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வி.ேகா. சூாியநாராயண சாஸ்திாியார்
இயற்றிய ற்ெறாகுதி
3. மான விஜயம் (நாடகம்)
உாிைம ைர.
ேநாிைச ெவண்பா.
எம் ைடய நண்ப ெரனப்ெபறா தாெரவர்க்குஞ்
ெசம்ைம ற விஃ ாிைம ெசய்கின்றா-மம்மவவர்
யாேவ ெமந் ெல த் ப் ப க்கு உம்
மாேவட்ைக யாளரான் மன். (1)
உாிைம ைர: மாேவட்ைக - ெப வி ப்பம். இச்ெசய் ளில், நண்பரல்லாதார்
னிடத் க் குற்றம் கா ம் ேநாக்குைடயேர ம்
ைனத்
வி ஆராய்குநர்
அவராத ன், அன்னார்க்கு இதைன உாிைம ெசய்கின்ேறாம் என்றனர்.
-------INTRODUCTION
PANDITS are no doubt estimable persons, but if the Vernacular literature of the
country is to be improved and made an effective instrument of popular education,
they are the not persons who can do it. They represent an old and antiquated
learning, practically useless for purposes of modern life. Ramayanam and Bharatam
are excellent books in a way, but the mind of the modern Indians cannot be nursed
on such stale food. The Indian classical literature is the reflection of a condition of
society which prevailed centuries ago,and is now valuable only as the repository of
historical materials hidden amidst a mass of myth and fantastic exaggeration; nor
does it contain terms and vocabularies that can be utilized directly or in adapted
forms to convey ideas of modern science and art. Practically, for all purposes served
by modern literature in European countries for popular instruction and amusement,
the bests works in the Vernacular language are almost useless. These works which
form the basis of the Pandits' erudition, differ so entirely in the vocabulary, diction
and collocation of words from the language spoken by the most cultured of Indians
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that it is as difficult to derive amusement or instruction from them as from Greek
works. To be able to understand Ramayanam or Silappatikaram in Tamil requires an
elaborate previous study prosecuted for years. The fact is that these works were
never written for the benefit of the ordinary class of people, and therefore intelligibility
was never aimed at as their chief characteristic. They were intended for a small
coterie of learned men , in many instances for Pandits hanging on to the courts of
local rulers, and it was only their approval that was cared for. For the masses no
education of more than an elementary order was thought necessary. A specially
gifted individual, by a peculiar combination of fortunate circumstances, might develop
into a poet or a poetess and of such gifted individuals there are several instances in
the history of Tamil literature. But the general bulk of the population, who in those
days lived in villages even more largely than at present, were content with such
education as could be got in village schools where the curriculam was never of an
ambitious nature and was confined mostly to the three R's and such additional
information as was useful in the daily pursuits of life. A Brahmin child perhaps
learned the elements of astrology and some elementary ethics in Sanskrit. A Vaisya
boy received a special grounding in accounts, while the higher class Sudra had to be
content with even more elementary education. The great masses were, of course, left
altogether illiterate. The famous University of Madura is not known to have troubled
itself with the problem of popular education nor did the most ancient authors of the
Jain and the Buddhist faiths. The Pandits thought and wrote for themselves, While
the village communities provided in their own crude way for their educational wants.
The classical literature of Tamil. on which our modern Pundit is nursed, has vary
little of that vitality and breadth necessary for the healthy growth of popular
intelligence. If the 20 millions of people that speak Tamil are to have their mind
reformed on the Westem pattern. the result will not be brought about by Dr. Duncan's
pian- The Government of Madras rightly considers that to require our erudite Pandits
"to study science in order that they may be the means of introducing a vocabulary of
scientific terms into the Vernacular languages would be wrong in principle". "In
English" as Government observes, " new terms and vocabularies are constantly
being manufactured from other languages, and if these are to be introduced into
Oriental languages similar methods will inevitably present themselves for adoption".
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In other words, it is useless trying to manipulate the existing Vernacular vocabulary
for new scientific terms; on the other hand, it is more easy to adopt foreign words and
terminology than to twist existing Vernacular words for this purpose. The latter will
only make confusion worst confounded. It is no doubt desirable that in the
elementary classes of our schools the boy0s mother-tongue should be made the
main medium of instruction, and the importance of doing so has recently been urged
on the local Governments by the Government of India. But to convey instruction by
means of the Vernacular language is not the same thing as to coin elongated and
jaw-breaking expressions which are as unintelligible to the young mind as any
English expressions can be. In fact, the new Vernacular expressions would be more
difficult to the young student because, while he constantly hears his elders at home,
in school and elsewhere using the English expressions and becomes more or less
familiar with them; the same advantage is absent in the case of Vernacular terms
newly coined.
The peculiar condition of India, which makes a close and complete study of
English necessary, and really more important in many ways than that of any native
language, should not be forgotten, and all higher studies in science have necessarily
to be done in English. The young child forced to use strange Vernacular terms wil
have ultimately to forget them, for when he acquires sufficient knowledge fo English
and does most of his reading in that language, he will not care to remember, much
less to use, his earlier acquisitions in the Vernacular.
Our University, with all the abuse that hasty people heap on it, is producing a class
of men who would soon prove the originators of a new useful literature to meet the
popular demand that is springing up. In the absence of the old patrons of learning,
Rajahs and nobleman, who no longer think of patronizing authors, but lavishly endow
gymkhanas, literature msut become paying before it can attract competent devotees,
and we are hopeful that this state will soon arise. It must be remembered that the
best way of diffusing a knowledge of science among the masses is not to begin by
placing primers and text-books in their heads. Primers and text-books have their
place after general treatises dealing with outlines in a narrative and popular manner.
Graduates with a sufficiently high education, can, of course, write their treatises
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better than the Pandits can be expected to do, with their narrow and one-sided
culture.
Instead of taking up Pandits for improvement, the educational department should
encourage young graduates with linguistic inclinations to aim at higher standard of
knowledge in the Classical and Vernacular languages of the country. After all, the
literature of a country should represent the contemporary activities and aspirations of
the people, and should be the product of minds conversant and in sympathy with
these activities and aspirations. Mythological stories and Puranams of holy places
have no doubt a certain merit in that they show the capacity of the language in some
respect. But it is ideas, healthy, stimulating ideas, that are wanted more than feats of
literary legerdemain. English literature does not contain, for instance, fifty words to
convey the idea of a lion; the poet, the novelist, the historian, and every species of
writer in English employ the same word to imply the king of the beasts. But Tamil has
a whole page of synonyms for lion, and similar concrete objects, and is an entire
stranger to what may be called literary economy, by which only one word is
employed to indicate one idea. More wealth of ideas and less redundant vocabulary
are wanted to impart the necessary elasticity and expansive to Tamil literature; and
this transformation can only be a slow process and brought about by the exertion of
minds trained in modern knowledge.
Indeed there are already indications to show that the younger generation of our
graduates are rising to a sense of the importance of leading a departure from the old
tradition of the Tamil literature and brining into existence a fresh school calculated to
meet the wants of the general public rather than the ambition and ideals of small
class of erudite Pandits. They begin to see that, among the considerable class of
middle-class people who without being themselves educated in English are yet in
touch to some extent with the new ideas and aspirations simulated b Western
civilization in the country, there is a growing healthy curiosity to know what transpire
in other countries of the world as well as in India and a laudible desire to possess
means of satisfying this curiosity. During the South African War, I was greatly
impressed by the curiosity evinced by all but the poorest classes to know the
minutest details of the progress and the fortunes of the war from day to day, and the
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circulation of the Vernacular newspapers rose in exact proportion to the promptitude
and fulnes of the information supplied to them. Nor is this fresh desire for information
regarding affairs concerning the world at large, special or spasmodic. There is reason
to believe that this desire is more or less a permanent outcome of the fresh
conditions of life, of new thought and activity of the people throughout India. This
desire of young graduates, have the good sense to try to turn to practical account in
their own interest as well as in the interest of the fellow countrymen.
In the last two years, there has been a remarkable development in the Vernacular
press. A number of newspapers have been started and most of them have more or
less a respectable circulation; at least two of these journals are conducted by
graduates and a monthly magazine by name Jnana Bodhini containing well-written
and thoughtful articles on religious, social and literary topics, is conducted altogether
by graduates of our university. The Tamil Sangam recently started at Madura by a
way of the revivial of the old historic institution for which that capital of ancient Tamil
Kingdom is celebrated, is a movement pointing to the welcome departure I have
indicated above. Small debating Societies have been established here and there and
are maintained by graduates and under-graduates. Besides these, literary attempts
of a less ephemeral nature are also made by the younger generation of the educated
class. This last is, of course, the most important feature of the new born attitude of
the educated Dravidian youths towards their mother-tongue in whose antiquities and
fertility now are few and not of a high order. Most of them are small works of fiction
intended to amuse uneducated minds and to bring some addition to the writer's
means of livelihood. Naturally alng with works of fiction, works of a historical nature
are also forthcoming. The life fo the Great Moghul Emperor, Akbar, an account of the
ruined city of Vijayanagar in the Bellary District, a sketch of the various Dravidian
Kingdoms established in Southern India have recently furnished topics for small
volumes in this branch of literature. A writer has translated a portion of the great epic
of John Milton, and another some of Shakespeare's plays. Works on agriculture and
medicine have aso appeared; of translations, new editions and commentaries of a
religious character, there have been as usual a large number. In writing and
publishing these books, I believe, the writers have been prompted by a fresh-born
confidence in popular literature as paying profession. I welcome this confidence,
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because no activity, not supported by some economic basis can be wide or enduring.
The old openings which Public Service and learned professions offered having
become more or less overcrowded, our graduates are turning to fresh fields and
pastures new. And of these, literature will not be the least honorable though certainly
not the most paying.
Of the new band of graduates who have thus stepped into the field of literature, I
am glad to mention as one of the most, if not the most conspicuous amongst them
the name fo Pandit V.G. Suryanarayana Sastriar of the Madras Christian College.
Apart from the surviving generation of the old school of Pandits, Pandit Swaminatha
Aiyar, for instance, I think I may say that Mr. V.G. Suryanarayana Sastriar is the
foremost worker in the cause of the advancement of the Tamil Literature. As a
graduate of the Madras University, his knowledge of English is of a high order. And
this combined with his profound scholarship in Tamil has given him a unique
advantage over the vanishing school of the Orthodox Pandits. He has been a very
busy writer and takes great interest in efforts directed towards the improvement of
Tamil. He has written works in Drama, Poetry and fiction, and all of these are of a
very high order. His conscientious endeavour is to make Tamil composition, in prose
as well as in verse, simpler, and more popular than it has been till now and in this
sense I entirely endorse the opinion expressed by that veteran Anglo-Indian Tamil
scholar, Dr. G.U. Pope, once well-known in this Presidency, now enjoying his wellearned rest and repose in the serene classic scenary of Oxford with unabated
admiration for the literature which he has done more than anybody else to advance
the opinion namely, "the herald of a new school of Tamil poets heartily to be
welcomed".
The main characteristics of his works may be described to be, (1) to introduce the
western system of punctuation, the absence of which in the literature nw extant is a
notorious cause of confusion in the minds of young students, (2) a less frequent use
of what is known as "sandhi" by which letters run into one another in compounds,
often tending to make the meaning less intelligible to the reader, while at the same
time preserving rhyme and harmony considered essential in Tamil versification and
(3) the employment of less archaic and obscure words and expressions. He has
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besides tried to introduce the English system of blank verse and often makes a
diversion to discourse upon topics related to modern social and moral ideas, such as
the greatness of contentment, the law of causation, the moral Government of God,
the necessity of acquiring wealth, the usefulness of the human body, the greatness of
honor, etc. In imitation of Shakespeare and other Western dramatic writers, Mr. V.G.
Suryanarayana Sastriar occasionally introduces verses adapted to Hindu Music, a
feature entirely strange to the classic works of Tamil. In the celebrated three-fold
classification of Tamil, iyal, isai and Natakam, the last class is not represented so far
as it is known by any important work, except that well-known Jain work
Silappatikaram. There is no doubt there must have been works of this nature in
former times, because it is well-known that the Tamil Kings were patrons of theatre,
buffoons used to be their constant companions and dancing their favourite pastime.
Perhaps these works have been lost in consequence of foreign vandalism. In reviving
this branch of Tamil Literature, Mr. V.G. Suryanarayana Sastriar has done valuable
service to the Tamil world by his Natakaviyal (Tamil Dramaturgy) which I understand
has been prescribed as a Text-book by the University of Madras for the B.A. Degree
Examination of 1903. He is still young and I hope it will be his distinction and fame to
leave behind him enduring marks of the influence of his genius on the new era into
which Tamil literature is struggling to enter.
Madras, 20-10-1902

G. SUBRAMANIA IYER
Editor, "Hindu"

------------

க ைர.
ேசரநாட் ன் தைலநகராகிய க
ாின்கணி ந் ேசரமான் கைணக்காம்ெபாைற ெயன் ம் ஓரரசன் ெசங்ேகால் ெச த்திவந்தான். அவன் நல்

ைசப்

லவராகிய ெபாய்ைகயாாிடத் அறி
ல் பல ஐயந்திாிபறக் கற் ணர்ந்தவன்;
ெபா ட் ெசல்வேம யன்றிச் ெசவிச் ெசல்வ
ைடயான். இத்தைகய அறி நைச ற்ற
அண்ணல் தன நா காவைலப் ெபாி ங் க தானாயினான். அறிவின்மீ ள்ள
அவன ேபரவாப் பிறிெதான்ைற ம் பற்றி ெயண் தற்கு இடந்தரவில்ைல. அவன்
தன

நா

வ ம் நன்னிைலயி

ளெதன ம், தன்ேபாலேவ பிற ம் நல் யல்
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ைடயாெரன ம், நம்பி ெயா கினான். அவன் அவ்வா ஒ குதல் பிறநாட்
ெவந்தைரத் தன்மீ வஞ்சிசூ ேமற்ெசன் ேச மா
ண் ற் .
இனிச் ேசாணாட் ன்கண் உறந்ைதயம் பதியிற் ேசாழன் ெசங்கணான் உலக ல்
ற்றக் கற் ப் பல ைறப் பயிற்சி
ைடயனா யி ந்தனன். அவன் இத் ைணேயா
டைமயா அறி
ம் நல்லாசிாியைர ய த் வழிபட் உணர்தர விைழந்தனன்.
அவ்வாேற தான் ெகாண்ட விைழ ைககூ தல் க திய ேகாச்ெசங்கட் ேசாழன்
ெபா ள் ெசல்வத்ைதெயா ெபா ெளன மதியாப் லவர் ெபாய்ைகயாைர
ேவண் னன். அப் லவர் பிரானார் ெசங்கணான் அறி
ணர்ச்சிக்கு இன் ம்
அ கனல்ல ெனன் ன்னி அவன ேவண் ேகாட்கு இணங்கினாரல்லர்.
ஈதிங்ஙனமி ப்ப, ஏேதா ஒ காரணம்பற்றிச் ேசரமான் கைணக்காம்ெபாைறக்கும் ேசாழன் ெசங்கணா க்கும் வழக்குண்டாய் ஒ வேரா ெடா வர்
ேபார் ெசய் ம்ப ேநாிட்ட . அங்ஙனேம ேபா ம் க மல ெமன் ம் ஊாின்கண்
நடந்த . அதன்கட் ேசாழேன வாைக மிைலந்தனன். அஃேத மன்றிச் ேசரமா ம்
அவன்றன் ஆசிாியராகிய ெபாய்ைகயா ம் ேசாழனாற் சிைற ெகாள்ளப்பட்டனர்.
அவ்வா ேபாாிற் பி
ண்ட அவ்வி வ ம் சிைறக்ேகாட்டத் திடப்ெபற்றனர். ஈங்ேக
நாடகந் ெதாடங்குகின்ற .
அதன் பின்னர்ச் ேசாழன் அற்ைறநாண்மாைலப் ெபாய்ைகயாைர யைழத் த் தன்
வல்லைம ேதான்றப், "ெபாய் ைகயாடாப் ெபாய்ைகயாேர! இப்ெபா
ைகச்சிைறயாயினீர்; யாம் நிைனத்த ப ெயலாம்

நீவிர் நம

ம்ைம யாட்ட ம் வல்ேலம்" என்

கூறினன். அஃ ளத் ட் ெகாண்ட அ ந்தமிழ்வாணர் ேசாழைன ஏறிட் ப் பார்த் ,
"அண்ணேல! அறியா

கூறினாய். நீ ெயன்ைனச் சிைறப்ப த்த ம் வல்ைலேயா?

யாேன ெயன்ைனச் சிைறப்ப த்திேனேனயன்றி ேவெறவ ம் அங்ஙனங் ெசய்தாரல்லர்,
ெசய்ய ம் வல்லரல்லர்" என் ஆழ்க த் டன் ேபசினர். அங்ஙனம் அவர் ேபசியதன்
உட்க த்ைத உய்த் ணராத ெசங்கணான், "நீவிர் நம

சிைறப்பட்ட ம் ெபாய்ேயா?

'ெபாய்ைகயார்' என்

கூறிப் ன்னைக ெசய்தனன்.

மக்கிட்ட ெபயர் சா

ம்! என்

அ ேகட்ட ெபாய்ைகயார் சிறி ம் அஞ்சா , "ஓ! ல்லறிவாள! நின்ேபைதைம
நன்றாயி ந்த ! இத் ைண உய்த் ண ம் வன்ைமயிலாத நீ ம் என்ைனய த்
அறி
ல் கற்றல் எங்ஙனமிைய ம் நீ ெயன யாக்ைக மட் ேல சிைறப்பற்றிைனேய
யன்றி என இன் யிைர ஞ் சிைறக் ெகாண்டைனேயா அஃ என பழவிைன
காரணமாகத் தன பரந்தநிைலயினீங்கிசச சாிந் சு ங்கி அ வாகி இவ்
யாக்ைகயின்கண்ேண வதிகின்ற

கண்டாய்" என்ற

ம், ேசாழன் சிறி

ெசய் அவைர மீட் ஞ் சிைறக் ேகாட்டத்திற்கு ஏகவி த் , அவ க்கு
ேவண் யெதான் ம் உதவா ஆண் அவர ெசயல்கைள ஆராய்வான்
வி ம்பினன்.

ன்

வல்
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இரண்டாங்களம்
இ நிற்க. சிைறக்ேகாட்டத்தின்கணி க்குஞ் ேசரமான் கைணக்கா
ம் ெபாைற,
தன ஆசிாியர் ெபாய்ைகயாைரப் ேபால மனவைமதி ம் இன்ப ங் காணானாய்ச்
சிைறக்கள ற்ற நாண் தல் உண ேகாட ெலாழிந்தி ந்தான்; தான் இவ்வா
ெறாைல ண் காவ
த்தைலேயபற்றி ெயண்ணி ெயண்ணிப் ெபாி ம்
ஏக்க ற் அயர்வாயினான்.

ேபாாிற்

மற் , அரச ந் தான் வி ம்பியாங்ேக, அற்ைறஞான்றிரவிற் சிைறக் ேகாட்டத்தின்
அ குெசன் ெபாய்ைகயாைர உற் ேநாக்கினான் அவ்வளவில் இைறவைனப்பா
நின்ற லவர் நிலமகைள ேநாக்கி,
ன்றாங்களம்
"உலகமாதாேவ! இ கா ம் நின்னிற் பிாிந்ேத ப த்

றங்குமா

ேநாிட்ட .

அப்ெபா ெதல்லாம் ெபாி ந் ன் ற்ேறன். இப்ெபா ேதா, யான் உன அ ைமத்
தி வ யிேலேய ப த் க்ெகாள் ம் ெப ம்ேப ெபற்ேறன். இனிெயனக்ெகன்ேனா
குைற?" என் ெசால் க் களிகூர்ந்தார். இைவயைனத்ைத ங் கண்
அவர இன்ப ளங்கண் மகிழ் த் ஏகினன்.

ற்ற ேசாழன்

நான்காங்களம்
அற்ைற நள்ளிர அரசன் மைனவியாகிய இராசமாேதவி யி ைடக் கண்டேதார்
தீக்கன பற்றி உளங்கவன் ழன்றனள். அஃ ணர்ந்த அறி ைட நங்ைக ெயன் ம்
அவள ேதாழி அவைளப் பல்லாற்றா ந் ேதற்றித்ெத ட் நின்றாள்.
அங்ஙனந்ேதறிய இராசமாேதவி அரசன்பால் தான் கண்ட தீக்கனவிைன ெமாழிவான்
ெசன்றனள்.
ஐந்தாங்களம்
பின்னர்ச் ேசாழன் ைவகைறக்காலத்திேலேய ெபாய்ைகயாைர யைழத் அவைர
வலம் வந் வணங்கிச் சிைற
ெசய்
தித்தனன். இவ்வா ெசங்கணான்
ெநறிப்பட்டைம ேதர்ந்த ெபாய்ைகயார் அவன் மீ களவழி நாற்ப என் ெமா
ெசந்தமிழ் ல் பா த் தம் மாணாக்க ள் தைலநின்றவனாகிய ேசரமாைனச்
சிைறக்ேகாேடாடத்திற் கண் இந்நற்ெசயதிைய அவற்குைரத் அரசன் ன்னர்ச்
ேசரமாைன ங்ெகாண் ெசன் இ ெப ேவந்தைர ம் நட்பாளராக்கி அவ்வி வர
குைறைய ம் ஒ ங்ேக நீக்குங் க த்தினராய் வ கின்றார்.
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மற் , சிைறக்ேகாட்டத்தி
வ ந் வதி ம் உயிர் றத்த

ந் அய ஞ் ேசரமான் தான் அந்நிைலயி
யர்வாமன்ேறா ெவன்ெறண்ணி

ந்

ஆறாங்களம்
மன

கித்

ன் ற்றனன். இன்னணந்

ன் ற்

அாிதிற் ெபா

ேபாக்குஞ்

ேசரமான், வழிநாண் ற்பகற்ேபாழ்தில் தண்ணீர் ேவட்ைகமீ ரப்,
ெபா க்கலாற்றா சிைறக் ேகாட்டங்காவலைர விளித் த் தான்றன் ஏவலைரப்
பணிக்குமா ேபாலப் ப கு நீர் ெகாணர்மிெனனப் பணித்தனன், அவ்வா

பணிப்பக்

ேகட்ட காவலர், உடேன ெசல்லாராய்ச் சிறி காலந் தாழ்த் ச் ெசன் ெந ேநரங்
கழிந்த பின்னர் ஒ வன் ெகாஞ்சந் தண்ணீைரச் ேசரமான் ப குமா மிக்க
ஏக்க த்தத்ேதா நின் ஒ ைகயால் நீட் னான். அங்ஙனம் அவன் நீட் ய
நீர்க்கலத்ைதச் ேசரமான் ைகக்ெகாண்டானல்லன். உடேன ேகாட்டங் காவலன்
ெவகுண் வரம் கடந் மன்னவைன நைகயா னான்; பின்னர் அந்நீர்க் கலத்ைதச்
ேசரமா ன கிேலேய ைவத் தகன்றனன். அவன் அகன்றபின்னர்ச் ேசரமான் மானேம
யிாி ம் மாண் ைடத்தாெமன மதித் அந்நீாிைனப் ப காமேல யி ந் உயிர்
றந்தனன். அந்ேதா!*'மானமழிந்தபின் வாழாைம

ன்னினிேத' என்ற லவர் வாக்கும்

ெபாய்ேயா? இதைனக் காவல ெளா வன் அரசர்க் குைரப்பான் ெசன்றனன்.
இைடயிற் சிறி ேபாழ்தி ள் ஆண் அக மகிழ்ச்சிேயா ம் அைடந்த ெபாய்ைகயார்
சிைறக் ேகாட்டம் க்குச் ேசரமான் கைணக்கா
அவைனக் கண்டார், கலங்கினார், க
தம்ைம மறந்தார்; மீட் ம் அறி கூ

ம்ெபாைற கிடந்தவிடம் ெசன்றார்;

ழ்ந்தார்; எ ந்தார், வி ந்தார், அறிவிழந்தார்,
ெய ந்தனர், ேசரமாைன உற்

ேநாக்கினர்,

பற்றித் க்கினர், தம்மார்பம் ஏற்றித் தாக்கினர். அவ்ேவைளயில் ஓேரட் ற்
ெசந்தமிழ்ச் ெசய் ெளான் வைரயப்ெபற் க் கைணக்கா
ம்ெபாைறயின் மார்பிற்
கிடந்த ெவளிப்பட்ட ; அதைன ெய த்தார், ப த்தார், ைகேசார வி த்தார்;
அண்ணல் ேசரமாைன வாாியைணந் ெபாி ம் வாய் வி த் அ தரற்றினார்.
காாியம் மிஞ்சிப்ேபாயிற்ெறன் ணர்ந்த நற்றமிழ்ப் பாவலர் தம நன் மாணாக்கன்
பிாிவிைனயாற்றகில்லா ஆண்ேட சமாதியி
ந் யாக்கைய ழ்த்தனர். அதன்ேமற்
ேசாழ

ஞ் சிைறக்ேகாட்டஞ் ெசன்

ஒ ங்ேக யிறந்

ேசர்ந் , ஆண் ப் லவ ம் மாணாக்க ம்

கிடப்பக்கண் , ேதவி கண்ட தீக்கனவின் பயன் ப த்தவா

ெபாி ம் லம்பினான்; உண்ைம

ணர்ந்

தன் சிைற காவலைரத் ெதழித்தான்,

பழித்தான், சிைறக் ேகாட்டத்ைத யழித்தான். பின்னர்த் தான் அறியா ெசய்த
இப்பாவச் ெசயல்கட் ங் க வாயாகத் ேதவகுலம் பல குயிற்றினான்.
-------------* இனிய நாற்ப

ணர்ந்
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இ ேவ இந்நாடகத்தின் கைதச் சு க்கமாம். இஃ அங்கம் என் ம் ஒ வைக
நாடகச் சாதியின் பாற்ப ம். இதனிலக்கணத்ைத எம நாடகவிய ற் கண் ெகாள்க.
இ யாம் ைனந் ெவளிப்ப த்திவ ம் நாமகள் சிலம்பின்கண் எட்டாம் பரலாம். இத்
ெப ம்பா

ம் அகவல் யாப்பினியன் ள ; சி பான்ைம ஆங்காங்கு ெவண்பா ம்

வி த்தப்பா ம் பிற ம் விரவி வந் ள . இைடயிற் 'களவழிநாற்ப '
னின் ம்
சில பாக்கள் ேமற்ெகாண் ைரக்கப்பட் ள. இஃ இன்னணம் ற் ஞ் ெசய் ளாய்
ந் ளேத ம் பாத்திரங்களின் ஏற்றத்தாழ் க திச் ெசால் விகற்பங்க ம் நைட
ேவ பா க

ம் ஆங்காங்கு காட்டப்பட் ள; ஆத

நல ளதாகுெமன்றற்கண் யாேதார் ஐயப்பா

ன் இ

ந த் க் காட் ம்

மில்ைல. இனிக் களவழி நாற்ப ம்,

"குழவிபிறப்பி ம்" என்ற றப்பாட் ேம இத்தமிழ் நாடகத்திற்கு
உதவி ாிந்தன.
இவ்வங்கத்தின்
ேபார்ெசயல் நீதி ம்;

த

ெலன நின்

தற் களத்தில் ஆன்ம லக்கண ம்; இரண்டாங் களத்திற்
ன்றாங் களத்தில் ெமய் ணர்ந்தாாியல் ம், கைலநல ைடயார்

யாக்ைக நலங்க தாதி த்த

ம், மனநிைறவின் மாட்சி ம்; நான்காங் களத்தில்

கன காட்சியினியல் ம், காரணகாாிய

ைறப்பாட் ன் ெபற்றி ம், கட ளார்

ெசயற்க த் ம்; ஐந்தாங் களத்திற் ெபாிேயாைரப் ேப
ெதா குமா ம், வாழ்க்ைகப்பய

மா ம், கு வினிடத்

ம்; ஆறாங்களத்திற் ெபா ட் ெசல்வத்தி

னின்றியைமயாைம ம், களியாட் ன் தீைம ம், இவ் லக வாழ்க்ைகயின் ேமதக ம்,
யாக்ைகச் சிறப் ம், தற்ெகாைலப் பாவ ம், மானத்தின் மாண் ம், ஆசிாியர்க்கு
மாணாக்கர்பா ள அன் ம், மன ணர்வில் வழிப் பாவமின்ைமக்ேகா ம், பிற ம்
ஓராற்றல் விதி கத்தா ம் மைற கத்தா ம் உதாரண கத்தா ம் காட்டப்பட் ள
பான்ைம அன் ைடயார்க்கு எளிதிற் லப்ப ம்.
தற்கண் இந் ல் மாதந்ேதா ம் ஆங்கில ெமாழியின் அச்சிட் வளிப்ப ம்
கிறித்தவக் கலாசாைலப் பத்திாிைகயின்கட் சிறி சிறிதாகப் பிரசுரமாகி
ெவளிப்ேபாந்த ; அ கண்ட நண்பர் பல ம்
ைனத் தனித் ெவளியிடல்
ேவண் னைமயின் இ ெவளிப்ப வதாயிற் . தம் பத்திாிைகயினின் ம் யாம்
ெபயர்த் அச்சிட் க் ெகாள் ம் உாிைமதந் தவிய அப் பத்திராதிபர் மாட்
வந்தனத் டன் நன்றிபாராட் தைலத் தவிர்த் யாம்ேவ ெசயக்கடவ
ைகம்மாெறன்ேன? ற் ம் ஆங்கில ெமாழியனின் ெவளிப்ப ம்
அப்பத்திாிைகயின்கண் விலக்ெகன எம் ன் ைல ம் பதிப்பித் எம்ைமப் பல ம்
நன்கு மதிக்குமாறியற்றிய அப்பத்திராதிபர் க ைணத்திறம் ஒ ேபா
ம்
மறக்கற்பால தன் .
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இனி இ

பற்பல ெதாழில் ாிய கால் இைடயிைடக் கிைடத்த அவகாசங்களி-

ெல திய தாக ன் இதன்கண் வ உக்கள் பல ம ந்தி த்த ங்கூ ம்; அற்ேறல்
நல் ைசப் லவராயினார் அைவயிற்ைறத் தி த்தி எம்மீ அ ள் ாிவாராக.
இந் நன் யற்சியின்கண் எம்ைமத் ண் க் கைடேபாகுமட் ம் ேதான்றாத்
ைணயா தவி ாிந் நின்ற எல்லாம்வல்ல
தற் கட ளாய
நடராசப்ெப மாைன மனெமாழிெமய்களிற் ெறா கின்றனம்.
என் ெமங்குைற யாங்கும் பரப் நர்
ன்றி ெயம்மிடஞ் ெசால்லறி மாணவர்
நின் ேவைல நிகழ்த் ந ராயி
மன்ற ெவங்கு மாரவர் வாய்ைமேய.
16-9-1902.
ெசன்ைன.

(2)

வி. ேகா. சூ.

-----குைற - குற்றம். யாங்கும்-எவ்விடத் ம்.

ன்றி - ெந ங்கி. ெசால்லறிமாணவர் –

ல் பயி ம் மாணாக்கர். நின் நிகழ்த் நர்எனக் கூட் க. மன்ற - மிக ம்' ெபாி ம்.
கு மார் - ஆசிாியர். வாய்ைம - உண்ைமயாக. வாய்ைமேய அவர் எம்கு மார் என்க.
--------------

ன்

ைர.

ஆசிாியர் இந்நாடகத்திைன இயற் தற்குக் 'களவழி நாற்பதி'ைன ம்,
"குழவியிறப்பி ம்" என்ற ெதாடக்கத்த றப்பாட் ைன ேம ஆதாரமாகக் ெகாண்டனர்
என்ப அவர் எ தி ள்ள க ைரயாேன விளங்கும். இந்
ன்கட் குறித் ள்ள
வரலாற்றிைன ேமற்குறித்த இ
ல்க ேமயன்றி ேவ சில ல்க ம் குறிப்பாக
எ த் க் காட் கின்றன. ெசயங்ெகாண்டார் தாம் ெசய்த க ங்கத் ப் பரணியில்,
"களவழிக் கவிைத ெபாய்ைக ைர ெசய்ய தியன் கால்வழித்தைளைய ெவட் யரசிட்ட
பாிசும்"* என்

கூறி ள்ளனர். "இன்ன ளின், ேமதக்க ெபாய்ைக கவிெகாண்

வில்லவைனப் பாதத்தைள விட்ட பார்த்திப

ம்," என்ற

விக்கிரம ேசாழ

லா ம்,

"அணங்கு, ப த் ப் ெபாைறயைனப் ெபாய்ைகக்குப் பண் , ெகா த் க் கள
வழிப்பாக் ெகாண்ேடான்," என்

குேலாத் ங்க ேசாழ

லா ம், " நல்லவன் ெபாய்ைக

களவழி நாற்ப க்கு, வில்லவன் காற்றைளைய விட்டேகான்," என் ' இராசசாச
ேசாழ

லா ம், ";ேசரமான்றன்ன க் கண்

ெபான்ன க் ெகன்பெதன்ன த்திேயா" என்

தைள வி த்தாய் ஏழ்தைள ள்,
ெசாக்கநாதர் தமிழ்வி

ம், "
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ெசய்ைக யாிய களவழிப்பா

ன்ெசய்த ெபாய்ைக ெயா வனாற் ேபாந்தாேமா - ைசய

மைலச்சிைறதீர் வாட்கண்டன் ெவள்ளணி நாள் வாழ்த்திக், ெகாைலச்சிைறதீர்
ேவந் க்குழாம்" என்ற ெதால்காப்பிய நச்சினார்க்கினிய ைர ேமற்ேகாட் ெசய் ள்
ஒன் ம் இச்ெசய்திையக் கூ கின்றன. களவழி நாற்பதின் பைழய உைரயின்
இ தியிற் காணப்ப ம், ' ேசாழன் ெசங்கணா
ெபாைற ம் ேபார்ப் றத் ப் ெபா
ெபாைறையப் பற்றிக்ெகாண்
களம்பா

ம் ேசரமான் கைணக்கா

, உைடந் ழிச் ேசரமான் கைணக்கா

ம்
ம்

ேசாழன் ெசங்கணான் சிைறைவத் ழி, ெபாய்ைகயார்

ெகாண்ட களவழி நாற்ப

ற்றிற் ," என்ற வாக்கியம்

இவ்வரலாற்ைறச் சு க்கமாக ம் ெதளிவாக ம் கூ கின்ற . ஆயி
74-ம் ெசய் ளாகிய, " குழவி யிறப்பி

ன்ற

பிறப்பி

ம் றப்பாட் ,

ம்" என்ற ெதாடக்கத்த

பாவின் இ தியிற் காணப்ப ம், பா ேனார் பாடப்பட்ேடாைரக் குறிக்கும்
பகுதிக்குறிப்பில், " ேசரமான் கைணக்கா
ந்ெபாைற ேசாழன் ெசங்கணாேனா
தி ப்ேபார்ப் றத் ப் ெபா
பற் க்ேகாட்பட் க் குடவாயிற் ேகாட்டத் ச் சிைறயிற்
கிடந் தண்ணீர் தாெவன் ெபறா ெபயர்த் ப் ெபற் க் ைகக்ெகாண்
ந்
உண்ணான் ெசால் த்

ஞ்சிய பாட் " என்

எ தி ள்ள வாக்கியத்தால், ேசரமான்

கைணக்கா
ம்ெபாைற சிைற
ெபற்றைம ைகறப்படாதேதா ' ஞ்சிய என்ற
ெசால்லால் அவனிறந்தான் என்ப ம் லனாகின்ற . இதைன ஆதராமாகக்
ெகாண்ேட மானவிஜய ஆசிாிய ம் கைணக்கா
ம் ெபாைற உயிர் நீத்தைமையேய
கூறினார்.
---------* "ெவட் யரசிட்ட வவ

ம்" பாடேபதம்.

அங்ஙனெமனில், களவழிபா ச் சிைற
சமாதானமாகச் சிைற
பகுதிைய ம், ஒ வா

ெபற்ற ம் உண்
ெபா த்திேய தம

ெபற்ற

ெபாய்ேயா என்பார்க்குச்

அவன்

ஞ்சிய ம் உண் , என்றிரண்

நாடகக் கைதைய ஆசிாியர் அைமத்தனர்.

இ நிற்கத், தமிழ் நாவலர் சாிைதெயன் ம்
ள், "ேசரன் கைணக்கா
ம்ெபாைற ெசங்கணானாற் குணவாயிற் ேகாட்டத் த் தைளப் பட்டேபா
ெபாய்ைகயா க்கு எ திவி த்த பாட் ," என்ற தைலப்பின் கீழ் ேமற்குறித்த "குழவி
யிறப்பி

ம்," என்ற றப்பாட் க் காணப்ப வேதா , அதன்கீழ், "இ ேகட் ப்

ெபாய்ைகயார் களவழி நாற்ப பாடச் ெசங்கணான் சிைறவிட் அரசளித்தான்," என்ற
வாக்கிய ம் காணப்ப கின்ற . இ
றநா ற்றிற் கண்ட குறிப்ேபா மா ப வ
ெவளிப்பைடயாகத் ெதாிகிற .
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இனிச், ேசாழன் ெசங்கணாேனா

ெபா

பற் க் ேகாட்பட் ச் சிைறயின்கண் நீர்

ெபறா
ஞ்சிய கைணக்கா
ம்ெபாைற ேவ என் ம், களவழி நாற்பதாற் சிைற
ெபற் அரசுாிைம எய்தியவன் இன்னவன் வழித்ேதான்றலாகிய மற்ெற
கைணக்கா
எ ப

ம்ெபாைற ெயன் ம்,

மாடஞ்சைமத்த'

ன்னவெனா

ெபா தவன் 'எண்ேடாளீசற்கு

தற்ெசங்கட் ேசாழெனன் ம், பின்னவெனா

ெபா தவன்

ெபாய்ைகயாரால் களவழி பா ம் கழ்ெபற்ற இரண்டாஞ் ெசங்கட் ேசாழெனன் ம்,
ெபாிய ராணத்திற் ேசக்கிழார் ேகாச்ெசங்கட்ேசாழன் வரலா
"அனபாயன்,

ந்ைதவ ம் குல

தேலாராய

கூ மிடத் ,

தற் ெசங்கணார்" என்

விதந்

பாராட் யேத இதற்குச் சான்ெறன் ம் சிலர் கூ வர். இங்ஙனம், ' ஞ்சிய' என்ற ம்
'சிைற
ெபற் அரெசய்திய ம்' ஒன்றற்ெகான்
இத்தைகய ஆசங்ைகக்கு இடனாகின்ற .
ேமற்கூறியவற்ைற ெயல்லாம்

னித்

ரண்பா ற் க் கிடத்தேல

ேநாக்குமிடத் த் ' ஞ்சய' என்ற ெசாற்கு,

'மயங்கிக்கிடந்த' அல்ல ' ர்ச்சித் ப்ேபான' என்ற ெபா ள் ெகாள்ளின்,
ெவளிப்பைடயில் ரணாகத் ேதான் ம். இவ்வி பகுதிக ம் சிறி ம் இடர்ப்
பா ன்றிப் ெபா ந் ம். " ஞ்சய' என்ற ெசால் இறந்த என்ற ெபா ைளேய மிகுதி ம்
த வதாயி ம் இங்கு ர்ச்சித்த என்ற ெபா ள் ெகாள்ளேவண் ம்,' என் பிரம
மகாமேகாபாத்தியாய தாக்ஷிணாத்ய கலாநிதி உ. ேவ. சாமிநாைதயர் அவர்கள்
(சங்கத்தமி ம் பிற்காலத் தமி ம் பக்கம் 94) கூறிய

மிக ம் ெபா த்த ைடய .

ஈதிங்ஙனமாக ம், மானவிஜய வாசிாியர் கைதயிைன ேவ விதமாக
சாலாேத ெயனின், அற்றன் ; உண்ைம எவ்விதமாயி

த்த

ம், ஆசிாியர் தாெம

வ

நாடகமாதலா ம், நாடகவாசிாியர்கள் தான்
த் க் காட்ட வி ம்பிய
ெபா ளைமதிக் ேகற்பக் கைதயிைன மாற்றிக்ேகாடல் தக்கெதான்றாய
ைனந் ைரயாதலா
அங்கமாதலா

ம், எ த் க்ெகாண்ட நாடகம் அவலச் சுைவத்தாய

ம், அதற்ேகற்பத் தீப்ெபா னி தியாய் ஆ யிாிழத்தல் கூ வ

அைம ைடத்தாதலா

ம், அங்ஙனம் ேகாடற்குத் ' ஞ்சிய' என்ற ெசால்

இடந்தரலா ம், நாடகவாசிாியர் ைறைமயில் ேநாக்கமிடத்
தவறாகா ெதன்ப தாேன ேபாத ம்.
இந்நாடகம் தச பகங்க

ள் ஒன்றாகிய அங்கம் என்

இதனிலக்கணம்,
"அவலச்சுைவத்தா யங்கெமான் ைடத்தாய்க்
கவைலெகாண் மகளிர் கசிந் ள ம ங்க

அன்னார் ெகாண்ட

ம் சாதி ள் அடங்கும்.
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அண்மினர் வாய்வி த் தரற் மாண் பிற்றால்
வாதம் விைளத் வாய்ப்ேபார் காட்
மக்கள் பாத்திரமா வயங்கு வ ேவ
அங்க ெமன்ன அறிதல் ேவண் ம்"
என்

(3)

இவ்வாசிாியர் தாெம திய நாடவியற் சூத்திரத்தா னி

விளங்கும்.

ெபாய்ைகயார் என்ற ெபய ைடய லவர்கள் பலர் இ ந்தனர் என்ப பைழய
ல்களால் ெவளியாகின்ற . களவழி நாற்ப பா யவர் ஒ ெபாய்ைகயார்.
றநா

ற்றில், "ேகாைத மார்பிற் ேகாைதயா

ம், " "நாடெனன்ேகா

ெனன்ேகா"

என்ற ெதாடக்கத்த ெசய் ட்(48, 49)களால் ேசரமான் ேகாக்ேகாைத மார்பைனப்
கழ்ந் பா யவர் ெபாய்ைகயார் என் ெதாிகிற . ெபாய்ைகயார் பா யதாக
நற்றிைணயில்,"ப வா ெனஞ்செமா பல்படரகல" என்ற ெதாடக்கத் ச்
ெசய் ெளான் காணப்ப கிற . நாலாயிர திவ்யப் பிரபந்தத் ள் தற் றி வந்தாதி
பா யவர் ெபாய்ைகயாழ்வார். அைவேய யனிறிப் பதிெனண் கீழ்க்கணக்கி ள்
ஒன்ெறன ெவா சாராராற் ெகாள்ளக்கிடக்கும் 'இன்னிைல' ெயன் ம் ெலான்
ெபாய்ைகயார் ெபயரால் ெவளிவந் ள்ள . இன் ம் யாப்ெப ங்கல வி த்தி
ைரயிற் சில ேமற்ேகாட் ெசய்யிட்கள்ெபாய்ைகயார் வாக்காக எ த் க்
காட்டப்பட் ள்ளன. ேமற்கூறிய எல்லாவற்ைற ம் ெபாய்ைகயார் என்ற
லவெரா வேர பா னாெரன் ம் அவேர தி மால ைமயிற் சிறந்
விளங்கினைமயின் ஆழ்வார் என் அைழக்கப்பட்டாெரன் ம் நற்றிைண ன் கத்
அதன் உைரயாசிாியர் கூறி ள்ளார்.
ஆயி

ம்

நாற்பதாகிய

தற் றி வந்தாதிச் ெசய் ண்ைடக்கும் ஏைனய றநா
ல்களின் நைடக்கும் ெபாி ம் ேவ பா

ஆழ்வார் மறந் ம் றந்ெதாழா மாண்பின ராதலா

ம்,

களவழி

காணக்கிடக்கின்றைமயா

ம்,

தற் றி வந்தாதி இயற்றிய

ெபாய்ைக யாழ்வார் ேவ , ஏைனயவற்ைற இயற்றிய ெபாய்ைகயார் ேவறாவார்
என் ெகாள்வேத அைம ைடத்தாகும். இங்ஙனங் ேகாடேல மகாமேகாபாத்தியாய
சாமிநாைதயர் அவர்க க்கும் க த்ெதன்பைதப் றநா ற் ப் பா ேனார்
வரலாற் க் குறிப்பா லறியாலாம். ெபாய்ைக என்ப தமிழ் நாட் ேமற்றிைசக்
கண்ணேதா ர் என் ம் அங்குப் பிறந்தைமயால் இவர்க்குப் ெபாய்ைகயார் எனப்
ெபயர் வாய்ந்தெதன் ம் கூ வர். இவேர தாம்பா ய "ேகாைதமார்பிற்
ேகாைதயா ம்," என்ற றப்பாட் ள், "கண்ணா ம்ேம கானலர் ெதாண் , யஃெதம்
ேர" என் கூறியா அவர் ேசரைனயைடந்த பின்னர் அவர் தாம் வசித் வந்த
ெதாண் ையத் தம ஊராக்க் கூறினாெரன் ேகாடேல ெபா ந் வதாகும்.
இவ ைடய காலம் ேசாழன் ெசங்கணான் காலேம.
ேசாழன் ெசங்கணான் உைற ாில் அரசு ாிந்த ேசாழ ெளா வன். இவன்
பிறக்கேவண் ய அமயங் கழித் ப்பிறந்தைமயால் சிவந்த கண்கைள ைடயனாயினன்
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என் ம், அதனால் அவ க்குச் ெசங்கணாெனனப் ெபயர் வாய்ந்தெதன ம் ராணம்
கூ ம். இவைனக் ேகாச்ெசங்கட்ேசாழன் என் ங் கூ ப. அ பத்
ன்
நாயன்மார்களில் ஒ வன். இவன் எண்ேடானீசற்கு எ ப மாடங் கட் யவனாக்க்
கூறப்ப த ன் சிவபத்தியிற் சிறந்தவன் என்ப
லப்ப ம். தி மங்ைக மன்னன்
ெபாிய தி ெமாழியில் இவன் சிறப்பித் க் கூறப்பட்
த்த ன் தி மால் பக்தியி ஞ்
சிறந்தவன் என்பதற்குத் தைடயில்ைல. நன்னிலம், அம்பர்

தலான தலங்களில் இவன்

ேகாயில் எ ப்பித்த விவரத்ைதத் ேதவாரப்பதிகங்கள் கூ கின்றன. இவன்,
ேசரமான், ெபாய்ைகயார் ஆகிய இ வர் மாட் மிைழத்த தீைமக்குக் க வாயாகப் பல
தலங்களி ம் ேதவகுல ெம ப்பித்தான் என் இந்நாடகவாசிாியர் தம கைதக்கு
ஏற்பப் ெபா த்திக்ெகாண்ட மிக ம பாராட்டற்பால . இவன் ம மலப் ேபாாிற்
கைணக்கா

ம் ெபாைறைய ெவன்றகப்ப த்திய ெசய்திைய,

"நன்னன் எற்ைற ந ம் ண் அத்தி
ன்ன ங் க ந்திறற் கங்கள் கட்
ெபான்னணி வல்விற் ன் ைற ெயன்றாங்
கன்றவர் குழீஇய அளப்ப ங் கட் ர்ப்
ப ந் படப் பண்ணிப் பைழயன் பட்ெடனக்
கண்ட ேநானா னாகித் திண்டேடர்க்
கைணய னகப்படக் க மலந் தந்த
பிைணயலங் கண்ணிப் ெப ம் ட் ெசன்னி."
என் அகநா ற் ச் ெசய் ட்பகுதி விளக்குகின்ற . இதன்கண் க மலப்
ேபா க்குக் காரண ம் ஒ வா கூறப்பட் ள்ள .
ேசரன பைடத் தைலவர்களாகிய நன்னன் த ேயா டன் ேசாழன் பைடத்
தைலவனாகிய பைழயன் ெபா
அவர்கைள ெவன் அவர்தம் பாசைறைய அழித்த
பின்னர்த் தான் இறந் பட்டனெனன்ப ம் அங்ஙனம் அவன் பட்டைமக்குப்
ெபாறாதவனாகிய ேசாழன் பைடெகா ெசன் க மல ெமன் மிடத்திற் ேசரைன ம்
அவன் ைணயரசர்கைள ம் ெபா
ெவன்ற மன்றிக் கைணக்கா
ம்ெபாைறையக் ைகப்பற்றி ம் மீண்டனன் என்ப ம் ேமற்குறித்த அ களால்
விளங்குகின்றன. ஆயி
பைட த ;

ம், அச்ெசய் ளின் உைரக்குறிப்பில், 'கைணயன் - ேசரன்

ன் ெசான்னவர்க்குப் பிரதானி,' என்

காணப்ப த ன், சிலர்

அச்ெசய் ளிற் குறித்த கைணயன், ேசரமான் கைணக்கா
அவன
என் ம்
அகநா

ேசனாபதிேய என் ம், ேசரமாைனப் பற்றிய
ணிந்

ெகாண்டனர். என்றா

ம்ெபாைறயல்லன்
மற்ேறார் ேபார்க்களத்

ம், இந்நாடகவாசிாியர், ேமற்குறித்த

ற் க் குறிப் ைரையத் த வா , " ஓ ஓ உவம

றழ்வின்றி ெயாத்தேத,

காவிாி நாடன் க மலங் ெகாண்ட நாள்.................. னனாடன், ேமவாைர
பட்டகளத் " என் களவழி நாற்பதில் க மலப் ேபாைரேய ெபாய்ைகயார்
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சிறப்பித் ப் பா யி த்தலா

ம், அக்க மலத்ைதேய " னனாடன் வஞ்சிக்

ேகாவட்டகள" மாகப் பின்ன ம் அவர் கூறலா

ம், களவழி நாற்பதின்பைழய

ைரயின் இ தியிற் காணப்ப ம், "ேசாழன் ெசங்கணா ஞ் ேசரமான் கைணக்கா
ம்ெபாைற ம் ேபார்ப் றத் ப் ெபா
ைடந் ழிச் ேசரமான் கைணக்கா
ம்ெபாைறையப் பற்றிக்ெகாண் ேசாழன் ெசங்கணான் சிைறைவத் ழிப்
ெபாய்ைகயார் களம்பா
வாக்கியத்தால், ெபா
என்

ெகாண்ட களவழி நாற்ப
ைடத்

ெதளிவாக விளங்குதலா

அகநா
ணிந்

ற்றிற் ," என்ற

பற் க்ேகாட்பட்டவன் கைணக்கா

ம்ெபாைறேய

ம், " கைணயகப்படக் க மலந்தந்த" என்ற

ற்ற யிற் குறிக்கப்பட்ட கைணயன், கைணக்கா
ெகாண்டனர்.

ஈண் க் குறித் ள்ள க மலம் என்ப

ம்ெபாைற ெயன்ேற

சீகாழிப்பதிையக் குறிப்ப

அன் ,

ேசரநாட்டகத்த ேதா ர் என்ேற, இந்நாடக வாசிாியர் க தி ள்ளா ெரன்றா ம்,
அ
ம் அதன் ெபயைர ேநாக்குமிடத் ஓர் ண்ணிய ேக்ஷத்திரமாக இ த்தல்
ேவண் ெமன் நிைனத்ேத, தம நாடகத்தில், " தி க்க மலத் ச் ெச க்கணின்
ெவன்றிைய" என அப்பதிைய விேச த் க் கூறி ள்ளார். க மலம் ேசர ைடய நகர்
என்ப , நற்ேறர்க்குட் வன் க மலந் தன்ன அம்மாேமனி" என்ற அகநா
ற களால் விளங்கும்.
கைணக்கா

ற்

ம் ெபாைறையச் சிைறைவத்த இடம் குடவாயிற் ேகாட்டம் என்ப ,

"குழவி யிறப்பி ம்" என்ற றப்பாட் ன் கீழ்க்குறிப்பாற் ெதாியவ கின்ற .
இதைனேய "குணவாயிற் ேகாட்டத் த் தைளப்பட்ட ேபா " என் தமிழ் நாவலர்
சாிைத கூ கின்ற . பண்ைடக் காலத் ப் ெபாிய தைலநகரங்களின் நான்கு
வாயில்களி

ம் றம்ேப ேகாட்டங்கள் அைமக்கப்பட்

ந்தன ெவன்ப ம், அைவ

தத்தம் திைசப்ெபயரான் விேச க்கப்பட் ப் ெபயர் வழங்கப்பட் வந்தன என்ப ம்,
பிற்காலத்தில் அத்தைல நகரங்கள் சிறப்பிழந் குன்றிய காலத் ம் அப் றநகர்க்
ேகாட்டங்கள் அவ்வப் ெபயரான் அைழக்கப்பட் வந்தன ெவன்ப ம்,
அக்ேகாட்டங்கைளச் சூழ்ந் சீ ர்கள் உண்டாகிப் பைழய ேகாட்டங்கள் அழிந்
ேபான காலத் ம் அச்சீ ர்க ம் அக்ேகாட்டங்களின் ெபயைரேய ெபற் வரலாயின
என்ப ம், ஊர்ப்ெபயர் வரலாற்

ைறைய யாராய்ேவார்க்கு* எளிதிற் லனாம்*.

ஆகேவ, குணவாயில் குடவாயிற் ேகாட்டங்கள் இப்ெபா
ெபாிய நகரங்கைளச்
சார்ந்த சீ ர்களாகச் சிலசு* இடங்களிற் காணப் ப
ம் அக்ேகாட்டங்கள் ஆதியில்
ஊர்கைளேய குறித் ள்ளனெவன் அவற்ைற ேத வதிற் பயனில்ைல, எனேவ,
ெவன்ற அரசன் ேதாற் ப் பற் க்ேகாட்பட்ட அரசைனத் தன் ர்க்குக் ெகா வந் *
அவ் ர்க் ேகாட்டத்திற் சிைற ைவத்தனெனன் ெகாள்வ ெபா த்த ைடய
ெதான்றாகும். ஆதலால், றநா

ற்றிற் குடவாயிற் ேகாட்டம் என்ற

ெசங்கணானின்

19
தைலநகராகிய உறந்ைதயம்பதியின் ேமைலவாயிற் றம் ள்ள ேகாட்டெமன்
ெகாண் அதன் கண்ேண கைணக்கா
ம்ெபாைற சிைறயிடப்பட்டனன் என்
நாடக வாசிாியர் கூறிய தவறாகா . ெபாய்ைகயாைர ம் உடன்

இந்

சிைறயிட்டைதப்பற்றி ந்ைத ல்கள் எைவ ம் கூறாவி
ம், நாடகப்
ேபாக்கிற்ேகற்ப இவர் அங்கனம் கூறினாராத ன் அவர் எவ ட ம் ரணினார்
என் கூறற் கிடமில்ைல.
----------* குடவாயில், குடவாசல் என வழங்கெபற் க் கும்பேகாணத்திற்கு ேமற்கி
சீ ைர ம்; குணவாயில் என்ப வஞ்சி நகரத்திற்குக் கீழ்த்திைசயி
தி க்குணவாயில் என் ம் ஊைர ம் குறிக்கும்.
இனிப், 'ேபார்ப் றத் ' என்பதற்குச் சாதரணமாகப் ேபார்க்களத்
கூறலாமாயி
என்
என்

ம், அஃ

அத் ைணச் சிறப் ைடய தன்ெறன்

ள்ள ஒ

ள்ளதாய

என்

ெபா ள்

ெகாண் , ேபார்

ம் ஊாின் றத் எனப் ெபா ள் கூறேல சிறப் ைடத்ெதன் ம், அப்ேபார்
ம் ஊர் ேசாழன ேசனா ரனாகிய பைழயனதாய்ச் ேசாணாட்
ள்ளெதா

நகெரன் ம் சிலர் அபிப்பிராயப் ப கின்றனர். " னலம் தவிற் ேபாஒர்க் கிழேவான்,
பைழய ேனாச்சிய ேவல்", என்

அகநா

ம், "ெவண்ேகாட்

கிழேவான், பைழயன் ேவல்", என நற்றிைண ம் ேபார் என்

யாைனப் ேபாஒர்க்
ம் ஊர் பைழய

ைடய

நகராய்க்கூ மாயி ம், † ஆண் ச் ெசங்கணாற்கும் ெபாைறயற்கும் ேபார்
நிகழ்ந்ததாகக் கூறவில்ைல.
கக்கட ள் ேகாயில் ெகாண் ள்ள ம் சிதம்பர
சுவாமிகளாற் பாராட்டப் ெபற்ற மான ேபா ர் என்ற ஸ்தலெமான் ண் .
இக்காலத் த் தி ப் ர் என வழங்கப்ப ம் ஊர் ேசரனாட்டதாத ன் அ ேவ
அக்காலத்தில், தி ப்ேபார் என வழங்கப்பட்
த்தல் ேவண் ம் எனச் சிலர்
ஊகிக்கின்றனர். ன்னர்க் குறித் ள்ள அகநா ற் ச் ெசய் ட்பகுதியிற் "பைழயன்
பட்ெடனக் கண்ட
என்

ேநானானாகித் திண்ேடர்க் கைணய னகப்ப டக் க மலந்தந்த,"

பைழயன் ெசய்தி காணப்ப த ன், ஈண் க் குறித்த ேபார் அவ

என்

ணிதற்கு இடமி ப்பி

ம், றநா

ைடய ஊேர

ற்றில்

"வ தார் தாங்கி யமர்மிகல் யாவ ,"(ெசய். 62)
"கணி

கந் ,"(ெசய்.368)

என்ற ெசய் ட்களின் கீழ்க் குறிப் க்களில், 'ேபார்ப் றத் ப்ெபா
காணப்ப ம் இடத்தி

ம், ேபார் என்ப

பைழயன

,’ என்

ஊேர என் ெகாள்

தற்கு இடஞ்

சிறி மில்லாைமயால், "ேபார்ப் றத் ப் ெபா தல்" என் ஞ் ெசாற்ெறாடர்க்கு ேவ
ெபா ள் ேகாடேல அைம ைடத்ெதனத் ேதான் கிற . ேமற்ெசன்ற பைட ம்
எதி ன்றிய பைட ம் தம் ட் கலந் ெபா மிடத்ேத இ திறச் ேசனாதிபதிக க்குத்
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தம் ைடய வன்ைமேதான்றத்தனிேய ெபா
நிற்றைலப் ‘ேபார்ப் றத் ப் ெபா தல்,’
என ன்ைனேயார் குறிப்பித் தி த்தல் கூ ம் எனக் க
கின்ேறன்.
------† 'ேபஎர்க் கிழேவான்' என்ற பாட ம் உண் .
ேசரமான் கைணக்கா
ம்ெபாைற லவர் ெப மானான ெபாய்ைகயாைரத் தன
ஆசிாியனாகக் ெகாண்டேதா அைமயா அவைரத் தன அைவகைளப் லவர்
ெப மானாகப் பாராட் யி ந்தாெனன்ப இந் நாடகத்தாற் லனாம்.
இவன் தன்ேனா பைகத்த வன் என் ஞ் சிற்றரசன பல்ைல பி ங்கித் தன
ெதாண் நகர்க் ேகாட்ைடவாயிற் கதவிற் பல ங்காண அ த்தி ைவத்தி ந்தனன்
என்றெசய்தி நற்றிைணயிற் " ப வர ெனஞ்செமா " என்ற ெசய் ளால் விளங்குகிற .
இக்கவியிைனப் பா யவர் ெபாய்ைகயார். அச்ெசய் ளில், ேசரைனத்
‘ெதறல ந்தாைனப் ெபாைறயன்’ என் குறிப்பித் தி த்தலால், அப்ெபாைறயன்
கைணக்கா
ம்ெபாைறெயன்ேற ெகாண் நற்றிைண ைரயாசிாிய ம்
ெபா ெள தி ள்ளார்கள். றநா ற்றில், "ேகாைத மார்பிற் ேகாைதயா
ெதாடக்கத்த ெசய் ளிற் ெபாய்ைகயார் ெதாண் மன்னனாகச் ேசரமான்

ம்" என்ற

ேகாக்ேகாைத மார்பைனப் பா
ள்ளார். இதனால், ெதாண் ையத்
தைலநகராகக்ெகாண் ேசரமான் ேகாக்ேகாைத மார்ப ம் அவன் பின்னர்ச் ேசரமான்
கைணக்கா
ம்ெபாைற ம் ெபாய்ைகயார் காலத்திேலேய அரசு ாிந்தன ெரன்ப
ெகான்னக்கிடக்கும்.
இனி இந்நாடகத்தின்கண் அைமந் ள்ள பாத்திரர்கனின், குணவிேசடப்
பகுதிகைள ம், கனங்கேடா ங் காணக்கிடக்கும் ெபா ள் விேசடப் பகுதிகைள ம்
லாசிாியேர தம
க ைரயிற் ெசவ்விதாக எ த் க் காட்
ள்ளனர் க்கியமாக
இந்நாடகத்திைனப் ப க்குநர்க்கு, ஆசிாியன் தன் அன் ைடய மாணவன்பாற் காட் ம்
உட யிர் நீங்கும் அளவற்ற ஆதரத்தின் நிைல ம், மாணவ க்குத் தன்மாட்
அ ள்ெசய் ம் ஆசிாியன் பா ள்ள ேபரன்பின் நிைல ம் இத்தன்ைமயினெவன்ப
விளங்காமற் ேபாகா . "குற்றமிலாத் தாைதமக ெவன்ேறார்தங் ேகாண்ம த் க்,
கற்றறிந்த காதல

ங் காத

மாகுநிைல, மற்றறிந்த வாசா

மாணவ

மாமிவர்கட்,

குற்ற விைய ," என்ற ெகாள்ைகைய நன்கு பற்றிய இந் லாசிாியர்தம் இயல்பிைன,
இச்சி நாடகம்பிரதிபிம்பித் காட் கின்ற தன்ைம ெதள்ளிதின் விளங்கும்.
இங்ஙனம்:
ந. பலராம ஐயர்.
அண்ணாமைல நகர், 30-12-31
--
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மான விஜயம்
பாயிரம்.
கட ள் வாழ்த் .
விநாயகர் வணக்கம்.
இன்னிைச ெவண்பா.
காம
சக்கிரத்ைதக் ைகக்ெகா நின் ேறதன
மாமைனக்கூத் தாட் யைகம் மா கத்ெதம் ெபம்மாைன
நா வந் நா நயந் ெதா கு மிஃ
ேதமமிகு

லா கிபர்.

(3)

சுப்பிரமணியர் வணக்கம்
இன்னிைச ெவண்பா
கு குெபயர்க் குன்றங் குைமத்தவ ேவேலான்
ப குகைல ெயல்லாம் பாிந் லகிற் றந்ேதான்
கனிைணத் தாண்மலைர ற் குந் ெநஞ்ேச
க தின ள் ெசய் மவன் காண்.
(ெசய் – 3.) கா –

(4)

தனிைலத் ெதாழிற்ெபயர். காத்தற்ெறாழிைல ைடய சக்கிரம்.

தி மா ன் . காத்தற்ெறாழில் அவர் சக்கிரத்தின் ேமேலற்றப்பட்ட . மாமன் –
தி மால்; உைமயின் உடன் பிறந்தானாத ன். மா கத்
ெப மானாகிய கஜாநநன். உவந்

– மகிழ்ந்

வணங்குேவாம். ஏமம் – இன்பம்; காவ

நயந்

எம்ெபம்மான் – எம

– வி ம்பி, ெதா கு ம் –

மாம். ஆகியர் – ஆகுதற்ெபா ட் , தக்கயாக

சங்கார காலத்தில், தி மாெலறிந்த திகிாிப்பைடைய

ரபத்திரனணிந்த ெவண்டைல

ெகௗவிற்றாக, அதைனப் ெப தற்ெபா ட் த் தி மால் விகடக் கூத்தா ய ஞான் ,
சிாித்த ெவண்டைல வாயினின் ம் கீழ் ழ்ந்த சக்கிரத்ைத, விநாயகர் விைரவிற்ைகக்
ெகாண்டைதக் கண்ட மாேயான், அவர் ன்னர் மீள ம் ெந ம் ெபா
விகட
நடம் ாிந் திகிாிெபற்ற ராண கைதயீண் க் குறித் ள்ள . காஞ்சிப் ராணம்
வி வச்ேசனீசப் படலம் ேநாக்குக.
(ெசய் – 4.) கு குெபயர்க் குன்றம் – கிெரௗஞ்சமைல, குைமத்த – அழித்த. மனத்தாற்
ப கு கைல என்க. கைல –

ல். பாிந்

– அன் ற் . இைணத்தாள் மலர் – உபயபாத
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கமலம்.

ற் குந்

–

ன்னிட் ச் ெசன் . க தின் – சிந்தித்தால். அவன் அ ள்

ெசய் ெமன்க,
நாமகள் வணக்கம்.
ேநாிைச ெவண்பா.
நாமகள் ந் தாட்கு நலங்ெகாள் சிலம்ெபான்
ேதம
ெசந்தமிழிற் ெசய்குதிமாற் -- பாமயிெலந்
நாத்தா னரங்கமா நண்ணி நயந் தி க்
கூத்தா

நிற்குங் குறித் .

(5)

நடராசர் வணக்கம்.
ேநாிைச ெவண்பா.
மான விசயெம மன்னா டகம் லவர்
ேபானக மாகப் கல்கிற்பா -- ஞானச்
சபாபதிப்ேப ாின்பத் தனிப்ெபா ளின் றாைள
யவாவிெநஞ்ச ேமநீ யைட.

(6)

சங்கப் லவர் வணக்கம்.
க வி த்தம்.
உெல ெமன்
யர்தமிழ் வாணைர
யிலகு ெபான்னக ாின்ப ம் ெவஃகலா
வலகில் ேபாைவ யாளைர நல் ைசப்
லவ ைரத்தினம் ேபாற்றி வணங்குவாம்.

(7)

---(ெசய் -5) நாமகள் - வாணி.

ந்தாள் - கமலக் வைனயதாள். நலம் - அழகு. சிலம் -

ரம். ேதம் - இனிைம. பாமயில் - பாவாகிய மயில்; கைலமகள். நாத்தான்: தான் சாாிைய. அரங்கம் - நடனசாைல. குறித் - அ ள் ெசயக்க தி. உ வகவணி.
(ெசய் - 6) மானம் - கு ப்பிறந்தார்க்கு உாியவாய குணங்க ள் தன்ைமயான .
இஃ எஞ்ஞான் ம் தந்நிைலைமயிற் றாழாைம ம் ெதய்வத்தாற் றாழ் வந் ழி உயிர்
வாழாைம மாம். விசயம் - ெவற்றி. மான விசயம் – மானத்தாலைடந்த ெவன்றி,
'வாள்ெவன்றி' ெயன்றாற்ேபால. ன்றா
ம் பய
டன்ெறாக்க ஆற
த்
ெதாைக மாம். மன் - நிைலெபற்ற. ேபானகம் - உண . தனிப்ெபா ள் - பரம்ெபா ள்.
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தம தமிழாசிாியர் ெபயரான் நடராஜப் ெப மாைனக் குறித்த
க தற்பால .

ஈண் க்

(ெசய் - 7)'உலகெமன்ப யர்ந்ேதார் மாட்ேட' என்பதில் உயர்ந்ேதார் இவராவர்
என்பைத விளக்கினார். ெவஃகலா - வி ம்பாத. அலகில் ேபரைவயாளர் - அளவில்லாத
ெப ைம வாய்ந்த சங்கப் லவர். தமி ள்ள அள ம் இவர் இைச நிற்குமாத ன்
நல் ைசெயன விேச த்தனர்.
அைவயடக்கம்.
ேவ .
ெப ம்ெபா ளறிஞர்ெசாற் ேபணி நாெடா
ம ந்தமிழ் தாெமன வவற்றி னன் ண்
ந்தினி தன்னைர யிைறஞ்சும் பண்பிேன
ம ங்கைல யைவயி

க் கடக்கங் கூறெலன்?

(8)

இளிவர ெல ஞ்சுைவக் ெக த் க் காட்ெடனா
ெவளிவ நைகக்கு ன் விளம் காட்ெடனா
ெவளிவ மிதைன மினிதின் ேமற்ெகாள்வார்
ெதளி ட

ற்சுைவ ேத

நாவலர்.

(9)

வஞ்சித் ைற.
ஆதலா னஞ்சைல
நீதியார் ெநஞ்சேம
ேபா வாய் ந்திெகாண்
ேடா வா ேமார்ந்தேரா.

(10)

--------(ெசய் - 8) ெப ம்ேபா ள் வாய்ந்த ெசால்ெலனக் கூட் க. நின்றாங்
குைரப்பி மைம ம். அ ந் அமிழ் - ப கும் அ தம். அன்னர் - அறிஞர். இனி ;
இைறஞ்சும் என்க. கைல - ஈண் க் கைலஞர் ேமற் .
(ெசய் - 9) நைக, இளிவரல் இரண் ம் ெமய்ப்பா கள். "நைகேய ய ைக பிளிவரன்
ம ட்ைக, யச்சம் ெப மிதம் ெவகுளி
ெடன்ப," என்ப
நகுத

வைகெயன், றப்பா ெவட்ேட ெமய்ப்பா

ெதால்காப்பியம். இளிவரல் - இழி . நைக - சிாிப் ; அ

ம், அளேவ சிாித்த

ம், ெப கச் சிாித்தலெமன

வ த்

ன்ெறன்ப. ஈண் க் குறித்த

எள்ளல்பற்றிய நைகயாம்; ேபைதைம பற்றிய மாம். இளிவரல் ெமன்ைம பற்றியதாம்.
சுைவ - இரசம். எ த் க்காட் , காட்

- உதாரணம். ெவளிவ ம் - ேதான் ம்.

ன் -
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தன்ைமயாக. எளிவ ம் – இகழ்ச்சி ெபா ந் ம். இளிவர
சுைவகளாத ன்,

ம், நைக ம்

ற்சுைவ ேத நாவலர் இவற்ைற ம் ேமற்ெகாள்வெரன்றனர்.

ெதளி டன் ேதர்தலாவ , ஐயம், திாி , அறியாைம யின்றி ணர்தல்.
(ெசய் - 10) நீதி - ஒ க்கம். ந்திெகாண்

ஓர்ந்

ஓ வாம் ேபா வாய் என

---------

நாடக பாத்திரங்கள்.
1. ேசரமான் கைணக்கா

ம்ெபாைற : ேசரநாட்டரசன்.

2. ேசாழன் ெசங்கணான் : ேசாணாட்டரசன்.
3. ெபாய்ைகயார் : கைடச்சங்கப் லவ
ம்ெபாைறக்கு ஆசிாியர்.

ெளா வர்; ேசரமான் கைணக்கா

4. இராசமாேதவி : ேசாழன் ெசங்கணான் மைனவி.
5. அறி ைடநங்ைக : இராசமாேதவியின் பார்ப்பனத்ேதாழி.
பிர க்கள், சிைறக்காவலர், ேசவகர்,

தலாயினார்.

நாடக நிகழ்விடம்.
உறந்ைதயம் பதியிற் ேசாழனரண்மைன ம் அதைன ய த் ள சிைறக்
ேகாட்டங்க மாம்.
-------------------------

மான விஜயம் / ஓர் அங்கம்
தற்களம்
இடம்: ேசாழனரண்மைன
காலம்: ெவயின்மாைல
பாத்திரங்கள்: ெசங்கணான், ெபாய்ைகயார், பிர க்கள்
ெசங்கணான்- (ெபாய்ைகயாைர ேநாக்கி)
உலெகலாம் பைடத்த ெவா தனி தல்வன
அலகிலா விைளயாட் டற் த ெமன்ேன
க மலப் ேபாாிற் கான்ெசறி வாைகக்
ெகா மலர்ப் பிைணயல் ெகாண்டவன் யார்ெகால்?
5

எந்தம தாற்றல் சிந்தியான் வந்தனன்
ேசாமா ெனன் ம் ரமார் ேவந்தன்
அறி
ல் கற் ச் ெசறிவ மிக்ெகாள

தலாயினார்

க்க.
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மறப்ேபா ாின்க ணறப்ேபா ெரன்ப
தில்ைலெயன் ணரான் வல்ல ேசரமான்
10. கைணக்கா
ம்ெபாைற ைணக்காவ ன்றி
நிற்ப கண்டெவம் விற்ெபாரல் ரர்
ஒப்ெபனப் பாய்ந்தவன் ெமய் றப் பற்றிக்
ெகாணர்த மதைன ணர்த மவன்பைட
றந்தந் திாியச் சிறந்தன வைக.
------ெவயின்மாைல மாைலயின் ற்கூ , மஞ்சள் ெவயில் கூ யமாைலக்காலம்.
மாைலயின் பிற்கூ இ ண்மாைலயாம்.
வாி 1,

தல்வன -

தல்வ

ைடய.

2. அலகிலா - அளவில்லாத, அளவிட

யா

எனி

மாம், விைளயாட்

- ஈண் ,

எளிதின்
ஞ் ெசயல்; 'சாத்த க்கு ஐங்கலப்பாரஞ் சுமத்தல் விைளயாட் ', என்ற
இடத்திற்ேபால. பைடத்தவாதிய அாிய ெசயல்கைள ம் விைளயாட்டா எளிதின்
த்த ன் 'அற் தெமன்ேன' என்றனன்.
3. க மலம் - ேசாழன் ெசங்கணா

ம் ேசரமான் கைணக் கா

ம்ெபாைற ம்

ெபா த ேபார்களம். கான் - மணம். வாைக – ெவற்றி மாைல; "ேபார்க்களத்
மிக்ேகார்ெச ெவன்ற வாைகயாம்".
4. பிைணயல் - மாைல பிைணக்கப்ப த ன் மாைலக்கு ஆகுெபயர்,
5, ஆற்றல் - வன்ைம. சிந்தியான் - ( ற்ெறச்சம்) சிந்தியாமல்.
7. ெசறி

- அடக்கம். cf. "ெசறி வறிந்

சீர்ைம பயக்கும்" (தி க்குறள் -129).

மீக்ெகாள - மிக. விைனெயச்சம், காரணப் ெபா ட் .
8. மறப்ேபார் பிர

ர த்தம், அறப்ேபார் - த ம த்தம்.

தல்வன்:--(இளநைக ய ம்பி)

15. ஆத ன் ெவற்றி யைடந்ேதாம்.
பிர இரண்டாவன்:-- (மகிழ்ந் )
ேசதெமான் நஞ் ெசம்பைடக் கிைலேய.

(11)

9. உணரான்- ற்ெறச்சம்.
10.

ைணக்காவல்-உற்ற விடத் த ம்

ைணவராகிய ெமய்காப்பாளர்.
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11. விற்ெபாரல்

ரர்- வில்ைலக்ெகாண்

ெபா தைலச் ெசய் ம்

ரர்.

12. ஒய்- விைர க் குறிப் .
14. இாிய-ஓட, ெகட.
16. ெசம்பைட- - ெசவ்விதாகிய பைட.
17. ெவங்கண்யாைன ேபான்ற ேசாழ, என்க. யாைனப்பைடைய ைடய
எனி மாம்.
ெபாய்ைகயார்:--(ெவகுண் )
ெவங்கண் யாைனச் ெசங்கட்ேசாழ!
என்ைனெகா னீ மின்னண ைரத்தைன?
அறப்ேபா ாிைலெயனன் மறப்ேபா வன்றிப்
20. ன்ெபாரல் ாி ம் வன் ைடக் க த்ேதா?
ந்தியி னின்ைன விந்ைத ரனா
மதித்
ேசரமான் வாளா தி ந்தனன்.
மதித்திற ைடைமேயா வஞ்சகத் ெதாழிேலா
யா ெகா னின்பைட ெயம்மிைற ெகாண்ட
25. ேப றீஇப் பிறழ்ந்
பிர

பிதற்றைல, அரேச!

தல்வன்:-- (ெவகுண் )

ேபா ப் ல ர்! ேபா

ம்ேபச்சு

பிர இரண்டாவன்:-- (எ ந் )
காைலக் குைறத்திவர்க் க ஞ்சிைற யி மிேனா.

(12)

ெசங்கணான்:--(அைமந் )
என்னிடத் தன் மன்னிய மதிவலீர்!
-----20. ன்ெபாரல்- இழிந்தேபார். வன் -வ ைம
21. விந்ைத- ரலக்குமி;
23. மதித்திறம்-அறிவினாற்றல்;
24. எம்மிைற -எம

மன்னனாகிய கைணக்கா

ம்ெபாைற
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25. ேப றீஇ- அறிவின்ைம

ற் . பிறழ்ந் - ைறைமதவறி;

27. குைறத் -ெவட் . இவர்க் க ஞ்சிைற இ மின்- இவைரக் க ங்காவ ல்
இ ங்கள். க ஞ்சிைற-Rigorous Imprisonment.
ெகான்ேன ெயான் ங் குைறபடக் கூற ர்;
30, என்ேன யவர ெதண்ணெமன் றறிேவாம்.
இப் ல ேவாைரெயம் ெமய்க்கு வாகக்
ேகாடல் குறித்தியா நா யைடந் ழி
அன்னார் நம்ைம ன்னா தறி
ற்
குாியரல் ேலெமன ைரத்தன ராயி ங்
35 கு ெவன ெவா

ைற க தின மாத ன்

அவைரநாம் வழிபட றவறாக் கடேன.
இ நிற்க, இந்த மதிமிக்க லவர்
அைமய ேநாக்கா ெதைமயிகழ் தந்த
ெபா த்தமில் ெசயேல.
பிர

தல்வன்:- க த்தினி லவர்தாம்

40. என்ன நிைனத்திவ ணின்னன பிதற்றினர்?
ெபாய்ைகயார்:- (அைமந் )
நல் யல் ைடயீர்! நல் யல் ைடயீர்!
இகழ்ச்சி ெமான்ேற கழ்ச்சி ெமான்ேற
இன்ப ன் பங்க ெளல்லா ெமான்ேற;
இன்ப ன் பங்க ெளனக்கில கண்டீர்.
45. என்ற ள்ள ெமான்றி ந் திாியா
ததனாற் கழ்நைர பன்பின் வியத்த ம்
மதனா கழ்நைர ம ண் ெதழித்த ம்
இலேம.
-----------29. ெகான்ேன 30. அவர

எண்ணம் என்ேன என்றறிேவாம், என்க.

32- ேகாடல் குறித்
33. உன்னா
45. திாியா

ணாக, குைறபட- குற்றம் ெபா ந்த.
- ெகாள்

தைலக் க தி.

- மதியா . அறி
- மா படா ;

46. கழ்நர் - ெகாண்டா பவர்.

ல் - ஞான சாஸ்திரம்.

(13)
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47. இகழ்ந்நர் - அவமதிப்பவர். cf. "மாட்சியிற் ெபாாிேயாைர வியந்த
சிறிேயாைர யிகழ்த லதனி

மிலேம" ( றம் 192)

பிர இரண்டாவன்வைக மல
ேபரறி

னிந்த

ைடயார் ேபச

(ைககட்

ெரான் ேம.

வாய் ைதத் க் ெகாள்

(14)

கின்றான்)

ெசங்கணான் - (ைகயைமத் )
50.

னிவைர யிகழி னனிவ ந் தீங்ேக;
ஆத னைமகெவ மன் ைட யீர்காள்!
ெதழித்தல் – அவமதித்தல்;

48.

வைக மலம் - ஆணவம், மாைய, கன்மம்.

ேபாதெமய்ஞ் ஞானப் ல ர்! ஒ ெமாழி:
ன்ைனநா
ம்ப
மிைசக் ெகாண்ெடமக்
கின்னறி
55. உலக
அறி
றைற

ட் மா றிரந்

மிகழ்ந்தனிர்;

ல் பயின்ேறா னலகுசால் கற்பின்
ற் லைமக் க க னல்லெனன்
நின்றனிர்; அஃதிவ ேணற் ைடத்

தன்றாம், யாைவ நன்றா ணர்ந்
ெபாய்ைக யாடாப் ெபாய்ைக யாேர!
60 இந்நா ணந்த மி ம்ேப ராற்றல்
ெமய்ந்நா வல்லீர் ேமதகக் கண்
ரன்ேற? நீவிரஃ தன்றி

நம

ைகயகப் பட்டீர்; ெமய்யாப் ற்றீர்;
உய் மா றில்லீர்: ஓங்கு சிைறக்களத்
65

ற்றீர்; ம்ைம ெயற்ேற யாயி ம்
ேவட்ட ப ெயலா மாட்ட ம் வல்ேலம்.
ந்த நிைலைமையச் சிந்ைத ெசய்ம்மிேனா.

(15)

மிலேம
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------------------------------52. ேபாதம் - அறி .
53.

ன்ைனநாள் -

54. இன்னறி

ற்காலத்தில். அ

மிைசக் ெகாண்

- வணங்கி.

-உயி க்கு இன்பந்த ம் ேபரறி .

55. அலகு சால் கற்பின் - விசாலம் அைமந்த ப ப்பிைன ைடய; அள மிக்க
வித்ைதக

ள்ேள, என் மாம். cf. "அலகுசால் கற்பினறி

ல் கல்லா "

( நால .140);
57. அைற
- அைறந் ; ெசால்
ெபா த்தமாவ

. இவண்-இங்கு; எம்மிடம், ஏற் ைடத்

59. ெபாய் ைகயாடா - ெபாய்ம்ைமயிற் பழகாத ெசாற் பின்வ நிைல யணி.
61. ேமதக - ேமம்பா ற.
63.ெமய் யாப் உற்றீர் - விலங்கிடப்பட்டீர்.;
64. உய் மா

- தப் ம்வழி.

65. ஏற்ேறயாயி
66. ேவட்டப

ம் - எப்ப யானா

ம்.

- வி ம்பிய விதம்.

ெபாய்ைகயார் - (ெவகுண் )
அ ந்தமிழ் நாட் ற் ெபா ந்திய வண்ணேல!
தி ந்திய மதியிலாய்! வ ந்திய சிந்ைதயாய்!
70 அறியைல பலப்பல வைறந்தைன; வாளா
மறியைல; எனா

வாய்ெமாழி யதைன

உய்த் ணர் ெபற்றி
ற்றைன யல்ைல;
ெபாய்த்தி ேவேதா ெபா ந்திற் ெறனாமகிழ்ந்
தந்ேதா ெச க்கினில் வந்ேதா ழ்ந்தைன!
75 என்ைனச் சிைறக்களத் தி ந் ந னீெகாேலா?
------70. வாளா மறியைல -

ணாகக் கவிழ்ந்

ேபாகைல.

71. வாய்ெமாழி - ெமய்ம்ைம ெமாழி.
72. உய்த் ணர் ெபற்றி 73. ெபாய்த்தி

னித்தறி ந் தன்ைம.

- ெபாய்யான அதாவ

74. ெச க்கு - அகங்காரம் வந்
உன்ைனநீ யறியா

ஓ

நிைலயற்ற ெசல்வம். எனா-என்
ழ்ந்தைன - ஓ, இரக்கக் குறிப் .

ைரத்தைன ேபதாய்!

-
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ேராய் நீேய? யாேரன் யாேன?
நிற்கு ெமற்கு ேநர்ந்த ெதாடர்ெபைன?
ற்குறி யறியாத் ேதான்றைல! ேகண்ேமா:
80. யா

ன் சிைறயேலன்; எைனச்சிைறப் ப த்தநீ

தா

ம் வைலயைல; தகாதன பிதற்ேறல்:

யாேன ெயன்ைன யிச்சிைறப் ப த்ேதன்;
ஏேனா ெரான் ெமைனச்ெசய் தாரலர்
ெசய்ய ம் வலரலர் ெமய்யி
பிர

வாேம.

(16)

தல்வன்:-- ( கங்க த் )

85. பித்தமீ ரச் சித்தந் திாிந்
த்தி மயங்கிப் ைரெமாழி ேபச

ம்

வித்ைதச் ெச க்ேகா? ேவந்தைன யிழித் ைர
யா த ெலவைர ய த் க் கற்றீர்?
ெசங்கணான்:--(ைகயைமத் )
நா ப் ேபசுதிர் நாவலர் தம்ைம
90. ெயள்ளி னந்ேதா ேவதம் ப மால்;
உள்ள

ெரான்

ைரக்க

ர்; ெபாிேயார்ப்

பிைழக்க ர்; தீைமயிைழக்க ர்; அைமமிேனா.

(17)

(ெபாய்ைகயாைர ேநாக்கி)
நல் ைசப் லைம நாட் ய ெப ம!
ெதால்ைல ற் கட ற் ைளந்த களிேற!
95. பாவல ேரேற! பண் றக் கூ மின்:
ஓவ ல் சிைறக்களத் ம்ைமயா மிட்ட ம்
ெபாய்ெகாேலா? அம்ம! 'ெபாய்ைக யார்' என
ம்ெபய ாிட்டவர்
(நைகக்கின்றான்)
----------

ண்ணாிவாளேர!

(18)
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78. நிற்கும் எற்கும்--நினக்கும் எனக்கும். ெதாடர் -சம்பந்தம். எைன- என்ைன, யா .
79. ெசாற்குறி-ெசால் ன் க த் . ேதான்றைல--ஐ, ன்னிைல

ணர்த்தி நின்ற .

81. வைலயைல-வல்ைலயல்ைல.;
83. ஏேனார்--பிறர்.
85. மீ

ர-மிக.

88. ைர-குற்றம்.
87. வித்ைதச் ெச க்கு-வித்யாகர்வம். உைரயா தல்-ேபசல்
89. நா - ஆராய்ந் .
90. எள்ளின்-இகழின். ஏதம்ப ம்-குற்ற ண்டாகும்.
91. உள்ள ர்-ேயாசியாமல்.

ற்ெறச்சம்.

92. பிைழக்கல்-அபசாரப் படல். அைமமின்-அடங்குங்கள்.
94. ெதால்ைல

ல்-பைழய சங்க

ல்; ேவத மாம். உ வகவணி. .

98 ஓவல்இல்- நீங்குதல் இல்லாத.
97. 'ெபாய்ைகயார்'-ெபாய்யிைன ெவறாதவர்.
ெபாய்ைகயார்:-(ெவ ப் டன்)
என்ேன நின்மதி! என்ேன நின்மதி!!
100. நீேயா வரசைன நீதி வள்ளைல?
ஏேய ேபதாய்! ஏேய தீதாய்!
ல்லறி வாண்ைமேய ெபா ெளனக் ெகாண்
நல் யல் ண நயமிலா ெயனி ம்
நின்ைனத் ெத ட் த ெலன்
கடனால்.
105. உற் க் காண் நீ பற்றிய ெதனாதி
யாக்ைகேய யன்றிப் பார்க்கு மிடத்
ேவெறான் றிைலேய; நா மிவ்

டலம்

என்ன தன் ;மற் றிைடேய ேபாந்தேதார்
ச்சிேல யன்றி யிச்ைசெகாண் ெடன் ம்
110. ெமச்சிடற் பாற்ேறா? விளம்பாய் ேவந்ேத!
இதைனக் ைகக்ெகாண் ெடைனச்சிைறக் ெகாண்டதாக்
கதெனழ
என் ட

ைரப்பி ங் கட் ைர யாேமா?
ைற மின் யி ராகிய

என்ைனச் சிைறயி னிட்டைன ெகால்ேலா?
115. என்சிைறக் ேகாட்ட ெமன்
என்னிைல யின்

ம் பன்

ட லாமால்
வல் ேகண்ேமா;
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பரந்த பண்பிேனன்; விாிந்த நிைலயிேனன்;
இயற்ைக நன்ைமேயன்; இயற்ைக ெயாளியிேனன்;
அழிெவனக் கில்ைல; இழிெவனக் கில்ைல;
120. அறி மின்ப மார்ந்த ெபற்றிேயன்;
ெசறி சான்ற ெசம்ெபா ளாேவன்
இன்னண மி ந்த ெமய்ந்நிைல தவறித்
தைலயி னிழிந்த தனிமயி ாிையய
-------------------100. அரசைன, வள்ளைல - ஐ,

ன்னிைல குறித்

102. ல்லறிவாண்ைம - ல் ய அறிவிைன

நின்ற .

ைடயனாதல்.

103. நல் யல் - நற்குணம்.
104. ெத ட் தல் - ெதளிவித்தல். உ கடன் - மிக்க கடைம.
105. பற்றிய
108.

- சிைறப்ப த்திய .

ச்சில் - கு ைச; ஒ க்கிட மாம்.

110. ெமச்சிடல் - கழ்தல்.
112. கதன் - கதம், ேகாபம். எ த் ப்ேபா . கட் ைர - ெபா ள் ெபாதிந்த வாசகம்.
115. சிைறக்ேகாட்டம் - சிைறச்சாைல.
116. பன்

வல் - கூ ேவன்.

118. ஒளி - பிரகாசம்; அறி மாம்.
120. ஆர்ந்த - நிைறந்த. ெபற்றி- தன்ைம.
121. ெசறி

- திட்பம். ெசம்ெபா ள் - உண்ைமப்ெபா ள்.

122. ெமய்ந்நிைல - உண்ைம நிைல.
123. cf. "தைலயி னிழிந்த மயிரைனயர் மாந்தர்
நிைலயி னிழிந்தக் கைட" (தி க்குறள்.664)
மானவிஜயம்
என்பழ விைனயா னின்பந் தவிர்த்
125. சாிந் சாம்பிச் சு ங்கி யந்ேதா
ஆணவ மலத்தி னகப்பட் ட வாய்ப்
ேபணியிவ் யாைகயிற் ெபட் ட னி ந்
விைனப்பய கர்ந் தனிப்பட வினிதிற்
காலங் கழித் ேமலங் கு ேவன்.
130. அம்மேவா! அரேச! இம்ைமயி ெனன்னிைல
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இ காண், ஈண் ஃ திங்ஙன மி க்க.
மதியைற ேபாகி மாண்ப ேசாழ!
இத் ைண தா
ய்த் ண ரனிலாய்!
என்பா லறி
லன்பாற் பயி தல்
135. எவ்வைக யிய ம்? ெசவ்வி ெபறச்ெசாலாய்,
ெபாி ம் ெபால்லாய் ேபைதநீ
விாித

மனத்தின் ேவ

ெசங்கணான்:- (சிறி

ன்

நிைனத்திேயா?
வல்

த் )

ெசந்நாப் ல ர்! ெசந்நாப் ல ர்!!
மிகுத் க் கூற ர் பகுத் ணர் வின்றி;
140. அவ்வயி னைமதிர்; கவ்ைவ விைளக்க ர்;
ெபா ள்விளங் கல்லா ம ண்ெமாழிப் ேபச்சு
ேமன்ேமற் ேபசினிர்; ஆன்ம ேபாதம்
ேபா ம் ேபா ம்; ஓதவி ாினிேமல்.
(ேசவகைர ேநாக்கி)
யாாி ேரவலர்! வாாீ ாிங்ஙனம்;
(ேசவகர் வ கின்றனர்.)
145. இவைர மீட் மி மின் சிைறக்களம்;
தவறினி ராயிற் றைலயிழந் திட்டீர்.
ேசவகர் தைலவன் :- ( ற்ேபாந் )
உங்க னாைணைய ெயங்குஞ் ெச
சாமி சித்தேம தாெமஞ் சட்டம்.

த் ேவாம்;

---------------124, பழவிைன - ஸஞ்சிதாதி க மங்கன்.
125, சுாிந் -

க்குண்

சாம்பி - வா

(19)
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127. ேபணி- வி ம்பி. ெபட்ப - மகிழ்ச்சி. 129 அங்கு-

வாய் அவ்விடம். 116.ம்

அ
தல் 129-ம் அ வைர, ஆன்மாவி னிலக்கணஞ் சு க்க மாய் விளக்கப்ெபற்ற நயம்
இன் றற் பால .
132. மதியைறேபாகி-அறிவற்ற மான்ப

மாட்சிைன நீங்கிய.

133. இத் ைண- இவ்வள . உய்த் ணர்உரன் - அறிவிைனச் ெச
வ ைம.
135 இய

த்தி உண ம்

ம் கூ ம்.

137. விாித ம்- பரந் பட்ட
139.மிகுத்

-வரம் கடந் .

140. கவ்ைவ - ன்பம்; பழிச்ெசா

மாம்.

141. ம ள் - மயக்கம்.
142.ஆன்மேபாதம்- ஆத் ம ஞானம்.
143. ஓதவிர்- கூறற்க.
148. சட்டம் - கட்டைள விதி.
(ேசவகர்கள் ெபாய்ைகயாைரப் பற் கின்றனர்.)
ெபாய்ைகயார்:-(அந்நிைலயில்)
யா
150. ேகா

நல்ல! யா

நல்ல!!

நல்லன்; கு க

மன்னவ வாழ்தி மன்னி

நல்லர்.
லகிேன.

[ேசவக ம் ெபாய்ைகயா ம் ேபாகின்றனர்.]
ெசங்கணான்:-(பிர கைள ேநாக்கி)
என்

ைழ யீர்காள்! என்ைனெகா னீவிர்

என் ள மறியீ ாின்னணம் பிதற்றினிர்?
லவைர யாய்ேவன் பலவைக ெமாழிகைளப்
155.ேபசுேவ னாயிேனன் ெபற்றி

ணாீர்

ஏசு ராயினீர்; ஈதிவ ணி க்க.
சற்ேற யாயி
ற் க் ேகட் ேரா
ெத ள்வழி காட் ய ெசந்நாப் லவர்தம்
ெபா ள்ெபாதி கட் ைர? ாிந்

கூ மின்.

(20)
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160. என்ேன யவ ள்ளம்! என்ேன யவர்ெமாழி!
என்ேன யவர்ெசயல்! என்ேன யவர்நிைல!
அன்னார் ட்ப ெமான்னார்க் கஞ்சாத்
திட்ப மறிவி ெனாட்ப ெமன்ெகாேலா!
என்ேன ேபைதேய ெனன்ேன யவைரத்
165.ெதழித்ேத னந்ேதா பழித்ேத னிழித்ேதன்!
ேபாதங் கனிந்த ெபாய்ைக யாேர!
ஏதெமண் ணா மின்ப ளத்திைன
என்ெனன் ைரக்ேகன்! என்ெனன் ைரக்ேகன்!!
இன்

ங் காண்ப

மின்ப

ள்ளேம.

(21)

-(ெமளனம்)
(ேசவகர் தைலவைன ேநாக்கி)
--------150."ேகா நல்லன்; கு க

நல்லர்" எதிர்மைறக் குறிப் . (irony);

151. மிைகபடக் கூறிய மன்னன் ேக
வாழ்த்தினர். மன்னி - நிைலெபற் .

வனாத ன், அவைன வாழ்திெயன இரங்கி

152. உைழயர் - அ கி ப்ேபார்,
153. அறியீர் - அறியீராய்.
154. ஆய்ேவன் - ஆய.

ற்ெறச்சம்.

ற்ெறச்சம்;

155.ெபற்றி - தன்ைம.
158.ெத ள்வழி-ஞான மார்க்கம்.
159. ெபா ள்ெபாதி கட் ைர - உண்ைமப் ெபா ள் நிைறந்த உ திெமாழி. ாிந்
வி ம்பி.
162.

ட்பம் -

ண்ணிய அறி .

163. திட்பம் - மனவ

ைம. ஒட்பம் - பிரகாசம்

165. ெதழித்ேதன் - இகழ்ந்ேதன்.
166. ேபாதம் - அறி .
167. ஏதம் – குற்றம் பிறர் குற்றங்காணாத ம் இன்பம் நிைறந்த மனம்.
169. காண்பன் - காண்ேபன்.
170. ஏவ லான நீ யி ஞ்சிைறக் ேகாட்டம்
ேமவி யாங்குைற காவ லாளர்க்
கிெதன் ணாைண ேபா தி ெகாண்
சற்
ன் ெசன்ற நற்றமிழ்ப் பாவலர்க்
ெகான்
தவ ர் கன்
ளத்ெதா

36

175. சீறி வி மின் ெசவ்விய ைர ங்
கூற ர் உண ங் ெகா க்க ர்
ப க்ைக

நல்க ர் மி க்குற ந மிேனா!'

22

ேசவகர் தைலவன்; வணங்கி
இந்த வாைணைய ெயன்சிர ேமற்ேறன்;
வந்தன னீேதா மன்னர் மன்னவ!
[ேசவகர் தைலவன் ேபாகின்றான்.]
பிர

தல்வன்: வணங்கி

180 எம்பிைழ ெபா த்தி ெயம்மிைற யவேன!
வம் ைரயாக வழங்கின மன்ேற.

23

பிர இரண்டாவன்: வணங்கி
உன்க த் ணரா ைரத்த ெமாழிகைள
நன்குதீங் கறியா நலமி ைரெயன
வி த் நின்ெறைம ய த் க் காத்தி.
ெசங்கணான்: (மனெமாத் )
185 ெபா த்தன ைழயிர்காள்! ெபா த்தனம் ேபாமின்.
ெவ த் ைற ெயான் ம் விளம்ப ாினிேமல்.
[பிர க்கள் ேபாகின்றனர்.]
(தனக்குள்)
இற்ைறஞான் றிரவினில் யாேம ெசன்
ெதற்ெறனப் லவர் ெசயல்கைள யாய் ேம

24
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--------------------------170 இ ஞ்சிைறக் ேகாட்டம்- ெபாிய சிைறச்சாைல
173 என் ஆைண ெகாண்

ேபா தி என மாற் க.

174 உதவ ர் - ெகாடாேத ங்கள். கன் ம்- சினம்மிக்க.
175 ெசவ்விய உைர -இன்ெமாழி.
177 மி க்கு-ெப மிதம் இ மாப் .
181 வம் ைர-

ண்ேபச்சு. அன் , ஏ- அைச.

183 நலம் இல் உைர- நன்ைமயற்ற ெசால்
186 ெவ த் ைர -அ வ ப் ச் ெசாற்கள்
187 ஞான் - தினம்.
188 ெதற்ெறன- ெதளிவாக. ஆய் ம்- ஆராய்ேவாம்.
(தனக்குட் பா கின்றான்.)
ேபாத ேமெயா

வ ெவனப் ெபா ந்திநின் றவேர

190 ேயதம் வந் ழி ஞ்சிறி ேத
ள் ளிைடயீர்
சீத மாமதி நிகர் கச் ெசவ்விேசர் ல ர்
ெசய்கிேல னினி ந்தஞ் ேசவ

ேசர்ேகா?

(ேபாகின்றான்.)
தற்களம் ற்றிற் .
( ஆகச் ெசய் ள் 25-க்கு: வாி 232)
-----------------

இரண்டாங்களம்
இடம்: சிைறச்சாைல
காலம்: யாமம்
பாத்திரம்: ேசரமான்
ேசரமான்:- (தனக்குள்)
என்ேன லகம்! என்ேன வாழ்க்ைக!
என்ேன யரசியல். என்ேன மன்பைத!
தீைமேய நன்ைமயாத் திாிந் நின்றவிந்

(25)

38
நாமநீ குலகின் ஞாய
5 வல்ல

வழக்ேக நல்ல

ண்ேடா?
வழக்ெகன

நா நடக்குநர் ேப ய ரலேரா?
நீதி மற ேமாதி
ணராப்
ேபைத மாக்கள் ெப கிய லகம்!
ேபரற ெமன்ப

ேபாாி னிைலேயா?

10 ேபாெரனில் வஞ்ச ம் ெபாய் ந் தாேமா?
அ ம் வி யிைனவி த் தறப்ெப ங் கட ேள
பிாிந் ெசன் றைனேயா ேப ற் றைனேயா?
-----------------------ெசய் 25-ேபாதம்-அறி , ஏதம் -இைட

, வந் ழி-உண்டாய விடத் .

உள்ளிைடதல்-உள்ளம் பின்வாங்குதல், மனந்தளர்தல். ெசவ்வி-அழகு ேசர்ேகா ேசர்ேவேனா. கு- தன்ைமெயா ைம விகுதி எதிர்காலங் காட் ற் .
2 அரசு இயல்- அரசாட்சியின் தன்ைம. மன்பைத- சனங்கள்; உயிர்ப் பன்ைம. cf.
"மன்பைத காக்குநின் ைரைம. ( றம்-210);
3. திாிந்

நின்ற-மா பட் ப் ெபா ந்திய.

4. நாமநீர்-அச்சத்ைதச் ெசய் ங் கடல்
5. வல்ல

வழக்கு- ெபாய்வழக்கு

11. வி- நில லகம். அறப் ெப ங் கட ள்- மஹா த மேதவைத.
12 ேப -ேபைதைம, அறிவின்ைம
தீைம ெயா த் ச் ெசம்ைம ேபாற் ங்
ேகாமக ெனன்னக் குல மறத்ேத
15 ெவன்ேறார் கூற்

மன்ேறா பிறழ்ந்த ?

ர ெமன்ப தா ஞ் சூேதா?
தீர ெமன்ப

ெசம்ைமப் பிறழ்ேவா?

(ெமௗனம்)
பாசைற யதனிற் ப த் றங் கியெவைன
ேமாசப் பைடஞர்கண் வா யிரவர்
20 நீசத் ெதாழி ைன நிைனத்த

ளத்தினர்

26

39
வ ெகா பற்றி ந தந் தந்ேதா
ெபாங்கிய ெவகுளிச் ெசங்கணான்
உய்த்

ன்னர்

நின்றனர் ஓேகா! இஃெதன்?

கால்யாப் பிட்டனர் கயவர்கள்,ஐேயா!
25 ேமல்யாப் ெபன்ைனயிம் ேமதினி யின்கண்?
யாெனைன? ேவங்ைகெகா ெல ழ்வ

யாிெகாேலா

ஈன விளி ைட யிச்சிைற ெயய்த?
ஐயேகா! தீேய னவற்றி ங் ெகா ேயன்
ெசய்யேகா லறியாச் சிறிேய ெனன்ெறணிப்
30 ேபா ெமன்ைனயிப் ைழயில்சிைற யிட்
ேமலா ெதன்ெறன வி தாள் கட்கும்
விலங்கு மிட்டனர் மலங்கிய ந்தியர்!
ஓ க் காப்பெனன் ன்னி னார்ெகாேலா
ேந ெமய்

ணரா நீதியில் காவலர்?

35 'இவ்வயி னிற்றி; எவ்விைட

ஞ்ெசேலல்!

என்றவ ராைண யி ற்ேபா தாேதா?
--------------------------13 ஒ த் -கண் த்
14 குல ம் அறம்- ெபா ந்திய நீதி;
15 கூற்

-பகுதி. பிறழ்ந்த -மாறிய .

16 ஆ ம்-மிக்க
17. ெசம்ைம-நீதி, பிறழ் -மா பா .
18 பாசைற- பைட

.

20 நீசத்ெதாழில்- இழிந்தெசயல்.
21 ந தந்

-

ன்பமியற்றி.

23 உய்த் - ெச

த்தி.

24 கால்யாப் - கால் விலங்கு. கயவர்- கீழ்மக்கள்.
25 யாப் - கட் ப்பா , உ தி ேமதினி- மி
26 எ ழ்வ - மிக்கவ . அாி-சிங்கம்.
27 ஈனம் - குைற . இளி - இகழ்ச்சி. எய்த- அைடய
28 அவற்றி

ம் -அக்ெகா

விலங்குகைளக் காட்

29 ெசய்யேகால்- ெசங்ேகான்
39 ைழ-

ைறைம.

வாரம், ஈண் ச் சிற்றைற

ம்.

40
31 ஏலா - ேபாதா

என இ தாள் என்

ைடய இரண்

கால்கள்.

32 மலங்கிய- மயங்கிய
33 கரப்ெபன்- ஒளிேவன். உன்

தல்- நிைனத்தல்.

34 ேந - ஆராய்ந் . ெமய் ணரா நீதி இல் காவலர்- உண்ைம அறியாத
நியாயமார்க்கஞ் ெசல்லாத அரசர்.
35 இன்வயின் நிற்றி- இவ்விடம் நிற்பாய். எவ்விைட ம்-எந்த இட ம். ெசேலல்ெசல்லாதி.
36 ஆைண-கட்டைள.
கன்றின ராைண கடப்ெபேனா! வாழ்
ெபெரெதன ெவண்ணிப் ேபணி ெயாளிப்ெபேனா?
விாிகட லகில்யான் ேவண் வ ெதான்றிைல.
40 உலகி லறமின் ெறாழிந்தேத ெயன்
ந க த் ெதன்ற னல்

மந்

ன ம ப்பேத.

27

(ெமௗனம்)
எல்லா

ணர்ந்த நல்ேலா னாகிய

கட ெளன் பான்மறக் க ைணகாட் னன்ெகால்?
மடைமயாற் றீேயன் வாளா தி வைர
45 யன்
மறந்

ைட யாசான் றன்ன
காலம் வறிேத

ெமாழிகைள

திறந்த ெநறியிற் ெசலவழித் ேதேன.

28

(தனக்குட் பா கின்றான்.)
ஒளியாைன யன்பாிடத் ெதாளியா தாைன
யர்நிலநீர் தீவனிவா னாயி னாைன
யனியாைன யலர்க்குநல் டனியா தாைன
யறிவாைனத் தீைமெநறி யறியா தாைன
50 ெவளியாைன விளங்குெமழில் வ வினாைன
மிளிர யா ளக்ேகாயி ைறகின் றாைனக்
கனியாைன ய ண்மைழெபய் காாி னாைனக்
க

ேவா ாின்ப ளங் காண்பர் தாேம.

இனியாைன நிைனேதா

மினிக்கிற் பாைன

29

41
யிைசயாைன நன்ைமெயா மிைசந்தான் றன்ைனத்
தனியாைன ெயவற்றினின் ந் தனிக்கிற் பாைனத்
தணியாைன ைம டத் தணிந்தான் றன்ைனப்
பனியாைனத் தீைமகண் பனிக்கிற் பாைனப்
பணியாைன யன்பர்ெசாற்குப் பணிந்தான் றன்ைனக்
54. குனியாைன யம்பலத்திற் குனிக்கிற் பாைனக்
குறிக்ெகாண்டா ாின்ப ளங் கூ

வாேர.

(30)

---------------------37 கன்றினர்- சினந்ேதார். வாழ் - இவ் லக வாழ்க்ைக.
39 ேபணி-உயிர் வாழ்தைல வி ம்பி.
41 ந க த் - யரந்த
மனத்ைதக் கிழிப்ப .

ெமண்ணம். நல்

43 மறக்க ைண-சீறியக ைண;

ன்

ளம் அ ப்ப - நன்ைம ெபா ந்திய

த்திச் ெசம்ைமயாக்கும் அ ள்.

44 மடைம- அறிவின்ைம..
46 வறி - பயனின்றி. 47 திறந்த ெநறி- உ தியற்ற தீெநறி.
(ெசய் 29.) ஒளியான்- ேதேஜாமயமானவன். ஒளியாதான்-மைறயாதவன் நிலம் ேநர்
தீ வளி வான்- பி திவி அப் ேத வா ஆகாயெமன் ம் ஐம் தம். அளியான்க ைண
வினன். அவர் -நல்லரல்லார், தீேயார்.
அளியாதான்த்தி ெகாடாதவன். அறிவான்-ஞானமயமானவன். அறியாதவன்-ெதாியாத
வன்.ெவளியான்- ஞானாகாச
வினன். மிளிர்- அறி விளக்காய் விளங்கும்
உளக்ேகாயில்- மனமாகிய ஆலயம். கனியான்- ஆநந்த மயமானவன். அ ள் மைழ
ெபய் கார்- க ைண மைழ ெபாழி ம் ேமகம். க
ேவார்- தியானிப்பவர்.
(ெசய் 30) இனியான் -நல்லவன், இன்பஞ் ெசய்பவன், சங்கரன். நிைனயாத ேபாழ்
இனியாதான் என்ற மாம். நிைனேதா ம் இனிக்கிற்பான்- அன்பால்
[ேபாகின்றான்.]
இரண்டாங்களம்

ற்றிற் .

[ஆகச்ெசய் ள் 30-க்கு:வாி-287.]
-----------------

ன்றாங் களம்.
இடம்: சிைறச்சாைல.
காலம்: யாமம்.
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பாத்திரங்கள்: ெபாய்ைகயார்,ெசங்கணான், சிைறகாவலர்.
(ெபாய்ைகயார் உல கின்றனர்; ெசங்கணான் ஓாிடத்
சிைறகாவலன்

மைறந்தி க்கின்றனன்.)

தல்வன்:-- ( ெபாய்ைகயாைரச் சுட் )

அண்ேண! இேதாபார், அ ந்தமிழ்ப் லவன்
மண்ேணா விண்ேணா மதியா ெனான் ம்.
பழித்

மிழித் ம் பார்த்ேதாம் நா ம்;

விழித் ம் பார்த்திலன், அ த்த
5. இன்

ைடயான்,

மவன்குண ெமன்ெனனச் ெசால்ேவன்?

------நிைனப்பவர் உள்ளத்திற் றித்திப்பவன்.
cf. "ெவன் ேள லன் கைளந்தார் ெமய் ண ள்ளந்ேதா ஞ்
ெசன் ேள ய த ற் ம் தி வ ள் ேபாற்றி" (தி விைளயாடல்.)
இைசயான்--கான

பியானவன்; ெமய்ப் கழாளன்; தீைமெயா

ெபா ந்தான்.

இைசந்தான்--ெபா ந்தியவன். தனியான்--ஒப்பற்றவன்; ஏகன்; சர்வாந்தாியாமி மாம்.
தனிக்கிற்பான்--ேவறாய் நிற்பவன்; றேனயி ப்பவன். தணியான் அடக்க
யாேதான். உைம ஊட--உமாேதவி ஊ ய காலத்தில். தணிந்தான்-பணிந்தவன். பனியான்- ந க்கமற்றவன், அசலன்; குளிர்ச்சி வாய்ந்தவன்.
பனிக்கிற்பான்--ந க்கஞ் ெசய்பவன். பணியான்--சர்ப்பங்கைள அணிந்தவன்; பிறைரப்
பணியாதவன். பணிந்தான்--வணங்கினவன். அன்பர்ெசாற்குப் பணிந்தான்-அ யார்க்ெகளியன். குனியான்- -பிறைர வணங்காதவன். அம்பலம்-- சைப.
குனிக்கிற்பான்--நடனஞ் ெசய்பவன். குறிக்ெகாண்டார்--தியானிப்பவர். ெசான்னயம்
ெபா ணயஞ் ெசறிந்த இவ்வி தி த்தாண்டகங்களி ம் ரணணி திக ஞ் ெசவ்வி
ேயார்ந் தின் றற்பால .
2. மண். . . . . . . ஒன் ம்--மண்
ெபா ட்ப த்தான்.

லகாயி

4. அ த்தம்--ெநஞ்சு தி.
ெவறித்

நின்

ேமேல பார்ப்பன்;

குறித்தறி வான்ேபாற் ேகாணி நிற்பன்;
கீேழ குனிவன்,‘ஊேழ’ ெயன்பன்;

ம் விண்

லகாயி

ம் ஒன்ைற ம்
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தாேன ேபசுவன்; தாேன சிாிப்பன்;
10. தாேன குதிப்பன்; தாேன ேயா வன்;
வாய்குவித்
ைகெகாட்

வன்; கால்குவித் தயர்வன்;
யார்ப்பன்; ெமய்தட்

நிற்பன்;

ேபாவன்; வ வன்; நாைவ நீட் வன்;
கண்ைண

வன்; காைதக் ைகயாற்

15. ெபாத் வன்; ெதற் வன்; சித்தங் களிப்பன்;
தாளம் ேபா வன்; நீளங் குைறவன்;
இ ப்பன்; எ வன்; வி ப் ட ேனாக்கி
நடப்பன்; பாட் ப் ப ப்பன் நன்ேற!
சிைறகாவல னிரண்டாவன் :-(இகழ்ந் )
ைபத்தியக் கார

ம் பாட் ப் ப ப்பான்.

20. ைவத்தியஞ் ெசயினவன் வழிக்கு வ வான்.
பித்த

ம் லவ

ம் ெமத்த

இ வ ந் தனிேய யி ந்
இ வ ஞ் சிாிப்பர்; இ வ

ெமாப்பார்;

ேபசுவர் ;
ம வர்.

மிகப்ப ப் ள்ளவன் சுகப்படா னிங்ேக;
25.

க்கப் ப வன், திக்கற் றவன்ேபால்.
கற்றவ ெரல்லாங் கவனியா டம்ைப ;
இற்ற சுவாி ெலப்ப ச் சித்திர
ெம த லாகும்? ப ேத ெய தினால்.
னிமர ேமறி ேநாக்கி நிற்பவன்

30. இனிய காட்சியி ெலல்லாம் மறந்
தன் ைட நிலைம தா ெமண் ணா
கூத்தா

னாலவன், ஆத்தா ! ெசத்தான்.

இவைனப் பித்த ெனன்பதிற் றைடேயன்?
ேநற்

தலா, நீ ம் பார்த்ைதேய ;

35. நீ ஞ் ேசா நிைனயான்; ெபால்லா
--------7. ேகாணி – தைலவைளத் .
8. ஊழ் – விதி.

(31)
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15. ெதற் தல் – கால் மாறி ைவத்

நிற்றல்.

16. நீளம் – உயரம். நீளம் குைறவன் – குன் வன். 31-ம் கவியிற் குறித் ள்ள
ெபாய்ைகயார்தம் ெமய்ப்பா உய்த் ணரற்பால .
24. மிகப்ப ப் ள்ளவன் – ெமத்தப்ப த்தவன்.
25. திக்கற்றவன் – ஆதரவில்லாேதான்.
27. இற்றசுவர் – இ ந்த சுவர்.
30. இனிய காட்சி – கண்
32. ஆத்தா

க்கினிய காட்சி.

– வியப் க் குறிப் .

ண னிவன்றான் ; விடடா ;
ஊ

ண்

றங்குேவாம் ஓ வா உடேன.

ெபாய்ைகயார் :- (சிறி

நின்

தமக்குள்)

உலேக ேபார்க்களம் ; உற்ற மாந்தேர
பலதிறப் பட் ம் பாழ்ம்ேபார் ெசய்குநர் ;
40. வாழ்க்ைகேயா ேபார்த்ெதாழில் ; பாழ்க்ைகேயா மக்கள்
ஒ வைர ெயா வர் ெவகு றத் தாக்கி
இ வ ெமாழிவர் என்ைனெகா லவர்மதி !
(உல கின்றனர்.)
(தி ம்பித் தமக்குள் )
தனக்ெகன வாழாப் பிறர்க்குாி யாளன்
மனக்கனி ேவா ம் வாய்மலர்ந்த் த ளிய
45. அ ளற மறித்தார் ம ள

காட்சியர்;

அறியாப் ேபைதக ளாித ெலன் ெகால்?
ேபைதய ராயி ேமாதித் ெத
தல்
கடேன யன்ேறா ?மடேனாய் தீர்ந்தார்
அன்னார்த் ெத ட்ட
இன்னார் மாட்

மறேன யன்ேறா ?

மின்ன ள் ாிந்

நன்னயஞ் ெசயேல நல்ேலா ாியற்ைக ;
ஆத னிவ் ரரசைனத் ெத ட் தல்

(32)
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தீதி லாதேதார் ெசய்கட னாமால் .
(உல கின்றனர்.)
----------39. திறம்-வைக.40. வாழ்க்ைக-உலக வாழ்க்ைக. பாழ்க்கு-ஐேயா எனப் பிாிக்க.
41. ெவ

ற-அஞ்ச.

43- தனக்ெகன வாழா பிறர்க்குாியாளன்- தான் சீவித்தி த்தல் தனக்ெகன்
க தாமல் பிறர்க்ேக உாியைம ண் ெடா குபவன்.
cf. " தனக்ெகன் ெறான்றா
ள்ளான் பிறர்க்ேக
திகி குழந்தான்" (குண்டேகசி.)
45-அ ளறம்-அ ளாகிய அறம்; கா ணியம்;தயா த மம்.
cf. "தனக்ெகன வாழாப் பிறர்க்குாி யாளன்
இன்பச் ெசல்வி மந்பைத எய்த,
அ ளறம் ண்ட ெவா ெப ம்

ட்ைகயின்"

(மணிேமகைல.5-73-75.)
ம ள் அ காட்சி-மயக்கம் நீங்கிய ெமய்யறி .
47. ெத

தல்-அறிதல்.

48. மடேனாய்-அறிவின்ைமயாகிய ேநாய். தீர்ந்தார்-நீங்கியார்.
49.அன்னார்-அவர், ேபைதயர். ெத ட்டல்-அறி

த்தல்.

50. இன்னார்- பைகவர், தீேயா மாம்.
cf. "இன்னா ெசய்தார்க்கு மினியேவ ெசய்யாக்கா
ெலன்ன பயத்தேதா சால் " (தி க்குறள்.)
51. நயம்-இனிைம.
52. இவ் ரரசன்-உறந்ைதமன்னனாகிய ேசாழன் ெசங்கணான். cf. " ஊெரனப் ப வ
ைற ர்." ெத ட் தல்-அறி ெகா த் தல்.
53. ெசய்கடன்-ெசயற்பால கடைம.
ெசங்கணான்:-(உளமகிழ்ந்

தனக்குள்)

என்ேன லவ ெரண்ணம்!
55. தந்ேந ாில்லாத் தைகயின ாிவேர.
ெபாய்ைகயார்:- (வானத்ைத ேநாக்கித் தமக்குள்)
(அ ட்ெப ங் கடேல! ெத ட்ெச ங் குன்ேற!

(33)
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யா

ணர்ந்ேதாய்! யா

உன்ன

மாேனாய்!

வி ெலா சிறி

ைடேயன்;

உன்னின் ேவறேலன்; உன்னிடத்
60. உன்மய மாேனன்; உற்றிேலன்
இன்ப

ள்ேளன்;
ன்பம்;

ளத்திேனன்; என்னியல் பறிந்ேதன்

இனிெயனக் ெகன்குைற? இனிய ெபா ேள!

(34)

(தமக்குட் பா கின்றார்.)
உலகைனத் நிைறந்ெதாளி ெமா ெபா ேள ன்றைனயா
னிலகு யிர் தமக்ெகல்லா மி க்குமிட ெமன் ைரக்ேகா
65. மலரகத்

மணெமன்ன மணியகத்தி ெனாளிெயன்ன

நவரகத்

விளக்ெகன்ன நயந் ைற ம் ெப மாேன.

(35)

உயிர்க்ெகல்லா யிராகு ெபா ெபா ேள யிவ் லகிற்
ெசயிர்க்ெகல்லா
க வித் தீவிைன தந் தைனெயன்ப
ரயிர்க்கின்ற ந்தியினா ராங்க நீ தந்திைலயாற்
70.

யர்க்கு த லவ்வவர்தந் ெதாடர்பிறனிச் சித்தமன்ேறா?

(36)

(உல கின்றனர்.)
ெசங்கணான்:- (மனமிரங்கித் தனக்குள்)
பாவலர் கட ட் பத்தி

ெமன்ெகாேலா!

ஆவ ற் ெசன்றிவ ரைணேகா?
காவ

நின்றிவர்க் க

நீப்பேல.

(37)

------55. தைகயினர் – ெப ைம ைடயார்.
56. ெத ள் – ஞானம்.
57. யா

ணர்ந்ேதான் – ஸர்வ ஞன். யா மாேனான் – ஸர்வன்.

58 – 60. ஆன்ம தத் வம் விளக்கின.
61. என்னியல் – ஆன்மலக்கணம்.
(ெசய்–35.) உைரக்ேகா – ெசால்

ேவேனா. நலர் – நல்ேலார். அறிஞர். அகத்

விளக்கு – ஞானதீபம். பின்னிரண்ட கள் கட ளின் அத் வித நிைல விளக்கின.
(ெசய் – 36) உயிர்க்ெகல்லா யிர் – அந்தராத் மா. ெசயிர் – குற்றம். உ
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க வி – ெப ங்காரணம். அயிர்க்கின்ற ந்தியினார் – ஐய வறிவிைன

ைடயார்.

தல் – காரணம். அவ்வவர்தம் – அவரவ ைடய. ெதாடர்பில் – சம்பந்தமில்லாத
தனிச்சித்தம் – ஒன்றியானமனம்
Cf. "நிைலயில்லாத் தீவிைன

நீதந்த தன்ேற" (கம் – ரா.)

71. பாவலர் – கவிஞர். கட ட் பத்தி – கட ண்மாட் ள்ள அன் .
72. இவர் அைணேகா – இவைர அைணேவேனா.
73. காவ ன் நின்
க

இவர்க்

நீப்பல் – சிைறயினின் ம் இவைர விைரவின் நீக்குேவன்.

ெபாய்ைகயார்:- (தைரைய ேநாக்கித் தமக்குள்)
உலகநற் றாேய! உலகநற் றாேய!!
75. உன்மகார் தம் ெளா வேன னந்ேதா!
இ கா நின்னி ெனளிதிற் பிாிந்ேத
பதிேதா ேமகிப் பஞ்சைண றங்கிேனன்.
அப்ெபா ெதல்லா ம ேய ற்றன
ெசப்ப ந்

யேர, சிறி மின் பில்ைல; மற்

80. றிப்ெபா ேதாயா னின்ப ெமய்திேனன்.
ஒ ேப ரன்னாய்! உன்றன த ைமத்
தி ம யதனிற் சிறப் ட றங்கும்
ெப ம்ேப

ெபற்ேறன் ; வி ம்ேப ெனதைன ம்.

இன்ேற நன்னாள்; நன்ேற யிந்நாள்.
85. இன்ேற ேபால்க ெவன்ேற யாயி
எைவ ம் ெபற்ேறன் ; நைவ
குைறெயான்

ம்.

மற்ேறன்.

மில்ேலன், தைறெயன்ற னம்ேம!

(இன் டன் தைரயிற் ப க்கின்றார்.)
ெசங்கணான் :- (வியப் டன் தனக்குள்)
இன்பநல்

வி ெனழிற்றமிழ்ப் ல ர்!

ம்மியல் ணேரன், அம்மேவா தீேயன்!
90.

ம்மிற் பிைழத்ேதன், ெநாய்ய பாவிேயன்!
ெசம்ைம தவிர்ந்ேதன், இம்ைமப் பயனிேலன்.
ம்ம யைடந்திர் வல ம் பிைழையப்

(38)
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ேபாக்கி ய் தைலயலாற் ேபாக்குேவ றில்ேலன்.
ைவகைறப் ேபாழ்தில்யான் ெசய்கட னி ேவ.
95. இன்ப நாவலீர்! என்ைன ம்
அன் டன் ேபாற்றி யாதாிப் பீேரா?

(39)

[ேபாகின்றான்,
--------------------74. உலகநற்றாய் – உலகமாகிய நற்றாய். சராசரங்கைள யீன்ெற த்ததாத ன்
உலகிைன நற்றாெயன்றனர்.
75. மகார் – குழந்ைதகள்.
77. பதி – நகரம். அைண – ப க்ைக. 83. ேப

– பாக்கியம்.

86. நைவ – குற்றம்.
87. தைற – தைர. தைரயாகிய என தாேய.
88. இன்பால்
90.

ம்மிற் பிைழத்ேதன் –

91. ெசம்ைம – ந
92.

– அழகிய ஆநந்தஸ்வ பம்.
ம்பாற் றவ

ெசய்ேதன். ெநாய்ய – அற்பமான.

நிைலைம; நல்வழி மாம்.

வல் அ ம்பிைழ – ெசப் தற்காிய தவ .

93. உய்தல் – பிைழத்தல்; தப்பித்தல். ேபாக்கு – வழி.
94. ைவகைற - வி யற்காலம்
ன்றாங்களம்

ற்றிற் .

[ஆகச் ெசய் ள் 39-க்கு: வாி-382.]
-------------

நான்காங்களம்.
இடம்: ேசாழ னரண்மைனயி னந்தப் றம்.
காலம்: நள்ளிர .
பாத்திரங்கள் : இராசமாேதவி, அறி ைட நங்ைக.
(இ வ ந் யில்கின்றனர்.)
இராசமாேதவி :-(ெவ ண் )
அறி ைட நங்காய்! அறி ைட நங்காய்!!
அறி

கலங்கிேனன்; ஆ ள

ைடந்ேதன்;
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உடலம் வியர்த்ேதன்; ஓ வந் ெதைனப்பார்.
(உடல் ந ங்குகின்றாள்.)
அறி ைடநங்ைக :-(விழித்

அ கில் வந் )

என்ைனேயா தாேய! என்ைனேயா ேத !
5. ஏேனா ட
த் ைண ந க்கம்?
இராசமாேதவி :-(சிறி பயந்ெதளிந் )
கனெவான் கண்ேடன், கண்டவக் கண தல்
மனெமான்றி நிற்கும் வ யற் றயர்ந்
வா ேவன் ெவ ண் மயங்கி விழித்ேதன்.
அறி ைடநங்ைக :-(ெந ங்கி)
பா நின்

ளத்ைதப் ப த்திய வக்கன

10. ெவன்ைனேயா? தாேய! எ த் க் கூறாய்.
இராசமாேதவி :-(சிறி

நின் )

'எங்ேகா? ஒ ேப ாிராச்சியம் ேபா ம்;
என்ேகா மா ம் யா ெமா ங்ேக
அங்ேக ெசன் ழி யந்நக ரரசன்
ேதவன் மாக்க ெளண்மர் பாய்ந்
--------நள்ளிர

– ந ராத்திாி.

1. அறி ைட நங்ைக – இராசமாேதவியின் பார்ப்பனத் ேதாழி.
2. ஆ ளம் – லன்கைளச் ெசவ்விதின்

க ம் மனம்.

7. மனம் ஒன்றி நிற்கும் – விடயங்களிற் பரவா
கிடக்கும்.
நிற்கும்-ெபயெரச்சம்.
9. நின்
ன்

மனம் ஒன் பட் ச் சு ங்கிக்

ளத்ைதப் பா ப த்திய எனமாற்றிக் கூட் க, பா ப த்திய –

த்திய ; பா

–

ன்பம்.

11. எங்ேகா – எவ்விட்த்ேதா. ஒ
ணர்த்திற் .
13. அந்நகரரசன் –

ேபாிராச்சியம் – ஈண்

த்தி ரநாதனாகிய சிவைனக் குறிப்பா

த்தி

லைகக் குறிப்பா

ணர்த்திய .
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14.ஏவன் மாக்கள் – சிவகணங்கள் ; எண்மர் – அவர் தைலவர்கள் எண்மர்; பாணன்,
இராவணன், சண்டீசன், நந்தி, பி ங்கி, ஜடாதரன்,
பா கம்பன், சங்குகன்ன்ன். இராவணைன நீக்கி மாவ ையக் கூ வா

ளர்

15. மாவ ெகாண்ெடைம வம்ெமனப் பற்றி
விலங்ெகமக் கிட்டவ் ேவந்தன் ன்னர்க்
கலங்கு ேவைமக் க தி னி த்த ம்
அன்னா ளி வைர யா யிர் ேபாக்கிய
ன்னாப் பழிையச் சுமத்தின ெனந்தைல;
20 அக்குற் றத்தி க் காங்க வாயாத்
தக்கேவ ழாயிரந் தாவில்ெபான் னீத் ச்
சிைற
ெபற் த் தி ம்பினம். இ தான்
நைறயா குழலாய் நான்கண்ட கன .
பைறேபால ெநஞ்சம் படபடக் கின்றேத!

(40)

அறி ைடநங்ைக:-(நைகத் )
25. இதற்ேகா தாேய யித் ைண யச்சம்?
மதிக்ேகா ளாறி மயங்கைல; ேகளாய் :
ப க்குங் கன ம் ப க்கலாக் கன ம்
உண்டைவ தம் ணீ கண்ட கன தான்
எத்தன் ைமத்ேதா? யாமறி ேயமால்.
30. சித்தந் திாிதல் பித் மீ ரல்
உயிர்ப்பன்ன் ைளக் குாியவா றாைம
வயிற்றிட மின்ெறன வாய்மைட ெசறித்தல்
உலர்ந்த ண்ேகாண் மலர்ந்
யி தல்
யாக்ைக ெம
ேசக்ைகக் குைறேவா
----------15. மாவ ெகாண்

– பலாத்காரமாய். வம்-வம்மின். பற்றி-பி த் .

18. அன்னான் – இைறவன். இ வர் – ெபாய்ைகயார், கைணக்கா
19.

ம்ெபாைற.

ன்னாப்பழி – ெபா ந்தாப்பழி.

20. க வாய் – பிராயச்சித்தம்.
21. ஏழாயிரம் – ஏழாயிரந் லாம். தாவில் ெபான் – குற்றமற்ற ெபான்; சாம் நதம்.
ஈத் -அபராதமாகக் ெகா த் . ஈண் , ஏழாயிரம்

லாம்ெபான் ெகா த் ,
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ேகாவிெலான் க்கு
லாம் ெபான்னாக எ ப ேகாயில்கைளப் பின்னர்ச்
ெசங்கணான் நி மித்தைதக் குறிப்பா ணர்த்திய .
22. சிைற

– சிைறநீக்கம்.

23. நைறயா

குழலாய் – ேதன்மணம் கம ங் கூந்தைல ைடயாய்.

24. பைறேபால – பைறய ப்ப ேபால.
25. ேகாளா
மதிக்ேகாளா

– கிரகசாரம்; ஈண் க் கலக்கம் அல்ல

குற்றத்ைத

ணர்த்திற் .

– த்தியின் குற்றம்.

27. ப த்தல் – பயன்றரல்.
30. திாிதல் – மா படல். மீ ரல் – அதிகப் படல்.
31. உயிர்ப் னல் – இரத்தம். உாியவா

– ேவண் யப . (Insufficient circulation of

blood to the brain.)
32. மைட – ேசா . வாயின்கண் என ஏழ

விாிக்க. இனிப் ெபா ந்திய

உண மாம். ெசறித்தல் – நிரப் தல்.
33. உலர்ந்த ஊண் ேகாள் – நீர்ப் பைசயற்ற உணவிைன உண்ணல். மலர்ந்
யி

தல் – மல்லாந்

ப த் றங்குதல்.

34. யாக்ைக ெம

– உட ைளப் . ேசக்ைகக் குைற

குற்றம். ஈரம், உ த்தல்
35.

– ப க்ைககண் உளதாம்

த யன. இடக்கரடக்கிய மாம்.

ன் ம் பலவா யியம் கா ரணத்தால்
ன் ங் கன கள். என்ன ந் ேத !
இக்கனா நிகழ்ச்சிக் ெகய்திய
ெதக்கா ரணேமா? உட்காய், மாேத!

(41)

இராசமாேதவி:-(ெதளி டன்)
எக்கா ரணத்தா

க்கன ெவய்திெனன்?

40. காரணங் காண்டல் க த்தன் ெறனக்கு; மற்
ாிக்கன வதனால் யா ந் தீங்கு
க்ெகைம ந
ேமா? கல்வாய், ேதாழி!
மக்கட் கு வன மாட்சியிற் ெறாிக்கும்
ெமய்க்குறி யலேவா விளம் ங் கன கள்?
45. மன்னிய கட ண் ன்னறி குறியாக்
காட் ந வாகுங் கனெவன
ஏட் னி ெல தி யி ப்ப ம் பிைழேயா?

(42)

52
அறி ைடநங்ைக :-( கஞ்சிவந் )
கன
ல் கண்ட கட் ைர யாளர்
ன ைர திட்ட
ெமாழி யின்கட்
50. ைரெசால வி ம்பி ைரெசய ெலால்ேலன்.
கண்ட கன கண் மண் நம் மாட் ப்
ப க்குறி னவற்ைற விலக்குமா ெறன்ேனா?
நின்னா னிய ேமா ேநர்வன விலக்கல்?
ன்னாட் ெசய்விைன
க்குைற வதனாற்
55. பின்னாள் விலக்கும் ெபற்றிய ளேரா?
என்னா ம்மஃ ெதய்திேய தீ ம்.
உன்னா ெதான்
ைரக்கைல, ேத !
எல்லா மிைறவ ென திய வாெறனச்
ெசால்லா நின்றனர் ெதால்ைல ேயாேர.

(43)

---------30-35. கனவிற் குளவாய காரணங்கள் கூ கின்றனள்.
38. உட்காய் – வ ந்தாய்! மன ைடயாய்; அஞ்சாய்.
43. மாட்சி – சிறப் . ெதாிக்கும் – அறிவிக்கும்.
44. ெமய்க்குறி – உண்ைமயான அறிகுறி. 45. மன்னிய கட ள்-நிைலெபற்ற
தற் கட ள்.
46. காட் ந– காண்பிப்பைவ.
47. ஏ

– சாத்திரம்.

48. கட் ைர – ெமய்ம்ெமாழி.
49.

ெமாழி – பைழய வாசகம்.

50. ைரெசால – குற்றங்கூற. ஒல்ேலன் – மாட்ேடன்.
51. மண்

– மிகுத் . நம்மாட்

52. விலக்குமா
53. இய
54.

– நம்பால். மா

– ஏழ

.

– நீக்கும்விதம்.

ேமா – கூ ேமா. ேநர்வன – சம்பவிப்பைவ.

ன்னாட் ெசய்விைன – பழவிைன.

க்குைற

– ேபரறி .

55. ெபற்றியர் – தன்ைமயார்.
56. என்னா

ம் – எ வாயி

57. உன்னா

– ஆராயா .

58. எ தியவா

ம். எய்திேய – சம்பவித்ேத.

– தைலயிெல தியப .

59. ெதால்ைலேயார்– ன்ேனார்.
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இராசமாேதவி:-( க்கத் டன்)
60. எவ்வள ைரத் ெமன் ளந் ெதளி ஞ்
ெசவ்விெபற் றிலேத ெசந்தமி ழணங்ேக!
அறி ைடநங்ைக:-(சிந்தித் )
ஆ யிர்க் ெகல்லா ம நலங் க திேய
சீ றச் ெசயல்கள் ெசய்யப் ப வன.
எல்லா நன்ைமேய, ெபால்லாங் ெகான்றிைல,
65. கட ள் பைடப்பின் க த்தி

வாமால்.

மடவரால்! சிந்ைத மாழ்கைல;
குராமலர் விராங்குழ

ராசமா ேதவிேய!

(44)

இராசமாேதவி:-(தி ம்பி)
ஆயி ளைம ம், ேமயெவன் பாங்கீ!
அந்நலன் யாெவன ெமய்ந்ெநறி நின்றியாம்
70. உணர்வான்

ய

த ெலாக்குேம யன்ேறா?

அறி ைடநங்ைக :-( ன்

வல்

த் )

வணர் ங் ேகாதாய்! வளெரழிற் ேறாகாய்!
அ
வாகிய ெவா ெப ங் கட ள்
உ நல யிர்கட் ணெராணா வண்ணம்
ெநறிைமயிற் ெசய்வன். ேநர்ந்தறி வாெமன
75.

ய

நர் பலரால்.

வி லந்நலன்

நய ற விளங்கும் ; ந வினில் விளங்கா.
ஆத ற் கனாப்பய னீெதனக் காண்டல்
அாிதாம்; அன்றி ம் ெபாி ம த்த த்
ெதய் ந தம் ெளய்யாைம பற்றிப்
80. பா

பற்பலர் காரண காாிய

----------60. ெசவ்வி – தன்ைம. ெசந்தமிழ் அணங்கு – ெசந்தமிழ் அறிந்த நங்ைக.
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62. அ நலம் – பிறவாற்றாற் ெசயற்காிய நன்ைம.
63. சீர்உற – சிறப் ண்டாக.
64. ெபால்லாங்கு – தீைம.
66. மடவராய் – ெபண்ேண. மடவரல் என்பதன் விளி. மாழ்கைல – மயங்கைல.
67. குரா – மகளிரான் மல ம் மரங்க ள் ஒன் . விராம்- விரா ம், ெபா ந் ம்.
ெசய் ெமெனச்ச ஈற்றய யிர்ெமய் ெகட்ட் .
68. ஆயின்- அங்ஙனெமனில். ேமய – அன் ைடய
69. அந்நலன் – அவ்வித நன்ைமகள். யாெவன – எைவெயன. ெமய்ந்ெநறி நின்
உண்ைம வழியிற் ெபா ந்தி.

–

70. உணர்வான் – உண ம்ப . ஒக்குேம – ெபா ந் ேம.
71. வணர் – ெநறிப் : வைள மாம். ேகாைத – மாைலைய

ைடயான். எழில்வளர்

ேதாகாய் என மாற் க ; ேதாைக – மயில்.
73. உ நலம் – மிக்கநன்ைம. உணெராணா வண்ணம் – அறிய

யாதப .

74. ெநறிைம – கிரமம். ேசர்ந்தறிவாம் – மனம்ெபா ந்தி ஆராய்ேவாம்.
75.

வில் – இ தியில்; அந்நலன் – அந்நன்ைம.

76. நய

ற – ெசம்ைமெபா ந்த.

79. எய் ந – சம்பவிப்பைவ. எய்யாைம – அறியாைம.
80. பா

– உலகிற் ெபா ந்திய.

ைறவகுத் திட் க் கைறெக

ந்திய

ராவார்; அந்ேதா! ஆவா! தவ வர்.
ஒன்
ற் படமற் ெறான் பிற்பட
ன்ன காரணம் பின்ன காாியம்
85. என்பவர் வாதம் ன்பய

ைடத்ேத.

(45)

இராசமாேதவி:-(ெதளிந் )
நன்ெறன் ேறாழீ! ந ந்தமிழ் நங்காய்!
என்ற ள்ள ெமய்திற் றைமதி;
எனி ெமா சார்த் னி
மால்.
அறி ைடநங்ைக:-(ஆேலாசித் )
அற்ேற லாசற் கறி

த் தி ேவாம்,

90. சற்ேற ெபா த்தி, ைதயலர் மணிேய!

(46)
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(கட ைளத்

தித் ப் பா கின்றாள்.)

இைற யிர் யாப்ெபன வியம்
ன் ேம
யைறத ம் ெபா ளைவ யழிவி லாதன
வறிதிெரன் யிர்க க் க ளி னல்கிய
மைற

வாணைன வணங்கி வாழ்த் வாம்.

(47)

95. தைறயினிற் பயின்றி ஞ் சமய ல்களின்
ைறெதா மிலங்கு ந் ய ெசம்ெபா
ளிைறவைன யிர்க்குயி ெரனவி ளங்குநம்
பிைற

ப் ெபாியைனப் ேபணி வாழ்த் வாம்.

(48)

------81.

ைற – கிரமம். கைறெக

– குற்றம் ெபா ந்திய.

82. அந்ேதா! ஆவா! – இரக்கக் குறிப்பிைடச் ெசாற்கள். 85. ன்பயன் – பயனின்ைம.
86. ந ந்தமிழ் நங்காய் – 61-ம் வாி பார்க்க. இதனாேன, தமி ம் அறி ம் ஒன்ெறனக்
ெகாண்டனர் ஆசிாியெரன்ப விளங்கும்.
87. உம்ைம, உடேலயன்றி உள்ள ம் என எச்ச ம்ைமயாய் நின்ற . எய்திற்
ெபா ந்திய .
88. ஒ சார் ஒ

றம்.

ணி –

-

ன்பம்.

89. அற்ேறல் – அங்ஙனமாயின். அறி

த்தி ேவாம் – ெதாிவிப்ேபாம். 90. ைதயலர்

மணி – வாிதாரத்நம்.
(ெசய். – 47.) இைற உயிர் யாப் என – பதி பசு பாசம் என் , இயம் ம்
ல்களாற் ெசால்லப்ப ம்

ன் ேம –

ன் ேம; அைறத ம் ெபா ள் – உண்ைமயானைவ என்

ெசால்லப்ப ம் ெபா ள்களாம்; அைவ அழிவிலாதன;அறிதிர் – அறி ராக; என் ; உயிர்க
க ைணயால் அறி

த்திய; மைற

க்கு – ஆன்மாக்க

க்கு; அ ளின் நல்கிய –

வாணைன – ேவதாந்தத்தில் வாழ்பவைன;

வணங்கி வாழ்த் வாம் – ெமய்யால் வணங்கி வாயால் வாழ்த் ேவாமாக. வாணன்
வாழ்நன். ெமய்வாய்களின் ெசயல் கூறேவ இவற்றிற்கு இன்றியைமயாத மனத்தாற்
சிந்தித்த்க ம் உபலக்கணத்தாற் ெபற்றாம்.
(ெசய். – 48) தைற – தைர; நில லகம்.

ைற – வழி. இலங்கு ம் – விளங்கும்;

ய–

பாிசுத்தமான; ெசம்ெபா ள் – ெமய்ப்ெபா ளாகிய; இைறவைன – எல்லாப்
ெபா ளி

ம் தங்கிய கட ைள ; உயிர்க்குயிெரன – உயி க்கு உயிர்ேபால, அதாவ

அந்தராத் மாவாய் ; விளங்கும் ; நம் பிைற

ப் ெபாியைன – நம

பிைறத் திங்கைள
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யிற்சூ ய ெப மாைன; ேபணி வாழ்த் வாம் – வி ம்பி வாழ்த் ேவமாக.
இைறவன் – சர்வாந்தாியாமி. ெசம்ெபா ள் – அற

மாம்.

Cf. "ெசம்ெபா ள் கண்டார்வாய்ச் ெசால்" (தி க்குறள்.)
பைறயினி

ைசெயனப் பா ற்

வினி

100. னைறெயனச் சுைவெயன நயந் நான்மைற
ைறெபா ளாகிய ெவா வ ைனக்க க்
கைறெக

மிடற்றைனக் க தி வாழ்த் வாம்.

[இ வ ம் ேபாகின்றனர்]
நான்காங்களம்

ற்றிற் .

[ஆகச் ெசய் ள் 49-க்கு: வாி – 485.]
---------------

ஐந்தாங்களம்.
இடம் : ேசாழ னரண்மைன.
காலம் : காைல.
பாத்திரங்கள் : ெசங்கணான், ெபாய்ைகயார்.
(ெபாய்ைகயார் உயர்ந்த்ேதார் இ க்ைகயில் ற்றி க்கின்றனர் ;
ெசங்கணான் அ ேக பணி டன் நிற்கின்றான்.)
ெசங்கணான் :-(மனங்கசிந் )
எந்தைம யா ஞ் ெசந்தமிழ்ப் லேவாய்!
அ ேவ நலஞ்சா
ெவ த் தைனயாய்!
அன் நீர் ெபாழி மானந்த கிேல!
இன்ப ள்ளத் ெதழிற்றவ னிேய!
5. கல்விக் கடேல! ெசல்வக் கு ேவ!
மக்கண் மனப்ெப மாட்சிேசர் நாட்ைட
ெயாக்கச் ெசங்ேகா ேலாச்சியா னரேச!
----------

(49)
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(ெசய். – 49.) ‘பா ற்

வினில் நைறெயனச் சுைன என’ என்ப

பைறயில் இைச ம், பா ற்சுைவ ம்,
அத் விதமாய் நிற்றற்குஉவைம. நயந்

எதிர் நிரனிைத.

வில் நைற ம் நான்மைறயின் கண் இைறவன்
– வி ம்பி. நயந்

உைறெபா ள் எனக்

கூட் க. நான்மைற – நான்கு ேவதங்கள். ஒ வன் – ஏகன். ந க்கைற ெக மிடற்றன் –
விட ண்டதாற் கைறெபா ந்திய க த்திைன ைடயான். விட ண் கண்டங்
க த்த ம் அ யார்க்க ள் ெசயற்ெபா ட்டாத ன், அவைனக் க தி வாழ்வாம்
என்றனன், நனவால் உற்ற்பாலதாய தீங்ைக ம் அவன் அ ளால் அகற்றவல்லான்
என்ப ேநாக்கி.
3. உ வகவணி.
6-7. ஆற்றி ைடய மக்களின் மனமாகிய ெபாிய சிறப் வாய்ந்த நாட்ைட ந
நிைலேயா ெசங்ேகானடாத்தியா மரேச. ஒக்க – பைக, ெநா மல், நட்பினராம்
யாவர்க்கும் ஒப்ப எனேவ பக்ஷபாதமின்றி எனப் ெபா ள் பட்ட .
ெசற்றந் தணிந்ெதைம

ற் க் காத்திேயா!

(50)

[வலம் வந் பா கின்றான்]
மன் யிர்க்குத் தாயாகி வந்த ைனத் தீவிைனேய
10. ெனன்

யி க் கு திெயன ெவண்ணாம

ந்ேதேன!

(51)

ெசறிந்தெபா ட் ெச க்குைடேயன் சிறப் ைடய நின்னியல்ைப
யறிந்தி ந்

மறியாேத னாயிேனன் கு மணிேய!

(52)

கு வ ைம யறியாத ெகா யவ ட் ெகா ேயற்குந்
தி வ ணீ பாவித் ச் சிறி கைடக் கணித்திெகாேலா!
15. உன்ெப ைம

ணராேத

(53)

ளமயங்கிச் ேசாதித்ேத

ெனன் ன்ைம யி ந்தவா ெவன்ைனெகாெலன் ெப மாேன!

(54)

பிைழயைனத் ம் ெபா த் ெமனப் ேபசிநின்றன் க ைணெய
மைழெபாழிய மாட்டாேயன் மலர க்கீ

யிர் றப்ேபன்.

[வணங்குகிறான்]
ெபாய்ைகயார் :-(ெசங்கணாைனெய த்

ஆதனத்தி த்தி)

அறிெவாளி ெபற்றைன, யன் ெகான் ேசாழ!

(55)
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20. ெவ விய ெபா ளினி விைழயைல, ேவந்ேத!
நின்பிைழ ெபா த்ேதன்; இன் ட னி த்தி.
உலக

ன் மட்

னலெமனக் கற்றைன;

அறி
லைனத்ைத மறெவாழித் திட்டைன;
இனிக்குைற யில்ைல நினக்கறி யரேச!
25. உன்ைனச் சிறப்பித் ைரப்பான் ேவண்
ெவள்ைள யாப்பினின் வியந்
ல் ெசய் ேவன்
ெகாள்

தி யதைனக் குற்றமில் ேகாேவ!

(56)

--------8. ெசற்றம் – ேகாபம். தணிந்

– ஆறி

(ெசய். – 51.) உ தி – ஆன்மாவிற்கு நன்ைம பயப்ப .
(ெசய். – 52.) ெசறிந்த – மிக்க. ெபா ட்ெச க்கு – ெசல்வத்தா

ளதாம் அகங்காரம்.

(ெசய். – 53.) ெநா யன ட் ெகா ேயன், "தீயைவ யாைவயி

ஞ் சிறந்த தீயான்"

(கம். ரா.) என் ழிப்ேபால நின்ற . பாவித்
கடாக்ஷிப்பாய்.

– அளித் . கைடக் கணித்தி –

(ெசய். – 54.) ன்ைம – இழி . இ ந்தவா-இ ந்தவா ;
இ ந்தவிதம்.
(ெசய். – 55.) ெபா த் ம் – ெபா த்ேதாம்.
இறந்தகாலப் ெபா ட் .

ம் – தன்ைமப் பன்ைம விகுதி

19. அறிெவாளி – ஞானப்பிரகாசம்.
20. ெவ விய – பயனற்ற. விைழயைல – வி ம்பாேத.
22. மட் வ் – மாத்திரம். ’மட் ல் நலெமன’க் கூட் க் குைறவற்ற நன்ைமெயனப்
ெபா
ைரத்த ெமான் .
23. அற -

ற்றி

ம்.

24. இனி நினக்குக் குைறயில்ைல என மாற் க.
25.உைரப்பான் – உைரக்கும் ெபா ட்

ேவண்

26. ெவள்ைளயாப் – ெவண்பா. வியந்
27. ெகாள்

– வி ம்பி.

– பாராட் , கழ்ந்

தி – அங்கீகாிப்பாய், ெபற் க் ெகாள்வாய்.

ெசங்கணன் :-(கண்ணீர் ெசாாிந் )
எனக்குஞ் சிறப்ேபா? என்ெப மாேன!
மனக்குற் ேறவன் மாண்பினிற் ெசய்த
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30. எனக்குஞ் சிறப்ேபா? இன்றமிழ்ப் லேவாய்!
நின்றி வாயா ெனன்றைனப் கழ்ந்
வாழ்த்திைன ெயன்னிற் பாழ்த்தயா ய்ந்ேதன்!
உயர்ந்ேதன்! அம்ம! மயர்ந்த ல் லறிவிேனன்,
என்ைன ம் க

மந்

ல் யாேதா?

(57)

ெபாய்ைகயார்:-(இளநைகய ம்பி)
35. நன் நின் மாற்றம், ந ந்தமி ழண்ணல்!
இன்றமிழ்ப் பாவலர்க் ெகல்லா ெமா ங்ேக
எய்ப்பினில் ைவப்பா யி க்கு மன்னவ!
ெமய்ப்ெபா ள் கண் நீ ேமதக்கு வாழ்க.
தி க்க மலத் ச் ெச க்கணின் ெவன்றிைய
40.

ளவைக ைனந்

‘களவழி நாற்ப ’ப்

ெபயாின் வ த்ேதன், அயர்வில் ேவந்ேத!

(58)

ெசங்கணன் :-(மகிழ்ந் )
என் யிர்க் கு தி ெயனெவ ந் த ளிய
நல் ைசப் லேவாய்! ெமல் ைச சான்றவந்
ன் பாச்சில

வல்க, கற்றறி

45. ேமலவர் க ம் விந்ைதநா வலேன!
ெபாய்ைகயார்:-(இணங்கி)
இ ந்தைன ேகட் , அ ந்தமி ழரேச!

(59)

(பா கின்றார்.)
---------20. மனக்குற்ேறவல் – மனம் இட்ட குற்ேறவைல. மாண்பினிற் ெசய்த – சிறப் டன்
ெசய்த.
32. பாழ்த்த யான் –

ணனான நான். உய்ந்ேதன் – பிைழத்ேதன்.

33. மயர்ந்த – மயங்கிய.
34. என்ைன ம் – இழி

சிறப் ம்ைம.

37. எய்ப்பினில் ைவப் – ஆபத்தனம்; வ வாய் குைறந்
உதவ ைவத்தி க்கும் ேசமநிதி.

ைகயிைளத்த காலத்தில்
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38. ேமதக்கு – ேமம்பா ற் .
39. க மலம் – ெசங்கணா

ம் கைணக்கா

ம் ெபாைற ம் ெபா த இடம்.

ெச க்கண் – ேபாாினிடத் .
40. உளவைக – ெமய் ைரயாக. களவழி நாற்ப – பதிெனண் கீழ்க்கணக்கி
ஒன் . ேபார்க்களத்ைத வ ணித் ப் பா யதால் இஃதிப் ெபயர்த்தாயிற் .

ள்

40. அயர்வில் – தளர்ச்சியில்லாத.
43. ெமல் ைச சான்ற – ெமல்ேலாைச ெபா ந்திய.
44.

வல்க – கூ க.

45. விந்ைத நாவலன் – ஆச்சாிய வித் வான். வித்யா, வித்ைத, விந்ைதயன
ெம த்தல் விகாரம் ெபற்றெதனி மாம்.
46. இ ந்தைன – இ ந் ,

ற்ெறச்சம்.

*"நாண்ஞாயி ற்ற ெச விற்கு ழ்ந்தவர்
வாண்மாய் கு தி களி ழக்கத்-தாண்மாய்ந்
ற்பக ெலல்லாங் குழம்பாகிப்-பிற்பகற்
50.

ப் த்

களிற் ெக

உம் னனாடன்

றப்பியா ரட்ட களத் ."

(60)

*"கவளங்ெகாள் யாைனயின் ைக ணிக்கப் பட் ப்
பவனஞ் ெசாாித ைபேபாற்-றிவெனாளிய
ெவாண்ெசங் கு தி மி ம் னனாடன்
55. ெகாங்கைர யட்ட களத் ."

(61)

*‘இ சிறக ாீர்க்குப் பரப்பி ெப ைவ
கு திப் பிணங்கவ ந் ேதாற்ற மதிர்விலாச்
சீர் ழாப் பண்ணைமப்பான் ேபான்ற னனாட
ேனராைர யட்ட களத் ."

(62)

---*களவழி நாற்ப .
--------(ெசய். -60) நாள் ஞாயி

உற்ற – வி யற்காைலயில் உண்டான, ெச விற்கு

ழ்ந்தவர் – ேபாாின் கண் இறந் பட்டவ ைடய. வாள் மாய்கு தி – வாள்
அ த் தலாற் ெசாாிந்த கு திைய, களி
மாய்ந்

– கால்களாேல சு ங்கி,

ற்பகல் எல்லாம் குழம்பாகி – பக ன்

ற்பகுதி ெயல்லாம் ேசறாகி, பிற்பகல்
பிற்பகுதியிற் பவளத்

உழக்க – களி கள் உழக்குத னாேல, தாள்
ப் த் களிற் ெக

ளாய் ஆகாய ெவளிெயங்கும் பரந்

உம் – பக ன்

ெசறியாநிற்கும்; னல்
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நாடன் – காவிாியின் நீர்வள ள்ள ேசாழநாட்ைட ைடய ெசங்கணான், தப்பியார்
அட்டகளத் – பைகவைரக் ெகான்ற ேபார்களத்தின்கண்.
களத் க் கு தி மாய்ந் குழம்பாகித் களிற் க உம்என விைன

ெசய்க.

அப்ெபா தலர்ந்த மலைர நாண்மலர் என்றாற்ேபால, நாண்ஞாயி உதய பா விைன
ணர்த்திற் . ஞாயி அ ேதான் ங் காலத்திகு ஆகுெபயர். இனிஞாயி நாள்என
மாற்றிச் சூாியன் உதிக்கும் நாட்ெபா
என் ங் கூறலாம்.
இன்

ம், நாள் – வி யற்காைலயில், ஞாயி ற்ற ெச

காரணமாகிய ேபார் என்பா

– ஞாயிற்றிைன யைடதற்குத்

ளர். Cf. "கதி டல் வழிப்ேபாய்க் கல்

ைழ நின்ேறார்"

(கல்லாடம் – 8.) ெச விற்கு – ேவற் ைம மயக்கம். களி தான் உழக்கக் கு தி
மாய்ந்

என மாற் க. மாய்ந்

– சு ங்கி.

ற்பகல், பிற்பகல் –

ெதாக்க ஆறாம் ேவற் ைமத் ெதாைக. ெக
பவளம். தப்பியார் – தவ

ன் பின்னாகத்

தல் – ெசறிதல்,ெந ங்குதல்.

ப் –

ெசய்ேதார், எனேவ பைகவர்.

(ெசய். – 61.) (ெபாழிப் ைர) னனாடன் ெகாங்கைரக் ெகான்ற
ேபார்க்களத்தின்கண், கவளத்ைதக் ெகாள்

ம் யாைனகள் தம

ைககள்

ணிக்கப்பட் ப் பவளத்ைதச் ெசாாிகின்ற ைபேபால், விளங்காநின்ற ஒளி ைடய
ஒள்ளிய
ெசங்கு திையச் ெசாாியா நிற்கும். கவளம் – அாிசி, க ப் க்கட் , ெநய்
த யவற்ைறக் கலந் உ ண்ைடயாக்கி யாைனக்குத் த ம் உண . யாைனக்
ைகக்குப்ைப ம் ேசாாிக்குப் பவள ம் உவைம. ெகாங்கர் – ெகாங்க நாட் னர்.
cf."ைபெசாாி பவழம் ேபாலப் ப தாழ், ைகெசாாி

திரம் கான் வர் கிழிதா,"

(ெப ங்கைத.53.27.28.)
(ெசய். – 62.) (ெபாழிப் ைர) இரண்

சிறகின்நண்

ள்ள ஈர்க்குக்கைளப் பரப்பிக்

க குகள் கு தி ேசா ம் பிணங்கைளக் கவர்கின்ற ேதாற்றம், கலக்கமில்லாத
ேவாைசைய ைடய

ழாவிைனப் பண்ணைமப்பாைன ெயாத்த, நீர்வள நாடன்.

பைகவைரக் ெகான்ற ேபார்க்களத் க்கண். சிறகர் – அர் ேபா . சிறகு – இறகுகளின்
ெதாகுதியாகிய பக்கம். எ ைவ – க கு. அதிர்

– கலக்கம்; ந க்கம்.

60. * "ஓடா மறவ
த் மதஞ்ெச க்கிப்
பீ ைட வானர் பிணங்கிய ஞாட்பி ட்
ேகடகத்ேதா டற்ற தடக்ைககள்ெகாண்--ேடா
யிகலவன்வாய்த் ற்றிய ேதாற்ற மயலார்க்குக்
கண்ணா காண்பாாிற் ேறான் ம் னனாட
65. னண்ணாைர யட்ட கனத் ."
"க காவிற் காற் ற் ெறறிய-ெவ பட்

(63)
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ற் ஈற் ேறா மயி னம்ேபா--னாற்றிைச ம்
ேகளி ாிழந்தா ரல பேவ ெசங்கட்
சினமால் ெபா த கனத் ."

(64)

----------* "அதிர வ வேதார் ேநாய்" (தி க்குறள்.) "அதிர்வில் ப ெற க்கி வந் " (க
"அதிராச் சிறப்பின் ம ைர

. 81)

ர்." (சிலப்பதிகாரம். பதிகம்.) பண்ணைமப்பான்

ேதாற்றத்ைதப் பண்ணைமப்பான் என்ற

ஆகுெபயர். ஈர்க்கு –

இறகு. ேநரார் – பைகவர்.
(ெசய். 63.) ன்னாடன் நண்ணாைர அட்டகளத்

– காவிாி நீர்வள நாடன்

பைகவைரக் ெகான்ற ேபார்க்களத்தின் கண்ேண, ஓடா மறவர் – ேபாாில்
ேயாடாத ர்ர், ெவகுண்

கு காட்

– ேகாபித் , மதம் ெச க்கி – களிப் மிக்கு, பீ

வாளர் – ெப ைம வாய்ந்த வாளிைன ைடயராய், பிணங்கிய ஞாட்பி

உைட
ள் –

மா பட்ட ேபாாினிடத் , இகலன் – நாி, ேகடகத்ேதா அற்ற தடக்ைக வாய்
ற்றிக்ெகாண் ஓ ய ேதாற்றம் - பாிைசேயா அ ந்த ெபாிய ைகயிைன வாயின்
கட் கவ்விக்ெகாண்

ஓ ய ேதாற்றம், அயலார்க்கு – பக்க

காண்பாாில் ேதான் ம் – கண்ணா

காண்பார்ேபாலத் ேதான்றாநிற்கும்.

மதம்-களிப் , மகிழ்ச்சி. ேபார்ெபறின்
க

ள்ளார்க்கு, கண்ணா

ர்ர் மகிழ்தல் இயல் . (cf. ேபாெரனிற்

ம் ைனகழன் மறவர் ( றம். 31). ெச க்குதல் – மிகுதல். பிணங்குதல் –

மா படல், ெபா தல். ேகடகம் – பாிைச (Shield) காண்பார் – காட் வார்
எனப்ெபா ள் கூ வா
ளர்.
Cf. "அற்றேதார் ேகட கக்ைக கவ்விய காிகண் நணா
பற்றிய குறளி ெசல்ண டன் கம் பார்த்த ேபா ம்."
(ேம மந்தர. பல. 17.)
(ெசய். – 64.) (ெபாழிப் ைர) மிகுந்த ேசாைலயின்கண் காற்
ெவ விச் சிதறித் தனித்தனியாக ேவா ம் மயி ன
கண்

மிக்கு

சுதலான்

கூட்டம்ேபால, நான்கு திக்கின்

ம் ெகா நைர யிழந்த மாதர் சுழலா நிற்பர்; சினத்தாற் சிவந்த கண்ைண ைடய

ேசாழன் ெபா த ேபார்க்களத்தின்கண். க
வாசைன மாம். உற்

– மிகுதிப் ெபா ள்ப ம் உாிச்ெசால். க

– மிகுதிப் ெபா ள தாகிய உ

என்

ம் உாிச்ெசால்ல யாகப்

பிறந்த விைனெயச்சம். ெவ படல் – சித தல். அலம ப- அலமா என்
பகுதிய யாகப் பிறந்த பகர ற் ப் பலர்பால்

ம்
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◌ிைன ற் ; ப விகுதி எதிர்காலங் காட் ய . ெசங்கட் சினமால் – சினத்ைத ைடய
ெசங்கட் ேசாழன் என மாம். மால் என்ப ேசாழர்க்குப் ெபயர். தி மா ன்கூறாகிய
இராமன் வம்சத்ைதச்ேசர்ந்ேதாராத ன், இப்ெபயர் ெபற்றனர். (cf. ெப ம்பா. 29, 30.)
*களவழி நாற்ப .
70. * "ைமயின்மா ேமனி நிலெமன் நல்லவன்
ெசய்ய ேபார்த்தான்ேபாற் ெசவ்ெவன்றான்-ெபாய் தீர்ந்த
ந்தார் ரசிற் ெபா
ன னீர்நாடன்
காய்ந்தாைர யட்ட களத் ."
* " ஒஒ

வம

(65)

றழ்வின்றி ெயாத்த்ேத

75. காவிாி நாடன் க மலங் ெகாண்டநாண்
மா ைதப்ப மாற்றார் குைடெயலாங் கீழ்ேமலா
யா ைத காளாம்பி ேபான்ற னனாடன்
ேமவாைர பட்ட களத் ."

(66)

* "ேவனிறத் திங்க வயவரா ேல ண்
80. கானிலங் ெகாள்ளா கலங்கிச் ெசவிசாய்த்
மாநிலங் கூ மைறேகட்ப ேபான்றனேவ
பாடா ாி
ரசிற் பாய் ன னீர்நாடன்
கூடாைர யட்ட களத் "

(67)

--------(ெசய். – 65.) ைம இல் மா ேமனி – குற்றம் இல்லாத அழகியேமனிைய
நிலெமன்

ம் நல்லாள் –

மியாகிய ெபண், ெசய்ய

ைடய,

ேபார்த்தான்ேபால் – சிவந்த

ேபார்ைவையத் தன்ேமற் ேபார்த்தான்ேபால, ெசவ்ெவன்றான் – ெசந்நிறந் ேதான்றக்
காட் னாள்; ெபாய்தீர்ந்த-ெபாய்ையச் ெசால்
ரசின் – அழகிய மாைலயணிந்த

த

ம் ேகட்ட

ரசிைன ைடய, ெபா

ம் விட்ட,

னல் நீர்நாடன் – கைரைய

ேமா ம் அைல சும் காவிாி நீர்வளநாடன், காய்ந்தாைர அட்டகளத்
தன்ேமல் வந்த பைகவைரக் ெகான்ற ேபார்க்களத்தின்கண்.
Cf. "

ண்குலாம் வன ைல

ந்தார்

– ெவ ண்

மிேதவி தான், காண்கேலன் க யன

கண்ணினாெலனாச், ேசண்குலாம் கம்பலம் ெசய்யெதான்றினான், மாண்குலாங்
குணத்தினான் மைறத்திட் டாளேரா." (சிக். 2288). பயிர் பச்ெசன்ற , ெவள்ெளன
ெவ

த்த , என்பனேபாலச் ெசந்நிறங் காட் னாெளன்பதற்குச் ெசவ்ெவன்றான்
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என்றனர். ெபாய்தீர்ந்த நாடனஎனச் ேசர்க்க. தாைர ம் ரைச
ைடய நீர்நாடன்
என மாம். ெபாய் தீர்ந்த என்பைதக் காவிாிக்கு அைடயாக்கிப் ெபாய்தீர் நீர் எனக்
கூட்ட

மாம். Cf. " வான்ெபாய்ப் பி

ந் தான்ெபாய்யா, மைலத்தைலய கடற்காவிாி"

(பட் ன. 5, 6.).
(ெசய் - 66.) (ெபாழிப் ைர) காவிாி நீர்வளநாடன், க மல ெமன்ற ஊாிைனக்
ைகக்ெகாண்ட நாளில் அவன் பைகவைரக் ெகான்ற ேபார்க்களத்தின் கண் ரவிகளான்
உைதக்கப்பட்ட மாற்றார் குைடகள்எல்லாம் பசுக்களாற் கீழ்ேமலாய் உைதக்கப்பட்ட
காளாம்பிகைள ெயாத்தன; இவ் வைம கூ மிடத் ஒப் ைம சிறி ம் மா பா ன்றிச்
சிறப் ைடத்தாகேவ ெபா ந்திற் . ஒ ஒ--ஒ என் ம் இைடச்ெசால் சிறப் ணர்த்தி
அ க்கி நின்ற . உவமன் – உவைம. உறழ்

– மா பா . ஒத்த

காளாம்பி – குைடக்காளான்; நாய்க்குைட. குைடக்குக் காளாம்பி

– ெபா ந்திற் .
வைம.

(ெசய். – 67.) (ெபாழிப் ைர) ஒ த்தல் மிகுந்த இ ேபால ழங்கும் ரசிைன ைடய
அைலகள் பாய்ந் ெசல் ம் காவிாிநீர் வளநாடன் பைகவைரக் ெகான்ற
ேபார்க்களத்தின்கண், ேவல் மார்பின்கண் அ ந்த ர்ர்களான் எறியப்பட் க்
குதிைரகள் கால்தளர்ந்
ழ்ந் ெசவிகைளச் சாய்த் நிலமகள் கூ ம்
மந்திரங்கைளக் ேகட்பன ேபான்றன. நிறம் – மார் . இங்குதல் – தங்குதல்; அ ந் தல்.
* களவழி நாற்ப
ெசங்கணான் :-(களிகூர்ந் )
நற்ேற ேனா கு ந ந்தமிழ்ப் பாடல்
85. ேகட்டெவன் ெசவி ம் ேவட்டெவன் மன ம்
இன் ற் ெறதைன ேமற்கில வாயின.
என் ன் றைனவி த் ெதைனெய த் தாண்ேடாய்!
ெசவிக்கின் ண ஞ் சுைவக்கி ப் பிட மாங்
களவழி நாற்பதாங் கனிதமிழ் ெலன்
90. உளவழிப் க்கங் குைற ம், ெப ம!
[எ ந்

வணங்குகின்றான்.]

ெபாய்ைகயார் :- (ெசங்கணாைனக் ைகயாெல த் )
இந்

ட்க த் திஃெதனக் கண் ேயா?

ெமய்ந்

லறிவான் ேவண் ய ேவந்ேத!

(68)
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ெசங்கணான் :-(சிறி

சிந்தித் )

கண்ேடன், ேதசிக! கண்ேடன், ேதசிக!!
களத்திப் ைனந்த க த்தறிந் ேதனஃ
95.

ளத்ைத ய க்கு ெமான்வா ளாமால்.
அந்ேதா! தீேயன்! அந்ேதா தீேயன்!!
என்னா னழிந்தவ ெரத் ைண ர்ர்!
என்னா னழிந்தன ெவத் ைணக் களிேறா?
எத் ைண மாேவா? எத் ைணத் ேதேரா?

100. அழி

க திேலன்; அ

ங் க திேலன்;

இழிதக ைடய ெவனக்கு ய் ண்ேடா?
ன்
த் தா தா னின் ற் வாழ்த ந்
ன் றான் பிறைர யின்
த் த ம்
உலக வாழ்க்ைகயி ட்க த் தாகும்.
----------Cf. "இைணேவ ெலழின் மார்வத்திங்க" (களவழி-21). நிைலெகாள்ளா – நிற்றைலக்
ெகாள்ளமாட்டாமல்
எதிர்மைற

ழ்ந் ; ெகாள்ளா – ஈ ெகட்ட எதிர்மைற விைனெயச்சம்;

ற்ெறச்ச மாம். கலங்கி – தளர்ந் , மனமயங்கி. மா ஏ ண்

வி ந் ெசவிசாய்த்
ெப ைம மாம்.

மைறேகட்பன ேபான்ற எனவிைன

தளர்ந்

ெசய்க. பா

–ஒ ;

84. நல்லேதனின் சுைவேபான்ற சுைவயிைன ைடய தமிழ்ப்பாடல். பயன்பற்றிய
உவைம. பயன் – இனித்தல், ேமன்ேமல் ேவட்டல், மயக்கல்.
85. ேவட்ட– வி ம்பின
87. ன்தைன – இழிந்த விலங்கு (கட் ); ஈண்
பாசத்ைத ணர்த்தி நின்ற .

ஆன்மாைவப்பிணித் ள்ள

90. அங்கு – உளத்தின்கண்.
91. இஃ

– இன்ன . கண்

– உணர்ந்ைன.

92. அறிவான் – அறிதற்ெபா ட் . ேவண் ய – வி ம்பிய.
94. களம் – ேபார்க்களம். ைனந்த – வ ணித்த.
95. ஒள்வாள் – ஒள்ளியவாள்; கூாியவாள்.
101. தக
102.

ன்

– தன்ைம.
த்தா

– பிறர்க்குத்

ன்பஞ் ெசய்யா .
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103.

ன் றான் – தான்

ன்ப்ப்படாமல்,

ற்ெறச்சம்.

105. கலகப் ேபார்ெசயல் காிகைடத் ைதேயா!
அறிந்ேத ன
தன்னயங் க
ெபாய்ப்ெபா
ெமய்ப்ெபா

ளறம்; மறந்ேதன் ம ண்மறம்.
தாத் தைகேயாய்! ேபாற்றி.
ள் க ந்த லேவாய்! ேபாற்றி.
ள் கண்ட விமலா! ேபாற்றி.

110. பிறர்நலந் ேத ம் ெபாிேயாய்! ேபாற்றி.
(வணங்கி ெய ந் )
அறிஞ! நீ ெயற்கி

மாைண ெயன்ேனா?

(69)

ெபாய்ைகயார்:-(மன மகிழ்ந் )
ெசந்ெநறிப் பட்ட ெசங்கண் மாேல!
நின் ளந் தி ந்திய ேநர்ைமக் குவந்ேதன்.
மற்ெறனக் ெகா குைற மனத்திற் கிடக்கும்;
115. உற் னக் குைரப்பதி ெலான் ந் தைடயிைல;
மைறக்ேகா ளைனத் மயக்கற ணர்ந்ேதான்
சிைறக்ேகாட்ட ற்றெவன் ெசய்யமா ணாக்கன்
ேசரலர் தைம ஞ் ேசரமான் ேசரமான்
கைணக்கா
ம்ெபாைறக் காவலன் றன்ைனச்
120. சிைற

ெசய்திேயா? மைறநா

மன்ேன!

(70)

ெசங்கணான்:-(விைரந் )
ெசய்ேத னின்ேன! ெசய்ேதன், ெப ம!
ஈெதன் ைகப்ெபாறி யிட்ட தி
ஏ

கம்;

ெமண்ணைல ேயற்ற ள், கு ேவ!

( த்திைரயிட்ட ஓைல ெயான்ைற நீட்ட)
ெபாய்ைகயார்:-(தி

கத்ைத ேயற் )

ஏற்ேறன், ேசாழ! எனக்கு

விைடதா;

125. ஆற்ேறன், என்ற னாியமா ணவைன
இன்ேன காண்பல்; மன்ேன! ேபாவல்.

(71)
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-----------105. காிசு – குற்றம்.
106. அ ைள ைடய அறம்; ம ைள ைடய மறம் –

ரம்

107. தன்னயம் – ஸ்வலாபம்.
108. ெபாய்ப்ெபா ள் – மயக்கம்.
109. ெமய்ப் ெபா ள் – கட ள்.
112. ெசந்ெநறி – சன்மார்க்கம். ெசந்கண்மால் – ெசங்கட் ேசாழன்.
115. உற்

– மனம் ெபா ந்தி.

116. மைறக்ேகாள் – ேவதத்தின் உட்ெபா ள். ேகாள் – ெகாள்ைக; க த் .
118. ேசரலர் தைம ம் ேசர் அமான் – பைகவர் மாட் ம் ெவ ப்பின்றி
வி ப்ெபா ஞ் ேச ம் அப்ெபாிேயான்; இன்னா ெசய்தார்க்கும் இனியேவ
ெசய் மியல் ைடய சான்ேறான், என்ற

க த் . எனேவ, ெவன்

நின்மாட் ம் வி ப் ைடயன் என்றப . ேசரமான் கைணக்கா

சிைறயிட்ட
ம் ெபாைற – ெபயர்.

120. சிைற
- சிைறயினின் ம் நீக்குதல். மற்ைறநா ம் – ேவதத்தின்
உட்ெபா ைள அதாவ ெமய்ஞ்ஞானத்திைன அைடய வி ம் ம்.
121. ைகப்ெபாறி – ைகெய த் ;

த்திைர.

ெசங்கணான்:-(மிக விைரந் )
சித்தம் ேபாலச் ெசய்கெவன் ேறேவ!

(72)

[ெபாய்ைகயார் ேபாகின்றார்.]
(தனக்குட் பா கின்றான்.)
ெசய்ைக ய ேதசிகர்
ெபாய்ைக யாாின் ெபான்ன
130. ைணைக நீங்கி நாயிேன
ய்ைக ெயன்ற

ண்ைமேய.

(73)

[ேபாகிறான்.]
ஐந்தாங்களம்

ற்றிற் .

[ஆகச் ெசய் ள் 73-க்கு: வாி 616.]
-----------------

ஆறாங்களம்.
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இடம்: சிைறச்சாைல.
காலம்: ற்பகல்.
பாத்திரங்கள்: சிைறகாவலர், ேசரமான்.
சிைறகாவலன்

தல்வன்:-

(சிைறகாவல னிரண்டாவைன விளித் )
என்ன டாவி ! இவ்வநி யாயம்
எங்கடா
ேசா
இப்ப

ண் ? இரண்

மில்ைல, நீ

நளாய்ச்

மில்ைல;

யி ந்தா ெலப்ப ப் பிைழப்பான்?

5. என்ன மனிசன்! என்ன காவல்!
ெசத் த் ெதாைலஞ்சாற் குத்திப் ேபா வார்;
நம்ம ராசர் சும்மா விடாேர.

(74)

சிைறக்காவல னிரண்டாவன்:-(சிாித் )
எல்லாப் பயல்க
ெபால்லாத்

மிப்ப த் தானடா;
டர்கள்! ேபாடா

னக்ெகன?

--------------------------128. ஆற்ேறன் – சகிேயன்; ெபாேறன். (ெசய். – 73) ேதசிகர் – கு ; ஆசாாியன்.
ெபான்ன ள் – சிறந்த அ ளால்.
*ைசைக – பிறவித் யரால் வா தல். உய்ைக – பிைழத்தல்; ஈேடறல்.
சிைறகாவலன்

தல்வன்:-(இரக்க ற் )

10. என்னேபா னா

மிராச னிராசேன;

ெபான்
இ ந்தா

கிட்டாமற் ேபாகுேமா ெசம்பா?
க்கிறான்; நின்றா னிற்கிறான்;

சாய்ந்தாற் சாய்கிறான்; ஓய்ந்தா ேலாய்கிறான்.
இெதன்னடா வம் ? இைதத்தா னாம்ேபாய்
15. இராசா விட்த்திேல ெய த் ச் ெசால்வேம?
சிைறகாவலன்ரண்டாவன்:-(த த் )

(75)
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இவைனக் ைகப்பி ; இவனிட ெமத்தக்
காசு கிடக்கும்; கண்ணமக் கதிேல.
ைகேசார விட்டாற் ைபேச ரா காண்.
இக்கா லத்திற் ைகக்கா சில்லான்
20. ப த்தா

மில்ைல, ந த்தா

மில்ைல,

வி ந்தான் வி ந்தான், எ ந்திட மாட்டான்.
காசில் லாைனக் ைகெய த் த ேயன்
தாச ெனன்
25. இ ேவ

தாங்கும் பி வர்;

லகத் தியற்ைக யாகும்.

பணப்ெப ந் தாையக் கணத்திேல பற் ;
ெகாஞ்சம்ேயா சித்தான் மிஞ்சிப் ேபாயி ம்.
பணெமன்

ெசான்னாற் பிண ம்வாய் திறக்கும்;

க்கா லழாேத!

த ற் பணக்கண்,

30. இரண்டாவ தா னிரக்க ெம

ங்கண்.

என்ன? ெதாிந்ததா? ெசான்னைத விடாேத.

(76)

(பா கின்றான்.)
ெபாய்ந்நிைறயச் ெசான்னா

ம் ேபாகட் ங் குற்றமில்ைல

ைகந்நிைறயப் ெபற்றபணங் கண்கண்ட ெதய்வமடா!
சிைறக்காவலன்
உன
35.

(77)

தல்வன்:-(ெவ ப்பைடந் )

ேபச்சுநா ெனாப்ப வில்ைல;

னகா திரடா, எனேவா ேபசினான்.

ேசரமான்:- (மந்தமான குர ல்)
காலக் ெகா ைமேயா? ஞாலக் ெகா ைமேயா?
-------10-11. எ த் க் காட் வைம.
16. ைகப்பி

– உ தியாகப்பற் ; விடாேத. ெமத்த – மிக.

18. ைப – பணப்ைப
19-24. ‘இல்லாைன ெயல்லா

ெமள்

வர்’ என்பைத விளக்கிய .
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16-33. இவ்விரண்டாங் காவலன் பணேம கதிெயன்பார்க்குக் காட்டாய் நிற்பவன்.
32. ேபாகட் ம் – கிடக்கட் ம்.
35.

ன தல் – தாழ்ந்தகுர ற் ேபசுதல்.

கால ெமன்ெச ம்? ஞாலெமன்ெச ம்?
மக்கள் குணத்ைத மாற் வர் யாவர்?
இக்கள்ள ேராவிவ் வி ஞ்சிைற காப்ேபார்?
40. ெந ந ரவினி னிைனத்த வண்ணம்
ப கிக் கள்ளிவர் பாாினி
ண்
வாய்க்கு வந்தன வந்தவா பிதற்றிக்
கூக்குர ட் க் கூ யா
ைட மிழந் நைட மிழந்
45. பிணெமனக் கிடந்தனர்; ேபயர் ! அந்ேதா!
பணெமன வ க்க

பாிந்திவர் மாழ்கெலன் ?

ெசல்வங் க விேயா சிறந்த பயேனா?
கல்வி நலமிலாக் கயவர் தாேம
க விையப் பயனாக் க
ந் தீேயார்
(ெமளனம்)
50. எனக்குநா வறட்சி ெயய் த ெலவேனா?
மனத்தின் ம ட்சியால் வந்தேதா வி
ம்?
இந்நிைல யி ந்தியா னின்னணம் வ ந்தல்
என்னிைலக் ேகற்குேமா? இன்
இதனி

மிக

யிர்

றத்தல்

ேமற் ைடத் தன்ேறா?

(78)

(ெமளனம்)
55. என் ெமங்க
மி ேள ேதான் மால்;
ெபான்றிய பின்னர்ப் குமிட மாகிய
ன்றி

லக ஞ் ெசால் னிஃ தாங்ெகாேலா?

சிைறகாவல னிரண்டாவன்:- (ெவகுண் )
என்னேவா நீதி ெய த்ைதேய! ேகட் யா

(79)
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இன்னவர் ேபச்ைச? மன்னவர் மன்னர்!
60. ராசாதி ராசர்! ேபசா தி ப்பவர்!
ேபாடா ைனப்ேபாற் த்தி ெகட் ெவள்
ளாடா யி ப்பவ னாரடா லகில்?
நம்ம தைலக்ேக ந க்குறி ைவச்சான்.
---------------------------40. ெந நல்-ேநற் .
41. இவர்கள் ப கி என மாற் க.
42. வந்தவா- வந்தவா , வந்தப .
46. பாிந் - ஆைசெகாண் . மாழ்குதல்- மயங்குதல்
46-49 ெசல்வத்தின் உண்ைமநிைல கூறிய
55. எங்க

ம்- எவ்விட ம்

56. ெபான்றிய பின்னர்- இறந்தபின்.
57.

ன்

இ ள்- ெந ங்கிய இ ள்; 60 உயர்த்த ேபால் இழித்த

61. ெவள்ளா

ட

க்கு உவைம 63 ந க்குறி தீங்கு.

சிைறகாவலன்

தல்வன்:- (ம த் )

நம்ம குற்ற ஞாயந் தாேன?
65. கள்

க் கு க்கலாம்; உள்

ஒன் ங் குற்ற

க் கு ளலாம்;

ைரக்கப் படாேதா ?

(80)

ேசரமான்:- (காவலெனா வைன ேநாக்கி)
வ வ காவல! ப குதற் குாிய
நன்னீர் சிறி நீ யின்ேன ெகாணர்தி.
சிைறகாவல னிரண்டாவன்:- ( னகிய குர ல்)
இப்ேபா

மட் ம் யாங்கள் ேவண் ேமா ?

70. அப்பா! என்ன அதிகாரம்!அடடா!
உனக்ெகச மான்யான்! நிைனக்க வில்ைலேயா ?
(எ ந்

ெமல்ல வந்

என்ன ேவண் ம்?

ேசரமாைனப் பார்த்

81
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என்ன ெசால்ைலயா?
சிைறகாவலன்

தல்வன்):- (ஓ வந் )

கு க்கத் தண்ணீர் ெகாண்

வரச்ெசானார்.

சிைறகாவல னிரண்டாவன்:- (ெவகுண் )
சும்மா வி நீ; ெசால்லலா மப் றம்.
75. இன்ெனா
வாய் த்

தரமிவர் ெசான்னா ெலன்ன?
திர்ந்

சிைறகாவலன்

வழிெயலாம் வி ேமா ?

82

தல்வன் :- (த த் )

ஓ ப் ேபாய்நீ ெயா

ெநா க் குள்வா;

நா ப் ேபசடா, நல்லவ ேரயிவர்,
சிைறகாவல னிரண்டாவன்: (இணங்கி)
ஆனா

ேதாநீர் நாேன ெகாணர்ேவன்.

(ேபாகின்றான்)
ேசரமான்:- (தனக்குள்)
80. ஏவல ெரல்லா மிழிெதாழி ேலார்; சிைற
காவல ெரல்லாங் கயவர்கள். ஐேயா!
-----------------------------65. உள்

க்கு- உன்னிடம்; ேவற் ைம மயக்கம்.

67. வ வ- வ வாய். ப குதல்- கு த்தல்.
68- இன்ேன - இப்ெபா ேத. ெகாணர்தி- ெகாண் வா. --- * த் எ த் ப் ேப .
81 கயவர்:- கீேழார்.
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இற்ைற நாளினி ேலவன் மாக்கள்
சற் மன்பிலர் தந்தைல ேவார்ேமல்.
இன்னா ாியல்பிைன ெயய்ேய னிவர்கட்
85. கன்ேனா ெவளிேய னாைண யிட்டெனன்!
ஏேனா தீேய னின்னைர ேயயிேனன் ?
யாேனா மனிதன் ? மானி மிழிந்ேதன்.
மயிெரான் நீப்பின் வாழா கவாிமா
ெசயிெரான் நண்ணி ஞ் சிறிேயன் க ேதன்
90. உயிெரான்றி நின்றிங் குயங்கு ேவேனா?

(83)

(ெமௗனம்)
பிறவி யைனத்தி

ம் ெப ைமசான் மக்கட்

பிறவி சிறந்தேத; பிறங்குமப் பிறவி ள்
உ ப்பின் குைறக ெளான்
றா
பிறத்தன் ேமலாம். பிறப்பியா னின்னணம்.
95. ெபற்ேறன்; அறி

ல் கற்ேறன்; சற்கு

தாண்மல ரைடந்ேதன்; ஆண்ைமயிற் சிறந்ேதன்.
'இந்த
தந்தி

லகேம நந்த
ன்பந்
லகம். இந்த யாக்ைகேய

ெசந்தவக் க வி; சீாிய
100. குைறவிட மாகி

யி க்

தி பயப்ப ;

இதைனப் ேபணா தி த்தன் மடைம,
உட

னா னன்ேற

உட

ப் ழிேய

உட

ைன யிழந்தா

யிாிைனக் காண்டல்;
யி க் கறிவாம்;
யிர்க்கறி விைலயால்;

-------------------------------83- தைலேவார்- எசமானர்.
84- எய்ேயன்-அறிேயன். ஈண்

ற்ெறச்சம்

86- இன்னைர- இவைர. ஏயிேனன்- ஏவிேனன்.
87. மான்- விலங்கு. ன்- சாாிைய, மா

மாம்.

88. cf. "மயிர் நீப்பின் வாழாக் கவாிமா வன்னா
89. ெசயிர்- குற்றம். ெசயிர் ஒன்

யிர் நீப்பர் மானம்வாின்."

நண்ணி ம்- தீங்குஒன்

ேநர்ந் ம்.
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ஈண் த் தீங்கு என்ற

தான் சிைறப்பட்ட .

90. உயிர் ஒன்றி நின் - உயிர்கூசி நின் . உயங்குேவேனா- வா ேவேனா.
91. ெப ைமசால்- சிறந்த.
93. உ ப்பின் குைற- அவயவக் குைறபா ள்ளைவ. இைவ எண்ேபெரச்ச
ெமனப்ப ம்
cf. "சிறப்பில் சித ம் உ ப்பில் பிண்ட ம், கூ

ம் குற

ம்ஊ ம் ெசவி ம்,

மா ம் ம
ம் உளப்பட வாழ்நர்க் ெகண்ேப ெரச்சம்." ( றம் - 28) உறா
உண்டாகாமல்.
97. நந்தல்- ெகடல்; அழிதல். நந்த

ன்பம்- ேபராநந்தம்.

99. ெசந்தவக்க வி- ெசவ்விய தவத்ைதச் ெசய்தற்கு வாய்த்தக வி.
100. உ தி-அறம், ெபா ள், இன்பம்,

.

101. ேபணா - பா காவா .
103- இ ப் ழி- இ க்கும்ெபா

.

105. உன்ைனநீ யறித ெமான்றா கண்டாய்
அறி ட னி க்குஞ் ெசறி ைட யிேர
இைறவைன வழிபட்
தியில்
ெப ம்என ெவற்குப் ெபட் னி த ளிய
ேதசிகன் வாய்ெமாழி சிந்ைதவிட் டகலா.
110. மாசிலான் மாற்ற மயங்க ம் ப ேமா
எனி மிவ் ல ெகனக்கு மட் ல்
தீெதனத் ேதான்றற்கி யா காரணேமா?
கட ளா ாின்ன ள் கனிந் தந்தவிவ்
ட ைனத் த த்த

(84)

றப் ெப ந்தீங்குெகால்?

115. என் ேதால் ேபார்த்தவிப் ன் லால் யாக்ைகையப்
ேபாக்கி ெனனக்குப் ேபாத ம் பாவெமன்?
கட ளாைண கடத்தற் பாவ ம்
மடைமப் பிணிக்கு ம த் வன் ெசால்ைல
மதியாப் பாவ ம் வந்ெதைனப் பற்றிற்
120. கதியாதாேமா? விதியா தாேமா?
[சிைறகாவல னிரண்டாவன் தண்ணீர் ெகாண்

(85)
வ கின்றான்.]

-
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சிைறகாவலன்

தல்வன்:-- (ைககாட் )

ெகாண் ேபா, விைரவாக் ெகாண்

ேபாய்க்ெகா .

சிைறகாவல னிரண்டாவன்:--(த த் )
மண்

தாகேமா மன்னவ

க்ேக?

என்னடா அவசரம்? இன் ங் ெகாஞ்சம்
ேநரங் கழித் நீட் னாற் கு க்கிறான்.
125. தாமதஞ் ெசய்தாற் றைலேபாய் வி ேமா?

(86)

----------105. ஒன்றா -கூடா . உன்ைன நீ அறிதல்- தன்ைனத் தானறிதல்; ஆன்மாைவ
யறிதல்.
106. ெசறி -ெந க்கம்.
107. இைறவன்-கட ள். வழிபட் -தியானித் வாழ்த்தி வணங்கி; ெதா
.
இ தியில்வில். இல்- ஏழ
. இனி இ தியில்
விைனத்ெதாைக மாம்.
உயிேர ெப ம் என
க்க.
108. எற்கு-எனக்கு. ெபட் -வி ம்பி. இனி -ெசவ்விதாக, நன்றாக.
97-108. உட ன் தன்ைமைய விளக்கிய ேதசிகன் வாய்ெமாழி.
109. வாய்ெமாழி-உபேதசம்; ெமய்ம்ெமாழி.
110. மாசிலான்-குற்றமற்ேறானாகிய ேதசிகன். மாற்றம்-உபேதசெமாழி.
113. ஆர் இன் அ ள்-அாிய இனிய க ைண. கனிந் -ப த் ,
உதவிய

திர்ந் . தந்த-

114. த த்தல்-அழித்தல். உறப்ெப ம்-மிகப்ெப ம்.
115. என் ேதால் ேபார்த்த-எ ம்பிைனத் ேதாலாற் ேபார்த்த. ன் லால் யாக்ைகஇழிந்த மாமிசத்தாலாகிய உடம் .
116-ேபாத ம்-உண்டாகும்.
117. ஆைண-கட்டைள.
118. மடைமப்பிணிக்கு ம த் வன்-அறிவின்ைமயாகிய ேநாைய நீக்கும்
ைவத்தியனாகிய ஆசிாியன்
119. மதியா-ெபா ட்ப த்தாத.
122. மண் -மிகுந்த.
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சிைறகாவலன்

தல்வன்:- (இரக்க ற் )

இல்ைல, இல்ைல, எைனேவண் யாவ
நல்லதண் ணீெரன் நயத்ெதா நீட் .
தவிச்ச வாய்க்குத் தண்ணீ ாில்ைலேயா?

87.

சிைறகாவல னிரண்டாவன்:- (இணங்கி)
அப்ப

யானா லங்ஙேன ேபாய்நான்

130. ெகா த்

வ கிேறன்; கூடவாராேத.

சிைறகாவலன்

தல்வன்:- (சிாித் )

எ த் க்ெகாள்ளடா ெவல்லாப் பாிைச ம்.
சிைறகாவல னிரண்டாவன்:(ேசரமானிடஞ் ெசன்
ஒ

நிமிர்ந்

நின்றவாேற வணக்கமின்றி

ைகயால் தண்ணீர்க் கலத்ைத நீட்

ரத்த குர ல்;)

தண்ணீர் சாமி!- (எதிாில் வந் )
தண்ணீைரயா!
(நைகயா )
என்ன? நீர் ேகட்ட

தண்ணீர் தாேன?

பித்தந் தாேனா? சித்தப் பிரைமேயா?
135. ெமத்தப் ப த்த த்திக் ேகேடா?
என்னடா ெபாிய இழ ! தண்ணீர்
ேவண்டா விட்டால்
க் கிப்ப
ெயன்ைன ய
சிைறகாவலன்

ப்பி ேயய்க்க லாேமா?
தல்வன்:- (ெவ ப் டன்)

அங்ஙேன ைவச்சிட்

ங்ஙேன வாடா.

சிைறகாவல னிரண்டாவன்:- (ெவகுண் )
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140. கு ச்சாற் கு
ம் கு யா விட்டாற்
ெகாட் க் கவி ம். ெவட் ேவைல
ெபாய்க்கா யி ெமைனப் ேபாகச் ெசான்னீர்
இப்ப ெயன்றா ெல ந்ேத ேபாயிேனன்
எப்ப ப் ேபானா ெலனக்ெகன வம்ேபா?
சிைறகாவலன்
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தல்வன்:-(ேயாசித் )

145. ேநரமா யிற் ; நீ

நா

ம்

உண்ணேவண்டா மா? உண் வ
ன்
தண்ணீர் கு த்திவர் தாகந் தீர்வார்.
----------------------------128. தவிச்ச- தவித்த
129 அங்ஙேன - அவ்விடம்.
131. பாிசு- ெவகுமதி
139 ைவச்சிட் - ைவத்திட்
141. ெவட்

ேவைல - பயனற்றெதாழில்

ண்ணிற் ேகா டல் ேபாலக்
ெகட்டெசாற் ேபசா

விட் வா ராேயா ?

(இ வ ம் ேபாகின்றனர்)
ேசரமான்:- ( கம் விளர்த் )
150. நா

மிழந்ேதன்; நல் ன மிழந்ேதன்

பீ மிழந்ேதன்; ெப ைம மிழந்ேதன்;
ஏ மிழந்ேதன்: என்ைன மிழந்ேதன்:
இல்லற மிழந்ேதன்; என்வய மிழந்ேதன்:
நல்லற மின்னர் நாப்ப ணி ந்ேதன்;
155. ெபா விேலன் ெபா ளிேலன் லமிேலன், அந்ேதா!
ேபாாிற் ெறாைலந்த ன்ைமேயன் றனக்கு
ர ென ம்ெபயர் விளம்ப றகா .
வி ப் ண் பட் ேமதக ழ்ந்
ெசழிப் டன் ரர் ெசவ்விய றக்கம்

(90)
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160. எய் வர் அந்ேதா! ைநதலா ெரளிேயன்:
சாகிேல னி ந்ேதன்; ேபாகிேல னின்ேறன்;
மாய்கிேலன் மறந்ேதன்;

கிேலன், விளிகிேலன்,

ஏகிேலன், தீேயன், என்ைனெகால்? ஐேயா!
பைகவன் ைகயகப் பட் ச் சிைறயில்
165. நைகபல ராட ஞம ேபால
இ ப் த் ெதாடாிற் பிணிப் ண் டீண்ைட
யி த்த ற் சாத ெலத் ைண ேமன்ைம?
இனியிவ் வாழ்ெவனக் கினிய ெகால்ேலா?
மானேம யிாி மாண் ைடத்தாமால்.
170. நீாின் ேவட்ைக யாரத் தணித்தியான்
யாைரக் காத்த

ய

ேமா? அறிேயன்.

நீ ம் ேவண்ேடன்; பா ம் ேவண்ேடன்;
---------------------151. பீ - சிறப் .
152. ஏ - உடல். உயிர் பிறவிகேடா ம் எ ப்ப
ெகாண்ட .
cf. "ஏ

ஏ

எனக் காரணப் ெபயர்

ற்ற ைவேவலான்" (கம். ரா)

"ஏ
ற்றக ேலரயி ெலற்ேக " ( கலாவதி)
என்ைன ம்- யான் என் ம் ஆன்மாைவ ம்.
154. நாப்பண்- ந வில்.
155. ெப

- அழகு. லம்- அறி .

156. ன்ைமேயன்- அற்பன் கீழ்ைமேயன்
158. வி ப் ண்- ேபாாிடத்
கத்தி ம் மார்பி ம் பட்ட ண் cf. "வி ப் ண்
படாத நாெளல்லாம்" (தி க்குறள்). ேமதக - ேமம்பா ற
159. ெசவ்ப்விய- உயர்ந்த, சீாிய.

றக்கம் -

ரெசார்க்கம்.

160. ைநதல்ஆர்- வ ந் தல். மிக்க, சாதல், ேபாதல், மாய்தல்,
ஏகுதல்- இைவ இறத்தல் என்
கூட் க. ஞம - நாய்.

ம் ஒ

ெபா ள் குறித்தன. 165 பலர் நைகயாட எனக்

166. இ ப் த்ெதாடர்- இ ப் ச் சங்கி .
169. மாண் - சிறப் .
170. ஆர- நிைறய, நிரம்ப.
171. இய

ேமா - கூ ேமா.

தல், விளிதல்
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172. பார்சா

மி.

ேவண் ேனன், த வாய்,

ேதவ ேதவெனன் ெசய்ய கட ேள!

(91)

(இரங்கிப் பா கின்றான்.)
175 யாவற் றிைன மினிதறி ெமம்மாேன
தாவற் ெறளி ந் தயாநிதிேய நின்ன ேயன்
காவற் ெறழில் ாிேயன் ைகயற் றி த்தெலாவ்ேவன்
பாவச் சுைம டைலப் பாாிெலறிந்
ேவ ன்

ய்ேவேன!

(92)

ழ்ந்திெலன் ெவவ்விய வாளினிற்

180 ேகா ன் ழ்ந்திெலன் ேகா ைட ேயனந்ேதா .
ஞாலப் பார நல் ண் க் ேக மாம்
ேபா

யாக்ைகையப் ேபாக்கி ய் ேவனேரா.

(93)

ெபாய்ேயா ெவன்னப் க
மிப்
ன்ைமக் கு
ன் ெபாைறேவண்ேட
ைனேயா பரேன ய ம்ெபா ேள
ய ளா னந்தப் ெப ங்கடேல
185

ய்ேயாய் நிைறந்த சுடெராளிேய
ெதால்ைல ஞான சுகவாழ்ேவ
ெசய்ேயாய் நின்றன் றி வ யிற்
சிறிேயன் றைன ஞ் ேசர்த்த ேள.

(94)

மானேம யா யிர் மான ேமயறம்
மானேம ெசம்ெபா ண் மான ேமயின்பம்
மானேம ேபெராளி மான ேம கழ்
190 மானேம ெயவற்றி

மாட்சி சான்றதால் .

(95)

இத்தைக மானம திழந்த பின்ன
த்தம டெலன ணர்ந் சாகிலர்
தத்தம யாக்ைகயையத் தகவி லாைதேயா
நித்த ம் ேப

வார் நீச ரல்லேரா?

(96)

----------------------(ெசய்.-92.)இனி -ெசவ்விதின். தாஅற் -குற்றம்இன்றி. தயாநிதி-அ ட்ெசல்வம்.
ைகயற் -ெசயலற் . ஒவ்ேவன்-இணங்ேகன். எறிந் - சி, றந் .
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(ெசய்.-93.)ெவவ்விய-ெகா ய. ேகால்-அம் . ஞாலப்பாரம் நல்

ண் க்ேக :

' மிக்குப் பாரம் ேசாற் க்குக் ேக '; பயனின்றி என்றப . பயனிலதாத ற்
ேபா யாக்ைக என்றனன்.
(ெசய்.-94) ன்ைமக்கு ல்-இழிந்தகு ைச. ெபாைற-பாரம்;சுைம. பரன்-ேமேலான்.
அ ம்ெபா ள்-ெபறற்கு அ ம்ெபா ள். அ ளாநந்தம்-அ ைள ைடய ஆனந்தம்.
ய்ேயான்-பாிசுத்தன். ெதால்ைல-பழைமயான. ஞானசுகம்- சிதாநந்தம்.
(ெசய்.-95.)ெசம்ெபா ள்-உண்ைமப்ெபா ள். மாட்சிசான்ற -சிறப் மிக்க .
(ெசய்.-96.)உத்தமம்-உயர்ந்த .
195. லன்கழி ேபைதமார் ேபால மன் றலங்
கலன்கழி மடந்ைதயர்க் க ப்ப வாழ்கிேலன்
வலன்கழி த
மான ெமன்றெசந்
நலன்கழி
(எ

ற்ற ன் னாயி ேனனேரா.

க விகள் ெகாண்

(97)

ஓைலயின்கண் ஒ

நாவறட்சி ேம
தலான் மந்தமான குர
உடேல! ெசய்ய உடேல! இ கா

ெசய் ெள

கின்றான்.

ல்,)

200. ெமனக்கிட மாகி யி ந்த டேல!
உனக்கினி ேயனா ன்ைனப் ேபணி
வாழ்தல் வி ம்ேபன் வறட்சி மிக்குத்
தாழ்த

ற்ேறன்; தாதாய்!

என்ைன ங் காத்தி நின்ன ள் ெகா த்ேத.
[சாகின்றான்.]
(சிைறகாவலர் வ கின்றனர்.)
சிைறகாவலன்
205. இன்

தல்வன்:- (பார்த் )

ந் தண்ணீ ேரனடா கு யா

றங்கு கின்றனர்?-ஓேகா!
ஓ வா, தம்பீ! ஓேகா! ேமாசேம!
சிைறகாவலனிரண்டாவன்;- (அஞ்சி ேயா வந் )
ெசத் க் கித் ப் ேபாய்விட் டாேனா?
ெமத்த வம்பா விைளஞ்சு விட்டேத!
210. என்னடா ெசய்யலாம்? என்

டல் மிக ம்

(98)
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பத

கின்றேத, பா ! பா !!

(99)

(உடல் ந ங்குகின்றான்.)
சிைறகாவலன்

தல்வன்:- (உற் ேநாக்கி)

கதறிச் ெசத்தார் ேபா
வாயி

ங் காணாய்;

ைரமிக வந்தி க் கின்றேத.

(100)

இனித்தா மதித்திங் கி க்கப் படா ;
215. நம்மரா சாவிட நான் ேபாய்
உைரத்

வ ேவன்; உட்கா ாிங்ேக.

(101)

[ேபாகின்றான்.]
-------(ெசய். – 97.) லன்கழி – அறி நீங்கிய. மன்றல் அம் கலன்கழி மடந்ைதயர் –
தி மாங்க யமிழந்த ைகம்ெபண்கள். க ப்ப – ேபால. வலன் – பலத்ைத. கழி
உத
ம் – மிகுதி ம் உத ம். ெசந்நலன் – ெசம்ைமவாய்ந்த அழகு. ன்னாயிேனன் –
இழிந்த நாய் அைனேயன்.
203. தாதாய் – பிதாேவ; என்ற
208. ெசத் கித்
(வழக்.)

–ஒ

கட ைள.

ெசால். வி க்கா . (வழக்குச் ெசால்) 209. வம் – குற்றம்.

(ெபாய்ைகயார் வ கின்றார்.)
ெபாய்ைகயார்:- (மலர்ந்த

கத் டன்)

யாைர? காவல! பாாிைதப் ேபாந் .
(தி

கத்ைதக் காட் )

ேகாட்டம் குதல் ேவட்டெனன்; வி த்திேயா?
சிைறக்காவல னிரண்டாவன்:- ( ன் டன்)
உள்ேள ேபாங்கள், உயர்தமிழ்ப் லவேர!
ெபாய்ைகயார்:- (ேசரமானிடஞ் ெசன் )
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220. ெதள்ேள ர தச் ெசஞ்ெசாலாய்! எ க;
ெசவ்விய ேகள்விச்ேசரமான்! எ க;
ஔவிய மகன்ற வண்ணால்! எ க;
அறி

ற் லவர்க் கிைறவேன! எ க;

அழெகா

வ வா யைமந்ேதாய்! எ க;

225. மழகளி றைனய மன்ேன! எ க;
மன்

யிர்க் குயிெரன வந்ேதாய்! எ க;

நிற்சிைற
ெசய் ேநர்ந்தெனன்;
எற்கின் னினிய வி ந்தமிழ் மாணவ!
எ க; எ க; ெதா க

சைன.

(ேசரமாெனான் ம் ேபசாைமகண் )
230.

யில்கின் றைனேயா பயில்கிலாப் பக ல்?
உண் ைல ெகால்ேலா தண்டமிழ்க் ேகாேவ!

(102)

(உற் ப் பார்த் )
ஓேகா! அரேச! உயிர் றந் தைனேயா?
தீேகா தமிேயன் ெசய்யநிற் பிாிந்ேத?
(க

ழ்ந் )

------------------------------------------217. யாைர - ஐ

ன்னிைல குறித்

நின்ற . ேபாந்

இைதப் பார்என மாற் க.

218. ேகாட்டம் - சிைறச்சாைல.
220. ெதள் ஏர் அ தச் ெசால் - ெதளிந்த அழகிய அ தம் ேபா மினிய ெசால்.
நற்ெபா ள் ேகட்டறிந்தவனாத ன் ெசவ்விய ேகள்வி ெயன விேச த்தனர்.
222. ஔவியம் - ெபாறாைம.
223. அறி

ற் லவர் - ஞானசாஸ்திர பண் தர்.

225. மழகளி

- யாைனக்கன் .

226. தன் யிர்ேபான் மன்
குயிெரன்றனர்.

யிைரப் பா காக்கும் மன்னனாத ன் மன்

227. நிற்சிைற
ெசய் - நின்ைனச் சிைறயினின்
ேநர்ந்தெனன் - எதிர்வந்ேதன்.
cf. "எங்குந்ேத , நின்றைனக் காணாதிங்கு ேநர்ந்தனம்
யாங்கெளன்றார்" (தி விைளயாடல். அங்கம். 21)

வி தைலெசய் .

யிர்க்

83
228.எற்கு - எனக்கு. இன்னினிய - மிக இனிய.
230. பயில்கிலா -

யி

தல்; வழக்கமில்லாத.

231. உண் ைல - உண ெகாண் ைல.
233. தீேகா - எாிேவேனா. குவ்விகுதி தன்ைம ஒ ைம, எதிர்கால

யா

ணர்த்திற் .

மழிந்தன! யா ம் ேபாயின

235. யா ந் ேதய்ந்தன! யா

மாய்ந்தன!

(கீேழ ழ்ந் )
நைசக்கி ப் பிடெமன நண்ணிய நம்பீ!
தைசச்சிைற யாக்ைக தகாெதன வி த்திேயா?
என் ைட ெயண்ண ெமல்லாந் ெதாைலந்தன;
ஐயெவன் னைசெயலா மவல மாயின!
240. ெவய்ய பாைலேய விளம் நானிலம்!
யாண் ந் தீேய! யாண் ம் பரேல!
யாண் நீ ாில்ைல; யாண் நிழ
எங்க

ம் பறந்தைல; எங்க

ப ந் ம் றா ம் வி ந்
245. ஆறைலத் திட

ல்ைல.
ங் க கும்

ெகாள்வன;

ஞ் சூைற ேகாட

மல்கின ெவங்கும்; ஒல்கிய

ம்

லேக.

(103)

(எ ந் )
ன்னின வினிைமயாய்
மமயத்
தன்ேனா வ்ைவெயலா மழிதந் தனேவ.
உலகிற் றீைமேய ேயாங்கல் ேவண் ேமா?
250. ஈேதா விைறவ னிட்ட வாைண?
இைறவ னாட்சி யினி

ம், அந்ேதா!

குைறக ெளய் தல் கூ ேமா?
இைறவன் ெசயைல ெயவரறிந் தாேர?

(104)

(ேசரமா டைலத் ெதாட் ப் பார்த் ப் பற்றிெய த்த ம் அவன் மார்பிற்
கிடந்த்ேதார் ஓைலச்சு ள் ெவளிப்பட அதைன ெய த் விாித் ப் ப க்கின்றார்.)
* "குழவி யிறப்பி

ன்ற

பிறப்பி

255. மாளன் ெறன் வாளிற் றப்பார்
ெதாடர்ப்ப ஞம யி ளிடர்ப்ப த் திாீஇய
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ேகளல் ேகளிர் ேவளாண் சி பத
----------236. நைச – என

வி ப்பம், அன் , ஆைச. நம்பி –

ேடாத்தமன்.

237. தைசச் சிைத யாக்ைக – உயிர்க்குச் சிைறயாகிய தைசயானியன்ற உடல்
289. அவலம் – பயனின்ைம.
240. ெவய்யபாைல – ெகா ய பாைல நிலம். நானிலம் – குறிஞ்சி,
ெநய்தல் ஆகிய நான்கு பகுதிகளாலாகிய மி.

ல்ைல, ம தம்,

241. பரல் – ப க்ைகக்கற்கள்.
243. பறந்தைல – பாழிடம், சு கா .
245. ஆறைலத்திடல் – வழிப் பறித்தல். சூைறேகாடல் – ெப ங் ெகாள்ைளயாடல்.
246. ஒல்கிய

– வா ய

ெம ந்த் , சு ங்கிய .
247.

ன்னின – நிைனத்தைவ.

248. அழிதந்தன -அழிந்தன. தா –

ைணவிைன.

249. ஓங்கல் – மிகல்.
251. நல்லரசன் ஆட்சியில் அகால த்தி

ேந ேமா என்றனர்.

253. இைறவன் – கட ள்.
* றநா

.

ம ைக யின்றி வயிற் த்தீத் தணியத்
தாமிரந் ண்
மளைவ
260. யீன்ம ேராவிவ்

லகத் தாேன."

(105)

(ஓைலையக் ைகேசாரவி கின்றார்.)
ஈனச் சிைறயி
த்தல் வி ம்பிைல
மானச் சிறப்ைப மதித்திறந் தைனேயா?
தண்ணீர் ேவட்ைக தணித்திைல; அந்ேதா!
எண்ணீர் மிக்க வினிய மாணவ!
265. உன்ைனத் தணந்தபின்
நிற்பிாி வாற்ேறன்; ெவற்

யிர்தாிக் கல்ேலன்;
ேதாளேன!

------------------------------------------------------------

(106)
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(ெசய். - 105) (ெபாழிப் ைர) குழந்ைத இறந் பிறந்தா ம் மாமிச பிண்டமாகிய
மைணக்கட்ைட பிறந்தா ம் அவற்ைற ம்
ஷன் அல்ல ெவன் க தா
வாேளாச்சி ெவட் த ல் தவறார் அரசாயி க்க, பைகவர் வாளாற்படா , சங்கி யாற்
பிணிக்கப்பட்ட நாய்ேபாலப் பிசித் த் ன்பத்ைதச் ெசய் சிைறயி
த்திய
ேகளல்லாத ேகளி ைடய உபகாரத்தான் வந்த தண்ணீைர இரந் ண்ணக் கடேவ
மல்ேலம் என் ம் மனவ யின்றி வயிற்றின்கட் டீைய யாற்றேவண் த் தாேம இரந்
உண் ம் அளவிைன ைடயாைர அவ்வரசர்கள் ெப வார்கேளா இவ் லகத்தின்
கண்.
அளைவ ைடயாைர அளைவ ெயன்றனன். இதன் க த் , சாக்குழவி ம்,
ஊன்பிண்ட ெமன இவற்றின் மாத்திைர ம் ெபற்றிேலெனனப் பிறர்ேமல் ைவத் க்
கூறினான். அரசர்களில் ேபார்களத்
ழ்ந்ேதாேர றக்கம் ெப வர்;
அங்ஙனமின்றி ேநாயால் இறந்ேதா டம்ைபத் த ப்ைபயிற் கிடத்தி வாளாற்
ேபாழ்ந் 'ேபாாில் மாண்ேடா ரைட ங்கதிைய இவர் அைடக', எனக் கட ைள
ேவண் அவ் டம்ைப அடக்குதல் விதி ெயன்ப ஈண்டறியற் பால .
cf. "பீ ன் மன்னர், ேநாய்ப்பால் விளிந்தயாக்ைக தழீஇக், காதன் மறந்தவர் தீ
ம ங்க

மார், ஆறம் ாி ெகாள்ைக நான்மைற

கிடப்பி, மறங்கந்தாக நல்லமர்
வாள்ேபாழ்ந்தடக்க

தல்வர், திறம் ாி பசும் ற் பரப்பினர்

ழ்ந்த, நீள்கழன் மறவர் ெசல் ழிச் ெசல்ெகன,

ய்ந்தனர்". ( றம் - 93.)

"த ப்ைபயிற் கிடத்தி ....நா
ேகளிர். சுற்றத்தா ரல்லராயி

த் தக ைடத் " (மணிேமகைல. 23: 13-16) ேகளல்
ந் தன்ைனச் சூழ்ந்தி ப்பவர், என்ற

சிைறக்ேகாட்டங்

காவலைர. அன்றி, இவன் ஆண்ைம ைடயவன் அல்லன் என் வாளாற்
ெகால்லாராய்த் ெதாடர்ப்ப ஞம ேபால இடர்ப்ப த்தி த்திய ேகளல்
ேகளிர்ேவளாண் சி பதத்ைத ம ைகயின்றி வயிற் த்தீத் தணிக்க ேவண் த் தாம்
அரந் ண் மளவாகக் குழவி ெசத் ப் பிறப்பி ம் ஊன்த பிறப்பி ம் இவ் லத்
மகப்ெப வா ளேரா, என உைரப்பி

ம் அைம ம். வாளில் - வாள்

சுத ல். தப்பார்

- தவறார். ேவளாண்ைம - உபகாரம். cf. "வி ந்ேதாம்பி, ேவளாண்ைம
ெசய்தற்ெபா ட் " (தி க்குறள் - 81). சி பதம் - அற்ப உண , என்ற

தண்ணீைர.

ம ைக - வ ைம, ஈண் மனவ ைம. ஈன்மேரா - மகப் ெபா வாேரா. அரசர்க்கு
மானத்தின்மிக்க அற ம் ெபா
ம் இன்ப ம் இல்ைல ெயன் கூறினைமயின் இ
ெபா வியற் றிைணயில்
ெமாழிக் காஞ்சியாயிற் என்பர் றநா ற்
ைரயாசிாியர்.
261. ஈனம் - இழி .
264. எண் நீர் மிக்க - சிறந்தனவாக எண்ணப்பட்ட குணங்கள் மிகுந்த.
265. தணந்தபின் - பிாிந்த பிறகு. தாிக்கல்ேலன் - தாிக்க மாட்ேடன். ெவற்
மைலேபான்ற.

-
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(ேசரமாைன வாாியைணத் இரங்கிப்பா கின்றார்.)
மான
ெவ த் வந்தைனய மன்னவேன
ஞான ெவாளிபரப் நல்ெவண் மணிேயேயா!

(107)

270. அன்ேப வ வா யமர்ந்தெவழிற் ேகாமாேன
நன்ேப

லக நயந்

காட்சிக் கினிய கவி

நடந்தைனேயா?

(108)

ைடய காவலேன

மாட்சி நலஞ்சான்ற மாணவேவா! மாணவேவா!!
தண்ணமிழ்தம் ேபா

(109)

ந் தமிழின் சுைவயறிந்த

வண்ணேல ெயன்ைனெகாேலா வா யிாி னீங்கிைனேய!

(110)

275. உன்ைனப் பிாிந்திங் ெகா கண ந் தாேழன்யா
ெனன்

டைல நீத்தங் ெக ந்ேதன் ெப மாேன!

(111)

(ெமௗனம்)
என்சிைற நீக்கற் கி ேவ யற்றம்;
ன் லாற் சுைமையப் ேபாகட்
நின்மலப் ெபா ளி ேணர்ந்

நின்ேறன்;
குந்ேதன்;

280. ெசம்ெபா ட் ேசர்ந் ேப ாின்ப ற் ேறேன.
(சுகாதனேமவி ேயாகசமாதியி

க்கின்றார்.)

சிைறகாவல னிரண்டாமவன்:-(ஓ வந்
என்ன வநியாயம்! இழ ேம

(112)

ெதாட் ப்பார்த் )

ழவா

விைளஞ்சா ெலப்ப ேமெலழ
ம்?
இந்த மனிச ம் வந் ெதாைலஞ்சான்!
ேபான பய ம் ைதஞ்சு ேபானான்!
[ேநபத்தியத் ண்

ழக்கம்.]

285. என்னடா சத்தம்? மன்னவர் வ ைகேயா?
[சிைறகாவலன்

தல்வன் வ கின்றான்.]

(113)
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சிைறகாவலன்
விைறவி

தல்வன்:-(ெப

ச் ெசறிந் )

வ்விட மைரசர் வ வார்.

சிைறகாவல னிரண்டாமவன்:-(மனம் வ ந்தி)
வந்த லவ

மாண்

[ெமய்காப்பாளேரா

ேபானான்!
ெசங்கணான் வ கின்றான்.]

(காவலாி வ ம் வணங்கி நிற்கின்றனர்.)
ெசங்கணான்:-(மனம் பதறி)
எங்கடா வரச ாிறந்

ழ்ந்த ?

சிைறகாவல னிரண்டாமவன்:-(அச்ச ற் )
லவ

மரேச ேபாய்விட் டாேர!

(114)

ெசங்கணான்:-(ஓ ச்ெசன் )
290. ெபாய்ைக யா ம் ேபாய்விட் டனேரா?
உய்தி யில்லேதார் குற்ற ஞற்றிேனன்.
அந்ேதா! ேபேயன்! அந்ேதா!! நாேயன்!!
(உற் ப்பார்த் யா
ணர்ந் )
தண்ணீர் ேவட்
ண்ணா திறந்
ேபாயிைன ெகால்ேலா? ரவல ேரேற!
(இரங்கிப் பா கின்றான்.)
295. ெசங்ேகான்ைம ெநறிதிறம்பா தரசாண்ட
ெப ைமெசறி ேசர மாேன
நங்ேகாமக் கன்பல நயந் ைரெசய்
யாகின்ற நம்பி ேயெவண்
பங்ேக கத்தம ம் பாைவகைல
நலமைனத் ம் ப கி நின்ேறா
யிங்ேகாய்ந் சிைறக்கனத்தி னி த்தைலநீ

(115)
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வி ம் கிைல யிறந்தாய் ெகால்ேலா?

(116)

ெமய்ப்ெபா ைள நல்லாசான் றைனய த் த்
ெதாிந் ெகா ம் ேவட்ைக சான்
300.

ய்ப்பதற்ெகவ் வாற்றா மிைசெபா ள்க
ளைனத்ைத ேம ெதாைலத் நின்

-------291. உய்தி இல்ல ஓர் குற்றம்-பிராயச்சித்தம் இல்லாத ெபாியெதா பிைழ-உய்திக வாய் (பிராயச்சித்தம்). உ ற்றிேனன்-ெசய்ேதன்.
293. ேவட் ம்-வி ம்பி ம். ரவலர்-அரசர். ஏ -ஆண்சிங்கம். அரசர்க்குள் ஆண்
சிங்கம் ேபான்றவன் என்ற ப .
(ெசய்.-116) ெநறி திறம்பா -வழிதவறா . ெசறி- ெபா ந்திய, ேகாமக்கள்அரசகுமாரர். நயந் - வி ம்பி. உைரெசய்யாநின்ற- கழ்கின்ற நம்பிஆடவ ட்சிறந்ேதான்;
ேடாத்தமன். ெவண்பங்ேக கத் அம ம் பாைவெவண்டாமைரயில் வி ம்பி ைற ம் வாணி. கைலநலம் அைனத் ம் ப கி நின்ேறாய்(வாணியின் கூறாகிய) பல ல்களின் சுைவ
வைத ம் கர்ந் உணர்ந்தவேன.
பாைவ கைலநலம் அைனத் ம் ப கி நின்ேறாய் என் கூறியதின் நயம்
உய்த் ணரற்பால . ஓய்ந் -ஒ ெதாழி மின்றி.

ைகப்பைடந் பாாினில்வாழ் தால்க தா
யங்குசிைறக் கலத்தின் ேமவி
ெபய்ப்பைடந் நாவறண் நீர்ப கா
தி ந்தந்ேதா விறந்தாய் ெகால்ேலா?

(117)

எற்பிாிந் ற்ற வின்றமிழ்ப் லவர்
நிற்பிாி வாற்றார் நிலத்தினி தி ந்
305. ன்மலக் கு ைலப் ேபாக்கிக் கட ளார்
ெமன்மலர்த் தாளின் ேமவினர் ெகால்ேலா?
மாரைன ெவன்ற ேசரலர் ேகாேவ!
ரேம
வாய் விளங்கிய ேவந்ேத!
மானப் ெப ைமைய மணக்ெகாண் டந்ேதா
310 ஈனப் பாாி
த்தல் ேவட் ைல .
உன் ம் ேபாழ்தினி ன்ைனக் ெகான்றவன்
ெசங்கணா ென மிச் சி மதி ைடயான்!
உனக்கா சா ெமனக்கா சா மாய்

(118)
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விளங்கி நின்ற ேமதகு லவைனத்
315.

ளங்க லறிஞைனத் ய ஞானிைய
யின்ப ளத்தைன ெயன்ெப ந் ேதைவக்
ெகான்ற ைலஞ மன்றவித் தீெயேன!
இ ெகாைல ாிந்ேதா னிவ் ல கதனின்
ம வி யி த்தன் மாண் ைடத் தன்றால்.

(119)

------------------------------------------(ெசய்.-117.) ெமய்ப்ெபா ள்- உண்ைமப் ெபா ள்; நித்திய வஸ் . நல்லாசான் ஸதாசாாியன். ேவட்ைகசான் - வி ப்பமிக்கு. ய்ப்பதற்கு - அ பவத்திற்கு.
எவ்வாற்றாயி ம் - எவ்வித்ததா ம். இைசெபா ள்கள் - ெபா ந்திய ெசல்வங்கள்.
அைனத்ைத ேம ம். ெதாைலத் நின் - றந் . ைகப் அைடந் ெவ ப் ற் . பாாினில் - உலகினில். வாழ்தரல் க தாய்- வாழ்வைதச் சிந்தியாய்.
உயங்கும்-வா ம், வ ந் ம். சிைறக்களத்தின் ேமவி- சிைறச்சாைலயிற் ெபா ந்தி.
ஏய்ப் அைடந் -இைளப்பைடந் .
303. எற்பிாிந் -என்ைனப் பிாிந் . லவர்-ெபாய்ைகயார்.
304. நிற்பிாி ஆற்றார்- நின்ைனப் பிாிந்தி த்தைலச் சகியாரய். நிலம்- மி.இனி
இ ந் - ேயாகசாமாதியி ன்ப ற்
ற்றி ந் .
305. ன்மலக்கு ல்- ல் ய
மலங்கட்கு இடமாகிய கு ைசயாகிய உடல்.
306. ெமன்மலர்த்தாள்-ெமல் ய மலர் ேபான்ற பாதம். தாளின்ேமவல்-அ ேசர்
த்தி.
307. மாரன்-காமன்.
309.மனக்ெகாண் - உளத்திற் கைடப்பி த் . ஈனம்-இழி . ேவட் ைலவி ம்பினாயில்ைல.
311.உன்

ம் ேபாழ்தில்- ஆராய்ந்

ேநாக்கும்ெபா

.

312. சி மதி- அற்ப த்தி.
314. ேமதகு-ேமன்ைம வாய்ந்த. 315. ளங்கல்-கலங்கல்.

ய-பாிசுத்தமான.

316. ேத - ெதய்வம்.
317. ைலஞன்-சண்டாளன். மன்ற-ெதளிவாக. தீெயன்-தீேயன்.
318. இ ெகாைல;ேசரமான், ெபாய்ைகயார் இ வைர ம் ம வித்த ெகாைலபாவம்.
319. ம வி-உயி டன் ெபா ந்தி. மாண் ைடத்
320. தற்ெகாைல ாிதல் சாலா ெதனி

ம்

- ெப ைம ைடய .
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இக்ெகாைலப் பதகைன ேயற்றவா ெறா த்தல்
எவ்வாற் றா

ேமற் ைடத் தன்ேறா?

ஒவ்வா ெதன்றியா
என்

யிர் தா

325 யானிறந் தா

யிர்ேவட்

மின்சுைவக் க ம்ேபா?
ல ெகல்லா ெமற் க் 325.

காடாய்ப் ேபாகுேமா? நாடா
ெனனி

ப்பேலா?

ெசய்ேத

ன் குற்ற ெமைனவி ங் ெகால்ேலா?

யான்ெசய் தாெலைன? என்

ைடய ேயவலன்

தான்ெசய் தாெலைன? தனக்ெகா
330.பிறர்க்ெகா

(120)

நியாயம்

நியாயேமா? அறப்ெப ங் கட

ம்

என்ைனப் ைடக்கல ாி ப்பர் ெகால்ேலா?

(121)

மன ணர் வில்வழி வ தற் பாலேதார்
பாவ மில்ெலனப் பகர்ந்த லவ ம்
ெபாய்யன் ெகால்ேலா? ெமய்யன் ெகால்ேலா?

(122)

---------------------320 சாலா -அைமயா , தாகா .
321. பதகன்- பாதகன், பாவி. ஏற்றவா - தக்கப . ஒ த்தல் - தண் த்தல்.
322. ஏற் டத் - தகுந்த ; ெபா த்தமான .
328. ஒவ்வா -ெபா ந்தா ; தகா . உயிர்ேவட் - உயிர் வாழ்தைல வி ம்பி.
இ ப்பல்- இ ப்ேபன். அல்- தன்ைம ெயா ைம விகுதி.
325- ஏற் க்கா -எ

ம் க்கா .

326. நாடா - ஆேலாசியா .
328. எைன- என்ன.
ஏவலவன்- ஏவல் ெசய்பவன்.
330. அறப் ெப ம் கட ள். ெபாிய த ம ேதவைத.
331. ைடக்கலர்- (

ற்ெறச்சம்) அ யா ., தண் யா .

332. மன ணர் -மனத்தின் அறி . இல்வழி- இல்லாதெபா
உண்டாகக் கூ ய .
338. பகர்ந்த லவன்- கூறிய அறிஞன். ஈண் க் குறித்த
தி வள் வ மாம்.
cf "இன்னா ெவனத்தா
"எைனத்தா

ர்ந்தைவ

. வ தற்பால -

ெகௗதம த்தைன.

ன்னாைம ேவண் ம் பிறன்கட் ெசயல்."

ெமஞ்ஞான் ம் யார்க்கு மனத்தானா மாணாெசய் யாைம தைல."
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(தி க்குறள்: 816; 317.)
இக்குறள் களி

ைரயில் பாிேமலழக ம் 'அற ம் பாவ ளவாவ

வழியாகலான்' என் ம், "ஈண்

மன

மனத்தானாகாத வழிப் பாவமில்ைல ெயன்ப

ெபற்றாம்' என் ம் கூறிய வாக்கியங்கள் கவனிக்கத் தக்கன.
"சிந்ைத யின்றி ம் ெசய்விைன
ெம ம்
ெவந்திற ேநான்பிகள் வி மம் ெகாள்ள ம்
ெசய்விைன சிந்ைத யின்ெறனின் யாவ ம்
எய்தா ெதன்ேபார்க் ேக வாக ம்
பயன்ெக மாமல ாிட் க் காட்ட
மயன்பண் ைழத்த மரபின "
என்ற மணீேமகைல ய களால் ( மண்-மலர்: 74-79.) ெகௗதம த்தத்தற்கு
இக்ெகாள்ைக ண்ெடன்ப விளங்கும்.
335. ேதவி கண்ட தீக்கன வைனத் ம்
பாவி ெயன்வயிற் ப த்தேவா? அறிேயன். - (ெமௗனம்)
(இராசமாேதவி ம் அறி ைட நங்ைக ம் வ கின்றனர்.)
இப்பழி நீப்ேபன்; என்
எப்ப

ேநாக்கி

(வாைள

யிர் நீப்ேபன்;

மி ேந ாி ேவ.

(123)

ைறகழிக்கின்றான்.)

இராசமாேதவி:-(அ கில்வந்

ைகையப்பற்றி)

இஃெதன்னரேச! இஃெதன் ேகாேவ!
340. எஃெதனி

ங்குைறக் ேகற்ற க வாய்

இல்லா தி க்குேமா? எல்லா ணர்ந்த
ேபரறி வாளர் ேபசிய ன் ைற
ேயாரைல யிச்ெசய வந் ேமற் ெகாண்டைன!
என் யிர்க் குயிெரன ெவய்திய தைலவா!
345. மன்

யிர் ரக்கு மாண்கடன் மறந்தைன;

என்ைன ேவண்

ளனாய

யிச்ெசய றவிர்திேயா?

(124)
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(பணிகின்றான்.)
அறி ைடநங்ைக:-(ெசங்கணாைன ேநாக்கி)
அண்ணேல! என்ெசாற் க ள்ெசயல் ேவண் ம்;
எண்ணிேல ேனேதா ெவ த் ைரக் கின்ேறன்;
சிந்ைத யின்றி ஞ் ெசய்விைன

ேமா?

350. விந்ைதேய நீதான் வி ம் மிச்ெசயல்.
என்ெமாழி யிதைன நின்மனக் ெகாளாேயா?

(125)

ெசங்கணான்:-(வாைளக் ைகேசாரவிட் ).
எைனநீதி யின்னண ெம த் ைரத் திட்டீர்!
ம நீதி கண்ட வாய்ைமைய நீவிர்
-------------------------------------------------------335. தீக்கன
338. ேநாி

- நான்காங்களம், வாி 11-24. ேநாக்குக.
- தக்க .

340. எஃெதனி
பிராயச்சித்தம்.
342.

ம் - எத்தைகய தீவிைன ெயனி

ம். குைற -குற்றம். க வாய் -

ைற - விதி.

343. ஓரைல - ஆராய்ந்திைல. ஈண்
மகிழ்ந் .

ற்ெறச்சம். ஓரா

என்ப

ெபா ள். உவந்

345. ரக்கும் - காப்பாற் ம் மாண்கடன் - சிறந்த கடைம. 346. "சிந்ைத .....
- ெசய். 122. உைர ேநாக்குக.
350. விந்ைத - ஆச்சாியம். மனக்ெகாளாேயா - மனத்திற் ெகாள்ளாேயா.
352. எைன - எனக்கு. ேவற் ைம மயக்கம்.
353. கண்ட - உணர்த்திய. வாய்ைம - உண்ைம.
உணாீ ெரா பா

ைரத்த ெகாக்குேமா?

அறி ைடநங்ைக:-(வணக்கத் டன்)
355. குலத்தின் ெப ைம ட் ெகாண்ட ேசாழ!
நலத்தின் ெப ைம நா காவ ம்

(126)

-

ேமா"
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நின்ைனப் பற்றி நிற்கு

யிர்க

ம்

நா ச் சிறி நயந் காண் ேயா?
ன்னாட் ெகாள்ைக யிந்நாட் ேகாெளா
360.

ரண ம் வழக்ேக; அரெண
காலக் ேகற்ப ஞாலத் திய ம்.

நீதி

ல்

ெபா ந்தாப் பைழயன ேபாமால், அறிதி.
வ ந்தா தி த்தி, மன்னர் மன்னேன!
ெசங்கணான்:-(சிந்தித்
அற்ேறற் காவ
365. சற்ேற யாயி

(127)

ெமய்காப்பாளைர ேநாக்கி)

ர்! அழிமினிக் ேகாட்டம்;
ந் தாழ்ந்

நில்லீர்.

(அறி ைட நங்ைகைய ேநாக்கி)
அறிெவாளி சான்ற வறி ைட நங்காய்!
இச்சிைற காவல ாிதைன ன்னேர
எற்குைரத் தாரலர். இரண் நாளா
ண்ணா தி ந்தைம தண்ணீர் ேவட்ைக
370. தணியா தி ந்த தன்ைம த ய
யாைவ ெமன்னிடத் ெத த் ைர யாச்சிைற
காவல ரால்யான் கண்ட பயெனன்?
இவேரா ேவவலர்! இவேரா காவலர்!
இவெரலாந் தீயர்; இவெரலாம்

ணர்.

375. இவைர ேவைலக் ேகயெதன் பிைழேய.
இவ்வி

(128)

ெகாைலக்கு ேமற்ற க வாய்

-------------------------------------------------------354. உணாீர் - உணரா

( ற்ெறச்சம்). ஒ பால் - ஒ

பகுதிப்பட, பக்ஷபாதமாக.

355. உட்ெகாண்ட - க திய.
356. நலம் - நன்ைம.
357. நின்ைனப் பற்றி - உன்ைன யாதாரமாகப்பற்றி,
359. ேகாள் - ேகாட்பா , ெகாள்ைக,

தனீண்ட ெதாழிற்ெபயர்.

360. ரணல் - மாறபடல். அரண் - காப் . ஈண் உலக நைடக்குக் காவல். 361.
காலக்கு - காலத்திற்கு. நான்க
சாாிைய ெபறா வத்த் . ஞாலத் இய ம் உலகத் நைடெப ம்.
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(361-362) cf. "பைழயன கழித

ம் தியன குத

ம் வ வல கால வைகயி னாேன"

(நன். 452); "Old order changeth yielding place to new" (Tennyson.) 362. அறிதி அறிவாய். *த் எ த் ப்ேப .
363. இ த்தி - இ ப்பாய்.
364. அற்ேறல் - அப்ப யானால். ஏல், எனில் என்பதன் விகாரம். அழிமின் அழி ங்கள். இக்ேகாட்டம் சிைறச்சாைல.
365. தாழ்த்

- தாமதித் .

366. சான்ற - அைமந்த. 367. இதைன-ேசரமான் நிைலைய,
369. ேவட்ைக -வி ப்பம், தாகம்.
375. ஏய

- ஏவிய . 376. க வாய் - பிராயச்சித்தம்.

இவ்வி ேவாைர மி ஞ்சிைற யி த ம்
என்கு நிைனவிற் ெகய்திய குறியா
மன்ெப ங் ேகாயின் மாட்சியி ென பான்
380. குயிற்றி யிைறவைனக் குறித்

நித்த

ம்

பயிற்றிெயன்

ளத்ைதப் பண்ப த் த

ேம.

விைனப்பயன்

ய்ப்பிடம் விளங்கு மிப்பார்;

(129)

இத க் கி தி ெயன் மில்ைலயால்;
மதனிற் ெச க்கி ம ட்ைக ேமவி
385

லகு ெபாய்ெயனப் பலகைர வார்சிலர்.
பிறப் மீங்ேக; இறப் மீங்ேக;
இன்ப ன் பங்களிவ் ல கின்கேண.
மன்ெப ந் றக்க ம் வைகெக நரகுமிம்
மாயி

ஞாலேம, மதிக்கேவ றில்ைல.

390 ஆத ெனனிேய னா யிர் ேபாற்றி
ேமத மா ேமற்ெகாளீஇக்
காத

ெனனா

கடைமெசய்

ய்வேல.

(பா கின்றான்.)
அன்றா ன் கீழி ந் நால்வ க்கு ெமய்ப்ெபா ைள
யளித்தார் தா ங்
குன்றாத தமிழ்ெமாழிைய யகத்தியற்கு நனிமகிழ்ந்
ெகா த்தார் தா
-------------

(130)
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377. இவ்வி ேவார்-சிைறகாவலர்.
378.நிைனவிற்கு எய்திய குறி- ஞாபகார்த்த சின்னம்.(Memorial.)
379 மன்-நிைலெபற்ற. மன்ெப ம்-மிகப்ெபாிய, எனி
ேகாயில்-ேகாவில்.

மாம். எ பான்-எ ப .

380. கு ற்றி- ெசய் .
380-381. நித்த ம் இைறவைனக் குறித் உளத்ைதப் பயிற் தல் - தின ம்
கட ைளத் தியானித்தைலப் பழகுதல். பண்ப த்தல்- சீர்ெபறச் ெசய்தல்.
382. விைனப்பயன்

ய்ப்பிடம் - நல்விைன தீவிைனகைள அ பவிக்கும் இடம்.

384. மதனில்- ஆணவத்தால். மதன்-மதம், ேபா . ெச க்கி- அகங்காித் . ம ட்ைகமயக்கம். பவ- பலவற்ைற.
385. கைரவார் - கூ வர்.
388.

றக்கம்- சுவர்க்கம். வைகெக

இெரௗரவம், கும்பிபாகம்

- பலவைகப்பட்ட. பலவைக கரகு - அள்ளல்,

த யன.

389. மாயி - மிகப்ெபாிய. மதிக்க- க த.
391. ேமதகுமா - ேமன்ைம ண்டாகும்ப . ேமற்ெகாளீஇ- ேமற்ெகாண் .
392. காத ன் - வி ப் டன். உய்வல் - பிைழப்ேபன், ஈேட ேவன்.
(ெசய்.131.) அன்

- அக்காலத்தில், பண்டறி சுட் . ஆல்- கல்லால மரம். கீழ் - அ .

நால்வர்- ஸநகர், ஸாந்தனர், ஸநத்குமாரர், ஸநத்ஸூஜாதர், ெமய்ப்ெபா ள் உண்ைமப் ெபா ைள, தத் வத்ைத. அளித்தார் - உபேதசித்தவர், தஷணா
குன்றாத- குைறவற்ற. ஆங்கு நின் - சங்கத்தின் ன் நின் .
395. நின்றாங்குக் கீரெனா ெந வழக்குத்
ெதா ப்ப ள ேநர்ந்தார் தா
மின்றீங்குச் சிவேயாக நிட்ைடநிைல
கூ யெவம் மிைறவ னாேர.

(131)

[யாவ ம் ேபாகின்றனர்.]
ஆறாங்களம்

ற்றிற் .

-----------

வாழ்த் .
வஞ்சி வி த்தம்.
மான விசயம் வாழிய

ர்த்தி.

96
ேகா மினிைம கூர்தமிழ்
ஞான கு
நாெடா ம்
400.வா

நில

ம் வாழ்கேவ.

(132)

தி ச்சிற்றம்பலம்.
[ஆகச் ெசய் ள் 132-க்கு: வாி 1016.]
--------கீரன்-நக்கீரன். ெந வழக்கு-ெபாிய விவாதம். கூந்தற்கு இயற்ைக மண ண்ேடா
என்றவாதம். இ

" ெகாங்குேதர் வாழ்க்ைக அஞ்சிைறத் ம்பி," என்ற பாசுரம் பற்றி

ெய ந்த . உளேநர்ந்தார்-மனெமாப்பினவர், ேசாமசுந்தரக் கட ள். ஈ கு-இவ்விடம்.
சிவேயாக நிட்ைட நிைல கூ ய ெவம்மிைறவர் என்ற ெபாய்ைகயாைர.
(ெசய்.- 132.) மானவிசயம்-மானவிசயெமன் ம் ெபயாிய இந்நாடகம். வாழியவாழ்க. ேகான்-அரசன். தமிழ் ஞான கு -தமிழாசிாியர். லாசிாியர் தம் ஆசிாியர்
ெபயர்-ம ைரச் சபாபதி த யார். வான்-மைழ. சிவன்- மி.
cf. "நாவலந் தீவந் தன்

ண்,

வர்கட் காியா னிற்ப த்தமிழ்ச் சங்கத் ெதய்வப்,
பாவலர் ற்றி க்கும் பாண் நன்னா ேபாற்றி."
(தி வால. தி வி.)

மானவிஜயம்

ற்றிற் .

