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பதிற் ப்பத்  / ல ம் உைர ம் - பாகம் 2 
ல ம் ஔைவ ைரசாமி பிள்ைள விளக்க உைர ம் 

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

ஆசிாியர் காப்பியாற் க் காப்பியனார்  
பா ய நான்காம் பத்  

   
பதிகம் 
 
    ஆராத் தி வின் ேசரலா தற்கு 
    ேவளாவிக் ேகாமான் 
    ப மன் ேதவி யீன்ற மகன் ைன 
    பனிப்பப் பிறந்  பல் கழ் வளர்த் 
    ழி னாகிய யர்ெப ஞ் சிறப்பிற் 
    ழி நாட்ைடப் பைடெய த் த் தழீஇ 
    உ ள் ங் கடம்பின் ெப வாயி னன்னைன 
    நிைலச் ெச வி னாற்றைல ய த்தவன் 
    ெபான்ப  வாைக தல் த ந்  
    கு திச் ெசம் னல் குஞ்சர மீர்ப்பச் 
    ெச ப்பல ெசய்  ெசங்களம் ேவட் த் 
    ளங்குகு  தி த்திய வளம்ப  ெவன்றிக் 
 
    களங்காய்க் கண்ணி நார் ச் ேசாைலக் காப்பியாற் க் காப்பிய ர் பா னார் 
பத் ப்பாட் . அைவதாம் கமழ்குரற் ழாய், கைழயமல் கழனி, வரம்பில் ெவள்ளம், 
ஒண்ெபாறிக் கழற்கால், ெமய்யா  பறந்தைல, வாள் மயங்கு க ந்தார், வலம்ப  
ெவன்றி, பாிசிலர் ெவ க்ைக, ஏவல் வியன்பைண, நா கா ணவிர்சுடர். இைவ 
பாட் ன் பதிகம். 
 
    பா ப் ெபற்ற பாிசில்: நாற்ப  றாயிரம் ெபான் ஒ ங்கு ெகா த் த் தான் 
ஆள்வதிற் பாகங் ெகா த்தான் அக் ேகா. 
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    களங்காய்க் கண்ணி நார் ச் ேசரல் இ பத்ைதயாண்  ற்றி ந்தான். 
 
    4.1. கமழ்குரல் ழாய் 
    31 
        மண்ெக  ஞாலத்  மாந்த ெராராங்குக் 
        ைகசுமந் தல ம் சன் மாதிரத்  
        நால்ேவ  நனந்தைல ெயா ங்ெக ந் ெதா ப்பத் 
        ெதள் யர் வ மணி ெயறி நர் கல்ெலன  5 
        உண்ணாப் ைபஞ்ஞிலம் பனித் ைற மண்ணி 
        வண்  ெபா தார்த் தி ெஞம ரகலத் க் 
        கண்ெபா  திகிாிக் கமழ்குரற் ழாஅய் 
        அலங்கற் ெசல்வன் ேசவ  பரவி 
        ெநஞ்சும  வைகயர் ஞ்சுபதி ெபயர  10 
        மணிநிற ைமயி  ளகல நிலாவிாி  
        ேகா கூ  மதிய மிய ற் றாங்குத் 
        ளங்குகு  வி த் ைண தி த்தி ரசுெகாண் 
        டாண்கட னி த்தநின் ண்கிளர் வியன்மார்  
        க வி வானந் தண்டளி தைலஇய  15 
        வடெதற்கு விலங்கி விலகுதைலத் ெதழி ய 
        பனிவார் விண்  விறல்வைர யற்ேற 
        கட  ளஞ்சி வானத் திைழத்த 
        ங்ெகயிற் கதவங் காவல் ெகாண்ட 
        எ உநிவந் தன்ன பேரெர ழ் ழ த்ேதாள்  20 
        ெவண் ைர ந்நீர் வைளஇய லகத்  
        வண் கழ் நி த்த வைகசால் ெசல்வத்  
        வண்ட னைனையமன் னீேய வண் பட 
        ஒ ந்த கூந்த லறஞ்சால் கற்பின் 
        குைழக்குவிளக் காகிய ெவாண் தற் ெபான்னின்  25 
        இைழக்குவிளக் காகிய வவ்வாங் குந்தி 
        விசும் வழங்கு மகளி ள் ஞ் சிறந்த 
        ெசம்மீ னைனயணின் ெறான்னகர்ச் ெசல்வி 
        நிலனதிர் பிரங்கல வாகி வலேனர்  
        வியன்பைண ழங்கும் ேவன்  ச வத்   30 
        அடங்கிய ைடயற் ெபாலங்கழ ேனான்றாள் 
        ஒ ங்காத் ெதவ்வ க்கறக் கைடஇப் 
        றக்ெகாைட ெயறியார்நின் மறப்பைட ெகாள் நர் 
        நைகவர்க் கரண மாகிப் பைகவர்க்குச் 
        சூர்நிகழ்ந் தற் நின் றாைன 
        ேபார்மிகு கு சினீ மாண்டைன பலேவ. 36 
 
    ைற : ெசந் ைறப் பாடாண்பாட் . 
    வண்ணம் : ஒ குவண்ணம். 
    க்கு : ெசந் க்கு. 
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    ெபயர் : கமழ்குரற் ழாஅய் 
 
    1-10. குன் தைல.......ெபயர 
 
    உைர: குன் தைல மணந்  - குன் கள் பல தம்மிற் கூ த் ெதாடர்ந் ; கு உக் 
கடல் உ த்த - அைலகள் கூ  ழங்குதைல ைடய கடைல ஆைட ேபாலச் 
சூழக்ெகாண்ட; மண்ெக  ஞாலத்  - மண் ெபா ந்திய நில லகத்தில்; மாந்தர் ைக 
சுமந்  ஒராங்கு அல ம் சல் - வழிபட வ ம் மக்கள் தம் தைலேமற் ைககூப்பி ஒ ங்கு 
கூ ச் ெசய் ம் ேபராரவாரம்; நால் ேவ  மாதிரத்  நனந்தைல - நான்காக ேவ பட்ட 
திைசயிடத்ேத பரந்த இடங்களில்; ஒ ங்கு எ ந் ெதா ப்ப - ஒன்றாய்த் திரண்ெட ந் 
ெதா க்க; உயர்வ த் ெதள்மணி எறி நர் - உயர்ந்த மிகத் ெதளிந்த ஓைசையச் 
ெசய் ம் மணிைய யியக்குபவர்; கல்ெலன - கல்ெலன ேவாைச ெய மா  
இயக்காநிற்ப; உண்ணாப் ைபஞ்ஞிலம் - உண்ணா ேநான்  ேமற்ெகாண்ட விரதியர்; 
பனித் ைற மண்ணி - குளிர்ந்த நீர்த் ைறக்குச் ெசன்  ப ந்  நீரா ; தி ெஞமர் 
அகலத்  - தி ற்றி க்கும் மார்பின்கண் அணியப்ெபற் ள்ள; வண்  ெபா தார் 
கமழ்குரல் ழாஅய் - வண்  ெமாய்த்  விளங்கும் மாைலயாகிய மணம் கம ம் 
ெகாத் க்களாற் ெறா த்த ளசிமாைல ம்; கண் ெபா  திகிாி - காண்பவர் கண் 
கூசுமா  ஒளி திக ம் ஆழிப்பைட  ைடய; ெசல்வன் ேசவ  பரவி - ெசல்வனான 
தி மா ன் ெசவ்விய அ யில் வணங்கி வாழ்த்தி; ெநஞ்சு ம  உவைகயர் - ெநஞ்சு 
நிைறந்த மகிழ்ச்சி ைடயராய்; ஞ்சு பதிப் ெபயர - தாந்தாம் இனி ைற ம் 
ஊர்கட்குத் தி ம்பச்ெசல்ல எ- . 
 
    மாந்தர் அல ம் சல் ஒ ங்ெக ந் ெதா ப்ப, மணி ெயறி நர் கல்ெலன இயக்க, 
ைபஞ்ஞிலமாகிய விரதியர், ைற மண்ணி, ெசல்வன் ேசவ  பரவி, உவைகயராய்ப் 
பதிப் ெபயர என க்க. கல்ெலன இயக்க என ஒ ெசால் வ விக்க. கு உதல், 
அைலகள் கூ  ழங்குதல். பல ெபா ள்க ம் திர தைல ைடய கடல் கு உக்கடல் 
எனப்பட்ட ெதன் ம், கூ வர். தைலமணத்தலாவ , தம்மிற் கூ த் ெதாடர்ந்தி த்தல். 
கடற் பகுதிைய நீக்குதற்கு "மண்ெக  ஞாலம்" என்றார். உச்சிக் கூப்பிய ைகயராய்ப் 
பலராய் ஒ ங்கு கூ ச் ெசய்  ெகாள் ம் ேவண் ேகாளின்கண் குைறேய 
ெபாிெத த்  ெமாழியப் ப த ன், அதைன, "அல ம் சல்" என்றார். குைறைய 
நிைனந்  ெமாழி மிடத்  மனம் கலங்கி அ ைக ேதாற் வித்த ன், "அல ம் ச" 
லாயிற்ெறன வறிக. நால்ேவ  மரதிரத்  நனந்தைல ெயன்க. மக்கள் நாற்றிைசயி ம் 

ச ட்  வ த ன், நாற் றத் ம் ஒ ங்ெக ந் ெதா த்த ெதன்றார். ெதள் யர் 
வ மணி ெயனக் கிடந்தவாேற ெகாண்  ெதளிந்த ஓைச ம் உயர்ந்த தி ந்திய 
ெதாழிற்பா ம் உைடய மணிெயன் ைரப்பி  மாம். எறி ந ெரன்பைத விைனெயச்ச 

ற்றாக்கி, கல்ெலன்  ேமாைச ண்டாக எறிந் ெகாண்  ெசல்ல என்ற ெமான் . 
"மணி ெயறிதைல உண்ணாப் ைபஞ்ஞிலத்தின் ெதாழிலாக்கி அவர்கள் மணிைய 
ெயறிந்  தீர்த்த மா கின்றார்களாகக் ெகாள்க. எறி ந ெரன்ப  விைனெயச்ச ற்" 
ெறன் ம் "இனி, எறி ந ெரன்பதைனத் ெதாழிற்ெபயராக்கி மணிைய ெயறிவார் தீர்த்த 
மா தற்கு இ  குத்த ெமன்  அறிந்  வ தற்ெபா ட்  அம்மணிைய ெயறிந் 
தாரவாாிப்ப ெவன் ைரப்பா  ளர்" என்  பைழய ைரகாரர் கூ வர். உண்ணாப் 
ைபஞ்ஞிலம் என்பதில், ஞில ெமன்ப  ஆகுெபயராய் மக்கட்ெடாகுதிைய ணர்த்த, 
உண்ணா ெவன்ப  அதைன விேச த்  உண்ணா ேநான்பிைன ைடய மக்கட் 
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ெடாகுதி ெயன்ப ணர நின்ற . உண்ணாப் ைபஞ்ஞில ெமன்ற  "அத் தி மால் 
ேகாயி ள் வரம் ேவண்  ண்ணா  கிடந்த மக்கட் ெடாகுதி ெயன்றவா " என்ப  
பைழய ைர. தி மகள் ற்றி க்கும் மார்பிைன, "தி ெஞம ரகலம்" என்றார். 
"தி ெஞமர்ந் தமர்ந்த மார்பிைன " (பாி. 1) என்றார் பிற ம். வண்  ெபா தா ராகிய 

ழாய் என்  இையக்க. தாைர ைடய தி  ெவன இையத்த  ெமான் . ழா ம் 
திகிாி ைடய ெசல்வன் என்க. ந மணங்கம ம் இயல்பிற்றாதல் ேதான்ற, "கமழ் 
குரல் ழாய்" என்றா◌்; பிற ம், "நக்கலர் ழாஅய் நாறிணர்க் கண்ணிைம" (பாி. 4) 
என்ப  காண்க. தனித்தனிப் க்களாக எ த் த் ெதா க்கப்படா  ெகாத் க் 
ெகாத்தாக ைவத் த் ெதா க்கப்ப ம் சிறப் ம், மிகச் சிறிதாகிய தன்னகத் ம் 
தன்ைனச் சூழ்ந்தி க்கும் இைலகளி னகத் ம் ஓெராப்ப மணங்கம ம் மாண் ைடய 

ழாைய, கமழ்குரற் ழாய் எனச் சிறப்பித்த ெசம்ைம க தி, இப் பாட் ற்கு இ  
ெபயராயிற் . இனி, "நாறாத ைடயதைன மிக நா வெதான்  ேபாலச் சாதி 
பற்றிச் ெசான்ன ெசாற்சிறப்பான் இதற்குக் கமழ்குரற் ழா ெயன்  ெபயராயிற்" 
ெறன்பர் பைழய ைரகாரர். அவேர, ெசல்வ ெனன்ற  "தி வனந்த ரத் த் 
தி மாைல" ெயன் ம் கூ வர். 
 
    இதனால், உண்ணா ேநான்பிக ம் பிற ம் தி மாைல வழிப ந் திறம் 
கூறப்ப மா  காண்க. 
 
    11-17. மணிநிற...............அற்ேற 
 
    உைர:மணி நிற ைமயி ள் அகல-நீலமணியின் நிறத்ைத ைடய காிய வி ள் 
நீங்கும்ப ; ேகா  கூ  மதியம் நிலா விாி  இய ற் றாங்கு-பக்கம் நிரம்பிய  
மதியம் ெவண்ணிலைவப் ெபாழிந்  ெசல்வ  ேபால; ளங்கு கு  வி ்த்திைண 
தி த்தி- வ த்த ற்ற கு மக்களின் நல்ெலா க்கம் இனி  நிலவப் பண்ணி; ரசு 
ெகாண் -பைகவைர ெவன்  அவர்தம் ரசிைனக் ைகக்ெகாண் ; ஆண் கடன் 
இ த்த-ஆண்ைமக்குாிய கடைமகைளச் ெசவ்ைவயாகச் ெசய்  த்த; நின் ண் 
கிளர்வியன் மார் -நின  ணார மணிந்த அகன்ற மார் ; க வி வானம் தண் தளி 
தைலஇய-ெதாகுதி ெகாண்ட ேமகம் குளிர்ந்த மைழையப் ெபய்தவற்ைற; வட ெதற்கு 
விலங்கி-வடக்கி ந்  ெதற்காகக் கு க்கிட்  நின் ; விலகு தைலத்  எழி ய-
த த்த உச்சியிைன ைடத்தாய் எ ந் ள்ள; பனிவார் விண் -குளிர்ந்த ெபாிய 
மைலைய ெயாப்பதாகும் எ-  
 
    மதியம் இ ளகல நிலா விாித்  இய ற்றாங்கு, கு  திைண தி த்தி ஆண் கடன் 
இ த்த நின் மார்  வைரயற்  என க்க. பிைறமதியின் இ  ேகா ம் கூ யவழி 

 மதிய மாத ன், "ேகா  கூ  மதியம்" என்றார். எனேவ, ேகா  கூடாத  
பிைறயாதல் பற்றி, "ேகா  வாய் கூடாப் பிைற" எனச் சான்ேறாராற் கூறப்ப தல் 
காண்க. இ ளகற்றி நிலைவச் ெசாாிந்  ெசால் ம் மதியம் ேபால, இச் ேசரமா ம் 
கு மக்க க்கு உண்டாகியி ந்த ளக்கம் நீக்கி, அ ைளச் ெசய் , தி மாைல 
வழிப தல் த ய நல்ெலா க்கத்திேல ெசல்வித்த சிறப் க் குறித் , " ளங்குகு  
வி த்திைண தி த்தி" என் ம், ளக்கத் க் ேக வாகிய பைகத் ன்பத்ைத 
நீக்கியவாற்ைற, " ரசு ெகாண் " என் ம் மக்கைளத் தமக்குாிய நல்ெலா க்கத்திேல 
நி த் தல் ஆண் கடனாத ன், அவ்வா  நிற்பித்த சிறப்ைப, "ஆண் கடன் இ த்த" 
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என் ம் கூறினார்; "நன்னைட நல்கல் ேவந்தற்குக் கடேன" ( றம். 312)என்  பிற ம் 
கூ தல் காண்க. மக்கட்கு உண்டாகிய ளக்கங் ெக த்  வி மிய ஒ க்கத்ைத 
ேமற்ெகாள்வித்த இவன  மாண்ைபப் பிறாண் ம், "ஆன்றவிந் தடங்கிய ெசயிர்தீர் 
ெசம்மால், வான்ேறாய் நல் ைச லகேமா யிர்ப்பத், ளங்குகு  தி த்திய வலம்ப  
ெவன்றி ம்" (பதிற்.37) என்  பாராட் வர். இனி, இதைன வி த்திைண ளங்கு கு  
தி த்தி என இையத்  உயர்ந்த கு யிற் பிறந்ேதா ைடய வ ைமயால் தளர்ச்சி ற்ற 
கு ம்பங்கைள அவற்றிற்கு ேவண் வன தவி நன்னிைலக்கண் நி த்தி ெயன்  
உைரத்த  ண் ; ஈண்  அதனாற் ெபா ள் சிறவாைம காண்க. தைலஇய 
என்பதைனப் ெபயராக்கி, இரண்டாவ  விாித்  க்க. வட ெதற்காக விலங்கி 
நிற்ப  ேசரநாட்  மைலத்ெதாடர். கிழக்கு ேநாக்கி ம் ேமற்கு ேநாக்கி ம் ெசல் ம் 
ேமகக் கூட்டத்ைதக் கு க்ேக நின்  த க்கும் சிகரத்ைத ைடத்தாய் உயர்ந்  நிற்ப  
பற்றி, ேமைல மைலத்ெதாடைர, "வட ெதற்கு விலங்கி விலகுதைலத் ெதழி ய, 
பனிவார் விண் " என்றார். வில ெகன் ம் தனிைல ெபயெரச்சப்ெபா ட் , எழி ய 
உயர்ச்சிப் ெபா ட்டாய ெபயெரச்சக்குறிப் . "பனிவார் விண் " என்ற  ெகாண் , 
இதற்கு இமயமைல ெயன்  ெபா ள் கூ வா  ளர். ேமைல மைலத் ெதாட ம் அவ் 
வியல்பிற்றாதல் ேகாைடக்கானல், உதகமண்டலம் த யவற்றால் அறியப்ப ம். 
இனி, பைழய ைரகாரர், "பதிப்ெபயர(10)ெவன் ம் எச்சத்திைன மதியம் இய ற் 
றாங்கு என் ம் விைனெயா  க்க" என் ம், "உண்ணாப் ைபஞ்ஞிலம் ெநஞ்சும  

வைகயராய்த் தாம் தாம் ஞ்சு பதிகளிேல ெபய ம்ப  ைமயி  ளகலக் ேகா  கூ  
மதியம் இய ற் றாங்குத் ளங்குகு  வி த்திைண தி த்தி எனக் கூட்  க்க" 
என் ம், " ஞ்சு பதிப் ெபயர ெவன் ம் ெபயெரச்சத் திைன ஆண் கடன் இ த்த 
ெவன் ம் விைனெயா  த் , வழி ஆறைல கள்வர் தலாய ஏதங்களின்றித் தாந் 
தாம் ஞ்சு பதிகளிேல ெபய ம்ப  தன் னாண்ைமக்கடைன இ த்த ெவன் 

ைரப்பா  ள" ெரன் ம் கூ வர். 
 
    இனி, ரசு ெகாண்  ேவேற உைர கூற ற்ற பைழய ைரகாரர், " ரசுெகாண் 
ெடன்ற , சிலகாலத் ப் பயன்ெகாள்வா ாின்ைமயின், பண்ணழிந்  கிடந்த பைழய 

ரசிைனத் தான் ேதான்றி அதன் அழி  தீர்த்  அதன் பயன்ெகாண் " என் ம், 
ஆண்கட னி த்தலாவ  "ஆண் மக்களா ள்ளார் தம் கீழ்வாழ்வாைரக் காத்தற் 
ெபா ட்டவர்க்கு அவர் ெசய் ம் கடன்கெளல்லாம் ெசய்  த்த" ெலன் ம் கூ வர். 
விலங்கி ெயன்பதைன விலங்க ெவனத் திாித் , பனிவார் விண் வாகிய விறல் வைர 
ெயன இ ெபயெராட் ெடன்  பைழய ைர கூ ம். 
 
    18-23. கட ள்...........நீேய 
 
    உைர: பேர ெர ழ் ழ த்ேதாள் - ப த்த அழகிய வ மிக்க நின் ைடய 

ழ ேபா ம் ேதாள்கள்; கட ள் அஞ்சி - ேதவர்கட்கு அஞ்சி; வானத்  இைழத்த 
ங்கு எயில் கதவம் - வானத்தில் அ ணர்களால் அைமக்கப்பட் ந்த ெதாங்குகின்ற 

மதி ன  கத க்கு; காவல் ெகாண்ட எ உ நிவந் தன்ன - காப்பாக இடப்பட்ட 
கைணய மரத்ைதத் க்கி நி த்தினாற் ேபால ள்ளன; ெவண் திைர ந்நீர் வைளஇய 
உலகத்  - ெவள்ளிய அைலகைள ைடய கடல்சூழ்ந்த நில லகத்தில்; வண் கழ் 
நி த்த - வளவிய கைழ நிைலநாட் ன; வைகசால் ெசல்வத்  - பலேவ  
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வைகயிைனக் ெகாண்ட ெசல்வங்கைள ைடய னாதலால்; வண்டன் - வண்டன் 
என் ம் வள்ளைல; நீ அைனய மன் – நீ ெபாி ம் ஒத்தி க்கின்றாய் எ- . 
 
    அ ணர் தமக்குப் பைகவராகிய ேதவர்கட்கு அஞ்சி வானத்திேல தாம் 
ெசல் மிடந்ேதா ம் உடன்வ மா  அைமத்தி ந்த மதிைலச் ேசாழ ெனா வன் 
ேதவர்ெபா ட்  ெவன் றழித்தா ெனன்ப  கைத. இதைன, "திறல்விளங் க ணர் 

ங்ெகயி ெலறிந்த, விறல்மிகு ரசின் ெவல்ேபார்ச் ேசாழன்" (ெதால். கள 11. நச்) 
என் ம், " ங்கு ேதாள் ெசம்பியன் சீற்றம் விறல் விசும்பில், ங்கு ெமயி ம் 
ெதாைலத்ததால்" (பழ. 49) என் ம், சான்ேறார் கூ தல் காண்க. கட ள் என் ழி 
நான்க  விகாரத்தாற் ெறாக்க . ழ  ேபா ம் ேதாள், ழ த்ேதா 
ெளனப்பட்ட . ேதாள்கள் நிவந்தன்ன என க்க. எ உ, கத க்குக் காப்பாகக் 
கு க்ேக இடப்ப ம் கைணயமரம். கு க்ேக கிடக்கும் எ உ ேதாட்கு உவம 
மாகாைமயின், "எ உ நிவந்தன்ன" என்றார். பைழய ைரகார ம், "நின் ேதாள்கள் 
எ உ நிவந்தன்ன" என்ேற கூ வர். வண் கழ்க்கு நில லகம் ஆதாரமாத ன், 
"உலகத்  வண் கழ் நி த்த" என் ம், உலகம் கடலாற் சூழப்பட்  நிைலத் தி ப்ப  
அதன்கண் வாழ்வார் இைச ந தற்ெபா ட்ேட ெயன்ப  ேதான்ற, "ெவண் ைர ந்நீர் 
வைளஇய லகத் " எனச் சிறப்பித்தார். கழ் ஈவார்ேமல் நிற்ப தாதலா ம், அதன் 
வண்ைம ஈயப்ப ம் ெசல்வத்தின் பன்ைம ேமல தாகலா ம், ெசல்வத் ப் பயன் ஈத 
( றம் 189) லாகலா ம், "வண் கழ் நி த்த வைகசால் ெசல்வத் " என்  கூறினார். 
எனேவ வண் க ம் ெசல்வ ம் வண்டன் என்பான்பால் சிறப் ற இ ந்தைம 
ெபறப்ப ம்.மன்,மிகுதி குறித்  நின்ற . 
 
    இனி,நிவந் தன்ன என்பைத ற்றாக்கா  நிவந் தன்ன ழ த் ேதாளால் வண் கழ் 
நி த்த வைகசால் ெசல்வத்ைத ைடய வண்டன் என்பாைன ஒப்பாய் என் ைரப்பின், 
ேசர ைடய பலவைக மாட்சிகைள ம் ெதாித் க் கூ ம் ஆசிாியர் க த்  
விளக்க றாைம காண்க. 
 
    24-8. வண் பட.............ெசல்வி. 
 
    உைர: வண்  பட ஒ ந்த கூந்தல்-வண்  ெமாய்க்கத் தைழத்த கூந்தைல ம்; அறம் 
சால் கற்பின்-அறம் நிைறந்த கற்ைப ம்; குைழக்கு விளக்காகிய ஒள் தல்-
காதிலணிந்த குைழகட்கு விளக்கத்ைத நல்கும் ஒளி ெபா ந்திய ெநற்றிைய ம்; 
ெபான்னின் இைழக்கு விளக்காகிய (ேமனி)-தானணிந்த ெபான்னாற் ெசய்த 
இைழகட்கு விளக்கந் த ம் ேமனிைய ம்; அவ் வாங்கு உந்தி-அழகிய வைளந்த 
உந்திைய  ைடய;ெதால் நகர் நின் ெசல்வி-பைழய ெப மைனயிடத்ேத 

ள்ளவளாகிய நின் ெப ந்ேதவி; விசும்  வழங்கு மகளி ள் ம்- விண் லகத்ேத 
இயங்கும் மகளி ள்ேள; சிறந்த-சிறந்தவளான; ெசம் மீன் அைனயள்-சிவந்த விண் 
மீனாகிய அ ந்ததி ேபான்றவளாவாள் எ-  
 
    குழ ம் கற் ம் த ம் ேமனி ம் உந்தி ைடய ெசல்வி என்க. 
மைனயறத்திற்குாிய அறம் பல ம் கற் த் ெதளிந்த அறி ம் ெசய ைடய ெளன்ப  
ேதான்ற, "அறஞ்சால் கற் " என்றார். தல் குைழக்கு விளக்கம் த ெமனேவ, இைழக்கு 
விளக்கம் த வ  ேமயாதல் ெபற்றாம். தல் குைழக்கு விளக்கம் த தைல, "குைழ 
விளங்காய் தல்" (கு ந். 34) என்  பிற ம் கூ தல் காண்க. சிவந்த ஒளி ைடத் 
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தாத ன், அ ந்ததி மீன் ெசம்மீன் எனப்பட்ட . நீ வண்டன் அைனைய; நின் மைனவி 
அ ந்ததி யைனயள் என்றாராயிற் . 
 
    29-33: நிலனதி்ர் .........ெகாள் நர். 
 
    உைர: வியன் பைண - நின  ெபாிய ரசு; நிலன் அதிர்  இரங்கல வாகி - 
நிலத்தவர் ேகட்  வறிேத மனம் ந ங்குமா  ழங்கா ; வலன் ஏர்  ழங்கும் - 
ெவற்றி மிகுதி குறித் ெத ந்  ழங்கும்; ேவல் சு அ வத்  - ேவற்பைட ெந ங்கிய 
ேபார்க்களத்தில்; அடங்கிய ைடயல் - அடக்கமாகத் ெதா க்கப்பட்ட பைன 
மாைல ம்; ெபாலங் கழல் ேநான் றாள்- ெபாற் கழல் அணிந்த வ ய 
தாள்கைள ைடய; நின் மறப்பைட ெகாள் நர் - நின் ைடய மறம் மிக்க 
தாைனக்குத் தைலைம ெகாள் ம் ரர்; ஒ ங்காத் ெதவ்வர் ஊக்கு அறக் கைடஇ-நின் 
ேபார்வன்ைம நிைனந்  அஞ்சி யடங்கி ெயா கா ெத ம் பைகவர் தம் ஊக்கம் ெகட் 
டழி மா  பைடகைளச் ெச த்தி; றக் ெகாைட எறியார் - ஆற்றாைமயால் அப் 
பைகவர் றங்ெகா த் ேதா ங்கால் அவர்ேமல் தம் ேவல் த ய பைடகைள 
ெயறிவ  இலர் எ-  
 
    நின் ரசின் ழக்கம் ேகட்டவழி நிலத்  வா ம் மக்களைனவர்க்கும் ேபரச்சம் 
உண்டாதல் கண் , ேபாாிைட யன்றிப் பிறவிடத்  ழங்கா தாயிற் ெறன்பார், 
"வியன்பைண, நலனதிர் பிரங்கல வாகி வலேனர்  ழங்கும்" என்றார். எனேவ, 
ேசர ைடய ரசுக ள் ேபார் ரசுகள் ேபார் குறித்தன்றி வறி  ழங்கா என் ம், 
பிற மண ரசும் ெகாைட ரசுேம எக்காலத் ம் ழங்கு ெமன் ம் கூறியவாறாயிற் . 
ெசயெவெனச்சம் அதிர்ெபனத் திாிந் நின்ற . பைழய ைரகார ம் "நில னதிர 
ெவனத் திாிக்க" என்பர். ைடய ம் ேநான்றா  ைடய ெகாள் நர் என்க. 
ேகாடற்குாிய தைலைமப் ெபா ள் அவாய்நிைலயால் வ விக்கப்பட்ட ; 
"பைகவர்க்குச் சூர்நிகழ்ந்தற்  நின் தாைன" (34-5) என்கின்றா ராக ன், ெகாள் நர் 
என்ற  தாைனத் தைலவைர ெயன் றாயிற் . "நிைலமக்கள் சால ைடத்ெதனி ம் 
தாைன, தைலமக்க ளில்வழி யில்" (குறள் 770) என்ப வாக ன், மறப் பைடக்குத் 
தைலவைர விதந் ேதாதினார். தைலவர் இயல்  கூறேவ, அவர்வழி நிற்கும் மறவர் 
இயல்  கூறேவண்டாதாயிற் . உைடய தம் வ  அறியா  ஊக்கேம ெபா ளாக 
எ ந்த பைகவைர, "ஒ ங்காத் ெதவ்வர்" என் ம், அவர்தாம் ஊக்க மழிந்தவழி ந ங்கி 
ெயா ங்குதல் ஒ தைலயாத ன், "ஊக்கறக் கைடஇ" என் ம், ஊக்க மிழந்  ந ங்கி 
ேயா வார்ேமல், ேமற்ெகாண்ட சினம் தணியா  பைட ெயறிவ  கழித கண்ைம 
ெயன் ம் குற்றமாத ன், " றக் ெகாைட ெயறியார்" என் ம் கூறினார். "சினேன 
காமம் கழிகண் ேணாட்டம், அச்சம் ெபாய்ச் ெசால் அன் மிக ைடைம, ெதறல் 
க ைமெயா  பிற மிவ் லகத், தறந் ெதாி திகிாிக்கு வழியைட யாகுந் தீ " (பதிற். 22) 
எனச் சான்ேறார் கூ தல் காண்க. 
 
    34-6. நைகவர்க்கு...............பலேவ. 
 
    உைர: நின் தாைன - நின் பைட ரர்; நைகவர்க்கு அரணமாகி - தம்பால் அன் ம் 
நட்  ைடயார்க்கும் பா காப்பாளராகி; பைகவர்க்குச் சூர் நிகழ்ந் தற்  - பைகவர்க்கு 
அச்சஞ்ெசய் ந் ெதய்வந் ேதான்றி வ த்தினாற் ேபால ளர்; ேபார் மிகு கு சில் நீ - 
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ேபாாிேல ெவற்றி மிகும் குாிசிலாகிய நீ; பல மாண்டைன - இவ்வா  பலவைகயா ம் 
மாட்சி ெயய்தி ள்ளாய் எ- . 
    நட் ம் அன் ம் ெகாண்  இனிய உவைகையச் ெசய் ம் மக்கள் பலைர ம் நைகவர் 
என்றார். இத் ைறயில் சிறப் ைடய பாணர் கூத்தர் லவர் த ய பல ம் 
அடங்குவர். பிறாண் ம், "நைகவ ராத நன்கலம் சி" (பதிற். 37) என்ப  காண்க. சூர், 
கண்டார்க்கு வ த்தத்ைதச் ெசய் ம் ெதய்வம். ெதய்வத்தால் வ த்தப்ப ம் 
ஊ ைடயார்க்கு யா ம் அரணாகாதவா  ேபால, நின்னாற் பைகக்கப்ப ம் 
நிைல ைடயார்க்கு எத் ைண வ ய அர ம் அரணாகாதவா  சிைதத்தழிக்கும் 
ஆற்ற ைடய  நின் தாைன என்றாராயிற் . மார்பா ம் ேதாள்களா ம் 
மைனவியா ம் ரசா ம் படத்தைலவரா ம் பைட ரர்களா ம் எனப் 
பல்லாற்றா ம் மாண் ைடய னாயிைன ெயன விாிந்த  ெதாகுத் , "மாண்டைன 
பலேவ" ெயன்றார். 
 
    இ கா ம் கூறிய , நின் மார்  விறல் வைர யற் ; ேதாள்கள் எ உ நிவந் தன்ன; 
நீ வண்டன் அைனைய; நின் ெசல்வி ெசம் மீன் அைனயள்; நின் மறப்பைடக்குத் 
தைலைம ெகாள் நர் றக்ெகாைட ெயறியார்; நின் தாைன பைகவர்க்குச் சூர் நிகழ்ந் 
தற் ; இவ்வாற்றால் நீ பல ம் மாண்டைன ெயன்றவாறாம். இவ்வாேற 
பைழய ைரகார ம், "நின் மார்  பனிவார் விண்  விறல் வைரயற் ; நின் ேறாள்கள் 
எ உ நிவந் தன்ன; நீதான் வண்ட ெனன்பவைன யைனைய; நின் ெசல்வி ெசம் மீ 
னைனயள்; நின் மறப்பைட ெகாள் நர் றக்ெகாைட ெயறியார்; நின் தாைன 
நைகவர்க கரணமாகிப் பைகவர்க்குச் சூர்நிகழ்ந் தற் ; அவ்வாற்றாற் கு சில் நீ பல ம் 
மாட்சிைமப்பட்டைன ெயன விைன  ெசய்க" என்  கூ வர். 
 
    இதனாற் ெசால் ய : அவற்குள்ள மாட்சிெயல்லாம் எ த்  உடன் கழ்ந்தவா 
றாயிற் . 
    ----------------------   
 
    4.2. கைழயமல் கழனி. 
    32 
        மாதிரம் விளக்குஞ் சால் ஞ் ெசம்ைம ம் 
        த் ைட ம ப்பின் மழகளி  பிளிற 
        மிக்ெக  க ந்தார் ய்த்தைலச் ெசன்  
        ப் த் வர்ேபாகப் ெப ங்கிைள வப்ப  5 
        ஈத்தான் றானா விட ைட வள ம் 
        ளங்குகு  தி த்திய வலம்ப  ெவன்றி ம் 
        எல்லா ெமண்ணி னி கழங்கு த ந 
        ெகான்ெனான்  ம ண்ெடன ன ேபார்க் ெகாற்றவ 
        ெந மிடல் சாயக் ெகா மிட மியப்  10 
        ெப மைல யாைனெயா  லங்ெகட வி த் த் 
        தடந்தா ணாைர ப ந்திைர கவ ம் 
        டந்ைத ெநல் ன் கைழயமல் கழனிப் 
        பிைழயா விைள  ணாடகப் ப த்  
        ைவயா மாைலயர் வைச நர்க் க த்த  15 
        பைகவர் ேதஎத் தாயி ம் 
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        சினவா யாகுத ம் தாற் ெபாிேத.  
 
    இ ம் அ . 
 
    ெபயர்: கைழயமல் கழனி. 
 
    1-9. மாண்டைன.........ெகாற்றவ 
 
    உைர: ேபார் மிகு கு சில் நீ - ேபாாில் ெவற்றியால் ேமம்பட்ட குாிசிலாகிய நீ; பல 
மாண்டைன - ன் பாட் ற் கூறியவாற்றால் பல வைகயா ம் மாட்சிைமப்பட்டைன; 
மாதிரம் விளக்கும் சால் ம் - திைச ம் ெசன்  விளங்கித் ேதான் ம் 
சால் ைடைம ம்; ெசம்ைம ம் - ந  நிைலைம ம்; த் ைட ம ப்பின் மழ களி  
பிளிற - த் ண்டான ம ப்பிைன ைடய இளங் களி கள் பிளி மா ; மிக்கு எ  
க ந் தார் - ேபார் ேவட்ைக மிக் ெக கின்ற க ய சிப்பைடயான ; ய்த்தைலச் 
ெசன்  - பைகவர் நாட் ன் எல்ைல யச் ெசன் ; ப் த் வர் ேபாக - வ ைம 
தான் தன்ெனல்ைலகா ம் மிக்ெகழப் ெபா ; ெப ங்கிைள வப்ப - பாணர் த ய 
இரவலராகிய ெபாிய கிைளஞ க்கு உவப் ண்டாகுமா ; ஈத்தான்  ஆனா இட ைட 
வள ம் - பைகப் லத்ேத ெபற்ற அாிய ெபா ள்கைள யீத் ப் ெபற்றவர்தாம் இனி 
ேவண்டா அைம  ெமன அைமந் ெதாழிய ம் எஞ்சியவற்றால் தன்னிட ற் ம் 
நிரம்ப ைடய ெப ஞ் ெசல்வ ம்; ளங்கு கு  தி த்திய வலம்ப  ெவன்றி ம் - 
தளர்ந்த கு யி ள்ளாைர அத் தளர்ச்சி நீக்கி ன்ைனய நிைலக்கண்ேண யர்த்தி 
நி த்திய ெவற்றிச் ெசய்தி மாகிய; எல்லாம் எண்ணின் - எல்லாவற்ைற ம் விடா  
எண்ணிப் பார்க்கு மிடத் ; இ  கழங்கு த ந - எண் தற்குப் ெபய் ம் கழங்கு  
வறிந்  பயன் கூறமாட்டா  ஒழிதற்குக் காரணமானவேன; அ  ேபார்க் ெகாற்றவ - 
ெசய்கின்ற ேபார்களில் ெவற்றிேய ெப ேவாேன; ெகான் ஒன்  ம ண்டெனன் - 
நின்குணங்க ள் மிக்குத் ேதான் வ ெதான்றைனக் கண்  அறி  ம ண்ேடன், காண் 
எ- . ேமேல கூறிய மாட்சிகள் பலவற்ைற ம் ெதாகுத் ப் ெபயர்த்  ைரத்தார், 
களங்காய்க் கண்ணி நார் ச் ேசர ன் குணஞ்ெசயல்கள் பல ம் ஆராய்ந்  
அவற் ள் மிக்கு நிற்கும் அவன  ெபாைறக் குணத்ைதச் சிறப்பிக்கும் க த்தின 
ராத ன். சால் , நற்குணங்களால் நிைறதல். நாற்றிைசயி ம் உைற ம் ேவந்தர்க ள், 
குணநிைறவா ம் ெசங் ேகான்ைமயா ம் இச் ேசரமானின் மிக்கா ம் ஒப்பா ம் 
இன்ைமயின், "மாதிரம் விளக்கும் சால் ம் ெசம்ைம ம்" எ த் ேதாதினார். சால்பின் 
கண் ெசம்ைம ம் அடங்குமாயி ம், அன் , நாண், ஒப் ர , கண்ேணாட்டம், வாய்ைம 
ெயன்ற ஐந்ைத ேம சிறப்பாகக் ெகாண் லங்குதலால், ெசம்ைமைய ேவ  பிாித் 
ேதாதினார். இளைம ம் சீாிய வன்ைம ைடய களிற்  ம ப்பின்கண் த் ண்டா 
ெமன்ப வாக ன், " த் ைட ம ப்பின் மழகளி"ெறன்றார். மழகளி றாயி ம் மதஞ் 
ெசறிந்  ேபார் ெவறி மிக்குச் ெச க்குதல் ேதான்ற, "பிளிற" என்றார். க ந்தார் - மிக 
விைரந்  ன்ேனறிச் ெசல் ம் சிப்பைட. ய்த்தைல, விடம்; எல்ைல மாம். 

வர் ேபாக, கைட ேபாக; ற்ற ம் என்றப ; " வர த்த கள  ச்சி" ( கு. 
26) என் ழிப்ேபால. வர் ேபாகப் ெபா  என ஒ ெசால் வ விக்க, பாண ம் 
ெபா ந ம் கூத்த ம் பிற மாகிய இரவலர் சுற்றம், ெபா  ெப ம் அ ங்கலம் ரர் 
ெகா க்கப் ெப த ன், "ெப ங்கிைள வப்ப" என் ம், இரப்பவர் இன் கங் கா  
மள ம் ஈத்த வழி ம் ெபற்ற ெபா ள் குைறயாைம ேதான்ற "ஈத்தான் றானா 
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விட ைட வளன்" என் ம் கூறினார். ளங்கு கு  தி த்தல், ெசம்ைம ைடைமயின் 
பயனாகிய இைறமாட்சி. எல்லாம் என்ற , குணம் பல ம் எஞ்சாமற்றழீஇ நின்ற . 
இவெனா  ெபாரக் க ம் பைக ேவந்தர், இவ ைடய குணஞ் ெசயல்கைள எண்ணி, 
தாம் ெபறக் க ம் ெவற்றி குறித் க் கழங்கிட்  ேநாக்குமிடத் , அவர்க்கு ெவற்றி 

ண்டாெமனக் காட்ட, அதனால் உளங்ெகாண் ெட ந்  வில் ெவற்றி ெபறா  
கழங்கு ெபாய்த்தெதன் ெறண்ணி யஞ்சி ெயா ங்குகின்றார்க ளாதலால், "எல்லாம் 
எண்ணின் இ கழங்கு த ந" என்றார். த தற்குக் காரணமானவைனத்த நன் என்றார். 
இக்காலத்ேத சிலவற்ைற ெயண் பவர், தம் ைகவிர ட்  எண் வ  ேபாலப் 
பண்ைடக்காலத்ேத கழற்காய் ெகாண்  எண் தல் மர  ேபா ம். அதனால், 
எண் தற் கிட்ட கழங்கி ம் இவன் குணம் பலவாய் விாிந்  நிற்றலால், "இ கழங்கு 
த ந" என்றா ெரன் மாம். த ந ெவன்ப  ெபயர்த் திாிெசால். பைழய ைரகாரர், 
"இ கழங்கு த ந ெவன்ற , இ கழங்கும் அலகு த தற்குக் காரணமாக இ ப்பவ 
ெனன்றவா" ெறன்பர். ேவந்தர் தீப்ேபா ம் சின ைடயராதல் பற்றி, அவைரச் ேசர்ந் 
ெதா குேவார், "அகலா  அ கா  தீக்காய்வார்" ேபால ஒ குப வாத ன், 
அவர்பால் ெபாைறக்குணம் காண்டல் அாிெதன்ப  ெபறப்ப ம். படேவ, அவர்பால் 
அ  மிக்குத் ேதான் மாயின் சான்ேறார்க்கு வியப்  மிகுமாக ன், "ெகான்ெனான்  
ம ண்ட ெனன்" என்றார். இ  பிறன்பால் ேதான்றிய ைம ெபா ளாகப் பிறந்த 
ம ட்ைக. ெகான், ெப ைம. சினம் காரணமாகச் ெசய் ம் அ ேபார்க் ெகாற்றவ 
னாயி ம, நின்பால் சினவாைமக் ேக வாகிய ெபா ைமக் குணம் மிக்கு நின்  என் 
அறிைவ ம ட் கின்ற ெதன்பார் "ம ண்ட ெனன்" என்ெறாழியா  "அ ேபார்க் 
ெகாற்றவ" என்றார். 
 
    10-17.ெந மிடல்...............ெபாிேத. 
 
    உைர: ெகா  மிடல் மிய - தான் ெசய்த ெகா ய ேபார்த் ெதாழில் பயன்படா  
ெகடேவ; ெந மிடல் சாய - ெந மிடலஞ்சி ெயன்பான் பட்டானாக; ெப  மைல 
யாைன ெயா  - ெபாிய மைலேபான்ற யாைனப் பைட ெகாண்  ெசன் ; லம் ெகட 
இ த்  - அவனாட்  விைள லங்கள் ெக மா  தங்கி; தடந்தாள் நாைர - ெபாிய 
கால்கைள ைடய நாைரகள்; ப ந்  இைர கவ ம் - கழனி நீர்க்குட் ப ந்  தமக்குாிய 
இைரயாகிய மீன்கைளக் கவர்ந் ண் ம்; டந்ைத ெநல் ன் கைழ யமல் கழனி- 
வைளந்த கதிர்கைள ைடய ெநல் ன் ங்கில் ேபா ம் தாள்கள் ெசறிந்த கழனிகள் 
ெபா ந்திய; பிைழயா விைள ள் நா - தப்பாத விைளபயைன ைடய நாட்ைட; அகப் 
ப த்  - தன்ன ப்ப த்தி; ைவயா மாைலயர் - ஒ ெபா ளாக மதிக்கலாகாத 
கீழ்ைமத்தன்ைம ைடயவர்க ம்; வைச நர் - நா ம் வைசேய 
ெமாழிபவர்க மாகிய; க த்த - நின்னால் ெவகுளப்பட்ட; பைகவர் ேதஎத் தாயி ம் - 
பைகவாிடத்ேத யி ந்த காைல ம்; சினவா யாகுதல் - சினங் ெகாள்ளா  நீ 
ெபாைறேய ண்ெடா குதல்; இ ம்  ெபாி  - கா ம்ேபாெதல்லாம் 
எனக்குண்டாகும் வியப்  மிகுகின்ற  எ- . 
 
    ெந மிடல் என்ப  ெந மிடல் அஞ்சியின் இயற்ெபயர். இவன் அதியமான் ெந மா 
னஞ்சியின் குலத்தவன். இவன  நா  மிக்க வளஞ் சிறந்ததாகும். இப் பாட்டால் 
களங்காய்க் கண்ணி நார் ச் ேசரல் ெந மிட லஞ்சிைய ெவன்  அவன  நாட்ைட 
அகப்ப த்திக்ெகாண்ட வரலா  குறிக்கப்ப வ  காண்க. நீ ர் கிழவனான எவ்வி 
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ெயன்பவன  ஏவல் ேகளா  அவைன ெயதிர்த்த பசும் ட் ெபா ந்திலர் என்பாைர, 
இந் ெந மிட லஞ்சி ெயன்பான் அாிமணவாயில் உறத் ாின் கண்ெவன்றா ெனன 
ஆசிாியர் பரணர் (அகம். 266) கூ கின்றார். ெந மிடல் சாய ெவன் ம், ெகா  மிடல் 

மிய ெவன் ம் பிாித் ேதாதியதால், ெகா  மிடைல அவன் ேபார் விைனக் 
ேகற்றப்பட்ட . ெகா மிடல் என் ழி மிடல், வ . அதனாற் ெசய்யப்ப த ன், ேபார் 
விைன மிடலாயிற் . பைழய ைர ம், "மிடல் என்ற  வ " ெயன் ம், "என்ற  
வ யாற் ெசய்யப்ப ம் ேபாாிைன" ெயன் ம் கூறிற் . யாைன க்க லம் அழிவ  
ஒ தைலயாத ன், இச் ேசரமான் யாைனப்பைட ெகாண்  ெசன்  தங்கின வளவிேல 

லம் ெகட்டைம ேதான்ற, "ெப மைல யாைனெயா  லங்ெகட வி த் " என்றார். 
யாைன க்க வழி, அதன் ைக ெசய் ம் அழிவி ம் "கால் ெபாி  ெக க்கும்" ( றம் 184) 
என வறிக. 
 
    மிக யர்ந்த நாைரகள் என்றற்குத் "தடந்தா ணாைர" ெயன்றைமயின், அைவ ெநல் 
நின்ற கழனிக்குள் இனி  ெசன்  இைர கவ ம் என்றற்குப் "ப ந்திைர கவ ம்" 
என் ம், ெநற்றாளின் உயர்ச்சி ேதான்ற, "ெநல் ன் கைழயமல் கழனி" ெயன் ம் 
கூறினார். வைளந்த கதிர்க டன் விைளந்  நிற்கும் ெநல், தன் தாளில் நின்ற நீாிற் 
ப ந்  நாைரகள் இைர கவரச் ெசய் ம் என்றதனால், ெகா  மிடல் மிப் ண்  
ெந மிட லஞ்சி சாய்ந்தானாக, அவன்கீழ் உள்ள நாட்டகத் ப் ெபா ைள நின் 
பைட ரர் குந்  திைறயாகப் ெப கின்றனர் என உள் த் ைரப்ப  காண்க. 

டம், டந்ைத ெயன வந்த ; பி ம், " டந்ைத ெநல் ன் விைளவயல்" (பதிற் 29) 
என்ப  காண்க. கைழ ேபா ம் தாைளக் கைழ ெயன்றார். பாைவ ேபால்வாைளப் 
பாைவ ெயன்ப ேபால. கதிர்களின் ெபாைற யாற்றா  ெநல் ன  தாள் வைளத ன், 

டந்ைதையக் கைழக் ேகற் வர் பைழய ைரகாரர். 
 
    இனிப், பைழய ைரகாரர், " டமாகிய கைழ ெயன இ ெபயெராட் " என் ம், 
"ெநல் ன் கைழ, ெநல் ன  கைழ" ெயன் ம் கூ வர். டச்சிைன, டக்ெகாம்  
என்றாற் ேபால, இ  பண் த் ெதாைகயாமன்றி இ ெபயெராட்டாகாைம யறிக. அவர், 
"ெநற்றாைள அதன் ப ைமயாேல ங்கிெலா  ஒப் ைமபற்றிக் கைழ ெயன்  ெபயர் 
ெகா த்த சிறப்பான் இதற்குக் கைழயமல் கழனி ெயன்  ெபயராயிற் " என்பர். 
 
    இந்நாட்ைடச் ேசரமான் அகப்ப த் க் ெகாண்டதற்குக் காரணம் இ  ெவன்பார் 
"பிைழயா விைள ள்" எனச் சிறப்பித்தார். ைவத்தல் நன்கு மதித்தலாக ன், ைவயா 
மாைலயர் என்ற  ஒ ெபா ளாக மதிக்கக்கூ ய தன்ைம யில்லாதவ ெரன் ம் 
ெபா ட்டாயிற் . பைழய ைர, "ஒன்றில் வைகபடாத இயல்ைப ைடயவர்" என்  
கூ ம். நன்மதிப் ம் இைச  ைடயராயின், பைக ேவந்தர், நின் சால் ம் ெசம்ைம ம் 
பிற மாண் க ம் அறிந்த மாத்திைரேய பைகைம நீங்கி நைகவராய்க் கூ  
மகிழ்வராக ன், நின் பைகவர் ைவயா மாைலய ம் வைச ந மாயினர்" என்கின்றார். 
எனேவ வைச நராவர் நா ம் பிற ேவந்தைர வைச கூ தேல ெதாழிலாக ைடய 
ெரன்ப  ெபறப்ப ம். வைச நர், ெபயர்த்திாிெசால்; க த்தல், ேசரமான் 
விைனயாத ன், க த்தெவன் ம் ெபயெரச்சம் ெசயப்பாட்  
விைனப்ெபா ட்டாயிற் . இனி, பைழய ைரகாரர், வைச நர்க் க த்த பைகவர் 
எனக் ெகாண் , "தங்கள் பைகவெரா  ெசற்றங் ெகாண்டாடா  ஒழிந்தி க்க ேவண்  
மளவி ம் ஒழியா  அவர்கைள அக் கடப்பாடன்றி ெவகுண் த்தேல 
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ெதாழிலாக ைடய பைகவ ெரன்றவா" ெறன் ம், "இனி, ககர ெவாற்றின்றி வைச நர் 
க த்த என்ப  பாடமாயின், அதைன விைனெயச்ச விைனக்குறிப்  ற் த் 
திாிெசால்லாக்கி, வைச ெசால் தைல ைடயராய் ெவகுண்ட பைகவெரன் 

ைரப்பா  ள" ெரன் ம் கூ வர். 
 
    இ கா ம் கூறிய , ேபார்மிகு கு சில், நீ பல மாண்டைன; நின் மாண்ேப யன்றிச் 
சால் ம் ெசம்ைம ம் ஈத்தான் றானா விட ைட வள ம், ளங்கு கு  தி த்திய 
வலம்ப  ெவன்றி ம் ஆகிய எல்லாம் எண்ணின் இ  கழங்கு த ந; அ  ேபார்க் 
ெகாற்றவ, ெகான்ெனான்  ம ண்டெனன்; தன் ெகா  மிடல் மிதலால் 
ெந மிடலஞ்சி ெயன்பான் சாய, யாைனெயா  அவன் லங் ெகட இ த் , பிைழயா 
விைள ட்டாகிய நா  அகப்ப த் , பைகவர் ேதஎத்தாயி ம் சினவா யாயிைன; 
இவ்வா  நீ சினவா யாகுதலால் உண்டாகும் இ ம்  ெபாி  என்பதாம். இக் 
க த்ைதேய பைழய ைரகாரர் "கு சில், நீ பல குணங்க ம் மாட்சிைமப்பட்டைன; 
அப் பல குணங்க ம் எண்ணப் கின், இ  கழங்கு த ம் எல்ைலயவாயி க்கும்; 
ெகாற்றவ, பல குணத்தி ம் ஒன்ைறக் ெகான்ேன யான் வியந்ேதன்; அப் 
பலவற் ள் ம் வியப்பான குணம் யாெதனின், பைகவர் ெசய்த குற்றத்திற்குத் 
தண்டமாக அவர் நாட்ைட அகப்ப த்திக்ெகாண்  ைவயாமாைலயராகிய வைச  நர்க் 
க த்த அப் பைகவாிடத்தாயி ம் நீ சினவா ெதாழிகின்ற ெபாைற எமக்குப் ெபாி ம் 
வியப்பாகாநின்ற  என விைன  ெசய்க" என்பர். 
 
    இதனாற் ெசால் ய : அவற் குள்ள பல குணங்கைள ம் உடெனண்ணிப் கழ்ந்  
அவற் ட் ெபாைற ைடைமைய மிகுத் ப் கழ்ந்தவா றாயிற் . 
    ------------   
 
    4.3. வரம்பில் ெவள்ளம் 
    33 
        வ மணி யைணத்த பைணம  ேணான்றாள் 
        க மரத்தாற் களிறைணத்  
        ெந நீர ைற கலங்க 
        ழ்த்தி த்த வியன் றாைனெயா   5 
        லங்ெகட ெநாித ம் வரம்பில் ெவள்ளம் 
        வாண்மதி லாக ேவன்மிைள யர்த்  
        வில்விைச மிழ்ந்த ைவம் ள் ளம்பிற் 
        ெசவ்வா ெயஃகம் வைளஇய வகழிற் 
        காாி  மி ர  ரசிற்  10 
        கால்வழங் காெரயில் க திற்  
        ேபாெரதிர் ேவந்த ெரா உப நின்ேன.  
 
    ைற: வஞ்சித் ைறப் பாடாண் பாட் . 
    வண்ணம்: ஒ குவண்ணம். 
    க்கு: ெசந் க்கும் வஞ்சித் க்கும். 
    ெபயர்: வரம்பில் ெவள்ளம். 
 
    1-5. இ ம் தால் - வியன்றாைனெயா  
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    உைர: ெகா த் ேதர் அண்ணல் - ெகா யணிந்த ேதர்கைள ைடய அரேச; இ ம்  
ெபாி  - நின் ெபாைற ைடைம கண்ட வழிக் ெகாண்ட வியப்பி ம் ெப  வியப்பாக 

ள ; வ  மணி அைணத்த - வ த்த ஓைசயிைன ைடய மணிையப் பக்கத்ேத 
கட்டப்ெபற்ற; பைண ம ள் ேநான்றாள் - பைண ேபான்ற வ ய தாள்கைள ைடய; 
களி  க  மரத்தான் அைணத்  - யாைனகைளக் காவல் மரத்ேதாேட பிணித் ; ெந  
நீர் ைற கலங்க - கலங்காத மிக்க நீைர ைடய ைறகள் கலங்கும்ப ; ழ்த்  
இ த்த வியன் தாைனெயா  - பலவாய்த் திரண்  ெமாய்த்  விைரய ன்ேனறித் 
தங்கும் இயல்பிற்றாகிய ெபாிய சிப் பைடெயா  கூ ய எ- . 
 
    இ ம்  ெபாி  என மீள ங் கூறிய , ெபாி ற்ற ன்ைனய இ ம் , 
ேபாெரதிர் ேவந்தர் ெபாரா  அஞ்சி ெயா தலால், மிகுதல் ேதான்ற நின்ற . 
எப்ேபா ம் ேபார்ச்ெசல  குறித் ப் பண்ணைமந்  நிற்குமா  கூ வார் "வ வணி 
யைணத்த" என்றார். ெசல வில்வழி யாைன மணியைனப் ண்ணா  வறிதி க்கு 
மாதலா ம், நீராடற்குச் ெசல்லேவண் யவழி ன்ேன பைற யைறந்  ெசல்ப 
வாதலா ம், உலாவரல் த ய ெசலவின்கண் க ைம ேவண்டாைமயின் இ  
ம ங்கும் கிடந்  இரட் மா  நால வி வ ராதலா ம் இவ்வா  "அைணத்த" எனக் 
கூறினார் என் ணர்க. அைணத்தல் - பிணித்தல். பைண,உரல் ேபால்வெதா  ரசு 
வைக; ஆ  ஒ வின் ெபா ட் . யாைனையக் க மரத்ேதா  பிணித்தல் 
பண்ைடேயார் மர ; "ஒளி கத் ேதந்திய ங்குெதா  ம ப்பிற், களி  க மரஞ் 
ேசரா" ( றம்.336) என்  பிற ம் கூ தல் காண்க. நீர, ெபயெரச்சக் குறிப் ; "சிைனய 
சி மீன்" (ஐங்.1) என்றாற் ேபால. க மரத்திற் களி  பிணித்த ம் நீர்த் ைறையச் 
ேசறாகக் கலக்கி யழித்த ம் பைக ேவந்தர் ெசயலாகும். ழ்த்தல், ெமாய்த்  
வைளத்தல்; " ர ைட ேவட் வர் ழ்த்தனர் சி" (ெப ங். 1,56:49) எனப் பிற ம் 
இதைன வழங்குதல் காண்க. ெசன்றி த்தைல விைரந்  ெசய் ந் திட்ப ைடைம 
ேதான்ற, இ த்தெவன இறந்த காலத்தாற் கூறினார். ஈண் க் கூறியன 

சிப்பைடயின் ெசயல்களாத ன், வியன் தாைன ெயன்ற  சிப்பைட யாயிற் . 
பைழய ைரகார ம், "வியன்றாைன ெயன்ற , பைகவர்நாட் ெடல்ைலயில் ற்பா  
ெசன்  விட்ட சிப் ெப ம் பைடைய" என்ேற கூ வர். ேநான்றாட் களிறைணத் , 

ைற கலங்க ழ்த் தி த்த வியன்றாைனெயன விைய ம். 
 
    6-12. லங்ெகட.... நின்ேன 
 
    உைர: லங் ெகட ெநாி த ம் - தங்கிய லங்கள் விைள பயன் ெகட் டழி மா  
ெசறிந்  தங்கும்; வரம்பில் ெவள்ளம் - கைரயில்லாத கடல் ேபான்ற ம்; வாள மதிலாக 
- வாட்பைடேய மதிலாக ம்; ேவல் மிைள உயர்த்  - ேவற்பைடேய காவற்காடாக ம் 
நிற்ப; வில் விைச உமிழ்ந்த அம்  ைவம் ள் - வில் னின்  விைச றத் 
ெதா க்கப்ப ம் அம் கள் கூாிய ள் ேவ யாக ம்; வைளஇய ெசவ்வாய் எஃகம் 
அகழின் - தாைனையச் சூழ நின்ற சிவந்த வாைய ைடய பிற பைடக் க விகள் 
அகழியாக ம்; உர  ரசின் காாி  மின் - ழங்குகின்ற ரசங்கள் கார்காலத்  
இ க்கும் இ ேயறாக ம்; வழங்கு கால் ஆர் எயில்- நடக்கின்ற காலாட்கள் 
ெவல் தற்காிய அரணாக ம் ெகாண்ட  த லரணம் ேபான்ற மாகிய நின் 
பைட; க தின் - பைகேமற் ெசல்லக் க தினால்; ேபார் எதிர் ேவந்தர் - அதன் ேபாைர 
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எதிேரற் ப் ெபார வ ம் பைக ேவந்தர்; நின் - நின்ைன ம் நின்பைடைய ம்; ஒ உப - 
கண்டமாத்திைரேய அஞ்சி ள மழிந்  ெபார நிைனயா  றந்தந்  ஓ வர் எ- . 
 
    சிப்பைடைய "வியன் றாைனெயா " எனப் பிாித் ேதாதினா ராக ன், வரம்பில் 
ெவள்ள ெமன்ற , பின்னணிப் ெப ம்பைடயாயிற் . தாைன ெசன்  பைகப் லத்ேத 
தங்குங்கால், அப் லங்களின் விைள நலத்ைத ெயாி ட் க் ெக த் ம், நீர் 
நிைலகைளக் கைர ைடத் ச் சிைதத் ம் அழிப்ப ராத ன், " லங்ெகட ெநாி த ம்" 
என்றார். "க ம்ெபா  காய்ெநற் கைனெயாி ட் ப், ெப ம் னல் வாய்திறந்த 
பின் ம்" ( .ெவ. 56) என்  பிற ம் கூ தல் காண்க. பைட ம் அரசற்கு அரணாகும் 
சிறப் ைடய தாக ன், வாள், ேவல், வில், எஃகம் த யவற்ைற எயிற் கு ப்பாகிய 
மதி ம் மிைள ம் ேவ ம் அகழி மாக உ வகம் ெசய்தார். "பைட ெவள்ளத்ைத 
ஆெரயி ெலன்ற , அரசன் தனக்கு ஆெரயில் ேபால அரணாய் நிற்ற ன் எனக் 
ெகாள்க; இனிக் கார் வழங்கா ெரயில் எனக் காற்றல்ல  வழங்கா ஆெரயில் என்  
பைகவர் மதிலாக்கி, அதைன வரம்பில் ெவள்ளம் ெகாள்ளக் க திெனன் ைரப்பா  

ளர்" என்ப  பைழய ைர. வரம்பில் ெவள்ளெமன் ம் ஆெரயிெலன் ம் நின்றன 
பின்னணிப் ெப ம் பைடையேய சுட்  நின்றன. கடல் கைர ைடயதாக ன், அதனின் 
நீக்கற்கு "வரம்பில் ெவள்ள" ெமன்றார். அ ேபால் அளக்கலாகாப் ெப ைம 

ைடைம ம் உடன்ேதான்ற நிற்ற ன், இதனாேன இப் பாட் ற்குப் ெபயரைமத்தனர். 
இனிப், பைழய ைரகாரர், "வரம்பில் ெவள்ளெமன்ற , அதேனா  கூ  நாட் ள் ச் 
ெசன்  வி ம் ேபரணிப் ெப ம்பைடைய; கைரைய ைடய கடைல வரம் ைடய 
ெவள்ளெமன் றாக்கி, இதைன வரம்பில் ெவள்ளெமன் கூறிய சிறப்பான் இதற்கு 
வரம்பிலெவள்ளெமன்  ெபயராயிற் " என்பர். ேம ம், அவர், "ெவள்ளெமன மகர 
ெவாற் க் ெகடாைமயான் இ ெபயெராட் ப் பண் த்ெதாைகயன்றி ஒ ெபா ளாக 
இ ெபயர் நின்றதாகக் ெகாள்க" என ைரப்பர். என்ற , வரம்பில் ெவள்ளம் என்ப ம், 
ஆெரயில் என்ப ம் ஒ ெபா ள் குறித்த ேவ  ெபயர்க் கிளவி என்றவாறாம். வரம்பில் 
ெவள்ள ெமன்ற , தாைனயின் ெதாைக மிகுதி ம் ெப ைம ம் குறித் ப் ெபா ப்பட 
நிற்ப. ஆெரயி வகம் அதன் உ ப் க்கள் அரணாம் சிறப்ைப விளக்கி நிற்கிற , 
ெசயெவெனச்சம் ெசய்ெதன நின்ற . பைழய ைர ம், "உயர்த் ெதன்பதைன 
உயர்த்தெவனத் திாித் , அதைன ெயஃகம் வைளஇய ெவன்பதேனா  க்க" என்  
கூ ம். ேபார் ைனக்குச் ெசல்லா  ஒழிந்தி க்கும் ஏைனக் குந்தம் ேதாமரம் த ய 
பைடத்திரைளப் ெபா வாய்ச் "ெசவ்வா ெயஃகம்" என்ெறாழிந்தார். இன், 
அல்வழிக்கண் வந்தன. பைழய ைரகாரர், "வாள் மதிலாக ெவன்  ைவத் ப் பின்ைன 
ஆெரயிெலன்ற , வாண்மதிைலச் சூழ்தைல ைடய ஆராகிய எயி ைன ெயனக் 
ெகாள்க; ஈண் , ஆராவ  காலாள் வழங்கிச் ெசல்கின்ற பைடயின் திரட்சி" என் ம், 
"இனி வரம்பில் ெவள்ளமான  வாள் மதிலாக ேவல் மிைள யர்த் க் கால் வழங்கு 
ஆெரயிலாதைலக் க தி ெனன்ற ம் ஒன் " என் ம் கூ வர். இனி, ஆெரயிைலப் 
பைகவர  பைடநிைலயாக்கி, அதைன நின் வரம்பில் ெவள்ளமாகிய தாைன ெகாள்ளக் 
க தின்என்  இையத் ைரப்பி மாம்" என்பர். நின் ெனன் ழி, ஐ  ெதாக்க . 
 
    இ கா ம் கூறிய , ெகா த்ேத ரண்ணேல, ன்ைனய இ ம் தி ம் இ  
ெபாிதாக ள ; யாங்ஙனெமனின், வியன் தாைனெயா  வரம்பில் ெவள்ளம் 
ேபான்ற ம் ஆெரயில் ேபான்ற மாகிய நின் பின்னணிப் ெப ம்பைட ேமற்ெசன்  
பைகவர்பால் ெவன்றிெகாள்ளக் க தின், ேபாெரதி ம் பைகேவந்தர் கண்ட 
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மாத்திைரேய க்க மிழந்  அஞ்சி ந ங்கி நீங்கி ேயா கின்றன ராகலான் 
என்றவாறாம். பைழய ைரகாரர், "அண்ணல் இ  ெபாி ம் இ ப் தா யி ந்த . 
யாெதனின், வரம்பில் ெவள்ளம் கால் வழங் காெரயி ெலனச் ெசால்லப்பட்ட நின் பைட 
ேபார் ெசய்யக் க தின் நின்ெனா  ேபாெரதிர்ந்த ேவந்தர் ெபாரமாட்டா  நின்ைன 
நீங்குவர்; இஃ  அ ெவன விைன  ெசய்க" என் ம் இதனால் அவன் ெவன்றிச் 
சிறப் க் கூறியவாறாயிற் ெறன் ம் கூ வர். 
 
    "வரம்பில் ெவள்ளம் க தி ெனன எ த் ச் ெசலவிைன ேம ட் க் கூறினைமயான், 
வஞ்சித் ைறப் பாடாண் பாட்டாயிற் . க  மரத்தாெனன்ற , தலாக ன்ற  
வஞ்சிய யாக வந்தைமயான் வஞ்சித் க்குமாயிற் " 
    --------------------   
 
    4.4. ஒண்ெபாறிக் கழற்கால். 
    34 
        ஓடாப் ட்ைக ெயாண்ெபாறிக் கழற்கால் 
        இ நிலந் ேதா ம் விாி  ல ைவயர் 
        ெசவ் ைளய மா ர்ந்  
        ெந ங் ெகா ய ேதர்மிைச ம்  5 
        ஓைட விளங்கு ெக  கர் தற் 
        ெபான்னணி யாைன ரண்ேச ெர த்தி ம் 
        மன்னிலத் தைமந்த.......... 
        மாறா ைமந்தர் மா நிைல ேதய 
        ைரசுைடப் ெப ஞ்சமந் தைதய வார்ப்ெபழ  10 
        அைரசுபடக் கடக்கு மாற்றற் 
        ைரசான் ைமந்தநீ ேயாம்பன் மாேற.  
 
    ைற: ம்ைப யரவம். 
    வண்ண ம் க்கு ம . 
    ெபயர்: ஒண்ெபாறிக் கழற்கால். 
 
    1-3 ஒ உப.............அ ைவயர். 
 
    உைர: ஒ  ெப  ேவந்ேத - ஒப்பற்ற ெபாிய ேவந்ேத; ஓடாப் ட்ைக - ேபாாிற் றங் 
ெகாடாத ேகாட்பாட்ைட ம்; ஒண் ெபாறிக் கழற்கால் - ஒள்ளிய ெபாறிகள் 
ெபாறித் ள்ள ரகண்ைட யணிந்த கால்கைள ம்; இ  நிலம் ேதா ம் - ெபாிய 
    நிலம் வைரயில் ெதாங்குகின்ற; விாி ல் அ ைவயர் – விாிந்த லான் இயன்ற 
ஆைடயிைன ைடய பைகவர்; நின்ைன ஒ உப - நின்ைன அஞ்சி நீங்குவர் காண் 
எ- . 
 
    பிறர் ைண ேவண்டாேத தாேன தன் பைடையக்ெகாண்  ெசன்  தன்ைனப் 
ேபாாில் எதிர்ந்தவைரப் ெபா  ெவன்றி ெயய் ம் சிறப் ைடயனாதல் பற்றி, "ஒ  
ெப  ேவந்ேத" என்றார். மான ம் வ ைடய ரர்க்குப் றக்ெகாைட மாசு 
த வதாகலா ம், ேசரமான் மாசுைடயாேரா  ெபாரா னாகலா ம் பைக ேவந்தைர 
"ஓடாப் ட்ைக" ெயன் ம், "ஒண்ெபாறிக் கழற்கால்" என் ம் சிறப்பித் ைரக்கின்றார். 
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ேபாாில் ெசய்த அாிய ெசயல்கைளத் தம் கழ ல் ெபாறித் க் ெகாள் தல் 
பண்ைடேயார் மரபாத ன், அம் மர  மாறா மாண் ைடைம ேதான்ற, "ஒண்ெபாறிக் 
கழற்கால்" என்றார். ஓடாைம ம், கழலணியப்ப த ம் சிறப் ைடச் ெசயலாக 

ைடயன ரர் கால்களாதலால், காைலேய விதந்ேதாதினார். ஓடாப் ட்ைகயா ம் 
ஒண்ெபாறி ெபாறித்த கழலா ம் ெப ைம ைடயராத ன், உ க்கும் ஆைடைய 
நிலந் ேதாய உ க்கின்றன ெரன்பார், "இ நிலந் ேதா ம் விாி ல ைவயர்" என்றார். 
ெகாங்கு ேவளி ம் "நிலந்ேதாய் த்த ெந ண் ணாைடயர்" தாைன மடக்கா மான 
மாந்தர்" (ெப ங். 1,36:64-5) என்  கூ தல் காண்க. பைழய ைரகாரர்,"ஒண்ெபாறிக் 
கழற்கா ெலன்ற , தாங்கள் ெசய்த அாிய ேபார்த் ெதாழில்கைளப் 
ெபாறித்தைல ைடய ஒள்ளிய கழற்கா ெலன்றவா" ெறன் ம், "இச் சிறப்பான் இதற்கு 
ஒண்ெபாறிக் கழற்கா ெலன்  ெபயராயிற்" ெறன் ம் கூ வர். கழல் ெசய்த கம்மியர் 
அைமத்த ெபாறிகள் ேபாலா  ேபாாிைடேய கழ் விைளத்த அாிய ெசய்திகள் 
ெபாறித்த ெபாறியாதல் பற்றி, "ஒண்ெபாறி" ெயன்றா ெரனவறிக. ஒ  ெப  ேவந்ேத, 

ட்ைக ம் கழற்கா ம் விாி  ல ைவ ைடய பைகவர் நின்ைன ெயா உப என 
இையத்  க்க. ெப ேவந் ெதன் ழிப் ெப ைம, ெபா ளா ம் பைடயா ேம 
யன்றி, அறிவா ம் ஆண்ைமயா மாகிய ஆற்ற ன் மிகுதி குறித்  நின்ற ெதன்க; 
இனி, மான மாந்தராகிய பைகவர் தன்ைனக் கண்  அஞ்சி ஒ ம் ெப ைம 

ைடைமபற்றிச் ேசரமாைன, ெப ேவந் ெதன்றா ெரன் மாம். 
 
    4-12. ெசவ் ைளய..........ேயாம்பன்மாேற. 
 
    உைர: மாறா ைமந்தர் - ேபார்த் ெதாழி ல் கூறப்ப ம் அறத் ைற மாறாத ரர ; 
மா  நிைல ேதய - வ யான  ெக மா ; ைரசுைடப் ெப ஞ் சமம் தைதய - ரசு 

ழக்கிச் ெசய் ம் ெபாிய ேபார்க்களத்ேத ெந ங்கியவழி; ஆர்ப்  எழ- பல்வைகப் 
பைடயிடத் ம் ஆரவார ண்டாக; அைரசு படக் கடக்கும் ஆற்றல் - பைக மன்னர் தம் 
வ  ற்ற ம் அழியப் ெபா  ெவன்றி ெப ம் ஆற்றலால்; ைர சால் ைமந்த - உயர் 
வைமந்த வ யிைன ைடேயாேன; ெசவ் ைளய மா ஊர்ந் ம் - சிவந்த 
பிடாியிைன ைடய குதிைரமீ திவர்ந் ம்; ெந ங் ெகா ய ேதர் மிைச ம் - நீண்ட 
ெகா யிைன ைடய ேதர்மீ ேதறி ம்; ஓைட விளங்கும் உ ெக  கர் தல் - 

கபடாம் அணிந்  விளங்கும் கண்டார்க்கு உட்குப் பயக்கும் ள்ளி ெபா ந்திய 
ெநற்றியிைன ைடய; ெபான்னணி யாைனயின் ரண் ேசர் எ த்தி ம் - 
ெபான்னாிமாைல யணிந்த யாைனயி ைடய வ ைம ெபா ந்திய க த்தின்மீ 
தி ந் ம்; மன் நிலத்  - நிைலெபற்ற நிலத்திடத் ம்; அைமந்த.............ெபா ந்திப் 
ேபா டற் தற் கண்; நீ ஓம்பல் மா  - நீ நின் தாைனையப் பா காப்பதனால் எ- . 
 
    ைமந்தர் மா  நிைல ேதய, சமம் தைதய, ஆர்ப்ெபழ, அைரசுபடக் கடக்கும் 
ஆற்றாலாற் ைரசான்ற ைமந்த, நீ நின் தாைனைய , மா ர்ந் ம், ேதர்மிைச ேயறி ம், 
யாைன ெய த்தத் தி ந் ம், நிலத்திைட நின் ம் ஆங்காங்கு நின்  ெபா ம் 
சான்ேறார்க்கு ெமய்ம்மைறயால் நின்  ஓம் கின்றா யாதலால், அ ைவயராகிய 
பைகவர் நின்ைன ஒ உப என க்க. ேவந்தர்கைளச் சான்ேறார் ெமய்ம்மைற (பதிற் 
14:12) என்ப ம், இக் க த்ேதபற்றி ெயன வறிக. ேபார் குறித்  ேமல் வ  ேவார்க்கும் 
அவைர எதி ன் ேவார்க்கும் ஒ வர்க் ெகா வர  வ  நிைல ெகடச் ெசய்வ  
ேபார்க்களத் ட்ேகாளாத ன், "மாறா ைமந்தர் மா நிைல ேதய" எனப் ெபா ப்படக் 
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கூறினார். தைததல், ெந ங்குதல். அைரசுபடக் கடக்கும் ஆற்ற ைடய ேவந்தர்க்கு 
உயர்  உண்டாதல் ஒ தைலயாத ன், "ஆற்றற் ைரசால் ைமந்த" என்றார். குதிைரப் 
பைட, ேதர்ப்பைட, யாைனப்பைட, காலாட்பைட எனப் பைட நால்வைகத் தாத ன், 
அந் நால்வைக யிடத் ம் உண்டாகும் தளர்ச்சியிைனப் ேபாக்குவான் பிற தாைனத் 
தைலவைர ேயவா  தாேன ேநாிற் ெசன்  ஓம் தைல, மா ர்ந் ம் ேதாிவர்ந் ம் 
யாைன ேயறி ம் நிலத்  நின் ம் "நீ ஓம்பன் மாேற" என்றார். பைழய ைரகார ம், 
"மா ர்ந்  அைரசு படக் கடக்கும் ஆற்றைல ைடய ைரசால் ைமந்த, அவ் 
வாற்ற டத்  வ ம் குைறக க்குப் பிறைர ேயவா  அவற்ைற நீேய பா காத் ச் 
ெசய்தலால் ஒ உப அ ைவயர்" என்பர். 
 
    இதனாற் ெசால் ய , அவன் ெவன்றிச்சிறப் க் கூறியவா றாயிற் . 
 
    "மாற்றார் நா  ேகாடன் தலாயின வன்றி ெவன்றி ேகாடேல கூறினைமயால், 

ைற ம்ைபயாய், ஒ உப ெவனப் பைட ெய ச்சி மாத்திரேம கூறினைமயான், 
அத ள் அரவமாயிற் . ம்ைபயாவ , "ைமந்  ெபா ளாக வந்த ேவந்தைனச், 
ெசன் தைல யழிக்கும் சிறப்பிற்ெறன்ப" (ெதால் றத்.15) என்றார் ஆசிாியர் 
ெதால்காப்பியர். பைகவைர மாறா ைமந்தர் என்ற , ைமந்  ெபா ளாக வந்தவா 
றாயிற் ; அைரசுபடக் கடக்கும் ஆற்றலால் மா ர்தல் த யவற்றால் ஓம் தல் 
ெசன்  தைல யழித்தலாயிற் . 
 
    "ெசவ் ைளய " ெவன்ப  தலாக விரண் ம் வஞ்சிய யாய் வந்தைமயான் 
வஞ்சித் க்கு மாயிற் . 
    --------------   
 
    4.5. ெமய்யா  பறந்தைல. 
    35 
        உைரசான் றனவாற் ெப ைமநின் ெவன்றி 
        இ ங்களிற்றி யாைன யிலங்குவான் ம ப்ெபா  
        ெந ந்ேதர்த் திகிாி தாய வியன்களத் 
        தளகுைடச் ேசவற் கிைள கா வாரத்       5 
        தைல மிந் ெதஞ்சிய ெமய்யா  பறந்தைல 
        அந்திமாைல விசும் கண் டன்ன 
        ெசஞ்சுடர் ெகாண்ட கு திமன் றத் ப் 
        ேபஎ யா ம் ெவல்ேபார் 
        யா யாணர் நின்வயி னாேன.  10 
 
    ைற: வாைகத் ைறப் பாடாண் பாட்  
    வண்ணம்: அ . 
    க்கு: ெசந் க்கு. 
    ெபயர்: ெமய்யா  பறந்தைல. 
 
    3-6 இ ங்களிற் றியாைன.........பறந்தைல 
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    உைர: இ ங் களிற்  யாைன இலங்கு வால் ம ப்ெபா - ெபாிய 
களிற்றியாைனகளின் விளங்குகின்ற ம ப் க்க டன்; ெந ந் ேதர்த் திகிாி தாய - 
ெந யேதர்களின் சக்கரங்கள் சிதறிப் பரந்  கிடக்கும்; வியன் களத்  - அகன்ற 
ேபார்க்களத்தில்; அளகுைடச் ேசவல் கிைள - ெபைடைய ைடய ேசவற் ப ந்தினினம்; 

கா ஆர - தைசயாகிய இைரைய ண்ண; தைல மிந்ெதஞ்சிய ெமய்யா  பறந்தைல - 
தைல ணிக்கப்படேவ எஞ்சிய கவந்தம் எ ந்தா ம் ேபார்க்களத் ப் பறந்தைல எ- . 
 
    யாைன ந் ேத ம் பட் க் கிடத்த ன், அவற்றின் ம ப் ம் திகிாி ம் 
ேபார்க்களத்திற் சிதறிக் கிடக்குமா  ேதான்ற, "ம ப்ெபா  திகிாிதாய வியன்களத்" 
ெதன்றார். ம ப்ைப ம் திகிாிைய ம் களத்ைத ம் தனித்தனிேய சிறப்பித் ேதாதிய  
ேபாாின  ெப ைம ம் க ைம ந் ேதாற் தற்கு, ஆங்ேக பட்ட குதிைர, யாைன, 

ரர்களின் உடல் ணிகள் ப ந் தினத் க்கு இைரயாகின்றன ெவன்பதாம். மிந்  
விைனெயச்சத் திாி . "உரற்கால் யாைன ெயா த் ண் ெடஞ்சிய யா" என் ழிப் ேபால. 
பைழய ைரகாரர், "வியன் களெமன்ற  ஒன்றான ேபார்க்களப் பரப்ைப” ெயன் ம், 
“அளகுைடச் ேசவெலன்ற , ெபைடெயா  கூ ன ப ந்தின் ேசவைல" 
ெயன் ம்,”பறந்தைல ெயன்ற , அப்ெப ம் பரப்பின் உட்களத்ைத” ெயன் ம் 
கூ வர். ேம ம், "குைற ட ெல ந்தா வ  ஒ  ெபய ைடயார் பலர் பட்டவழி 
யன்ேற; அவ்வாற்றாற் பலர் பட்டைம ேதான்றக் கூறிய சிறப்பான் இதற்கு ெமய்யா  
பறந்தைல என்  ெபயராயிற் " என்  அவர் கூ வர். 
 
    7-10 அந்திமாைல........நின்வயினாேன. 
 
    உைர: அந்தி மாைல விசும்  கண் டன்ன - அந்தி மாைலக் காலத்தில் வானத்ைதக் 
கண்டாற் ேபான்ற; ெசஞ் சுடர் ெகாண்ட கு தி மன்றத்  - சிவந்த ஒளிைய ைடய 
கு தி ப ந்த ேபார்க்களத்  ந விடத்ேத; ேபஎய் ஆ ம் ெவல் ேபார் யா யாணர் - 
ேபய்கள் எ ந்தா கின்ற ெவல் ம் ேபாாிடத் க் ெகடாத ைமயிைன ைடய; நின் 
வயினான் – நின்னிடத்தில் எ- . 
 
    கு தி ப ந்த மன்றம், அந்தி மாைலப் ேபாதிற் ேறான் ம் ெசக்கர் வானம் 
ேபால்கின்ற ெதன்பார், "அந்திமாைல விசும் கண் டன்ன" ெவன்றார்; இைடயறா  
ெப கும் கு தியின் நிறம் ெவள்ளிதாய்த் ேதான்ற ன், " ெசஞ்சுடர் ெகாண்ட கு தி" 
என்றார். "ப திெசல் வானம் பரந் கி யன்ன, கு தியா றாவ  ெகால்" ( .ெவ.மா.70) 
எனப் பிற ம் கூ தல் காண்க. மன் , ேபார்க்களத்தின் ந விடம். பைழய ைரகாரர், 
"மன்ெறன்ற  உட்களத்தின் ந ைவ; அ  மன்  ேபாற ன் மன்ெறனப்பட்ட" 
ெதன் ம் கூ வர். ேபாாில் ெவற்றி ெபய் ந் ேதா ம் திய திய ெசல்வம் 
இைடயறா  வ தலால் ”ெவல்ேபார் யா யாணர்" என்றார். பைழய ைரகாரர், 
ேபாைரேய ெசல்வமாகக் ெகாண் , "ெவல்ேபாராகிய இைடயறா  வ கின்ற 
ெசல்வம்" என்பர். ெசல்வத் க்குப் ேபார் வ வாயாத ன், ெசல்வத்ைதப் ேபார் 
என்றார். நின் வயனான; ஆ ம் அகர ம் அைச. 
 
    1-2. ைரசால் .............. நின்ெவன்றி 
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    உைர: ைர சால் ைமந்த - உயர்ச்சி யைமந்த ேவந்ேத; நீ ஓம்பல் மா  - பைட யழி  
உண்டாகாவா  நீ நின் தாைனைய நன்கு பா காத்தலால்; நின் ெவன்றி ெப ைம – 
உன் ைடய ெவன்றிக ம் ெபா ம் பைட ம்; உைர சான்றன - சான்ேறார் 
    க ம் கழைமந்தன எ- . 
 
    பிறைரத் தனக்கு ெமய்ம்மைறயாகக் ெகாள்ளா , பிற சான்ேறார்க்குத் தான் 
ெமய்ம்மைறயாய் நின்  ெவன்றி ெயய்தித் தன் ெப ைமகைள நிைலநாட் கின்றா 
ெனன்ப  ேதான்ற, "நின் வயின் நின் ெவன்றி ெப ைம உைர சான்றன" என்றார். 
"நின் ெவன்றி ெப ைமகள்" என்றவர் ேம ம் "நின் வயினான" என வற் த்த ன், 
உைரசான்ற ெவன்றி ம் ெப ைமக ம் பிறாிடத்தின்றி நின்னிடத்ேத ளவாயின 
என்றாராயிற் . ெப ைம நின் ெவன்றி ெயன்பதைன, நின் ெவன்றி ெப ைம ெயன 
இையத்  உம்ைமத்ெதாைகயாகக் ெகாள்க. ெப ைம, ெபா ம் பைட ம் என்ற 
இரண்டன்ெப ைம ேமற் . இனிப் பைழய ைரகாரர், நின் ெவன்றி ெப ைம ெயன 
விையத் , "நின் ெவன்றிகளின் ெப ைம" என்பர். 
 
    இ கா ம் கூறிய , ம ப்ெபா  திகிாி தாய வியன் களத் ப் பறந்தைலய  
மன்றத்தின்கண் ேபஎய் ஆ ம் ெவல் ேபார் யா யாணர் நின் வயின், ைரசால் ைமந்த, 
நீ ேயாம்பல் மா , நின் ெவன்றி ெப ைம உைரசான்றன என்பதாம். இனிப் 
பைழய ைரகாரர், "ைமந்த, நின் பைடயழி  படாைம நீ ேயாம் விைன 
ெசய்தைமயாேன நின் ெவன்றிகளின் ெப ைம பிறாிடத்தின்றி நின்னிடத்ேத கழ்ச்சி 
யைமந்தன என விைன  ெசய்க" என்பர். 
 
    இதனாற் ெசால் ய : அவன் ெவன்றிச் சிறப் க் கூறியவாறாயிற் . உைர 
சான்றன நின் ெவன்றி ெயனக் கூறினைமயான் வாைகத் ைறப் பாடா ணாயிற் ." 
    ---------------------- 
 
    4.6. வாண்மயங்கு க ந்தார் 
    36 
        தாவா தாகு ம ெப  வயேவ 
        மல்ல ள்ளெமா  வம்பமர்க் கடந்  
        ெச மிகு ன்பின் மறவெரா  தைலச்ெசன்  
        பைனத  னத்திற் ைகத  பல டன்  5 
        யாைன பட்ட வாண்மயங்கு க ந்தார் 
        மா  மாக்க ம் ப பிண ணீ இயர் 
        ெபாறித்த ேபா ம் ள்ளி ெய த்திற் 
        ன் ற ெவ ைவப் ெபைட ணர் ேசவல் 
        கு மி ெயழாெலா  ெகாண் கிழக் கிழிய  10 
        நிலமிழி நிவப்பி னீணிைர பலசுமந் 
        ெவ  கூளிய ண் மகிழ்ந் தாடக் 
        கு திச் ெசம் ன ெலா கச் 
        ெச ப்பல ெசய்குைவ வாழ்கநின் வளேன.  
 
    ைற: களவழி 
    வண்ண ம் க்கும் அ  
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    ெபயர்: வாண்மயங்கு க ந்தார் 
 
    1-2 யா...............வயேவ 
 
    உைர: யா யாணர்-ஒழியாத  வ வாயிைன ைடய; நின் வயின்- நின்னிடத்ேத; 
ம  ெப  வய -மிகுதி ெபற்ற வ யான ; தாவா தாகும்-ெகடா  நிைலெப வதாகும் 
எ- . 
 
    வ  நிைல ெபற்ற  காரணமாகச் ேசரமான் ெசய்த ேபார்த் திறத்ைதப் பின்னர்க் 
கூ கின்றா ராத ன், ன்னர் "தாவா தாகும் ம ெப  வயேவ" ெயன்றார். ம  ெப  
வயவிைன யா யாணரால் நன்குண மா  ேதான்ற, அதைன ன்ேன ெய த்  
ெமாழிந்தார். ம தல், மிகுதல். வய ெவன் ம் உாிச்ெசால் ெபயராயிற்  
 
    3-4 மல்லல்.........தைலச்ெசன் . 
 
    உைர: மல்லல் உள்ள ெமா -ெவற்றி வளம் சிறந்த மன ெவ ச்சியால்; ெச  மிகு 

ன்பின் மறவெரா  தைலச் ெசன் - ேபாாில் ேமம்பட்ட வ  ெபா ந்திய 
ரர்க டேன கூ ச் ெசன் ; வம்  அமர் கடந் -பைகவர்  ைற ணர்த் ச் 

    ெசய்த ேபார்கைள வஞ்சியா  ெபா  ெவன்  எ-  
 
    உள்ளெமா  மறவெரா  தைலச்ெசன்  கடந்  என இைய ம். ெவல் ேபார் யா 
யாணர் ெப தற்கு ஏ வாதலா ம், அவ் யா யாணரால் வளவிய க்கம் கிளர்ந் 
ெதழலா ம், "மல்லல் உள்ளெமா " எனச் சிறப்பித்தார். உள்ளெமா  என் ழி, 
ஒ , ஆ பின் ெபா ட் . பல ேபார்கைள ம் பல காலங்களிற் ெபா  தம  
வ யிைன நிைலகாட் ன ரர் என்றற்கு, "ெச மிகு ன்பின் மறவர்" என்றார். 
ெதான் ெதாட்  வ ம் ைறயிற் ேபார் ெசய்  பயின்றாைர ேவறற்குப் பைகவர்  

ைறகைளப் ணர்த் ப் ேபா டற்றக் க வ  இயல்ேப; ஆயி ம், இவ ைடய 
ரர் பழைமயிற் பழைம ம் ைமயிற் ைம மாகிய ைற யைமத் ப் ெபா ம் 

வித்தக ம், ெபா மிடத்  வஞ்சியாைம ம் உைடய ெரன்பதற்கு "வம்பமர் கடந் " 
என்  குறித்தார். வம்பம ெரன்றதற்குப் பைழய ைரகார ம், " ன்  ெசய்  வ கின்ற 
ேபாரன்றிப் பைகவர் திதாகப் பைகத் ச் ெசய் ம் ேபார்" என்றார். 
 
    5 ---12. பைன த  .......... நின்வளேன 
 
    உைர: பைன த  னத்தின்-நின்ற பைனமரங்கள் ெவட்டப்பட் க் கிடக்கும் 

னத்ைதப்ேபால; பல டன் ைக த  யாைன பட்ட-பலவாய்க் ைக ணிக்கப்பட்  
யாைனகள் ழ்ந்  கிடக்கும்; வாள் மயங்கு க ந் தார்-இ திறத்  வாட்பைடக ம் 
தம் ட் கலந்  ேபா டற் ம் சிப்பைட நின்ற களத்தின்கண்; மா ம் மாக்க ம் ப  
பிணம் உணீஇயர்-குதிைரக ம் யாைனக ம் ர ம் ப தலால் உண்டாகிய 
பிணத்ைத ண்டற்ெபா ட் ; ெபாறித்த ேபா ம் ள்ளி ெய த்தின்- ெபாறித்தாற் 
ேபான்ற ள்ளி ெபா ந்திய க த்திைன ம்; ன் றம்- ல் ய றத்திைன  ைடய; 
ெபைட ணர் எ ைவச் ேசவல்-ெபைடெயா  கூ  ைற ம் ப ந்தின  ஆைண ம் 
கு மி எழா ெலா -ெகாண்ைடைய ைடய க ைக ம்; ெகாண்  கிழக் கிழிய-உடன் 
அைலத் க்ெகாண்  பள்ளம் ேநாக்கி ேயாட; நிலம் இழி நிவப்பின் நீள் நிைர பல 
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சுமந் -ேமட்  நிலத்தினின்  கீழ் நில ேநாக்கி வி ம் நீர் ழ்ச்சி ேபால ெந ய பிணக் 
குைவகள் பலவற்ைற ம் சுமந்  ெகாண் ; உ  ெக கூளியர் உண்  மகிழ்ந்தாட-
உட்குப் ெபா ந்திய கூளிக்கூட்டம் ேவண் ம் பிணங்கைள ண்  மகிழ்ச்சி மிக்குக் 
கூத்தாட; கு திக் ெசம் னல் ஒ க- கு தியாகிய ெசந்நீர் ெவள்ளம் ெப க் ெக த் 
ேதாட; ெச ப் பல ெசய்குைவ-ேபார்கள் பலவற்ைறச் ெசய்கின்றாய்; நின் வளன் 
வாழ்க-நின  ெப வளன் நீ  வாழ்வதாக எ- . 
 
    யாைனயின் ணிக்கப்பட்ட ைக பனந் ண்டம் ேபாற ன், அைவ ழ்ந்  கிடக்கும் 
ேபார்க்களத் க்குப் பைன த ந்த னத்ைத வமித் , "பைனத  னத்தின் ைகத  
பல டன் யாைன பட்ட க ந்தார்" என்றார். தார், வாேளந்தி ற்படச் ெசன்  ெபா ம் 

சிப்பைட. தார், ஈண்  ஆகுெபயரால், அத் தார் நின்  ெபா ம் களத்ைதக் குறித்த . 
ஏைனப் பைட வைக ேபாலா , வாட்பைட இ திறத்தி ம் இனி  ைழந்  தம் ட் 
கலந்  ேபா டற்றற்கு வாய்ப் ைடய தாக ன், அச் சிறப் த் ேதான்ற, "வான் மயங்கு 
க ந்தார்" என்றார். 
    பின்னர் அணிெபற்  வ ம் ேவற்பைட, குதிைரப்பைட, யாைனப்பைட, ேதர்ப்பைட 

த ய பல் பைட ம் ேசரப் ெபா  பிறப்பிக்கும் கு திச் ெசம் னைல வாேளந்திச் 
ெசல் ம் தார்ப்பைடேய பிறப்பிக்கும் பீ ைடய ெதன்ப  ேதான்ற நிற்கும் 
சிறப் ப்பற்றி, இப்பாட்  "வான்மயங்கு க ந்தார்" எனப் ெபயர் ெப வதாயிற் . 
இனிப் பைழய ைரகாரர், "வான் மயங்குதலாவ  இரண்  பைடயில் வா ம் தம்மிற் 
ெறாியாமல் மயங்குதல்; இச் சிறப்பான் இதற்கு வாண்மயங்கு க ந்தார் என்  
ெபயராயிற் " என்பர். எ ைவ ெபாறித்த  ேபான்ற க த்திைன ைடய ெதன்பைதப் 
பிற ம், "ெபாறித்த ேபா ம் வானிற ெவ த்தின், அணிந்த ேபா  மஞ்ெசவி ெய ைவ" 
(அகம். 193) என்பர். எ ைவச் ேசவல் தன் ெபைடெயா  கூ ப் பிண ண்ப  குறித் , 
"எ ைவப் ெபைட ணர் ேசவல்" என்றார். எழால், இராசாளி ெயன் ங் க கு. 
திைணெமாழியின் பைழய ைரகாரர், ல்  என்பர். இதன் ஆ க்குக் ெகாண்ைட 

ண்ெடன்றற்கு, "கு மி ெயழால்" என்றார்; இவ்விையேப பற்றி ஆசிாியர் 
ெதால்காப்பிய ம், "மயி  ெமழா ம் பயிலத் ேதான் ம்" (மர . 44) என்றைம காண்க. 
பிணத்தின்ேம ந் ண் ம் எ ைவ ம் எழா ம், அப் பிணஞ்ெசல் ழித் தா ம் 
உடன் ேசற ன், "ெகாண்  கிழக் கிழிய" என்றார். கிழக்கு, கீழிடம்; "கிைளஇய குரேல 
கிழக்கு ழ்ந் தனேவ" (கு ந். 337) என்றாற்ேபால. நீர் ழ்ச்சிக் குாிய நிவப்பிைன, 
"நிலனிழி நிவப் " என்றார்; நீர் ழ்ச்சிக் கண் ெப மரங்கள் ரண்  ழ்ந் 
ேதாடல்ேபாலக் கு திச் ெசம் ன ெலா க்கின்கண் மா ம் மக்க ம் பட்ட பிணம் 

ரண்  ழ்ந் ேதா கின்றன ெவன்பார், "நிலமிழி நிவப்பின் நீணிைர பலசுமந்  
கு திச் ெசம் ன ெலா க" என்றார். உ  ெக  கூளி, கண்டார்க்கு அச்சம் பயக்கும் 
ேபய்க்கூட்டம். இதனாற் ெசால் ய , இவ்வண்ணம் க ந்தார் நின்  ெபா த 
ேபார்க்களத்தின்கண் பிணம் உணீஇயர் ேசவல் எழாெலா  கிழக்கிழிய, கு திச் 
ெசம் னல் நீணிைர பலசுமந் , கூளிகள் மகிழ்ந்தாட, ஒ கச் ெச ப்பல ெசய்குைவ; 
நின் ெப வளம் வாழ்க என்பதாம். இவ்வா  ேசரன  ேபார்க்களத்ைதச் சிறப்பித் ப் 
பா த ன், இப்பாட்  களவழிெயன் ம் ைற யைமந்த பாட்டாயிற் . இனி, 
பைழய ைரகாரர், "உள்ளெமா  வம்பர்க் கடந்  ெச ப்பல ெசய்குைவ; அதனாேன 
நின  வ  நின்னிடத் க் ேக  படாததா யி ந்த ; அதன்ேம ம் இதற் க யாகிய 
நின் ேபார் வளம் வாழ்க எனக் கூட்  விைன  ெசய்க" என்பர். "இதனாற் 
ெசால் ய  அவன் ெவன்றிச் சிறப் க் கூறியவாறாயிற்" ெறன் ம், "மிகுதி வைகயால் 
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தன் ேபார்க்களச் சிறப் க் கூறினைமயின், ைற களவழி யாயிற்" ெறன் ம் 
பைழய ைர கூ கிற . 
    ------------------   
 
    4.7 வலம்ப  ெவன்றி 
    37 
        வாய்ெமாழி வாயர் நின் க ேழத்தப் 
        1பைகவ ராரப் பழங்க ண ளி 
        நைகவ ரார நன்கலஞ் சிதறி 
        ஆன் றவிந் தடங்கிய 2ெசயிர்தீர் ெசம்மால்  5 
        வான்ேறாய் நல் ைச லகெமா யிர்ப்பத் 
        ளங்குகு  தி த்திய வலம்ப  ெவன்றி ம் 
        மாயி ம் ைடயன் மாக்கழல் ைனந்  
        மன்ெனயி ெலறிந்  மறவர்த் தாீஇத் 
        ெதான்னிைலச் சிறப்பி னின்னிழல் வாழ்நர்க்குக்  10 
        ேகாடற ைவத்த ேகாடாக் ெகாள்ைக ம் 
        நன் ெபாி ைடையயா னீேய 
        ெவந்திறல் ேவந்ேதயிவ் லகத் ேதார்க்ேக.  
 
    ---------------- 
    1பைகவராயி ம்-பா ேவ. 2 ெசயிர்தீர் ெசம்மல் -பாேவ. 
 
    ைற: ெசந் ைறப் பாடாண் பாட்  
    வண்ண ம் க்கும் அ  
    ெபயர்: வலம்ப  ெவன்றி 
 
    1-5 வாழ்க........ெசம்மால். 
 
    உைர: பைகவர் ஆரப் பழங்கண் அ ளி-பைகவர்க்கு நிரம்ப ம் ன்பத்ைதச் ெசய் ; 
நைகவர் ஆர நன்கலம் சிதறி- பாணர் தலாயினார்க்கு நிரம்ப ம் நல்ல கலன்கைள 
வழங்கி; ஆன்  அவிந்  அடங்கிய ெசயிர் தீர் ெசம்மால்-நற்குணங்களால் நிைறந்  
பணிய ேவண்  யர்ந்ேதா ாிடத் ப் பணிந்  ஐம் ல  மடங்கிய குற்றமில்லாத 
தைலவேன; வாய் ெமாழி வாயர் நின் கழ் ஏத்த-வாய்ைமேய ைரக்கும் சான்ேறார் 
நின் ைடய கைழப்ப பரவ; நின் வளன்- நின் ைடய ெப  வள ம்; நின் ைட 
வாழ்க்ைக வாழ்க-நின் ைடய இன்ப வாழ் ம் நிைல ெபற்  வாழ்வன வாகுக; எ-  
 
    "பீ ன் மன்னர்ப் கழ்ச்சி ேவண் ச், ெசய்யா கூறித் கிளத்தல் எய்யாத" ( றம் 148) 
நாவிைன ைடய சான்ேறார் என்றற்கு "வாய் ெமாழி வாயர்" என்றார். வாய்ைம 
யைமந்த ெமாழி, வாய்ெமாழி ெயன வந்த . வாய்ைம யன்றிப் பிற ெசாற்கைளப் 
பயிலாத சிறப் க்குறித் , "வாயர்" என்றார். ஏத்தல், உயர்த் க் கூறல். லவைர ம் 
பாணைர ம் கூத்தைர ம் அ  கத்தால் ைறேய இய ம் இைச ம் 
நாடக மாகிய த்தமி ம் வளர்த் ப் கழ் ந தற்கு ஆக்கமாத ன் "வாழ்க நின் 
வளேன" என் ம், கழாகிய தியம் நிைறந்த வாழ்க்ைக யாத ன், "வாழ்க நின் ைட 
வாழ்க்ைக" ெயன் ம் கூறினார். பைகவர்க்குப் பழங்கண் ஆர அ ளி ெயன 
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விையப்பி மாம். ேவந்தன் எக்காலத் ம் பிறர்க்கு அ தைல ெசய்ைகயாக ைடய 
னாதலா ம், அவ் வ ள் நட்டார்க்கு ஆக்கமாக ம், பைகவர்க்குத் ன்பமாக ம் பயன் 
ெசய்தல் பற்றி, பைகவர்க்குப் பழங்கண் "அ ளி" ெயன்றார். பழங்கண், ன்பம். 
பைகவர்க்குப் பழங்கண் ெசய்தவழி, அவர் ெத ண்  திைற தந்  ேவந்தர  அ ைளப் 
ெப ப வராத ன், பழங்கண் அ ளி ெயன்றாெரன் மாம். பைகப் லத் ப் ெபற்ற 
நன்கலங்கைளத் தான் வி ம்பா  லவர் த ய நைகப் ல வாணர்க்கு வைரயா  
வழங்குத ன், "நைகவரார நன்கலஞ் சிதறி" என்றார. "அ ளி" ெயன்றதனால் ேசரன  
தகுதி ம், "சிதறி" ெயன்றதனால் அவன  ெகாைட ம் குறிக்கப் ெபற்றன. பிற ம், 
"பைகப் ல மன்னர பணிதிைற தந் நின், நைகப் பல் வாணர் நல்குர வகற்றி, மிகப் 
ெபா யர் தன் ேசவ " ( றம். 387) என்ப  காண்க. ேசர ைடய சால் ம் ெசம்ைம ம் 
எ த்ேதா ம் க த்தின ராத ன், "ஆன்றவிந் தடங்கிய" ெவன்றதனால் சால் ம் 
"ெசயிர்தீர் ெசம்மால்" என்றதனால் ெசம்ைம ம் விளக்கினார். 
 
    6-11. வான்ேறாய்.......ெகாள்ைக ம். 
 
    உைர: வான்ேதாய் நல் ைச - வான் கழ யர்ந்த நல்ல கழான ; உலகெமா  
உயிர்ப்ப - உலக ள்ளள ம்தான் உளதாமா  நிைல ெபற; ளங்கு கு  தி த்திய 
வலம்ப  ெவன்றி ம் - ழ்ந்த கு யினைர உயரப் பண்ணிய ெவற்றி ெப தற்குக் 
காரணமான ெசய்ைக ம்; மா இ ம் ைடயல்- காிய ெபாிய பனந்ேதாட்டாலாகிய 
மாைல ம்; மாக் கழல்-ெபாிய ரக் கழ ம்; ைனந்  - அணிந்  ெசன் ; மன் எயில் 
எறிந்  - பைக ேவந்த ைடய மதில்கைள யழித் ; மறவர்த் தாீஇ - அவ ைடய சீாிய 

ரர்கைளக் ைகப்பற்றிக் ெகாணர்ந் ; ெதான்னிைல சிறப்பின் நின் நிழல் வாழ்நர்க்கு - 
பைழைம◌ான நிைலெபற்ற சிறப்பிைன ைடய நின் ஆதரவின்கீழ் வா ம் நன் மக்கட் 
ெகாப்ப; ேகா  அற ைவத்த ேகாடாக் ெகாள்ைக ம் - அவர் மனத் தி ந்த ெகா ைம 
யறேவ யில்ைலயாமா  ெசம்ைம றத் தி த்தி ைவத்த அறக் ேகாட்பாட்ைட ம் எ-  
 
    நில லைக யாதாரமாகக் ெகாண்  ஒன்றா யர்ந்த கைழக் கண்  வாேனா ம் 
பர த ன், "வான்ேறாய் நல் ைச" ெயன்றார்; இனி, "வா யர் ேதாற்றம்" என்றாற் 
ேபால இலக்கைணயாகச் ெகாள்ளி  மைம ம். அறெநறியாற் பிற்ற கெழன்றற்கு, 
"நல் ைச" ெயனப் பட்ட . உயிர்த்தல், உளதாதல். ஆதாரமாகிய உலகம் ெபான் ங் 
கா ம் கழ் ெபான் த ல்ைல யாதலால், "உலகெமா யிர்ப்ப" என்றார். ெவன்றி 
வி ம் ம் ேவந்தர்க்கு வ மிக்க பைட ம் ெசல்வ மிக்க கு க ம் ஆதாரமாத ன், 
அவன் தன் நாட் ல் ளங்கு கு கைளச் ெசம்ைம ெநறிக்கண் தி த்த ற ைவத்தல் 
வலம்ப  ெவன்றியாம் என்பார், " ளங்குகு  தி த்திய வலம்ப  ெவன்றி" ெயன்றார்.; 
ெவன்றி த ம் ெசயல் ெவன்றி ெயனப்பட்ட . அரசியல் ைறகள் பலவற் ள் 
ஒன்றாகிய ளங்குகு  தி த் ம் ெசய்ைகயின் சிறப்ைப எ த்ேதாதி, அஃ  அரசற்கு 
நிைலத்த ெவற்றிையப் பயக்கும் எனப் பயன்ேமல் ைவத்  "வலம்ப  ெவன்றி" 
என்றதனால், இப் பாட்  இப் ெபயாிைன ைடத்தாயிற் . இனி, பைழய ைரகாரர், 
"வலம்ப  ெவன்றி ெயன்ற , ேமன்ேம ம் பல ேபார் ெவன்றி ப தற்கு அ யாகிய 
ெவன்றி ெயன்றவா" ெறன்  கூறி, "இச் சிறப்பான் இதற்கு 'வலம்ப  ெவன்றி" என்  
ெபயராயிற் " என்பர். ேசரமன்னர்க் குாிய அைடயாள மாைலயாத ன், "மாயி ம் 

ைடயல்" எனச் சிறப்பித் ேதாதினார். மன்ெனயில் என் ழி, மன்ெனன்றதற்கு 
நிைலெபற்ற ெவன் ைரப்பி மாம். அழியா வ ைடத் ெதன ெவண்ணிச் 
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ெச க்கியி ந்த பைக மன்னர் மதிைல எறிந்தா னாத ன், அவர் ெச க்கிைன யிகழ்ந்  
"மன்ெனயில்" என்றா ெரன் மாம்". பைகமன்னர் வழிநின்  தம  அறந்திாியா 
மறத்ைத நிைலநாட்  ேமம்பட்டா ராத ன், அவைரச் ெசகுத்தல் அறமாகாைம 

ணர்ந்  அவைரப்பற்றிக் ெகாணர்ந் , அவர  உள்ளத்ேத தன்பால் பைகைமயின்றி 
நட் ம் ைணைம ம் பிறக்குமா  அறம் ாிந் தாக்கிய திறத்ைத, "ேகாடற ைவத்த 
ேகாடாக் ெகாள்ைக" ெயன்றார். நின் நிழல் வாழ்வார்க் ெகாப்ப ெவன ஒ ெசால் 
வ விக்க. இ  "பிைழத்ேதார்த் தாங்கும் காவல்" (ெதால். றத். 21) என்ற வாைகத் 

ைறக்கண் அடங்கும். "ெதான்னிைலச் சிறப்பின் நின்னிைல வாழ்நர்க் ெகாப்ப" 
ைவத்தைன ெயன்றதனால், அறந் திாியா மறவர  வாிைசயறிந்  ேபண ம் 
வற் த்தினா ராயிற் . ேகா தல் ெகா ைம யாத ன், ெகா ைமக்குாிய 
பைகைமைய நீக்குதைலக் "ேகாடறைவத்தல்" என்றார். அறங்கண்டவழி அதைன 
ேயாம்பிப் பா காத்தல் ெசங் ேகான்ைம யாத ன், அறத்திற் றிாியா மறவைரப் 
ேபணிய ேகாட்பாட்ைட, " ேகாடாக் ெகாள்ைக" ெயன்பா ராயினர். ேகாடற ைவத்த 
ேகாடாக் ெகாள்ைக ெயன்பதற்குப் பைழய ைரகாரர், "ெகா ைம ய ம் ப ைவத்த 
பிறழாக் ெகாள்ைக" ெயன்பர். எனேவ, பைகமன்னர்க்குாிய மறவைரக் ெகாணர்ந் , 
நின் னிழல் வா ம் சான்ேறாராகிய மறவர்க்குக் ெகா ைம ெசய்தற் ேக வாகிய 
பைகைம அவர் ெநஞ்சில் நிகழாத வண்ணம் ேபாக்கிைன ெயன் ம், அதனால் 
ெகாள்ைக பிறழா யாயிைன ெயன் ம் கூறினா மாம். 
 
    12-13. நன் ...............உலகத்ேதார்க்ேக. 
 
    உைர: ெவந் திறல் ேவந்ேத - ெவவ்விய திறல் பைடத்த அரேச; நீ நன்  ெபாி  
உைடையயால் - நீ மிகப் ெபாி ம் உைடயனாயி க்கின்றா யாதலால்; 
இவ் லகத்ேதார்க்கு - இவ் லகத்தில் வாழ்ேவார  ஆக்கத்தின் ெபா ட் ; 
(நின் ைடய வாழ்க்ைக ம் நின் வள ம் வாழ்க ) எ-  
 
    வலம்ப  ெவன்றி ம், ேகாடாக் ெகாள்ைக ம் பல ம் கண்  பாராட் மா  விளங்க 
நிற்ற ன், இவற்றிற் ேக வாகிய அவன  திறைல வியந் , "ெவந்திறல் ேவந்ேத" 
என் ம், தான் ெசய் ம் மறச் ெசயல் பலவற் ள் ம் இவ் வி  ெகாள்ைகக ம் 
மிகுதி ம் சிறப் ற்  நிற்ற ன், "நன் ெபாி ைடயலால்" என் ம் கூறினார். நன்  
ெபாி ெதன்பன, ஒ ெபா ட் பன்ெமாழி. வலம்ப  ெவன்றியா ம் ேகாடாக் 
ெகாள்ைகயா ம் குன்றா வள ம் இன்ப வாழ்  ைறேய பயனாய் விைளந்  
உலகத்தவர்க்கு ஆக்க ம் இன்ப ம் உளவாக்க ன், "உலகத் ேதார்க்கு" என்றார். 
குவ் , ெபா ட் . உலகத்ேதார் ெபா ட்  நீ இவ்விரண் ைன ம் நன்  ெபாி  
உைடைய யாதலால், வாழ்க நின் வளேன நின் ைடய வாழ்க்ைக ெயன 
இையத் க்ெகாள்க. 
 
    இ கா ங் கூறிய , ெசயிதீர் ெசம்மால், வாய்ெமாழியாளர் நின் க ேழத்த, நின் 
வள ம் நின் ைட வாழ்க்ைக ம் வாழ்க; ளங்கு கு  தி த்திய வலம்ப  ெவன்றி ம், 
மன்ெனயில் எறிந்  மறவைரத் தந்  நின்னிழல் வாழ்நர்க் ெகாப்பக் ேகாடற ைவத்த 
ேகாடாக் ெகாள்ைக மாகிய இரண்ைட ம், ெவந்திறல் ேவந்ேத, நீ நன்  
ெபாி ைடைய யாதலால், இவ் லகத்ேதார் ஆக்கத்தின் ெபா ட்  நின் ைட 
வாழ்க்ைக ம் நின் வள ம் வாழ்க என்பதாம். இனிப் பைழய ைரகாரர், "ெசம்மால், 
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ளங்குகு  தி த்திய வலம்ப  ெவன்றி ம் மன்ெனயில் கைள ெயறிந்  அவற்றில் 
வா ம் மறவர்கைளப் பி த் க்ெகாண்  பைழதான நிைலைமச் சிறப்பிைன ைடய 
நின் நிழ ல் வா ம் ரர்க்குக் ெகா ைம ய ம்ப  ைவத்த பிறழாக் ெகாள்ைக ம் நீ 
மிகப் ெபாி ைடையயா யிராநின்றாய்; ஆதலால், ேவந்ேத, இவ் லகத்ேதார் 
ஆக்கத்தின் ெபா ட்  நின் ெசல்வ ம் நின் வாழ்நா ம் வாழ்வனவாக எனக் கூட்  
விைன  ெசய்க" என்பர். 
 
    "இதனாற் ெசால் ய , அவற்குள்ள குணங்கைள ெயல்லாம் எ த் ப் பகழ்ந்  
அவன் ெசல்வத்ைத ம் அவைன ம் வாழ்த்தியவாறாயிற் ." 
    --------------------   
 
    4.8. பாிசிலர் ெவ க்ைக 
    38. 
        எல்லா ள் நின் னல் ைச மிகுேம 
        வளந்தைல மயங்கிய ைபதிரந் தி த்திய 
        களங்காய்க் கண்ணி நார் ச் ேசரல் 
        எயின் கஞ் சிைதயத் ேதாட்  ேயவ ன்  5 
        ேதாட்  தந்த ெதா ம ப் பியாைனச் 
        ெசவ் ைளக் க மா ைக வான்கழற் 
        ெசயலைம கண்ணிச் ேசரலர் ேவந்ேத 
        பாிசிலர் ெவ க்ைக பாணர் நாளைவ 
        வா தல் கணவ மள்ள ேரேற  10 
        ைமயற விளங்கிய வ வாழ் மார்பின் 
        வைசயில் ெசல்வ வான வரம்ப 
        இனியைவ ெபறிேன தனிதனி கர்ேகம் 
        த ெகன விைழயாத் தாவிெனஞ் சத் ப் 
        பகுத் ண் ெடாகுத்த வாண்ைமப் 
        பிறர்க்ெகன வாழ்திநீ யாகன் மாேற.  16 
 
    இ  ம . 
    ெபயர்: பாிசிலர் ெவ க்ைக. 
 
    3-4. வளம்......ேசரல் 
 
    உைர: வளம் தைல மயங்கிய ைபதிரம் –பல்வைகப்பட்ட வளங்க ம் தம்மிற் 
கலந் ள்ள நாட்ைட; தி த்திய – அதன் வளம் பல ம் ெசம்ைம ற வ தற்ேகற்பத் 
தி த்திச் ெசம்ைம ெசய்த; களங்காய்க் கண்ணி - களங்காயாற் ெறா க்கப்பட்ட 
    கண்ணியிைன ம்; நார்  - நாராற் ெசய்யப்பட்ட யிைன  ைடய; ேசரல் - 
ேசரமாேன. எ- . 
 
    ஒ வைகயான ெசம்ைம ெநறியின்றி நாட் ற் ப ம் ெசல்வ ெமல்லாம் தம் ள் 
த மாறி மயங்கி யி ந்தைமயின், "வளந்தைல மயங்கிய ைபதிரம்" என் ம், அவற்ைறத் 
தி த்தி ெயா ங்கு ெசய்  வ வாையச் ெசம்ைமப்ப த்தினைமயின், "தி த்திய" 
என் ம் கூறினார். "கா  ெகான்  நாடாக்கிக், குளந்ெதாட்  வளம்" ெப க்குத ம், 
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"கூலம் பகர்நர் கு றந் தராஅக், கு றந் த நர் பார ேமாம்பி" ேநா ம் பசி  
மில்ைலயாகச் ெசய்த ம் பிற ம் ைபதிரம் தி த் ம் பண் ைடச் ெசய்ைககளா ெமன 
வறிக. ேசரேவந்தர் இமயத்ைத வரம்பாகக் ெகாண்ட ம், பைகயரசர் எ வர் ப் 
ெபான்ைன ஆரமாகச் ெசய்  மார்பி லணிந்  ெகாண்ட ம் ேபால, இச் ேசரமான் 
களங்காயாற் கண்ணி ம் நாரால் ம் ெசய் தணிந் ெகாண்ட பற்றி, "களங்காய்க் 
கண்ணி நார் ச் ேசரல்" எனப்பட்டான். இனிப் பைழய ைரகாரர், "தான் 

சூ கின்ற காலத்  ஒ  காரணத்தால் ட்த்தற்குத் தக்க கண்ணி ம் ம் 
உதவாைமயின் களங்காயாற் கண்ணி ம் நாரால் ம் ெசய் ெகாள்ளப்பட்டன 
ெவன்றவா" ெறன்பர். இவன் இைளயனாய் சூ க்ெகாண்ட காலத்ேத தாேம ேசர 
வரசுக் குாிேயா ெரனச் சிலர் நன்னன் என்பான் ைணயால் ேசரேவந்தரா யி ந்தனர்; 
அவர்க்குத் ைணயாம் வைகயால் ேசரநாட் ன் ஒ பகுதி நன்னன் வசமி ந்த ; 
அதனால் அக்காலத் ச் ெசய் ெகாண்ட சூ ற க் ேகற்பக் களங்காய்க் கண்ணி ம் 
நார் ம் ெகாண்டான் என்  ேகாடல் ேநாிதாம். வாைகப் ெப ந் ைற 
ெயன் மிடத்  இவன் அந்த நன்னைன ெவன்  தான் பண் ழந்தி ந்த நாட்ைட 
ெவன்  ெகாண்ட ெசய்திைய, ஆசிாியர் கல்லடனார், "குடாஅ  இ ம்ெபான் வாைகப் 
ெப ந் ைறச் ெச விற், ெபாலம்  ணன்னன் ெபா களத் ெதாழிய, வலம்ப  
ெகாற்றந் தந்த வாய்வாட், களங்காய்க் கண்ணி நார் ச் ேசரல், இழந்த நா  தந்தன்ன, 
வளம்" (அகம். 199) என்  கூ வர். இப் பத் க்குாிய ஆசிாியரான காப்பியாற் க் 
காப்பியனா ம், இச்ேசரமான் நன்னைன ெவன்றைத, "ெபான்னங் கண்ணிப் 
ெபாலந்ேதர் நன்னன், சுடர்  வாைகக் க தல் த ந்த, தார்மிகு ைமந்தின் நார் ச் 
ேசரல்" (பதிற். 40) என்  பாராட் கின்றார். நன்னன  க மரம் த ந்  களங்காய்க் 
கண்ணிைய ம் அவைனக் ெகாண் , தான் இழந்த நாட்ைடப் ெபற்ற பின்  
நார் ைய ம் மாற்றிக் ெகாண்டான். மாற்றிக்ெகாண்ட பின்ன ம், அவன் ெவன்றி 
மாண்  குறித் ப் பண்ைடப் ெபயராேல வழங்கப்ப வா னாயின ெனன வறிக. 
 
    இந்த நன்னன் வசமி ந்த ேசரநாட் ப் பகுதி இப்ேபா ள்ள ெபாள்ளாச்சி தா கா 
வாகும். இதன்கண் ஆைனமைல ெயன் ம் ஊர் பண்ைட நாளில் நன்ன ர் என்ற 
ெபயர் ெகாண் ந்த ெதன ஆைன மைலக் கல் ெவட்  ( A.R.No. 214 of 1927-28: ர 
ேகரள வள நாட்  நன்ன ர்) கூ கிற , இவெனா  களங்காய்க் கண்ணி நார் ச் 
ேசரல் ேபா டற்றி ெவன்றி ெயய்திய வாைகப் ெப ந் ைற, இப்ேபா  ஈேராட் க் 
க கி ள்ள ெப ந் ைற யாகலாம். 
 
    5-8. எயில் கம்...............ேவந்ேத 
 
    உைர: எயில் கம் சிைதய - பைகவ ைடய மதி டங்கள் சிைதந் தழி மா ; 
ேதாட்  ஏவ ன் - நின்னால் ஏவப் ப தைல ைடைமயால்; ேதாட்  தந்த - நா  
காவைல நினக்ேக தந்த; ெதா  ம ப்  யாைன - ெதா  யணிந்த ம ப்பிைன ைடய 
யாைனப் பைட ம்; ெசவ் கைளக் க மா - சிவந்த பிடாியிைன ைடய குதிைரப் 
பைட ம்; ஈைக வான் கழல் - ெபான்னாற் ெசய்த உயர்ந்த கழைல ம்; ெசயல் அைம 
கண்ணி - ேவைலப்பா டைமயத் ெதா த்த கண்ணிைய  மணிந்த; ேசரலர் - 
ேசரநாட் க் காலாட் பைட  ைடய. ; ேவந்ேத - ேசரமாேன எ-  
 



 28

    ேதாட் , ன்ன  ஆகுெபயரால் ேதாட்  ெகாண்  யாைனேம ந்  அதைனச் 
ெச த் ேவாற் காயிற் ; பின்ன , யாைனைய ெநறியறிந்  ெச த்திக் காத்தற்குக் 
குவியாத ன் காவற் ெபா ட்டாயிற் . ேதாட் ைட யாைனத் ேதாட்  ெயன்ப 
தாகுெபயெரன்பர் ெதய்வச்சிைலயார். (ெதால். ெசால். ேவற். மயங். 33). "நீ டன்ேறார் 
மன்ெனயில் ேதாட்  ைவயா" (பதிற். 25) என் ழித் ேதாட்  ெயன்பதற்குக் காவல் 
என்ேற பைழய ைரகார ம் ெபா ள் கூறினர். ேதாட் ெயன்ற  ெபா ப்பட 
யாைனேமல் ரர்க்காயி ம், இச் ேசரமான், அவ் வியாைனப் பைடக்குத் தைலவனாய் 
நின்  (தைலைமத் ேதாட் யாய் நின் ) பைகவர் எயில் கம் சிைதய ஏ த ன், 
"ேதாட்  ேயவ ன்" என்றார. அச் ெசயலால் யாைனப்பைட பைகவர் மதில்கைள 
ெயறிந்  ேவந்தன் க திய ெவன்றிையப் பயந்  நா  காவைல நிைல நாட் தலால், 
"ேதாட்  தந்த ெதா ம ப் பியாைன" ெயன்றார். பைகவர் எயில் கம் எளிதிற் 
சிைத மா  ேதாட் யால் ெநறியறிந்  ெச த் ம் திறங் கண்  அவ் யாைன தாேம நீ 
ேமற்ெகாண்  எம்ைமச் ெச த் க எனத் ேதாட் ையத் தந்தன ெவன் ம், அதனால் 
"ேதாட்  தந்த ெதா  ம ப்பியாைன" ெயன்றா ெரன் மாம். உைள, 
தைலயாட்ட மாம். ஈைக, ெபான். யாைன ம், க மா ம் ேசரல ைடய ேவந்ேத 
என இையக்க. கழ ம் கண்ணி டய ேசரலர் என்க. ேசரநாட் க் காலாட்பைட 

ரைர, ேசரலர் என்றார். 
 
    9-12. பாிசிலர்.............வரம்ப. 
 
    உைர : பாிசிலர் ெவ க்ைக-பாிசில் மாக்கள் இனி  வாழ்தற்கு ேவண் ம் ெசல்வமா 
யி ப்பவேன; பாணர் நாள் அைவ-பாணர்கள் இ க்கும் நாேளாலக்கத்ைத ைடயாய்; 
வாள் தல் கணவ-ஒளி ெபா ந்திய தைல ைடயாட்குக் கணவேன; ைமயற 
விளங்கிய-குற்ற மின்றாக விளங்குகின்ற; வ  வாழ் மார்பின்-பைடப் ண்ணா 

ண்டாகிய வ ப்ெபா ந்திய மார்பிைன ைடய; வைசயில் ெசல்வ-குற்றமில்லாத 
ெசல்வத்ைத ைடயவேன; வான வரம்ப-வான வரம்ப ெனன் ம் ெபய ைடயாய் எ-

. 
 
    பாிசிலர், பாிசில் ெபற்  வா ம் லவர், பாணர், கூத்தர், ெபா நர் தலாயிேனார். 
இவர்கள் பா தற்குாிய பண் ைடய ெசல்வர்கைளப் பா  அவர் வாிைச யறிந்  
நல்கும் பாிசில் ெபற்  வாழ்பவர். "பாிசிலர் ெவ க்ைக பாணர் நாளைவ" ெயன்  
பாணைரப் பிாித் க் கூறிய  ேபாலேவ, "பாணர் ரவல பாிசிலர் ெவ க்ைக" (பதிற். 
65) எனப் பிற ம் கூ த ன், ஏைனப் லவர் கூத்தர் தலாயினாைரப் ேபாலப் பாணர் 
பாிசிலராகும் வைகயில் அத் ைணச் சிறப்பிலர் என்ப  ெபறப்ப ம். ெவ க்ைக, 
ெசல்வம். ெசல்வம் த பவைனச் ெசல்வம் என்றார். இவ்வாேற கேவைள ம் 
நக்கீரர், "அந்தணர் ெவ க்ைக" ( கு. 263) என்பர். இனிப் 
பைழய ைரகாரர்,"பாிசிலர் ெவ க்ைக ெயன்ற , பாிசிலர் வாழ்ெவன்றவா" ெறன் ம், 
"இச் சிறப்பான் இதற்குப் பாிசிலர் ெவ க்ைக ெயன்  ெபயராயிற்" ெறன் ம் கூ வர். 
ெசல்வப்ெபா ள் இல்லார்க்கு இவ் லகத்  வாழ்  இல்ைல ெயன்பவாக ன், அவ் 
விைய பற்றி ெவ க்ைகைய வாழ் ெவன்ற ெதாக்கு மாயி ம், பாட் ற்குப் ெபயராகும் 
வைகயில் இஃ  ஏ வாதல் சிறவாைம யறிக. "வயவர் ேவந்ேத பாிசிலர் ெவ க்ைக" 
(பதிற். 15) எனப் பிற ம் வழங்குத ன், இ  பயின்ற வழக்குைடத்தாதல் 
ெபறப்ப ம்.ஏைனப் பாட் க்களிற் ேபாலா  ஈண் , இதைனத் ெதாடர்ந்  நிற்கும் 
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சிறப் ைரக ள் இ  ெபா ளா ம் இடத்தா ம் தைலைம ெபற்  நிற்கும் 
சிறப் ைடைமயால், இப்பாட்  இதனால் ெபயர் ெப வதாயிற் ெறன்றல் 
அைம ைடத் . ேசரலற்கு ேவந்தாய் அவர் வாழ்க்ைகக்கு அரணாதேல யன்றி, "யா ம் 
ஊேர யாவ ம் ேகளிர்" என்ற ேகாட்பாட்ைட ைடயராகிய பாிசிலர் வாழ்க்ைகக்கு 
ஆக்கமாதல் ெபா ளாற் றைலைம. ேவந்தனாயினான் தன் கழ் பா ம் பாிசிலர்க்கு 
ேவண் வன நல்கி அறம் வளர்க்கும் நலத்ைத ற்கண் ேணாதி, இன்பப் பகுதிக் குாிய 
பாணர்கைளப் ேபணைலப் பின் ம், அவர் வாயிலாகப் ெப ம் இல்வாழ்க்ைக 
யிையைப அதன் பின் ம் கூ தல் இடத்தால் தைலைம. பாிசிலர் ெவ க்ைக யாதலால் 
நிைல ெப ம் கழ் இம்ைமப் பய ம், வைசயில் ெசல்வ ைடைமயால் ம ைமப் 
பய ம் சுட்டப் ப தல் குறிக்கத்தக்க . பாணர் எஞ்ஞான் ம் தம் இைசத்தமிழ் 
நலத்ைத நாேளாலக்கத்தி ந்  காட்டற்ேக ெபாி ம் வி ம் வ ராத ன், அவைர அவர் 
வி ம் மாேற நாேளாலக்கத்ேத ேயற் ச் சிறப்பிக்கும் பான்ைமயன் என்ப  ேதான்ற, 
"பாணர் நாளைவ" ெயன்றார். இனிப் பைழய ைரகாரர், "நாளைவ ைடைமயாற் 
பாணர் நாளைவ ெயன் ம் அவற்குப் ெபயராயிற்" ெறன்பர். 
 
    நாட்காலத்ேத ேவந்தன் தி ேவாலக்க மி ந்தவிடத்  தற்கண் பாண ம் பின்னர் 
மகளி ம் ேபாந்  இன் த் வ ராத ன், அம் ைறேய, "பாணர் நாளைவ" 
ெயன்றவர் இைடயீ ன்றி,"வா தல் கணவ" என்றார்; "பாண் ற் கநின் னாண் மகி 
ழி க்ைக, பாண் ற்ெறாழிந்த பின்ைற மகளிர், ேதாண் ற் கநின் சாந் ல ரகலம்" 
( றம்.29) என்  சான்ேறார் கூ தல் காண்க. இவற்றால் ேவந்த ைடய அ ம் 
அன் ம் சிறப்பித்தார்; இனி, அவன  மற மாண்ைபக் குறிப்பார், ேபார் ராிைடேய 
மடங்கா வ ைடய அாிமாப் ேபால் விளங்குதலால், "மள்ள ேரேற" என் ம், 
மடங்குதற்ேகற்ப, கத்தி ம் மார்பி ம் வி ப் ண் பல பட்ட வழி ம், மடங்கா  
ெபா  ெவன்றி ேமம்பட்ட திறத்ைத, "ைமயற விளங்கிய வ வாழ் மார்பின், 
வைசயில் ெசல்வ" என்றார். வ வாழ் மார்பாயி ம் காட்சிக் கின்பம் பயத்த ன், 
"ைமயற விளங்கிய வ " ெவன் ம், அறத்தாற்றிற் ெபற்ற ெசல்வமாய் இம்ைமயிற் 

க ம் ம ைமயில் ேபாின்ப ம் பயக்கும் சிறப் ைடய ெசல்வ ைடைமயின், 
"வைசயில் ெசல்வ" என் ம் கூறினார். ேசர மன்னர்க்குாிய சிறப் ைடப் ெபயர்க ள் 
வான வரம்ப ெனன்ப  சீாிதாதலால், "வான வரம்ப" என ஈற்றில் ைவத் ேதாதினார்; 
"வானவரம்பன் என்ப" (பதிற். 58) என் ம், "வான வரம்பைன நீேயா ெப ம" ( றம். 2) 
என் ம், "வான வரம்பெனனப் ேபாினி  விளக்கி"(பதிக.6) என் ம் வ தல் காண்க. 
 
    13--16. இனியைவ .............மாேற 
 
    உைர: இனியைவ ெபறிேன- கர்தற்கு இனிய பல ெபா ள்கைளப் ெபற்றவழி; தனி 
தனி கர்ேகம் த க. அவற்ைறத் தனித்தனியாக க ேவம் எம்பால் ெகாணர்க; என- 
எந் ; விைழயா-வி ம்பாத; தாவில் ெநஞ்சத் -ெகடாத ெநஞ்சத்தால்; பகுத் ண் 
ெதாகுத்த ஆண்ைம – பிறர்க்குப் பகுத் ண் ம் உணைவத் ெதாகுத்தளித்த ஆண்ைம 

ைடைமயால்; நீ பிறர்க்ெகன வாழ்தி யாகன் மா  – நீ பிறர்க்குப் பயன் உண்டாக 
வாழ்கின்றா யா தலால் எ - . 
 
    தனித்தனி கர்ேக ெமனற்பால  எ ைக ேநாக்கித் தனி தனிெயன யல்பாயிற் . 
ெப தற்கு அாியன ம் கர்தற்கு இனியன ம் ஆகிய பல்வைகப் ெபா ம் 
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ெபற்றவழி, ெபற்றார்க்கு அவற்ைற ஒவ் ெவான்றாகத் தனித்தனி கர்தற்கு விைழ  
ேசறல் இயல்பாத ன், “இனியைவ ெபறிேன” ெயன் ம், “தனிதனி கர்ேகம் த க 
என” என் ம் கூறினார். அவ்வா  விைழ  ெசன்றவழி, அதைனக் ெக த் , பிறைர 

கர்வித்தற்கண் ெண ந்த ேவட்ைக ெகடா  கரக் ெகா த்த ேசரமான  அ ள் 
நிைறந்த ெநஞ்சத்ைத, “விைழயாத் தாவில் ெநஞ்சம்” என்றார். இவ்வா  தனக்ெகன 
விைழயா  பிறர்க்ெகன விைழ ம் ெநஞ்சுைடயார்க் கன்றி, இனியைவ ெதாகுத்த ம், 
ெதாகுத்தவற்ைறப் பகுத் ண்ட ம் இல்ைலயாதலால், தாவில் ெநஞ்சத்தாற் 
“பகுத் ண் ெதாகுத்த ஆண்ைம” ெயன்றார். பாத் ண்டைல விைழயா  தனித் 
தனிேய உண்டற்கு விைழ ம் இனியைவ ெபற்ற வழி ம், விைழ  வழிேயா ம் 
ெநஞ்சிைன யடக்கி, அவ் விைழவிைன ய த்த ம் ஆண்ைமச் ெசயல் பிறிதியா  
மின்ைமயின், “பாத் ண் ெதாகுத்த ஆண்ைம”ெயன்றார். ெதாகுத்த ண் ற் ம் 
பகுத் ணாகப் பயன்ப த் கின்றா னாதலால், ேசரமாைன, “நீ பிறர்க்ெகன வாழ்தி” 
ெயன்றார். இனி, “இனியைவ நின்பாற் ெபறின் தனி தனி கர்ேகம்; த க என 
விைழதற்கு ன்ேப தாவில் ெநஞ்சத்ேதா  பகுத் ண் ெதாகுத்தளித்த ஆண்ைமயால் நீ 
பிறர்க்ெகன வாழ்தி” ெயன இையத் ைரப்பி  ம ைம ம். “தாவில் ெநஞ்சத் ப் 
பகுத் ண் ெதாகுத்த ஆண்ைமப் பிறர்க்கு நீ வாழ்தி” என்றதனால், களங்காய்க் 
கண்ணி நார் ச் ேசரல் பிறர்க் குாியாளனாதைல விளக்குத ன், அவன் தனக்ெகன 
வாழா னாதைல, அவன் ெநஞ்சின்ேமல் ைவத் , “இனியைவ ெபறிேன தனி தனி 

கர்ேகம் த ெகன விைழயாத் தாவில் ெநஞ்சத்” ெதன்றார். எனேவ, இவன் 
“தனக்ெகன வாழாப் பிறர்க்குாி யாளன்” (அகம். 54) என்றவாறாயிற் . மா , 
“அைனைய யாகன் மாேற” ( றம். 4) என் ழிப் ேபால, ஏ ப்ெபா ள் 
ப வேதாாிைடச்ெசால்; இனிப் பைழய ைரகாரர், “மாெறன்ப  ஆெனன்  பின் 
ெபா ள்ப வேதா ாிைடச் ெசால்” (பதிற்.54, உைர) என்பர். 
 
    1-2. உலகத்ேதாேர..................மிகுேம 
 
    உைர: உலகத்ேதார் ெசல்வர் பலர்மன் – உலகத்தில் வாழ்பவ ள் ெசல்வ ைடேயார் 
பலர் உளர்; எல்லா ள் ம் - அவ ெரல்லா ம் ெபற் ள்ள கழ்க ள்; நின் நல் ைச 
மிகும் - நின  நல்ல கேழ ேமம்பட்  நிற்கும் காண் எ - . 
 
    உலகத் ச் ெசல்வர் பல ம் ெபற் ள்ள கழி ம் நின் கேழமிக்கு நிற்கும்; இதற்கு 
ஏ  நீ பிறர்க் ெகன வாழ்கின்றா யாதலால் என்ப . எனேவ, ஏைன ெயல்லா ம் பிறர்க் 
ெகன வாழ்தைல ெயாழிந்  தமக் ெகன வாழ்தேல ெபா ளாகக் ெகாண்டன 
ெரன்பதாம். இம்ைம, ம ைம,  என்ற ன் க்கு ாிய நலஞ்ெசய்  ேகாடற்கு 
உாிய இடமாத ன், உலகத்ைத ேமற்ெகாண் , இம்ைமயில் இன்ப வாழ் ம் க ம், 
ம ைமயில் றக்க வின்ப ம்  ேப ம் ெப தற்குத் ைணயாவ  ெசல்வமாத ன், 
அதைன ைடேயாைரேய விதந்  “ெசல்வர் பலர்மன்” என்றார். “அறனீ  மின்ப  
மீ ம் திறனறிந் , தீதின்றி வந்த ெபா ள்” (குறள்.754) என் ம், “அற ம் ெபா ம் 
இன்ப  ன் ம், ஆற் ம் ெப மநின் ெசல்வம்” ( றம்.28) என் ம் சான்ேறார் 
கூ தல் காண்க. எல்லா ம் ெபற்ற கழ், அவர் ெபா ளளவாய் நின்  மாய்ந்தன 
என்பார், “பலர்மன்” என்றார். மன், ஒழியிைச. ெக வ தின்ைமயின் “நல் ைச” 
ெயன்றார். “மிகுேம” ெயன்றதனால், ஏைனேயார் கெழல்லாம் ெகட் டழிய, இவன  
நல் ைச ெயான்ேற நிைலெபற்  நிற்கு ெமன்றா ராயிற் . “இந்திர ரமிழ்தம் இையவ 
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தாயி ம், இனிெதனத் தமிய ண்ட  மிலேர” ெயன் ம், “அன்ன மாட்சியைனய 
ராகித் தமக்ெகன யலா ேநான்றாட், பிறர்க்ெகன ய ந ண்ைம யாேன” 
ெயன் ம் “உண்டா லம்ம லகம்” என் ம் கட ள் மாய்ந்த இளம்ெப வ தி பா ய 
பாட்  ( றம். 182) ஈண் க் க த்த தக்க . 
 
    இ கா ங் கூறிய , களங்காய்க் கண்ணி நார் ச் ேசரல், ேசரலர் ேவந்ேத, 
பாிசிலர் ெவ க்ைக, பாணர் நாளைவ, வா தல் கண வ, மள்ள ேரேற, வைசயில் 
ெசல்வ, வான வரம்ப, தாவில் ெநஞ்சத்தால் பகுத் ண் ெதாகுத்த ஆண்ைமயால் நீ 
பிறர்க்ெகன வாழ்தியாகலான், உலகத்ேதார் ெசல்வர் பலர்மன்; அவ ெரல்லா ள் ம் 
நின் நல் ைச மிகும் என்பதாம். இனிப் பைழய ைரகாரர், “ வான வரம்ப, ெசல்வர் 
உலகத்தார் பலர்மன்; அச் ெசல்வத்தாெரல்லாம் ெபற்ற  ஈெதனத் தாவில் ெநஞ்சத் ப் 
பகுத் ண் ெதாகுத்த ஆண்ைமயாேன பிறர்க்ெகன வாழ்தி நீ யாகலான் அவ 
ெரல்லா ள் ம் நின் நல் ைச மிகும் எனக் கூட்  விைன  ெசய்க” என்பர். 
 
    “இதனாற் ெசால் ய ; அவன் ெகாைடச்சிறப் க் கூறியவாறாயிற் .” 
-----------------   
 
    4.9. ஏவல்வியன் பைண 
    39 
        பிறர்க்ெகன வாழ்திநீ யாகன் மாேற 
        எமக்கிெலன் னார்நின் மறங்கூ  குழாத்தர் 
        ப் த் ைற ேபாகிய ெவப் ைடத் ம்ைபக் 
        க த்த ெதவ்வர் க ைன யலற 
        எ த்ெதறிந் திரங்கு ேமவல் வியன்பைண  5 
        உ ெமன வதிர்பட்  ழங்கிச் ெச மிக் 
        கடங்கா ராரண் வாடச் ெசல் ம் 
        கால னைனய க ஞ்சின ன்ப 
        வா தின்,  னிைழயா ண்மயி ாிைழய 
        ெபாறித்த ேபா ம் ள்ளி ெய த்திற்  10 
        ன் றப் றவின் கணநிைர யலற 
        அலந்தைல ேவலத் லைவ யஞ்சிைனச் 
        சிலம்பி ேகா ய வலங்கற் ேபார்ைவயின் 
        இலங்குமணி மிைடந்த பசும்ெபாற் படலத் 
        தவாிைழ ைதஇ மின் மிழ் பிலங்கச்  15 
        சீர்மிகு த்தந் ைதஇய 
        நார் ச் ேசரனின் ேபார்நிழற் கன்ேற.  
 
    ைற : வாைக. 
    வண்ண ம் க்கும் அ . 
    ெபயர் : ஏவல் வியன்பைண. 
 
    3-8. ப் த் ைற ................... ன்ப 
 



 32

    உைர : ெவப் ைடத் ம்ைப – ெவம்ைமைய ைடய ம்ைப சூ ப் ெபா ம் 
ேபாாின்கண்; க த்த ெதவ்வர் க  ைன யலற-ெவகுண் ெட ந்த பைகவர் அச்சம் 
ெபா ந்திய ைனயிடத்ேத ேகட்  உளங் கலங்கி யல ம்ப ; எ த் ெதறிந்  
இரங்கும் – க ப்பிைன ேயாச்சி யைறதலால் ழங்கும்; ஏவல் வியன் பைண – ேபார் 

ரைர ன்ேனறிச் ெசல் மா  ஏ தைலச் ெசய் ம் ெபாிய ரசமான ; உ ம் என 
அதிர் பட்  – இ ேபால அதிர்ந் ; ழங்கி – ழங்குதைலச் ெசய்ய; ெச  மிக்கு – 
ேபார் ேவட்ைக மிக்குற் ; அடங்கார் ஆர் அரண் வாடச் ெசல் ம் – பைகவர  அாிய 
அரணழி மா  ேமற்ெசல் ம்; காலன் அைனய- கூற் வைன ெயாத்த; ப் த் ைற 
ேபாகிய – ேபார்த் ைற ெயல்லாம் ற்ற ம் கைட ேபாகிய; க ங்சின ன்ப – மிக்க 
சின ம் வன்ைம ம் உைடேயாேன எ- . 
 
    ம்ைப சூ ப் ெபா ம் ேபாைரத் ம்ைப ெயன் ம், ேபார் ரர  ெவம்ைமையப் 
ேபார்ேம* ேலற்றி, “ெவப் ைடத் ம்ைப” ெயன் ம் கூறினார். பைகைம 

ைடயராயி ம், சினம் மிக்குற்றவழி யல்ல  ேபாாின்கண் எதிரா ராத ன், “க த்த 
ெதவ்வர்” என்றார். க ப் , ெவகுளி; “க ப் ஞ் சிவப் ம் ெவகுளிப் ெபா ள்” 
(ெசால். உாி.76) என்ப. க ப்பிைனக் க ேதாச்சி ெயறிதலால் ெப  ழக்க ண்டா 
மாதலால், “எ த்ெதறிந் திரங்கும்” என்றார். எறிந் ெதன் ம் ெசய்ெத ெனச்சம் 
காரணப்ெபா ட் ; பைழய ைரகாரர், “எ த் ெதறிய ெவனத் திாிக்க” என்பர். 
ெந ந்ெதாைலவிற் பரந்  பல்வைகப் பைடகளின் இைடேய நின்  ெபா ம் ரர் 
ெசவிப்ப மா  ெசன்ெறா க்கும் ெப  ரசு என்றதற்கு, “வியன் பைண” ெயன் ம், 
அதன் ழக் ெகா  ெசவியிற் ேகட்கும் ேபார் மறவைர ன்ேனறிச் ெசன்  
ெபா மா  ஏவி க்கும் குறிப்பிற் றாதலால் “ஏவல் வியன் பைண” ெயன் ம் 
சிறப்பித்தார். ேவந்தன் பணிக்கும் ஏவைலத் தன் ழக்கத்தால் உணர்த் ம் 
ெப ைம ைடைம ேதான்றப் ேபார் ரைச “ஏவல் வியன்பைண” ெயனச் சிறப்பித் 

ைரத்த இச் சிறப்பால் இப் பாட் ற்கு ஏவல் வியன்பைண ெயனப் ெபயராயிற் . 
பைழய ைரகாரர், “ஏவல் வியன்பைண ெயன்ற , எ த்த விைன ந்த ெதனா  
ேமன் ேம ம் பைடையக் க ைனக்கண் ஏ தைல ைடய ரசு என்றவா” 
ெறன் ம், “இச் சிறப்பான் இதற்கு ஏவல் வியன்பைண ெயன்  ெபய ராயிற் " 
என் ம் கூ வர்.இவ் வியன்பைணயின் ழக்கிைசயின் இயல்  ெதாித்தற்கு, 
“உ ெமன வதிர்பட்  ழங்கி” ெயன்றார். க ப் பிைனக் க ேதாச்சி ெயறிதலால் 
அதன்கண் அதிர்குர ெல ந்  ழங்கு வ  இ ேய  ேபால்கின்ற ெதன்பதாம் ழங்க 
ெவன்ப , ழங்கி ெயனத் திாிந்த . அதன் ழக்ேகாைச டேன ேசரலன், ஊக்கம் 
கிளர்ந் ெத ந்  ெபா  மாற்றிைன, “ெச  மிக்கு” என்றார். ஊக்கம் கிளர ண்டாகும் 
ெச ேவட்ைக ெச  ெவனப்படட் . ெச  மிக்குச் ெசன்  ெபா த ன் பயனாகப் 
பைகவ ைடய அரணங்கள் வ  யழி கின்றன ெவன்பார், “அடங்கார் ஆரரண் வாட” 
என்றார். பசுைம வற்றிய ைபங்ெகா ைய வா ய ெகா  ெயன்றாற் ேபால, 
ைகப்பற் தற் காிய காவ ம் வ  மழிந்த அரணங்கைள, ‘ஆரரண் வாட’ என்றார். 
“ யா  நின்ற உயிாில்ைல” ( றம்.363) என்பதனால் சாக்கா  பயக்கும் கூற் வைன 
ெவல் தல் எவ் யிர்க்கும் அாிெதன்ப  ெபற்றாம். அவ்வா  பைகவர் ேவறற் 
க ைமபற்றி, இச் ேசரனாைனக் “காலன் அைனய ன்ப” என்றார். “கால ன்ப” 
( றம்.23) என்றார் பிற ம். காலன் அைனய ன்ப, ப் த் ைற ேபாகிய க ஞ்சின 

ன்ப என இைய ம். ப் , வ , பைக ம் ேபா மாம். வில் ம் வா ம் ேவ ம் 
ெகாண் , ேதர் குதிைர களி கைள ர்ந்  மறவைரத் தக் காங்குச் ெச த்திப் ெபா ந் 
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திறம் பலவாத ன், “ ப் த் ைற” ெயன் ம், அத் ைற ேபாகக் கற் ச் ெசய் ம் 
ேபாாி ெலல்லாம் ெவற்றிேய ெயய்தினைமயால், “ ப் த் ைற ேபாகிய” என் ம் 
கூறினார். 
 
    ெவப் ைடத் ம்ைபப் ேபார்க்கண், ஏவல் வியன்பைணயான , ெதவ்வர் க ைன 
யலற, உ ெமன அதிர்பட்  ழங்க, அடங்கார் அரண் வாடச், ெசல் ம் காலன் 
அைனய க ஞ்சின ன்ப, ப் த் ைற ேபாகிய ன்ப என இைய ம். 
 
    9-17. வா தின் ............ கன்ேற 
 
    உைர: அலந்தைல ேவலத்  உலைவ யஞ்சிைன – சிைதந்த தைலைய ைடய ேவல 
மரத்தின் உலர்ந்த கிைளகளில்; ெபாறித்த ேபா ம் ள்ளி எ த்தின் – ெபாறித்த  
ேபான்ற ள்ளிகைள ைடய க த்ைத ம்; ன் றப் றவின் கண நிைர யலற – 

ல் ய ைக ைடய றாக் கூட்டம் கண்  அஞ்சித் தம் ஒ ங்கு சிைதந்  ெகட; 
வா தின் ன் இைழயா – ெவண்ைம யான லாக இைழக்கப்படாத; ண் மயிர் 
இைழய – ண்ணிய மயிர்ேபான்ற இைழைய ைடய; சிலம்பி ேகா ய அலங்கற் 
ேபார்ைவயின் – சிலந்திப் ச்சி ெதா த்த அைசகின்ற வைலையப் ேபால; இலங்கு 
மணி மிைடந்த பசும்ெபாற் படலத்  – விளங்கு கின்ற மணிகள் விளிம்பிேல ேகாத்த 
பசிய ெபாற்றகட்டாற் ெசய்த கூட் ன் றத்ேத; அவிர் இைழ ைதஇ – விளங்குகின்ற 
இைழ யணிந் ; மின் உமிழ்  இலங்க – ஒளி ெசாாிந்  விளங்குமா ; சீர் மிகு த்தம் 
ைதஇய – சிறப்  மிக்க த்  வடம் ேகாத்த; நார் ச் ேசரல் – நாரால் 
ெதா க்கப்பட்ட யணிந்த ேசரமாேன எ- . 
 
    இைல ற் ம் உதிர்ந்  வறி  நிற்கும் ேவலமரம் என்றற்கு, “அலந்தைல ேவலத் 

லைவ யஞ்சிைன” ெயன்றார். அதன் ெகாம் பிடத்ேத சிலந்திப் ச்சி 
ெதா த்தி க்கும் வைலக்கண் ள்ள இைழ, ப த்தி ைழ ேபாலா  மயிாிைழ 
ேபால்கின்றைமயின், “ ன் இைழயா ண்மயி ாிைழய” என் ம், அச் சிலம்பி 
வைலையக் கா ம் றாக் கூட்டம் அஞ்ச ேவண்டாவாயி ம் அஞ்சி நீங்குகின்றன 
என்றற்கு, “ றாவின் கணநிைர யலறச் சிலம்பி ேகா ய வலங்கற் ேபார்ைவ” என் ம் 
கூறினார். இைழய ெவன் ம் ெபயெரச்சம், ேபார்ைவ ெயன் ம் ெபயர்ெகாண்ட . 
ேவல மரத்தின் ெகாம்ெபல்லாம் சூழ்ந்  ேபார்த்த  ேபாலத் ேதான் த ன், சிலம்பி 
வைல “அலங்கற் ேபார்ைவ” ெயனப்பட்ட . “ெகாைலவில் ேவட் வன் வைல பாிந்  
ேபாகிய, கானப் றவின் ேசவல் வாய் ல், சிலம்பி யஞ்சிைன ெவ உம், அலங்க 

லைவயங் கா ” (நற். 189) எனப் பிற ம் கூ தல் காண்க. பைழய ைரகாரர், 
“இைழய ேபார்ைவ ெயனக் கூட் க” என் ம், “ றவின் கணநிைர யல தல் அப் 
ேபார்ைவைய வைலயனக் க தி யல தல்” என் ம், “உலைவ யஞ்சிைன ெயன்ற , 
உலந்த சி  ெகாம்பிைன ைடய ெப ங் ெகாம்பிைன” ெயன் ம் கூ வர். 
 
    இனி, ேசரமான  நார் யின் அைமதி கூ வார், நாராற் ெற க் கப்ப ம  

ேபால் இனி  நின்  விளங்குதற்கு விளிம்பிேல மணிகள் இைழத்த 
ெபாற்றகட்டாற் கூெடான் றைமத் , அதன் ேமற் றம் நாராற் பின்னப்பட்  
விளங்குதல் ேதான்ற, “இலங்குமணி மிைடந்த பசும்ெபாற் படலம்” என் ம், 
“நார் ச் ேசரல்” என் ம் கூறினார். “இலங்குமணி மிைடந்த பசும்ெபாற் படல 
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ெமன்ற , விளிம்  மணி ய த்திய ெபாற்றகட்டாற் ெசய்த கூட் ைன” ெயன்ப  
பைழய ைர. இவ்வா றைமந்த யின்ேமல் நாரால் ேபார்ைவ ேபாலப் பின்னி 
ைவத்த யின் ேதாற்றம் சிறக்குமா  த் வடங்கள் ற் ேகாத்  
அணியப்பட்டன ெவன்பார், “சீர்மிகு த்தந் ைதஇய நார் ” ெயன்றார். இம் 

த் வடங்கள் அழகிய ஒளிகான்  சிறக்கேவண்  விளங்குகின்ற இைழகள் பல 
இைடயிைடேய ைவத் ப் ைனயப்பட்டைம ேதான்ற, “அவிாிைழ ைதஇ மின் மிழ் 
பிலங்க” என்றார். இனிப் பைழய ைரகார் ம், “ேபார்ைவயின் த்தம் ைதஇய 
ெவன்ற , அப் ேபார்ைவைய த்தாற் சூ மா  ேபால அக் கூட் ைனச் ெசறிந்த நார் 

யின் ெபால்லாங்கு குைறதற்கு த் வடங்கைளச்சூழ்ந்த ெவன்றவா” ெறன் ம், 
“ேபார்ைவயின் த்தந் ைதஇய பசும்ெபாற் படலத்  நார்  என்  மாறிக் கூட் க” 
என் ம் கூ வர். நார் ேமற் சூழ்ந்  கிடந்த த்  வட்த் க்கு, சிலம்பி ேகா ய 
வைல வமம். அவிாிைழ ைதஇ ெயன்பதற்குப் பைழய ைரகாரர், “விளங்கின 

லாேல த்ைதக் ேகாத் ெதன்றவா” ெறன்பர். 
 
    ேவலத்  உலைக யஞ்சிைனக்கண், றவின் கணநிைரகண்  அலறிச் சிைத மா , 
சிலம்பி ேகா ய ண்மயிர் இைழய அலங்கற் ேபார்ைவ யின், மணி மிைடந்த 
ெபாற்படலத் , அவிாிைழ ைதஇ மின் மிழ் பிலங்க, த்தந் ைதஇய நார் யிைன 
யணிந்த ேசரமாேன என இையத் ைரக்க. ேபார்ைவயின் என் ழி, இன்  
ஒப் ப்ெபா ட் . ேவலத்தின் சிலம்பி ேகா ய அலங்கற் ேபார்ைவ, றவின் கணநிைர 
கண்  அலறிக் ெக தற்கு ஏ வாதல் ேபால, நின் ெப ம் பைட மாண் ம், ேசைமக்கட் 
கண்ட ைனயாேன நின் பைக ேவந்தர் அஞ்சிக் ெகட்ெடாழிதற் ேக வாம் என 
உள் த்தவா  ெபற்றாம்.ெபறேவ, இதனால் ேசரமான  ெவன்றிச் சிறப்  
உடன்கூறியவா  விளங்கும். 
 
    1-2. பிறர்க்ெகன............. குழாத்தர் 
 
    உைர: நின் மறங் கூ  குழாத்தர் – நின் ரேம ெய த் ேதாதிப் பரவி மறம் சிறக்கும் 
நின் பைட ர ம்; நின் ேபார் நிழல் கன்  - நின் ைடய ேபாராகிய நிழைலேய 
வி ம்பி வாழ்வா ராயி ம்; நீ பிறர்க் ெகன வாழ் தியாகன் மா  – நீ 
பிறர்க்குாியாளனாய் வாழ்கின்றா யாதலால்; எமக்கு இல் என்னார் – தம்பால் இரக்கும் 
எம் ேபால்வார்க்கு இல்ைல ெயன்னா  ேவண்  வன நல்குவர் எ- . 
 
    எனேவ, நின் பைட ர ம் நின்ைனப் ேபாலேவ பிறர்க்குாியாளராய் வாழ்கின்றனர் 
என்பதாம். மரஞ் ெச க்கும் ரர் தம் ைடய தைலவர் ரேம எ த்ேதாதி ேமம்ப தல் 
இயல்பாதலால், “நின் மறங்கூ  குழாத்தார்” என்றார். “என்ைன ன் னில்லன்மின் 
ெறவ்விர் பலெரன்ைன ன்னின்  கன்னின் றவர்” (குறள். 771) எனப் பைட ரர் தம் 
தைலவன் ரத்ைத ெய த்ேதா தல் காண்க. ேபா ழந்  ெப ம் ெவன்றிேய 
வாழ்வின் பயனாகக் ெகாண்  அதைனேய வி ம்பி வாழ்தல் மறவர் மாண்பாயி ம், 
நின்ைனத் தைலவனாகக் ெகாண்  ெசய் ம் ேபார் அவர் தம் குறிக்ேகாளாகிய 
ெவன்றிையத் தப்பா  பயத்த ன், “நின் ேபார் நிழல் கன் ” என்றார். தாள்வழி 
வாழ்வாைரத் தாணிழல் வாழ்வார் ( றம்.161) என்ப  ேபால, ேபார் வழி வாழ்வாைரப் 
ேபார் நிழல் வாழ்வார் என்றார். ேபார் நிழல் கன் ெறன்பதற்குப் பைழய ைரகாரர், 
“நின் ேபாராகிய நிழைல என் ம் உளவாக ேவண்  ெமன்  வி ம்பி ெயன்றவா” 
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ெறன்பர். ேபாைர நிழ ெலன்றதற்குப் பைழய ைரகாரர், “ேபாைர நிழ ெலன்ற , அப் 
ேபார் மறவர  ஆக்கத் க்கு காரணமாக ன்” என்பர். தைலமகன் ேபால அவன் 
ேபார் நிழல் வா ம் ர் ம் ெகாைட ள்ளத்த ராயின ெரன்றற்கு, “பிறர்க்ெகன 
வாழ்திநீ யாகன் மா ” என்றார். “நின் பைடெகாண் மாக்கள்.........வ நர்க் 
குதவியாற் ம் நண்பிற் பண் ைட, ழிற்றாக நின் ெசய்ைக” ( றம்.29) எனச் 
சான்ேறார் கூ தல் காண்க. 
 
    இ கா ம் கூறிய , ெவப் ைடத் ம்ைபப் ேபார்க்கண் ெதவ்வர் க ைன 
யல மா  இரங்கும் ஏவல் வியன்பைண உ ெமன அதிர்பட்  ழங்குதலால் 
ெச மிக்கு, அடங்கார் ஆரரண் வாடச் ெசல் ம் காலன் அைனய ன்ப, ப் த் ைற 
ேபாகிய க ஞ்சின ன்ப, ேவலத்  உலைவ யஞ்சிைனக்கண் சிலம்பி ேகா ய 

ண்மயி ாிைழய அலங்கற் ேபார்ைவ ேபால, மணிமிைடந்த பசும்ெபாற் படலத் , 
இைழ ைதஇ மின் மிழ் பிலங்க, த்தம் ைதஇய நார் ச் ேசரல், நீ பிறர்க்ெகன 
வாழ்தி யாகலான் நின் மறங்கூ  குழாத்தார் நின் ேபார் நிழற் கன்  
வாழ்வாராயி ம் எமக்கு இல்ெலன்னா  உத வ ெரன்பதாம். இனிப் 
பைழய ைரகாரர், “ ன்ப, ேசரல், நீ பிறர்க்ெகன வாழ்தியாகலான், நின் மறங்கூ  
குழாத்தர் நின் ேபார் நிழற் கன்  எமக்கு இல்ைல ெயன்னார் எனக் கூட்  
விைன  ெசய்க” என் ம், “இனி இதற்குப் பிறவா  கூட்  ேவ  ெபா ள் 
உைரப்பா  ள” ெரன் ம் கூ வர். ”இதனாற் ெசால் ய , அவன் ெகாைடச் 
சிறப் ம், அவன் ெவன்றிச் சிறப் ம் உடன்கூறியவா றாயிற் . அம் மறவர  ெகாைடக் 
குக் காரணம் அவன் ெவன்றியாக ன், ைற வாைக யாயிற் .” 
    ---------------------    
 
    4.10. நா காணவிர்சுடர் 
    40 
 
        ேபார்நிழற் கன்ற சுற்றெமா ர் கத் 
        திறாஅ யேரா ெப மநின் றாைன 
        இன்னிைச யிமிழ் ர சியம்பக் க ப்பிகூஉப் 
        ண்ேடா ளாடவர் ேபார் கத் தி ப்பக் 
        காய்த்த கரந்ைத மாக்ெகா  விைளவயல்  5 
        வந்திைற ெகாண்டன்  தாைன யந்திற் 
        கைளநர் யாாினிப் பிறெரனப் ேபணி 
        மன்ெனயின் மறவ ெரா யவிந் தடங்க 
        ஒன்னார் ேதயப் மைலந் ைரஇ 
        ெவண்ேடா  நிைரஇய  10 
        ேவந் ைட ய ஞ்சமம் 
        ெகான் றம் ெபற்  மன்பைத நிரப்பி 
        ெவன்றி யா ய ெதா த்ேதாண் மீைக 
        எ  ெகழீஇய தி ெஞம ரகலத் ப் 
        ெபான்னங் கண்ணிப் ெபாலந்ேதர் நன்னன் 
        சுடர்  வாைகக் க த ற ந்த  15 
        தார்மிகு ைமந்தி னார் ச் ேசரல் 
        ன்கா ன்னஞ் சாயத் ெதண்கள்§ 
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        வறி கூட் டாிய ரவலர்த் த ப்பத் 
        தான்றர ண்ட நைன நற  மகிழ்ந்  
        நீாிமிழ் சிலம்பி ேனாி ேயாேன  20 
        ெசல்லா ேயாதில் சில்வைள விற  
        மலர்ந்த ேவங்ைகயின் வயங்கித ழணிந்  
        ெமல் யன் மகளி ெரழினலஞ் சிறப்பப் 
        பாணர் ைபம்  மைலய விைளயர் 
        இன்களி வழாஅ ெமன்ெசா லமர்ந்   25 
        ெநஞ்சும  வைகயர் வியன்களம் வாழ்த்தத் 
        ேதாட்  நீவா  ெதா ேசர்  நின்  
        பாக ேரவ  ெனாண்ெபாறி பிசிரக் 
        கா  தைலக்ெகாண்ட நா கா ணவிர்சுடர் 
        அழல்வி  மாீஇய ைமந்தின் 
        ெதாழில் கல் யாைன நல்குவன் பலேவ. 31 
 
    ைற: விற யாற் ப்பைட. 
    வண்ண ம் க்கும் அ . 
    ெபயர்: எஆ கா ணவிர்சுடர். 
 
    ----------- 
    -‘‘நிைரத்த’ என் ம் பாடம். §-ெதண்கண்’ என் ம் பாடம் 
 
    1-9 ேபார்நிழல்............................ேதய 
 
    உைர: ெப ம – ெப மாேன; இன்னிைச இமிழ் ர சியம்ப – இனிய இைசையச் 
ெசய்கின்ற ரசு ழங்க; க ப்  இகூஉ – குணிேலாச்சிப் ைடத் க்ெகாண் ; ண் 
ேதாள் ஆடவர் ேபார் கத்  இ ப்ப – ேதாளிற் ண்பட்ட ேபார் ரர் ேபாாின் 

ன்னணியில் நிற்க; தாைன – சிப்பைட; காய்ந்த கரந்ைத மாக் ெகா  விைள வயல் 
– காய்த்த கரந்ைதயின் காிய ெகா  படர்ந்த விைள லத்ேத; வந்  இைற 
ெகாண்டன்  – வந்  தங்கிற் றாதலான்; நின் தாைன – நின் ைடய ெபாிய ேசைன 

ரர்; ேபார் நிழற் கன்ற சுற்ற ெமா  – ேபாாிடத்ேத ண்டாகும் ஆக்கத்ைத வி ம் ம் 
சுற்றத்தா டேன; ஊர் கத்  இறா யர் – ேபார் நிக ம் ைனயிடத்ேத தங்கா 
ெதாழிவா ராக; இனி – இப்ெபா ; கைளநர் யார் பிறர் – எமக்குப் கலாய் அரண் 
தந்  காப்பவர் ேவேற பிறர் இலர்; எனப் ேபணி – என்ெறண்ணி நின்ைன வி ம்பி; 
ஒன்னார் ேதய – பைக யரசர் வ  ேதய்ந்  நீங்குதலால்; மறவர் – அப் பைக 
மன்ன ைடய சிற்றரண்களில் இ ந்  காக்கும் ரர்; மன்ெனயில் ஒ  யவிந்  அடக்க 
– நிைலெபற்ற மதி டத்ேத ஊக்கமிழந்  ஆரவாரமின்றி ஒ ங்கி யடங்க எ- . 
 
    ேபாெரனிற் க ம் மறவராத ன், அவர் ேவட்ைகக் ெகாப்பப் ேபார்ேமற் 
ெசலவிைன ஏ ம் குறிப்பிற்றாத ன், ரசின் ழக்கத்ைத விதந் , “இன்னிைச யிமிழ் 

ரசு” என்றார். ண்ேதா ளாடவ ெரன் றதனால், ன்ேன பல ேபார்கைளச் ெசய்  
ெவற்றிப் ேபற்றால் ேமம் பட்டவெரன்ப  ெபற்றாம். ேதாளாடவர் ேபாேரற்  

ன்னிற்ப, சிப்பைட வய ற் றங்குத ன், நின்ைனச் சூழ்ந்  வ ம் லப்பைட 
யாகிய சுற்றத்தா டன் நீ ேபார்க்களம் ேசறல் ேவண்டா என்பார், ”நின் தாைன 
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இறா யேரா” என்றார். சுற்ற ெமன்ற , தாைனத் தைல வைர ம், தாைன ெயன்ற  
லப்பைடயிைன ம் குறித்  நின்றன. ண்ேதா ளாடவ ம் ஏைனத் சிப்பைட ேம 

ெவன்றி ெப தற்கு அைமந்தி ப்ப, நீ நின் தாைன ம் சுற்ற ம் வர ஊர் கஞ் 
ெசன்றி த்தல் ேவண்டா என்பார், “ேபார் நிழற் கன்ற சுற்ற ம் வர ஊர் கத் , 
இறா யேரா ெப ம நின் தாைன” ெயன்றார். ேபார் நிழல் என்பதற்குப் ேபாாிடத் 

ண்டாகும் கழாகிய ஒளி ெயன்ற  ெமான் ; இதைன, ”ஆற்ற ந் ப்பின் 
மாற்ேறார் பாசைற, உளெனன வ உம் ஓெராளி” ( றம்.309) எனச் சான்ேறார் 
கூ தல் காண்க. ஊர் க ெமன்ற  ேபார்க்களத்ைத. அ த் ர்ந் த ம் இடமாத ன், 
ேபார்க்களம் ஊர் க ெமனப்பட்ட . இனிப் பைழய ைரகார ம், “ேபார் நிழற் கன்ற 
சுற்ற ெமன்ற  பைடத்தைலவைர” ெயன் ம், “ஊர் க ெமன்ற  பைட ெபா ம் 
இடத்ைத” ெயன் ம் கூ வர். அந்தில், அைசநிைல; ”அந்தி லாங்க அைசநிைலக் 
கிளவிெயன், றாயிரண் டாகு மியற்ைகத் ெதன்ப” (ெசால். இைட. 19) என்ப  
ெதால்காப்பியம். தாைனப் ெப ைம ம் தம  சி ைம ம் தம் ைடய தைலவர் 
வ யின்ைம ம் ேதர்ந்  இனித் தமக்குக் கைளகணாதற்குச் ேசரமாேன தக்ேகா 
ெனனக் கண்  அவைனப் கலைட ம் க த்தினராத ன், “கைளநர் யாாினிப் பிறர் 
எனப் ேபணி” ெயா குகின்றார் என்றார். மன்ெனயில் மறவர்க்குத் தைலைம தாங்கி, 
எதி ன்றி நின்ற பைக ேவந்தர் தம் வ யழிந்  அவைரக் ைகவிட்  நீங்கினைமயின், 
“ஒன்னார் ேதய” என்றார். ெசயெவ ெனச்சம், காரணப்ெபா ட் . மன்ெனயில் மறவர் 
ஒ யவிந் தடங்கேவ, அவெரல்லாத தாைனத் தைலவ ம் ேவந்த ம் ந  ேதய்ந் தழிந்  
அவைரக் ைகவிட்ேடா னைம ெபறப்ப மாயி ம், ைடப் ெப ேவந்தனாகிய  
இச் ேசரன் ன், ம றவர் அவிந்ெதா ங்கின ெரன்றல் சீாிதன்ைமயின், "ஒன்னார் ேதய" 
ெவன்ப  கூறப்ப வதாயிற் . அதனால் ஊக்கமிழந்  வ யழிந்  எயி டத்ேத 
யடங்கிக் கிடந்த மறவர், நார் ச் ேசரைல வணங்கி,"ெப ம, ஆடவர் ேபார் கத் 
தி ப்ப, தாைன வய டத்  வந்  இைற ெகாண்ட தாக ன், நீ நின் தாைன டன் 
ஊர் கத்  இறா யர்; இைறெகாள்ைவயாயின், எமக்குக் கைளகணாவார் பிறர் யாவ  

ளர்" என்பாராய், "கைளநர் யார் இனிப் பிறர்" என ேவண் கின்றா ராயிற் . 
இவ்வா  ேவண் ம் மறவர், ேபார் கத் த் ேதான்றா  எயி டத்ேத ேபார்க்குாிய 
ஆரவாரமின்றி யவிந்  கிடக்கின்றா ெரன்பார், "ம றவர் ம ன்ெனயி டத்  ஒ யவிந்  
அடங்க" என்றார். ஒ  யவியா தாயின், ேபார்விைன ெதாடர்ந்  அவர்தம் உயிர்க்குக் 
ேக  ெசய்  மாதலால், ஒ யவிந் தடங்"குவ  இன்றியைமயாதாயிற் . ஒன்னா 
ெரன்றதற்கு மறவர்க்குத் தைலவராகிய பைகேவந்த ெரன்னா , பைழய  ைரகாரர். 
'ஒன்னா ெரன்ற , ன் ெசான்ன மன்ெனயில் மறவரல்லாத  பைகவைர" ெயன்பர். 
மன்ெனயில் என்றதனால் எயிற் றத்ேத ேபார் நிக மா ம், எயில் மட் ல் சிைதயா  
நிைலெப மா ம் ெபறப்பட்டன. இக்க த்ேத ேதான்றப் பைழய ைரகார ம், 
"ஆடவர் ேபார் கத் தி ப்ப, வய ேல வந்  இைறெகாண்டன்  தாைன; கைளநர் 
யார் இனிப் பிறர்; ெப மநின் தாைன சுற்றெமா  ஊர் கத்  இறா ய  ெரனச் 
ெசால் ப் ேபணி என மாறிக் கூட் க" என்பர். 
 
    9-16 மைலந் ைரஇ ........... ேசரல் 
 
    உைர:  மைலந்  உைரஇ - ேபார்க்குாிய ம்ைபப் ைவச் சூ ச் ெசன் ; ெவண் 
ேதா  நிைரஇய ேவந் ைட அ ம் சமம் ெகான்  - ெவள்ளீய பனந் ேதாட்டத்தால் 
நிரல்படத் ெதா த்த மைல யணிந்  ேசர வரசுக் குாிேயா ெரனப் ேபாந் ெததிர்த்த 
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ேவந்த ைடய எளிதில் ெவல் தற்காிய ேபாைர யழித் ; றம் ெபற் - அவ் ேவந்தர் 
றந்தந் ேதாடச் ெசய் ; மன்பைத நிரப்பி-அவரற் ேபாக்கப்ெபற்ற நன்மக்கைள 

நாட் ற் கு கச் ெசய்  நிரப்பி; ெவன்றி யா ய ெதா த் ேதாள் மீைக- ெவற்றியாற் 
குரைவயா  மகிழ்ந்த ெதா ய ணிந்த ேமம் பட்ட ைகயிைன ம்; எ  ெகழீஇய தி  
ெஞமர் அகலத் - பைக யரச ெர வர் ப் ெபான்னாற் ெசய்த ஆரமணிந்த தி  மகள் 
வி ம்பி ைற ம் மார்பிைன ம்; ெபான்னங் கண்ணி- ெபான்னாற் ெசய்த கண்ணி ம்; 
ெபாலந்ேதர் நன்னன்- ெபான் னாற் ெசய்த ேத ைடய நன்னன் என்பான ; சுடர்  
வாைகக் க தல் த ந்த- ஒளி ெபா ந்திய ைவ ைடய வாைக யாகிய காவல் 
மரத்ைத அ ேயா  ெவட்  ழ்த்தற் ேக  வாகிய; தார் மிகு ைமந்தின்- 

சிப்பைடேயாேட மிக்குச் ெசல் ம் வ யிைன ம்; நார் ச் ேசரல்- நாராற் 
ெசய்யப்பட்ட  யிைன ைடய ேசரமான் எ- . 
 
    ேசரர் கு க் குாிய ரல்லாதார் உாிைம ைடய ெரனச் ெசால் ப் பனந்ேதாட் க் 
கண்ணி ம்  ைடயரா யி ந்தைமயின், களங் காய்க் கண்ணி ம் நார் ம் 
அணிந்ெத ந்த இச்ேசரமான் அவர்பால் ம்ைப மைலந்  ேபார் ெதா த்த 
வரலாற்ைற, " மைலந் ைரஇ" என்  குறிக்கின்றார். உாிைம யிலராக ம் 
உைடயெரனத் ேதாற்  வித்தற்ெபா ட் ப் பனந்ேதாட் க் கண்ணி ந் தா ம் நிைர 
நிைரயாக அணிந்தி க்குமா  ேதான்ற, "ெவண் ேதா  நிைரஇய ேவந் " என்றார். 
"ெவண்ேதா  நிைரத்த" என்ற பாடம் இதற்குக் காியாத லறிக. பனந் ேதா  
ெவள்ளிதாக ன் ெவண்ேதா ெடனப்பட்ட . ெகாமைபப் ேபாந் ைதக் கு மி 
ெவண்ேடா" ( கு ந்.281) ெடன் ம், "வட்கர் ேபாகிய வளாிளம் ேபாந்ைத உச்சிக் 
ெகாண்ட சிெவண் ேடா " ( றம். 100) என் ம் சான்ேறார் கூ தல் காண்க. 
"ேபாந்ைத ெவண்ேடா " ( பதிற்.51) என்றாற் ேபாலத் ெதாித்  ெமாழியாராயினார், 
இ திறத் தார்க்கும் ஒத்த உாிைம ைடத் தாதலால். இனிப் பைழய ைரகாரர், 
"ெவண்ேடா  நிைரஇய  மைலந்  என மாறிக் கூட் க" ெவன்பர். "  மைலந் 

ைரஇ" ெயன் ம், "ெவண்ேடா  நிைரஇய" ெவன் ம் பிாித் ேதாதினைமயின், அஃ  
ஆசிாியர் க த்தன்ைம ணர்க. ேவந்தர் தாேம தம் ைமந்  ெபா ளாக வந்  ேபார் 
ெதா த்த ன், "ேவந் ைட ய ஞ் சமம்" என்றார்; அவைர ெயதிேரற் ச் ெசன்  
ெபா த ன்,  ெவன்ற  ம்ைபயாயிற் ; "ைமந்  ெபா ளாக வந்த ேவந்தைனச் 
ெசன் தைல யழிக்குஞ் சிறப்பிற் ெறன்ப" ( றத். 15) என ஆசிாியர் ெதால்காப்பியனார் 

ம்ைப யிலக்கணங் கூ மாற்றா னறிக. ேவந் தாதற் குாிய ரல்லாதாைர 
ேவந்ெதன்றார், அவ் ாிைமயிைன நிைலநாட் டேவ ெபா கின்றா ெரன்பதைன 
வற் த்தற்கு, ெப ம் பைட டன் வந்  ெபா தைம ேதான்ற, "அ ஞ் சமம்" என் ம், 
மீள ஒ கா ம் ேபார் ெதா க்காதவா  அழித்தைம ேதான்ற, "ெகான் " என் ம், 
ேவந்தர் ம் கண்ணி  மிழந்  ஓ  ெயாழிந்தன ெரன்ற ற்குப் " றம் ெபற் " 
என் ம் கூறினார். அவர் ேவந்தராயி ந்த காலத்  இச் ேசரமான்பால் உாிைம 

ண்ைம ெதாிந்தி ந்த நன்மக்கைள நாட்  னின் ம் ேபாக்கினராத ன், 
அவரைனவைர ம் மீளக் ெகாணர்ந்  நி த்தி ேவண் வன நல்கிச் ெசம்ைம ெசய்தன 
ெனன்பார், "மன்பைத நிரப்பி" ெயன்றார். இனிப் பைழய ைரகாரர், "மன்பைத நிரப்பி 
ெயன்ற , தன் பைடைய யவ் ேவந்தர் நாட் த் தன் னாைணயாேன நிரப்பி ெயன்றவா" 
ெறன்பர்.ெவன்றி ெயய்திய ேவந்தன் மகிழ்ச்சியால் தாைனத் தைலவ டன் கூ த் 
ேதர்த்தட் ேல நின்  குர ைவக் கூத் தயர்தல் மரபாதலால், "ெவன்றி யா ய 
ெதா த்ேதாள் மீைக" ெயன்றார். இதைன ன்ேதர்க் குரைவ ெயன்ப; "ேதேரார் 
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ெவன்ற ேகாமான் ன்ேதர்க் குரைவ ெயன்ப; "( றத். 24) என ஆசிாியர் ெதால் 
காப்பியர் கூ தல் காண்க. இவ்வா  ெவற்றிக் காலத்  ேவந்தர் குரைவயா தல் 
மரேபயன்றி, ஏைன விழாக் காலங்களில் ஆ தல் இல்ைல ெயன வறிக. மீைக 
ெயன்பதற்குப் பைழய ைரகாரர், "ேமெல த்த ைக" ெயன் ம், "ெவன்றி யா ய 
ெவன் ம் ெபயெரச்சத்திற்கு மீ ைக ெயன் ம் ெபயாிைன அவன் தான் 
ெவன்றியா தற்குக் க வியாகிய  ைக ெயனக் க விப் ெபயராக்குக” என் ம் கூ வர். 
விற ைய யாற் ப் ப ப்ேபான் கூற்றாத ன், அவன  ெகாைடச்சிறப் க் ேதான்ற, 
ேசரலன் ைகைய, “மீைக” ெயனச் சிறந்ெத த் க் கூறினான். 
 
    ெபான் விைள ம் ெகாண்கானநாட் க் குாிய னாத ன், நன்னைன, “ெபான்னங் 
கண்ணிப் ெபாலந்ேதார் நன்னன்” என்றார்; பிற ம், “ெபான்ப  ெகாண்கான 
நன்னன்” (நற்.391) என்ப  காண்க. நன்னன  காவல் மரம் வாைக ெயன்பைத 
இப்பத்தின் பதிக ம், “நன்னைன, நிைலச்ெச வி னாற்றைல ய த்தவன், ெபான்ப  
வாைக  த ற ந் ” என்  கூ வ ம் ஈண்  ேநாக்கத்தக்க . ெபான்னிறங் 
ெகாண்  விளங்குத ன், வாைகப் ைவச் “சுடர்  வாைக” ெயன்றார். இவ்வாேற 
விளங்கும் ேவங்ைகப் ைவ ம், “சுடர்  ேவங்ைக” (பதிற்.41) எனப் பிற ம் கூ ப. 
க , காவல். தார், “தார்தாங்கிச் ெசல்வ  தாைன” (குறள்.767) என்றாற் ேபாலத் 

சிப்பைட ேமற் . ந் ற் ச் ெசல் ம் சிப் பைடேயா  ேபாகா  அகப்பைடயின் 
ந ேவ ேசறல் ேவந்தர்க் கியல்பாயி ம், இந் நார் ச் ேசரல் சிப் பைடக்கு ன்ேன 
ெசன்  ெச  ேமம்ப ம் ெசய்ைக ைடய ெனன் றற்கு, “தார்மிகு ைமந்தின் நார் ச் 
ேசரல்” என்றார். தார்க்கு ந் றச் ெசன்  மிகுதற்கு எ  அவன  மிக்குற்ற 
வ ேயயா ெமன்பார், “தார்மிகு ைமந்” ெதன்றா ெரன லறிக. “ெபான்னங் கண்ணி ம் 
ெபாலந் ேத ம் நன்னற் கைடயாக்குக” ெவன்பர் பைழய ைரகாரர். த ந்த 
ெவன் ம் ெபயெரச்சம் அதற் ேக ப் ெபயராகிய ைமந் ெதன் பதேனா  ந்த ; 
ேசரல் என்பதேனா  த் த் த ந்த ெசரல், நார் ச் ேசரல் என இையப்பி மாம். 
 
    இ , மைலந் ைரஇ, அ ஞ்சமம் ெகான் , றம் ெபற் , மன் பைத நிரப்பி, 
ெவன்றி யா ய மீ ைகைய ம், தி ெஞம ரகலத்ைத ம், நன்னன் வாைகக் க தல் 
த ந்த ைமந்திைன ம் நார் யிைன ைடய ேசரல் என இைய ம். 
 
    17-20. ன்கா ன்னம்.........ேநாிேயாேன 
 
    உைர: ெதண் கள் வறி  கூட்  அாியல் – ெதளிந்த கள் ளிேல களிப்ப இறப்ப 
மிகாவா  க*லத்தற்குாிய ெபா ள்கைளச் சிறிேத கலந்  வ க்கப்பட்ட கள்; இரவலர்த் 
த ப்ப – தன்ைன ண்  மகி ம் இரவலர்கைள ேவறிடம் ெசல்லவிடா  த த்  
நி த்த; தான் தர ண்ட நைன நற  மகிழ்ந்  – அவ ட னி ந்  தான் உண்டல் 
ேவண் த் தனக்ெகனக் ெகாணரப் பட்ட வ ம் களாற் சைமக்கப்பட்ட நறவிைன 

ண்பதனால் களிப் ற் ; ன் கால் உன்னம் சாய – ல் ய காைல ைடய 
உன்னமரம் வா ய வழி  மஞ்சா ; நீர் இமிழ் சிலம்பின் ேநாி ேயான் – அ வி நீர் 

ழ்தலால் ஒ க்கின்ற மைலயாகிய ேநாிமைல யிடத்ேத ள்ளான் எ- . 
 
    வறி , சிறி , களிப்  மிகுவிக்கும் ெபா ள்கைளப் ெபாி  கூட் யவழி உண்டார்க்கு 
மிக்க மயக்கத்தைதச் ெசய்  ெமன்ப  க தி, "வறி கூட் டாியல்" என்றார். அாியல், 
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வ த்த கள். ெதண் கள் என்றதனால், அாியல் ெப வ  க வார் ெதளிந்த 
கள்ேளாேட களி த ம் ெபா ள்கைளக் கூட் வ ெரன்ப  ெபறப்ப ம். உண்  
களிக்குந் ேதா ம் ேமன்ேம ம் அதைன ண்டற்ேக கள் ண்பார் வி ம் வ ராத ன், 
இரவலர் கள் ணவால் எ ந்த ேவட்ைகயால் பிாியா ைறவா ராயின ெரன்றற்கு, 
"இரவலர்த் த ப்ப" என்றார். எனேவ அவன் த ம் ெப வளத்தி ம் கள் வளம் 
இரவலர்க்கு மிக்க வி ப்பத்ைத ண் பண்  ெமன்பதாம். "களித்ெதா ங் 
கள் ண்டல் ேவட்டற்றால்" (குறள். 1145) என்பதனால் கள் ண்பார் ேம  ேம  
மதைனேய வி ம் மா  ணியப்ப ம்.இரவலைரக் கள் ண்பிப்பவன் மிக்க  
களிப் ள்ள தைன நல்கின் அவர் அறி  மயங்கி ெசம்ைம நிைல திாிவ ராத  லா ம், 
அவ டேன ேவந்த  மி ந் ண் தல் மரபாதலா ம் ெதண் கள் வறி  
கூட்டாியேல தரப்ப வ தாயிற்ெறன வறிக. இரவலர்க்கு அாிய ம், தனக்கு 
நைனநற ம் தரப்ப த ன், "தான் தர ண்ட நைன நற  மகிழ்ந் " என்றார். 
ந றவாவ , பழச்சா களா லாக்கப்பட்  நறிய க்களால் மண ட்டப் ெபற் க் களிப்  
மிக மிகக் குைறவாக ள்ள . 
 
    உன்னம், ஒ வைக மரம். இ  ேவந்தர்க்கு ஆக்க ண்டாயின், ன்ேப நற்குறியாகக் 
குைழந்  காட் ெமன் ம், ேக  விைளவதாயின் தீக்குறியாகக் காிந்  
காட் ெமன் ம் கூ ப. இந் நார் ச் ேசரல், உன்னம் க ாிந்  காட் யவழி ம் 
அஞ்சா  இ க்குமா  ேதான்ற, " ன்கா ன்னஞ் சாய" என்றார். சிறப் ம்ைம ம் 
அஞ்சாெதன ெவா  ெசால் ம் வ விக்கப்பட்டன. காிந்  காட் யவழி ம் 
பைகவர்ேமற் ெசன்  ெவன்றி ெயய்தி ள்ளா னாத ன், உன்னஞ் சாய ம் அஞ்சா  
ேநாியிேல யி ப்பா னாயின  ெனன்க. இதனால் இம் ேமற்ேகா ைடய ேவந்தைர, 
உன்னத் ப் பைகவ ெரன்ற ம் வழக்கு. ெசல்வக் க ங்ேகா வாழியாதைன ஆசிாியர் 
கபிலர், " ன்கா ன்னத் ப் பைகவன் எங்ேகா" (பதிற்.61) என்ப  காண்க. இனிப் 
பைழய ைரகாரர், "உன்னம் சாய ெவன்ற , தன்ேனா  ெபாரக் க வார் நிமித்தம் 
பார்த்தவழி அவர்க்கு ெவன்றியின்ைமயிற் காிந்  காட்ட ெவன்றவா" ெறன்பர். எனேவ, 
பைகவர் கா ந்ேதா ம் காிந்  காட்டேவண்  ேவந்தர் உன்னத்ைத ேயாம்பா  
பைகப்ப ெரன்ப  பட் ப் ெபா ள் சிறவாைம யறிக. "வறி  கூட்டாிய ெலன்ற , 
களிப்  றக்க வி ம் பண்டங்கள் ெப கக் கூட் ன் களிப்  மிகுெமன்  அைவ 
யளேவ கூட் ன அாிய  ெலன்றவா" ெறன் ம், "தா ெனன்பதைனச் ேசரல்தான் எனக் 
கூட் த் தர ண்ட ெவன்பதைன வைரயா  ெகா த்தற்ெபா ட்  உண்ட ெவன  

ைரக்க" ெவன் ம், "இனி யிதற்குப் பிறவா  உைரப்பா  ள" ெரன் ம் 
பைழய ைரகாரர் கூ வர். 
 
    நார் ச் ேசரல், அாியல் இரவலர்த் த ப்ப, தான் நைனநற  மகிழ்ந் , உன்னம் 
சாய ம் அஞ்சா  ேநாி மைலயில் உள்ளான் என த் க் ெகாள்க. 
 
    21-31. ெசல்லா ேயாதில்............பலேவ 
 
    உைர: சில் வைள விற  – சிலவாகிய வைளகைள யணிந் ள்ள விற ேய; மலர்ந்த 
ேவங்ைகயின் – க்கள் மலர்ந் ள்ள ேவங்ைக மரத்ைதப் ேபால; ெமல் யல் மகளிர் – 
ெமன்ைமயான இயல்பிைன ைடய ஏைனய விற யர்; வயங்கு இைழ யணிந்  எழில் 
நலம் சிறப்ப – விளங்குகின்ற இைழகைள யணிந்  உயர்ந்த அழகு சிறந்  விளங்க ம்; 
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பாணர் ைபம்  மைலய – பாணர்கள் ெபான் னாற் ெசய்த பசிய க்கைள யணிந்  
ெகாள்ள ம்; இைளயர் இன் களி வழா ெமன் ெசால் அமர்ந்  – ஏவல் இைளயர் இனிய 
களிப் பாற் குன்றாத ெமல் ய ெசாற்கைள வி ம்பிச் ெசால் ; ெநஞ்சு ம  வைகயர் 
– ெநஞ்சு நிைறந்த உவைகயிைன ைடயராய்; வியன் களம் வாழ்த்த – நார் ச் 
ேசர ன் ெபாிய ேபார்க் களத்தின் சிறப்ைப ெய த்ேதாதி வாழ்த்த ம்; ேதாட்  
நீவா - பாகர் ேதாட் யாற் குறிக்கும் குறிப் த் தவறாமல்; ெதா  ேசர்  நின்  – 
ெதா யாகிய ண் ெசறிந்  நின்ேற; ஒண் ெபாறி சிதற – தம்மால் எ ப்பப்ப ம் 
ஒள்ளிய தித் கள் தீப்ெபாறி ேபாலச் சித தலால்; கா  தைலக் ெகாண்ட – காட் 

டத்ேத ெய ந்த; நா காண் அவிர் சுடர் அழ ல் வி  – நாட் டவரால் இனி  
காணப்பட விளங்கும் காட் த் தீப் ேபா ம் சினமாகிய தீையக் ைகவிட் ; பாகர் 
ஏவ ன் மாீஇய ைமந்தின் – அப் பாகர  ஏவைலப் ெபா ந்தி யைமந்த வ யிைன ம்; 
ெதாழில் கல் யாைன – ேவண் ந் ெதாழில்கைளச் ெசய்வதற்கு வி ம் ம் 
வி ப்பத்திைன ைடய யாைனகள்; பல நல்குவன் – பலவற்ைற வழங்குவ 
னாதலால்; ெசல்வாயாக எ-  
 
    ெமல் யல் மகளிர் இைழ யணிந்  நலஞ் சிறப்ப, பாணர்  மைலய, ஏவ விைளயர் 
வியன் களம் வாழ்த்த, ைமந்திைன ம் கற்சியிைன ைடய யாைன பல நல்குவன்; 
ெசல்லாய் என இையக்க. மலரணிந்த ேவங்ைக மரத்தின் எம் ம ங்கும் ைபந்தைழ ம் 

ம் ெபா ந்  ேதான் ம் ேதாற்றம், தைல, கா , க்கு, க த் , மார் , ேதாள், ைக, 
இைட, கால் ஆகிய எம்ம ங்கும் இைழ யணிந்  விளங்கும் மகளிர் ேபால வி த்த ன், 
“மலர்ந்த ேவங்ைகயின் வயங்கிைழ யணிந்  ெமல் யல் மகளிர் எழினலஞ் சிறப்ப” 
ெவன்றார். மலர்ந்த ேவங்ைகக்கண் ணி ந்த ேதாைகையக் கண்ட சான்ேறார், 
“எாிம ள் ேவங்ைக யி ந்த ேதாைக, இைழயணி மடந்ைதயிற் ேறான் ம்” (ஐங். 294) 
என்ப  காண்க. அரசன் கழ் பா ய விர  இைழ ெப த ம், பாணன் ெபாற்  
ெப த ம் மர ; இதைன, “வயேவந்தன் மறம்பா ய பா னி ம்ேம, எ ைடய வி க் 
கழஞ்சிற், சீ ைடய விைழெபற் றிசிேன,.......பாண்மக ம்ேம, ஒள்ளழல் ாிந்த, 
ெவள்ளி நாராற் ப்ெபற் றிசிேன” ( றம். 11) என் ம், “ேவந் வி  ெதாழிெலா  
ெசன்றன்ன் வந் நின், பா னி மாைல யணிய, வாடாத் தாமைர சூட் வ னினக்ேக” 
( றம். 319) என் ம் வ வனவற்றா லறிக. இைளயராவார், பாண் ெதாழிற்குாிய கல்வி 
நிரம்பக் கல்லா  ஏவின ெசய்ெதா கும் இைளஞர். இவர் ேவந்தன  களம் பா தலால் 
கள் ெபற்றன ெரன்பார், “இைளயர் இன்களி வழாஅ ெமன்ெசால் அமர்ந்  வியன்களம் 
வாழ்த்த” என்றார். இனிப் ண்ட கள்ைள ண்டலால் எய் ம் களிப்  மிகாைமயின், 
பா வன பிைழ றாவா  எளிய பாட் க்கைளப் பா கின்ற ெரன்றற்கு, “இன்களி 
வழாஅ ெமன்ெசால் லமர்ந் ” என் ம், இளைமயின் பயன் நைக  வைக ேம 
யாத ன், “ெநஞ்சும  வைகய” ெரன் ம் கூறினார். இளைமக்கண் பயின்ற எளிய 
ெசாற்களாலாகிய பாட் க்கைள, “ெமன் ெசால்” என்றார். ெப ம்பைட 

ைடயனாதலால், அ  நின்  ேபா டற் ம் களம், “வியன் களம்” எனப்பட்ட . 
தைலைம சான்ற பாணன் தாமைர ம், விற  இைழக ம் ெப வ ெரனேவ, இைளயர் 
அவர்தம் தகுதிக் ேகற்ப, உாியன ெபற்றா ெரன வறிக. தைலவன் தாமைர ெப  
தைல,“தைலவன் தாமைர மைலய விற யர், சீர்ெக  சிறப்பின் விளங்கிைழ யணிய” 
(மைலப . 569-70) என்பதனா லறிக. இ  விற யாற் ப் பைட யாத ன், விற யைர 

ற்படக் கூறினார்; அவர் பா  யாடற் ேகற்பக் குர ம் சீ ம் ணர்த்த ன், பாணைர 
அவர் பின் கூறினார். “இைழ ெபற்ற பா னிக்குக் குரல் ணர்சீர்க் ெகாைளவல் 



 42

பாண்மக ம்ேம, எனவாங்கு, ஒள்ளழல் ாிந்த தாமைர, ெவள்ளி நாராற் ப்ெபற் 
றிசிேன” ( றம். கக) எனச் சான்ேறார் கூ தல் காண்க. 
 
    காட் ேல ேதான்றிப் பரந் யர்ந்  நின் , நாட்டவர் இ ந்  காண விளங்கும் 
தீயிைன, “கா தைலக் ெகாண்ட நா காண் அவிர் சுடர்” என்றார்.சுட ெரன்ற  
ஈண்  ஆகுெபயராய்த் தீக் காயிற் . கா தைலக் ெகாண்ட சுடர், நா காண் 
அவிர்சுடர் என இைய ம். காட் ற் பிறந்  பரந்  உயர்ந்  நின்  விளங்குந் தீ, 
நாட்டவர் தம்மிடத்ேத யி ந்  கா மா  தன் விளங்குகின்ற சுடரால் காட்  நிற்கும் 
சிறப்பிைன “நா கா ணவிர் சுடர்” எனச் சு ங்க ேவாதி விளக்கிய நலத்தினால், 
இப்பாட் ம் இத் ெதாடராற் ெபயர் ெப வதாயிற் . இனிப் பைழய ைரகாரர், 
“நா கா ணவிர்சுட ெரன்ற , நாெடல்லாம் நின்  கா ம் ப  நின் ெறாிகின்ற 
விளங்கின சுடர் என்றவா” ெறன் ம், “இச் சிறப் பாேன யிதற்கு நா கா ணவிர்சுட 
ெரனப் ெபயராயிற்” ெரன் ம் கூ வர். நா கா ணவிர்சுடராகிய காட் த்தீப் ேபா ம் 
சினம் என்றற்கு “அவிர் சுடர் அழல்” என்றார். அழல், இலக்கைணயால் சினத் க் 
காயிற் . காட் த்தீ சுடர்விட்டவிர்வ  ேபால, யாைனயின் சினத் தீ” “ஒண்ெபாறி 
பிசர” நிற்கு ெமனக் ெகாள்க. ஈண் ச் சினமின்றாக, பாகர  ேதாட்  
வழிநின்றியங்கும் யாைன ெய க்குந் கள் ஒண் ெபாறியாய்ப் பிசிரநின்ற ெதன்பார், 
“ேதாட்  நீவா  ெதா ேசர்  நின் , ஒண்ெபாறி பிசிர” என்றார். ெதா , 
யாைனக்ேகாட் ற்கு வ  மிகுமா  இைடேய ெசறிக்கப்ப ம் ண்; னியிற் 
ெச கப்ப ம் கிம் ாி யன் . ேதாட்  நீவாேத ெதா ேசர்  நின்றதாயி ம் ஒண் ெபாறி 
பிசிர இயங்குதலால் க ஞ்சின ைடய  ேபா ம் என அதைனப் பாிசிலாகப் ெப ம் 
பாணர் அஞ்சாைமப்ெபா ட் , சினத்தின் இயல்ைப, “நா கா ணவிர்சுடர் அழல்” 
என விளக்கி, அச்சினமின்றிப் பாகர் ஏவல் வழி ெயா கும் இயல்பிற் ெறன்றற்கு, 
“அழல் வி , பாகர் ஏவ ன் மாீஇய” ெதன் ம், சின ற்றவழி ம் பாகர் ஏவ ன் 
மாீஇயதனால், சினத்ைதச் ெசயற்ப த் ம் வ  குைறந்த  ேபா ம் என அயிராைமப் 
ெபா ட் , ‘மாீஇய ைமந்தின்” என் ம் கூறினார். பாகேரவ ன், மாீஇய ைமந்தின் 
யாைன, ெதாழில் கல் யாைன ெயன இைய ம். இனிப் பைழய ைரகாரர், “சுடரழ 
ெலன்றதைனச் சுடர்ேபா ம் அழ ெவன வமத் ெதாைகயாக்கி, அழைல அந்த 
யாைனயின் சீற்றத்தீ யாக்குக” ெவன் ம், “மாீஇய ெவன்ற , அவ்வா றழல் விட் ம் 
பாக ேரவெலா  மாீஇய ெவன்றவா” ெறன் ம் கூ வர். ேதாட்  நீ தற்ேகற்ற சின 

ண்டாகியவழி ம் அச்சினத் வழி ேயாடா  அடக்குவ ம், மாீஇய ெநறிவழிப் 
பிறழா ெதா குத ம் வன்ைமயின் நற்பயனாத ன், “மாீஇய ைமந்” ெதன்றார். 
ம தற் ேக வாகிய ைமந்  ஏ ப்ெபயராய் மாீஇய ெவன் ம் ெபயெரச்சத்ைத 

த்  நின்ற . பாணர் ெப ம் பாிசிலாகிய யாைன மறம் கல் யாைனயாயின் 
பயனின் றாதலால், பல ெதாழி ம் பயின்ற யாைன ெயன் ம், மறத் ெதாழி ம் பிற 
ெதாழில் கைள வி ம் வெதன் ம் ேதான்ற, “ெதாழில் கல் யாைன” ெயன்றார். 

கல், ஈண்  தனிைலத் ெதாழிற்ெபயராய், ைமந்திைன ம், க ைன  ைடய 
யாைன ெயன இையய நின்ற . இனிப் கல் யாைனையப் க ம் 
யாைனயாக்க்ெகாண்  விைனத்ெதாைக யாக்க  ெமான் ; அல்ல உம், பல 
ெதாழி ம் பயின்ற ெதன எல்லாரா ம் வி ம்பிப் பாராட்டப்ப ம் யாைன 
ெயன் மாம்; பிற ம் “ெதாழில் நவில் யாைன” (பதிற்.84) என்ப; அதற்குப் 
பைழய ைரகாரர், ”ேபார்க்குாிய யாைன ெயன்  எல்லாரா ம் ெசால்லப்ப கின்ற 
யாைன” ெயனப் ெபா ள் கூ வர். ெசல்லாய், ெசய்யா ெயன் ம் ன்னிைல 
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விைன ற் . (ெதால். ெசால். எச்ச. 54); எதிர்மைறப் ெபா ளாகா  ெசல்ெலன் ம் 
ெபா ள்பட வந்த . ஓ, அைசநிைல. ேதாட்  நீவா  ெதா  ேசர்  நின்ேற தம்மால் 
எ ப்பப்ப ம் கள் ஒண்ெபாறி பிசிர, அ  கண் , அவிர் சுடர் அழல் வி , பாகர் 
ஏவ ன் மாீஇய ைமந்திைன ம் ெதாழில் கற்சியிைன ைடய யாைன பல 
நல்குவன் என இைய ம். 
 
    இ கா ம் கூறிய , நார் ச் ேசரல், நீாிமிழ் சிலம்பின் ேநாி ேயான்; சில்வைள 
விற , நீ ெசல் ன், அவன் வயங்கிைழ யணிந்  மகளிர் நலஞ் சிறப்ப, பாணர் ைபம்  
மைலய, இைளயர் உவைகயராய், வியன் களம் வாழ்த்த, ைமந்திைன ம் ெதாழில் 

கற்சியிைன ைடய பல நல்குவன்; ஆதலால் ெசல்லாய் என்பதாம். 
பைழய ைரகாரர், “ேசரல், தான், ேநாிேயான், இைளயர் களம் வாழ்த்த, மகளிர் மலர்ந்த 
ேவங்ைகயின் இைழ யணிந்  நலஞ் சிறப்ப, பாணர் மைலய, யாைனையப் பல 
நல்குவன்; ஆனபின் , விற , நீ ெசல்லாேயா எனக் கூட்  விைன  ெசய்க” 
என்பர். 
 
    “இதனாற் ெசால் ய , அவன் ெகாைடச்சிறப் க் கூறியவா 
    றாயிற் .” 
 
    நான்காம் பத்  ல ம் உைர ம் ற் ம் 
    ------------------   
 

ஆசிாியர் பரணர் பா ய "ஐந்தாம் பத் " 
 
பதிகம்  
        வடவ ட்கும் வான்ேறாய் ெவல்ெகா க் 
        குடவர் ேகாமா ென ஞ்ேசர லாதற்குச் 
        ேசாழன் மணக் கிள்ளி யீன்றமகன் 
        கட ட் பத்தினிக் கற்ேகாள் ேவண் க் 
        கானவில் கானங் கைணயிற் ேபாகி  5 
        ஆாிய வண்ணைல ட் ப் ேபாிைச 
        இன்ப ல விக் கங்ைக மண்ணி 
        இனந்ெதாி பல்லான் கன்ெறா  ெகாண்  
        மாறா வல்வி ம்பிற் றத்தி த் 
         யன்ன வயவர் ழச்  10 
        சி குர ெனய்தல் விய ர் றி 
        அக்கைர நண்ணிக் ெகா கூ ெரறிந்  
        பைழயன் காக்குங் க ஞ்சிைன ேவம்பின் 
        ழாைர(1) த மியப் பண்ணி 
        வா ைழ கழிந்த ந ம்பல் ெபண் ர்  15 
        பல் ங் கூந்தன் ரற்சியாற் 
        குஞ்சர ெவா ைக ட்  ெவந்திற ல் 
        ஆராச் ெச விற் ேசாழர்கு க் குாிேயார் 
        ஒன்பதின்மர் ழ வாயிற் ற த் தி த்  
        நிைலச்ெச வினாற் றைலய த் க் 
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        ெகடல ந் தாைன ெயா  21 
    --------- 
    1 ' ரைர தல்' என்ற பாடம் அச்சுப் பிரதியிற் காணப் ப கிற . 
 
    கடல் பிறக் ேகாட் ய ெசங்குட் வைனக் கரணைமந்த காச  ெசய் ட் பரணர் 
பா னார் பத் ப் பாட் . 
 
    அைவதாம் சுடர்  ேவங்ைக, தசும்  ளங்கி க்ைக, ஏறாேவணி, ேநாய்த  
ேநான்ெறாைட, ஊன் ைவ ய சில், கைரவாய்ப் ப தி, நண் தல் விற யர், 
ேபெரழில் வாழ்க்ைக, ெசங்ைக மறவர், ெவ வ  ணற்றார். இைவ பாட் ன் பதிகம். 
 
    பா ப் ெபற்ற பாிசில்: உம்பற் காட்  வாாிைய ம் தன் மகன் குட் வன் ேசரைல ம் 
ெகா த்தான் அக் ேகா. 
 
    கடல்பிறக் ேகாட் ய ெசங்குட் வன் ஐம்பத்ைதயாண்  ற்றி ந்தான். 
    ----------   
 
    5.1.சுடர்  ேவங்ைக 
    41 
 
        ணர் ாி நரம்பின் தீந்ெதாைட ப னிய 
        வணரைம நல்யா ழிைளயர் ெபா ப்பப் 
        பண்ணைம ழ ம் பதைல ம் பிற ம் 
        (1)கண்ண த் தியற்றிய ம்ெபா  சு க்கிக் 
        காவிற்(2)ற ைகத்த ைறகூ  கலப்ைபயர்  5 
        ைகவ ைளயர் கட ட் பழிச்ச 
        மறப் க் கு உக்குரல் ெசத்  வயக்களி  
        வைரேசர் ெப ந்த சுடர்  ேவங்ைகப் 
        ைடப் ெப ஞ்சிைன வாங்கிப் பிளந் தன் 
        மாயி ஞ் ெசன்னி யணிெபற  மிைலச்சிச்  10 
        ேசஎ ற்ற ெசல்பைட மறவர் 
        தண் ைட வலத்தர் ேபாெரதிர்ந் தாங்கு 
        வைழயமல் வியன்கா  சிலம்பப் பிளி ம் 
        மைழெபயல் மாறிய கைழதிரங் கத்தம் 
        ஒன்றிரண் டலபல(3) கழிந்  திண்ேடர்  15 
        வைசயி ென ந்த ைக காண்குவந் திசிேன 
        தாவ ய் ேமா மற்ேற தாவா  
        வஞ்சின த்த ெவான் ெமாழி மறவர் 
        ரசுைடப் ெப ஞ்சமத் தரசுபடக் கடந்  
        ெவவ்வ ேராச்சும் ெப கத் ெதவ்வர்  20 
        மிளெகறி லக்ைகயி னி ந்தைல யி த்  
        ைவகார்ப் ெப ந்த ைமப  பரப்பின் 
        எ த்ேத ேறய க ப் ைட வியன்கண் 
        வலம்ப  சீர்த்தி ெயா ங்குட னிையந்  
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        கா ைளக் க ம்பிசி ைடய வா ைளக் 25 
        க ம்பாிப் ரவி ர்ந்தநின் 
        ப ந்திைரப் பனிக்கட ழந்த (4) தாேள. 
    ----------------------- 
    1 கண் த் - பாடம். 2 தைசத்த - பாடம். 
    3 கடந் - பாடம். 4 நாேள - பாடம். 
 
    ைற: காட்சி வாழ்த் . 
    வண்ணம்: ஒ குவண்ணம். 
    க்கு: ெசந் க்கு. 
    ெபயர்: சுடர்  ேவங்ைக 
 
    1-2. ணர் ாி..............ெபா ப்ப 
 
    உைர: ணர் ாி நரம்பின் – இைச ணர்த்தற்கு க்கிய நரம்பிைட ெய ம்; தீந் 
ெதாைட ப னிய – இனிய இைசையச் ெசய்வதாகிய; வணர் அைம நல் யாழ் – வைள 
வைமந்த ேகாட் ைன ைடய நல்ல யாைழ; இைளயர் ெபா ப்ப – ஏவ ைளயர் 
சுமந் வர எ- . 
 
    யாழிற் ணர்த்  இைச ெய ப் தற்காக க்கிய நரம்பாத ன் “ ணர் ாி நரம் ” 
என்றார். இனிப் ணர்தல் மத்தளத்தின் தாளத் ேதா  ெபா ந் த ெலன் மாம். 
தீந்ெதாைட, இன்னிைச; “தீந் ெதாைடச் ெசவ்வழிப் பாைல” (சிலப். கானல்.) என்  
அ க ம் கூ தல் காண்க. வணர், யாழ்க்ேகாட் ன் வைள ;“வணர் ேகாட் ச் 
சீறியாழ்” ( ற. 155) என வ தல் காண்க. நல் யாழ், ேபாியா ம். இைளயர், பாண் 
மகளி ம், இைச பயி ம் இள மாணாக்க மாம். 
 
    3-6. பண்ணைம...............பழிச்ச 
 
    உைர: பண்ணைம ழ ம் – பண்ேணா  ெபா ந் மா றைமந்த ழா ம்; 
பதைல ம் – ஒ கண் மாக் கிைண ம்; பிற ம் – பிற இைசக் க விக ம்; கண்ண த் 
தியற்றிய ம்ெபா  – ங்கிற் க ைவ யிைடவிட் ட த் ச் ெசய்யப்ப ம் ெப  
வங்கியம் என் ம் வாச்சியத்ேதா ; சு க்கி – ஒ ங்ேக ேசர்த் ; தைகத்த காவில் – 
ஒ றத்ேத கட் ன காவ யின் ம பக் கத்ேத; ைற கூ  கலப்ைபயர் – 
பாடற் ைறக்கு ேவண் ய க வி ெயல்லாம் கூ ன ைடையச் சுமந்தவராய்; ைகவல் 
இைளயர் கட ள் பழிச்ச – இைசத் ைறயில் வல்ல இைளயவர்கள் தாம் ெசல் ம் 
வழியில் தீங்கு வாராைம குறித் க் கட ைளப் பரவி வர எ- . 
 
    பண், இைசச் சு தி; பண் த மாம். கண்ண த் தியற்றிய ெப வங்கியம் 
களிற்றின  ைகேபா ம் வ ைவ ைடயதாதல்பற்றி களிற் யிர்த் ம்  என் ம் 
வழங்கும். “கண்ணிைட வி த்த களிற் யிர்த் ம்பின்” (மைலப . 6) என் ம், 
“கண்வி  ம்பிற் களிற் யிர் ெதா மின்” ( றம். 152) என் ம் சான்ேறார் கூ தல் 
காண்க. தைகத்த காவில் என மா க. ம்ெபா  சு க்கி ஒ பக்கத்ேத தைகத்த 
காவ யின் ம பக்கத்ேத கட் ய கலப்ைப ெயன்றார். பிற ம் என்றதனால், எல்லாி, 
ஆ ளி த யன ம் ெகாள்க. ைறகூ  கலப் ைபயர் என்றதற்குக் காவ யின் 
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ம தைலத் ைற சமமாய் நிற்குமா  எைட கூ ய கலப்ைபயர் எனி மாம். 
“தைலப் ணர்த் தைசத்த பஃெறாைகக் கலப்ைபயர்” (அகம். 301) என்  பிற ம் 
கூ தல் காண்க. ஈண் த் ைற கூ தல் இைசக்கலங்கட்குக் ெகாள்ளப்பட் த்தைல 
யறிக. பாடற் ைற, “வ  ெம  சம்ெமன் ம் ன்  தானத்தி ம் ஒவ்ெவான்றில் 
ஏ  தானம் த் ப் பா ம் இ பத் ெதா  பாடற் ைற” ெயன்ப. “ ேவழ் ைற  

ைற ளிக் கழிப்பி” ( றம். 152) என்  சான்ேறார் கூ தல் காண்க. கா களின் 
வழிேய ெசல் மிட்த் க் கள்வரா ம் விலங்குகளா ம் பிற ெதய்வங்களா ம் தீங்கு 
வாரா  காத்தற்குக் கட ைளப் பா ப் பர வ  இப் பாணர் தலாயினார்க்கு 
இயல்பாதலால், “கட ட் பழிச்ச” ெவன்றார்; “இைல யின் மராத்த ெவவ்வந் தாங்கி, 
வைலவலந் தன்ன ெமன்னிழல் ம ங்கின், கா ைற கட ட் கடன்கழிப் பியபின்ைற” 
(ெபா ந. 50-3) என்  பிற சான்ேறா ம் கூ வ  காண்க. ம ைர ேநாக்கிச் 
ெசல்ல ற்ற ேகாவலன் கண்ணகி ெயன்ற இ வ டன் வந்த க ந்தி ய க ம் ைண 
யாகப் றப்பட் ச் ெசன்றவிடத் , “ெமாழிப்ெபா ள் ெதய்வம் வழித் ைண 
யாெகனப், பழிப்ப ஞ் சிறப்பின் வழிப்படர் ாிந்ேதார்” (சிலப். 10: 100-1) என்  
அ கள் கூ மாற்றா ம் இவ் வழக்க 
    ணரப்ப ம். 
 
    இனிப் பைழய ைரகாரர், ைற கூ  கலப்ைப ெயன்றற்கு, “ஆடற் ைரக்கு 
ேவண் வன ெவல்லாம் கூ ன ட் ” என்பர். எனேவ, இப் பாட் க் கூத்தர் 
தைலவன் கூ ம் கூற்ெறன்ப  அவர் க த்தாதல் ெபற்றாம். அ ம் ெபா ந் மா , 
“ ம் ம் குழ ம் தட்ைட ம் எல்லாி ம் பதைல ம் பிற ம், “கார்ேகாட் பலவின் 
காய்த் ணர் க ப்ப, ேநர்சீர் சு க்கிக் காய கலப்ைபயிர்” (மைலப . 6-13) என வ ம் 
கூத்தராற் ப் பைடயால் அறிக. 
 
    7-13. வயக்களி ....................பிளி ம் 
 
    உைர: வயக் களி  – வ  மிக்க களிற்றியாைன; வைர ேசர்  எ ந்த சுடர்  
ேவங்ைக – மைலப்பக்கத்ேத ேசர வளர்ந்  நின்ற ஒளி ெபா ந்திய க்கைள ைடய 
ேவங்ைக மரத்ைத; மறப் க் கு உக் குரல்ெசத்  – மறம் ெபா ந்திய யின் 
கு மிய மயிர்த் ேதாற்றமாகக் க திச் சினங்ெகாண் ; ைடப் ெப ஞ் சிைன 
வாங்கிப் பிளந்  – க்கள் ெபா ந்திய ெபாிய ேவங்ைகக் கிைளைய வைளத்  
ஈர்த் ப் பிளந் ; தன் மா இ ஞ் ெசன்னி அணிெபற மிைலச்சி – தன  ெபாிய காிய 
தைலயில் அழகுண்டாக அணிந் ெகாண் ; ேசஎர் உற்ற ெசல் பைட மறவர் – 
பலராய்த் திர தைல ற்ற பைகேமற் ேசறைல ைடய பைட ரர்; தண் ைட 
வலத்தார் – வலக்ைகயில் தண்ேடந்திச் ெசன் ; ேபார் எதிர்ந் தாங்கு - ேபாாிடத்ேத 
பைகவர் எதிர் நின்  ஆரவாாித்தாற் ேபால; வைழ யமல் வியன் கா  சிலம்பப் 
பிளி ம் - சுர ன்ைன கள நிைறந்த காட்டகம் எதிெரா க்குமா  பிளி ம் எ - . 
 
    க ம் பாைறகள் ெசறிந்த மைலயின் பக்கத்ேத ெபாியெதா  பாைற ையச் ேசரநின்ற 
ேவங்ைக மரத்தின்  நிைறந்த ேதாற்றம், யின் ேமனியிற் காணப்ப ம் 
ேதாற்றத்ைதக் காட் , யாைனைய ந ங்குவித்த தாக, ந ங்கிய அவ் யாைன சினம் 
மிகுந்  தன்ைன வறிேத ந ங்குவித்த தற்குத் தண்டமாக, அவ் ேவங்ைகயின் ைடப் 
ெப ஞ்சிைனைய வாங்கிப் பிளந்  சினந் தணிவதாயிற் ெறன்பதாம். வய, வ , ப் , 
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ெவன்றற்குச் சுடர்  ெயன்றார். க்களின் நிற ம் ஒளி ேம யின் ேமனி நிற ம் 
ஒளி ம் காட்  யாைனயின் உள்ளத்தில் அச்ச ம் ந க்க ம் எ ப்பின வாத ன் 
“சுடர்  ேவங்ைக” ெயன் ம், “மறப் க் கு உக் குரல்” என் ம் கூறினார். நிற ம் 
ஒளி ம் யின் ேமனி மயிர்பால் காணப்ப தலால், அதைனக் “கு உக் குரல்” 
என்றார். குரல், மயிர்; “ெகா யியல் நல்லார் குரல்” (க  ம .23) என்ப  காண்க. 
“வயக்களி ” என்ற குறிப்பால், ன்ெபா கால் இச் களி  ெயா  ெபா  
ெவற்றிெபற்ற ெதன்றறியலாம். ேவங்ைகப் க்கட் குப் பின்ேன மைலப்பக்கத் த் 

கல் நின்  ேவங்ைகயின் ேதாற்றத் ைதத் ேதாற் வித்த ெதன்ப  “வைரேசர் 
ெப ந்த சுடர்  ேவங்ைக” ெயன்பதனாற் ெப ம். “ேவங்ைக கு கல் 
இ ம் க் கு ைள யின் ேதான் ம்” (கு ந். 47) என் ம், “அ ம்பற மலர்ந்த 
க ங்கால் ேவங்ைக மாத்தகட் ெடாள்  தாய கல், இ ம்  வாிப் றம் க க்கும்” 
( ற. 202) என் ம் சான்ேறார் கூ தல் காண்க. அக் களிற்றின் சினமிகுதி ேதான்ற, 
“வாங்கிப் பிளந் ” என்றார். பிளந்த ேவங்ைகச் சிைனையச் ெசன்னியிற் ெகாண்  
ெசல் ம் அக் களி  தண் ேடந்திச் ெசல் ம் ேபார் மறவைர நிைனப்பித்த ன், 
“ெசல்பைட மறவர் தண் ைட வலத்தர் ேபாெரதிர்ந் தாங்கு” என்றார். ெசல்பைட 
ெயன்  ெகாண்  இ ேபால மின்னிப் ைடக்கும் பைட ெயன் ம் கூ வர். *ேசஏர், 
திரட்சி. களி  பிளி ம் என்றதற்கு ஏற்ப உவைமக்கண் ஆரவாாித்தல் ெபற்றாம். 
“உ  ேவய்ப்பப் த்த ேவங்ைகையக், க ெகாண் டதன் தல் குத்திய 
மதயாைன” (க .38) எனப் பிற ம் 
    கூ தல் காண்க. 
 
    “களி  தன் சினத்தாற் ெசய்த ெசய க்ெகல்லாம் ேவங்ைக காரணமாய் 
நின்றைமயான், இதற்குச் சுடர்  ேவங்ைக என்  ெபய ராயிற்” ெறன்பர் 
பைழய ைரகாரர். “ைகவல் ைளயர் கட ட் பழிச்ச” அவர் குரேலாைசையப் 

க்கு வின் குரலாகக் க தி யாைன ேவங்ைக ையச் சிைதக்க ற்ற ெதன்பா  ளர். 
 
    களி , குரல் ெசத் , ேவங்ைகப் ைடப் ெப ஞ்சிைன பிளந் ,ெசன்னி மிைலச்சி, 
மறவர் ேபாெரதிர்ந் தாங்குப் பிளி ம் அத்தம் (14) என இைய ம். 
    ---------------------- 
 
    14-16. மைழெபயல்…………………காண்குவந் திசிேன 
 
    உைர: மைழ ெபயல் மாறிய - மைழ ெபய்தல் நீங்கின தால்; கைழ திரங்கு அத்தம் - 

ங்கில்கள் பைசயற் லர்ந்  ேபான வழிகள்; ஒன்  இரண்  அல பல கழிந்  - 
ஒன்  இரண் டன்றிப் பலவற்ைறக் கடந் ; திண் ேதர் - திண்ணிய ேதர்கைள ைடய; 
வைச யில் ெந ந்தைக - குற்றமில்லாத ெந ந் தைகயாகிய நின்ைன; காண்கு 
வந்திசின் - காண்டற்கு வந்ேதன்  எ - . 
 
    மைழ யின்ைமயால் ங்கில்கள் பைசயற் லர்ந்தவழி அைவ காற்றால் தம்மில் 
இைழந்  தீப்பற்றி ெயாிவதால், வழிகள் ெசல்லற் காியவாதல் பற்றி, அ வழிகைள 
இவ்வா  கூறினார். “கைழகாய்ந் லறிய வறங்கூர் நீளிைட” ( றம். 370) என்  
பிற ம் கூ தல் காண்க. வந்திசின், இசின் தன்ைமக்கண் வந்த ; இஃ  “ஏைன யிடத் 
ெதா ந் த நிைல ைடய ெவன்மனார் லவர்” என்பதனா லைமந்த . “கண் ம் 
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ப ேமா ெவன்றிசின் யாேன” (நற்.61) எனப் பிற ம் தன்ைமக்கண் வழங்குதல் 
காண்க. ெந ந்தைகைய விளி யாக்கி  மைம ம். 
 
    17-27. தாவல்…………தாேள 
 
    உைர: வஞ்சினம் தாவா  த்த ஒன்  ெமாழி மறவர் - தாம் கூறிய வஞ்சினம் 
தப்பா  த்த வாய்ைமயிைன ைடய ரர்; ரசுைடப் ெப ஞ் சமத்  - ரசு 

ழங்குதைல ைடய ெபாிய ேபாாின்கண்; அரசு படக் கடந்  - எதிர்த்த ேவந்தர் 
பட்டழி மா  வஞ்சியா  ெபா ; ெவவ்வர் ஓச்சம் ெப க - நட்பரச ைடய ஆக்கம் 
ெப க ம்; ெதவ்வர் இ ந் தைல - பைகயரச ைடய ெபாிய தைலகைள; உலக்ைக எறி 
மிளகின் இ த்  - உலக்ைகயால் இ க்கப்பட்ட மிளகு ேபாலத் தாம் ஏந்திய 
ேதாமரத்தால் இ த்  அழிக்க ம்; ைவகு ஆர்ப்  எ ந்த ைமப  பரப்பின் - 
இைடயறாத ழக்க ண்டாகிய காிய நிறத்ைத ைடய கடல் ேபால; எ த் ேத  ஏய 
க ப் ைட வியன்கண் - எ த் ெதறிதைலத் ெதாிவிக்கும் கு ந்த யால் 

ழக்கப கின்ற அகன்ற கண்ைண ைடய ரசு; வலம்ப  சீர்த்தி-ெவற்றியா ண் 
டாகிய மிக்க கேழா ; ஒ ங்குடன் இையந்  - ஒ ங்ேக கூ  ழங்க; வால் உைளக் 
க ம் பாிப் ரவி ர்ந்த - ெவள்ளிய தைலயாட்ட மணிந்த விைரந்த ெசலவிைன ைடய 
குதிைரைய ர்ந்த நின் ைடய; ப ம் திைரப் பனிக் கடல் கால் உைளக் க ம் 
பிசி ைடய உழந்த நின் தாள் - ஒ க்கின்ற அைலகைள ைடய குளிர்ந்த கட ற் 
ெசன்  அவ் வைலகள் காற்றால் உைளந்  சி  சி  க ய திவைலகளாக 
உைட மா  ேபா டற்றிய தாள் கள்; தாவல் உய் ேமா- வ ந் த ன் ம் நீங்குேமா, 
(வ ந்தா ெதாழி ேமா) ெசால்வாயாக எ- . 
 
    வஞ்சினமாவ  "யான் இன்ன  ெசய்ேயனாயின் இன்ன குற்ற ைடேய னாகுக" 
என்ப  ேபா ம் ெந ெமாழியாற் சூ ற  ெசய்வ ; "இன்ன  பிைழப்பின் 
இ வாகிய ெரனத், ன்ன ஞ் சிறப்பின் வஞ் சினம்" (ெபா.79) என்  ஆசிாியர் 
கூ வ ம், "இன்றினி  கர்ந்தன மாயின் நாைள. மண் ைன யிஞ்சி மதில்கடந் 
தல்ல , உண்குவ மல்ேலம் கா" ( பதிற். 58) என் ம், "சி ெசாற் ெசால் ய 
சினங்ெக  ேவந் தைர ... ... ஒ ங்ககப் பேட னாயின் ெபா ந்திய, என்னிழல் வாழ்நர் 
ெசன்னிழற் காணா , ெகா யன்எம் மிைறெயனக் கண்ணீர் பரப்பிக், கு பழி ற் ம் 
ேகாேல னாகுக ... ... லவர் பாடா  வைரக என் நிலவைர" ( றம்-72) என் ம், 
" ைறதிாிந்  ெம ேகால் ெசய்ேத னாகுக" ( றம்.71) என் ம், " காதல் ெகாள்ளாப், 
பல் ங் கூந்தல் மகளிர் ஒல்லா யக்கிைடக் குைழகெவன் தாேர"( றம்.73) என் ம் 
சான்ேறார் கூ வ ம் வஞ்சினத் க்கு இலக்கண ம் இலக்கியங்க  மாம். வஞ்சினம் 
தப்ப வாின் உயிர் றப்பேர யன்றி, ரர் அச் ெசால்ைலத் தவறா ராத ன், அவைர, 
"ஒன்  ெமாழி மறவர்" என்றார்; இனி, தமக்குத் தைலவராயினார் ஏற்கும் ேமற்ேகாேள 
தமக்கும் உாித் தாகக் ெகாண்  அவர் வழி ெயான்றி ெயா கும் இயல் பற்றி, ஒன்  
ெமாழி மறவர் எனச் சிறப்பித்தா ெரன் மாம். அரசர் ேபாாிைடச் ெசய் ம் வஞ்சினம் 
பைகவைரப் றங்காண்ட ம், அவர் தி நா  ைகப் பற்றிக்ேகாட ம் க தி 
நிற்றல்பற்றி, "வஞ்சினம் த்தல்- மாற்றார் மண்டலங்கைளக் ெகாண்  த்தல்" 
என்  பைழய ைரகாரர் கூ வர். ெப ம்ேபார் நிக மிடத்  ரர்க்கு மறம் 
கிளர்ந்ெத வ  குறித்  ரசு ழக்குபவாத ன், " ரசுைடப் ெப ஞ் சமத் " 
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என்றார். " ரசுைடப் ெப ஞ்சமம் தைதய வார்ப்ெபழ, அைரசுபடக் ெக க்கும் 
ஆற்றல்"(பதிற்.34) என்  பிற ம் கூ தல் காண்க. 
 
    நன்ைம நன்னர் என வ தல் ேபால, ெவம்ைம ெவவ்வர் என்  வந்த  
என்பார்,பைழய ைரகாரர், "ெவம்ைம ெயன் ம் பண்பிற்கு ெவவ்வ ெரன்ப ம் ஓர் 
வாய்பா " என்பர். எனேவ, ேபார்க்குாிய மறத்தீயின் ெவம்ைம மிக என்ப  அவர் 
க த்தாதைல யறிக. ேவண்டற் ெபா ட்டாய ெவம்ைம ெயன் ம் பண்ப யாகப் 
பிறந்த இவ் ெவவ்வ ெரன் ம் ெபயர், ெவய்யர் என வரற்பால  எ ைக ேநாக்கி 
ெவவ்வ ெரன வந்த  என்  ேகாடல் சீாி . "யா ம் நனி ெவய்யன்" (கு ந். 51) "நீ ம் 
ெவய்ைய" (அகம்.112) என் ம் வ தல் காண்க. ெவவ்வர், ேவண் யவர் என் ம் 
ெபா ட்டாய் ஈண்  நட்பரசர்ேமற் . ெதவ்வர் இ ந்தைலக்கு மிளகு உவமம். ெதவ்வர் 
இ ந்தைல உலக்ைக ெயறி மிளகின் இ த்  என மாறிக் கூட் க. உவமத் க் ேகற்பப் 
ெபா ளிடத் த் ேதாமரம் வ விக்கப்பட்ட . "ேதாமர வலத்தர்" (பதிற்.54) என் ம், 
"தண் ைட வலத்தர்" என் ம், (பதிற்.41) என் ம் ரர் கூறப்ப தல் காண்க. 
 
    ைமப  பரப் ப் ேபால, க ப் ைட வியன்கண், சீர்த்தி டன் இையந்  ழங்க என 
இைய ம். வியன்கண், ஆகுெபயரால் ரசுக் காயிற் . சீர்த்தி டன் ஒ ங்கிையந்  

ழங்க எனேவ, இ  ெவற்றி ரசு என்றவாறாம். இையய ெவன்ப  இையந்ெதனத் 
திாிந்  நின்ற . கடலகத்ேத ெசல் ம் கலங்கைளத் தாக்கித் தீங்கு ெசய்  திாிந்த 
பைகவர்கைள அக் கடலகத்ேத ெசன்  ேவற்பைடயா ெலறிந்  ெவன்றழித்தா 
னாத ன், “பனிக்கட ழந்த தான்” என்றார்; பிறாண் ம் "கடெலா ழந்த பனித் 

ைறப் பரதவ" (பதிற். 48) என்பர். கடல் கா ைளக் க ம்பிசி ைடய உழந்த தாெளன 
இையக்க. 
 
    இதனாற் கூறிய , ைமப  பரப் ப் ேபால எ த்ேத  ஏவிய வியன் 
கண்ைண ைடய ரசு ேசர்த்தி டன் ஒ ங்கு இையந்  ழங்க, அவ் ெவ த்ேத  

ழக்கங் ேகட்ட ஒன் ெமாழி மறவர், ெப ஞ் சமத்  அரசுபடக் கடந் , ெவவ்வர் 
ஒச்சம் ெப க ம், ெதவ்வர் இ ந்தைல யி த்  அழிக்க ம், ரவி ர்ந்த நின் ைடய 
பனிக் கடல் பிசி ைடய உழந்த தாள் தாவல் உய் ேமா உைரப்பாய் 
என்றவாறாயிற் . எ த் ேத , ன்ெனறிப் பைடயிைன ெயறிதல். ன்ேனறி ம் 
பக்கங்களில் ஒ ங்கி ம் ேபா டற்ற ேவண் த ன், அவற்ைறப் பைட ரர் அைன 
வ ம் ஒ கமாகச் ெசய்வ  குறித் த் தாைனத் தைலவர் பணிக்கும் உைர அவ் ரர் 
ெசவியிற் படாைமயின், அதைன ரசு ழக்கால் அறிவிக்கும் இயல்ைப, “எ த்ேத 
ேறய க ப் ைட வியன்கண்” என் ம், அம் ழக்கின் குறிப் வழி ெயா கி ெவற்றி 
ெப தலால், ெவற்றி ழக்கும் உட ென த ன், “வியன்கண் வலம்ப  சீர்த்தி 
ஒ ங்குட னிையந் ” என் ம் கூறினார். எ த்ேதறி ெயறி ம் குறிப் , ரசிைன 

ழக்கும் க ப்பினால் ெதாிவிக்கப்ப வ  பற்றி, “எ த்ேத ேறய க ப் ” எனக் 
க ப்பின்ேம ேலற்றினார்; “எ த்ேத ேறய க ப் ைட யதி ம்” (பதிற். 84) எனப் 
பிற ம் கூ தல் காண்க. க ப் , ரசைற ம் கு ந்த . 
 
    ஆர்ப்  இைடயறாைம பற்றி, “ைவகார்ப் ” என்றார்; “ைவகு னல்” (அகம். 116) 
என்றாற் ேபால. ைம, க ைம. இனிப் பைழய ைரகாரர், “ைவ கார்ப் , ஒ கா ம் 
இைடயறா  தங்கின ஆரவாரம்” என் ம், “ைமப  பரப் , கடற்பரப் ” என் ம் 
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“கா ைள ெயன்ற , காற்றாேன ைளதைல ைடய ெவன்றவா ; உைளதல், 
வி ப தல்” என் ம் கூ வர். 
 
    வ த்தப் ெபா ட்டாய தா ெவன் ம் உாிச்ெசால் தாவ லனப் ெபயராயிற் . “தாவ 

ய் ேமா ெவன்ற , வ த்தத்தினின்  நீங்குேமா என்றவா ” என் ம், 
“தாெவன் ம் உாிச்ெசால் ெதாழிற் ெபயர்ப்பட் த் தாவெலன நின்ற ” என் ம் 
பைழய ைர கூ ம். 
 
    இ கா ம் கூறிய , வைசயில் ெந ந்தைக, இைளயர் யாழ் ெபா ப்ப, ைகவல் 
இைளயர் கலப்ைபயராய்க் கட ட் பழிச்ச, அத்தம் ஒன்றிரண்டல, பல கழிந்  
நின்ைனக் காண்கு வந்திசின்; எ த்ேத ேறய க ப் ைட வியன்கண் சீர்த்தி டன் 
ஒ ங்கிையந்  ழங்க, ஒன்  ெமாழி மறவர் சமத்தில், அரசுபடக் கடந் , ெவவ்வர் 
ஒச்சம் ெப க ம், ெதவ்வர் இ ந்தைல இ த் தழிக்க ம், ரவி ர்ந்த நின் ைடய, 
பனிக் கடல் பிசி ைடய ழந்த தாள் தாவ ய் ேமா, கூ க என க்க. 
 
    “இதனாற் ெசால் ய ; அவன் ெவன்றிச் சிறப் க் கூறியவாறாயிற் . நின் 
கட ழந்த தாள் தாவ ய் ேமா ெவன்றதனாற் காட்சி வாழ்த்தாயிற் ”. 
-----------   
 
    5.2. தசும்  ளங்கி க்ைக 
    42 
        இ ம்பனம் ைடய ைக வான்கழல் 
        மீன்ேறார் ெகாட்பிற் பனிக்கய ழ்கிச் 
        சிரல் ெபயர்ந்தன்ன ெந வள் சி 
        ெந வசி பரந்த வ வாழ் மார்பின் 
        5 அம் ேச டம்பினர் *ேநர்ந்த்ேதா ரல்ல   5 
        அன்ேனார் ெப ம நன் தல் கணவ 
        அண்னல் யாைன ய ேபார்க் குட் வ 
        ைமந் ைட நல்லமர்க் கடந்  வலந்தாீ இ 
        10 இஞ்சி  விராய ைபந்தார் ட் ச் 
        சாந் றத் ெதறிந்த தசும் ளங் கி க்ைகத் 10 
        தீஞ்ேச  விைளந்த மணிநிற மட்டம் 
        ஓம்பா ைகயின் வண்மகிழ் சுரந்  
        ேகா யர் ெப ங்கிைள வாழ வா யல் 
        15 உைளயவர் க மாப் ெபாழிந்தைவ ெயண்ணின்  15 
        மன்பைத ம ள வரசுபடக் கடந்  
        ந் விைன ெயதிர்வரப் ெப தல் காணியர் 
        ஒளி நிைல யர்ம ப் ேபந்திய களி ர்ந்  
        மான ைமந்தேரா  மன்ன ேரத்தநின் 
        20 ேதெரா  சுற்ற லகுடன் ய  20 
        மாயி ந் ெதண்கடன் ம திைரப் ெபளவத்  
        ெவண்டைலக் கு உப்பிசி ைடயத் 
        தண்பல வ உம் ணாியிற் பலேவ. 
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    ------------- 
    * ேசர்ந்ேதா ரல்லெதன் ம் பாடம். 
 
    ைற: ெசந் ைறப் பாடாண் பாட் . 
    வண்ண ம் க்கும் அ . 
    ெபயர்: தசும் ளங் கி க்ைக. 
 
    1-8. இ ம்பனம் ைடயல் ......குட் வ. 
 
    உைர: இ ம்பனம் ைடயல் - காிய பனந்ேதாட்டாலாகிய மாைல ம்; ஈைக 
வான்கழல்- ெபான்னாற் ெசய்த ெபாிய ரக் கழ ைடயராய்; மீன்ேதர் ெகாட்பின் - 
மீைனப் பி க்கும் சூழ்ச்சியால்; சிரல் பனிக்கயம் ழ்கிப் ெபயர்ந்தன்ன - சிரற் பறைவ 
குளிர்ந்த குளத் ட் பாய்ந்  ழ்கி ேமேல ெய கின்ற காலத்  அதன் வாயலைக 
ெயாப்ப; ெந வள் சி - மார்பிற் ண்கைளத் ைதக்குங் காலத்  அப் ண்ணின் 
கு தியாேல ழ்கி மைறந்ெத கின்ற ெந ய ெவண்ைமயான சியினாலாகிய; ெந  
வசி - நீண்ட த ம் ம்; பரந்த வ வாழ் மார்பின் - பரந்த வ ம் ெபா ந்திய 
மார்பிைன ம்; அம்  ேசர் உடம்பினர் ேநர்ந்ேதார் அல்ல  - அம் களால் ண்பட்ட 

டம்பிைன  ைடயராய்ப் ெபார வந்தாேரா  ம்ைப சூ ப் ெபா வதல்ல  
அன்னரல் லாத பிற டன்; ம்ைப சூடா  மைலந்த மாட்சி - ம்ைப சூடாமல் 

றக்கணித் ப் ேபாய்ப் ேபா டற் ம் ேபார் மாட்சி  ைடயராகிய; அன்ேனார் 
ெப ம - அத்தைகய ய சான்ேறார்க் குத் தைலவேன; நன் தல் கணவ - நல்ல 
ெநற்றிைய ைடய இளங்ேகா ேவண்மாட்குக் கணவேன; அண்ணல் யாைன அ  
ேபார்க் குட் வ - ெபாிய யாைனகைள ம் ெவல் கின்ற ேபாைர  ைடய 
ெசங்குட் வேன. எ- . 
 
    ைடய ம் கழ ம் மாட்சி  ைடய அன்ேனார் என இையக்க. வசி ம் வ ம் 
வாழ்கின்ற மார்பிைன ம் உடம்பிைன  ைடயராய் ேநர்ந் ேதார் என் இைய ம். 

ைடயல், மாைல, ஈைக, ெபான். "ஈைக வான் கழல்"(பதிற்.38) என்  பிற ம் கூ தல் 
காண்க "ஈைகயங் கழற்கால் இ ம்பனம் ைடயல்" ( றம். 99) என் ஔைவயார் 
கூ வர். மீன் பி க்கும் சிச்சி ப் பறைவ தன் அலைகக் கீழ் நாட் க்ெகாண்  நீர்குகுட் 
பாய்ந்  ழ்கி மைறந்  அலைக ேமேனாக்கி நி த்தி ெவளி ேய வ , ரர் மார்பிற் 
கிழிந்த ண்ைணத் ைதக்கும் ஊசிக்கு உவமம். இ  வ ம் ெதாழில் விைர ம் 
பற்றியெதன்க. வசி, த ம் ; வ , ண் ஆறியதனால் உண்டாய . உடம்பினர், 

ற்ெறச்சம். ேநர்ந்ேதாரல்ல  என எதிர்மைற வாய்ப்பாட்டாற் கூறிய , வி ப் ண் 
பட்டாேரா டன்றிப் பிறேரா  ெபாரற்கு வி ம்பாத மறமிகுதிைய யாப் த்தற்கு. 

ம்ைப சூடாத மாட்சி ெயன்னா , ம்ைப சூடா  மைலந்த மாட்சி ெயன்றதனால், 
வி ப் ண்பட்டாெரா  ெபா வதன்றிப் பிறர் எதிர்ந்த வழி றின்ெறனத் ம்ைப 
சூடா , அவைரப் றக்கணித் ெதா க்கி, ஒத்தாெரா  ெபா த சிறப் த் ேதான்ற, 
"மைலந்த மாட்சி அன்ேனார்" என்றார். அம் , ஆகு 
    ெபயர். 
 
    இனிப் பைழய ைரக்காரர், "கயம் ழ்கிச் சிரல் ெபயர்ந்தன்ன ெந  ெவள் சி 
ெயன்ற , கயத்திேல ழ்கிச் சிரல் எ கின்ற காலத்  அதன் வாயலைக ெயாக்கப் 

ண்கைள இைழ ெகாள்கின்ற காலத்  அப் ண்ணின் உதிரத்திேல மைறந்ெத கின்ற 



 52

சி ெயன்றவா ” ெயன் ம், “இனி ெந ெவள் சிைய ெநட்ைட ெயன்பேதார் 
க வி ெயன்பா ள” ெரன் ம், “அம் ேசர் உடம்பினர்ச் ேசர்ந்ேதாரல்ல  ம்ைப 
சூடா  மைலந்த மாட்சி ெயன்ற , அரசன் ராில் அம் ேசர் உடம்பினராய்த் 
தம்ேமா  ரெமாத்தாேரா டல்லா  ேபார் குறித்தார் தம்ேமா  ம்ைப சூடாமல் 
மா பட்ட மாட்சிைய ைடயவ ெரன்றவா” ெறன் ம் கூ வர். இவ் வா  கூறற்குக் 
காரணம், அம் ேச டம்பினர்ச் ேசர்ந்ேதா” ெரன்  பாடங் ெகாண்டெதன அறிக. 
ெசங்குட் வன் மைனவிைய இளங்ேகா வ கள் இளங்ேகா ேவண்மாெளன் 
றாராக ன், நன் த ெலன்றதற்கு இவ் வா  கூறப்பட்ட , “இளங்ேகா ேவண்மா ட 
னி ந்த ளி” (சிலப். 25: 5) என வ தல் காண்க. அன்ேனாெரன்ற  அவ்வியல்பிைன 

ைடய ரச் சான்ேறார் என் ம் சுட்  மாத்திைரயாய் நின்ற . 
 
    9-15. ைமந் ைட....................எண்ணின். 
 
    உைர: ைமந் ைட நல்லமர் கடந்  - பைகவர  வ  ைடந்  ெக தற் ேக வாகிய 
நல்ல ேபாைர வஞ்சியா  எதிர் நின்  ெசய் ; வலம் தாீஇ – ெவற்றிையத் தந் ; இஞ்சி 

 விராய ைபந்தார் ட்  – இஞ்சி ம் நறிய ேபா ம் விரவத் ெதா த்த பசிய மாைல 
யணிந் ; றத்  சாந்  எறிந்த தசும்  – றத்ேத சந்தனம் சப்ெபற்ற கட்குடங்கள்; 

ளங்கு இ க்ைக – அைச கின்ற இ க்ைககளில் ைவத் ; தீஞ்ேச  விைளந்த மணிநிற 
மட் டம் – அவற்றில் நிைறந்த தீவிய சுைவ நிைறந்த நீலமணி ேபா ம் கள்ளிைன; 
ஓம்பா ஈைகயின் – தனக்ெகனச் சிறி ம் க தா  ஈ ம் இயல்பினால்; வண்மகிழ் சுரந்  
– மிக்க மகிழ்சியிைன ரர்க் கும் ேபார்க்களம் பா ம் ெபா நர் பாணர் 

த ேயார்க்கும் அளித் ; ேகா யர் ெப ங்கிைள வாழ – கூத்தர  ெபாிய சுற்றம் 
உவக்கும் ப யாக; ெபாழிந்தைவ – வழங்கப்பட்டனவாகிய, ஆ  இயல் உைளயவிர் 
க மா – அைச ம் இயல்பிைன ைடய தைலயாட்ட மணிந்  விளங்கும் குதிைரகைள; 
எண்ணின் – எண்ண ற்றால் 
    எ- . 
 
    வலம் தாீஇ, மகிழ் சுரந் , ெபாழிந்தைவயாகிய க மா எண்ணின் என இையக்க, 
ைமந் , வன்ைம. தம்ேமா ெடாத்த வன்ைம ம் பைட ம் ஆற்ற ம் உைடயாேரா  
ெசய் ம் ேபாேர அவரவ ம் தம் கைழ நி த்தற்குாிய நல ைடைமயின் “நல்லமர்” 
என்றார். ைமந் , ஈண் ப் பைகவர்ேமல் நின்ற . ைமந் ைட அமர் என்ற , 
“மத ைட ேநான்றா” ( கு.4.) ெளன் ழிப்ேபால நின்ற . 
 
    ேபா டற் ம் சான்ேறார்க்கு ெமய்ம்மைறயாய் நின்  ெபா  ெவற்றி 
ெபற்றானாக ன், “வலம்தாீஇ” என்றார். பைகவேரா  ெபா மிடத்  ந  நிற்கும் 
ெவற்றியிைனப் பைகவர்க்கன்றித் தமக்ேக ாித்தாமா  ெபா  ேகாட ன் “தாீஇ” 
ெயன்றாெரன் மாம். ேச , சுைவ; “தைகெசய் தீஞ் ேசற் றின்னீர்ப் பசுங்காய்” 
(ம ைர. 400) என்  பிற ம் கூ தல் காண்க. கட்குடத்தின் க த்தில் இஞ்சி ம் நறிய 

ம் கலந்  ெதா த்த மாைல ையக் கட் , றத்ேத சந்தனத்ைதப் சி, குடம் 
அைச மிடத்  அதற் ேகற்ப இடந் தந்  நிற்கும் இ க்ைகயில் ைவத் , கள்ைள நிரப்பி, 
உண் பாைர நிைரயாக அமர்வித்  வழங்குப. கள் ண்பார் களிப்பிைன மாற்ற 
இஞ்சிையத் தின்  வின் மணம் ேதர்வராதலால், “இஞ்சி  விராய ைபந் தார் ட் ” 
ெயன்றார். றத்ேத சாந்ெதறித ம் ந மணங் குறித்ேதயா கும். பைழய ைரகார ம், 



 53

“ம  கர் ழி இைடயிைடக் கறித்  இன் தற் ெபா ட்  இஞ்சி ம், ேமாந்  
இன் தற் ெபா ட் ப் மாக விரவித் ெதா த்த மாைலயிைனப் ட் , அவ்வா  
பயன்ேகாடற்குச் சாந் ம் றத்ெதறிந்த என்றவா ,” என்பர். “தசும்  ளங்கி க்ைக 
ெயன் ற  தன் களிப்  மிகுதியால் தன்ைன ண்டா டல்ேபால அத்தசும்பி ந்  
ஆ ப்ப யான இ ப்ெபன்றவா ” என் ம், “இச்சிறப்பான் இதற்குத் தசும்  

ளங்கி க்ைக ெயன்  ெபயராயிற் ” என் ம் பைழய ைர கூ ம். கள் நிரம்பிய 
குடங்கள் களிப்ேபறிய வழி அைசவ ம் சீ  வ ம் உண்ெடன் ம், அைச ங்கால் 
இ க்ைகயி னின்  உ ண்ெடாழி யாைமப் ெபா ட்  இ க்ைகக ம் அதற்ேகற்ப 
அைமந்தி க்கு ெமன் ம் கள் விற்ேபா ம் உண்ேபா ம் கூ வர். மட் , கள்; அ  
மட்ட ெமன வந்த . கள்ளின் ெதளி  நீலமணியின் நிறம் ெப தலால், “மணி நிற 
மட்டம்” எனப்பட்ட . ெபாி ண்  மகிழ் சிறக்கு மள  கள்ளிைன வழங்கிய  
ேதான்ற, “வண்மகிழ் சுரந் ” என் ம், ஈத் வக்கும் ேபாின் பத்தால் தனக்ெகன 
ேவாம்பாைம கண் , “ஓம்பா ைகயின்” என் ம் கூறினார். இவ்வாேற அதியமான் 
ஓம்பாவிைகயின் வண்மகிழ் சுரந்த ெசய்திைய, ஒளைவயார், “சிறியகட் ெபறிேன 
ெயமக்கீ  மன்ேன, ெபாிய கட் ெபறிேன, யாம்பாடத் தான்மகிழ்ந் ண் மன்ேன” 
( றம். 235) என்  கூ தல் காண்க. 
 
    இனி, மணிநிற மட்டத்ைத நல்குவேதா டைமயா  வளவிய ெசல்வம் தந்  மகிழ் 
சுரந் , ேகா யர் கிைள வாழக் க மாப் ெபாழிந்தாெனன் ைரத்த  ெமான் . இ  
பைழய ைரகாரர்க்கும் க த்தாதைல, “மட்டத்திைன ம் வளவிய மகிழ்ச்சியிைன ம் 
சுரந்  என இரண்டாக ைரத்த மாம்” என்பதனா லறிக. 
 
    இனி, ெசங்குட் வன் தன் ரர்க்கு வல ம், ெபா நர் பாணர் தலாயினார்க்கு 
மணிநிற மட்ட ம், ேகா யர்க்குக் க மா ம் வழங்கினா ெனன்  உைரப்பி  
மைம ம். 
 
    16-23. மன்பைத ம ள..........பலேவ. 
 
    உைர: மன்பைத ம ள அரசு படக் கடந்  – கா ம் மக்கள் வியப்ெபய் ம் 
வண்ணம் பைகயரசைர ெவன்றைமயின்; ந்  விைன எதிர்வரப் ெப தல் காணியர் – 

ன்ேனறிச் ெசய் ம் ேபார் விைன இல்லாைமயால் அஃ  எதிர்வரப் ெப வைத 
விைழந்தவராய்; நின் ேதெரா  சுற்றம் – நின் ேதர் ர ம் ஏைன ர ம்; உலகுடன் 

ய - நிலெமல்லாம் பரந்  ெந ங்கி நிற்ப; ஒளி  நிைல உயர் ம ப்  ஏந்திய களி 
ர்ந்  - விளங்குகின்ற நிைலயிைன ைடய உயர்ந்த ம ப் க்கைள ேயந்திய 

யாைனேமல் இவர்ந்  ெசல் ம்; மான ைமந்தெரா  மன்னர் ஏத்த - மான ைடய 
ர ம் ேவந்த ம் அஞ்சி ஏத்திப் பாராட்ட; மா யி ந் ெதண் கடல் - ெபாிய காிய 

ெதளிந்த கட ன ; ம  திைரப் ெபௗவத்  - மிக்க திைரகைள ைடய நீர்ப் பரப்பிேல; 
ெவண் தைலக் கு உப் பிசிர் உைடய - ெவள்ளிய ைரயாகிய தைல நிறம் ெபா ந்திய 
சி  சி  திவைலகளாக ைடந்  ெகட; தண் பல வ உம் - தண்ணிய பலவாய் 
ேமன்ேமல் வ ம்; ணாியிற் பல - அைலகளி ம் பலவாகும் எ- . 
 
    ந்  விைன ெயதிர் வரப் ெப தல் காணியர் ேதெரா  சுற்றம் உலகுடன் ய, 
அ கண் , களி ர்ந்  ெசல் ம் ைமந்தெரா  மன்னர் அஞ்சி ஏத்த, நீ பிறக்ேகாட் ய 
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ெதண்கடல் ெபௗவத் , பிசி ைடய, வ உம் ணாியி ம் பலவாம் என இையத்  
க்க. 

 
    இதனாற் ெசால் ய , மன்பைத ம ளப் பைகயரசுகைள வஞ்சியா  ெபா  
ெவல் ம் மாண்பினால், ேபார் ெப வ  இல்லாைமயால், அ  ெப தற்கு நின் 
பைட ரர் நாெடங்கும் பரந்  ெந ங்க, அவர் க த் தறிந் தஞ்சும் ேவந்த ம் பிற ம் 
நின் அ ள் நா  ேயத்த, நீ ெவற்பைட ெகாண்  கடல்பிறக் ேகாட் ைன ெயன் ம், நீ 
வழங்கிய மாக்கைள ெயண் ணின் அைவ அக் கட டத் தைலயி ம் பலவாம் என் ம் 
கூறியவாறாம். 
 
    தன்ெனா  ெபார வந்த ேவந்தர் ெசய் ம் சூழ்ச்சி யைனத் ம் னித் தறிந்  அற 
ெநறிேய நின்  ேபா டற்றி ெவன்றி ெயய் வ  காணின் மக்கட்கு வியப் ண்டாதல் 
இயல்பாதலால், "மன்பைத ம ள அரசுபடக் கடந் " என்றார். கடந்  என் ம் 
விைனெயச்சம் காரணப்ெபா ட் , ேவந்தன் கட ற் ேபார் ெசய்வான் ெசன்றானாக 
நிலத்ேத நின்ற ரர், அற்றமறிந்  பைகயரசர் தாக்காைமக் காப்பார் நா  ற் ம் 
ெந ங்கிப் பரந்தவர், ேபார் ெபறாைமயால் ெவறிெகாண்  அதைன நா வாராய்க் 
காணப்பட்டைமயின், " ந் விைன ெயதிர்வரப் ெப தல் காணியர் ேதெரா  சுற்றம் 
உலகுடன் ய" என்றார். ய, ெந ங்க. 
 
    உயர்ந்த களி ர்ந்  ெசல் ம் ெசல்வ ம் ெப ைம ைடய ர ைமந்த ம் 
சிற்றரச ம் குட் வன  ஆண்ைம ம் ெவற்றி ம் வியந்  பாராட் வ  ேதான்ற, 
"மான ைமந்தெரா  மன்ன ேரத்த" என்றார். பிறர்பால் காணப்ப ம் ஆண்ைம த ய 
நலங்கண்டவழிப் பாராட் வ  மான ைடய மக்கட்கு மாண்பாதல் பற்றி, "மான 
ைமந்தெரா  மன்னர்" எனச் சிறப்பித் ைரத்தார் என அறிக. 
 
    வில் ம் வா ம் ேவ ம் ெகாண்  ெபா ம் காலாட்களில் பலர் ேவந்த டன் 
கட ற் ேசறலால், ஏைனத் ேதர், யாைன, குதிைர த ய பைட ெச த் ம் ரர் நா  
காத்த ல் ஈ பட்டைம ேதான்ற, "ேதெரா  சுற்றம் உலகுடன் ய" என்றார். 
    ஏத்த, ய என நின்ற விைனெயச்சங்கைள நீ பிறக்ேகாட் ய என 
    ஒ ெசால் வ வித்  க்க. 
 
    இனி, அரசுபடக் கடந்  என் ழி, அரசு, கடலகத்ேத யி ந்  ெகாண்  கு ம்  
ெசய்த பைகயரச ெரன் ம், அவைர ெவன்  மீ ம் ெசய்திைய “ ந்  விைன” 
ெயன் ம், அக்காைல அவைன ெயதிர்ெகாள் ம் ெபா ட் க் கடற்கைரக்கண் 
வந்தி ந்த ேவந்த ம் ைமந்த ம் ஏத்த, அவேனா  ஒப்பத் ேதேரறி டன்வ ம் 
அரசியற் சுற்றத்தா ம் ஏைனச் சான்ேறா ம் ெமாய்த்  நின்றைத “ ய” என் ம் 
கூற மாம். இவ்வா  கூ மிடத்  ய ெவன்ப  ெபயெரச்சம். உலகு, 
சான்ேறார்ேமற் . 
 
    ெபளவம், ஈண்  நீர்ப்பரப்பின்ேமற் , பலவாய் ெந ங்கித் திைரத்  வ த ன், 

ைர பிசிராக ைடவ  ேதான்ற, “ெவண்டைலக் கு உப் பிசி ைடய” என்றார். 
ணாி, அைலகள். கடற்ேபார் ெசய்  ெபற்ற ெவன்றிையப் பாராட் ப் பா  யா  

மகிழ்வ  குறித் , ேகா யர்க்கு அக் கட ற் ேபாந்த குதிைரகைளேய வழங்கினா 
ெனன்றற்கு, கட ற் ணாிெயா  உறழ்ந்  கூறினார்ேபா ம், “நீாின் வந்த நிமிர்பாிப் 
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ரவி ம்” (பட்  185) என்  சான்ேறார் கூ தலால், கடற்கப்பா ள்ள 
நா களி ந்  கலங்க ற் குதிைரகள் ெகாணரப்பட்டைம யறியலாம். 
 
    இனி, பைழய ைரகாரர், “மன்னர் ஏத்தக் களி ர்ந்  என த்  அதைனக் 
களி ர ெவனத் திாித்  ய ெவன் ம் விைனெயா  க்க” என்பர். எனேவ, 
“ ந் விைன எதிர்வரப் ெப தல் காணியர்” என் பைதப் ெபயராக்கி, காண்பவர் 
களிற்றிைன ர, ேதெரா  சுற்றம் உல குடன் ய என் ைரக்குமா  ெப ம். 
 
    இ கா ம் கூறிய , ெப ம, கணவ, குட் வ, வலம் தாீஇ, மகிழ் சுரந்  
ெபாழிந்தைவயாகிய க மா எண்ணின், ந் விைன ெயதிர்வரப் ெப தல் காணியர், 
நின் ேதெரா  சுற்றம் உலகுடன் ய, களி ர்ந்  ெசல் ம் ைமந்தெரா  மன்ன ேரத்த, 
நீ பிறேகாட் ய ெதண்கடற் ெபளவத்  வ உம் ணாியிற் பலவாம் என்பதாம். 
 
    “இதனாற் ெசால் ய : அவன் ெகாைடச்சிறப் ம் ெவன்றிச்சிறப் ம் 
    உடன்கூறியவாறாயிற் .” 
-----------   
 
    5.3. ஏறா ேவணி 
    43 
        கவாி ச்சிக் கார்விாி கூந்தல் 
        ஊசன் ேமவற் ேசயிைழ மகளிர் 
        உரல்ேபாற் ெப ங்கா லங்குவாண் ம ப்பிற் 
        ெப ங்ைக மதமாப் குதாி னவற் ள் 
        வி ந்தின் ழ்பி  ெயண்  ைறெபறாஅக்  5 
        கட  ணிைலஇய கல்ேலாங்கு ெந வைர 
        வடதிைச ெயல்ைல யிமய மாகத் 
        ெதன்னங் குமாிெயா டாயிைட யரசர் 
        ரசுைடப் ெப ஞ்சமம் தைதய வார்ப்ெபழச் 
        ெசால்பல நாட்ைடத் ெதால்கவி வழித்த  10 
        ேபார  தாைனப் ெபாலந்தார்க் குட் வ 
        இ ம்பைண திரங்கப் ெப ம்ெபய ெலாளிப்பக் 
        குன் வறங் கூரச் சுடர்சினந் திகழ 
        அ வி யற்ற ெப வறற் காைல ம் 
        அ ஞ்ெசலற் ேபராற் றி ங்கைர ைடத் க்  15 
        க ேயார் ட் நர் க க்ைக மைலய 
        வைரவி லதிர்சிைல ழங்கிப் ெபயல்சிறந் 
        தார்க  வானந் தளிெசாாிந் தாஅங் 
        கு வ ரார ேவாம்பா ண்  
        நைகவ ரார நன்கலஞ் சிதறி  20 
        ஆ சிைற ய த்த நரம் ேச ாின்குரற் 
        பா  விற யர் பல்பி  ெப க 
        ய்  வாைக ண்ெகா  ழிைஞ 
        ெவன்றி ேமவ ெக  சிறப்பிற் 
        ெகாண்  மள்ளர் ெகால்களி  ெப க  25 
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        மன்றம் படர்ந்  ம குசிைறப் க்குக் 
        கண்  ண்ேகால் ெகாண் களம் வாழ்த் ம் 
        அகலவன் ெப க மாேவ ெயன் ம் 
        இகல்விைன ேமவைல யாக ற் பைகவ ம் 
        தாங்கா  கழ்ந்த ங்குெகாைள ழவின்  30 
        ெதாைலயாக் கற்பநின் னிைலகண் குேம 
        நிணஞ்சு  ைகெயா  கனல்சினந் தவிரா  
        நிரம்பகல் பறிய ேவறா ேவணி 
        நிைறந்  ெந திராத் தகம்பின் வயிாியர் 
        உண்ெடனத் தவா அக் கள்ளின் 
        வண்ைக ேவந்ேதநின் க மகி ழாேன. 36 
 
    ைற: இயன்ெமாழி வாழ்த் . 
    வண்ண ம் க்கும் அ . 
    ெபயர்: ஏறா ேவணி. 
 
    1-11 கவாி ச்சி.........குட் வ 
 
    உைர: கவாி ச்சி-கவாிமான் மயிர் கலந்  த்த ெகாண்ைடயிைன ம்; கார் விாி 
கூந்தல்-காிய ேமகம்ேபான்ற கூந்தைல ம்; ஊசல் ேமவல்-ஊசலாட்  வி ப்பத்ைத ம்; 
ேசயிைழ மகளிர்-ெசவ்விய இைழகைள ைடய மகளிர்; உரல் ேபால் ெப ங்கால்-
உரல் ேபான்ற ெபாிய கா ம்; இலங்கு வாள் ம ப்பின்-விளங்குகின்ற ஒளி ெபா ந்திய 
ெகாம் ம்; ெப ங் ைக-ெபாிய ைக ம்; மத மா-மத ைடய யாைனகள்; கு தாின்-
தாம் இ க்கும காட்டகத்ேத குமாயின்; அவற் ள்-அவ் யாைனகளிைடேய; 
வி ந்தின் ழ் பி - தியவாய் வந்  களி களால் வி ம்பப்பட்  வ ம் 
பி யாைனகைளேய வைரந் ; எண் ைற ெபறா-எண்ண ற்  அப் பி களின் 
ெதாைக எண்ணிக்ைகக் கடங்காைமயால் எண் ம் ைறைம ையக் ைகவி ம்; 
கட ள் நிைலய-கட ளர் தங்கும் நிைலகைள ைடய; கல் ஓங்கு ெந  வைர-
கற்களா யர்ந்த ெந ய மைல யாகிய; இமயம் வடதிைச ெயல்ைலயாக-இமயமைல 
வடக்ெகல்ைல யாக; ெதன்னம் குமாி ெயா -ெதற்ெகல்ைல குமாியாக; ஆயிைட-
அவற்றின் இைடேய ள்ள நிலத்தின் கண்; அரசர் ரசுைடப் ெப ஞ் சமம் தைதய-
பைக அரசர் ெசய் ம் ரசு ழங்கும் ெபாிய ேபார் ெக தலால்; ஆர்ப்  எழ-ெவற்றி 
யார வார ண்டாக; ெசால் பலநாட்ைட-அவ்வரசர  கழைமந்த நாட்ைட யைடந் ; 
ெதால் கவின் அழித்த-அதன் கழ்க் ேக வாகிய பைழய நலத்ைதக் ெக த் தழித்த; 
ேபார் அ  தாைன-ேபாாில் ேநர்வாைர அ தைலேய ெதாழிலாக ைடய 
தாைனயிைன ம்; ெபாலம் தார்க் குட் வ-ெபான் மாைலயிைன  ைடய குட் வேன 
எ-  
 
    மகளிர் தம் கூந்த ைடேய கவாிமாவின் மயிைர ம் ைவத்   யிட் க் 
ெகாள்பவாத ன், "கவாி ச்சி" ெயன்றார். கார் விாி கூந்தல் என்றதற்குக் காிதாய் 
விாிந்த கூந்தல் என் மாம். ச்சி, ெகாண்ைட . " வர த்த கள  ச்சி" 
( கு 1-26) என வ தல் காண்க. இம் மகளிர் தம் காிய கூந்தைலச் ◌ீவிக் கவாி மயி்ர் 
கலந்  ெகாண்ைடயிட் க்ெகாண் , ெசவ்விய அணிகைளப் ண் , காட் டத்ேத 
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ஊசலா  மகிழ்வ ெரன்ப  க த்தாயிற் . ேமவல், வி ப்பம்,. இனிப் பைழய ைரகாரர், 
" ச்சி, ெகாண்ைட " ெயன் ம், கவாி ச்சி ெயன்றதற்குக் "கவாிேபா ம் கூந்த 
ெலனக் கூட் க" என் ம் கூ வர். 
 
    யாைனயின் கால் உரல் ேபாற ன் "உரல்ேபாற் ெப ங்கா" ெலனப் பட்ட . 
"உரற்கால் யாைன" (கு ந் 232) என்  பிற ம் கூ ப. விண் ணிற ம் மழமழப்பால் 
ஒளி ைடைமயின், அவ் யாைனகளின் ம ப் , "இலங்குவாண் ம ப " எனச் 
சிறப்பிக்கப்பட்ட . ேவ கா களி  ந்  தியவாய் வந்  ஈண் ள்ள களி களால் 
வி ந்ேதாம்பப் ப வ  கண்  "வி ந்தின் ழ்பி " ெயன் ம், களி களால் 
காத க்கப்ப வ  ேதான்ற " ழ்பி " ெயன் ம் கூறினார். இவ் யாைனக் 
கூட்டத்ைதக் கண்ட மகளிர், நைடயால் தம்ைம ெயாத்தி க்கும் இைய பற்றி, அப் 
பி கைளேய வைரந்  எண்ண ற் , அவற்றின் ெதாைக எண் க் கடங் கப் 
ெபறாராயினர் என்பார், "அவற் ள் வி ந்தின் ழ்பி  ெயண்  ைறெபறா" 
என்றார். குதாின் என்ப  தாம் வா ம் காட்டகத்ேத குறவர் கூட்டத் க்கஞ்சிப் 

குதாைம ெபற்றாம். குறிஞ்சி மகளிர் பி கைள ெயண்ண ம், ல்ைல மகளிர் 
மான்பிைண ெயண்ண ம், பரதவர் மகளிர் கல ம் கு கு தலாயின எண்ண ம் 
இயல் . 
 
    இனிப் பைழய ைரகாரர் "வி ந்தின் ழ்பி  ெயன்ற . எண்  கின்ற மகளிர்க்கு 
வி ந்தாகி அம் மகளிர் வி ம்பிய பி  ெயன்றவா . இனிக் காட் யாைனக்கு 
வி ந்தாகிய அவ் யாைனகள் வி ம் ம் பார்ைவப் பி  ெயன்பா  ளர். பி யிைனேய 
ெயண்ணிய , தங்கள் நைடெயாப் ைம பற்றி ெயன்க. மகளிெரன் ம் எ வாய் 
ெபறா என் ம் பயனிைல ெகாண்ட . பி ய  எண்ெணன்க. எண்  ைறயாவ  
சங்கு பற்ப ள்ளிட்ட ெதாைக" என்பர். 
 
    கட ள் நிைல, னிவர்கள் இ ந்  தவம் ெசய் ம் இடங்கள். கட ள், 
ெதய்வ மாம். நிைலய ெவன் ம் குறிப் ப் ெபயெரச்சம் வைர ெயன் ம் ெபயர் 
ெகாண்ட . கட ள் நிைலய ெந வைர, கல்ேலாங்கு ெந வைர ெயன இைய ம். 
குமாிெயா , ஒ  எண் ப்ெபா ட் . 
 
    இனிப் பைழய ைரகாரர், "கல்ேலாங்கு ெந வைர யாகிய இமயம் ெதன்னங் 
குமாிெயா  வடதிைச ெயல்ைலயாக என மாறிக் கூட் க," என் ம், "எல்ைலயாக 
ெவன் ம் விைனெயச்சத்திற்கு இவ்வா  எல்ைலயான என ஒ  ெபயெரச்சச் ெசால் 
வ வித் , அப்ெபயெரச்சத்திற்கு ஆயிைட என் ழி அவ்ெவன் ம் வகர ற் ப் 
பன்ைமச் சுட் ப் ெபயைர வாக் குக" என் ம் கூ வர். 
 
    ெப ஞ்சமம் தைதய ெவன்ற , பைகயரசர் ெசய்த ெபாிய ேபார்க ைளச் சிைதத்த 
ெசயல் குறித்  நின்ற ; "மாறாைமந்தர் மா நிைல ேதய, ைரசுைடப் ெப ஞ்சமம் 
தைதய" (பதிற்.34) என்  பிற ம் கூ தல் காண்க. ெசால், கழ். இனி, இமயத் க்கும் 
குமாிக்கு மிைடேய ள்ளன ெவன்  ெசால்லப்பட்ட பல நா கைள ம் "ெசால் பல 
நா " என்றாெரனி மாம். பைழய ைரகார ம், "ெசால் பல நாெடன்ற  ஆயிைட 
அரசர் நாெடல்லாவற்ைற ம்" என்ேற கூ தல் காண்க. 
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    12-20. இ ம்பைண.............சிதறி. 
 
    உைர: ெப ம் ெபயல் ஒளிப்ப - ெபாிய மைழ ெபய்யா  ெபாய்த்தலால்; 
இ ம்பைண திரங்க - காட் டத்ேத மிக்க ங்கில் கள் வா  லர ம்; குன்  வறம் கூர 
- குன்றங்கள் பசும் ல் ம் இன்றிக் ெகட ம்; சுடர்சினம் திகழ - ஞாயிற்றின  ெவயில் 
ெவப்பம் மிக்குத் ேதான்ற ம்; அ வி யற்ற ெப வறற் காைல ம்- அ விகள் நீரற் 
ெறாழிந்த ெபாிய வற்கட காலத் ம்; அ ஞ் ெசலல் ேபரா  - கடத்தற்காிய 
ெசலவிைன ைடய ெபாிய யாற் றிேல நீர்ப்ெப க்கான ; இ ங்கைர உைடத்  - 
ெபாிய கைர கைள ைடத் க் ெகாண்  ெசல் மா ம்; க  ஏர் ட் நர் க க்ைக 
மைலய - திய ஏைரப் ட் ம் உழவர் ெகான்ைறப் ைவச்சூ க் ெகாள் மா ம்; 
ஆர்க  வானம் - நிைறந்த ழக் கத்ைத ைடய மைழ ேமகம்; வைரவில் அதிர்சிைல 

ழங்கி - பன் ைற ம் மின்னி யதிர்கின்ற இ  ழக்கத்ைதச் ெசய் ; ெபயல் சிறந்  - 
ெபய்தற்கு மிக்கு; தனி ெசாாிந்தாங்கு - மைழ நீைரப் ெபாழிந்த  ேபால எ- . 
 
    ெப ம்ெபயல் ெபாய்த்தலால் குன் களில் ெசறிந்தி க்கும் ங்கில் கள் வாட, 
ஏைனப் பசும் ல் ம் தைல காண்பாிதாய்க் ெக தலால் "குன்  வறம் கூர" என் ம், 
அக்காலத்ேத நிலம் லரக் காற் ம் ெவப்ப ற்  ெவயி ன் ெவம்ைமைய நன்கு 

லப்ப த்த ன், "சுடர் சினம் திகழ" என் ம் கூறினார். ெவப்ப மிகுதிையச் 
சினெமன்ற  இலக்கைண: குன்  வறம் கூர்ந்த வழி, அ விகள் நீரற்ெறாழிதலால் 
"அ வியற்ற ெப வறற் காைல ம்" என்றார். இக்காலத்ேத ெப ஞ் ெசல்வ ைட 
யா ம் ெகாைட ாிதற்குப் பின்னி வெரன்ப  பட நிற்ற ன், உம்ைம சிறப் . 
இக்காலத் ம் ெசங்குட் வன் ஓம்பா ைகயிைன ேமற்ெகாண் ந்ததைன இ  
வற் த்தி நிற்றல் பின் வ ம் கூற் க்களால் அறிக. 
 
    இனிப் பைழய ைரகாரர், "பைண திரங்கும் வண்ணம் ெபய ெலாளித்தலா ம், 
குன்  வறங் கூ ம் வண்ணம் சுடர் சினம் திகழ்ைக யா ம் அ வியற்றெவனக் கூட்  

ைரக்க" ெவன்பர். "கன்மிைச ேவய்வாடக் கைன கதிர் ெத தலால்" (க . 11) எனச் 
சான்ேறார் கூ  தலால், ெபயெலாளித்த ம் சுடர் சினம் திகழ்த ம் என்ற இரண் ம் 
ஒ ங்ேக ெப வறற் காைலக்கு ஏ வாய்க் ேகாடல் அைம  ெமன்க. எனி ம் 
ெபயெலாளித்த வறற் காைலேய சுடர் சினம் திகழ்தற்கும் இட ம் ஏ மாதல் 
ெதற்ெறன வறிக. "ஆர்க  வானம் தனிெசாாிந் தாங்கு" (18) என்பைத ேநாக்கின், 
ெபயெலாளித்த காலத் ப் ன்ைம ம், அ  சிறந்  ெசாாிந்த காலத்  நன்ைம ம் 
எ த்ேதா தேல ஆசிாியர் க த்தாதைல அறிக. 
 
    வானம் ெபாய்யா  மைழ ெபய்த வழி ண்டாகும் நலங்கைளக் கூ  வார், ஆ கள் 
நீர் நிரம்பப் ெப கிக் கைரகைள ைடத்  அைலத் க் ெகாண்ேடா தலால் 
கடத்தலாிதாம் நிைலைம ண்டாதல் குறித் , "அ ஞ் ெசலற் ேபராற் றி ங்கைர 

ைடத் " என்றார். ெபாிய கைர யிைன ைடத்தாயி ம் பயனின்ெறன்றற்கு, 
"இ ங்கைர" ெயன்  சிறப் பித்தார். அவ்யாண் ன் விைள  குறித்  தற்கட் ட் ம் 
ஏராதல்பற்றி, "க ேயர் ட் நர்" என்றார். இதைனப் ெபான்ேனர் ட் தல் என்  
இக்காலத்  வழங்குப. மைழக்காலத்ேத ெகான்ைற மல மாத ன், "க க்ைக மைலய" 
என்றார். உைடத்  என் ழிச் ெசல்ல என ஒ  ெசால் வ வித்  க்க. 
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    இனிப் பைழய ைரகாரர், "அ ஞ்ெசலற் ேபர் ஆ , னல் நிைறந்த ஆ ; யா  
ஆெறன ம விற் " என் ம், "கைரைய ைடத் த் தளி ெசாாிந் தாங்ெகன உைடத்தற் 
ெறாழிைல வானத்தின் ெறாழி லாக்குக" என் ம் "இந்நீர் என ஒ  ெபயர் வ வித்  
உைடக்கெவனத் திாிக்க மாம்" என் ம் "சிைல ழங்கி ெயன்ற  சிைலத்தெலா  

ழங்கி ெயன்றவா" ெறன் ம் கூ வர்,. 
 
    ெபயெலாளிப்பதால், குன்  வறம் கூர, சுடர் சினம் திகழ, அ வி யற்ற 
வறற்காைலயி ம், வானம் ேபராற் றி ங்கைர ைடத் ச் ெசல்ல ம், ஏர் ட் நர் 
க க்ைக மைலய ம் ழங்கிப் ெபயல் சிறந்  தளி ெசாாிந்தாங்கு என இைய ம். 
 
    இனி, ேபரா  என்பதைன மைலயாள நாட் ப் ேபராெறனக் ெகாண்  "அ ஞ் 
ெசலற் ேபராற் றி ங்கைர ைடத் " என்பதற்கு, "அாிய ெசலைவ ைடய ேபராற்றின் 
ெபாிய கைரைய ைடத் " என்  உைரத் , "மைழயில்லாமல் வறட்சி மிக்க காலத் ம் 
ேபரா  நீரறா  பா ம் என்றப ; இவ்வியல்  பிற நதிகள் பலவற்றிற்கு இன்ைமயின் 
அ ஞ் ெசலற் ேபரா  என்றார்" என்  டாக்டர் உ.ேவ. சாமிநாைதயர் கூ வர். 
 
    ெப வறற் காலத் ம், வானம் மைழ ெசாாிவ  ேபாலச் ெசங் 
    குட் வன் ெகாைட வழங்கும் திறம் இனிக் கூறப்ப கிற . 
 
    19-20 உ வர்..சிதறி 
 
    உைர: உ வர்-தன்ைனயைட ம் லவர்கைள; ஓம்பா  ஆர உண் -
உண்பனவற்ைற ஓம்பா  நிரம்ப ண்பித் த் தா ம் அவ ட ண் ; நைகவர் ஆர-
இன்பச் சுைவ நல்கும் பாணர் கூத்தர் தலாயினார் நிரம்பப் ெப மா ; நன் கலம் 
சிதறி-நல்ல ெபாற்கலன்கைள வைரவின்றி வழங்கி எ-  
 
    உ வர், இன்ைமயால் வா  வ பவர். பாடல் ஆடல்களால் இன் த் ம் பாணர் 
கூத்தர் தலாயினார் நைகவராத ன், உ வர் லவர் ேமற்றாதைல யறிக. அவைர 

ண்பித் த் தான் உணட ன், "உ வர் ஓம்பா  ஆர ண் " என்றார். சிதறி 
ெயன்றதனால், வைரவின்றி நல்குதல் ெபற்றாம். பாணர் தலாயினார்க்கு வழங்கும் 
வழக்குப் பிற் காலத் ம் அரசர்பால் காணப்ப கிற . பன்னிரண்டாம் ற்றாண்  

ந்த ன்றாங் குேலாத் ங்கேசாழன், "ெப ம் ல ம் அ ங் கவிஞ ம் நாப்  
நல் ைசப் பாண ம் ேகா ய ம் குயி வ ம் நா  நா  ெசன்  இரவலராய் 
இ ம்ைப நீங்கிப் ரவலராய்ப் கழ் பைடப்பப்" (S I I. Vol. V. No. 645) ெகாைட 
வழங்கிய ெசய்தி கல் ெவட் க் களால் ெதாிகிற , 
 
    21-22 ஆ  சிைற.......ெப க 
 
    உைர: ஆ  சிைற ய த்த நரம்  ேசர் இன்குரல்-ஆ  கின்ற சிைறைய ைடய 
கின்னரப் பறைவைய இைசயால் ெவன்ற யாழ் நரம்பின் இைச டன் ஒன்றாய் 
இையந்  ெசல் ம் இனிய மிடற்றால்; பா  விற யர்-பா தைல ைடய விற யர்; 
பல் பி  ெப க-பல பி யாைனகைளப் ெப க என் ம்; 
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    ஆ  சிைற, ஆகு ெபயர். பைழய ைரகாரர், "கின்னரெமன் ம் ள்ளின் இைச 
ெய கின்ற சிறகிைனத் ேதாற்பித்த யாழ் நரம்ெபன்ற வா " என் ம், இனிச்சிைற 
ெயன்றைத அந்நரம்பின் ஒ  ெயழாமற் சிைறப்ப த்தி நிற்கும் அதன் குற்ற ெமன்பா  

ளர்" என் ம் கூ வர். குரல், மிடற்றிைச. பாண க்குக் களி ம் விற க்குக் பி ம் 
ெகா த் தல் மர ,. "களி  ெப வல்சிப் பாணன்" (நற் 350) என்  பிறாண் ம் 
இவ்வாசிாியர் கூ தல் காண்க. 
 
    23-25 ய் ......ெப க. 
 
    உைர: ய் வாைக-ேமேல ய்யிைன ைடய வாைகப் ம்; ண்ெகா  
உழிைஞ- ண்ணிய ெகா யாகிய ழிைஞ ம் சூ ம்; ெவன்றி ேமவல்-ெவன்றி 
வி ப் ம்; உ ெக  சிறப்பின்-பைகவர்க்கு உட்குதைலப் பயக்கும் சிறப் ம்; ெகாண்  
மள்ளர்-பைகப் லத்ேத ெகாள்ைள யா த ைடய ரர்; ெகால் களி  ெப க-
ெகால்கின்ற களிற்றியாைனைளப் ெப க என் ம்; 
 
    ெவன்றிேய வி ம் ம் இயல்  பற்றி "ெவன்றி ேமவல்" என்றதற் ேகற்ப வாைக 
மாைல சூ ப ெவன்பார், " ய்  வாைக" யிைன ம், பைகவர   தலரணத்ைத 

ற்ற ம் ேகாட ம் ெசய்தல்பற்றி உ ெக  சிறப்பி"ைன ைடயராதலால், 
" ண்ெகா  ழிைஞ யிைன ம் எ த் ேதாதினார். பிறாண் ம் " ண்ெகா  ழிைஞ" 
(பதிற் 44) என்பர். "ெந ங் ெகா  ழிைஞப்பவெரா  மிைலந் " ( றம்77) என்  
பிற ம் கூ தலால் இவ் ழிைஞக் ெகா  ண்ணிதா ம் ெந  படர்வதா  மி த்தல் 
அறியப்ப ம். இத ைடய இைல சிறியதா யி க்குெமன்ப , "சிறியிைல ழிைஞத் 
ெதாியல் சூ " (பதிற்.63) என்பதனால விளங்கும். ர ள் உயர்ந்ேதார் ெபான்னால் 
உழிைஞப் ச் ெசய்  மாைல ெதா த் தணித ண் ; "ெபாலங்ெகா  ழிைஞயன்" 
(பதிற்.56) என வ தல் காண்க. 
 
    இனிப் பைழய ைரகாரர், "வாைக ழிைஞ ெயன்ற , வாைகைய விேல 

ைடய உழிைஞ ெயன்றவா " என் ம் "இனி வாைக ம் உழிைஞ  ெமன 
இரண்டாக்க மாம்." என் ம், "ெகாண்  ெகாள்ைள" ெயன் ம் கூ வர்,. ெகாண்  
ெப தைல ரர் வி ம் வைத "ெகாண்  ண் த் ெதாண்ைடேயார்" (ெப ம் 
பாண்.454) எனச் சான்ேறார் கூ ப. 
 
    26-29 மன்றம்...யாக ன் 
 
    உைர: கண்  ண் ேகால் ெகாண் -க க்கைள ைடய ண்ணிய ேகாைல 
ேயந்திக்ெகாண் ; மன்றம் படர்ந் -ஊர் மன்றத்ேத யி ந்  பாடற்குாிய தைலவன் 

கழ்கைள ெயண்ணி; ம கு சிைற க்கு-ெத க்களின் இ ம ங்கும் ெசன் ; களம் 
வாழ்த் ம்-தைலவன் ெபா  ெவன்ற ேபார்க்களத்ைத வாழ்த் திப் பா ம்; அகலவன் 
மா ெப க-பாணன் குதிைரகைளப் ெப க; என் ம்-என் ம் வழங்கும் ெகாைடத் 
ெதாழிைல வி ம்பி யி ப்பேத யன்றி; இகல்விைன ேமவைலயாக ன்-ேபார் 
விைனைய ம் ஒப்ப வி ம்பி யி க்கின்றா யாதலால். 
 
    உண்ணப்ப வ  உண்  ெயன் ம், ெகாள்ளப்ப வ  ெகாண்  ெயன் ம் தல் 
ேபாலக் கண்ண்ணாகத் ண் க்கப்ப வ  கண்  ெயன்  வந்த . குலத்ேதார் 
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கெழல்லாம் ெதாகுத் ெத த் ப் பா  ேவார் அகவலர் என்ப. அவர் ண்ணிய 
ேகாேலந்திக் ெகாண் வ ம் இயல்பினராதைலப் பிறாண் ம், ஆசிாியர் "யாம விரவின் 
ெந ங்கைட நின் , ேத திர் சிைமயக் குன்றம் பா ம் ண்ேகா லக நர்" (அகம்.208) 
என்  கூ தல் காண்க. இவர்கள் தற்கண் ஊர் மன்றத்ைத யைடந்  தைலவன் 

கழ்கைள ெயல்லாம் ெதாகுத் ைரத் ப் பின்னர் ெத க்களி ம் இ  ம ங்கி ம் 
ெசன்  பா வெரன்ப  ேதான்ற, "மன்றம் படர்ந்  ம கு சிைற க்குக் களம் 
வாழ்த் ம் அக நர்" என்றார். என் ம் என் ப  ேமேல "பி ெப க" (வாி.22) "ெகால் 
களி  ெப க" (வாி.25) என் ழி ம் கூட்டப்பட்ட . "என் ம் என ம் ஒ ந் ேதான்றி., 
ஒன்  வழி ைடய ெவண்ணி ட் பிாிந்ேத" (ெதால் ெசால் இைட. 46) என் ப  
ெதால்காப்பியம். ""இகல் விைன ேமவைல" ெயன்றதனால், "ெகாைட விைன ேமவல்" 
வ விக்கப்பட்ட . எச்ச ம்ைம ெதாக்கு நின்ற . அக வலர்க்குக் குதிைர ெகா ப்ப  
வழக்காதைல, "நாளீண் ய நல்லகவர்க்குத் ேதெரா  மா சிதறி"( ம ைர.223) 
என்பதனா லறிக. 
 
    இனி, பைழய ைரகாரர், " ண்ேகால் பிறப் ணர்த் ங் ேகால்"; நரம்ெபன்ப  
ெமான் " என் ம், "அகவலன் ,பா ம் பாணன்" என் ம் "என் ம் என் ழி உம்ைமைய 
இைசநிைற ம்ைம யாக்கி, அவ்ெவன்ெறன் பதைன ன்ெனண்ணி நின்ற 
வியங்ேகாட்க டன் கூட் ப் பின் அதைன இகல்விைன ேமவைல ெயன் ம்; 
விைனெயா  க்க" என் ம் கூ வர். என ெறன்பதைன இகல்விைன ேமவைல 
ெயன்பதேனா  கூட் யவழி, என்  வழங்குதல் குறித்  இகல்விைன 
ேம வாயாயிைன ெயன் ைரத் க் ெகாள்க. ேபாாிற்ெபற்ற களி , பி , மா 

த யவற்ைற ரர் தலாயினார்க்கு வழங்குதல் மர . என்  ெமன்ேற ேகாடற்கும் 
இைசந் , "இனி என்  ெமன்பதைன ன்னின்ற வியங்ேகாட்க டன் கூட்ட  
ெமான் " என்  பைழய ைரகாரர் கூ வர். " ன்னின்ற உண் , சிதறி ெயன் ம் 
எச்சங்கைள ம் ேமவைல ெயன்பதேனா  க்க" என்ப  பைழய ைர. 
 
    இனி, "ம கு சிைற" என்பதற்கு, தி  உ ேவ சாமிநாைதயர் "ம கு சிைற ெயன்ற  
ஆேராகண அவேராகணக் கிரமம் ேபான்ற ஓர் இைச ைற ேபா ம்" என்பர். 
ஆேராகண அவேராகணக் கிரம,த்ைத ஆளத்தி ெயன்பவாக ன், இதற்கு ேவ  
ெபா ள் ெகாள்ளப்பட்ட . ம கு சிைற இைசவைக யாயின், மன்றத்ேத இ ந்  
பா வ ம், ெத  விேல நடந்  பா வ மாகிய பாடல் வைக ள் ஒன்றாகக் க வ  
ெபா த்தமாம். 
 
    இவ்வகவலர் தலாயினாைரப் ரப்பேத தமக்குப் ேபாிைசயாகப் பண்ைடப் 
ெப மக்கள் க தினைமயின், இவர்கைள விதந்ேதாதினர். " ண்ேகா லக னர்ப் ரந்த 
ேபாிைசச், சினங்ெக தாைனத் தித்தன் ெவளியன்" (அகம்.152) எனச் சான்ேறார் 
கூ தல் காண்க. 
 
    29-31 பைகவ ம்...கற்ப. 
 
    உைர: பைகவ ம் தாங்கா  கழ்ந்;த-பைகவராயினா ம் தம் மனத் ெத ந்த 
வியப்பிைனத் தாங்கா  கழ்ந்  பாராட் ம்; ெதாைலயாக் கற்ப-ெகடாத கல்வி யறி  
ஒ க்கங்கைள ைடயராய் 
    எ-  
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    " ங்கு ெகாைன ழவின்" என்பதைனத் "தவாஅக் கள்ளின்" (வாி.35) என்பதேனா  
கூட் க் க மகிழ் என்றதேனா ையக்க. ேகளா ம் ேவட்ப ெமாழிவ  ெசால் 
வன்ைமயின் சிறப்பாதல் ேபால,பைகவ ராயினா ம் வியந்  பர வ  கல்வி யறி க்கு 
மாண்பாத ன், "பைகவ ம் தாங்கா  கழ்ந்த கற்ப" என்றார். ேக ல் வி ச் ெசல்வ 
ெமன்ப  பற்றி, ஈண் க் கல்வி யறி , "ெதாைலயாக்கற்" ெபனப்பட்ட . கற்றல் 
விைன கல்வி யாத ன், கற்பன கற் க் கற்றாங்ெகா கும் ஒ க்கம் கற் ெபன வறிக. 
"நிலவைர நிறீஇய நல் ைசத், ெதாைலயாக் கற்ப" (பதிற். 80) என்  பிற ம் கூ தல் 
காண்க. இ◌ினி, கற்பாவ , கல்வி ேகள்விக ளினால் ஆய ெசயற்ைக யறிவால் 
உண்ைம யறி  ய்ைம ெயய்தப் பிறக் கும் மனத்திட்பம் எனி மாம். இனிப் 
பைழய ைரகாரர், "கற்ப ெவன் ற  கல்வி ைடயாய் என்றவா ; பிறி ம் உைரப்ப" 
என்பர். 
 
    31-36 நின்நிைல..........க மகிழாேன. 
 
    உைர: வண் ைக ேவந்ேத-வளவிய ெகாைடயிைன ைடய அரேச; ங்கு ெகாைள 

ழவின்- ங்கேலாைசத்தாகிய பாட் ற்கு ஏற்ப ழங்கும் ழவிைன ம்; நிணம் சு  
ைகெயா - நிணத்ைதச் சு கின்ற ைக நாற்றத் டன்; கனல் சினம் தவி ரா - 

ெந ப்பின் ெவப்பம் நீங்காமல்; நிரம்  அகல்  அறியா ஏறா ஏணி-நிரம் த ம் 
அக த ம் இல்லாத ேகாக்கா யின் ேமல் ைவக்கப்பட் ள்ள; நிைறந்  ெந  
இராத் தசும்பின்- ெபய்த கள்ளால் நிைறந்  ெந  ேநரம் அந் நிைற  குைறயா 
தி த்தைல யறியாத குடங்களி க்கும்; வயிாியர் உண்ெடனத் தவாஅ-பாணர் 

தலாயிேனார் உண்டவழி ம் குைறயாத; கள்ளின்- கள்ளிைன ைடய; நின் க  
மகிழான்-நின் தி ேவாலக்கத் தின்கண்ேண; நின் நிைல கண் கும்-நின்ெசல்வப் 
ெப ைம ெயல்லாம் கண்ேடம் எ-  
 
    ழவிைன ம் கள்ளிைன ைடய க மகிழின்கண் நின் நிைல கண் கும் என 
இைய ம். ங்கேலாைச, மத்திம சு திைய ஆதாரமாக ைடய இைச. "மந்த 
கதிைய ைடய ஆடற்ேகற்ற ழ " "ஈண் த்" ங்கு ெகாைள ழ " என்பதற்குப் 
ெபா ளாக ைரப்பர் பைழய ைரகாரர். கள் ண்பார்க்கு நிண ம் உட ண்ண 
வழங்குபவாத ன், அ  ேதான்ற, "நிணஞ்சு  ைகெயா " என்றார். கட்குடம் 
ைவக்கும் ேகாக் கா க்கும் ஏணி ெயன்ப  ெபயராத ன், அதைன ஏைன ஏணியின் 
ேவ  ப த்த ஏறா ஏணி ெயன்றார். "ஏறா ஏணி ெயன்ற  ேகாக்கா " ெயன் ம், 
"அதைன ஏறா ஏணி ெயன்  ெவளிப்ப த்த சிறப்பான் இதற்கு ஏறா ேவணி ெயன்  
ெபயராயிற்" ெறன் ம் பைழய ைரகாரர் கூ வர். நிரம் தல், ம் ெபா ந் தல்; 
அக தல், இைடெவளி மிக விாிதல். குடமி க்குங்கால் ம் நிரம்பி யிராமல் சிறி  
இைடெவளி ளதாகக் ேகாக்கா  அைமந்தி க்குமா  ேதான்ற, "நிரம்பகல் பறியாத 
ஏறா ஏணி" என்றார். இவ் ேவறா ேவணிகள் ன்ெனல்லாம் ைக வண்  நிைலயங் 
களில் வ கட் ய தண்ணீர் ெபா ட் க் குடத்ேதாேட நி த்தப்பட் ந் தைம 
நிைனவார்க்கு "நிரம்பகல் பறியா ேவறா ேவணி"யின் வ வம் ெதளிய விளங்கும்... 
இனி, நிரம்பகல் பறியாத, நிைறந்  ெந திராத தசும்  என இையத் ைரப்பர் 
பைழய ைரகாரர். நிரம்பகல் பறியாத குடம் நிைறதல் கூ வ  ரணாத னா ம் 
நாற்ேகாண க்ேகாண வ வினவாகிய ேகாக்கா யில் ேகாளவ விற்றாய குடம் 
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இைட ெவளி யின்றி நிரம்பப் ெபா ந்த இராைம ேதான்றற்கு "நிரம் பகல் பறியா 
ேவணி" ெயன்ப  க த்தாத னா ம் அவ ைர ெபா ந்தாைம யறிக. 
 
 
    கள்ைள நிைறப்ப ம் வழங்குவ ம் ஒ ங்கு நிகழ்தல்பற்றி, "நிைறந்  ெந திராத் 
தசும் " என்றார். பைழய ைரகார ம், "உண்பார்க்கு வார்த்தலால் நிைறந்  
ெந ம்ெபா திராத ெவன்றவா " என்றார். தசும்பிைன இவ்வா  சிறப்பித்தவர், 
அதனிடத் ள்ள கள் உண்ண ண்ணக் குைறபடா  நிரப்பப்பட்டைம ேதான்ற, 
"வயிாியர் உண்ெடனத் தவாஅக் கள்ளின்" என்  சிறப்பித்தார். ைகெயா ம் சினம் 
தவிரா  தவாக் கள்ளின் என இைய ம். 
 
    ேபார  தாைனப் ெபாலந்தார்க் குட் வ, ெதாைலயாக் கற்ப, வண் ைக ேவந்ேத, 
நின்க  மகிழின்கண் நின்நிைல கண்ேடம் என மாறிக் கூட் க் ெகாள்க. "ேவந்ேத 
ெயன் ம் விளி ன் னின்ற விளிகேளா  கூ த ன் மாறாயிற் . இதனாற் 
ெசால் ய  அவன் ெசல்வ மகிழ்ச்சி கூறியவா றாயிற் ." 
------------  
 
    5.4. ேநாய்த  ேநான்ெறாைட 
    44 
        நிலம் ைடப் பன்னவார்ப் ெபா விசும்  ைட  
        வான்ேறாய் ெவல்ெகா  ேதர்மிைச டங்கப் 
        ெபாிய வாயி  மமர்கடந்  ெபற்ற 
        அாிய ெவன்னா ேதாம்பா  சிக் 
        கலஞ்ெசலச் சுரத்த லல்ல  கனவி ம்  5 
        கைளெகன வறியாக் கச  னிஞ்சத் 
        தா நைட யண்ணனிற் பா மகள் காணியர் 
        காணி  யேராநிற் கழ்ந்த யாக்ைக 
        வ  ஞ்சு ேநாய்த  ேநான்ெறாைட 
        ண்ெகா  ழிைஞ ெவல்ேபா ர ைக  10 
        1ேசண னாயி ங் ேகெளன ெமாழிந்  
        லம்ெபயர்ந் ெதாளித்த கைளயாப் சற் 
        கரண்கடா றீஇ யணங்குநிகழ்ந் தன்ன 
        ேமாகூர் மன்னன் ரசங் ெகாண்  
        ெந ெமாழி பணித்தவன் ேவம் த ற ந்   15 
        ரசுெசய ரச்சிக் களி பல ட்  
        ஒ ைக 2 ய்த்ேதாய் ெகா வில் ைபந் ணி 
        3ைவத்தைல மறந்த ய்த்தைலக் கூைக 
        கவைல கவற் ங் குராலம் பறந்தைல 
        ரசுைடத் தாயத் தரசுபல ேவாட் த்  20 
        ளங்குநீர் வியலக மாண் னி  கழிந்த 
        மன்னர் மைறத்த தாழி 
        வன்னி மன்றத்  விளங்கிய காேட. 
    ------------ 
    1 ேசேணானாயி  ேமெணன - பாட. 2 ய்த்த-பா; 3 ைவத் த்தைல - பா. 
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    ைற: ெசந் ைறப்பாண் பாட் . 
    வண்ண ம் க்கும் அ . 
    ெபயர்: ேநான்ற  ேநான்ெறாைட. 
 
    1-7 நிலம் ைடப்பன்ன...அண்ணல் 
 
    உைர: நிலம் ைடப் பன்ன ஆர்ப்ெபா  - நிலத்ைத யி ப் ப ேபான்ற 

ழக்கத் டன்; விசும்  ைட  - வானத்ைதத் தட தற்ெகன; வான் ேதாய் ெவல் 
ெகா  - வானளாவ உயர்ந்த ெவற்றிக்ெகா ; ேதர் மிைச டங்க - ேதர்மீ  நின்  
அைசய; அமர் கடந் ெபற்ற - பல ேபார்கைளச் ெசய்  ெபற்ற ெபா ள்கள்; ெபாிய 
வாயி ம் - ெப ைம ைடய வாயி ம்; அாிய என்னா - எளிதிற் ெபறற்கு அாியைவ 
என்  க தாமல்; ஓம்பா  - தனக்கு ேவண் ம் எனப் ேபணிக்ெகாள்ள ம் ெசய்யாமல்; 

சி - பிறர்க்கு நிரம்ப ம் நல்கி; கலம் ெசலச் சுரத்தல் அல்ல  - இவ்வா  பல்வைக 
அ ங் கலங்கைள மிகக் ெகா த்தலன்றி; கனவி ம் கைளக என அறியா - கனவி ம் 
பிறைர யிரந்  எனக்குற்ற இ க் கைணக் கைளய என ேவண்  யறியாத; கச  இல் 
ெநஞ்சத் - குற்றமில்லாத ெநஞ்சிைன ம்; ஆ  நைட அண்ணல் - ெவற்றியாற் பிறந்த 
ெப மித நைடயிைன ைடய அண்ணேல எ- . 
 
    ேபார் ரசின் ழக்க ம் ரர் ஆரவார ம் கலந்  நிலம் அதிர ழங்குமா  
ேதான்ற, "நிலம் ைடப் பன்ன ஆர்ப்ெபா " என்றார். குளம்பிைன ன்றி 
விைரந்ேதகும் குதிைரயின் ெசலைவ ம் பிறசான்ேறார், "நிலம்பிறக் கி வ ேபாற் 
குளம்  கைட " ( றம் 303) என்  கூ ப. ஆர்ப்ெபா  அமர்கடந்  என இையக்க. 
வானளாவிய ெகா  ஆங்கு டங்கி யைச ம் ேதாற்றத்ைத, "விசும்  ைட " என் ம், 
உயர்ச்சிைய "வான்ேறாய் ெவல் ெகா " ெயன் ம் சிறப்பித்தார். ேபாாிற் ெபற்றைவ 
ெயன்னா  "அமர்கடந்  ெபற்ற" என்றதனால், ேபாாில் வஞ்சைனயின்றி அறெநறிேய 
நின்  ெபா  எளிதாக் ெபற்றைவ ெயன்ப  ெபற்றாம். "ெவன் கலந் தாீஇயர் 
ேவண் லத் தி த் " (பதிற் 53) என்ப வாத ன், பைகப் லத்ேத அ ம் ெபா ள் 
ெப மா ம் "நன்கலம் களிற்ெறா  நண்ணா ேரந்தி, வந்  திைறெகா த்  
வணங்கினர் வழி ெமாழிந் " (அகம்.123) என்பதனால் ேதாற்ற ேவந்தர் ெபா ள் 
த மா ம் காண்க. அமர்கடந்  ெபற்றைவ ெபாியவாய வழி ம் ஈதல் 
அைம மாயி ம், அவற்றின் அ ைம ேநாக்கியவழி, அவற்ைற ேயாம்  தற்ேக 
உள்ளம் ெசல் மாத ன், அவ்வியல்  ெசங்குட் வன்பால் இல்ைல ெயன்றற்கு "அாிய 
ெவன்னா  ஓம்பா  சிக் கலஞ் ெசலச் சுரத்தல் அல்ல " என்றார். பிற ம் "அாிய 
ெவல்லாம் எளிதினிற் ெகாண் , உாிய ெவல்லா ேமாம்பா  சி" (ம ைர. 145-6) 
என்றார். கலம், மார்பணி, ஆரம், கடகம் த யன. "மார்பிற் ண்ட வயங்குகா ழாரம், 
மைடெசறி ன்ைகக் கடகெமா டீத்தனன்" றம்.150) என்  வன் பரணர் கூ தல் 
காண்க. 
 
    இனி, "கனவி ம் கைளக என வறியா" என்பதற்குக் "கனவினிடத் தாயி ம் 
எ◌்ன் ைடய ன்பத்ைத நீக்குக ெவன்  கூ தைல யறியாத" என் ைரப்பா  ளர். 
தான் பிறரால் இரக்கப்ப வதல்ல  பிறைரத் தான் இரத்தல் இன்ைம ேவந்தர்க்குச் 
சிறப்ெபனக் காக்ைக பா னியார் நச்ெசள்ைளயார். "தடக்ைக இரப்ேபார்க்குக் 
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கவிதலல்லைத யிைரஇய, மலர்பறியா ெவனக் ேகட் கு மினிேய" (பதிற். 52) என்  
உைரப் ப  ஈண்  ேநாக்கற்பால . 
 
    10-17 ண்ெகா  ழிைஞ........... ய்த்ேதாய் 
 
    உைர: ண்ெகா  ழிைஞ- ண்ணிய ெகா யாகிய உழி ைஞயின் ைவச் சூ ய; 
ெவல்ேபார் அ ைக - ெவல் கின்ற ேபாைரச் ெசய் ம் அ ைக ெயன்பான்; 
ேசணனாயி ம்- ேசணிடத்ேத இ ந்தானாயி ம்; ேகள் என ெமாழிந்  - நண்ப ெனன 
ேமற்ெகாண்  பல  மறியச் ெசால் ; லம் ெபயர்ந்  பைகவனான ேமாகூர் 
மன்ன க்கு அஞ்சித் தன் நாட் னின் ம் நீங்கி ேயா ; ஒளித்த - ஒளித் க் 
ெகாண்டதனா ண்டாகிய; கைளயாப் சற்கு - நீக்க யாத பழிப் ைரயின் 
ெபா ட் ; ேமாகூர் மன்னன் அரண்கள் - அம்ேமாகூர் மன்ன ைடய அரண் கைள; 
அணங்கு நிகழ்ந்தன்ன தா றீஇ - ெதய்வத்தால் ேக  நிகழ்ந்தாற்ேபால வ  யழித் ; 

ரசம் ெகாண்  - அவன் காவல் ரைசக் ைகப்பற்றி; ெந ெமாழி பணித்  - அவன் 
உைரத்த வஞ்சினத்ைதச் சிைதத் த் தன்ைன ம் பணிவித் ; அவன் ேவம்  தல் 
த ந்  - அவ ைடய காவல் மரமாகிய ேவம்பிைன ம் அ ேயா  ெவட்  ழ்த் ; 

ரசு ெசய ரச்சி - ரசு ெசய்தற்ேகற்பச் சி  ண்டங்களாகத் தறித் ; ஒ ைக களி  
பல ட்  ய்த்ேதாய் - வண் யிேலற்றி யாைனகைள அதைன யீர்க் கும் பக களாகப் 

ட் ச் ெச த்தியவேன எ- . 
 
    உழிைஞ, ஒ வைக ண்ணியதாய் ெந  வள ங் ெகா . "ெந ங்ெகா  

ழிைஞப்பவர்" ( றம் 76) என்  சான்ேறார் கூ தல் காண்க. 
 
    உழிைஞ சூ ய அ ைக ெயன்பதனால், ேமாகூர் மன்னன   தலரணம் ற்றி 
அதைனக் ேகாடல் குறித் ப் ேபார் ெசய்வான் ெசன் றைம ெபற்றாம். தான் ெசய்த பல 
ேபார்களி ம் ெவற்றிேய ெபற் ப் ேபாந்த ெப மிதங் காரணமாக ேமாகூர்க்குச் 
ெசன்  உழிைஞ சூ  ற் ைக யிட்டைம ேதான்ற, "ெவல் ேபார் அ ைக" ெயன்  
சிறப் பித்தார். குட் வேனா  அண்ைமயி ந்  ணர்த ம் பழக ம் இலனாய் 
ெந ஞ் ேசணிடத்ேத யி ந்தானாயி ம், அ ைக ெயன்பான் அக் குட்  வன்பால் 
உண்ைம நண்பனாதலால், ெசங்குட் வ ம், அவன் ைணைம யிைன 
ேவண்டானாயி ம் அவற்குத் ைண ெசய் ம் க த் ைடயனாய், ேமாகூர் 
மன்னெனா  ெபா வான் தான் ெபா தற்குக் காரணம் கூ  வ ேபால, 
"ேசணனாயி ம் ேகள் என ெமாழிந்தான்" என் ம், இவ் வாேற அ ைக ம் தனக்குச் 
ெசங்குட் வன் ேகண்ைமயெனன் ைரத் க் ெகாண்  ெசன் , ேமாகூர் 
மன்னெனா  ெபா  ேதாற்  ேவற் ப் லத் க் ேகா  ெயாளிந் ெகாண்டா 
ெனன்பார் " லம் ெபயர்ந் ெதாளித்த" என் ம், அஃ  அவ்வ ைகக்கு இளிவரேவ 
யன்றி, ெசங் குட் வற்குப் ெப  நாணம் பயந்தைமயின், "கைளயாப் சல்" என் ம் 
கூறினார். தம்ைமச் ேசர்ந்தார்க் குளவாகும் இளிவர கைளத் தமக்கு உளவாயினவாகக் 
க தி நாண ம், அவற்ைறப் ேபாக்கி நலம் ெசய்த ம், தைலமக்கட்குப் பண்பாதலால், 
குட் வன் ேமாகூர் மன்னன்பால் ேபார் குறித் ச் ெசல்வா னாயினெனன வறிக. 
 
    ேமாகூர் மன்னைனப் பைழயன் என்  இப்பத்தின் பதிக ம் சிலப் பதிகார ம் 
(27:124-6) கூ கின்றன. இவ ைடய ேமாகூர் நலத்ைத ஆசிாியர் மாங்கு ம தனார், 
"மைழ ெயா க்கறாஅப் பிைழயா விைள ள், பைழயன் ேமாகூர்" (ம ைர.507-8) 
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என்  கூ வர். ம  ைரக்கு வட கிழக்கில் உள்ள தி ேமாகூர் இ  ேபா ம். பைழயன் 
என்பான் ஒ வன் காவிாி பா ம் நாட் ப் ேபாஒர் என் ம் ஊாிடத்ேத யி ந்  ேசாழர் 
கீழ் வாழ்ந்தான். ேசாழர் ஒ  காலத்ேத ெகாங்கு நாட்டவைரப் பணிவிக்கக் க திப் 
ேபார் ெதா ்த்த ஞான் , அவர் ெபா ட்  இப்ேபாஒர்ப் பைழயன் அதைனச் 
ெசய்தாெனன நற்றிைண (10) கூ கின்ற . இவன் வழியினனாதல் இம் ேமாகூர்ப் 
பைழயன்பால் அ ைகக்கு ெவ ப் ம் பைகைம ம் உண்டானதால், ேமாகூைர 

ற் ைக யிட்  ஆற்றாைமயால், அ ைக லம்ெபயர்ந் ெதாளித்தான் என அறிக. 
 
    தா, வ த்தம் தா றீஇ ெயன்ற  வ த்தம் உ வித் ெதன்றவா . என்ற , 
அரண்களின் வ யழித் ச் சிைதவித்தவாறாயிற் . அணங்கு, ெதய்வம். சிறி ம் 
விலக்ெகாணா வைகயில் திடீெரன்  தாக்கி, அரண்கைள யழித்தைம ேதான்ற 
"அணங்கு நிகழ்ந்தன்ன அரண்கள் தா றீஇ" என் றார். பைகவர் விலங்கு த ய 
உயிர்களால் நிக ம் ேகட் ம் ெதய் வத்தால் நிகழ்வ  விலக்ெகாணா ைடைம 
பற்றி "அணங்கு நிகழ்ந் தன்ன" என்றார். பைழயன் ேவல் வல்லனாதல் பற்றி 
இத் ைண ம் கூறல் ேவண் ற் . 
 
    ேதாற்ற ேவந்தன  ரசிைனக் ேகாடல் பண்ைடத் தமிழ் ேவந்தர் மரபாதல்பற்றி 
" ரசங்ெகாண் " என் ம், எதிர்ந்த ேவந்தைன ஈடழித்  அவ ைரக்கும் 
வஞ்சினத்ைதப் ெபாய்ப்ப த்திப் பணியச் ெசய்தல் ேவந் தர  ரத் க்குச் 
சிறப்பாதலால், "ெந ெமாழி பணித் " என் ம் கூறி னார். பைழயன  காவல் மரம் 
ேவம்பாத ன், "ேவம்  தல் த ந் " என்றார். 
 
    இனிப் பைழய ைரகாரர், "அ ைக ெயன்பான் ேமாகூர் மன்னற் குப் பைகயாய்ச் 
ேசர க்கு நட்பா யி ப்பாேனார் கு நில மன்னன்" என் ம், "ேசணனாயி ம் 
ேகெளன ெமாழிந்ெதன்ற , அக்ேகா நீ ெசய்கின்ற வ க்கு உதவி ெசய்தற்குச் 
ேசயனாயி ம் எனக்கு அவன்தான் நட்  எனச் ெசால்  ெயன்றவா " என் ம், 
"கைளயாப் சல், ஒ வரால் மாற்றெவாண்ணாத வ த்தம்" என் ம் "அரண்கள் 
தாவிறீஇ ெயன்ற  மாற்றார் அரண்கைள அழித்தற் ெறாழிைலத் தன்பாேல வித் 
ெதன்ற வா " என் ம் கூ வர். 
 
    தான் த ந்த ேவம்பிைன இன்ன  ெசய்தாெனன்பார், " ரசு ெசய ரச்சிக் களி  
பல ட் , ஒ ைக" ய்த்தாெனன்றார். இனி, இப்பத் தின் பதிகம், "பைழயன் காக்கும் 
க ஞ்சிைன ேவம்பின், ழாைர  த மியப் பண்ணி, வா ைழ கழித்த ந ம்பல் 
ெபண் ர், பல் ங் கூந்தல் ரற்சியால், குஞ்சர ெவா ைக ட் " ய்த்தான் என்  
கூ ம். 
 
    இனிப் பைழய ைரகாரர், " ரசு ெசய ரச்சி ெயன்ற , அவ் ேவம்பிைன ரசாகச் 
ெசய் ம்ப  ற் வித் ெதன்றவா . ற்  வித்தலாவ  ஒ ைக ேயற்றலாம்ப  

ண்டங்களாகத் தறிப்பித்தல். களிெறன்ற  ேமாகூர் மன்னன் களிற்றிைன. களி  பல 
ட்  ெயன் ற , அவேன ம் யாைனகைள அவைன யவமதித் ச் சாகாட் ற்குக் 

கடாேவாபாதியாகப் ட்  ெயன்றவா . ட்  ெயன்றதற்கு, 'வா  ைழ கழித்த 
ந ம்பல் ெபண் ர், பல் ங் கூந்தல் ரற்சியால், குஞ்சர ெவா ைக ட் ' என 
இதன் பதிகத்  வந்தைமயால், அம்மகளிர்க் கூந் தல் மயிர்க் கயிற்றாற் ட்  
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ெயனக்ெகாள்க" என் ம் "ஒ ைக ய்த்த" என்  பாடங்ெகாண்  "ஒ ைக ய்த்த 
ஆ  நைட யண்ணல் என மாறிக் கூட் க" என் ம் கூ வர். 
 
    7-9 நிற்பா மகள்.......ேநான்ெறாைட. 
 
    உைர: நிற் கழ்ந்த யாக்ைக-நின்ைன ரர் பல ம கழ் தற்குப ெபா ளா யைமந்த; 

வ  ஞ்சும்-மிக்க வன்ைம ெபா ந்திய; ேநாய்த -ேநாயில்லாத; யாக்ைக 
ேநான்ெறாைட- யாக்ைகயாகிய ெபாிய உடம்ைப; நிற்பா  மகள் காணியர்- நின்ைனப் 
பா ம் பா னிேய காண்பாளாக எ-  
 
    காணி யேரா ெவன்பதற்கு "வன்னி மன்றத்  விளங்கிய கா " (வாி.23) 
என்பதேனா  கூட் ப் ெபா ள் கூறப்ப ம். தமக்கு ெமய் கு க வி ேபாற ன், 
இவன் யாக்ைகேய ரர் கழ்தற்குப் ெபா ளாயிற் ெறன்றறிக. அவர் கழ்தற்குக் 
காரணமாகிய ெமய்யின் வ க்கு யாக்ைக இடமாத ன், " வ  ஞ்சும் யாக்ைக" 
ெயன் ம், அதற்கு ேநாயின்ைம ஏ ம் பய மாய் இையந்  நிற்றலால், "ேநாய்த  
யாக்ைக" ெயன் ம் சிறப்பித்தார். கழ்வார் க ம் பாத்ெதாைட ம், த்ெதாைட ம், 
ேவரெரறி ம் அம் த்ெதாைட ம் ஏற்  வ  சிறந்  நிற்ற ன், குட்  வன் 
யாக்ைகைய "ேநான்ெறாைட" ெயன்  சிறப்பித்தனர்ேபா ம். 
 
    இனிப் பைழய ைரகாரர், "நிற் கழ்ந்த யாக்ைக ெயன்ற , நின்ைன ெயல்லா 

ர ம் கழ்தற்குக் காரணமாகிய யாக்ைக ெயன்றவா" ெறன் ம், "யாக்ைக யாகிய 
ேநான்ெறாைட ெயன்க" என் ம் 'யாக்ைகைய இங்ஙனம் சிறப்பித் க் கூறினைமயால் 
இதற்கு 'ேநாய்த  ேநான்ெறாைட' ெயன்  ெபயராயிற்" ெறன் ம் கூ வர். 
 
    17-23. ெகா வில்..........காேட. 
 
    உைர: ெகா வில் ைபந் ணி-ெகா ைம யில்லாத பசிய இைறச்சித் ண்டத்ைத; 
ைவத்தைல மறந்த ய்த்தைலக் கூைக- ைவத்த இடத்ைத மறந்ெதாழிந்த உச்சிக் 
ெகாண்ைடைய ைடய கூைகைய; கவைல கவற் ம்-கவைல வித்  வ த் ம்; 
குரால் அம் பறந்தைல-கூைகப் ெபைடகைள ைடய சு கா.ட் ேல; ரசு ைடத் 
தாயத்  அரசு பல ஓட் - ரசிைன ைடய வழிவழியாக உாிைம ற்  வ ம் அரசர் 
பலைர ெவன் ; ளங்கு நீர் விய லகம் ஆண் -அைசகின்ற கடல் சூழ்ந்த பரந்த 
நில லகத்ைத ஆட்சி ாிந் ; இனி  கழிந்த மன்னர்-தம் வாழ்நாைள இனி  
கழித்திறந்த ேவந்தைர யிட் ப் ைதக்கும்; வன்னி மன்றத்  விளங்கிய கா -வன்னி 
மரம் நிற்கும் மன்றத்தால் விளக்க ற்ற இ காட் ன்கண்; தாழி-மட்குடமான ; 
காணி யர்-நின் யாக்ைகயாகிய ேநாய்த  ேநான்ெறாைடயிைனக் காணாெதாழிவதாக 
எ-  
 
    ெகா -ெகா ைம; ெகா ப்  மாம். ெகா வில் ைபந் ணி ெயனேவ, 
ெகா ப் ைடய ணிகைள நாய் நாிகள் கவர்ந் ம் பிற ள்ளி னம் தின் ம் கழிந்தன 
ெவன்ப  ெபற்றாம். ைபந் ணி, ெகா ப்பின்றி வற்றிய பசிய உடற் ண்டங்க மாம். 
ைவத்ததைல, ைவத்தைல ெயன வந்த . ய்ேபாற ன், ெகாண்ைடையத் 

ய்ெயன்றார். "கு மிக்கூைக" (ம ைர170) என்  பிற ம் கூ ப. கவைல, வ த்தம்; 
"அவலக் கவைல ைகயா ற ங்கல்" (மணி 4-118) என்ப  மணிேமகைல. பைழய ைர 
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கார ம், "ைபந் ணிகள் ைவத்த இடம் மறந்த கூைகைய அதன் பிைட யாகிய குரால் 
கவற்  ெமன்க". என் ம், "ைவத்தைல விகாரம்" என் ம், "கவ ெலன் ம் ெபயைரத் 
தாெவன்ப  ேபால வ த்தெமன் ைரக்க. கவைல கவற்றல், வ த்தல்" என் ம் 
"பறந்தைல ெயன்ற  இ காட் ற் பிணஞ்சு  மிடத்ைத" ெயன் ம் கூ வர். 
 
    ெதான் ெதாட்  வ ம் அரசுாிைம ெபற்ெறா கிய ெப ேவந்தைர ம் 
ெபா தழித் த் தம  ஒ ெமாழிேய ைவத்  உலகாண்ட ெந  ேவந்தர் என்பார் 
" ரசுைடத் தாயத் தரசுபல ேவாட் த் ளங்குநீர் வியலக மாண்  இனி  கழிந்த 
மன்னர்" என்றார். இனி  கழிதலாவ , ேநாய் த யன ற்  ம யா  ெபா  கழ் 
நி வி மாள்வ . "ேநாற்ேறார் மன்ற தாேம கூற்றம், ேகா ற விளியார்" (அகம்61) 
என்  சான்ேறார் கூ தல் காண்க. 
 
    குரால், கூைகப்ெபைட. அைலயால் அைலப் ண்ப பற்றிக் கடைல, " ளங்குநீர்" 
என்றார். தாழி, மன்னர் இறந்தவழி அவர் உடைல மண்ணாற் ெசய்த பாைனக்குள் 
ைவத் ப் ைதப்ப  பண்ைடேயார் மர . இதைன மக்கட் டாழி ெயன் ம் 
வழங்குப. "வளவன் ேதவ லக ெமய்தின னாத ன், அன்ேனாற் கவிக்கும் கண்ணகன் 
தாழி" ( றம் 228) என வ தல் காண்க. கா  தாழி காணி யர் என த்த  ெமான் . 
வன்னி மன்றம், சுடைல ேநான்பிகள் மைடயிட் ப் பர மிடம் என்  மணிேமகைல 
கூ ம்;”சுடைல ேநான்பிகள்ஒ யா ள்ளெமா , மைட தீ 
    க்கும் வன்னி மன்றம்" (மணி 6: 86) என்ப  காண்க. பைழய 
    ைரகாரர், "வன்னி மன்ற ெமன்ற , அக்காட் ல் வன்னி மரத்ைத ைடய 
இடத்திைன" ெயன் ம், "அ தான் பிணத்ெதா  ெசன்றார் எல் லா  மி ந்  மன்  
ேபாற ன், மன்ெறனப்பட்ட " என் ம், "விளங் கிய காெடன்ற , தன் ெதாழி ல் 
விளங்கிய காெடன்றவா " என் ம் கூ வர் 
 
    இ கா ம் கூறிய , ஆ நைட யண்ணல், ஒ ைக ய்த்ேதாய், நிற் கழ்ந்த 
யாக்ைகயாகிய ேநாய்த  ேநான்ெறாைட, நிற்பா  மகள் காணியர்; வன்னி மன்றத்  
விளங்கிய காட் ன்கண் தாழி காணி யர் என்  கூட்  விைன  ெசய்க. 
 
    "இதனாற் ெசால் ய  அவைன, நீ ெந ங்காலம் வாழ்க" என 
    வாழ்த்தியவாறாயிற் . 
    --------------  
 
    5.5. ஊன் ைவ ய சில். 
    45 
        ெபாலம் ந் ம்ைபப் ெபாறிகிளர் ணிப் 
        ற்றடங் கரவி ெனா ங்கிய வம்பின் 
        ெநாசி ைட வில்  ெனாசியா ெநஞ்சிற் 
        களிெறறிந்  ாிந்த க வா ெயஃகின் 
        வி மிேயார் வன்றிய வன்க ணாட்பின்  5 
        எ  மார்பி ெனய்திய ேசரல் 
        குண் க ணகழிய மதில்பல கடந்  
        பண் ம் பண் ந்தா ள்ளழித் ண்ட 
        நா ெக  தாயத்  நனந்தைல ய ப்பத் க் 
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        கதவங் காக்குங் கைணெய  வன்ன  10 
        நிலம்ெப  திணிேதா யர ேவாச்சிப் 
        பிணம்பிறங் க வத் த் ண்ங்ைக யா ச் 
        ேசா ேவ ெறன்னா ன் ைவ ய சில் 
        ஓடாப் பீட ள்வழி யி த்  
        ள்ளி  பறியா ேவணித் ெதவ்வர்  15 
        சிைலவிைச யடக்கிய ாி ெவண்ேடால் 
        அைனய பண்பிற் றாைன மன்னர் 
        இனியா ளேராநின் ன்  மில்ைல 
        மைழெகாளக் குைறயா  னல் க நிைறயா  
        விலங்குவளி கட ந் ளங்கி ங் கமஞ்சூல்  20 
        வயங்குமணி யிைமப்பின் ேவ  
        ழங்குதிைரப் பனிக்கடன் ம த்திசி ேனாேர. 
 
    இ ம  
 
    ெபயர்: ஊன் ைவ ய சில். 
 
    1-6 ெபாலம் ........ேசரல் 
 
    உைர: ெபாலம் ந் ம்ைப-ெபான்னாற் ெசய்யப்பட்ட அழகிய ம்ைபப் ைவ ம்; 
ெபாறி கிளர் ணி-ெபாறிகள் ெபா ந்திய ணியின்கண்; ற்  அடங்கு அரவின்-

ற்றின் கண் அடங்கிய பாம் ேபால; ஒ ங்கிய அம்பின்-ஒ ங்கியி க் கின்ற 
அம் கைள ம்; ெநாசி  உைட வில் ன்-வைள தைல ைடய வில்ைல ம்; ெநாசியா 
ெநஞ்சின்-பைக த யவற்றிற்கு அஞ்சி ெயா ங்காத மனெவ ச்சிைய ம்; களி  
எறிந்  ாிந்த- களி கைளக் ெகால்வதால் னி ம ந்த; க வாய் எஃகின் - வ ப்பட்ட 
ேவைல ைடய; வி மிேயார் வன்றிய - சீாிய ரர் ெந ங்கிச் ெசய்கின்ற; 
அகன்கண் நாட்பின் - அகன்ற ேபார்க்களத்ைத ைடய; எ   மார்பின் எய்திய 
ேசரல் - பைகவர் எ வர் ப் ெபான்னாற் ெசய்த ஆரத்ைத மார்பின் கண் அணிந்த 
ேசரமானான ெசங்குட் வேன எ- . 
 
    ெபா ம் ரரணி ம் ம்ைபப்  ெபான்னாற் ெசய்யப்ப தலால், "ெபாலம் ந் 

ம்ைப" ெயன்றார். ெபாறி, த்ெதாழில் ேவைலப்பா ; இனி, தீப்ெபாறி கக்கும் 
அம் கைள ைடைமயின், ெபாறி கிளர் ணி ெயனப்பட்ட ெதன் மாம். பாம் ேபாற் 
சீறிச் ேசறல்பற்றி, அம்பிற்குப் பாம் ம், ணிக்குப் பாம் ைற ம் ற் ம் உவமமாயின. 
வில் ற்கு வைள ம் ெநஞ்சிற்கு வைளயாைம ம் சிறப்பியல்பாத ன், "ெநாசி ைட 
வில் ன் ெநாசியா ெநஞ்சின்" என்றார். எறிந்ெதன் ம் விைனெயச் சம் 
காரணப்ெபா ட் . ாிதல், ஒ த மாம்; ஆயி ம், ஒ ந்த ேவல் ஏந்தப்படாதாத ன், 

னி ம தேல ஈண் ப் ெபா ளாயிற் . க வாய், வ ; "கு தி ேயாட் க் க வாய் 
ேபாகிய திவாய் எஃகெமா " ( றம். 353) எனச் சான்ேறார் கூ தல் காண்க. 

ரர்க்குாிய சால் பைனத் ம் நிரம்பிய சான்ேறா ெரன்றதற்கு, "வி மிேயார்" என்றார். 
ஞாட்ெபன்ப  நாட்ெபன வந்த . இனி, நாட்பின் என்பதற்கு நாட்பின் கண் என 
விாித்  ஆங்கு எதிர்ந்த ேவந்தர் எ வைர ெவன்  அவர் ப் ெபான்னாற் ெசய்த 
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ஆரமணிந்த மார்  என இையப்பி  மைம ம். ம்ைப ம் அம் ம் வில் ம் ெநஞ்சும் 
எஃக ைடய வி மிேயார் என 
    இைய ம். 
 
    7-12. குண் கண்.............ஆ  
 
    உைர: குண்  கண் அகழிய மதில் பல கடந்  – ஆழ்ந்த அகழிகைள ைடய மதில்கள் 
பலவற்ைறக் ைகப்பற்றிக் கடந்  ெசன் ; உள் உண்  அழித்த - உட் குந்  
ஆங்குள்ள ெபா ள்கைளக் ெகாண்டழித்த; நா ெக  தாயத்  - நாடாட்சிக் குாியதாக 
அைமந்த; நனந்தைல அ ப்பத்  - அகன்ற உள்ளிடத்ைத ைடய அரண்களின்; கதவம் 
காக்கும் கைண எ  அன்ன - வாயிற் கத கட்கு வன்ைம ண்டாகக் காக்கும் திரண்ட 
கைணய மரத்ைத ெயாக்கும்; நிலம் ெப  திணி ேதாள் - பைகவர் நா கைளப் ெப ம் 
வ யைமந்த திண்ணிய ேதாள்கைள; உயர ஓச்சி - உயரத் க்கி சி; பிணம் பிறங்கு 
அ வத்  - பிணங்கள் குவிந்  உயர்ந்  கிடக்கும் ேபார்க்களத்திேல; பண் ம் பண் ம் 

ணங்ைக யா  - ன்ேன பல காலங்களிற் பன் ைற ணங்ைகக் கூத்திைன யா  எ-
. 

 
    அகழிய மதில் என்பதில், அகழிய என்ப  ெபயெரச்சக்குறிப் . ற மதி ம் அக 
மதி ம் எனப் பலவாத ன், "மதில் பல" என்றார். அழித் ண் ெடன்றதைன, 
உண்டழித்த என மாறி யிையக்க. உண்டல். ைகக்ேகாடல். இவ்வா  ெகாள்ளா  
உள்ளழித் ண்ட என்ேற ெகாண் , " ற்காலங்களில் தாம் உள்ேள குந்தழித்  
அவ்விடத்ேத ேசா  சைமத் ண்ட" என்பா  ளர். இக் க த் க்கு "அம் ைட யாெரயி 

ள்ளழித் ண்ட, அடாஅ வ ைக யட் மலர் மார்பன்" (பதிற் 20) என்ப  ஆதர  
த கிற . அ ப்பம், உள்ளரண். "அகநா  க்கவர் அ ப்பம் வவ்வி" (ம ைர 149) 
எனச் சான்ேறார் கூ தலால் அறிக. நாட் ன் அரசியற்கு இஃ  இன்றியைமயா 

ப்பாத ன், "நா ெக  தாயத்  அ ப்பம்" என்றார். "பைடகு  கூழைமச்சு நட்பர 
ணா ம் உைடயான் அரச ள் ஏ " (குறள். 381) என்  தி வள் வனார் கூ தல் 
காண்க. சி காப்பிற் ேபாிடத்தாதல் அர க்கு இலக்கணமாதல் பற்றி "நனந்தைல 
ய ப்பம்" என்றார். மதிற்கத களின் பின்ேன ேம ம் கீ ம் கு க்ேக கிடந்  உரம் 
தந்  நிற்ற ன், "கதவம் காக்கும் கைணெய " என்றார். இதைன ரர் ேதாட்கு 
உவமமாகக கூறினார். , பல மதிற் கத கைள ைடத் ச் ெசன்ற குட் வன் பயிற்சி 
குறித் , ” ங்ெகயிற் கதவம் காவல் ெகாண்ட, எ உ நிவந்தன்ன பேரெர ழ் 
பைணத்ேதாள்" (பதிற். 31) எனப் பிற ம் கூறினர். பைகவெரா  அறத்தாற்றிற் 
ெபா  அவர் நிலத்ைதக் ெகாள் ம் ேதாள் வன்ைமையச் சிறப்பித் , "நிலம் ெப  
திணி ேதாள்" என்றார். "மன்பைத ெபயர அரசுகளத் ெதாழியக்,ெகான் ேதா ேளாச்சிய 
ெவன்றா  ணங்ைக" (பதிற்.77) என்பதனால், ெவன்ற அரசர் ேபார்க்களத்ேத 

ணங்ைகயா ம் திறம் காண்க. 
 
    இனி, பைழய ைரகாரர், "மதில் பல கடந் , உள்ளழித் ண்ட, அ ப்பத் ப் பிணம் 
பிறங் க வத் , ேதாேளாச்சிப், பண் ம் பண் ம் ணங்ைகயா  என மாறிக் கூட் க" 
என்பர். 
 
    13-14 ேசா ேவ ..........இ த்  
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    உைர: ேசா  ேவ  என்னா - ேசா  ேவ  ஊன் ேவ  எனப் பிாித் க் 
காணமாட்டாதப  யைமந்த; ஊன் ைவ ய சில் - ஊன் குைழயச் சைமத்த 
ேசாற்றிைன; ஓடாப் பீடர் உள்வழி இ த்  - பைகவர்க்குப் றங்ெகாடாத 
ெப ைம ைடய ர ள்ளம் வி ம் மா  ெப வி ந்தளித் ச் சிறந்த; என்க. 
 
    சிறந்த என ஒ ெசாற் ெபய்  க்க. ேசாற்றிைன ஊன் கலந்  சைமத்தல் 
பண்ைடேயார் ைற. "ெசவ் ன் ேறான்றா ெவண் ைவ திைர" (பதிற். 55) எனச் 
சான்ேறார் கூ தல் காண்க. ெவன்றி ெயய்திய ேவந்தர் ரர்க்கும் பாணர்க்கும் ஊன் 
ேசா  வழங்கும் சிறப்பிைன "ஊன்ேசாற் றமைல பாண்க ம் ப த் ம், ெசம்மற் 
றம்மநின் ெவம் ைன யி க்ைக" ( றம்.33) எனக் ேகா ர் கிழார் ேசாழன் 
நலங்கிள்ளிையப் பா மிடத் க் கூறியி ப்பைதக் காண்க. 
 
    இனி, இதற்குப் பைழய ைரகாரர், "ேசா  ேவெறன்னா அ சில் என்ற , 
அரச க்கு அ  ேசாற்றில் இச் ேசா  ேவெறன்  ெசால்லப் படாத அ சில் 
என்றவா " என் ம், "இவ்வைடச் சிறப்பாேன இதற்கு ஊன் ைவ ய சில் என்  
ெபயராயிற்" ெறன் ம் கூ வர். ஊன் ைவ ய சில் மிக்க சுைவ ைடத்ெதன வியந்  
"அமிழ்தன மரபின் ஊன் ைவ ய சில் " ( றம் 390) என்  சான்ேறார் கூ ப. 
 
    15-17 ள்ளி ...........மன்னர் 
 
    உைர: ள் இ  அறியா ஏணி - பைகவர  குதிைர த ய பைடகைளத் 
த த்தற்ெபா ட்  ள் ேவ  யி வைத யறியாத எல்ைலப் றத்ைத ம்; ெதவ்வர் 
சிைல விைச அடக்கிய ாி ெவண் ேதால் - பைகவர  வில் ல் ெதா க்கப்ப ம் 
    அம்பின் க ைமையக் ெக த்த வ ய ெவண்ைமயான ேகடகத்ைத ம்; அைனய 
பண்பின் தாைன மன்னர் - அவற்றிற் ேகற்ற மறப்பண்  பைடத்த தாைனைய  

ைடய ேவந்த ள்ேள; எ- . 
 
    பைகவர  குதிைரப்பைட தம் ெமல்ைலக்குட் காதவா  வழியில் ள்ேவ  
யி தல் மரபாயி ம், குட் வைனப் பைகத் ப் ேபாந்  ெபா வார் இன்ைமயின், 
அவன் நாட்ெடல்ைலப் றத்ைத " ள்ளி  பறியாேவணி" என்றார். "ெபா நர்த் 
ேதய்த்த ேபார  வாயில்" ( கு 1-69) என்றாற் ேபால. ள்ளி ம் மரபிைன 
"இனநன்மாச் ெசலக் கண்டவர், கைவ ள்ளிற் ைழயைடப்ப ம்" ( றம்.98) என்  
சான்ேறார் கூ தலாலறிக. சிைல, ஆகுெபயர். எத் ைண விைசயாக அம் கைள 
வி க்கி ம், அவற்ைற இக்ேகடகம் த த்  வி த ன், "சிைலவிைச யடக்கிய ாி 
ெவண்ேடால்" என்றார். "மைழத்ேதாற் பைழயன்" (அகம்.186) என் ம் வழங்குவ 

ண்ைமயின் "ெவண்ேடால்" என்றார். ஏணி ம் ேதா ம் தாைன  ைடய மன்னர் 
என இையக்க. 
 
    இனிப் பைழய ைரகாரர், ேதாலைனய பண்பின் என்  ெகாண் , "ேதாலைனய 
பண்ெபன்ற  தான் அம்  ப ல் தளரா  பிறர்க்கு அரணமாகும் ேதாற்கடகு ேபான்ற 
பண்ெபன்றவா " என்பர். ஏணி, எல்ைல. "நளியி  ந்நீேரணியாக" ( றம்.35) 
என்றாற்ேபால. 
 
    18-22 இனியா ளேரா...ம த்திசிேனாேர. 
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    உைர: மைழ ெகாளக் குைறயா  - கில் ப ந்  கத்தலால் நீர் குைறயாம ம்; 

னல் க நிைறயா  - மைழ யா களின் வரவால் நீர் நிரம்பிக் கைர கடவாம ம்; 
விலங்கு வளி கட ம் - ெசல் ம் ெசலைவத் த த்  ேமா ம் காற் த் திரட் ம்; 

ளங்கு - அைலகளால் அைசதைல ைடய; இ ங்கமஞ்சூல் ழங்கு திைரப் 
பனிக்கடல் - மிக நிைறந்த கட டத்ேத; வயங்குமணி இைமப்பின் - விளங்குகின்ற 
மணிேபா ம் ஒளியிைன ைடய; ேவல் இ  - ேவற்பைடையச் ெச த்தி; 
ம த்திசிேனார் - அக் 
    கட டத்ேத ெயதிர்ந்த பைகவைர ெயதி்ர்த் ப் ெபா தழித்த ேவந்தர்; நின் ன் ம் 
இல்ைல-நின் ன்ேனா ள் ஒ வ ம் இலர்; இனி யார் உளேரா-இப்ப ம் நினக்கு 
ஒப்பானவர் இல்ைல எ- . 
 
    கில் ப ந்  கத்தலால் குைறத ம், மைழ ஆ களால் நீர் குதலால் 
மிகுத மின்றி எஞ்ஞான் ம் நிைறந்ேத யி த்தல் பற்றிக் கடைல "மைழெகாளக் 
குைறயா  னல் க நிைறயா " என்றார். "ம ெகாளக் குைறயா  னல் க மிகா , 
கைர ெபா திரங்கு ந்நீர் " (ம ைர.42-45)) என்  ெபற ம் கூ தல் காண்க. கட ல் 
கலம் ெச த்திச் 
    ெசல்ேவார்க்கு எதிேர கு க்கிட்  ேமா தலால், காற்ைற "விலங்குவளி ெயன்றார். 
வளி ேமா தலால் அைல ெய ந்  அைசவ  பற்றி, "வளிகட ம் ளங்கி ங் 
கமஞ்சூல்" என்பாராயினார். ஓகாரம், எதிர்மைற, ேவல், ஆகுெபயர். 
 
    இனிப் பைழய ைரகாரர், " குைறயா , நிைறயா  என் ம் எச்சங்கைள ம் கட ம் 
என் ம் விைனெயா  த் , அதைனக் கடவப்ப ம் என ைரக்க" என் ம் "மணி 
யிைமப் ப் ேபா ம் மின் க்கு மணியிைமப்ெபன்ப  ெபயராயிற் " என் ம், 
"ேவ  ெபன்ற  ேவைல ஏற்றி நடப்பித் ெதன்றவா " என் ம் "கடல் ம த்த 
ெலன்ற , கட ற் க்கு ஒ  விைன ெசய்தல் அாி  என்பதைன ம த்தைல" ெயன் ம் 
கூ வர். 
 
    எ  மார்பின் எய்திய ேசரல், பண் ம் பண் ம் ணங்ைகயா , ஊன் ைவ 
ய சில் பீடர் உள்வழி இ த் ச் சிறந்த மன்ன ள், பனிக் கடல் ம த்திசிேனார் நின் 

ன் ம் இல்ைல; இனியார் உளேரா, இல்ைல எனக் கூட்  க்க. இதனாற் 
ெசால் ய  அவன் ெவற்றிச் சிறப் க் கூறியவாறாயிற் . 
    -----------  
 
    5.6 கைரவாய்ப் ப தி 
    46 
        இைழயர் குைழயர் ந ந்தண் மாைலயர் 
        சுடர்நிமி ரவிர்ெதா  ெசறித்த ன்ைகத் 
        திறல்வி  தி மணி யிலங்கு மார்பின் 
        வண் ப  கூந்தன் ைன மகளிர் 
        ெதாைடப  ேபாியாழ் பாைல பண்ணிப்  5 
        பணியா மரபி ழிைஞ பாட 
        இனி றந் தந்தவர்க் கின்மகிழ் சுரத்த ற் 
        சுரம்பல கட ங் கைரவாய்ப் ப தி 
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        ஊர்பாட் ெடண்ணில் ைபந்தைல மியப் 
        பல்ெச க் கடந்த ெகால்களிற் றியாைனக்  10 
        ேகா நரல் ெபௗவங் கலங்க ேவ ட் 
        ைடதிைர பரப்பிற் ப கட ேலாட் ய  
        ெவல் கழ்க் குட் வற் கண்ேடார் 
        ெசல்குவ ெமன்னார் பா  ெபயர்ந்ேத. 
 
    இ ம  
    ெபயர்: கைரவாய்ப் ப தி. 
 
    1-7. இைழயர்................சுரத்த ன் 
 
    உைர: இைழயர் குைழயர் ந ந் தண் மாைலயர் - இைழயிைன ம் குைழயிைன ம் 
நறிய தண்ணிய மாைலயிைன ம்; சுடர் நிமிர் அவிர் ெதா  ெசறித்த ன் ைக - ஒளி 
மிக்கு விளங்குகின்ற ெதா ையச் ெசறிய அணிந்த ன் ைகயிைன ம்; திறல் வி  தி  
மணி - மிக்க ெவாளி திக ம் அழகிய மணி மாைல கிடந் ; இலங்கு மார்பின்- 
விளங்குகின்ற மார்பிைன ைடய; வண்  ப  கூந்தல் - வண்  ெமாய்க்கும் 
கூந்தைல;  ைன மகளிர் - ெகாண்ைடயாக த் க் ைகெசய் ெகாண் ள்ள 
பாடல் மகளிர்; ெதாைட ப  ேபர் யாழ் - நரப் த் ெதாைடயிைன ைடய  
ேபாியாழின்கண்; பாைல பண்ணி - பாைலப்பண்ைண யைமத் ; பணியா மரபின் 
உழிைஞ பாட - பைகவர்க்குப் பணியாத ைறைம யிைன ைடய உழிைஞத் திைணச் 
ெசயைலப் கழ்ந்  பாட; இனி  றந் தந் - அவர்கைள நன்கு ஓம்பி; அவர்க்கு இன் 
மகிழ் சுரத்த ன் - அவர்கட்கு இனிய மகிழ்ச்சியிைனத் தன் ெகாைடயா ம் 

கமலர்ச்சியா ம் ெசய்தலாேல எ_  
 
    இைழய ம் குைழய ம் மாைலய ம் ஆகிய மகளிர் பாட என  இைய ம். ன் 
ைக ம் மார்பிைன ைடய மகளிர் என க்க. தி  மணியின் சீாிய ெவாளி, 
ெதா யி ம் இைழயி ம் பிறவற்றி ம் ேதான் ம் நல்ெலாளியின் ேமம்பட் த் 
திகழ்தல்பற்றி, "திறல்வி  தி மணி" ெயன்றார். "பிறெவாளியிற் றிற ைடைமயால் 
இவ்ெவாளிக்கு ஆகுெபய ரால் திறெலன்  ெபயராயிற்" ெறன்ப  பைழய ைர. 

க்கைள இைடயறவின்றிச் சூ தல்பற்றி, கூந்தல் "வண் ப  கூந்தல்" எனப்பட்ட . 
அக் கூந்தைலச் சிறப் ைடய ெகாண்ைடயாக த் ப் ம் ெபான்  மணிந்  ைக 
ெசய்தல் இயல்பாதல் ேதான்ற, " ைன மகளிர்" என்றார். ேபாியாழ் ஆயிரம் 
நரம் கைள ைடத்தாய் ஆதி யாழ் என்  சிறப்பித்  ஓதப்ப வ . "அ  
ேகாட் னதள  பன்னி  சா ம் வணரள  சா ம், பத்தரள  பன்னி  சா ம், 
இப்ெபற்றிக்ேகற்ற ஆணிக ம், திவ ம், உந்தி ம் ெபற்  ஆயிரங்ேகால் ெதா த் 
தியல்வ " என்பர் அ யார்க்கு நல்லார். பிறிேதாாிடத்தில் ( சிலப். 3.26) அவர், யாழ் 
நால்வைகப்ப  ெமன் ம், அவற் ள் ேபாியாழ் என்ப ம் ஒன்ெறன் ம், அஃ  
இ பத்ெதா  நரம்பிைன ைடயெதன் ம் கூ வர். இவற் ள் ஈண் க் கூறிய 
ேபாியாழ் இன்னெதனத் ெதாிந்தில . ஒ கால் இ பத்ெதா  நரம்  சிற்ெறல்ைல ம், 
ஆயிர நரம்  ேபெரல்ைல மாக ைடய யாழ் ேபாியாழ் எனப்பட்டன ேபா ம். 
நரப்பைட ைடத்தாய் மங்கலப் பண்ணாக  மி த்தலால் உழிைஞ பா மிடத்  

தற்கண் "பாைல பண்ணி" ெயன்றார். ேவந்தர் பைகவ ைடய த லரணங்கைள 
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ற்ற ம் ேகாட ம் உழிைஞத் திைணயாத ன், அச் ெசயல் குறித்த பாட் ைன 
யாழில் அைமத் ப் பா னா ெளன்றற்கு, "பணியா மரபின் உழிைஞ பாட" என்றார். 
ேவற்  ேவந்தன் அரணத்ைத ற் ம் உழிைஞச் ெசயல் பணி  ேதாற் வியாப் 
ெப ஞ்ெசயலாதலால் "பணியா மரபின் உழிைஞ" ெயனப்பட்ட . "இன் மகிழ் சுரத்தல் 
இனிய மகிழ்ச்சிையச் சுரத்தல் இதனாற்பயன், ற்கூறிய றந்த தலாகிய 
ெகாைடேயாேட இவர்கைள மயக்கிய கனமர்த ம் உைடய ெனன்றவா " என்ப  
பைழய ைர. 
 
    8-10 சுரம்பல ........................யாைன 
 
    உைர : சுரம் பல கட ம் - கா கள் பலவற்றி ம் ெச த்தப்ப ம்; கைர வாய்ப் ப தி 
- கு திக்கைற ேதாய்ந்த விளிம்ைப ைடய ேதராழி; ஊர் பாட்  - தன்பாட் ற் 
ெசல் ங்கால்; எண்ணில் ைபந்தைல மிய - எண்ணி லடங்காத ர ைடய பசிய 
தைலகள் கீேழ அகப்பட்  நசுங்க; பல ெச க் கடந்த -பல ேபார்கைள வஞ்சியா  
ெபா  ெவன்றி சிறந்த; ெகால் களிற்  யாைன - ெகால் கின்ற யாைனகள் பல ம் 
உைடய ( குட் வன் ) எ- . 
 
    ெசல் தற்காிய கா களி ம் இனி  ெசன்  திாி ம் கால் வ ய  ேதராதல் ேதான்ற, 
"சுரம்பல கட ம்" என் ம், அச் ெசலவால் ம ந்தார  கு திக்கைற ேதாய்ந்  
ம ந்தி ப்ப  குறித் க் "கைரவாய்ப் ப தி" ெயன் ம் கூறினார். கைற, கைர ெயன 
வந்த . இனிப் பைழய ைரகாரர், "சுரம் பல ெவன்ற , பைகவெரா  
ெபா ங்களத்தில் ேதர் ெசல் தற்கு அாிதாம்ப  ப ைடெயா  விலங்கும் அாிய 
இடங்கள் பலவற்றி ம் என்றவா " என்பர். ரைரக் ெகால் வதற்ெகன்  ெசல்லா  
தன்பாட் ற் ெசல் ம்ேபாேத, அதன் ஆழியில் ரர் பலர் ழ்ந்  தைல மிந்  
ம வ  ேதான்ற, "கைரவாய்ப் ப தி ர் பாட் , எண்ணில் ைபந்தைல மிய" 
ெவன்றார். ப தி ர் பாட் ல் ரர் ழ்ந்  ம ந்  தைல மியப்ப தற்குக் ெகால் 
களிற்  யாைனைய ேய வாக்கி, "ைபந் தைலையத் மித்தற்ெகன்  ேதைர வ யச் 
ெச த் வதன்றி, அப் ப தி தான் ஊர்கின்ற பா  தன்னிேல, யாைன ெசய்கின்ற 
ேபார்க்கு அஞ்சி ஓ  ம ந்தா ைடய அளவிறந்த ைபந்தைல மிய என்றவா " 
என் ம் "இவ்வா  பின் வந்த அைடச்சிறப்பான் இதற்குக் கைரவாய்ப் ப தி ெயன்  
ெபயராதிற்" ெறன் ம் பைழய ைரகாரர் கூ வர். 
 
    பல்ெச க் கடந்த குட் வன், ெகால் களிற்  யாைனக் குட் வன் என இைய ம். 
 
    11-14 ேகா நரல்...............ெபயர்ந்ேத 
 
    உைர: ேகா  நரல் ெபௗவம் கல ங்க - சங்கு ழங்கும் கடலான  கலங்குமா ; ேவல் 
இட்  - ேவற்பைடையச் ெச த்தி; உைட திைரப் பரப்பின் - உைடந் தைல ம் 
அைலகைள ைடய நீர்ப் பரப்பாகிய; ப  கடல் - ஒ க்கின்ற கடைல 
யிடமாகக்ெகாண்  ேபார் ெசய்ேதாைர ; ஓட் ய - ேதாற் ேறாடச் ெசய்த; ெவல் கழ்க் 
குட் வன் - ெவற்றியா ளதாகிய ெப ம் கைழ ைடய ெசங்குட் வைன; பா  
கண்ேடார் - பா ச் ெசன்  அவைனக் கண்  அவனால் அளிக்கப் ெபற்ேறார்; 
ெபயர்ந்  - மீண் ; ெசல்குவம் என்னார் - தம் ர்க்குச் ெசல்ேவம் என்  நிைனயார், 
அவன் பக்க ேல எப்ேபா ம் இ க்கேவ நிைனப்பர் எ- . 
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    ேகா , சங்கு; "ேகா ழங் கிமிழிைச" ( பதிற்.50) என வ தல் காண்க. ேவல், 
ஆகுெபயரால் அதைன ேயந்திய பைட ரர் ேமலதாயிற் . கட டத்ேத 
யி ந் ெகாண்  கு ம்  ெசய்  திாிந்த கடற் கு ம்பராகிய  பைகவைர, ேவேலந்திய 
பைட ரேரா  ெசன்  தாக்கிப் ெப ம் கழ் ெபற்ற ெசய்திைய விதந் , "ேவ ட்  
உைட திைரப் பரப்பிற் ப கட ேலாட் ய ெவல் கழ்க் குட் வன்" என்றார். இனி, 
பைழய ைரகாரர் "கடேலாட் ய ெவன்ற , தன் ள் வாழ்வார்க்கு அரணாகிய கடல் 
வ ைய அழித்த ெவன்றவா" ெறன்பர். 
 
    ெசங்குட் வன் கட டத்ேத ேவேலந்திய பைடெகாண்  ெசன் , அக் கட ற் 
ெசல் ம் கலங்கட்குத் தீங்கு ெசய்த கு ம்பைர ெவன்றழித்த ெசய்திையப் பிறாண் ம், 
"மட்டவிழ் ெதாியல் மறப்ேபார்க் குட் வன், ெபா ரண் ெபறா  விலங்குசினஞ் 
சிறந் , ெச ச்ெசய் ன்ேபா  ந்நீர் ற்றி, ஓங்கு திைரப் ெபௗவம் நீங்க ேவாட் ய, 
நீர்மா ெணஃகம்" (அகம் 212) என்  ஆசிாியர் பரணர் வியந்  பாராட் வர். இச் 
ெசய லால், கடற்கு ம்  ெசய்த பைகவர் அழிந்தன ெரன் ம், பிற நாட் க் கலங்க ம் 
அச்சத்தால் கட டத்ேத ல வ ெதாழிந்தன ெவன் ம் மைலயமான் 
தி க்காாிையப் பா ய மாேறாகத்  நம்பசைலயார், "சின மிகு தாைன வானவன் 
குடகடற், ெபாலந்த  நாவா ேயாட் ய வவ்வ ழிப், பிறகல ஞ் ெசல்கலா தைனேயம்" 
( றம். 126) என்  குறித் ள்ளார். 
 
    இ கா ங் கூறிய . மக ளிர் உழிைஞ பாட மகிழ் சுரத்த ன், குட் வற் பா க் 
கண்ேடார் ெபயர்ந்  ெசல்குவ ெமன்னார், நிற்க ெவனக் க வர் என மாறிக் கூட்  
விைன  ெசய்க. 
 
    இதனால் அவன் ெகாைடச்சிறப் க் கூறியவாறாயிற் . 
    ----------------------   
 
    5.7. நன் தல் விற யர் 
    47 
        அட்டா னாேன குட் வ ன ெதா ம் 
        ெபற்றா னாேர பாிசிலர் களிேற 
        வைரமிைச யிழித  ம வியின் மாடத்  
        வளி ைன யவிர்வ ங் ெகா டங்கு ெத விற் 
        ெசாாிசுைர கவ  ெநய்வழி ரா ன்  5 
        பாண் ல் விள க்குப் ப உச் சுடரழல  
        நன் தல் விற ய ரா ம் 
        ெதான்னகர் வைரப்பினவ ைரயா னாேவ. 
 
    1-2. அட்டானாேன.................களிேற 
 
    உைர: குட் வன் - ேசரன் ெசங்குட் வன்; அட்  ஆனான் - பைகவைர ேவேரா  
ெபா தழித் ம் அதேனா டைமயா னாயினான்; அ  ெதா ம் - அதனால் அவன் 
பைகவைர நா ச்ெசன்  ெபா ந்ேதா ம்; பாிசிலர் - பாிசில் மாக்கள்; களி  ெபற்  
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    ஆனார் - களி  பல பாிசிலாகப் ெபற் ம் அைமயா  அவன் ேபார்ச் சிறப்ைபப் 
பா தேல ெசய்வாராயினர் எ- . 
 
    தன்ைனப் பைகத்த பைகவைர அவர் குலத்ேதா ம் ெதாைலத் ம், ேபார்ேமற் 
ெசன்ற உள்ளம் மாறாைமயின், அவர் தாேம ன் வாராைம கண்  அவைர நா ச் 
ெசன்  ெபா வா னாயினா ெனன்றற்கு, "அட்  ஆனாேன குட் வன்" என்றார். ேபார் 
நிக ந்ேதா ம் ெவற்றிேய ெபற்றானாக, பாிசில ம் அவ் ெவற்றி ெயய் ந்ேதா ம் 
விடா  பா  அப் பைகப் லத் ப் ெபற்ற  களி  த யவற்ைறப் பாிசிலாகப் 
ெபற்றைம*மின், "ெபற்றா னாேர பாிசிலர் களிேற" என்றார். பாிசிலர் களி  ெப தற்கு 
ஏ வாகிய பாட் ம், அதற் ேக வாகிய ெவற்றி ம் ேமன்ேம ம் நிகழ்ந்த  வண்ண 
மி த்தல் ெபற்றாம். ெபறேவ, குட் வன் ஆட்சியில் ேபார் பல  நிகழ்ந்தன ெவன் ம், 
அவற்  ெளல்லாம் அவன் ெவற்றிேய ெபற் ச் சிறப் ற்றா ெனன் ம் அறிகின்றாம். 
இக் குட் வற் கிளவலாகிய இளங்ேகா வ க ம், இக் குட் வன் அட்டானா 
னாதைலக் கண் , மாடலன் கூற்றில் ைவத் , "ஐையந் திரட்  ெசன்றதற் பின் ம், 
அறக்கள ேவள்வி ெசய்யா தியாங்க ம், மறக்கள ேவள்வி ெசய்ேவா யாயிைன" 
(சிலப். 28; 130-2) என்  கூ வ  இப் பாட் ன் ெபா ைள வற் த் கின்ற . 
பிறாண் ம், இவ் வாசிாியர் இக் குட் வைன, " ய க் குழவிய பி யிைட மிைடந்த, 
ேவழ கைவ நல்குமதி, தாழா ைகத் தைகெவய்ேயாேய" ( றம். 369) என்  பா தல் 
காண்க. சிறப் ம்ைம ெதாக்க . 
 
    3-8. வைரமிைச.................ஆனாேவ. 
 
    உைர: வைரமிைச இழித ம் அ வியின் - மைலேம ந்  ம் அ விேபால; 
மாடத்  - மாடங்களின் ேம டத்தி ந் ; வளி ைன அவிர் வ ம் ெகா  டங்கு 
ெத வில் - காற்றால் அைலக்கப்ப ம் ெகா கள் அைச ம் ெத வின்கண்; ெசாாி சுைர 
- ெநய் ெசாாியப்ப ம் விளக்குச் சுைரயின் கண்; கவ ம் ெநய் வழி  உரா ன் - 
எாிக்கப்ப ம் ெநய் வழி மா  ெபய்  நிரப் தலால்; பாண் ல் விளக்கு - கால் 
விளக்கின ; ப உச் சுடர் அழல - ப த்த திாியான  ேபெராளி காட்  ெயாிய; 
நன் தல் விற யர் - நல்ல ெநற்றிைய ைடய விற யர்; ஆ ம் -கூத்தா ம்; ெதால் 
நகர் வைரப்பின் - பழைமயான மாளிைககைள ைடய ர்களில்; அவன் உைர ஆனா 
- அவைனப் க ம் க ைரகள் நீங்கா  நில வவாயின எ- . 
 
    கிற்ெகா க்கு அ வி ம், அ விகட்கு அக்ெகா ம் உவமம் கூ தல் சான்ேறார் 
மரபாகும். "ேவ  பல் கி ன் டங்கி ...... இ ெமன விழித ம் அ வி" ( கு. 299- 
316) என்  நக்கீரர் கூ மா  காண்க. மாடங்களின் உச்சியிற் கட் ய கிற் ெகா கள் 
காற்றால் அைசந் ெதா கும் ேதாற்றம் கூ வார், "வைரமிைச ய வியின் மாடத்  வளி 

ைனயவிர் வ ம் ெகா " ெயன்றார். மாடங்களின் ெசல்வ மிகுதி ம் இதனால் 
குறித்தவாறாயிற் . அகல்ேபால் இடம் விாிந்  ஒ  பக்கத்ேத குவிந்  
சுைர ைடத்தாய் உள்ேள திாி ெசறிக்கப்பட்ட கால் விளக்கிைன "பாண் ல் விளக்கு" 
என்றார். திாி ெயாி ங்கால், அதனால் ெநய் கவரப்ப தலால், "ெசாாிசுைர கவ ம் 
ெநய்" என்றார். கூத்தா ம் களாிக்கு ேவண் ம் ஒளியின் ெபா ட் ப் ப த்த திாியிட்  
எாிப்ப வாத ன், "பாண் ல் விளக்குப் உச் சுடரழல" என்றார். இவ்விளக்கு ேசலம் 
சில்லாவி ம் வடார்க்கா  சில்லாவி ம் இக்காலத்  மண்ெணண்ெண ெயாிக்கும் 
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ேபாெராளி விளக்குகள் வ தற்கு ன் வழக்கி ந்தன. ங்கில்கைள உயரமாக நட்  
அவற்றின் தைலைய ன்  வாிச்சல்களாகப் பகுத்  அவற்றின் இைடேய 
மட்பாண் ைல ெசறித் ப் ப த்த திாியிட்  எண்ெணய் ெபய்  எாிப்பர். கூத்தா ம் 
களாியின் வலப்பக்கத் ெதான் ம் இடப்பக்கத் ெதான் மாக இரண்  பாண் ல்கள் 
நி த்தப்ப ம். திாி ம் எாிந்  ேபாகா வண்ணம் த த்தற்ேக சுைர பயன்ப ம். 
ப உச்சுடர் அழல்ேபால் ேபெராளியிட் ெடாி மிடத் ச் ெசாாியப்ப ம் ெநய் விைரயக் 
கழியாைமப் ெபா ட்  வழியப் ெபய்கின்றன ெரன்பார், "ெநய் வழி  உரா ன்" 
என் ம் பாண் ல் ம் பரவி வழித ன், "உரா ன்" என் ம் கூறினார். இனிப் 
பைழய ைரகாரர், "ெசாாிசுைர கவ ம் என்ற , ெநய்ையச் ெசாாி ம் உள் ப் ைட 

ண்டாயி க்கின்ற திாிக் குழய்தான் ஏற் க்ெகாண்ட ெநய்ெயன்றவா " என் ம், 
"சுைர ெயன்ற  திாிக்குழாய்க்கு ஆகுெபயெரன் ம் கூ வர். 
 
    கூத் ம் குரைவ ம் விழ ம் நடக்குந்ேதா ம் நாட்டரசைன வாழ்த் வ ம் அவன் 

கேழாதிப் பாராட் த ம் மரபாத ன், "உைரயானா" என்றார். சிலப்- குரைவகள் 
காண்க. 
 
    விற ய ராவார் விறல்படப் பா  யா ம் மகளிர் என்ப. அம்மகளிர் ஆடல் 
பாடல்கேளா  அழகும் நன்கு ெபற்றவர் என்றற்கு, "நன் தல் 
 
    விற யர்" என்றார். இனிப் பைழய ைரகாரர். "நன் தல் விற யெரன்ற  தம  
ஆடல் பாடற்ேகற்ப ட் ெசால்லப்பட்ட அழைக ைடயா ெரன்றவா " என் ம், 
"அவ்வழகிைன தல் ேம ட் க் கூறிய வாற்றான் இதற்கு நன் தல் விற ய ெரன்  
ெபயராயிற்" ெறன் ம் "ெநய் வழி  உரா ன் சுடரழல ஆ ம் என்றதனால் 
ெசால் ய  அந்த நகாிகள  ெசல்வ ைடைம" ெயன் ம் கூ வர். 
 
    இ கா ம் கூறிய , குட் வன் அட்  ஆனான், அ ெதா ம் பாிசிலர் களி  ெபற்  
ஆனார்; ெதான்னகர் வைரப் களில் அவன் உைர ஆனா என்  கூட்  விைன  
ெசய்க. 
    ------------------   
 
    5.8. ேபெரழில் வாழ்க்ைக 
    48 
        ைபம்ெபாற் றாமைரப் பாணர்ச் சூட்  
        ஒண் தல் விற யர்க் காரம் ட் க் 
        ெகடல ம் பல் கழ் நிைலஇ நீர் க்குக் 
        கடெலா ழந்த பனித் ைறப் பரதவ 
        ஆண் நீர்ப் ெபற்ற தார மீண் வர்  5 
        ெகாள்ளாப் பாடற் ெகளிதினி னீ ம் 
        கல்லா வாய்ைமய னிவெனனத் தத்தம் 
        ைகவ ைளயர் ேநர்ைக நிரப்ப 
        வணங்கிய சாயல் வணங்கா வாண்ைம 
        ைனசு  கைணெயாி ெயாித்த ற் ெபாி ம்  10 
        இதழ்கவி னழிந்த மாைலெயா  சாந் லர் 
        பல்ெபாறி மார்பநின் ெபயர் வாழியேரா 



 78

        நின்மைலப் பிறந்  நின்கடன் மண் ம் 
        ம ன னிகழ்த ந் தீநீர் விழவிற் 
        ெபாழில்வதி ேவனிற் ேபெரழில் வாழ்க்ைக  15 
        ேமவ  சுற்றெமா ண் ன  க ம் 
        தீம் ன லாய மா ம் 
        காஞ்சியம் ெப ந் ைற மண ம் பலேவ. 
    ---------- 
 
    ைற: இயன்ெமாழி வாழ்த் . 
    வண்ண ம் க்கும் அ . 
    ெபயர்: ேபெரழில் வாழ்க்ைக. 
 
    1-4. ைபம்ெபாற்றாமைர...........பரதவ 
 
    உைர: பாணர்-பாணர்க க்கு; ைபம்ெபான் தாமைர சூட் -பசிய ெபான்னாற் ெசய்த 
தாமைரப் ைவ யணிந் ; ஒள் தல் விற யர்க்கு- ஒள்ளிய ெநற்றிைய ைடய 
விற யர்க்கு; ஆரம் ட் - ெபான்னாி மாைலகள் ணத் தந் ; ெகடல ம் பல் கழ் 
நிைலஇ-ெகடாத பலவாகிய கைழ நிைல நாட் ; நீர் க்கு-கடலகத்  நீர்ப் பரப்பில் 
ெசன் ; கடெலா  உழந்த- கடற் பைகவெரா  அாிய ேபாைரச் ெசய்த; பனித் ைறப் 
பர தவ- குளிர்ந்த ைறயிைன ைடய பரதவேன; 
 
    கழ்பா ம் பாணர்க க்கும் விற ய க்கும் ேவந்த ம் பிற ெசல்வ ம் ைறேய 
ெபாற்றாமைர ம் ெபான்னாி மாைல ம் வழங்குவ  பண் ைடேயார் மர . பாணன் 
சூ ய பசும்ெபாற் றாமைர, மாணிைழ விற  மாைலெயா  தயங்க" ( றம். 141) 
"மங்குல் வானத் த் திங்க ேளய்க் கும் ஆ வண் மிரா வழலவிர் தாமைர, நீ ம் 
பித்ைத ெபா யச் சூட் , உர க்கடன் கந்த ப வ வானத் ப், பகற்ெபயற் ளியின் 
மின் நிமிர்ந் தாங்குப், ைனயி ங் க ப்பகம் ெபா யப் ெபான்னின், ெதாைடயைம 
மாைல விற யர் மைலய" (ெப ம்பாண். 480-6) என்  பிற ம் கூ தல் காண்க. 
விற யர்தம் அழகிைன, ஈண் ம் தல்ேம ேலற்றி, " ஒண் தல் த யர்" என்றார். 
நிலத்தின்ேமல் அாிய ேபாைரச் ெசய்  தன் கைழ நாட் யேத யன்றிக் கடலகத் ம் 
அதைனச் ெசய்  அழியாப் கழ் ெபற்றா ெனன்பைத, " ெகடல ம் பல் கழ்நிைலஇ" 
என்றார். பல் கழ் என்ற , ெவற்றியா ம் கல்வியா ம் ெகாைடயா ம் உளவாய 

கழ்கைள. நிைலஇ, நிைலெப வித் . பைழய ைரகார ம் "நிைலப்பித்ெதன் ம் 
பிறவிைன" என்பர். 
 
    கட டத் ெத ந்த ெப ங் காற் ம் ேபரைலக ம் அவைன ேமற் ெசல்லாவா  
தைகந் ம் அஞ்சா  நீர்ப்பரப்பிற் ெசன்  ஆண்  எதிர்ப் பட்ட பைக யரசைரக் 
கட டத்ேத ெபா தழித்  ெவன்றி சிறந்த  கூ வார், "நீர்ப் க்குக் கடெலா  உழந்த 
பரதவ" என்றார். கட ேல நாவாய் இைடநின்  ெபா ம் சிறப் ப்பற்றிப் பைகவைரக் 
கடெலன ஆகுெபயராற் கூறினார். கலத்திற் ெசல் ம் பரதவர் ேபால, கலத்திற் ெசன்  
ேபா டற்றி ெவன்றி ெயய்தினைமயின், "பரதவ" என்றார். ேமைலக் கடற்கைரைய 

ைடைம பற்றி, இங்ஙனம் கூறினாெரனி மாம். "நாட ெனன்ேகா நாட ெனன்ேகா, 
ர ெனன்ேகா, பா மிழ் பனிக் கடற் ேசர்ப்ப ெனன்ேகா" எனச் ேசரமாைனச் 

சான்ேறார் கூ வ  காண்க. ( றம். 49) இனிப் பைழய ைரகாரர், "கடெலா  உழந்த" 
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என்  கூட் , "ஒ  ேவ  விைனெயா " என் ம், "பரதவ என்ற தனாற் ெசால் ய , 
அக்கட ன் உழத்தற்ெறாழி ெலாப் ைம பற்றி, அக்கடற் ைற வா ம் ைளயற்குப் 
ெபயராகிய பரதவ ெனன் ம் ெபய ரான் இழித் க் கூறினான் ேபாலக் குறிப்பான் 
உயர்த்  ெவன்றி கூறினா னாகக் ெகாள்க" என்பர். இதன்கண் பரதவன் என் ம் 
ெபயராற் கூ  வ  இழிப் ைர ெயன்ப  பைழய ைரகாரர் க த்தாதைலக் 
காணலாம்; அ  ெபா ந்தா ; இைறவன  தல்விழி ேபாற் சிறப் ைடய பாண்  
யைரத் "ெதன் பரதவர் ேபாேரேற" (ம ைர,144) என்  சான்ேறார் கூ தல் காண்க. 
 
    5--8. ஆண்  நீர்----------நிைரப்ப 
 
    உைர: ஆண்  - அக்கடலகத்ேத; நீர்ப்ெபற்ற தாரம் - பைகவர் கடல் வழியாகக் 
ெகாணரப் ெபற்ற ெபா ள்கைள; ஈண் - இவ்விடத்ேத; இவர் ெகாள்ளாப் பாடற்கு - 
இப்பாிசில  ைடய நின் கழ் திைன ம் தன்னகத்ேத அடக்கிக் ெகாள்ள மாட்டாத 
பாட் ற்காக; எளிதினின் ஈ ம் - மிக எளிதாகக் க  திக் ெகா க்கும்; இவன்-
இச்ெசங்குட் வன்; கல்லா வாய்ைம யன் என - எதைன ம் எளிதில் ஈதைல யன்றித் 
தனக்ெகன அாிய வற்ைற ேயாம் தைலக் கல்லாத வாய்ைம ைடயன் என் ; ைகவல் 
இைளயர் - இைசத் ெதாழில் வல்ல இைளயர்கள் பாராட் ; தத்தம் ேநர்ைக நிைரப்ப - 
தங்க ைடய ஒத்த ைககைள வாிைச யாக நீட்ட எ - . 
 
    கட டத்ேத பைகவைரப் ெபா தழித்த வழி அவர்தம் கலங்களிற் ெகாணர்ந்த 
ெபா ள்கள் ெசங்குட் வனாற் ைகக்ெகாள்ளப்ப வ  குறித் , "ஆண்  நீர்ப்ெபற்ற 
தாரம்" என்றார், அவற்றின் ெபறல ைம நிைனயா  இைளயர் பா ம் ெகாள்ளாப் 
பாடற்கு வழங்குவதனால், " ெகாள்ளாப் பாடற்கு எளிதினில் ஈ ம் கல்லா வாய்ைமயன் 
இவன்" என்  இைளயர் தம் ட் கூறிப் பாராட் கின்றா ெரன்க. "விாிப்பி னக ம் 
ெதாகுப்பி ெனஞ்சும், மம்மர் ெநஞ்சத் ெதம்மேனார்க் ெகா தைல, ைகம் ற் றலநின் 

கேழ" ( றம். 53) என்  சான்ேறார் கூ த ன், இைளயர் பாட் க் ெகாள்ளாப் 
பாடலாயிற் . இனி, "யாெழா ங் ெகாள்ளாெபா ெதா ம் ணரா, ெபா ளறி வாரா" 
( ற. 12) இைளயர் பாட்டாத ன், " ெகாள் ளாப்பாட" ெலன் மாம். இனிப் பைழய 

ைரகாரர், ெகாள்ளாப் பாடைல "மனங்ெகாள்ளாப் பாட" ெலன் ம், 
"கல்லாவாய்ைமய ெனன் ற  கல்லாத தன்ைமைய ண்ைமயாக ைடய" ெனன் ம் 
கூ வர். ேம ம், அவர், "தாரத்ைத ெயன விாித் ஈ ம் என்பதெனா  த் , 
ஈ ெமன் ம் ெபயெரச்சத்திைனக் கல்லா வாய்ைமயன் என் ம் காரணப் ெபயெரா  

த் , அப்ெபயைர இக்கவி கூ கின்றான் பிறர் கூற் றிைனக் ெகாண்  கூ கற்கண் 
வந்த எனெவா  ணர்த் , கட ட் ேபார் ெசய்  அாிதிற் ெபற்ற ெபா ள்கைள 
எளிதாக, மனங்ெகாள்ளாப் பாடைல ைடய தரம் ேபாதாதார்க்குக் ெகா க்கும் ேபைத 
யிவன் என இழித் க் கூறற்ேகற்பக் ைகவல் இைளயர் அைடேவ தத்தம் ைகையச் 
சுட்  நிைரக் கும்ப  இரவலாிடத்  வணங்கிய ெமன்ைமெயன ைரக்க. ஆண்  
நீர்ப்ேபாந்  ெபற்ற தாரத்ைத ெயன்றான் இக்கவி கூ கின்றான்; அவ்  பிற்கு 

பாகிய ஈ ெமன்ற  கூ கின்றார் ைகவல் இைளயர். அக்ைகவல் இைளயர் 
கூறிற்றாக இக்கவி கூ கின்றா க்குக் ெகாண்  கூட்டாகப் குந்தைமயால், 
அவ்விரண்டாவதற்கு அவ்  ெமன் ம் விைன பாம் எனக்ெகாள்க. இதற்குப் 
பிறவா ம் கூ ப" என்பர். இைளயர், "தரம் ேபாதாதார்" என்ப  பைழய ைர. 
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    9-12. வணங்கிய..................மார்ப. 
 
    உைர: வணங்கிய சாயல்-நட்ேடார்க்கும் மகளிர்க்கும் வணங்கிய 
ெமன்ைமயிைன ம்; வணங்கா ஆண்ைம-பைகவர்க்கு வணங்காத ஆண்ைமயிைன ம்; 

ைன சு  கைனெயாி எாித்த ன்- பைகவர் ஊர்கைளச் சு கின்ற மிக்க எாி 
எாித்தலால்; இதழ் கவின் ெபாி ம் அழிந்த மாைலெயா - விதழ் காிந்  அழகு மிக ம் 
ெகட்ட மாைல ம்; லர் சாந் - லர்ந்த சந்தன ம் ெகாண் ; பல்ெபாறி மார்ப-
பலவாகிய ெபாறிகைள ைடய மார்பேன; 
 
    அன் ைடய மகளிர்பா ம் நட்ேடார்பா ம் அயரா அன் ைடயனாய் மிக்க 
எளினாய் ஒ குதல்பற்றி, "வணங்கியசாயல்" என்றார். "மகளிர் சாயல் ைமந்தர்க்கு 
ைமந் " ( றம். 221) என்  ேகாப்ெப ஞ்ேசாழன் நலத்ைதப் ெபாத்தியார் கூ தலா ம், 
"நட்ேடாைர யர்  கூறினன்" ( றம்.239) என்  நம்பி ெந ஞ்ெசழியைனப் ேபெரயின் 

வலார் கூ தலா ம் அறிக. சாயல் ெமன்ைம, ெமன்ைமக்கு வணக்கம்ேபால 
ஆண்ைமக்கு வணங்காைம சிறப்பாத ன், "வணங்கா ஆண்ைம" ெயன்றார். பைகவர் 
ஊர்கைளச் சு மிடத் ெத ந்த ெப ந் தீயின் ெவம்ைமயால் மார்பி லணிந்த மாைல 
காித ம் சாந் லர்த ம் இயல்பாதலால், "ெபாி ம் இதழ் கவி னழிந்த மாைலெயா  
சாந் லர் மார்ப" என்பாராயினர். ஆடவர் மார்பிடத்ேத ெபாறிகிடந்  அழகு ெசய்தல் 
சீாிய விலக்கணமாதல் பற்றி, "பல்ெபாறி மார்ப" என்றார். "மாண்ெபாறிப் ெபா ந்த 
சாந்தெமா  தண்கமழ் ேகாைத சூ ப் ண்சுமந் ....அ வைர யன்ன மார்பின்" (பதிற். 
88) என்  பிற ம் கூ வ ம், "ெபாறி ெயன்ற  உத்தம விலக் கணங்கைள" ெயன்  
பைழய ைர கூ வ ம் ஒப் ேநாக்கற்பாலன. லர்சாந்  என மாற்றி மாைலெயா  
கூட் க்ெகாள்க. ஒ , எண்ெணா , மாைல ம் சாந் ம் ெசயற்ைகயணி யாத ன், 
அவற்ைறப் பிாித்தற்குக் ெகாண்ெடன ஒ ெசால் வ விக்க. இனிப் பைழய ைரகாரர், 
"மாைல ெயா  என் ம் ஒ  ேவ  விைனெயா " என் ம், "சாந் லர் மார்ப ெவனக் 
கூட் க" ெவன் ம் கூ வர். மாைலெயா  சாந் லர் மார்  என்றவழிப் லர்தல் 
விைன மாைலக்கு இையயாைமயின் ேவ  விைனெயா  என்றார் என வறிக. 
 
    12-18. நின் ெபயர்..........பலேவ. 
 
    உைர: நின் மைலப் பிறந் -நினக்குாிய மைலயிேல ேதான்றி; நின் கடல் மண் ம்-
நினக்குாிய கட டத்ேத ெசன்  கலக்கும்; ம னல் நிகழ்த ம்-நீ்ர் நிைறந்த யாற்றில் 
நிகழ்த்தப்ப ம்; தீ நீர் விழவில;-இனிய னலாட்  விழா ம்; ெபாழில் வதிேவனில் 
ேபெரழில் வாழ்க்ைக-ேசாைல◌ிடத்ேத இனி தி ந்  ெசய் ம் ேவனில் விழா  ைடய 
ெபாிய அழகிய வாழ்க்ைகக் கண்: ேமவ  சுற்றெமா -நின்ைன வி ம்பிச் சூ ம் 
சுற்றத்தா டன்; உண் -உட ண் ; இனி  க ம்-ஏைன இன்பப் பகுதி பல ம் 

ய்க்கும்; ஆயம் ஆ ம்- ெசல்வ மக்கள் கூ  விைளயா ம்; தீம் னல் காஞ்சியம் 
ெப ந் ைற மண ம்- இனிய நீைர ைடய காஞ்சி ெயன் ம் யாற்றின் 
ெப ந் ைறக்கண் பரந்த ண்ணிய மண ம்; பல பல யாண் கள்; நின் ெபயர் 
வாழியர்-நின் ைடய ெபயர் நிைலெப வதாக எ- . 
 
    மைலைய ம் கடைல ம் உாிைம ெசய்யேவ இைடக்கிடந்த நிலப்பகுதி ெசால்ல 
ேவண்டாதாயிற் . மைலயிற் பிறந்  கட ல் ம னல் என்ற  யாறாயிற் . தீநீர் 
விழ  என்ற  ப் னல் விழா. பைழய ைர ம், "ம னைல ைடைமயின், யா  
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ம ன ெலனப்பட்ட " என் ம் "நிகழ்த ந் தீநீர் என்ற  அவ் யா களிேல திதாக 
வ கின்ற இனிய  நீெரன்றவா " என் ம் கூ ம். ேவனில் விழா, தட்பம் ேவண் க் 
குளிர்ந்த ேசாைலயிடத்ேத தங்கிச் ெசய்யப்ப வ  ேதான்ற, "ெபாழில்வதி ேவனில் 
விழா" என்றார். "ெபாய்ைகப் ந் ைற ன்னித், தண்ெபாழில் கைவஇய 
சண்பகக்காவிற், கண்ேடார் ம ளக் கண்டத் தி த்த, விழாம  சுற்றெமா " (ெப ங். 
1:38:277-80) என்  ெகாங்கு ேவளிர் கூ வ  காண்க. பைழய ைரகாரர், "ெபாழில்வதி 
ேவனிற் ேபெரழில் வாழ்க்ைக ெயன்ற  ேவனிற் காலத்  மைனயில் ைவகா  
ெபாழில்களிேல வதி ம் ெபாிய ெசல்வ அழைக ைடய இல்வாழ்க்ைக ெயன்றவா " 
என் ம் "இச்சிறப்பாேன இதற்கு, ேபெரழில் வாழ்க்ைக ெயன்  ெபயராயிற்" ெறன் ம் 
கூ வர். "ேவனிற் ெபாழில்வதி வாழ்க்ைக ெயன்க" என் ம் வாழ்க்ைகைய ைடய 
ஆயம்" என் ம் பைழய ைர இையத் க் காட் ம். விழவிைன ேவனிெலா ம் கூட் க. 
"இனிப் ெபாழில் வயேவனி ெலன்ப  பாடமாயின், ெபாழில் வயப் ப வதான 
ெபா ண்டாகிய ேவனிெலன ைரக்க" என்பர் பைழய ைரகாரர். ேம ம் அவர், 
உண்  இனி  க ம் என்றற்கு, " சுற்றத்ெதா  உண்டேல யன்றிச் ெசல்வ ைடயார் 
அச் ெசல்வத்தாற் ெகாள் ம் பயன்கெளல்லாம் ெகாள் ம் என்றவா" ெறன் ம், 
" னலாயம், னலாடற்கு வந்த திரள்" என் ம் கூ வர். காஞ்சியா , ேப ர்க் 
க கிேலா ம் யா . நம்பியா ரர், "மீெகாங்கிலணி காஞ்சிவாய்ப் ேப ரர் 
ெப மாைன" என்  இவ் யாற்ைறச் சிறப்பித் ள்ளார். இதைன இப்ேபா  
ெநாய்யலா  என வழங்குகின்றனர். 
 
    இ கா ம் கூறிய , பரதவ, மார்ப, காஞ்சியம் ெப ந் ைற மண ம் பல நின் 
ெபயர் வாழியேரா எனக் கூட்  விைன  ெசய்க. 
 
    இதனால் ெசங்குட் வைன நீ  வாழ்க ெவன வாழ்த்தியவாறாயிற் . 
    ---------------------   
 
    5.9. ெசங்ைக மறவர் 
    49 
        யா ஞ் ேச க நீயி ம் வம்மின் 
        ய ங் ேகாைதத் ளங்கியல் விற யர் 
        ெகாைளவல் வாழ்க்ைக ங் கிைளயினி ணீஇயர் 
        களி பரந் தியலக் க மா தாங்க 
        ஒளி ெகா  டங்கத் ேதர்திாிந்  ெகாட்ப  5 
        எஃகு ரந் ெத த ங் ைககவர் க ந்தார் 
        ெவல்ேபார் ேவந்த ம் ேவளி  ெமான் ெமாழிந்  
        ெமாய்வளஞ் ெச க்கு ெமாசிந் வ  ேமாகூர் 
        வலம்ப  கு உநிைல யதிர மண்  
        ெநய்த்ேதார் ெதாட்ட ெசங்ைக மறவர்  10 
        நிறம்ப  கு தி நிலம்படர்ந் ேதா  
        மைழநாட் ன  னவற்பரந் ெதா கப் 
        ப பிணம் பிறங்கப் பாழ்பல ெசய்  
        ப கண் ரச ந வட் சிைலப்ப 
        வளனற நிகழ்ந்  வா நர் பலர்படக்  15 
        க ஞ்சின விறல்ேவம் ப த்த 
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        ெப ஞ்சினக் குட் வற் கண்டனம் வரற்ேக. 
    ------------- 
 
    ைற: விற யாற் ப்பைட. 
    வண்ண ம் க்கும் அ . 
    ெபயர்: ெசங்ைக மறவர். 
 
    4-9. களி .............மண் . 
 
    உைர: களி  பரந்  இயல-யாைனப் பைடயி ள்ள யாைனகள் பரந்  ெசல்ல; 
க மா தாங்க- விைரந்த ெசலவிைன ைடய குதிைரகள் தம்ைமச் ெச த் ம் ரர் 
குறிப்பின்ப  அணி சிைதயாேத அவைரத் தாங்கிச் ெசல்ல; ஒளி  ெகா  டங்கத் ேதர் 
திாிந்  ெகாட்ப-விளங்குகின்ற ெகா  யைசய வ ந் ேதர்கள் ெசல் ம் ெநறிக் ேகற்ப 
விலகிச் சுழன்  ெசல்ல; எஃகு ரந்  எ த ம்-ேவற்பைடையச் ெச த்தி ெய ம்; ைக 
கவர் க ந்தார்-பைகவர் ன்னணிப் பைடயின் இ  ம ங்கி ம் வ ம் பக்கப் 
பைடையப் ெபா  கவ ம் க ய சிப் பைடயிைன ம்; ெவல்ேபார் ேவந்த ம் 
ேவளி ம் ஒன்  ெமாழிந் -ெவல்கின்ற ேபாாிைன  ைடய ேவந்த ம் கு நில 
மன்ன ம் தம்மில் ஒற் ைம ெமாழிந்  உடன்வர; ெமாய்வளம் ெச க்கி ெமாசிந்  
வ ம்-மிகுகின்ற வ யால் மனஞ்ெச க்கி அவெரா  கூ வ ம்; ேமாகூர்-ேமாகூர் 
மன்னனான பைழய ைடய; வலம்ப  கு உ நிைல அதிரமண் -ெவற்றித ம் 
பைடத்திரளின் கூட்டம் கைலந்  சிைத மா  ெந ங்கித் தாக்கி. 
 
    ப த்த டம் ம் அைசந்த நைட  ைடய வாத ன், களி கள் இனி  ெசல் ம் 
நிைல கூ வார், "பரந்  இயல" என் ம், அமர் ெசய்தற்குாிய திறம் பல ம் கற்ற 
குதிைர என்றற்குக் "க மா தாங்க" என் ம் கூறினார். கல்லாமா வாயின் ெச த் ம் 

ரைரத் தாங்கிச் ெசல்லா  ஆற்ற க்கு ெமன்ப; "அமரகத்  ஆற்ற க்கும் கல்லாமா" 
(குறள் 184) எனச் சான்ேறார் கூ தல் காண்க. ெசல் ம் ெநறிக் ேகற்ப ஒன் க் 
ெகான்  விலகி ம் சூழ்ந் ம் ெசல்வ  பற்றி, "ேதர் திாிந்  ெகாட்ப" என்றார். பக்கப் 
பைடையத் தாக்கிக் கவ மிடத் த் ைணப்பைட விலக்கப் ப த ம் அகப்பைட 
ெந க்குண் டழித ம் நிகழ்த ன் அ  ெசய் ம் சிப் பைடையக் "ைககவர் க ந்தார்" 
என்றார். இனிப் பைழய ைரகாரர் "க மா தாங்க ெவன்ற  கால் க ய குதிைரேம 
லாட்கள் ேவண் ய அள களிேல ெசலைவ விலக்கிச் ெச த்த" என் ம் "திாிந்  
ெகாட்ப ெவன்ற , மறிந்  திாிய ெவன்றவா" ெறன் ம் ைககவர் க ந்தார் என்றற்கு 
"மாற்றார் பைடயில் வகுத்  நி த்தின ைககைளச் ெசன்  கவ ம் க ய சிப்பைட" 
ெயன் ம் கூ வர் 
 
    தாைர ம் ேபாைர  ைடய ேவந்தர் என்க. ேவந்தர், ேசாழ ேவந்தர், ேவளிர், 
ஏைனக் கு நில மன்னர். இவர் அைனவ ம் தம்மிற் கலந்  ஒற் ைம ெமாழிந்  
ெகாங்கு நாட்ைட அ ப்ப த் ங் க த்தால் அ ைகெயா  ெபார வந்தவராவர். 

ேவந்தர  ெப ம் பைட ம் கு நில மன்னர  திரள்பைட ம் ைணயாதலால் 
வ  மிகுதி நிைனந்  உள்ளஞ் சிறந்  வ ம் பைழயன் மன நிைலயிைன, "ெமாய் 
வளஞ் ெச க்கி ெமாசிந் வ ம் ேமாகூர்" என்றார். ேமாகூர், ஆகுெபயர். பைழயன் 
ேவந்த ம் ேவளி ம் உடன் வரக்கண்ட அ ைக அஞ்சி ெயாளித் க் ெகாண்டதனால், 
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ெப  மகிழ்  ெகாண்  ெச க்கினைம விளங்க, "ெமாய் வளஞ் ெச க்கி" ெயன்றா 
ெரன் மாம். 
 
    இனி, அவன் ெச க்கி யி ந்த நிைலைமயிைன, "வலம்ப  கு உநிைல" ெயன் ம், 
அ  ெசங்குட் வன் ெசய்த ேபாரால் சிைதந்  ேவ  ேவறாகத் திாிந்தழிந்தைம 
ேதான்ற " அதிர மண் " ெயன் ம் கூறினார். இனிப்பைழய ைரகாரர் "ெமாய்வளஞ் 
ெச க்கி ெயன்ற  வ யாகிய ெசல்வத்தாேன மயங்கி ெயன்றவா" ெறன் ம், "ெமாய் 
ெயன்ப  ஈண்  வ " ெயன் ம் கூ வர். கூறேவ வளம் என்ற  ெசல்வ ெமன்ப ம் 
ெபற்றாம். ஆகேவ, வ யாகிய ெசல்வக் களிப்ேப அ ைகக்குக் ேகளாய்த் ைண 
ெசய்ய வி க்கும் ெசங்குட் வன் திறைல நிைனந்  தற்காவா  பைழயன் அழிதற்குக் 
காரணமாயிற் ெறன்ப  கூறியவாறாம் 
 
    10-17 ெநய்த்ேதார்..........வரற்ேக. 
 
    உைர: ெநய்த்ேதார் ெதாட்ட ெசங்ைக மறவர்-கு தியைளந்ததனால் சிவந்த 
ைகயிைன ைடய ேபார் ர ைடய; நிறம். ப  கு தி-மார்பிற் ண்ணிடத் ெதா கும் 
கு தியான ; நிலம் படர்ந்ேதா -நிலத்திற் பரவிேயா ; மைழநாள் ன ன் அவல் 
பரந்ெதா க-  மைழ ெபாழி ம் நாளில் ெப கி ேயா ம் கலங்கல் நீைரப்ேபாலப் 
பரந்  பள்ளம் ேநாக்கிப் பாய; ப  பிணம் பிறங்க-பட்  ம் பிணங்கள் குவி மா ; 
பல பாழ் ெசய் -பலவற்ைற ம் பாழ் ப த்தி; ப கண் ரசம் ந வண் சிைலப்ப-
ஒ க்கின்ற கண்ைண ைடய ெவற்றி ரசு பைட ந ேவ ழங்க; வளன் அற-
அப்பைழயன  ெசல்வம் ற்ற ம் ெகட்டழிய; நிகழ்ந்  வா நர் பலர் பட-இ ந்  
வாழ்தற் குாியவர் பலர் இரா  இறப்ப; க ஞ் சிைன விறல் ேவம்  அ த்த- காிய 
ெகாம் கைள ம் வன்ைமயிைன  ைடய காவல் மரமான ேவம்பிைன ெவட்  

ழ்த்திய; ெப ஞ் சினக் குட் வன் கண்டனம் வரற்கு - மிக்க சினத்ைத ைடய 
குட் வைனக் கண்  வ தற்காக எ- . 
 
    பைகவர் மார்பிற் ெச த்தி ய த்திய பைடயிைனப் பறித்தலால் வழி ம் கு தி 
ப ந்  சிவந்த ைகயிைன ைடய மறவர் எனப் பைழய ைடய ேவரர  மாண்  
ெதாித்தற்கு "ெநய்த்ேதார் ெதாட்ட ெசங்ைக மறவர்" என்றார். இவ்வாேற பைழய 

ைரகார ம், "பைகவ ட ல் தாங்கள் எறிந்த ேவல் த ய க விகைளப் 
பறிக்கின்ற காலத்  அவ ைடய உட கு கு திைய யைளந்  சிவந்த ைகைய ைடய 
மறவர் என்றவா " என் ம், "இச்சிறப்பாேன இதற்குச் ெசங்ைக மறவெரன்  
ெபயராயிற்" ெறன் ம் கூ வர். இத்தைகய சிறப்பைமந்த ரைர ம் குட் வன் 
தாைன ெவன்  ேமம்பட்டெதன அவன் ெவற்றிைய விளக்கினா ெரனவறிக. 
 
    இச்ெசங்ைக மறவர் குட் வன் ரரால் ண்பட்  ழ்ந்தாராக, அவர் மார்பினின் 
ெறா கிப் ெப கிய கு திப் ெப க்கிைனச் சிறப்பித்தற்கு, "மறவர் நிறம்ப  கு தி 
நிலம் படர்ந்ேதா , மைழநாட் ன ன் அவல் பரந்ெதா க" என்றார். இவ்வாேற, 
"க ம் னல் க ப்பக் கு திச் ெசம் னல் ேபார்க்களம் ைதப்ப" (ெப ங். 1: 46: 68-9) 
என்  ெகாங்கு ேவளி ம், "ஒண் கு தி-கார்ப்ெபயல் ெபய்தபின் ெசங்குளக் 
ேகாட் க்கீழ், நீர்த் ம்  நீ மிழ்வ ேபான்ற" (கள. 2) என்  ெபாய்ைகயா ம் கூ தல் 
காண்க. ரேர யன்றி மா ம் களி ம் பட்  ழ்த ன், "பாழ்பல ெசய் " என்றார். 
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ெபா வார்க்கு மறத்தீக் கிளர்ந்ெதழச் ெசய்தற்கு ரசு பைடந வண் 
ழங்குவதாயிற்ெறன வறிக. 

 
    இவ்வண்ணம் ேபார்க்களத்ேத பைழயன் தாைன ம் பட்டழியேவ, 
ெபா வாைரப் ெபறா  குட் வன் தாைன ரர் பலர் ேமாகூர்க்குட் குந்  
வாழ்ேவா ைடய ெசல்வங்கைளச் சூைற யா ய  ேதான்ற "வளன் அற" என் ம், 
அதனால் ெசல்வ வாழ்  வாழ்பவர் வளன் அழிந்தைமயின் ேவ  வைகயின்றி 
உயிாிழந்தன ெரன்பார். "நிகழ்ந்  வா நர் பலர்" என் ம் கூறினார். நிகழ்ந்  
என்பைத நிகழெவனத் திாித் க் ெகாள்க என் ம், "வளனற நிகழ்ந்ெதன்ற  
ெசல்வமான  அ ம்ப யாகக் ெகாள்ைள நிகழ ெவன்றவா " என் ம், "இனி வளனற 
ெவன ம் நிகழ்ந்  வா ந ெரன ம் அ த்  நிகழ்தைல வாழ்வார் ேமேலற்றி நிகழ்ந்  
வாழ்த ெலன் மாம்; ஆண்  நிகழ்தல் விளக்கம்" என் ம் பைழய ைரகாரர் கூ வார். 
 
    ரர் சூைறயாட்டால் வாழ்ேவார் பலர் ெக தற்கும் ேவம்பிைன தெலா  
த தற்கும் ஏ  கூ வார், "ெப ஞ்சினக் குட் வன்" என்  சிறப்பித்தார். 
 
    கு உநிைல யதிர மண் , கு திெயா கப், பிணம் பிறங்கப் பாழ்பல ெசய் , ரசம் 
ந வண் சிைலப்ப வளனற, வா நர் பலர்பட விறல் ேவம்ப த்த குட் வைனக் 
கண்டனம் வரற்கு என இையத் க் ெகாள்க. கண்டனம் ற்ெறச்சம். 
 
    1-3. யா ம்...........உணீஇயர். 
 
    உைர: ய ம்ேகாைத-அைசகின்ற கூந்தைல ம்; ளங்கியல்-அஞ்சுகின்ற 
இயல்ைப  ைடய; விற யர்-விற யர் கேள; யா ம் ேச கம்- யாங்க ம் 
ெசல்கின்ேறாம்; நீயி ம் வம்மின்-நீவி ம் வ க; ெகாைளவல் வாழ்க்ைக-பாடல் 
வன்ைமயால் வா ம் வாழ்க்ைகயிைன ைடய; ம் கிைள- ம் ைடய சுற்றத்தவர்; 
இனி  உணீஇயர் -உ ப்பன ம் அணிவன ம் ெப வேதயன்றி உண்பன ம் 
மிகுதியாய்ப் ெபற்  உண்பார்களாக எ- . 
 
    ைகெசய்  பின்னி நாலவிட்டைம ேதான்ற, " ய ம் ேகாைத"ெயன் ம், 
ெபண்ைமக்குாிய அச்சத்தால் உளம் ளங்குவ  ெமய்ப்பட் த் ேதான் வ  கண் , 
கூற ன், " ளங்கியல் விற யர்" என் ம் கூறினார். விற யர், அண்ைம விளி. 
ெப வளம் ெபறற்கண் சிறி ம் ஐயமின்ைம ேதான்ற, "யா ம் ேச கம் 
நீயி ம்வம்மின்" என்றார். ெகாைள, பாட் . பா ப்ெபற்ற பாிசில் ெகாண்  வாழ்தல் 
பற்றி, "ெகாைளவல் வாழ்க்ைக" ெயன் ம், உைட, அணி த யவற்றி ம் உண  
தைலைம ைடத்தாதல் பற்றி "இனி  உணீஇயர்" என் ம் கூறினான். 
 
    இ கா ம் கூறிய , குட் வற் கண்டனம் வரற்கு யா ம் ேச கம், ம் கிைள 
இனி  உணீஇயர், விற யர், நீயி ம் வம்மின் எனக் கூட்   ெசய்க. 
 
    இதனால் அச் ெசங்குட் வ ைடய வைரயா ஈைக கூறியவாறாயிற் . 
    ---------   
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 5.10. ெவ வ  னற்றார். 
    50 
        மாமைல ழக்கின் மான்கணம் பனிப்பக் 
        கான்மயங்கு கத ைற யா ெயா  சிதறிக் 
        க ம்பமல் கழனிய நா வளம் ெபாழிய 
        வளங்ெக  சிறப்பி லகம் ைரஇச் 
        ெசங்குணக் ெகா குங் க ழி ம ர்நிைறக்  5 
        காவிாி யன்றி ம் விாி னெலா  
        ன் டன் கூ ய கூட லைனைய 
        ெகால்களிற் , உர த்திைர பிறழ வல்வில் பிசிரப் 
        ைரத்ேதால் வைரப்பி ெனஃகுமீ னவிர்வர 
        விர ப்பைண ழங்ெகா  ெவாீஇய ேவந்தர்க்  10 
        கரண மாகிய ெவ வ  னற்றார் 
        கன்மிைச யவ் ம் கடல ம் பிற ம் 
        அ ப்ப மைமஇய வமர்கடந் த்த 
        ஆண்ம  ம ங்கி னாடகப் ப த்  
        நல் ைச நனந்தைல யிாிய ெவான்னார்  15 
        உ ப்பற நிரப்பிைன யாத ற் சாந்  லர்  
        வண்ணம் நீவி வைகவனப் ற்ற 
        வாிஞிமி றிமி  மார் பிணி மகளிர் 
        விாிெமன் கூந்தன் ெமல்லைண வதிந்  
        ெகால்பிணி தி கிய மார் கவர் யக்கத் ப்  20 
        ெபா ெகாண் மரபின் ெமன்பிணி யவிழ 
        எவன்பல கழி ேமா ெப ம பன்னாள் 
        பைகெவம் ைமயிற் பாசைற மாீஇப் 
        பாடாி திையந்த சி யி யலா  
        ேகா  ழங் கிமிழிைச ெய ப் ம் 
        பீ ெக  ெசல்வ மாீஇய கண்ேண.  26 
    --------- 
 
    ைற: வஞ்சித் ைறப் பாடாண்பாட்  
    வண்ணம்: ஒ குவண்ண ம் ெசாற்சீர் வண்ண ம் 
    க்கு: ெசந் க்கு 
    ெபயர்: ெவ வ  னற்றார் 
 
    1-7. மாமைல...........அைனைய 
 
    உைர: மாமைல-ெபாிய மைலயின்கண்ேண; ழக்கின்- ேமகம் தன் ழக்கத்தினால்; 
மான் கணம் பனிப்ப-விலங்குக் கூட்டம் அஞ்சி ந ங்க; கால் மயங்கு கதழ் உைற-
காற் க் கலந்  ேமா தலால் விைர டன் ெபாழி ம் மைழ; ஆ  ெயா  சிதறி-
ஆலங்கட் ேயா  சிதறிப் ெபாழிய; க ம்  அமல் கழனிய நா -க ம் கள் ெந ங்கிய 
கழனிகைள ைடய நா கள்; வளம் ெபாழிய-வளம் ெபா ந்திய சிறப்பிைன ைடய 
நில லைகப் ரந் ; ெசங்குணக் ெகா கும்-ேநர் கிழக்காக ஓ ம்; க ழி ம ர் நிைறக் 
காவிாி யன்றி ம்-கலங்கலாகிய நிைறந்த ெவள்ளத்ைத ைடய காவிாிைய ெயாப்பேத 
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யன்றி; விாி னல் ஒ  ன் டன் கூ ய கூடல் அைனைய- க்கள் விாிந்த 
னைல ைடய ஆ கள் ன் ம் கூ ய க்கூடைல ம் ஒப்பாவாய். எ-  

 
    மைலேமல் தவ ம் மைழயின் ழக்கம் அதனால் எதிெரா க்கப்பட்  மிகுதலால் 
அங்கு வா ம் விலங்கினம் அஞ்சுதல் இயல்பாதலால், "மாமைல ழக்கின் மான்கணம் 
பனிப்ப" என் ம், ஆண்  ேமா ம் காற்றால் அைலப் ண்  மைழ க  விைச டன் 
ெபாழிவ  ேதான்ற, "கான் ழங்கு கத ைற" ெயன் ம்,ஆலங்கட் ம் உடன் 
ெபய்தைமயின், "ஆ ெயா  சிதறி" ெயன் ம் கூறினார். சிதற ெவன்ப  சிதறி ெயன 
நின்ற . "மாமைலக்கண்ேண உைற சிதறிெயனக் கூட்  அதைனச் சிதறெவனத் 
திாிக்க" என்  பைழய ைரகார ம் கூறினார். 
 
    காவிாி ெசங்குணக் ெகா குதலால் அ  பா ம் நிலத்தின் விைள பயன் கூ வார், 
"க ம்பமல் கழனிய நா வளம் ெபாழிய" என்றார். கழனிய, ெபயெரச்சக் குறிப் . 
ெசல்வம் மிக ண்டாமா  ேதான்ற, "வளம் ெபாழிய" என்றார். காவிாி பா ம் 
நாட் ற்குச் சிறப்  அதன் குன்றா வளமாத ன், அதைன "வளங்ெக  சிறப்பின் 
உலகம்" என் ம் தீைம ெக த்  நல்லதன் நலத்ைத ேயாம் தல் ரத்தலாதலால், அ  
ெசய் ம் காவிாியின் ெசயைல "உலகம் ைரஇச் ெசங்குணக் ெகா கும் காவிாி" 
ெயனச் சிறப்பித் ம் உைரத்தார். ேநர் நிற்றைலச் ெசந்நிற்றல் என்றாற்ேபால 
ேநர்கிழக்காக ஓ தல் "ெசங்குணக் ெகா கும்" எனப்பட்ட . ைரஇ- ரந் . உலகம், 
ஈண்  நாட் ன்ேமற் ; "ேவந்தன் ேமய தீம் ன லகம்" (ெதால். அகத். 5) என்றாற் 
ேபால. காவிாி ெசங்குணக் ெகா கி லகம் ரத்தற்கு அதன் தைலயிடமாகிய 
மைலக்கண் மைழ ெபயல் இன்றியைமயாைமயின், அதைன தற்கண் 
எ த்ேதாதினார். அல்ல உம், இப் பாட் ன்கண் ெசங்குட் வ ைடய ேபாகச் 
சிறப்ைப விதந் ேதா வதால் அதற்கு ஆக்கமாகும் மைழ ம் ெசல்வப் ெப க்கும் 
ெதாடக்கத்ேத எ த் ேதா கின்றா ெரன்ற மாம். 
 
    ெசங்குட் வ ம் ெசம்ைம ெநறிக்கண் ஒ கி நா  வளம் ெப கத் தண்ணளி சுரந்  
இனி  ரத்தல் பற்றி, காவிாி யைனைய ெயன்பார். "காவிாி யைனைய" என்றார். 

ன்  ஆ கள் கூ மிடத்  ன்றிடத் ப் ெபா ள்க ம் ஒ ங்கு ெதாகுவ ேபால், 
கடல்பிறக் ேகாட் க் கடல்ப  ெபா ம், ேசரநா ைடைமயால் மைலப  ெபா ம் 
பைழயன் த ேயாைர ெவன் , காவிாி ெசங்குணக் ெகா கும் நா ைடைமயால் 
அந்நாட் ப் ெபா ம் என்ற வைகப் ெபா ம் ஒ ங்கு ெதாக நிற்கின்றைன 
என்பார்., " விாி னெலா  ன் டன் கூ ய கூட லைனைய" என்றார். ன் டன் 
கூ ய கூடைலப் பைழய ைரகாரர், "அக் காவிாி தா ம் ஆன் ெபா ைந ம் 
குடவனா  ெமன இம் ன் ம் ேசரக்கூ ய கூட்ட" ெமன்பர். காவிாி யைனைய 
யாவேதயன்றி ன் டன் கூ ய கூட்டத் தைனைய என க்க. க கி வ ம் காவிாிப் 
ெப க்கு, "க ழி ம ர் நிைற" ெயனப்பட்ட . பனிப்ப, சிதற ெவன்ற 
ெசயெவெனச்சங்கள் காரணப்ெபா ளி ம், ெபாழிய ெவன்ப  காாியப்ெபா ளி ம் 
வந்தன. 
 
    இனி, இம் க்கூடைலப் பவானி கூட ெலன்பா ம் உண் . ஆண் க் குடவனா  
காணப்படாைமயா ம், காவிாி ஆங்குத் ெதற்கு ேநாக்கிெயா குதலா ம், அ  
ெபா ந்தாைம ணரப்ப ம். 
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    8-16, ெகால்களிற் ........நிரப்பிைன 
 
    உைர: ெகால் களிற்  உர த் திைர பிறழ-ெகால் கின்ற களி களாகிய பரந்த 
கடலைலகள் அைசந் வர; வல் வில் பிசிர-வ ய வில்லாகிய பைட பிசிர் ேபாலப் 
பரவ; ைரத்ேதால் வைரப்பின்-உயர்ந்த ேகடகத்தின் விளிம்பின்ேமல்; எஃகு மீன் 
அவிர் வர-ேவற்பைடயாகிய மீன்கள் விளங்க; விர ப் பைண ழங் ெகா -
ேபார்ப்பைற த யவற்ேறா  கலந்  ழங்கும் ரெசா  ேகட் ; ெவாீஇய 
ேவந்தர்க்கு- அஞ்சிப் கலைடந்த அரசர்கட்கு; அரணமாகிய ெவ  வ  தார்ப் னல்-
காப்பாகிய அச்சம் த ம் சிப்பைடயாகிய ெவள்ளம்; கன்மிைச யவ் ம் கடல ம் 
பிற ம்-மைலயிடத் ம் கட டத் ம் பிறவிடத்  ள்ளனவாகிய; அ ப்பம் அைமஇய- 
அரணிடத்ேத ெபா ந்திய; அமர் கடந் -ேபார்கைள வஞ்சியா  ெபா  ெவன் ; 
உ த்த ஆள் ம  ம ங்கின்-உட்குப் ெபா ந்தி ரர் ம ந்த இடங்கைள ைடய; நா  
அகப்ப த் - நா கைளக் ைகப்பற்றி; நனந் தைல-அகன்ற இடத்ைத ைடய 
உலகின்கண்; ஒன்னார் நல் ைச இாிய-பைகவர  நல்ல கழ் ெகட்டழிய; உ ப்  அற 
நிரப்பிைன-அவர  சினமாகிய தீ ற் ம் அவியச் ெசய்தைன எ- . 
 
    இதன்கண், ெசங்குட் வ ைடய பைடயிைன ஒ  ெப  ெவள்ளத்ேதா  உ வகம் 
ெசய்கின்றார். சிப் பைடயிைன ெவள்ளத்தின் னலாக ம், களிற்றியாைனகைள 
அைலகளாக ம், விற்பைடையப் பிசிராக ம், ேவற்பைடைய மீன்களாக ம், 
விர ப்பைண ெயா ைய ழக்கமாக ம் ெசன்  பைக ேவந்தர  சினமாகிய தீைய 
அவித்தவா  கூ மாற்றால் அவ ைடய பைடயின் சிறப் க் கூறியவாறாகிற . 
ெப ெவள்ளத்திெல ம் ேபரைலகள் அணியணியாய்ச் ெசன்  ேசர்தல் ேபால 
யாைனகள் பரந்  அைசந்  ெசன்றன என்றற்கு, "ெகால்களிற் ர த் திைர பிறழ" 
என்றார்."உர த் திைர பிறழ ெவன்ற , வ ய திைரகள் தம்மில் மா பட் ப் ைட 
ெபயர ெவன்றவா" ெறன்பர் பைழய ைரகாரர். 
 
    யாைனப்பைடக்கு ேமேல வில்ேலந்திய ரர் தாேமந்திய வில் ன்தைல ேதான்ற 
ேமம்பட்  வ வைத, அைலேமல் ேதான் ம் பிசிராக நி த்தி; "வல்வில் பிசிர" 
என்றார். பிசிர், நீர்த் திவைல. "வல் வில் பிசிர ெவன்ற  விற்கள் அத்திைரக்குப் 
பிசிராக" ெவன் ம், "பிசிர ெவன்ற  ெபயர யாகப் பிறந்த விைன" ெயன் ம் 
பைழய ைர கூ ம். ேவற்பைடயின் காம்  ேகடகத்தில் மைறய இைலப்பகுதி மட் ல் 
ேதான் வ  அவ் ெவள்ளத்தில் திக ம் மீன் ேபாற ன், " ைரத்ேதால் வைரப்பின் 
எஃகுமீனவிர்வர" ெவன்றார். ேபார்ப்பைற ம் ரசும் பிற இைசக் க விக ம்கூ  
யிைசத்த ன், அம் ழக்கத்ைத "விர ப்பைண ழங்ெகா " ெயன்றார். யா  ெப கி 
வ மிடத்  அதைனச் சிைறத்  வாய்க்கால்களின் வழியாக வயல்க க்கும் ஏாி 
கிளங்கட்கும் பாய்ச்சக் க ம் உழவர் பைற த ய க விகைள ழக்கி மக்கைளத் 
ெதாகுத் ச் ெசய்வன ெசய் ெகாள் மிடத் ெத ம் ழக்க  ண்ைமயின், இதைன 
விதந்ேதா வாராயினர். "பைணயாகிய ழங்ெகா  ெயன இ ெபயெராட் " என் ம் 
"ஒ ைய ைடய னல் எனக் கூட் க" என் ம் பைழய ைர கூ ம். நட்பரசராயின் 
ெவ தற்குக் காரணமின்ைமயா ம்,"அரணமாகிய" என்றதனா ம் ஈண் க் கூ ம் 
ேவந்தர் பைகயாயி ந்  கல் ெபற்றவெரன்ப  ெப ம். ெவாீஇய ேவந்த 
ெரன்றற்குப் பைழய ைரகாரர், "தம் பைகைய ெவ வி இவன் றன் டன் நட்பாகிய 
ேவந்த ெரன்க" என் ம் "ெவ வ  னற்றார்" என்றற்குத் "தன்ைன யைடந்தார் 
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ெவ வரத்தக்க னற்றார்" என் ம் இச் சிறப்பாேன இதற்கு ெவ வ  னற்றார் என்  
ெபயராயிற்" ெறன் ம் கூ வர். னற்றார் என்பதைனத் தார்ப் ன ெலன மாறிக் 
ெகாள்க. மைலைய ம் கடைல ம் பிறவற்ைற ம் அரணாகக் ெகாண்  ெச க்கி 
யி ந்ேதாெரா  ெபா  ெவன்றா ெனன்பர். "கண் மிைச யவ் ம் கடல ம் பிற ம் 
அ ப்பம்" என்றார். மைலைய யரணாகக் ெகாண்  ெச க்கியவர் வட வாாிய ம், 
கடைல யரணாகக் ெகாண் ந்தவர் கடற்பைகவ மாவர். வடவாாியைர ெவன்  
ேமம்பட்டைத "கட ட் பத்தினிக் கற்ேகாள் ேவண்  கானவில் கானம் கைணயிற் 
ேபாகி, ஆாிய வண்ணைல ட் " என்  பதிகங் கூ த ம் கடலரைண ெவன்ற  
கடல்பிறக் ேகாட் ய ெசய்தி ம் வற் த் கின்றன. உ த்த,உ ைவ ைடய. உ , 
உட்கு. கண்டார்க்கு ெநஞ்சிேல உட்குதைலப் பயத்தல் பற்றி, "உ த்த ஆள்" என்றார். 
ஆள், ேபார் ரர். இவ் ரர் ெதாைக மிக்குள்ள நாெடன்ற , அவற்ைற அகப்ப த் ம் 
அ ைம லப்ப க்கு கத்தால் தார்ப்பைடயின் ெப ைமையச் சிறப்பித்தவா . 
நனந்தைல ஆகுெபயர். ெகடாப் க ெழன்றற்கு நல் ைச ெயன்  கூறி, அ  ெகட்ட 
ெதன்றற்கு "நல் ைச இாிய" என்றார். கழ் ெகடாைமக் ேக வாகிய வன்ைம இப் 
பைடப் ெப ைமயால் அழிந்தைம ேதான்ற "நல் ைச" என்  குறிப்பால் 
விதந்ேதாதினார். உ ப் , ெவப்பம், ஈண்  ெவகுளிக்காயிற் . னல் என்றதற் ேகற்ப, 
"நிரப்பிைன" ெயன்றார். பைழய ைரகாரர் "உ ப்ெபன்றதைன சினத்தீ 
ெயன்றவாறாகக் ெகாள்க" என்பர். 
 
    "பிறழ ெவன்ற , தலாக நின்ற ெசயெவெனச்சங்கைள நிரப்பிைன ெயன் ம் 
பிறவிைனெயா  க்க" என்ப  பைழய ைர. 
 
    16-22. ஆத ன்.............கழி ேமா 
 
    உைர: ஆத ன்-ஆத னாேல; சாந்  லர் - சிய சந்தனம் லர; வண்ணம் நீவி-

த ட்ட திலக ம் கண்ணி ட்ட ைம ம் பிற மாகிய வண்ணங்கள் நீங்க; வைக 
வனப் ற்ற-பல்வைகயாகக் ைக ைனயப்பட்ட அழகு ெபா ந்திய; வாி ஞிமி  
இமி ம்- வாிகைள ைடய வண் னம் ஒ க்கும்; மார் பிணி மகளிர்- நின்மார்பினால் 
பிணிக்கப்பட்ட மகளிர ; விாி ெமன் கூந்தல் ெமல்லைண வதிந் -விாிந்த ெமல் ய 
கூந்தலாகிய ெமல் ய ப க்ைகயிேல கிடந் ; ெகால் பிணி தி கிய மார்  கவர் 

யக்கத் -மிக வ த்தம் பயக்கும் காம ேவட்ைக மிகுதலால் மார்பைடய யங்கும் 
யக்கத்தால்; ெபா  ெகாள் மரபின்-இராப்ெபா ைதப் பயன் ெகாள் ம் 
ைறைமயிைன ைடய; ெமன் பிணி யவிழ- சி  யில் ெபறா ெதாழி மா ; ெப ம-

ெப மாேன; பல -நாள் பல ம்◌் எவன் கழி ேமா- எவ்வா  கழி ங் ெகால்ேலா எ- . 
 
    லர் , நீவி என நின்ற எச்சவிைனகைளப் லர, நீவ எனத் திாிக்க. வைக வனப் ற்ற 
மகளிர், வாிஞிமி றிமி ம் மகளிர், மார்  பிணி மகளிர் என இைய ம். கூந்தலாகிய 
ெமல்லைண வதிந்  ெபா ெகாள் ம் என க்க. ணர்ச்சிக்கண் சாந்  

லர்த ம் வண்ணம் நீங்க ம் இயல்பாத ன், " சாந்  லர வண்ணம் நீவ" என்றார். 
இனி வைக வனப் ற்ற ணர் ைண மகளிர்பால் எ ம் ந மணம் குறித்  வண்  
ெமாய்த்திைசக்கும் என்ப  பற்றி, " வைக வனப் ற்ற வாிஞிமி றிமி ம் மகளிர்" எனல் 
ேவண் ற் . இனி, வைக வனப் ற்ற வாிஞிமி றிமி ம் கூந்தெலனக் கூந்தெலா  
இையப்பி ம் அைம ம். மகளிர் கூந்தல் ஐவைகயாகக் ைக ைனயப்ப த ம் வண்  
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ெமாய்த் திைசத்த ம் இயற்ைகயாத ன், ணர்ச்சி ெபற்ெறா கும் மகளிர்பால் எ ம் 
மணம் மான் மதச் சாந்  த யன ம் பல க்க ம் விரவி நா  ெமன்பர் 
நச்சினார்க்கினியர். "தாங்க  நாற்றந் தைலத்தைல சிறந் , ங்ெகா க் கிவர்ந்த 

கற்சிெயன வாங்கிற்,பக ங் கங்க  மகலா ெதா கும்" (ெதால். ெபா. 114, நச். ேமற்.) 
என்  சான்ேறார் கூ தல் காண்க. 
 
    காதலர் மார்பிற் ஞ்சும் உறக்கேம ெபாிதாகக் க தி ம், அதைனயைடய யங்கிப் 
ெப ம் அயரா வின்பேம ேபாின்பெமன் ெறண்ணி ம், மகளிர் அவர் மார்ைபேய 
நிைனந் ெதா குதல் பற்றி, "மார்  பிணி மகளிர்" என்றார். காதலர் மார்  "ேவட்ேடார்க் 
கமிழ்தத் தன்ன கமழ் தார்மார் " (அகம். 332) என் ம் "காதலர் நல்கார் நயவா ராயி ம், 
பல்காற்காண்ட ம் உள்ளத் க் கினிேத" (கு ந். 90) என் ம் "ஆர்க  ெவற்பன் மார்  
நயந் ைற ம் யாேன" (நற். 104) என் ம் "நின் மார்  ளிேவட்ைகத் ெதான்றிவள் 
மா மா றாேநாய் ம ந் " (திைணமா 150:142) என் ம் சான்ேறார் கூ வன பல ம், 
காதலர்மார்  மகளிர்க்கு இன்ப ற்றாய் இன்றியைமயா வியல்பிற்றாதல் 

ணியப்ப ம். ணர் ைணக் காத ெயா  உடன் கிடந் றங்கும் உறக்கத்ைதக் 
க ப்பிற் பாய ெலன்ப வாக ன், ஈண்  அதைன "விாிெமன் கூந்தல் ெமல்லைண 
வதிந் " என்றார். கூ ைற ம் தைலமகெனா வன், "ெசய்விைன த்த 
ெசம்ம ள்ளெமா , இவளின் ேமவினமாகிக் குவைளக்கு ந்தாள் நாண்மலர் நா ம், 
ந  ெமன் கூந்தல் ெமல்லைணேயேம" (கு ந். 270) என்  கூ தல் காண்க. இடங்கழி 
காமத்தால் அடங்கா ேவட்ைக மீ ர எய் ம் ஆற்றாைமையக் "ெகால்பிணி" என் ம், 
அதன் வயப்பட்  ஒ வர் ெமய்யில் ஒ வர் குவ  ேபாலக் ைககவர் யக்கம் 
ெப வ  பற்றி, "ெகால்பிணி தி கிய மார்  கவர் யக்கத் " என் ம், அப் ணர்ச்சி 
யி தியிற் பிறக்கும் அவசத்தால் எய் ம் சி யிைல "ெமன்பிணி" என் ம் கூறினார். 
 
    இனிப் பைழய ைரகாரர் "மார்  பிணி மகளிெரன்ற  மார்பாற் பிணிக்கப்பட்ட 
மகளி" ெரன் ம், " யக்கத் ப் ெபா ெகாள் மரபின் ெமன்பிணி ெயன்ற  

யக்கத்திேல இராப் ெபா ைதப் பயன்ெகாண்ட ைறைமயிைன ைடய ெமல் ய 
றக்க" ெமன் ம், "ெமன்பிணிெயன்ற  ணர்ச்சி யவதிக்கண் அப் ணர்ச்சி 

யைலயலான் வந்த சி  யிைல" ெயன் ம்,"கண்ைணப் ெவன் ம் 
நிைனவினனாய்ப் பிணி யவிழெவனப் த்ெதாழிலாற் கூறினா" ெனன் ம் கூ வர் 
 
    இனி, ெபா ெகாள் மர  என்பதற்கு காம வின்பத் க் குாிய இளைமப் 
ெபா திைனப் பயன்ெகாண்ட என் ைரப்பி  மைம ம். நாெளன ஒ  ெசால் 
வ விக்கப்பட்ட . ெகால் களி  என்ப  கூன் 
 
    சாந்  லர, வண்ணம் நீவ, மகளிர் கூந்தல் ெமல்லைண வதிந்  மார்  கவர் 

யக்கத் ப் ெபா ெகாள் மரபின் ெமன்பிணி அவி மா  நாள் பல எவன்கழி ேமா 
எனக் கூட்  க்க. 
 
    இக்கூற்  குட் வன  மனத்திண்ைமையக் கலக்கு க்கும் நிைலயில் 
அைமந்தி க்கும் திறம் காண்க. 
 
    22-26. பன்னாள்.............கண்ேண 
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    உைர: பன்னாள்-பல நாட்கள்; பாசைற மாீஇ-பாசைறயிடத்ேத யி த்தலால்; ேகா  
ழங்கு இமிழிைச எ ப் ம்- சங்கு ழங்கும் ழக்க ம் பிற க விக ளிைசக்கும் 

ஒ ம் எ ப் ம்; பீ  ெக  ெசல்வம்-ெப ைம ெபா ந்திய ேபார் விைளக்கும் 
ெசல்வத்தின்கண்; மாீஇய கண்-ெபா ந்திய நின்கண்; பைக ெவம்ைமயின்-பைகவர்பா 

ண்டாகிய சின மிகுதியால்; பா  அாி  இையந்த சி  யில் இயலா -உறங்குதல் 
அாிதாகப் ெபா ந்திய சி  யி ம் ெசவ்ேவ ெகாண் லதாகலான்; 
 
    பன்னாள் மாீஇ, ெசல்வம் மாீஇயகண் சி  யில் இயலாதாகலான், எவன் பல 
கழி ேமா எனக் கூட்  விைன  ெகாள்க. மாீஇ ெயன் ம் ெசய்ெத ெனச்சம் 
காரணப் ெபா ட் ; பைழய ைரகார ம், "பின்னின்ற பன்னா ெளன்பதைனப் 
பாசைற மாீஇ ெயன்பதேனா  கூட் க" என் ம், "மாீஇ ெயன்பதைன ம வ எனத் 
திாித்  ம ைகயா ெலன்க" என் ம் கூ வர். ேகா  ழங்கும் ழக்க ம் பிற 
இைசக் க விகள் இைசக்கும் ஓைச ம் கண் றங்கா வண்ணம் ழங்குதலால், "ேகா  

ழங் கிமிழிைச ெய ப் ம்" என்றார். ஏைனச் ெசல்வ வ வாயி ம் ேபார் ெசய்  
ெப ம் ெசல்வத்ைதேய அரசர் கழ்த ம் ெசல்வமாகக் க தினைமயின், "பீ  ெக  
ெசல்வம்" என் ம், பைகவர்பால் இக்குட் வற் குண்டாகிய சின மிகுதியால், அவைர 

ற்ற ம் ேவறற்கண் அவன ள்ளம் விைனக்குாியவற்ைறச் சூழ்ந்த வண்ணம் 
இ ந்தைமயின், சி யி ம் இலதாயிற் ெறன்றற்கு, "பைக ெவம்ைமயின் 
பாடாிதிையந்த சி யில் இயலா " என் ம் கூறினார் சி  யில் என் ழிச் 
சிறப் ம்ைம விகாரத்தால் ெதாக்க . பா , கண்ப தல். 
 
    இனிப் பைழய ைரகாரர், "ேகா , சங்கு" என் ம், " ழங்ெகன்ற  அவ் 
வியமரங்க க்கு இைடயிைடேய ழங்குகின்ற என்றவா" ெறன் ம் பீ  ெக  ெசல்வ 
ெமன்றதற்கு "பைடச் ெசல்வ" ெமன் ம் "பீ , வைல ெயன் ம் "மாீஇய 
கண்ெணன்ற  அப்பைட கத்திேல நாேடா ம் அமர்ந்  யிெல ந் ம் உலவிப் 
பழகின கண்" ெணன் ம் கூ வர். ேம ம் அவர் "பாடாி திையந்த சி  

யிைல ைடய கண்" என ம் "இயலா  இைச ெய ப் ம்" என ம் கூட் வர். பாடாி 
திையந்த சி  யில் என்றதற்கு,"இராப் ெபா  ெதல்லாம் பைகவைர ெவல்ைகக்கு 
உளத்திற் ெசன்ற சூழ்ச்சி விேல அாிதாகப்ப தல் இையந்த சி  யில்" என்  
கூ வர். 
 
    இனி எவ்வா  கூட் ம் பாசைறக்கண் ம் மைனயிடத் ப் ேபாலக்குட் வன் 
சி  யிேல ெப கின்றா ெனன்ற  ெபய் வ  காண்க. பாசைறக்கண் சூழ்ச்சியிற் 
ெசன்ற உள்ளத்தால் சி  யிேல பயின்ற கண்ணாதலான், ெமன் பிணி யவிழ்ந்தவழிச் 
சூழ்தற்குாிய தின்ைமயின், அந்நாள் பல ம் நினக்கு எவ்வா  கழி ம் என்பார், 
"எவன்பல கழி ேமா ெப ம" என்றார். பல நாட்கள் பாசைற மாீஇக் கழிதலால், 
"ெகால்பிணி தி கிய மார் கவர் யக்கத் ப் ப ெகாள் மரபிற்" கழி ம் நாள் சில 
ெவன்ப  ெப ம். அச்சில ம் சி  யிேல ெப த ன், ஏைனப் ெபா  கழி ந் 
திறேம ஆசிாியர் அறியக் க வார் ேபாலச் சி  யிேல ெப ம் சிறப் ச் 
ெசங்குட் வன்பால் உண்ைம ம், அதனால் அவன் காம ேவட்ைகயி ம் ேபார் 
ேவட்ைக மிக்கவன் என்பைத வற் த்தினைம ம் ெபற்றாம். 
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    இ கா ம் கூறிய  ெப ம, நீ காவிாியன்றி ம் கூடலைனைய; ெவ வ  
தார்ப் னைல ஒன்னார் உ ப்பற நிரப்பிைன; யக்கத் ப் ெபா ெகாள் மரபின் 
ெமன்பிணி எவன்பல கழி ேமா; பீ ெக  ெசல்வம் மாீஇய நின்கண் பாசைற மாீஇய் 
பாடாி திையந்த சி யில் இயலாதாகலான் என்  விைன  ெசய்  ெகாள்க. 
 
    இனிப் பைழய ைரகாரர் "நீ கூடலைனைய; ெப ம, தார்ப் னைல ஒன்னார் 
உ ப்பற நிரப்பிைன யாைகயாேல யான் நின்ைன ெயான்  ேகட்கின்ேறன்; பீ  ெக  
ெசல்வம் மாீஇயகண், யக்கத் ப் ெபா ெகாள் மரபின் ெமன்பிணி யவிழ, நாள்பல 
நினக்கு எவன் கழி ேமா எனக் கூட்  விைன  ெசய்க" என்பர். 
 
    "தார்ப் னைல ஒன்னார் உ ப்பற நிரப்பிைன ெயன எ த் ச் ெசலவிைன 
ேம ட் க் கூறினைமயால், ைற வஞ்சித் ைறப் பாடாணாயிற் " 
    --------------------- 
 

காக்ைகபா னியார் நச்ெசள்ைளயார் 
பா ய ஆறாம் பத்  

 
    பதிகம் 
 
        குடக்ேகா ெந ஞ்ேசர லாதற்கு ேவஎள் 
        ஆவிக் ேகாமான் ேறவி யீன்றமகன் 
        தண்டா ரணியத் க் ேகாட்பட் டவ ைடயத் 
        ெதாண் ட் டந்  ெகா ப்பித் ப் பார்ப்பார்க்கு 
        கபிைலெயா  குடநாட் ேடா  ாீத்  5 
        வான வரம்பெனனப் ேபாினி  விளக்கி 
        ஏைன மழவைரச் ெச விற் சு க்கி 
        மன்னைர ேயாட் க் 
        குழவி ெகாள்வாாிற் கு றந் தந்  
        நாடல் சான்ற நய ைட ெநஞ்சின் 10 
        ஆ ேகாட் பாட் ச் ேசரலாதைன 
        யாத்த ெசய்  வடங்கிய ெகாள்ைகக் 
 
    காக்ைகபா னியார் நச்ெசள்ைளயார் பா னார் பத் ப்பாட்  அைவதாம், வ வ  

ண்ணயிர், சி ெசங்குவைள, குண் கண் ணகழி,நில்லாத்தாைன, ஞ்சும் பந்தர், 
ேவந்  ெமய்ம்மறந்த வாழ்ச்சி, சில்வைள விற , ஏவிளங்கு தடக்ைக, மாகூர் திங்கள், 
மரம்ப  தீங்கனி: இைவ பாட் ன் பதிகம். 
 
    பா ப் ெபற்ற பாிசில்:'கல னணிக' என்  அவர்க்கு ஒன்ப  காப் ெபான் ம் 

றாயிரங் காண ம் ெகா த் த் தன் பக்கத் க்ெகாண்டான் அக் ேகா. 
 
    ஆ ேகாட் பாட் ச் ேசரலாதன் ப்பத்ெதட் யாண்  ற்றி ந்தான். 
    ----------  
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6.1. வ வ  ண்ணயிர் 
    51. 
 
        ளங்குநீர் வியலகங் கலங்கக் கால் ெபார 
        விளங்கி ம் ணாி ெமன ழங்கும் 
        கடல்ேசர் கானற் குட ல ன்னிக் 
        கூவற் ழந்த தடந்தா ணாைர 
        குவியிணர் ஞாழன் மாச்சிைனச் ேசக்கும்  5 
        வண் ைற ெகாண்ட தண்கடற் பரப்பின் 
        அ ம்பம லைடகைர யலவ னா ய 
        வ வ  ண்ணயி ைத ஞற் ம் 
        வி ம் ேபாந்ைதப் ெபாழிலணிப் ெபா தந் 
        திய ன ெளால்கின ளா  மடமகள்  10 
        ெவறி  டக்கம் ேபாலத் ேதான்றிப் 
        ெப மைல வயின்வயின் விலங்கு ம மணி 
        அரவழங்கும் ெப ந்ெதய்வத்  
        வைளநர ம் பனிப்ெபௗவத் க் 
        குணகுட கடேலா டாயிைட மணந்த  15 
        பந்த ரந்தரம் ேவய்ந்  
        வண்பிணி யவிழ்ந்த கண்ேபா ெனய்தல் 
        நைன  நறவி 1னாகுடன் கமழச் 
        சுடர் தன் மடேநாக்கின் 
        வாணைகயிலங்ெகயிற்  20 
        றமிழ் ெபாதி வர்வா யைசநைட விற யர் 
        பாடல் சான்  நீ ைன ைறத ன் 
        ெவள்ேவ லண்ணன் ெமல் யன் ேபான்ெமன 
        உள் வர் ெகால்ேலாநின் ணரா ேதாேர 
        மைழதவ ம் ெப ங்குன்றத் ச்  25 
        ெசயி ைடய வரெவறிந்  
        க ஞ் சினத்த மிடற க்கும் 
        ெப ஞ்சினப் ய ேலறைனைய தாங்குநர் 
        தடக்ைக யாைனத் ெதா க்ேகா  மிக்கும் 
        எஃகுைட வலத்தர்நின் பைடவழி வாழ்நர்  30 
        மறங்ெக  ேபாந்ைத ெவண்ேடா  ைனந்  
        நிறம்ெபயர் கண்ணிப் ப ந்  றளப்பத் 
        க்கைண கிழித்த மாக்கட் டண் ைம 
        ைகவ ைளயர் ைகயைல ய ங்க 
        மாற்ற ஞ் ேசற்றத்  மாயி ங் கூற்றம்  35 
        வைலவிாித் தன்ன ேநாக்கைல 
        க ையயா ென ந்தைக ெச வத்தாேன. 
        -------------- 
 
    1 நா டன் கம ம்-பாட ேவ பா . 
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    ைற: வஞ்சித் ைறப் பாடாண் பாட் . 
    க்கு: ெசந் க்கும் வஞ்சித் க்கும் 
    ெபயர்: வ வ  ண்ணயிர் 
 
    1-9. ளங்குநீர்..........ெபா தந்  
 
    உைர: ளங்கு நீர் வியலகம்-அைசகின்ற நீர் நிரம்பிய அகன்ற கடற்பரப்பான ; 
கலங்கக் கால் ெபார- கலங்கும்ப  காற்  ேமா தலால்; விளங்கு இ ம் ணாி-விளங்க 
ெவ கின்ற ெபாிய அைலகள்; உ ம் என ழங்கும்-இ ேபால ழங்கும்; குட லக் 
கடல் ேசர் கானல் ன்னி-ேமைலக் கடைலச் சார்ந்த கானற்ேசாைல ேநாக்கிச் 
ெசல்ல ற் ; கூவல் ழந்த தடந் தாள் நாைர-பள்ளங்களிேல யி ந்  மீனாகிய இைர 
ேத  வ ந்தின ெபாிய கால்கைள ைடய நாைர; வண் ைற ெகாண்ட குவியிணர் 
ஞாழல் மாச்சிைனச் ேசக்கும்-வண்  தங்குகின்ற குவிந்த ங்ெகாத் க்கைள ைடய 
ஞாழல் மரத்தின் ெபாிய கிைளயிேல தங்கும்; அ ம்  அமல்- க்கள் மலர்ந்த அடம்பங் 
ெகா கள் ெந ங்கிய; தண் கடற் பரப்பின் அைடகைர-தண்ணிய கடற்பரப்பிைனச் 
சார்ந்த கைரயிேல; அலவன் ஆ ய வ  அ ம் ண்ணயிர்-நண் கள் ேமய்வதனா 

ண்டாகிய சுவ கைள மைறக்கும் ண் மணைல; ஊைத உஞற் ம்-ஊைதத் காற்  
எறி ம்; வி ம் ேபாந்ைத ெபாழில்- ய ெபாிய பனஞ் ேசாைலயில்; அணிப் ெபா  
தந் -அரசு ேம ம் அணி திகழ விளங்கியி ந்  எ- . 
 
    கடலகத்ேத நிரம்பி நிற்கும் ேநர் இைடயறா அைலகளால் அைசந்த வண்ண 
மி த்தல் பற்றி, அதைனத் " ளங்குநீர் வியலகம்" என்றார். இயல்பாகேவ 

ளங்குதைல ைடய கட ன் காற்  கிப் ெபா தவழிப் ேபரைலகள் எ ந்  
ழங்குமாத ன், "கால்ெபார விளங்கி ம் ணாி ெமன ழங்கும்" என்றார். காற்  

கிப் ெபா தைம, "வியலகம் கலங்கக் கால்ெபார" என்றதனாற் ெபற்றாம். கானல், 
கடற்கைரச்ேசாைல. குட லக் கடல்ேசர் கானல் என மாறிக் கூட் க. "குட ல 
ெமன்ற  தன் நகாிக்கு ேமல் பாலாம்" என்பர் பைழய ைரகாரர். கானற்ேசாைல 

ன்னிப் றப்பட்டவன், இைடயிேல பனஞ்ேசாைலக்கண் தங்குகின்றாெனன வறிக. 
கூவல் எனேவ, அதன்பால் மீன்கள் ெப க இல்லாைம யறியப்ப ம். இ ந்த 
சிலவற்ைறத் ேத த் ேத  அதைன நாைர ழப்பிற் ெறன்பார், "கூவல் ழந்த 
நடந்தான் நாைர" ெயன் ம், அதனால் அயர் ற்ற அந் நாைர ஞாழல் மரத்தின் 
கிைளயிடத்ேத தங்கிற் ெறன்பார், "நாைர குவியிணர் ஞாழல் மாச்சிைனச் ேசக்கும்" 
என்றார். மாச்சிைன, காிய கிைள ெயன் மாம். ஞாழ ன் ங்ெகாத்தில் வண் னம் 
தங்கித் ேத ண்  பா த யல்பாதலால், வண் ைற ெகாண்ட குவியிணர் ஞாழல் 
எனப் பட்ட ; "ெதாியிணர் ஞாழ ந் ேதங்கமழ் ன்ைன ம், ாியவிழ் வின 
ைகைத ம் ெச ந்தி ம், வாிஞிமி றிமிர்ந்தார்ப்ப வி ந் ம்பி யிைய த" (க . 127) 
என்  சான்ேறார் கூ தல் காண்க. ேசக்கும் ெபாழில், ஊைத ஞற் ம் ெபாழில் என 
இைய ம். வண் ைற ெகாண்ட என் பதைன ம் ெபாழிெலா  இையப்பர் 
பைழய ைரகாரர். அ ம்  அமன்ற இடம் அடகைரேயயாயி ம், அ  கடற்பரப்பிைன 
அ த்த கைரயாத ன், அ ம்பமல் தண்கடற் பரப்பின் அைடகைர ெயன 
இையத் ைரக் கப்பட்ட . அ த் ள்ள கைர அைடகைரயாயிற் . நண்  ண் மணல் 
ேமற் ெசல் மிடத் ண்டாகிய சுவட் ைனக் காற்றா ம் அைலயா ம் எறியப்ப ம் 

ண் மணல் பரந்  மைறத்த ன, "அலவ னா ய வ வ  ண்ணயிர்" என்றார். 
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இனிப் பைழய ைரகாரர், அவ் வ  மா ம்ப  ண்ணிய அயிைர கந்  த ேல 
யல்ைக" ெயன் ம், "அயிர் ண் மணல்" என் ம் கூறி, "வ ைவ மாய்க்கும் 
ண்ணயிர் எனற்பாலதைன வ வ  ண்ணயி ெரன்ற சிறப்பாேன இதற்கு வ வ  
ண்ணயிர் என்  ெபயராயிற் ெறன் ம் கூ வர். வ வாவ  ஒ கா ம் மாறாத . 

"மாறாேத நாவினாற் சுட்டவ " (குறள். 129) என்  சான்ேறார் கூ தல் காண்க. 
எளிதில் மைறயக்கூ ய சுவட் ைன மாறாத இயல்பிற் றாகிய வ  ெவன் ம், 
மைறத்தற்ெபா ட்டாகிய மாய்க்கும் ெதாழிைல ய த ெலன் ம் கூறிய சிறப்பால், 
"வ வ  ண்ணயிர்" என்  ெபயர் கூறப்பட்டெதனக் ேகாடல் சீாிதாம். ஊைதக் 
காற்  ண் மணைலச் சிறி  சிறிதாக எறிதல் பற்றி, "உஞற் ம்" என்றார். 
 
    அரசர் தங்குவதாயின் அதற்ேகற்ப அச்ேசாைல பலவைகயா ம் 
அணிெசய்யப்ப வ பற்றி, "அணி" என் ம், அதன்கண் அரசன் எ ந் த தலால் 
விளக்கம் மிகுத ன் "ெபா தந் " என் ம் கூறினார். "எம் மைனயகம் ெபா ய 
வந்ேதாய்" என்  பிற ம் கூ தல் காண்க. "ெபாழிற்கண் ஒப்பைனயாற் ெபா  
ெபற்ெறன்றவா" ெறன்  பைழய ைர கூ ம். 
 
    10-24. இய னள்.............உணராேதாேர 
 
    உைர: இய னள் ஒல்கினள் ஆ ம் மடமகள்-நடந் ம் அைசந் ம் ஆட யற் ம் 
சா னி ெயா த்தி; ேதான்றி விறி  டக்கம் ேபால-ெவறி யயர் களத்ேத ேதான்றி 
ம ற்  அைசந்தா வ  ேபால; வயின் வயின் விலங்கும்- இடங்கள் ேதா ம் கிடந்  
கு க்கிட்  விளங்கும்; அ  மணி அர வழங்கும்-அாிய மணியிைன ைடய பாம் கள் 
ெசல் ம்; ெப  மைல ெப ந் ெதய்வத் -ெபாிய இமயமாகிய ெபாிய கட ள் 
மைல ம்; வைள நர ம் பனிப் ெபௗவம்-சங்கு ழங்கும் குளிர்ந்த ெதன் கட ம்; குண 
குட கடேலா  -கீழ்க்கட ம் ேமைலக்கட ம் ஆகிய; ஆயிைட-அந்த நான்கு எல்ைலக் 
கிைடப்பட்ட நிலத்  வா ம் அரச ம் பிற சான்ேறா ம்; மணந்த பந்தர்-கூ யி ந்த 
பந்தாின்கண்ேண; அந்தரம் ேவய்ந் -ேம டத்ேத ெநய்தல் மாைலகளால் 
அலங்காித்தலால்; வண் பிணி யவிழ்ந்த கண்ேபால் ெநய்தல்-வளவிய அ ம் பவிழ்ந்த 
கண் ேபான்;ற அந் ெநய்தல் மலர்கள்; நைன  நறவின்-ேதன் ெபா ந்திய நறவம் 

க்கெளா ; நாகு உடன் கமழ- ன்ைன ம் உடன் மணம் கமழ; சுடர் தல் மட 
ேநாக்கின்-ஒளிதிக ம் ெநற்றியிைன ம் மடப்பம் ெபா ந்திய பார்ைவயிைன ம்; 
வாள் நைக இலங்கு எயிற் - மிக்க ஒளி விளங்கும் பற்கைள ம்; அமிழ்  ெபாதி வர் 
வாய்- அ தம் ேபான்ற ெசாற்கைளச் ெசால் ம் சிவந்த வாயிைன ம்; அைச நைட- 
அைசந்த நைடயிைன ைடய; விற யர்-விற களின்; பாடல் சான்  நீ ைன 
உைறத ன்-பாடல்கைள நிரம்ப ேவற்  வி ம்பி நீட் த் தி த்தலாேல; ெவள் ேவல் 
அண்ணல் ெமல் யன் ேபான்ம்-ெவள்ளிய ேவேலந்திய அண்ணலாகிய 
ஆ ேகாட்பாட் ச் ேசரலாதன் சிற்றின்பத் ைறயில் எளியன் ேபா ம்; என-என் ; 
நின்உணராேதார்-நின் இயல்ைப ணராத பிறர்; உள் வர் ெகால்ேலா-
நிைனப்பார்கேளா எ- . 
 
    மடமகள் ெவறி  டக்கம் ேபாலத் ேதான்றி அர வழங்கும் ெப  மைலப் ெப ந் 
ெதய்வ ம் பனிப் ெபௗவ ம் குண குட கட ம் ஆயிைட மணந்த பந்தாின்கண் 
ெநய்தல் கற டன் கமழ; விற யர் பாடல் சான்  நீ ைன ைறத ன்; நின் 
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உணராேதார், அண்ணல் ெமல் யன் ேபா ம் என உள் வர் ெகால்ேலா; 
உள் வராயின் அவர்க்ெகான்  ெதளிய இனிக் கூ ேவன் எனக் கூட்  விைன  
ெசய்க. த ம், ேநாக்கும் எயி ம், வர்வா ம் நைட ைடய விற யர் என 
இைய ம். 
 
    ெப மைலயாகிய ெப ந் ெதய்வத்  என இையக்க. உலகத்  மைலக 
ெளல்லாவற்றி ம் மிக்க உயர்ச்சி, திண்ைம, அகலம் த ய வற்றால் ஒப் யர்வற்ற 
ெப ைம ைடைமபற்றி, இமயம், "ெப மைல" ெயனப்பட்ட . ேதவர்கட்குத் 
ேதவனாகிய கண் த லண்ணல் ற்றி க்கும் ெப ைம ம் ெதய்வத்தன்ைம ம் 
உைடைமயால், மைலயாகிய ெப ந்ெதய்வம் என்பாராயினர். ெதய்வத் , ெபௗவத்  
என் ழி நின்ற அத் ச்சாாிைய அல்வழிக்கண் வந்  கட் ைரச் சுைவ பயந்  நின்றன. 
பைழய ைரகார ம், "அரவழங்கும் ெப மைலப் ெப ந் ெதய்வம் என மாறிக் கூட் க" 
என் ம், "ெப மைல இமயம்" என் ம், "குண குட கடல் எனக் கிழக்கும் ேமற்கும் 
எல்ைல, பின் கூ கின்றைமயான், வைள நர ம் பனிப் ெபௗவம் என்ற  ெதன் 
ெனல்ைலயாம்" என் ம், "ெதய்வத் , ெபௗவத்  என் ம் அத் க்கள் ஈண் ச் 
சாாிையப் ெபா ண்ைமையச் ெசய்யாைமயின் அைசநிைல ெயனப்ப ம்" என் ம் 
கூ வர். "சாாிைய யாவ  ெசால் ெதாடர்ந்  ெசல் ம் ெநறிக்கண் நின்  அதற்குப் 
பற் க் ேகாடாகச் சிறி  ெபா ள் பயந்த ம் பயவாத மாய் நிற்ப " (சிலப்பதிக. 61 
உைர) என அ யார்க்கு நல்லார் கூ தலால், ஈண் ப் ெபா ள் பயவா  நிற்கும் 
அத் ச்சாாிைய ெயனக் ெகாள்ளப்பட்ட ெதன அறிக. 
 
    தாழ்ந் ம் நிமிர்ந் ம் உலவி ம் அைசந் ம் ந க்கும் சா னி, ெதய்வ ம ள் 
ெகாண்  அைசந் ம் ந ங்கி ம் ஆ வ  பாம்  படெம த்  அைசந் தா தற்கு 
உவமமாத ன் "ெவறி  டக்கம் ேபாலத் ேதான்றி அர வழங்கும்" என்றார். 
பாம் மிழ் மணி திக ம் கதிெராளி இடந்ெதா ம் பரந்  சுதலால், "வயின் வயின் 
விலங்கும் அ மணி" என்றார். விலங்குதல், கு க்கிட் ெடாளிர்தல். அரா ெவன்ப  அர 
ெவனக் கு கிற் . வழங்குதல், ஈண்  ஆ தல்ேமற் . ெவறி  டக்க ெமன்றதற்கு, 
"இயல்பாக டங்க ன்றித் ெதய்வேமறிய விகாரத்தால் டங்குதல்" என்  
பைழய ைர கூ தல் காண்க. இய தல், உலா தல், ஒல் தல், அைசதல். 
 
    குண குட கடேலா  என் ழி, எண்ெணா  நீண்ட . ஆயிைட அவ் ெவல்ைலகட்கு 
இைட நிலத்தில். பைழய ைரகார ம், "ஆயிைட, ெயன்ற , அவற்றின் ந  
ெவன்றவா" ெறன் ம் "அவ்ெவன் ம் சுட்  தல் வகர ற் ப் ெபயர் ஆயிைட ெயன 

ந்த" ெதன் ம் கூ தல் காண்க. அவ் இைட என்ப  ஆறாம்ேவற் ைமத் 
ெதாைகப்ெபா ட்டாயி ம், "நான்க பின் ெதான்ெனறி மரபின ேதான்ற லாேற" 
(ேவற் மயங். 27) என்பதனால் அவ் ெவல்ைலக்ெகன ைரக்கப்பட்ட . இைட 
ெயன்ப  ஆகுெபயராய் ஆண்  வா ம் ேவந்தைர ம் பிறசான்ேறாைர ம் குறித்  
நின்ற . 
 
    பந்தர் அந்தரம், பந்தாின் உள் ெவளி. ேவய்ந்ெதன்ப  காரணப் ெபா ட் . ேவய 
ெவனத் திாிப்பர் பைழய ைரகாரர். "கண்ேபால் ெநய்தல்" எனப் பின்ேன கூ த ன், 
"அந்தரம் ேவய்ந் " எனக் கூறி ெயாழிந்தார். ெநய்த ம் நற ம் ம் விரவித் 
ெதா த்த மாைலகளால் பந்தர் ைனயப்பட்டைம ேதான்ற "ெநய்தல் நைன  
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நறவின் நாகுடன் கமழ" என்றார். ெநய்தற் ைவப்ேபால நறவம் ம் மகளிர் கண் 
ேபால்வதாக ன், "கண்ேபால் ெநய்தல் நைன  நறவின் நாகுடன் கமழ" என்றார்; 
நறவம்  மகளிர் கண்ணிற் குவைமயாதைல "நறவின், ேசயிதழைனய வாகிக் குவைள, 
மாயிதழ் ைர  ம ர்ெகா ளீாிைம" (அகம். 19) என வ தலா லறிக. நாகம், நாெகனக் 
குைறந்  நின்ற . பைழய ைரகாரர், "நற  ெனா  என ஒ  விாிக்க" என்பர். 
 
    அரசன் ன் ஆ ம் பா ம் இன் த் ம் விற யர் அவற்றிற்ேகற்ப ெமய்யழகும் 
நன்குைடய ெரன்ப  ேதான்ற, த ம் ேநாக்கும் எயி ம் பிற ம் எ த்ேதாதினார். 
அமிழ்  ெபாதி வர் வாய் என் ழி, அமிழ்  அவர் வாயி ம் தீ நீர் என்பா  ளர். 
அவர் பா ம் பாட் ன்பத்தில் ேதாய்ந்  ேபாீ பட்  அைமந்தி ந்தைம ேதான்றப் 
"பாடல் சான் " என் ம், நீட் த் ைறத்தலால், அரசன் உள்ளத்தில் காமேவட்ைக 
ெய ெமன் றஞ்சி, " நீ ைன ைறத ன்" என் ம், அஃ  ஏைன ேவந்தர்க்கு 
எள் ைரயாெமன்  ெத ட் வார், "ெவள்ேவ லண்ணல் ெமல் யன் ேபான்ெமன, 

ள் வர் ெகால்ேலா" என் ம், ெமல் யன் ேபாலத் ேதான்றி ம், உர ம் 
ெப ைம ம் நீ சிறப்ப ைடைமைய ெயன்ப  நின்ைன ணர்ந்த எம்ேபா யர் 
நன்கறிவர், பிறரறியார் என்பார், "நின் ணரா ேதாேர" என் ம் கூறினார். "ஆட ம் 
பாட ம் அழகு ெமன்றிக் கூறிய ன் " (சிலப். 3;8-9) என்பதனால் அழகும் 
இன்றியறியாைம யறியப்ப ம். ேம ம், காவல் ேவந்தன் இைலப் ங் ேகாைத 
யியல்பின் வழாைம" (சிலப். 3. 159-60) என்பதன் உைரயில் "என்ெசால் ய வாறாேமா 
ெவனின், நாடக மகள் அரங்ேகறக் கண்ட அரசன் அவள்ேமற் காமக் 
குறிப் ைடயனாதல் இயல் " என்  அ யார்க்குநல்லார் கூ தலால் அரசன் இன்பக் 
களியாட் ல் ெந தி த்தல் குற்றமாதைல யறிக. ெந தி ந்தவழி அரசன  ெமன்ைன 
பைகவர்க்குத் தம் பைகைமக்குாிய சூழ்ச்சி ெசய்  ேவறற்கு வாயிலா 
ெமன்பதற்காகேவ, தி வள் வனார், இன்ேனாரன்ன வின்பங்கைளப் பிறர் 
அறியாைமத் ய்ப்பேத ேவண் வ ெதன்பார், " காதல காத லறியாைமத் ய்க்கிற்பின், 
ஏதில ஏதிலார் ல்" (குறள் 440) என்றார். 
 
    இனிப் பைழய ைரகாரர், "பாடல் சான் ெறன்பதைனச் சாலெவனத் திாிக்க" 
ெவன் ம் "ெமல் ய ெனன்ற  ஐம் லன்களிடத் ம் மனெநகிழ்சாசி ைடய 
ெனன்றவா" ெறன் ம் கூ வர். 
 
    25-28. மைழதவ ம்..............ஏறைனைய. 
 
    உைர: மைழ தவ ம் ெப ங் குன்றத் -ேமகங்கள் 
    தவ ம் ெபாிய குன் களில் வா ம்; ெசயிர் உைடய- நஞ்சிைன ைடய; அர  
எறிந் -பாம் கைள ட்குவித் ; க ம் சினத்தமிடல் த க்கும்-மிக்க சினத்ைத ைடய 
அவற்றின் வ ைய யழிக்கும்; ெப ஞ்சினப் யேல  அைனைய-ெபாிய ழக்கத் 
திைன ைடய வா னி ேயற்றிைன ெயாப்பாய் எ-  
 
    மைழதவ ம் குன்ெறன்ற , குன்றத்தின் உயர்ச்சி ேதான்ற நின்ற . மிகு நஞ்சும் 
ெப வன்ைம ம் பைடத்த நாகங்கள் வா ம் மைலெயன்றற்குப் "ெப ங் குன்றத் " 
என்  சிறப்பித்தார். நஞ்சுைடைம நாகத்திற்குக் குற்றமாத ன், "ெசயி ைடய அர " 
என் ம், தன் ழக்கத்தாேல அத்தைகய நாக ம் ந ங்கி ெயா ங்குமா  
ெசய்தல்பற்றி,"அர ெவறிந் " என் ம் கூறினார். "விாிநிற நாகம் விட ள ேத ம், 
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உ மின் க ஞ்சினம் ேசணின் ம் உட்கும்" (நால . 144) என்  பின் வந்த 
சான்ேறா ம் கூ தல் காண்க. சீறி வ ம் பாம்பின் ேதாற்றம் ெப ம் பைட ரர் 
கூட்டத்தின் வ ைய ம் சிைதத் ெதாழிக்கும் ஆற்றல் பைடத்தி த்தல்பற்றி, 
"க ஞ்சினத்த மிடல்" என் ம், இ ேயற்றின் ழக்க ம் ஒளி ம் அந் நாகத்திைனக் 
ெகான்  வி தலால், "த க்கும் ெப ஞ்சினப் யேல " என் ம் கூறினார். 
பாம்ெபன்றாற் பைட ம் ந ங்கும் ெயன் ம் பழெமாழி பாம்பின் க ஞ்சினத்த 
மிடைல ணர்த்தி நிற்ப  காண்க. ெபறாஞ்சினம் என் ழிச் சினம் இலக்கைண. 
ேமகத்திடத்ேத பிறத்தல்பற்றி, இ ேயற்றிைனப் " யேல " என்றார். 
பைழய ைரகாரர், "க ஞ் சினத்த அர என மாறிக் கூட் க" என்பர். எனேவ, 
ெசயி ைடய க ஞ் சினத்த அர ெவறிந்  மிடல் த க்கும் ஏறைனைய என்றிைய ம். 
 
இதனால், சிறப் ைடய ேவந்தர்களான ேசாழ பாண் யராகிய பாம் களின் மிடல் 
த த்ற்கண், இச் ேசரமான் ெப ஞ்சினத்த யேலறைனயன் எனச் சிறப்பித்த-
வாறாயிற் . ஆகேவ இவன  ஒளி ம் ஆைண ம் ேகட்  அவர்கள் அஞ்சி ெயா ங்கி 
யி ந்தைம ம் ஓராற்றால் உணர்த்திய வா  மாயிற் . 
 
    29-30. தாங்குநர்.................வாழ்நர். 
 
    உைர: நின்பைட வழி வாழ்நர் - நின் பைடயிடத்ேத யி ந்  ேபார் கன்  வா ம் 

ரர்; தாங்குநர் - தாம் ேமற் ெசல் மிடத்  எதி ன் ம் பைகவ ைடய; தடக் ைக 
யாைன - ெபாிய ைகைய ைடய யாைனயின்; ெதா க்ேகா  மிக்கும் - ெதா  
யணிந்த ெகாம்பிைன ஒ  ச்சிேல எறிந் தழிக்கும்; எஃகுைட வலத்தர் - 
வாைள ைடய ெவற்றி ரராவர்; எ- . 
 
    ேபா டற்றிப் ெப ம் கழ் பற் க்ேகாடாகப் பைட ர ள் ஒ வராய் இ ந்  
வாழ்கின்றன ெரன்பார் ேசரமான் ரைர "நின்பைட வழி வாழ்நர்" என்றார். எனேவ, 
அவர், "ேபாெரனிற் க ம் ைனகழன் மறவர்" ( றம். 31) என்றவாறாயிற் . 
தாங்குதல், எதிர்த்தல்; ேமற்ெசல்லா வைகயிற் ற த்த மாம். "வ விைசப் னைலக் 
கற்சிைறேபால, ஒ வன் தாங்கிய ெப ைம" (ெதால். ெபா. றத். 8) என்றாற்ேபால. 
தாங்குேவார் பைடயி ள் யாைனப்பைட சிறந்தைமபற்றி; யாைன ைடய பைட 
காண்டல் ன்னினிேத" (இனிய. 40) என்  சான்ேறார் கூ தல் காண்க. "தடக்ைக 
யாைன" ெயன்ற , அதன் ேகாட் ன் இயற்ைக வன்ைம எ த் ைரத்தவாறாம். 
அதற்குச் ெசயற்ைகயாக ம் வ ட்டப் ெபற்றைம ேதான்ற, ண் அணிந்தி த்தல் 
கூ வார், "ெதா க்ேகா " என் ம், இ வைகயா ம் வ  ெபாி ைடயதாயி ம் 
பைட வாழ்நாின் வாட்பைட அக் ேகாட் ைன மிக எளிதில் ண் த் ெதாழிப்ப  
ேதான்ற, " மிக்கும் எஃகுைட வலத்தர்" என்றார். எஃகு, வாள். வலம், ெவற்றி. 
எஃகுைட வலத்த ெரன்றற்கு, வலக் ைகயில் வாேளந்தியவர் என் மாம். ரர்க்கு 
யாைனைய ெயறித ேல ேவட்ைக மிகுதியாதல் பற்றி, அதைன எ த் ைரத்தா 
ெரன்ற  மைம ம். 
 
    31-37. மறங்ெக ..................ெச வத்தாேன 
 
    உைர: ேபாந்ைத ெவண்ேடா  ைனந் -பைனயின் ெவண்ைமயான ேதா களாற் 
ெசய்யப்பட் ; நிறம் ெபயர்-பைகவர் உடற் கு தி பட்  நிறம் ேவ பட்ட; மறம் ெக  
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கண்ணி- ரர் அணிந் ள்ள கண்ணிைய; ப ந்  ஊறவப்ப- ப ந் கள் ஊன் 
ண்டெமனப் பிறழ ணர்ந்  தாம் உற்  அதைனக் ெகாத்திக்ெகாண்ேடகற்குாிய 

அவ்விைன ேநாக்கி யி ப்ப; க்கைண கிழித்த- பைகவர் எறி ம் அம் கள் பாய்தலால் 
கிழிந்த; மாக்கண் தண் ைம-காிய கண்ைண ைடய தண் ைமயான ; ைகவல் 
இைளயர் ைகயைல அ ங்க-இைசக்கும் ெதாழில் வல்ல இைளயவர்கள் ைகயால் 
அைறயப் ப த ன்றி ெயாழிய; மாற்ற ம் சீற்றத் - மாற்ற யாத சினத்ைத ைடய; 
மா இ ம் கூற்றம்- காிய ெபாிய கூற் வன்; வைல விாித்தன்ன ேநாக்கைல- 
உயிர்கைளக் கவ ம் தன் பார்ைவயாகிய வைலைய விாித்தாற் ேபான்ற 
பார்ைவயிைன ைடய; ெச வத்தான்- ேபார்க் களத்ேத அப்பார்ைவக் குட்பட்ட 
பைகவர் உயிர் கவரப் ப தலால்; ெந ந்தைக-ெந ந்தைகேய; க ைய-
அப்பைகவர்க்குப் ேபரச்சத்ைதச் ெசய்கின்றாய் எ- . 
 
    ேசரர்க்குாிய அைடயாளப் வாத ன், பைனயின  ெவள்ளிய ேதாட்டாற் கண்ணி 
ெசய்  தைலயில் அணிந்தி ந்தைம ேதான்ற, "ேபாந்ைத ெவண்ேடா  ைனந் " 
என்றார். ேதா , ஈண்  ெவள்ளிய கு த்ேதாைல ேமற் . பைகவைரக் ெகால் தலால் 
அவர் கு தி ேதாய்ந்  நிறம் சிவந்  ேதான் தல் பற்றி, "நிறம் ெபயர் கண்ணி" 
ெயன் ம், அதனால் அக்கண்ணி ஊன்தைச ேபாலத்ேதான்றேவ வானத்திற் பறக்கும் 
ப ந்  அதைனக் கவர்தற்குப் பார்க்கின்ற ெதன்பார், "ப ந்  றளப்ப" என்றார். 
உ தல், ஊ  என தனிைல திாிந்  ெதாழிற்ெபயராயிற் . அளத்தல், ஆராய்தல். 
"நிறம் ெபயர்தல் உதிரத்தால் நிறம் ெபயர்த" ெலன் ம், "ஊறளத்தல், உ தற்கு 
ஆராய்தல்" என் ம் பைழய ைரகாரர் கூ தல் காண்க. 
 
    எத் ைண வன்ைம ைடய ராயி ம், தண் ைம இைசப்ேபார், அ  கண் கிழிந்த 
வழி இைசத்தல் கூடாைமயின், "ைகவல் இைளயர் ைகயைல ய ங்க" என்றார். 
ைகயைல, ைகயால் அைறந்  இைசத்தல். அத்தண் ைம கண் கிழிந்ததற்குக் காரணம் 
இஃெதன்பார் " க்கைண கிழித்த மாக்கண் தண் ைம" என்றார். கைண 
எனற்பால  க்கைணெயன வந்த . ெவன்ப  ஊைன ம் குறிக்குமாக ன், ஊன் 
ப ந்த கைண ெயன் மாம். ைகயைல ய ங்க என்ப , எ வா ம் பயனிைல மா 
யிையந்  ஒ  ெசான்னீர்ைமப் பட் , தண் ைம ெயன்பதற்கு யா 
யிற்ெறன்பாராய்ப் பைழய ைரகாரர், " ைகயைல ய ங்க என் ம் எ  வாைய ம் 
பயனிைலைய ம் ஒ  ெசால் நீர்ைமப் ப த்தித் தண் ைம ெயன் ம் எ வாய்க்குப் 
பயனிைல யாக்குக" என்பர். தாைனத் தைலவர் குறிக்கும் ஏவைல இத்தண் ைம 

ழக்கித் தாைன ரர்க்குத் ெதாிவித் ப் பைகவைர இடமறிந்  தாக்கச் 
ெசய்தல்பற்றிப் பைகவர் அதன் கண்ைணத் தம் அம்  ெச த்திக் கிழிப்ப வாத ன், " 

க்கைண கிழித்த மாக்கண் தண் ைம" என்றார் என அறிக. "தழீஇந்தாம் என்னத், 
தண் ைம, கழித்தா ெனாள்வாள் ழ்ந்தன களிேற" ( றத். 1409) என வ தல் காண்க. 
 
    உயிர் கவர வ ம் கூற் வைன ேவறல் எத்திறத்ேதார்க்கும் அாிெதன்ப பற்றி, 
"மாற்ற ஞ் சீற்றத்  மாயி ங் கூற்றம்" என்றா◌். ெபாியகுற்றம் ாிந்  ேபரரசர் 
சீற்றத் க்குள்ளாயினார், அக்குற்றம் ாிந்ேதார் தம் குற்ற ணர்ந்  அவ்வரசைர ய  
பணிந்  நிற்பேரல் அச்சீற்றம் மாற்றப்ப ம்; கூற்றத்தின் சீற்றம் எவ்வாற்றா ம் 
மாறாைமயின், "மாற்ற ஞ் சீற்றத் க் கூற்ற" ெமன்றாெரன வறிக, "ெபாிய 
தப் நராயி ம் பைகவர், பணிந்  திைற பகரக் ெகாள் ைந*" (பதிற். 17) என் ம், 
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ெமல்லவந்ெதன்னல்ல  ள்ளி, ஈெயன விரக்குவராயின், ரசு ெக தாயத் தரேசா 
தஞ்சம், இன் யி ராயி ம் ெகா க்குெவன்" ( றம். 73) என் ம் கூ தலால் அரசர் 
சீற்றம் மாற்ற ஞ் சீற்றமன்ைம ணரப்ப ம். கூற்றத்தின் சீற்ற மன்ன ெதன்ப , "ேநமி 
மால்வைரக் கப் றம் கி ம், ேகாள் வாய்த் க் ெகாட் ம் கூற்றத்  மீளிக் ெகா நா 
விலக்குதற் காிேத" (ஆசிாிய மாைல) என்  சான்ேறார் கூ தலா லறிக. இ பற்றிேய 
சான்ேறார் "ம ந்தில் கூற்றத் த ந்ெதாழி" ( றம். 3) ெலன் ம், "மாற்ற ங் கூற்றம்" 
(ெதால். ற. 24) என் ம் ஓ கின்றனர். மாற்ற ஞ் சீற்றத் மாய் இ ங்கூற்றம் 
என்பதற்கு, மாற்றற்கில்லாத சீற்றத்தால் உயிர்கைள மாய்க்கும் ெபாிய 
கூற்ெறன்றா ம் ஒன் . 
 
    நா லந்தாைர யன்றிக் கூற்றம் ேநாக்காைமயா ம், அதனால் அதன் 
ேநாக்கிற்பட்டார் மாய்தல் ஒ தைல யாதலா ம் "வைல விாித்தன்ன ேநாக்கல்" 
என்றார். வைலயிற்பட்ட  தப்பாைம ேபாலக் கூற்றின் ேநாக்கிற் பட்ட ம் தப்பாைம 
பற்றி, அதன் ேநாக்கத்ைத வைல ெயன்றார். அவ் வாேற இச்ேசரலாத ம் தன்னால் 
ெசயிர்த்  ேநாக்க்பட்ட பைக ரைர எஞ்சாமற் ேகாற ன், " கூற்றம் வைல 
விாித்தன்ன ேநாக்கைல" ெயன் ம், "க ைய ெந ந்தைக ெச வத்தாேன" ெயன் ம் 
கூறினார். க , அச்சம். ஒன்னார் உட்கும் உ வச் சிறப் த் ேதான்றக் "க ைய" 
ெயன் ம், அவர் காண்ப  ெச வின்கண்ேணயாக ன், "ெச வத்தாேன" ெயன் ம், 
ஏைன நட்டார்க்கும் தன் அ ள் ெபற்  வாழ்வா◌்க்கும் ெச  நிலத் ம் இனியனா 
ெயா குமா  ேதான்ற, " ெந ந்தைக" என் ம் கூறினார். ெச , ெச வெமன நின்ற . 
இனிப் பைழய ைரகாரர், "ேநாக்ெகன்ற  மாற்றார் பைடையத் தப்பாமல் ஒன்றாகக் 
ெகால்லக் க தின ேநாக்ெகன்றவாெற"ன்பர். 
 
    அளப்ப, அ ங்க என நின்ற ெசயெவெனச்சங்கள் ேநாக்கைல ெயன் ம் 
குறிப் விைன ெகாண்டன. இ கா ம் கூறிய , ெந ந்தைக, நீ குட ல ன்னிப் 
ேபாந்ைதப் ெபாழிலணிப் ெபா தந் , பந்தர் அந்தரம் ேவய்ந்  ெநய்த ம் நறவ ம் 
நாக ம் மணம் கமழ, விற யர் பாடல் சான்  நீ ைன ைறத ன், நின் உணராேதார், 
அண்ணல் ெமல் யன் ேபாலத் ேதான்றி ம், நீ ெப ஞ்சினப் யேலறைனைய; நின் 
பைடவழி வாழ்நர் யாைனக்ேகா  மிக்கும் எஃகுைட வலத்தர்; ப ந்  ஊறளப்ப, 
தண் ைம இைளயர் ைகயைல ய ங்க, நீ கூற்றம் வைல விாித்தன்ன ேநாக்கைல; 
ெச வ்தின்கண் க ைய என்பைத நன்கறிவர் என விைன  ெசய்க. 
 
    "நீ குட ல ன்னிப் ேபாந்ைதப் ெபாழிலணிப் ெபா தந் , ெநய்தல் நறவிெனா  
கமழ, விற யர  பாடல் சாலப் றத்  விைனயின்ைமயின் விேனாதத்திேல நீ  

ைறதலாேல நீ அவ்வா  நீ ய தறியா  அண்ணல் ெமல் யன் ேபான்ெமன 
நின்ைன ணராேதார் உணர்வார்கேளா? நீதான் அரேவா ெடாக்கும் நின் பைகவைரக் 
க க அழிக்க ேவண் ம் நிைலைமயில் அவ்வரவிைனக் க க அழிக்கும் 
உ ேமற்றிைன ெயாப்ைப; அவ்வா  விைரயச்ெசய் ம் நிைலைமக்கண், நினக்ேகற்ப 
நின்பைட வழி வா ந ம், காலாள்ேமற் ெசல்லா  தாங்குநர் யாைனக்ேகா  மிக்கும் 
எஃகுைட வலத்தரா யி ப்பர்; அவ்வா  நீ அழியா  மா பாடாற்றிப் ெபா தழிக்கும் 
வழி நின் க்கண்ணிைய உதிரம் ெதறித்தலால் நிறம் ெபயர்த ற் ப ந்  உ தற் 
களப்ப, நின் ன்னர் வழங்கும் மாக்கண் தண் ைம நின்ெனதிர் நின் , மாற்றா 
ெரய்தைல ைடய அம்  கண் கிழித்தலால் ஒ  ெயாழியக் கூற்றம் வைல விாித்தாற் 
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ேபாலக் களத்தில் எதிர்ந்த மாற்றார் பைடைய ெயல்லாம் ஒன்றாகக் ெகால்லக் க தி 
ேநாக்கின ேநாக் கிைன ைடைய; ெந ந்தகாய்! இவ்வா  ெச வத் க் க ைய என 
விைன  ெசய்க" என்ப  பைழய ைர. 
 
    "இதனாற் ெசால் ய  அவன் விேனாதத்  மின்ைம ம் ெச வகத் க் க ைம ம் 
உடன் கூறியவா றாயிற் . 
 
    தாங்குநர் தடக்ைக யாைனத் ெதா க்ேகா  மிக்கு ெமன்  எதி ன்றினார் 
ேமற்ேசறல் கூறினைமயான், இஃ  எ த் ச் ெசலவின் ேமற்றாய் வஞ்சித் ைறப் 
பாடாணாயிற் . "அரவழங்கும்" என்ப  தலாக இரண்  குறள ம், "பந்தரந்தரம் 
ேவய்ந்  என ெயா  சிந்த ம், "சுடர் த" ெலன்ப  தலாக இரண்  குறள ம் 
"மைழ தவ ம்" என்ப  தலாக நான்கு குறள ம் வந்தைமயான் வஞ்சித் 

க்குமாயிற் . தாங்குநர், என்ப  கூன். 
    -------------   
 
    6.2. சி ெசங்குவைள 
    52 
 
        ெகா டங்கு நிைலய ெகால்களி  மிைடந்  
        வ மணி ெந ந்ேதர் ேவ லம் பரப்பி 
        அ ங்கலந் தாீஇயர் நீர்மிைச நிவக்கும் 
        ெப ங்க  வங்கந் திைசதிாிந் தாங்கு 
        ைமயணிந் ெத தாி மாயி ம் பஃேறால்  5 
        ெமய் ைத யரணெமண் ணாெதஃகு சுமந்  
        ன்சமத் ெத த ம் வன்க ணாடவர் 
        ெதாைலயாத் ம்ைப ெதவ்வழி விளங்க 
        உயர்நிைல லக ெமய்தினர் பலர்பட 
        நல்லமர்க் கடந்தநின் சில் றழ் தடக்ைக  10 
        இரப்ேபார்க்குக் கவித லல்லைத யிைர இய 
        மலர்பறி யாெவனக் ேகட் கு மினிேய 
        சுட ம் பாண் ற் றி நா  விளக்கத்  
        ழாவிமிழ் ணங்ைகக்குத் த உப் ைணயாகச் 
        சிைலப் வல் ேலற்றிற் றைலக்ைக தந் நீ  15 
        நளிந்தைன வ த டன்றன ளாகி 
        உய ங் ேகாைத ரலந் தித்தி 
        ஈாிதழ் மைழக்கட் ேபாிய லாிைவ ஒள்ளித ழவிழகங் க க்குஞ் சீற ப் 
        பல்சில கிண்கிணி சி பர டைலப்பக்  20 
        ெகால் னற் றளிாி ன ங்குவன ணின் நின் 
        எறிய ேராக்கிய சி ெசங் குவைள 
        ஈெயன விரப்ப  ெமால்லா ணீெயமக் 
        கியாைர ேயாெவனப் ெபயர்ேவாள் ைகயைத 
        க ெமன த்த ேநாக்கேமா ட நீ  25 
        பாஅல் வல்லா யாயிைன பாஅல் 
        யாங்கு வல் ைநேயா வாழ்கநின் கண்ணி 
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        அக  விசும்பிற் பக டந் தாீஇயர் 
        ெத கதிர் திகழ்த  ெக  ஞாயிற் 
        கிளர் வண்ணங் ெகாண்ட  30 
        வான்ேறாய் ெவண்குைட ேவந்தர்தம் ெமயிேல. 
        ----------- 
 
    ைற: குரைவ நிைல 
    வண்ணம் ஒ கு வண்ணம் 
    க்கு: ெசந் க்கு 
    ெபயர்: சி  ெசங்குவைள 
 
    1-12. ெகா டங்கு...............ேகட் கும் 
 
    உைர: அ ங்கலம் தாீஇயர் - பிற நா களி னின்  அாிய ெபா ள்கைளக் ெகாண்  
வ தற்காக; நீர்மிைச நிலக்கும் -க ட ன்ேமல் மிதந்  ெசல் ம்; ெப ங்க வங்கம் - 
ெபாிய ஆரவாரத்ைத ைடய கப்பல்கள்; திைசதிாிந்தாங்கு - ெசல் ந்திைசகளிேல 
திாிந் ெசல்வ  ேபால; ெகா  டங்கு நிைலய ெகால் களி  மிைடந்  - ெகா கள் 
அைச ம் நிைலைய ைடய ேபார் யாைனகள் ெசறிந்  திாிதலால்; வ மணி 
ெந ந்ேதர் - வ த்த ேவாைசயிைன ைடய மணி கட் ய ெந ய ேதர்கைள; ேவ  

லம் பரப்பி - ேவறிடங்களில் பரவிச் ெசல்வித் ; ைமயணிந்  எ த  மா இ ம்பல் 
ேதால் - மைழேமகம் ேபாலக் க த்ெத ம் ெபாிய பலவாகிய ேகடகங்க டன்; எஃகு 
சுமந்  - ேவ ம் வா ம் ஏந்திக்ெகாண் ; ன் சமத்  - ேபாாின் ன்னணியில் நின்  
ெபா தைல வி ம்பி; ெமய் ைத அரணம் எண்ணா  - ெமய்ைய ம் கவசத்ைத ம் 
ேவண் ெமன் ெறண்ணாமல் விைரந் ; எ த ம் வன்கண் ஆடவர் - ெசல் ம் 
வன்கண்ைமயிைன ைடய ேபார் ரர ; ெதாைலயாத் ம்ைப - ேதாலாைமக் 
ேக வாகிய ம்ைபமாைல; ெதவ்வழி விளங்க - பைகவர் பைடயிைடேய விளங்கித் 
ேதான்றப் ெபா தலால்; பலர் பட - பைகவர் பலர் உயிர் றக்க ம்; உயர் 
நிைல லகம் எய்தினர் - அவரைனவ ம் ரர் கும் றக்கத்ைத அைடந்தாராக; 
நல்லமர் கடந்த - இவ்வா  நல்ல ேபார்கைள வஞ்சியா  ெசய்  ேமம்பட்ட; நின் ெசல் 
உறழ் தடக்ைக - நின் ைடய இ யி ம் மா பட்ட ெபாிய ைக; இரப்ேபார்க்குக் 
கவிதல் அல்லைத - இரவவலர்க்கு ஈதற் ெபா ட் க் கவிதைல யறி ேம யன்றி; இைர 
இய - பிறர் எவைர ம் இரத்தற் ெபா ட் ; மலர்  அறியா - மலர்தைல யறியா ; எனக் 
ேகட் கும் - என்  சான்ேறார் பல ம் கூறக் ேகட் க்கின்ேறாம் எ- . 
 
    ெகா  ேயந்தி யைசந்  ெசல் ம் யாைனக்கும் ேதர்கட்கும் கடற் பரப்பிற் ெசல் ம் 
கலத்ைத உவமங்கூறல் சான்ேறார் மர . "வைளேமய் பரப்பின், ங்குபிணி ேநான்கயி 
றாீஇயிைத ைட உக், கூம் தன் ங்க ெவற்றிக் காய்ந் டன், க ங்காற் 
ெற ப்பக் கல்ெபா  ைரஇ, ெந ஞ்சுழிப் பட்ட நாவாய் ேபால, இ தைலப் பணில 
மார்ப்பச் சினஞ் சிறந் , ேகாேலார்க் ெகான்  ேமேலார் சி, ெமன்பிணி வன்ெறாடர் 
ேபணா  காழ் சாய்த் க், கந் நீத் ழித ம் கடாஅ யாைன ம்" (ம ைர 375-13) 
என் ம் "ஊர்ந்த ேதேர, சி கு ப் பரதவர் ெப ங்கடல் ம த்த. க ஞ்ெசலற் ெகா ந் 
திமில் ேபால" (அகம். 330) என் ம் சான்ேறார் கூ தல் காண்க. களி ம் ேத ம் ேவ  
ேவ  அணி வகுக்கப்பட்  ேவ  ேவ  ெநறியிற் ேசறல் பற்றி, "ெப ங்க  வங்கம் 
திைச திாிந்தாங்கு" என்றார். திாிந்தாங்கு களி  மிைடந்  ேதர் ேவ லம் பரப்பி என 
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இைய ம். மிைடந்  காரணப்ெபா ட்டாய ெசய்ெதனச்சம். "திைச திாிந்தாங்குக் 
ெகால; களி  மிைடந்  என மாறிக் கூட் க" என்ப  பைழய ைர. தம் நாட் ன்றி 
ேவ நாட் ல் உளவாய்க் கடல் கடந்  ெகாணர்தற்குாியவா யி த்தல் பற்றி," 
அ ங்கலம்" எனப் பட்டன. அ ைம நன்ைம மிகுதிபற்றி, ெயன் மாம்.; வி மிய 
நாவாய் ெப நீ ேராச்சுநர்; நனந்தைல ேதஎத்  நன்கல ய்ம்மார்" (ம ைர 321-2) 
எனச் சான்ேறார் கூ ப. ஒ  திைசேய ேநாக்கிப் பல ெநறியாற் ேசறல்பற்றி 
"திைசதிாிந் " என்றார். ைம, க கில் மா, க ைம. ேகடகம் க ைமநிற 

ைடத்தாதல்பற்றி, "மாயி ம் பஃேறால்" என் ம் ேதாலாற் ெசய்யப்ப த ன், 
ேதாெலன் ம் கூறப்பட்ட . "மைழெயன ம ம் பஃேறால்" ( றம். 17) என்  வ தல் 
காண்க. ேதா ம் எஃகும் சுமந்  எண்ணா ெத த ம் ஆடவர் என இையக்க. இனி, 
பஃேறால் ெமய் ைத யரணமாதைல ெயண்ணா , என இையத்தல் ெபா ந்தா ; 
என்ைன, ேதாைலயின்றி, ேவ ம் வா ம் ஏந்தாராதலா ம், ேதா ைடைமயால் ேவ  
கவசம் ேவண்டாெவன் ெறண்ணற்கு இட ண்ைமயா ம், ேதாேலந்தா , ேசறல் 
பைடமடமா மாதலா  ெமன்க. ெமய் ைத யரணம், இ ம்பினாற் ெசய்யப்ப ம் 
கவசம். த்ேதாலாற் ெசய்யப்ப த  ண் . "  நிறக்கவசம்" ( றம். 13) என 
வ தல் காண்க. "மண்டமர் நைசெயா  கண்பைட ெபறா " ( ல்ைல 67) ெச க்கிச் 
ெச ேவட்ட உள்ள ைடய ெரன்ப  ேதான்ற, " ன் சமத்ெத த ம் வன்கணாடவர்" 
என்றார். அரண ெமண்ணாைமக்கும் ன் சமத்  எ த தற்கும் ஏ  இஃெதன்பார் 
"வன் கண் ஆடவர்" என்  சிறப்பித்தார். ெதவ்வெரா  ெபா மிடத் த் ம்ைப சூ ப் 
ெபா  ெவல்வ  ேதான்ற, "ெதாைலயாத் ம்ைப ெதவ்வழி விளங்கி" ெயன்றார். 
ேதாலாைமைய விளக்கும் ம்ைபப் ேபார் என்றற்கு, "ெதாைலயாத் ம்ைப" எனல் 
ேவண் ற் . விளங்க என் ழிக் காரணம் காாியமாக உபசாிக்கப்பட்ட . 
ெதவ்வாிைடேய பட்டவர் பலராயி ம், அவரைன வ ம் றக்க வின்பம் ெபற்றனர் 
என்பார் "உயர்நிைல லக ெமய்தினர் பலர்பட" என்றார். உயர்நிைல லகம், றக்கம்; 
"உயர்நிைல லகத் ச் ெசல்லா " (பதிற். 54) எனப் பிறாண் ம் கூ தல் காண்க. 
ெதவ்வழிப் பலர்பட ெவனேவ தன் பைடயில் பட்டவர் இலர் என்பதாம். இ ப்பின் 
அவர் மிகச் சிலேர. ெதவ்வழியிற் பலர்படக் ெகான்  ெவன்றி ெயய்தி 
யதேனாடைமயா  அப்பலர்க்கும் உயர்நிைல லகம் வழங்கி இன் த் தல் பற்றி, 
ேசரலாதன் ெசய்த ேபாைர, "நல்லமர்" என் ம் அதைன யறத்தாற்றிற் ெபா  
கடக்கும் அவன் வன்ைமையச் "ெசல் ழற் தடக்ைக" எனக் ைகம்ேமல் ைவத் ம் 
கூறினார். ெசல், இ . "ெச நர்த் ேதய்த்த ெசல் றழ் தடக்ைக" ( கு. 5) என 
நக்கீர ம் கூ தல் காண்க. 
 
    இவ்வா  ேபா டற்  கத்தால் தனக்கழிந்  உயிர் றந்தார்க்கு உயர் 
நிைல லக ம், தன்ன  ேணாக்கம் ெபற்  இரக்கும் இரவலர்க்குப் ெப ம் ெபா ம் 
வழங்கும் ேசரலாதன  ைககளின் சிறப்ைபத், "தடக்ைக" என்  குறித்தாராயிற் . 
ெசௗரலாதன் இரவலர்க்குக் ெகாைட வழங்கு மாற்றால் அத் தடக்ைகையக் கவிப்ப 

ண்ேட யன்றிப் பிறைர இரந்தறியான் என்றற்கு "இரப்ேபார்க்குக் கவிதலல்லைத 
இைரஇய மலர் பறியா" என்றார். இதைன யாம் கண்ணிற் கண்ேட மில்ைலயாயி ம் 
பிறர் ெபாய்யாகேவ ம் கூறக் ேகட் ேலாம் என்றற்கு, "இைரஇய மலர் பறியாெவனக் 
ேகட் கும்" என்றார். பிறைரப்ெபா ள் ேவண்  யிரவானாயி ம் ைண 
ேவண் யா ம் குைற யிரந்தறியா ெனன்ப ம் "இைரஇய" எனப் ெபா ப்படக் 
கூறியதனால் ெபற்றாம். இன்ன இயல் ைடயான்பால் இவ்வா  கூறலாகாதாயி ம், 
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தன்ைன "எறிய ேராக்கிய சி  ெசங்குவைள ஈெயனத்" தன் காத பால் அவன் 
ஊட ணர்த்  மாற்றால் இரப்ப  கூ கின்றா ராத ன், அக்க த்திைன த்தற்கு 
உபகாரப்ப வதால் இவ்வா  கூற லைம மா  உணர்க. 
 
    12-24. இனிேய.........ைகயைத. 
 
    உைர: இனி-இப்ெபா ; சுட ம் பாண் ல் தி நா  விளக்கத் -ஒளிர்கின்ற கால் 
விளக்கின் தி  விளங்கும் ஒளியிேல; ழா இமிழ் ணங்ைகக்கு- ழ  ழங்க ஆ ம் 

ணங் ைகக் கூத்தின்கண் ைக பிைணந்தா ம் மகளிர்க்கு; த உப் ைணயாக-ைக 
ேகாத் க் ெகாள் ம் ைணயாக; சிைலப்  வல்ேலற்றின்-சிைலத்தைல ைடய வ ய 
ஏற்றிைனப் ேபால; தைலக்ைக தந் - தற்ைக ெகா த் ; நீ நளிந்தைன வ தல்-நீ 
ெசறிந்  வந்தைமயின் ெபா ட் ; உய ங் ேகாைத-அைசகின்ற மாைல ம்; ஊரல் 
அம் தித்தி-பரந்த ேதமைல ம்; ஈர் இதழ் மைழக்கண்-குளிர்ந்த இைமகள் ெபா ந்திய 
குளிர்ந்த கண்கைள ம்; ேபர் இயல் அாிைவ-ெபாிய இயல்ைப  ைடய நின் 
மைனவியாகிய அாிைவ; உடன்றனலாகி-ஊட ற் ; ஒள் இதழ் அவிழ் அகம் க க்கும் 
சீற -ஒள்ளிய இதழ் விாிந்த ைவ ெயாக்கும் சிறிய அ களிேல அணிந் ள்ள; சில பல் 
கிண்கிணி- இரண்டாகிய பல மணிகள் ேகாத்த கிண்கிணி யானைவ; சி  பர  
அைலப்ப- சிறிய பரட் ன்கட் கிடந்  ஒ க்க; ெகால் னல் தளிாின்-கைரைய 
யைலக்கும் நீர்ப்ெப க்கால் அைச ம் தளிர் ேபால; ந ங்குவனள் நின் -ெவகுளியால் 
வாயிதழ் ப்ப ந ங்கி நின் ; நின் எறியர் ஒக்கிய சி  சிங்குவைள-நின்ேமல் 
எறிதற்காக ேவாச்சிய சிறிய ெசங்குவைள மலைர; ஈ என இரப்ப ம்- ஈ வாயாக என 
இ ைக ம் விாித்  நீ இரக்க ம்; ஒல்லாள்- சிவப்பாறா ; நீ எமக்கு யாைரேயா என-நீ 
எம்பால் அன் ைடைய யல்ைல யன்ேற என்  ெசால் ; ெபயர்ேவாள் ைகயைத -நின் 

ன்னின்  நீங்கும் அவ ைடய ைகயகத்ேத இ ந்த , காண் எ- . 
 
    பாண் ல், கால் விளக்கு, "இடவைர ன்றிய கட ட் பாண் ல்" (1) என 
இளம்ெப மான க ம் கூ தல் காண்க. அப்பாண் ல் சுடர் விட்ெடாிதலால் 
உண்டாகும் விளக்கம் "தி நா  விளக்க" ெமனப்ப கிற , தி நா  விளக்கம் 
என்ற ," ெசல்வ ைடைம ெயல்லாம் ேதான் ம் விளக்கு" எனப் பைழய ைரகூ ம். 

ணங்ைக யாடற்ேகற்ப ழ  ழங்குதலால் " ழவிமிழ் ணங்ைகக்கு" என்றார். 
ணங்ைகெயனேவ, அதைன யா ம் மகளிெரன்ப  வ விக்கப்பட்ட . ஏர்க்களத்தில் 

மகளி ம் ேபார்க்களத்தில் ர ம் ேபய் மகளி ம் இத் ணங்ைக யா ப. 
ஊாிடங்களி ம் இரவில் பாண் ல் விளக்கின் ஒளியில் மகளி ம் ஆடவ ம் ணங்ைக 
யா வ  உண் . மகளிர் ைகபிைணந் தா மிடத்  ஆடவர் தல்வராய்க் ைக தந்  
ஆடல் ெதாடங்குந் திறத்ைத, தைலக்ைக த தல் என்பர். அதைனச் ேசரமான் 
ெசய்வ பற்றி, "சிைலப்  வல்ேலற்றின் தைலக்ைக தந் " என்றார். சிைலத்தல் 
எற்றிற்கு இயயல் ; "ஆமா நல்ேல  சிைலப்ப" ( கு. 315) எனப் பிற ம் கூ தல் 
காண்க. "ெமல் ணர்க் கண்ணி மிைலந்த ைமந்தர், எல் வைள மகளிர் தைலக்ைக 
த உந் " ( றம். 24) என்பதனால் ஆடவர் மகளிர்க்குத் தைலக்ைக த மா  
உணரப்ப ம், நளிந்தைன வ தல், கூ  யி ந்  வ தல். நளிதல், ெசறிதல். க ம் 
இவ்வா  மகளிெரா  விைளயா  ெயா குதைல, "ெமன்ேறாட் பல்பிைண தழீஇத் 
தைலத்தந் , குன் ேதா றாட ம் நின்றதன் பண்ேப" ( கு. 216-7) என்பதனா 
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லறியலாம். பைழய ைரகார ம், நளிதல் என்றற்கு, "தன்ைனச் ேசவிக்கும் மகளிெரா  
குரைவ யா ச் ெசறிதல்" என்பர். 
 
    ேசரலாதன் ணங்ைக மகளிெரா  விைளயா ச் ெசறிந்  வ தல் அவன் மைனவி 
ஊடற்கு ஏ வாயினைமயின், "நளிந்தைன வ தல் உடன்றனளாகி" என்றார். 
நளிந்தைன, "தந்தைன ெசன்ேமா" (ஐங். 159) என் ழிப்ேபால ற்ெறச்சம். வ தல் 
என் ழிக் குவ்  விகாரத்தால் ெதாக்க . உட தல், ஊ தல்; "உட ென னல்ேலன் 
ெபாய்யா ைரேமா" (ஐங். 66) என்றாற்ேபால. "கிழேவான் விைளயாட் டாங்கு மற்ேற" 
(ெதால். கற் . 23) என்றதனால், அரசமாேதவி டற்கு அவன் விைளயாட் க் 
காரணமாயிற் . உய தல், ஈண்  அைசதல் ேமற் . ஊரல், பரத்தல்; "ஊரலவ்வா 

த்த தித்தி " (அகம் 326) என வ தல் காண்க. அம், அல்வழிச் சாாிைய. தித்தி, ேதமல், 
வாி மாம். " ணங்ெகழில் ஒண் தித்தி" (க . 60) என்பதன் உைரக்கண் ண் தித்தி 
ெயன்றற்கு, "ஒள்ளிய தித்தியாகிய வாி" ெயன்  நச்சினார்க்கினியர் கூ வர். கற் ம் 
காம ம் நற்பா ெலா க்க ம் த ய குண மாண் க ெளல்லாம் உைடைமபற்றி 
அரசிைய, "ேபாிய லாிைவ" என்றார். ஊடற் காலத் ம் உள்ளத்  ெவகுளிைய 
மைறத் க் குளிர்ந்த ேநாக்கேம ெசய்த ன், "ஈாிதழ் மைழக்கண் ேபாிய லாிைவ" 
என்றார். 
 
    சில ெவன்ப ம் பன்ைம யாயி ம் சில விறந்தவற்ைறேய பல ெவன் ம் 
வழக்குப்பற்றி, இரண்டாதல் ேதான்ற "சில கிண் கிணி" ெயன் ம், மணிகளின் பன்ைம 
ேதான்றப் "பல் சில கிண் கிணி" ெயன் ம் சிறப்பித்தார். பர , அ யின் ேமல்பக்கம். 
அதன் மீ  காைலச் சூழ்ந்  கிடத்த ன், "பல்சில கிண்கிணி சி பர டைலப்ப" 
என்றார். ெகாங்குேவளி ம், "ைபம்ெபாற் கிண்கிணி பரட்  மிைசயார்க்கும், 
ெசந்தளிர்ச் சீற " (ெப ங்.2:3:85-6) என்றார். இதனால் விைரந்  நடத்தல் ெபற்றாம். 
ெபறேவ, அரசிையச் ேசரலாதன் ேம ம் ெசல்லா வைகத் த த்த ம் அவள் ெவகுளி 
சிறப்ப, அதைனக் காக்கும் வன்ைம யின்ைமயின் தல் வியர்ப்ப டல் ந ங்க நிற்றல் 
ேதான்ற, "ெகால் னல் தளிாின் ந ங்குவனள் நின் " என்றார். "தீ  தளிாின் ந ங்கி, 
யாவ  மிைலயான் ெசயற் குாிய ேவ" (கு ந். 383) எனச் சான்ேறார் கூ வர். 
 
    ஒப்பைன ெசய்யப் ெபற்ற ெசல்வமகளிர் காதில் அேசாகின் தளி ரணிந்  ைகயில் 
குவைள, ெசங்க நீர் த ய க்கைளப் பி த்தி ப்ப  மர . ஈண்  அரசமாேதவி 
ைகயில் ெசங்குவைளப் ைவ ைவத்தி ந்தவள் லவி ெயய்திய ம் அதைன 
அரசன்பால் எறிய ற்றா ெளன்பார், "நின் எறிய ேராக்கிய சி  ெசங்குவைள" 
என்றார். "ஒண் ம் பிண்  ெயா கா  ெசாீஇ" (குறிஞ்சி. 119) என் ம், லந்த மகளிர் 

க்கைள ெயறிதைல, "குண்டல மிலங்கப் ேபாந்  இனமலர் சிதறி ேயகினாள்" (சீவக. 
1026) என் ம், "தாள் நின்ற குவைளப் ேபாதின் தாதகம் குைழய ேமாந் " (சூளா. 
கல்யா. 156) என் ம் சான்ேறார் கூ தல் காண்க. இனிக் கூந்த ல் அணிந்தி ந்த 
ெசங்குவைள ெகாண்  ேசரலாதைன எறிய ற்றா ெளன் மாம்.; "குவைள நா ம் 
குைவயி ங் கூந்தல்" (கு ந். 300) எனக் கூந்த ல் குவைள யணியப்ப மா  
கூறப்ப தல் காண்க. 
 
    ெசங்குவைள மிக்க ெமன்ைம ைடத்தாத ன், அ  தம்ேமற் ப ன் ெம ந்  
சாம் ெமன் றஞ்சி, ேசரலாதன் அதைனத் தனக்கு ஈ மா  தன் இ  ைககைள ம் 
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மலர்த்தி இரந்தா ெனன்பார், "ஈெயன இரப்ப ம்" என்றார். தன் யர்ச்சி ேதான்றக் 
ெகா ெவன்றாதல், தன  ஒத்த அன் ைடைம ேதான்ற, த க என்றாதல் கூறா  
இழிந்ேதாற் குாிய ெசால்லால் அவைள மிக யர்த்திக் கூ ம் க த் த் ேதான்ற, "ஈ" 
என்  இரந்தா ெனன்றவாறாயிற் . ஈத்தவழி, தான் அவன  பரத்ைதைமக் 
கிையந்தவாறாம், அ ேவ மன்றி, அவன் தன்ைன எளிதிலைடதற்கு வாயிலா 
ெமன் ம் க த்தால், ஈயா ளாயினா ெளன்றற்கு, "ஒல்லாள்" என்றார். ஒல் தல், 
உடன்ப தல். "ஒல்ேலம் ேபாலயா ம ேவண் ேம" (ஐங். 88) என் ம், 
"ஒல்ேலன்ேபால ைரயா வேல" (நற். 124) என் ம் வ தல் காண்க. இரப்ப ம் 
ஒல்லாள் என க்க. 
 
    "நினக்கு எம்பால் அன்பில்ைல யாதலால் எம்பால் நீ என்ன ைறைம ைடைய" 
எனப் லந்  கூ வாள் பல கூறா  "நீ எமக்கு யாைரேயா" எனக் கூறினாள்; "யாைரநீ 
ெயம்மில் குதாவாய்" (க . 98) எனப் பிற ம் கூ தல் காண்க. எமக்கு என்ற  தன் 
வயின் உாிைம ம், நீ யாைரேயா என்ற  அவன்வயிற் பரத்ைதைம ம் 
குறித் நின்றன. என்  கூறியவள், அவன் ன் நின்றவழி, ஆற்றாைம வாயிலாகத் 
தன்ைன ெயய் தற்கு இடனா ெமன் ,"ெபயர்ேவாள்" என் ம், அவனால் 
நயக்கப்பட்ட குவைளைய அவன்பா ள்ள காதலன்பால் எறியா  ைகயகத்ேத 
ெகாண் க்குமா  ேதான்றக் "ைகயைத" ெயன் ம் கூறினார். ைகயைத என் ழி, ஐ 
ெயன் ம் இைடச்ெசால் அைசநிைல. 
 
    இனிப் பைழய ைரகாரர், அவிழக ெமன்றதற்கு, "அவிழ்ந்த " என் ம், சி  
ெசங்குவைள ெயன்றதற்குத், "தான் எறிதற் ேகாக்கிய சிறிய ெதா  ெசங்குவைள 
ெயனச் சி ைமயால் அவள் ெமன்ைம கூறிய சிறப்பான் இதற்குச் சி  ெசங்குவைள 
ெயன்  ெபயராயிற்"ெறன் ம் கூ வர். 
 
    இரப்ப ம் என்ற ெசயெவெனச்சத் க்கும் பைழய ைரகாரர் ேவ   
கூ வாராய், அதைன, "ைகயைத ெயன் ம் ற் விைனக் குறிப்ெபா  க்க" 
என் ம், " சி  ெசங்குவைள ெபயர்ேவாள் ைகயைத என ற்றாக அ த்  அ  எனப் 
பின் சுட் ற் றாக்குக" என் ம் கூ வர். 
 
    25--26. க ெமன...................வல்லா யாயிைன 
 
    உைர: க  ெமன உ த்த ேநாக்கெமா - சட்ெடன ெவகுண்ட பார்ைவ டேன; நீ 
அ  பாஅல் வல்லா யாயிைன- நீ அச் சி  ெசங்குவைளைய நின்பாற் 
பகுத் க்ெகாள்ளமாட்டா 
    யாயிைன எ- . 
 
    பிறரால் இரக்கப்ப வதன்றிப் பிறர்பால் இரத்தற்குாியனல்லாத நீ இரந்  ேகட்க ம், 
ஈயாைமேய யன்றி "யாைரேயா நீ எமக்கு என ெவகுண் ைரத்  எதிேர நில்லா  
ெபயர்ந்தைமயின், ன்ேபால் அவைளப் ெபயர விடா  தைகந்  அதைனக் கவர்ந்  
ேகாடற்கு ேவண் ம் ெவகுளி ெகாள்ளி ம் குற்றமாகாதாக ம் அ  ெசய்யா 
ெதாழிந்தைன ெயன்பார், " க ெமன த்த ேநாக்கெமா  அ  நீ பாஅல் 
வல்லாயாயிைன" என்றார். எனேவ, இச் ெசயலா ம் நீ ெமன்ைம ைடைய ெயன்பேத 
ெதாிகின்ற ெதன்ப  கூற்ெறச்சம். உ த்த, கண்டார்க்கு உட்குவிைனப் 
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பயத்தைல ைடய என் மாம். உ த்த ேநாக்கெமா  அதைனக் கவர்ந்  ெகாள்ளின், 
கழி சினத் க்கு எளிதில் இடந் த ம் ெமல் ய ள்ள ைடய ெனன்றாகி எல்ேலார  
இகழற்பாட் ைனப் ெப விக்குமாக ன் அன் வழி நின்ற வல்லாண்ைமைய விதந்  
"வல்லா யாயிைன" ெயன்றா ெரன வறிக. 
 
    26--31. பாஅல்...................எயிேல 
 
    உைர: அகல் இ  விசும்பில்- அகன்ற நீலவானத்தின் கண்ேண; பகல் இடம் 
தாீஇயர்-பகற் காலத் க்கு இட ண்டாதற்ெபா ட் ; ெத  கதிர் திகழ் த ம் உ  
ெக  ஞாயிற் - சு கின்ற கதிர்கைளப் பரப்பி விளங்கும் நிறம் ெபா ந்திய ஞாயிற்றி 

ைடய; உ  கிளர் வண்ணம் ெகாண்ட-உ வத்ைத ம் விளங்குகின்ற 
தன்ைமைய ம் ெகாண்ட; ெவண் குைட ேவந்தர் தம்- ெவண்ெகாற்றக் 
குைடைய ைடய ேவந்தர்களின்; வான்ேதாய் எயில்-வான் அளாவ யர்ந்த 
மதில்கைள; பாஅல் யாங்கு வல் ைநேயா-உ த்  ேநாக்கி நின்பால் கவர்ந்  
ெகாள்ளஎவ்வா  வல்ைலயாயிைனேயா; நின் கண்ணி வாழ்க-நின் கண்ணி 
வாழ்வதாக எ- . 
 
    ஞாயிற்  உ  கிளர் வண்ணங் ெகாண்ட ேவந்தர்தம் வான்ேறாய் எயில் பாஅல் 
யாங்கு வல் ைநேயா, நின் கண்ணி வாழ்க என இைய ம். 
 
    அக  விசும் ெபன்றற்கு, "தன்ைன ெயாழிந்த நான்கு த ம் தன்னிடத்ேத 
அகன்  விாிதற்குக் காரணமாகிய ஆகாயம்" என் ம், "அக  விசும்ெபன்ப  
ேநாய்தீ  ம ந் ேபால் நின்ற" ெதன் ம் கூ வர் நச்சினார்க்கினியர் (ெப ம்பா. 1.). 
ஞாயிற்றின் ேதாற்றத்தால் உலகில் பகற் ேபா  உண்டாதல் பற்றி, "பக டம் தாீஇயர் 
ெத கதிர் திகழ்த ம் உ ெக  ஞாயி " என்றார். உ , நிறம். எ வைக நிறங்க ம் 
ஒ ங்கு கலந்தாகிய ஒண்ணிற ைடைமயின், உ ெக  ஞாயிெறன்றல் 
அைம ெமன்க. உ , வ . வண்ணம், ஈண் த் தன்ைமேமற் . அஃதாவ  இ ள் 
க ந்  ஒளி ெப க்குதல். உ ம் வண்ண ம் என எண் ம்ைம விாித் க்ெகாள்க. 
ெகாண்டெவன் ம் ெபயெரச்சத்ைத ெவண்குைடெயா  க்க. உ ம் வண்ண ம் 
ெகாண்ட குைட, வான்ேறாய் குைடெயன இைய ம். பைழய ைரகாரர் வண்ணத்ைதத் 
தன்ைம ெயன்ேற ெகாண் , "வண்ணம் ெகாண்ட ேவந்த ெரனக் கூட்  ஞாயி  
ேபாலக் ேகாபித்  எதிர்நின்ற ேவந்த ெரன ைரக்க" என் ம், உ  கிளர் வண்ணம் 
என்றதற்கு "நிறம் விளங்கின தன்ைம" என் ம் கூ வர். 
 
    ஒ காைலக் ெகா கால் ேதய்த ம் வளர்த மின்றி எந்நா ம் ஒ  தன்ைமத்தாய 
வ ம் பைக க ந்  கழ் நாட் ம் ெகாற்ற ம் விளங்க நிற்றல் பற்றி, "ஞாயிற்  
உ  கிளர் வண்ணம் ெகாண்ட ெவண்குைட" ெயன்றார். தன் ஒளி ம் ெவம்ைம ம் 
நில ம் ெபா ட்  ஞாயி  தன்ெத  கதிர் திகழ் த ம் என்றதனால், இவ் ேவந்த ம் தம் 
ஒளி ம் ெபா ர ம் நில தற்ெபா ட் ச் ேசரலாதைன எதிர்ப்பவர் என்ப  
ெபற்றாம். ேவந்தர  ெசயல் அவர்க்குாிய குைடேமேலற்றிக் கூறப்பட்டதாம். 
 
    காத பால் ெகாள்ளாத உ த்த ேநாக்கத்ைத எயில் ெகாள் மிடத்  ஒழியா  
ேமற்ேகாடல்பற்றி, ஈண்  வ வித் க்ெகாள்ளப்பட்ட . மகளிர் ைகயகத்தி ந்த சி  
ெசங்குவைளைய மிக நயந்  அ  குறித்  ஈெயன விரந்  ேகட்  ம க்கப்பட்ட 
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வழி ம் சினஞ் சிறி மின்றி வன்ைமயின்றி ெம ந்  நின்ற நீ ஞாயி  ேபா ம் 
ெதற ம் ெவம்ைம ைடய ேவந்தர் காக்கும் மதிைல எளிதிற் ெகாள் ம் 
வ ைடேயானாய் இ த்த ன், ஆங்கு மைனயகத்ேத காணப்படாத வன்ைம ஈங்குத் 
தாேன ெவளியாதற்கு ஏ  ெவான் ம் ெதாிந்தில ெதன்பார், "பாஅல் யாங்கு 
வல் ைநேயா" என்றார். 
 
    இதனால் ஆ ேகாட்பாட் ச் ேசரலாதன் தன்பால் அன் ைடயார் பால் ெகாள் ம் 
எளிைம ம் ெமன்ைம ம் எ த்ேதாதி, அவன் பைகவைர யடர்த் ப் பலர் உயர்நிைல 

லக ெமய்த அவர  எயிைலக் ெகாள் ம் வன்ைமையச் சிறப்பித்ேதாதி வாழ்த்தக் 
க கின்றா ராதலால், "வாழ்க நின் கண்ணி" ெயன்றார். 
 
    இ கா ம் கூறிய , "நல்லமர்க் கடந்தநின் தடக்ைக, இரப் ேபார்க்குக் க த 
லல்லைத இைரஇய மலர் பறியா ெவனக் ேகட் கும்; இனி, ணங்ைகக்குத் தைலக்ைக 
தந்  நீ நளிந்தைன வ தல் உடன்றனளாகி, நின்னாிைவ நின் எறியர் ஒக்கிய சி  
ெசங்குவைளயான , நீ ஈ ெயன்  இழிந்ேதான் கூற்றான் இரப்ப ம் நினக்கு ஈந்  
ேபாகா  நின் இரப்பிற்கு ஒல்லாளாய், நீ எமக்கு யாெரன்  ெபயர்ேவாள் 
ைகயதாயி ந்த ; அவ்வா  நீ இரந்  ெபறா  அவைள உ த்த ேநாக்கெமா  அைத 
அவள்பால் நின் ம் பகுத் க்ெகாள்ளமாட்டா யாயிைன; அவ்வா  அ  
பகுக்கமாட்டாத நீ ேவந்தர்கள் எயிைலப் பகுத் க்ேகாடல் யாங்கு வல்ைலயாயினாய்; 
நின் கண்ணி வாழ்க என மாறி விைன  ெசய்க. பாஅல் யாங்கு வல் ைநேயா 
என்றதன் ன் எயில் என்ப  கூட்ட ேவண் த ன் மாறாயிற் " என் ம், 
 
    "இதனாற் ெசால் ய , அவன் ைகவண்ைமெயா ம் ெவன்றிெயா ம் ப த்  
அவன் காம வின்பச் சிறப் க் கூறியவாறாயிற் " என் ம், 
 
    "இப்பாட் , ணங்ைகயா தல் காரணமாகப் பிறந்த டற்ெபா ட்டாைகயால் 
குரைவநிைல ெயன்றவாறாயிற் " என் ம் பைழய ைரகூ ம். 
    ----------------------   
 
    6.3. குண்  கண்ணழகி. 
    53 
 
        ெவன்  கலந்தாீஇயர் ேவண் லத் தி த்தவர் 
        வாடா யாணர் நா திைற ெகா ப்ப 
        நல்கிைன யாகுமதி ெயம்ெமன் ற ளிக் 
        கல்பிறங்கு ைவப்பிற் கடறைர யாத்தநின் 
        ெதால் கழ் ர்ச் ெசல்குைவ யாயிற்  5 
        ெசம்ெபாறிச் சிலம்ெபா டணித்தைழ ங்கும் 
        எந்திரத் தைகப்பி னம் ைட வாயிற் 
        ேகாள்வன் தைலய குண் கண் ணகழி 
        வா ற ேவாங்கிய வைளந் ெசய் ாிைச 
        ஒன்னாத் ெதவ்வர் ைனெகட விலங்கி  10 
        நின்னிற் றந்த மன்ெனயி லல்ல  
        ன் ம் பின் நின் ன்ேனா ேராம்பிய 
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        எயின் கப் ப த்தல் யாவ  வைளயி ம் 
        பிறிதா  ெசன்மதி சினங்ெக  குாிசில் 
        எ உப் றந் தாீஇப் ெபான்பிணிப் பலைகக்  15 
        கு உநிைலப் தவிற் கத ெமய் காணின் 
        ேதம்பாய் கடாத்ெதா  காழ்ைக நீவி 
        ேவங்ைக ெவன்ற ெபாறிகிளர் கர் தல் 
        ஏந் ைக சு ட் த் ேதாட்  நீவி 
        ேமம்ப  ெவல்ெகா  டங்கத்  20 
        தாங்க லாகா வாங்குநின் களிேற. 
        --------- 
 
    1 அல்ல உம் என் ம் பாடம். 
 
    ைற: ெசந் ைறப்பாடாண் பாட் . 
    வணண ம் க்கும் அ . 
    ெபயர்: குண் கண்ணகழி. 
 
    1-5. ெவன் கலம்.............ெசல்குைவயாயின் 
 
    உைர: ெவன் கலம் தாீஇயர்-பைகவைரப் ெபா  ெவன்  அவ ைடய 
ெசல்வங்கைளக் ெகாணர்தற்காக; ேவண்  லத் -அச் ெசயற்கு ேவண் ம் இடத்ேத; 
இ த் -ெசன்  தங்குதலால்; அவர்-அப் பைகவர்தாம்ெவல் த ல ைம நிைனந் ; 
எம் நல்கிைன யாகு மதி என் - யாம் இ க்கும் இக் கலங்கைள ேயற் க்ெகாண்  
எம்ைம அ ளிேயா னாகுக என்  பணிந்த ெமாழியாற் ெசால் ; வாடா யாணர் நா  
திைற ெகா ப்ப- குன்றாத  வ வாயிைன ைடய தம் நாட் டத்ேத ள்ள அாிய 
ெசல்வமாகிய கலங்கைளத் திைறயாகச் ெச த்த; அ ளி- அவற்ைற ேயற்கு கத்தால் 
அவர்கட்கும் நட்ப ளி; கல் பிறங்கு ைவப்பின்-மைலகள் உயர்ந்த நாட்டகத்ேத; கட  
அைர யாத்த- கா  சூழ்ந் ள்ள; நின் ெதால் பிகழ் ர்ச் ெசல்குைவ யாயின்- 
நின் ைடய பழைமயான கழைமந்த தைலநகராகிய ர்க்குத் தி ம்பிச் 
ெசல்வாயாயின் எ- . 
 
    ெசல்வத்தாற் ெச க்கித் திாி ம் பைகவைர ெயா க்கி அவர் த ம் திைறப்ெபா ள் 
ேகாட ம் நன்கல த யவற்ைறப் பாிசிலர்க்கு வழங்க ம் பண்ைடத் தமிழ் ேவந்தர் 
ெபா வாக ேமற்ெகாண் ந்த ெசயல்களாத ன், அவற்ைறேய விதந் , 
"ெவன் கலந் தாீஇயர்" என்றார். ெவன்  தாீஇயர் என்றதனால், இச் ெசல  
அடங்காத் ெதவ்வர் ேமற் ெறன்ப ம், கலெமன்  சிறப்பித்ததனால், பாிசிலர்க்கீத் 

வக்கும் இன்பப் கழ் குறிக்ேகா ெளன்ப ம் ெபற்றாம். "உ வ ரார ேவாம்பா ண் , 
நைகவ ரார நன்கலம் சிதறி" (பதிற். 43) என்  பிற ம் கூ தல் காண்க. சி  

யற்சியால் ெப  ெவற்றி எய் தற்குாிய இடங்கண்டபின்னல்ல  ேவந்தர் விைன 
ெதாடங்காராத ன், அததைகய இடங் கண்  ஆங்ேக தங்கினைம ேதான்ற, "ேவண்  

லத்  இ த் " என்றார்; "யாண் தைலப் ெபயர ேவண் லத் தி த்" (பதிற். 15) 
ெதன்  பிற சான்ேறா ம் இடத்ைத ேவண்  லெமனச் சிறப்பித் ேதா வர். நின் 
வ ம் பைட வன்ைம ம் இடத்தின் வாய்ப் ம் பைகவர்க்குத் தம் மாட்டாைம 

லப்ப த் த ன் அவர் தாேம திைறெகா  ேபாந்  பணிந்த ெமாழியால் நின் அ ள் 
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ேவண் கின்றன ெரன்பார், "நல்கிைன யாகுமதி ெயம்ெமன்  நா  திைற ெகா ப்ப" 
என்றார். அவைர யழித்தல் குறித்  ெவகுண்  வந்தைம "நல்கிைன யாகுமதி 
ெயம்ெமன் " ெமாழிந்  திைற ெகா த்தலாற் ெபற்றாம். ேமன்ேம ம் ெப கும் வளம் 
பைடத்த நா  என்றற்கு "வாடா யாணர் நா " எனப்பட்ட . நா , ஆகு ெபயரால் 
அந்நாட் டத்  அ ங்கலம் எனக் ெகாள்க. இனி, நாட்ைடேய திைறயாகக் ெகா ப்ப 
என் மாம். இவ்வாேற பைழய ைரகார ம் கூறினர். இ த்தவர் என்பதைனச் 
ெசயப்பாட்  விைனப்ெபயராக்கி, நின்னால் பைட யி க்கப்பட்டவ ெரன் மாம். 
அவெரன்ற , "அவ்வா  இ க்கும்ப  நின்ெனா  எதிர்ந்த அரச" ெரன் ம், "திைற தர 
ெவன்றதற்குத் திைற ெகா ப்ப ெவன்ற  இடவ வைமதி" ெயன் ம் பைழய ைர 
கூ கின்ற . மைலநிைறந்த நாடாதலால் "கல்பிறங்கு ைவப்பின்" என் ம், அந் 
நாட் ைடேய ெதான் ெதாட்  வந்த அரசர் இ ந்  ஆட்சி ெசய்த ர் என்றதற்குத் 
" ெதால் கழ் ர்" என் ம், அந்நகைர மைலயரண் சூழ, அதன் அ ப் பகுதிையக் 
கா ெகாண்  கட் னாற் ேபாலக் கா  சூழ்ந்  கிடத்தலால், "கட  அைர யாத்த" 
என் ம் கூறினார். இவ்வாேற பைகவர் அைனவைர ம் அழித் ம் பணிவித்  மல்ல  
தி ம்பா னாத ன், "ெசல்குைவ யாயின்" என்றார். இனி, ெசல்குவதாகேவ ெகாண் , 
ெசல்கின்றா யாதலால் என்  உைரப்பி ம் அைம ம். 
 
    6-13. ெசம்ெபாறி....................யாவ  
 
    உைர; ெசம்ெபாறிச் சிலம்ெபா  அணித் தைழ ங்கும்- (பைகவைரப் பாைவேபால் 
உ ச் சைமத்  அதற்குச்) ெசவ்விய ட் வா யைமந்த சிலம் ம் அணியாகத் 
ெதா க்கப் பட்ட தைழ ைட ம் கட் த் ெதாங்கவிட் க்கும்; எந்திரத் தைகப்பின் 
அம் ைட வாயில்-எந்திரப் ெபாறிக ம் எய்யப்ப ம் அம் ம் அைமக்கப்பட்ட 
ேகாட்ைட வாயி ம்; ேகாள் வல் தைலய குண் கண் அகழி- ெகாைல வல்ல 

தைலகைள ைடய ஆழ்ந்த இடத்ைத ைடய அகழி ம்; வைளந்  ெசய்- வைள  
வைளவாகக் கட்டப்பட் ; வான் உற ஓங்கிய ரைச- வானளாவ யர்ந்த மதி ம் 
ஆகிய இவ் ெவயில்; ஒன்னாத் ெதவ்வர் ைன ெகட- மனம் ஒன்றாத பைக ேவந்தர் 
ேபாந்  ெசய்த ேபார் அழி ம்ப ; விலங்கி- கு க்கிட் ; நின்னில் தந்த-நின்னால் 
ைகக்ெகாண்  நல்கப்பட்ட; மன் எயில்- ைண ேவந்தர்களின் எயிலாகும்; அல்ல ம்- 
அன்றி ம் (அவ் ெவயில்); நின் ன்ேனார்-நினக்கு ன்ேனார்கள்; ன் ம் பின் ம்- 
தமக்கு ன்னி ந்ேதாரா ம் பின் வந்ேதாரா ம்; ஓம்பிய எயில்- ைண ெசய்  
காக்கப்பட்ட எயி மாம்; கப் ப த்தல் யாவ - தி ம்பச் ெசல் ம் நின் தாைனைய 
ேநர் கமாகச் ெசல்வ  குறித்  இவ் ெவயி டத்ேத ெச த் வ  யாதாய் ம், 
எண்ணி ய ள்க எ- . 
 
    சிலம்பின் ட் வாய் அழகாகப் ெபாறிக்கப்பட் த்தல் பற்றிச் "ெசம்ெபாறி" 
ெயனப்பட்ட . தைழயாவ  பல்வைக மலரா ம் தளிரா ம் அழகாகத் 
ெதா க்கப்ப வ . இதன் இயல்ைப "மணலா  ம ர் நிைற வி ம்பிய ெவாண்டைழப் 

னலா  மகளிர்" (ஐங். 15) என்பதன் உைரக்கண் விாியக் கூறினாம்; ஆண் க் காண்க. 
இத் தைழைய மகளிர் தமக்கு அணியாகத் ெதா த் தணிதல்பற்றி, அணித்தைழ 
ெயன்றார். "உ த் ந் ெதா த் ம் ண் ம் ெசாீஇ ம் தைழயணிப் ெபா ந்த வாயம்" 
(கு ந். 295) என்  பிற ம் கூ தல் காண்க. ேகாட்ைட வாயி ல் பைகவைர 
மகளிராக்கி அவர் அணிந்  ேகாடற்குச் சிலம் ம் தைழ ம் பந் ம் கட் த் ெதாங்க 
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வி தல் பண்ைடேயார் மர . அதனால், "ெசம் ெபாறிச் சிலம்ெபா டணித்தைழ ங்கும் 
வாயில்" என்றார்; நக்கீரனா ம், "ெச ப் கன் ெற த்த ேச யர் ெந ங்ெகா , 
வாிப் ைன பந்ெதா  பாைவ ங்க" ( கு. 68) என்  கூ வர். "சிலம் ம் தைழ ம் 

ாிைசக்கண் தங்கின ெவன்ற , ஈண் ப் ெபா ர் உள்ளீேரல், ம் கா ற் 
கழ ைன ம் அைரயிற் ேபார்க்குாிய உைடயிைன  ெமாழித்  இச் சிலம்பிைன ம் 
தைழயிைன ம் அணிமி ெனன அவைரப் ெபண்பாலாக இகழ்ந்தவா ெறன்க" 
ெவன் ம், "இனி அவற்ைற அம் மதி ல் வா ம் ெவற்றி மடந்ைதக்கு அணி ெயன்பா  

ளர்" என் ம் பைழய ைர 
    கூ கின்ற . 
 
    வைளவிற் ெபாறி ம் க விர க ம் கல் மிழ் கவ  தலாகப் பல்வைகப் 
ெபாறிகள் அைமத்தி த்தல் பற்றிச் சிறப் ைடய வில் ம் அம் ம் விதந் , "எந்திரத் 
தைகப்பின் அம் ைட வாயில்" என்றார். பல்வைகப் ெபாறிக ம் பைகவர் அ காமற் 
றைகத்தற்குப் பயன்ப தல் பற்றித், "தைகப்" ெபன்றார். தன்கண் ழ்ந்தார் நீந்திக் 
கைரேயற மாட்டாதப ப் பற்றிக் ெகால் ம் ெசயலால், "ேகாள்வல் தைல" ெயன் ம், 
அைவ வாழ்தற்ேகற்ற ஆழ ம் அகல ம் உைடைமபற்றிக் "குண்  கண்ணழகி" 
( றம்.37) என மாேறாகத்  நப்பசைலயா ம் கூ தல் காண்க. "ேகாள்வல் தைலய 
ெவன்  ன்வந்த அைடச்சிறப்பான் இதற்குக் குண் கண்ணகழி ெயன்  
ெபயராயிற் " என்பர் பைழய ைரகாரர். 
 
    றத்ேதாரால் எளிதில் தகர்க்கப்படாைம குறித் , மதிற்சுவர் வைளந்  வைளந்  
ெசல்ல எ க்கப்ப வ பற்றி, "வைளந் ெசய் ாிைச" ெயன்றார். ெசய் ெயன் ம் 

தனிைல விைனெயச்சப்ெபா ட் . வைளந்  ெசய் வான்ேறாய் ாிைச என மாறிக் 
கூட்  யிையக்க. ஒன்னாத் ெதவ்வர், மனம் ஒன்றாத பைகவர் என்க; ஒன்றா 
ெவனற்பால  ஒன்னா ெவனமாீஇ யிற் . இனி, ஒன்னாராகிய ெதவ்வர் 
என் ெகாண் , "உயிாீறாகிய யர் திைணப் ெபய ம், ள்ளியி தி யர்திைணப் 
ெபய ம், எல்லா வழி ம் இயல்ெபன ெமாழிப" (ெதால். எ த். 11) என்பத ள் "இ தி" 
ெயன்ற மிைகயால் ஈ  ெகட்  மிக்கு  ெமன அைமத் க்ெகாள்க. ைன, ேபார். 
இனி, வைளந்  ெசய் ாிைச ெயன்பதைன, "வைளயச்ெசய் ாிைசெயனத் திாித் க் 
காலவ வைமதியாகக் ெகாள்க" என் ம், "வைளந்  ெசய் ாிைசயாகிய நின்னிற் றந்த 
மன்ெனயில் என இ ெபயெராட்  என் ம் கூ வர் பைழய ைரகாரர். 
 
    விலங்கித் தந்த எயில் என க்க. இவ் ெவயிைல வைளந்  ெசல் மா  கூ வார், 
அதற்ேகற்ப, எயில் கத் ப் பைடயிைனப் ப த்தலால் வ ம் ேகட்ைட நிைனந் , 
எயிற்கும் அவற்கும் உள்ள ெதாடர்  சுட் , "நின்னிற் றந்த மன்ெனயில்" என்றார். 
நின்னிற் றந்த மன்ெனயி ெலன்றதற்கு, "நின்னாற் ெகாண்  பிறர்க்குக் 
ெகா க்கப்பட்ட மன்ெனயி"ெலன்பர் பைழய ைரகாரர். எனேவ நின்னால் 
தரப்பட்டதனால் நிைலெபற்ற எயில் என்ப  அவர் க த்தாயிற் . 
 
    மன், ைண ேவந்தர் ேமற் . அவர் ேசரலாதன் ைண ெபற்  அவன் அ ள்வழி 
வா ம் அரசராவர். அவர் ேசரலாத ைடய ன்ேனார் காலத்தி ந்ேத வழிவழி 
அ ளப்பட்டைம ேதான்ற,"அல்ல ம் ன் ம் பின் ம் நின் ன்ேனா ேராம்பிய 
எயில்" என எயில்ேமல் ைவத் ைரத்தார். இ ேபா  ேபணப்ப வ ம் அ ேவ 
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யாக ன், இவ்வா  நின்னா ம் நின் ன்ேனாரா ம் ஓம்பப்பட்  வ ம் எயி டத்ேத 
நின் பைடையப் கப் ப க்கின், அதனாற் ேக  ெபாிதாம் என்பார், "எயின் கப் 
ப த்தல் யாவ " என்றார். 
 
    இனிப் பைழய ைரகாரர், "ெகா த்த ெவன்பதற்குத் தந்த ெவன்ப  
இடவ வைமதி" ெயன் ம், "ெகா த்த ெவனேவ ெகாண்  ெகா த்த ெவனக் ேகாடல் 
ேபாந்த ெபா ளாய் விளங்கிற்" ெறன் ம், "தரப்பட்ட ெவன்பதைனத் தந்த ெவனச் 
ெசயப்ப ெபா ைளச் ெசய்த  ேபாலச் ெசால் ற் றாக்குக" ெவன் ம், "மன்ெனயி 
லல்ல ெதன் ழி மன்ெனயிற்கண் ஏழாவ  விாித்  அதைனப் பின் வ கின்ற 
எயின் கப் ப த்தல் என்ப திடமாகப் ப த்த ெலன்பேதார் ெசால் வ வித்  
அதெனா  க்க" ெவன் ம், " ன் ம் பின்  ெமன்ற  ன்ேனார் தாங்கள் 
இறப்பதற்கு ன் ம் இறந்ததற்குப் பின் ம் என்றவா" ெறன் ம், 
"பின்ேனாம் தலாவ  ன்ேனார் தமக்குப் பின் ம் இவ் வரசாள் வா ம் 
நம்ைமப்ேபால இவ்வாேறாம் க ெவன நியமித்  ைவத்த" ெலன் ம், யாவ ெதன்ற , 
"அஃ  என்ன காாியம், நினக்குத் த வ ெதான்றன் ெறன்றவா" ெறன் ம் கூ வர். 
 
    13-21. வைளயி ம்........களிேற. 
 
    உைர: சினங்ெக  குாிசில் - சினம் ெபா ந்திய குாிசிேல; வைளயி ம் - இவ் 
ெவயில் வழிச் ெசல்லா ெதாழியின் வழி வைளந்  வைளந்  நீ மாயி ம்; பிறி தா  
ெசல் மதி - பிறிெதா  வழியாகச் ெசல்வாயாக; எ உப் றந் தாீஇ - கைணய மரத்தால் 
பின்ேன வ  ெசய்யப்பட் ; ெபான் பிணிப் பலைக-இ ப்பாணிகளால் இ கப் 
பிணிக்கப்பட்ட; பலைக-பலைககளால் இயன்ற; கு உ நிைலப் தவிற் கத -பற்பல 
நிைலகைள ைடய ேகாயில் வாயி ற் கத கைள; ெமய் காணின்-ெமய் ெபறக் 
கண்டால்; ேதம் பாய் கடாத்ெதா -வண் னம் பாய்ந் ண் ம் மதத்தால்; காழ்ைக 
நீவி-குத் க்ேகாைல மதியா  ெசன் ; ேவங்ைக ெவன்ற ெபாறி கிளர்-ேவங்ைக 
மரத்ைதப்  ெயன ம ண்  சிதைதத்ததனா ண்டாகிய வ ப் ெபா ந்திய; தர் 

தல் நின் களி - ள்ளி யைமந்த ெநற்றியிைன ைடய நின் யாைனகள்; ஏந்  ைக 
சு ட் -நிமிர்த்த ைகையச் சு ட் ; ேதாட்  நீவி-யாைனேமல் ர ேரந் ம் 
ேதாட் ையக் கடந் ; ேமம்ப  ெவல் ெகா  டங்க-ெச வில் ேமம்படப் ெபா  
எ த்த ெகா  யைசயச் ெசன் ; ஆங்குத் தாங்கலாகா-அம் மதிற் கத கைளப் பிளந்  
அரண்கைளச் சிைதக்குமாக ன் அப் ெபா  அைவ அடக்குதற் காகாவாம் எ- . 
 
    ேசரலாதன் ெசல்லக் க திய ெநறிைய மாற்றி ேவ  ெநறியிற் ெசல் மா  கூற ன், 
தன் க த் க் கிையயாைமயால் சினங்ெகாளாைமப்ெபா ட் , "சினங்ெக  குாிசில்" 
என்றார். வைளந்  ெசய் ாிைசக்குப் றத்ேத வைளந்  வைளந்  
ேசறல்ேவண் மாத ன் "வைளயி ம்" என் ம், "பிறிதா  ெசன்மதி" ெயன் ம் 
கூறினார். எ , கைணயமரம். இ  கதவிற்குப் பின்ேன கிடந்  அதற்கு வன்ைம 
த வதாகும். ெபான், இ ம் ; அஃதாவ  ஆணி. மதிற்ேகா ரம் பல நிைலகைள 

ைடயதாதலால், கு உநிைல ெயனப்பட்ட . பைகவ ைடய அரண் கத கைளக் 
கண்டேபா  அவற்ைறப் பாய்ந்  சிைதத்த பயிற்சி ைடைமயான், இக் கதவிைனக் 
காணி ம் அ  ெசய் ம் என்கின்றா ராத ன், "கத  ெமய் காணின்" என்றார். 
ேவங்ைக மரெமான்ைறச் ேசய்ைமயிற் கண்ட ைணயாேன, ேவங்ைக ெயனக் க திச் 



 112

ெசன்றழிக்கும் இயல் ைடயைவ நின் களி  என்பார், "ேதம்பாய் கடாத்ெதா  காழ்ைக 
நீவி ேவங்ைக ெவன்ற ெபாறிகிளர் தல்" என்றார். ேவங்ைக, ேவங்ைகமரம். ெபாறி, 
ஈண் , ேவங்ைகெயா  ெபா தவழி அதன் ெகாம் களால் உண்டாகிய வ . யாைன 
மதிற்கதைவத் தாக்குங்கால் தன் ைகையச் சு ட் த் தாக்கு ெமன்றற்கு, "ஏந் ைக 
சு ட் " என் ம், ேதாட் யால் யாைன ரர் அடக்கி ம், அடங்காவாகும் என்பார், 
"ேதாட்  நீவி, ெகா  டங்க, தாங்கலாகா" என் ம் கூறினார். "கூங்ைக மதமாக் 
ெகா ந் ேதாட் க் ைகந்நீவி" (பாி. 10:49) என்  பிற ம் கூ தல் காண்க. 
 
    சினங்ெக  குாிசில், நின் களி  கு உநிைலப் தவிற் கத ெமய் காணின் 
தாங்கலாகா; ஆகலான், வைளயி ம், பிறிதா  ெசன்மதி என இையக்க. 
 
    இனிப் பைழய ைரகாரர், கு உநிைலப் த ெவன்ற  பல நிலமாகச் ெசய்த 
ேகா ரவாயி ெலன் ம், ேத ெமன்ற  ேதனீ ெயன் ம், கடாம், மதில் கண் ழிப் ேபார் 
ேவட்ைகயாற் பிறக்கும் மத ெமன ம் கூ வர். 
 
    இ கா ம் கூறிய , சினங்ெக  குாிசில், நீ, கலம் தாீஇயர் ேவண்  லத்  இ த் , 
அவர் நல்கிைன யாகுமதி ெயம்ெமன்  திைற ெகா ப்ப, அ ளி, நின் ர்ச் 
ெசல்குைவயாயின், வாயி ம் அகழி ம் ாிைச  ைடயதாகிய இேதா நின் ்ன்ேன 
நிற்கும் இவ் ெவயில், நின்னிற் றந்த மன்ன ைடய எயிலாகும்; அல்ல ம், நின் 

ன்ேனா ேராம்பிய எயி மாகும்; இதற்குள்ேள நின் தாைனயிைனப் ப த்தல் 
யாவதாம்; வைளயி ம் பிறிதா  ெசல்மதி; ேவங்ைக ெவன்ற நின் களி ; தவிற் கத  
ெமய் காணின், ஆங்குத் தாங்கலாகா வாகலான் என விைன  ெசய்க. 
 
    இனிப் பைழய ைரகாரர், "நீ ேவண்  லத் தி த் , அவர் திைற ெகா ப்ப அ ளி 
நின் ர்ச் ெசல்குைவயாயின் கு சில், வைளயி ம் பிறிதா  ெசன்மதி; ெசல் தற்கு 
யா  காரணெமனின், தவிற் கத  ெமய் காணின், அங்கு நின் களி  தாங்கலாகா; 
தாங்க ேவண் வேதல், நின்னிற் றந்த எயின் கத் ப் ப த் வதல்ல  நின் ன்ேனா 
ேராம்பிய எயின் கத் ப் ப த்தல் யாவ  என மாறிக் கூட்  விைன  ெசய்க" 
என் ம், "ெசல்குைவ யாயின் என்பதன்பின் பிறிதா  ெசன்மதி ெயன் பதைன ம், 
தாங்கலாகா வாங்கு நின் களி  என்பதன்பின் எயின் கப் ப த்தல் யாவ  
என்பதைன ம் கூட்ட ேவண் த ன் மாறாயிற் " என் ம் ப்பர். 
 
    இதனாற் ெசால் ய , அைடந்தவர்க்கு அ ளெலா  ப த்  அவன் ெவன்றிச் 
சிறப் க் கூறியவாறாயிற் . 
    ------------------------   
 
    6.4. நில்லாத் தாைன 
    54. 
 
        வள்ளிைய ெயன்ற ன் காண்குவந் திசிேன 
        உள்ளிய  த்தி வாழ்கநின் கண்ணி 
        ங்கிைறத் தைடஇய வைமம ள் பைணத்ேதாள் 
        ஏந்ெதழின் மைழக்கண் வைனந் வர ள ைலப் 
        ந் கி லல்குற் ேறம்பாய் கூந்தல்  5 
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        மின்னிைழ விற யர் நின்மறம் பாட 
        இரவலர் ன்கண் டீர நாெடா ம் 
        உைரசா னன்கலம் வைரவில சி 
        அைனைய யாகன் மாேற ெயைனய உம் 
        உயர்நிைல லகத் ச் ெசல்லா திவணின்  10 
        றி நில ம ங்கி ென  மன்னீயேரா 
        நிலந்தப வி உ ேமணிப் லம் படர்ந்  
        ப கண் ரச ந வட் சிைலப்பத் 
        ேதாமர வலத்தர் நாமஞ் ெசய்ம்மார். 
        ஏவல் வியங்ெகாண் ைளயெரா ெட த ம்  15 
        ஒல்லார் யாைன காணின் 
        நில்லாத் தாைன யிைறகிழ ேவாேய. 
 
    ைற: காட்சி வாழ்த்  
    வண்ண ம் க்கும்: அ  
    ெபயர்: நில்லாத் தாைன. 
 
    12-17. நிலம்...........கிழேவாேய. 
 
    உைர: நிலம் தப இ உம் ஏணிப் லம் படர்ந் -பைகவர்க்குாிய நிலப்பகுதி 
குைறப மா  அவர் எல்ைலக்குட்பட்ட நிலத்ேத ெசன்  பாசைற வகுத் ; ப கண் 

ரசம் ந வண் சிைலப்ப-ஒ க்கின்ற கண்ைண ைடய ேபார் ரசம் பாசைற ந ேவ 
ழங்கி ரைர ேயவ;ேதாமர வலத்தர்-வலக்ைகயில் தண்ேடந்தி; நாமம் ெசய்ம்மார்-

ேபாாிைனச் ெசய்தற்காக; ஏவல் வியம் ெகாண் -அம் ரெசா யின் ஏவைல 
ேமற்ெகாண் ; இைளயெரா  எ  த ம் ஒலலார்-அணிவகுக்கப்ெபற்ற இைளய 

ர டன் ெசல் ம் தாைனத் தைலவர் தலாகிய பைக ேவந்த ைடய; யாைன 
காணின்-யாைனப் பைடையக் கண்டால்; நில்லாத் தாைன-ெநா ப்ேபாேத ம் 
நில்லா  ெசன்  தாக்கும் தாைனகைள ைடய; இைற கிழேவாய்-அரசனாந் 
தன்ைமையத் தனக்ேக ாிைமயாக ைடயவேன எ- . 
 
    பைகவர் எல்ைலக்குட் குந்  அவர் நிலப்பகுதிைய வைளத் ப் பல்வைகப் பைட 
தங்குதற்கும் பாசைறக்கும் இடஞ்ெசய்  ெகாள் ங்கால் பைகவர் எல்ைல 
குைறவதால், "நிலம்தப இ உம் ஏணிப் லம்" என்றார். எல்ைலையச் சார்ந்த இடம் 
ஏணிப் லம் எனப்பட்ட . ஏணி, எல்ைல.; "இடாஅ ேவணி யியலைற" (பதிற். 24) என 
வ தல் காண்க. ஏணிப் லம் படர்ந்  என வைரய த் க் கூறியதனால், பாசைற 
வகுத்தல் ெபறப்பட்ட . இனிப் பைழய ைரகாரர், நிலந்தப விடீஉம் 
ஏணிப் லெமன்ற , "நிலவகலம் குைறபட விட்ட ெவல்ைலைய ைடய பாசைற 
ெயன்றவா " என்பர் 
 
    பாசைற ள் இ க்கும் ேவந்தன் குறிப்பறிந்  ெதாிவித்தல் ேவண்  மாத ன், ரசம் 
பாசைற ந வண் இ ந்  ழங்குவதாயிற் . ேபார்க்கு ஏவிய குறிப் த் ேதான் ம் 

ழக்கம் ேகட்ட ம் பைட ரர் அைனவ ம் ேபார்க்ெக தல் கூ வார், "ப கண் 
ரசம் ந வண் சிைலப்ப" என்றார். ேதாமரம், தண் . "தண் ைட வலத்தர் ேபாெரதிர்ந் 

தாங்கு" (பதிற். 41) என்  பிற ம் கூ வர். நாமம், ஆகுெபயராய்ப் ேபாைரக் குறித்த ; 
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அச்சம் ெசய்வதைன அச்ச ெமன்றா ெரன்க. ெசய்ம்மாெரன் ம் மாாீற்  விைன ற்  
எ த ம் என் ம் விைனெகாண்ட ; "மாைரக் கிளவி ்ம் பல்ேலார் படர்க்ைக, காலக் 
கிளவிெயா   ெமன்ப" (ெதால். ெசால். விைன. 10) என்ப  ெதால்காப்பியம். 
ஏவல், வியம் என்பன ஒ  ெபா ளன. இனி, ஏவைல இைளயர்க்கும் வியம் தாைனத் 
தைலவர்க்கும் ஏற்றி ம் அைம ம். "ஏவல் வியங்ெகாண் ெடன்ற , இைளயைர ன்  
ேபார்க்குக் ைக ம் அணி ம் வகுப் ழி ேயவித் தா ம் ஏவல்கைளச் ெசய்  ெகாண் 
ெடன்றவா" ெறன்பர் பைழய ைரகாரர். ேபார்க்குக் ைக ம் அணி மாய் ற்பட் ச் 
ெசல் ம் சிறப் ப்பற்றி, "இைளயெரா " என்றார். ஒல்லார், ேவந்தைர ம் தாைனத் 
தைலவைர ம் உளப்ப த்தி நின்ற . 
    ைக, பக்கம் 
 
    இனி, " ரசம் ந வண் படர்ந்  சிைலப்ப எனக் கூட்  ரசம் பாசைற ந ேவ தான் 
நின்  தன்ெனா  பாசைற ெயங்கும் படர்ந்  ெகாண்  பைடைய ேயவி ெயா ப்ப 
ெவன ைரக்க" ெவன் ம், "வலத்த ெரன்ற  விைனெயச்ச விைனக் குறிப்  

ற்"ெறன் ம், ஏவைல ைடய வியெமன இரண்டாவ  விாிக்க; வியம், ஏவல்" என் ம் 
பைழய ைர கூ ம். 
 
    யாைனப் பைடையக் கண்ட மாத்திைரேய நில்லா  ெஞேர ெலனப் பாய்ந்  
தாக்கும் ர ம் க ைம ம் ேதான்ற, "நில்லாத் தாைன" ெயன்றார். "ஓடாத் தாைன" 
ெயன் ம் வழக்குப்ேபால யாைனப்ேபாைர வி ம்பிக் க கச் ெசல் ம் இத் தாைனைய, 
"நில்லாத் தாைன" ெயன்  சிறப்பித்தைமயால் இப் பாட் ற்கு இ  ெபயராயிற் 
ெறன் மாம். பைழய ைரகாரர், "யாைன காணின் நில்லாத் தாைன ெயன்ற , காலாள் 

தலாயினவற்ைறத் தர மல்ல ெவன்  கழித்  நின்  யாைன காணின் நில்லா  
ெசல் ம் தாைன ெயன்றவா" ெறன் ம், "இச் சிறப்பாேன இதற்கு நில்லாத் தாைன 
ெயன்  ெபயராயிற்" ெறன் ம் கூ வர். "தாங்குநர் தடக்ைக யாைனத் ெதா க்ேகா  

மிக்கும், எஃகுைட வலத்தர் நின் பைடவழி வாழ்நர்" (பதிற். 51) என் ழி ம் "நின்பைட 
வாழ்ந ம் காலாண்ேமற் ெசல்லா  தாங்குநர் யாைனக்ேகா  மிக்கும் எஃகுைட 
வலத்தரா யி ப்பர்" என்  பைழய ைர கூ வ  காண்க. 
 
    1-2. வள்ளிைய.............கண்ணி. 
 
    உைர: வள்ளிைய என்ற ன்-வள்ளன்ைம ைடைய ெயன்  நீ சான்ேறாரால் 
பாராட் க் கூறப்ப வதால்; காண்கு வந்திசின்-யான் நின்ைனக் காண்டற்கு 
வந் ேளன்; உள்ளிய  
    த்தி-யான் க தியைத த் த் த வாயாக; நின் கண்ணி வாழ்க-நின் 

க்கண்ணி வாழ்வதாக எ- . 
 
    ேசரனாட் ந்  வந்த பாிசில ரைனவ ம் ெப வளம் ெபற்  வரக் கண்டேதா , 
அவ ரைனவ ம் ேசரலாதன  வள்ளன்ைமையப் பாராட் க் கூறக் ேகட்டைம ேதான்ற, 
"வள்ளிைய ெயன்ற ன்" என் ம், அத்தைகய வள்ளிேயாைரக் காண்டேல தமக்கும் 
ேபாின்பந் த வ ெதன்பார், "காண்கு வந்திசின்" என் ம்., காண வ ேவார் தகுதி 
ேநாக்கி அவர் குறிப்பறிந்  தகுவன வழங்குவ  வள்ளிேயார  ெசயலாதலால், யான் 
க திய  ேதர்ந்  அதைன த் த் த க என்பார், "உள்ளிய  த்தி என் ம் 
கூறினார். பைழய ைரகார ம், "வள்ளிய ெனன்ப தற்கு வள்ளிைய ெயன்ற  
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இடவ வைமதி ெயன் ம், உள்ளிய  த்தி ெயன்ற , "நான் நிைனத்  வந்த 
காாியத்ைத  ெயன்றவா" ெறன் ம், " த்தி ெயன்ற  ன்னிைல ேயவல்விைன" 
ெயன் ம் கூ வர். பதிகம் கூ வ ேபால, ேசரமான் பக்கத் த் தம்ைமக் ெகாள்ளல் 
ேவண்  ெமன்ப  ஈண்  ன்னிய க த்  என்ப ம் ஒன் . 
 
    இனி, உள்ளிய  த்தி ெயன்பதற்கு, க திய க த்ைதக் க தியவாேற 

க்கின்றா ெயன் ம், அத்தைகய விைனத் திட்ப ம் ய்ைம ைடய நீ, நீ  வாழ்க 
என்பார்", "வாழ்க நின் கண்ணி" என்றா ெரன் ம் உைரத்த  ெமான் . 
 
    3-9. ங்கிைற...........மாேற. 
 
    உைர: ங்கு இைற-அகன்ற சந்  ெபா ந்திய வைளயணிந்த; தைடஇய-ெப த்த; 
அைம ம ள் பைணத் ேதாள்- ங்கில் ேபா ம் ப த்த ேதாைள ம்; மைழக் கண்-
குளிர்ந்த கண்கைள ம்; ஏந்  எழில்-உயர்ந் ெத தைல ம்; வைளந்  வரல் இள 

ைல-ெதாய்யில் எ தப்பட்  வ த ைடய இள ைலயிைன ம்; ந் கில் 
அல்குல்- த்ெதாழில் ெசய்யப்பட்ட உைடயணிந்த அல்குைல ம்; ேதம் பாய் கூந்தல்-
வண்  பாய்ந் ெதா க்கும் கூந்தைல ம்; மின் இைழ விற யர்-மின் கின்ற இைழ 
யிைன ைடய விற யர்; நின் மறம் பாட-நின் ைடய ேபார் ரத்ைதப் கழ்ந்  
பாட; இரவலர் ன்கண் தீர-அவ் விற யர்க்ேக யன்றி, இரப்பவர் வ ைம 
ெக தற்கும்; உைர சால் நன் கலம்- கழைமந்த நல்ல அணிகலன்கைள; நாெடா ம் 
வைர வில சி-நாள்ேதா ம் வைரயா  வழங்கி; அைனைய ஆகல்மா  –
அத்தன்ைமைய ைடயனாதலாேல எ-  
 
    இைற, ஆகுெபயரால் வைளக்காயிற் . இைறைய ங்கிற்ேக ஏற் வா  ளர். 
தைடஇய,தட ெவன் ம் உாிச்ெசால்ல யாகப் பிறந்த  ெபயெரச்சக்குறிப் .தைடஇய, 
அைம என்றதற்ேகற்பப் பைணத்ேதாள் என்றார். ஏந்ெதாழில் இள ைல, வைனந்  
வர விள ைல ெயன இைய ம். வைனதல், ெதாய்யி ெல தல். "நற்ேறா ளிைழத்த 
க ம் க்கு நீ கூ " (க . 64) என் ம், "ெதாய்யில் சூழ் இள ைல" (க . 125) என் ம் 
வ தல் காண்க. எச்ச ம்ைம ெதாக்க . 
 
    இனிப் பைழய ைரகாரர், "தைடஇய அைம, ப த்த ங்கி"ெலன் ம் "நின் மறம் 
பாட சி ெயனக் கூட் , நின் மறம் பாடா நிற்க, அதைனக் ேகட் ந்  சி ெயன 

ைரக்க" என் ம், " சி ெயன் ம் எச்சத்திைன ஆக ெலன் ம் ெதாழிற்ெபயேரா  
க்க" என் ம் "அைனைய யாகன்மாேற ெயன்ற , அவ் சுதறகு ஏற்ற 

அத்தன்ைமைய ைடைய யாைகயா ெனன்றவா" ெறன் ம், "மாெறன்ப  
ஆெனன் ம் உ பின் ெபா ள் ப வேதா ாிைடச்ெசால்" என் ம், "அத்தன்ைமயாவ  
இன் க ம் இன்ெசால்  தலாயின" ெவன் ம் கூ வர். 
 
    9-11,எைனய உம்.............மன்னியேரா 
 
    உைர: எைனய உம்-எத் ைணச் சிறி  காலேம ம்; உயர் நிைல உலகத் ச் 
ெசல்லா - றக்க லகுக்குச் ெசல்லாமல்; இவண்-இவ் வரச வாழ்க்ைகயிேல. நின் -
நிைலெபற்  நின் ; இ  நில ம ங்கின்-ெபாிய நில லகத்தின் கண்; ெந  
மன்னியர்-ெந ங்காலம் வாழ்வாயாக எ-  
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    றக்க லகு ெசல்பவர் சிறி  ேபாதில் மீளாராதலால், "எைனய உம்" என்றார். 
எைனய உம் என்றற்கு எத் ைண யின்பச் சிறப் ைடயதாயி  ெமன் மாம். 
"எைனய உ ெமன்ற  சிறி  கால ம் என்றவா " என் ம், "உம்ைம ெந ங்காலேம 
யன்றிச் சிறி  கால ெமன எச்ச ம்ைம" ெயன் ம் பைழய ைர ம் கூ ம். "இ நில 
ம ங்கின்" என்றதனால், இவ ெணன்ற  அரசவாழ்க்ைக யாயிற் . 
 
    இ கா ம் கூறிய , ஒல்லார் யாைன காணின், நில்லாத் தாைன இைற கிழேவாய், 
வள்ளிைய என்ற ன் காண்கு வந்திசின்; உள்ளிய  த்தி; நின் கண்ணி வாழ்க; 
விற யர் மறம் பாட, இரவலர் ன்கண் தீர, நாேடா ம் நன்கலம் வைரவில சி 
அைனைய யாகன்மாேற; ஏைனய உம், உயர்நிைல லகத் ச் ெசல்லா  இவண் 
நின் , நில ம ங்கின் ெந  மன்னியேரா எனக் கூட்  விைன  ெசய்க. 
 
    இனிப் பைழய ைரகாரர், "இைற கிழேவாய், நின்ைன வள்ளியெனன்  யாவ ம் 
கூ தலாேன நின் காண்ேபன் வந்ேதன்; யான் உள்ளியதைன நீ ப்பாயாக 
ேவண் ம்; நின் கண்ணி வாழ்வதாக; விற யர் நின் மறம் பாட, இரவலர் ன்கண் 
தீ ம்ப  நன்கலங்கைள வைரவில சி, அத்தன்ைமைய யாைகயாேல, என்ேபா ம் 
இரவலர  ஆக்கத்தின் ெபா ட் ச் சிறி  கால ம், இவ் லகத்தினின் ம் உயர்நிைல 

லகத்திற் ெசல்லாேத, இவ் வி நில ம ங்கிேல ெந ங்காலம் நிைலெப வாயாக 
எனக் கூட்  விைன  ெசய்க" என் ம், "இதனாற் ெசால் ய  அவன் 
ெகாைடச்சிறப் ம் தன் குைற ம் கூறி வாழ்த்தியவா றாயிற் " என் ம் கூ வர். 
    --------------------------   
 
    6.5. ஞ்சும் பந்தர். 
    55. 
 
        ஆன்ேறாள் கணவ சான்ேறார் ரவல 
        நின்னயந்  வந்தென ன ேபார்க் ெகாற்றவ 
        இன்னிைசப் ணாி யிரங்கும் ெபௗவத்  
        நன்கல ெவ க்ைக ஞ்சும் பந்தர்க் 
        கம ந் தாைழக் கானலம் ெப ந் ைறத்  5 
        தண்கடற் படப்ைப நன்னாட் ப் ெபா ந 
        ெசவ் ன் ேறான்றா ெவண் ைவ திைர 
        வா ன் வல்சி மழவர் ெமய்ம்மைற 
        குடவர் ேகாேவ ெகா த்ேத ரண்ணல் 
        வாரா ராயி  மிரவலர் ேவண் த்  10 
        ேதாிற் றந்தவர்க் கார்பத னல்கும் 
        நைசசால் வாய்ெமாழி யிைசசா ேறான்றல் 
        ேவண் வ வளைவ ள் யாண் பல  கழியப் 
        ெபய் றந் தந்த ெபாங்க லா  
        விண் ச் ேசர்ந்த ெவண்மைழ ேபாலச்  15 
        ெசன்ற றா யேரா ெப ம  வல்க ம் 
        நனந்தைல ேவந்தர் தாரழிந் தலற 
        நீ வைர ய க்கத்த நா ைகக் ெகாண்  
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        ெபா சினந் தணிந்த ெச ப் க லாண்ைமத் 
        தாங்குநர்க் தைகந்த ெவாள்வாள்  20 
        ஓங்க ள்ளத் க் கு சினின் னாேள. 
        -------- 
 
    ைற: ெசந் ைறப் பாடாண் பாட் . 
    வண்ண ம் க்கும் அ . 
    ெபயர்: ஞ்சும் பந்தர். 
 
    1--2 ஆன்ேறாள்.............ெகாற்றவ 
 
    உைர: ஆன்ேறாள் கணவ- கற் க்குாிய மாண் களாலைமந்த நங்ைகக்குக் 
கணவேன; சான்ேறார் ரவல- நற்குணங்களால் நிைறந்த சான்ேறாைர யாதாிக்கும் 
தைலவேன; அ  ேபார்க் ெகாற்றவ- ெகால் கின்ற ேபாைரச் ெசய் ம் ேவந்ேத; நின் 
நயந்  வந்தெனன்- நின்ைன வி ம்பிக் காண்பான் வந்ேதன். எ- . 
 
 
    கற் ைடய மகளிர்பால் காணப்ப ம் மாண் குண மைனத் ம் நிரம்பி யி த்தல் பற்றி, 
அரசமாேதவிைய "ஆன்ேறாள்" என்றார். " கற் ங் காம ம் நற்பா ெலா க்க ம், 
ெமல் யற் ெபாைற ம் நிைற ம் வல் தின், வி ந் றந் த த ம் சுற்ற ேமாம்ப ம், 
பிற  மன்ன கிழேவாள் மாண் கள்" (ெதால். கற்.11) என்  ஆசிாியர் கூ தல் காண்க. 
சான்ேறார்- நற்குணங்களால் நிைறந்த ெப மக்க ம் ரர்க மாவர்; இவ் 
வி திறத்ேதாரா ம் அரசர்க்குச் ெசங்ேகான்ைம ம் ெவற்றி  ண்டாதலால், 
"சான்ேறார் ரவல" எனச் சிறப்பித்தார். இவ்வா  நற்குண நற்ெசய்ைககளால் 
ேமம்ப ம் அரசைரக் காண்ட ன் கற்ேறாெரவர்க்கும் வி ப்ப ண்டாதல் 
இயல்பாதலால், " நின் நயந்  வந்தெனன்" என்றார். காாியம் காரணமாக 

ைரக்கப்பட்ட . சிறப் ைடய தைலமக்கைள ம் அரசைர ம் பா மிடத்  அவர்தம் 
சிறப் க்கு ஆக்கமாகும் கற் ைடய அவர் மைனவிைய ம் சார்த்திப் பா தல் 
பண்ைடேயார் மர ; "மடமகளிர் தாம் பிைழயார் ேகள்வர்த் ெதா  ெத தலால் 
தம்ைமய ம் தாம் பிைழயார் தாம் ெதா த்த ேகால்" (க . 31) என்பதனால், மகளிர் 
கற்  கணவர்க்கும் தமர்க்கும் ஆக்கமாதல் காண்க. 
 
    3--6 இன்னிைச...........ெபா ந 
 
    உைர: இன்னிைசப் ணாி இரங்கும்-இனிய ஓைசைய ைடய அைலகள் 
ஒ க்கின்ற; ெபௗவத் -கடல் வழியாக வந்த நன் கல ெவ க்ைக-நல்ல கலன்களாகிய 
ெசல்வம்; ஞ்சும் பந்தர்-ெதாகுக்கப்பட் க்கும் பண்ட சாைலகள் உள்ள: தாைழ 
கம ம் கானல் அம் ெப ந் ைற-தாைழயின் மணம் கம ம் கானற் ேசாைல நிற்கும் 
ெப ந் ைறைய ைடய; தண் கடற் படப்ைப-தண்ணிய கடற்கைரப் பகுதியாகிய; 
நன்னாட் ப் ெபா ந- நல்ல நாட் க்குத் தைலவேன எ- . 
 
    ணாி, அைல. ஒேர வைகயாக இைடயறாத ழக்கத்ைதச் ெசய்  ெகாண்ேட 
யி த்தல் பற்றி, "இன்னிைசப் ணாி யிரங்கும் ெபௗவம்" எனப்பட்ட . இக் கடல் 
வழியாக ேவ  நா களி ந்  கலங்களில் சீாிய ெபான் ம் மணி ம் த ய 
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கலன்கள் ெகாணரப்ப தல் ேதான்ற, "ெபௗவத்  நன்கல ெவ க்ைக" ெயன்றார். 
ெவ க்ைக, ெசல்வம். நன்கலத்தின் மிகுதி ேதான்ற,"ெவ க்ைக" ெயன்ப  நிற்றல் 
காண்க. ெவ த்தல் மிகுதிப்ெபா ட்டாதைல, "ெவ த்த ேகள்வி" ( றம். 53) என்பதனா 
லறிக. இனிப் பைழய ைர, "ெபௗவத்  நன்கல ெவ க்ைக ெயன்ற  ெபௗவத்திேல 
வந்த நன்கலமாகிய ெவ க்ைக ெயன்றவா" ெறன் ம், "நன்கல ெவ க்ைக ஞ்சு 
ெமன்ற சிறப்பாேன இதற்குத் ஞ்சும் பந்தர் என்  ெபயராயிற்" ெறன் ம் கூ வர். 
பந்தர், பண்ட சாைல (Godowns). ெப ந் ைற யிடத்ேத கானற்ேசாைல ண்ைம 
ேதான்ற, "கானலம் ெப ந் ைற" ெயன்றார். படப்ைப, சார்ந் ள்ள நிலப்பகுதி. மைனப் 
படப்ைப, காவிாிப் படப்ைப என வ ம் வழக்கா  காண்க. ெபா விறந்தாைனப் 
"ெபா ந" என்றார். க ேவைள ம் "ேபார்மிகு ெபா ந" ( கு. 256) என்  நக்கீரர் 
கூ வர். 
 
    7--9. ெசவ் ன்.............அண்ணல் 
 
    உைர: ெசவ் ன் ேதான்றா தன்னிற் கலந்த சிவந்த ஊன் கறி ேதான்றாதவா  
ெசய்த; திைர ெவண் ைவ - வைரயால் அைரக்கப்பட்ட ெவள்ளிய 

ைவயைல ம்; வால் ஊன் வல்சி-ெவண்ைமயான ன் கலந் தைமத்த ேசாற்ைற  
ண் ம்; மழவர் ெமய்ம் மைற-மழவ க்கு ெமய் கு கவசம் ேபான்றவேன; குடவர் 

ேகாேவ-குடநாட்டவர்க்குத் தைலவேன; ெகா த் ேதர் அண்ணல்-ெகா  கட் ய 
ேதைர ைடய அண்ணேல எ- . 
 
    ெசவ் ம் மிக்க வைர ம் கலந்  அைரத்த ைவயாதலால் "ெவண் ைவ" 
ெயன் ம், சிவந்த னாயி ம் அத் ைவயில் தன் ெசம்ைம ேதான்றா தாயினைமயின் 
"ெசவ் ன் ேதான்றா" ெவன் ம் கூறினார். பைழய ைரகார ம், "ெசவ் ன் ேறான்றா 
ெவண் ைவ ெயன்ற  அைரத் க் கைரத்தைமயால் தன்னிற் க்க ெசவ் ன் 
ேதான்றாத ெவள்ளிய ைவ ெயன்றவா" ெறன்ேற கூ வர். திைர, வைர அவைர 

தலாயின. வா ன் என்ற  ெவள்ளிய நிண மிக்க னாயிற் . ைவயி *ம் 
வல்சியி ம் ஊேன மிகுந்  நிற்றலால், இம் மழவர் ேசாற்றி ம் ஊேன ெபாி ண்ப 
ெரன்ப  ெபறப்ப ம். வல்சி மழவ ெரன்ற "தம் ெசல்வச் ெச க்காேன ேசா ண்ப  
ெபாிதன்றி ன்  எண்ணப் பட்டவற்ைறேய ணவாக ைடய ர ெரன்றவா ெறனப்" 
பைழய ைர கூ ம். ெமய்ம்மைற, இதற்குச் "சான்ேறார் ெமய்ம்மைற" ெயன் ழிக் 
(பதிற். 14) கூறினாம். மழவர், ஒ வைக ரர்; "உ வக் குதிைர மழவர் ஓட் ய" (அகம். 
1) என்  வ தல் காண்க. இவர் வா ம் நா  மழநா  எனப்ப ம். தி ச்சிராப்பள்ளி 
மாநாட் க் காவிாியின் வடகைரப் பகுதி மழநாடாகும். வடநாட்டவைர வடவர் என்ப  
ேபாலக் குடநாட்டவர், குடவெரனப்பட்டனர். 
 
    10-12. வாராராயி ம்...........ேதான்றல் 
 
    உைர: இரவலர் வாராராயி ம் - நாட் ல் இரவலர் இல்லாைமயால் இரப்பவர் 
வாரா ெதாழியி ம்; ேவண்  - அவர்க்கு ஈத் வக்கும் இன்பம் வி ம்பி; ேதாின் தந்  - 
பிற நா களி க்கும் இரவலைரத் ேதேரற்றிக் ெகாணர்ந் ; ஆர் பதன் நல்கும் - 
உண் ம் உண  மிகக் ெகா க்கும்; நைச சால் வாய் ெமாழி - ேகட்டார்ப் பிணிக்கும் 
வாய்ைம ெமாழியிைன ைடய; இைச சால் ேதான்றல் - கழைமந்த ேதான்றேல எ- . 
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    "வாராராயி ம்" என் ம், "ேதாிற்றந் " என் ம் கூறியதனால், நாட் ல் இரவலர் 
இன்ைம ெபற்றாம். அவ் விரவலர்க் கீத் வக்கும் இன்பம் ெபறல் ேவண்  அவைரத் 
தாேன வ ய வ வித்தா ெனன்பார், "இரவலர் ேவண் த் ேதாிற் றந் " என்றார். 
இனிப் பைழய ைரகாரர், "இரவலைர ெயன் ம் இரண்டாவ  விகாரத்தால் 
ெதாக்க " என் ம், "இரவலைர ேவண்  ெயன்ற  தன்னாட்  இரவல 
ாில்லாைமயான் அவைரப் ெபற வி ம்பி ெயன்றவா" ெறன் ம் கூ வர். எனேவ, 
தன்னாட் ல் வ ைம யின்ைமயால் இரவலர் வாராராயி ம் பிறர் நாட் ல் வ ைம 

ண்ைமயால் இரவல ண்ைம ெதாிந்  அவைரப் ெபற வி ம் பினா ெனன்பேத 
க த்தாயிற் . ேதாிற்றந் ெதன்றதனால், இவனால் வி ம்பிக் ெகாணரப்பட்ட இரவலர் 

லவ ம் பாண ம் கூத்த ம் ெபா  ந மாதல் ெபறப்ப ம்; இவர்கட்கு அரசர் ேதர் 
த ய ஈதல் இயல்பாத ன், "பாணர் வ க பாட் யர் வ க, யாணர்ப் லவெரா  

வயிாியர் வ ெகன, இ ங்கிைள ரக்கும் இரவலர்க்ெகல்லாம், ெகா ஞ்சி ெந ந்ேதர் 
களிற்ெறா  சி" (ம ைர:749-52) என்  பிற ம் கூ தல் காண்க. 
 
    இனித் ேதாிற்றந் ெதன்றத ற்குப் பைழய ைரகார ம், "அவ் விரவல க்கு அவ 

ள்வழித் ேதைரப் ேபாகவிட்  அதிேல அவர்கைள வரப்பண்ணி" ெயன் ம்,"ேதரா 
ெனன  விாிக்க " ெவன் ம் கூறி, "ேதர் எனத் ேதர்ச்சியாக்கி அவ் விரவலைர 
அவ ள்ள விடத்தில் ேத  அைழத் ெதன்றவா" ெறன் ம் கூ வர். ஆர்பதனல்கும் 
ேதான்றல், வாய்ெமாழித் ேதான்றல், இைசசால் ேதான்றல் என இையக்க. வாய்ைம, 
ேகட்டார்க் கினிைம ம் நற்பயப்பா ம் உைடைமயின், அதைன "நைசசால் 
வாய்ெமாழி" ெயன்றார். நைசைய ெமாழிக்ேகற்றி  மைம ம். இைச, 
ஈதல்ேமனிற்பதாக ன், அதைன மிக ைடயனாத ன், "இைசசால் ேதான்றல்" 
என்பாராயினர். 
 
    13-21 ேவண் வ.......நாேள 
 
    உைர: ெப ம-ெப மாேன; நனந்தைல ேவந்தர்- அகன்ற  இடத்ைத ைடய ேவந்தர்; 
அல்க ம் தார் அழிந்  அலற- நாேடா ம் தம  சிப்பைட ெக தலால் ஆற்றா  

லம்ப; நீ  வைர அ க்கத்த நா  - ெந ய மைலப்பக்கத்ைதச் சார்ந்த  அவர் 
நா கைள; ைகக் ெகாண் - ைகப்பற்றி; ெபா  சினம் தணிந்த - அவைரப் ெபா  
ெதாைலத்  அவ ர்பா ெல ந்த  சினம் தணியப்ெபற்ற; ெச ப் கல் ஆண்ைம- ேபாைர 
வி ம் ம் ஆண்ைமயிைன ம்; தாங்குந ர்த் தைகத்த ஒள்வாள்-எதி ன்றித் த க்கும் 
பைகவைரயழித்த ஒள்ளீய வா ம்; ஓங்கல் உள்ளத்  - உயர்ந்த க்கத்ைத  ைடய; 
கு சில்- குாிசிேல' நின் நாள் - நின் ைடய வாணாள்; ேவண் வ அள ைவ ள்- 
ேவண் ய கால வளவி ள்; யாண்  பல க ழிய- யாண் கள் பல  ெசல்ல; ெபய்  - 
மைழையப் ெபய் ; றந் தந்  - உயிர்கைளக் காப்பாற்றி; ெபாங்கல் ஆ -
ேமேலாங்கிப் பறக்கும் பிசிராய்க் கழிந் ; விண் ச் ேசர்ந்த ெவண் மைழ ேபால- மைல 

ச்சிைய யைடந்த  ெவள்ளிய கிைலப் ேபால; ெசன்றறா யர் - ெசன்  ெகடா 
ெதாழிவதாக எ-  
 
    ெப ம, கு சில், நின் நாள் யாண்  பல  கழிய, ெவண் மைழ ேபாலச் ெசன்றறா யர் 
என க்க. ஆண்ைம ம் வா ம், உள்ள ம் உைடய  கு சில் என இைய ம். 
ேபாிடத்ைத ைடயராத ன், ெபார வாற்றா  வ  யழிந்தன ெரனத் தாம் கூ வைத 
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வ த்தற்கு, "நனந்தைல ேவந்தர்" என் ம், அவர் வி த்த சிப்பைட நாேடா ந் 
ேதாற்றழிவ  கண்  வாய்விட் டலறின  ெரன்றற்கு, "அல்க ம் தாரழிந் தலற" என் ம் 
கூறினார். ஒ நாள் தாரழிந்த தற்கு வழி நாள் பல ம் அலற என்றற் ேகற்ப, தாரழிந்  
அல்க ம் அலற என இையப்பி மாம். பைழய ைரகாரர் "அல்க ம் நா ைகக் 
ெகாண் " எனக் கூட்  ப்பர். பைகவர் நா  மைலப் பக்கத்  நாெடன்பார், 
"நீ வைர ய க்கத்த நா " என்றார். ெபா  ேவறலால் சினம் தணியி ம் ேபார் 
ேவட்ைக ெயாழி யா  நிைலெப த ன், "ெபா  சினம் தணிந்த" என்றவர் 
இைடயீ ன்றிச் "ெச ப் கலாண்ைம"யிைன எ த்த்ேதாதினார். ஒங்குதற்குக் 
காரணமாகிய உள்ளத்ைத ஓங்க ள்ளெமன்றார்; "மாந்தர்தம் உள்ளத்தைனய  யர்  
( குறள். 595) என்  சான்ேறார் கூ தல் காண்க. பைடப் க்காலத்ேத அவரவர்க்கு 
வைரயப்பட்ட கால ெவல்ைலைய "ேவண் வ  வளைவ" ெயன்றார். 
 
    வள்ளன்ைம ம் உயிர் ரத்த ம் சிறப்ப ைடைம பற்றி, ேசரலாதற்கு மைழ 

கிைல வைம கூற ற் , அ  மைழயிைனப் ெபய்  பின்னர் ெவள்ளிய பிசிராய்ப் 
பரந்  கழிதல் ேபால, நீ உவ ைமப் ெபா ளாகிய ேசரலாதன் கழிதலாகா  எனப் 
பாிகாித்தற்கு, "ெபய்  றந்தந்  ெபாங்கலா  விண் ச் ேசர்ந்த ெவண்மைழ ேபாலச் 
ெசன்ற றா யேரா ெப ம" என்றார். ெபய் ேதாய்ந்த கில் ெவள்ளிய பிசிராய்க் கழி  
ெமன்பதைன, "ெபாங்கல் ெவண்மைழ எஃகு  பஞ்சித் ய்ப்பட்டன்ன, வைல" 
( அகம் 217) என்  சான்ேறா ம் கூ மாற்றா ன றிக. ெசன்றா யேரா என்பேத 
பாடமாயின், ெசன்றறா யர் எனற்பால  ெசன்றா யர் எனத் திாிந்தெதனக் கூறிக் 
ெகாள்க. 
 
    இனிப் பைழய ைரகாரர் "ெபாங்கலா  ெயன்ற  எஃகின பஞ்சு ேபால ெவ த் ப் 
ெபாங்கிெய தைலச் ெசய்  என்றவா" ெறன் ம், "ெவண்மைழ ேபாலச் ெசன்றறா ய 
ெரன்ற  அம்மைழ ெபய்  றந் த ம் கூற்ைற ெயாத்  அ  ெபய்  ெவண் 
மைழயாகக் கழி ங் கூற்ைற ெயாவ்வா  கழிக ெவன்றவாெறன் ம் கூ வர். 
நீ வைர ய க்கம் என் ழி "அ க்கம் ஈண்  அ க்குத" ெலன் ம் "மைழைய 
அவன்றன்ேனா வ மியா  அவன் நாேளா  உவமித்த , அவேனா  அவ ன் 
நா க்குள்ள ஒற் ைமபற்றி ெயன்க" ெயன் ம் கூ வர். 
 
    இ கா ம் கூறிய , ஆன்ேறாள் கணவ, சான்ேறார் ரவல, ெகாற்றவ, ெபா ந, 
மழவர் ெமய்ம்மைற, ேகாேவ, அண்ணல், ேதான்றல், ெப ம, கு சில், நின் நயந்  
வந்தெனன், நின் நாள் ெவண்மைழ ேபாலச் ெசன்றறா யேரா எனக் கூட்  க்க. 
 
    "இதனாற் ெசால் ய , அவன் உலகு ரத்த ம், தன் குைற ம் கூறி 
வாழ்த்தியவாறாயிற் ." 
------------------   
 
    6. 6. ேவந்  ெமய்ம்மறந்த வாழ்ச்சி 
    56 
 
        விழ  ற்றி ந்த விய  ளாங்கண் 
        ேகா ய ர் ழவின் ன்ன ராடல் 
        வல்லா ன ல்லன் வாழ்கவவன் கண்ணி 
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        வலம்ப  ரசந் ைவப்ப வா யர்த் 
        திலங்கும் ணன் ெபாலங்கு  ழிைஞயன்  5 
        மடம்ெப  ைமயி டன் ேமல் வந்த 
        ேவந் ெமய்ம் மறந்த வாழ்ச்சி 
        ந் கு ேபார்க்களத் தா ங் ேகாேவ. 
    --------- 
 
    ைற: ஒள்வா ளமைல 
    வண்ண ம் க்கும்: அ . 
    ெபயர்: ேவந்  ெமய்ம்மறந்த வாழ்ச்சி. 
 
    1-3 விழ ..............கண்ணி. 
 
    உைர: விழ  ற்றி ந்த - விழாவான  மிக்க சிறப் டன் எ க்கப்பட்ட; விய ள் 
ஆங்கண் - அகன்ற ஊாிடத்ேத; ேகா யர் ழவின் ன்னர் - கூத்தர் ழக்கும் 

ழாவின் ஓைசக் ேகற்ப அதன் ன்னின் ; ஆடல் வல்லான் அல்லன் - ஆ ந் 
ெதாழி ல் நம் ேசரலாதன் வல்லவன் அல்லன்; அவன் கண்ணி வாழ்க - அவன் 

யில் சூ ய கண்ணி வாழ்வதாக எ- . 
 
    விழாக் காலங்களில் ஊர்களில் கூத்தர் ழக்கும் ழேவாைசயின் தாளத்திற் ேகற்ப 

ரர் கூ  ஆ வ  மரபாதலால், அத ண்ைம வற் த்தற்குக் "ேகா யர் ழவின் 
ன்னர் ஆடல்வல்லா னல்லன்" என்றார். விய ள் ஆங்கண் விழா வய மிடத் க் 

ேகா யர் ழவிற் ேகற்ப ஆ தல் பைகேவந்தைர ெவன்  ேமம்ப ம் சிறப்பால் 
ேபார்க்களத்ேத ேதர் ன் நின்ற குரைவயா ம் ேவந்தனான ேசரலாதற்குப் 
ெபா ந்தாைம ேதான்ற " ஆடல்வல்லா னல்லன்" என்றார். விய ள், ஊர். ஆங்கண், 
இடம். ேகா யர், கூத்தர். ேகா யர் ழவின் ன்னர் ஆடல் வன்ைம யின்ைமயால் 
ேசரலாதற்குத் தாழ்  சிறி மில்ைல ெயன்ப  ேதான்றக் கூ வார், "வாழ்க வவன் 
கண்ணி" என்றார். இனி, அவன் ேபார்க்களத்ேத பைகவைர ெவன்றா ம் குரைவயில் 
வன்ைம மிக ைடயன் என்பதைன ேமேல கூ கின்றார். 
 
    4-8. வலம்ப ..............ேகாேவ 
 
    உைர: வலம்ப  ரசம் ைவப்ப - ெவற்றி ரசம் மிக் ெகா ப்ப; வாள் உயர்த் -
வாைள யரேவந்தி; இலங்கும் ணன் - விளங்குகின்ற ண்கைள அணிந் ; 
ெபாலங்ெகா  உழிைஞயன் - ெபான்னாற் ெசய்த உழிைஞக் ெகா ையச் சூ ; மடம் 
ெப ைமயின் - அறியாைம மிகுதியால்; உடன்  ேமல் வந்த ேவந்  - பைகெகாண்  
ேபார்ேமற் ெகாண் வந்  ெபா த ேவந்தர்; ெமய்ம்மறந்த வாழ்ச்சி - தம் டம்ைபத் 

றந் ெசன்  றக்கத்ேத வாழ்  ெப தலால்; ந் கும் - பட்  ம்; ேபார்க 
களத்  - ேபார்க் களத்திேல ஆ ம் ேகா - இனி  ஆ தல்வல்ல ேவந்தனாவான். எ- . 
 
    ேபா டற் ம் ரைர க்கி ெவற்றி ெப விக்கும் ழக்கத்ைத ைடயதாத ன், 
"வலம்ப  ரசம்" என் ம், அ  ெபாி  ழங்குமா  ேதான்றத் " ைவப்ப" என் ம் 
கூறினார். பிற ம், "வலம்ப  வியன் பைண" (பதிற். 17) என்றல் காண்க. வாைளக் 
ைகயிேலந்தித் ேதர்த் தட் ேல நின்  ர டன் ைகபிைணந்தா ம் சிறப்ைபச் சுட் , 
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"வா யர்த் " என்றார். ணன், உழிைஞயன் என்ற விைனக்குறிப்  ற் க்கள் 
"குழலன் ேகாட்டன் கு ம்பல் வியத்தன்" ( கு 209) என் ழிப்ேபால 
எச்சப்ெபா ளவாயின. பைழய ைரகாரர், " ணன் உழிைஞய ெனன்பன 
விைனக்குறிப்  ற்" ெறன்பர். என்பவாயி ம், விைன பின்கண், ணனாய், 
உழிைஞயனாய் ஆ ம் ேகாெவன்ேற யிையப்பர். 
 
    அறி ைடயராயின் பணிந்  திைற பக ம் பண்  ேமற்ெகாள்வர்; அஃதின்ைமயின் 
உடன்  ேமல்வந்தன ெரன்பார் "மடம் ெப ைமயின்" என் ம், அதனால் அவர் தம் 
உடைலக் ைகவிட்  உயிர்ெகாண்  றக்கம் குந்  வாழ ற்றா ெரன்றற்கு 
"ெமய்ம்மறந்த வாழ்ச்சி" ெயன் ம் கூறினார். நிைலயில்லாத ெமய்ைய நிைலயாகக் 
க தா  அதைன மறந்  நிைலத்த கைழ வி ம்பி மாய்தலால் உண்டாகும் றக்க 
வாழ்  ெமய்ம் மறந்த வாழ்ச்சியாயிற்  என வறிக. இவ் வாழ்  க திப் 
ேபார்க்களத்தில் ேவந்த ம் ர ம் ெபா  ம தலால், " ந்  ேபார்க்களம்" 
என்றார். இனிப் பைழய ைரகாரர், ேவந்  ெமய்ம்மறந்த வாழ்ச்சி ெயன்ற  மாற்  
ேவந்தர் அஞ்சித் தம் ெமய்ைய மறந்த வாழ்ெவன்றவா" ெறன் ம் "வாழ்ச்சி 
ெமய்ம்மறத்தல் காரணமாக அதன் காாியமாய் வந்ததாகலான். ெமய்ம்மறந்த ெவன் ம் 
ெபயெரச்சம் நில தற்ெபயர் ஆ மன்றிக் காாியப் ெபயெரன ேவேறார் ெபயர் 
ெகாண்டெதனப்ப ம்" என் ம் "வாழ்  ெவற்றிச் ெசல்வ" ெமன் ம், "வாழ்ச்சிக் 
களெமனக் கூட் க" என் ம், "இச் சிறப்பாேன இதற்கு ேவந்  ெமய்ம்மறந்த வாழ்ச்சி 
ெயன்  ெபயராயிற்" ெறன் ம் கூ வர். 
 
    இ கா ம் கூறிய , ரசம் ைவப்ப வா யர்த்  இலங்கும் ணனாய்ப் 
ெபாலங்ெகா  ழிைஞயனாய்ப் ேபார்க்களத்  ஆ ம் ேகா, விய ளாங்கண் ேகா யர் 

ழவின் ன்னர் ஆடல் வல்லானல்லன், அவன் கண்ணி வாழ்க என மாறிக் கூட்  
விைன  ெசய்க. 
 
    இதனாற் ெசால் ய  அவன் ெவன்றிச் சிறப் க் கூறியவாறாயிற் . 
    -----------  
 
    6.7. சில்வைள விற . 
    57 
 
        ஓடாப் ட்ைக மறவர் மிடறப் 
        இ ம்பனம் ைடயெலா  வான்கழல் சிவப்பக் 
        கு தி பனிற் ம் ல க்களத்ேதாேன 
        ணங்ைக யா ய வலம்ப  ேகாமான் 
        ெமல் ய வகுந்திற் சீற  ெயா ங்கிச்  5 
        ெசல்லா ேமாதில் சில்வைள விற  
        பாணர் ைகய  பணிெதாைட நரம்பின் 
        விரல்கவர் ேபாியாழ் பாைல பண்ணிக் 
        குரல் ண ாின்னிைசத் தழிஞ்சி பா  
        இளந் ைணப் தல்வர் நல்வளம் பயந்த  10 
        வளங்ெக  குைடச்சூ லடங்கிய ெகாள்ைக 
        ஆன்ற வறிவிற் ேறான்றிய நல் ைச 
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        ஒண் தன் மகளிர் ளித்த கண்ணி ம் 
        இரவலர் ன்க ணஞ்சும் 
        ரெவதிர் ெகாள்வைனக் கண்டனம் வரற்ேக.  15 
 
    ------ 
    ைற: விற யாற் ப்பைட 
    வண்ண ம் க்கும் அ . 
    ெபயர்: சில்வைள விற . 
 
    5-6 ெமல் ய.........விற . 
 
    உைர: சில் வைள விற  - சிலவாகிய வைளகைள யணிந்த விற ேய; ெமல் ய 
வகுந்தில் - ெமன்ைமயான நிலத்திடத்தவாகிய வழியிேல; சீற  ஒ ங்கிச் ெசல்லாேமா - 
சிறிய கால களால் நடந்  ெசல்ேவம் வ திேயா எ- . 
 
    ஆடற் ைரக் குாியளாதல் ேதான்ற, "சில்வைள விற " ெயன்றார். "பல்வைள 
யி வ  ெப ம்ைபப் ப வத்தாக ன், அஃதன்றிச் சில்வைள யி ம் ப வத்தாெளன 
அவள் ஆடல் த ய ைறக் குாியளாதல் கூறியாவா " என் ம், "இச் சிறப்பாேன 
இதற்கு சில்வைள விற  ெயன்  ெபயராயிற்" ெறன் ம் பைழய ைர கூ கின்ற . 
"இன் ளி ெவஞ்ேசா , ேதமா ேமனிச் சில்வைள யாயெமா , ஆமான் சூட்  
னைமவரப் ெப குவிர்: (சி பாண். 175-7) என் ழி ம் விற க்குச் சில்வைளேய 
கூ மா  காண்க. ெமல் ய வகுந்தில் என்ப  பர ம் ள் மின்றிச் ெசல் ம்வழி 
ெசம்ைம ம் ெமன்ைம ம் உைடத்தாதல் ேதான்றநின்ற . வகுந் , வழி; "வகுந் ெசல் 
வ த்தத்  வான் யர் நீங்க (சிலப் 14:17) என்  சான்ேறார் கூ தல் காண்க. 
ெசல்லாேமா என் ழி ஓகாரம் எதிர்மைற; இ  ெசல்லாம் என் ம் மைற விைனேயா  

ணர்ந்  உடன்பாட் ப் ெபா ைள வற் த்திச் ெசல்ேவாம் வ க என் ம் 
ெபா ள்பட நின்ற . ெசல்வாேமா என்ப  ெசல்லாேமா என ம வி ந்த  என் ம் 
கூ ப. தில், விைழவின்கண் வந்த . 
 
    6-15. பாணர்ைகய .....வரற்ேக 
 
    உைர: இளம் ைணப் தல்வர் நல் வளம் பயந்த - இளைம ம் ைணயாகும் 
தன்ைம ைடய மக்களாகிய நல்ல ெசல்வத்ைதப் ெபற்றளித்த; வளம் ெக  குைடச் 
சூல் - வளைம ெபா ந்திய சிலம்ைப ம்; அடங்கிய *ெசால்ைக - அடக்கத்தால் உயர்ந்த 
ஒ க்கத்ைத ம்; ஆன்ற அறிவின் - நிைறந்த அறிைவ ம்; ேதான்றிய நல் ைச - 
குணஞ் ெசயல்களால் உண்டாகிய ெகடாத கைழ ைடய; ஒண் தல் மகளிர் - 
ஒள்ளிய த னராகிய காதல் மகளிர்; னித்த கண்ணி ம் - லவியாற் சீறி ேநாக்கும் 
பார்ைவயி ம்; இரவலர் ன்கண் அஞ்சும் - இரவலர் குைற யிரந்  பசித் ன்பம் 
ேதான்ற ேநாக்கும் பார்ைவ கண்  மிக அஞ்சுகின்ற; ர ெவதிர் ெகாள்வைன - 
நம்ைமப் பா காத்தைல ேமற்ெகாண் ெடா குேவானாகிய ேசரமாைன; பாணர் 
ைகய  - பாணர  ைகயிடத்ேத ள்ளதாகிய; பணி ெதாடர் நரம்பின் - தாழக் கட் ய 
நரம்பிைன, விரல் கவர் - ைகவிரலால் வாசித்தைல வி ம் ம்; ேபர் யாழ் - 
ேபாியாழின்கண்; பாைல பண்ணி - பாைலப் பண்ைண ெய ப்பி; குரல் ணர் இன் 
இைச - குரெலன் ம் நரம்ெபா  ணர்த்த இனிய இைசயில்; தழிஞ்சி பா  - தழிஞ்சி 
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ெயன் ம் ைற ெபா ளாக அைமந்த பாட் ைனப் பா ச் ெசன் ; கண்டனம் வரற்கு 
- கண்  வ தற்குச் ெசல்ேவாம், வ திேய எ- . 
 
    பாணர் ைகய  ேபாியாழ், நரம்பின் விரல் கவர் ேபாியாழ் என இைண ம். 
நரம்பிைன இ க்கும் க்காணி ேகாட் ன் பக்கத்ேத தாழ வி த்த ன், அதேனா  
ெதாடர் ப த்திப் பிணித்தி க்கும் இைச நரம்ைப, "பணி ெதாடர் நரம்"ெபன்றார். 
பணியா மரபிைன ைடய எத்தைக ேயாைர ம் தன்பாெல ம் இைசயாற் பணிவிக்கும் 
சிறப் ப்பற்றி இவ்வா  கூறினா ெரனி மாம். "ஆறைல கள்வர் பைடவிட அ ளின், 
மா தைல ெபயர்க்கும் ம வின் பாைல" (ெபா ந. 21-22) என்  சான்ேறார் கூ தல் 
காண்க. கவர்தல், வி ம் தல்; "கவர்  வி ப்பாகும்" என்ப  ெதால்காப்பியம். 
ைகவிரல்களாற் பலகா ம் வாசித் ப் பயின்ற யாழாதல் ேதான்ற, "விரல் கவர் 
ேபாியாழ்" எனப்பட்ட . "விரல் கவர் யாெழன்றதனாற் பயன், வாசித் க் ைகவந்த 
யாழ் என்றவா " என்  பைழய ைர ம் கூ தல் காண்க. ேபாியாழ், யாழ் வைக ள் 
ஒன் . ேகால்ெதா த் திைசப்பன ம், விரல் ெதா த் திைசப்பன ம் என இப் 
ேபாியாழ் வைக கூறப்ப கின்ற . ேகால் ெதா த் இைசப்பன ம் பண்ைட நாளில் 
இ ந்தன ெவன்  சிலப்பதிகாரப் பைழய ைர கூ கிற . (அ . நல். உைரப்பாயிரம்) 
இப் ேபாியாழ் வைகயின் நீக்குதற்கு, "விரல் கவர் ேபாியாழ்" எனச் சிறப்பித்தாெரன் 

ணர்க. குரெலன் ம் நரம்பிைசயிைன ஆதார சு தியாகப் ணர்த் ப் பாைலப்பண் 
வைக பல ம் பாடப் ப தல்பற்றி, "குரல் ணர் இன்னிைச" ெயன்றார். இப் பாைல 
வைகயிைனச் சிலப்பதிகார அரங்ேகற்  காைத ைரயிற் காண்க. இனி, குரெலன்ற , 
மிடற்ேறாைச ெயன்  ெகாள்வா  ளர். 
 
    தழிஞ்சியாவ  ேபாாில் அழிந்தார் பால் கண்ேணா ச் ெசய்வன ெசய்தல். இ  
ெபா ளாகப் பா ம் இைசப்பாட்ைட ம் தழிஞ்சி ெயன்றார். "ெதாைடப  ேபாியாழ் 
பாைல பண்ணிப், பணியா மரபின் உழிைஞ பாட" (பதிற். 46) என்  உழிைஞப்பாட்  
இைசக்கப்ப  மா ம் காண்க. தழிஞ்சிபா , கண்டனம் வரற்ேக என இைய ம். 
ெசன்ெறன ஒ ெசால் வ வித் க் ெகாள்க. 
 
    இம்ைமயிற் க ம் ம ைமயிற் ேபாின்ப ம் பயக்கும் ெபறல ம் ேபறாத ன், 
மக்கட் ேபற்றிைன "நல்வளம்" என் ம் அதைனத் ெதாித்  ெமாழி கிளவியாற் கூ வார், 
"இளந் ைணப் தல்வர் நல்வள" ெமன் ம் கூறினார். தல்வராகிய நல்வன ெமன்க. 
"இம்ைம லகத் திைசெயா ம் விளங்கி ம ைம லக ம் ம வின் ெறய் ப, 
ெச ந ம் விைழ ம் ெசயிர்தீர் காட்சிச், சி வர்ப் பயந்த ெசம்மேலார்" (அகம். 66) 
எனச் சான்ேறார் கூ தல் காண்க. மக்கைளப் பயத்தல் கணவர்க்கு உவைக த வ 
ெதான்றாதல்பற்றி மகளிைர "இளந் ைணப் தல்வர் நல்வளம் பயந்த மகளிர்" 
என்றார்."கணவ வப்பப் தல்வர்ப் பயந் " (ம ைர. 600) என்  மாங்கு  ம தனார் 
கூ வர். குைடச்சூல், சிலம் . " ைடபட்  உட்க ைவ ைடத்தாதல் பற்றி, சிலம்  
குைடச் சூெலனப்பட்ட . "பத்திக்ேகவணப் பசும்ெபாற் குைடச்சூல், சித்திரச் சிலம்  " 
(சிலப். 16:118-9) என்பதன் உைர காண்க. வளங்ெக  குைடச்சூல் என் ழி, வளம், 
ெபான்னி ம் மணியி ம் ெதாழிற் சிறப் பைமயச் ெசய்த சிறப் . மன ெமாழி 
ெமய்களால் அடங்கிய ஒ க்க ைடைம ேதான்ற, "அடங்கிய ெகாள்ைக" ெயன்றார். 
உைடயார  அடக்கம் அவ ைடய ஒ க்கத்தின் ேமேலற்றப்பட்ட . அரச மகளிர்க்குக் 
கல்வி யறி ம் இன்றியைமயாெதனக் க தினைமயின் "ஆன்ற அறிவின்" என்றார். 
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"அறி ம் அ ைம ம் ெபண்பாலான" (ெபா. 209) என்  ஆசிாியர் ஓ வ  காண்க. 
இல்வாழ்வின் ெபா ள் நல் ைச நிைலெப வித்தெலனக் க தி ெய குவ  அவ் 
வாழ்க்ைகத் ைணயாம் மகளிர் கடைமயாதைல ணர்ந்  அறஞ்ெசய்  கழ் 
மிகுத்தல்பற்றி, "ேதான்றிய நல் ைச ஒண் தல் மகளிர்" என்றார். " கழ் ாிந் 
தில் ேலார்க் கில்ைல" (குறள். 59) என்பதனால், கழ் ாிதல் மைன மகளிர் 
கடைமயாத லறிக. னித்தல், உணர்ப் வயன்வாரா டல் மிகுதி. னித்தவழிக் காம 
வின்பம் சிறவாைமயின், மகளிர் னிக்கு ஆடவர் அஞ்சுவ ெரன வறிக. "இனியன்ன 
நின்ெனா  சூழ்வார்யார் ெநஞ்ேச னிெசய்  வ்வாய்காண் மற் " (குறள் 1294) 
எனச் சான்ேறார் கூ மாற்றா னறிக. இல் ந்  ெசய் ம் நல்லறப் பயனாக க ம் 
காத ன்பத்தி ம், அவ்வறப் பயனாக எய் ம் ஈத ன்பத்ைதேய ெபாிதாகக் 
க மா  ேதான்ற, "மகளிர் னித்த கண்ணி ம் இரவலர் ன்கண்அஞ்சும் ரெவதிர் 
ெகாள்வன்" என்றார். ெசல்வத் ப் பய ம் இ ேவ ெயன்ப பற்றி, இரவலர் ன்கண் 
கண்  அஞ்சுதைல விதந் ேதாதினார்; "ேசர்ந்ேதார், ன்கணஞ்சும் பண்பின் ெமன்கட் 
ெசல்வம் ெசல்வ ெமன்ப ேவ" (நற் 210) என்  பிற ம் கூ தல் காண்க. கண்டனம் 
வரற்குச் ெசல்லாேமாதில் சில்வைள விற ெயனக் கூட் க் ெகாள்க. 
 
    1-4. ஓடாப் ட்ைக.............ேகாமான். 
 
    உைர: ணங்ைக யா ய வலம்ப  ேகாமான் - ெவற்றிக் குறியாகத் ணங்ைகக் 
கூத்தா ய ெவற்றி ெபா ந்திய ேசரமானாகிய ேவந்தன்; ஓடாப் ட்ைக மறவர் - 
ேதாற்ேறாடாத ேமற் ேகாைள ைடய ரர ; மிடல் தப - வ  ெக ம்ப யாகப் ெபா  
தழி்த்தலால்; கு தி - அழி ம் அவ ைடய உடற்கு தி; இ ம் பனம் ைடயெலா  
வான் கழல் சிவப்ப - தான் அணிந் ள்ள ெபாிய பனந்ேதாட்டாற் ெசய்த மாைல ம் 
ெபாிய ரக் கழ ம் சிவக்குமா ; பனிற் ம் - ளிக்கும்; ல க் களத்ேதான்- லால் 
நா ம் ேபார்க்களத்ேத அைமந்த பாசைறயில் உள்ளான் எ- . 
 
    ேபாாில் ெவற்றிெபற்ற ேவந்தன் டன் ணங்ைகயா வ  பற்றி, 
" ணங்ைகயா ய வலம்ப  ேகாமான்" என்றார். ட்ைக, ேமற்ேகாள். மிடல், வ . தப 
ெவனக் காரணம் காாியமாக உபசாிக்கப் பட்ட . ைடயல், மாைல. கு தி ைடய ம் 
கழ ம் சிவப்பப் பனிற் ம் என்க. "பனிற் தல் தல்" என் ைரத் , "பனிற் வ  

ண்பட்ட ர டல் எனக் ெகாள்க" என்பர் பைழய ைரகாரர். எனேவ மறவர் மிடல் 
த தலால், ண்பட்ட அவர் அவ டல் கு திையத் ெதறித் த் ெமன்ப  
க த்தாயிற் . கள ெமன்ற  கங்ைகயிைடச் ேசாிெயன் ழிப் ேபாலப் பாசைறேமல் 
நின்ற . 
 
    இ கா ம் கூறிய , "விற , ரெவதிர் ெகாள்வைனத் தழிஞ்சி பா க் கண்டனம் 
வரற்குச் ெசல்லாேமா; அப் ரெவதிர் ெகாள்வனாகிய ேகாமான் இ ெபா  தான் 
அவ் ெவதிர்ேகாடற் ேகற்பப் ல க் களத்ேதான் என மாறிக் கூட்  விைன  
ெசய்க" என் ம், வரற்குச் ெசல்லாேமா எனக் கூட்ட ேவண் த ன் மாறாயிற்" 
ெறன் ம், "இதனாற் ெசால் ய  அவன் ெவன்றிச் சிறப்ேபா  அவன் ெகாைடச் 
சிறப் ம் உடன் கூறியவாறாயிற்" ெறன் ம் பைழய ைரகாரர் கூ வர். 
    -------------  
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6.8. ஏவிளங்கு தடக்ைக 
    58 
 
        ஆ க விற யர்; பா க பாிசிலர் 
        ெவண்ேடாட் டைசத்த ெவாண் ங் குவைளயர் 
        வாண் கம் ெபாறித்த மாண்வாி யாக்ைகயர் 
        ெசல் றழ் மறவர்தங் ெகால்பைடத் தாீஇயர் 
        இன்றினி  கர்ந்தன மாயி னாைள  5 
        மண் ைன யிஞ்சி மதில்கடந் தல்ல  
        உண்குவ மல்ேலம் காெவனக் கூறிக் 
        கண்ணி கண்ணிய வயவர் ெப மகன் 
        ெபாய்ப  பறியா வயங்குெசந் நாவின் 
        எயிெலறி வல்வி ேலவிளங்கு தடக்ைக  10 
        ஏந்ெதழி லாகத் ச் சான்ேறார் ெமய்ம்மைற 
        வான வரம்ப ெனன்ப கானத் க் 
        கறங்கிைசச் சித  ெபாாியைரப் ெபா ந்திய 
        சிறியிைல ேவலம் ெபாிய ேதான் ம் 
        ன் லம் வித் ம் வன்ைக விைனஞர்  15 
        சீ ைடப் பல்பக ெடா ப்பப் ட்  
        நாஞ்சி லா ய ெகா வழி ம ங்கின் 
        அலங்குகதிர்த் தி மணி ெப உம் 
        அகன்கண் ைவப்பின் நா கிழ ேவாேன. 
 
    ைற: ெசந் ைறப்பாடாண் பாட் . 
    வண்ண ம் க்கும் அ . 
    ெபயர்: ஏவிளங்கு தடக்ைக. 
 
    12-19. கானத் ......கிழேவாேன 
 
    உைர: கானத் க் கறங்கு இைசச் சித  - காட் டத்ேத ஒ க்கின்ற ஓைசைய ைடய 
சித கள்; ெபாாி அைரப் ெபா ந்திய - தன  ெபாாித்த அ ப்பகுதியிடத்ேத ெகாண்ட; 
சிறி இைல ேவலம் - சி  சி  இைலகைள ைடய ேவல மரங்கள்: ெபாிய ேதான் ம் - 
மிகுதியாய்த் ேதான் ம்; ன் லம் வித் ம் - ன் ெசய்கைள  பயிர் ெசய் ம்; வன் 
ைக விைனஞர் - வ ய ைகயிைன ைடய உழவர்; சீ ைடப் பல் பக  ஒ ப்பப் ட்  - 
சிறப்பிைன ைடய பலவாகிய கடாக்கைள அவற்றின் க த்திற் கட் ய மணிகள் 
ஒ க்கும்ப  ட்  ; நாஞ்சில் ஆ ய ெகா  வழி ம ங்கின் - கலப்ைபயின் 
ெகா ச் ெசன்ற பைடச் சா ன் பக்கத்ேத; அலங்கு கதிர் தி மணி ெப உம் - 
அைசகின்ற ஒளிக் கதிர்கைள ைடய அழகிய மணிகைளப் ெப ம்; அகன்கண் 
ைவப்பின் நா  - அகன்ற இடம் அைமந்த ஊர்கைள ைடய நாட் க்கு; கிழேவான் - 
உாியவன் எ- . 
 
    சித , சிள்  என் ம் வண் . ேவலங்காட் டத்ேத மரங்களின் ெபாாித்த 
அைரயிடத்ேத தங்கிப் ேபாிைரச்சல் ெசய்தல்பற்றி, "கானத் க் கறங்கிைசச் சித  
ெபாாியைரப் ெபா ந்திய ேவலம்" என்றார். சிறிய இைல, சிறியிைல ெயன நின்ற ; 
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" ன் லத்த மன்ற சிறியிைல ெந ஞ்சி" (கு ந்.202) என்  வ தல் காண்க. ேவல், 
ேவலம் என அம் ப்ெபற்ற . ெபாிய ேதான் ம் என் ழிப் ெப ைம, மிகுதி ேமற் ; 
"ெபாியகட ெபறிேன, யாம் பாடத் தா ண்  மன்ேன:" ( றம். 235) என் ழிப்ேபால. 

ன் லம், ன்ெசய். ன் லம் வித் ம் உழவராத ன், "வன்ைக விைனஞர்" என்றார். 
உ  ெதாழி ற் பயிற்சி ைடைமபற்றி, "சீ ைடப் பல்பக " என்றார். நாஞ்சில், 
கலப்ைப. ெகா  வழி, ெகா ச்ெசன்ற வழி; அஃதாவ  பைடச்சால் என வறிக. ெபாிய 
ேதான்  ெமன்றற்கு, "ெப கத் ேதான் ம்" என் ம், "பல் பகட்ைட ெயன விாித் , 
அைவ ெயா ப்பப் ட்  ெயனக் ெகாள்க" என் ம் பைழய ைரகாரர் கூ வர். உ  
என ஒ ெசால் வ விக்க. உ வார் உழ ப் பயைன டேன ெப வார் ேபால உயர் 
மணிகைளக் ெகாழிவழி ம ங்ேக ெப கின்றன ெரன்பார், "அலங்கு கதிர்த் தி மணி 
ெப உம்" என்றார். ைவப் , ஊர்கள். 
 
    2-8. ெவண்ேதாட் ...............ெப மகன் 
 
    உைர: ெவண் ேதாட்  அைசத்த ஒண் ங் குவைளயர் - ெவள்ளிய பனந்ேதாட் ேல 
கட் ய ஒள்ளிய குவைளப் ைவ ைடயராய்; வாள் கம் ெபாறித்த மாண் வாி 
யாக்ைகயர்- வாளின  வாயால் வ ப்பட்ட மாட்சிைம ெபா ந்திய த ம்  
கைள ைடய உடம்பினராய்; ெசல் உறழ் மறவர்-இ ேபாலத் தாக்கும் ரர்; தம் 
ெகால்பைடத் தாீஇயர்-தத்தம் ெகால் கின்ற பைடைய ேயந்தி வ வார்; இன்  
இனி  கர்ந்தன மாயின்-இன்  நாம் கரக்கடவவற்ைற இனி  கர்ந்ேத மாயி ம்; 
நாைள-நாைளக்கு; மண் ைன இஞ்சி மதில் கடந்தல்ல -மண்ணாற் கட்டப்பட்ட 
பைகவர் மதில்கைளக் கடந்த பின் னன்றி; கா உண்குவ மல்ேலம்-உண  
ெகாள்ேளம்; எனக் கூறி-என வஞ்சினம் கூறி; கண்ணி கண்ணிய வயவர் ெப  மகன்-
தாம் சூ ய ேபார்க்கண்ணிக்கு ஒப்பப் ேபார்விைன ெசய்யக் க திய ரர்கைள ைடய 
ெப மகன் என் ம்; 
 
    ெவள்ளிய பனந்ேதாட் ேல நல்ல நிறமான க்கைள விரவி நிறம் விளங்கத் 
ெதா த்தணி ம் இயல்ெபனராத ன்; "ெவண்ேதாட் டைசத்த ெவாண் ங்குவைளயர்" 
என்றார். ஈண் க் குவைள கூறிய ேபால, ேவங்ைக வாைக த யவற்ைற ம் 
பனந்ேதாட் டன் கட் வர் என்ப; இதைன, "ேவங்ைக ெயாள்ளிணர் ந ப், 
ேபாந்ைதயந் ேதாட் ற் ைனந்னர் ெதா த் " ( றம். 265) என் ம், "மள்ளர் 
ேபாந்ேதா  ெதா த்த கட ள் வாைகத் ய் " (பதிற். 66) என் ம் வ தலா லறிக. 
குவைளயர், குறிப்  ற்ெறச்சம். இனிப் பைழய ைரகாரர், ெவண்ேதா  பனந்ேதா 
ெடன் ம், ேதாட் ன் கண்ெணன விாிக்க ெவன் ம், அைசத்தல் தங்குவித்தல் என் ம், 
"குவைளய ெரன்ப  விைனெயச்ச விைனக் குறிப்  ற் ; அதைனக் கூறி 
ெயன்பதெனா  க்க" என் ம் கூ வர். வான் வாயிைன வாண் க ெமன்றார். 
வாளால் ெவட் ண்  ைதப் ண்  வ ப்பட் த் ேதான் தலால் "வாண் கம் 
ெபாறித்த" என் ம், கத் தி ம் மார்பி ம் ப ம் ண்ைண வி ப் ண் ெணனப் 
ேபணி மகிழ்ப வாதலால், "மாண்வாி யாக்ைகய" ெரன் ம் கூறினார். ெவண்ேபாழ்க் 
கண்ணியர் என் ம் பாட் ம் (பதிற் 67) ரர் சிறப் , "வாண் கம் ெபாறித்த 
மாண்வாி யாக்ைகய" ெரன்  பாராட்டப்ப மா  காண்க. 
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    குவைளய ம் யாக்ைகய மாகிய மறவர் தத்தம் பைடகைள ெய க்க ற்றேபாேத, 
பைட ெதா ம் தம் ைகயால் பைகவர் மதில் கடந்தல்ல  உண  ெதாட் ண்ேணம் என 
வஞ்சினம் கூ மா  ேதான்ற, "இன்றினி  கர்ந்தன மாயின் நாைள, மண் ைன 
யிஞ்சி மதில் கடந்தல்ல , உண்குவ மல்ேலம் கா" எனக் கூ கின்றனர். பைடயிைனத் 
ெதா ம்ேபா  வஞ்சினங் கூ த ண்ைமயிைன, "சுணங்கணி வன ைல யவெளா  
நாைள, மணம் கு ைவகலாகுத ெலான்ேறா...நீளிைல ெயஃக ம த்த டம்ெபா , 
வாரா லகம் குத ெலான்ெறனப், பைட ெதாட்டனேன கு சில்" ( றம் 341) 
என்பதனா லறிக. 
 
    இம் மறவர  மறப் பண்ைப, "ெசல் றழ் மறவர்" என்  சிறப்பிக் கின்றார். 
இ யி ம் மிக்க வன்ைம ைடைம ேதான்ற, "ெசல் றழ் மறவர்" என்பாராயின ெரன 
வறிக. அைரத்த மண்ணாற் ெசய்யப்ப வ  பற்றி இஞ்சி, "மண் ைன இஞ்சி" 
ெயனப்ப கின்ற ; "அைரமண் இஞ்சி" ( றம். 341) என்  சான்ேறார் கூ தல் காண்க. 
"இற்ைறப் பக  ெளயிலகம் க்கன்றிப், ெபாற்றாரான் ேபான கங்ைகக் 
ெகாள்ளானால்" (ெதால். றத். 12. நச். ேமற்) என்  சான்ேறார் இவ்வா  வஞ்சினம் 
கூ மா  காண்க. இனிக் குவைளய ம் யாக்ைகய மாய், ெசல் றழ் மறவராகிய 
பைகவைரக்ெகால் ம் பைட த வாராய்க கூறிக் கண்ணிய வயவர் 
எ◌் ைரப்பி மாம். பைழய ைரகாரர், யாக்ைகயராகிய மறவர் என இ ெபயெராட்  
என்பர். அன்றி ம், குவைளயராய், யாக்ைகயராகிய மறவைரக் ெகால்பைட த வாராய் 
என இையத்த  ெமான் . ெவண்ேதாட் டைசத்த ெவாண் ங் குவைள ெயன்ற  
அைடயாளமாைல. கண்ணி, ேபார்க்கண்ணி. கண்ணி கண் தல்., தாங்கள் சூ ய 
ேபார்க் கண்ணிக் ேகற்ப விைனெசயக் க த ெலன்ப  பைழய ைர. 
 
    9-12. ெபாய்ப ................என்ப. 
 
    உைர: ெபாய் ப  அறியா வயங்கு ெசந் நாவின்-தாம் கூ ம் ெசாற்கள் 
ெபாய்யாதைல ெயன் ம் அறியாைமயால் விளக்க மைமந்த ெசவ்விய நாவிைன ம்; 
எயில் எறி வல் வில் ஏ விளங்கு தடக் ைக-பைகவர் மதில்கைள ெயறி ம் வ ய 
வில் ம் அம் ம் ஏந்தி விளங்கும் ெபாிய ைகயிைன ம்; ஏந்ெதழில் ஆகத் ச் 
சான்ேறார் ெமய்ம்மைற-உயர்ந்த அழகிய மார்பிைன ைடய ரராகிய 
சான்ேறார்க்கு ெமய் கு க வி ேபான்றவன் என் ம்; வான வரம்பன் என்ப-வான 
வரம்பனாகிய ேசரலாதெனன் ம் அறிந்ேதார் கூ வர் எ- . 
 
    கால ம் இட ம் ெசய் ம் விைன ம் சீர் க்கித் தாம் கூ ம் ெசாற்கள் தம் 
பயைனப் பயத்த ல் சிறி ம் தவ வ தின்ைமயின், "ெபாய்ப  அறியா" என் ம், 
ெபாய்யாைமேய நாவிற்குச் சிறப் ம் ெசம்ைம மாதலால், "வயங்கு ெசந்நாவி் 
ெனன் ம் கூறினார். எயிெலறி வல் வில் என்பதற்கு விற்பைடெயன் ம், "ஏவிளங்கு 
தடக்ைக ெயன்ற , எத் ெதாழி க்குள்ள கூ பாெடல்லாம் விளங்கிய தடக்ைக 
ெயன்றவா" ெறன் ம், "இச் சிறப்பாேன இதற்கு ஏவிளங்கு தடக்ைகெயன்  
ெபயராயிற்" ெறன் ம் பைழய ைர கூ கிற . வான வரம்ப ெனன்ப என்றார். 
சான்ேறார், ேசரர்கட்குப் ெபா வாயைமந்த இப் ெபயர் தனக்குச் சிறப்பாக 
விளங்குமா  இச் ேசரமான் தன் திறல் விளங்கு ெசயைலச் ெசய்தா ெனன்ப  ேதான்ற, 
இப் பத்தின் பதிக ம் "வானவரம்பனபனப் ேபாினி  விளக்கி" ெயன்ப  காண்க. 
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    நா  கிழவன், வயவர் ெப மகன் என் ம், சான்ேறார் ெமய்ம்மைற ெயன் ம் 
வானவரம்பெனன் ம் கூ ப என இையக்க. 
 
    1. ஆ க...................பாிசிலர். 
 
    உைர: விற யர்-விற யர்கேள; ஆ க-நீவிர் ஆ ர்களாக; பாிசிலர் பா க-
பாண ம் ெபா ந மாகிய பாிசில் மாக்கேள, நீவிர் பா ர்களாக. எ- . 
 
    ேசரலாதைனக் காணப் ேபாந்  அவன் தி ன் நிற்கும் விற ய ம் பாண ம் 
ெபா ந மாகிய பாிசிலர்க க்கு ஆ ேகாட்பாட் ச் ேசரலாதன் இயல்பிைன 
இ கா ம் கூறியவாற்றாற் கூறிக் காட் னாராத ன், கண்ட அவர் ெசய்தற்குாியன 
இைவ ெயன்பார், "ஆ க விற யர்" என் ம்,"பா க பாிசிலர்" என் ம் கூறினார். 
 
    இ கா ம் கூறிய , நா  கிறேவான் வயவர் ெப மக ெனன் ம் சான்ேறார் 
ெமய்ம்மைற ெயன் ம், வானவரம்பெனன் ம் அறிந்ேதார் கூ ப; அவைனக் கண்  
வியக்கும் நீவிர் ஆ க, பா க என விைன  ெசய் ெகாள்க. 
 
    இனி, "வயவர் ெப மகன், சான்ேறார் ெமய்ம்மைறயாகிய வான வரம்பைனப் 

ன் லம் வித் ம் வன்ைக விைனஞர் தம் ெகா வழி ம ங்கின் தி மணி ெப ம் நா  
கிழேவான் என்  ெசால் வார்கள்; அவன் அவ்வா  ெசல்வக் குைறயிலனாதலான், 
அத் தரத்திற்ேகற்ப நமக்கு ேவண் வன த த ற் குைற ைடயனல்லன்; 
வந்தைமக்ேகற்ப விற யரா ள்ளீர், ஆடைலக் குைறயறச் ெச த் மின்; 
பாிசிலரா ள்ளீர் நீயி ம் ம் கவிகைளப் பா க் ைகவரப் பண் மின் என்  மாறிக் 
கூட்  விைன  ெசய்க" என் ம், "வானவரம்பன், நா  கிழேவான் எனக் கூட்ட 
ேவண் த ன் மாறாயிற்" ெறன் ம் பைழய ைரகாரர் கூ வர் 
 
    "இதனாற் ெசால் ய  அவனாட் ச் ெசல்வ ம் அதற்ேகற்ற அவன் ெகாைட ம் 
கூறியவாறாயிற் . ஆ க பா க ெவன்றதற்கு அவன்பாற் ெசன்  ஆ க பா க 
ெவனக் கூறா  இவ்வா  கூறியதன் க த் , ஆற் ப் பைட ெயன்னா  ெசந் ைறப் 
பாடாெணன்  கிடந்தைமயா ெனனக் ெகாள்க" என்ப ம் பைழய ைர. 
    ---------   
 
    6. 9. மாகூர் திங்கள் 
    59. 
        பகல்நீ டாகா திர ப்ெபா  ெப க்கி 
        மாசி நின்ற மாகூர் திங்கள் 
        பனிச்சுரம் பட ம் பாண்மக வப்பப் 
        ல் ள் வி யப் லம் ேச ணகலப் 
        பாயி  னீங்கப் பல்கதிர் பரப்பி  5 
        ஞாயி  குண தற் ேறாண்றி யாஅங்கு 
        இரவன் மாக்கள் சி கு  ெப க  
        உலகந் தாங்கிய ேமம்ப  கற்பின் 
        வில்ேலார் ெமய்ம்மைற ற்றி ங் ெகாற்றத் ச் 
        ெசல்வர் ெசல்வ ேசர்ந்ேதார்க் கரணம்  10 
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        அறியா ெததிர்ந்  ப்பிற் குைற ற் ப் 
        பணிந்  திைற த பநின் பைகவராயிற் 
        சினஞ்ெசலத் தணிேமா வாழ்கநின் கண்ணி 
        பல்ேவ  வைகய நனந்தைல யீண் ய  
        மைலய ங் கடல ம் பண்ணியம் பகுக்கும்  15 
        ஆ ட் றாஅ தறம் ாிந் ெதா கும் 
        நாடல் சான்ற ப்பிற் பைணத்ேதாள் 
        பா சா னன்கலந் த உம் 
        நா றந் த த னினக்குமார் கடேன. 
 
    இ ம் அ  
 
    ெபயர்: மாகூர் திங்கள் 
 
    1-6 பகல் ......ேதான்றியாங்கு 
 
    உைர: பகல் நீ  ஆகா - பகற்ேபா  நீளாமல்; இர ப் ெபா  ெப கி நின்ற - 
இராக்காலம் நீண் ள்ள; மாகூர் மாசித் திங்கள்-விலங்குகள் குளிர் மிக்கு வ ந் ம் 
மாசித்திங்களிேல; பனிச் சுரம் பட ம்- பனி மிக்க அாிய வழிகைள நடந்  ெசல்ல  
நிைன ம்; பாண் மகன் உவப்ப-பாணன் மகிழ்ச்சி ெயய் மா ; ல் இ ள் வி ய- 

ல் ய இ ட் காலமாகிய வி யற்ேபா  கழிய; லம்  ேசண் அகல - இ ளி ம் 
பனியி ம் வ ந் ம் வ த்தம் ெந தகன் ெறாழிய; பாய் இ ள் நீங்க - உலகெமங்கும் 
பரந் ள்ள இ ள் நீங்கும் வண்ணம்; ஞாயி  பல்கதிர் பரப்பி - ஞாயிறான  பலவாகிய 
தன் கதிர்கைளப் பரப்பி; குண தல் ேதான்றி யாங்கு - கீழ்த் திைசயிேல ேதான்றிய  
ேபால எ- . 
 
    பகல் நீடாகா  இர ப்ெபா  ெப கி நின்ற, மாகூர் மாசித் திங்கள் என இையக்க. 
பக ம் இர ம் திங்கட்குச் சிைனயாக ன், சிைன விைனகள் தல்விைன ெகாண்டன. 
நீ  ஆகா  என்பன ஒ  ெசால்லாய் நீளாமல் என் ம் ெபா ள் தந்தன. 
பைழய ைரகார ம், "நீடாகா  ெப கி என நின்ற பக ரெவன் ம் சிைனேமல் 
விைனெயச்சம், மாசி நின்ற என் ம் தம் தல  விைனெயா  ந்தன" என் ம், 
"இனி அவ் ெவச்சங்கைளத் திாிப்பி  மைம ம்" என் ம் கூ வர். அவர் மாசி நின்ற 
மாகூர் திங்கள் எனக் கிடந்தப ேய ெகாண் , "மாசி ெயன்ற  மாசித் 
தன்ைமைய"ெயன் ம், "மாகூர்தல் மாக்கள் குளிராேல உடல் வைளதல்" என் ம் 
கூ வர். ன் பனியின் பிற்பாதி ம், பின்பனியின் ற்பாதி மாகிய ைத ம் 
மாசி மாகிய திங்கேள பனி மிக்குக் குளிரால் உயிர்கைள வ த் ம் காலமாதலால் 
"ைத  மாசி ம் ைவயகத் றங்கு" என்ப  பற்றி, மாசித் திங்கள் சிறப்பித் 
ேதாதப்பட்ட .மாக்கள் குளிர் மிகுதியால் இைர ேதடச் ெசல்லா  பசி மிக்கு உடல் 
சு ங்கி ஒ ங்கிக்கிடப்ப  குறித்  "மாகூர் திங்கள்" " என்றார். "மாேமயல் மறப்ப மந்தி 
கூர" (ெந நல். 9) என்றாற் ேபால. 
 
    ப மரம் ேதர்ந்  ெசல் ம் பறைவகைளப் ேபாலச் ெசல்வ ம் வண்ைம ம் ேசர 

ைடயாைர நா ச் ெசல் ம் பாிசின் மாக்க ள் பாணர் ெந ஞ்சுரங்கைள ம் அாிய 
ெவன்னா  கடந்  ெசல்வராதலால், "பனிச் சுரம் பட ம் பாண்மகன்" என்றார். 
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வி ய ல் எ ந்  ெவயில் ெவம்ைம மிகுதற்குள் சுரத்ைதக் கடந்  ெசல் ம் 
க த்தினராயி ம், பின்பனியின் க ைமயால் வ ந் ம் வ த்தம் ஞாயிற்றின் 
ேதாற்றத்தால் நீங்குவ பற்றி, "பாண்மகன் உவப்ப" என்றார். கைடயாமத்தின் 
பிற்பகுதியில் ஞாயிற்றின் வர  காட் ம் ெவள்ெளாளி பரந்  இர ப்ேபாதில் 
திண்ணிதாய்ச் ெசறிந்தி ந்த இ ைள நீக்குதலால், ெசறி  குன்றிச் சிறி  சிறிதாய்த் 
ேதய்ந்  ெக ம் அவ் வி ைளப் " ல் ள்" என் ம், அ  நீங்கிய காைலப் ேபாதில் 
உயிர்த்ெதாைககள் தத்தம் உைற ளில் தமித்  ஒ ங்கிக் கிடந்த நிைலயின் நீங்கித் 
ெதளிந்த ணர் டன் ெவளிப் ேபாத வதால், " லம்  ேசணகல" என் ம், 
இர ப்ேபாதில் உலக ற் ம் அ ப் ைதக்க ம் இடமின்றிச் ெசறிந்தி ப்ப  பற்றி, 
"பாயி ள்" என் ம் சிறப்பித்தார் என வறிக. ஞாயி  ேதான் தற்கு ன்ேப, அதன் 
பலவாகிய கதிர்கள் ன்ேன ேபாந்  இ ட்கூட்டத்தின் ஈடழித்  விளக்கம் ெசய் ம் 
சிறப் த் ேதான்ற, "பல்கதிர் பரப்பி" என்றார். ல் ள் வி தல் பாண்மக வத்தற்கும், 
பல்கதிர் பரப் தல் பாயி ள் நீங்குதற்கும் லம்  ேசணகறற்குங் காரணமாய் நின்றன. 
 
    இனி,இப்பாட் ன்கண் மாசித் திங்கைள மாகூர் திங்கள் என்  சிறப்பித்த  
ெகாண் ,"இச் சிறப்பாேன இதற்கு மாகூர் திங்கள் என்  ெபயராயிற்" ெறன் ம் 
"திங்கள், மாதம்" என் ம் பைழய ைரகாரர் கூ வர். 
 
    பகல் நீடாகா  இர ப்ெபா  ெப கிநின்ற மாசித் திங்களிேல, உவப்ப, வி ய, 
அகல, நீங்க, பரப்பி, ஞாயி  குண தல் ேதான்றியாங்கு என க்க. 
 
    7-10. இரவல்............அரணம். 
 
    உைர: இரவல் மாக்கள் சி கு  ெப க-இரத்தைலத் ெதாழிலாக ைடய 
பாிசிலர்களின் சி ைம ற்ற கு கள் சி ைம நீங்கிப் ெபா ட்ேபற்றால் ெப க்க 
ெமய்த ம் ; உலகம் தாங்கிய ேமம்ப -உலகுயிர்கைள இனி  ரத்தலால் குடக்கில் 
ேசரர் கு யில் ேமம்பட்ட; கற்பின்-கல்வி யறிவிைன ைடய; வில்ேலார் ெமய்ம்மைற-
வில் ரற்கு ெமய் கு க வி ேபால்பவேன; ற்றி ங் ெகாற்றத் ச் ெசல்வர் ெசல்வ-

ம் ெப ங் ெகாற்ற ைடய ேவந்தர்க்ெகல்லாம் ேவந்தா ள்ேளாேன; 
ேசர்ந்ேதார்க்கு அரணம்-தன்ைனப் கெலன் றைடந்ேதார்க்குக் காப்பாயி ப்பவேன எ-

 
 
    ஞாயி  குண தல் ேதான்றியதனால் பாண்மகன் உவைக ெயய் த ம், 
உயிர்த்ெதாைக லம்  நீங்கி இன்ப ெமய் த ம் பயனாதல்ேபால், நின் ேதாற்றத்தால் 
இரவலர் சி ைமக்கு  ெப க்க ெமய் வ ம், உலகம் நல்லாட்சி ெபற்  இன்ப 
ெமய் வ ம் உண்டாயின என்பார், "ஞாயி  குண தற் ேறான்றி யாங்கு ேமம்ப  
கற்பின் ெமய்ம்மைற" ெயன்றார். ஞாயி  குண தல் ேதான்றியாங்கு நீ குடதிைசக்கட் 
ேடான்றிைன ெயன்ப , "உவமப்ெபா ளின் உற்ற ணர" (ெதால் உவம. 20) நின்ற . 
இைசத்தமிழ் வளர்க்கும் ஏற்ற ைடயாராயி ம் இரந்  வாழ்தல்பற்றி, "இரவன் 
மாக்கள்" என் ம், இரத்தற்கு ஏ  அவர் கு யின் சி ைம ெயன்ப  எய்த, "சி கு " 
ெயன் ம், சி ைம நீங்கிப் ெபா ட்ெப க்கம் எய் தலால் ேசரலாத ைடய ெகாைட 
நலம் ேதான் த ன், "ெப க" என் ம், "மன்ன யிர்த்ேத மலர்தைல லகம்" ( றம் 
186) என்பைதத் ேதர்ந்  தான் அதற்கு உயிெரனக் க தி, அரசு காவல் ாிந்  
ேமம்ப தல் விளங்க, அதைன விதந் ம் கூறினார். இம் ேமம்பா  அவன் ெபற்ற 
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கல்விச் சிறப்ைபத் ேதாற் வித்த ன், "கற்பின் ெமய்ம்மைற" ெயன்றா◌். கற் , கல்வி. 
"ெதாைலயாக் கற்ப" (பதிற்.80) எனப் பிறாண் ம் வ தல் காண்க. இனி, கற்பிைன 
வில்ேலார்க்கு ஏற்றி ைரப்பி  மைம ம். ேசரர்க்கு விற்பைடேய சிறந்ததா ன், 
"வில்ேலார் ெமய்ம்மைற" ெயன்றார். அவர் ெகா யி ம் விற்ெபாறிேய காணப்ப ம். 

ற்ைற ைடய ெகாற்றத்ைத, ற்றி ங் ெகாற்ற ெமன்றார். , பிறி ெதான்றற் 
கி்ல்லாத சிறப் . ெகாற்ற ைடயார் ெசல்வ ைடயாராதலால் அரசைர, "ெகாற்றத் ச் 
ெசல்வர்" என் ம், அச் ெசல்வர் பல ள் ம் தைலசிறந்த ேவந்தனாதல் ேதான்ற, 
"ெசல்வர் ெசல்வ" என் ம் கூறினார். ெசல்வ ைடயார்க்குச் சீாிய ெசல்வமாவ  
தன்ைனச் ேசர்ந்ேதார் " ன் கண் அஞ்சும் ெமன்கண்ைம" (நற். 210) என்ப பற்றி, 
"ேசர்ந்ேதார்க் கரணம்" என்றார். 
 
    14-19. பல்ேவ ................கடேன. 
 
    உைர: பல் ேவ  வைகய நனந்தைல-நா ம் கா ம் அவ ம் மிைச  ெமனப் பல் 
ேவ  வைகக்கப்பட்ட அகன்;ற நா களி ந் ; ஈண் ய-வந்  ெதாக்கன ம்; 
மைலய ம் கடல ம்-மைலயிட்த்தன ம் கட டத்தன மாகிய; பண்ணியம் பகுக்கும் 
ஆ -ெசல்வப் ெபா ள்கைள அறம் த ய ைறகளில் வகுத் ச் ெசய் ம் இைற 
மாட்சியால்; அறம் ட் றா  ாிந்ெதா கும்-ெசய்தற் குாிய அறங்கள் குன்றாமல் 
ெசய் ெதா கும்; நாடல்சான்ற ப்பின்-பைகவர் ஆராய்தற் கைமந்த வ  ெபா ந்திய; 
பைணத்ேதாள்-ப த்த ேதாைள ைடய; நினக்கு-ேவந்தனாகிய நினக்கு; பா  சால் 
நன்கலம் த உம் நா  றந்த த ம் கடன்-ெப ைமயைமந்த உயர்ந்த 
ெசல்வங்கைளத் திைழயாக நல்கும் நா கைளக்காத்த ம் கடனாதலால் எ- . 
 
    ஈண் ய ம் மைலய ம் கடல மாகிய பண்ணியம் என இையக்க* இனி, நனந்தைல 
யீண் ய, பல்ேவ  வைகய பண்ணிய ெமன் மாம். பண்ணிய ெமன்ற  ெபா  
வ வாயாகிய பண்டங்க ெளன் ம், நன்கலெனன்ற  அவற் ட் சிறப் ைடய மணி 

தலாயின ெவன் ம் ெகாள்க. இயற்றல், ஈட்டல்., காத்தல், வகுத்தல் என்ற நால்வைக 
அரசியற் ெசயல் க ள், வகுத்தலால் அரசு மாட்சி ெயய்வ பற்றி, "பண்ணியம் 
பகுக்கும் ஆ " என்றார். இவ்வா  பகுக்கு மிடத் , அறம், ெபா ள், இன்பம் குறித் ப் 
பகுத்தல் அறமாதல் கண் , அ  ெசய்ெதா கும் ேவந்தைன, "பகுக்கும் ஆ  

ட் றா  அறம் ாிந் ெதா கும் நினக்கு" என்றார். 
 
    இனிப் பைழய ைரகாரர், ஈண் ய பண்ணிய ெமன்றிையத் , "நனந்தைல ெயன்ற  
பர மண்டலங்கைள" ெயன் ம், "அம்மண்டலங்களில் தன் பைகவர்பால் ஈண் ய 
பண்டங்கைள" ெயன் ம், அறம் ாிதல் என்றதற்கு, "நா  காவலாகிய அறத்திேல 
ேம தல்" என் ம், "பகுக்கும் ஆெறன்ற , அப் பண்ணியங்கைளசப் பலர்க்கும் 
பகுத் க் ெகா க்கும் ெநறி ெயன்றவா"ெறன் ம் கூ வர். 
 
    நாடல் சான்ற ப்பிற் பைணத்ேதாள் நினக்கு என்பார், ேதாளின  வ ைய நாடல் 
சான்ற ப்  என்ற , ேதாள் வ ைய எளிதாகக் க த மாட்டாைமயின், பைகவர்தம் 
வ ம் ைணவ ம் பைடவ ம் ஒ  ேசரத் ெதாகுத்  ேநாக்கி இவன் 
ேதாள்வ க்கு ஆற்றாைம கண்  எண்ண மி தற் ேக வாகிய வ  ெயன்றவா . பா , 
ெப ைம. இனிப் பைழய ைரகாரர், பைணத் ேதாைள ைடய நினக்கு என்  
இையக்காமல், பைணத் ேதாட்கு அணி ம் நன்கலம் என்றிையத் , "ேதாட்கல 
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ெனன்ற  ேதாளிற் ேகற்ற கல ெமன்றவா " என் ம் "ேதாட்குத் த ெமன் மா" 
ெமன் ம் கூ வர். 
 
    நினக்குமார் கடன் என் ழி உம்ைம பிாித் க் கூறப்பட்ட . ஆர் அைசநிைல. (ெதால் 
இைட. 23) மார் என்ேற ெகாண்  அைச நிைல யாக்குவர் பைழய ைரகாரர். த உம் 
என்றதனால், திைறப் ெபா ளாதல் ெபற்றாம். அத் திைற◌் ெபா ம் அறம் ாிந் 
ெதா குதற்குப் பயன் ப தலால், "நா  றந் த த ம் கடன்" என்றாெரன ணர்க. 
 
    11-13. அறியா ..............கண்ணி. 
 
    உைர: நின் பைகவர்-நினக்குப் பைகயாய ேவந்தர்; ப்பின் அறியா -தம்வ  
ெயான்ேற பற்றி நின்வ  யியல்ைப நன்கறியா ; எதிர்ந் -எதிர்த் ப் ெபா ; குைற 

ற் - வ  யிழந் ; பணிந் -நின்ைனப் பணிந் ; திைற த ப ஆயின்-
திைறயிைனக்ெகாண்ர்ந்  த வராயின்; சினம் ெசலத் தணிேமா-அவர் ேமற் ெசன்ற 
நின் சினம் தணிவாயாக; நின் கண்ணி வாழ்க-நின் கண்ணி வாழ்வதாக எ-  
 
    நினக்குப் பைகயாயினார் நாடல் சான்ற நின் ப்பிைன நாடா  ெபா  தழிந்ததற்கு 
ஏ  அவர் தம் அறியாைம ெயன் ம், அ  தனக்கும் ஏ  தம் வ யிைனத் தாேம 
வியந்  ெகாண்டைமேய ெயன் ம் கூ வார், "அறியா ெததிர்ந்  ப்பிற் குைற ற் " 
என் ம், அதனால் அவர் ெசய்யக்கடவ  பணிந்  திைற த வைத யல்ல  ேவறில்ைல 
ெயன்றற்கு "பணிந்  திைற த ப நின் பைகவர்" என் ம், அவர்கட்கு நீ ெசய்வ , 
சினந் தணிந்  அ வேத ெயன்பார், "சினம் ெசலத் தணிேமா" என் ம், எனேவ 
பைகத் க் ெகட்டார்க்கும் அ ள் சுரந்தளிக்கும் நீ ெந  வாழ்க என வாழ்த் வேத 
எம்ேபான்றார் ெசயற்பால ெதன்பார், "வாழ்க நின் கண்ணி" ெயன் ம் கூறினார். 
"பா சால் நன்கலம் த உம் நா  றந் த தல் நினக்குமார் கடேன" என்ப வாக ன், 
"சினம் ெசலத் தணிேமா" என்றாெரன ணர்க. ேமா, ன்னிைல யைச,. இக் க த்ேத 
பற்றிப் பிற சான்ேறா ம் " ைரவ  நிைனப்பிற் ைரவேதா வின்ேற, ெபாிய தப் ந 
ராயி ம், பணிந்  திைற பகரக் ெகாள் ைநயாத ன்" (பதிற். 17) என்  கூ தல் 
காண்க. 
 
    இ கா ங் கூறியவாற்றால், பகல் நீடாகா  இர ப்ெபா  ெப கி நின்ற மாசித் 
திங்களிேல, பாண்மக வப்ப, ல் ள் வி ய, லம்  அகல, பாயி ள் நீங்க, பல்கதிர் 
பரப்பி, ஞாயி  குண தல் ேதான்றி யாங்கு, சி கு  ெப க, உலகந் தாங்கிய, 
குடக்கிற் ேசரர்கு யில் ேதான்றி ேமம்பட்ட கற்பிைன ைடய ெமய்ம்மைற, ெசல்வர் 
ெசல்வ, ேசர்ந்ேதார்க் கரணம், பண்ணியம் பகுக்கும் ஆ  ட் றா  அறம் ாிந்த 
பைணத் ேதாைள ைடய நினக்கு நா  றந் த த ம் கடனாதலால், அறியா  
எதிர்ந்  குைற ற் ப் பணிந்  பைகவர் திைற த பவாயின், சினம் தணிவாயாக; 
அதனால் நின் கண்ணி வாழ்க என்  க்க; பைழய ைரகாரர், "வில்ேலார் 
ெமய்ம்மைற, ெசல்வ ேசர்ந்ேதார்க் கரணம், நின் ேதாட் ேகற்ற நன்கலன்கைளத் திைற 
த ம் நா கைளப் றந் த தல் நின் கடனா யி க்குமாகலான், நின் பைகவர் அறியா 
ெததிர்ந்  ப்பிற் குைற ற் ப் பணிந்  திைற த வராயின் சினம் ெசலத் தணிேமா, 
நின் கண்ணி வாழ்க என மாறிக் கூட்  விைன  ெசய்க" என் ம், நா  றந் 
த தல் நினக்குமார் கடன் என்பதன் பின் சினஞ் ெசலத் தணிேமா என்பைதக் கூட்ட 
ேவண் த ன் மாறாயிற்" ெறன் ம் கூ வர். 
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    "இதனாற் ெசால் ய  அவன் ெவன்றிச் சிறப் க் கூறியவாறாயிற் " 
----------------------  
 
    6. 10. மரம்ப  தீங்கனி. 
    60 
        ெகாைலவிைன ேமவற் த் தாைன தாேன 
        இகல்விைன ேமவலன் றண்டா  சும் 
        ெசல்லா ேமாதில் பாண்மகள் காணியர் 
        மிஞி ற ச ந் தீஞ்சுைவ திாியா  
        அரம்ேபாழ் கல்லா மரம்ப  தீங்கனி  5 
        அஞ்ேச றைமந்த ண்ைட விைளபழம் 
        ஆ ெசன் மாக்கட் ேகாய்தைக த க்கும் 
        மறாஅ விைள  ளறாஅ யாணர்த் 
        ெதாைடம  கைளந்த சிைல ைட மறவர் 
        ெபாங்குபிசிர்ப் ணாி மங்குெலா  மயங்கி  10 
        வ ங்கட ைதயிற் பனிக்கும் 
        வ்வா நறவின் சாயினத் தாேன. 
        --------- 
 
    ைற: விற யாற் ப்பைட  
    வண்ண ம் க்கும் அ  
    ெபயர்: மரம்ப  தீங்கனி. 
 
    4-12 மிஞி ...............சாயினத்தாேன. 
 
    உைர: றம் மிஞி  ச ம்- றத்ேத வண் னம் ெமாய்த்  நிற்க ம்; தீஞ் சுைவ 
திாியா -தீவிய சுைவயில் மா படாமல்; அரம் ேபாழ்கல்லா மரம்ப  தீங் கனி-அாி 
வாளால் அ க்க மாட்டாத மரத்தில் உண்டாகிய இனிய கனியாகிய; அம்ேச  
அைமந்த-அழகிய ேதன் நிைறந்த; ண்ைட விைள பழம்- ட்ைட ேபான்ற திர்ந்த 
பழங்கள்; ஆ  ெசல் மாக்கட்கு ஓய்தைக த க்கும்-வழிச் ெசல்ேவார்க்கு உணவாகி 
அவர்தம் வழி நடந்த கைளப்ைபப் ேபாக்கும்; மறாஅ விைள ள் - மாறாத விைளவிைன 
நல்கும் வயல்களால்; அறாஅ யாணர் - நீங்காத  வ வாயிைன ைடய;ெதாைட ம  
கைளந்த சிைல ைட மறவர் - அம்  ெதா ப்பதில் ம த ல்லாத வில்ைல ைடய 

ரர்கள்; ெபாங்கு பிசிர்ப் ணாி மங்குெலா  மயங்கி வ ம் - ெபாங்குகின்ற சி  ண் 
திவைலகைள ெயறி ம் அைலகேளா ம் ப கின்ற ேமகக் ேதா ம் கலந்  வ ம்; கடல் 
ஊைதயின் பனிக்கும் - கடற் காற்றால் குளிர் மிக்கு ந ங்கும்; ல்லா நறவின் சாய் 
இனத்தான் - நற ெவன் ம் ஊாின் கண்ேண சாயைல ைடய மகளிர் கூட்டத்ேத 

ள்ளான் எ- . 
 
    த க்கும் நற  என் ம், அறாஅ யாணர் நற  என் ம், ஊைதயிற் பனிக்கும் நற  
என் ம் இைய ம். நற , ஓர் ஊர். நற ெவன்ப  உண்ணப்ப ம் கள்ளிற்கும் 
ெபயராதலால், அதனின் நீக்குதற்குத் " வ்வா நற " என்றார். இ  ெவளிப்பைட. 
மரம்ப  தீங் கனியாகிய ண்ைட விைள பழம் என்க. எ ைக ேநாக்கி, ட்ைட 
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ெயன்ப  ண்ைடெயன ெம ந்  நின்ற . மணத்தால் பழத்ைத யைடந்த வண் னம், 
அதன் உ தியான ேதாைலக் கிழித்  உள்ளி ்க்கும் ேசற்ைற ண்ணமாட்டாைமயின் 

றத்ேத ெமாய்த்தன ெவன்றற்கு, "மிஞி  றம் ச ம்" என்றார். வ ய ேதாலால் 
றத்ேத டப்பட்  வண் ன சிய வழி ம் உள்ளி க்கும் பழத்தின் சுைவ 

திாியாைமயின், "தீஞ்சுைவ திாியா " என்றார். திாியா  என்ற விைனெயச்சம் விைள 
பழம் என்பதில் விைளதல் என் ம் விைன ெகாண்ட ; மரம்ப  தீங் கனி என் ழிப் 
ப தல் என் ம் விைனெயா  ப்பி  மைம ம். இனி இத் தீங் கனி விைள ம் 
மரத்தின் மாண்  கூ வார், "அரம் ேபாழ்கல்லா மரம்" என்றார். பைழய ைர கார ம், 
"மிஞி  றம் ச ம் தீஞ்சுைவ திாியாைம அப் பழத்தின் றத்  வன்ைமயால்" 
என் ம், "அரம் ேபாழ் கல்லா ெவன்ற , றத்  வன்ைமயால், அாிவா ம் 
ேபாழமாட்டா ெவன்றவா " என் ம், "அரம் ேபாழ் கல்லா மரம்ப  தீங் கனி என்ற , 

றக்காழனவாகிய பைன த ய வற்றின் தீங் கனிைய நீக்குதற்" ெகன் ம், "இச் 
சிறப்பா ம் ன் ம் பின் ம் வந்த அைடச் சிறப்பா ம் இதற்கு மரம்ப  தீங் 
கனிெயன்  ெபயராயிற்" ெறன் ம் கூ வர். 
 
    அஞ்ேச , அழகிய ேதன். இக் காலத்தில் பழத்தின் ேசற்ைற பழச் சா  என்பர். அழகு, 
இனிைம. அைமதல், நிைறதல். ேச  நிைறவழிக் கனி, தீவிதாகாைமயின், "அஞ்ேச 
றைமந்த ண்ைட விைள பழம்” என்றார். ற்றக் கனிந்த பழ ெமன்றற்கு, விைள பழ 
ெமனப்பட்ட . பைழய ைரகார ம், “ ண்ைட விைள பழம், ட்ைடகள் ேபா ம் 
விைள பழ" ெமன் ம், " ட்ைட ெயன்ற  ெம ந்த" ெதன் ம், "மரம்ப  தீங் 
கனியாகிய ட்ைட விைள பழம் என இ ெபயெராட்" ெடன் ம் கூ வர். 
 
    வழிச்சாைலகளில் இனிய பழ மரங்கைள அறத்தின் ெபா ட்  ைவத்  வளர்ப்ப  
பண்ைடேயார் இயல் . வழிச் ெசல்ேவார், அப் பழங்கைள ண்  வழி வ த்தம் 
ேபாக்கிக்ெகாள்வ  பயன். இக் காலத்ேத சாைல யிடத் ப் பழ மரங்கட்குக் காவ ட்  
வழிச் ெசல்ேவார்க்குப் பயன்படாவா  நீக்கிச் சாைல வ வாயாகப் ெபா ளீட் வ  
இயல்பாய்விட்ட . "அறந் தைலப்பட்ட ெநல் யம் பசுங்காய்" (கு ந். 209) என் ம் 
"ெந ஞ் ேசண் வந்த நீர் நைச வம்பலர், ெசல் யிர் நி த்த சுைவக்காய் ெநல் " 
(அகம். 271) என் ம் வ வன காண்மின். இவ்வண்ணம் இப் பழங்கள் வழிச் 
ெசல்ேவார்க்குப் பயன்ப தைல, "ெசல் யிர் நி த்த சுைவக்காய் ெநல் " என்  
சான்ேறார் கூறிய  ேபால, ஈண் ம் "ஆ  ெசன்மாக்கட்கு ஓய்தைக த க்கும்" என்ப  
காண்க.. ஓய்தைக, கைளப்  பண்ைட நாெளல்லாம் ெப க விைளந்த வயல் உரம் 
குன்றி விைள  ெப கா ெதாழிதைல, "வயல் விைள  ம ப்ப" என்ப வாக ன், 
விைள  ெப க நல்கும் வயைல, "மறாஅ விைள ள்" என்றார்; ெதால்ல  
விைளந்ெதன நிலம் வளம் கரப்பி ம், எல்லா யிர்க்கும் இல்லால் வாழ்க்ைக" ( றம். 
203) என ஊன் ெபாதி பசுங் குைடயா ெரன் ம் சான்ேறார் கூ தல் காண்க. இவ் 
விைள ளால் நா ம்  வ வாய் குன்றாைமயின், "அறாஅ யாணர் நற " என்றார். 
பைழய ைரகாரர், "அறாஅ யாண ெரன்ற  இைடயறாத கடல் வ வாய் தலாய 
ெசல்வங்கைள" ெயன்பர். ெதா த்தல் ெதாைட ெயன நின்ற . வி த்தல் விைடயாய  
ேபால. சிைல ைடய மறவர், தாேமந் ம் சிைல அம்  ெதா க்கா , ம ந்தி த்தைல 
ெவ த் ப் ேபார்ேவட் த் திாி ம் ெச க்குைடய ெரன்றற்கு, "ெதாைட ம  கைளந்த 
சிைல ைட மறவர்" எனப்பட்டனர். இவர்கைள ஊைதக் காற்றன்றிப் பிற 
எவ்; ெய ம் எச்ெசய ம் ந ங்குவித்தல் இல்ைல ெயன்ப  ேதான்ற "சிைல ைட 
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மறவர் ஊைதயிற் பனிக்கும் நற " என்றார். அவ் ைத ம் ணாி ம் மங்கு ம் 
கலந்  வந்தல்ல  பனிக்கு மாற்ற ைடத் தன் ெறன்ப ம் உைரத்தவா  காண்க. 
பைழய ைரகார ம், "மறவர் கட ைதயிற் பனிக்கும் நறெவனக் கூட்  ஆண்  
வா ம் மறவர் கட ைதயால் மட் ம் ந ங்கும் நற ெவன்க, " என் ம், "நற  ஓர் ஊர்" 
என் ம், " வ்வா நற  ெவளிப்பைட" ெயன் ம் கூ வர். 
 
    இனி, அவர், ெதாைட ம  ெயன்றதற்கு, "அம்  ெதா த்  எய்த ல் ம தல்" என் ம், 
" ணாிெயா  மங்குெலா  என ஒ ைவ இரண் டத் ம் ெகாள்க" என் ம், 
மயங்கிெயன்றைத, "மயங்க ெவனத் திாிக்க" ெவன் ம், "மயங்குவ  வ கின்ற ைத 
ெயனக் ெகாள்க" என் ம் கூ வர். 
 
    சாய், ெமன்ைம. ஈண்  ஆகு ெபயரால் , ெமன்ைமைய இயல்பாக ைடய மகளிர் 
ேமல் நின்ற . இம் மகளிர் ேசரலாதற்குத் தம் ஆடல் பாடல் த யவற்றால் 
இன் த் பவர். இவ ைடய கூட்டத்தினிைடேய ேவந்தன் உள்ளான் என்பார், 
"சாயினத் தான்" என்றார். 
 
    1-3. ெகாைல விைன.....................காணியர் 
 
    உைர: தாைன ெகாைல விைன ேமவற் -தன் ேசைன ேபாராகிய ெகாைலத் 
ெதாழிைல வி ம் ம் இயல்பிற்றாக; தான் இகல்விைன ேமவலன் - தான் சாயினத்தா 
னாயி ம் உள்ளத்தால் பைகவைரப் ெபா ம் ெதாழிைலேய வி ம் பவ னாதலால்; 
தண்டா  
    சும் - நாம் ெசன்ற வழி நமக்குப் பைகப் லத்ேத ெப ம் அ ங்கலன்கைள 
வைரயா  வழங்குவன்(ஆகேவ); பாண் மகள் - பாண்மகேள; காணியர் ெசல்லாேமா - 
அவைனக் காண்டற்குச் ெசல்ேவேமா எ- . 
 
    பாண் மகள், அண்ைம விளி. தில், விைழவின்கண் வந்த  றத்ேத ேநாக்கு மிடத் ச் 
ேசரலாதன் நறெவன்  ாிடத்ேத மகளிர் கூட்டத் திைடேய இ ந்தா னாயி ம், அவ 

ள்ளம் பைகவைர யழித்தலாகிய இகல் விைனேய ேமவி ளெதன்பார், "தாேன 
இகல் விைன ேமவலன்" என் ம், அவன் உள்ளக் குறிப்பின் வழி அவன் தாைன 
விைன ேமவிய இயல்பிற் ெறன்பார், "ெகாைல விைன ேமவற் த் தாைன" என் ம் 
இவ்வண்ணம் விைன ேமற் ெகாண் ப்பி ம் நம்ேபா ம் கூத்தர்க்கும் பாணர்க்கும் 
ெகா ப்பன ெகா த்த ற் குைறவிலன் என்றற்குத் "தண்டா  சும்" என் ம், ஆகேவ, 
அவன்பாற் ெசல்வ  தக்க. ெதன்பார், "ெசல்லாேமா தில் காணியர்" என் ம் கூறினார். 
காணியர், ெசய்யியெரன் ம் விைன ெயச்சம்; இ  ெசல்லாேமா என் ம் ற்  
விைன ெகாண்ட . 
 
    இ கா ம் கூறியவற்றால், மரம்ப  தீங் கனியாகிய விைள பழம், மாக்கட்கு ஓய் 
தைக த ப்ப ம், அறாஅ யாணைர ைடய ம், மறவர் பனிக்கும் இடமாய மாகிய 
நற  என் ம் ஊாின்கண் ஆய மகளிர் கூட்டத்திைடேய இ ந்தானாயி ம், தன் 
ேசைன ெகாைல விைன ேமவற்றாக தான் இகல் விைன ேமவலனாதலால், நாம் 
ெசன்  காணின் தண்டா  சும்; ஆதலால், பாண் மகேள, அவைனக் காணியர் 
ெசல்லாேமா என்  விைன  ெசய் ெகாள்க. இனிப் பைழய ைரகாரர், 
"அவன்றான் இப்ெபா  வ்வா நறவின் சாயினத்தான்; இனித் தாைன ெகாைல 
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விைன ேமவற் ; ஆதலால் தான் இகல் விைன ேமவலன்; இன்ன ெபா  இன்ன 
விடத்  எ ெமனத் ெதாியா ; பாண் மகேள, நாம் அவைனக் காணியர் ெசல்லாேமா; 
ெசல் ன் தண்டா  சும் எனக் கூட்  விைன  ெசய்க" என்பர். 
 
    "இதனாற் ெசால் ய , அவன் ெகாைடச் சிறப்ெபா  ெவன்றிச் சிறப் ம் 
கூறியவாறாயிற் " 
    ----------------------------- 


