைன

ைடய; ேசாழன்

ேகாயில் – ேசாழேவந்த ைடய அரண்மைனக் கண் ள்ள;
ப்பிைற அன்ன
சுைதெசய் மாடத் - தி
ைளத்த பிைறேபான்ற ெவள்ளிய சுைதயால் இயன்ற
மாடத்ைத ைடய; பனிக்கயத்தன்ன நீணகர் நின்

- குளிர்ந்த நீர்நிைல ேபால்

குளிர்ச்சி ெபா ந்திய ெந ய ெப மைனயின் ன்ேன நின் ; என் அாிக்கூ
மாக்கிைண இாிய ஒற்றி - என அாித்த ஓைசையச் ெசய் ம் ெபாிய தடாாிப்பைற கண்
கிழி மா

ெகாட் ; எஞ்சா மரபின் வஞ்சிபாட - வ குன்றாத

ைறைமயிைன ைடய

பைகேமற் ெசல் ம் ெசலவாகிய வஞ்சித் ைறப் பாட் க்கைள இைசத் ப் பாட;
எமக்ெகன வகுத்தவல்ல - எம்ைமப் ேபா ம் பாிசிலர்க் களித்தற்ெகனச்
ெசய்யப்படாதனவான; மிகப்பல - மிகப்பலவாகிய; ேமம்ப சிறப்பின் அ ங்கல
ெவ க்ைக - ேமன்ைமயான சிறப்பிைன ைடய ெபறற்காிய அணிகலங்க ம் பிற
ெபா ள்க

மாகிய ெசல்வத்ைத; தாங்கா

ெபாழிதந்ேதான் - எம்மால் தாங்கமாட்டாத
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அளவில் வழங்கினான்; இலம்பா

உழந்த என் இ ம்ேபர் ஒக்கல் - வ ைம◌ால்

வ ந்திய என் கூற்றத்தார்; அ கண்
ேபரார்வத்ேதா

- அக் ெகாைடப் ெபா ைளக் கண்

தத்தம் ைகக்ெகாண் ; விரல்ெசறிமர பின - ெசவித் ெதாடக்குந ம்

விரல்களில் அணியத் தகுவனவற்ைறக் காதில் அணிபவ ம்; ெசவித்ெதாடர் மரபின
விரல்ெசறிக்குந ம் - ெசவியல் அணியத் தகுவனவற்ைற வில ல் அணிபவ ம்;
அைரக்கைம மரபின மிடற் யாக்குந ம் - அைரக்கு அைமந்தவற்ைறக் க த்தில்
அணிபவ ம்; மிடற்றைம மரபின அைரக்கு யாக்குந ம் -க த்தில் அணிவனவற்ைற
இைடயிற் கட் க்ெகாள்பவ மாய்; க ந்ெதறல் இராமன் உடன் ணர் சீைதைய க ய வ த்தைக அரக்ன் ெவௗவிய ஞான்ைற - மிக்க வ
ைடய அரக்கனாகிய
இராவணன் கவர்ந் ெசன்றேபா ; நிலஞ்ேசர் மதர் அணி கண்ட குரங்கின் - சீைத
கழற்றிெயறிய நிலத்ேத ழ்ந்த அழகிய அணிகலன்கைளக் கண்ெட த்த
குரங்கி ைடய; ெசம் கப் ெப ங்கிைள இைழப்ெபா ந்தாங்கு - சிவந்த
கத்ைத ைடய மந்திகளாகிய ெபாிய சுற்றம் அவ் விைழகைளத் தாம் அணிந்
விளங்கக் கண்ேடார் சிாித்

மகிழ்ந்தாற்ேபால; இ ங்கிைளத் தைலைம ெயய்தி -

ெபாிய சுற்றத் க்குத் தைலைம தாங்கி; அ ம்படர் எவ்வம் உழந்ததன் தைல - அவர்
வ ைமகைளதற் ெபா ட் ப் பல அாிய நிைன களா ண்டாகும் ன்பத்தால்
வ ந்திய

ேபாக; அறாஅ அ நைக - இனி ெபற்றிகும் நீங்காத அாிய மகிழ்ச்சிைய

மிக ம் அைடந்ேதாம்; எ -

.

ெதன்பரதவர், ெதன்பாண் நாட் ன் கடற்கைரயி

ந்

கு ம் ெசய்தவர்.

இவர்கள் சில காலங்களில் பாண் யர்க்குப் பைகவராக ம், சில காலங்களில்
ைணவராக ம் இ ந் ள்ளனர். வ கர் ெதாண்ைடநாட் த் தி ேவங்கடத்திற்கு
வடக்கி ள்ள நாட்டவராதலால் வ கர் எனப்பட்டனர். பாிவ ம் குதிைரயிவர்ந்
ெசல்பவர் அதைன விைரயச் ெச

த்தற்ெபா ட் க் கா ல் அணி ம் இ ம் ;

இ வ ம் ேபாற ன் வ ம்ெபனப்பட்ட ; பிற ம், "மா டற்றிய வ ம் " எனக்
கூ தல் காண்க. ம வில்லாத பிைறத்திங்கள் மிக ெவள்ளிதாக இ க்குமா
"

விளங்க,

ப்பிைறயன்ன சுைத" என்றார். அாித்த ஓைச, அாிெயனப் பட்ட ; ஓைச

கூட்டப்ெபற்ற கிைணைய "அாிக்கூ கிைண" ெயன்றார்; "அாிக்கூ ன்னியம்" (ம ைர:
612) என வ தல் காண்க. எஞ்சா மண்ணைச◌ால் வந்த ேவந்தன் எதிர்ெசன்

ெபா

ேமம்பட் ேமற்ேசற ன், "எஞ்சா மரபின் வஞ்சி" என்றார். ேவந்தன பாிசில்
அவரவர் வாிைசக்ேகற்ப வழங்கப்ப மாயி ம். ஈண் அவரவர் வாிைச ேநாக்கா
மிக்க பாிசில் தரப்பட்டெதன்ப ம் விளங்க, "எமக்ெகன வகுத்தவல்ல மிகப்பல ேமம்ப
சிறப்பின ங்கல ெவ க்ைக தாங்கா ெபாழிதந்ேதாேன" ெயன்றார். இலம்பாட்டால்
அறி மயங்கிச் ெசபவ ெதாியா தன் சுற்றத்தார் விைரந்தனெரன்பார், கலங்கைள
ைறைம மாறியணிந் காண்பார்க்கு நைகவிைளத்தனர் என்றார். அரக்கன் வ யால்
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தைகைமெபற்றவேனயன்றி ஒ க்கத்தனர் தைகைம ெபற்றவனல்ல ெனன்பார்,
"வ த்தைக யரக்கன்" என்றார். இவ்வாசிாியர் காலத்தில் இராமராவணப்ேபார்
வட லத்தவர்க்கும் ெதன் லத்தவர்க்கும் நடந்த ேபாெரன் ம் ெபாய்க்க த் நாட் ல்
நிலவவில்ைல. மதர் - அழகு, ஒளிமிகுதி மாம். ெசம் கப் ைபங்கிைள மந்திக்கூட்டம்.
எவ்வம் இ ந்த எம்பால் நைகச் சுைவ
ழந்ததன்றைல அறாஅ வ நைகயினி
ெபற்ற

க ம் இன்பம் உளதாயிற்ெறன்பான், "எவ்வ
ெபற்றிகும்" என்றான், தைலைமெயய்திப்

எவ்வேம; மகிழ்ச்சியன் ; ேசாழன் அ ங்கலெவ க்ைக ெபாழிந்

இன்ப

வித் தான் என்பதாம். ேசாழன் ேகாயில் நீணகர் நின் , ஒற்றி, பாட,
ெபாழிதந்ேதான்; ஒக்கல் அ கண்

ெதாடக்குந ம், ெசறிக்குந ம், யாக்குந ம்,

யாக்குந மாய், கிைள ெபா ந்தாங்கு, தைலைமெயய்தி உழந்ததன்றைல அ நைக
இனி ெபற்றிகும் எனக் கூட் விைன
ெசய்க.
விளக்கம்: இயன் ெமாழியின் இலக்கணம்

ன்ேப கூறப்பட்ட . "ெபற்ற பின்ன ம்

ெப வள ேனத்தி, நைடவயிற்ேறான்றிய இ வைக விைட" (ெதால். றத். 30)
என்றசூத்திரத்திற்கு, "அைவயாவன, தான் ேபாதல் ேவண் ெமனக் கூ த
வி ப்பப் ேபாத
ன்

ம்" என் ம் உைரத் , வளன் ஏத்த

ம், அரசன்

ம் இ வைக விைட மாக

பகுதியாக்கி, வளன் ஏத்தியதற்கு இப்பாட்ைடக் காட் வர் இளம் ரணர்;

நச்சினார்க்கினியர், இத் ைறக்ேக இதைனக் காட் , "இ தாேன ேபாெவன
வி த்தபின் அவன் ெகா த்த வளைன யர்த் க் கூறிய " (ெதால். றத்: 36) என்பர்.
கிைணப்ெபா நன் ெசன்னியின் நீணகர் நின்

வஞ்சி பா த

ம், இளஞ்ேசட் ெசன்னி

ெப வளன் நல்குத ம், ெபற் ச் ெசன்ற ெபா ந ைடய சுற்றத்தார் ெசய்ைக ெம
இப் பாட்
ன் பகுதிக்கண் அடங்கும். இளஞ்ேசட் ெசன்னியின் ேகாயிைலக்
கூ பவன் அவ

ைடய சிறப்ைபப் பரதவர் மிடல் சாய்த்த ம், வ கர

வாளாண்ைம

ெக த்த ம் எ த்ேதாதி, அவன் ேகாயில் ெவள்ளிய சுைதயாலைமந் தண்ணிய
காற் ம் ஒளி ம் நிலவத்தக்க சிறப் க் ெகாண்
ந்த ெதன்பான் "
ப்பிைறயன்ன
சுைதெசய்மாடத் ப், பனிக்கயத்தன்ன நீணகர்" என்

கழ்கின்றான். வஞ்சியாவ ,

"எஞ்சா மண்ணாைச ேசந்தைன ேவந்தன், அஞ்சுதகத் தைலச்ெசன் றடல்குறித் தன் "
(ெதால். றத். 7) எனவ ம். எனேவ, மண்ணாைசெகாண் பைகத் க்
காலங்க தியி க்கும் விைனெசயல் வைகையப் பா வ வஞ்சியாயிற் . இதைன
விாித் ைரத்தற் கிடமின்ைமயின், "எஞ்சா மரபின் வஞ்சி பாட" எனச் சு ங்க
ைரக்கின்றான். இவ் வண்ணம் வஞ்சிப்ேபா டற்றித் ேதாற்ற ேவந்தர் பணிந்
நல்கிய அ ங் கலங்கைளப் ெபா நர் தலாயினார்க்கு இளஞ்ேசட் ெசன்னி
நல்குகின்றாெனன்பான், "எமக்ெகன வகுத்த வல்ல...ெபாழிதந் ேதாேன" என்
இைசக்கின்றான். "ெபாழிதந்ேதான்" என்ற , மைழேபால் ெசாாிந்தைம ேதான்ற
நின்ற . அ ங் கலங்கைளக் கண்ட கிைணப் ெபா நன் சுற்றத்தார், "அைவ தமக்ெகன

111
வகுத்த வல்ல" என்ப காணாமல், சீைதயின் "மதரணி கண்ட குரங்கின் ெசம் கப்,
ெப ங்கிைள இைழப் ெபா ந் தாங்கு"க் ெகாண்டார் நைகக்கத்தக்க வைகயில்
அவ்வ ங் கலன்கைள அணி ம் இட ம் ைற ந் ெதாியா அணிந் மகிழ்ந்தனர்
என் ெசால் யின்
கின்றான். சுற்றத் க்குத் தைலைம தாங்கிய தான் ெபற்
வந்த " அ ம்பட ெரவ்வம்" என ம், இப் ேபா
கூ வ ெபா ட்ேபற்றிற் பிறந்த ம ட்ைக.

ெப வ

"அறாஅ வ நைக" என ம்,

--------379. ஓய்மான் வில் யாதன்
ஓய்மான் வில் யாதன் ஓய்மான் நல் யக்ேகாட

ைடய வழித்ேதான்றலாவன்.

"அரம்ைபயின்கீழ்க் கன் ம் உத ந் கனி" ெயன்ப ேபால, இவ ம் நல் யக்
ேகாடன்ேபாலக் ெகாைடக்கடன் இ க்கும் விாிந்த உள்ளம் பைடத்தவன். தன்
ன்ேனான் காலத்ேத தன ஊராகியமா விலங்ைகக்குப் ேபாந் , அவைனப் பா ப்
ெப ஞ் சிறப் ச்ெசய்யப் ெபற்றவர் றத்திைண நன்னாகனா ெரன்பைத நன்கு
அறிந்தி ந்தான் இந்த வில் யாதன். றத்திைண நன்னாகனார் நல் யக்
ேகாட க்குப் பின் அரசு கட் ேலறித் தன் ன்ேனாைனப் ேபாலேவ வண் கழ்
நிைறந் விளங்கும் வில் யாதைனக்கண் இப் பாட் ைனப் பா ச்
சிறப்பித் ள்ளார். இதன்கண் தாம் வ ங்கால வில் யாத ைடய கிைணப்ெபா நன்
ஒ வைனத் தாம் கண்டவா ம், அவன் தமக்குக் கூறியவா ம் எ த்ேதாதி
அவன்கூற்ேற தாம் இப்ேபா வ தற்ேகா ேர வாயிற் ெறன்ப பட ைரத் ள்ளார்.
"ெநல்வயல் நிைறந்

சூழ்ந்த

மாவிலங்ைக; அதற்குாியவன் வில் யாதன்.

அவ ைடய கிைணப்ெபா நன் யான்; ெநய்யிற் ெபாாித்த பன்றி
ம் ேசா ம்
நாட்காலத்ேத தந் பசிதீர்க்கும் பண் ைடயவன் என் தைலவன். அவன் தாணிழல்
வா ம் வாழ்ேவ எனக்கு உண்டாகுக; என் நாவிைசெய ம் பாட்
அவற்ேக ாியவாகுக" என்ற அப்ெபா நன் தமர் கூற, நாகனார், அ ேகட் ,
"அத்தைகய வள்ளிேயாைகக் காண்டல் ேவண் ெமன்ெற ந்த ேவட்ைக உண்ணின்
உந்த, நின் தி மைனக்கண் எ ம் இனிய ைக ெய ந் ம ெகங்கும் பரவி மைழ
கில்ேபான் மைறக்கும் ஊர்க்கும் யான் வந்ேதன்" என்ற அக் க த்ேதயைமய இப்
பாட் ைனப் பா
ள்ளார். மாவிலங்ைக ஆழ்ந்த அக ம் நீண்ட மதி ம் உைடய .
இ ெதன்னார்க்கா சில்லாவில் திண் வனம் தா காவில் இன் ம் இப் ெபயர்
திாியாமல் இ க்கிற .
ஓவியர் ெப மான் என்ப

ஓய்மான் என ம விற் , அ ம ந்தன்ன என்ப

'அ மந்த’ என்ப ேபால.
யாேன ெப கவன் றாணிழல் வாழ்க்ைக
அவேன ெப கெவன் னாவிைச வறல்
ெநல்லாி ெதா வர் கூர்வாண் ம ங்கிற்
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பின்ைனமறத்ேதா டாியக் கல்ெசத்
அள்ளல் யாைமக் கூன் றத் ாிஞ்சும்
ெநல்லமல் ரவி னிலங்க கிழேவான்
வில் யாதன் கிணேயம் ெப ம
கு ந்தா ேளற்ைறக் ெகா ங்க ணல்விளர்
ந ெநய்
க்கி நாட்ேசா றீயா

5

வல்ல ெனந்ைத பசிதீர்த் றீயா
ெகான்வரல் வாழ்க்ைகநின் கிைணவன் கூறக்
ேகட்டதற் ெகாண் ம் ேவட்ைக தண்டா
விண்ேடாய் தைலய குன்றம் பின்பட
நைசதர வந்தெனன் யாேன வைசயில்

10

தாயி உங் குழவி ேபாலத்
தி
ைடத் தி மைன ய ேதான் கமழ் ைக
வ மைழ மங்கு ன் ம குடன் மைறக்கும்

15

கு ம்ப

குண்டகழ் நீண்மதி

ேர;

----------திைண: அ . ைற: பாிசிற் ைற. ஓய்மான் வில் யாதைனப் றத்திைண
நன்னாகனார் பா ய :
உைர: அவன் தாணிழல் வாழ்க்ைகேய யான் ெப க - அவன
வா ம் எனக்கு உண்டாகுக; என் நாவிைச

அ ணிழ ல்

வறல் அவேன ெப க - என் நாவால்

கழ்ந் பாடப்ப ம் பாட் ைசைய அவன் ஒ வேன ெப வானாக; ெநல்லாி
ெதா வர் கூர்வாள் ம ங்கின் - ெநல்ல க்குங் களமர் தம் ைடய கூாிய அாிவாள்
வாய் ம ங்குமாயின், பின்ைன - பின்ைன ம்; மறத்ேதா
அாி

ேவண் ; கல் ெசத்

அாிய - மறங்குன்றா

- தீட் க் கல்லாகக் க தி; அள்ளல் யாைமக் கூன் றத்

உாிஞ்சும் - ேசற்றிற் ப ந்தி க்கும் யாைமயின் வைளந்த
ேகாட் ல் தீட் ம்; ெநல்
லமல ரவின் இலங்ைக கிழேவான் - ெநற்பயிர் ெந ங்கிய விைளவயல்கைள ைய மா
விலங்ைகெயன்

ம் ஊர்க்குத் தைலவனான; வில் யாதன் கிைணேயம் - ஓய்மான்

வில் யாத க்குக் கிைணப் ெபா நராேவாம்; ெப ம - ெப மாேன; எந்ைத - எங்கள்
தைலவனான அவன் கு ந்தாேளற்ைறக் ெகா ங்கண் நல்விளர் - கு கிய
கால்கைள ைடய பன்றியின் ெகா விய

ன் ண்டங்களான நல்ல ெவள்ளிய

ைன;

ந ெநய் உ க்கி - நறிய ெநய்ைய
க்கி அதன்கட் ெபய் ெபாாித் ; நாட்ேசா
ஈயாப் பசி தீர்த்தல் வல்லன் - நாட்காைலயில் ேசாற் ணேவா ெகா த் எம் ைடய
பசிையப் ேபாக்க வல்லவனாவான்; என - என் ; ெகான்வரல் வாழ்க்ைக நின்
கிைணவன் கூற - வி யற்காலத்ேத வந் பா ம் மரபிைன ைடய நின்
கிைணப்ெபா நன் வந் எனக்குச் ெசால்லேவ; ேகட்டதற் ெகாண் ம் ேவட்ைக
தண்டா - ேகட்ட ெகாண் நின்ைனக் காணேவண் ெமன்ெற ந்த வி ப்பம்
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அைமயாைமயால்; விண்ேதாய் தைலயகுன்றம் பிற்பட - வானளாவிய
உச்சிைய ைடய குன் கள் பிற்பட்ெடாழிய; வைசயில் தாயில்
குற்றமில்லாத தாயிடத் ப் பா

உங் குழவி ேபால -

ண்டற் ேகா வ ம் குழவிேபால; நைசதர வந்தனன்

யாேன - நின்பாற் ெபறலாகும் பாிசின் ேமற் ெசன்ற ஆைச ெச த்த வந்ேதன் யான்;
தி
ைடத் தி மைன ஐ ேதான் கமழ் ைக - ெசல்வ ைடய நின் தி மைனக்கண்
ெமல் தாகத் ேதான் ம் நறிய ைக; வ மைழ மங்கு ன் ம குடன் மைறக்கும் ெபய்தற்கு வ ம் மைழ கில் ப ந் மைறப்ப ேபாலத் ெத ெவல்லாம் ஒ ங்கு
மைறக்கும்; கு ம்ப குண்டகழ் நீள் மதி
நீண்ட மதி ைன
ைடய ர்க்கு
எ- .

ர் - அரைண ய த்த ஆழ்ந்த அகழிைன ம்

ஆங்க: அைசநிைல. நின்கிைணவன் எம்ைமேநாக்கி, ெப ம, கிைணேயம்,
நாட்ேசாறீயா பசி தீர்த்தல் வல்லன் எனக்கூற என இையக்க. வில் யாத ைடய
ஆதர ெபற் வா ம் வாழ்க்ைக நலத்ைத நிைன மாற்றால் தன் நன்றியறி ம்
கடப்பா ம் ஓ வான், "யாேன ெப கவன் தாணிழல் வாழ்க்ைக" என் ம், "அவேன
ெப கெவன் நாவிைச

வற" ெலன் ம் கூறினான். ஏகாரம் இ

வழி ம் ேதற்றம்;

எதிர்வ ம் கிைணவைன ம் ஆற் ப்ப க்கும் குறிப்பிற்றாெமன அறிக. ெதா வர்,
களவர், ர , விைள லம். இக்காலத் ம் மாவிலங்ைக நாட்டவர் ெநல்விைளவயைலப்
ரவைட ெயன்ப. கு ந்தாேளற்ைற ெயனேவ பன்றியாயிற் . ெகான், வி யற்காலம்.
வி ய ற் ேபாந்

யிெலைட நிைலபா வ

கிைணப்ெபா நன் கடனாத

ன்,

"ெகான்வரல் வாழ்க்ைக நின் கிைணவன்" என்றார். ேவட்ைக தண்டா" ெதன் ம்,
அதன் வயப்பட்ெட ம் உள்ளம் ெபா ணைச நிைறந்

உந் த ன், நைசதர வந்தென

ெனன் ம் கூறினார். வைசயில் தாய் என்ற , தாய் தன் குழவியின் பசிநிைலையத்
தாேன நிைனந்தறிந் பால் சுரந்தளிப்ப ேபால நீ ம் எம் குறிப்பறிந் நல்குதல்
ேவண் ெமன்றவா .

உங்குழவி,

உவ ம்குழவி. மைனயிடத்ெத ந்த கமழ் ைக

ம குடம் மறைக◌்கு ெமன்ற , நின் கெழ ந்

உலக

ம் பர ம் என்றவாறாம்.

நின்கிைணவன், என, கிைணவன் கூறக் ேகட்டதிற்ெகாண் ம், தண்டா
நைசதர, ஊர், குழவிேபால, வந்தெனன் எனக் கூட்
விளக்கம்: பாிசிற்
பாிசில் இ ெவன

விைன

ைறயாவ , "மண்ணகங் காவன் மன்னன்

பிற்பட,

ெசய்க.
ன்னர், எண்ணிய

ைரத்தன் " ( .ெவ. மா. 9:5) என வ ம். இவ்வைகயில்

உைரக்குமிடத் த் தாேன கூ த

ம், பிறர் கூறியதைனக் ெகாண்ெட த் க்

கூ த ம் எனப்பல வைக ண்ைமயின், இப்பாட் ன்கண் றத்திைண நன்னாகனார்
கிைணப் ெபா நன் கூற்ைறக் ெகாண்ெட த் ெமாழிவ பாிசில் இ ெவன
ைரப்பதாத ன், இப் பாட் ப் பாிசிற் ைற ெயனத்

ைற கூறப் ப வதாயிற்ெறன
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வறிக.வில் யாதன் நல்கிய ெப வளம் ெபற்ற கிைணவன் "யாேன ெப கவன்
தாணிழல் வாழ்க்ைக, அவேன ெப க ெவன் நாவிைச" என்ப
நிைறைவக் குறிக்குமாயி
ெவளிப்ப த்தாைமயி

அவன

உள்ள

ம், ெபற்ற வளத்தின் சிறப்பியல்ைப

ம், ெபற்ற வளத்தின் சிறப்பியல்ைப ெவளிப்ப த்தாைமயின்,

அதைனெய த் ெமாழிந்த நன்னாகனார், "கு ந்தாேளற்ைற........பசி தீர்த்தல் என"
என அவன் கூறியதைன இ திக்கண் உைரத்தார். ெகான்ைனச்ெசால் ெப ைம ம்
(ெதால். இைட. 6) குறிக்குமாக ன், ெகான்வரல் வாழ்க்ைக ெயன்றதற்குப் ெப வளப்
ேபற்றால் ெப மிதத்ேதா வ ம் வாழ்க்ைகைய ைடய கிைணவன் எனி ம்
ெபா ந் ம். மாவிலங்ைக ெயன்ப ெதன்னார்க்கா மாவட்டத்தில் திண் வனப்
பகுதியில் ேமன்மாவிலங்ைக ெயன ம் கீழ்மாவிலங்ைக ெயன ம் இ கூ ற்
வழங்குகிற . "ெநல்லமல் ரவின் இலங்ைக ெயன்ற ன், இஃ இன் ேபாலப்
பண் ம் நல்ல ெநல்வளம் ெபா ந்திய ராக இ ந்தி ந்த ெதன்ப குறிக்கத் தக்க .
இப்பகுதியில் ஆதவில் க்கூத்த ர் என்ேறார் ஊ
ள ; அதைன ேநாக்கின்,
வில் யாத ைடய வழிவந்ேதான் ஒ வன் ஆதன் வில் ெயனப் ெபயர்
ெகாண்
ந் தன்காலத் க் கூத்தன் ஒ வ க்கு ஆதவில் க் கூத்தன் என்ற
சிறப்பளித் அப்ெபயரால் ஆத வில் க் கூத்த ைர நல்கினான் என்ப ெதாிகிற .
ெசன்ற 1938

தல் தமிழ் நாட் ல் எ க்கப்ெபற்ற கல்ெவட் க்கைளப்பற்றிய

ஆண்டறிக்ைக கேள ம் இ கா ம் ெவளியிடப்படாைமயால், இதைன ேம
ஆராய்ந் காண்பதற்கு வாய்ப்பில்ைல.

ம்

---------380. நாஞ்சில் வள்

வன்

நாஞ்சில்மைலத் தைலவனான இவ்வள் வைன ஒ கால் க
ர்க் கதப்பிள்ைள
ெயன்பார் காணச்ெசன்றார்.க
ர்க் கதப்பிள்ைள சாத்தனா ெரன ேவெறா
சான்ேறார் இம்ெதாைக
ட் காணப்ப கின்றார். இவர் இச்சாத்தனார்க்குத்
தந்ைதெயனக் ெகாள்ளல் தகும். இவர் வள்
தந்
"வள்

வைனக் கண்டேபா , அவன் ெப வந்

இவைரச் சிறப்பித்தான். அக்காைல இப்பாட் ப்பாடப் ெபற்ற . இதன்கண்,
வன் ெதன்னவ

க்குத் தாைனத் தைலவன்; நாஞ்சில்மைலக்குத் தைலவன்;

பைகைம ற்ேறார்க்கு நிைன க்ெகட்டா ெந ஞ்ேசய்ைமயில் உள்ளவன்;
நட் க்ெகாண்

தன்பால் வ ேவார்க்கு அங்ைகயி

ம் அண்ைமயி

ள்ளவன்;

அத்தைகயனாதலால், எங்கும் எவர்க்கும் இன்ைமத் ன்பம் வந் வ த் மாயி ம் என்
சுற்றத்தார் அத் ன்ப மின்றி இனி மகிழ்ந் ள்ளனர்" என் குறித் ள்ளார். இப்
பாட் இைட◌ிைடேய சிைதந் ள்ள . இதனிைடேய "வல்ேவற்சாத்தன் நல் ைச"
என்ெறா ெதாடர் காணப்ப கிற . அதைன ய த் வ ம் அ சிைதந்
ேபானைமயின் அஃ இன்னாைரக் குறிக்கிறெதன்றறிய இயலவில்ைல. டாக்டர்.
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தி .உ. ேவ. சாமி நாைதயர் வல்ேவற்கந்தெனன் பாடங்ெகாண் "கந்தெனன்ப
நாஞ்சில்மைலத் தைலவர் பரம்பைரயி ள்ளா ம் இப்பாட் ைடத் தைலவ மாகிய
ஒ வன் ெபயர்" என் கூறி ள்ளார். இந் லாராய்ச்சிக்கு கிைடத்த ஏட் ல் "வல்ேவற்
சாத்த னல் ைச" ெயன் காணப்ப கிற .
ெதன்பவ் வத்
த் ப் ண்
வடகுன் றத் ச் சாந்த ாீஇ
................ங்கடற் றாைண
இன்னிைசைய விறல்ெவன்றித்
ெதன்னவர் வயமறவன்
மிைசப்ெபய்தநீர் கடற்பரந்
த்தாகுந்
நாறிதழ்க் குளவிெயா கூதளங் குைழய
ேவ ெப...................த் ந்
தீஞ்சுைளப் பலவி னாஞ்சிற் ெபா நன்

5

ப்ெபதிர்ந் ேதார்க்ேக ள்ளாச் ேசய்ைமயன்
நட்ெபதிர்ந் ேதார்க்ேக யங்ைக நண்ைமயன்
வல்ேவற் சாத்த னல் ைச...................

10

...................சிைலத்தார்ப் பிள்ைளயஞ் சிறாஅர்
அன்ன னாகன் மாேற யிந்நிலம்
இலம்ப காைல யாயி ம்
லம்பல் ேபாயின்
த்தெவன் க ம்ேப.

15

------திைண: அ .
பா ய .

ைற: இயன்ெமாழி. நாஞ்சில் வள்

உைர: ெதன்பவ்வத்

த் ப் ண்

வைனக் க

ர்க் கதப்பிள்ைள

- ெதண்கட ற் குளித்ெத த்த

த் மாைல

சூ ; வடகுன்றத் ச் சாந்தம் உாீஇ - வட்மைலயிற் ெபற்ற சந்தனத்ைத
யணிந் ;................... கடல்தாைன - கடல் ேபான்ற தாைனைய ம்; இன்னிைசய
விறல் ெவன்றி - இனிய கைழ ைடய ேபார் ெவன்றிைய

ைடய; ெதன்னவர்

வயமறவன் - பாண் ய ைடய வ மிக்க தாைனத் தைலவ

ம்; மிைசப் ெபய்த நீர்

ேமேல - விசும்பி
ெசன்

ந்

மைழ ெபாழிந்த நீர்; கடல் பரந்

த்தாகும்; நாறிதழ்க்குளவிெயா

த்தா குந்

- கடற்குட்

கூதளங் குைழய - ந மணம் கம ம்

மைலமல் ைகேயா கூதாளி தைழத் விளங்க; ேவ ெப... ந் -;
தீஞ்சுைளப்பலவின் நாஞ்சிற்ெபா நன் - தீவியசுைளகைள ைடய பலா மரங்கள்
நிைறந்த நாஞ்சில்மாைலைய ைடய வ மாகிய தைலவன்; ப் எதிர்ந்ேதார்க்கு
உள்ளாச் ேசய்ைமயன் - வ ெகாண் ேபார் ெசய்ய வ ம் பைகவர்க க்கு
நிைன க்ெகட்டாத ேசய்ைமயி

ள்ளவனாவன்; நட் எதிர்ந்ேதார்க்கு அங்ைக
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நண்ைமயன் - நட் க்ெகாண்

ேநர்ப பவ க்கு அரவ

உள்ளங்ைகேபால ெந ங்கிய

அண்ைமயனாவன்; வல்ேவற் சாத்தன் நல் ைச யல்ல
சாத்தன

- வ ய ேவைலயிைடய

நல்ல கைழயன்றி; ..........சிைலத்தார்ப் பிள்ைளயஞ்சிறார ◌் -

வில்ைலப்ேபால் வைளந்த மாைலயணிந்த பிள்ைளப்ப வத்ைத ைடய சி வர்கள்;
அன்ன னாகன்மா

- அத்தன்ைமயனாதலால்; இந்நிலம் இலம்ப

இந்நில லகத் மக்கள் வ ைம ற்
க ம்
லம்பல் ேபாயின் - ெபாற்

.

த் க்கும் வடமைல சந்தனத் க்கும் ெபயர் ெபற்றைவயாத

அவற்ைற விதந்ேதாதினார். வடமைல ெயன்ற
வடவர் தமிழ்நாட் ற்குள் வந்தேபா

ம் -

வ ந் ங்காலம் வந்தேபாதி ம்; த்த என்
ம் ெபான்மாைல ம் ெகாண் மகி ம் என்

சுற்றத்தார் வ ந் தல் இலாயினர்; எ ெதன்கடல்

காைலயாயி

ன்,

இமய மைலைய; ேவங்கடைல மாம்.

ஒ வைகச் சந்தனங் ெகாணர்ந்தனெரன்ப;

"வ வர் தந்த வான்ேகழ் சந்தம்" (அகம். 340) என்ப காண்க. ேபார்ெசய் ெபற்ற
ெவன்றி ெயன்ப விறல் ெவன்றி ெயனப்பட்ட . பாண் ேவந்தர்க்குத் ைணயாய்
அவன் தாைனக்குத் தைலைம தாங்குபவன் என்றற்குத் "ெதன்னவர் வயமறவன்"
என்றார். கட ல் மைழெபய் ங்கால் த்தீ ம் நத்ைதகள் நீர்ேமல் வந் தம் ஓட்ைடத்
திறந்

ெகாண்

க்ெகாண்

க்குெமன் ம், ஒ
நீர்க்குட் ெசன்

ளி தன் ஓட் ற்குள்

ழ்ந்த ம், ஓட்ைட

வி ெமன் ம், அ ேவ பின்

த்தாகு ெமன் ம்

பண்ைடேயார் க தியி ந்தனராத ன், அக்க த்ேத ேதான்ற, "மிைசப் ெபய்தநீர்
கடற்பரந்

த்தாகுந் ", என்றார். ஆகுெமன்

ெபாதியின் மைலத் ெதாடர்க

ம் உம்ைம உந்தாயிற் . நாஞ்சில்,

ன் ஒன் ; இப்ேபா

இ

ம த் மைல என

வழங்குகிற ; ன்னாளில் இ நஞ்சிலாமைல என வழங்கிற்ெறன்பர். இ நாஞ்சில்
நாட் ல் நாகர்ேகாயி க்கும் ெதன் குமாிக்கும் இைடயில் உள . இம் மைலக்கு
வடகிழக்கில் உள்ள வள்ளி ர் இவ்வள் வர ஊராகலாம் என்பர். அவ் ாில்
பண்ைடநாளில் இனியேகாட்ைடயி ந்தெதனக் கல்ெவட்
கூ கிற . "உயர் சிைமய

(A. R. No. 254 of 1927-28)

ழாஅ நாஞ்சில்" ( றம். 139) என்

பிற ம் கூ தல்

காண்க. ப் , வ ; ஈண் அத ைடைம காரணமாகக் ெகாள் ம் பைகைம
ேமனின்ற . பைகைமெகாண் ேபாெரதிர்ந்ேதார் பின் பைகைமயின்றி அன்
காட்

ெயா கினா ராயி

ெமாழிெகாண்
தார்க்ேக
மிக்க

ம், "பழம்பைகநட்பாதல் இல்" (பழ. 296) என்ற

அவைர ெந ங்கவிடாத ேநர்ைம

ைடயெனன்றற்கு, " ப்ெபதிர்

ள்ளாச் ேசய்ைமயன்", என ம் உண்ைமயன் ைடயார்க்குக் ைகேபான்

தவியிைனச் ெசய்பவெனன்றற்கு, "நட்ெபதிர்ந்ேதார்க்ேக அங்ைக நண்ைமயன்"

என ம் எ த் ைரத்தார். நணிைம, நண்ைமெயன வந்த . சாத்தன், இவைன
வள்

வெனன்ேறா, அவன்.

இயலவில்ைல. மறவ

ன்ேனா ள் ஒ வ ெனன்ேறா இன்னாெரன அறிய

ம், ெபா ன

ம், ேசய்ைமய

ம் நண்ைமய

மாகிய சாத்தன்
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என இைய ம். லம் , ஆதாிப்பாாின்றித் தனிைம ற் வ ந் ம் வ த்தம்.
இலம்ப காைல - வற்கடம். த்தம் ெசல்வத்தாற் சிறந்தி த்தல்.
விளக்கம்: இயன்ெமாழியாவ இன்னெதன ன்னர்க் கூறினாம். தி க்குறைள
வழங்கிய தி வள் வைரக் கண்ட பிற்காலத்தார் இந் நாஞ்சில் வள் வைனக்
காணாெதாழிந்தனர்; கண்

ப்பின் பிறந்தவெரன் ம் ெபாய்க்கைதகள் ைனந்

ெபாய் கூறியி க்கமாட்டார்கள். நாஞ்சில் மைலக்குத் தைலவனாகிய வள் வ ம்,
தி க்குறளாசிாியராகிய தி வள் வனா ம் வள் வன் என்ற சிறப் ப்ெபயர்
ெகாண் விளங்கியவராவர். இவர்கள் வழிவந்ேதார் வள் வர்களாய்
இைடக்காலத்ேத அரச காாியம் பார்த் வந்த ேமேலாராவர். மைலயாளசில்லாைவச்
ேசர்ந்த ெபான்னானிப்பகுதியி

ள்ள சுக ரத் க் கல்ெவட்ெடான் , "ெசாகிரத் ப்

ப ைடயா ம்...இராயேசகரராயின வள்

வ ம் கூ ச் ெசய்த கச்சமாவ " (S.I. Ins.

Vol. V No.772) என வள் வர்கைள "இராயேசகரர்" என்ப இக்க த்ைத
வற்
த் ம். இப் பாட் இைடேய ெபாி ம் சிைதந் ள்ள . "ெதன்னவர் வய
மறவன்" என் ம், "நாஞ்சிற் ெபா நன்" என் ம், வ வன இைடக்கால வள்

வர்கள்

"இராயேசகரராய்" இ ந்ததற்குத் தக்க சான்றாகும். ப்ெபதிர்ந்ேதார்,
பைகத்ெத ந்ேதார்: "க மான் ேகாைத ப்ெபதிர்ந்ெத ந்த ெந ெமாழி மன்னர்"
( ற்ம. 54) என ம், " ப்பி ெனவனாவர் மற்ெகால்

யர்வர , நட்பி

(குறள். 1165) என ம் வ தல் காண்க. வள்

ெகாைடநலத்ைதச் சிறப்பித்

ைரப்பாராய், "இந்நிலம் இலம்ப
ேபாயின் " என்

வன

காைலயாயி

ம்

ள் ஆற் பவர்"

த்தெவன் க ம்

லம்பல்

கூறினார். மறவன், ெபா நன், ேசய்ைமயன், நண்ைமயன்,

வல்ேவற் சாத்தன் என்ற ன், இப் பாட் ைடத்தைலவன் நாஞ்சில் வள்
என் ெபயர் கூறப்ப வன்ேபா ம்.

வன் சாத்தன்

-----------381. க ம்ப
க ம்ப

ர்கிழான்

ர் என்ப

ெதாண்ைடநாட் த் தி ேவங்கடக் ேகாட்டத் தி

தி க்க க்குன்றத் க் கல்ேவட்ெடான் , "க ம்ப

ள்ள ேதா ர்.

ர் வணிகன் ஆதித்த" (A.R. No. 76

of 1932-3) ெனன்பவைனக் குறிக்கின்ற . இவைன ஒ கால் நன்னாகனாெரன் ம்,
சான்ேறார் கிைணவ ம் பாண மாகிய சுற்றத்தா டன் க ம்ப ர் ெசன் கண்டார்.
அவன் இவர்கைள வரேவற் நல்வி ந் ெசய் கிறப்பித்தான். அங்ேக அவர்கள்
சின்னாள் தங்கியி ந் பின்ெபா நாள் தம் ர் ேபாதற்கு அவன்பால்
விைடேவண் னர். அவன் சான்ேறார் பிாிைவப் ெபாி ம் வி ம்பானாய் அஞ்சிச்
சின்னாள் தன்பால் இ க்க ைவத்தான். இதற்கிைடேய நாட் ல் வற

ண்டாயிற் ;

ேகாைட ம் மிகுந்த . மீள ம் ஒ நாள் அவர் விைட ேவண்டேவ, அவர்க்கும் அவர்
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சுற்றத்தார்க்கும் மிக்க ெசல்வத்ைத நல்கி நீவிர் நா வறங்கூர நின் வ த் ம் ேகாைட
நீங்கிய காலத் ஈயாத ல்லராகிய ேவந்தர் மைனக்குச்ெசன் வ ந்திப் பா த்
ன் றல் ேவண்டா; எம்பால் வ க; யாம்

மக்கு ேவண் வன நல்கிப் ேபாற் ேவம்;

நீவிர் ேசய்ைமயி
ப்பி ம் இந்நாட்
ப்பி ம் கவைல றா ; வ க; அக்காைல
யாம் ெசய்வதைன இ ெகாண்டறிந் ெகாள்க" என்றான். அவன்
அறத் ைறயம்பிேபால் விளங்கு வதைன இப் பாட் ன்கண் ஆசிாியர்
எ த் ைரத் ள்ளார்.
ஊ
ைனயி னினிெதனப்
பா ற் ெபய்த ம் பாகிற் ெகாண்ட ம்
அள
கலந் ெமல்
ப கி
வி ந்
ந் தாற்றி யி ந்தென மாகச்
ெசன்ேமா ெப மெவம் விழ ைட நாட்ெடன
யாந்தன் னறிந மாகத் தான்ெபாி
தன் ைட ைமயி ெனம்பிாி வஞ்சித்
ணாிய ெகாளாஅ வாகிப் பழ ழ்த் ப்
பயம்பகர வறியா மயங்காின்
பாழ்ப்

5

ெபயல்ெபய் தன்ன ெசல்வத் தாங்கண்
ஈயா மன்னர் றங்கைடத் ேதான்றிச்
சிதாஅர் வள்பிற் சிதர்ப் றத் தடாாி
ஊன்சுகிர் வலந்த ெதண்க ெணாற்றி
விரல்விைச தவிர்க்கும் மரைலயில் பாணியின்

10

இலம்பா டகற்றல் யாவ
லம்ெபா
ெத மர யக்க ந் தீர்க்குெவ மதனால்
இ நிலங் கூலம் பாறக் ேகாைட
வ மைழ ழக்கிைசக் ேகா ய பின்ைறச்
ேசைய யாயி ம் மிவைண யாயி ம்

15

இதற்ெகாண்டறிைந வாழிேயா கிைணவ

20

சி நனி, ஒ வழிப் படர்ெகன் ேறாேன ெயந்ைத
ஒ ெவள் ள வி ேவங்கட நாடன்
உ வ ஞ் சி வ
ழ்மா ய்க்கும்
அறத் ைற யம்பியின் மான மறப்பின்
றி ங்ேகா ளீராப் ட்ைகக்
க ம்ப
ரன் காதன் மகேன.

25

---------திைண ந்
பா ய .

ைற மைவ. க ம்ப

ர்கிழாைனப் றத்திைண நன்னாகனார்
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உைர: ஊ

ம் ஊ

ம்

ைனயின் - இைறச்சி ம் ேசா

மாகியவற்ைறத் ெதவிட்

ெவ த்தால்; பா ற்ெபய்த ம் பாகிற்ெகாண்ட ம் - பால் கலந்
ெவல்லப் பாகு ெகாண்
கலந்

-இ

ெசய்தன ம்

ெசய்தன மாகிய பண்ணியங்கைள; இனிெதன அள

மிக வினி ெதன்

மா

நன்கு கலந் ;ெமல்

ெமன்ைம ண்டாகக் கைரத் க் கு த் ண் ; வி ந்

உ த்

ப கி வி ந்தாகி; ஆற்றி

இ ந்ெதனமாக - பசிேபாக்கிப் பன்னாள் இனிதி ந்ேதமாக; ெப ம - ெப மாேன; எம்
விழ ைடநாட் ச் ேசன்ேமா என - எம் ைடய விழாப் ெபா ந்திய நாட் ற்குச் ெசல்ல
ேவண் ேனம் விைடய

க என் ; யாம் தன் அறி நமாக - யாங்கள் அவ

க்கு

அறிவித்ேதமாக; தான் ெபாிய அன் ைடைமயின் - அவன் தான் மிக்க
அன் ைடயனாதலால்; எம் பிாி அஞ்சி - எம்ைமப் பிாிதற்கு அஞ்சி; ணாிய
ெகாளாவாகிப் பழ ழ்த் - குைல குைலயாகப் த் ள்ளதாயி ம் எவ் யிர்களா

ம்

ெகாள்ளப் படாவாய்ப் ப த் க் கனிந் ; பயம் பகர்வறியா பயன்ப தற்கியலாதவா ; மயங்காில்
பாழ்ப் ெபயல்ெபய்தன்ன - ட்கள் கலந்த
ெகா கள் பின்னிக்கிடக்கும் தாிைடேய நின் வற் ம் திய பாழிடத்தின்கண்
மைழெபய்தாற் ேபான்ற; ெசல்வத் தாங்கண் - ெசல்வமிக்க இடத்ைத ைடய; ஈயா
மன்னர் றங்கைடத் ேதான்றி - இரவலர்க்கு ஈயாத ேவந்தர் ற்றத்தில் நின் ; சிதாஅர்
வள்பின் சிதர்ப் றத் தடாாி - ண் த்த வார்களாற் கட்டப்பட்ட சிதர்ந்த
றத்ைத ைடய தடாாிப்பைறைய; ஊன் சுகிர் வலந்த ெதண்கண் ஒற்றி - ஊனால்
ெதற்றப்பட்ட ெதளிந்த கண்ணிடத்ேத யைறந் ; விரல்விைச தவிர்க்கும் அரைலயில்
பாணியின் - விரலால் ெநா க்கும் ெநா விைசயின் ேமம்பட்ட குற்றமில்லாத
தாளத்ேதா

கூ ய பாட்டால்; இலம்பாடகற்றல் யாவ

கூடாதாம்; லம்ெபா

- ஆதரவற்ற தனிைமத்

தீர்க்குெவம் - வள்ளிேயாைரச் சூழ்ந்
அதனால்-; இ

- வ ைமையப் ேபாக்குவ

யரத் டேனஇ ெத மரம் உயக்க ம்

திாி ம் வ த்தத்ைத ம் யாம் ேபாக்குேவாம்;

நிலம் கூலம் பாற - ெபாிய இந்நில லகம் கூலமின்றிக் ெக மா

நின்ற; ேகாைட - ேவனில் ெவம்ைம மிக்க வறற்காலம்; வ மைழ
ஓ யபின்ைற - வ கின்ற மைழ
ேசைய◌ாயி

கி ன

ம் - ெந ந்ெதாைலவி

இந்த நாட் டத்ேத யி ந்தாயாயி
நிைனவாயாக; கிைண
படர்க - ஒ வழிேய சிறி

ழக்கிைசக்கு

ழக்கிைச டன் ெபய்

ள்ள நாட் ல் இ ப்பி

ம்; இதற்ெகாண்

நீங்கியபின் ;

ம், இவைணயாயி

அறிைந - இ

ம் -

ெகாண்

- கிைணவேன; வாழி - வாழ்வாயாக; சி நனி ஒ வழிப்
ெபாி

நிைனந்

ெசான்னான்; எந்ைத - எங்கள் தைலவன்; ஒ

ஒ குவாயாக; என்ேறான் - என்
ெவள்ள வி ேவங்கடநாடன் -

ஒ க்கின்ற ெவள்ளிய அ வி ெபா ந்திய ேவங்கடநாட் க் குறியவன்; உ வ ம்
சி வ ம் ஊழ்மா உய்க்கும் - அறத் ைற அம்பியின் மான ெபாியவராயி ம்
சிறியவராயி ம் வ ேவாைர இ கைரயி ம் மாறிமாறிக் ெகாண் ேபாய்வி ம்
நீர்த் ைறயிடத் ள்ள அறத் க்குைழக்கும் ெதப்பம் ேபால; மறப்பின்

- மறவாமல்;
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இ ங்ேகாள் ஈராப் ட்ைக - ெபாிய கைடப்பி
ெகாள்ைகைய

ைடய; க ம்ப

அன் ைடய மகன்; எ -

ம் பிறரால் ஈர்த்

ரன் காதல் மகன் - க ம்ப

விலக்கப்படாத
ர் கிழா

க்கு

.

ஊ ண ம் ெநல் ண ம் மிக ண்டலால் ெவ ப் ணடாகிய வழி, அதைன
மாற்றப் பாற்ெபய் சைமத்த பாயசம் ேபால்வன ம் ெவல்லப்பாகுெகாண் மிக்க
இனிப் ச்சுைவ கனிந்த பண்ணிகாரங்க ம் உண்ப கூ வான், "பா ற் ெபய்த ம்
பாகிற் ெகாண்ட ம்" என்றான். ஊ ஞ் ேசா ந்தின் பல்கூர்ைம ம கிக் ெகட்டைம
ேதான்ற "அள
கலந் ெமல்
ப கி" ெயன்றார். ெமன்ைமயானவற்ைறத் தின்றல்
நிக மாக ன். இ ந்தன ெமன்ற , பன்னாள் இனி தி ந்தைம லப்ப த்தி நின்ற .
அறிவித்தனெமன்ப அறி ந விைடேவண்டற்குக் காரணம் கூ வான், "எம் விழ ைட
நா" ெடன்றான். விழக்காலத்தில் பிாிந்தவர் தத்தம் ஊர் மீளச்ெசல்ல ைடயதாதல்.
ட்கள் நிைறந்த ெகா கள் பின்னிக் கிடக்கும் தாிைடேய த் க் கனிந்தி க்கும்
பழங்கள் ெகாள்ளப்படாவாக ன். "பழ ழ்த் ப்பயம் பகர்வாிய மயங்காில்" என்றார்.
மயங்காில் ஊழ்த்த பழ ம்
பாழிற் ெபய்த மைழ ம் பயன்படாதவா
பா ம்பாட் ம் பயன்படாெவன்ப க த் . ஊன்சுதிர் - ேதா ன்கண் ஒட் க்கிடந்
காய்ந்

ெகா க்காக இ க்கும் ஊன்பிசிர் வலத்தல், ெதற் தல். பாட் ைச

குமிடத் த் தாளத்தின் க ைமக்கும் பாணி" ெயன் ம், அவ்வாற்றால் பாட் ன்
அைமதி குைற படாைம ேதான்ற "அரைலயில் பாணி" ெயன்றம் கூறினார். யாவ ,
ஈண் , இன்ைம குறிந் நின்ற . ெத மரல் உயக்கம், வள்ளிே◌◌ார் உண்ைம சூழ்ந்
அவாி க்கும் இடநா ப் பறைவேபாலத் திாிவதாற்பிறக்கும் ன்பம். அறிைந
மறவாெதாழிக. அறிதல், ஈண்

ெசய்ந்நன்றியறிதல் என் ழிப்ேபால நின்ற . ேகாள்,

கைடப்பி . கண்ணன்ன ேகளிர் வந்
ட்ைக" ெயன்றார். இ ங்ேகள் ஈராப்
ப கி, வி ந்

விலக்கி

ம் விலகாத உரம்பற்றி, "ஈராப்

ட்ைக ெயன் ம் பாட ேவ பா ண் . கலந் ,

த் , ஆற்றி இ ந்தனமாக, அறி நமாக, நாடன், மகன், அஞ்சி,

ேதான்றி, ஒற்றி, அகற்றல் யாவ ; தீர்க்குெவம், அதனால் கிைணவ, ேசையயாயி
இவைணயாயி

ம், அறிைந படர்க என்றாெனனக் கூட்

விைன

ம்

ெசய்க.

விளக்கம்: க ம்ப ர் என் ம் ெதாண்ைடநாட் ர் இப்ேபா க ம் ர் என
வழங்குகிற . ஊ ம்...ஊ ம் வி ந்
த்தாற்றி யி ந்ெதனமாக" என்ப
க ம்ப

ர்கிழான் கிைணப்ெபா நர்க்குச் ெசய்த வி ந்தின் சிறப் ணர்த்தி நிற்கிற ;

க ம்ப

ர்கிழான் கிைணவ

க்கு விைடத ங்கால், நீவிர் ஈயா மன்னர்

றங்கைடத்ேதான்றி, அரைலயில் பாணியின் இலம்பா டகற்றல் யாவ , லம்ெபா
ெத

மரல் உயக்க ம் தீர்க்குெவம்; இலம்பா

ேசையயாயி

உற்றவழி இவைணயாயி

ம்

ம் எம்பால் வ க என்பான், "இதற்ெகாண்டறிைந" என்ப , அவன

ேவளாண்ைமைய விளக்கி நிற்கிற . இனி விழ

ேதான்றிய காலத் ப் பிாிந்ேதார்,
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மைனயகம் வந்

ேசர்தல் ேவண் ெமன விைழவ

மாக விசும்பின், கு

இயல்பாதைல, "மைழகால் நீங்கிய

யன் ம நிறங் கிறர மதிநிைறந், த மீன் ேச

நாள், ம கு விளக்கு த்

மாைல

க்கி, பழவிறன்

மக

ர்ப் பல டன்

விழ ட னர வ கதில் அம்ம (பிாிந்த காதலர்)" (அகம். 141) என்

ண
வன்றிய,

சான்ேறார் கூ வ

காண்க. "ெபற்ற பின்ன ம் ெப வளன் ஏத்தி், நைடவயின் ேதான்றிய வி வைக
விைட ம்" (ெதால். றத்.30) என்றவிடத்

இ வைக விைடயாவன: "தான் ேபாதல்

ேவண் ெமனக் கூ த ம், அரசன் வி ப்பப் ேபாத ம்" என் ைரத் த்தான் பிாிதல்
ேவண் க் கூறிதற்கு இளம் ரணர் இப்பாட்ைடக் காட் வர்."தாவில் நல் ைச"
(ெதால். றத். 36) என்ற சூத்திரத்தில், "பாிசில் கைட இய கைடக்கூட் நிைல"
என்பதில், "நிைலெயன் றதனாேன பாிசில்ெபறப் ேபாகல் ேவண் ெமன்
பாிசில் நிைல ம் பல்வைகயாற் கூ தல் ெகாள்க" என்

ம் குறிப் ம்

ஓதி, இப் பாட்ைட ெய த் க்

காட் , "இ ேம ம் இக்காலத் ம் இங்ஙனம் த வெலன்றாெனனக் கூறினைமயின்
அவன் பாிசில்நிைல கூறிற்" ெறன்பர் நச்சினார்க்கினியர்.
-----------382. ேசாழன் நலங்கிள்ளி
ேசாழன் நலங்கிள்ளிபால் ஆசிாியர் ேகா ர் கிழார் ேபரன் ைடயவ ெரன்பைத
ன்ேபகண் ள்ேளம்.நலங்கிள்ளி சிறந்த ேபாராண்ைம ம் மிகுந்த ைகவண்ைம ம்
உைடயன். ஒ கால் அவர் நலங்கிள்ளியிட மிகுந்த ெபா நர் சிலைரக் கண்டார்.
அவர்கள் வ ைமச் சி ைமயின்றி மிக்க மகிழ்ச்சி டனி ந்தனர். அவர்கேளா
ேகா ர்கிழார் சிறி ேபா உைரயா னார். ெபா நர ◌் தைலவன் தான் ேசாழநாட்
மறம்பா ம் ெபா நன் என் ம், தா

ம் தன் சுற்றததா ம் ேசாழன் நலங்கிள்ளியின்

ேபார்க்களம் பா ம் ெபா நர் என் ம் கூறி, "யாங்கள் பா னால் ேசாழன்
நலங்கிள்ளிையப் பா ேவாேம யன்றிப் பிறைரப் பா வைத வி ம்ப மாட்ேடாம்;
அவைனேய பா ேவாம்; அவன்

யற்சி ெவல்க," என்

ெசால் , "அவன்பாற்

ெசல் ன், நின்பசித் ன்பம் நீங்க அவன் ெநய்யிற் ெபாாித்த
ம் பல்வைகச்ேசா ம்
சுைவ ைடய பிற ம்நல்குவன்" என் ஆற் ப்ப த்தினர். இதனான் வியப்
மிகக்ெகாண்ட ேகா ர்கிழார் ேசாழைனயைடந் , "ெப ம, நின் ெபா நர் இவ்வா
கூ கின்றனர்; அ ேகட் நீ ன்னால் பாிசில் நல்கிச் ெசலவிட்ட ெபா நராகிய
சிறா டேன யான் வழிவினாய் வந் ள்ேளன். என்ைனப் பாம் ேபால் தீண் வ த் ம்
வ ைம நீங்க, யா

ம் என்பால் வ ேவார்க்கு வழங்குதற் ேகற்ப வளம் பல தந்

வி வாயாக; இவ்விய லகு, பல ம் அறிய, நினேத யாகும்; அவ்வாேற,
இக்கிைணப்பைற எனதாகும். இக்கிைணயின் கண் சி ேகாலால் எறி ந்ேதா ம்
டங்குவ ேபால் பிற ேவந்தர் ேகட்குந் ேதா ம் உள்ளம் டங்குமா நின்
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மாண் கைழ அவர் அைவக்களஞ் ெசன் அவர் எதிேர நின் பா ேவன், காண்,
என் கிைணப்ெபா நன் ஒ வன் கூற்றில் ைவத் இப்பாட்ைடப் பா
ள்ளார்.

கடற்பைட யடற்ெகாண்
மண் ற்ற மறேனான்றாள்
தண்ேசாழ நாட் ப் ெபா நன்
அலங்குைள யணியி ளி
நலங்கிள்ளி நைசப்ெபா நேரம்
பிறர்ப்பா ப் ெபறல் ேவண்ேடம்
அவற்பா
மவன்றாள் வாழியெவன
ெநய்குய்ய னவின்ற
பலேசாற்றா னின்சுைவய

5

நல்குவனின் பசித் ன்பற
என்பநின் ெபா நர் ெப ம வதற்ெகாண்
ன்னாள் விட்ட தறி சிறாஅ ம்

10

யா ம், ஏழ்மணியங் ேகழணி
கட்ேகள்விக் கைவ நாவின்

த்திக்

நிற ற்ற வராஅப் ேபா ம்
வறெனாாீஇ வழங்குவாய்ப்ப
வி மதி யத்ைத க மான் ேறான்றல்
நினேத,

ந்நீ

த்த விவ் விய

15

ல கறிய

எனேத, கிைடக்கா ழன்ன ெதண்கண் மாக்கிைண
கண்ணகத் தியாத்த ண்ணாிச் சி ேகால்
எறிெதா
டங்கி யாங்குநின் பைகஞர்
ேகட்ெடா ந ங்க ேவத் ெவன்
ெவன்ற ேதர்பிறர் ேவத்தைவ யாேன.

20

---------திைண: அ .

ைற: கைடநிைல. ேசாழன் நலங்கிள்ளிையக் ேகா ர்கிழார் பா ய .

உைர: கடற்பைட அடல் ெகாண்

- கட ற் பைட ெகாண்

ெசன்

பைகவைர

ய தலாற் ெகள்ளலாகும் ெப ம் ெபா ள்; மண் ற்ற மற ேநான்றாள் - ெந ங்கிப்
ெப கிய மறம் ெபா ந்திய வ ய தாைள ைடய; தண் ேசாழநாட் ப் ெபா நன் தண்ணிய ேசாழர நாட் ல் வா ம் ெபா நன்; அலங்குஉைள அணி இ ளி
நலங்கிள்ளி - (யாங்கள்) அைசகின்ற தைலயாட்டமணிந்த குதிைரகைள ைடய
நலங்கிள்ளிய ; நைசப் ெபா நேரம் - வி ப்பத் க்குாிய ெபா நராேவாம். பிறர்ப்
பா ப் ெபறல் ேவண்ேடம் - பிற ேவந்தைரப் பா அவர் ஒன் தரப்ெப வைத வி ம்ப
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மாட்ேடம்; அவன் தாள்வாழிய என - அவ ன

யற்சியால் நைடெப ம் அரசியல்

வாழ்வதாக என் ; அவற்பா
ம் - அவைனேய பா ேவாம்; ெநய் குய்ய ஊன் நவின்ற
பல ேசாற்றான் -ெநய்யால் தாளிதம் ெசய்யப்பட்ட ன் கலந்த பலவைகயான
ேசாற் டேன; இன் சுைவய - இனிய சுைவ ைடய பிற ெபா ள்கைள ம்; நின்
பசித் ன்பற நல்குவன் - நீ ெசல்
நின் ெபா நர் - என்
அதற்ெகாண்

ன் நின் பசித்

கூறாநின்றனர் நின்

- அதனால்;

ெகா ப்பன்; என்ப

ைடய ெபா நர்; ெப ம - ெப மாேன;

ன்னாள்விட்ட

விட்ட ெதான் ைறயறிந்த சி வ ம்; யா

ன்பம் நீங்குமா

தறி சிறா ம் -

ன்னாள் நீ பாிசில் தந்

ம்-; ஏழ்மணியங்ேகழ் அணி உத்தி -

எ ச்சிைய ைடய மணிைய ம் நிறம் ெபா ந்திய ெபாறிகைள ம்; கட்ேகள்விக்
கைவநாவின் - கண்ணிற் ெபா ந்திய ெசவிைய ம் சுைவத்த நாைவ
ைடய; நிறன்
உற்ற அரா அப் ேபா ம் - நிறம்ெபா ந்திய பாம் தன் ேதாைல ாிந்
நீக்கினாற்ேபால; வறன் ஒாீஇ - வ ைமயின் நீங்கி; வழங்கு வாய்ப்ப - பிறர்க்கும் யாம்
வழங்குதல் அைமய; க மான் ேதான்றல் - க கிச் ெசல்

ம் குதிைரகைள ைடய

தைலவேன; வி மதி - எமக்கு ேவண் வன தந் விைடத வாயாக; ந்நீர் உ த்த
இவ்விய லகு அறிய நினேத - கடல் சூழ்ந்த இவ்வகன்ற உலகம் சான்ேறார் பல ம்
அறிய நின் ைடயேதயாகும்; கிைடக்காழ் அன்ன ெதண்கண் மாக்கிைண அறிய என ெநட் யின் காம் ேபான்ற ெதளிந்த கண்கைண ைடய ெபாிய தடாாிப்பைற
பல மறிய என் ைடயதாதல்ேபால; கண்ணகத் யாத்த ண்ணாிச் சி ேகால் இதன் கண்ணிற் கட்டப்பட்ட ண்ணிய அாித்த ேவாைசைய ெய ப் ம்
சிறியேகாலான ; எறிெதா ம் - அ க்குந்ேதா ம்;
ந ங்குவ

டங்கியாங்கு - தடாாியின் கண்

ேபால; நின் பைகஞர் ேகட்ெடா ம் ந ங்க - நின் பைகவர்

ேகட்குந்ேதா ம் மனம் ந ங்குமா ; பிறர் ேவத்தைவயான் - பிற ேவந்த ைடய
அைவயின்கண்; ெவன்ற ேதர் ஏத் ெவன் - நின்னால் ெவல்லப்பட்ட ேதர்கைளச்
ெசால் ப் பாராட் ப் கழ்ேவன்; எ -

.

கலங்களிற் ெசன் அ மணம் (பர்மா), சாவகம் சீனம் ஈழம் த ய
நா களி
ந் ெப ம்ெபா ள் ஈட் வ வ பண்ைடத் தமிழர் மர . அந்நிைலயிற்
பைகவர் கட ற் கலஞ்ெச த்திப் ேபாந் சூைறயா பவாத ன் அவர்கெளா
ெபா
அவர் ெசய் ம் கு ம் பிைனக் கைளதல் ேவண் க் கடற்பைட
ேவண் யி ந்தைமயின், கடற்பைட ம் அ ெகாண் ெப ம் ெப ம்ெபா
ம்
எ த்ேதாதப் பட்டன. ேசாழன் நலங்கிள்ளி ையப் பா ய நாவால் பிறேவந்தைரப் பா
அவர்த ம் ெபா ைள வி ம்ேபம்; ெபா ள் குறித் ப் பிறர்பாற் ெசல்லேவண்டாத
அள

அவன் எங்கட்கு ேவண் வன நிரம்பத் த வன், அவன

ெந வாழ்ேவ

எங்கட்குப் ெப ஞ்ெசல்வமாம் என்பான், "அவற் பா
ம் அவன்றாள் வாழிய"
என்றான். ன்னாள் விட்ட சிறாெரன்ற . ன்னாள் பாிசில் தந் விடப்பட்ட சி வர்.
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ஆண்டால் இைளயராயினாைர, "சிறாஅர்" என்றார்.
பைழைமயாய்த் ெதான் ெதாட்

தறி , ெபா நர்க்ெகனப்

வ ம் பாடற் ைற யறி . ஏழ்மணி,

எ ச்சிைய ைடயமணி. எ ச்சி, உயர்ந்தமதிப் . பாம்பின் கட்ெபாறிேய
ெசவிப் லைன
ைடய ெதன்ப பண்ைடேயார் ெகாள்ைக; பாம்ைபக்
கட்ெசவிெயன் ம் வழக்கும் நாட் ல் உண்ைமயறிக. பாம்பிற்கு அதன் ேதால்ேபால
எமக்கு வ ைம யைமந் ள என்பார், "அராஅப்ேபா ம் வறெனாாீஇய" என்றார்.
வழங்கு: தனிைலத் ெதாழிற்ெபயர். கிைணயின் கண்ணிடத்ேத சி ேகாைலக் கட்
ைவப்ப இயல் . " ண்ேகாற் சி கிைண" ( றம். 383) என்பர் பிற ம். கிைணவன்
கூற்றாத ன் அதற்ேகற்ப அவன் பயின்ற சி ேகா ம் தடாாிக்கண்ணின் ந க்க ம்
உவமமாகக் கூறப்பட்டன. ேசாழ நாட் ப் ெபா நன்; ெபா நேரம்; ேவண்ேடம்;
வாழிய எனப்பா
யா

ம், நின்

ம் அராஅப் ேபா

ன்பற நல்குவன் என்ப; ெப ம, அதற்ெகாண் , சிறா ம்

ம் வறன்ஒாீஇ, வாய்ப்ப, ேதான்றல், வி மதி, உலகம்நினேத;

மாக்கிைண உலகறிய என ெவன் சி ேகால் டங்கியாங்கு, பைகஞர் ந ங்க,
ேவத்தைவயான் ஏத் ெவன் எனக் கூட் விைன
ெசய்க. அத்ைத: அைசநிைல.
விளக்கம்: கைட நிைலயாவ , ஆசிாியர் ெதால்காப்பியனாரால் "பாிசில் கைடஇய
கைடக்கூட் நிைல" (ெதால். றத் 36) எனப்பட்டதாக, றப்ெபா ள்
ெவண்பாமாைலக்காரரால் பாிசினிைல ெயனப்பட்ட . அஃதாவ
" ரவலன்மகிழ்

ங்க, இரவலன் கைடக்கூ ன் " ( .ெவ.மா. 9:25) என வ ம்.

"பாிசில் கைடஇய கைடக்கூட்
கைடக்கூட்

நிைல ம் என்

"வாயி டத்ேத நின்

நிைல" ெயன்றதைன, பாிசில் கைடஇய நிைல ம்
இரண்டாகக் ெகாண் , கைடக்கூட்

தான் ெதாடங்கிய க மத்திைன

நிைலயாவ

க்கும் நிைல" ெயன் ைரத் ,

"நிைலெயன்றத னாேன பாிசில்ெபறப் ேபாகல் ேவண் ெமன் ம் குறிப் ம் பாிசில்
நிைல ம் பல்வைகயாற் கூ தல் ெகாள்க" என்பார் நச்சினார்க்கினியர். ஆசிாியர்
ேகா ர்கிழார் இப்பாட் , ேசாழன் நலங்கிள்ளியின் கிைணப்ெபா நன் கூற்ைறக்
ெகாண்ெட த்
பகுதி ெமன்

ெமாழி் ம் பகுதி ம், தான் ேவண் ம் பாிசுநிைல கூ ம்
ன் பகுதிகைள ைடய . கிைணப்ெபா நன் கூ வனதாம்

நன்கறிந்தனவாயி

ம், தாம் ேநேர ேவந்தன்

ன்னின்

கூ தல் சிறப்பன்ைமயின்,

கிைணவன் கூற்றில் ைவத் க்ெகாண் கூறினார்; அவன் கூறியன தமக்கும்
உடன்பாேட ெயன்ப ம் இதனால் ெப வித் தாெரன அறிக. "பிறர்பா ப்
ெபறல்ேவண்ேடம், அவற்பா

ம் அவன்றாள் வாழிய" எனப் ெபா நன்

கூ வதேனா , றத்திைண நன்னாகனார், "யாேன ெப கவன் றாணிழல் வாழ்க்ைக,
அவேன ெப கெவன் னாவிைச வறல்" ( றம். 379) என்ப ஒப் ேநாக்கத்தக்க .
இவ்வா கூ வ கிைணப்ெபா நர் இயல்ெபன அறிக. அரவின் ேதால்
த்ேதா

ண்டாக நீங்குவ ேபால, வ ைம ம் ெசல்வ ண்டாக நீங்கத்
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தக்கெதன்ப

விளங்க, "அராஅப்ேபா

ம் வறன் ஒாீஇ" என்றார். எனக்கு

வழங்குவதால், நின் பைகெயா க்கம் பயனாகக் காண்பாய் என்பார்,
"நின்பைகஞர்...ேவத்தைவ யாேன" என்றார்.
---------383. மாேறாக்கத்

நப்பசைலயார்

மாேறாக்கம் என்ப ெகாற்ைகையச் சூழ்ந்த பகுதியாகும். இஃ இைடக்காலத் க்
குட நாட்ைட ம் ள்ளிநாட்ைட ம் தன்கண் ெகாண்
ந்த . இப் பகுதியி ள்ள
மாறமங்கலத்ைத நற்கு

ேவளாளர் வராலெறன்

ம் தமிழ்

ல் (அகத். 38) ஓகமாநக

ெரன் குறிக்கிற . மாறமங்கலமாகிய ஓகமாநகர்ப் பகுதி குட நாட் ப் பகுதி;
மாேறாக்கத்
ள்ளிநாட் ல் கல் ைடக்குறிச்சி ம் ேசரன்மாேதவி ம் இ ந்தன
எனக் ைகந்நிைலெயன் ம் ற்குறிப்பால் அறிகின்ேறாம். இப்பகுதிக்குாியராகிய
ஆசிாியர் நப்பசைலயாெரன் ம் லவர்ெப மாட் யார், இப்பாட் ன் கண் அவியன்
என் ம் கு நில மன்னெனா வைனக் குறித் ப் பா
ள்ளார்.
அவியன் தி
ைனப்பா நாட் ல் வாழ்ந்தவன். அவன் ெபயரால்
அவிய ெரன்ேறார் ஊர் பண்ைடநாளில் இ ந்த . அஃ அவிய ர்
நாட் க்குத்தைலநகராக ம் இ ந்தெதனத் தி வதிைகக்கல்ெவட்ெடான்

(A. R. No.

419 of 1921) கூ கிற . இந்த அவியன் வழி வந்த ேவந்தர் இைடக்காலத்ேத ேவற் ப்
ல ேவந்தர் வரவால் வ யழிந் பல ற்றாண் கா ம் அரசிய லகில்
தைலமைறவாக இ ந்

வந்தனர். பதின்

ன் , பதினான்காம்

ற்றாண் கா ம்

அவ்வப் ேபா ேதான்றிய ேவந்த ைடய தாைனத் தைலவராக ம், தாைன
மறவராக ம் இ ந் வந் ேபாதிய வ ெபற்ற டேன கு நில மன்னராய்
விளங்கலாயினர். இவர்கள் பாண் நாட் த் தி ப்பத் ர்ப் பகுதிையச் ேசர்ந்த
சூைரக்கு ெயன்
ைரத் தைலநகராகக் ெகாண் பிற்காலத்ேத
விளக்க ற்றி ந்தனர். அவ ள் சிலர் விசயாலயேதவெரன் ம் மாளவ
சக்கரவர்த்திெயன் ம் தம்ைமக் கூறிக்ெகாள்வாராயினர். ஆயி ம் பைழய தம் கு
தல்வனான அவியன் ெபயைர ம் மறவா ேபணிவந்தனர். சடாவர்மன்
ரபாண்யன் காலத்தில் அவியன் ெபாியநாயனான விசயாலயேதவன் (A.R. No 119 of
1908) என்பவ

ைடய கல்ெவட்ெடான்

அவியன் மாளவ சக்கரவர்த்தி (A. R. No. 122

of 1908) என்பவன் கல்ெவட்ெடான் ம் தி ப்பத் ர் தி த்தளியாண்டார் ேகாயி ல்
உள்ளன.இந்த அவியர்கட்குக் கு
தல்வனான அவியைனத்தான் மாேறாக்கத்
நப்பசைலயார் "குன்
காவிாிப்

பலெகழீஇய கான்ெக நாடன் க ந்ேதர் அவியன்" என் ம்,

ம்பட் னத் ச் ெசங்கண்ணனார், களம

கள்ளின் நற்ேற ரவியன்" (அகம்.

271) என் ம் சிறப்பித் ள்ளனர். இந்த அவியன்ைகவண்ைம மிக ைடயன்; லவைர
ேயாம் ம் ெப ந்தைகைம ைடயவன். ஒ கால் நப்பசைலயார் வ ைமயால்வா
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அவனி ந்த ஊ க்குச் ெசன்றார். அவன், அவர் வ ைகயறிந் தன்பாற் ேபாந்த
தன்ைனக் கா
ன்ேன சிறந்த உண ம் உயர்ந்த ஆைட ந்தந் பின் தன்ைன
வந் அவர் காணச்ெசய் அவர
லைம நலத்ைத கர்ந் இன் ற் அவர்க்குப்
ெப ஞ்சிறப் ச் ெசய்தான். நப்பசைலயா ம் வ ைமயின் நீங்கி ம பிறப் க்
ெகாண்டவைரப்ேபால் ேவ வைக ெகாண்டார். பின் அவன் அவ க்குப் ெபா ள்
ேவண் ம் ேபாெதல்லாம் ேவண் வா அளித் அவந்தான். அவ ைடய ஆதர
ெபற் அனிதி க்ைகயில் ெவள்ளிமீன் ெதன் லம் சாய்ந் நாட் ல்
வற

ண்டாதற்குாிய குறிப்ைபக் காட் ற் . அ கண்ட சான்ேறார் வ ந்தினாராக,

நப்பசைலயார், "யான் அவியன் என்ற வள்ளிேயான ஆதர மிக ைடேயன்;
அதனால் ெவள்ளியின் நிைலபிறழ்ச்சிக்குச் சிறி ம் வ ந்ேதன்" என்ற க த்தைமந்த
இப் பாட்ைடக் கிைணப்ெபா நன் ஒ வன் கூற்றில் ைவத் ப் பா
ள்ளார். இப்
பாட் ன் இைடேய சில அ கள் சிைதந் விட்டன.
ஒண்ெபாறிச் ேசவ ெல ப்பேவற் ெற ந்
தண்பனி ைறக்கும் லரா ஞாங்கர்
ண்ேகாற் சி கிைண சிலம்ப ெவாற்றி
ெந ங்கைட நின் பக பல வாழ்த்தித்
தன் க ேழத்திென னாக ெவன்வலத்
தி க்க ணிாியல் ேபால ன் லந்
த ங்க வியனகர்க் கு கல் ேவண் க்
கூம் வி ெமன்பிணி யவிழ்த்த வாம்பற்
ேறம்பா ள்ள தங்கமழ் மட ணப்

5

பாம் ாி யன்ன வ வின காம்பின்
கைழப ெசா யி னிைழயணி வாரா
ஒண் ங் க ங்க டீஇ ண் ண்
வசிந் வாங்கு சுப்பி னவ்வாங் குந்திக்
கற் ைட மடந்ைத தற் றம் ல்ல

10

ெமல்லைணக் கிடந்ேதான்...................
ெவறெபயர்ந்த...................ேநாக்கி.................

15

...................யதற்ெகாண்
டழித் ப் பிறந்தென னாகி யவ்வழிப்
பிறர், பா

கழ் பா ப் படர்பறி ேயேன

கு
ைலக் கலம ம் பாலார் ெவண்மறி
நைர க கெமா க ம் வைரயமல்...

20

...................குன் பல ெகழீஇய
கான்ெக நாடன் க ந்ேத ரவியெனன
ஒ வைன ைடேயன் மன்ேன
அறாெனவன் பாிேகா ெவள்ளிய
--------

நிைலேய.

25
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திைண ந் ைற மைவ...மாேறாக்கத்

நப்பசைலயார் பா ய .

உைர: ஒண்ெபாறிச் ேசவல் எ ப்ப - ஒள்ளிய ெபாறிகைள ைடய ேசவற்ேகாழி
கூவித்

யிெல ப்ப; ஏற்ெற ந்

- ப க்ைகயினின் ெற ந்

ேபாந்த; தண்பனி

உைறக்கும் லரா ஞாங்கர் - தண்ணிய பனி ளிக்கும் லராத வி யற்காலத்ேத;
ண்ேகால் சி கிைண சிலம்ப ஒற்றி - ண்ணிய ேகால் கட்டப்பட்ட தடாாிப்
பைறையக் ெகாட் ; ெந ங்கைட நின்
வாழ்த்தி - பலவாகிய உழெவ

- ெந ய மைன

ற்றத்திேல நின் ; பக பல

கைள வாழ்த்தி; தன் கழ் ஏத்திெனனாக - அவற்ைற

ைடயனான அவியன் கழ்கைளச் ெசால் ப் பாராட் ப் பா ேனனாக; ஊன் லந்
என்வலத் தி க்கண் இாியல் ேபாக - உடல் ெம வித் என்பால் தங்கியி ந்த
வ ைமத் யர் நீங்குமா ; ................கூம் வி

ெமன்பிணி யவிழ்ந்த ஆம்பல் -

குவிந்தி ந் விாி ம் ெமல் ய அ ம் மலர்ந்த ஆம்பற் ைவப் ேபான்ற; ேதம்பாய்
உள்ள அம்கமழ் மட ண - ேதன் பரந் ள்ளதாகிய கட்ெடளிைவ அழகிய மணங்
கம ம் மடாாிற் ெபய் உண்ணச் ெசய் ; அ ங்க வியன்நகர் கு கல் ேவண் அாிய காவைல ைடய அகன்ற தன் ெப மைனக்குள் தான் காண யாம் அ குதைல
வி ம்பி; பாம் ாி அன்ன வ வின - பாம்பின் ேதால் ேபான்ற வ விைன ைடயவாய்;
காம்பின் கைழப

ெசா யின் -

ங்கிற்ேகா ன் உட் றத்ேத ள்ள ேதால் ேபான்ற;

இைழ யணி வாரா - ெநய்யப்பட்ட இைழகளின் வாிைச யறிய வியலாத; ஒண் ங்
க ங்கம் உடீஇ - ஒள்ளிய வாேல ெசய்யப்பட்ட ஆைடைய
ப்பித் ; ண் ண்
வசிந் வாங்கு சுப்பின் - ண்ணிய ண்கைள யணிந் மின் ப்ேபான் மின்னி
வைளந்த இைடயிைன ம்; அவ்வாங்கு உந்தி - அழகுறச் சுழிந்த ெகாப் ைழ ம்;
கற் ைட மடந்ைத - கற்ைப

ைடய மடந்ைதயாகிய தன் மைனவி; தற் றம் ல்ல -

தன் றத்ேத ல் க் கிடக்க; ெமல்லைணக் கிடந்ேதான் - ெமல் ய அைணேமற்
கிடந்

உறங்கினவன் ,,,எற்ெபயர்ந்த - என்னின் நீங்கிய; ................,,,ேநாக்கி -

பார்த் ; ................,,, அதற்ெகாண்

-அ

ெகாண் ; அழித் ப் பிறந்தெனனாகி மீளப்

பிறந்ேதன் ேபான் ; அவ்வழி -அவ்விடத்ேத; பிறப் பா

கழ் பா ப்படர் அறிேயன் -

பிற ைடய பா தற்கைமந்த கைழப் பா ச் ெசல் தைலக் க திற்றிேலன்;
கு
ைலக்கு அலம ம் பாலார் ெவண்மறி - கு கிய ைலைய
ண்டற் ,,,ெபா ட்டத்தாையச் சுற்றித் திாி ம் பா
க கெமா
வைரயமல் -

உக

ம் - ெவ

த்த

ண்

ம் ஆட் க்குட் ; நைரம

கத்ைத ைடய குரங்குக்குட்

ங்கில்கள் நிைறந்த;,,,குன்

டேன தா ம்;

பல ெகழீ இய -.............,,,குன் கள் பல

ெபா ந்திய; கான்ெகா கி நாடன்-கானநாடனாகிய; க ந்ேதர் அவியன் என
ஒ வைன உைமேயன்மன்-க கிச் ெசல் ம் ேதர்கைள ைடய அவியன் எனப்ப ம்
ஒ வைன யான் எமக்குத் தைலவனாக

ைடேயன்; அறான் - அவன் ர க்கடனாகிய
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தன்னறத்தினின் ம் நீங்கான்; ெவள்ளிய
நிைல பிறழ்ந்

நிற்ப

குறித்

நிைல எவன்பாிேகா - ெவள்ளியாகிய மீன்

இவ் லகு என்னாகுேமா என வ ந் ேவனல்ேலன்; எ

- ,
ைவகைற யாமத்தில் யிெல வ
ைறயாயி ம் அக்காலத்ேத ேகாழிச் ேசவல்
கூ ல சார்பாகக் காட் "ஒண்ெபாறிச் ேசவல் எ ப்ப" என் ம்
கிைணயின்கண் றத்ேத அதைனயைற ம் சி ேகாைலக் கட் ைவப்ப மரபாதலால்
" ண்ேகாற் சி கிைண" ெயன் ம் கூறினார், விைள லப் பயைன வளம்பட நல்கும்
சிறப் க் குறித் ப் பக கைள எ த்ேதாதி வாழ்த் தல்

ைறயாயிற் ; "பால்பல

க

பக பல சிறக்க" (ஐங்.3) என மகளிர் விைழந் கூ மா காண்க. ஊன்: ஆகுெபயர்.
லந் ெதன்ற பிறவிைனப் ெபா ட் . இ க்கண் - வ ைமத் ன்பம். இாிய ேபாகநீங்க; "அந்நிைல யி க்கண் இாியல் ேபாக" ( றம். 388) எனப் பிற ம் கூ தல்
காண்க. மடார் ேதறைல ண்

ம் வள்ளம். ஆம்பல, மடா க்கு வ

பற்றி வந்த

உவமம். உண்பித்ெதன் ம் விைனெயச்சம் உணெவனத் திாிந்த . ெசா , ேதால்.
இைழ யறிவாரா ெவன்ற பாடத் க்கு இைழயறியப்படாதெவன்ப ெபா ள்
ெகாள்க.வசிந் வாங்கு சுப் , கி ைடத் ேதான் ம் மின் அதைனப் பிளந்
ேதான்றி விளங்குதல் ேபால விளங்குகின்ற சுப் .வசி . பிள ."வான ன் வசி
ெபாழிய" (மைலப . 97) என்
ேவ

கூ வா

அைணயிற்கிடந்

சான்ேறார் கூ தல் காண்க. இனி, வசிந்ெதன்பதற்கு

ளர். உந்திக்கு வாங்குதல், சுழிதல். மடந்ைத றம் ல் க் கிடக்க
உறங்குவ

இயல் ; " தல்வற் கைவஇயினன்றந்ைத

ெமன்ெமாழிப், தல்வன்றாேயா வி வ ங் கைவயினள்,இனி

மன்றவலர் கிடக்ைக"

(ஐங் 409) எனப் பிற ம் கூ தல் காண்க. நைர க கம், ெவள்ளிய மயிர் பரந்த
க ைடய குரங்கு. மன: ஒழியிைச. ெபா ள்வளம் இைடயறாைமேய யன்றி எம்ைமப்
ரத்த
ம் இைடயற படான் என்ப ேதான்றப் ெபா ப்பட, "அறான்" என் ம்,
ெவள்ளிமீன் நிைலபிற மாயின் நாட் ல் நலங்குன் ெமன் சான்ேறார்
வ ந் பவாக ன், தான் அ

ெசய்யாைமக்கு ஏ

அறான் எவன் பாிேகா ெவள்ளிய

கூ வாராய், "ஒ வைன ைடேயன்,

நிைலேய" என்றார். எ ந் , ஒற்றி, நின் ,

வாழ்த்தி ஏத்திெனனாக, இாியல்ேபாக, உண, ேவண் , உடீஇ,
மடந்ைத, ல்லக்கிடந்ேதான்...ேநாக்கி ...ஆகி, படர் அறிேயன; அவியெனன
ஒ வைன
ெசய்க.

ைடேயன், அறான், நிைலக்கு எவன் பாிேகா எனக் கூட்

விைன

விளக்கம்: இப் பாட் ன் இைடேய சில அ கள் சிைதந் விட்டைமயின்
ெபா ள்விளக்கம் நன்கு உண்டாகவில்ைல. இ
ம் ன்ைனப் பாட் க்கைளப்
ேபாலக் கிைணவன் கூற்ைறக் ெகாண்ெட த் க் கூ ம் குறிப்பினதாகும். பசித்
வ வாைர தற்கண் நீராட் நல்லாைட தந்
ப்பித் இனிய ண தந் ண்பித்த
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பின்னர்த் தான் காண வ வித்தல் தமிழ்ச் ெசல்வம் ெகாைடப்பண்பாத ன், அ ங்க
வியனகர்க் கு கல் ேவண் க்கள்

ண்பித்த ம், ஒண் ங் க ங்கம் உ ப்பித்த ம்

கூறினா ெனன வறிக. பிற ம், " தன்
பாசி யன்ன

ைழக் கு கல் ேவண்

ைட களிந் , தி மல ரன்ன

ெயன்னைர,

நீர்ப்

மரக் ெகாளீஇ, மகிழ்தரன் மரபின் மட் "

( றம் 360) நல்கிய கூ தல் காண்க. வ ைம ற்ற கு யிற்பிறந்த பிறப் மாற்றிச்
ெசல்வக் கு யிற் பிறந்தார் ேபாலச் ெசல்வம் மிக ைடயனான கண் தன்ைனேய
வியந் கூ கின்றானாதலால், "அழித் ப் பிறந்தென னாகி" ெயன் ம், குைறபடாச்
ெசல்வம் நல்கினைம ேதான்ற" அவ்வழிப் பிறர் பா
கழ் பா ப்படர் பறிேயன்"
என் ம் கூறினான். ேவண் ங்காலத் ேவண் வன குைற வின்றாக நல்கும்
அவியன

ய அன்ைப உைடேயனாதலால், 'எங்ெகழிெலன் ெவள்ளி ெயன

வி க்கின்ேறன்’ என்றான். இவ்வாேற பிற ம் "அன்ேனாைன
வினிவறட் கியாண்

நிற்க ெவள்ளி" ( றம். 384) என்

ைடேயெமன்ப

கூ தல் காண்க.

----------384. க ம்ப

ர் கிழான்

ெவள்ளியாகிய மீன் ெதன்றிைசக்கண் நிற்கின் நாட் ற்கு கல ண்டாகாெதன்ப
ேகாணிைலயறிந்ேதார் ெகாள்ைக. நா நலங் குன் வ ெதாிந் சான்ேறார்
வ ந் வ இயல் . அன்னெதா காலத்தில் றத்திைண நன்னாகனார் ெவள்ளிய
நிைலயறிந் ம் வ த்தேமா கவைலேயா இன்றி இனிதி ந்தார். அவைரக்கண்ட
சான்ேறார் வியப் க் ெகாண்டனர். அவர் க த்தறிந்த நன்னாகனார் இப்பாட்டால்
தம் ைடய மனக்ேகாைள எ த் ைரத்தார். இதன்கண், ெதாண்ைட நாட் க்
க ம்ப ர் கிழான் ெநல் ம் ெபான் ம் நற ம் ஊ ம் நிரம்ப ைடயன்; யான்
அவற்றாற் குைற
ங் காலத் அவன் அவற்ைறத் தந் என்ைன நிைறத்த ற்
குைறவதிலன்; அவைனத் தைலவனாக யாம் உைடேயாமாக ன், நாட் ல் வறம்
உண்டாதல் குறித்

ெவள்ளி எவ்விடத்

நிற்பி

ம் நிற்க; இ கா ம் அவன

ேபராதரவால் உண் ந்தின் ேம என் நாட்கள் கழிந்தன; அந் நாட்கைள யான்
வரக்கண்ட
அவ

ண்ேட யன்றி அைவ ெயத் ைண கழிந்தன ெவன்ப

ைடய க ம்ப

ர் இயற்ைக நலம் மிகச் சிறந்ததாம்; ெமன் லத்

தீர்ந்த நாைர, வஞ்சி மரத்தின் கிைளயிற்றங்கிப் பின் க ம்பின்
தங்கும்; வரகாிந்த அாிகா ல் வா ம் எ
ழ்க்கு அங்ேக வா ம்

அறிந்திேலன்;
மீ

ண்

பசி

வ ந்த அதன்பால்

ைய யைலக்கும் இயல் பிற்றாகிய கு ம்

யல் அஞ்சிேயாட, அதனால் இ ப்ைபப்

உதி ம்; ஊாில்

விழாெவான் ம் இல்ைலயாயி ம், உழவர் உண்கலமாகிய மண்ைடயில் ெக ற்
மீனாகிய ண டேன கள் நிைறந்தி க்கும்.
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ெமன்பாலா டனைணஇ
வஞ்சிக்ேகாட் றங்கு நாைர
அைறக்க ம்பின் வ ந் ம்
வன்பாலாற் க ங்கால்வரகின்
அாிகாற் க ப்ைப யைலக்கும் ழின்
அங்கட் கு
யல் ெவ வ வயல
க ங்ேகாட்
ப்ைபப்
ைறக் குந்
விழவிண் றாயி
ழவர் மண்ைட
இ ங்ெக ற் மிைசெயா
ங்கள் ைவகுந்

5

க ம்ப
ரன் கிைணேயம் ெப ம
ெநல்ெலன்னாம் ெபான்ெனன்னாங்
கனற்றக் ெகாண்ட ெபான்ெனன்னாங்
மைனமன்னா வைவபல ம்
யான்றண்ட ந் தான்றண்டான்

10

நிணம் ெப ந்த ெகா ஞ்ேசாற்றிைட
மண்ணாண்ப் கழ்ேவட்
நீர்நாண ெநய்வழங்கிப்
பரந்ேதா ெனந்ைத யாெமவன் ெறாைமலவைத
அன்ேனாைன ைடேய ெமன்ப வினிவறட்

15

கியாண் நிற்க ெவள்ளி மாண்டக
உண்ட நன்கலம் ெபய்
டக்க ம்
தின்ற நண்ப
உன் ேறாண்ட ம்
வந்த ைவக லல்ல
ெசன்ற ெவல்ைலச் ெசலவறி ேயேன.

20

----------திைண ந்
பா ய .

ைற

மைவ. க ம்ப

ர் கிழாைனப் றத்திைண நன்னாகனார்

உைர: ெமன்பாலான் - ெமன் லமான ம தவயற்கண்; உடன் அைணஇ - தன்
இனத் டேன ேமய்ந் ண் ; வஞ்கிக் ேகாட்

உறங்கும் நாைர - வஞ்சிமரத்தின்

கிைளயின்கண் தங்கி றங்குதைலச் ெசய் ம் நாைர; அைறக்க ம்பின்
ற்றிய க ம்பி

ைடய

ைவக் ெகா

அ ந் ம் -

ம்; வன்பாலான் - வன் லமாகிய

ல்ைல

நிலத்தின்கண் விைள ம்; க ங்கால் வரகின் அாிகால் க ப்ைப அைலக்கும் ழின்காிய தாைள ைடய வரகின் அாிகா ன்கண் வா ம் எ ையப் பி ப்பதற்கு ய ம்
கு ம் ழ்ப் பறைவயின் ஆரவாரத்தால், அங்கண் கு

யல் ெவ வ - அவ்விடத்ேத

ைற ம் கு
யல் அஞ்சி ேயாட; அயல - அய டத்ேத நிற்கும்; க ங்ேகாட்
இ ப்ைபப் உைறக்குந் - காிய கிைளகைள ைடய இ ப்ைப மரத்தின் க்கள்
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உதி ம்; விழவின்றாயி

ம் - விழாெவன் ம் நிகழா வழி ம்; உழவர்மண்ைட -

உழவ ைடய

ண்கலத்தில்; இ ங்ெக ற்

உண டேன;

க்கள் ைவகுந்

க ம்ப

இஞ்சி

ரன் கிைணேயம் - க ம்ப

மிைசெயா

த ய

ர் கிழா

கள்

ந்தான் என்ன பய

மைனயிடத்

மீனாகிய

விரவிய கள் நிைறந்தி க்கும்;
ைடய கிைணவ ராேவாம்; ெப ம -

ெப மாேன; ெநல்ெலன்னாம் ெபான் ெனன்னாம் - ெநல்
என்னவாகும்; கனற்றக் ெகாண்ட நற

- ெபாிய ெக ற்

ம் ெபான்

ம்

என்னாம் - உடல் ெவ ம் மா

ெகாண்ட

ைடத்தாம்;............ மைனமன்னா அைவ பல ம் -

இல்லாத அைவ பலவற்ைற ம்;யான் தண்ட ம் - யான்

குைறபட ம்;தான் தண்டான் - தான் சிறி ம் குைறவிலனாய்; நிணம் ெப த்த
ெகா ஞ்ேசாற்றிைட - நிணம் கலந்த ெகா விய ெபய் ; மண் நாணப் கழ் ேவட்
மண்ணவர் கண்
விைரந்ேதற்

நா

-

ம்ப யாகப் கைழச் ெசய் ; ரந்ேதான் - எம்ைம

ஆதாிப்பன்; எந்ைத - எங்கள் தைலவன்; யாம் ெதாைலவைத எவன் -

யாங்கள் வ ைம குறித்

ெநஞ்ச ங்குவ

இல்ைலயாம்;அன்ேனாைன ைடேயம் -

அத்தைகயவைனத் தைலவனாக ைடேய மாத ன்; இனி - இப்ெபா
வறற்காலத்ைதச் ெசய்தற்ெபா ட் ; ெவள்ளி யாண்

; வறட்கு -

நிற்க -ெவள்ளியாகிய மீன்

எத்திைசக்கண் நிற்பி ம் நிற்பதாக; மாண்டக -மாண் ண்டாகஉண்ட நன் கலம்
ெபய்
டக்க ம் - உண ண்ட நல்ல கலங்களில் உண்ணமாட்டாெதாழித்த
மிக்கவற்ைற அக்கலத்திைடேய ைவத் ம த்ெதறிய ம்; தின்றநன்பல் ஊஉன்
ேதாண்ட ம் - ஊைனத் தின்றதனால் பற்களின் இைடயிேல சிக்கிக்ெகாண்ட ைனத் ேதாண் ெய க்க ம்; வந்த ைவகல் அல்ல - நிகழ்ந்த நாட்கள்
உண்ேடயன்றி; ெசன்ற எல்ைலச் ெசலவறிேயன் - இவ்வைகயாக உண்ணக்கழிந்த
நாட்கைள எண்ணியறிந்திேலன்;எ -

.

நீர்வளத்தால் ம தம் ெமன்பாெலன் ம் அவ்வளம் இன்ைமயால்
வன்பாலெலன் ம் கூ ப்ப ம்.உடன் அைணஇ ெயன்றதனால்
இன ம்ெகாள்ளப்பட்ட . வஞ்சி, வஞ்சிமரம்.
அஃ

அைறக்க ம் ெபனப்பட்ட . இ ப்ைபப்

"இ ப்ைபப்

ல்ைல

ற்றிய க ம்ேப ய க்கப் ப மாக ன்,
மைழத் ளிேபா

திர்வ பற்றி,

ைறக்குந் "◌் என்றார். உம், உந்தாயிற் . க ப்ைப, எ . கு ம் ழ்

க ப்ைபையப் பி த்தற்கு

ய

தைலப் பிற ம், "ெபாறிப் றப்

ழின்

ேபார்வல்ேசவல்-குடந்ைதயஞ் ெசவிய ேகாட்ெட யாட்ட" ( றம். 321) என்பர்.
கள் ண்பார்க்கு வியஞ்சனமாக இஞ்சிப்
த யவற்ைற மாைலயாகத் ெதா த் க்
கட்குடத் க்குக் கட் வ பண்ைடேயார் மர . நீர் ெபய்தற்கு வ ந்தாைமேபால
ெநற்ெபய்தற்குச் சு ங்காைம ேதான்ற "நீர் நாண ெநய் வழங்கி" ெயன்றார். மண்:
ஆகுெபயர்; மண்
கழ்விாிதல் என்ற

லெகன்ேற ெகாண் , மண்ணா

தலாவ

ெமான் . எங்கள் தைலவன் இனிதி த்த

மண் பரப் ச்சு ங்கப்
ன், ெவள்ளிய
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நிைலகுறித் யாம் உள மழிந் நலந்ெதாைலவ ேவண்டா என்பார் "யாெமவன்
ெதாைலவைத" என்றார்.எவன் என்ப இன்ைம குறித் நின்ற . ெவள்ளியாகிய மீன்
ெக திைசயில் நிற்பி
என்ப

ம் எமக்கு வ த்தமில்ைலெயன்ற ன், "யாண் ம் நிற்க"

கூறப்பட்ட . உண ன்டற்குப் பரப்பப்ப ம் இைல ம் நன்கலமாதின்,

நன்கலெமனப் பட்ட ; பிற்காலத்தார் பாிகலம் என்ப இக் குறிப்ேபபற்றி வந்த .
உண்ணப்படா மிக்கு நின்றவற்ைற இ◌்ைலயிட ைவத் ம த் ப் றத்ேத
ெயறித ன் "உண்டநன்கலம் ெபய்

டக்க ம்" என் ம், ஒவ்ெவா

நா

ம்

வந்தநாளிற் ேபால உண்பன ம் தின்பன ம் ஆரப்ெபற் , இறப் ம் எதிர் மாகிய
நாட்கைள எண்ணா மகி ம் திறம் கூ வார் "வந்த ைவகல்ல ெசன்ற ெவல்ைலச்
ெசலவறிேயேன" என்றார். எல் - பகல். ெப ம, யாம்கிைணேயாம்; தண்ட ம்,
தண்டான்; வழங்கி, ேவட் , ரந்ேதான்; எந்ைத; ெதாைலவைத எவன்; அன்ேனாைன
ைடேயம்; நிற்க, டக்க ம் ேதாண்ட ம் வந்த ைவகல் அல்ல எல்ைல
ெசலவறிேயன் எனக் கூட் விைன
ெசய்க. என்ப: அைலநிைல.
விளக்கம்: இப்பாட் ன்கண் றத்தினண நன்னாகனார் க ம்ப

ர் கிழான

க ம்ப ைர ம், அவன ெகாைடநலத்ைத ம், அந்நலத்ைதத்தாம் கர்ந்த
சிறப்ைப ம் விளக்கி ள்ளார். க ம்ப ாின் சிறப்ைப இவர் குறித்தப ேய இப்
பாட் ைரயின் ன் ைரக்கண் கூறினாம். ெகாைடநலம் குறிக்கும் வைகயில்
க ம்ப

ரன் தந்த ெநல்

கூ ய ேசாற்றில் நீெரன்

ம் ெபான்
மா

ம் நற ம் பிற ம் சு ங்கக் குறித் ,நிணத்ேதா

ெநய்ையச் ெசாாிந் , தன்பால் வந்த

னிைணப்ெபா ந க்கு உணவளித் வி ந்ேதாம்பிய சிறப்ைப, "நிணம்
ெப த்த... ரந்ேதான் எந்ைத" என் கூறி ள்ளார். இச் ெசயலால் க ம்ப

ர

க்கு

உண்டாகிய பயன் ெப ம் கழ் என்பார், "மண்ணாணப் கழ்ேவட் ப் ரந்தான்"
என்றார். உண்பன ம் தின்பன ம் உ ப்பன ம் குைறவின்றிப் ெப மிடத்
வாழ்க்ைகையப் பற்றிய நிைனேவ மறந் ேபாயிற்ெறன அவன ெகாைடநலத்ைதத்
தாம்

கர்ந்த வாற்ைற விளக்கி,வ ைமையப் றங்கண்

நிைலைய,"வறட்கு யாண்

நிற்க ெவள்ளி"என்

ெப மித

ற்ற

ெவளிப்ப த்தி ள்ளார்.வந்த ைவகல்

அல்ல ெசன்ற ெவல்ைலச் ெசலவறிேயேன" என்ற , வாழ்க்ைகையப் பற்றிய
நிைன மறந் கிடந்ததற்குச் சான்றாயிற் . இத் ைண ம் கிைணப்ெபா நன்
கூற்றில் ைவத் க் கூறிய குறிக்ெகாள்ள ேவண் வெதான் . பாணன் கூற்றாக ம்
கிைணவன் கூற்றாக ம் கூ ம் லைம வைகைய யறியா ேவ படக் கூ வர்
தமிழறியாதார்.
---------------
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385. அம்பர்கிழான் அ வந்ைத
அம்பர் என்ப ேசாழநாட் ல் தஞ்ைச மாநாட் ல் நன்னிந்தா காவில்
உள்ளேதா ர்.இஃ இ வந்ைத ெயன் ம் தைலவன் ஒ வ க்கு உாிய . இவைனத்
திவாகர ைடயார்"கற்ற நாவினன் ேகட்ட ெசவியினன், ற்ற யர்ந்த

தறிவாளன்,

நாகாிகநாட்டத்தாாியன் அ வந்ைத" ெயன் ம்,"நாேட பிறர்நாட் ற் குவைமயாேற,
காலமறிந் த ங்காவிாி. தாேன, ஆடவர் திலகைம◌்பர் மன்ன, னீ ைசத் தைலவன்
அ வந்ைத" ெயன் ம் குறித் ைரத் ள்ளார். இதனால் அம்பர் காவிாி பா ம் நாட் ல்
உள்ளேதா ெரன ம், அவ் ர்த் தைலவனான அ வந்ைத கல்வி ேகள்விகளால்
நிைறந்தவன் என ம்,
ண ம் ஒண் லவெனன ம் கண்ேணாட்ட ைடய
காவலெனன ம் அறியலாம். இவன அழியாப் கழ் அவ் ர்க்ேக ேபரணியாய் நின்
பிாிவின்றி இய

வதாயிற் ; ஆகேவ, இைடக்காலத்தில் இவ் ர் அம்பர்

அ வந்ைதெயனேவ வழங்குவதாயிற் ; "உய்யக் ெகாண்டார் வளநாட்
அம்பர்நாட் அம்பர் அ வந்ைத" (A. R. No. 175 of 1927-8) எனத் தி ப்பழனத் க்
கல்ெவட்ெடான் கூ வ காண்க. இந்த அ வந்ைதயின் கு ப்பிறந்தவர்
பிற்காலத்ேத ெதாண்ைடநாட் ல் இ ந்தி க்கின்றனர். பதின் ன்றாம் ற்றாண் ன்
பிற்பகுதியில் விளங்கிய ேகாப்ெப ஞ்சிங்கன் காலத்தின். வந்த வாசிக்
கண்ைமயி ள்ள ெபான் ாில் அ வந்ைத ெயா வன் இ ந் ள்ளான் என அவ் ர்க்
கல்ெவட் க் கூ கிற . அ "ெபான் ரான அழகிய ேசாழநல் ◌ார் அ வந்ைத
ஆண்டான் தி ச்ேசாற் த்

ைற ைடயான் ெசாறப்பிள்ைள" (S. I. Ins. Vol. XII.

No.220) என வ வ காண்க. இந்த அ வந்ைதக்கு
தல்வனான அம்பர்
அ வந்ைதையக் கல்லாடனாெரன் ம் சான்ேறார் இப் பாட் ல் வியந்
பாராட்
ள்ளார். ஒ கால் கல்லாடனார் அம்ப க்குச் ெசன் அங்கு வாழ்ந்த
ெசல்வன் ஒ வைனப் பாட ற்றார். அவன் மைனக்கு அண்ைமயில் அ வந்ைதயின்
ெப மைன ம் இ ந்த . அவர் பா ய பாட் ைச அ வந்ைதயின் ெசவியிற் பட்ட .
அ ட்கடலாகிய அவன் உள்ளம் பாட் ற் கு கிற் . அவைர டேன தன்பால்
வ வித் , அ க்ேகறிப் பீறிக்கிடந்த அவர உைடையக் கைளந் ேவெறா
ெவள்ளாைட தந் உ ப்பித் இனிய உண தந் பசிகைளந்தான். அ கண்
கழிேப வைகயால் தம்ைம மறந் இன் ற்ற கல்லாடனார் இப்பாட்ைடப் பா
இதன்கண், காவிாி பா ம் அம்பர் கிழவனான அ வந்ைத, ல் ெயன் பா க்குாிய
ேவங்கடமைலயிற் ெபய்த மைழத் ளியி ம் பல்லாண் வாழ்க" என
வாழ்த்தி ள்ளார். கல்லாடனார் ெதாண்ைட நாட் ச் சான்ேறா ள் ஒ வர்.
ெசன்ைனக்கு வடகிழக்கி ள்ள ெபான்ேனாிக் கண்ைமயில் ைகவண் நிைலயமாய்
நிற்கும் மீஞ்சூர் பண்ைட நாளில் கல்லாடெமன்

வழங்கிற் . (ெசந். ெசல்வி Vol. 23

பக். 113-22) இவர் தைலயாலங்கானத் ச் ெச ெவன்ற பாண் யன்
ெந ஞ்ெசழியைன ம், ேசரமான் களங்காய்க் கண்ணி நார்
மைலயமான் தி

ச் காாிைய ம், ேசாழநாட்

ச்ேசரைல ம்

அம்பர் அ வந்ைத,

134
ெபாைறயாற் க்கிழான் என்பாைர ம், ெதாண்ைடநாட் த் ெதாண்ைடயைர ம்,
ேவங்கடத் க்குாிய ல்

ெயன்பாைன ம் பா யி த்தலால், இவர் தமிழ்

தறிந்த

தண்டமிழாசிாியெரன்ப ஒ தைலயாம் இவர், தம் பாட் க்களில் ெதாண்ைட நாட்
ேவங்கடத்ைத ம் அதற்குாிய ல் ெயன் பாைன ம் பன் ைற
பா யி ப்ப ெகாண் இவர் ெதாண்ைடநாட் க் குாியெரன்ப ஒ வா
க தப்ப மாயி ம், மீஞ்சூர்ச் சிவன் ேகாயிற் கல்ெவட் (A. R. No. 133 க 1916)
அதைன நன்கு வற்
த் கின்ற . "ெபா வார் மண்ெண த் ண் ம் அண்ணல்
யாைன, வண்ேடர்த் ெதாண்ைடயர்" (கு ந். 260) என்ப
குறித் ைரப்ப .

இவர் ெதாண்ைடயைரக்

ெவள்ளி ேதான்றப் ள் க்குர யம்பப்
லாி வி யற் பக பல வாழ்த்தித்
தன்கைடத் ேதான்றிற் மிலேன பிறன்கைட
அகன்கட்டாாிப் பாடேகட்ட ளி
வறனியா னீங்கல் ேவண் ெயன்னைர
நிலந்தினச் சிைதந்த சிதாஅர் கைளந்
ெவளிய டீஇெயன் பசிகைளந் ேதாேன
காவிாி யைண ந் தாழ்நீர்ப் படப்ைப
ெநல்விைள கழனி யம்பர் ல் ய

5

நல்ல வந்ைத வாழியர் ல் ய
ேவங்கட விறல் வைரப் பட்ட
ஓங்கல் வானத் ைறயி ம் பலேவ.

10

-------திைண: அ
பா ய .

ைற : வாழ்த்தியல்: அம்பர்கிழான் அ வந்ைதையக் கல்லாடனார்

உைர: ெவள்ளி ேதான்ற - ெவள்ளியாகிய மீன் வானத்ேத ேதான்ற ம்; ள்
இயம்ப - ள்ளினங்கள் எ ந்
ல ம் வி யற்காலத்தில்; பக

க்குரல்

ஒ க்க ம் வந்த; லாி வி யல் - இர ப்ெபா
பல வாழ்த்தி - எ

களாகிய ெசல்வத்ைத வாழ்த்தி;

தன்கைடத் ேதான்றிற் மிலன் - யான் அவன் ெப மைன ற்றத் க்குச் ெசன்றி ேலன்;
பிறன் கைட அகன்கண் தடாாிப்பாட் ேகட் - பிறன்மைன ற்றத்தில்
நின் ெகாட் ய அகன்ற கண்ைண ைடய தடாாிப்ப ைறயின
அ ளி - அ ள் கூர்ந் ; யான் வறன் நீங்கல் ேவண்

ஓைசையக் ேகட் ;

- யான் வ ைமயின்

நீங்குதைலத்தான் வி ம்பி; என் அைர நிலந் தினக் குைறந்த சிதாஅர் கைளந் - என்
அைரயில் யான் உ த்தி ந்த மண் தின்னம்ப பைழதாய்க் கிழிந்தி ந்த உைடைய
நீக்கி; ெவளிய

உடீஇ - ெவள்ளிய ஆைடதந்

உ ப்பித் ; என்பசி கைளந்ேதான் -
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பசித் ன்பத்ைதப் ேபாக்கினான்; காவிாி அைண ம் தாழ்நீர் படப்ைப -

காவிாியா

பா ம் தாழ்ந்த நிலப்பாங்கிைன ைடய ேதாட்டங்கைள ம்; ெநல்விைன

கழனி - ெநல்விைள ம் கழனிகைள

ைடய; அம்பர் கிழேவான் - அம்பெரன்

ம்

ஊர்க்குாிேயானாகிய; நல் அ வந்ைத - நல்ல அ வந்ைத ெயன்ேபான்; ல் ய
ேவங்கடவிறல் வைரப்பட்ட - ல் ெயன்பவ ைடய ேவங்கட மைலயிற் ெபய்த;
ஓங்கல் வானத் உைறயி ம் பல வாழியர் - உயர்ந்த வானத்தி
ந் ெபாழிந்த
மைழத் ளியினம் பல ஆண் கள் வாழ்வானாக; எ ெவள்ளி

ைளத்த

ம் ள்

க்குரல் ேதான்ற

.

ம் வி யற்காலத் க்

காட்சியாத ன்,அவற்ைற ெய த்ேதாதினார்."ெவள்ளி

மி விசும் ேபர்த ம் ள்

யர்சிைனக் குடம்ைபக்குரல் ேதான்றினேவ" ( றம். 397) என்
காண்க.இையபில்லாத என் பால் அன் ெசய்தான் என்றற்குத்

,

பிற ம் கூ தல்

"தன்கைடத்ேதான்றிற் மிலேன" என் ம், "அ ளி" ெயன் ம் கூறினார், காவிாியிற்
பிாிந்ேதா ம் அாிசிலா அம்பர்க்க கிேலா கின்றதாக ன். அதைனக் காவிாி
ெயன்றார். ேசாழநாட் ன் அம்பர்ப் பகுதி ேநாக்கி ஆ ஓ வ த ன், அ
தாழ்ந்தி க்கும் பான்ைம குறித் "தாழ்நீர்ப் படப்ைப" ெயனப்பட்ட .
ல் ெயன்பவன் கள்வர் ேகாமான் என் ம், ேவங்கடமைல அவற்கு உாித்ெதன் ம்
சான்ேறார் பல ம் கூ ப்.ேதான்ற, இயம்ப,வாழ்த்தித் ேதான்றிற் மிலன்; ேகட்
அ ளி,ேவண் ,கைளந் ,உடீஇக் கைளந்ேதான், கிழேவான்; கிழேவானாகிய
அ வந்ைத, உைறயி

ம் பல வாழியர் எனக் கூட்

விைன

ெசய்க.

விளக்கம்: வாழ்த்தியைல "அலங்குகதிர்" ( றம். 375) என்ற பாட் ைர
விளக்கப்பகுதியிற் கூறினாம். அம்பர்கிழான் அ வந்ைதயின் ெகாைடநலத்ைத
தற்கண்ேணாதி அவைன வாழ்த் ம் வாழ்த் ைரயிைனப் பின்னர்க் கூறி ள்ளார்.
"யான் வற

ற்

வ வைத யான் உைரயாேம

ன்னறித் தைழத் ,யான் வ ைமயின்

நீங்குதைல அவன் தாேன வி ம்பிய த்தாைட
்ப்பித் ப் பசி கைளந்தான்," என்ப
அ வந்ைதயின் சிறந்த ெகாைடநலத்ைத விளக்கி நிற்கிற . மாற் ைடயின்ைமயின்
அ க்ேகறி மட்சிக் கிழிந் குைறந்தி ந்த பீறல்உைட ெயன்றற்கு "நிலந்தினக்
குைறந்த சிதாஅர்" என்றார். காவிாியிற் பிாிந் வ த ன், அம்பர் அ ேக ேயா வ ம்
அாிசிலாற்ைறக் காவிாி ெயன்றார். கல்லாடனார் தி ேவங்கட நாட் க்குாியவராத ன்,
காவிாி மண
ம் பலெவன்னா , ேவங்கடமைலயிற் ெபய்த மைழத் ளியி ம் பல
வாழ்க எனவாழ்த் வாராயினர்.ஒ வன் தன்னாட் னின் ம் நீங்கி ெந
ெசல்லச்
ெசல்ல, அவன் பிறந்த நாட் த் ெதாடர் அவைன யறியாேத பிணித் நிற்குெமன
அறிக. அதைன ஆங்கில நாட் க் கவிகளிைடேய பரக்கக் காணலாம்.
------
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386. ேசாழன் குள ற்றத் த்

ஞ்சிய கிள்ளிவளவன்

ேசாழன் குள ற்றத் த் ஞ்சிய கிள்ளிவளவனால் ெபாி ம் ஆதர ெசய்யப்
ெபற்றவர் ஆசிாியர் ேபா ர் கிழாராவர். ஒ கால் சான்ேறாாிைட ெவள்ளி மீனின
நிைலபற்றிெயா ேபச்சு நிகழ்ந்த . ெவள்ளிமீன் ெதற்ேககின்நாட் ற்கு
வற ண்டாகும்; நல் யிர்கள் உணவின்றி வா ம் என்ப வான ன்
.அக்காலக்
ேகா ர் கிழார் தமக்குக் குள ற்றத் த் ஞ்சிய ேசாழன் கிள்ளிவளவன் ெசய்த
உதவிகைள விாிய எ த்ேதாதித் தாம் அவ

ைடய ெபா நெரன் ம், அவன் தமக்கு

ேவண் யவற்ையக் குறிப்பா ணர்ந் உத வன் என் ம், அதனால் தான்
ெவள்ளிய நிைலையப்ெபா ளாகக் க
வதில்ைலெயன் ம் இப்பாட்டால்
உைரத்தார். இதன்கண் ெதாடக்கத்தில் ேசாழன ெகாைட நல ம் பின் நாட் ன்
நல ம் அழகுறக் கூறப்பட் ள்ளன.
ெந நீர நீைறகயத் ப்
ப மாாித் ளிேபால
ெநய் ள்ளிய வைற கக்க ம்
சூ கிழித் வா ன் மிைசய ம்
ஊன்ெகாண்ட ெவண்மண்ைட
ஆன்பயத்தான் ற்றழிப்ப ம்
ெவய் ண்டவியர்ப் பல்ல
ெசய்ெதாழிலான் வியர்ப்பறியாைம
ஈத்ேதா ெனந்ைத யிைசதன தாக

5

வயேல, ெநல் ன் ேவ நீ ய க ம்பின்
பாத்திப்பன்மலர்ப் த்த ம்பின்

10

றேவ, ல்ல ந் பல்லாயத்தான்
வில்
ந்த ெவங்கு ம்பின்
கடேல, காறந்த கலெனண்

ேவார்

கானற் ன்ைனச் சிைன யைலக்குந்

15

கழிேய, சி ெவள் ப்பின் ெகாள்ைள சாற்றி
ெப ங்க னன்னாட் மெணா க் குந்
அன்னநன் னாட் ப்ெபா நம் யாேம
ெபாராஅப்ெபா நேரம்
குணதிைச நின் குட தற் ெச
குடதிைச நின் குண தற் ெச
வடதிைச நின் ெதன்வயிற் ெச
ெதன்றிைச நின் கு கா நீ
யாண் நிற்க ெவள்ளியாம்

ம்
ம்
ம்
ம்

20
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ணர்ந்ேதான் றாள்வா ழியேவ.

25

--------திைண ம் ைற மைவ. ேசாழன் குள ற்றத் த்
ேகா ர் கிழார் பா ய .
உைர: ெந நீர் நிைறகயத்
ளிேபால ெநய்யின
சூ கிழிந்

ஞ்சிய கிள்ளிவளவைனக்

- மிகக் நீர்நிைறந்த நீர்நிைலயின் கண்; ப மாாித்

ழ்கின்ற மைழத் ளிேபால; ெநய்

ள்ளிய வைற

கக்க ம் -

ளிைய ைடய வாய் வ க்கப்பட்ட வ வல்கைள கந் ண்ண ம்;
வா ன் மிைசய ம் - சூட் க்ேகாலாற் கிழித் ச் சுடப்பட்ட ைனத்

தின்ன ம்; ஊன்ெகாண்ட ெவண்மண்ைட - ஊைனப் ெபய் ைவத்த ெவள்ளிய
மண்ைடயான ; ஆன்பயத்தான்

ற்றழிப்ப ம் - ஆவின்பால் நிைறந்த வழிய ம்;

ெவய் ண்ட வியர்ப்பல்ல - உண் பனவற்ைறச் சுடச்சுட ண் வியர்த்தைலயன்றி;
ெசய்ெதாழிலான் வியர்ப்பறியாைம - ெதாழில்ெசய் ெமய் வ ந்தி வியர்ைவ
ெகாள்ளா வண்ணம்; இைச தனதாக ஈத்ேதான் -உலகில் நிைலெப ம் கழ்
தனக்ேக ாியதாமா ெகா த்தான்; எந்ைத - எங்கள் தைலவன்; வயல் - ெநல் வயல்;
ெநல் ன் ேவ நீ ய க ம்பின் பாத்தி - ெநல் க்கு ேவ ேபால ெந
வளர்ந்
நின்ற க ம் ந தற்கிட்ட பாத்தியின் கண்; பன்மலர்
க்கள் நிைறந் தி க்கும்; ற

-

ன்ேம ம் பலவாகிய ஆனிைரக
ரர்கள் காவ

ல்ைலக்கா ; ல்ல ந்

பல்லாயத்தான் - வில்

ைட தாயி க்கும்; கடல் கடல்சார்ந்த

ெநய்தற்பகுதி; கால்தந்த கலன் எண்
கானற் ேசாைலயி

- பல்வைகப்

ைடேன; வில் இ ந்த ெவங்கு ம்பின்

ந்த ெவவ்விய அர

மரக்கலங்கைள ெயண்

த ம்பின்

ேவார் - காற்றாற் ெகாணரப்பட்ட

ம் மகளிர் தங்கும்; கானற் ன்ைனச் சிைன அைலக்குந்

ள்ள ன்ைனயின் கிைளகள் கடலைலயால் அைலப் ண்

கழி - கழிசார்ந்த பகுதி; சி

ெவள்

-

க்கும்;

ப்பின் ெகாள்ைள சாற்றி - சிறிய ெவண்ைமயான

உப்பின் விைலையச் ெசால் ; ெப ங்கால் நன்னாட் உமண் ஒ க்குந் - ெபாிய
மைலகள் ெபா ந்திய நல்ல நா கட்குக் ெகாண் ெசன் விற்கும் உமணர் கு
தைழத்தி க்கும்; யாம் அன்ன நன்னாட் ப் ெபா நம் - யாங்கள் அத்தைகய நல்ல
நாட் ப் ெபா நராேவாம்; ெபாராஅப் ெபா நேரம் ெபா ந ள்
ேபா டற் ம் ெபா நரல்ேலம்; குணதிைச நின்
நின்

குண தற் ெச

கீழ்த்திைசக்கும் ெசன்றா

ம்;கீழ்த்திைசயினின்
ம்; வடதிைச நின்

ெதற்ேககுமாயி

ம்; ெதன்றிைச நின்

பன்னாள் ெந

நிற்குமாயி

கு கா

குட தற் ெச

ம் யாங்கள்
ம் - குடதிைச

ேமற்றிைசக்கும் ேமற்றிைசயினின்
ெதன்வயிற் ெச
நீ

ம் - வடக்கி

ந்

ம் - ெதற்கிற் சின்னாள் இரா

ம்; ெவள்ளியாண் ம் நிற்க - ெவள்ளியாகிய மீன் எங்கு
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நிற்பி ம் நிற்க; யாம் ேவண் ய ணர்ந்ேதான் தாள் வாழிய - யாம்
ேவண் வனவற்ைற எம் குறிப் க்கண் ணர்ந் அவ்வள ம் நல்கு ேவானாகிய
வளவ

ைடய தாள் வாழ்க; எ-

.

ெந நீர், ஆழமான நீர் நிைறகயத்தில் மைழ ெபய் ங்கால் நீர்த் ளி ள்ளித்
ளிப்ப ேபாலக் காய்ச்சிய ெநய்யில் வ வல்கைளப் ெபாாிக்குமிடத் அ
ள்ளித்
ளிக்குமாத ன் அதைனச் ெசய் ம் வ வைல "ெநய் ள்ளிய வைற"
ெயன்றார்.ெநய்யில் வ த்த வைறயின்கண் ெநய்த் ளிகள் நிைறந்தி ப்ப பற்றி
இவ்வா கூறினாெரனி ம் அைம ம். வ க்கப்ப வ வைற: அ க்கப்ப வ
அைறெயன்றாற்ேபால. வைறகள் ைகந்நிைறய கந் உண்ணப்ப வதனால்
" கக்க ம்" என்றார். சூட் க் ேகாலாற் கிழித் ச் கூடப்ப ம் ஊன், "சூ கிழித்
வா ன்" எனப்பட்ட . மண்ைட, உண்கலம். அ
ெசாாியப்ப மா ேதான்ற, "ஆன்பயத்தான்

நிரம்பி வழி மள

ற்றழிப்ப " ெமன்றார். ெமய்வ ந்த

உைழயாமல் ேவண் வன ெபற் ண்டற் ேகற்ற ெப ஞ் ெசல்
"ெவய் ண்ட வியர்ப்பல்ல

ஆன்பால்

ம் தந்தைம கூ வார்,

ெசய்ெதாழிலான் வியர்ப்பறியாைம யீத்ேதான்" என்றார்,

ஈவார்ேமல் கழ் நிற்குமாக ன்; ஈத்த வளவற்ேக இைச ாிய தாயிற்ெறன்ப
தனதாக" எனப்பட்ட . வயல்

த்த ம்பின் , ற

கடல் ன்ைனச்சிைனயைலக்குந்

"இைச

ெவங்கு ம்பின் ,

கழி உமண் ஒ க்குந்

என இைய ம். ெகாள்ைள,

விைல. "சில்பத ணவின் ெகாள்ைள சாற்றி" (ெப ம்பாண். 64) என் ழிப்ேபால.
ெபா நர் ேபார்ெசய் ம் மறவர்க்கும் ேபார்க்கள ஏர்க்களங்கைளப் பா ம்
ெபா நர்க்கும் ெபா ப்ெபயராக ன் ேபார்ெசய் ம் ெபா நாினீ்ககுதற்கு "ெபா நம்
யாம்" என்றவர்,"ெபாரா அப் ெபா நேரம் என்றார். ெவள்ளி நிற்றற்குாிய
நிைலகெளல்லாம் ெசான்னவர், "யாண் ம் நிற்க" என் ம பா
ம் ெசான்ன
யாப் ற குறித் நின்ற . தாம் வளவன தாணிழல் வா ம் ெசமம்◌ாப் த்ேதான்ற
இங்ஙனம் கூறியவர், அதைன நல்கும் அவன் தாைள "தாள்வாழிய" என வாழ்த்தினார்,
கக்க ம் மிைசய ம்
எந்ைத; வயல்

ற்றழிப்ப ம், வியர்ப்பறியாைம இைசதனாதாக ஈத்ேதான்;

த்த ம்பின் , சிைனயைலக்குந் , ெவங்கு ம்பின் .

உமெணா க்குந் ; அன்ன நன்னாட் ப் ெபா நம் யாம்; ெபாரா அப் ெபா நேரம்,
ெச

ம், நீ
ெசய்க.

ம், யாண் ம் நிற்க உணர்ந்ேதான் தாள் வாழிய எனக் கூட்

விளக்கம்: ேசாழன் குள ற்றத் த்
ெய த்ேதாதி வாழ்த்த

ஞ்சிய கிள்ளிவளவ

விைன

ைடய ெகாைடைய

ற்ற ேகா ர்கிழார், ெகாைட வளத்ைதக் ெகாைட

ெயதிர்ந்ேதார்பால் உளதாகிய பயனால் உைரக்கும் லைமத்

ைறைய ேமற்ெகாண் ,

"ெவய் ண்ட வியர்ப் பல்ல , ெசய்ெதாழிலான் வியர்ப்பறியாைம, ஈத்ேதான்" என்
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உைரப்ப

அறிந்

இன் றத்தக்க . ெகாைடயிைன ேயற்ேறார்க்கு இ

விைளவாக,

அக்ெகாைடயினால் வளவற்கு உளதாகிய பயன் இ ெவன்பார், "இைச
தனதாக"என்றார். வயல் த் த ம்பின்ெறன் றதனால் ம தவள ம், ற
ெவங்கு ம்பின்

என்றதனால்

ல்ைல வள ம், கடல் ன்ைனச் சிைனயைலக்குந்

என்றதனால் ெநய்தல் வள ம்,கழிெப ங்கல் நன்னாட் உமெணா க்குந்
என்றதனால் குறிஞ்சி வள ம் திைண மயக்க ம் கூறினாராயிற் . நாட் ன்
நலங்கா மிடத் ப்பாைல சிறந்த தன்ைமயின் நானிலேம எ த் ெமாழிதல் மர .
ஆசிாியர் ெதால்காப்பிய ம்" ல்ைல குறிஞ்சி ம தம் ெநய்தெலனச்" (அகத்திைண:5)
ெசால் ய

ைற காண்க. ற

கூ மிடத் , "வில்

ந்த ெவங்கு ம்பின்"

ெறன்றதனால் பாைல ம் ஓராற்றால் கூறப்பட்டெதனக் ேகாட

ெமான் , "ெபா நம்

யாம்" எனப் ெபா ப் படக் கூறினைமயின், ெபா நீ்க்கிச் சிறப்பிப்பார் "ெபாராஅப்
ெபா நேரம்" என்றார், ேவண் ய

குறிப்பான் உணர்ந்

நல்கும் வளவன் பால்

இரத்த ம் "ஓர் ஏர் உைடத்" (குறள். 1053) தாதலால், அச்சியப்பால்
"யாண் நிற்கெவள்ளி" எனப்ெப மிதம்படப்ேபசுகின்றார்.
----------387. ேசரமான் சிக்கற்பள்ளித்

ங்சிய ெசல்வக் க ங்ேகாவாழியாதன்

ேசாழநாட் ல் சிக்கெலன் ேமா ர் இ ப்ப ேபாலப் பாண் நாட்
ம் ஓர் ஊர்
உள . பாண் நாட் ச் சிக்கற்பள்ளியிற் ெசல்வக் க ங்ேகா வாழியாதன்
ஞ்சிய பற்றி அவன்சிக்கற்பள்ளித் ஞ்சிய ெசல்வக் க ங்ேகா வாழியாதன்
எனப்ப வானாயினன். பதிற் ப் பத்தி ள் ஏழாம்பத்தாற் பாடப்ெபற்ற
ெசல்வக்க ங்ேகா வாழியாத ம் சிக்கற்பள்ளித் ஞ்சிய வாழியாத ம்
ஒ வேரயாவர்.ெசல்வக் க ங்ேகா வாழியாதன் சிக்கற்பள்ளிக்கண ஞ்சியபின்
இப் றப்பாட் த் ெதாகுக்கப் பட்டைமயின். ெதாகுத்ேதார் இவ்வா
குறித் ள்ளனெரன அறிக. பறம் மைலக் குாியனான ேவள்பாாி யிறந்தபின் கபிலர்
இச்ெசல்வக் க ங்ேகா வாழியாதன், "ஈத்த திரங்கான் ஈத்ெதா மகிழான், ஈத்ெதா
மாவள்ளியன்" என் சான்ேறார் கூறக்ேகட் வாழியாதைனச் ெசன் ேகளாத
நல்குபவன். அவ ைடய ேபார்வன்ைம ம் ைகவண்ைம ம் அவ ைடய
தி ேவாலக்கத்தி

ந்

கண்ட கபிலர், அவைன "பார்ப்பார்க் கல்ல

யைலேய, பணியா

ள்ளேமாடணிவரக் ெகழீஇ, நட்ேடார்க் கல்ல

பணிபறி
கண்ணஞ்

சைலேய வணங்குசிைல ெபா தநின் மணங்கம ழகல, மகளிர்க் கல்ல
யைலேய, நிலந்திறம் ெபய ங் காைல யாயி

மலர்ப் பறிய

ம், கிளந்த ெசான்னீ ெபாய்ப்பறி

யைலேய" (பதிற். 63) என ம், "ெதாைலயாக் ெகாள்ைகச் சுற்றஞ் சுற்ற, ேவள்வியிற்
கட ள த்திைன, ேகள்வியின் உயர்நிைல,

லகத் ைதயாின்

சாயல் வணங்கா வாண்ைம, இளந் ைணப் தல்வாின்

த்திைன, வணங்கிய

தியர்ப் ேபணித், வணங்கா
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வாண்ைம, இளந் னணப் தல்வாின்

தியர்ப் ேபணித், ெதால்கடனி த்த ெவல்ேபா

ரண்ணல்" (பதிற். 70) என ம் பாராட் னார். ஒ
ற் ைகயில் இ ெப ேவந்தைர
ெவன்ற அவன ஆண்ைம ம் ேபார்ெசய ஆற்றா அ பணி ம் பைகவர்பால் அ ள்
ெசய் ம் ஊராண்ைம ம் கபிலராற் சிறப்பிக்கப் கின்றன. இவன் மைனவியார்
கட
ம் தன் ஏவல் ெசய் மா ெசய் ம் கற்பிைன ைடயர். "ெபண்ைம சான்
ெப மடநிைலஇக், கற்பிைறெகாண்டகம ஞ் சுடர் தற் ைரேயாள்" (பதிற். 70)
என் கபிலர் அவைரப் பாராட் கின்றார். இவர்க்குச் ேசரமான் "சி
றமன
றாயிரங் காணங் ெகா த் , நன்றாெவன் ங் குன்ேறறி நின் தன் கண்ணிற்
கண்ட நாெடல்லாம் காட் க் ெகா த்தான்" என் ஏழாம்பத்தின்பதிகம் கூ கிற .
இவ்வண்ணம் கபிைரச் சிறப்பித்த ெசல்வக் க ங்ேகா இப் றப்பாட்ைடப் பா ய
குன் கட் பா யாதன் என் ம் சான்ேறாைர ம் ஆதாித் ள்ளான். இச் சான்ேறார
இயற்ெபயர் ஆதன் என் ம், ஊர் குன் கட் பா ெயன் ம் அறிக. குன்றின்கட்
பா யாதனார் என்ப இவர ெபயர்; இ நாளைடவில் குன் கட்ட
பா யாதனாெரனச் சு ங்கிப் பின் குண் கட் பா க்குன் என்ற ெபய டன்
மைலயாளம் சில்லாையச் ேசர்ந்த ேகாழிக்ேகாட் ப் பகுதியில் ( calicut) உள .
ஆதனார் ேசரநாட் ப் லவர் ெப மக்க ள் ஒ வராவர். ெசல்வக் ேகா க்குாிய
நன்றா என் ம் குன் இைடக்காலத்ேத நணா எனத்திாிந் விட்ட . அக் குன்ேறறி
நின் கபிலர்க்குக் காட் க் ெகா த்த நாட் ப் பகுதியில் கபிலக் குறிக்சிெயன் ம் ஊர்
இ ந் அந்தப் பண்ைடக்கால நிகழ்ச்சிக்குச் சான் கூறி நிற்கிற . இதன்
விளக்கத்ைத இவ் ைரகார ைடய பண்ைடநாைளச் ேசரர் என்ற
ற் காண்க. இனி,
இவ்வாதனார் ேசரமான் ெசல்வக் க ங்ேகா வாழியாதைனக் காண்ச்ெசன் அவன்
பைகவைர ெவன் அவர் தந்த திைறைய ஏற் இனிதி ந் தன் நண்பார்க்ம்
பாிசிலர்க்கும் அவற்ைற நல்குதைலக் கண்டார். தா ம் அவன் ெவன்றிமாண்ைப
எ த் ைரத் ப் பா னார். கபிலர் ேபாலப் ெப ம் லவ ரல்லராயி ம், இவ்
வாதனாைரச் ேசரமான் இழித் ேநாக்கா தன் ெப ைமக் ேகற்பத் தக ற
ேநாக்கிக்களி ம் மா ம் நிைர ம் பிற ம் கனெவன அவர் ம
மா வழங்கினான்.
"ேசரமாைனக் காணச் ெசல்

மிடத்

வழியிைடேய ேவ

சில ேவந்தர் எதிர்ப்ப ன்,

அவர்க்கு யாம் ெசல்வக் க ங்ேகா வாழியாதனால் ரக்கப் ப ம் இரவலர் என்னின்,
அவர்கள் தம் குைடையப் பணித் அன் டன் வழிவி வர்" என் இதன்கண் அவன
ஒளியிைன யர்த்திக் கூறி, அவன் ெபா ைநயாற் மண
ம் அதைனச் சுற்றி ள்ள
வயல்களில் விைள ம் ெநல்
ம் பல்யாண் வாழ்வானாக என் வாழ்த்தி ள்ளார்.
வள் கிர வயலாைம
ெவள்ளக கண்டன்ன
ங்குவிசிப் மாக்கிைண
யியக்கி ெயன் ம்
மா ெகாண்ேடாடர மதி டறி
நீறா ய ந ங்க ள்
ம்ெபாறிப் பைணெய த்தின

5
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ேவந் ைடமிைள யயல்பரக்கும்
ஏந் ெகாட்
ம்பிணர்த் தடக்ைகத்
தி ந் ெதாழிற் பலபக
பைகப் ல மன்னர் பணிதிைய தந் நின்
நைகப் ல வாணர் நல்குர வகற்றி
மிகப்ெபா யர்தன் ேசவ யத்ைதெயன்

10

றியாஅ னிைசப்பி னனிநன்ெறனாப்

15

பலபிற வாழ்த்த வி ந்ேதார்தங் ேகான்,,,
ம வவின்னக ரகன் கைடத்தைலத்
தி ந் கழற் ேசவ கு கல் ேவண்
ெவன்றிரங்கும் விறன் ரசிேனான்
என்சி ைமயி னிழித் ேநாக்கான்
தன்ெப ைமயின் றக ேநாக்கிக்
குன் றழ்ந்த களிெறன்ேகா
ெகாய் ைளய மாெவன்ேகா
மன் நிைற நிைரெயன்ேகா

20

மைனக்களமெரா களெமன்ேகா
ஆங்கைவ. கனெவன ம ள வல்ேல நனவின்
நல்கி ேயாேன நைசச ேறான்றல்
ஊழி வாழி ழியர் ெப மகன்
பிணர்ம ப் பியாைனச் ெச மிகு ேநான்றாட்

25

ெசல்வக் க ங்ேகா வாழி யாதன்
என்னாத் ெதவ்வ யர்குைட பணித்திவண்
வி வர் மாேதா ெந ேத நில்லாப்
ல் ேல வஞ்சிப் றமதி லைலக்கும்
கல்ெலன் ெபா ைந மண
மாங்கட்

30

பல் ர் சுற்றிய கழனி
எல்லாம் விைள ெநல்

35

ம் பலேவ.

-----------திைண ம் ைற மைவ. ேசரமான் சிக்கற்பள்ளித்
வாழியாதைனக் குன் கட்பா யாதனார் பா ய .
உைர: வள்

ஞ்சிய ெசல்வக்க ங்ேகா

கிர வயலாைம - கூாிய நகங்கைள ைடய வய டத்

வா ம்

யாைமயின ; ெவள்ளக

கண்டன்ன - ெவண்ைமயான வயிற்ைறக் கண்டாற்

ேபான்ற;

ப் ேபார்ைவ - ெபாிதாய் வ த் க் கட்டப்பட்ட திய ேதால்

ங்கு விசிப்

ேபார்த்த;ெதண்கண் மாக்கிைண இயக்கி -ெதளிந்த கண்ைண ைடய ெபாிய தடாாிப்
பைறைய யைறந் ; என் ம் மா ெகாண்ேடார் மதில் இடறி- எப்ேபா ம்
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பைகவ ைடய மதில்கைளத் தகர்த் ; நீறா ய ந ங்க ள –நீ
கேபாலத்ைத ைடய;

ம்ெபாறிப் பைணெய த்தின் -

பட்டமணிந்த ப த்த க த்ைத
பரந்

ைடயவாய்; ேவ ேவ

ேவைல ெசய்யப்பட்ட
பரந்தியங்கி - ேவ ேவறாகப்

ெசன் ; ேவந் ைட மிைள அயல் பரக்கும் - ேவந்தர்க

அயவிடத்ேத பரவி ல ம்; ஏந் ேகாட்

ப ந்த நறிய

ைடய காவற்காட் ன்

இ ம்பிணர்த்தடக்ைக - உயர்ந்த

ேகா கைள ம் ெபாிய ச க்சைர ெபா ந்திய ெபாிய ைகைய
ைடயவாய்;
தி ந் ெதாழில் பல பக - தி ந்திய ெதாழில் ெசய்யவல்ல பலவாகிய
யாைனகைள ைடய; பைகப் ல மன்னர் பணிதிைற தந்

- பைகநாட்

ேவந்தர்

பணிந் தரற்குாிய திைறையத் தந் ; நின் நைகப் லவாணர் நல்குர வகற்றி - நினக்கு
இன்பச்சுைவ நல்கும் அறிவினராகிய இரவலர் நண்பர் த ேயார வ ைமையப்
ேபாக்கி; மிகப் ெபா யார் தன் ேசவ

- மிக ம் விளங்குக அவன் தி வ ; என் -; யா

அன் இைசப்பின் நனி நன் எனா - யான் பா ேவனாயின் மிக ம் நன்ெறன் ; பல
பிற வாழ்த்த இ ந்ேதார்- பலவாகிய பிற இயல் கைளக் ெசால் வாழ்த்தக் ேகட்
மகிழ்ந்தி ந்ேதார்க்கு; ேகான் - தைலைம தாங்கும் ேவந்தன், ம வ இன்நகர் அகன்
கைடத்தைல - ெந ங்குதற்கினிய ெப மைனயின் அகன்ற

ற்றத்திடத் ; தி ந் கழற்

ேசவ கு கல் ேவண் - தி ந்திய கழலணிந்த ேசவ ைய வந்தைட மா ;
ெவன்றிரங்கும் விறல் ரசிேனான்- ேபார்க்களத்தில் பைகவைர ெவன்
ழக்கும்
விறல்பைடத்த

ரசிைன ைடயவன்; என் சி ைமயின் இழித்

சி ைம கண் ம் இகழ்ந்

ேநாக்கா ; தன் ெப ைமயின் தக

ெப ைம ம் தகதி ம் ேநாக்கி; குன் றழ்ந்த களி

ேநாக்கான் - என்
ேநாக்கி - தன்

- மைலேபான்ற களி க

ெகாய் ைளயமா - ெகாய்யப் பட்ட தைலயாட்டமணிந்த குதிைரக
நிைர - மன்றிடம் நிைறந்த ஆனிைரக
இ ந்

ம்; மனனக்களமெரா

பணி ாி ம் களம ம் ெநற்ேபார்க்களங்க

ம்; மன்

நிைற ம்

களம் - மைனக்கண்

மாகிய; அைவ - அவற்ைற; வல்ேல

- விைரவாக; கனெவன ம ள நனவின் நல்கிேயான் - கனெவன்

மயங்குமா

நனவின்கண் நல்கினான்; நைசசால் ேதான்றல் - அன் நிைறந்த தைலவன்;
ெப மகன்

ம்;

ழியர்

ழிநாட்டார்க்குப் ெப ந்தைலவனாயவன்; பிணர் ம ப் யாைன

ச க்சைர - ெபா ந்திய ைக ம் ேகா

ைடய யாைனகள் ெசய் ம்; ெச மிகு

ேநான்றாள் - ேபாாில் ேமம்பட்ட வ ய தாைள ைடய; ெசல்வக் க ங்ேகா
வாழியாதன்; என்னா - என் ; தன் ெபயர் கூறிய அளவில்; ெதவ்வர் உயர்குைட
பணித் - பைகவர் தம் ைடய உயர்ந்த ெகாற்றக் குைடையத் தாழ்த்தி வணங்கி;
ெந
நில்லா இவண் வி வர் -ெந
தாழ்க்காமல் தாம் ெசய்தற்குாிய
சிற் க்கைளச் ெசய்

இவண் வரவிடவராதலால்; ல் ைல வஞ்சிப் றமதில் -

அைலக்கும் இைலயில்லாத வஞ்சியாகிய வஞ்கிமாநகாின் மதிற் றத்ைத யைலக்கும்;
கல்ெலன் ெபா ைத மண
ம் - கல்ெலன் ம் ஒைசைய ைடய ஆன்

143
ெபா ைதயாற் மண
ம்; ஆங்கண் - அவ்விடத் ; பல் ர் சுற்றிய கழனி
ெயல்லாம் - விைள ம் ெநல்
ம் பல ழி வாழி - பலவாகிய ர்கைளச் சூழ ள்ள
வயல்கெளல்லாவற்றி
- .

ம் விைள ம் ெநல்

ம் பலவாகிய

கிைண இயக்கி, தந் , அகற்றில் ெபா யர்தன் ேசவ

என்

ழிகள் வாழ்வானாக; எ

இைசப்பின் நனிநன்

எனா, வாழ்த்த இ ந்ேதார் தங்ேகான், கு கல் ேவண் , இரங்கும்,

ரசிேனான்;

ேநாக்கான் நல்கிேயான் ேதான்றல், ெப மகன், ெசல்வக் க ங்ேகா வாழியாதன்
என்னாத் ெதவ்வர் குைட பணித் , நில்லா வி வராத
பல ழி வாழி என் கூட் விைன
ெசய்க.
ஆைமயின் ெவள்ளக ேபால்வ

ன், மண

ம் ெநல்

கிைணப்பைற ெயன்பைத " ஆைம கம் ள்

இயவனாக விசிபிணித் ெதண்கட் கிைணயிற் பிற ம்" (அகம். 356) என்
கூ தல் காண்க. நாற்றிைச ம் பரந்
ேவ

ம்

ெசன்

பிற ம்

காவற்காட்ைடயழித்த ன், " ேவ

பரந்தியங்கி ேவந் ைட மிைளயயல் பரக்கும்" என்றார், தி ந்

ெதாழிற்

பகெடன்ற , தாம் ெசய்தற்குாிய விைனபல ம் நன்கு பயின்றி ப்ப விளக்கி
நின்ற . பகடாகிய திைறெயன இைய ம். பைகப் ல ேவந்தர் பணிந்
நண்பராயினைம ேதான்றத் திைற பகர்ந்தேதா அைமயா . ேசரமா ைடய
நைகப் லவாணர்க்கு நல்குர தீர வழங்குவ ம் ேசரமான் கைழ அவர்
பாடக்ேகட்

ந்

மகிழ்வ ம் ெசய்வெரன்பதாம். நைகப் லவாணர், அறி க்கு

இன்பச்சுைவ நல்கும் லவர், பாணர், கூத்தர் தலாயினார். ம
வார்க்குச்
சீர்த்த ண ம் உைட ந் தந் சிறப்பித்த ன் "ம வவின்னகர்" என்றார். ெபாிய
தப் நராயி ம்தன் கழல் பணிந் திைறத வேரல் தான் ேபர
ைடயனா
ெமன்பைதக் குறித் த் ெதாிவித்த ன், "ெவன்றிரங்கும் விறன் ரசு" என்றார். ஏற்ேபார்
சி ைம ேநாக்கா ஈேவார் தம்தகுதி ேநாக்கிக் ெகா ப்ப மர . என்ேகா, ஆங்கு
அைசநிைல பிணர் ம ப் என் ழி: பிணர் ஆகுெபயராய்க் ைகேமனின்ற .
மைனக்களமர், மைனயிடத்ேத ேசா ம் கூைற ம் ெபற் ப் பணி ாி ம் உழவர்.
ெசல்வக் க ங்ேகா வாழியாதன் ெபயர்கூறக் ேகட்ட அளவிேல பைகேவந்தர் அஞ்சி
ெந
தாழ்த்தா ெபயர் கூறினார்க்கு ேவண் வன நல்கி வழிவி வெரன அவன
ஒளியின் இயல் கூ வார், "என்னாத் ெதவ்வர் உயர்குைட பணித்திவண் வி வர்
மாேதா ெந ேத" என்றார். ல் ைல ெயன் ழி ன்ைம இன்ைம குறித் நின்ற : இ
வஞ்சிமாநகர்க்கு ெவளிப்பைட வஞ்சிநகர்க்கண்ைமயிேலா ம் ெபா ைந
ஆன்ெபா ைந ெயனப்ப ம். க

ர்க்ல்ெவட் ம், (A. R. No. 166 of 1939-7) அதைன

வஞ்சி நகெரன் ம், அமராவதிைய ஆன்ெபா ந்த ெமன் ம் குறிக்கின்றன.
"மண்ணாள் ேவந்ேத நின் வாணாட்கள், தண்ணான் ெபா ைத மண
(சிலப். 28; 125-6) என அ க

ம் உைரப்ப

ஞ் சிறக்க"

காண்க. எனேவ ேசரநாட் வஞ்சி
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தண்ெபா ைநக் கைரயி ம் ெகாங்கு நாட் க்க
ராகிய வஞ்சி
ஆன்ெபா ைநக்கைரயி ம் இ ப்பன ெவன ேவ ப த்தறியேவண் வனவாம்.
ேசரநா ேகரள நாடாய்ச் ெசந்தமிழ் ெமாழி ம் நாட் மக்க ைடய பண்பா கள்
பல ம் திாிந் ேவ பட்ட இைடக்காலத் ச் ேசரநாட் வஞ்சி ம் தண்ெபா ைந ம்
ெபய
த் ெதாியா மைறந்தன. இைடக் காலத்தறிஞர் க
ைரேய ேசரநாட்
வஞ்சியாெமனப் பிறழ ணர்ந்தனர். இ பற்றிய ஆராய்ச்சிக் குறிப்ைபப் "
றநா

ற் ச் ெசாற்ெபாழி கள்" என்ற

ற் (பக். 34-5) காண்க.

விளக்கம்: ெசல்வக்க ங்ேகா வாழியாதன் ெகாைடவழங்கும் தைலவன் பலர்க்குத்
தைலவன் என்ப ம், அவைனக் கிைணப்ெபா நன் பா ச் ெசன்றேபா
ெபா நன

சி ைம ேநாக்கா

இனி

அவன்

வரேவற்ற ம், ெகாைடபல ாிந்த ம்

அவன ஒளியின் சிறப் ம் கூறிப்ெபா ைந மண
ம், ெநல்
ம் பல ழி
வாழிெயன்ப ம் பா ஆதனார் இப்பாட் ன்கட் கூ வனவாகும். இவற் ள்
ற்றத்ேத நின் கிைணப் ெபா நன ெசயைல தற்கண்ேணாதிப் பின்னர்ச்
ேசரமா ைடய ெவன்றி நலத்ைத விாித்ேதா கின்றார். தான் ேசரமாைனப்
பாடவ ம்ேபா தன் கிைணப்பைறக்குப் ப ப்ேபார்ைவ யணிந் ெசம்ைம ற
வந்ததாக ைரத் ச் ேசரமான் பைகப் லத் த் திைறயாகக் ெகாண்ட யாைனகளின்
சிறப்ைப "மா ெகாண்ேடார் மதில்இடறி நீறா ய ந ங்க ள" என் ம், " ம்ெபாறிப்
பைணெய த்தின" என் ம் அைவ தி ந்திய ெதாழில் ாி ம் பயிற்சி ைடயைவ
ெயன்றற்கு, "தி ந் ெதாழிற் பலபக " என் ம் ெபா நன் உைரக்கின்றான்.
அக்காைல அவன் ேவந்தைன ன்னிைலப்ப த்தி ேவந்ேத. நினக்கு நின்
பைகப் லமன்னர் நல்கும் திைறப்ெபா ைளத் தந் ெபா நர், பாணர், கூத்தர் த ய
"நைகப் லவாணர் நல்குரவகற்றி மிகப்ெபா யர்தன் ேசவ " என் வாழ்த்தினான்.
அந்நிைலயில் ஆங்கி ந்த சான்ேறார் பல ம் அவன் ெசயைல நனிநன்ெறன வியந்
அக்கிைணவைன க்கினராக. அவன் இைவேபால்வன் பிற ம் எ த்ேதாதினன். அச்
சான்ேறார் பல ம் அைவயைனத் ம் ெசவி ம் ெநஞ்சம் குளிர இனிதி ந் ேகட்டனர்
என்பான், "நனிநன்ெறனாப் பலபிற வாழ்த்த இ ந்ேதார்" என்
பின் அச் சான்ேறார் ெசன்

இைசக்கின்றான்.

அ ெளா க ேநாக்கிச் சிறப்பித்த ெசயைல, "என்

சி ைமயின் இழித் ேநாக்கான், தன் ெப ைமயின் தக ேநாக்கி" களி ம் மா ம்
நிைர ம் பிற ம் நல்கினன் என் கூ கின்றான். இழித் ேநாக்கற்குாிய சி ைம
என்பால் இ ப்ப ம், தன்தகுதி ேநாக்கற்குாிய ெப ைம ைடயனாதலால் அவன் அ
ெசய்யானாயினன்" என்றான். "விைழயா ள்ளம் விைழ மாயி ம்", என் ம்.
"ேகட்டைவ ேதாட் யாக மீட்டாங்கு அற ம் ெபா
ம் வழாைம நா த்
தற்றக ைடைம ேநாக்கி மற்றதன் பின்னாகும்ேம ன்னிய
த்தல் அைனய
ெபாிேயா ெரா க்கம்" (அகம், 281) என ஆசிாியர் ஓரம்ேபாகியார் உைரப்பதனால்,
ெப ைம தன்தக ேநாக்கற் ெப மகன்" என்றார். இவ்வா பாிசில்ெபற் ச்
ெசல்

ங்கால் பைகவர் எதி ற்

வைளத் க் ெகாள்வாராயின், அவர்க்குச்

ெசல்வக்க ங்ேகா வாழியாதன் ெசய்த சிறப் இஃ

என்றால், அவர்கள் தம
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வணக்கத்தின் அறிகுறியாகத் தம் குைடையப் பணித் ப் பாிசிலைர இனி
வி வெரன்ப .

ெசல்ல

---------388. சி கு

கிழான் பண்ணன்

சி கு கிழான் பண்ணைன இப் பாட்டால் ஆசிாியர் ம ைர அளக்கர்ஞாழலார்
மகனார் மள்ளனார் என் ம் சான்ேறார் பாராட் ப் பா
ள்ளார். பண்ணன சி கு
ேசாழநாட் ல் தி
ழிமிழைலக்கு அண்ைமயில் தி ஞான சம்பந்தரால் ேதவாரம்
பாட்ப்ெபற்ற ராகும். இப் பண்ணைனச் ேசாழன் குள ற்றத் த் ஞ்சிய கிள்ளி
வளவ ம் ேகா ர் கிழா ம் பா
ள்ளனர்.
ேவந்தனான கிள்ளி வளவேன வியந்
பா ம் பாராட் ப்ெபற்றவன் இப்பண்ணன் எனின், இவ க்கு அக்காலத்தில்
தமிழகத்தி
ந் நன்மதிப் மிகப்ெபாிதாம். கிள்ளிவளவைன ஒ காற பா ப் ேபாந்த
ேகா ர் கிழார் அவனால் ெபாி ம் வி ம்பப்ெபற்ற பண்ணன் சி கு யில் உள்ள
பாதிாிமரத்தின் மணத்ைத வியந் , "ைககவள்ளீைகப் பண்ணன்
சி கு ப்பாதிாிகம ேமாதி ெயாண் தல் இன்னைக விற " ( றம். 70)
எனச்ெசால் அவ் வளவைன மகிழ்வித்தார்.
ேவந்த ம் சான்ேறா ம் பாராட் ம்
சிறப் ைடய பண்ணைன ஆசிாியர்மள்ளனார் இப்பாட் ன் கண் பா வாராய்,
இவைன யான் நாேடா ம் பாேடனாயின் நன்றி ெகான்ேறெனன் ம் குற்றம்பற்றி
என் ெப ஞ்சுற்றத்தாைரப் பாண் யன் அ ள் ெசய்யாமல் ஒழிவானாக என்
கூ வ டன் பண்ணன் லவர்க்கு விைள நிலங்கைள விைனப்பக கேளாேட
நல்குவன் என் ம், கிைணவெனா வன் பண்ணன்பாற்ெசன் கிைணெதாட் ப்
பா ப் பரவினானாக அவன வ ைமத் ன்பம் நீங்குமா தன்பால் உள்ள
ெசல்வத்ைதத் தந்தான் என் ம் குறித் ள்ளார். அளக்கர் ஞாழலார் என்றபால
அளக்கர் ஞாழார் என ம் காணப்ப கிற . மள்ளனா ைடய தந்ைதயார் அளக்கர்
ஞாழல் என் சிறப்பித் ப் பா ய ெகாண் அவர் அளக்கர் ஞாழலாெரனப்பட்டா
ெரன் ம் அறியலாம். மள்ளனாெரன்ப இவர இயற்ெபயர். இவர் பா யனவாக
அகத்தில் ஏ ம் கு ந்ெதாைகயில் இரண் ம் நற்றினணயில் ன் ம் றத்தில் ஈ
ஒன் மாகப் பதின் ன் பாட் கள் உள்ளன. ல்ைலக் காலத்ேத பார்ப்பனமகளிர்
ல்ைல மலைரத்தம் கூந்த ல் அணிவெரன் ம், தைலமகெளா த்தியின் நலத் க்கு
உவைமயாக "
கு ணர்ந் தியன்ற வள்ளி" ெயன் ம், ெகால் மைலைய
"ெவல்ேபார் வானவன் ெகால் " ெயன் ம் குறிப்பர். தைலமகன் ஒ வன்
ெபா ள்ேமற் ெசன்ற தன் ெநஞ்ைச ேநாக்கி, "நாள

ெசல ம்

ப்பின

வர ம்,

அாி ெப சிறப்பின் காமத்தியற்ைக ம்" கன ேபாலக் கழி ம் என்ப ம்,
இைவேபால்வன பிற ம் இவ ைடய லைமச் சிறப்ைப விளக்குவனவாம். இப்
பாட் ம் இைடயிற் சில அ கள் சிைதந் ள்ள .
ெவள்ளி ெதன் லத் ைறய விைளவயற்
பள்ளம் வா ய பயணில் காைல
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இ ம்பைறக் கிைணமகன் ெசன்றவன் ெப ம்ெபயர்
சி கு கிழான் பண்ணற் ெபா ந்தித்
தன்னிைல யறி ந னாக வந்நிைல
இ க்க ணிாியல் ேபாக ைடய
ெகா த்ேதா ெனந்ைத ெகாைடேமந் ேதான்றல்
ண்
ற் றடக்ைகயி னாம ப் பாக
ெவல் ம் வாய்ெமாழிப் ல் ைட விைளநிலம்

5

ெபயர்க்கும் பண்ணற் ேகட் ரவன்...
விைனப்பக ேடற்ற ெமழீஇக் கிைணெதாடா
நாெடா ம் பாேட னாயி னானா
மணிகிளர் ன்றிற் ெறன்னவன் ம கன்
பிணி ர சிரங்கும் பீ ெக தாைன

10

அண்ணல் யாைன வ தி
கண்மா றலீஇயெரன் ெப ங்கிைளப் ரேவ.
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-------திைண: அ , ைற; இயன்ெமாழி - சி கு கிழான் பண்ணைன ம ைர
அளக்கர்ஞாழலார் மகனார் மள்ளனார் பா ய .
உைர: ெவள்ளி ெதன் றத் ைறய - ெவள்ளியாகிய மீன் ெதன்றிைசயில் நிற்க;
விைனவயல் பள்ளம் வா ய பயனில்காைல - விைள வயல்க ம் நீர்நிைலக ம்
வற்றிய பயனில்லாத காலமாகிய வற்கடத்தில்; இ ம்பைறக் கிைணமகன் ெசன்றவன் ெபாிய பைறயாகிய தடாாிைய இைசக்கும் ெபா நன் ெசன் ; ெப ம்ெபயர்
சி கு கிழான் பண்ணற் ெபா ந்திய - ெபாிய கைழ ைடய சி கு க்குாியனாகிய
பண்ணைனயைடந் ; தன்நிைல அறி நனாக- தன
வ ைமநிைலையயறிவித்தானாக; அந்நிைல - அப்ெபா ேத; இ க்கண் இாியல்ேபாக
- அவ

ற்ற பசித் ன்பம் நீங்குமா ; உைடய ெகா த்ேதான் - தான் உைடய

ெபா ள்கைளக் ெகா த்தான்; எந்ைத - எங்கள் தைலவ
ெகாைடயால் ேமம்பட்ட ேதான்ற

மாகிய பண்ணன்;

ம்; ெகாைட ேமந்ேதான்றல் ண

ல் தடக்ைகயின் நா

ம ப்பாக - ண்ணிய ற்ெபா ேள ெபாிய ைகயாக ம் நாேவ ம ப்பாக ம்;
ெவல் ம் வாய்ெமாழிப் லவர்க்கு - ெவல் கின்ற வாய்ெமாழியாகிய
களிற்ைற ைடய லவர்கட்கு; ல் ைட விைளநிலம் ெபயர்க்கும் - பண்ணன் ேகட் ர்
ெநல்லாகிய ல்ைல ைடய விைளவயல்கைள நல்கும் பண்ணைனயான்
கூறக்ேகட்பீராக்;...அவன் விைனப்பக ஏற்றம் எழீஇக் கிைணெதாடா - அவ ைடய
உழ விைனக் குாிய எ
கைள ம் ஏற்றத்ைத ம் யாழி ட் ைசத் க் கிைணப்
பைறையக் ெகாட் ; நாெடா ம் பாேடனாயின் - நா ம் பாடா ெதாழிேவனாயின்;
ஆனா மணிகிளர் ன்றில் - நீங்காத ஆராய்ச்சி மணி கட் யி க்கும்
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ன்றிைல ைடய; ெதன்னவன் ம கள் - பாண் யன் வழித்ேதான்றலான; பிணி
இரங்கும் நீ

ெக

தாைன – வாராற்கட்டப்பட்ட

ரசு

ரசு

ழங்கும் ெப ைம

ெபா ந்திய தாைனைய ைடய; அண்ணல் யாைனவ தி - தைலைம ெபா ந்திய
யாைனப் பைடயாற் சிறந்த வ தி; என் ெப ங்கிைளப் ர

கண்மாறலீயர் - என்

ெபாிய சுற்றத்தாைரப் ரத்தற்கு ேவண் ம் அ ைளச் ெசய்யாெதாழிவானாக; எவிைளவயல் பயன்தாரா

.

ெக தற்குப் பள்ளங்கள் நீர்வற் தலா த ன்,

"விைளவயற் பள்ளம் வா ய பயனில்காைல" என்றார். கிைணப் ெபா நைனக்
கிைணமகன் என்ப. ெப ம்ெபயர்ப் பண்ணன் எனஇைய ம்; ெபயெரன்
ஈண் ப்
கழ்ேமனின்ற . கிைணமகன் தக் வ ைமையக் குறிப்பால் உணர்த்திய அப்ெபா ேத
சிறி ம் தாழ்க்கா தான் உைடயவற்ைற வழங்கினைம ேதான்ற "அந்நிைல" ெயனப்
பட்ட ; "அந்நிைலேய ெகட்டான் எனப்ப த என் " (குறள். 967) என்றாற ◌் ேபால.
கடக்ைக ம் ம ப் ம் கூறி அவற்ைற ைடய களிற்ைறக் கூறாைமயின், இஃ
ஏகேதச
வகம். ண்ணிய ற்ேகள்வியாலாகும் அறிவாற் ெசயல் நலம்
சறிப்
த ன் அதைனத் தடக்ைகயாக ம் அறிவாற் ெசயல் நலம் சிறப்
த ன்
அதைனத் தடக்ைகயாக ம் ெசாற்ேபார் வல்லாைர ேவறற்கு நற்க வியாத ன் நாைவ
ம ப்பாக ம் உ வகம் ெசய் ள்ளார். உ தற்ெறாழி ல் நன்கு பயின்ற எ
கள்
விைனப்பக ெடனப்பட்டன. விைனப்பகேடற்ற ேமழி கிைணெதாடா என்ற
பாடத் க்குப் பக ம் ஏற்ற ம் ேமழி ம் பண்ணற்குப் ெப ங்க வியாய் உழ வளம்
ேமம்ப தற்குத த ன் அவற்ைறப் பா வ அவைளப் பா வதா ெமன்ப ெகாண்
"கிைணெதாடாப் பாேடனாயி" ெனன்றாெரனக் ேகாள்க. ஏத் தற்குாியாைர ஏத்தாைம
நன்றி ெகால் ம் குற்றமாத ன் அ குறித் வ தி கண்மா வானாக என்றார். இ
வஞ்சினம், கண்மாறலீயர் - கண்மா க; "அ ள் கண்மாறேலா மா க" (அகம். 144)
என இம் மள்ளனார் கூ வ காண்க.
விளக்கம்: இப் பாட் ன்கண் ஆசிாியர் மள்ளனார் ெதாடக்கத்தில் பண்ணன்
கிைணவ

க்கு வழங்கிய ெகாைடயிைன ம், பின்னர்ப் லவர் கட்குச் ெசய் ம்

ேப தவிைய ம் பா , இ தியில் அவன் நலம் பாராட்ட வழிநன்றிெகான்ற
குற்றத் க்காகப் பாண் யன் தம்பால் அ ள் கண்மா க என் உைரக்கின்றார். வறம்
மிக்க காலத்தில் கிைணவன் சி கிழான் பண்ணைனப் பா ச் ெசன் , "தன்னி்ைல
அறி நனாக அந்நிைல இ க்கண் இாியல்ேபாக உைடய ெகா த்தான்" என்றார்.
"ெவள்ளி ெதன் லத் ைறய விைளவயற் பள்ளம் வா ய பயனில்காைல" என்பைத
எ த்ேதா தலால், சி கு கிழான் பண்ணன் மைழவளத்தால் விைள ம் விைளேவ
விைளேவ வ வாயாக ைடயன் என்ப ெபற்றாம். லவர்கட்கு விைளநிலம்
ெபயர்க்கும் என்ப
லவர்பால் அவன்ெகாண்ட ேபரன் குறித் நிற்கிற . பண்ணன்
உழ த்ெதாழிலால் ெப வளம் ெபற் க் ெகாைடக்கடன் இ க்கும்
க ைடயனாதலால், அவ

ைடய பக ம் ஏற்ற ம் கழ்ந்

பாடப்ப வனவாயின.
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அ ள்ெசய்தற்குாிய வ தி, கழ்தற்குாிய பண்ணைன யான் கேழனாயின், என்
ெப ங் கிைளபால் அ ள்ெசய்யா ெதாழிதல் ெகா ைமயாகாைமயின் அவன் அ
ெசய்க என்றான்.
--------------389. நல்ேலர்

தியன்

தமிழகத்தின் வடெவல்ைலயாக விளங்கும் தி ேவங்கடத்தின்கண் இ ந்
பண்ைடநாளில் அப் பகுதிையயாண்ட ேவந்தர்களான ல் ஆத ங்கன் த ேயார்
வழித்ேதான்றல் இந்த நல்ேலர் தியன். இவ ைடய ன்ேனானாகிய
ஆத ங்கைனப் பா ப் பாிசில் ெபற் ச் சிறப்ெபய்திய கள்ளில்
ஆத்திைரயானெரன் ம் சான்ேறார் ஒ கால் தியைனக் காணச் ெசன்றார்.
அக்காைல ஆத

ங்கன் ெசய்த சிறப்ைப ேயா வாராய், யான் பண்

வந்தி ந்தேபா

இைளயனாயி ந்ேதன்; என்ைன ேநாக்கி, "பிள்ைளப் ெபா ந, ெவள்ளிமீன்
வற ண்டாதற்குாிய திைசக்கட் ெசல் ங்கால் நின்னால் நிைனக்கப்ப வா ள்
எம்ைம ம் மறவா நிைனப்பாயாக" என் ெசால் ேவண் வன நல்கினன்.
அத்தைகய வள்ளிேயான் இன்

யான் ெசன் கூ ம் இடத்தில் இல்ைல; ெசன்றால்

காணமாட்டாத இயல் ைடய

மல்லன்; அவன் இவ்ேவங்கடத் க்கு உாியவன்; என்

கூறி, "நல்ேலர்

தியேன, அந்த ஆத

ங்கன்ேபால நீ ம் எம் பசிப்பிணி தீர

ைடய

நன்கலங்கைள நல்குக; ெப மாேன; நின் ெந மைன ற்றத்ேத நின்மகளிர் சாப்பைற
ழக்கம் ேகளாெதாழிவார்களாக" என் இப் பாட் ன்கண் கூறி ள்ளார்.
ஆத்திைரயனா ைடய கள்ளில் என்
ைரத் "ெதாண்ைட நாட் ப் ழற் ேகாட்டத் க்
குன்றிைக நாட் த் தி க்கள்ளில்" (A.R. 486 of 1926) என்

கல்ெவட் க் கூ கிற .

இவ் ாி ள்ள சிவைனத் தி ஞான சம்பந்தர் "கள்ளின் ேமய அண்ணல்" (119:1) என்
பா னாராகக் கல்ெவட் க் காலத்தவர் தவறாகக்"கள்ளின்" ெமனப்
ெபாறிப்பாராயினர். இதற்குக் கள்

ெரன் ம் ெபயர (A.R. No. 490 of 1928) உண் .

இனி ஆசிாியர் க வன் மள்ளனார் கூ ம் "ெதால் கழ் நிைறந்த பல் ங் கழனிக்,
க ம்பமல் படப்ைபப் ெப ம்ெபயர்க் கள் ர்" (அகம். 253) இஃெதனக் க
உண் . இதற் கிப்ேபா மடவிளாகம் என்ப ெபயர்.

ேவா ம்

நீர் ங்கின் கண்வ ப்பக்
கானேவம்பின் காய்திரங்கக்
கயங்களி ங் ேகாைடயாயி ம்
ஏலா ெவண்ெபான் ேபாகு காைல
எம்
ள் ேமா பிள்ைளயச ெபா ந
என்றீத் தனேன குைசசா ென ந்தைக
இன் ெசன் ெறய் ம் வழிய மல்லன்
ெச ேன காணா வழிய மல்லன்

5
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ன்றைல மடப்பி

யிைனயக் கன் தந்

குன்றக நல் ர் மன்றத் ப் பிணிக்கும்
கல் ழிய வி ேவங்கடங் கிழேவான்
ெசல் ழி ெயழாஅ நல்ேலர் திய
ஆத ங்கன் ேபால நீ ம்
பசித்த ெவாக்கற் பழங்கண் ட

10

சா னன்கல நல்குமதி ெப ம
ஐதக லல்குன் மகளிர்
ெநய்தல்ேக ளன்மார் ெந ங்கைட யாேன.
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---------திைண ம்
உைர:நீர்

ைற

மைவ. நல்ேலர்

தியைனக் கள்ளில் ஆத்திைரயனார் பா ய .

ங்கின் கண் வ ப்ப - நீர் நிைறந்

ெமல்

கற்ே◌◌ால் வ தாக; கான ேவம்பின் காய் திரங்க - காட்
காய்கள்

ற்றா

தா ள்ள பைன ங்கு வற்றிக்
ள்ள ேவம்பி

உலர்ந் ெகட்; கயங் கறி ம் ேகாைடக்காலமாயி

ைடய

ம் - ஆழ்ந்த

நீர்நிைல வற்றிப் பிள ற் க்கிடக்கும் ேகாைடக்காலமாயி ம்; ஏலா ெவண்ெபான்
ேபாகு காைல - ெவள்ளியாகிய மீன் ெதற்கின் கட் ெசன் வறம்ெசய் ம்
காைலயாயி

ம்; பிள்ைளயம் ெபா த - பிள்ைளப்ப வங் கடவாத ெபா நேன;

எம் ம் உள்

ேமா - நின்னால் நிைனக்கப்ப ேவா ள் எம்ைம ம் நிைனப்பாயாக;

என்

ஈத்தனன் - என்

ெசால்

ப் ெப வளம் நல்கினான்; இைசசால் ெந ந்தைக -

கழ் நிைறந்த ெந ய தைகைமயிைன ைடய தைலவன்; இன்
கா

ம் இடத்தில் உள்ளான் அல்லன்; ெச ன் காணா வழிய

காணவியலாத அ ஞ்ெசவ்வி

ைடய

தந்

எய் ம் -

மல்லன் - ெசன்றால்

மல்லன்; - ன்றைல மடப்பி

ல் ய தைலைய ைடய பி யாைன வ ந்த; கன்
ெகாணர்ந் ; குன்றக நல்

ெசன்

இைனய-

- அதன் கன்ைறக்

ர் மன்றத் ப் பிணிக்கும் - குன்ைற ஊரகத்ேத ைடய

நல்ல ாின் மன்றத்ேத பிணித் ைவக்கும்; கல் ழிய வி ேவங்கடம் கிழேவான் கற்களி ேட ேயா யிழி ம் அ விகைள ைடய ேவங்கடத் க்
குாியவனான;ெசல் ழி எழாஅ நல்ேலர்
ெகழாத நல்ேலர்
ஆத

தியேன; ஆத

திய -தன் மனம் ெசல்

ங்கன் ேபால - நின்

ங்கன்ேபால; நீ ம்-;பசித்த ஒக்கல் பழங்கண்

ன்பம் ெகட்;

மிடெமல்லாம் ேசற்ற

ன்ேனானாகிய

ட - பசித்த என் சுற்றத்தா ைடய

சால் நன்கலம் நல்குமதி - சிறப்பைமந்த நல்ல கலன்கைள

நல்குவாயாக; ஐதகல் அல்குல் மகளிர் - ெமல் தாய் அகன்ற அல்குைல ைடய நின்
மகளிர்; ெந ங்கைட ெநய்தல் ேகளன்மார் - நின் ெப மைனயின் ெந ய
ெநய்தற்பைறேய ேகளா ெதாழிவார்களாக; எ-

.

ற்றத்தில்
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ேகாைட மிகுந்த காைல பைன ங்கு நீர்வற்றிக் கற்ேபால் வ தாக ம் கயங்கள்
வற்றி அ ப்பகுதி ெவ த் ப்பிளந் கிடப்ப ம் இயல்பாதலால் " ங்கின்கண் வ ப்ப"
ெவன் ம் "கயங்களி ம்" என் ம் கூறினார். "ஏலா ெவண் ெபான்" என்ற
ெவள்ளியாகிய மீ க்கு ெவளிப்பைட ேபாகு
ெதற்ேககுங் காலம்.
ஆயி
ெகாண்
கூ த

காைல, வறஞ்ெசய்தற்ெபா ட் த்

ம் என்பைதக் காைலக்குங் கூட் க. இதைனப் ேபா
காைல என் பாடங்
ெவள்ளிமீன் ஏைனக் ேகாள்கேளா ேபார்ெசய் ங் காைலெயன் ெபா ள்
ண் . ஆத

ங்கன

ைம ம் தம

இளைம ந் ேதான்ற,

"பிள்ைளயம்ெபா ந" என் குறித்தார். ஈவார்ேமல் கழ்நிற்கு மாக ன் "ஈத்தனேன
இைசசால் ெந ந்தைக" ெயன்றார். ஆத ங்கள் இறந் உயர்ந்ேதா லகில்
இ க்கின்றெனன்பார் "இன்

ெசன்ெறய் ம் வழிய

ெசல் ன் அவைனக் காண்டல் எளி
என ம் ெதாித்தார். இனி ஆத
பிறிேதாாிடத்தி

ம் ஒ

மல்லன்" என ம், அங்குச்

என்பார், "ெச ேன காணாவழிய

ங்கன் ேவங்கடத்தி

மல்லன்"

ம், நல்ேலர் தியன்

காலத்தவராய் வாழ்ந்தவெரன் ம், ஆத்திைரயனார்க்கு

ேவங்கடத்தி ம் திய ர் அண்ைமயில் இ ந்ததாெமன் ம், திய க்கு
ஆத ங்கன் இயல் ெதாிவித்தற்கு "இன் ெசன்ெறய் ம் வழிய மல்லன் ெச ேன
காணாவழிய மல்லன்" என எ த்ேதாதினாெரன்ற
ண் ; ஆயி ம் ஒத்தகாலத்
ஒத்த நிைலயி ள்ள வள்ளிேயாெனா வைளக் காட் ேவெறா வள்ளிேயாைனச்
சான்ேறார் பா ம் வழக்கம் ெதாைக ல்களிற் காணப்படாைமைய ஈண் க் க
தல்
ேவண் ம். "மடப்பி யிைனயக் கன் தந் மன்றத் ப்பிணிக்கும் குன்றநல் ர்"
என்ற , ஆத ங்க ைடய ெந மைன லம்ப அறக்கட ள் அவைன உயர்நிைல
லகிற் ெகாண் ய்த்த ெதன் ம் குறிப்ைபத் தன் ட்ெகாண் நிற்கிற .
இக்குறிப்ைபேய "மகளிர் ெநய்தல் ேகளன்மார் ெந ங்கைடயாேன" என்ற
வற்
த்திநிற்கிற . மனஞ்ெசல் ச்ேசறல்நிைறயாகிய நற்பண்பில்லாதார்
ெசய்ைகயாய் ஒ வற்குச் சி ைமபயக்கு மாத ன் அதைன நாடா ெப ைமக்குாிய
பண் ம் ெசய

ம் நல்ேலர்

தியன்பால் உண்ைம ேதான்ற, "ெசல் ழிெயழாஅ

நல்ேலர் திய" என்றார், ஏர், அழகு; நல்ேலர் என்ற ெப ைம
ர மாகிய அழகு
குறித்ததாம். ெசல்வத் க்குப் பயன் ேசர்ந்ேதார் ன்கண் அஞ்சி அதைனக் க திற்
கைள ம் ெமன்ைம ைடைம யாதல் பற்றி, "பசித்ேதார் பழங்கண் ட நல்குமதி"
என் ம் ஆத ங்கன் பிாிவால் கறங்கிய ெநய்தற்பைற மீள ம் கறங்கலாகாெதன்ற
க த்ைத வற்

த்த

ன், "ெநய்தல் ேகளன்மார்" என் ம், கூறினார்.

வ ப்பத்திரங்கக்களி ம் ேகாைடயாயி
என்

ம், ேபாகு

காைல ம், ெபா ந, உள்

ஈத்தனன், ெந ந்தைக; அல்லன், அல்லன், கிழேவானாகிய

ேமா

திய. நீ ம்,

ஆத ங்கன்ேபால, பழங்கண் ட நன்கலம் நல்குமதி; ெப ம மகளிர் ெந ங்கைடயில்
ெநய்தல் ேகளன்மார் எனக்கூட் விைன
ெசய்க.
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விளக்கம்: இங்ேக குறிக்கப்ப ம் ஆத்ன் ங்கைனப் ேபால, ங்கன் என் ெபயர்
தாங்கிய ேவந்தர்பிற்காலத்ேத ஆந்திரநாட் ல் கு ரந் அரசு ாிந் ள்ளனர் கி.பி.
பதின் ன்றாம் ற்றாண் ல் அன்ேபாதி நா
என்பான் தன் சிறிய தந்ைதயான பாாி
நா
க்கும் சிற்றன்ைன ங்கன் சானிக்கும் நன் ண்டாகக் கல் ர்க்
கங்காதேரசுரர்க்கு எண்ெணயா ம் ெசக்கு நல்கினான் (Nel. Ins. Darsi. 33).
பதினான்காம் ற்றாண் ல் அசனேதவமகாராயர் காலத்தில் உண்டான
கல்ெவட்ெடான் , அவ ைடய தந்ைதயார் ங்கேதவமகாராயெரன் ம், அசனேதவர்
மகன் ெபய ம் ங்கராயெரன் ம் கூ கிற . கி.பி. பதிைனந்தாம் ற்றாண் ல்
குண் ர் சில்லாவி ள்ள ஓங்ேகால் தா காைவச் ேசர்ந்த க பார்த்தி பகுதியில்
ர ங்கள் என்ெறா ேவந்தன் இ ந்தாெனன் ம், அவன் மகன் ர அமலன்
(அபலன்) என்பான் பிரமகுண் ைகெயன் ம் ஆ கடெலா கலக்குமிடத்தி ள்ள
ேகாசம்பி நகரத் ேவதியர்க க்கு நிலம் வழங்கினாெனன அவ் ர்க்
கல்ெவட்ெடான் . (Nel. Ins. O.55pp 988-90) கூ கிற . ெகாண்ட ட ெரட்
ேவந்த ள் அன்னேவமன் என் ம் ேவந்தன் தன் உடன்பிறந்தவ ம் நல்லன்
என் ம் ேவந்த ைடய பட்டத்தரசி மான ேவமசானி ெயன்பவட்கு நன்றாக
ந ப் ராண ேவமா ரத்ைதப்பிரமதாயமாகச் ெசப்ேப

ங்கண்

நல்கி ள்ளான். (Ep. Ind. Vol.

III. பக். 286-92)
இப் பாட் ற்கூறப்பட்ட குன்றகநல் ர் என்ற ெதாடர்நலங் கண்ட சான்ேறார்
ழற்ேகாட்டத் ெரான்றற்குக் குன்றகநல் ர் என் ெபயாிட் வழங்கினெரன ம்
அ ேவ பின்
ழற்ேகாட்டத் க் குன்றக நாட் க்குத் தைலைம ராகக்
ெகாள்ளப்பட்டெதன ம், பின்னர் அக்குன்றகநல் ர் குன்றிைக நாெடனக்
கல்ெவட் க்களில் குறிக்கப்ப வ தாயிற்ெறன ம் க
தற் கிட ண் . நல்ேலர்
தியன் காலத்ேத ஆத ங்க ம் பிறிேதாாிடத்தில் வாழ்ந் சிறந்தி ந்தானாயின்,
அவைன உவமங்கூ வ ேவற் ைம ணர் க் கிடந்தந் ந்ைம விைளவியாெதனத்
ெதாிதல் ேவண் ம். பி யிைனயக்கன்ைறக்ெகாணர்ந் மன்றத் ப் பிணிக்கும்
ெசயைலக் கல்லாடனா ம் "கைற ய மடப்பி காணத்தலறக் களிற் க்
கன்ெறாழித்த வைகயர் க

சிறந்த க ங்கான் மராஅத் க் ெகா ங்ெகாம் பிளந் ,

ெப ம் ெபாளி நற ெநாைட நல் ற் த

தல் பிணிக்கும், கல்லர் விைளயர்

ெப மகன் ல் , வியன்றைல நன்னாட் ேவங்கடம்" (அகம். 83) என்
ஒப் ேநாக்கத் தக்க . கல்லாடனா ம் ேவங்கட நாட்டவெரன்ப

கூ வ

"தண் ளிபலெமாழிந்" ( றம். 391) ெதனவ ம் அவர் பாட்டால் ெதளியப்ப கிற .
--------------
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390. அதியமான் ெந மான் அஞ்சி
இப் பாட் னால் ஒளைவயார் அதியமான

ெகாைடநலத்ைதக் கிைணப்ெபா நன்

ஒ வன் கூற்றில்ைவத் ச் சிற்பபிக்கின்றார். இதன் கண் ெபா நன் ஒ வன், ல்ைல
நிலத் ஆயர் தம்மிற் கூ ெய க்கும் விழ க்களம்ேபால் அணிசிறந் விளங்கும்
அதியமான் ெப மைனைய அவன்பால் அன் ைடயார் எளி ெசன்றைடதல்
கூ ேமயன்றி ேவ பட்ட ேவந்தர் ேசறல் அாி ; அ மிக்க காவ ைடயெதன்
கூ கின்றான். ஒ நாள் அவன் அதியமான தக ர்க்குச் ெசன் அன்றிர
அவ ைடய மைன ற்றத்ேத நின் தன் தடாாிப் பைறையக் ெகாட்
அதியமா ைடய கைழப் பா நின்றானாக, அதியமான் அப்ெபா ந ைடய
அ க்ேகறிப் பீறிய உைடையக் கைளந் கள் ம் அ சி ம் ெவண்கலத்திற்றந்
உண்பித்தான்; பின் அவ்வதியமான் அவ
ெநல்

ம் ெபான்

க்கும் அவ

ம் ெகா த்தான். அவற்ைறப்ெபற்

"பலெபா நர் எம்பால் நின்

டன் வந்த சுற்றத்தார்க்கும்
மகிழ்ந்த அப் ெபா நன்,

வ த் ம் பசித் ன்பத்ைத வான ம் அறித்தில" என்

வ ந் கின்றனர்; ேவந்தனாகிய அதியமான் உளனாதைல அவர் அறிந்திலராதல்
அவைனக் கண்டறிந்திலராதல் ேவண் ம் என் இப் பாட் ன்கட் கூ கின்றான். இப்
பாட் ன் இைடேய சில அ கள் சிைதந் விட்டன.
அறைவ ெநஞ்சத் தாயர் வள ம்
மறைவ ெநஞ்சத் தாயி லாளார்
அ ம்பலர் ெச ந்தி ெந ங்கான் மலர்கமழ்
விழவணி வியன்கள மன்ன ற்றத்
தார்வலர் கு கி னல்ல காவலர்
கனவி ங் கு காக் க
ைட வியனகர்
மைலக்கணத் தன்ன மாடஞ் சிலம்பெவன்
அாிக்குரற் றடாாி யிாிய ெவாற்றிப்
பா நின்ற பன்னா ளன்றி ம்

5

ெசன்ற ஞான்ைறச் ெசன் படாிரவின்
வந்ததற் ெகாண்ட ெந ங்கைட நின்ற
ன்றைலப் ெபா ந னளியன் றாெனனத்
தன் ைழக் கு கல் ேவண் ெயன்னைர
நீர்ப் பாசி யன்ன ைடகைளந்

10

தி மல ரன்ன
ம க் ெகாளீஇ
மகிழ்தரன் மரபின் மட்ேட யன்றி ம்
அமிழ்தன மரபி
ன் ைவ ய சில்
ெவள்ளி ெவண்கலத் ட்ட லன்றி
ன் ர்ப் ெபாதியிற் ேசர்ந்த ெமன்னைட

15

இ ம்ேப ெராக்கல் ெப ம் லம் பகன்ற
அக நைன ேவங்ைக கண் டன்ன

20
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பக த ெசந்ெநல் ேபாெரா நல்கிக்
ெகாண் ெப ெகன் ேறாேன ண் ைற
மைலயல ரணி ந் தைலநீர் நாடன்
கண்டாற் ெகாண் மைன தி ந்த வாழ்த்தி...
வானறி யலெவன்ப ர பசி ேபாக்கல்
அண்ணல் யாைன ேவந்தர்
உண்ைமேயா வறியலர் காண்பறி யலேர.

25

------------திைண ம்

ைற

மைவ. அதியமான் ெந மானஞ்சிைய ஒளைவயார் பா ய .

உைர: அறைவ ெநஞ்சத் ஆயர் - அறம் ாி ம் ெநஞ்சிைன ைடய ஆயர்க
வள ம் மறைவ ெநஞ்சத் ஆய்இலாளர் - ெப கு கின்ற மறம் ெபா ந்திய

ம்;

ெநஞ்சத்திைன ைடய சி கு யில் வாழ்பவ ம் கூ ெய க்கும்; அ ம்பலர் ெச ந்தி
ெந ங்கான் பலர் கமழ் விழவணி வியன்கள மன்ன - அ ம் மலர்ந்த ெச ந்தி த ய
மரங்கள் ெசறிந்த ெந ய காட் டத் மல ம் க்களின் மணம் கம ம் விழாவாற்
ெபா
ம் அகன்ற மன்றத்ைதெயாத்த; ற்றத் - ெந மைன ற்றத்தின்கண்;
ஆர்வலர் கு கினல்ல காவலர் கனவி ம் கு காக் க
ைட வியனகர் அன்பராயினார்க்கன்றி மா ெகாண்ட ேவந்தராயினார்க்குக் கனவின்கண் ம்
ெசன்

ேசர்தற்கியலாத காவைல ைடய அகன்ற நகாின்கண் குந் ; மைலக்கணத்

தன்ன மாடம் சிலம்ப-மைலகளின் கூட்டத்ைதெயாத்த மாடங்கள் எதிெரா க்க; என்
அாிக்குரல் தடாாி இாிய ஒற்றி - என அாித்த ஓைசையச் ெசய் ம் தடாாிப்ைற
கிழி ம்ப

யைறந் ; பன்னாள் பா

நின்றதில்ைலயாக ம்; ெசன்

நின்ற( ) அன்றி ம் - பன்னாள் பா

ஞான்ைறச் ெசன்

படர் இரவில் வந்ததற்ெகாண்

-

ெசன்ற நாளில் அன்ைறய இர ப் ேபாதிேல வந்த ெகாண் ; ெந ங்கைட நின்ற
ன்றைலப் ெபா நன் அளியன் என - நம ெந மைன ன்றி ல் நின் பா ம்
ல் ய தைலைய ைடய ெபா நன் அளிக்கத்தக்கவன் என் ; தன்

ைழக் கு கல்

ேவண் - யான் தன்பால் அ குவ குறி்த் ;என் அைர
நீர்ப் பாசி அன்ன உைட
கைளந் -என் இைடயி
ந்த பைழைமயான நீர்ப்பாசிேபால் சிதர்ந்தி ந்த
ஆைடைய நீ்க்கி; தி மலர் அன்ன
த்தாைட ெகா த்
த ம்

ம

ெகாளீஇ -அழகிய பகன்ைற மலர் ேபான்ற

ப்பித் ; மகிழ்தரல் மரபின் மட்ேடயன்றி ம் - களிப்பிைனத்

ைறைமயிைன ைடய கள்ேளா ம்; அமிழ்தன மரபின் ஊன் ைவய

சில் -

அமிழ் ேபாற் சுைவ ைடய ஊன் ைவயேலா கூ ய ேசாற்ைற; ெவள்ளி
ெவண்கலத் ஊட்டலன்றி ம் - ெவள்ளியாலாகிய ெவள்ளிய கலத்ேத ெபய்
உண்பித்தேதா ;

ன்

ர்ப் ெபாதியில் ேசர்ந்த - ஊர்க்கு

ன்னிடமான மன்றத்தில்

தங்கியி ந்த; ெமன்ைட இ ம்ேபெராக்கல் ெப ம் லம் அகற்ற - தளர்ந்த
நைடயிைன ைடய ெபாிய சுற்றத்தார் என் பிாிவால் உண்டாகிய தனிைமப்
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ெப ம் யைரப் ேபாக்க; அக நைன ேவங்ைக

கண்டன்ன - ேதனால் உள்ளிடம்

நைனந்த ேவங்கைப◌் ைவக் கண்டாற்ேபான்ற; பக த ெசந்ெநல் ேபாெரா நல்கி உழெவ
கைளக் ெகாண் உ
வினளவித்த ெசந்ெநல்ைல இப்ெபா ைளப்
ெபற் க்ெகாள்க என் ெசால் க் ெகா த்தான்; உண் ைற மைல யலர் அணி ம்
தைலநீர் நாடன் - நீர்ெகாள் ம் ைறக்கண் மைலயிடத் ப் த்த க்கைளக்
ெகாணர்ந் ெதா க்கும் தைல நீரால் வளம் ெபா ந்திய நாட்ைட ைடயவன்; கண்டால்
மைனெகாண் தி ந்த வாழ்த்தி - அவைனக் கண்டால் மைனயிடத்ேத அைழத் ச்
ெசன் அவ ைடய தி ந்திய அ கைள வாழ்த்தி வணங்கி; .......... அ பசி ேபாக்கல்
வான் அறியல என்பர் ............. எம்ைம வ த் கின்ற பசிையப் ேபாக்குதற்கு மைழ ம்
அறிந் மைழ ெபய்யாதாயிற்ெறன்பார்; அண்ணல் - யாைன ேவந்தன் உண்ைம
யறியலர் காண்பறியலர் - தைலைம யைமந்த யாைனைய ைடய ேவந்தனாகிய
அதியமான் உளனாதைல யறியாதவ ம் அறிந் ம் அவைனக் கண்டறியாதவ ம் எ .
ஆனிைரகைளக் காத்ேதாம் ம் ஆயர்கைள "அறைவெநஞ்சத்தாயர்" என்றார்.
அ க

ம், "ஆகாத் ேதாம்பி யாப்பய னனிக்கும் ேகாவலர் வாழ்க்ைக

ெகா ம்பா ல்ைல" (சிலப். 15:120:1) என்றார். வளர்தல் மிகுதல். ஆயில், ஆய்ந்தஇல்;
ெபா ளின்ைமயாற் சி ைம ற்ற இல்லம் என்றவா . விழாக்காலங்களிற் பலவைகப்
க்களால் மைனகைள ம் மன்றங்கைள ம் ஒப்பைனெசய் தா ம் சூ
இன்

தலால், எங்கும்

க்களின் ந மணம் நில வ பற்றி "அ ம்பலர் ெச ந்தி

ெந ங்கான் மலர்கமழ் விழவணி வியன்களம்" என் ம், வழிவணி
ம்
இயல்பாகேவ தன்கண்ெகாண்ட ற்றெமன் சிறப்பித்தற்கு "விழவணி வியன்கள
மன்ன ற்றம்" என் ம் சிறப்பித்தார். ெந ங்காற் ெச ந்திெயன
இையப்பி மைம ம். இன்பர்க்ெகளிைம ம் அல்லார்க்கு அ ைம ம்
உைடயெனன்பைத அவன் நகர்ேமல் ைவத் "ஆர்வலர் கு கினல்ல காவலர்
கனவி ங் கு காக் க
ைட வியனகர்" என்றார். ேகா யர்ந்த மாடங்கள்
நிைறந்தி ப்ப பற்றி மைலக்கணம் உவமம் கூறப்பட்ட . ெசன்ற ஞான்ைறச் ெசன்
படர் இரெவன்ற , பகற்ேபாதில் அவ
மன்றத்ேத தங்கிப் பகற்ேபாைதக் கழித்
ெகாட் த்தைலவன் கழ்பா வ

க்குச் ெசன் ஊர்க்கு ன்ேன ள்ள
இரவின் கைடயாமத்ேதகிைணப் பைற

கிைணப்ெபா நர் ெசயன் ைறயாதல் பற்றி,

பாிசில்தர நீட் யா விைரந் தந்தைமேதான்ற, "பா நின்ற பன்னாளன்றி ம்"
என்றான். பசித் வ ந் ம் வ ைமக் ேகாலத்தில் ெபா நைனக் காணப்ெபாறா
உண்
ம், உைட ந் தந் சிறப்பித்த அதியமான் உள்ளத்தின் வள்ளன்ைம நலத்ைத
எ த்ேதாதினார். தி மலெரன்ப ஈண் ப் பகன்ைற மலைர. "ேபா விாி பகன்ைறப்
மலரன்ன, அகன் ப க ங்கம்" ( றம். 393) என் பிற ம் கூ தல் காண்க.
நீர்ப்பாசிக்கு
ைம கூறிய அதன் ெமன்ைம மிகுதி ணர்த்தற்கு.
ைமைய
நீர்க்ேகற்றி,
நீெரன்ற
நீாிற் பாசிபடாைம பற்றிெயன் கூற ெமான் .
தன் ைடய ஒக்கல் பசியால் ெம ந் நடக்கும் வ யிழந்தி க்குமா விளங்க.
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"ெமன்னைட ெயாக்கல்" எனற்◌ான். ெநல்விைள க்குப் பக

இன்றியைமயாைமயின்,

"பக த ெசந்ெநல்" என்றார்; "பக நடந்த கூழ்" (நால . 2) என்பர் பிற ம்.
மைலயினின்றிழி த ம் நீர் தற்கண் மைலய யிற்கிடநத் நாட் ற் பா ங்கால் அதன்
ைம குன்றாைமபற்றித் தைலநீர் எனப்பட்ட . ேவந்தனாகிய அதியமான
உண்ைமையயறி ம் திற ம் அறிந்த வழி அவைனக் கண்டறி ந் திற ம் இல்லாதாேர
தம் பசித் ன்பத்ைதப் ேபாக்குதற்கு மைழேமற்பழி ற் வர் என்பார்
"வானறியலெவன்பர் அ பசி ேபாக்கல் அண்ணல் யாைன ேவந்த ண்ைமேயா
வறியலர் காண்பறியலேர" என்றார். "பாாி ெயா வ மல்லன் மாாி
ண்டீண்
உலகு ரப் ப ேவ" ( றம். 107) என்
வியன்கண் மன்ன

கபிலர் கூ வ

ஈண்

ஒப் ேநாக்கத்தக்க .

ற்றத் , வியனகர், மாடம் சிலம்ப, தடாாி ஒற்றி, பா நின்ற

தன்றாக, ெகாண் , என, கு கல் ேவண் , கைளந் , ெகாளீஇ, ஊட்டலன்றி ம்,
ஒக்கல் லம்பகற்ற, நல்கி, ெப க என்ேறன், நாடன், அறியல ம் காண்பறியல ம்
என்பர் எனக் கூட் விைன
ெசய்க.
விளக்கம்: அதியமான் ெகாைடநலத்ைதக் கிைணப்ெபா நன் ஒ வன் கூற்றில்
ைவத்

ஒளைவயார் அறி

த்திகின்றாராக ன்,

தற்கண் அதியமான

வியனகர்

மாடச்சிறப் க் கூ கின்றார்; பின் அதியமான் தன் ெந ங்கைட நின் பா ம்
கிைணவைன வரேவற்ற நலத்ைத ெய த்ேதாதி அவன் நல்கிய ெப வளத்ைத
விாித் ைரத் இ தியில் அவைனக் கண் பாிசில் ெபறா வ ைம ற் வ ந் ம்
ஏைன இரவலர் ெபா ட் ப் பாிந் சில கூறி
க்கின்றார். அதியமான வியனகர்
ஆய ம் சி கு மறவ ம் ேசர்ந் ெசய் ம் க்கமழ் பிழாக்களம்ேபால்
கண்

க்கினியகாட்சி வழங்கும் என்பார், "அறைவ ெநஞ்சத் தாய ம்... வியன்கள

மன்ன ற்றத் " என் ம், அதன் காவற் ெப ைமையக் "காவலர் கனவி ங் கு காக்
க
ைட வியனகர்" என் ம் கூறினார். ஏைனப் ரவலர் பால் கினணப்ெபா நர்
ெசன்றால், பன்னாள்நின்

அவைரப்பா வர்: பின்னேர அவர் பாிசில் தரப்ெப வர்;

அவ்வாறன்றிச் ெசன்ற நாேள பாிசில் நல்கப்ெபற்றைம ேதான்ற, "பா நின்ற
பன்னாளன்றி ம் ெசன்ற ஞான்ைறச் ெசன் படர் இரவின் வந்ததற்ெகாண் "
என்றான், அவன் தந்த ெகாைடயிைன,
"அக நைன ேவங்ைக
ெகாண் ெப

ம

கண்டன்ன, பக த

ம் பட் ம் அ சி
ெசந்ெநல் ேபாெரா

ம் நல்கி
நல்கிக்

ெகன்ேறாேன" என்றவர், இரவலர் பலர், "அ பசி ேபாக்கல் வான்

அறியல என்பர்; அண்ணல் யாைனேவந்தன் உண்ைமேயா அறியலர் காண்பறியலர்"
என வ ந் வ கண் பாிந் கூ கின்றார். இவ் வண்ணம் பாிசில்ெபற்ற
கினணப்ெபா நன் மகிழ்ந் கூறவ ெபா ளாக ஒளைவயார் அதியமான் சிறப்ைபத்
தாம் ேநாிற் கண்டவாேற ைரத் ள்ளார்.
--------------
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391. ெபாைறயாற் கிழான்
ெபாைறயா என்ப ேசாழநாட் ல் கடற்கைரயி ள்ள ேதா ர். இதைனப்
றந்ைதெயன் ம் சங்கச் சான்ேறார் ம வி வழங்குப். விாியிணர்ப் ன்ைனயங் கானற்
றந்ைத" (அகம். 100) என வ தல் காண்க. கி.பி. பத் ப் பதிேனாராம்

ற்றாண் ல்

இப் ெபாைறயா , கு ம் ர் நாட் த் ேதவதானமான தி விைடக்கழிக்குப் (A. R. No.
267 of 1925) பிடாைகயா (A. R. No. 234 of 1925) வழங்கிவந்தி க்கிற .
அப்பகுதியில் இரண்டாம் இராசராசன் காலத்தில் குன்றத் நாராயணன் என்பவனால்
வடெமாழி ேவதாந்தக் கல் ாி ெயான் (A. R. No. 276 of 1925) நி வப்
ெபற்றி ந்த . இந்நாளில் அப்பகுதி கல்வி மணம்குன்றா வளஞ்சிறந் விளங்குவ
ஈண் க் குறிக்கத்தக்க . இப் ெபாைறயாற் கிழான் ெபாியன் எனப் ப வன்.
"நற மதி ழி க்ைக நற்ேறர்ப் ெபாியன், கட்கமழ் ெபாைறயா " (நற்:131) என் ம்,
"பா நர்த்ெதா த்த ைகவண்ேகாமான் பாி ைட நற்ேறர்ப் ெபாியன்" (அகம். 100)
என் ம் ஆசிாியர் உேலாச்சனார் கூ தல் காண்க. ஆகேவ லவர் பா ம் கழ்
பைடத்த ெபாியன். பா ம் பணிேமற்ெகாண்ட லவர் பாணர் ெபா நர்
தலாயினார்க்குப் ேபராதர
ாிந் வாழ்ந்த ெப ந்தைகெயன்ப ெதளிவாகிற .
இவன்பால் ஒ கால் ஆசிாியர் கல்லாடனார் வந் பாிசில் ெபற் ச் ெசன்றார்.
கல்லாடனார் ெதாண்ைட நாட் ன் வட பகுதியில் உள்ள கல்லாடெமன் ம்
ஊாில்வாழ்ந்த சான்ேறாராதலால் ஒ
ைற அவர் தம் ைடய ேவங்கடநா
வற்கடத் ம் வ த்தம் மிகப்ெபறேவ,தம் ைடய சுற்றத்தா டேன ேசாழநாட் க்கு
வந்தார். ேசாழநாட் ப் ெபாைறயாற் கிழானான ெபாியைனப் பண் ம் ஒ
ைற
கண் அவனால் சிறப்பிக்கப்ெபற் ள்ளாராதலால் ேநேர ெபாைறயாற் க்கு வந்
ேசர்ந்தார். அவைரக் கண்ேடார் ன்ேப அவர் வந்தவராத ன், அவர நிைலைமைய
ணர்ந் ெபாியைனச் ெசன் கா மா அறிவித்தனர். அவர்கள் கண்ேடார் ன்ேப
அவர் வந்தவராத ன், அவர
கா

மா

நிைலைமைய

ணர்ந்

ெபாியைனச் ெசன்ற

அறிவித்தனர். அவர்கள் ெபாியன் மனக்ேகாைள நன்குணர்ந்தவராத ன்,

கல்லாடனா ம் ெபாியைனக் கண்டார்,அவன் உயர்ந்த உண ம், சிறந்த உைட ம்
தந் அவைர ம் அவர் சுற்றத்தாைர ம் ஆதாித்தான். அதனால் ெப மகிழ் ெகாண்ட
கல்லாடனார் "ெப ம், நீ நின் ெச மனனக்கண் நின் காத
கண் யில்வாயாக; அஃதாவ

டேன இனி

பசி ம் பிணி ம் பைக ெமன்றிவற்றால் நாடாள்வார்க்

குண்டாகும் மனக்கவைல நினக்கு உண்டாகா ெதாழிக" என்ப , வானம்
ெசவ்வியறிந் மைழெபாழிய "வயல்கள் ேவ ஆயிரமாக வினளக" என்
யின் ற்றார். இந்நிகழ்ச்சி இப்பாட்டாய் உ க்ெகாண் விளங்குகிற .

வாழ்த்தி

இதனிைடேய ம் சில அ கள் சீர் சிைதந் ள்ளன. ெசந்தமிழ் மக்கட்குண்டான சீரழி ,
அரசியல், வாணிகம் சமயம், ச தாயம்
ைறயி

ம்

ைழந்

த

ய

ைறகேளாேட நில்லா

எத் ைணக் ேகட் ைனச் ெசய் ள , காண்மின் :

இலக்கியத்
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தண் ளி பலெபாழிந் ெதழி யிைசக்கும்
விண் வைனய விண்ேடாய் பிறங்கல்
க ற யர்ந்த ெநல் ன் மகிழ்வரப்
பக த ெப வளம் வாழ்த்திப் ெபற்ற
தி ந்தா ாி பரந் படக் ெகண்
அாிய லார்ைகய ண் னி வக்கும்
ேவங்கட வைரப்பின் வட லம் பசித்ெதன
ஈங்குவந் தி த்தெவன் னி ம்ேப ெராக்கல்
தீர்ைக வி க் ம் பண்பின்
கு

5

நனந்தைல
ர் வினவ ன்...
ன் ம் வந்ேதான் ம ங்கில னின் ம்
அளிய னாக ற் ெபா த னிவெனன
நின் ணர்ந் தறி ந ெரன் ணர்ந் கூறக்
காண்கு வந்திசிற் ெப ம மாண்டக

10

இ நீர்ப் ெப ங்கழி ைழமீ ன ந் ம்
ைதந்த வியம் தாஅஞ் ேசக்கும்
ைதந்த ன்ைனச் ெச நகர் வைரப்பின்
ெநஞ்சமா காத னின்ெவய் ேயாெளா
ன் யில் ெப கதில் நீேய வளஞ்சால்

15

ளிபத னறிந் ெபாழிய
ேவ யாயிரம் விைளகநின் வயேல.

20

------------திைண: அ . ைற ; கைடநிைல. ெபாைறயாற்
கல்லாடனார் பா ய .
உைர: தண் ளி பலெபாழிந்
பலவற்ைற ம் ெசாாிந்

எழி

ேமகங்கள்

கிழாைனக்

இைசக்கும் - தண்ணிய நீர்த் ளிகள்
ழங்கும்; விண்

மைலேபான்ற வானளாவிய குவியலாய்;

க ற

அைனய விண்ேதாய் பிறங்கல் -

யர்ந்த ெநல் ன் - உச்சி

ண்டாக

யர் றக் குவித்த ெநல்லாகிய; ப கத ெப வளம் மகிழ்வர வாழ்த்திப்ெற◌்ற எ
களின் ேப ைழப்பால் உண்டாகயி ெப ம்ெபா ைள மகி்ழ்ச்சி மிக வாழ்த்திப்
ெபற்றைத; தி ந்தா

ாி பரந் படக் ெகண்

ண்டாகப் பரக்குமா
உட

ண் ; இனி

- தி ந்தாத ஊன்கறிையச் சி சி

ண் த் ; அாியல் ஆர்ைகயர் உண்

உவக்கும் - மிக ம் இன்

பசித்ெதன - ேவங்கட நாடாகிய வடநா
இ ம்ேபெராக்கல் - இங்ேக வந்

- கள்

ண்ேபார்

ம்; ேவங்கட வைரப்பின் வட லம்

வறங்கூர்ந்ததனால்; ஈங்குவந்தி த்த என்

தங்கிய என் ெபாிய சுற்றம்; தீர்ைக வி க்கும்

பண்பின் - இந்நாட் னின் ம் நீங்குதைலக் ைகவி ம் பண்பிைன ைடயவாய்;
கு நனந்தைல
ர் - பழங்கு கள் நிைறந்த அகன்ற இடத்ைத ைடய
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ாின்கண்; .............வினவ ன் - .............ேகட்டலால்; இவன்
ம ங்கிலன் - இவன்

ன்

ம் வந்ேதான்

ன்ேப ம் இங்ேக வந்தவன் ெபா ள் இல்லாதவன், ெபா நன் -

கினணப் ெபா நன்; ஆக ன் இன்

ம் அளியன் என - ஆதலால் இப்ெபா

ம்

அளிக்கத் தக்கவன் என் ; நின் உணர்ந்தறி நர் என் உணர்ந் கூற - நின்பால்
ெந ங்கிப் பயின் நின் உள்ளக் கிைடைய யறிந்த சான்ேறார் என் நிைலைமயிைன
நன்குணர்ந்த எனக்கு அறிவிக்க; ெப ம் கழியிடத்ேத ழவி மீன் பி த் ண்
ைதந்த வியம் தாஅம் ேசக்கும் - ெந ங்கிய விைய ைடய தா ெவன்

ம்;
ம்

ள்ளினம் தங்கும்; தைதந்த ன்ைனச் ெச நகர் வைரப்பின் - தைழ ெசறிந்த
ன்ைனகைள ைடய ெச விய நின் ெந மைனயின்கண்; ெநஞ்சமர் காதல்
நின்ெவய்ேயாெளா - ெநஞ்சமர்ந்த காதைல ைடய நின்னால் வி ம்பப்பட்ட
மைனவி டன்; இன் யில் ெப கதில் நீ - இனிய உறக்கத்ைத நீ ெப வாயாக;
வளஞ்சால் பதன் அறிந்
ளி ெபாழிய - ெநல்வளம் நிைற ம் ெசவ்வியறிந்
மைழெபாழிய; நின்வயல் ேவ
விைளக எ- .

ஆயிரம் விைளக - நின் வயல்கள் ேவ

விண் , மைல. விண்ேடாய் பிறங்கெலன்ற

ஈண்

ஆயிரமாக

ெநற்குவியன் ேமற் . "விண்

வைனய ெவண்ெணற் ேபார்வின்" (ஐங். 58) என் பிற ம் கூ வ காண்க.
ெநல்லாகிய ெப வளம் ெபற்றைவ என இைய ம். தி ந்தா ாி - தி ந்தாத ன்:
அதைனத் தி த் மா

கூ வார், "பரந் படக் ெகாண் " ெயன்றார்,

ாி, ஊன்;

"ெவண்ணிண ாி" ( றம். 93) என்ப காண்க. ேவங்கட வைரப்பாகிய வட லம் என
இையக்க. எழி இைசக்கும் விண் . பிறங்கால் ெநல் ன் ெப வளம் ெபற்ற ெகண்
உண் இனி வக்கும் ேவங்கட வைரப் பின் வட லம் என இைய ம்.
வற ண்டாகியவழி மக்கட்குப் பசிப்பிணி நின் வ த்தம் பயக்குமாக ன் "பசி்த்ெதன"
என்றார்; தீர்ைக, நீங்குதல். தீர்ைக வி க்கும் பண்பினவாகிய

கு ெயன இையத்

"வழங்குவ உள் ழ்ந்தக் கண் ம்" (குறள். 95) நீங்காத பண்பிைன ைடய பழங்கு
ெயன் ைரத்த மாம். நின் வள்ளம்ைமைய ம் என் இன்ைமைய ம் நன்குணர்ந்த
சான்ேறார் கூறக்ேகட் நின்பால் வந் ள்ேளன் என்பார், "நின் ணர்ந்தறி ந
ெரன் ணர்ந் கூறக்காண்கு வந்திசின் ெப ம்" என்றார். தாைவ ஒ வைக நாைர
என்பர். இைல ம்
ம் ெசறிந் கண் க்கினிய காட்சி வழங்கும் ன்ைன
"தைதந்த ன்ைன" ெயனப்பட்ட . நாட் ல் பசி ம் பிணி ம் பைக ம் இல்வழிேய
ேவந்தர்க்கு இன் யில் எய் த ன், அப் பசி தலாயின இலவாகுக என்பார்
"இன் யில் ெப கதில் நீேய" என்றார். என்ற யா ம் ேவண் வன் ெபற்
ஒக்க டன் இனி வாழ்ேவனாக என்றவாறாம். ேவ யாயிரம் விைளக நின்வயல்
என்ற , பகுத் ண்

பல்

யிேராம் ம் நல்லறம் ெந

பசித்ெதன. இ த்த ஒக்கல், வினவ ன் என, உணர்ந்

நிலவற்கு. வட லம்
கூற, காண்கு வந்திசின;

ெப ம, வைரப்பின் ெவய்ேயாெளா இன் யில் ெப க. ளிெபாழிய, வயல் விைளக
எனக்கூட் விைன
ெசய்க. தில்: விைழவின்கண் வந்த .
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விளக்கம்: கைடநிைலயாவ "கடற்பைட" ( றம். 382) எனத் ெதாடங்கும் பாட் ன்
உைர விளக்கத்தின்கட் கூறப்பட்ட . இப்பாட் ன்கண் ஆசிாியர் கல்லாடனார்
ேவங்கடநாட் ன் ெபா
ஒக்க

வியல்ைப எ த் ைரத் , அந்நாட் னின் ம் தாம்

டன் ெபாைறயாற் க்கு வரேநர்ந்த காரணத்ைத, "ேவங்கடவைரப்பின் வட லம்

பசித்ெதன, ஈங்குவந்தி த்த என் இ ம்ேபெராக்கல்" என் குறித் ள்ளார். இன் ம்
வட லம் பசித்ெதனப் பல்லாயிர மக்கள் ேசாழநாட் ல் வந் தங்கியி ப்ப
கல்லாடனார் கூற்ைற வற்
த் கிற . ெபாைறயாற் வாழ்நர், வட லத்தினின் ம்
வந்தி க்கும் தம் ைடய ஒக்கைல உண்
ம் உைற
ந் தந இனி ேபணிப்
ரப்பதால் அவர்கள் தங்கள் வட லத்ைத நிைனந் ெசல் ங்க த்ேத இலராயினர்
என்ப பட, "தீர்ைக வி க்கும் பண்பின்
கு " என் குறிக்கின்றார். நின்ைன ம்
என்ைன ம் நன்குணர்ந்த சான்ேறார் என்வ ைகைய நினக்கு அறிவித்தாராக. அ ேவ
பற் க்ேகாடாக யான் நின்ைனக் காணவந்ேதன்: எனக்கு ேவண் வன தந் யான்
ெசன்

இனிதி த்தற்கு அ

வாயாக என ேநர்நின்

நாவாற் கூறமாட்டாராய்,

"ெச நகர் வைரப்பில் ெநஞ்சமா காதல் நின்ெவய்ேயாெளா

இன் யில் ெப கதில்

நீேய" என் ம், "ேவ யாயிரம் விைளகநின் வயேல" என் ம் கூ கின்றார்.
இக்குறிப்பறிந்த ெபாைறயாற் கிழான் வ ைம ேநாய் ெகாண் வ ந்தாவண்ணம்
ெப வளன் நல்கி அவைரச் சிறப்பித்தாெனன்ப ெபறப்ப கிற .
--------------392. அதியமான் ெபாகுட்ெடழினி
அதியமான்ெந மான் அஞ்சியின் மகன் ெபாகுட்ெடழினி. இவன் அதியமான்
உயிேரா
க்கும்ேபாேத தந்ைதக்குத் ைணயாய் நின் அரசிய ல்
ஈ பட்
ந்தான்.அதியமானால் ெபாி ம் ஆதாிக்கப் ெபற்ற ஒளைவயார்பால்
எழினிக்கும் ேபரன் ண் . அவைனப் பன் ைற ம் பா ப் பாிசில் ெபற்றவர்
ஒளைவயார். ஒ கால் அவர் ெபாகுட் ெடழினியின் தக ர்க்குச் ெசன்றி ந்தேபா
அவன் ெசய்த சிறப்ைபப் ெபா நன் ஒ வன் எழினியின் ெப மைனயின் ற்றத்தில்
வி யற் காைலயில் நின் தன் ஒ கண் மாக்கிைண ெயன் ம் பைறையக் ெகாட் ப்
"பணிந் திைறெச த்தாத பைகமன்னர் அரண்கைளக் கடந் ெசன் அவைர
ெவன்

க ைதேயர்

ேபார்க்களத்ைத

ட் ,

ழ்ந்த

ரர் உடற்கு தி ேதாய்ந்

ெவள்வரகும் ெகாள்

ஈரம் லராத

ம் வித் ம் மறம்மிக்க ேவந்ேத, நீ

வாழ்வாயாக" என் பா நின்றானாக,அப்ெபா ேத பாசிேபாற்பீறிக்கிடந்த அவன
உைடையக்கைளந்
ண்
ல் ஆைடெயான் தந் அவைன
ப்பித் க் களிப்
மிக்க ேதறைலப் ெபாற்கலத்திற் ெபய் அவ ம் அவெனா ேபாந்த அவன்
சுற்றத்தா ம் உண் ேதக்ெகறி மள ந் தந் வி ந் ெசய்தான் என் பா
ள்ளார்.
மதிேயர் ெவண்குைட யதியர்ேகாமான்
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ெகா ம் ெணழினி ெந ங்கைட நின்றியான்
பசைல நிலவின் பனிப வி யற்
ெபா களிற் ற வழி யன்ன ெவன்ைக
ஒ கண் மாக்கிைண ெயாற்
ெகாடாஅ
உ ெக மன்ன ராெரயில் கடந்
நிணம்ப கு தி ெப ம்பாட்டீரத்
தணங்குைட மரபி னி ங்களந் ேதா ம்
ெவள்வாய்க் க ைதப் ல் னம் ட்

5

ெவள்ைள வரகுங் ெகாள் ம் வித் ம்
ைவக ழவ வாழிய ெபாிெதனச்
ெசன்றியா னின்றெனனாக வன்ேற
ஊ ண் ேகணிப் பகட் ைலப் பாசி
ேவர் ைர சிதாஅர் நீ்க்கி ேநர்கைர

10

ண்
ற் க ங்க டீஇ ண்ெமனத்
ேதட்க ப் பன்ன நாட்ப ேதறல்
ேகாண்மீ னன்ன ெபாலங்கலத் தைளஇ
ஊண் ைற யீத்த லன்றி ங் ேகாண் ைற
வி ந்திைற நல்கி ேயாேன யந்தரத்

15

த ம் ெபற லமிழ்த மன்ன
க ம்பிவட் டந்ேதான் ெப ம்பிறங் கைடேய.

20

----------திைண ம்
பா ய .

ைற

மைவ. அதியமான் மகன் ெபாகுட் ெடழினிைய ஒளைவயார்

உைர: மதிேயர் ெவண்குைட அதியர் ேகாமான் குைடைய

மதி ேபான்ற ெவண்ெகாற்றக்

ைடய அதியர் ேவந்தனான்; ெகா ம் ண் எழினி - வைளந்த மாைல

யணிந்த எழினியி

ைடய; ெந ங்கைட யான் நின்

ற்றத்திேல யான் நின் ; பசைல நிலவின் பனிப
ெசாாி ம் வி யற்காலத்ேத; ெபா களிற்

- ெப மைனயின் ெந ய
வி யல் - இள நில

அ வழி யன்ன - ேபார்யாைனயின்

அ ச்சுவ ேபால் வட்டமான; என் ைக ஒ கண் மாக்கிைண ஒற்
ைகயி
ந்த ஒ
ஆெரயில் கடந்
வஞ்சியா

திக ம் பனி

- என்

கண் மாக்கிைணைய யைறந் ; ெகாடாஅ உ ெக மன்னர்
- திைற ெகாடாத உட்குப் ெபா ந்திய மன்ன ைடய அாிய மதிைல

ெபா தழித் ; நிணம்ப

கு தி ெப ம்பாட் டீரத்

- தைச ம் கு தி ந்

ேதாய்ந்த ெக க்கா ண்டாகிய ஈரம் ெபா ந்திய; அணங்குைட மரபின்
இ ங்களந்ேதா ம் - ன்பந்த ம் ெதய்வங்க ைற ம் ைறைமயிைன ைடய
ெபாிய ேபார்க்களந்ேதா ம்; ெவள்வாய்க் க ைதப் ல் னம்
வாைய ைடய க ைதயாகிய ல் ய நிைரையப்

ட்

ட்

- ெவள்ளி

; ெவள்ைள வரகும்
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ெகாள்

ம் வித் ம் - கவ

ம் குைடேவ

ம் ேவந்ேத; ைவகல் உழவ - இைடயறாத

ேபாராகிய உழைவச் ெசய் ம் ேவந்ேத; ெபாி
என்

பா க் ெகாண் ; ெசன்

வாழிய என - நீ ெந

யான் நின்றெனன் ஆக - ெசன்

வாழ்வாயாக

யான் அவன்

ற்றத்ேத நின்ேறனாக; அன்ேற - அப்ெபா ேத; ஊ ண்ேகணிப் பகட் ைலப்
பாசிேவார் ைர சிதாஅர் நீக்கி - ஊரவர் நீர்ெகாள் ம் ேகணியிற் படர்ந்த ெபாிய
இைலைய ைடய பாசியின ேவர்ேபாற் கிழிந்த உைடையக் கைளந் விட் ;
ேநர்கைர ண்
ற் க ங்கம் உடீஇ - ேநாிய கைரைய ைடய ண்ணிய
லானியன்ற உைடையத் தந்

உ ப்பித் ; உண்ெமன - உண்மிெனன் ; ேதட்க ப்

பன்ன நாட்ப ேதறல் - ேதளின
ேகாள்மீன் அன்ன ெபாலங்கலத்

க ப் ப்ேபால் நாள்படப் ளிப்ேபறிய கள்ைள;
அைளஇ -ேகாளாகிய மீன் ேபான்ற

ெபான்வள்ளத்திற் ெபய் ; ஊண் ைற ஈத்தல் அன்றி ம் - உண்
அளிப்பதன்றி; ேகாள் ைற வி ந்

ைறப்ப

இைற நல்கிேயான் - ெகாள்வார் ெகாள்

ைறயில் வி ந்தாய் எம்ைம இ த்தி
அப் றத்ததா ள்ள நாட்

ம்

ண்பித்தான்; அந்த ரத்

ம்

- கடற்கு

ள்ள; அ ம் ெபறல் அமிழ்தம் அன்ன- ெபறற்காிய

அ தம்ேபான்ற; க ம் இவண் தந்ேதான் - க ம்ைப இந்நாட் ற்குக்
ெகாண் வந்தவ

ைடய; ெப ம் பிறங்கைட - ெபாிய வழித்ேதான்றல் எ -

.

அதியமான் கு யினைர அதியர் என்ப; பாண் யர் கு ப்பிறந்தாைரப்
பாண் ெரன் ம் ெதாண்ைடமான் கு யிைனரத் ெதாண்ைடயெரன் ம்
வழங்குவ ேபால. மார்பிலணி ம் ஆரம் வைளந் கிடத்த ன் ெகா ம் ண் என்றார்.
"விளங்குமணிக்ெகா டம் ண்ஆய்" ( றம்.130) என வ தல் காண்க. இ ள் மயங்கிய
இளநிலவிைனப் "பசைல நில" ெவன்றார். கிைணப்பைறயின் கண்
வட்டமாயி ந்த ன் யாைனயின் அ ச்சுவட்ைட உவமம் கூறினார்.
"ெப ங்களிற்ற யின் ேறான்

ெமா கண், இ ம்பைற" ( றம். 263) என்

பிற ம்

கூ வர். எழினி, ஆெரயில் கடத்தற்குக்காரணம் கூ வார் "ெகாடா உ ெக

மன்னர்"

என்றார், ேப ம் கூளி ம் வி ம் மிடமாதல் பற்றி "அணங்குைட மரபின் இ ங்கள்"
ெமனப்பட்ட ெதன் மாம். பைகவர் நாட்ைட ெவன்ற ேவந்தன் க ைதேயர் ட்
அந்நாட்ைடப் பாழ் ெசய்வ
ல் னம்

பண்ைடேயார் ேபார் ைற; "ெவள்வாய்க் க ைதப்

ட் ப், பாழ் ெசய்தைனயவர் நனந்தைல நல்ெலயில்" ( றம். 15) என்பர்

பிற ம். ெவள்ைள வரகு, கவ , ெகாள்; குைட ஒ வைக ேவலமரம். நாேடா ம்
இச்ெசயேல நிகழ்த் தல்பற்றி. "ைவக ழவ" எனச் சிறப்பித்தார். கிழிந்த ஆைடக்குப்
பாசிேவைர உவமம் கூ தல் இயல் ; "பாசிேவாின் மாெசா

குைறந்த,

ன்னற் சிதா

அர்" (ெபா ந 153-4) என ஆசிாியர் டத்தாமக்கண்ணியார் ெமாழிவ காண்க.
நாட்பட்ட ேதறல் களிப் மிகுதியால் தன்ைன ண்டார்க்குப் ெப மயக்கம்
விைளத்தலால் அதைன விதந்ேதாதினார். நாண்மீனி ம் ேகாண்மீன் ெபாிதாதலால்
அதைனப் ெபான் வள்ளத் க்கு உவமம் ெசய்தார். ஊண் ைற உண்டற்குாியவற் ள்

162
தைல ம் இைட ம் கைட மாக உண்
ெகாள்வைக யறிந்

பைடக்கும்

ேபணி ம்" ( றம்.99) என்

ம்

ைற; ேகாண் ைற - ெகாள்ேவார்

ைற; க ம் இவண் தந்த ெசய்திைய "அமரர்ப்

ம் றப்பாட் ற் குறித்திர த்தைலக் காண்க. எழினி

ெந ங்கைட நின் , யான் மாக்கிைண ெயாற்

, வாழிய ெபாிெதனச் ெசன்

நின்றெனனாக, அன்ேற, க ம்பிவண் தந்ேதான் பிறங்கைடயாகிய அவன் சிதாஅர்
நீக்கி, க ங்கம் உடீஇ, ேதறல் அைளஇ, வி ந்திைற நல்கினாெனனக் கூட்
விைன
ெசய்க.
விளக்கம்: ேசலம் மாநாட் ன் வடபகுதி ம் ைமசூர் நாட் ன் ேகாலார் நாட் ப்
பகுதி ம் ேசர்ந் ஒ காலத்திற் கங்கநாெடன வழங்கிற் . *இப்பகுதிைய
இைடக்காலச்ெசாழர் ைகப்பற்றி இதற்கு 'நிகாி ேசாழமண்டல’ ெமனப் ெபயாிட்
வழங்கினர். ேசலநாட் ன் வடபகுதிைய அதியான் +தக ைரத் தைலநகராக்கிக்
ெகாண் பண்ைட நாளில் ஆட்சி ெசய் வந்தனர். தக
க்கு இப்ேபா த ம ாி
என்ப ெபயர். இைடக்கால அதியமான்கள் ேசாழர்க்குப் பணிந் அவர்கீழ்க்
கு நிலமன்னராயி ந்தனர். அக்காைல இவ்வதியமான்கள் கன்னடைர ெவன்
கழ்ெபற்றி ந்தனர். இவர்கைளக் கன்னடநாட் க் கல்ெவட் க்கள் அதியமா # எனக்
குறிக்கின்றன. பிற்கால அதியமான்களான எழினி, வி காதழகிய ெப மாள்
த ேயார்கள் தம்ைமச்ேசரர் கு க்குாிய ெரன்ேற $ கூறிக்ெகாள்வாராயினர்.
கல்ெவட் லாகாவினர் ேசரமான் தக ெரறிந்த ெப ஞ்ேசர
ம்ெபான்ற
அதியமாைன ெவன் அவன தக ைரக் ைகப்பற்றிக் ெகாண்டதனால், @
அதியமான்கள் ேசரர்கு யினராதல் கூடாெதனக் க
கின்றனர்.
---*Mysore Gazetteer Vol. l.P. 3 4. # EP. Ind Vol. Vl. P. 33
+Bom. Gazetteer Vol. II. P. 495. $ EP. Ind. Vol. Vl. P. 332.
@பதிற்
----------* பண்ைட நாைளச்ேசரர் ேசாழபண் யர், தனித்தனிேய தத்தம் கு யிற் பிறந்

தம்

நாட் ன் ஒ பகுதியி
ந் ஆட்சி ெசய்ேதா டேன ேபார் உடற்றியி த்த ன்,
அதனால் அவர் கு ேவ பட்டவராகக் க
வ கிைடயா . ஆதனால்
அதியமான்கள் என் ேம ேசரர் கு க்கு உாியவ ெரன்ப
ணிவான ெசய்தியாகும்.
இனிப்பாண் யன் ெந ஞ்சைடய ைடய ெசப்ேபெடான் + "மாயி ம்ெப ம் னல்
காவிாி வடகைர, ஆயிர ேவ யயி ர் தன்னி
ஓ

றங்கண்டவன் ஒ

கவர்ந்த ம்,பல்லவ

ம், கழி ாி

ந் திகழ்ேவலதியைன

ைட மணித்ேதர்,ஆடல்ெவம்மா வைவ டன்
ங் ேகரள

மாங்கவற்குப் பாங்காகிப், பல்பைடெயா

பார்ெஞளியப் பவ்வெமனப் பரந்ெத ந் , குடபா

ங் குணபா

ம

கவந்
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விட்

ப்ப, ெவல்பைடெயா

ேமற்ெசன்றங், கி வைர

மி பா

மிடெரய்தப்

பைடவி த் க், குடெகாங்கத்தடன் மன்னைனக், ெகால்களிற்ெறா ங்
ெகாண் ேபாந் , ெகா யணி மணி ெந மாடக் கூடன்மதி லகத் ைவத் ம்" என்
கூ வதனால், ெந ஞ்சைடயன் பராந்தகன் காலத்தில் அதியமான் ஒ வன்
பல்லவைர ம் ேகரளைர ம் ைணெகாண் பாண் யேனா ெபா
ேதாற் க்
கூடல் நகாில் சிைற ற்றாெனன் அறிகின்ேறாம். ஆயி ம் இப் ேபாாில்
மீெகாங்ெகனப்ப ம் ேமைலக் ெகாங்குநாட் ேவந்த ம் கலந்தி த்த ன்,
அதியமான்கள் இக்காலத்ேத ெகாங்குநா
ற் ம் கழ்ெகாண் விளங்கினெரன்ப
ெதளிவாகிற . ேசலநாட் நாமக்கல்
ள்ள அரங்கநாதர் ேகாயில்
கல்ெவட்ெடான்

(8) அதியமான் கு ையக் குறிப்பிட் , அங்குள்ள கற்குைகைய

"அதிேயந்திர விஷ கிரகம்" என் குறிப்பதால், அதியமான்களின் கு வரலா
தமிழகத்தில் பல ற்றாண் கள் ெதாடர்ந் வந்தி த்தைலக் காணலாம். இதன்
விாிந்த ெசய்திைய இவ் ைரகாரர் எ திய "அதியமான் ெந மான் அஞ்சி" என்ற தனி
ற் கண் ெகாள்க.
---* M. EP. R. for 906 Para. 34. + Madras Museum Plates of Jatila varaman(8) R. R.
No. 7 of 1906.
இதன்கட் கிைணப்ெபா நன் ெசன்

ெபாகுட்ெடழினிைய யைடந்

பா

வாழ்த்திய வைர ஒ பகுதி ம், எழினியின்ெகாைட நலம் ஒ பகுதி ெமன இ
பகுதிகள் உண் . இரண் ம் கிைணவன் கூற் க்கேள யாம். தற்பகுதியின்
ெதாடக்கத்ேத எழினிைய எ த் ைரக்கும் கிைணவன், அரசியல் நடாத் ம்
உயர்கு யிற் பிறந்தவன் எழினிெயன்றற்கு "மதிேயர்... எழினி" என்றான், எழினியின்
ெந மைன ற்றம் ெசன்ற பின்பனிக் காலத் த் ேதய்மதிப்பக்கத் வி யற்கால
ெமன்ப விளங்க, "பாசைல நிலவின் பனிப வி யல்" என்றான். விைனேமற் ெசன்ற
தைலவர் விைன
த் வந் மைனக்கண் உைற ம் ேபாதாக ன் அப்ேபாதில்
விைன
"ெகாடா

த்த மார்பிைன ெய த்ேதாதிப் க ம் க த்தால், விைன ாிந்த ெசயைல,
ெக

மன்னர்...வாழிய ெபாிெதன"எ த்ேதாதி வாழ்த்தினான்.

எழினி,வி யற்ேபாதில் வந் தன்விைன ெவன்றி கூறி வாழ்த்திய கினணவ
உாியெதா

த்தாைட தந்

க்கு

உ ப்பித் , நாட்பட்ட ேதறைலப் ெபான் வள்ளத்திற்

ெபய் தந்தானாக அதைனப் பாராட் , "ஊ ண்...நல்கிேயாேன" என்றான்.
ெகா ப்பவன் ெகாைடநலம் ஏற்ேபான ஊண் ைற ம் ேகாண் ைற ம் அறிந்
ெசய்வெதன்ப ெகாைடக்கடன் இ க்கும் கு ப்பிறந்தார்க்ேக இனி
அைமவதாக ன், "ஊண் ைற யீத்த லன்றி ம் ேகாண் ைற வி ந்திைற நல்கி
ேயாேன" எனப்பாராட் , அவன்

ன்ேனார் ேவற்

நாட் னின் ம் க ம்
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ெகாணர்ந்த வரலாற்ைறக் குறி்த் , "அந்தரத் அ ம்ெபற லமிழ்தமன்ன க ம்பிவண்
தந்ேதார் ெப ம் பிறங்கைடேய" என்
கழ்ந்ேதாதினான்.
---------393. ேசாழன் குள ற்றத் க்

ஞ்சிய கிள்ளிவளவன்

கு ந்ெதாைகயிற் காணப்ப ம் "ெகாங்குேதர்வாழ்க்ைக" என்ற பாட்ைடப் பா ய
இைறயனாாின் ேவ ப த்த இப் பாட்ைடப் பா ய சான்ேறார் நல் ைறயனா
ெரனப்ப கின்றார். இவர் பா யனவாக ேவ பாட் க்கள் இல்ைல. இப்பாட் ம்
கிைணப்ெபா நன் ஒ வன் வ ைமயாக ெப வாட்ட ற் ச் ேசாழன் குள ற்றத் த்
ஞ்சிய கிள்ளிவளவைனப் பா ப்பாிசில் ேகட்குங் கூற்றாக அைமந் ள்ள .
இதன்கண் கிைணப்ெபா தன் ஒ வன் வ ைம மிகுந் தன்ைனப் ரப்ேபார்
எங்ேக ம் உளேரா எனத்ேத ஒ வ ங் கிைடக்காைமயால் வ ந்தித்
கிள்ளிவளவைனயைடந் நிகழ்ந்த கூறி, "அண்ணேல, நின் நல் ைச நிைனந்
நின்பால் வந் ள்ேளன்: என் சுற்றம் உண ெகாண் பன்னாட்கள் ஆகின்றன. நிணம்
விரவிய ேசா ம், பகன்ைற மலர்ேபான்ற ெமல் ய ஆைட ந்தந் எம்ைம
ஆதாித்தல்ேவண் ம். யாங்கள் நின் ைடய தி வ ையப் பரவி வாய்வாள்வளவன்
பன்னாள் வாழ்க என வாழ்த்திப் பா ேவாம் என் கூறி ள்ளான்.
பதி தற் பழகாப் பழங்கண் வாழ்க்ைக
கு ெந ந் ைணெயா கூர்ைம த ற்
கு
ைற பா ெயாய்ெயன வ ந்தி
அடனைச மறந்தெவங் குழிசி மலர்க்கும்
கடனறி யாளர் பிறநாட் ன்ைமயின்
வள்ளன் ைமயிெனம் வைரேவார் யாெரன
உள்ளிய ள்ளேமா ைலநைச ைணயா
உலக ெமல்லா ெமா பாற் பட்ெடன
மலர்தா ரண்ணனி னல் ைச ள்ளி

5

ஈர்ங்ைக மறந்தெவ னி ம்ேப ெராக்கல்
கூர்ந்தெவவ் வம்விடக் ெகா நிணங் கிழிப்ப
ேகாைடப் ப த்தி
நிைற ெபய்த
ைடப் பண்ட மிைடநிைறந் தன்ன
ெவண்ணிண ாி ய ள நா ற

10

ஈன்ற வரவி னா
க் க க்குெமன்
ெதான் ப சிதாஅர் வர நீக்கிப்
ேபா விாி பகன்ைறப்
மல ரன்ன
அகன் ம க ங்க டீஇச் ெசல்வ ம்
ேக ன் நல்குமதி ெப ம மாசில்

15

மதி ைர மாக்கிைண ெதளிர்ப்ப ெவாற்றி

20
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ஆ மக ெளால்க ெலாப்ப வா க்
ேகாைட யாயி ங் ேகாேட ெவா க்கத் க்
காவிாி ரக்கு நல்நாட் ப் ெபா ந
வாய்வாள் வளவன் வாழ்ெகனப்
பீ ெக

ேநான்றாள் பா கம் பலேவ.

25

------திைண ந் ைற மைவ. ேசாழன்
நல் ைறயனார் பா ய .
உைர: பதி

ள ற்றத் த்

ஞ்சிய கிள்ளி வளவைன

தற் பழகாப் பழங்கண் வாழ்க்ைக - ெதாடக்க

ன்ப வாழ்க்ைகயில்;கு

ெந ந்

ைணெயா

கூர்ைம

த ன் - இைளய ெந ய

ைணயாகிய மைனவி டேன மதி ட்ப ம் ெக தலால்; கு
கு ேதா ம்
ைநந்

ைறேய ெசன்

தேல பழகி யறியாத
ைற பா

-

பா ;ஒய்ெயன வ ந்தி - ஈேவாாின்ைமயின் மிக ம்

வ ந்தி; அடல் நைச மறந்த எம் குழிசி மலர்க்கும் - ேசா

சைமத்தற்கண் உள்ள

வி ப்பத்ைத மறந்த எம் ைடய மட்பாைனைய நிமிர்த் ச் கைமக்கச் ெசய் ம்; கடன்
அறியாளர் பர க்கடைனயறிந்தா

ம் ெசல்வர்; பிற நாட் ன்ைமயின் - பிற

எந்நாட்
ம் இலராதலால்; வள்ளன்ைமயின் எம் வைரேவார் யார் என - இரப்பார்க்கு
இல்ெலன்னா ெகா க்குந் தன்ைம ைடைமயால் எம்ைம எற் உத ேவார் யா ளர்
என் ; உள்ளிய உள்ளெமா

- நிைனந்த ெநஞ்சத் டேன; உைலநைச

வ ந் தற் ேக வான வி ப்பம்

ைணயா -

ைணயாக; உலக ெமல்லாம் ஒ பாற் பட்ெடன -

உலக வாழ்விற்குாிய வளங்கெளல்லாம் ஒாிடத்ேத ண்டானாற்ேபால; மலர்தார்
அண்ணல் நின் நல் ைச உள்ளி - மலர்களால் ெதா க்கப்பட்ட மாைல யணிந்த
தைலவனாகிய நீ உள்ளாெயன அறிந் நின் ைடய நல்ல கைழ நிைனத் ;
ஈர்ங்ைக மறந்த என் இ ம்ேபெராக்கல் - உண் ைகயீரமாதைலத் றந் வ ந் ம்
ெக மா ; ெகா நிணம் கிழிப்ப - ெகா விய ைனத் ண்டாக்கி; ேகாைடப் ப த்தி
நிைற ெபய்த - ேகாைடயிற் ெகாண்ட ப த்தியினின் நீக்கிச் சுகிர்ந்த
பஞ்சியான

நிைறயத் திணித்த;

பண்டம் மிைடந்

ைடப் பண்டம் மிைட நிைறந்தன்ன - ெபாதியாகிய

நிைறந்திரந்தாற்ேபால; ெவண்ணிண

ன் ண்டங்கைளக் ெகா த்

உண்பித் , நா

ாி அ ளி - ெவள்ளிய

ற ஈன்ற அரவின் நா

க் க க்கும் -

ஈ தற்குாிய ெபா
எய்த ட்ைடயீன்ற பாம்பின நாவின் வ ைவப்ேபால; என்
ெதான் ப சிதாஅர் வர நீக்கி - பழைம ற் க் கிழிந் பிள பட்ட என் பீறிய
உைடைய ற்ற ம்நீக்கி; ேபா
பகன்ைறயின்
ஆைடெகா த்

விாி பகன்ைறப்

ப் ப் ேபான்ற; அகன்

ம

ப்பித் ; ெசல்வ ம் ேக ன்

மலர் அன்ன-அ ம்பி மலர்ந்த

க ங்கம் உடீஇ - அகல ம க்கப்பட்ட
நல்குமதி - ெசல்வத்ைத ம்

குைறயாவளவிற் ெகா ப்பாயாக;ெப ம - ெப மாேன; மாசில் மதி ைர மாக்கிைண
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ெதளிர்ப்ப ெவாற்றி -கைல குைறவில்லாத
பைறெயா க்க இைசத் ; ஆ மகள் ஆ
ெதா ங்குவ

ேபால்;ேகாைடயாயி

மதியத்ைதெயாக்கும் தடாாிப்
ஒல்கல் ஒப்ப - ஆ

மகள் ஆ

யிைளத்

ம் - எல்லாம் பைசயற்ெறா ங்கும்

ேகாைடக்காலம் வந்தேபா ம்; ேகாடா ஒ க்கத் க் காவிாி ரக்கும் நன்னாட் ப்
ெபா ந - தப்பா நீெரா குதைல ைடய காவிாியா பா ம் நல்ல நாட் க்குத்
தைலவேன-; வாய் வாள் வளவன் வாழ்க என - தப்பாத வாட் ைடைய
வளவன் வாழ்வானாக என் ; பீ ெக

ைடய கிள்ளி

ேநான்றாள் பல பா கம் - ெப ைம

ெபா ந்திய நின் வ ய தாைளப் பல ப

ம் பா ேவாம்; எ -

.

வாழ்க்ைக ெதாடங்கிய நாண் தல் வ ைமத் யர் கண்டறியாைம விளங்க,
"பதி தற் பழகாப் பழங்கண் வாழ்க்ைக" எனப் பட்ட . பதிதல், ஈண் த்
ெதாடக்கத்தின் மற் .கு ெந ந் ைணேயன்றவிடத் க் கு ைம இளைம ம்,
ெந ைம கால ம் குறித் நின்றன. மைனவிையக் கு ெந ந் ைணெயன்றான்.
கூர்ைம, அறிவின்

ட்பம். சீாிய மதி ட்ப ைடயார்க்கும் வ ைம அந் ட்பம் ம ங்கச்

ெசய்த ன், "கூர்ைம த ன்" என்றார் கு
ைற பா ெயன்ற . ஏ
ேவளாண்மக்கள் இல்லந்ேதா ம் பா ஊண்ெபற் வாழ்தைலக் குறித்
"ஏாின் வாழ்நர் கு
என்

ைற காஅ,

பிற ம் கூ தல் காண்க. கு

இடனாவதன்றி, இரவாைம பயந்

ழிரந் ண்

வா ம்
நின்ற .

ம் உயவர் வாழ்க்ைக" ( றம். 375)

ைற பா யிரத்தல், ேமன்ேம
தம்மில் இ ந்

தம

ம் இரத்தற்ேக

பாத் ண்

ம் தைகைம

பயவானமயின் ஒய்ெயன வ ந்தி ெயன்றான். குழிசிைய மலர்த்தலாவ , அாிசி
தலாயின இன்ைமயால் சைமத்தற்ெறாழில் நிகழாைமயின் கவிழ்த் ைவத்தி க்கும்
மட்பாைனைய, அவ்வாிசி

தலாயின ெபற்றவழிச் சைமத்தற்கு நிமிர்த்

அ ப்ேபற் வ , இல்லார இன்ைம தீர்ப்ப உைடயார்க்குக் கடன் என்பதைம
யறிந்ெதா கும் ெசல்வைர ஈண் க் கடனறியாளெரன்றார். தம நாட் ல்
இல்லாைமைய ணர்த் தலால் பிறநாட் ல் அவர் இல்லாைமைய விதந் "பிற
நாட் ன்ைமயின்" என்றார். உைல க் ேக வாகிய நைச உைல
நைசெயனப்பட்ட .ஆகெவன்பதன் ஈற்றகரம் விகாரத்தாற் ெறாக்க .உலகியல்
வாழ்க்ைகக்கு ேவண் ம் வளெமல்லாம் ஓாிடத்ேத ஒ ங்கு உளவாதல் இாிதாதலால்இ
"உலகெமல்லாம் ஒ

பாற்பட்ெடன்" நிைனந்

வ பவாதலால், யான் நின்பால்

வ ேவனாயிேனன் என்பான், "மலர்தா ரண்ணல் நின் நல் ைச ள்ளி"
வ ேவனாயிேனன் என்றான். உலகம் - ஈண் உலகியல் வாழ்க்ைகக்கு ேவண் ம்
வளம் குறித் நின்ற ; வளமாவ , உண்
ம் உைட ெமன இரண்டாகி
யடங்குெமன்றறிக. உள்ளியதனால் ஒக்கல் பிறைர இரத்தைலக் ைகவிட் ஈர்ங்ைக
மறப்பதாயிற் . கிழித்ெதனற்பால

கிழிப்ப ெவன வந்த . கிழித்தல், சூட் க்ேகாலாற்

குத்திச் சுட் த் ண்டாக்குதல். ப த்தி
, ப த்தினின் ம் எ த் க்ெகாட்ைட நீக்கிச்
சுகிரப்பட்ட பஞ்சு. ப த்தியினின் ம் வி பட்ட ப த்தி டாயிற் . ட்ைடயீன்ற
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பாம்பின் நா ெபாி ம் பாம் பிள பட் க் காட் ெமன்ப. ஈ
ேபாேத நம்பி

ட்ைடயீ

ம் என்பார், "நா

பிறந்தான்" (சீவக. 10.) என்
வ ைமத்

தற்குாிய நாெளய்திய

ற ன்ற வர " என்றார். "நா

ற்

நம்பி

பிற ம் கூ தல் காண்க. ெசல்வமில்வழி ெயய் ம்

ன்பத்ைத நன்கு கண்

க்கின்றானாத ன், ெசல்வ ம் ேக ன்றி நல்குமதி

ெயன ேவண் னான். மதிக்கு மாசு, கைல குைற . ஆ கள் ஆ ெயால்குவ
ேகாைடயில் எப்ெபா
ம் வா வதங்குெமன வறிக. இைடயறாத

ேபாலக்

நீெரா க்குைடயதாக ன், காவிாிையக், "ேகாடா ெவா க்கத் க் காவிாி" என்றார்.
வளவன் நல்கியவழித்தான் ெசய்யக் கூ ய
பீ ெக

இ

ேநான்றாள் பா கம் பலேவ" என்றான்.

ெவன்பான், "வளவன் வாழ்ெகனப்
த ன், வ ந்தி, உள்ளெமா ,

நைச ைணயாக, ஒ பாற்பட்ெடன, உள்ளி, மறந்த என் ஓக்கல், கிழித் , அ ளி, நீக்கி,
உடீஇ, நல்குமதி, ெப ம, ெதளிர்ப்ப ஒற்றி, ெபா ந. வாழ்ெகனப் பா கம் பலெவனக்
கூட் விைன
ெசய்க.
விளக்கம்: ேசாழன் குள ற்றத் த் ஞ்சிய கிள்ளிவளவனைப◌் பா த் தமக்குப்
பாிசில் நல்கிவி த்தல் ேவண் ெமன்ற க த்ைத அவ க்குத் ெதாிவிக்கும்
க த் ைடயரான நல் ைறயனார், கிைணப்ெபா நன் ஒ வன் கூற்றில் ைவத் த்
தா ற் வ ந்திய வ த்தத்ைத ம் தமக்கு ேவண் ம் பாிசில் நிைலைய ம் இப்
பாட் ன்கட் கூ கின்றார். ன்ெபல்லாங் கண்டீராத வ ைம ண்டாக, அதனால்
அறி ம ங்கிக் கடனறியாளர் இ க்குமிடம் நா ச்ெசன் அவ்ர கு ேதா ம் ெசன்
இரந் வ ந்திய வ த்தத்ைத "பதி தற் பழகா...இன்ைமயின்" என்றார். தம்
வ ைமதீரக் ெகா க்கும் ெசல்வர்கைளப் பிறநா களில் ேத யைலந்த ம்,
கு ெதா ம் ெசன் இரந் வ ந்திய ம் ேதான்றக் "கடனறியாளர் பிறநாட் ன்
ைமயின்" என் ம் "கு
ைற பா ெயாய்ெயன வ ந்தி" ெயன் ம் குறித்தார். கிள்ளி
வளவன ெகாைடநலம் ேகள்வி ற் அவன் பால் தாம்வ ந்தித் திாிதைலக்
குறிப்பாராய், "வள்ளன்ைமயின்-உள்ளி" வந்தனன் என்
யில்வழி, இரவலைர வைரந்

வரேவற்

கூ கின்றார். வள்ளன்ைம

உைட ம் உண்

ம் நல்கிப் ரக்கும்

ெசந்தண்ைம ளதாகாைமயின், "வள்ளன்ைமயின் எம் வைரேவார் யாெரன"
இைறயனார உள்ளம் உள் வதாயிற் . கரவாத உள்ள ைடயாாிடத்தில் இரத்தேல
இரவர்க்கு இன்ப ம் எ ச்சி ம் த வதாக ன் வள்ளிேயாைர நா வ இயல்
பாயிற் . இனிய ண ம், அகன் ம க ங்க ம் தரல்ேவண் ெமனக் குறித்தவர்
மீள அளைவ குறித் இரத்தலாகிய ெசயைல ேமற் ெகாள்ளாவா மிகுதியாக நல்குக
ெவன்பாராய்ச் "ெசல்வ ம் ேக ன்
யாம்ெசய்யத் தக்கெதான்

மில்ைலயாயி

ேநான்றாள் நாெடங்கும் விளங்குமா
குறிக்கின்றார்.
---------------

நல்குமதி ெப ம" என் ம், இதற்குக் ைகம்மாறாக
ம், தளர்ச்சியின்றி நின் பீ ெக

பா ேவாம் என்பார், "மாசில்...பலேவ" என் ம்
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394.ேசாழியேவனாதி தி க்குட் வன்
தி க்குட் வன் ேசரநாட் ன் பகுதியாகிய குட்டநாட் அரசர் கு யில்
ேதான்றியவன்: குட்டநாட் ேவந்தைரக் குட் வர் என்ப வழக்கு ேசரேவந்தர்
பலர்ெசங்குட் வன், ேவல்ெக குட் வன், ேசரமான் குட் வன் ேகாைத எனத்
ெதாைக ல்க ட் காணப்ப கின்றனர். குட் வன் என் ம் அறியலாம்.
இவ்வைகயால் இத்தி க்குட் வன் தன் கு
ன்ேனார் ெபயைரேய தனக்குச் சிறப் ப்
ெபயராகக் ெகாண்டவன் ன அறிகின்ேறாம். இவன் ன்ேனார் ேசரநாட்
ேவந்தராய் விளங்கியி ந்தனர். குட் வர் குடவர் ெபாைறயர் எனச் ேசரேவந்தர்
கு வைக பல ண் . ஒ காலத்ேத குட் வர் கு வ குன்றிெயா ங்கிக் கிடக்ைகயில்
அதன்கண் இத்தி க்குட் வன் ேதான்றித் தன் வன்ைமயா ம் வள்ளன்ைமயா ம்
ேவந்தனாதற்குாிய சிறப் ற்றி ந்தான். இனிக் குட் வர் கு யில் ேதான்றிய
ேசரமான் குட் வன் ேகாைத ெயன்பான்
ேவந்தனாயி ந்தைமயின் இவன் ஒ
பகுதிக்குத் தைலவனாயி ந்தி க்கலாெமன நினத்தற்கும் இட ண் . தி க்குட் வன்
ெதாடக்கத்தில் ேசாழ ேவந்தன்பால் தாைனத்தைவனாயி ந் ேபார்க்ெசயல்
மாண்பால் ேசாழிய ஏனாதி ெயன் ம் அவனால் மாராயந்தரப்பட்டான்.
இவ ைடய ர் பாைலக்கா நாட்
ள்ள ெவண்குைடெயன்ற ராகும். இப்ேபா
அ ெவங்ெகா ெயன வழங்கும் சீ ராக ள . ெவண்குைடெயன் ம் ஊாில்
தி க்குட் வன் வழிவந்த கு ம்பெமான் ள . அவர்கள் தங்கைளக் குட் வன்
ட்டார் என்ேற கூறிக்ெகாள் கின்றனர். ேகானா என்ப
க்ேகாட்ைடப்
பகுதியில் ஓ ம் ெவள்ளாற்றின் கைர ேசர்ந்த நா . இதன் பரப் இ பத் நாற்காத
வட்டைகெயனக் கல்ெவட் க்கள் (P. S. Ins. 285) கூ கின்றன. இ
கல்ெவட் க்களில் ேகானாடான இரட்டபா

ெகாண்ட ேசாழவள நா

(P. S. Ins. 129)

என் ம், ேகரளாந்தக வளநாடான ேகானா (P. S. Ins. 86) ெடன் ம், கடைலடயா
திலங்ைகெகாண்ட ேசாழவளநா

(P. S. Ins. 167) என் ம் வழங்கும் இக்ேகானா ,

வடேகானா , (P. S. Ins. 286) ெதன்ேகானா , (P. S. Ins. 221) கீழ்ேகானா (P. S. Ins.
198) ெடன் ம்

வைகப்பட ம். குமரனா ைடய எறிச்சி

ர்கீழ்க்ேகானாட் ல்

உள்ள . கீழ்ேகானா இளங்ேகானா (P. S. Ins. 728) ெடன் ம் வழங்கும்; இந்நா
இப்ேபா தஞ்ைசசில்லாவி ள்ள அறந்தாங்கித்தா காவின் ேமைலப் பகுதியாக
இ க்கிற . இதன் இயல் கைள இவ் ைரகாரர் எ திய ம ைரக்குமரனார் என்ற
ற் பரக்கக்காணக். ஒ கால் ேகானாட் எறிச்சி ர் மாடலன் ம ைரக் குமரனார்
அவைனக் காணச் ெசன்றார். தி க்குட் வன் காலத்தில் அப்பகுதிெயல்லாம்
தமிழ்நாடாகேவயி ந்தைம நிைன கூரக் தக்க . அவன் குமரானாைர வரேவற்
ேவண் வன நல்கி இனிதி க்கச் ெசய்தான். இ க்ைகயில் ஒ நாள் தாம் விைடெபற
ேவண் யி க்கும் குறிப்ைப அவர் அவ க்குத் ெதாிவித்தார். இவன் ேபார் பல ெசய்
ெவன்றிெயா விங்கிய ெவஞ்சின யாைனெயான்ைற ஒப்பைன ெசய்
நிரம்பப்ெபான் ம் ெபா
ம் உடன்வரக் குமரனார்க்குப் பாிசில் அளித்தான்.
யாைனயின் ெப மாண்◌ி கண்ட குமரனார் அதைன ய கற் கஞ்சி அதைனத்

169
தி ப்பி விட்டார். தான் வி த்த யாைன தி ம்பி வரக்கண்ட தி க்குட் வன்,தான் தந்த
ேவழப்பாிசில் தம் வாிைச ேநாக்கச் சிறிதாெமனக் க தி விட்டார்ேபா ம் இச்
சான்ேறார். விரைசயறி ம் தரமில்லா ேபாேனேன எனத் தாேன நாணி, அவ்
ேவழத்ேதா பிறிெதா ெப ங்களி ெகாணரச் ெசய் அதைன ம் ன்ேன
வி த்த ேபால ஒப்பைன ெசய் சான்ேறாராகிய குமரானார்க் ெகன வி த்தான்.
அவ ைடய அச் சான்ேறாராகிய குமரனார்க்ெகன வி த்தான். அவ ைடய அச்
ெசயலறிந்த குமரனார் ெப வியப் க்ெகாண் இப்பாட்ைட ஒ ெபா நன் கூற்றில்
ைவத் ப் பா னார். இதன்கண் கிைணப்ெபா நனாகிய தான்,
ெவண்குைட◌்கிழேவானான தி க்குட் வன் ெப மைனைய யைடந்

வி ய ல்

எ ந் அவன் தந்ைதயின் வஞ்சிப்ேபார்த்திறத்ைதப் பா னதாக ம், அ ேகட் த்
தன்ைன அவன் தன்பால் பிாிவின்றி யி த்தல்ேவண் க் களிற் ப் பாிசில்
நல்கினாெனன ம், அ

ேபாாிற் பைகவைரக் ெகான்

சினம் தணியாத ெவஞ்சின

ேவழெமன ம், அ கண்ட கிைணவன் அஞ்சி அதைனப் ெபயர்த் ம் அவன்பாற்
ெசல்லவி த்ததாக ம், அதைனயவன் சிறிெதனத் தி ப்பி விட்டதாகக் க திப்
பிறி ெமா களி நல்கினாெனன ம் அவன் தந்த ெப ஞ்ெசல்வத்தால் தான் பின்
என் ம் இரத்தைல ேமற்ெகாள்ளாத ெசல்வனானதாக ம் கூறி. வஞ்சப் கழ்ச்சியாக
"அவன்

ன்ன ம் பாிசில் தந்தான்;அ

ெகாண்

யான் அவன் பால் என் ஞ்

ெசல்ேலன்; உய்ரெமாழிப் ல ர், நீவி ம் அவன் ைவயம் க ம் வள்ளிேயாெனன்ப
ண்ைமயாயி ம் அவைன உள் தைல ேயாம் மின்" என் கூறி ள்ளான். கி. பி.
1229 ஆம் ஆண் ல் மாறவன்மன் தற் சுந்தர பாண் யன் காலத்தில் வஞ்சி பா ய
லவன் தி வரன் குள ைடயான் என்பவ க்கு மறச்சக்கரவர்த்தி பிள்ைள ெயன்ற
சிறப் ப்ெபயர் ெகா த் , விைளநிலம் பல இைறயில் காணியாகக் ெகா த்த
ெசய்திையக் கல்ெவட்

(P. S. Ins. 278) கூ வ

ஈண்

நிைனத்தற்குாிய .

சிைலயலாய் நிமிர்ந்த சாந் ப மார்பின்
ஒ கதிர்க் கழனி ெவண்குைடக் கிழவேவான்
வ
ஞ்சு தடக்ைக வாய்வாட் குட் வன்
வள்ளிய னாதல் ைவயகம் கழி ம்
உள்ள ேலாம் மி

யர்ெமாழிப் ல ர்

5

யா ம், இ ணிலாக கழிந்த பகல்ெசய் ைவகைற
ஒ கண் மாக்கிைண ெதளிர்ப்ப ெவாற்றிப்
பா மிழ் ரசி னியேறர்த் தந்ைத
வாடா வஞ்சி பா ென னாக
அகம
வைகெயா ட கல் ேவண் க்
ெகான் சினந் தணியாப் ல நா ம ப்பின்
ெவஞ்சின ேவழ நல்கின னஞ்சி
யான ெபயர்த்தென னாகத் தான
சிறிெதன ணர்ந்தைம நாணிப் பிறி ேமார்

10
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ெப ங்களி நல்கி ேயாேன யதற்ெகாண்
ம்ேப ெராக்கல் ெப ம் லம் றி ம்
ன்ன ம் பாிசி ற ெமன
என் ஞ் ெசல்ேலனவன் குன் ெக நாட்ேட.

15

-------திைண ந் ைற மைவ. கைடநிைலயாயின ெவல்லாம் பாடாண் ைண. ேசாழிய
ஏனாதி தி க்குட் வைனக் ேகானாட் எறிச்சி
ர் மாடலன் ம ைரக் குமரனார்
பா ய .
உைர: சிைல லாய் நிமிர்ந்த சாந் ப

மார்பின் - விறபயிற்சி யால் உயர்ந்தகன்ற

சந்தனம் சப்ட்ட மார்பிைன ைடய; ஒ கதிர்க் கழனி ெவண்குைட கிழேவார் தைழத்த கதிர்கள் ெபா ந்திய கழனிகள் சூழ்ந்த ெவண்குைடெயன் ம்
ஊர்க்குாியவனான; வ

ஞ்ச தடக்ைக வாய்வாள் குட் வன்- வ

ெபா ந்திய ெபாிய

ைகைய ைடய தப்பாத வானள ேயந் ம் தி க்குட் வன்; வள்ளியனாதல் ைவயகம்
கழி

ம் - வள்ளன்ைம ைடய ெனன்பைத உலகத்

நன்மக்கள் கழ்ந்ேதாதினா

ம்;

உயர்ெமாழிப் ல ர் - உயர்ந்த க த்தைமந்த ெசாற்கைள வழங்கும் லவர்கேள;
உள்ளல் ஓம் மின் - நிைனத்தைலக் ைகவி
ராக; யா ம்-; இ ள்நிலாக் கழிந்த பகல்
ெசய் ைவகைற-இ ட்ேபா ம் நில ப்ேபா ம் கி◌ாந்த பகற்ேபாதிைனச் ெசய்தற்குத்
ேதான்றிய வி யற்காலத்ேத; ஒ

கண் மாக்கினண ெதளிர்ப் ஒற்றி - ஒ

கண்ைண ைடய ெபாிய தடாாிப்பைற ெமல்ல ஒ க்கு மாற இைசத் ; பாட இமிழ்
ரசின் இயல்ேதர்த் தந்ைத - ஒ
ழங்குகின்ற ரசிைன ம் ெசய்யப்பட்ட
ேதாிைன

ைடய அவன் தந்ைதய ; வாடா வஞ்சி பா ெனனாக - வஞ்சித் ைறப்

பாட்ெடான்ைறப் பா ேனனாக; அகம
உைகயினால்; அ

கல் ேவண்

வைகெயா

- மனம் நிைறந்த

- பிாிவின்றித் தன்பால் அன்பால் ெந ங்கி ைறய

ேவண் ெமன வி ம்பி; ெகான் சினந் தணியாப் ல நா ம ப்பின் - பைகவைரக்
ெகான்ற பின் ம் ன் ெகாண்ட சீற்றம் குன்றாத லான் மணங்கம ம்
ேகாட் ைன ைடய; ெவஞ்சின் ேவழம் நல்கினன் - ெவவ்விய சினத்ைத ைடய
யாைனெயான்ைறத் தந்தான்; அஞ்சி - அ

கண்

அச்ச ற் ; யான் அ

ெபயர்த்தெனனாக - யான் அவ் ேவழத்ைத அவன் யால் தி ப்பி விட்ேடனாக; தான்
அ சிறிெதன ணர்ந்தைம நாணி-அவன் தான் அ என்வாிைசக்குச் சிறிெதன
உணர்ந்தைம ெயண்ணி நாண ற் , பிறி ம் ஒ ெப ங்களி

நல்கிேயான் - ேம

ம்

ேவேற ஒ ெபாிய களிற்ைற நல்கினான்; அதற்ெகாண் - அதனால்;
இ ம்ேபெராக்கல் ெப ம் லம் றி ம் - மிக்க ெபாிய என சுற்றத்தார் வ ைமயால்
ெப ந் ன்பம் எய்தினாராயி
அவ

ைடய நாட் க்கு;

ம்; அவன் குன் ெக நாட்

- குன் கள் ெபா ந்திய

ன்ன ம் பாிசில் த ெமன - ெந ங்குதற்காிய பாிசிைல
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நல்குவாெனன் ம் க தி; என் ம் ெசல்ேலன் - எப்ேபா ம் ெசல்
.

ேவனல்ேலன்; எ-

மார்பின் அகன் யர்ந்த மாண் க்கு ஏ க்கூ வரர், "சிைல லாய் நிமிர்ந்த மார் "
என்றார். சாந்

- சந்தனம். ெவண்குைட, தி க்குட் வ

ைடய தைலநகர். ஒ வன்

வள்ளிேயானாகிய வழி, அவன் கழ் உலெகங்கும் பர தல் ஒ தைலயாத ன்
"வள்ளியனாதல் ைவயகம் கழி ம்" என்றார். உள்ளல் ஓம் மின் ஒ ெசால்லா
யிையத் உள்ளன்மின் என ம் நின்றாங்ேக ெகாண்ட உள் தைல மறவா
ேபாற் மின் என ம், ெபா ள் ெகாள்க.

ற்பக்கத் தி

ம் பிற்பக்கத்

நில ம்

உைடய இர ப்ேபா
ல ங் காலம், "இ ணிலாக் கழிந்த பகல்ெசய் ைவகைற"
என் கூறப்பட்ட . ஏைனத் ேதர் ேபாலா மிக்க காவ்வ
ைடயதாக அைமந்த
ேதர் பல உைடயன் என்பார், "இயேறர்த் தந்ைத" ெயன்றார். வாடாஞ்சி, வஞ்சித்
ைறப்பாட் க்கு ெவளிப்பைட அ கல்ேவண் ேவழம் நல்கினன்
என்றைரப்பி மைமம ம், உணர்ந்தைம நாணி, உணர்ந்தைமயான் நாணிெயன
விாிக்க. லம் றி ம் ெசல்ேலன் என இைய ம். கிழவனான குட் வன்
வள்ளியனாதல், கழி
ேவண்

ம் ல ர் உள்ள ேலாம் மின், யா

நல்கினன்; அஞ்சி, ெபயர்த்தெனனாக, நாணி களி

அதற்ெகாண்
லம் றி
விைன
ெசய்க.

ம், ஒற்றி, பா ேனனாக,
நல்கினன்;

ம், த ெமன, நாட் க்குச் ெசல்ேலன் எனக்கூட்

விளக்கம்: கிழவன் என் உாிைமயாக ைடயவன் என்ப பட நின்ற . இக்
கிழைம ெபற்றவர் கிழான் என் ம் கிழாெரன் ம் கூறப்ப வர். இ ேவந்தரால்
நல்கப்ப ம் சிறப்ெபன ம், இதைனப் ெபறற்கண் அந்தணர்
உாியெரன ம் உணர்தல் ேவண் ம். உப் ாிகு
உைர) என வ வ ம், இைடக்காலத்ேத எட்

தல் அைனவ ம்

கிழான் உ த்திரசன்மன் (இ,அ.

சாத்தன ◌் என்பான் இ ஞ்ேசர்நாட் க்

கூடற்கு , 'குளத் ர், ழா ர், இ ப்ைபக்கு , ெவளியங்கு , ஆலங்கு என்ற
ர்கட்குாியனாய் இ ப்ைபக்கு கிழான் என் ேவந்தனால் சிறப்பிக்கப் ெபறற்◌ான்
(A. R. No. 334 of 1929-30 and A.R. for 1936-7 p. 73-4) என வ வ ம் ேபாதிய
சான் பக கின்றன. தி க்குட் வன் ெசய்த சிறப் க்கண் ெப மகிழ் ற்ற குமரனார்
அவைனப் பழிப்ப ேபாலப் கழ்கின்றாராத ன்இ"குட் வன் ... ல ர்" என் ம்,
"இ ம்ேபெராக்கல்...நாட்ேட" ெயன் ம் கூ கின்றார். என்றாராயி ம் "இ
மைற கமாக உயர்ெமாழிப் லவர் ஒ ங்கு திரண் வந் தங்கள் உயர்ெமாழியால்
இக் குட் வன
க டம்ைப உயர்ெமாழிப் லைமச் ெசய் ளால் உ ப்ப த்தி நிைல
நி

தல் ேவண் ெமனப் பணிக்கும் தமிழ்ப்பணி" (ம . கும. பக்க. 118) என்ப

க த்ெதனக் ெகாள்க.

ன்ன ம் பாிசில் என்

ம் ெதாடர், "நம்ேபால்வார்
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ெப தற்காிய ெப ம் பாிசில்" என் ம் ெபா ள்படமா
குறிக்கத்தக்க .

அைமந்தி ப்ப

---------395. ேசாழநாட் ப் பிட ர் கிழான் மகன் ெப ஞ்சாத்தன்
பிட ர் எனப் ெபாியேதா ர் இதைனச் ேசாழநாட் ப் பிட ர் என்

பண்ைடேயார்

குறித் ள்ளனர். ெதாண்ைடநாட் ப் பிட ர், "மணவிற் ேகாட்டத் ப் ாிைசநாட் ப்
பிட ர்" (A. R. No. 68 of 1923) என் ம், ேசாழநாட் ப்பிட ர். "பிட ர் நாட் ப்
பிட ர்" (A. R. No. 139 of 1930-31) என் ம் கல்ெவட் களிற் காணப்ப கின்றன.
இப்பிட ர்க்குாியராய் வாழ்ந்த ேவளாண் மக்களின் கு
தல்வன் பிட ர்
கிழானாவன். இவ ம் இவைனச் ேசர்ந்ேதா ம் அந்நாளில் ேவந்தர்க்கு
மண் லமாக்க ம் தண்டத் தைலவ மாய்த் ைண ாிந்தனர். ேவந்தர்க்கு
மகட்ெகாைட ேந ம் சிறப் ம் இவர்கட்கு உண் . இவர்கள்
ேவளிெரனப்ப த
ண் . பிட ர் ேவளிர்கு வழிவழியாக வந் இைடக்காலத் ம்
சிறந்தி ந்த . கல்ெவட் க

ள் "பிட ர் நாட் ப் பிட ர் ேவள்" என்பாெனா வன் (A.

R. No. 139 of 1930-31) காணப்ப வேத இதற்குக் சான் பக கின்ற . இ நிற்க.
இப் பிட ர் உைற ர்க்குக் கிழக்கில் உள . ெப ஞ் சாத்தன் இப்பிட ர் கிழான்
மகனாவான். இவன் ெநா ங்ைக ேவண்மால் என ம் வழங்கப்ப வன். இவன்பால்
ம ைரச்சானேறாரான நக்கீரனார்க்குப் ேபரன் ம் ெப நட் ம் உண் . ஒ கால்
நக்கீரர் இவைனக் காணச் ெசன்றேபா , ெப ஞ்சாத்தன் அவைர இனி வரேவற் ச்
சீாிய உண ம் நல்சி மிக்க ெப ஞ் ெசல்வ ம் வழங்கிச் சிறப்பித்தான். இவ்வா
நக்கீரர்க்குப் ெப ஞ் சிறப் க்கைளச் ெசய் ம் இப்ெப ஞ்சாத்தன் உள்ளம்
அைமயானாய், தன் மைனவிைய வ வித் அவட்கு நக்கீரைரக் காட் , இவைர
என்னைப◌் ேபாற் ேபாற் க என் பணித்தான். அ கண்ட ம் நன்கீரர்க்குப்
ெப வியப் ண்டாயிற் . அக்காைல இப் பாட்ைடப் பா னார். இதன்கண் தம்ைம ஒ
கிைணப்ெபா நனாக ைவத் க் தமக்கு அவன் ெசய்த சிறப்ைப விாியக் கூறி ள்ளார்.
இதன் இைடேய சில அ கள் சிைதந் விட்டன.
ெமன் லத் வய ழவர்
வன் லத் ப் பக விட் க்
கு
ய ன் குைழச்சூட்ெடா
ெந வாைளப் பல் வியற்
பழஞ்ேசாற்றப் கவ ந்திந்
கற்றளவின் ச்சூ
அாிப்பைறயாற் ள்ேளாப்பி
அவிழ்ெநல் னாியலா ந்
மைனக்ேகாழிப் ைபம்பயிாின்ேன

5

கானக்ேகாழிக் கவர்குரெலா

10
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நீர்க்ேகாழிக் கூப்ெபயர்க் குந்
ேவயன்ன ெமன்ேறாளால்
மயிலன்ன ெமன்சாயலார்
கிளி க யின்ேன
அகலள்ளற் ள்ளிாீஇ ந்

15

ஆங்கப், பலநல்ல லனணி ம்
சீர்சான்ற வி ச்சிறப்பிற்
சி கண் யாைனப் ெபறல ந் தித்தன
ெசல்லா நல் ைச றந்ைதக் குணா
ெந ங்ைக ேவண்மா ன ங்க ப் பிட ர்
அறப்ெபயர்ச் சாத்தன் கிைணேயம் ெப மெவண
ன்னா ணன்பகற் சுர ழந் வ ந்திக்
கதிர்நனி ெசன்ற கைனயி ண் மாைலத்
தன்கைடத் ேதான்றி ெயன் ற விைசத்த ற்

20

றீங்குரல...கினாிக்குரற் றடாாிேயா
டாங்குநின் ெவற்கண்
சிறி நில்லான் ெபாி ங் கூறான்
அ ங்கலம் வரேவ ய ளினன் ேவண்
ஐெயன ைரத்தன்றி நல்கித் தன்மைனப்

25

ெபான்ேபான் மடந்ைதையக் காட் யிவைன
என்ேபாற் ேபாற்ெறன் ேறாேன யதற்ெகாண்
டவன்மறவ ேலேன பிற ள்ள ேலேன
அகன்ஞாலம் ெபாி ெவம்பி ம்
மிகவா ெளாிேதான்றி ம்

30

குளமீெனா ந் தாட் ைகயி ம்
ெப ஞ்ெசய் ெநல் ன் ெகாக்குகிர் நிமிரல்
பசுங்கட் க ைனச் சூட்ெடா மாந்தி
விைள ெவான்ெறா ெவள்ளங்ெகாள்ெகன
உள்ள மில்ல மறியா

35

தாங்கைமந் தன்றால் வாழ்கவன் றாேள.

40

-------திைண ந் ைற மைவ. ேசாழநாட் ப் பி
ம ைர நக்கீர் பா ய .
உைர: ெமன் லத்

வய

ழவர் - ெமன் லமாகிய ம த நிலத்

ெதாழில் ாி ம் உழாவர்; வன் லத் ப் பக விட்
தம் எ

ர்கிழான் மகன் ெப ஞ் சாத்தைன

கைள ேமயவிட் ; கு

வயல்களில்

- வன் லமாகிய

ய ன் குைழச்சூட்ெடா

- கு

ல்ைல நிலத்தில்

யல்களின்

குைழந்த சூட் ைறச்சி டேன; ெந வாைளப் பல் உவியல் - ெந ய வாைள
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மீைனக்ெகாண்

பலவாகச் ெசய்த அவியைல; பழஞ்ேசாற் ப் கவ ந்தி -

பைழயதாகிய ேசாற் ணேவாேட

ண் ; தல் தளவின்

ச்சூ - த டத்ேத மலர்ந்த

தளவ ல்ைலயின் ைவத் தைலயிற் சூ க்ெகாண் ; அாிப்பைறயாற் ள்ேளாப்பி அாித்த ஓைசைய ைடய கிைணப்பைறையக் ெகாட் வய ல் விைளந்த கதிர்கைள
ண்டற்கு வந் ப

ம் ள்ளினங்கைள ேயாட் ; அவிழ் ெநல் ன் அாியல் ஆ ந்

-

நற்ேசாற்றினின் ம் இறக்கப்பட்ட வ த்த கள்ைளய ந் ம் மனனக்ேகாழி;
ைபம்பயிாின் - மைனயிடத் க் ேகாழிெசய் ம் பசிய அைழப்பினால்; கானக்ேகாழி
கவர்குரேலா - காட் க்ேகாழி தன் கவர்த்த குரைல ெய த் ம்;நீர்க்ேகாழி
கூப்ெபயர்க்குந் - நீாில் வா ம் நீர்க்ேகாழி தன் குரைலெய த் ம் கூப்பி தைலச்
ெசய் ம்; ேவயன்ன ெமன்ேறாள் - ங்கில் ேபா ம் ேதாைள ம், மயிலன்ன
ெமன்சாயலார் கிளிக யின் - மயில் ேபான்ற ெமல் ய சாயைல
ைடயமகளிர்
னத்திற் ப

ம் கிளிகைள ேயாப் வாராயின்; அகல் அள்ளல் ள் இாீ இ ந்

-

அகன்ற ேசற்றிடத்ேத நின்ற ள்ளினங்கள் அவ்விடத் நின் ம் நீங்கிேயா ம்;
பலநல்ல லனணி ம் - பலவாகிய நல்ல விைள லங்கள் சூழ்ந்தி க்கும்; சீர்சான்ற
வி ச் சிறப்பின் - தைல ைமயைமந்த ெசல்வச் சிறப் ம்; சி கண் யாைனப் ெபறல ந்
தித்தன் - சிறிய கண்ைண ைடய யாைனக
ைடய ெப தற் காிய தித்தன்
என்பா

ைடய; ெசல்லா நல் ைச உறந்ைதக் குணா

- ெகடாத நல்ல கைழ ைடய

உைற ர்க்குக் கிழக்ேக; ெந ங்ைக ேவண்மான் அ ங்க ப் பிட ர்-நீண்ட
ைகைய ைடய ேவண்மா க்குாிய அாிய காவல் ெபா ந்திய பிட ாி ள்ள;
அறப்ெபயர்ச் சாத்தன் கிைணேயம் - அறத்தா ண்டாகிய கைழ ைடய
சாத்
க்குக் கிைணப்பைற ெகாட் ப்பா ம் கிைணப்ெபா நராேவாம்; ெப ம-;
ன்னாள் நண்பகல் சுரன்உழந் வ ந்தி - ன்னாள் நண்பக ல் காட் டத்ேத நடந்
வ ந்தி, கதிர்நனி ெசன்ற கைளயி ள் மாைல - ஞாயிற்றின் ெசங்கதிர் மிகக்கழிதலால்
ெசறிந்த இ ள் பரவிய மாைலப்ேபாதில்; தன் கைடத்ேதான்றி என் உற
இைசத்த ன் - தன் ைடய மைன ன்றி ல் நின் யான் வந் ற்றி த்தைல தன்

ைடய மைன ன்றி ல் நின்

யான் வந் ற்றி த்தைல அறிவிக்குமாற்றால்;

தீங்குரல் - தீவிய இைசயாகிய குரைல ைடய;...............; அாிக்குரல் தடாாிெயா
அாித்த ஓைசைய ைடய தடாாி டேன; ஆங்கு நின்ற என் கண்
என்ைனக் கண் ; சிறி ம் நில்லன் - சிறி
ெபாி ம் கூறான் - மிகுதியாகப் ேபசுத

ேபாேத

ம் நின்

-

- அவ்விடத்ேத நின்ற

தாழ்த்த

ன்றி;

மின்றி; அ ங்கலம் வர வ ளினன் - அாிய

கலன்கைள நல்கி வரவி வானாய்; ேவண்

- மிக ம் வி ம்பி; ஐெயன ைரத்

அன்றி - ெமல் ய சில ெசாற்கைளச் ெசான்ன மன்றி; நல்கி - எம்பால்
ேபர

ைடயனாய்; தன்மைனப் ெபான்ேபால் மடந்ைதையக் காட்

- தன்

மைனக்கண் ள்ள தி மகள் ேபா ம் மடந்ைதயாகிய மைனயாட்கு என்ைனக் காட் ;
இவைன என் ேபால் ேபாற் என்ேறான் - இவைன ம் என்ைனப் ேப வ ேபால்
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நல்

ண

தந்

ேப

க என்

ெசான்னான்; அதற்ெகாண்

- அதனால்; அவன்

மறவேலன் - அவைன மறேவனாயிேனன்; பிறர் உள்ளேலன் - அவைன நிைனத்த
ெநஞ்சத்தால் பிறைர நிைனப்பதில்ேல னாயிேனன்; அகன் ஞாலம் ெபாி
- அகன்ற நில லகம் மைழயின்றி மிக்க ெவம்ைம ற்

வா

ம்; வா

ெவம்பி

ம்

ள் எாி மிகத்

ேதான்றி ம் - வானகத்ேத எாி மீன்கள் மிகுதியாகத் ேதான்றி
ம்; குளமீெனா
தாள் ைகயி ம் - குளமீ ம் தாள்மீ மாகிய விண்மீன்கள் ைகந்
ேதான் மாயி

ம்; ெப ஞ்ெசய் ெநல் ன் ெகாக்குகிர் நிமிரல்-ெபாிய வய டத்

விைளந்த ெநல்

ைடய ெகாக்கின் நகம் ேபா

ம் ேசாற்ைற; பசுங்கண் க ைனச்

சூட்ெடா மாந்தி-பசிய ண்டகளாகிய ெபாாிக்கறி ம் சூட் ைறச்சி ட ம் உண் ;
விைள ஒன் ெவள்ளம் ெகாள்க என - விைளத்த ஒன் ெவள்ளெமன் ம்
அளவிற்றாக விைளயக்ெகாள்க என்
அவ்விடத்ேத; உள்ள ம் இல்ல

சான்ேறார் வாழ்த் மா

அறியா

- உள்ளதி ெவன் ம்

இல்லாததி ெவன் ம் பாரா ; அைமந்தன்
யைமந்த

அவன

ெமன் லத்

தாளாண்ைம; வாழ்க - அ

நன்ெசய் வயல்கைள

; ஆங்கு -

தஎ

தாள் - வைரயா
வாழ்வதாக; எ -

ெகா த்த ேல
.

கைள அண்ைமயி

ள்ள

வன் லத் வி நிலத் ப் ப
ன் ேம மா வி வ ேதான்ற, "வன் லத் ப்
பக விட் " என்றார். வன் லத் ப்ப
ல் பக கட்கு மிக்க உரந்த ம்
உணவாெமன்ப இன்ைறய ஆராய்ச்சி யாளர்க்கும் ஒப்ப
ந்த ண்ைம:
ஏைனயவற்றின் இைறச்சி ேபாலா கு
ய ன் இைறச்சி மிகக்
குைழ ைடயெதன்றற்குச் "குைழச்சூ " என்றார். உவியல்: அவியல்: "சாந்த விறகின்
உவித்த ன்கம்" ( றம். 168) என்ப

காண்க. தற்றள

த டத்ேத மலர்ந்த

ெசம் ல்ைல. ெநற்ேசாற்றினின்ெற க்கப்ப ம் அாியல், "அவிழ்ெநல் னாியல்"
எனப்பட்ட . ஆ ம்: ஆ ந்ெதன உம்ைம உந்தாயிற் . பயிர், அைழப் க்குரல்.
த த ப் ைடைம ேதான்றப் "ைபம்பயிர்" என்றார். ேகாழியின் குரல்
இரட்ைடேயாைசத்தாக ன், "கவர்குரல்" எனப்பட்ட . ேசற்றிற் ப ந் கிடக்கும்
ஆரல் த ய மீன்கைள ண் ம் நாைர த யவற்ைறப் ள்ெளனப் ெபா ப்படக்
கூறினார். லனணி ம்பிட ர், உறந்ைதக்குணா அ பிட ர்; அ ங்க ப்பிட ர் என
இைய ம். சிறப்பிைன ம் யாைனயிைன
ைடய தித்தன் என்க. உைற ர்
தித்தற்குாிய ெதன்பைதப் பிற ம். "மாவண் தித்தன் ெவண்ெணல் ேவ உறந்ைத"
( றம். 358) என்ப காணக். ெந ங்ைக ேவண்மான் என்பான் பிட ைரக் காக்கும்
கிழவன். சாத்தன் அவற்குப் தல்வன். அறத்தாற்றில் ஈட் ய கழாளனாக ன்
சாத்தைன, "அறப்ெபயர்ச் சாத்தன்" என்றார், ெபயர், ஈண் ப் கழ்குறித்
உலக வாழ்வின்

ெபா ளாக ஒ வன் ெசயற்பால

ெபயெரனப்பட்டதாம். ெபயர், ெபா ள், ஞாயி

நின்ற .

கழாத ன், கழ்

ேமைலக்கடைல ெந ங்குங் காலம்

"கதிர் நனி ெசன்ற மாைல" ெயன ம், அக்காலத்ேத இ

ம் உடன் பரவிச் ெசறித ன்,
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"கைனயி ள் - மாைல" ெயன ம் கூறப்பட்ட . கண்ட டேன ெகாைடக் கடனி க்கத்
ெதாடங்கின ெனன்பான், "சிறி

நில்லான் ெபாி ங் கூறான்" என்றார். நிற்ற

ம்

ெபாி ம் ேபசுத ம் இரப்ேபார்க்கு வாட்டந்த ஞ் ெசயல்ககளாத ன்,
அவற்றின்ைமைய ெய த்ேதாதினான். அ ளினன்: ற்ெறச்சம் ெப ஞ்சாத்தன
அன்பின் ெப ைமைய விளக்குவார். அவன் தன் மைனக்குக் காட் ச் ெசய்த
தைலயளிைய விதந்ேதாதினான், யான் நல்
நயந் ேப மா ேபால.
இப் ெபா ந

ண ண்

ம் வாழேவண் ெமன நயந்

ேப

இனி

வாழேவண் ெமன

க எனத் தன் மைனவிையப்

பணித்தா ெனன்பார், "தன்மைனப் ெபான்ேபால் மடந்ைதையக் காட் யிவைன
ெயன்ேபாற் ேபாற்ெறன் ேறாேன" என்றான். நான்காவதன்கண் இரண்டாவ வந்
மயங்கிற் ; "அறி ைடயந்தணைவைளக் காட்ெடன்றாேனா" (க . 72) என்றாற்ேபால,
அவனி ந்த என் ெநஞ்சில் பிறர் இ க்க இடத் தந்திேலன் என்பான், "அவன்
மறவேலேன" என்றதேனாடைமயா

"பிற ள்ளேலேன" என்

வற்

த்தினான். ஏாி,

குளம், தாள் என்பன விண்மீன் வைக. இவற்றின் ேதாற்றம் நாட் ற்குக் ேக

த ம்

என்ப பண்ைடேயார் க த் . க ைன, ெபாாிக்கறி. ெகா த்தறக்ண் உள்ள
இல்ல ேநாக்கா விைள ஒன்ேறா ெவள்ளம்ெகாள்க. எனக் ெகா த்த ேல
யைமந்த

அவன

தாள்; அ

வாழ்க என

க்க. இ

ெகாைடப் ெபா ள் இயல்

ேநாக்காத ெகாைடமடம். அாியலாகும், கூப்ெபயர்க்கும், ள்ளிாி ம் லனணி ம்
பிட ர், சாத்தன் கிைணேயம் ெப ம, வ ந்தி, ேதான்றி, இைசத்த ன் எற்கண் ,
நில்லானாய், கூறானாய், அ

வானாய், ேவண் , உைரத்ததன்றி, நல்கி, காட் ,

ேபாற்ெறன்றான்; அதற்ெகாண் , மறவேலன்; உள்ளேலன் ேதான்றி
மாந்தி, ெகாள்ெகன, அறியா
விைன
ெசய்க.

ம், ைகயி

ம்,

அவன்தான் அைமந்தன் , வாழ்க எனக் கூட்

விளக்கம்: ேசாழநாட் ப்பிட ர் கிழான் மகன் ெப ஞ்சாத்தைனக் கண்ட தாம்
ெபற்ற சிறப்ைப ம ைர நக்கீர் ஒ கினணப் ெபா நன் கூற்றில்ைவத் இப் பாட்டாற்
கூ கின்றார. கிைணவன் இதன்கண் தல் இ ப அ களால் பிட ாின் நலத்ைதக்
கூறி, ெதாடக்கத்தில் தான் சாத்தைனக் கண்ட ம் அவன் சிறப் ச் ெசய்த ம், விாியக்
கூ கின்றான். பிட ர் நன்ெசய் வளஞ் சிறந்த தாதலால், அவ் ாிடத்
வய

த பக கைள வன் லத்தில் ேமயவி த் ,

பழஞ்ேசாற்ேறா

உண் .

யற்கறி ம், வாைளமீன் கறி ம்

ச்சூ , ள்ேளாப்பி அாியல் உண்

கானக்ேகாழி ம் நீர்க்ேகாழி ம் கூவாநிற்கும்; ேவய்ேபா
ேதா

ம்மயில்ேபா

அவேராைசேகட்

ம்சாய

உழவர்

மகிழ்வர்; ஒ பால்

ம்

ைடய உழவர் மகளிர் கிளிக குவராயின்,

அள்ளற் ட்களாகிய நாைர

த யன ெவ விேயா ம்; இப்
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பிட ர் உைற
க்குக் கிழக்கில் உள்ளெதன்னக் க
ம் நக்கீரர் உைற ர்க் குாிய
தித்தன் சிறப்ைப ம் உடன்கூற விைழந் "பல நல்ல...தித்தன்" என் கூ கின்றார்.
காவிாிப் ம்பட் னம் ேதான்றிச் சிறந் விளங்குதற்கு ன்ேப விளக்கம் ெபற்ற
தைலநகர் உைற ர்: "ஊெரனப்ப வ உைற ர்" என்ற சிறப் ைடய . அதைன
இவர் "ெசல்லா நல் ைச

றந்ைத" என்

குறிக்கின்றார், பிறவிடத் ம்.

"ஆரங்கண்ணிய ேபார்ச் ேசாழர், அறங்ெகடா நல்லைவ

றந்ைத" (அகம். 93) என ம்,

"கடலந் தாைனக் ைகவண் ேசாழன், ெகடல நல் ைச றந்ைத (அகம்:369) என ம்
கூ வ காணலாம். கினணவன் ெசன் சாத்தன் மைனைய யைடந் தன்
கிைணப்பைறைய இைசத்
த வித்

நிற்ப ம், உடேன பாிசில் நல்கக் க தி நன்கலங்கைளத ◌்

அவற்குக் ெகா த் , தன் ேபரன்பிைன அ ஞ்ெசய ெலான்றாற்

லப்ப த்தினா ெனன்பார், "தன்மைன...என்ேறாேன" என்றார். இச் ெசயைலச் கண்
வியப் மிக்க பிற்காலச் சான்ேறாெரா

வர், "யாமாயின் எம்மில்லங் காட்

ந்

தாமாயின், காணேவ கற்பழி ெமன்பார்ேபால் - நாணிப், றங்கைட ைவத்தவர்
ேசா ம் அதனால் மறந்தி க ெசல்வர் ெதாடர் " (நால . 293) என்
இைசப்பாராயினர்.
வில் ெப ஞ்சாத்
ைடய ேபரன்பால் பிணிப் ண்ட தம
உட்ேகாள் இ ெவன்பாராய், "அவன் மறவேலேன... ைகயி ம்" என்றார்.
இத்தைகய ெப வள்ளிேயாைன நிைனக்குந்ேதா ம் ேபசுந்ேதா ம் சான்ேறார்
அவைன வாழ்த் வ

அவன்பால் அவர்க் கி க்கும் அன்பின் பயனாதலால், தம

உட்ேகாள் உைரத்ததேனா

நில்லா , "அவன் தாள் வாழ்க" என் ம் தாட்பயைன,

"விைளெவான்ேறா ெவள்ளங் ெகாள்ெகன.உள்ள ம் இல்ல ம் அறியா
தாங்கைமந்தன்றால்" என் ம் கூறினார்.இப்பாட் ன் இைடேய சில அ கள்
சிைதந்தி க்கின்றன. அப் பகுதியில் கினணவன் ெப ஞ்சாத்தன் மைனக்கட்
ெசன்றைடந்த ெசய்த குறிக்கப்ப கிற ேபா ம்.
---------396. வாட்டாற்

எழினியாதன்

வாட்டா என் ெபயர் தங்கிய ஊர்கள் ேகாழநாட்
ம் ெதன்பாண் நாட்
ம்
உள்ளன. ஒன் ேசாழநாட் த் தஞ்ைச சில்லாவில்பட் க்ேகாட்ைடத் தா காவில்
உள . வாட்டாற் க்ேகாட்ைட வாட்டாத்திக் ேகாட்ைடெயன இப்ேபா ம வி
வழங்குகிற . ஒர காலத்தில் இ தன்ைனத் தைலைம ஆகக்ெகாண் சூழ ள்ள
ர்கட்கு நாடாக விளங்கிற் . அப்ேபா இதன்ெபயர் வாட்டாற் நாெடன்பதாம்.
இதன்கண் தி ச்சிற்ேறமம் என்ற சீ ர் இ ந்த . இப்ேபா அதற்குத்
தி ச்சிற்றம்பலம் என் ெபயர். இங்குள்ள சிவெர◌ுமாைனத் தி ஞான சம்பந்தர்
இனிய தி ப்பதிகம் பா ப் பரவி ள்ளனர். தி ச்சிற்ேறமமாகிய தி ச்சிற்றம்பலம்
என் ெபயர். இங்குள்ள சிவெப மாைனத் தி ஞான சம்பந்தர் இனிய தி ப்பதிகம்
பா ப் பரவி ள்ளனர். தி ச்சிற்ேறமமாகிய தி ச்சிற்றம்பலத் க் கல்ெவட்ெடான் ,
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"இராசராச வளநாட் ப் ன்றில் கூற்றத் வாட்டாற்

நாட் த்தி ச்சிற்ேறமம்" (A. R.

No. 180 of 1926) என் கூ தல் காண்க. மற்ெறான் ெதன் பாண் நாட் ல்
இப்ேபா தி வாங்கூர் அரசில் ேமைலக் கடற்கைரயில் கல்குளம் தா காவில்
பறளியாற்றின்கைரயில் உள்ள தி வாட்டா .இ

ம் பழைமயான நகரமாகும்.(K. P.

P. Menon’s Hist. of Kerala P. Vol. ii பக் 59). இப்பகுதி பண்ைடநாளில் ேவளிர்களின்
ஆட்சியில் இ ந்தி க்கிற . இவ்வாட்டாற்ற ேக ஓ ம் ஆ தாமிரவ ணிெயன் ம்
கூறப்ப கிற . வாட்டாற்றின் கண் இ ந் சிறந்
லவர் பா ம் கழ்ெபற்ற
எழினியாதன் எழினி ெயன் ம் ேவளிர் தைலவற்கு மகனாவான். சங்கத்
ெதாைக

ற்கண் எழினிெயன்

ம் ெபய ைடயார் பலர் இ ந் ள்ளனர். அவ ள்,

அதியமான் எழினி ம், ெசல் க்ேகாமான் ஆதன் எழினி ம், கண்ணன் எழினி ம ◌்
சிறந் காணப்ப கின்றனர். இவாின் ேவறாகத் தைலயாலங்கானத் ச் ெச ெவன்ற
பாண் யன் ெந ஞ்ெசழியேனா ெபா
ேதாற்ேறா ய எ வ ள் ஒ வனாக ஓர்
எழினி ம் உள்ளனர், வாட்டாற்கு ஆத க்குத் தந்ைதயாகிய எழினி,
தைலயாலங்கானத் த் ேதாற்ேறா ய எழினியாவன். வாட்டாற் எழினியாதன்
அரசுகட் ேலறிப் பாண் யன் ெந ஞ்ெசழிய டன் நட் ச் ெசய் ெகாண்டான்.
இவன் சிறந்த ேவற்பைட ைடயவன். இவன்பால் இ ந்த மறவர். தம் தைலவன்
குறிப்பறிந் அவன் பணிக்கும் ெதாழிைல ெவன்றி ற
த்த ல்
ெப ேவட்ைக ைடயர். அவர்கள் கள் ண் களித்தவழி அக் களிப்பினால் ெவவ்விய
சுரங்கைளக் கடந் பைகவர் நிைரகைளக் கவர்ந் வ ம் இயல்பினெரனத்
தாயங்கண்ணனார் (அகம். 105) என்பார் கூ கின்றார்.
தைரயாலங்கானத் ச் ெச ெவன்ற பாண் யன் ெந ஞ் ெசழியைன ம ைரக்காஞ்சி
பா ச் சிறப்பித்தவ ம், அவனால், "ஒங்கிய சிறப்பின் உயர்ந்த ேகள்வி, மாங்கு
ம தன்" ( றம். 72) எனச் சிறப்பிக்கப்ெபற்றவ மாகிய மாங்கு கிழார் ம தனார்
ஒ கால் வாட்டாற் எழினியாதைனக் கண்டார். அவன் அவர்கள் ேவண் ம் வளம்
பல ம் நல்கினான். அதனால் மாங்கு கிழார்க்கு உண்டாகிய உவைகக்கு
அளவில்ைல. அவர், அவன் நாட் ன் இயல்ைப ம் அவன் தந்த வளத்ைத ம்
அவ

ைடய சிறப்ைப ம் குறித்

இப்பாட்ைடப் பா னார். இதன்கண், உள்ளம்

இழந்ேதார்க்கு உரம் பைடத்த ைணவனாத ம், சீாிய நண்பைர யில்லார்க்குச் சீர்த்த
நண்பனாத ம் வாட்டாற் எழினியாதன் ெசயற் பண்ெபன் ம். அவன் நல் ைச
தாரைச ந வண் தண்மதிேபால் விளங்குகெவன் ம். லவர் பா ம் கழ்பைடத்த
அவன் ெப வளம் ெப குவதாக ெவன் ம் கிைணப் ெபா நன் ஒ வன் கூற்றில்
ைவத் ச் சிறப்பிக்கின்றார்.
கீழ்நீரான் மீன்வழங்குந்
மீநீராற் கண்ணன்ன மலர் க்குந்
கழிசுற்றிய விைளகழனி
அாிப்பைறயாற் ள்ேளாப் ந்
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ெந நீர்ெதாகூஉ மணற்றண்கான்
ெமன்பைறயாற் மைனக்ேகாசர்
நைனக்கள்ளின் மைனக்ேகாசர்
தீந்ேதற னற மகிழ்ந்
தீங்குரைவக் ெகாைளத்தாங்குந்

5

உள்ளிேலார்க்கு வ யாகுவன்
ேகளிேலார்க்கு ேகளாகுவன்
க மிய ெவன்ேவல் ேவேள
வளநீர் வாட்டாற் ெறழினி யாதன்
கிைணேயம் ெப ம

10

ெகா ந்த ய சூெடன்ேகா
வளநைனயின் மட்ெடன்ேகா
கு
ய னிணம்ெபய்தந்த
ந ெநய்ய ேசாெறன்ேகா
திறந் மறந்த கூட்
தல்

15

கந் ெகாள்
ணெவன்ேகா
அன்னைவ பலபல.................

20

................வ ந்திய
இ ம்ேப ெராக்க ல ந்ெதஞ்சிய
அளித் வப்ப த்ேதா ெனந்ைத
எம்ேமா ராக்கக் கங்குண்ேட
மாாிவானத் மீனாப்பண்
விாிகதிர ெவண் ங்களின்
விளங்கித் ேதான் கவவன் கலங்கா நல் ைச
யா ம் பிற ம் வாழ்த்த நா ம்

25

நிைரசா னன்கல னல்கி
உைரெசலச் சிறக்கவவன் பாடல்சால் வளேன.

30

--------திைண ந்

ைற

மைவ. வாட்டாற் ெறழினியாதைன மாங்கு

கிழார் பா ய .

உைர: கிழ்நீரால் மீன் வழங்குந் - நீாின் கீேழ மீன்கள் ெசன் ல ம்; மீ நீர ால்
கண்ணன்ன மலர் க்குந் - நீாின் ேமற்பரப்பில் குவைள ந் தாமைர மாகிய மகளிர்
கண்ேபா

ம்

க்கள் மலீர்ந்தி க்கும்; கழி சுற்றிய விைளகழனி - கழிகளாற் சூழப்பட்ட

ெநல் விைளந் கிடக்கும் வய ன்கண்; அாிப்பைறயால் ள்ேளாப் ந் - அாித்த
ஒைசைய ைடய பைறைய ழக்குவதால் கதிர் கவர வ ம் கிளி த ய ள்ளினங்கள்
ெவ ட் ேயாட்டப்ப ம்; ெந நீர் ெதாகூஉம் மணல் தண்கால் - நீர்மிக்க
கடற்கைரக்கண் குவி ம் மணைல யள்ளித்

ம் குளிர் காற்றினால்; ெமன்பைறயால்
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ள் இாி ந் - ெமல் ய சிறகுகேளா கூ ய ள்ளினங்கள் நீங்கிச் ெசல் ம்; நைனக்
கள்ளின் மைனக் ேகாசர் - மலர்களிடத்திற் ெபற்ற கள் நிைறந்த மைனகைள ைடய
ேகாச ெரன்பார்; தீந்ேதறல் நற மகிழ்ந் - தீவிய கட்ெடளிைவ ண் களி்ப்ேபறி;
தீங்குரைவத் ெகாைளத் தாங்குந் - இனிய குரைவயா மிடத் ெத ம் பாட் க்கள்
இைசக்கப்ப ம்; நீர்வள வாட்டாற்

எழினியாதன் - நீர்வளஞ் சிறந்த

வாட்டாெறன் ம் ஊக்கம் இல்லாதார்க்கு வ யாகித் ைணெசய்வன்;
ேகளிேலார்க்குக் ேகளாகுவன் - அறி வழங்கும் ேகளிைர யில்லாதார்க்குக்
ேகண்ைம ற்
பைடெயா

அறி த்

கலந்த ெவல்

ைண ெசய்வன்; க மிய ெவன்ேவல் ேவள் - பிற
ம் ேவற்பைடைய ைடய ேவளிர் தைலவனாவன்;

கிைணேயம் - யாம் அவ ைடய கிைணப்ெபா நராேவாம்; ெப ம - ெப மாேன;
ெகா ந்த ய சூ என்ேகா - அவன் எமக் களித்த ெகா விய ண்டமாகிய
சூட் ைறச்சிையச் ெசால்ேவேனா; கு

ய

ன் நிணம் ெபய்தந்த - கு

ய ன் தைச

விரவித் தந்த, ந ெசய்ய ேசா

என்ேகா - நறிய ெநய்ைய ைடய ேசாற்ைறச்

ெசால்ேவேனா; திறந்

கூட்

மறந்

தல் - திறந்

பின்

தற்க மறந்ெதாழிந்த

ெநற்காிைசயிடத் ; கந் ெகாள் ம் உணெவன்ேகா - தாந்தாம் ேவண் மள ம்
கந் ெகாள்ளப்ப ம் உண ப்ெபா ைளச் ெசால்ேவேனா: அன்னைவ பலபல அைவ ேபால்வன மிகப்பல; ..........வ ந்திய............. வ ைம ற்
இ ம்ேபெராக்கல் - என் ெபாிய சுற்றத்தார்; அ ந்
உவப்ப அளித்

ஈத்ேதான் - உவக்கு மா

வ ந்திய;

எஞ்சிய - உண்

தைலயளித்

கழிந்தவற்ைற;

மீளமீளக் ெகா த்தான்;

எந்ைத - எங்கள் தைலவன்; எம்ேமார் ஆக்கம் கங்கு உண்ேட - எம்மேனாராகிய
இரவவர் அவன்பாற் ெபற்ற ெசல்வத் க்கு எல்ைலயில்ைலயாம்; மாாி வானத்

மீன்

நாப்பண் - மைழ கில் நில ம் விசும்பின்கண் ேதான் ம் விண்மீன்களிைடேய திக ம்;
விாிகதிர ெவண் ங்களின் - விாிந்த கதிர்கைள ைடய ெவள்ளிய திங்கைளப்ேபால;
விளங்கித் ேதான் க அவன் கலங்கா நல் ைச - விளக்கமாய் யாவ மறிய நில வதாக
அவ
யாங்க

ைடய ெகடாத நல்ல கழ்; நா

ம் யா ம் பிற ம் வாழ்த்த - நாேடா ம்

ம் எம்ேபாற் பிற ம் வாழ்த்திப் பாராட்ட; நிைரசால் நன்கலம் நல்கி -

களிற் நிைரகேளா

அைமந்த நல்ல கலன்கைள வழங்கி; உைர ெசலச் சிறக்க -

க ண்டாக ேமம்ப க; அவன் பாடல் சால்வளன் - அவன
பாடைமந்த ெசல்வம்; எ -

லவர் பா ம்

.

நீர்க்கீெழன்ப கீழ்ந்ெரன வந்த . குவைள ந் தாமைர ம் மகளிர் கண் க்கு
ஒப்பாவனவாத ன் அவற்ைறக் "கண்ணன்னமல" ெரன்ெறாழிந்தார். வயல்களில்
ேவண்டா மிகும் நீர் கழிதற்ெக த்த கழிகால் ஈண் க் கழிெயனப்பட்ட . ள்ெளனப்
ெபா ப்படக் கூறினாராயி ம் சார் பற்றிக் கிளி த யன ெகாள்ளப்பட்டன. ெந ய
நீைர ைடய கடல் ெந நீராயிற் . கடற்கைரக்கண் அைலகளாற் ெறாகுக்கப்ப ம்
மணல் பரந்த கான ல் தண்ணிய கடற்காற் ேமாதித்
ம் ண்மணற் கஞ்சிக்
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கானற்ேசாைலகளி

ம் உப்பங்கழிகளி

ம் தங்கும்நாைர

த ய ள்ளிைம◌் நீங்கிப்

ேபாத ன், "ெந நீர் ெதாகூஉ மணற் றண்கால். ெமன்பைறயாற் ள்ளிாி ந் "
என்றார். காற் த்
ம் மணல்மிக்க ெநாய்ம்ைமத்தாயி ம் ெமல் ய
சிறகுகைள ைடய நீர்ப்பறைவகள் அதற்காற்றாவாயின என்பதற்கு "ெமன்பைறயாற்
ள்ளிாி ம்" என் சிறப்பித்தார். ேகாசர்கள் ண்பவராத ன், அவைர.
"நைனக்கள்ளின் மைனக்ேகாச" ெரன் ம். அவர்கள் கள் ண் களித் க் குரைவக்
கூத்தா ம் ெகாள்ைகயினராத ன், "நற மகி்ழ்ந் தீங்குரைவக் ெகாைளததாங்குந் "
என் ம் கூறினார். உள்ளம் உள்ெளன வந்த . உள்ள மின்ைமக்ேக
வ யின்ைமயாதலால், "உள்ளிேலார்க்கு வ யாகுவன்" என்றார். ேகளாந்தன்ைம,
வழங்கும் அறி ைரேமற்றர்த ன், அறி
இக்க த் , "பைடேவண் வழி வா

வழங்குந்திறத்ைதக் "ேகளாகுவன்" என்றார்.

தவி ம், விைனேவண் வழி அறி தவி ம்"

( றம். 179) என் ழி ம் அைமந்தி த்தல் காண்க. என்ேகா என்பைத அைசநிைலயாகக்
ேகாட ெமான் . ஆர்ந்ெதன்ப அ ந்ெதன வந்த : ேவண் ேவார் ேவண் யாங்கு
கந்

ெகாள்

மா

திறந்தகாிைச

டப்படாமேல யி ந்தைமயின்,

"திறந் மறந்தகூ" ெடன்றார். இதனால் வாட்டாற் ெறழினியாதன

வள்ளன்ைம

ணர்த்தியவா . ஆக்கக் கங்கு, ஆக்கத் க்குக் கங்கு என விாி ம். கங்கு-எல்ைல.
பா வார்க்க
ம் வள்ளலாத ன், எழினியாதன் ெசல்வத்ைதப் "பாடல் சால் வளன்"
என்றார்.வழங்கும் க்கும் த யவாக அ க்கிநின்ற உம்மீற் ப்ெபயெலச்சங்கள்
உந்தாயின. வழங்கும்,

க்கும், ஒப் ம், இாி ம், தாங்கும் வாட்டாற்

எழனியாதனாகிய ேவள்வ யாகுவன், ேகளாகுவன்; அவன் கிைணேயம், ெப ம,
சூெடன்ேகா, மட்ெடன்ேகா, ேசாெறன்ேகா, உணெவன்ேகா; அன்னைவ பலபல
வ ந்திய ஒக்கல் ஆர்ந்

எஞ்சிய, அழித்

உவப்ப ஈத்தான் எந்ைத; கங்கு இல்ைல;

நல் ைச விளங்கித் ேதான் க; வளன்சிறக்க எனக்கூட்

விைன

ெசய்க.

விளக்கம்: வாட்டாற் எழினியாதன் தன்தந்ைதயாகிய எழினிெயா ெபா
அவைன ெவன் ெகாண்டவனாகிய தைலயாலங்கானத் ச் ெச ெவன்ற
ெந ஞ்ெசழியைனப் ெப ங்காஞ்சி பா ச் சிறப் ற்ற மாங்கு கிழார், தன்
வள்ளன்ைமைய நயந் பா வரக்கண் மகிழ்ச்சி டன் அவைர வரேவற் ப் பாிசில்
பல நல்கிச் சிறப்பித்த திறத்ைத இப் பாட் ல் அம் மாங்கு கிழார் அழெகா கப்
பா
ள்ளார். இதன் இைடேய சில அ கள் சிைதந்தி ப்ப அந்த அழைக நாம்
ம் கண் இன்
தற் கிைட
ெசய்கிற . எனி ம் பாட் ன் நலம்
தன்பா ள்ள இன்பச் சுைவையக் குைறயாவண்ணம் காட் நிற்ப காணத்தக்க .
வாட்டாற்

நா

கடற்கைரகா ம் பரந்

கிடப்பதாக ன், அதன் ெநய்தல்வள ம்

கூறப்ப கிற . கழனிகள் நீர் நிைறந்தி ப்பதால், நீர்ேமல் க்கள் த்தி ப்ப ம்,
கீழ்நீர் மீன்கள் வழங்குவ ம் இனிய காட்சி வழங்குகின்றன. விைளந்
ற்றிய ெநல்
வயல்களில் ள்ளினம் ப ந் ண்ணாவா

உழவர் அாிப்பைற

ழங்குவ ம்,
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மணல்பரந்த தண்கானத்தில் ள்ளினம் நீங்கிப் ேபாவ ம், கள் நிைறந்த மைனகளில்
ேகாசர்கள் கள் ண் மகிழ்ந் குரைவயா இன்
வ ம் வாட்டாற் நாட் ற்
காணப்ப ம் நிகழ்ச்சிகளாகும். ேவளிர் அைனவ ம் கு நிலமன்னராத ன்,
எழினியாதைன, "ெவன்ேவல் ேவள்" என்றார். ஆத ைடய தனிச்சிறப்ைப, "உள்ளி
ேலார்க்கு.....எழினியாதன்" என் சிறப்பிக்கின்றார். கிைணவ க்கு எழினியாதன் தந்த
உண ம் ெபா

ம் கூ வார், "ெகா ந்த ய சூெடன்ேகா.....அன்னைவ பலபல"

என்றார். என்றவர், வ ைமயால் வா ய இரவலர் ெவ ப்ப ண் அளப்ப ம்
ெபா ள் மீளமீளப் ெபற் உவைம மிக ெவய் மா அவன் ெகாைடநலம் திகழ்ந்த
என்பதைன, "வ ந்திய.....ஈத்ேதான்" என்பதனால் விளக்கினார்.
சு ங்கச்ெசால்

வாராய், "எம்ேமார் ஆக்கக்கங்குண்ேட" என்றார்.

வில்

எழினியாதைன வாழ்த்த ற்ற மாங்கு கிழார், ஆதன நல் ைச "ெவண் ங்களின்
விளங்கித் ேதான் க" என்றார். அவன் பைகப் லத் ப்ெபற்ற ெசல்வ
ைத ம்
கிைணவ ம் பிற ம் நாேடா ம் வாழ்த்தியதற்குப் பாிசாக நல்குவெனன ம், அதனால்,
அச்ெசல்வம் லவர் பா ம் கழ் ெபற்ற ெதன ம் கூ வார் "உைர ெசலச் சிறக்கவவன்
பாடல்சால் வளேன" என்றார்.ெமன்பைறயாற் ள்ளிாி ந் என்பதற்கு ேவ
ெபா
ண்டாகக் கூ வா
ளர். ஆக்கக் கங்குண்ேட ெயன்பதற்கு ேவ ெபா
ம்
க
வர்.
-----------397. ேசாழன் குள ற்றத் த்

ஞ்சிய கிள்ளிவளவன்

ேசாழன் குள ற்றத் த் ஞ்சிய கிள்ளிவளவன் அறி ம் ஆண்ைம
ைடயார்
எத்திறந்தாராயி ம் அவைரவியந் பாராட் ச் சிறப்பிக்கும் ெப ந்தைக ெயன்ப
உலகறிந்த ெசய்தி. ெதாைக ல்க ட் காணப்ப ம் சான்ேறார்களிற் பலர் இவைனப்
பா ச் சிறப்பித்தி க்கின்றனர். இவைன இப் பாட்டாற் சிறப்பிக்கும் சான்ேறார்
எ க்காட் ர்த் தாயங்கண்ணனாராவர். இவர எ க்காட் ர் ேசாழநாட் த் தஞ்ைச
சில்லாவில் நன்னிலந் தா காவில் உள . குளிக்கைர ைக வண் நிைலயத் க்கு
ேமற்கில் இவ் ர் இன் ம் இ ந் வ கிற . அதைனச் சார இ ந்த மணற் குன்
என்
ைர எ க்காட் ர்ச் ேசாிக்குப் பிடாைகயான எனத் தி க்கட ர்க்
கல்ெவட் க்கள் (A. R. No. 32 and 38 of 1906) கூ கின்றன. தாயன் என்பார்க்கு
மகனாதலால் இவர் தாயங்கண்ணனா ெரன ம், தாயங்கண்ணனாெரன்ற
ெபய ைடயார் பலர் இ த்த ன், அவாின் ேவ ப த்த இவர் எ க்காட் ர்த்
தாயங்கண்ணனா ெரன ம், சான்ேறாரால் குறிக்கப் ப வாராயினர்.
தாயங்கண்ணனார், தாயன் என்பார்க்கு மகனாவர். தாயனார் எ க்காட் ாில்
வாழ்ந்தவர். கண்ணனார் எ க்காட் ாினராதலால். எ க்காட் ாித் தாயங்கண்ணனார்
எனப்ப வாராயினர். ெபா ள்வயிற் பிாியக் க
ம் தைலமகைனச்
ெசலவ ங்குவிக்கும் க த்தினளான ேதாழி,தைலமகள் நலத்ைத, "அணங்ெகன

த்த
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ேநாக்கின் ஐெயன, ணங்கிய சுப்பின் ண்ேகழ் மாைமப், ெபான் ேவங்ைகப்
மலர் ைரய. நன்னிறத் ெத ந்த கணங்கணி வன ைலச். சு ம்பார் கூந்தல்
ெப ந்ேதாள் இவள்" என வனப்ைப வைகப்ப த் ேதாதி. அ ேகட் த் தைலமகள்
ெநஞ்சுெநகிழ்வ

ணர்ந் , "ெகாய்தைழத் தளிேரரன்ன தாங்க

ம ைகயள்,ெமல் ய ைளயள் நனி ேபரன்பினள், ெசல்ேவ ெமன்
ஒல்ேவ ெமன்

ெமாண்ைமேயா விலேள" (அகம். 319) என்பதனால் இவர

லைமநலம் மிகச்சிறந்
ெபான்ெகாணர்ந்
ேபாியாற்

ம்ெமதிர்,

தந்

ெவண்

விளங்குவைத யறிகின்ேறாம். ேம
மிளகுெகாண்

ம் இவர், யவனர்

ெசன்றன ெரன்பார், "ேசரலர் சுள்ளியம்

ைர கலங்க,யவனர் தந்த விைனமாணன்கலம், ெபான்ெனா

வந் கறிெயா ெபய ம்" (அகம். 149) என் கூ கின்றார். இம் சிறி நகைர
ஒ கால் பாண் யெனா வன் வைளத் க்ெகாண் அ ம்ேபா டற்றி ெவன்
அங்கி ந்த ெபாற்ப ம ெமான்ைறக் கவர்ந் வந்தான் என்பைத ம் அவ ைடய
கூடல்நகர்க்கு ேமற்கி ள்ள பரங்குன்றத் விழாைவ ம் அங்குள்ள சுைனயிடத்
மல ம் நீல மலைர ம் "வளங்ெக

சிறி யார்ப்ெபழ வைளஇ, அ ஞ்சமங் கடந்

ப மம் வவ்விய, ெந நல்யாைன ய பார்ச் ெசழியன், ெகா
கூடற்குடாஅ . பல்ெபாறி மஞ்ைஞ ெவல்ெகா

டங்கு ம கிற்

யாிய, ஓ யா விழவின் ெந ேயான்

குன்றத் , வண் ப நீ ய குண் சுைன நீலம்" (அகம். 149) எனச் சிறப்பித் ப்
பா
ள்ளார். இவர் ஒ கால் ேசாழன் குள ற்றத் த் ஞ்சிய கிள்ளிவளவைனக்
ேதான்றிய அவர
லைம நலத்ைத வியந் ெந ய சூட் ைறச்சி ம், மணங்கம ம்
கட்ெடளி ம் உயாிய ஆைட ம் அாிய கலங்கள் பல ம் நல்கிப் ெப ஞ்சிறப் ச்
ெசய்தான் வளவன். அவன வள்ளன்ைமகண் ெப வியப் ற்ற தாயங் கண்ணனார்,
இவ் லகில் எத் ைண வ ைமத் ன்பம் உண்டாயி ம் எங்ெகழிெலன ஞாயி
எமக்ெகன இ ப்ேபம் என்ற க த் ப்பட இப்பாட்ைடக் கிைணப் ெபா நன் ஒ வன்
கூற்றில் ைவத் ப் பா னார். இதன்கண் கிைணப்ெபா நன் ெசன் வி யற்
காைலயில்

யிெலைட நிைல பா ய ம், அ ேகட் ச் ேசாழன் கிள்ளிவளவன்

சூட் ைறச்சி ம் ேதற

ம் பிற ம் நல்கிச் சிறப்பித்

ெதன்றிைசச் ெசல்
ம் வளவன் தாணிழல் வாழ்
ஆதர ெபற்ற ம் அழகுறக் குறிக்கின்றான்.

ம், ஊழி ெபயாி

ம், ஞாயி

ெபற்ற தான், சிறி ம் அஞ்சாத

ெவள்ளி மி விசும் ேபர்த ம் ள் ம்
உயர்சிைனக் குடம்ைபக் குரற்ெறாற்றினேவ
ெபாய்ைக ம் ேபா கண் விழித்தன ைபயச்
சுட ஞ் சு ங்கின் ெறாளிேய மாெட ந்
திரங்குகுரன் ரசெமா வலம் ாி யார்ப்ப
இர ப் றங்கண்ட காைலத் ேதான்றி
எஃகி ளகற் ேமமப் பாசைற
ைவகைற யரவங் ேகளியர் பலேகாட்

5
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ெசய்தார் மார்ப ெவ மதி

யிெலனத்

ெதண்கண் மாக்கிைண ெதளிர்ப்ப ெவாற்றி
ெந ங்கைடத் ேதான்றி ேயேன ய நயந்
ள்ளி வந்த பாிசில னிவெனன
ெநய் றப் ெபாாித்த குய் ைட ெந ஞ்சூ
மணிக்கல னிைறந்த மணநா ேதறல்

10

பாம் ாித் தன்ன வான் ங் க ங்கெமா
மாாி யன்ன வண்ைமயிற் ெசாாிந்
ேவனி லன்னெவன் ெவப் நீங்க
அ ங்கல நல்கி ேயாேன ெயன் ம்
ெச விற் த்த ேசயிதழ்த் தாமைர

15

அ ெதாழி லந்தண ரறம் ாிந் ெத த்த
தீெயா வளிங்கு நாடன் வாய்வாள்
வலம்ப தீவிற் ெபாலம் ண் வளவன்
எறிதிைரப் ெப ங்கட
திக்கட் ெச
ம்
ெத கதிர்க் கன ெதன்றிைசத் ேதான்றி ம்

20

என்ெனன் றஞ்சலம் யாேம ெவன்ேவல்
அ ஞ்சமங் கடக்கு மாற்றலவன்
தி ந் கழ ேனான்றாட் டண்ணிழ ேலேம.

25

--------திைண: அ ; ைற: பாிசில்விைட; கைடநிைல விைட மாம். ேசாழன்
குள ற் த் த் ஞ்சிய கிள்ளிவளவைன எ க்காட் ர்த் தாயங்கண்ணனார் பா ய .
உைர: ெவள்ளி ம் இ விசும் ேபர்த ம் - ெவள்ளியாகிய மீ

ம் வானத்தில்

எ வதாயிற் ; ள் ம் உயர்சிைனக் குடம்ைபக் குரல்ேதாற்றின - பறைவக ம்
மரத்தின் உயர்ந்த கிைளயில் கட் ய கூட்
ந் தம் ைடய ஓைசையச் ெசய்ய
ற்றன; ெபாய்ைக ம் ேபா கண் விழித்தன - ெபாய்ைககளில் குவிந்தி ந்த
தாமைரகள் கண்விழிப்ப ேபால் இதழ் விாிய

ற்றன; ைபயச் சுட ம் ஒளி சு ங்கின்

- ெமல்ெலனத் திங்களாகிய சுட ம் தன் ஒ ளி◌ாகிய நில
பா

எ ந்

- ஒ த்தற்கு

ற்பட் ; இரங்கு குரல்

குைறயத் ெதாடங்கிற் ;

ரசெமா

வலம் ாி ஆர்ப்ப -

ழங்குதற்குாிய ரசங்க ம் வலம் ாிச் சங்கங்க ம் ழங்குதைலச் ெசய்ய; இர ப்
றங்கண்ட காைல ேதான்றி - இர ப் றமாகிய கைடயாமங் கழிந்த காைலப்ேபா
ேதான்றி; எஃகு இ ள் அகற் ம் - எஞ்சிநின்ற குைறயி ைளப் ேபாக்கும்; ஏமப்
பாசைற - காவைல ைடய பாசைறக்கண்; ைவகைற யரவம் ேகளியர் - ைவகைறப்
ேபாதில் எ கின்ற ஒ

கைளக் ேகட்பாயாக; பலேகாள் ெசய்தார் மார்ப - பலவைகத்

ெதாழிற்பாடைமயத் ெதா க்கப்பட்ட மாைலயணிந்த மார்ைப ைடய ேவந்ேத;

யில்
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எ மதி - ப க்ைகயினின் ெற வாயாக; என - என் ; ெதண்கண் மாக்கிைண
ெதளிர்ப்ப ஒற்றி - ெதளிந்த கண்ைண ைடய ெபாிய தடாாிப்பைற ெயா க்குமா
ெகாட் ; ெந ங்கைடத் ேதான்றிேயன் - ெந ய
அ

நயந்

ற்றத்தின்கட் ெசன்

நின்ேறனாக;

- என் வரைவ வி ம்பி; இவன் உள்ளிவந்த பாிசிலன் என - இவன் நம்ைம

மறவா நிைனந்த வந்த பாிசிலனாவான் என் ெசால் ; ெநய் றப் ெபாாித்த
குய் ைட ெந ஞ் சூ - ெநய் மிகச் ெசாாிந் ெபாாித்த தாளிதத்ைத ைடய ெந ய
சூட் ைறச்சி ம்; மணிக்கலன் நிைறந்த மணன் நா

ேதறல் - மணியிைழத்த

வள்ளத்தில் நிைறயப் ெபய்த மணம் கம ம் கட்ெடளி ம்; பாம் ாித் தன்ன வான் ங்
க ங்கெமா - பாம்பின உாியாகிய ேதால்ேபான்ற ெவள்ளிய ேவைல
ெசய்யப்பட்ட ஆைட ம்; மாாி யன்ன வண்ைமயின் ெசாாிந்

- மைழ ேபான்ற

வண்ைம ைடயனாதற்ேகற்ப வழங்கி; ேவனில் அன்ன என்ெவப் நீங்க ேவனிற்காலத் ெவம்ைமேபால வ ைமயால் எனக்குண்டாகிய ன்பமாகிய
ெவம்ைம நீங்குமா ; அ ங்கலம் நல்கிேயான் - ெபறற்காிய கலன்கள் பல ம்
ெபா த்த ளினான்; என் ம் - எப்ேபா ம்; ெச விற்

த்த ேசயிதழ்த்தாமைர -

வய ைடேய த்த சிவந்த இதழ்கைள ைடய தாமைர; அறம் ாிந் எ த்த தீெயா
விளங்கும் நாடன் - அறத்ைத வி ம்பி வளர்த்த தீப்ேபால விளங்கும்
நாட்ைட ைடயவ ம்; வாய் வாள் - தப்பாத வாட்பைட ெகாண் ெசன் ; வலம்ப
தீவின் ெபாலம் ண் வளவன் - ெவன் ெகாண்ட தவிடத்திற் ெபற்ற ெபான்னாலாகிய
அணிகைள

ைடயவ

மாகிய; எறிதிைரப் ெப ங்கடல் இ திக்கண் ெச

ம் -

எறிகின்ற அைலகைள ைடய ெபாிய கடல்
ெவய் ம் ஊழிகாலேம வாி ம்;
ெத கதிர்க் கன ெதன்றிைச ேதான்றி ம் - ெவ ப் கின்ற கதிர்கைள ைடய
ஞாயி கீழ்த்திைச மாறித் ெதன்றிைசயிற் ேறான் ங் காலேம வாி ம்; யாம்
என்ெனன் அஞ்சலம் - யாங்கள் இதற்குச் ெசய்வ என்ேனாெவன் அஞ்சு
ேவமல்ேலம்; ெவன்ேவல் அ ஞ்சமம் கடக்கும் ஆற்றல் - ெவன்றி த ம் ேவைலக்
ைகயிேலந்தி அாிய ேபார்கைள வஞ்சியா
அவன் - அக்கிள்ளிவளவ

ைடய; தி ந்

ெசய்

ெவல்

ம் ஆற்றைல ைடய;

கழல் ேநரன்றாள் தண்ணிழேலம் - தி ந்திய

கழலணிந்த வ ய தாள்கள் ெசய் ம் தண்ணிய நீழ ன்கண் உள்ேள மாதலால்; எ ெவள்ளி ெய ந்

விளங்குத

ம், ள்ளினம் சிைலத்த

ம், தாமைரப் ேபா

விாியத்

ெதாடங்க ம் திங்களின் ஒளி ம ங்குத ம் வி யற்காலத் நிகழ்ச்சிகள், பா , ஒ .
எ தல் - ற்ப தல். ேவந்தர் அரண்மைனகளில் வி யற்காைலயில் ரச ம்
வலம் ாி ம் ழங்குவ இயல் . இர ப் ேபாதிற்கு அந்திமாைல அக ம்
வி யற்காைல ற ம்ேபாலக் குறிப்பார், வி யைல "இர ப் றம்" என்றார்.
"இர ப் றம் ெபற்ற ேவம ைவகைற" ( றம். 398) என்

.

பிற ம் கூ தல்

காண்க.காவலாற்சிறப் ைடயதாதல் பற்றி, பாசைற ஏமப்பாசைற ெயனப்பட்ட . பல
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ேவ

ெதாழிற் பா

விளங்கத் ெதா க்கப்ப வ

பற்றித்தார், "பலேகாட் ெசய்தார்"

என்றார். உள்ளிவந்த என்ற , பண் வந்தைம தான் அறிந் ெகாண்டைம
ெதாிந்தவா . வியல் நறவெமன்றற்கு "மணநா ேதறல்" என்றார். உைடக்குப்
பாம்பின் ேதாைல உவமம் ெசய்தல் மர பிற ம், "பாம் ாியன்ன வ வின காம்பின்,
கைழப ெசா யினிைழயணி வாரா ெவாண் ங் க ங்கம்" ( றம். 383) என்
கூ தல் காண்க. தி வள் வர் நிரப்பின் ெவம்ைமைய ெந ப்பி ம் ெபாிெதன்றராக
இவ்வாசிாியர், "ேவனிலன்ன ெவப் " என்றார். ஓதல் த ய அ வைகத்
ெதாழி ைடயராத ன் "அ ெதாழிலந்தணர்" எனப்பட்டனர். ஓதல் த ய ெதாழில்
ஆ ம் பார்ப்பார்க்குாிய வாத ன், அறேவாராகிய அந்தணர் இம்ைமக்குாிய உழ
வாணிக த ய ெதாழில்கைளச் ெசய்யாைமபற்றி "அ ெதாழிலந்தணர்"
எனப்பட்டன ெரன்றல் சிறப்ெபன அறிக: அ ெதாழில், அற்றெதாழில் என விாி ம்;
"அ ெபா ள் இவன் என்ேற அமரர்கணம் ெதா ேதத்த" (சிலம். 17) என் ழிப்ேபால.
ேமனாட் க் கிேரக்கர், உேராமானியர் த ேயார் நா க ம், கிழக்கி ள்ள கடாரம்
சாவகம் த ய நா க ம் தீ எனப்ப மாதலால் "வலம்ப தீவின்" எனப்
ெபா ப்படக் கூறினார். இ தி, இ திக் காலமாகிய ஊழிக்காலம். வளவ
தாணிழ ன் ெப ைம கூறவார். "ெச

ம் ேதான்றி

ைடய

ம் அஞ்சலம்" என்றார். ஏர்த ம்;

ேதான்றின; விழித்தன; சு ங்கின் ; காைல ேதான்றி, அகற்றம்; ேகளியர்; மார்ப,
யில் எ மதிெயன இத் ைண ம் கிைணவன் பா ய யிெலைட நிைலயாயிற் .
மார்ப,

யில் எ மதிெயன ஒற்றி, ேதான்றிேயன்; நயந் , என, சூ ம்ேதற

க ங்க ம் ெசாாிந் , நீங்க, நல்கிேயான்; நாடன், வளவன், ெச
யாம் அஞ்சலம்; தண்ணிழேல மாதலால் எனக் கூட்
விளக்கம்: பாிசில் விைடயாவ , "ேவந்த

விைன

ம்

ம் ேதான்றி

ம்

ெசய்க.

ண் மகிழ ெவல் கைழந்ேதார்க், கீந்

பாிசி ன் ற வி த்தன் " ( . ெவ. மா. 9:26). கைடயிடத்ேத நின் விைடெபற் ச்
ெசல் தல் கைடநிைல விைடயாகும். கிைணவன் ெந ங்கைடத் ேதான்றி நின் பா
வளவன் பாிசில் நல்கி வி த்தவழி, வளவன் ேநான்றாள் தண்ணிழேலம்;
என்ெனன்றஞ்சலம் என மகிழ்ந் பா ச் ேசறல்பற்றி இ "கைடநிைல விைட மாம்"
எனப்பட்ட . கிைணப்ெபா நன் ேவந்தர் ன்றி ல் வி யற் காலத்ேத ெசன் நின்
தன்னைடய கிைணப்பைறையக் ெகாட் அவ்ேவந்தர்களின் வஞ்சி தலாக ள்ள
மறத் ைறகைளப் பா வ இயல் . அங்ஙனம் பா ேவார் ெதாடக்கத்தில்
ேவந்தர்க்குத் யிெலைடப் பாட்ைடப் பா , அவர் யி ண ங்கால் அவர் ெசவிப்பட
அவர்தம் மற மாண் கழ்கைள ேயாதியின்
த் த் ஞ்சிய ேசாழன் கிள்ளி
வளவைளத் யிெலைட பா ய திறத்ைத "ெவள்ளி ம்... யிெலன்" என்
குறிக்கின்றார். ஈண் , "ேபா
ேபா

பிணிவிட்ட கமழ்ந ம் ெபாய்ைகத் தா ண்

ரன்றாங்கு, ஓதலந்தணர் ேவதம் பாடச், சீாினி ெகாண்

யாேழார் ம தம் பண்ண...சூதர் வாழ்த்த மாகதர்

நரம்பினி

வல, ேவதா ளிகெரா

ம்பி
இயக்கி,

நாழிைக
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யிைசப்ப, இமிழ் ர சிரங்க ஏ மா
யாைனயங் கு கின் ேசவெலா
கு ம...த மணல்

சிைலப்ப, ெபாறிமயிர் வாரணம் ைவகைறயியம்ப,

காமர், அன்னங் கைரய, வணிவயமாப்

ற்றத் தாிஞிமி றாப்ப, ெமன் ஞ் ெசம்மெலா

ெயா

நன்கலஞ் சீப்ப,

இர த்தைலப் ெபய ம் ஏனைவகைற" (ம ைர 664-86) என மாங்கு ம தனார்
பா வ ஒப் ேநாக்கியின் றத்தக்க . தி ப்பள்ளிெய ச்சி பா ேவந்தன் பால்
பாிசி ம் விைட ம் ெப வான், கிைணவன் அவ் ேவந்தன மற மாப் கைழப் பா
ன்ேப அவன் ெப மகிழ் ெகாண் "உள்ளி வந்த பாிசிலன் இவன் என" க்குய் ைட
ெந ஞ்சூ ம், மணனா ேதற ம் வான் ங் க ங்க ம் தந்தாெனனப் பாிசில்
நிைலையப் பாிந் கூ வ தாயங்கண்ணனா ைடய தமிழ்மிகு சால்பிைனப்
லப்ப த் நிற்ப காண்க. வளவன ெகாைடைய மாாி ெயன்ற ன், அதற்கு ஏற்பத்
தம் ைடய வ ைம நிைலைய ெவப் எனப் ணர்த் "ேவனிலன்ன என் ெவப் "
என்ற ம்,

த்த தாமைரகேளா

ேவதி யெர த்த தீைய

வமித் , "ெச விற்

ேசயிதழ்த் தாமைர, அ ெதாழிலந்தண ரறம் ாிந்ெத த்த, தீெயா

த்த

விளங்கும் நாடன்"

என்ற ம் மிக்க இன்பந்த வனவாகும். ஆசிாியர் ஓரம்ேபாகியார், "பக ல் ேதான் ம்
பல்கதிர்த் தீயின். ஆம்பலஞ் ெச வின் ேத

ர்" (ஐங்.57.) என்ப

அப் ேநாக்கத்தக்க . உலகிற்கு எத்தைகய ேக
ஆதர

வ வதாயி

இங்ேக

ம், தான் கிள்ளிவளவன்

ெபற்றி உ தி ைடைம ேதான்ற, ெப ங்கடல் இ திக்கட் ெச

ம்,

கன ெதன்றிைசத் ேதான்றி ம் "என்ெனன் றஞ்சலம்" என் ம், "அவன்
தி ந் கழேனான்றாள் தண்ணிழ ேலேம" என் ம் கூறகின்றார். தீெவான்றிற் ெபற்ற
ெபான்ெகாண்டைமத்த ணணிந்த வளவன் என்றவிடத் த் தீ க்கு "நன்ெபான்விைள
தீவம்" (சிவக. 53) எனத் தி த்தக்க ேதவர் கூறவதைன எ த் க் காட் வா

ளர்.

----------398. ேசரமான் வஞ்சன்
ேசரன் கு க்குாிய

ேவந்த ள் ஒ வன் ேசரமான் வஞ்சன். ேசரர

வஞ்சிக்களம்

அஞ்ைசக் களெமன்றான ேபாலச், ேசரமான் வஞ்சன் ெபயர் பிற்காலத்ேத அஞ்சன்
என்றாயிற் ; வஞ்சன

பாயல் நா

பின்னர் வயனாெடன்றாகி இப்ேபா

ைவநா

(Introduction of B.L. Rice io Coorg Inscriptions Vol i.p3) என வழங்குகிற . பாயல்
மைலப் பகுதியில் வஞ்ச க்குாியதாயி ந்த குன் அஞ்சன் குன்ெறன்றி ந்
இப்ேபா அஞ்சுகுன் என்ற ெபய டன் ைவநா தா காவில் உள . இவன
ஆட்சியின் கீழி ந்த நா வடக்ேக பாயல் நாட்
ந் ெதற்ேக தி விதாங்கூர்
அரைசச் ேசர்ந்த அஞ்சனா
ய இ ந்த . வடபகுதியில் அவன் ெபயர்
மைறந்ததாயி ம் ெதற்கில் அப் ெபயர் மைறயா அஞ்சனா என்ேற இப்ேபா ம்
வழங்குகிற . ேபரறி ம் ேபராண்ைம ம் ெகாண்ட இச் ேசரமான் ெதாைக ல்க ட்
காணப்ப ம் ேசரேவந்த ள் மிக ம் பைழேயான் எனக் க
தற்கிட ண் .
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இவைனப் பற்றிய குறிப்ெபான் ம் ேவ ஆசிாியர்களாற் குறிக்கப்படவில்ைல.
இவன தைலநகரச் சான்ேறார் "ெப ம் ெபயர்
ர்" எனப் பா வர். இந்நகர்க்கண்
நண்பராகிய ேவந்தர் கு குவ எளிேதயன்றிப் பைகைமக் க த்தினர் எவ ம்
ேசல் தல் இயலா . இச்ேசரமா ம் பாிசிலர் வாிைசயறிந் சிறப்பிக்கும் பண்
ேமம்பட்டவன். ெசால் தவறாத திட்ப ம், சில ெசாற்கைளக் ெகாண்ேட அவற்ைறச்
ெசால்ேவார உள்ளக்குறிப்ைபவிைரந் ண ம் ஒட்ப ம் உைடயவன். இவன
பாயல் மைல மிகப்பல அ விகைள ைடய . அச் ேசரமாைனப் பா ச் சிறப்பித்தவர்
தி த்தாமனார் என் ம் சான்ேறார். தாமன் என்ற இயற்ெபயெரன் ம், தி ெவன்ப
அவர சிறப்ைபக் குறித் நிற்பெதன் ம் தமிழறிஞர் க
கின்றனர்.
தி த்தாமனா ம் இப்பாட்ெடான் ஒழிய ேவ பா யதாக ஒ பாட் ம் இத்ெதாைக
ல்களில் காணப்படவில்ைல. தாம் ேசரமான் வஞ்சைனக் காணச் ெசன்ற ேபா
அவன் ெசய்த சிறப்ைப இப்பாட் ல் கிைணப் ெபா நன் ஒ வன் கூற்றில் ைவத் ப்
பா
ள்ளார். இதன்கண், ெபா நன் ஒ வன் ேசரமான
ர்க்குச் ெசன்
வி ய ல் அவன் ெந மைன ற்றத்தில் நின் தன் கிைணப்பைறையக் ெகாட்
இைசத்தான். வி யற்காலத்ேத நிலா மைறய ெவள்ளி ெய ந் விளங்கிய ேபாதில்
ேசவற்ேகாழி ெய ந் வி யல் வரவறிந் கூ தாயிற் . ெபாய்ைககளில் கூம்பிய
க்கள் மலர்ந்தன; பாணர் தாம் ெகாணர்ந்த சீறியாைழ ைறைம யறிந் இைசத்தனர்.
அந்நிைலயில் ெபா நன் தன் கிைணப்பைறைய யைறந் "நிைனந் வ ம் பாிசிலர்
ஏந்திய கலங்களில் அவர்ேவண் வன தந் நிைறத் மகிழ்விக்கும் ேவந்ேத, எம்ைம
அ
பவனாகுக" என் ெசால் த் தன் வரைவ அறிவித்தான். சிலவாகிய இச்
ெசாற்கைளக் ேகட்ட ம் ேசரமான் ேப வைக ெகாண் அன்பால் மாசுப ந்
பீறிக்கிடந்

ஆைடையக் கைடந் , தான் உ த்தியி ந்த

ந் கிைலத் தந்

ெபா நைன உ க்கச் ெசய்தான். பின் , அப்ெபா நன்பால் இ ந்த உண்கலம் நிைறய
இனிய கட்ெடளிைவ நல்கி உண்பித்தேதா , தான் உண் ம் கலத்தில் தனக்ெகன
இடப்பட்
ந்த மானிைறச்சி ெபாாித்த ெபாாிக்கறி ம் ெசவ்விய ெநற்ேசா ம்
அப்ெபா ந ம் அவேனா ேபாந்த சுற்றத்தவ ம் இனி ண் மா ெகா த்தான்.
பின் தான் அணிந்தி ந்த விைல யர்ந்த அாிய ஆரத்ைத ம் தன் ேமனியில்
அணியப்ெபற்றி ந்த அணிகலன்கைள ம் தந்த ளினான். அவற்ைறப் ெபற்ற
ெபா ந ம் பிற ம் அவன் கழ் நாெடங்கும் பர மா பா ச்ெசல்வாராயினர். இப்
பாட் ன் இைடேய சில அ கள் சிைதந் விட்டன.
மதிநிலாக் கரப்ப ெவள்ளி ேயர்தர
வைகமா ணல் ல்.....
ெபாறிமயிர் வாரணர் ெபா தறிந் தியம்பப்
ெபாய்ைகப்
ைக மலரப் பாணர்
ைகவல் சீறியாழ் கடனறிந் தியக்க
இர ப் றம் ெபற்ற ேவம ைவகைறப்
பாிசிலர் வைரயா விைரெசய் பந்தர்
வாிைசயி னி த்த வாய்ெமாழி வஞ்சன்
நைகவர் கு கி னல்ல பைகவர்க்குப்

5
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வியின் ம ந்த கல்லைள ேபாலத்
ன்னல் ேபாகிய ெப ம்ெபயர்
ர்
மதியத் தன்னெவன் னாிக்குரற் றடாாி
இர ைர ெந வா ராிப்ப வட் த்
ள்ளி வ நர் ெகாள்கல நிைறப்ேபாய்

10

தள்ளா நிைலைய யாகிய ெரமக்ெகன
என்வர வறீஇச்
சிறிதிற்குப் ெபாி வந்
வி ம்பிய கத்த னாகி என்னைரத்
ம் ப சிதாஅர் நீக்கித் தன்னைரப்

15

ைகவிாிந் தன்ன ெபாங்கு கி டீஇ
அழல்கான் றன்ன வ ம்ெபறன் மண்ைட
நிழல்காண் ேடற னிைறய வாக்கி
யா ண வ ள லன்றி ந் தா ண்
மண்ைடய கண்ட மான்வைறக் க ைண

20

ெகாக்குகிர் நிமிர ெலாக்க லார
வைர றழ் மார்பின் ைவயகம் விளக்கும்
விர மணி ெயாளிர்வ மர ற ழாரெமா
ைரேயான் ேமனிப் த் கிற் க ங்கம்
உைரெசல வ ளிேயாேன

25

பைறயிைச ய விப் பாயற் ேகாேவ.
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----------திைண: அ .
பா ய .

ைற: கைடநிைல. ேசரமான் வஞ்சைனத்தி த் தாமனார்

உைர: மதி நிலாக் கரப்ப - திங்களின் நிலெவாளி மைறய; ெவள்ளி ஏர் தர ெவள்ளியாகிய விண்மீன் எ ந்

விளங்க; வைகமாண் நல் ல் - பலவைகயாகக்

கட்டப்பட் மாண் ற்ற நல்ல ெப மைன;....; ெபாறிமயிர் வாரணம் ெபா தறிந்
இயம்ப - ெபாறிகள் ெபா ந்திய மயிைர ைடய ேகாழிச் ேசவல் வி ற்ேபாதின்
வரவறிந்

கூவ; ெபாய்ைகப்

ைக இதழ் விாிந்

ைக மலர - ெபாய்ைகக்கண் கூம்பியி ந்த

மலர; பாணர் ைகவல் சீறியாழ் கடல் அறிந்

தாம் ைகேதர்ந்த சிறிய யாைழ
ைவகைற - இர ப்ேபா

ைறைம யறிந்

க்களின்

இயக்க - பாணர்

இைசக்க; இர ப் றம் ெபற்ற ஏம

நீங்கும் வி யற்காலத்தில்; பாிசிலர் - பாிசிலர்கைள; வைரயா

விைரெசய் பந்தர் நீங்காத மணம் கம ம் பந்தாின்கண்...; வாிைசயின் இ த்த
வாய்ெமாழி வஞ்சன் - அவரவர் வாிைசயறிந்
ர க்கடன் ெச த்திய வாய்ைமேய
ெமாழி ம் ேசரமான் வஞ்ச
பாணர்

ைடய; நைகவர் கு கினல்ல

- இன்பஞ்ெசய்பவராகிய

தலாயினா ம் நட் ைடய ேவந்தராயினா ம் ெமல்ல விய

வதன்றி;
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பைகவர்க்கு - பைகவராயினார்க்கு,
கிடந் றங்கும் கன் ைழஞ்சுேபால;

யின ம ந்த கல்லைள ேபால -

யினம்

ன்னல் ேபாகிய - ெந ங்குதற்காகாத;

ெப ெபயர்
ர் - ெப ம் ெபா ந்திய ெபயைர ைடய
ர்க்குச் ெசன் ;
மதியத்தன்ன என் அாிக்குரல் தடாாி மதிேபான்ற வ வினதாகிய அாித்த
ஓைசைய ைடய என் தடாாிப் பைறைய; இர ைர ெந வார் அாிப்ப வட் த்

- தன

இரப் ைர லப்ப மா அதன் ெந ய வார்கள் அாித்த குரல் எ த்தியம்ப இைசத் ;
உள்ளிவ நர் ெகாள்கலம் நிைறப்ேபாய் - மறவா ள்ளத்தால் நின்ைன நிைனந் வ ம்
பாிசில ைடய ெபாள்கலம் நிரம்ப - அாிய ெபா ள்கைள வழங்குபவேன; எமக்குத்
தள்ளா நிைலையயாகியர் என - எம்மிடத் நீங்காத அன் ற்ற
நிைலைய ைடயனாகுக என்

என் வரைவக் குறிப்பித்

அறீஇ - என் வரைவ யறிந் ; சிறிதிற்குப் ெபாி வந்

நின்ேறானாக; என் வர

- என் சின்ெமாழிக்குப் ெபாி ம்

மகிழ்ந் ; வி ம்பிய கத்தனாகி - அன்பால் மலர்ந்த க ைடயனாய்; என் அைரத்
ம் ப சிதாஅர் நீக்கி - என் இைடயில் சிதர்ந் நார்நாராய்க் கிழிந்தி ந்த
உைடைய நீக்கி, தன் அைரப் ைக விாிந்தன்ன ெபாங்கு கில் உடீஇ - தன் அைரயில்
உ த்தி ந்த ைகைய விாித்தாற் ேபான்ற உயர்ந்த உைடையத் தந் என்ைன
ப்பித் ; அழல் கான்றன்ன அ ம்ெபறல் இல்ைலயாயின என் உண்கலத்தில்;
நிழல்காண் ேதறல் நிைறய வாக்கி - உண்பார் நம நிழைலக் கா மா ெதளிந்த
கட்ெடளிைவ நிரம்ப ெபய் ; யான் உண அ ளல் அன்றி ம் - யான் உண்டற்கு
வழங்கியேதயன்றி; தான் உண் மண்ைடய கண்டமான்வைறக் க ைன - தான்
உண் ம் மண்ைடயிடத் த் ண் த்த மானிைறச்சியாகிய வ த்த
ெபாாிக்கறிைய ம்; ெகாக்கு உகிர் நிமிரல் - ெகாக்கின் நகம் ேபானற்

றியாத

ெநல்லாிசிச் ேசாற்ைற ம்; ஒக்கல் ஆர - என் சுற்றத்தார் உண்ண; வைர றழ் மார்பின்
ைவயகம் விளக்கும் - மைலேபான்ற மார்பிலணிந்த உலகெமலாம் விைலமதிக்கத் தக்க;
விர மணி ஒளிர்வ ம் - பலமணிகள் விரவிக் ேகாக்கப்பட்

ஒளி விளங்கும்; அர

உறழ் ஆரெமா - பாம் ேபால் வைளந் கிடக்கும் மாைல ம்; ைரே◌◌ான் ேமனிப்
த் கில் க ங்கம் - உயர்ந்ேதானாகிய அவன் ேமனிக்கண் கிடந் விளங்கும்
ேவைல ெசய்யப்பட்ட உைடகைள; உைரெசல அ ளிேயான் - தன் கழ் எங்கும் பரவ
நல்கினான்; பைறயிைச அரவிப் பாயல்ேகா - பைறேபால்
அ விகைள ைடய பாயல் என்
ைவகைறயில், வஞ்சன்

ம் மைலக்குாியவன்; எ -

ழங்கும்
.

ர்க்கண் தடாாி அாிப்ப வட் த் , என, அறீஇ, உவந் ,

கத்தனாகி, நீக்கி, உடீஇ, வாக்கி, அ ளலன்றி ம் ஓக்கல் ஆர, ஆரெமா ,
பாயற்ேகாவாகிய அவன் அ ளினான் எனக் கூட்

விைன

ெசய்க. கரப்ப, ஏர்தர,

இயம்ப, மலர, இயக்க, ெபற்ற ஏமைவகைறெயன இைய ம். ெப ம்ெபயர்
ெரன்ற , அவன் ெபயேர ெபய்ய அஞ்சன் குன்

என்

ம் நகர் ேபா

ம். குடகு
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நாட் க் கல்ெவட்ெடான் "அஞ்சனகிாி மாளிைக" (Coorg: Ins. Voli. No.10) என்
ஒன்ைறக்குறிக்கின்ற . ெசன்ற ற்றாண் இ திகா ம் பாயல்நாடாகிய வயனா
(whynad Taluka) குடகுநாட்ேடாேட ேசர்ந்தி ந்தெதன அந்நாட்

வரலா

கூறகிற .

(Malabar Series - Whynad: P.5) இப்ேபா ள்ள நீலகிாி சில்லா ம் வயனாட்ேடா
ேசர்ந்தி ந்

கி.பி. 1887 இல் தான் பிாிந்த . இ

நீலகிாிெயனப் ப வ ம்

இைடக்காலக் கல்ெவட் அஞ்சன கிாி ெயன் ம் ேநாக்கின், இந்நீலகிாி ஒ காலத்தில்
ேசரமான் வஞ்ச க்கு உாியதாயிந் . ெப ம்ெபயர்
ர் எனச்
சிறப்பிக்கப்ெபற்றைம ெதாிகிற . தடாாிக்கு அாிக்குரல், அதன் ெந ய வார்கள்
அாித்தலால் உண்டாவ

ேதான்ற, "ெந வார் அாிப்ப" என்றார். தடாாியின் ஓைச.

அதைன இயக்கும் ெபா நர

குறிப்ைப ணர்த் ம் வைகயில் எ ப்பப்ப மாக ன்,

"இர ைர ெந வார் அாிப்ப வட் த் " என்றார். வட் த்தல்-இைசத்தல்; "விசிப்

த்

தைமந்த
க்காழ்ப் ேபார்ைவ, யலகின்மாைலயார்ப்ப வட் த் " ( றம். 399) என
வ தல் காண்க. சி ேகால் ெகாண் அதன் தைல வட்டமிடச் சுற்றிய த்தல் பற்றி
"வட் த் " என்றார். வட்டெமன்

ம் ெபயர யாகப் பிறந்த விைன. மதியம் வ

வமம்,

நார்நாராய்க் கிழிந்
ைடெயன்ப ேதான்ற, "
ம் ப சிதா அர்" எனப்பட்ட .
மண்ைடையக் கா ந்ேதா ம். உணவின்ைம ேதான்றி வயிற் த் தீைய ெய ப்பி
ெவ ப் த ன் "அழல்கான் றன்ன மண்ைட" ெயன்றார். அ ம்ெபறல் என் ழி அ ைம
இன்ைம குறித்

நின்ற ; "அ ங்ேகடன்" (குறள். 210) என்றாற்ேபால, ேதற ன்

ெதளிைவச் சிறப்பிப்ப குறித் , அ "நிழல் காண்ேதறல்" எனப்பட்ட . ேசரமான்
அணிந்தி ந்த மணிமாைல உலகினரால் ெபாி ம் மதித் ப் பாராட்டப்
ப வெதான்றாத ன், "ைவயகம் விளக்கும் விர மணிெயாளிர் வ ம் ஆரம்" என்றார்.
அ விப் பாயல் என்ற பாயல் மைலக்கு ெவளிப்பைடயாயிற் .
விளக்கம்: இதன்கண் ஆசிாியர் தி த்தாமனார் ேசரமான் வஞ்சைனக் கண்
சிறப்பிக்கப்ெபற்ற திறம் கிைணப்ெபா நன் ஒ வன் கூ ம் கூற்றாக இப்பாட் ன்கண்
விளக்கப்ப கிற . கிைணப்ெபா நன் ேசரமாைனக் காணச் ெசன்ற ைவகைறப்ேபா ,
"மதிநிலாக் கரப்ப...ைவகைற" என் குறிக்கப்ப கிற . மதிநிலாக் கரப்ப என்ற ,
வளர்பிைற நாளாதைலக் காட் ற் . ைவகைறப்ேபாதின் வரவறிந் கூ த ன்
தப்பாைம பற்றி, "ெபாறிமயிர் வாரணம் ெபா தறிந்
வாரணம் ைவகைற யியம்ப" (ம ைர 673) என்
"ெபாய்ைகப்

இயம்ப" என்றார். "ெபாறிமயிர்

பிற ம் கூ கூ

காண்க.

ைகமலர" என்ற , ெநய்தற் ைவக் குறிப்பதாகக் ெகாள்க; ெநய்தல்

ைவகைறயில் மலர்வ ; "ைவகைற மல ம் ெநய்தல்" (ஐய். 188) என்ப

காண்க. கடன்,

ைறைம. மதிநிலா மைறய ம், ெவள்ளி ெயழ ம், வாரணம் இயம்ப ம்.
ெபாய்ைகப் மலர ம் வந்த ைவகைறப்ேபாதில் கிைணப்ெபா நன் ெசன்
வஞ்சைனக் காண்கின்றாெனன்ப

ெதளிவாம். அதன்பின், ேசரமான் ஊர

ேசரமான்
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காவற்சிறப் விளக்குவாராய், அவ் ர்க்குள் நைகவரல்ல பைகவர் ெசல் தல்
இயலாெதன்றற்கு "நைகவர் கு கில்ல பைகவர்... ன்னல் ேபாகிய
ர்" என்றார்.
ர் பைகவர் ன் தற்காகாைமக்கு ஏ இ ெவன விளக்குதற்குப் "
யின ம ந்த
கல்லைள ேபால" என்றார். ெப ம்ெபயர்

ர், ெபாிய ெபயைர ைடய

ர்;

ெபய க்குப் ெப ைமயாவ ,
ரா ம் ெப மானாகிய வஞ்சன ெபயைரேய
தனக்கும் ெபயராக அைம ம் ெப ைம. இப்ெப ைம அதன் பழம் ெபயைர மைறத்
விட்ட ; ேசரமான் வஞ்சன் ெபயர்ெகாண்ெட ந்த
ர் அஞ்சன் குன்ெறன்றி ந்
அஞ்சு குன் என் இப்ேபா வழங்குகிற . இதன் பழம்ெபயர் குன் ர் என்ப
ேபா ம். கிைணவன் ைவகைறப்ேபாதில் கிைணெகாட் ச் ெசன்றவன்
பைறயிைசயாேல தன்வரவிைன அறிவித்த

ம், "உள்ளிவ நர் ெகாள்கலம்

நிைறப்ேபாய், தள்ளாநிைலைய யாகியர் எமக்" ெகன உைரத்த

ம் மர . ேசரமான்

ெசய்த சிறப்ைப ம் தான் பா ய பாட் ைன ம் சீர் க்கிக் கா ம் கிைணவன்,
வஞ்சன ெப ைமைய ேநாக்கத் தன் பாட் இறப்ப ம் சிறிதாதைல ெயண்ணி
வியக்கின்றானாதலால், "சிறிதிற்குப் ெபாி வந் " என்றான். உயர்ந்ேதார்க்குத்
தரப்ப ம் நற

மிக்க ெதளி ைடத்தாகும்; அத்தைகய ெதளிைவத் தனக்கும் தந்த

ெகாண் மகிழ்கின்றவன். "நிழல் காண் ேதறல் நிைறய வாக்கி, யான் உண அ ளல்
அன்றி ம் தா ண்மண்ைடய கண்ட மான்வைறக் க ைண ஒக்கல் ஆர அ ளிேயான்"
என் கூறி ள்ளான். ஆற்ெறா க்காகக் ெசல் ம் தி த்தாமனார இப் பாட் ன்
இைடயி ம் சில அ கள் சிைதந்த ப ப்ேபார் உள்ளத்தில் வ த்தத்ைத
விைளவிக்கின்றன. (நற். 2) என் சான்ேறார் கூ வ காண்க. ைரேயானாதலால்,
இவன ெபயர் இவன
ர்க்கு உரயதாயிற்ெறன்ப படப் " ைரேயா" ெனன்ற
ெசால் நிற்ப குறிக்கத்தக்க . நீலகிாிப் பகுதியி ம் வயனா தா காவி ம்
குடகுநாட்
ம் உள்ள மைலகள் பாயல்மைல என ம். நா பா(யல்) நாெடன ம்
அதன் ஒ பகுதி உம்பற் காெடன ம் வழக்கி வந்தி க்கின்றன.
----------399. தாமான் ேதான்றிக்ேகான்
ேதான்றிக்ேகான் என்பான் ேதான்றிமைலக்குாிய தைலவனாவான். இம்மைல
இ க்குமிடம் ெதாிந்தில . வழிவழியாகச் சிறந் வந்த பழங்கு யில் ேதான்றி அற ம்
மற ம் க ம் ெகாண் விளங்கிய இத்ேதான்றிக்ேகா ைடய இயற்ெபயர் தாமன்
என்ப . அ தாமான் என ம வித் தாமான் ேதான்றிக்ேகான் என வழங்கி
வ வதாயிற் . இவைனப் பா ச் சிறப்பித்த சான்ேறார் ஐ ர்
வனாராவர்.
இச்சான்ேறார் ேசாழன் குள ற்றத் த் ஞ்சிய கிள்ளி வளவன்பால் ேபரன் ைடயவர்.
அவ்வளவைனயன்றிப் பிறைரப் பா வதில்ைலெயன ம் அவன்பாலன்றிப் பிறர்
எவர்பா ம் ஒன் ேவண் ச் ெசல்வதில்ைல ெயன ம் உ தி ெகாண்டவர்.
ஐ ர் டவனார் ஒ கால் வ ைம வ த்தத் தமக்குாிய ேசாழேவந்தைனக் காணச்
ெசன்றார். டவராத ன் பக
ட் ய பண் யில்தான் அவர் ெசல்வ வழக்கம்.
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அவ்வா ெசன் ெகாண்
க்ைகயில் ஈர்த் ச்ெசல் ம் பக க ள் ஒன்
வ யிழந் ேபாயிற் . அவர் வ த்த ற் த் ேதான்றிக்ேகாவின் ஊர்
அண்ைமயி
ந்த ேகள்வி ற் ெமல்ல அவ் ைர யைடந்தார்.
ேதான்றிக்ேகாமானான தாமான் அவர
லைமச் சிறப்ைப ன்ேபயறிந்தவனாதலால்
அவர் தமக்குற்ற குைறைய உைரப்பதற்கு ன்ேப ேவண் வன நல்கி அவைர
மகிழ்வித்தான். அம்மகிழ்ச்சி வயப்பட்ட ஐ ர் டவனார். கிைணவெனா வன்
கூற்றாக, இப்பாட்ைடப் பா னர். இதன்கண் அவன் காவிாி பா ம் நாடனாகிய கிள்ளி
வளவைன நிைனந்

அவன்பாற் .ெசல்கின்றைம ம், அவன்பாலன்றிப் பிறர்பால்

ெசல்ல வி ம்பாைம ம், பிறர் கேநாக்கி அவ ைடய அ ேணாக்கத்ைதப் ெபற
விைழயாைம ம் ேமற்ெகாண்டதனால் வ ைமமிக்க வ த்த, ெபா

ம த் ண்

சி ைம ற் ெநஞ்சழிந் ஒ
ைடயி ந்ததாக ம், கிைணமகள் மீன் விற்
வ வாய் ெகாண் சைமத்த பாகற்ைபங் கூைழப் ெபா
ம த் ண்
வ ந்தியி ந்ததாக ம் குறித் ள்ளான். அக்காலத்ேத அங்குள்ேளாரால்
ேதான்றிக்ேகானான தாமான நல் ைச அவன் ெநஞ்ைசக்கவர்ந்த .

ம்

வந்த

ேதான்றிக்ேகான், "அறவர் அறவன், மறவர் மறவன். மள்ளர் மள்ளன், ெதால்ேலார்
ம கன்" என்ற கழ்பைடத் விளங்கினான். வ ைம மிகுதியால் கிைணவ ைடய
கிைணப்பைற வார் அ ந் கண்கிழிந் பயன் படாவைகயில் சீர் குைலந் கிடந்த .
இப் கழ் ேகட்ட ம், ேதான்றிக்ேகானால் தன் வ ைமத்
ணிவால்,

த்ேதா

ம்

வா ம் ெகாண்

யர் ெக ெமன்

ம்

தன் கிைணையப்

ப்பித் க்ெகாண் , கிைண ைற ம் கட ட்கு, வழிபா ெசய்யத் தாழ்க்கின் எய்தக்
க திய ெபா ள் உாிய காலத்தில் எய்தப் படாைம ம் கூ ெமன நிைனந்
கட ைள ம் வழிபடா கிைணவன் ேதான்றிக் ேகானிடம் ெசன் , "ேசற் வழிேய
ேசறற்கண் தளர்ச்சி றாத பக ஒன்ேற யான் ேவண் வ " எனத் தன் குைறைய
ெய த் ைரத்தற்கு ன்ேப, அவன் குறிப்பா ணர்ந் பாிசில் தரற்குச் சைமந் பல
நிைரகைள ஊர்தி டேன நல்கினான் என் குறித் ைரத் ள்ளான். இப் பாட் ைடேய
சில அ கள் சிைதந் ள்ளன.
அ மகண் கந்த வளவா ெவண்ெணல்
ெதா மா
லக்ைகப் ப உக்குற் றாிசி
கா ெவள் ைலக் ெகாளீஇ நீழல்
ஓங்குசிைன மாவின் றீங்கனி ந ம் ளி
ேமாட்
வராஅற் ேகாட் மீன் ெகா ங்குைற
ெச வின் வள்ைள சி ெகா ப் பாகற்
பாதிாி ழ் ைக யவிழ்வி த் தன்ன
ெமய்கைளந் தினெனா விைரஇ...
ழ்ப்பப் ெபய்த
வவிழ்ப்
க்கல்

5

அழிகளிற் ப நற் களியட ைவகிற்
பழஞ்ேசா றயி
ழங்குநீர்ப் படப்ைபக்
காவிாிக் கிழவன் மாயா நல் ைசக்

10
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கிள்ளி வளவ ள்ளி யவற்படர் ம்
ெசல்ேலன் ெசல்ேலன பிறர் க ேநாக்ேகன்
ெந ங்கைழத் ண் ல் வி மீ ெனா த் க்
கிைணமக ளட்ட பாவற் ளிங்கூழ்
ெபா
ம த் ண்
ண் ேய னழி ெகாண்
ெடா சிைற யி ந்ேத ெனன்ேன யினிேய
அறவ ரறவன் மறவர் மறவன்

15

மள்ளர் மள்ளன் ெறால்ேலார் ம கன்
இைசயிற் ெபாண்டா னைசய
ண்ெகன
மீப்படர்ந் திறந் வன்ேகான் மண்ணி
வள்பாிந் கிடந்த ெவன் ெறண்கண் மாக்கிைண
விசிப்
த் தைமந்த
க்காழ்ப் ேபார்ைவ

20

உலகின் மாைல யார்ப்ப வட் த் க்
க
ணெவன்னக் கட ட்குந் ெதாேடன்
க ந்ேத ரள்ளற் கசாவா ேநான்சுவற்
பகேட யத்ைதயான் ேவண் வந் த ெவன
ஒன்றியான் ெபட்டா வளைவ யன்ேற

25

ஆன் விட்டன னத்ைத விசும்பின்
மீன் த் தன்ன
வப் பன்னிைர
ஊர்திெயா நல்கி ேயாேன சீர்ெகாள
இ ெமன விழித ம வி
வான்ேறா யர்சிைமத் ேதான்றிக் ேகாைவ.

30

---------திைண: அ . ைற: பசில்விைட. தாமான் ேதான்றிக்ேகாைன ஐ ர்
டவனார் பா ய .
உைர: அ மகள்

கந்த அளவா ெவண்ெணல் - ேசாறாக்கும் ெபண்.

கந்

ெகாணர்ந்த அளக்கப்படாத ெவண்ெணல்
ைடய; ெதா மாண் ப உ உலக்ைக
குற்றாிசி - ணிட் மாட்சி
வித்த ப த்த உலக்ைகயால் குற்றப்பட்ட அாிசி
ெகாண்டாக்கிய ேசாற்ைற; கா

ெவள்

ைலக் ெகாளீஇ - கா

நீர் ெபய்த

ெவள் ைலயிற் ெபய் ெகாண் ; நீழேலாங்கு சிைனமாவின் தீங்கனி ந ம் றி நீழ யர்ந்த கிைளகேளா கூ ய மாமரத்தின் தீவய கனிைகப் பிைசந் ெசய்த நறிய
ளிக்குழம் ம்; ேமாட்
வராஅல் ேகாட் மீன் ெகா ங்குைற ெபாிய காிய
வரா ைசச்சி ம் - ேகாட்ைட ைடய சுறா மீனின
ண்டமாகிய ெகா விய
இைறச்சி ம்; ெச வின் வள்ைள - வயல்களிற் படர்ந்த வள்ைளக்கீைர ம்; சி ெகா ப்
பாகல் - சி
பாதிாியின்

ெகா யாகிய பாகற்கா ம்; பாதிாி ழ்
திர்ந்த அ ம்பின

ைக அவிழ்வி த்தன்ன -

இதைழ விாித்தாற்ேபான்ற; ெமய் கைளந்
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விைரஇ - ேதாைலநீக்கி இனமாகியவற்ேறா

ெமன்ைம ண்டாக;

ழ்ப்பப் ெபய்த

அவிழ்ப்

கலந் ; ஐதின் -

க்கல் -

ம்ப யாகப் ெபய்த

த்த ேசா ம்; அ களிற் ப நர் களியாட ைவகின் - ைவக்ேகால்களிற்
ெபா ெதல்லாம் உைழக்கும் களமர் தா ண்ட கள்ளாற் பிறந்த மயக்கத்தால்
ம ந்தி ப்பாராயின்; பழஞ்ேசா
ழங்கு நீர்ப்படப்ைப -

அயி

ம் - வி ய ற் பழஞ்ேசாற்ைற ண்

ம்;

ழங்குகின்ற நீர்நலம் சான்ற ேதாட்டங்கைள ைடய;

காவிாிக்கிழவன் - காவிாி ம் நாட்ைட ைடயனாகிய; மாயா நல் ைசக் கிள்ளி
வளவன் உள்ளி - ெகடாத நல்ல கைழ ைடய கிள்ளிவளவைன நிைனந் ; அவன்
படர் ம் - அவைன ேநாக்கிச் ெசல்கின்ேறம்; பிறர் ெசல்ேலன் ெசல்ேலன்
ேநாக்ேகன் -பிறர் பால் ஒ கா
பாேரன்; ெந ங்கைழத்

ம் ெசல்ேலன், பிற ைடய

ண் ல் வி மீன் ெநா த்

கம்

கத்ைத உதவி க திப்

- ெச ய

ங்கிலாகிய

ண் லாற் பி த்த மீைன விற் ; கிைண மகள் அட்ட பாவால் ளிங்கூழ் கிைணமகள் சைமத்த நீர்த்தர்ப் பரந்த ளிங்கூைழ; ெபா
உண்டேயன் - காலமல்லாத காலத்தில் உண்
அழி ெகாண்

ைடேய இ ந்ேதனாக;
; அறவர் அறவன் -

ம்; மறவர் மறவன் - அறவர்க்குள் சிறந்த மறவ

மள்ளர் மள்ளன் - உழவ ட் சிறந்த உழவ
வழித்ெதான்ற

ஒ

ழ் இ ந்தவாெறன்ேன; இனி - இப்ெபா

அறேவார்களிற் சிறந்த அறேவா

ம்

ம் உணைவ ைடேயன்;

ஒ சிைற இ ந்ேதன் - ெசஞ்சழிந்

என்ன - நின் நல்

ம த் ண்

ம்;

ம், ெதால்ேலார் ம கன் பைழேயா ைடய

மாகிய அவன் - தாமான் ேதான்றிக் ேகான்; இைசயிற்ெகாண்டான் -

நின் கழால் நின்பால் அன் ெகாண்

விட்டானாக ன்; நைசய

உண்க என - நீ

வி ம் ம் ெசல்வத்ைதப் ெப வாயாக என அறிந்ேதார் கூறேவ; மீப் படர்ந்
ேமேல ெசயற்பாலவற்ைற நிைனந்

இறந்

-

ெசன் ; வன்ேகால மண்ணி -

ைகயிற்ெகாண்ேடகும் வ ய ேகாைலத் ய்ைம ெசய் ெகாண் ; வள் பாிந் கிடந்த
என் ெகண்கண்மாக் கிைண வார் அ ப் ண் - சீர்குைலந் கிடந்த என் ெதளிந்த
கண்ைண ைடய மாக்கிைணைய; விசிப்
த் வார்ெகாண் விசித் க் கட் ;
அைமந்த
க்கால் ேபார்ைவ - இைசக்குாிய கண்ணைமக்கப்பட்ட திய வ ய
ேதா

ைடய; அலகில் மாைல ஆர்ப்ப வட் த்

- அளவில்லாத மாைல ேபான்ற

ெந ய வாரகள ஒ க்க இயக்கி; க
ம் உணெவன்னக் கட ட்கும் ெதாேடன் கிைணக்கண் ைற ம் ெதய்வத் க்கு வழிபாடாற்றக் க தியவழிப் ெபறற்குாிய
உணைவப் ெப வ

தாழ்க்கு ெமனக் க தி அத்ெதய்வத்ைத ம் வழிபடா ; க ந்ேதர்

அள்ளற்கு அசாவா - வ ய ேதராகிய வண் ேசற்றில் அ ந்திய வழி அதற்குத் தளராத;
ேநானசுவல் பகேட - யான் ேவண் வந்த என வ ய ெகாண்ைடைய ைடய பகேட
யான் ேவண் வந்ேதன் என் ; ஒன்

யான் ெபட்டா அளைவ - ஒன்ைற யான்

வி ம்பிக் ேகளா ன்ேப; அன்ேற ஆன் விட்டான் - அப்ெபா ேத
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என்பால் வரவி வானாய்; விசும்பின மீன்

த்தன்ன - வானத்ேத

விண்மீன்கள் த்தாற்ேபால; உ வப் பன்னிைர ஊர்திெயா நல்கிேயான் - அழகிய
நிறத்ைத ைடய பலவாகிய ஆனிைரகைள ஊர்ந் ெசல்லற்ேகற்ற காைளகேளாேட
நல்கினான்; சீர்ெகாள இ ெமன இழித ம் அ வி - தாளம் அைமய இ ெமன்

ம்

ஓைச டன் இழி ம் அ விகைள ைடய; வான்ேதாய் உயர்சிைமத் ேதான்றிக்ேகா வானளாவ உயர்ந்த உச்சி ையைடய ேதான்றி மைலக்குத் தைலவன் எ - .
அ ப்பிேலற்றா கா நீாில் ேசாற்ைறப் ெபய் ைவத்தி க்கும் உைல,
ெவள் ைலெயனப்பட்ட . மாங்கனியிற் சா பிழிந் தைமக்கும் ந ம் ளிையப்
பிற ம், "வண்டளிர் மாஅத் க், கிளிேபாற் காய கிைளத் ணர் வ த் ப் ளிப்பத
னைமத்த குக்குடம்" (அகம். 37) என்
ேகாட் மீன், சுறாமீன்.
ழ்த்தல்,

தல்; வாய்

கூ தல் காண்க. ேமா , ெப ைம,

ாியாத அாிசிச் ேசாற்ைற "

வவிழப்

க்கல்" என்றார்.

ழ்த்தனெரன்றாற்ேபால. ைவ ம் ெநல்

ம் பிாிக்கும்

ெதாழி ல் ெபா ெதல்லாம் கழித்ேதா ம் களமைர, "அழிகளிற்ப நர்" என்றார்.
களிமயக்கால் இர ப்ேபாதில் உணர்வற் க் கிடந்தால் வி ய ற் பழஞ்ேசா ண்

ம்

இயல் பற்றி, "களியடைவகின் பழஞ்ேசா றயி " ெமன்றார். ஊன் விற்
உண ப்ெபா ள் ெபற் க் கிைணமகள் ளிங்கூழ் சைமப்ப காலவைரயைறக்ககப்
படாைமயின், "ெந ங்கைழத்

ண் ல் வி மீன் ெநா த் க் கிைணமகளட்ட பாவற்

ளிங்கூழ்" என விாித்ேதாதினார். பாவல் ளிங்கூழ், கூழ் சிறி ம் நீர் ெபாி மாகச்
சைமக்கப்பட்ட ளிங்கூழ். ளிக்க ைவத்
ெபா
உண
ண்

அ ங்கூழ், ளிங்கூ ெழனப்பட்ட .

ம த் ண்டலாவ , உண்டற்குாிய காலவர
வர

ேநாக்கியி ந் ண்ப ; பைழய

தல் ( றம். 248 உைர) என்ப

ேநாக்கியி ந்

ைரகாரர் உண்

ண்ணா ,

ங்காைல மாறி

காண்க. மறவன் என்பேத ேபார்க்குாிய மற ம்

ர ம் உைடைம ணர்த்தி நிற்ற ன், மள்ளன் என்ப உழ த் ெதாழில்
வன்ைம ைடைம குறிப்பதாயிற் . ேதான்றிக்ேகாவின் தைகைமயறிந் ைரப்ேபார்.
அவன் இக் கிைணவன இைசயறிந் ெகாைட வழங்கும் உள்ளத்தனாதைல யறிந்
வந் ைரத்த ன், "என்ேன" என வியந்தனர். கிள்ளி வளவன்பாற் ெசல்லக் க தி
வந்தவர், ேதான்றிக்ேகாவின் வள்ளன்ைம ம் அவன் தன்பாற் ெகாட்

க்கும்

ெச த் கின்றாராக ன், "மீப்படர்ந்திறந் " என்றார். வளவற்ேத ாித்தாய்
அவைனேய வைரந் ஒன்றியி ந்த ெநஞ்சம் ேதான்றிக்ேகா க்கு உாித்தாய்
அவன்பால் அன் ெசய்தற்கிடனாய் நிற்ற ன் படர்த ம் இறத்த ம் உளவாயின.
கிைணவன்

த ய இரவலர் ைகயில் ேகால்ெகாண்

ேசறல் மர . ேபார்ைவ,

ேபார்க்கப்ப ம் ேதால். மாைல ேபாற ன், ெந ய வார்கள் மாைலெயனப்பட்டன.
ரசு, கிைண
"க

த யவற்றில் ெதய்வ

ைற

ெமன்ப

பண்ைடேயார் ெகாள்ைக;

ணெவன்னக் கட ட்கும் ெதாேடன்" என்பதற்கு, என்ன ம் என உம்ைம
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ெதாக்கதாகக் ெகாண் , வழிபடாத வழித் ெதய்வம் உண ெபறாவா க
ம் என்
எம்மிற் சான்ேறார் ெசால் யி ப்ப ம். விைரயச் ெசல்வ குறித் க் கட ட்கும்
வழிபாடாற்றா ெசல்வ குறித் க் கட ட்கும் வழிபாடாற்றா ெசல்ேவன்
என் ைரப்பி

மைம ம். ெபட்டல், வி ம் தல். வாையத்திறந்

ேகட்பதற்கு

ன்ேன

பன்னிைர ம் ஊர்தி ம் பண் மா தன் ஏவலைரப் பணித்தாெரன்பார், "ஒன்றியான்
ெபட்டா அளைவ யன்ேற யான் விட்டனன்" என்றார். அத்ைத: அைசநிைல. அாிசி
உைலக்ெகாளீஇ ந ம் ளி ம் ெகா ங்குைற ம் வள்ைள ம் பாக ம் இன்ெனா
விைரஇ.

க்க

ம், ப நர்ைவகின், வளவன், அவற் படர் ம், ெசல்ேலன், ெசல்ேலன்

ேநாக்ேகன், உண் ேயன் இ ந்தெனனாக, என, இறந்

மண்ணி விசிப்

த் ,

வட் த் , ெதாேடன், எனப் ெபட்டா அளைவ அன்ேற, ஆன் , விட்டனன்:
ேதான்றிக்ேகா, நல்கினான் எனக்கூட்

விைன

ெசய்க.

விளக்கம்: உண்டற்ெகா ட் வைரந் ெதாகுக்கப்பட்ட ெநல்ைல ேவண் ம்
ேபாெதல்லாம் எ த் க் குற்றிக்ெகாள்ப வாதலால் அ மகள் கந் ெகாண்ட
ெநல்ைல அளவா ெவண்ெணல் என்றார்; இனி அளந் ெகாண்ட
ெநல்ெலன் ைரப்பி மைம ம். உலக்ைகயின் ப ைம குற்ற ன்ேம னின்ற . கா
நீைர ம் ேமார் ெபய்த நீைர ம் உைரக்கி பவாதலால் கா ெவள் ைலக் ெகாளீஇ
ெயன்றார். ந ம் ளி ம் பாக ம் ேவ கறிக்கும் இனமான சாந் ம் காய ம் பிற ம்
இனெமனக் குறிக்கப்பட்டன. ேசா ேவெறன்னத் ேதான்றாதவா ேதான்ற, "ஐ ற
ழ்ப்பப் ெபய்த
க்கல்" என்றார். ெவய் ற என் ம் ய்த்தைலெயன் ம்
காணப்ப ம் பாடம் ெபா ள் விளங்கவில்ைல. காவிாிக்கிழவனான கிள்ளிவளவைனக்
காண்டற்குச் ெசல் ம் ஐ ர் டவனார் விழியிைடேய சிறப் ற்றி ந்த ேதான்றிக்
ேகாமானான தாமான் என்பாைனப் பா கின்றாராகலான்,
"காவிாிக்கிழவன்...படர் ம்" என்

கூ கின்றார்.

இைடேய தாமான் ேதான்றிக்ேகாைன அறிந்ேதார்
"அறவர்...உண்க" என்ற .
உைர ர்க்குச் ெசல்

டவனார் ேதான்றிக்ேகான

ெப ைமைய ெய த் க் கூறினர்; அ ேகட்

அவர், "காவிாிக் கிழவன்...இ ந்ேதன்" என்றார். அ
ெசல்வம் ெப க என்ப

குறித்

நின்ற ; "அ த

என்றாற்ேபால. ேதான்றிமைல திண் க்கல்
ெச

ஊர்வயின் தங்கிேமேல

ம் திறம் இன்றி, பகெடான்றில்லாக் குைற ற்றி ந்தாராக,

அங்கி ந்ேதார் அவ க்கு அவன

இப்ேபா

டவனா க்குக் கூறிய ,

உண்க என்ற , நிைறந்த
ண்க நம் மய லாட் " (நற். 65)

க்கு ேமற்கில் பதிைனந்

கல்

அங்ேக தான்றிக் கு ெயன்ேறார் மைலயிைட ஊர் உள ; அ

ம் ஏல ம் பயிராகும் வளவிய இடம். இனி, க

ல் உள ;

காப்பிச்

ர்க் கண்ைமயில்

தான்ேதான்றிமைல ெயன்ெறா குன் ண் ; அ தாமான் ேதான்றி மைலயாக
இ க்காலெமன் கூ வர். தி ச்சிராப் பள்ளிக்குத் ெதற்கி ள்ள குளத் ர்ப் பகுதியில்
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இ க்கும் ஐ ர் (சிற்ைய ர்) இம் டவனார்க்குாியதாயின், க
ர்க்கண்ைமயி ள்ள
தான்ேதான்றி மைலையத் தாமான் ேதான்றிமைலயாகக் ெகாள்ளலாம். இ நன்கு
ஆராயத்தக்க .
----------400. ேசாழன் நலங்கிள்ளி
தமிழகத்ைத நிைனக்கும்ேபா , இதைனப் ெபா வாகத் தமக்கு
உாிைமயாக ைடயவர் தமிழ் ேவந்தர் என்ப நிைன க்கு வ ம். சான்ேறா ம் இ
பற்றிேய இதைனப் "ெபா ைம சுட் ய வ லகம்" ( றம். 357) என் கூறினர்.
ேசாழர் பாண் யர் ேசரராகிய வைர ம் உலகிய ல் மக்கட்கு உ தித் ைணயாகப்
பண்ைடேயார் க தினாராக ன், உ திப் ெபா ளாகிய அறம் ெபா ள்
இன்பங்கைளப் ேபால இவ் ேவந்தர் வ ம் உளர் என்ப ம் அந்நாளில் நிலவிய
ெகாள்ைகயாகும். அதனால் ஒ வர் ேமம்பட இ வர் அவர் வழிப்பட நிற்ப
இயல்பாயிற் . ஒ கால் ேசாழ ேவந்தனான நலங்கிள்ளி வட லத்தரவர் ஞ்சாக்
கண்ணராய் ெநஞ்சு ந ங்க அவல ற் மறப் கழ் ெகாண் விளக்க ற்றானாக.
அவைனச் சிறப்பித் ப் பா ய ஆசிாியர் ேகா ர்கிழார், "சிறப் ைட மரபின் ெபா

ம்

இன்ப ம், அறத் வழிப் ப உந் ேதாற்றம் ேபால. இ குைட பின்பட ேவாங்கிய
ெவா குைட, உ ெக மதியினிவந் ேசண் விளங்க" ( றம். 31) நல் ைச
நி வியைத விதந்ேதாதிப் பண்ைடய தமிழ்க் ெகாள்ைகைய நி வியி த் தைலக்
காணலாம். ேசாழன் நலங்கிள்ளி ேசாழநாட் ன் கீழ்ப்பகுதியி
ந் ஆட்சி
ெசய்தவன். இவன் லவர் பா ம் ெப ம் கழ் பைடத்தவன்.இவைன, "ெமன்ைம ன்
மகளிர்க்கு வணங்கி, வன்ைமயின் ஆடவர்ப் பிணிக்கும் பீ ெக
68) என்பர். பாணர், ெபா நர்

ெந ந்தைக" ( றம்.

த ய பாிசிலர்க்குப் ெப வளம் நல்கிப் ேபாின்பம்

எய் பவன். இதனால், இவைனப் பா ப் பாிசில் ெபற்றவர் பின் பிறெரவைர ம்
பா ப் பாிசில் ெபற வி ம்பார். "நலங்கிள்ளி நைசப்ெபா நேரம், பிறர்பா ப்
ெபறல்ேவண்டம்" (382) என அவர்கள் கூ வ காண்க. இத்தைதய சிறப் ைடய
ேவந்த க்கு ஆசிாியர் ேகா ர்கிழார்பால் ெப மதிப் ண் . பல காலங்களில்
ேகா ர்கிழார் பலேவ வைகயில் நலங்கிள்ளிையப் பா ச் சிறப்பித் ள்ளார்.
இவரால் கழ் மாசுபடா

உய்த்த ேவந்த ள் காாியாற் த்

ஞ்சிய

ெந ங்கிள்ளி ம், ேசாழன் குள ற்றத் த் ஞ்சிய கிள்ளிவளவ ம்
குறிப்பிடத்தக்கவராவர். ேசாழன் நலங்கிள்ளியின் லவ ள் ஒ வரான இளந்தத்தனார்
உைற ர்க்ெகா கால் ெசன்ற ேபா அவைர ஒற் வந்தவெரனப் பிைழப்படக்க தி,
ெந ங்கிள்ளியின் லவ ள் ஒ வரான இளந்தத்தனார் உைர ர்க்ெகா கால் ெசன்ற
ேபா

அவைர ஒற்

வந்தவெரனப் பிைழப்படக்க தி, ெந ங்கிள்ளி
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ெகால்லப் க்கானாக, ேகா ர்கிழார் அதைன யறிந் விைரந் ெசன்
லவைர
உய்வித்தார். அதனால் ேசாழன் கு க்குண்டாகவி ந்த ெப ம்பழிைய ம் நிகழாவா
காத்தார். லவர்கள் பாிசில்ெபற் வா ம் வாழ்வினராயி ம் பிறர்க்குத் தீ ெசய் ம்
இயல்பினரல்லர்; நண்ணார் நாண அண்ணாந் ெசல் ம் ஆண்ைம ைடயார்;
அவ்விடத் ம் எவ்விடத் ம் இனி ஒ கும் இனிைப◌் பண்பினர். மண்ணா ம்
ெசல்வெமய்திய மன்னவ ெராப்பச் ெசம்ம ம் உைடயர் என ஆசிாியர ◌் ேகா ர்கிழார்
கூ வ அந்நாளில் லவர் ெப மக்கைள இகழ்ந்ெதா கும் ேபைதமாக்கட்குச் சீர்த்த
அறி ைரயாகும். ேசாழன் நலங்கிள்ளிபால் தாம் ெபற்ற வண்ைமநலத்ைதப் ெபா நன்
ஒ வன் கூற்றில் ைவத் க்ேகா ர்கிழால் இப் பாட்ைடப் பா
ள்ளார். இதன்கண்,
கிைணப்ெபா நன் ெசன் வி யற் காைலயில் தன் இைணப் பைறையக் ெகாட்
நலங்கிள்ளியின் கழ் பா னானாக. அ ேகட்டவன், அப் ெபா நன்பால்
அன் ெகாண் , அவன் இைடயில் அ க்ேகறிக் கிழிந்தி ந்த உைடைய நீக்கிப்
த்தாைட தந் உ ப்பித் உயர்ந்த கலன்கள் பல நல்கினான். ெபா ந ம்
அ ெகாண்

சின்னாள் தங்கி மீள்பவன், "யான் அவன்பால் இ க்ைகயில் அவைனக்

கண் பயி ம்ேபா இ ெவ ம் வைரயைறயின்றிப் பழகிேனன்; அவன்
தனக்குளதாகும் பைகையக் க தேலயன்றித் தன்ைனச் ேசர்ந்ேதார்க் குளதாகும்
பசிப்பைக க த
ேவள்விக்களத்தா

ம் சிறந்தவன்; மறவர் ம ந்த ேபார்க்களத்தா ம் மைறயவர்களின்
ம் கடல்வழிேய பிறநா கட்குச் ெசன் ெபா ளீட் வ ம்

கலத்தா ம்
வா வய் இைடயறா உைறதற்கு இனிதாய அவன நல்ல ர்,"
என் இதன்கண் குறித் ைரக்கின்றார். இப்பாட் இைடயிைடேய மிக ம்
சிைதந் ள .
மாகவிசும்பின் ெவண் ங்கள்
ைவந்தான் ைற ைறக்
கடன வட் கண்டன்ன ெவன்
இயமிைசயா மரேபத்திக்
கைடத்ேதான்றிய கைடக்கங்குலாற்
பலர் ஞ்ச ந் தான் ஞ்சான்
உலகுகாக்கு யர்ெகாள்ைகக்
ேகட்ேடா ெனந்ைதெயன் ெறண்கிைணக் குரேல
ேகட்டதற் ெகாண் ம் ேவட்ைக தண்டா

5

ெதான் ப சிதா அர் ம ங்கு நீக்கி
மிகப் ெப ஞ் சிறப்பின்
சான் னகலஞ்

10

........ ....... ....... .................லவான
க ங்க மளித்திட் ெடன்னைர ேநாக்கி
நாராி நறவி னாண்மகிழ் ங்குந்
ேபாதறிேயன் பதிப்பழக ம்
தன்பைக க த லன்றி ஞ் ேசர்ந்ேதார்
பசிப்பைக க த ம் வல்லன் மாேதா

15
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மறவர் ம ந்ததன்.....
ேகள்வி ம ந்த ேவள்வித்

ணத்

தி ங்கழி யிழித மார்க வங்கம்
ேத நீர்ப் பரப்பின் யா சீத் ய்த் த்
ைறெதா ம் பிணிக்கும் நல் ர்
உைறவின் யாணர் நா கிழ ேவாேன.

20

-------திைண: அத.
பா ய .

ைற: இயன்ெமாழி. ேசாழன் நலங்கிள்ளிையக் ேகா ர்கிழார்

உைர: மாக விசும்பின் ெவண் ங்கள் - மாகமாகிய விசும்பின்கண் நில ம்
ெவண்மதியம்;

ைவந்தால்

ைற ற்ற - பதிைனந் நாள்

ைறேய

திர; கடல்

ந வண் கண்டன்ன - கட ன் ந வின் அதைனக் கண்டாற் ேபான்ற; என்இயம்
இைசயா மரேபத்தி - என இயமாகிய தடாாிப்பைறைய யைறந்
ைறேய
அவ

ைடய கழ் பரவிேனனாக; கைடக்கங்குலால் - இரவின் கைடயாமமாகிய

வி யற்காலத்தில்; பலர்

ஞ்ச ம் தான்

ஞ்சான் - பலர் உறங்க ம் தான் மட் ல்

உறங்கானாய்;உலகு காக்கும் உயர் ெகாள்ைக - உலகத்ைதக் காக்கும் உயர்ந்த
ெகாள்ைகைய ைடய; எந்ைத - எம் தைலவன்; கைடத் ேதான்றிய என் ெதண்கிைணக்
குரல் ேகட்ேடான் - தன் ெந மைன ற்றத்தில் நின் இைசத்த என ெதளிந்த கிைணப்பைறயின் ஓைசையக் ேகட்டாய்; ேகட்டற்ெகாண் ம் ேகட்டதனால்;ேவட்ைக
தண்டான - என்பால் உண்டான அ ள் குைறயாமல்; ெதான் ப சிதாஅர் ம ங்கு
நீக்கி - பைழைம ற் ச் சிதர்ந்த பீறிய என அைர◌ி
ந்த உைடையக் கைளந்
ேபாக்கி;க ங்கம் அளித்திட்

- த்தாைட தந்

உ ப்பித்த டன்; என் அைர ேநாக்கி -

அதைன யணிந் ெபா
ம் என் அைரையத் தான் பார்த் மகிழ்ந் ; மிகப்ெப ஞ்
சிறப்பின்
சால் நன்கலம் - மிகப்ெபாிய சிறப்பிைன ைடய றைமந்த நல்ல
கலன்கைள;...நாராி நறவின் நாண்மகிழ்

ங்குந்

- நாரால் வ க்கப்பட்ட

கள்ைள ண்ட நாேடா ம் மகிழ்ந்சிமிகும்;... பதிப்பழக ம் ேபாதறிேயன் - அவன்
ஊர்க்கண்ேண◌ி ந்ேதனாகக் கழிந்த நாட்கைள அறிேயனாயிேனன்; தன்பைக
க தலன்றி ம் – தன்ைன வ த்தக் க
ம் பைகையப் ேபாக்குதேலா ; ேசர்ந்ேதார்
பசிப்பைக க த ம் வல்லன் - தன்ைனச் ேசர்ந்ேதா ைடய பசியாகிய பைகைய
உடன்ெக த்தற்கும் வல்லவனாவன்; மறவர் ம

ந்த ேவள்வித்

ணத்

- மைறகைளக்

ேகட் வல்ல அந்தணர் நிைறந்த ேவள்விச்சாைலயில் நிற்கும் ண்கைள ம்;
இ ங்கழி யிழித ம் ஆர்க வங்கம் - காிய கழிவழியாக வந்திறங்கும் கட ற்
ெசல்

த

ைடய ஓடங்கைள; ேத நீர்ப் பரப்பின் யா

நீர்பரந்த கடற்குச் ெசல்

சீத்

உய்த்

ம் வழியாகிய யாற்ைறச் ெசம்ைம ெசய்

ெச

- ெதளிந்த
த்தி;
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ைறெதா ம் பிணித்

நி த் ம் நல்ல

நா கிழேவான் - தங்கி வாழ்தற்கினிய
எ- .

ர்கைள ம்; உைறவினர் யாணர்
வ வாைய

ைடய நாட் க்கு உாியவன்;

ெவண் ங்கள்: இனச்சுட் ல்லாப் பண் ெகாள் ெபயர். பதிைனந் நா ம் நிைறந்த
திங்கள் கடல் ந ேவ வட்டமாய்க் காணப் ப வ பற்றி
வட்டமாய்த் ேதான் ம்
தடாாிப்பைறக்கு உவமம் ெசய்தார். இயம் எனப் ெபா ப்படக் கூறினாேர
திங்கைள

வமம் கூ வதா

ம், கிைணப்ெபா நன் கூற்றாதலா

ம்,

ம், தடாாிப்பைற

ெயன் ம் ெபறப்பட்ட . "மதியத் தன்னெவன் விசி
தடாாி" ( றம்:371) என்
பிற ம் கூறதல் காண்க. ேவத்தியல் ெபா வியல் என இய ம் ைறைம யறிந்
இைச ம் பாட் ம் கூத் ம் நிக மாத ன், "இயம் இைசயா" என்றதேனா ,
"மரேபத்தி" என்

கிைணப்ெபா நன் உைரக்கின், "பலர்

ஞ்ச ந்தான்

ஞ்சா"

னாதற்கு ஏ கூ வார், "உலகுகாக்கும் உயர்ெகாள்ைக" என்றார். பாணர்◌்ெபா நர்
லவர் தலாயினாரால் ேவந்த ைடய மற ம் க ம் நாெடங்கும் பரவிப்
பைகவர்க்கு அச்சம் பயந் அர மாத ன் அவர்க்குச் சிறப் ச் ெசய்தற்கண் வி ப்பம்
மிக ைடயனானான் என்ப "ேவட்ைக தண்டா " என்பதனால் ெபறப்ப கிற .
வ ைம மிக்கவழிப் பதியின்கண் பழகுதல் கூடாைமயின், ெசல்வம் ெபற் ச் சிறக்கும்
தனக்கு அஃ

எளிதாய் இனிதாய்ப் ேபா

கழிதற்கு வாயிலாயிற் ெறன்பான்,

"ேபாதறிேயன் பதிப்பழக ம்" என்றார். பிற ம், "பதி தற் பழகாப் பழங்கண்
வாழ்க்ைக" ( றம்:393) ெயன்ப காண்க. தான் பைகயால் ெந க்குண் வ ் ம்
ேபா ம் தன்ைமனச் ேசர்ந்ேதார் பசியின்றி வாழ்த ேல ேவந்தன் க த்
நிலவிற்ெறன்றற்கு, "தன்பைக க தலன்றி ம் ேசர்ந்ேதார், பசிப்பைக க த
வல்லன்" என்றார். இ

வன்ைம பாி ைடயார்க்ேக இய

என்றார்; யாற் ப் ெப ங்கால் கடெலா

வதாக ன், "வல்லன்"

கலக்குமிடம் மணம்

கழியிைடப் குதற கியலாவழி, அதைனப் ேபாக்கி வழிெசய்
சீத் ய்த் " என்றார். கைடக் கங்கு

ம்

ர்ந்

வங்கம்

ேகாடல் விளங்க, "யா

ல், இைசயா, ஏத்தி, ேதான்றிய, குரல்ேகட்ேடான்;

ேகட்டதற்ெகாண் ம், தண்டா , நீக்கி, அளித்திட் , ேநாக்கி... அறிேயன், வல்லன்,
கிழவன் எனக் கூட் விைன
ெசய்க. ங்கும் பதிெயன இைய ம்.
ணத்ைத ம். நல் ைர ம் யாணைர
ைடய நா கிழேவான் என இைக◌்க.
விளக்கம்: கைடக் கங்குற்ேபாதில் யாவ ம் எ தற்கு ன் தான் யி ணர்ந் எ ந்
கிைணவன் வரவறிந் வரேவற் உைட ம் உண்
ந் தந் சிறப்பித்த ேசாழன்
நலங்கிள்ளியின் நலத்ைதப் "பலர் ஞ்ச ந்..." "
சா னன்கலம் நல்கினான்" என்றார்.
ஆசிாியர் ேகா ர்கிழா ம் கிைணவன் கூற்றில் ைவத் க் கூ வ ேநாக்கத்தக்க .
மறக்கள ேவள்வி ம் அறக்கள ேவள்வி ம் ேசாழன் ெசய் ள்ளான் என்ப , "மறவர்
ம ந்ததன்... ேவள்வித் ணத் " என்பதனால் விளங்குகிற . வங்கத்ைத
"யா சீத் ய்த் த் ைறெதா ம் பிணிக்கும் நல் ர்" என்ற ன், இச்ேசாழன ேப ர்
கடற்கைரக் கண்ணதாகிய காவிாிப் ம்பட் னம் என்ப உய்த் ணரப்ப கிற .
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ஆகேவ, இவன் காிகால க்குக் காலத்தாற் பிற்பட்டவன் என்ப ெதளிவாம்.
கிைடத்தத பிரதியில் இரண்ெடா தி த்தம் தவிர இப் பாட் ன்
வ
ம் இனி
காணச் ெசல்வத்ைதப் ேப க்காலத் த் தமிழம் தன் பண்ைடய இலக்கியச்
ெசல்வத்ைதப் ேப

ந் ைறயில் க த்ைதச் ெச

த்தியி க்குமாயின், ஆ! இத்தமிழகம்

இகழ்வார் தைலமடங்க, கழ்வார் ரட்சி ற்றப் ேபாிலக்கியப் ெப ைமயால்
நில லகு பர ம் இைச மிக்கு நில வதாம். இைடக்காலத்ேத ன்ெனறி ழ்ந்
ஆண்ைம ெபா ள்

த ய வைகயில் அ ைம ற்ற தமிழகம், தன

அறி

ழ்ச்சியால்

விைளந்த ேகட் ைன நிைனக்கின்ற ; பிறநாட்டார் தைலவணங்க இ ந்த தன
பண்ைடச் சிறப்ைப எண்
ய

கிற ; இைட

கைள ம் இைடயீ கைள ம் ேபாக்கற்கு

கிற . சு ங்கச் ெசால் ன், தமிழகம் பண்ைடய தமிழ்கூ ம் நல்

பணியில் ெப ம்பா
தமிழர்.
றநா

ப கிற . வாழ்க தமிழ்;

லகமாகும்

ழ்க பைக. ெவல்க தமிழகம், ெவல்க

ல ம் ஆசிாியர் ஒளைவ சு. ைரசாமிப் பிள்ைளயவர்கள்
விளக்க ைர ம் ற் ப்ெபற்றன.
-------------

