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PATIRRUPPATTU
1. Introduction
By Prof. T. P. Meenakshisundaran, Avl.
Tiru Avvai Duraiswami Pillai of the Annamalai University is well known as the modern
commentator on Sangam works. He now gives the world of Scholars his commentary on
Patirruppattu.
Patirrupattu is the only available source book of ancient Cera history. Among all the
Sangam works this is unique in being a collection of the poems on Ceras. Ten great poets had
sung the greatness of ten great Cera kings. Unfortunately of the hundred verses, the first ten
and the last ten, probably singing the glories of Utiyan and Yanaikkan Mantaram Ceral
Irumporai respectively, are missing. There were two ruling Cera families that of Utiyan and
that of Antuvan, the former being the senior and the main Cera line of Vanchi: the latter being
the Irumpoprai line of Tondi. The second Ten and the third Ten belong to the two sons of
Uthiyan viz. Imaya Varampan Netun Ceral Athan and Palyanaic-celkezhu Kuttuvan. The
foruth, the fifth and the sixth Tens relate respectively to the sons of Netun Ceral Athan viz.
Kalamkay-k-kanni Nar Muti-c-ceral, Katal Pirakkottiya Cemkuttuvan, and Atukot-Pattu-cceral Athan. The rest of the book relate to the Irumporai family: the VII Ten belongs to
Selvakkatunko Vazhi Athan, the VIII Ten to Perum Ceral Irumporai the conqueror of
Thakatur and the IX Ten to Ilam Ceral Irumporai, the son, the grandson and the great
grandson respectively of Antuvan Ceral.
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Various places of importance, the great chiefs and chieftains, the foreigners like Yavanas,
the warfare and important battle field, the fivefold classification of the country and other
geographical details are all alluded to in this anthology. The poets of this anthology and the
literary patronage of the Ceras are not myths. Paranan Kannam Kannan Katu, Vezhakkadu
(Umbarkadu) and Kakkaiyur, still existing in Malayalam country, bear testimony to the
conferment of Jaghirs on the poets Paranar, Kumattoor Kannanar and Kakkai-p-Padiniyar by
the Chera kings, Cenkuttuvan, Imayavaramban Netumceralathan, and Atukotpattu-c-Ceral
Athan repectively.
This book is important as revealing the culture, the custom and practice, the political and
military life of the Tamil land, of the first few centuries of the Christian era. It is interesting to
note that the conception of the fundamental unity of India, from the Himalayas to Cape
Comorin, goes back, to the poems of the Sangam Age (Verse1 and 43 of this anthology).
Politics had become, by that time, an all India science and the Yagas, varying according to the
graduation of sovereignity, were believed to have a magical influence in establishing an ever
expanding empire. This inspired the ambitious kings of Tamil land to perform the Royal
sacrifices; and the study of their scred texts and related literature became very popular.
Further, the political unrest in the North drove the Sanskrit, Pali and Prakrit scholars to South
India. Manimekalai, the Tamil epic reveals the Tamil land as a centre of all- India learning,
with its intellectual capital at Kancipuram. The beginning of this development is seen in
Patirrupattu itself.
The Yagas are mentioned in many places. The Rajasuya was not unknown; there was a
Cola of the name Rajasuya Vetta Peru Nar' Killi ie, Nal Killi the great who had performed the
Rajasuya Yaga There was the great Pandya of many Yagas viz. Palyakacalai Muthu Kutimip-Peru Vazhuthi. The Ceras, as seen from this book, were no exceptions. The Putra Kameshti
yaga is, it may be suggested, men- tioned in poem No. 74 by Arisilkizhar, a Non-Brahmin
poet. There we learn that the queen donned on her beautiful shoulders a circular skin of the
stag, well cut out and decked with pearls and precious stones. Was the skin made thus into a
valuable amulet? In the Atharva Veda are two charms for obtaining a son ( III, 23 & VI.11).
The second of these mantras is relevant to the study of this Putrakameshti. This consists of
three parts and when the third part,which runs thus "May Prajapati elsewhere afford the birth
of a female but here shall bestow a man" was recited, acoording to the sutras (Kans.35-9)
which explain the procedure, "The fire is surrounded with the wool of a male animal and the
wool is tied upon the woman" (probably as an amulet). Instead of the wool we find the skin of
the stag, the male animal, being used in the sacrifice performed by the Cera king.
This reference to this Putra-kameshti is very important. The question is very often raised
whether the Ceras who ruled over a country where the Marumakkal Tayam or matriarchal
succession now reigns supreme, were following the law of Makkal Tayam or patriarchial
succession, as their colleagues the Colas anmd the Pandyas did, or were following the law of
Marumakkal Tayam, as followed by the kings of Malayalam today. The wife of the king
under the Marumakkal Tayam is never called the Queen. In Pattirrupattu, every Cera king is
praised as the husband of the chaste consort,. But this does not help us to decide the issue
raised. The Putra kameshti poem, however, conclusively pro- ves, it was the son of the
consort that becomes the king, thus establish- ing beyond doubt the patriarchal succession of
these kings. There is one other difficulty, for the Padikam speaks of the mothers of these
kings as " Velavikoman Pathuman Devi " etc. It is this kind of expression that has really
created the confusion. Devi ordinarily means a wife; this phrase will then denote a wife of a
Velir chief Pathuman etc. How can the wife of a chief be also wife of the Cera king? This lead
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some scholars to assume that the succession was matriarchal, where the mother of the ruling
prince is never the wife of the king. But as this theory runs counter to the explicit statement of
the Putra kameshti poem, one has to explain the word according to Tiru T.V Sadasiva Pandarathar as meaning "daughter", a usage made clear by such phrases as Ceran ma Devi,
Pancavan ma Devi, all wives of Colas and not of Ceras or Pandyas. Or Ceran ma devi etc.
may be an elliptical short hand expression for "The great Cola queen the daughter of the
Pandya or Cera". Nam,es like Sentan korran or Kiran Korran etc. mean Korran son of Centan
or Kiran . Therefore Patuman Madevi may mean the Queen, the daughter of Pathuman. One is
justified in referring to the usage of the Imperial Cola inscriptions in view of the close kinship
that exists between the Meykkirtis of the later Colas and the Patikams of Patirrupattu, as
explained by tiru T.V. Sadasiva Pandaratar in his short introduction to the present
commentary.
In other places also, the Cera kings are praised in Pattirupattu, for bringing forth children.
The theory of three debts or duties to the Devas, the ancestors, and the learned, to be
discharged respec- tively, by every man, by performing sacrifices, by bringing forth child- ren,
and by learning the ancient texts, is, as seen by this very poem and poem No. 70 as old as the
Sangam age. Therefore, when Parimel- azahgar speaks of this in his commentary on the
chapter on children in Tirukkural, he is not going against any Tamil tradition. There is an old
commentary on Patirruppattu, whose importance cannot be easily exaggerated; but to the
modern reader it is but a series of algebraical formula. The present commentary explains all
that is necessary for elucidating the text for the man in the street-the defied abstraction of
modern democracy; and serves, therefore, as a valuable key for unlocking the closely
preserved treasure-chest of the old commentary.
The Sangam poets caught the spirit of the poetic moment and enshrined it in the most
appropriate and correct poetic phrase, afraid of spoiling its effect by any elaboration. Brevity
is the life of their poetry. This explains why the anthologies of the Sangam verses are
arranged according to the length of verses, as Kurum Tokai, Nedum Tokai, Aim Kuru Nuru
etc. In every poem there is the heart or life centre-a beautiful phrase which is the very quint
essence of the poem and this phrase by common acceptance and appreciation, becomes
according to Sangam usage, the very name of the verse. This is seen in every one of the verses
in the present work. The new commentary has brought out the poetic significance of all these
poetic phrases, thus helping us to understand the poetic theory of the Sangam age.
On an occasion like this, one cannot but think with reverential gratitude, of the late
lamented Dr.Swaminatha Aiyar, but of whose untiring zeal and toil we could not be boasting
either of Patirruppattu or its ancient commentary. What has been thus made available is now
made more and more popular by the present commentator. My friend Tiru Vellaivaranan has
brought out the importance of the new commentary. Whether one agrees with all the points or
not, one has to agree that this commentary is very valuable for a close study of the ancient
work by the modern man. I deem it, therefore a great privilege, as desired by my friend Tiru
Avvai Duraiswami Pillai, to introduce, with heartfelt thanks, this work, to the over grateful
public of Tamil land.
Madras 26-10-49 T.P. Meenakshisundaram.
-------
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பதிப் ைர
ெசந்தமிழ்நாட் க் க
லமாகத் திகழ்வன எட் த்ெதாைக ல்க ம் பிற மாம்.
எட் த்ெதாைகயின் ைவப்
ைற ஒ சிறந்த குறிக்ேகா டன் அைமக்கப்ெபற்றெதன
அதன் காப் த் தி ப்பாட்ைட ைவத் ஒ
ைட யாக ணரலாம். அ , "மாேயான்
ேமய கா ைற லக ம்" என் ம் ெதால்காப்பியத்ைதப் பின்பற்றியதாகும்.
அவற் ள் 'பதிற் ப்பத் ' நான்காம் எண் ைறக்கண் அைமயப் ெபற்ற . தன்
ன் ம் அகப்ெபா ைள ம் இ
றப்ெபா ைள ம் உணர்த் வன. இவற்றின்
குறிப் அகப்ெபா ள் ைகக்கிைள, ஐந்திைண ெப ந்திைண எ ம் பாகுபாெடனலாம்.
பதிற் ப்பத்
றப்ெபா ைள ணர்த் வ மட் மன்றிப் பண் ைடச் ேசரமன்னர்
வரலாற் க் குறிப் க்கைளத் ெதாகுத் ணரப் ெப ம் பான்ைம ம் ைணெசய் ம்
சிறந்த க வி லாகும். இந் ற்குப் பைழய உைரெயான் ள்ள . அ ,
லவர்க க்குமட் ம் விளங்கும் தன்ைமய .
இந் ற்குச் ெசாற்ெபா ள், க த் , விளக்கம், இலக்கணக் குறிப் , ஒப்
த ய
இன்றியைமயா
ப் க்கள் பலவைமந்த அகல ைர ெயான் இல்லாதி ந்தைம
ெப ங்குைற. அக்குைற அகன் கற்பார்க்கு எ ச்சி ம் இன்ப ம் த மா ஓர் உைர
இயற்றித்தர, அண்ணாமைலப் பல்கைலக் கழகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி விாி ைரயாளர்
சித்தாந்த கலாநிதி, வித் வான் தி . ஔைவ சு. ைரசாமிப் பிள்ைளயவர்கைளக்
ேகட் க் ெகாண்ேடாம். அவர்க ம் எங்கள் ேவண் ேகா க்கிணங்கி, அவ்
வண்ணேம இயற்றித் தந்தனர்.
இவர்கள் சங்கத் தண்டமிழ் ல்களில் ேதாய்ந் உண்ைமப் ெபா ள் கண்ட
ஒண்ைமயர். ' றநா
' த யவற்றிற்குச் சிறந்த உைர இயற்றி ள்ளவர்கள்.
இவ் ைர எளிைம இனிைம திட்ப ட்பம் ெதளி விளக்கம் த ய உைரப் பண் கள்
சிறந் ள்ள . உைரயாசிாியர் அவர்கட்கு எங்கள் நன்றி உாித்தாகுக.
ைலப்பற்றி ம் உைரயாசிாியர் உைரநயம் த யவற்ைறப் பற்றி ம்
தக்கவாறாய்ந் பன்ெமாழிப் லவர், தி ெத. ெபா. மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ைளயவர்கள்
ஓர் அணிந் ைர ஆங்கிலத்தில் உதவி ள்ளார்கள். இவ் ைரநலத்ைதப் பாராட்
அண்ணாமைலப் பல்கைலக் கழகத் தமிழாராய்சித் ைற விாி ைரயாளர், தி . க.
ெவள்ைளவாரணனார் அவர்க ம் பதிற் ப்பத்தின் பதிகங்களின் க த் விளங்க
அண்ணாமைலப் பல்கைலக் கழக ஆராய்ச்சி விாி ைரயாளர் தி . தி. வி. சதாசிவப்
பண்டாரத்தாரவர் க ம் சிறந்த ஆய் ைரகள் எ தி உதவி ள்ளார்கள்.
இம் வ க்கும் எங்கள் நன்றி உாித்தாகுக.
இந் ைலப் பழந்தமி ண்ைமகண் வக்கும் ெப மக்க
ஆசிாியர்க ம் வாங்கிப் பயன்ெப வார்களாக.
ைசவசித்தாந்த ற்பதிப் க் கழகத்தார்.
-------------------------

ம் மாணாக் க ம்
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Introduction (Prof.T.P. Meenakshisundaranar )
ன் ைர ...
உைரயில் எ த்தாண்ட ல்கள் ...
உைரநலம் (தி .க. ெவள்ைளவாரணனார் ) ...
பா ய சான்ேறார் வரலா
பதிற் ப்பத் ம் பதிகங்க ம் (தி .T.V. சதாசிவப் பண்டாரததார்)
ேசரர் மர
ைற
கட ள் வாழ்த் .
இரண்டாம் பத் .
ன்றாம் பத் .
நான்காம் பத்
ஐந்தாம் பத்
ஆறாம் பத்
ஏழாம் பத்
எட்டாம் பத்
ஒன்பதாம் பத்
பதிகங்களின் பைழய உைரக்குறிப்
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பதிற் ப் பத் க் காட் ம் ேசரநா
வைரபடம்.....

8

பதிற் ப்பத்
2.

ல ம் - உைர ம்
ன் ைர

கற்றதனா லாய பயெனன்ெகால் வாலறிவன்
நற்றாள் ெதாழாஅர் எனின்.
சங்கத் ெதாைக ல்கள் எட் த் ெதாைக ம் பத் ப் பாட் ெமன வைகயால்
இரண்டாகி ம் விாியால் பதிெனட்டாகி ம் நில வனவாகும். இவற் ள்
பதிற் ப்பத்ெதன்ப எட் த் ெதாைக ள் ஒன்றாகும். இ பப்பத்தாக அைமந்த
பத் க்கள் பத் ெகாண்டெதன் ம்,
பாட் க்கள் ெகாண்டெதன் ம்
பதிற் ப்பத் எனப்ப ம் ெபயராேல அறியலாம். இதன் ஒவ்ெவா பத் ம் ஒவ்ெவா
ேசரேவந்தைனப் பற்றி ேவ ேவ ஆசிாியன்மார்களால் பாடப்பட் ள்ள . இந்த
ஆசிாியன்மார்க ம் ேசரேவந்தர்க ம் ஒ காலத்தவராக ம் ேவ ேவ
காலத்தவராக ம் க தப்ப கின்றனர். பதிற் ப்பத்ெதன் ம் ெபயர்
இப்பாட் க்கைளப் பப்பத்தாக எ த் த் ெதாகுத்ேதாரால் இடப்ெபற்ற ெபயராதல்
ேவண் ம்.
எட் த் ெதாைக ள் காணப்ப ம் நற்றிைண, கு ந்ெதாைக, ஐங்கு
,
பதிற் ப்பத் , பாிபாடல், க த்ெதாைக, அகநா
, றநா
என்ற எட்ட ள்,
றப்ெபா ள் வைகயில் அைமந்தைவ பதிற் ப்பத் ம், றநா
ம் என்ற
இரண் மாகும். இைவயிரண் ம், ஏைனயவற் ள் நற்றிைண க த்ெதாைகெயன்ற
இரண் ெமாழிந்த பிற யா ம் காலஞ்ெசன்ற ெப ம் லவர் டாக்டர் . தி .உ.ேவ.
சாமிநாைதயரவர்களால் பல ஆண் கட்கு ன்ேப பல ஏ களின் ைணெகாண்
ஆராய்ந் ெசவ்விய ைறயில் ெவளியிடப்ெபற் ள்ளன. அவற் ள் பதிற் ப்பத்
1904-ஆம் ஆண் ல் தன் தலாக அச்சிடப்ெபற் ெவளியாயிற் . இவ்வா
தமிழகத் த் தமிழர இலக்கியப் பழஞ் ெசல்வமாய், பல ற்றாண் கட்கு ன்
வாழ்ந்த தமிழ் நன்மக்கள நாகாிகப் பண்பா கைள ணர்த் ம் நல்விளக்கமாய்த்
திக ம் இந்தத் ெதாைக ல்கைளச் ெசம்ைம ற ஆராய்ந் இன் ம் என் ம் தமிழ்
பயில்ேவார் அைனவ ம் ஒ
கமாகப் பாரட் ப் பரவத்தக்க வைகயில்
ெவளியி வதாகிய அாிய தமிழ்ப்பணி ாிந்த டாக்டர்.தி .அய்யரவர்கட்குத் தமி லகு
ெபாி ம் கடைமப்பட் ள .
தி . அய்யரவர்கள் தன் தலாக ெவளியிட்டேபாேத இதற்குப் பண்ைடச்
சான்ேறார் ஒ வர் எ திய உைர ம் அவர்க்கு உடன் கிைடத்தைமயின், தன்
ெவளியீட் ேல பதிற் ப்பத்
ல ம் பைழய உைர ம் என ெவளியிட் , இதைன
அறிஞர் கண் ெபா ளறிந் இன்
ம் வாயிைல ம் உத விய ெபாி ம்
ேபாற்றத்தக்கதாகும். "இவ் ைர இல்ைலயாயின், இந் ற்ெபா ைள இக்காலத்தில்
அறிந் ெகாள் தல் மிக அாி " என அவர்கேள உைரத்தி ப்ப காண்க. ஏ களில்
உைரகாரர் ெபயர் குறிக்கப்படாைமயின் அவர் இன்னாெரன் அறிவ
இயலாதாயிற் . ஆயி ம் அவர் ேநமிநாதம் ெசய்த குண ர பண் தர் காலத் க்குப்
பிற்பட்டவ ெரன்ப ஒ தைல. பதிற் ப்பத்தின் உைரயில், சில்ேலராள
ெரன்றவிடத் ச் "சின்ைம ையச் சின் ல் என்ற ேபால ஈண் ச் சி ைமயாகக்

9
ெகாள்க" (பதிற். 76; 11) என்றவிடத் உைரகாரரால் சின் ல் எனப் ப வ
பண் தர் எ திய ேநமிநாத ெமன் ம் இலக்கண
க்குப் ெபயர்.

குண ர

இவ்வண்ணம் பாட் ம் உைர மாகக் கிைடக்கும் இப்பதிற் ப்பத் , தற் பத் ம்
பத்தாம் பத் ம் இன்றி இைடநின்ற எட் ப் பத் க்கேள ெகாண் ள்ள . கிைடக்கும்
ஏ கள் பலவற்றி ம் தற் பத் ம் இ திப்பத் ம் காணப்படவில்ைல. பாட் ம்
உைர ம் ெகாண்ட ஏெடான்றில், ஒன்பதாம் பத்தின் இ தியில், "பதிற் ப்பத்
ல ம் உைர ம்
ந்த ; சுப ம
" என் காணப்ப கிற . லேம ள்ள
ஏ க ம் ஒன் பதாம் பத்ேதாேட
கின்றன. இவ்வாேற ெதாடக்க ம் இரண்டாம்
பத்ைதேய ெகாண் பல ஏ க ம் உள்ளன. இதனால் ெந நாட்க க்கு ன்ேப,
இதன் தற் பத் ம் பத்தாம் பத் ம் மைறந்தன எனக் ெகாள்ளேவண் யி க்கிற .
இனி, கிைடத் ள்ள ஒவ்ெவா பத் க்கும் பதிகம் ஒன் காணப்ப கிற . அ ,
பாடப்பட்ட ேசரேவந்த ைடய ெமய்க் கீர்த்திேபால் நின் பா ேனார்,
பாடப்பட்ேடார், பா ய பாட் , பா ப்ெபற்ற பாிசில், பாடப்பட்ட ேவந்த ைடய
ஆட்சிக் காலம் என்ற இவற்ைறக் கூ கிற . அப்பதிகங்கள், தாம் உட்
ெகாண் நிற்கும் பாட் க்கள் ஒவ்ெவான் க்கும் அவ்வப் பாட்
ட் காணப்ப ம்
ெசாற்ெறாட ெரான்ராற் ெபயர் குறித் ள்ளன. ஒவ்ெவா பாட் ன் இ தியி ம்,
அப்பாட் ற்குத் ைற, வண் ணம், க்கு, ெபயர் என்ற யிைவ வகுக்கப் ெபற் ள்ளன.
இப்ெபயர்கேள பதிகத்தி ம் ெதாகுத் க் காட்டப்ப கின்றன. ேம ம் இப்பதிகங்கள்
உைர ள்ள ஏ களிற்றான் காணப்ப கின்றன. பைழய ைர இப்பதிகங்கட்கும் உைர
குறித் ள்ள .
ஆனால், இப்பதிகங்கள் உைரயில்லாத லப்பகுதிேய ள்ள ஏ களில் இல்ைல.
லேம ள்ள ஏ களில் ஒவ்ெவா பாட் ன் இ தியி ம் ைற, வண்ணம், க்கு,
ெபயர் த யன குறிக்கப் ெபற் ம், ஒவ்ெவா பத்தியின் இ தியி ம் பா ேனார்
ெபய ம் பாடப்பட்ேடார் ெபய ம், “இமய வரம்பன் ெந ஞ் ேசரலாதைனக் குமட் ர்க்
கண்ணனார் பா னார் பத் ப்பாட்
ற் ம்” என்றாற்ேபாலக் குறிக்கப் ெபற் ம்
உள்ளன. இக் குறிப் கைள ேநாக்குமிடத் , பதிற் ப்பத் ப் பாட் கைளத்
ெதாகுத்ேதாரால் வண்ணம், க்கு, ைற, ெபயர் த யன வகுக்கப்
ெபற்றி க்கலாெமன் ம், அவர்க்குப்பின் வந்த சான் ேறார் ஒ வரால் பதிகங்கள் பா ச்
ேசர்க்கப்ெபற்றி க்கலா ெமன் ம் க
தற்கு இட ண்டாகிற . டாக்டர் தி அய்ய
ரவர்க ம், “ஒவ்ெவா ெசய் ளின் பின் ம் அைமந் ள்ள ைற, வண்ணம், க்கு,
ெபயெரன்பைவகள் உைரயில்லாத லப் பிரதிகளிெலல்லாம் இ த்த ன், அைவ
உைரயாசிாியரால் எ தப்பட்டன வல்ல ெவன் ம் பதிகங்கள் உைரப் பிரதி களில்
மட் ம் காணப்ப கின்றைமயால் அவற்ைற இயற்றிேனார் லாசிாிய ரல்லெரன் ம்
ெதாிகின்றன. ஆசிாியர் நச்சினார்க் கினியரா ம் அ யார்க்கு நல்லாரா ம் தத்தம்
உைரகளில் எ த் தாளப் ெபற்றி த்த ன், இப்பதிகங்கள் அவர்கள் காலத்திற்கு
ந்தியைவ ெயன் ேதாற் கிறன் ” என் கூ வ ேநாக் கத்தக்க .
சுமார் பதிைனந் ஆண் கட்கு ன் ெசன்ைனப் பல்கைலக் கழக வித் வான்
ேதர் க்குச் ெசல்ேவார் சில க்கு இப்பதிற் ப்பத்திைனக் கற்பிக்க ேவண் ய கடைம
எனக்கு உண்டா யிற் . அக்காலத்ேத அவர்கட்கு இதைனக் கற்பித் வ ைகயில்,
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இதற்ெகா விாி ைர யி ப்பின் நலமாகுெம ம் எண்ண ண் டாக, என் நண்பர் சிலர்
வாயிலாகப் பதிற் ப்பத்தின் ஏ கள் இரண் ெபற் அச்சுப்ப ைய ம் அவற்ைற ம்
ஒப் ேநாக்கு வ
தற்கண் ெசயற்பாலெதன உணர்ந் ெசய்ததில் சில பாட
ேவ பா க ம், சில பாடங்களிற் கானப்பட்ட ஐயங்கட்குத் ெதளி ம் கிைடத்தன.
பின்னர் இவ் ைரப்பணிைய ேமற் ெகாண் ெசய் வ ங்கால், தி ைவயாற் அரசர்
கல் ாிப் ேபராசிாிய ம் என் வணக்கத்திற்குாிய ஆசிாிய மாகிய கரந்ைதக் கவியரசு
தி . R. ேவங்கடாசலம் பிள்ைள யவர்கள் தாம் எ தி ைவத்தி ந்த உைரயிைன ம்
தந் உதவினார்கள். யான் எ தி ைவத்தி ந்த உைரைய நாவலர் தி .
ந. .ேவங்கடசாமி நாட்டாரவர்கள் பார்ைவயிட் இப்ேபா ெவளியாகி யி க்கும்
இந்த ைறையக் காட் இவ்வைகயில் இவ் ைரைய யைமக்குமா ெதாிவித்தார்கள்.
இவ் ைரயின் அைமதிைய ேநாிற் கண் ஊக்கியேதா விைரய அச்சி வ
நலெமன் ெத ட் ய எங்கள் அ ம்ெபறல் ஆசிாியர் தி . ந. .ேவங்கடசாமி
நாட்டாரவர்கள், இதன் பதி கங்கள் ஆராய்ச்சிக்கு இடமாக ள்ளனவாதலால்,
அவற்றிற்கு உைர ேவண்டாெவனப் பணித்தைமயின், இந் ற்கண் பதிகங் கட்கு உைர
ெய தப்படவில்ைல. ேம ம், இதன் தற் பத் கிைடக்காைமயின், இதற்கு
ன்னணியில் கட ள் வாழ்த் ச் ெசய் ள் ஒன் இ ந்தி க்கு ெமன் ம்,
"எாிெயள் வன்ன நிறத்தன்" எனத் ெதாடங்குவ ம், ெதால்காப்பியப் ெபா ளதி கார
ைரயில் உைரகாரராற் காட்டப்ப வ மாகிய பாட்ைட இப்பதிகத்தின் கட ள்
வாழ்த் ச் ெசய் ளாகக் ேகாத் உைர ெய
மா ம் அவர்கள் உைரத்தார்கள். உைர
ம் அச்சாகி ெவளிவ ம் இந்நாளில் அவர்கள் இல்லாைம என் மனத்ைத
வ த் கிற .
இனி, இந்
ன் பதிகங்க க்கு உைர ெய தப்படாைம யால், இவற்றின் க த்
விளங்க ஒ ேகாைவப்ப த்தி வரலாற்
ைறயில் ஒ கட் ைர ெய திச் ேசர்ப்ப
நலெமன இவ் ைர ையக் கண்ட அறிஞர் கூறினர். இவ் வரலாற் த் ைறயில் யான்
அறிந்த நாண் தல் உைழத் ப் ெப ம்பயன் தமி லகிற் களித் வ பவர் என்
அ ம்ெபறல் நண்பர் தி . T. V. சதாசிவப் பண்டாரத்தா ரவர்களாதலால், அவர்கைள
இதைனச் ெசய் மா ேவண் க்ெகாண்ேடன். அவர்க ம் தமக்குள்ள அ வல்கட்
கிைடேய உடல் வ யின்ைம ம் ெபா ட் ப த்தா பதிகப் பகுதிபற்றிய சிறந்த
ஆராய்ச்சி ைரயிைன வழங்கி ள்ளனர். அவர்கட்கு என் மனங்ெக மிய நன்றி
ாியதாகின்ற .
இனி, யான் எ திய உைரைய யாேன ஆராய்ந் நலந் தீங்கு காண்பெதன்ப சிறி
அ ைமயாக இ ந்தைமயின், உைர கண்ட என்ைனப்ேபாலேவ பல ஆண் கள்
வித் வான் ேதர் க்குச் ெசல்ேவார்க்கு இதைனக் கற்பிக்கும் பணி ேமற்ெகாண்
கூர்த்த லைமயால் சிறந் நிற்கும் என் அாிய நண்பர் தி . க. ெவள்ைள வாரண
ரவர்கைள உைர பற்றியெதா கட் ைர த மா ேகட் க்ெகாண்ேடன். அதைன
மறா ஏற் அழகிய கட் ைர தந்த அவர்கட்கும் என் மானமார்ந்த நன்றி
ாியதாகின்ற .
பல்லவர், ேசாழர், பாண் யர் என்ற இவ் ேவந்தர்கைளப் பற்றிய வரலா கேள
ஓரளவில் மக்கள் அறிந் ேகாடற் ேகற்ற வைகயில் ல்வ வில் ெவளியாகி

ம்
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இ க்கின்றன; பண்ைடநாைளச் ேசர மன்னர்கைளப்பற்றிய வரலாற்றிைனச் ெசவ்ேவ
அறிந் ேகாடற்கு ேவண் ம் க விகளாகச் சங்கத் ெதாைக ல்கட்கு ேவறாக யா ம்
கிைடத்தில . இைடக் காலக் கல் ெவட் க்கள் பண்ைடச் சங்க காலத் ச் ேசரர்
வரலாற் க்குத் ைண ெசய்வனவாக இல்ைல. ேசரநாட் ெமாழி ம் நைட ம்
ஒ கலா ம் பலேவ மக்கள் கூட் றவால் ேவ பட் ெடாழிந்தைம இதற்குக்
காரணமாம்; ஆயி ம், இன்ைறய ேகரள நாட் ன் பண்ைடய வரலாற்றிைன
ஆராய்ந்தறிதற்கு ேவண் ம் க விக ம் கிைடத்தில; கிைடக்கச் ெசய்தா மில்ைல.
அதனால் இவ் ைரக்கண் ெதளிவிக்கப்ப ம் வரலாற் க் குறிப் க் கள்
ந்த
பாகக் ேகாடற்கு இடமில்ைல ெயன்ப ெதளி வாம். ேவ ஆராய்ச்சிகளால்
விளக்கமாகுங்கா ம், இவற்ைற ேமற்ேகாடல் தக்க . இம் யற்சிக்குத் ைணெசய்த
நண்ப ம், 1941-ல் வடவார்க்காட் ல் ஜில்லாக் கல்வித் தைலவராக இ ந்தவ மான
தி . இராமன் ேமனன் அவர்கட்கு என் நன்றி ாியதாகும்.
இவ் ைர ெய தி
க்கப்ெபற்ற சில பல ஆண் கட்கு ன்ேபெயனி ம்,
இரண்டாவ உலகப்ேபார் காரணமாக, அச்ேசற்றி ெவளியி வெதன்ப அாிய
ெசயலாயிற் . அந் ெந க்க இப்ேபா ம் தீர்ந் பண் ேபால் ஒழிந்திலதாயி ம்,
இத்தைகய சீாிய ெசந்தமிழ் ல் ெவளியீ களில் ச யா உைழத் த் தமிழகத் க்கும்
தமிழ் ெமாழிக்கும் ெப ந்ெதாண்
ாிந் சிறக்கும் ெதன்னிந்திய ைசவ சித்தாந்த
ற்பதிப் க் கழகம். இவ் ைரயிைன ெவளியிடச் சைமந்த குறித் ப் ெபா வாக,
அதற்கும், சிறப்பாக அதைனப் பலவைக உயர் பணிகளில் ஈ ப த்தி அவ்வாற்றால்
அஃ உலவாப் ெப ம் கழ் உண்ைமத் தமிழ் நிைலயமாகத் திகழச்ெசய் ேமம்ப ம்
கழகச் ெசயல் ைறத் தைலவர், தி . வ. சுப்ைபயாப்பிள்ைள யவர்கட்கும் தமி
ழகத்தின் சார்பில் என் உளம் நிைறந்ெத ம் நன்றியிைனத் ெதாிவித் க்
ெகாள் கின்ேறன்.
இங்ேக குறித்த தி வாளர்கேள யன்றி, ேவ வைகயில்
என் நன்றிையச் ெச த் ம் கடைம ைடேயன்.

ைணெசய்த பலர்க்கும்

பல்வைகயி ம் குைறபா ைடயனாகிய என்ைன, என் அ ைமத் தமிழன்ைனக்குத்
ெதாண்டனாக்கி ஆட்ெகாண்ட
ம் எந்ைத, தில்ைல மன்றில் நின் தி வ ட்
கூத்தியற் ம் ஆடலரசன் தி வ ப் ேபா கைள மனெமாழி ெமய்களாற் பரவி
யைமகின்ேறன்.
அண்ணாமைல நகர்
31-3-1949
ஔைவ. சு.
---------------------

ைரசாமி.
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3.பதிற் ப்பத்

உைரயில் எ த்தாண்ட

ல்கள்

ெதால்காப்பியம் ெசால்லதிகாரம் (ெதால். ெசால்.)
ெதால்காப்பியம் ெசால்லதிகாரம் ேவற் ைம மயங்கியல்
(ெதால்.ெசால். ேவற்.மயங்.)
ெதால்காப்பியம் ெசால்லதிகாரம் இைடயியல் (ெதால்.ெசால். இைட)
ெதால்காப்பியம் ெசால்லதிகாரம் எச்சவியல்(ெதால். ெசால். எச்ச)
ெதால்காப்பியம் ெபா ளதிகாரம் (ெதால். ெபா.)
ெதால்காப்பியம் றத்திைணயியல் (ெதால். றத்.)
ெதால்காப்பியம் களவியல் (ெதால். கள.)
ெதால்காப்பியம் கற்பியல் (ெதால். கற்.)
ெதால்காப்பியம் ெமய்ப்பாட் யல் (ெதால். ெமய்.)
ெதால்காப்பியம் உவமவியல் (ெதால்.உவம.)
ெதால்காப்பியம் ெசய் ளியல் (ெதால். ெசய்.)
ெதால்காப்பியம் மரபியல்(ெதால். மர .)
நற்றிைண (நற்.)
கு ந்ெதாைக (கு ந்.)
ஐங்கு
(ஐங்.)
பதிற் ப்பத் (பதிற்.)
பாிபாடல் (பாி.)
க த்ெதாைக (க .)
அகநா
(அகம்.)
றநா
( றம்.)
தி
காற் ப்பைட (
கு.)
ெபா நராற் ப்பைட (ெபா ந.)
சி பாணாற் ப்பைட (சி பாண்.)
ெப ம் பாணாற் ப்பைட (ெப ம் பாண்.)
ெந நல் வாைட (ெந நல்.)
பட் னப்பாைல (பட் .)
மைலப கடாம் (மைலப .)
ல்ைலப்பாட் ( ல்ைல.)
ம ைரக் காஞ்சி (ம ைர.)
சிலப்பதிகாரம் (சிலப்.)
மணிேமகைல (மணி.)
உதயணன் ெப ங்கைத (ெப ங்.)
சீவக சிந்தாமணி (சீவக.)
தி க்குறள் (குறள்.)
தி ஞானசம்பந்தர் ேதவாரம் (ஞானசம்.)
தி க்க மல ம்மணிக்ேகாைவ (தி க்க . ம்.)
ெபான்வண்ணத்தந்தாதி (ெபான்.)
களவழி நாற்ப (கள.)
இனியைவ நாற்ப (இனி.40)
பழெமாழி நா
(பழ.)
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றப்ெபா ள் ெவண்பாமாைல ( . ெவ. மா.)
அம்சேதவர் - மி கபக்ஷி சாத்திரம்.
South Indian Inscriptions Volumes (S.I.I. Vol.)
Annual Report on the South Indian Inscriptions, Madras. (A.R.)
Proceedings and transactions of the third Oriental Conference, Madras. 1924.
--------------4. பதிற் ப்பத் : உைர நலம்.
[தி . க. ெவள்ைளவாரணார்,
தமிழாராய்ச்சித் ைற விாி ைரயாளர், அண்ணாமைலப் பல்கைலக்கழகம்.]
ெசந்தமிழ் ெமாழியின் தீஞ்சுைவயிைன இனி விளக்குவன வாகிய சங்க
இலக்கியங்க ள் ஒன்றாய்த் திகழ்வ பதிற் ப்பத் என் ம் இத் ெதாைக ல்.
ஆயிரத்ெதண்
ஆண் க க்கு ன் ேசரநாட்ைட ஆட்சி ாிந்த ேசரமன்னர் பதின்
மைர ம் லவர் பதின்மர் பத் ப்பத்தாகப் பா ய பாடல்களின் ெதாகுதி யாத ன் இ
பதிற் ப்பத் எனப் ெபயர்ெப வ தாயிற் . இத்ெதாைகயி ள்ள எல்லாப்
பாடல்க ம் ேசரேவந் தர்களின் கல்வித்திறம், மனத்திண்ைம, கழ்ேநாக்கு, ஈைகத்
திறம் ஆகிய ெப மிதப்பண் கைள ம், பைடவன்ைம, ேபார்த் திறம்,
ெபா ள்ெசயல்வைக, கு ேயாம்பல் ைற ஆகிய ஆட்சித் திறத்திைன ம் நயம்ெபற
விளக்கும் நற்ப வல்களாம். இைவ யா ம் றநா ற் ப் பாடல்கைளப் ேபான்
றத்திைணையப் ெபா ளாகக்ெகாண் பாடப்ெபற்றனவாகும்.
சங்ககாலத் தமிழ்ப் லவர்கள் தாம் ெப தற்குாிய பாிசிற் ெபா ைளேய ெபாிெதன
நம்பித் தகுதியில்லாதாைரப் பா ம் இயல்பினரல்லர். தமக்கு இயல்பா யைமந்த
லைமத்திறத்தி ைனேயா, அன்றித் தாம் பாிசில்ெபற வி ம்பிய தைலவைனேயா
அவனால் அளிக்கப்ப ம் பாிசிற்ெபா ைளேயா க தாமல், தம்மாற் பா தற்குாிய
நல் யல்பாக அத்தைலவன்பால் அைமந் ள்ள ஒ க லா ஒன்ைறேய தம்
பாட க்குாிய நற்ெபா ளாகக் ெகாண்
ந்தார்கள். அக்காலத் தைலமக்க ம்
இத்தைகய லவர்களால் நன்கு மதிக்கப்ெப ம் சிறப்பிைனேய வாழ்க்ைகயில் தாம்
ெப தற்குாிய நற்ேபறாகப் ெபாி ம் வி ம்பினார்கள். ஆகேவ இங்ங னம் லவராற்
பாடப்ெப ம் நற்பண் கைள ஆ தற்றன்ைம யாகிய தகுதி சங்ககாலத்
தைலமக்கள்பால் நன்கு அைமவதாயிற் .
கு ம்பவாழ்விேல ேமற்ெகாள் தற்கு உாிய அன் ாிைமச் ெசயலாகிய
அகெவா க்க ம் அரசியல் வாழ்விேல ேமற்ெகாள் தற்கு உாிய ெவட்சி, வஞ்சி,
உழிைஞ, ம்ைப, வாைக, காஞ்சி என் ம் அ வைக ெயா கலாறாகிய
றெவா க்கங்க ம் ஆகிய இவற்ைற, அ ப்பைடயாகக் ெகாண்டல்ல ஒ வர்
ஒ வைரப் பா தல் என்ப இயலாத ெசயலாகும். றத்திைண ஏழ ள் ெவட்சி தல்
காஞ்சி யீறாகச் ெசால்லப்பட்ட அ வைக ெயா க லா க ம், தைலமக ைடய
அன்பின் வழிப்பட்ட ெப மிதப் பண் கைள ய ப்பைடயாகக் ெகாண் அவன்பால்
ேதாற் ம் விைனநிகழ்ச்சிகைளக் குறிப்பனவாகும். றத்திைண ள் ஏழாவ தாகச்
ெசால்லப்ப ம் பாடாண் என்ப
லவர பா தல்விைன ையேயா அவராற்
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பாடப்ெப ம் ஆண்மகைனேயா குறிப்பதன் . லவர் பல ம் பா ப் ேபாற் தைல
வி ம்பிய தைலமகெனா வன் தன் ைடய அறி தி ஆற்றல் ஈைக என்பவற்ைற
ஆ தற் றன்ைமயாகிய ஒ கலாற்றிைனக் குறித் வழங்குவேத பாடாண் என் ம்
ெசால்லாகும். இச்ெசால் விைனத்ெதாைகப் றத் ப் பிறந்த அன்ெமாழித்ெதாைகயாய்ப்
லவராற் பாடப்ெப ம் தைல மகன ஒ கலாறாகிய பண் ைடைமயிைன
ணர்த்திற் ெறன்ப ஆசிாியர் நச்சினார்க்கினியர் க த்தாகும்.
ெவட்சி தல் காஞ்சி யீறாகிய அ வைக ெயா கலா க ம் அவற்றிற்குக்
காரணமாகிய உள்ளத் ணர் க ம் பாட் ைடத் தைலவன்பால் நிகழ்வனவாகும்.
பாடாண்திைணயிேலா பா தல் விைன லவர்பா ம் அவ்விைனக்குக் காரணமாகிய
குணஞ்ெசயல் கள் பாட் ைடத் தைலவன்பா ம் நிகழ்வனவாம். ெவட்சி த ய
அ வைக ெயா கலா க ம் தைலமக க்குாிய பண் கைள நிைலக் களனாகக்
ெகாண் அவன்பால் ேதாற் ம் தனிநிைலத் திைணகளாம். பாடாண் திைணேயா,
தைலமகன்பால் நிக ம் ேமற்கூறிய திைண நிகழ்ச்சிகைளத் தனக்குப்
பிறப்பிடங்களாகக் ெகாண் ேதாற் ம் சார் நிைலத்திைணயாகும். எனேவ
ேபார்மறவர்பால் அைமவன வாகிய ெவட்சி த ய அ வைகப் றத்திைணகளி ம்,
குற்றமற்ற மைனவாழ்க்ைகயாகிய அகத்திைணயி ம் அைமந்த ெசயல்களாய்த்,
தைலமக ைடய கல்வி, த கண், இைசைம, ெகாைட ெயனச் ெசால்லப்பட்ட
ெப மிதப் பண் களாய்ப் லவராற் பா தற் கைமந்த ஒ கலா பாடாண்திைண
ெயன்ப நன்கு லனாம். பாடாண் திைண யல்லாத பிற திைணக ம் லவராற்
பாடப்ப வனேவ ெயனி ம், லவராற் பாடப் ெப தல் ேவண் ம் என் ம்
மனக்குறிப்பின்றி, ஒ வன்பால் தன்னியல்பில் நிக ம் ேபார்ச்ெசயல் த யவற்ைறத்
ெதாிவிக்கும் வைகயால் ெவட்சி த ய திைணகளின் பாற்ப வன என் ம்,
அச்ெசயல்கைளக் க வாகக்ெகாண்
லவன் பா ம்ேபா அவற்றால் உளவாம்
கைழ வி ம் ங் க த் டன் பாட் ைடத் தைலவன்பால் ேதாற் ம் உயர்ந்த
உள்ளக்குறிப் பாடாண்திைண ெயன் ம் ேவ பிாித் தறிதல் ேவண் ம்.
நல்லறி ைடய லைமச் ெசல்வர் பல ம், உைரயினா ம் பாட் னா ம் உயர்த் ப்
க ம் நிைலயில், ஆற்றல்மிக்க ேபார்த் ைறயி ம் அன்பின் வழிப்பட்ட
மைனவாழ்க்ைக யி ம் க டன் வா ம் நன்மக்கள பண் ைடைமயிைனேய
பாடாண்திைண என ஆசிாியர் ெதால்காப்பியனார் தம்
ல் இனி விளக்கி ள்ளார்.
ேசரேவந்தர்களின் ஆற்றல் மிக்க ஒ கலா கைளப் லவர்கள் தம் பாடற்குாிய
ெபா ளாகக் ெகாண் பாராட் ம் ைறயில் இப்பதிற் ப்பத் ப் பாடல்கள் யா ம்
அைமந் ள்ளன. ஆகேவ இத்ெதாைகயின்கண் அைமந்த
பாடல்க ம்
பாடாண்திைண என்ற ஒ திைணையேய ெபா ளாகக்ெகாண் பாடப்ெபற்றன எனக்
ெகாள்ளலாம். "பதிற் ப்பத்
ம் இவ்வாேற வ த ற் பாடாண் திைணேய
ஆயிற் " (ெதால். றம்.25, உைர) எனவ ம் நச்சினார்க்கினியர் உைரக்குறிப்
இவ் ண்ைமயிைன வ
த்தல் காணலாம். இப்பாடல்கைளத் ெதாகுத்ேதார்
ஒவ்ெவா பாட க்கும் திைணயைமதி கூறா , ைற, வண்ணம், க்கு, ெபயர்
என்பவற்ைற மட் ேம குறித் ச்ெசல் தற்கு இ ேவ காரணமாதல் ேவண் ம்.
இத்ெதாைகயிற் ேசரமன்னர்கைளப் பற்றிய பாடல்கேள ெதாகுக்கப்ெபற் ள்ளன.
ஒ கு யிற் பிறந்த ேவந்தர் பலைரக் குறித் த் ெதாடர்ச்சியாகப் லவர்பலர் பா ய

15
ெசய் ட்கள் கால ைற தவறா இத் ெதாைகெயான்றிேலதான் காணப்ப கின் றன.
இந் ல் சங்ககாலச் ேசரேவந்தர் வரலாற்ைறத் ெதாடர்ந் எ
தற்குப் ெபாி ந்
ைண ாிவதாகும். இத்ெதாைகயிைனப் ேபான் ேசாழர் பாண் யர்
என்பவர்கைளப்பற்றிய பாடல்கைளத் ெதாகுத்த ேவ ெதாைக ல்க ம்
இ ந்தி த்தல் கூ ம் என எண்ண ேவண்
ள . அத்தைகய ெதாைக ல் எ
ம்
இக் காலத்திற் கிைடக்கவில்ைல. ேசர ேசாழ பாண் யர்களாகிய தமிழ் ேவந்தர்
வைர ம் பாராட் ங் க த் டன் ேவந்த ள் ஒவ் ெவா கு யினர்க்கும்
ெதாள்ளாயிரம் ெதாள்ளாயிரம் கழ்ப் பாடல்க ளைமய இைடக்காலத்ேத அைமந்த
ல் த்ெதாள்ளா யிரம் என்பதாகும். இதி
ந் ேமற்ேகாள்களாக எ த்தாளப்
ெபற்ற ஒ சில ெசய் ட்கைளத் தவிர ஏைனய இக்காலத்திற் கிைடத் தில. தமிழ்நாட்
ேவந்தர்க்கும் ெபா வாக அைமந்த த் ெதாள்ளாயிரத்ைதப் ேபாலா
ேசரமரபினர்க்ேக சிறப் ாிைம ைடயதா யைமந்த பதிற் ப்பத் என் ந்
ெதாைக ல் ேசர மன்னர்களின் ஆட்சி ைற வரலாற் ச்ெசய்திகைள நன்குணர்ந்த
ேசரநாட் டறிஞ ெரா வரால் ெதாகுக்கப்ெபற் றி த்தல்கூ ம்.
பதிற் ப்பத் க்குப் பைழய ேதார் உைர ள . அப் பைழய ைர இல்லாவிட்டால்
இத் ெதாைகயி ள்ள பாடல்க க்குப் ெபா ள் கா தல் என்ப எளிதின் இயலாத
ெதான்றாம். பைழய ைரயிைன இயற்றிய ஆசிாியர் ெபய ம் கால ந் ெதாிந்
ெகாள்ள இயலவில்ைல. அவ் ைரயில் சின் ல் என் ம் ஒ
ற் ெபயர்
காணப்ப வ ெகாண் அப்ெபயரால் வழங்கப்ப ம் ேநமிநாத ைல இயற்றிய
குண ரபண் தர்க்குப் பின்னர் இவ் ைரயாசிாியர் இ ந்தி த்தல் ேவண் ம் என
இந் ைல தன் தற் பதிப்பித்த மகாமேகாபாத்தியாய ஐயரவர்கள் க
கின்றார்கள்.
இவ் ைரயாசிாியர் இந்
ள்ள அ ஞ்ெசாற்க க்கும் ெதாடர் க க்கும் ெபா ள்
கூறி ம் ெசான்
ெபா ண்
காட்
ம், ஒவ்ெவா பாட க்கு ாிய ைற,
வண்ணம், க்கு, ெபயர் என்பவற்றின் அைமதிையப் லப்ப த்தி ம் இைட யிைடேய
பாட் ன் சுைவநலங்கைளச் சு க்கமாக விளக்கி ம் இலக்கணக் குறிப் க்கள் தந் ம்
இ தியில் க த் ைரத் ம் பாடல்களி ள்ள வரலாற் க் குறிப் கைளச் சிறி
லப்ப த்தி ம் இந் ற் ெபா ைளத் ெதளி ப த் கின்றார். அன்றி ம் ஒவ் ெவா
பத்தின் இ தியி ம் அதனாற் பாடப்ெபற்ற ேசரமன்ன ர ெசயல் ைறகைள ம்
அவைரப் பா ய லவர் ெபற்ற வாிைச யிைன ம் குறித் ப் பாடப்ெபற்ற பதிகத்ைத
அைமத் அப்பதி கங்க க்கும் விளக்கந் த கின்றார். இவ் ைர, றநா ற் ைர
யிைனப் ேபான் ெபாழிப் ைரயாகேவா, சிலப்பதிகார அ ம்பத ைர ேபான்
சு க்கமாகேவா அைமயா , இைடப்பட்டதாக ள . அ ம்பதங்க க்கு உைர
கூ வ டன் இன்றியைமயாத இடங்க க்குப் ெபா ள்விளக்க ம் தந் ெசய் ளில்
அைமந்த ெதாடர்கைள
த் க்காட் ம் நிைலயில் இப்பைழய ைர யைமந் ள .
ேபாதிய அள தமிழ் ற் பயிர்ச்சி ைடயார்க்கு அாிய ெசாற்ெபா ள்கைள ம்
ெசான்
ெபா ண்
கைள ம் சு க்கமாகத் ெதளிவிக்கும் நிைலயில்
அைமந்தேத இப்பைழய ைர யாகும். சு ங்கக் கூ ேவாமானால் பதிற் ப்பத்திைனப்
பாடஞ் ெசால் ம் ஆசிாியர்க க்குப் ெபா
ணர்ச்சிக்கு ேவண் ம் வழி ைறகைள
நன்றாக வகுத் க் ெகா ப்ப இப்பைழய ைர ெயன லாம். பதிற் ப்பத்
லத்ைதக்
க த் ன்றி ணர்தற்கு ேவண் ம் ற்பயிற்சி ைடயவர்கேள இப்பைழய ைரயின்
ட்பத்திைன ணர்ந் ைரக்கும் திட்ப ைடேயா ராவர்.
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இப் பைழய ைரயின் ைணெகாண் பதிற் ப்பத்திைனப் ப த் ண ம்
வன்ைமயில்லாதார் சிலர் இந் ற்ெபா ைள யாரா யத் ெதாடங்கித் தம்
மனம்ேபானவா எ திய பிைழ ைரகள், பலவாம். எ த் க்காட்டாக ஒன்றிரண்
காட்
ம்: ‘ேசரர் வஞ்சி’ என் ம்
ைடயார் ஐந்தாம்பத்தின் தற்பாட ல்
“ெதவ்வர் மிளெகறி லக்ைகயின் இ ந்தைல யி த் ” என வ ந்ெதாடர்க்குப்
பைகேவந்தர் தைலகைள உலக்ைகயினாற் குற்றப்பட்ட மிளகிைனப் ேபாலச்
சித ம்ப ெசய் " எனப் ெபா ள்ெகாள்ள அறியா மிளைகக் குற் ம்
உலக்ைகயிைனேய பைடயாகக் ெகாண் பைகேவந்தர் தைலகைளத் தாக்கி எனப்
ெபா ந்தா ைர கூறினர். ஆ ேகாட்பாட் ச் ேசரலாதைனக் காக்ைகபா னியார்
நச்ெசள்ைளயார் என் ம் நல் ைசப் லைம ெமல் யலார் ஆறாம் பத்தினாற் பா ய
ெபா
அவர்தம் லைமத்திறத்ைத நன் குணர்ந்த அவ்ேவந்தன் அவ்வம்ைமயார்க்கு
அணிகலன்க க்காக ஒன்ப காப் ெபான் ம் றாயிரங் காண ம் பாிசிலாகத் தந்
அப் லவர்ெப மாட் யாைரத் தன்ன ேக அைவக்களப் லவ ராக
அமர்த்திக்ெகாண்டான் என் ம் ெசய்திைய ஆறாம்பத்தின் பதிகம் கூ கின்ற .
"பா ப் ெபற்ற பாிசில் கலனணிக ெவன் ஒன்ப காப் ெபான் ம் றாயிரங்
காண ங் ெகா த் ப் பக்கத் க் ெகாண்டான் அக்ேகா" எனவ ம் பதிகத்ெதாடரால்
இவ் ண்ைம லனாம். இதைனத் ெதளிவாக ண ம் வாய்ப்பில் லாத
அவ்வரலாற்றாசிாியர் இங்குக் காட் ய 'பக்கத் க் ெகாண் டான்' என்பதற்குச்
ேசரமன்னன் காக்ைகபா னியார் என் ம் லவைரத் தனக்குாிய மைனவியாகத் தன்
பக்கத்தில் அமர்த்திக் ெகாண்டான் எனப் ெபா ந்தாத ெசய்தியிைன ஏற்றி ைரக்
கின்றார். சங்ககாலப் ெபண்பாற் லவர்களின் ய ள்ளத்திறைன ம் அவர்கைள
நன்குமதித் ப் ேபாற்றிய ெசந்தமிழ் வள்ளல்களின் மனத் ய்ைமயிைன ம் ெதளிவாக
அறிந் ெகாள் ம் ற்பயிற்சி யின்றி வரம்பற்ற தம் காலஇயல் கைள எண்ணித் தம்
மனம்ேபான வா ெபா ள்காண ய தல் ேநாிதன் . இத்தைகய பிைழ பா க க்
ெகல்லாம் காரணம், சங்கஇலக்கியங்களின் ெபா ள் நலங்கைள இக்காலத்தில்
சாதாரண ற்பயிற்சி ைடயா ம் ெதளிந் ெகாள் ம் ைறயில் அைமந்த வி◌ி ைர
யில்லாத குைறேய யாகும்.
பதிற் ப்பத் ப் பாடல்கள் யா ம், ேசரேவந்தர்கள் அவ் வப்ெபா
நிகழ்த்திய
கடற்ேபார் த ய வரலாற் ச் ெசய்தி கைள ம், அவற்ைறச் சிறப்பித் ப் பாடக்
க திய லவர்கள் தம் உள்ளத்திற் க திய எண்ணங்கைள ம், அவ்ெவண்ணங்கைளத்
ேதனி மினிய ெசந்தமிழ்ப்பாடல்களால் அரச க்குணர்த் ந் திறங்கைள ம் தம்
அகத் க்ெகாண் விளங்குகின்றன. இப்பாடல் களின் சுைவநலங்கைளத்
தமிழ்மாணவர் யாவ ம் ெதளிவாக உணர்ந் மகி ம் நிைலயில் இந்
க்கு
விளக்க ம் விாி
ைடய தாகப் திய ைர ெயான் எ தப்ெபறல் ேவண் ம்
என் ம் நிைன தி வாளர் ஔைவ. ைரசாமி பிள்ைள யவர்கள் உள் ளத்திற்
க க்ெகாண் திகழ்வதாயிற் . எண்ணிய எண்ணி யாங்குத் தி த்தமாகச் ெசய்
க்கவல்ல தி . பிள்ைள யவர்கள் தமிழ்தழீஇய தம் லைமத்திறத்தால்
பதிற் ப்பத் என் ம் பழந்தமிழ்ப் ப வ க்கு அமிழ்ெதன விளங்கும் அழகிய
இவ்விாி ைரயிைன இ ற்றி தவி ள்ளார்கள். இவ் ைர இக் காலத்திற்
சங்கஇலக்கியங்கைளப் பயில வி ம் ம் யாவர்க்கும் வழி காட் யாய் விளங்கும்
நற்றிறம் வாய்ந்ததாகும். இவ் ைரயின் இயல்பிைன ஒ சிறி உற் ேநாக்குேவா
மானால் தி . பிள்ைள யவர்கள் இத் ைறயில் ேமற்ெகாண்ட ேப ைழப் ம்,
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அவ் ைழப் பின் பயனாக அவர்களால் விளக்கப்ெபற்ற அாிய க த் க்க ம் நன்கு
லனாம். இவ் ைர பதிற் ப்பத் ப் பாடல்களின் ெபா ள்நயங்கைள விாிவாக
விளக்குவ டன் அப்பாடல்க க்குப் பைழய ைரயாசிாியர் எ தி ள்ள
ட்பங்கைள ம் இனி விளக் கிச்ெசல் கின்ற . அம் ைறயினால் இ
பைழய ைரயின் விளக்கமாக ம் விளங்குகின்ற . எனி ம் பைழய ைரயாசிாியர்
க த் க்கைள அப்ப ேய பின்பற்றிச் ெசல்லாமல் பதிற் ப் பத் ப் பாடல்கைளத்
தனி ைறயிற் சிந்தித் ணர்ந் வரலாற்
ைறக் ேகற்ப இவ் ைரயாசிாியர் த ம்
தியவிளக்கங்கள் ெபாி ம் பாராட்டத்தகுவனவாம்.
இரண்டாம்பத்தின் தற்பாட ல் உள்ள ”கவிர்தைத சிலம்பிற் ஞ்சுக் கவாி,
பரந்திலங் க விெயா நரந்தங் கன ம், ஆாியர் வன்றிய ேபாிைச யிமயம்”
என் ம் ெதாடர்க்குப் பைழய உைரயாசிாியர் கூறிய நயம் அப்பாடைலப் பா ய குமட்
ர்க் கண்ணனார் க த் க்கு ஒத்த தானா என ஐ றேவண்
ள .“
க்கமரங்கள்
ெசறிந்த மைலயிடத்ேத இரவில் உறங்கும் கவாிமான்கள் பகற்ெபா தில் தாம் ேமய்ந்த
நரத்தம் ற்கைள ம் அைவ வளர்தற்குக் காரணமாகப் பரந் விளங்கும்
அ விகைள ம் கனவிற் கண் மகிழ்தற்கு இடனாய் விளங்கும் ஆாியர் நிைறந்
வா ம் இமயம் என்ற , இமயமைலயின் இயற்ைக வளங்கைள விளக் குவதல்ல
அவ்வளங்கைளத் ய்த் இனி ைற ம் கவாிமான் க க்கும் அங்கு வா ம்
ஆாியர்க க்கும் ெதாடர் கற்பிப்ப தன்றாம். இவ் ண்ைமயிைன நன்குணர்ந்த தி .
பிள்ைளயவர்கள் இத் ெதாடைர இமயமைலயின் தன்ைம நவிற்சியாகக் ெகாண்
உைரகூறிய திறம் (பக்கம் 10-11) ேநாக்கத்தகுவதாம். இத் ெதாைகயி ள்ள
பாடல்கைள இயற்றிய சங்கப் லவர்க க்கும் அவர்க க்கு ஆயிரம் ஆண் கள்
பிற்பட் த் ேதான்றிய பைழய ைரயாசிாியர்க்கும் இைடேய பிற நாட்டார்
ைழவினா ம் அவர்தம் ெமாழி வழக்கு த ய ேவற் ைமகளா ம் தமிழகம்
அைடந்த அரசியல் ச தாய நிைன மாற்றங்கள் பலவாகும். இவ்வா
காலேவ பா களால் ேதான் ம் மாற்றங்க க்குக் கட் ப்படாதவர் யா
மி க்க
யா . ெதால்காப்பியம், பத் ப்பாட் , எட் த்ெதாைக, தி க்குறள்
என்பவற் க்கு உைர ெய திப் ேபாந்த ஆசிாியப்ெப மக்கள் யாவ ம் இக்காலேவ
பா களில் ஓரள சிக்குண்டவர்கேள என் ம் உண்ைமைய ளத் ட் ெகாண்
பதிற் ப்பத்தின் பைழய ைரயிைன நன் காராய்ந் தி . பிள்ைளயவர்கள் இப் திய
விாி ைரயிைன இயற்றி ள்ள திறம் இவ் ைர
ைத ம் க த் ன்றிப்
ப ப்பார்க்கு இனி விளங்கும்.
இனி, இப்பைழய ைரயிைன அ ப்பைடயாகக் ெகாண் இக் காலத்தார் எ திய
குறிப் க்கள் சில பதிற்றிப்பத் ப் பாடல் க க்கும் பைழய ைரக்கும் மாறாக
ல்பயி ம் மாணவர் உள் ளத்ைத ம ட் ம் நிைலயில் உள்ளன.
தம் டன் ேபார்ெசய்வார் ேதால்வி ற் நிலத்ேத வி ம்ப வாளாற் ெபா
அவர்தம் நாட்ைடக் கவர்ந் ெகாள் ம் ேபராற்றல் பைடத்த ரர்கைள ைடய
பைகேவந்தர் தைலந ங்கி வணங்க அவர்தம் காவல்மரமாகிய கடம்பிைன ேவந்தர்
ெப மா னாகிய ெந ஞ்ேசரலாதன் அ ேயா ெவட்
ழ்த் கின்றான்.
அம்மன்னன ேபார்த்திறத்ைத ேநாிற்கண் மகிழ்ந்த குமட் ர்க் கண்ணனார் என் ம்
லவர் "வயவர் ழ வாளாின் மயக்கி, இடங்கவர் க ம்பின் அரசுதைல பனிப்பக்,
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கடம்
தல் த ந்த க ஞ்சின ேவந்ேத" எனச் ேசரலாதைனப் பாராட் ப் ேபாற்
கின்றார். இங்ேக ேசரலாத க்குப் பைகவராகிய கடம்பர ேபராற்றைல மிகுத் க்
கூ ம் வாயிலாக அக்கடம்பைர ெவன் றடக்கிய ேசரலாதன ேபராற்றைலப்
லப்ப த் தல் லவர் க த்தாக ன் 'வயவர் ழ வாளாில் மயக்கி இடங்கவர்
க ம்பின் அரசு' என அக்கடம்பைர சிறப்பித்தார். இங்ஙனம் பைகவைர
மாட்சிைமப்ப த்திக் கூ
கத்தால் அவர்கைள ெவன்றடக்கிய தம் ேவந்தன
ெவற்றிைய விளக்கும் ைற
"ெநய்த்ேதார் ெதாட்ட ெசங்ைக மறவர்" (49)
என ம்,
"நிலந்தப வி உம் ஏணிப் லம் படர்ந்
ப கண் ரசம் ந வட் சிைலப்பத்
ேதாமர வலத்தர் நாமம் ெசய்ம்மார்
ஏவல் வியங்ெகாண் இைளயெரா ெட த ம் ஒவ்வார்" (54)
என ம் வ ம் ெதாடர்களால் நன்கு விளங்கும். இம்மரபிைன ளத் ட்ெகாண்
'இடங்கவர் க ம்பின் அரசு' என்ற ெதாடர்க்கு "மாற்றார இடத்ைதக் கவர்ந் ெகாள்ள
வல்ல ஆற்றல் மிக்க ரத்திைன ைடய பைக ேவந்தர் எனப் ெபா ள் கூ வேத
ேநாிய ைறயாகும். இதற்குமாறாக இத்ெதாடர்க்கு " தனக்குாிய இடத்ைதக் கவர்ந்த
மந்திாி த ய சுற்றத்ைத ைடய பைகயரசர்" எனப் ெபா ள் கூறிய இக்காலத்தார்
குறிப் ைர, ெந ஞ்ேசரலாதன நாட்ைடக் கடம்பர் தன் தல் பைடெய த் ப்
பி த்தன ெரன ம் அதன்பின்னேர ேசரலாதன் அவெரா ேபார்ெசய் ெவன்றனன்
என ம் ெபா ள் ெகாள் ம் நிைலயில் அைமந் ள்ள . இைமய மள ம் பைட
ெய த் ச் ெசன் , ஆாியைர வணக்கிய ெப ம் கழ் பைடத்த ேவந்தர் ெப மானாகிய
ேசரலாதன், கடம்பர் என்பார் தந் நாட் ற் பைட ெய த் இடங்கைளக் கவர்ந்
ெகாள் ம்ப க் க த்தின்றி யி ந்தான் எனத் தவறான ெபா ள் ப ம்ப எ தப்பட்ட
இக் காலக் குறிப் ைரயின் ெபா ந்தாைமயிைன ணர்ந்த தி . பிள்ைள யவர்கள்
வரலாற்
ைறக்கு மா படாதவைகயில் இத்ெதா டர்க் உைரகூறியதிறம் (பக்.1213) வியக்கத்தக்கதாம்.
தி பிள்ைளயவர்கள் தம விாி ைரயில் பாடல்ேதா ம் பதசாரம் கூ ம் ைற
பாிேமலழகர், நச்சினார்க்கினியர் என் ம் பைழய ைரயாசிாியர்களின் உைர
நயங்கைள ெயல்லாம் நிைன கூரச் ெசய்கின்ற . பாட் ன் ெபயர்க் காரணம்
கூ ங்கால் பைழய ைரயாசிாியர் க த்ைதப் பின்பற்றி இவர்கள் கூ ம் விளக்கம்
மிக ம் ெதளி ைடயதாகும்.
16-ஆம், பாடல் யி ன்பாயல் என் ம் ெபய ைடய தாகும். இப்பாட ல்
ெந ஞ்ேசரலாதன மார்பிைன அவைன வி ம்பிய மகளிர்க்குப் பாய ெலனச்
சிறப்பித்தைமயால் இதற்குத் யி ன் பாய ெலன் ெபயராயிற் எனப்
பைழய ைரயாசி ாியர் கூறினர். 'தி ெஞம ரகலத் த் யி ன் பாயல்' என்ப தற்குத்
தி , பிள்ைளயவர்கள் கூறிய மற்ெறா நயம் ெபாி ம் சுைவத வ ெதான்றாம்.
ெந ஞ்ேசரலாதன மார் தி மகள் ற்றி க்கும் சிறப் ைடய ெதன்ப ,
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'தி ெஞமரகலம்' என்ப தனால் விளக்கப்ெபற்ற . அங்ஙனம் தி மகள் வி ம்பி ற்றி
க்கும் ெசரலாதன மார்பிைன அவன் காதன்மகளிர்க்குப் பாயல் எனப் லவர்
சிறப்பிக்கின்றார். பிறெளா த்தி தன் கணவன் மார்பிைனத் ேதாய்ந்தவழி அதைன
ெவ த் ப் லந் ேபாதேல குலமகளிர் இயல் . ேசரலாதைன வி ம்பிய மகளிர்,
அவன் மார்பில் தி மகள் என் ம் மற்ெறா த்தி பிாியா ைற தைலக் கண் ம்
அவ டன் லவர அத்தி மகளின் இ ப் ஆள் விைனயிற் சிறந்த தம் தணவனாகிய
ேசரலாத க்கு அழெகன் ெதளிந் தம் ைடய சால்பினால் தி
ற்றி க்கும் அவன்
மார்பிற் சார்ந் ெப ம் யி ைனேய ேமன்ேம ம் வி ம் கின் றார்கள். அவர்தம்
காதற்சிறப்பிைனக் கூ தல்பற்றி இப்பாடல் யி ன்பாயல் எனப்
ெபயர்ெப வதாயிற் என இவ்வாசிாியர் கூ ம் மற்ெறா நயம் (பக். 43) அறிஞர்கள்
ப த் இன்
தற் குாியதாகும்.
பாட் ைடத் தைலவ ைடய பண் க டன் அவைனப் பா ய லவர
உள்ளத் ணர்ச்சிகைள ம் விாித் ைரக்கும் ைறயில் இவ் ைர அைமந் ள . 19ஆம் பாடல் பைகேமற் ெசன்ற ேசரலாதைன ேநாக்கி அவைன இன்றியைமயாப்
ெப ங்காதல ளாகிய ேகாப்ெப ந்ேதவியின் பிாிவாற்றாைமைய எ த் ைரத்
அவ ள்ளத்தில் அன் ைடைமையக் கிளர்ந்ெதழச் ெசய்த இயல் பிைன ம்
ேசரலாதன ேபாாினால் பைகவர் நாடழிந்த ன்ப நிைலைய எ த் ைரக்கு
கத்தால் அவன் மனத்தில் பைகவர்கள்பால் அ
ணர்விைனத் ேதாற் விக்கும்
இயல்பிைன ம் இனி
லப் ப த் வதாம். இப்பாட க்கு அைமந்த விாி ைர
ஆசிாியர் குமட் ர்க்கண்ணனாாின் உள்ளத்திற் ெபாங்கி ெய ந்த அ
ணர் விைன
நன்கு ெத ட் வதாகும். (பக்கம் 51-59)
20-ஆம் பாட ல் ேசரலாதைனப் ெபற்ற தாய் வயி விளங்கு வாளாக எனப் லவர்
வாழ்த்தியதன் ட்பம் நன்கு விளக்கப் பட் ள்ள . (பக்கம் 65-66) இப்பாட் ல் 'வயி
பசிகூர ஈயலன்' எனவ ந் ெதாடர்க்குத் "தன்ைனச் சார்ந்தார் வயி பசி மிகும்ப
ஈயாமல் இரான்" எனக் குறிப் ைர வைரந்தா ம் உளர். ஈயலன் என் ம் ெசால்
ஈதைலச் ெசய்யான் எனப் ெபா ள்த வ தன்றி ஈயாமல் இரான் எனப் ெபா ள் த தல்
கூடா . வயி பசிகூர ஈயலன் என்பதற்கு வயிற்றிற் பசித்தீ மிக்ெக ம்ப ஈதைலச்
ெசய்யான் என்பேத ேநர்ெபா ளாகும். வயிற்றிற் பசி மிக்கு எ மா ஈதல் என்ற
இரவலர்க்குக் குைறயக் ெகா த்தைல; குைறயக் ெகா த்தைலச் ெசய்யான் என
எதிர்மைற கத்தாற் கூறேவ இரவலர் பசி தணிய நிைறயக் ெகா ப்பன் என
வற்
த்தவாறாயிற் . "நிைறயக் ெகா க்கு மா ேதான்ற 'வயி பசிகூர ஈயலன்'
என்றான்" என இவ் விாி ைரயாசிாியர் கூ ம் விளக்கம் இத்ெதாடாின் ெபா ைளத்
ெதளி ப த்தல் காணலாம்.
22-ஆம் பாட ல் கயி கு
கைவ என்பதற்கு இவ்விாி
விளக்கம் (பக். 83-84) இ கா ம் பிறராற் ெசால்லப்படாத
உைடயதாகும்.

ைரயாசிாியர் கூ ம்
ைம ம் ெதளி ம்

நான்காம் பத்தினாற் பாடப் ெபற்ற அரசன் களங்காய்க் கண்ணி நார்
ச்ேசரல்
ஆவான். அவன் அப்ெபய ைடயனாய் விளங்குதற்குத் தன் பைகவனாகிய நன்னன்
கவர்ந் ெகாண்ட நிலப்பகுதிைய ெவன் ேகாடல் க தி அவன் அக்காலத் ச் ெசய்த
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சூ றவின்ப களங்காயாற் கண்ணி ம் நாரால்
ம் ைனந் ெகாண்டைமேய
காரணம் என இவர்கள் கூறிய ெபயர்க்காரணம் வரலாற் நிகழ்ச்சிக்குப் ெபாி ம்
ெபா த்த ைடயதாகும். (பக்கம் 67)
43-ஆம் பாட ல் "கல்ேலாங்கு ெந வைர யாகிய இமயம் ெதன்னங் குமாிெயா
வடதிைச ெயல்ைலயாக ெவன மாறிக் கூட் க" எனவ ம் பைழய ைரப்பகுதி
ஏெட
ேவார க த்தின்ைமயால் பிைழபடப் பிறழ்ந் ள . அப்பகுதி " கல் ேலாங்கு
ெந வைரயாகிய வடதிைச இமயம் ெதன்னங்குமாிெயா எல்ைலயாக என மாறிக்
கூட் க" என்றி த்தல் ேவண் ம். இமய ம் ெதன்னங்குமாி ம் வடதிைசக்
ெகல்ைலயாதல் ஒ வாற் றா ம் ெபா ந்தா ெதன்ப ம் இமயம் வடதிைச
ெயல்ைலயாக ம் குமாி ெதன்ெனல்ைல யாக ம் ெகாள் தேல ெபா த்த ைடயத்
ெதன்ப ம் க திய இவ்விாி ைர யாசிாியர் அக்க த்திற்ேகற்பத் தம் திய ைரைய
அைமத் க்ெகாண்டைம இவண் குறிப்பிடத் த வதாம்.
இப்பாட் ல் 'கண்
ண்ேகால்' என்ப 'கண் ர
ண் ேகால் ' என்றி த்தல்
ேவண் ம். 'கண்திரன் ேவய்' ( ெப ங் கைத 1-46-168) எனவ ந் ெதாடர் இப்பாடத்தின்
இயல்பிைனப் லப்ப த் வதாகும். இப்பாட் ல்வந்த ஏறாஏணியாகிய ேகாக்
கா யின் இயல்பிைன நன்கு லப்ப த் கின்ற இவ்விாி ைரயாசிாியராகிய தி
பிள்ைளயவர்கள் பைழய ைரயாசிாியர் உைர டன் தம் க த்திற்பட்ட
திய ைரயிைன ம் ஒப் ேநாக்கத் த வ , ல் நயங்கா ம் இவர்தம் ட்பத்திைன
இனி விளக்குவதாம். (பக். 215-216)
45ஆம் பாட ல் 'கடல்ம த்திசிேனார்' என்பதைன விளக்க வந்த பைழய
ைரயாசிாியர் " கடல் ம த்தல் என்ற , கட ற் க்கு ஒ விைன ெசய்தற்கு அாி
ெதன்பதைன ம த்தைல" எனத் தம் மதி ட்பத்தாற் சிறப் ைடய ெபா ள் கூறினார்.
இப் ெபா ள் 'அாியெவன் றாகாத இல்ைல' (குறள்-527) எனவ ந் தி வள் வர்
வாய்ெமாழிைய நிைனவிற்ெகாண் எ தப்ெபற்ற தாகும். ' கடல் ம த்திகிேனார்'
என்பதற்குக் ' கட ற் க்கு ஒ ெதாழிைலச் ெசய்தற்கு ம த்ேதாராகிய மன்னர்' எனப்
ெபா ள் கூறினா ம் உளர். கட ற் க்கு ஒ ெதாழிைலச் ெசய்தற்கு ம த்ேதாராகிய
மன்னர் நின்ைனத் தவிர ேவ யார் இ க்கிறார்கள் எனச் ெசங்குட் வைனப் பழிக்கும்
நிைலயில் பரணர் என் ம் லவர் ெப மான் அவ்ேவந்தைனப் பா யி க்க மாட் டார்
என்பதைன இப்பாடைலப் ப ப்ேபார் நன்குணர்வர்.'கடல் ம த்திசிேனார்'
என்பதற்குக் 'கட டத்ேத எதிர்ந்த பைகவைர எதிர்த் ப் ெபா தழித்த ேவந்தர்' என
யாவ ம் எளிதின் உண ம்ப இவ்வாசிாியர் கூறிய உைரேவ பா
எற் க்ெகாள்ளத் தகுவேதயாகும். இவ்வாேற "கைரவாய்ப்பகுதி" (பக்.223) 'வ வ
ண் யிர்' (பக். 246) என்பவற் க்குக் கூறிய விளக் கங்கள் அறிந் ெகாள் தற்
குாியனவாம்.
இவ்விாி ைர பாடற் ெபா ைள விளக்குவ டன் அதன் பைழய ைரக்குறிப்பிைன
விளக்குதற் குாிய சிறந்தேதார் விளக்க ைர யாக ந் திகழ்கின்ற என்பதைன ன்ேப
கூறிேனன். ஒவ்ெவா பாட் ன் உைரப்பகுதியி ம் பைழய ைரயாசிாியர் கூறிய
ைரக்குறிப் க்கைள எ த் க்காட் விளக்கிச் ெசால் ம் ைற இவ் ண்ைமயிைன
வ
த் வதாம்.

21
சங்கத் ெதாைக ல்க க்கு விாி ைர ெய
ேவார் பதிப் க்களிற் காணப்ப ம்
பிைழகைள ணர்ந் அந் ல்களின் உண்ைமயான பாடத்ைதத் ெதாிந் ெகாள் ங்
கடைம ைடய ராவர். இக்கடைமயிைன நன்குணர்ந்த இவ்விாி ைரயாசிாியர்
பதிற் ப்பத்தின் ஏட் ச் சுவ கைள ம் அச்சிடப் ெபற்ற சுவ ைய ம் ஒப் ேநாக்கிச்
சில பாடேவ பா கைளத் ெதாிந் ெகாண் ர்கள்.
55-ஆம் பாட ல், "ெபய்
றந்தந் ெபாங்கலா , விண் ச் ேசர்ந்த ெவண்மைழ
ேபாலச் ெசன்றா யேரா ெப ம" என்ற ெதாடர் அைமந் ள்ள . இத்ெதாடர்க்கு
"ெப ைமைய ைட யாய், மைழையப் ெபய் உலகத்ைதக் காப்பாற்றிப் பின்
பன்னின பஞ்ைசப் ேபாலப் ெபாங்கி ெய தைலச் ெசய் மைலையச் ேசர்ந்த ெவ த்த
ேமகத்ைதப் ேபாலச் ெசல்லாெதாழியாதாக" என இக்காலத்தில் எ தப்ெபற்ற
குறிப் ைர காணப்ப கின்ற . இக்குறிப் ைரயில் உள்ளவா "நின் வாழ்நாள்
ெவ த்த ேமகத்ைதப்ேபாலச் ெசல்லா ெதாழியாதாக" என இ
ைற எதிர்ம த்
ைரத்தால் "நின் வாழ்நாள் ெவண்மைழ ேபாலச் ெசன் ஒழிக" என் ம்
ைவதற்ெபா ள் ேதான் வதன்றி வாழ்த் தற் ெபா ள் ேதான் மா றில்ைல.
இப்பகுதிக்குப் ெபா ள் கூற வந்த பைழய ைரயாசிாியர் "ெவண்மைழ ேபாலச்
ெசன்றா யர் என்ற , அம்மைழ ெபய்
றந்த ங் கூற்ைற ெயாத் , அ ெபய்
ெவண்மைழயாகக் கழி ங் கூற்ைற ஒவ்வா ஒழிக என்றவா " என விளக்கந்
த கின்றார். எனேவ மைழயின் இயல்பாகிய ரத்தல் ெதாழி ம் அம்மைழ ெபய்தபின்
ெவண்ேமக மாகிக் கழிதல் ெதாழி ம் ஆகிய இரண்
ள் மைழ இவ் லக
யிர்கைளப் றந்த தல் ேபான் நீ இவ் லகமக்கைளப் பா காத்தல் ேவண் ம் என
ஒன்றிைன ஒத் ம், அம்மைழ ெவண் ேமக மாகிக் கழிவ ேபான் நின் வாழ்நாள்
கழிதலாகா என ஒன்ைற ஒவ்வாம ம் ேசரலாத க்கு உவைமகூறி வாழ்த்தினைம
இப்பைழய ைரக்குறிப்பால் உய்த் ணர்ந் ெகாள்ளலாம். ஆனால் 'ெசன்றா யேரா'
என் ம் பாடம் இப்ெபா ட்கு ேநர் ரணாகக் காணப்ப கின்ற . இப்பாடத்தின்
ெபா ந்தாைம யிைன ணர்ந்த இவ்விாி ைரயாசிாியர் ஏ கைள ஒப் ேநாக்கிச்
'ெசன்றறா யேரா' எனத் தி த்தமான பாடத்திைன உணர்ந் ெவளியிட்டைம
ெபாி ம் பாராட்டத் தகுவெதான்றாம். ெசன் றறா யர் என் ந் ெதாடாிைனச் ெசன்
அறா யர் என இரண் ெசால்லாகப் பிாித் , ெசன் என்பதைன "ேவண் வ
அளைவ ள் யாண் பல கழிய மைழேபாலப் ெபய்
றந்தந் ெசன் "
என ம்,அறா யர் என்பதைனப் "ெபாங்கலா விண் ச் ேசர்ந்த ெவண்மைழ ேபால
அறா யர்" என ந் தனித்தனி இையத் உைரக்கும்வழிப் பைழய உைரயாசிாியர்
க த் இனி
லனாதல் காண்க.
56-ஆம் பாட ல் "வலம்ப
ரசந் ைவப்ப வா யர்த் இலங்கும் ணன்,
ெபாலங்கு
ழிைஞயன்" என் ந் ெதாடாி ள்ள விைனக்குறிப்
ற் க்கைள
எச்சப் ெபா ளவாகக்ெகாண் இவ்வாசிாியர் கூ ம் உைர ட்பம் நச்சினார்க்கினியர்
உைரகளில் இைடவிடா பயின்ற ெதளிவிைனப் லப்ப த் கின்ற .
56-ஆம் பாடல் 'ேவந் ெமய்ம்மறந்த வாழ்ச்சி' என் ம் ெபய ைடயதாகும். ேவந்
ெமய்ம்மறந்த வாழ்ச்சி ெயன்ற , பைகேவந்தர் தங்கள் ெமய்ைய ( உடம்ைப) மறந்
ேசரலாத ேனா எதிர்த் நின் ெபா
ம ந்தைம காரணமாக அதன் காாியத்தால்
ேசரலாத க்கு வந் எய்திய ெவற்றி வாழ்வாகும் என ம், மறந்த வாழ் என் ம்
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ெதாடாில் காரணப் ெபா ட் டாகிய 'மறந்த' என் ம் ெபயெரச்சம் வாழ் என் ம்
காாியப் ெபயர்ெகாண்
ந்தெதன ம் பைழய ைரயாசிாியர் பாட் ன்
ெபயர்க்காரணங் கூறினார். இவ் ைரயாசிாியர் "ேவந் ெமய்ம்மறந்த வாழ்ச்சி"
என்பதற்குப் "பைகைமயாற் ேபார் ேமற்ெகாண் வந் ெபா த ேவந்தர்
தம் டம்ைபத் றந் ெசன்
றக்கத்ேத ெப ம் வாழ் " எனப் ெபா ள்கூறிப்,
பைகேவந்தர் யாக்ைக நிைலயாைமைய நன்குணர்ந் தம் உடம்ைப மறந் என் ம்
நிைலத்த கைழ வி ம்பி இறக்க அதனால் அவர்க் குளதாகும் றக்க வாழ்விைனச்
சிறப்பித் ைரத்தலால் இப்பாடல் ேவந் ெமய்ம்மறந்த வாழ்ச்சி என் ம்
ெபய ைடயதாயிற் எனப் ெபயர்க்காரண ங் கூறினார். பைக ேவந்தர் தமக்குாிய
ப
டம்ைப மறந் ேபார் ெசய்தலால் அவர் ெப ந் றக்க வாழ்விைனெமய்ம் மறந்த
வாழ்ச்சி என்றார் என் ம் இவ் ைர "நத்தம்ேபாற் ேக ம் உளதாகும் சாக்கா ம்,
வித்தகர்க் கல்லால் அாி " எனவ ந் தி க்குறட்குப் பாிேமழலகர் எ திய உைரப்
ெபா ைள ளங்ெகாண் எ திய அ ைம ைடயதாகும். மக்கள் தம் க டம்
ெசல்வெமய்தப் த டம் க்கு உண்டா கும் வ ைமைய "ஆக்கமாகுங் ேக " என ம்
க டம் நிைல ெபறப் த டம் இறத்தைல "உளதாகுஞ் சாக்கா " என ம், கூறி
இவ்வா நிைலயாதவற்றால் நிைல ைடயன எய் வார் ச ரப் பா ைடய ராக ன்
அன்ேனாைர "வித்தகர்" என ேமற்காட் ய குறளில் ெதயவப் லவர் அறி
த்தின
ெரன ம் உைரயாசிாியர் பாிேமழலகர் நன்கு விளக்கி ள்ளார். இந் ட்ப மைனத் ம்
'ேவந் ெமய்ம்மறந்த வாழ்ச்ச்சி' என் ம் ஒ ெதாடாிற் ல னாதல்ெகாண்
இப்பாடல் இதனாற் ெபயர்ெபற்ற என இவ் ைர யாசிாியர் கூ ம் காரணம்
அறிஞர்களாற் பாராட்டத்தகும் சிறப் ைடயதாம்.
70-ஆம் பாட ல் 'உைட நிைல நல்லமர்' என்ற ெதாடர்க்குப் பைகயரச ைடய
நிைலயாகிய நல்ல ேபார்' என்ற ெபா ள் பிற் காலக் குறிப் ைரயிற்
காணப்ப கின்ற . இத்ெதாடர்க்கு 'என் ம் தமக்ேக ைடமாகப்ெபற்ற நல்ல ேபார்'
எனப் ெபா ள் கூறி, "ேபா டற் த ம் அதன்கண் ெவற்றி ெப த ம் தமக்கு
நிைலயாகக் ெகாண் சிறக்கும் ேவந்தெரன்பார் பைகேவந்தைரக்
க ஞ்சினேவந்தெரன் ம் உைடநிைல நல்லமர் என் ம் கூறினார்" என
விாி ைரயாசிாியர் த ம் விளக்கம் ெபா த்த ைடயதாக அைமந் ள்ள .
71-ஆம் பாட ல் 'அ வியாம்பல்' என்பதற்கு நிைறந்த க்களாகிய ஆம்பல்' எனப்
ெபா ள் கூறினர். இப்ெபா
க்கு ஆர் என்ப , அ
எனத் திாிந் பின் அ வி
எனக் கு கிற் எனக் கூறிக் க த்ெதாைக 22-ஆம் பாட ல் ஆர்ந் என் ஞ்ெசால்
அ ந் எனத் திாிந் நின்றதைன ேமற்ேகாளாகக் காட்
ள்ளைம இவர்தம் பைழய
உைர ற் பயிற்சியிைனத் ெதளி ப த் கின்ற .
73-ஆம் பாட ல் "உரேவார் எண்ணி ம் மடேவா ெரண் ணி ம்" என் ந்
ெதாடர்க்குப் பிறர் கூ மா இரண்டாம் உ
விாித் உைரகூறிய இவ்வாசிாியர் "
இனி உரேவார்தாம் எண்ணி ம் மடேவார்தாம் எண்ணி ம் இ திறத்ேதா ம் நின்
ைனேய உவமமாகக்ெகாண் ைரப்பர் என் மாம்" என மற்ேறா ைரயிைன ம்
குறித் ள்ளைம இவண் க தத்தகுவெதான்றாம்.
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ேசரமான் ெப ஞ்ேசர
ம்ெபாைறயின் உயர்வற யர்ந்த தைலைமப் பண்பிைன
எ த் ைரக்க வி ம்பிய அாிசில்கிழார், அவ் ேவந்தர் ெப மான் அறிவிற்சிறந்த
சான்ேறாரா ம் நிரம்பிய கல்வி யில்லாத ஏைன மக்களா ம் நன்கறியப்பட்ட
ெப ைம ைடயான் என விளக்குவார்,
"உரேவார் எண்ணி ம் மடேவார் எண்ணி
பிறர்க்கு நீ வாயி னல்ல
பிறர் உவமமாகா ஒ ெப ேவந்ேத"

ம்

என அம்மன்னைன ன்னிைலயாக்கிப் ேபாற்றினார். உண்ைம யாகேவ ஒ வன்
யாவரா ம் பாராட்டத்தகும் சிறப் ைடயவனாக விளங்குவா னானால் அவன
ெப ைம உலகி ள்ள கற்றார் கல்லா தார் ஆகிய எல்லா மக்க க்கும் நன்கு
லனாதல் ேவண் ம். ஞாயிற்றால் மக்க க்கு விைள ம் நன்ைம அதன் இயல்பிைன
நன்கு ஆராய்ந் ண ம் அறிவியல் ேலா க்கும் நிரம்பிய கல்வியில் லாத ஏைன
மக்க க்கும் ஒப்ப விளங்குதைலக் கா கின்ேறாம். அ ேபாலேவ உலகில்
அறிவாற்றல் த யவற்றால் சிறந் விளங்கும் ெபாிேயாெனா வன ெப ைம
யாவ ள்ளத்தி ம் நிைலெபற்றி க்கு ெமன்ப ெப
ம். "ஆற்ற ைடயார்க்கு
எ த் க் காட் தற்குாிய உவைமயிைனப் ேபரறிஞர் ஆராய்ந் ேத னா ம் ஏைன
மக்கள் ஆராய்ந் ேத னா ம் நின்ைனேய உவைமயாக எ த் க் கூ வதல்ல
நினக்குப் பிறைர உவைம யாக எ த் க்காட்ட இயலாதப உயர்வற விளங்கும் ெப
மாேன" என அாிசில்கிழார் ெப ஞ்ேசர
ம்ெபாைறயின் தனக்குவைமயில்லாத
தைகைமைய நன்கு விளக்கினார். இங்ஙனம் ெபா ள் கூ ங்கால் ' உரேவார்
எண்ணி ம் மடேவார் எண்ணி ம்' என்பதன்கண் எண் தற்கு விைன தல்
உரேவா ம் மட ேவா ம் எனக் ெகாள் தல் ேவண் ம்.
இங்ஙனேம விாி ைரயிற் காணப்ப ம் ெபா ட்சிறப்பிைன ெயல்லாம் விாித்
ெத தப் கின் ெப குெமன்றஞ்சி இவ்வளவில் அைமகின்ேறன். கற்ேறார்
உள்ளத்ைதக் கவரவல்ல பதிற் ப் பத் என் ம் வி மிய
க்கு இங்ஙனம்
சுைவநலங் ெக ம் விாி ைரெய தி தவிய தி . ஔைவ. ைரசாமிப்பிள்ைள யவர்
கைளத் தமிழகம் நன்குண ம். ஆங்கிலப் பயிற்சி டன் நிரம்பிய தமிழ் ற் லைம ம்
பண்ைடத் தமிழிலக்கியச்சுைவ நலன்கைள உைரவாயிலாக ம் ெசாற்ெபாழி
வாயிலாக ம் யாவ ம் உணரச் ெசய்தல் ேவண் ெமன் ம் ேபரார்வத்தால்
இைடவிடா ைழக் கும் நன் யற்சி ம் இனி வாய்க்கப்ெபற்ற தி .பிள்ைளயவர்கள்
தம் லைமத்திறத்தால் தமிழகத்திற்குப் ெப ந்ெதாண் ெசய் வ கின்றார்கள்.
இவர்கள் பண்ைடத் தமிழ் ல்க க்கு உைர கா ம் ைறயிற் ெப ந்ெதாண்
ாிந்த
உைரயாசிாியர்களாகிய இளம் ரணர், ேசனாவைரயர், நச்சினார்க்கினியர்,
பாிேமலழகர் த ய ெசந்தமிழ்ச் சான்ேறார்களின் உைரத்திறங்கைள ெயல்லாம்
நன்குணர்ந் ெசறி ம் ெதளி ம் அைமந்த இனிய ெசந்தமிழ் நைடயில் பழந்தமிழ்
ல்க க்கு விாி ைர கா ம் ேமதக ைடயராய் விளங்குதல் இவர்களால்
இயற்றப்ெபற்ற இப்பதிற் ப் பத்தின் விாி ைரயினால் நன்கு லனாகின்ற .
எட் த்ெதாைக ல்க ள் ஒன்றாகிய ஐங்கு
ற் க்கு இன்சுைவ ெக ம
இவர்களியற்றிய விாி ைர தமிழறிஞர்களாற் ெபாி ம் பாராட்டப் ெப ம்
சிறப் ைடயதாகும். மணிேமகைலக்கு நாவலர் ந. . ேவங்கடசாமி நாட்டாரவர்கள்
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எ திய விாி ைரப் பகுதியில் எஞ்சிய காைதக க்கு இவர்கள் இயற்றிய உைரப்பகுதி
இவர்கள பரந்த ற்பயிற்சிக்குச் சிறந்த எ த் க்காட்டாகத் திகழ்கின்ற .
ேகட்டார்ப் பிணிக்குந் தைகயவாய்க் ேகளா ம் ேவட்ப ெமாழி ஞ் ெசால்வன்ைம ம்,
ெசய் ட்களின் திறனாய்ந் ெதளி ம் இலக்கிய ஆராய்ச்சி ைற ம் ெதான் ற்
லைம ம் நன்கு நிரம்பப்ெபற்ற தி . ஔைவ. ைரசாமிப்பிள்ைள யவர்கள்
பதிற் ப்பத் க்குச் சிறந்தெதா விாி ைரயிைன இயற்றி தவி ய காலத்திற்ேகற்ற
தமிழ்த்ெதாண்டாகும். பண்ைடத் தமிழ் ற்ெபா ைள ெயல்லாம் இக்காலத்
தமிழ்மக்கள் நன்குணர்ந் சிறந்த லைமெபற் விளங்குதல் ேவண் ெமன் ம்
ேபரார்வத் டன் அவற்ைற அாிதின் யன் ேத நன் ைறயில் ஆராய்ந் விளக்கந்
தந் அச்சிட் தவிய லைமப்ெபாியார், ெதன்கைலச் ெசல்வர், ெப ம்ேபராசிாியர்
உ.ேவ.சாமிநாத ஐயரவர்களாவர். அவர்கள் தன் தலாக இப் பதிற் ப்பத்திைனப்
பைழய ைர டன் ெவளியிடாதி ந்தால் இத்தைகய லைமச் ெசல்வத்ைத நம்மேனார்
எளிதிற்ெபற் மகிழ்த யலா . பதிற் ப்பத் க் குச் சிறந்தெதா விாி ைரயிைனப்
ெபற் மகி ம் இந்நிைலயில் ெப ம் ேபராசிாியராகிய ஐயரவர்களின் ெசந்தமிழ்த்
ெதாண் ைன நிைனந் உளமாரப் ேபாற் தல் நம் கடனாகும். வாழ்க ெசந் தமிழ்.
வாழியர் தமிழ்த் ெதாண்டர்கள்.
----------------------

5. பதிற் ப்பத்ைதப் பா ய சான்ேறார் வரலா .
பதிற் ப்பத்ைதப் பா ய சான்ேறார்க ள் தற் பத்ைத ம் பத்தாம் பத்ைத ம்
பா ேனார் ஒழிய, ஏைன இைடநின்ற எட் ப் பத் க்கட்கும் உாிய சான்ேறார் எண்மர்
ெபயர்க ம் கிைடத் ள்ளன. அவர்கள், ைறேய குமட் ர்க்கண்ணனார்,
பாைலக்ேகாதமனார், காப்பியாற் க்காப்பியனார், பரணர், காக்ைக பா னியார்,
நச்ெசள்ைளயார், கபிலர், அாிசில்கிழார், ெப ங் குன் ர்கிழார் என்ேபாராவர்.
இவர்கள் வரலா வ மா .
குமட் ர்க்கண்ணனார்:
இவர் ெபயாி ள்ள குமட் ர் என் ப இவர ஊர்: கண்ணனார் என்ப இவர
இயற் ெபயர். இவர் இந்
ன் இராண்டாம்பத்தின்கண் இமயவரம்பன் ெந ஞ்
ேசரலாதைனப் பா
ள்ளார். இமயவரம்பைனப் பா , உம்பற் கா என்ற பகுதியில்
ஐஞ்
ஊர்கைளப் பிரமதாயமாக ம், அவன ெதன்னாட் வ வா ள்பாக ம்
ெபற்றாெரன இரண் டாம்பத்தின் பதிகம் கூ கிற .
குமட் ர் என் ம் ெபயைர ைடய ர்கள் நம் நாட் ல் இப் ேபா
காணப்படவில்ைல.கல்ெவட் க் காலங்களில் இ ந் பின் மைறந் ேபான ர்கள் பல
உண் . ஆதலால், அவற்ைற ேநாக்கு மிடத் க் குமட் ெரனப் ெபயாிய ர்கள்
இரண் கல்ெவட் க் களிற் காணப்ப கின்றன. அவற்றில் ஒன் , குண் ர் சில்லா
வின், தைலநகரான குண் ர். அங்குள்ள கல்ெவட்ெடான் (A.R.No 83 of 1917)
அதைன, ஓங்ேக மார்க்கத்தி ள்ள குமட்
என் குறிக்கிற . அ சகம் 1080-ஆம்
ஆண் ல் (கி.பி.1158) ேதான்றியதாகும். மற்ெறான்
க்ேகாட்ைட ையச் ேசர்ந்த
சித்தன்னவாசல் என் மிடத்திற் காணப்ப ம் கல்ெவட் . இச் சித்தன்னவாசல்
கல்ெவட் ன் காலம் கி. . இரண்டாம் ற்றாண்டாகேவா, ன்றாம்
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ற்றாண்டாகேவா கல்ெவட்டராய்ச்சியாளர் க
கின்றனர். (P.S.Ins.No. 1) இஃ
அேசாகபிராமி ெய த்தாக எண்ணப்ப கிற .தமிழ்த் ெதாடெரான் அேசாகபிராமி
ெய த்தில் எ தப்பட் ளெதன ம், இவ்வழக்கா ம ைர தி ெநல்ேவ
சில்லாக்களில் வழங் கியெதன ம் எ த்ேதாதி, இதைன அாிதின் யன் ப த் ப்
ெபா ள் உண்ைமகண்ட கல்ெவட் த் ைறத் தைலவர் தி . K.V.சுப்பிரமணிய
அய்யரவர்கள், இக்கல்ெவட் , "ேயாமி நாட் க் குமட் ர்ப் பிறந்தான் கா தி
யித க்குச் சித் ப் ேபாச்சில் இைளயார் ெசய்த அதிட்டானம்" என நிற்கிறெதன ம்
**கூறி ள்ளார். ேயாமிநா என்ப ஒய்மாநாெடன்பதன் திாிெபனக் காணப்படேவ,
இக்கல்ெவட் , ஒய்மாநாட் க் குமட் ர்ப் பிறந் தான் கா தி யித க்குச்
சித் ப்ேபாச்சில் இைளயார் ெசய்த அதிட்டானம்" எனப் ப க்கப்ப வதாயிற் .
குண் ர்க் கல் ெவட்ைட ம் சித்தன்னவாசற் கல்ெவட்ைட ம் ேநாக்குமிடத் க்
கண்ணனார குமட் ர் ஒய்மாநாட் க் குமட் ராெமனக் க
தற் ேகற்ற
வாய்ப் ைடத்தாகிற . ஈத க்கு என்ப யாத க்கு என்பதன் பிராமிெய த்தா
ண்டாகும் திாிெபனக் ெகாள்வ தாயின், ஒய்மாநாட் க் குமட் ர்ப் பிறந்தானான
காவிதியாத க்கு, இமயவரம்பன் ெந ஞ்ேசரலாத க்ேகா, அவன் தந்ைத உதியன்
ேசரலாத க்ேகா, தாைனத்தைலைம வைகயிேலா ேவ வைகயிேலா
ெதாடர்பி ந்தி க்குெமனக் ேகாடற்கு இட ண் டாகிற . இவ்வைகயில்
ஒய்மாநாட் க் குமட் ர் இரண்டாயிர மாண் கட்கு ன்ேப விளங்கியி ந்த
ெதான்ைமநல ைடய ெதன் ெதளியலாம்.
------** Proceedings and Transactions of the Third Oriental Conference, Madras. Dec. 22nd to
24th 1924. Page 296 and following pages and 280.
இனி, ஒய்மாநாெடன்ப ெதன்னார்க்கா சில்லாவில் திண் வனம்
தா காைவ ம் ெசங்கற்பட் ச் சில்லாவின் ம ராந்தகந் தா காவின்
ெதன்பகுதிைய ம் தன்கண் ெகாண் விளங்கிய ெதான்ைம நாடாகும். இந்த
ஒய்மாநா இைடக்காலப் பல்லவ ேசாழ பாண் யர் காலத்ேத மன்றிச்
சங்ககாலத்தி ம் சிறப் ற் றி ந்த ெதன்ப , ஒய்மாநாட் நல் யக்ேகாடைன
இைடக்கழி நாட் நல் ர் நத்தத்தனார் சி பாணாற் ப்பைட பா ச் சிறப் பித்தலால்
ெதளிவாகிற . இந்நாட் ற் காணப்ப ம் ஊர்க ள் குமட் ர் என் ெபயாியேதார்
ஊர் காணப்படவில்ைல. ஆயி ம் திண் வனத் க்கு ேமற்கில் ட் ெரன்ேறார்
ஊ ள . பண் ைடய குமட் ேர இப்ேபா
ட் ெரனச் சிைதந் வழங்குவ
தாயிற்ெறனக் ெகாள்ளின், இரண்டாம்பத்ைதப் பா ய குமட் ர்க் கண்ணனார்
ெதாண்ைடநாட் ஒய்மாநாட்ைடச் ேசர்ந்த சான்ேறார் என்ப ேதற்றம். இவர்க்கு
இமயவரம்பன் நல்கிய ஊர்கைளப் பிரமதாயெமனப் பதிகம் கூ தலால்,
அவற்ைறப்ெபற்ற கண்ண னார் பார்ப்பனெரன்ப விளங்குகின்ற .
இரண்டாம் பத் க்குாிய ெந ஞ்ேசரலாதன், இமயவரம்ப னாய் விளங்கிய திறத்ைத,
"ேபாிைச இமயம் ெதன்னங்குமாிெயா டாயிைட, மன்மீக் கூ நர் மறம்தபக் கடந் "
(பதிற்.11) என் கூறி வற்
த் கின்றார். கடற்றீ ஒன்றி
ந் ேபாந்
கு ம் ெசய் வாழ்ந்த கடம்பர் என்பவர்கைள, ெந ஞ் ேசரலாதன் கலஞ்
ெச த்திச்ெசன் ெபா
அவர்கைள ெவன் ேமம்பட்ட நலத்ைத
கன் கடலகம்
குந் சூரைனெவன் வாைகசூ விளங்கிய விளக்கத்ேதா உவமித் க் கூ வ
ப ப் ேபார்க்கு மிக்க இன்பம் த வதாகும். இமயவரம்பன் மைனவியின் கற்
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நலத்ைதப் கழ்ந் , "ஆறிய கற்பின் அடங்கிய சாயல், ஊ
ம் இனிய கூ ம்
இன்னைக, அமிர் ெபாதி வர்வாய் அமர்த்த ேநாக்கின், சுடர் தல் அைச நைட"
என ம், "ெப ஞ் சால் ெபா ங்கிய, நா ம யாக்ைக வா த லாிைவ" ெயன் ம்
பாராட் வர். ேசரலாதன் ெகாைடைய, "மாாி ெபாய்க்குவ தாயி ம், ேசரலாதன்
ெபாய்யலன்" என ம், "எமர்க்கும் பிறர்க் கும் யாவராயி ம், பாிசின் மாக்கள்
வல்லாராயி ம், ெகாைடக் கட னமர்ந்த ேகாடா ெநஞ்சினன்" என ம், "எழி தைலயா
தா யி ம், வயி பசிகூர ஈயல" ெனன ம் ேபாற்றிப் கழ்வர். இைவ ம்
இைவேபால்வன பிற ம் இவ ைடய லைம நலத்ைதப் லப்ப த்திக் கற்ேபார்க்கு
அறிவின்பம் நல்கும் அைமதி ைட யனவாகும். இவ்விரண்டாம் பத்தின் ேவறாக இவர்
பா ன வாக ேவேற பாட் க்கள் கிைடத்தில.
பாைலக்ேகாதமனார்:
ேகாதமனார் என் ம் ெபயைர ைடய இச் சான்ேறார் பாைலத்திைணையச்
சிறப்பித் ப் பா ம் ெசந்தமிழ்ச் சிறப் ைடயராவர். ஆதலால் இவர்
பாைலக்ேகாதமனார் எனச் சான்ேறாராற் குறிக்கப்ப கின்றார். இவர் இமயவரம்பன்
தம்பி யான பல்யாைனச் ெசல்ெக குட் வைன இந்
ல் ன்றாம் பத்ைதப் பா ச்
சிறப்பித்தி க்கின்றார். இவ்வா சிறப்பித்தத னால் ேவந்தன் மகிழ்ந் அவர்
ேவண் யதைன வழங்கச் சைமந் தி ந்தான். அப்ேபாழ் , அவர் ேவந்தைன ேவண் ,
"யா ம் என் சுற்ற ம் றக்கம் கும்ப ெபா ந்திய அறங்கைள
த் த்
றக்கத்ைதத் த க" என்றார். ேசரேவந்தன் அவர் வி ம் பிய வண்ணேம ேவள்வி பல
ெசய் , "நீ விைழ ம் றக்கத்தின் கண் நீ வாழ்க" என தவினான். இச்ெசய்திையப்
பழெமாழி பா ய ன் ைறயைரயனார் குறிப்பாக "ெதா த்த ெப ம் ல வன்
ெசாற்குைற தீர, அ த் த்தா என்றாற்கு வாழியேரா" (பழ. 316) என்றாராக, அதன்
பைழய ைரகாரர் இக் ேகாதம னார் வரலா காட் விளக்கி ள்ளார். ேகாதமனார்
ஒ பார்ப் பனர் என்ப , அவர் யா ம் என* பார்ப்பனி ம் றக்கம் க ேவண் ம்
எனக் கூறினாெரனப்ப வதால் ெதளிவாகிற .இவர் பா யதாகப் றத்தில் ஒ
பாட் க் காணப்ப கிற . ஆதன் கண் த ம த்திரைன அவர் பா னாெரனக்
குறிக்கப்ெபற் ள . பல்யாைனச் ெசல்ெக குட் வைன அவர் றப்பாட் ல்
அறேவான் மகேன எனப் பாராட் னாராக, பிற்காலத்ேதார் அதைனத் த ம த்திரன்
என வடெமாழிப்ப த்திப் பாண்டவனான த ம த்திர ைனப் பா யெதனப் பிறழக்
ெகாண் விட்டனெரனக் ேகாடல் ேவண் ம். இப் றப்பாட் இ தியில்
பாைலக்ேகாதமனார் பா யெதன்ேற ஏட் ற் காணப்ப கிற . ஆதலால் ன்றாம்
பத்ைதப் பா ய பாைலக்ேகாதமனாேர இப் றப்பாட்ைட ம் பா யவராதல்
ேதற்றமாம். இவர் ெபயர் சில ஏ களில் ேகாதமனா ெரனக் காணப்ப வ ெகாண்
தி . ரா. இராகைவயங்காரவர் கள், "இவ்வாசிாியன் ேவறாதல் காட்டேவ
பாைலெயன் ம் அைட ய த் ப் பாைலக்ெகௗதமனாெரன இவர் ெபயேர ைனந்
விளங்கிய ெபாியா ம் இத்தமிழ்நாட் ல் உண் ; இப் பாைலக்ெகௗதமனார் இறப்பப்
பிந்தியவராவர்" (தமிழ் வர. பக்.245) என் கூ கின் றார். ஆனால் டாக்டர் உ. ேவ.
சாமிநாைதயரவர்கள், பாைலக் ேகாதமனாேர ேகாதமனாெரனச் சில ஏ களில்
குறிக்கப்ெபற்றன ெரன ம், பதிற் ப்பத்
ன்றாம்பத் ப் பா யவ ம் "வி க் க ப்
பைறந்த" ( றம் 366) எனத் ெதாடங்கும் றப்பாட்ைடப் பா யவ ம் ஒ வேரெயன ம்
க
கின்றார்.
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இப்பாைலக்ேகாதமனார், ெப ங்காஞ்சி பா வதில் சிறந்த நாநலம் வாய்ந்தவெரன்பைத அவர் பா ய றப்பாட் இனி விளக்குகிற . பல்யாைனச்
ெசல்ெக குட் வைனப் பாராட் ங்கால் அவன் கு வரவிைன, "பிறர் பிறர் ந யா
ேவற் ப்ெபா ள் ெவஃகா ைமயில் அறிவினர் ெசவ்விதின் நடந் தம் அமர் ைணப்
பிாியா பாத் ண் மாக்கள், த்த யாக்ைகெயா பிணியின் கழிய, ஊழி ய்த்த
ரேவா ம்பல்" எனப் பாராட் யி ப் ப ம், அவைன வாழ்த் மிடத் , அவன்
மைனவியின் ெப மாண் பிைன விதந்ேதாதி, "ேவ றழ் பைணத்ேதாள் இவேளா ,
ஆயிர ெவள்ளம் வாழிய பலேவ" என வாழ்த் வ ம், "ெசாற்ெபயர் நாட்டம்
ேகள்விெநஞ்செமன், ைறந் டன் ேபாற்றி" ெயன ம், "சினேன காமங் கழிகண்
ேணாட்டம், அச்சம் ெபாய்ச்ெசால் அன் மிக ைடைம, ெதறல் க ைமெயா பிற ம்
இவ் லகத் , அறந்ெதாி திகிாிக்கு வழியைடயாகும் தீ " என ம், "ஓதல் ேவட்டல்
அைவபிறர்ச் ெசய்தல், ஈதேலற்றெலன் றா
ாிந் ெதா கும், அறம் ாி யந்தணர்
வழிெமாழிந் ெதா கி' ெயன ம் ெதாகுத் க் கூ ம் சிறப் ம் பாைலக்ேகாதமனா ைடய பரந்த ேகளவிச் சிறந்த லைமையப் பாாித் ைரக்கும்
பண்பினவாகும்.
காப்பியாற் க்காப்பியனார்:
இவர் காப்பியா என் ம் ஊாினர்; காப்பியன் என் ம் ெபயாினர்.
பண்ைடக்காலத் ம் இைடக்காலத் ம் நம் தமிழகத்தில் காப்பியன் என்ற
ெபய ைடயார் பலர் இ ந் ள்ளனர். காப்பியஞ் ேசந்தனார், ெதால்காப் பியனார்,
எனப் பண் ம், காப்பியன் ஆதித்தன் கண்டத்த கள் (S.I.I. Vol. V No.660) என
இைடக்காலத் ம் காணப்ப வ காண்க. காப்பியன் என்ேபார் பலர் இ ந்தைமபற்றி,
அவாின் ேவ ப த்தேவ இவர் ஊேரா ேசர்த் க் காப்பியாற் க்காப்பி யனார் எனச்
சான்ேறார் வழங்கினர். இக்காப்பியா என் ம் ஊர் இன்னநாட் ல் உள்ளெதனக்
காண
யவில்ைல. காப்பியன் என் ம் ெபய ைடயார் மழநாட்ைடச்சார்ந்த
பகுதிகளில் காணப் ப தலால்,இக்காப்பியாெறன் ம் ஊர் மழநாட் ேலா ெகாங்கு
நாட் ேலா இ ந்தி க்கலாம்; ெதன்னார்க்கா வட்டத் வி ப் ரப் பகுதியில்
காப்பியா ர் என் ேமார் ஊ ள ; அஃ இப்ேபா கப்பியா ர் என வழங்குகிற .
தஞ்ைச வட்டத் மாயவரப் பகுதியில் காப்பியக்கு ெயன்ேறார் ஊ ள . காப் பியஞ்
ேசந்தனார் எனப்ப ம் சான்ேறாெரா வர் நற்றிைணபா ய ஆசிாியாிைடேய
காணப்ப கின்றார். அவர் இக்காப்பியனா ைடய மகனாராவர்: ஆன பற்றி அவர்
காப்பியஞ் ேசத்தனார் எனப்ப கின்றார். காப்பியாற் க்காப்பியனார்
களங்காய்க்கண்ணி நார்
ச்ேசரல் என் ம் ேசரேவந்தைன, இந் ல் நான்காம்
பத்ைதப் பா ச் சிறப்பித்தி க்கின்றார். களங்காய்க்கண்ணி நார்
ச்ேசரல் காலத்தில்
அவேனா மா பட் நின்றவர் ெந மிட லஞ்சி, நன்னன் த ேயாராவர். அவ ள்
நன்னன், நார்
ச் ேசரல் இைளயனாய் இ ந்தேபாேதா, அவ ைடய ன்ேனார்
காலத்ேதா ேசரநாட் ன் ஒ பகுதிையத் தான் கவர்ந் ெகாண் டானாக, நார்
ச்ேசரல்
அரசுகட் ேலறிய ம் கடம்பின் ெப வாயில் என் மிடத்ேத நன்னேனா ெபா
ெவன்றி ெகாண் விளங்கினான். அதைனக்கண்ட காப்பியனார் ‘ெபான்னங் கண்ணிப்
ெபாலந்ேதர் நன்னன், சுடர் வாைகக் க
தல் த ந்த தார்மிகு ைமந்தின்
நார்
ச்ேசரல்” என் பாராட்
ள்ளார். ெந மிட லஞ்சியின் வ ெகடப்
ெபா தழித் , அவன “பிைழயாவிைள ள் நாடகப்ப த் ” விளங்கினன் எனச்
சிறப்பித் ள்ளார். நார்
ச்ேசர ன் நார்
நலத்ைத, “அலந்தைல ேவலத் லைவ
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யஞ்சிைனச், சிலம்பி ேகா ய வலங்கற் ேபார்ைவ யின், இலங்குமணி மிைடந்த
பசும்ெபாற்படலத், தவிாிைழ ைதஇ மின் மிழ் பிலங்க சீர்மிகு த்தந் ைதஇய
நார்
” ெயனச் ெசால்ேலாவியஞ் ெசய் காட் கின்றார். அச்ேசர ன் குணநலம்
கூ வாராய், “ஆன்றவிந்தடங்கிய ெசயிர்தீர் ெசம்மால்” என ம், ” ளங்குகு
தி த்திய வலம்ப ெவன்றி ம்,” “ெதான்னிைலச் சிறப்பின் நின்னிைல வாழ்நர்க்குக்,
ேகாடற ைவத்த ேகாடாக் ெகாள்ைக ம்” உைடயெனன ம், “தாவி ெனஞ்சத் ப்
பாத் ண் ெதாகுத்த ஆண்ைம" ைடயெனன ம் பலவைகயாற் பாராட் , அவன்
மைனவியின் மாண்பிைன, " விசும் வழங்கு மகளி ள் ம் சிறந்த, ெசம்மீன்
அைனயள்" என எ த்ேதாதி, அவ ைடய ெவன்றிச்சிறப் ம் ெகாைடச்சிறப் ம்
நவில்ெதா ம் இன் பஞ் சுரக்கப்பா , "உலகத்ேதாேர பலர்மன் ெசல்வர். எல்லா
ள் ம் நின்நல் ைச மிகுேம" என் ம், அவன் தனக்ெகன வாழாப்
ெப ந்தைகயாதைல மிக வியந் , "தாவில் ெநஞ்சத் ப், பகுத் ண் ெதாகுத்த
ஆண்ைமப், பிறர்க்ெகன வாழ்திநீ" ெயன ம் "நன் ெபாி ைடையயால் நீேய,
ெவந்திறல் ேவந்ேத யிவ் லகத்ேதார்க்ேக" ெயன ம் பாராட் க் கூ வன
பன் ைற ம் ப த் இன் றத் தகுவனவாகும். ேசரநாட்டவர் தி மாைல வழி ப ந்
திறம் இவரால் மிக்க விளக்கமாகக் குறிக்கப்ப கிற .
பரணர்:
ஆசிாியர் பரணர் சங்ககாலச் சான்ேறார் கூட்டத் ட் சிறப் ைடேயா ள் ஒ வர்.
இவர் பா ய பாட் க்கள் மிகப் பல சங்க இலக்கியங்க ள் ெதாகுக்கப்பட் ள்ளன.
ஆசிாியர் மா லனார் த ய சான்ேறார்ேபாலத் தம் காலத் ம் தம் ைடய
ன்ேனார் காலத் ம் நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சிகைள ஆங்காங்கு எ த் க்காட் ப் பண்ைடத்
தமிழ்நாட் வரலாற்றறி வழங்கும் ெப ந்தைக இப்பரணராவர். இவ ைடய லைம
நல ம் வள ம் ஈண் க் கூற றின், அ ேவ ஒ ெசவ்விய லாகும் ெப ைம
ைடயதாகும். இந்
ன்கண் இவர் கடல்பிறக் ேகாட் ய ெசங்குட் வைன
ஐந்தாம்பத்தாற் பா ச் சிறப்பித் ள்ளார். இதன் பதிகம், இச் ெசங்குட் வேன
வடவைர ெவன் கண்ணகியா க்குக் கற்ெகாணர்ந்த ேசரன் ெசங்குட் வன் என்
கூ கிற ; இப்பத்தின்கண் அச்ெசய்திெயான் ம் குறிக்கப்படாைமெகாண் ,
தி .கா.சு.பிள்ைள த ேயார், இக்கடல்பிறக் ேகாட் ய ெசங்குட் வன்
சிலப்பதிகாரச் ெசங் குட் வ க்கு ன்ேனானாவன் என்பர். இவன் காலத்ேத
ேமனாட்டவரான யவன ம் பிற ம் கடல் வழியாகக் கலஞ் ெச த்திப் ேபாந்
கடற்கு ம் ெசய் வந்தாராக, இச் ெசங்குட் வன் ேவேலந்திய ரர் பல டன்
கடற்பைடெகாண் கலத்திற்ெசன் , கடற்கு ம் ெசய்த பைகவ ரைனவைர ம்
ேவேரா ெக த் ெவன் சிறந்தான்.. அதனால் இவன் கடல் பிறக் ேகாட் ய
ெசங்குட் வன் எனப்ப வானாயினன். இதைனப் பரணர், ேநாிற்கண் ெபாி ம்
உவந் இப்பத்திைனப் பா
ள் ளார். இதன்கண் இவன் கடல்பிறக் ேகாட் ய
ெசய்திையப் பல பாட் க்களில் எ த்ேதாதி இன்
கின்றார். "இனி யா ளேரா நின்
ன் மில்ைல, மைழெகாளக் குைறயா
னல் க நிைறயா , விலங்கு வளிகட ம்
ளங்கி ங் கமஞ்சூல், வயங்குமணி யிைமப்பின் ேவ
, ழங்கு திைரப்பனிக்
கடன் ம த்திசிேனாேர” என்பதனால், பரணர் ெசங்குட் வன் கடல்பிறக் ேகாட் ய
ெசய்திைய மிக வியந் கூ தைல நன்கு காணலாம். இவன் ன்ேனா ள் ஒ வனான
இமயவரம்பன் ெந ஞ்ேசரலாதன் கடற்குள் கலஞ்ெச த்திச் ெசன் கடம்ப
ெரன்பாைர ெவன்ற ம், “சினமிகுதாைன வானவன் குடகடல், ெபாலந்த
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நாவாேயாட் ய வவ்வழிப், பிறகலம் ெசல்கலா ” ( றம். 126) என மாேறாக்கத்
நப்பசைலயார் கூ வ ம் ேநாக்கின் கட ற் கலஞ் ெச த்திச் ெசன் பைகவெரா
கடற்ேபா டற்றி ெவற்றி ேமம்ப ந் திறம் ேசரேவந்தர்பால் சிறந் விளங்குவ
காணப்ப ம். இக்குட் வன் காலத்ேத ேகாயம் த்
க் கண்ைமயி ள்ள ேப ர்க்
க கிேலா ம் காஞ்சியாற்றின் கைரயில் ெசல்வமக்கள் ேவனிற்காலத்தில்
ெபாழில்களில் தங்கி இன்
ம் ெப ஞ் சிறப்ைப, “ெபாழில்வதி ேவனில் ேபெரழில்
வாழ்க்ைக, ேமவ சுற்றெமா உண் னி
க ம் தீம் ன லாயமா ம், காஞ்சியம்
ெப ந் ைற” ெயன் பாராட் க் கூ கின்றார். ெசங்குட் வன் ெப ங்
கல்வி ைடயன் என்பைத, “ெதாைலயாக் கற்ப நின்நிைல கண் குேம” என ம்,
அவ ைடய ெமன்ைமப் பண் ம் ஆண்ைமச் சிறப் ம் விளங்க, “வணங்கிய சாயல்
வணங்கா ஆண்ைம” என ம் சிறப்பித் ள்ளார். ெசங்குட் வன் நிலத்ேத தன்ைன
ெயதிர்த்த ேமாகூர் மன்னன் தலாயிேனாைர ெவன்றைத, “ெவல்ேபார் ேவந்த ம்
ேவளி ம் ஒன் ெமாழிந் , ெமாய் வளஞ் ெச க்கி ெபாசிந் வ ம் ேமாகூர், வலம்ப
கு உநிைல யதிரமண் ......ப பிணம் பிறங்கப் பாழ்பல ெசய் ” சிறந்தான் என்பர்.
அவன் உலகு ரக்கும் நலத்ைத, “உலகம் ைரஇச், ெசங்குணக் ெகா கும் க ழி
ம ர்நிைறக், காவிாி யன்றி ம், விாி னெலா
ன் டன்கூ ய
கூடல்அைனைய” என எ த்ேதா வர். ெசங்குட் வ ைடய அறச்ெசயல் நல ம்
மறச்ெசயல் மாண் ம் இவர் பாட் க்களில் ெதாடக்க தல் இ திவைர இன்பம்
ஊற்ெறழப் பாடப்பட் ள்ளன.
காக்ைகபா னியார் நச்ெசள்ைளயார்:
ெசள்ைள ெயன்ப இப் லவர் ெப மாட் யின் இயற்ெபயர். ெசந்தமிழ்ப்
லைமயாற் ெபற்ற சிறப் க்குறித் இவர் ெபயர், ன் ம் பின் ம் சிறப் ணர்த் ம்
இைடச்ெசாற்கள் ேசர்ந் நச்ெசள்ைளயாெரன வழங்குவதாயிற் . ஒ கால்,
வி ந் வரக் கைரந்த காக்ைகையக் காதலன் பிாிவால் ேவ பட் வ ந் ம்
தைலமகெளா த்தி கூற்றில்ைவத் இவர் ஒ பாட்ைடப் பா னர். அப்பாட் க்
கு ந்ெதாைக ள் சான்ேறாரால் ேகாக்கப்பட் ள . அப்பாட் ன் நலங்கண் வியந்த
ெசந்தமிழ்ச்சான்ேறார் நச்ெசள்ைளயாைரக் காக்ைகபா னியார் நச்ெசள்ைளயார் எனப்
பாராட் வாராயினர். அ
தல் அவ ம் காக்ைகபா னியார் நச்ெசள்ைளயாெரன
வழங் கப் ெப கின்றனர். பண்ைடநாளில் மகளிர்க்குச் ெசள்ைள ெயனப் ெபயாி வ
வழக்கெமன்பதைன ”ேவண்மாள் அந் வஞ் ெசள்ைள” என இந்
ன்
ஒன்பதாம்பத்தின் பதிகம் கூ வதனால் இனி ெதளிவாம். காக்ைகபா னியார்
இந் ல் ஆறாம்பத்தால் ஆ ேகாட்பாட் ச் ேசரலாதைனப் பா ச்
சிறப்பித்தி க்கின்றார். அவர் பாட்ைடேயற் மகிழ்ந்த ேசரலாதன் அவர்க்கு அணிகல
க்ெகன ஒன்ப காப்ெபான் ம், றாயிரம் ெபாற்காசும் வழங் கியேதா , தன்
அரசைவப் லவராகத் தன்பக்கத்ேத இ த்தல் ேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாண்டான்.
நச்ெசள்ைளயா ம் அவன் பக்கத்ேத யி ந் அைமச்சியற் லைமநடத்தி வந்தார்.
ஒ கால் ேசரலாதன், மகளிர் ஆடல்பாடல்களில் ெபாி ம் ஈ பா ைடயனாய்
இ ப்ப கண்டார். ேபாீ பா அரசியற்கு ஊ விைளவிக்கும் என்ப கண்ட
நச்ெசள்ைளயார், “சுடர் தல் மடேநாக்கின் வாணைக இலங்ெகயிற், றமிழ் ெபாதி
வர்வாய் அைசநைட விற யர், பாடல்சான் நீ ைன ைறத ன்,
ெவள்ேவலண்ணல் ெமல் யன் ேபான்ெமன, உள் வர் ெகால்ேலா நின் உணரா
ேதாேர” ெயன் ெத ட் னர். ஒ கால் ேசரலாதன் மகளி ரா ம் ணங்ைக
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கண் இன் ற் வந்தானாக , உடனி ந் கண்ட அவன் மைனவி அவன்பால்
ஊடல்ெகாண் பிணங்க ற்றாள் அப் பிணத்தின்கண் அரசமாேதவி தன் ைகயி
ந்த
சிறிய ெசங்கு வைளப் ைவ அவன்ேமல் எறிதற்கு ஓங்கினாள். அவள் ைகயகத்
தி க்கும் ேப ெபற்ற குவைளமலர் தன் ேமனியிற்பட் வா தல் காணப்ெபாறானாய்
அதைனத் தன் ைகயிற்ற மா அவைள இரந் ேகட்க ம், அவள் சினந் தணித ன்றி,
“நீ எமக்கு யாைரேயா?” எனச் ெசால் ப் ெபயர்ந் ேபாயினள். வளவிய இளைமநலஞ்
சிறந்த ேசரலாதன், அவள சிலப்பாற் ந் ைறயில் மிக்க ெமல் யனாய்
நடந் ெகாண்ட காக்ைகபா னியாரால் ேத
ஞ் ெசாற்களால் இப் பத்தின்கண்
அழகுறப் பாடப்பட் ள . ஒ கால் இச் ேசரலாதன் இரவலர்பால் ெகாண்
க்கும்
அ ட் ெப க்ைகக் கண்டார் காக்ைகபா னியார்; அவன மைனவாழ் ைவ ம், அவர்
நன்கறிந்தி ந்தார்; அதனால், அவர் மனத்ெத ந்த வியப் , “இளந் ைணப் தல்வர்
நல்வளம் பயந்த வளங்ெக குைடச்சூல் அடங்கிய ெகாள்ைக, ஆன்ற அறிவின்
ேதான்றிய நல் ைச, ஒண் தல் மகளிர் னித்த கண்ணி ம், இரவலர் ன்கண்
அஞ்சும், ரெவதிர் ெகாள்வன்” என் ஒ பாட்ைடப் பா வித்த .
ேசரலாதன், ”உலகம் தாங்கிய ேமம்ப கற் " உைடயெனன ம், "ஒல்லார்யாைன
காணின், நில்லாத்தாைன இைற கிழ" ேவான் என ம் ெபாய்ப பறியா வயங்கு
ெசந்நாவின், எயிெலறி வல்வில் ஏவிளங்கு தடக்ைக, ஏந்ெதழிலாகத் ச் சான் ேறார்
ெமய்ம்மைற, வான வரம்பன்" என ம் அவ ைடய கல்வி, ஆண்ைம த யவற்ைறப்
பாராட் ம் இவர், தம ஆராைம யால், "ஏைனய உம், உயர்நிைல லகத் ச்
ெசல்லா இவண் நின் , இ நில ம ங்கில் ெந
மன்னியேரா" என வாழ்த் வ
மிக்க இ ம்
பயக்கின்ற . இைவ ம் இைவேபா ம் பிற நலங்க ம்
இப்பத்தின்கண் நிைறந் ள்ளன.
கபிலர்:
சங்கத் ெதாைக ல்களிற் காணப்ப ம் சான்ேறார் க ள் சான்ேறார் பர ம்
சால் மிக்கவ ட் கபிலர் சிறந்தவராவர். இவர் இந்
ல் ஏழாம்பத்தால் ெசல்வக்
க ங்ேகாவாழியாதைனச் சிறப்பித் ள்ளார். "யாேன பாிசிலன் மன் ம் அந்தணன்"
எனத் தாேம தம்ைம அந்தணெனன் கூ வ ம், மாேறாக்கத் நப்பசைலயார்
" லன க்கற்ற அந்தணாளன்" என்ப ம் ேநாக்கு வார், இவர் அந்தணாில் தைலயாய
அந்தணெரன விைழவர். இவர் பறம் நாட் வாத ாிற் பிறந்தவர். வாத ர்க்
கல்ெவட் க்கேள அதைனத் "ெதன் பறம் நாட் த் தி வாத ர்" என் குறிக் கின்றன.
இந்நாட் ேவந்தனான ேவள்பாாிக்குக் கபிலர் உயிர்த் ைணவராவர். அவன்
இறந்தபின் அவன் மகளிைரக் கபிலர் தன் மக்களாகக் ெகாண் ெசன்
தி க்ேகாவ ாில் மைலயமான் மக்க க்கு மணம் ாிவித்த ெசய்தி
உலகறிந்தெதான் . தி க்ேகாவ
ர்க் கல்ெவட்ெடான் , "ெமாய்ைவத்திய
த்தமிழ் நான் ைமத், ெதய்வக்கவிைதச் ெசஞ்ெசாற் கபிலன், ாிவண்டடக்ைகப்
பாாிதன் னைடக்கலப், ெபண்ைணமைலயர்க் குதவிப்ெபண்ைண, அைல னல வத்
தந்தாிக்ஷஞ்ெசல, மினல் கு விசும்பின்
ேப ெறண்ணிக், கனல் குங்
கபிலர்க்கல்ல " (S.I.I Vol VII No. 863) என் கூ கிற . இவர் பா யனவாகச்
சங்கத்ெதாைக ல்க ள் பாிபாடல் ஒன்ெறாழிய ஏைன ெயல்லாவற்றி ம் பல
பாட் க்கள் உண் . பதிெனண் கீழ்க்கணக்ெகன்பனவற் ள் ஒன்றான இன்னா
நாற்பெதன்ப ம் கபிலர் பா யெதனப்ப கிற . இவர் வரலா , லைமத்திறம்
த ய நலங்கைளக் காலஞ்ெசன்ற தி .ந. .ேவங்கடசாமி நாட்டாரவர்கள் மிக
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அழகாக எ தி ெவளியிட்
க்கின்றனர். ேவ சில அறிஞர்க ம் எ தி ள் ளனர்;
ஆதலால் இங்ேக கபிலைரப்பற்றி ேம ம் கூ வ மிைக. இந்
ன் ஏழாம்பத்தில்
கபிலர், ெசல்வக்க ங்ேகாவாழியாதைனத் தாம் பா வந்ததற்குக் காரணம் கூ வார்,
"மலர்ந்த மார்பின் மாவண்பாாி, ழ மண் லர இரவலர் இைனய, வாராச் ேசட்
லம்படர்ந்தான் அளிக்ெகன, இரக்குவாேரன் எஞ்சிக்கூேறன்," என ெமாழிந் , "ஈத்த
திரங்கான் ஈத்ெதா மகிழான், ஈத்ெதா ம் மாவள்ளியன் என வ ம்நின்,
நல் ைசதர வந்திசிேன" என் கூ கின்றார். பிறிேதாாிடத்தில், ெசல்வக்
க ங்ேகாவின் பைக க ந் விளங்கும் பண்பிைன வியந் , "மாயி விசும்பின் பன்மீ
ெனாளிெகட, ஞாயி ேதான்றியாங்கு மாற்றார், உ
ரண் சிைதத்தநின் ேநான்றாள்
வாழ்த்திக் காண்குவந்திசின்" என் பா கின்றார். ேசரமான சிறப் அவன்
ேதவியின் கற் மாண்பால் கவின்மிகும் குறிப்ைப, "காமர்கட
மா ங்கற்பின்,
ேசணா ந
தல் ேசயிைழகணவ" என் சிறப்பிக்கின்றார். ேநாிமைலயில் காந்தட்
மலர்ந்தி ப்ப, அ கட ள் வி ம் ம் வாத ன் அதைன ெமாய்த்தலாகா எனக்
க தி நீங்கற்குாிய வண் நீங்கா அதன்கட் ப ந் ேத ண்டவழிச் சிறகுபறத்தற்
கியலா வ ந் ெமன இவர் கூ வ . "சு ம்
சாச் சுடர்ப் ங்காந்தள்" எனவ ம்
தி
காற் ப்பைடைய நிைனப்பித் இன்
த் வதாகும், ெசல்வக்க ங்ேகாவின்
ஆட்சிநலத்ைதக் கூறவி ம்பிய கபிலர், ேவந்ேத நின் ன்ேனார் இந்நாட்ைடச் சிறப் ற
ஆண்டனர் என்ப; அவர்கள் அவ்வா ேமம்பட்டதற்குக் காரணம் அவர்கள்
நின்ைனப்ேபால் அைசவில்லாத ெகாள்ைக ைடயராய் இ ந்தைமேய என்பா ராய்,
"ெகாற்ற ேவந்ேத, நின் ேபால் அைசவில் ெகாள்ைகயாராக ன் அைசயா ,
ஆண்ேடார் மன்ற இம் மண்ெக ஞாலம், நிலம்பயம் ெபாழியச் சுடர்சினம் தணிய,
பயங்ெக ெவள்ளி ஆநியம் நிற்ப, விசும் ெமய்யகலப் ெபயல் ர ெவதிர, நால்ேவ
நனந்தைல ஓராங்கு நந்த, இலங்கு கதிர்த் திகிாி ந்திசிேனாேர" என்
பாராட்
ள்ளார்.
வில் அவைன வாழ்த்த ற்ற கபிலர், ேவந்ேத, ேவள்வியால்
கட ள் அ த்திைன, ேகள்வியால் உயர்நிைல லகத் ஐயைர இன்
த்திைன,
தல்வரால் தியைரப்ேபணித் ெதால்கடன் இ த்தைன; ஆகேவ, "அயிைர
ெந வைரேபாலத் ெதாைலயாதாக நீ வா ம் நாேள" என வாழ்த் கின்றார்.
இவ்வாேற இவர் கூ ம் இயற்ைக நலங்கைள ம் பிறவற்ைற ம் கூறின் ெப கும்.
அாிசில்கிழார்:
இச் சான்ேறார இயற்ெபயர் ெதாிந்தில , அாிசில் என்ப ேசாழநாட் ஊர்க ள்
ஒன் , இவ் ர ேக காவிாியினின் ம் பிாிந் ெசன்ற ஒ கிைள அாிசிலா என
வ ங்குவதாயிற் , இச் சான்ேறார் இவ் ர்க்கு உாியராய் கிழார் என்ற சிறப் ப்ெபற்
வாழ்ந்தேதா நல்ைலைசப் லைம சிறந் விளங்கினார்; ஆயி ம், சான்ேறார் இவர்
இயற்ெபயைர வி த் அாிசில்கிழார் என்ற சிறப் ப்ெபயைரேய ெபாிெத த்
வழங்கினைமயின், நாளைடவில் இயற்ெபயர் மைறந் ேபாயிற் . இப்ேபா அாிசில்
என்ற ஊ ம் மைறந் ேபாயிற் . ேபாகேவ, இச் சான்ேறார அாிசி ைர,
தி ச்சிமாவட்டத் அாியி ராக ம், ைமசூர்நாட் அாிசிக்கைரயாக ம்
ெகாள்ளலாேமா என ஆராய்ச்சியாளர் மயங்க ற்றனர். ஞ்சாற் ர் என்ப ேசாழ
நாட் ற் சங்க காலத்தி ந்தேதா ர்; அஃ இைடக்காலச் ேசாழர் காலத் ம் இ ந்தைம
கல்ெவட் க்களால் (A.R. 256 of 1926) ெதாிகிற ; இப்ேபா அ மைறந் விட்ட .
இவ்வாேற அாிசில்கிழார அாிசி
ம் மைறந்தெதனக் ேகாடல்ேவண் ம்.
அாிசில்கிழார் ைவயாவிக்ேகாப் ெப ம்ேபகைன ம், அதியமான் எழினிைய ம்
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பா
ள்ளார். இந்
ல் எட்டாம்பத்ைதப் பா த் தக ர் எறிந்த ெப ஞ்ேசரல்
இ ம்ெபாைறையச் சிறப்பித் ள்ளார். இவ்வி ம்ெபாைறைய ம் இவன் காலத்ேத
இவைனப் பைகத் க்ெகட்ட ேவந்தர்கைள ம் சீர் க்கிப் பார்த்த அாிசில் கிழார்,
இ ம்ெபாைறபால் அறி ம் ஆண்ைம ம் ைகவண்ைம ம் மிக்குற்றி ப்ப
கா கின்றார்; பைகவர்பால் சூழ்ச்சித்ெதளி ம், விைனத்திட்ப ம்
ெபா ள்பைடகளாற் ெப ைம ம் இல்லா ைமையத் ெதாிந்தறிகின்றார். அதனால்
அவர்கள் பைடேகாள் அஞ்சாமல் சூழா
ணிந் ேபா டற்றி உயிர்க்ேக ம் ெபா ட்
ேக ம் உண்டாக்குதைல யறிகின்றார்; ேபாாில் இ ம்ெபாைறயின் ஆண்ைமத்தீ
மடங்கற்றீயிைனப்ேபால் அடங்கா ெப குதைலக் கண் "மடங்கற்றீயின் அைனைய,
சினங்ெக கு சில் நின்உடற் றிசிேனார்க்ேக" என் பா கின்றார். பைகேவந்தர்
பைகைம நீங்கி இ ம்ெபாைறயின் ெசால்வழி நில்லாராயின் நா எய் ம் ேக
நிைனந் , "ெபாலந்தார் யாைன இயல்ேதர்ப் ெபாைறய, ேவந்த ம் ேவளி ம் பிற ம்
கீழ்ப்பணிந் நின்வழிப்படாரா யின்,... பாடல் சான்ற ைவப்பின், நா டனாடல்
யாவண தவர்க்ேக" என் ெதாிவிக்கின்றார். பைகவர் அறி த் ைறயில் ெதளிவில
ராதைல, இனி, இ ம்ெபாைறேய ெதளிந் ேவண் வன ெசய்தல் ேவண் ம் என் ம்
க த்தினராய், "உரவ மடவ மறி ெதாிந் ெதண்ணி, அறிந்தைன ய ளாயாயின்,
யாாிவண் ெந ந்தைகவா ேமாேர" ெயன இயம் கின்றார். ேபார்ெதா க்கும்
பைகேவந்த ர அறியாைமக்கு இரங்கி, அவர்பாற் ெசன் , ெபாைறய ைடய
"வள ம் ஆண்ைம ம் ைகவண்ைம ம், மாந்தர் அள விறந்தன" எனப் பன்னாள்
ெசன் ெதாிவிக்கின்றார்; அவ்வழி ம் ேதறாதாைர, ேவ பிற சான்ேறாைர வி த் த்
ெதாிவிக்கின் றார்; அவ்வழி ம் அவர் ெதளிகின்றிலர்; அ கண் வ ந்தி, "ஆங்கும்
மதிம ளக் காண்குவல், யாங்குைரப்ேபெனன வ ந் வல் யாேன" எனச்ெசால்
வ ந் கின்றார். இ ம்ெபாைறபால் அவர்க்காகப் பாிந் , "நின் ன்றிைண தல்வர்க்
ேகாம்பின ைறந் , மன்பைத காப்ப அறி வ
த் , நன்றறி ள்ளத் ச் சான்ேறா
ரன்னநின், பண் நன்கறியார் மடம்ெப ைமயின்" எனப் ேபசுகின்றார். இவ்வா
அவன் வண்ைம மிகுதிகண் பாிந் ேபசிய அாிசில்கிழார் அவன அறி நலத்ைத
ணர்ந் , அதனால் அவன் ெசயல்கைளப் பாராட் , " ேகள்விேகட் ப் ப வம்
ஒ யா , ேவள்வி ேவட்டைன உயர்ந்ேதார் உவப்ப" என ம், சால் ம் ெசம்ைம ம்
உளப்படப்பிற ம், காவற்கைமந்த அரசு ைற ேபாகிய,
சால் தல்வற்
ெபற்றைன" ெயன ம் கழ் கின்றார். ேகள்வியா ம் ஒ யாப் ப வத்தா ம்
இ ம்ெபாைற ெயய்திய உயர்ைவ, ப வந்தாஙகும் மனத்திட்பமில்லாத நைர
தாளைனத் ெத ட் நன்ெனறிப்ப த்திய ெசய ல்ைவத் ,
ணர்ந் ெதா க்கும்
நைர தாளைன, வண்ைம ம் மாண் ம் வள ெமச்ச ம், ெதய்வ ம் யாவ ம்
தவ ைடேயார்க்ெகன, ேவ ப நனந்தைல ெபயரக், கூறிைன ெப மநின்
ப ைமயாேன" என விளக்குகின்றார். இவ்வாேற இவர் இ ம்ெபாைறயின் பைடப்
ெப ைம கூற ம், தக ர் றிய கூற ம், ெச வி ம் இரவலர் ந வி ம்
பிறவிடத் ம் இ ம்ெபாைற யி க்கும் இயல் நிைல கூற ம் பிற ம்
ப க்குந்ேதா ம் இன்பம் சுரக்கும் பண்பினவாகும்.
ெப ங்குன் ர்க்கிழார்:
ெப ங்குன் ர் எனப் ெபயர் ெகாண்ட ர்கள் தமிழ் நாட் ற் பல உள்ளன;
அதனால் இச் சான்ேறார ெப ங்குன் ர் இன்ன நாட்டெதன அ தியிட் க்
கூ வ இயலாதாயிற் . மைலப கடாம் பா ய ஆசிாியர ெப ங்குன் ர்,
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இப்ெப ங்குன் ர்கிழார ஊாின் ேவ பட்ட ெதன்றற்குப் ேபா ம், அவ ைர
இரணிய ட்டத் ப் ெப ங் குன் ர் எனச் சான்ேறார் ெதாிந் ெமாழிந்தனர்.
ைவயாவிக் ேகாப்ெப ம்ேபகைன அவன் மைனவி காரணமாகப் பா ய சான் ேறா ள்
இவ ம் ஒ வராவர். இவர் பா யனவாகப் பல பாட் க்கள் ஏைனத்
ெதாைக ல்களி ம் உள்ளன. இந் ல் ஒன்ப தாம் பத்தால் இவர் குடக்ேகா
இ ஞ்ேசர
ம்ெபாைறையச் சிறப்பித் ள்ளார். இ ஞ்ேசர
ம்ெபாைறைய இவர்
"நிலந்த தி வின் ெந ேயாய்" என் கூ வதனால், இ ம்ெபாைற தன் நாட்
மக்கட்ெகனத் தன் நாட்ைட விாி ப த்தினெனன் அறியலாம். இவ்ேவந்தன்
ேபார்ேவட்ைக மிக்கு நா ம் ேபார் ாிவதி ம், அதன் வாயிலாக வந் ெதாகும்
ெபா ைளப் பா வ ேவார்க்கு வைரயா வழங்குவதி ம் சிறந்தவன்; "பா நர்,
ெகாளக்ெகாளக் குைறயாச் ெசல்வ" ம், "ெசற்ேறார், ெகாலக் ெகாலக் குைறயாத்
தாைன" ம் உைடயவன்; களி ம் ேத ம் ைடவர, தாைன மறவர் பைடதாங்கிவர,
இவன் ேபார்க்குச் ெசல் ம் ெசல , பைகேவந்தர்க்கு இன்னாதாயி ம், ந நின்
காண்ேபார்க்கு இனிய காட்சியாம் என்பார், " ெகால்களி மிைடந்த பல்ேதாற்
ெறா திெயா , ெந ந்ேதர் ெந ங்ெகா அவிர் வரப் ெபா ந் , ெசல ெபாி
இனி நிற்கா
ேமார்க்ேக" எனப் கழ்ந் பா கின்றார். நா ம் ேபாேர வி ம் ம்
அவன் உள்ளத்தில், அ
ம் அற ம் நன்கு நிலவி அப்ேபார் ேவட்ைகையச் சிறி
மாற் தல் ேவண் ெமன ஒ கால் ெப ங்குன் ர் கிழார் வி ம்பினார். அதனால்
அவன் தங்கியி ந்த பாசைறக்குச் ெசன் , "ேவ
லத் தி த்த ெவல்ேபா ரண்ணல்"
என எ த்ேதாதி, அவன் ெநஞ்சத்தில் அவைனப் பிாிந் மைன ைற ம் அவன்
காத யின் காதல் நிைனைவத் ேதாற் விக்கும் க த்தினராய், அவ ைடய
உ நலங்கைள எ த் ைரத் , "ெப ந்தைகக் கமர்ந்த ெமன்ெசால் தி
கத் ,
மாணிைழ யாிைவ, காணிய ெவா நாள், ண்கமாள நின் ரவி ெந ந்ேதர்" என்
இயம் கின்றார். இவ்வைகயால் ேவந்தன ேபார்ேவட்ைக மாறிக் காத பாற்
ெசல்வ ெப ங்குன் ர்கிழார க த்ைத ற் விக்கின்ற . ஒ கால்
இவ்விளஞ்ேசரல் இ ம்ெபாைற ேசாழ ேவந்தன் ஒ வன்பால் மாறாச்
சினங்ெகாண்டான். அதனால் தன் தாைனத்தைலவைர ேநாக்கி, "உடேன விைரந்
ெசன் ெபா
ேசாழைனக் ைகப்பற்றிக் ெகாணர்ந் என் ன்ேன நி த் க" ெவனப்
பணித்தான். பணிேயற் ச் ெசன்ற ேசரர் பைடக்கு நிற்றலாற்றாமல் ேசாழன்
பைடமறவர் தாம் ஏந்திய ேவைலப் ேபார்க்களத்ேத எறிந்தவிட்ேடா னர்; அக்காலத் ,
இளஞ்ேசர
ம்ெபாைற பணித்த பணிைய, "ஒன்னாப் ட்ைகச் ெசன்னியர்
ெப மான், த்ைதத் தம்ெமன இட்ட ெவள்ேவல்" என் ம், கபிலெரன் ம் லவர்
ெப மான் ெசல்வக் க ங்ேகா வாழியாதைனப் பா ச் சிறப்பித்தேபா அவன்
அவர்க்கு வழங்கிய ர்களி ம், ேசாழர் பைடயிட்ட ெவள்ேவல் பல என்பார் "நனவிற்
பா ய நல் ைசக் கபிலன்ெபற்ற ஊாி ம் பல" என் ம் குறித் ைரப்ப ெப ங்குன்
ர்கிழார
லைம நலத்ைதச் சிறப்பிக்கின்ற . பிறிெதா கால், அவர் இளஞ்ேசர
ம்ெபாைறைய தற்கண் ேகள்வி ற்றேபா தம் மனத்ெத ந்த க த் ம், ேநாில்
அவைனக் கண்டேபா எ ந்த க த் ம் இைவெயன எ த்ேதா வ ம்,
ெபாைறயன ெமன்ைமப் பண்ைப விளக்கற்கு வானியாற் நீைர எ த் க்
காட் வ ம், அவன் ெப வளங்ெகாண் வ நர்க்கு வைரயா வழங்குதைலத்
ெதாித்தற்குப் " னல்ம ேபாியாற்ைற" ெய த்ேதா வ ம், மகளிர் ந வண் விளங்கும்
ற்றிைன, "மாகஞ்சுடர மாவிசம் கக்கும், ஞாயி ேபால விளங்குதி" ெயன்ப ம்,
அவைன வாழ்த் ங்கால், "நின்னாள் திங்கள் அைனயவாக திங்கள்
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யாண்ேடாரைனயவாக யாண்ேட, ஊழியைனயவாக ழி, ெவள்ளவரம்பினவாக”
என வாழ்த் வ ம், "ஈர ைடைமயின் நிேராரைனைய, அளப்ப* ைமயின் இ
விசும்பைனைய, ெகாளக் குைறபாடாைமயின் ந்நீரைனைய" ெயனப் பாராட் வ ம்
பிற ம் கற்பார்க்குக் கழிேபாாின்பம் த ம் கட் ைர நலம் வாயந்தனவாகும்.
---------------

6. பதிற் ப்பத் ம் பதிகங்க

ம்

ஆசிாியர்: தி .T.V.சதாசிவப் பண்டாரத்தார் அவர்கள்,
ஆராய்ச்சி விாி ைரயாளர், அண்ணாமைலப் பல்கைலக்கழகம், அண்ணாமைலநகர்.
அண்ணாமைலப் பல்கைலக்கழகத்தில் தமிழாராய்ச்சிப் பகுதியில்
விாி ைரயாளராக ள்ள என் ைடய அாிய நண்பர், தி வாளர்.
ஔைவ.சு. ைரசாமிப்பிள்ைள அவர்கள் எட் த்ெதாைக ல்க ள் ஒன்றாகிய
பதிற் ப்பத் க்குச் சிறந்த த் ைர ெயான் எ தி வந்தார்கள். ஒப்பற்ற சங்க ற்
பயிற்சி ம் ண்மாண் ைழ ல ம் ஒ ங்ேக பைடத் த் தமிழகத்தி ள்ள அறிஞர்
பலரா ம் பாராட்டப்ெப ம் அவர்கள ேப ைரையக் ைகெய த் ப் பிரதியில் யான்
ப க்க ேநர்ந்த ேபா , அவ் ைர விைரவில் ெவளியிடப்ெபறின், மிகக் க னமான
பதிற் ப்பத்ைத யாவ ம் எளிதில் ப த் ணர்ந் ெகாள்ளலாம் என் எண்ணிேனன்.
அதற்ேகற்ப, ைசவசித்தாந்த ற்பதிப் க் கழகத்தின் ெசயற்றைலவ ம் என் ைடய
நண்ப மாகிய தி வாளர் வ.சுப்ைபயாப்பிள்ைள யவர்கள் அந் ைலப் பிள்ைள
யவர்கள உைர டன் ெவளியி ம் பணிைய ஏற் க்ெகாண் அதைன
நிைறேவற்றினார்கள். இந்நிைலயில் நாேடா ம் என்ேனா ஆராய்ச்சித் ைறயில்
அளவளாவிக்ெகாண் ம், திய திய உண்ைமகைள ஆராய்ந் ணர்ந்
ெவளியிட் க்ெகாண் ம் வ ம் என் நண்பர் தி .பிள்ைளயவர்கள் பதிற் ப்பத்தின்
பதிகங்கைளப்பற்றி ஒ கட் ைர வைரந் த மா கூறினார்கள். அதைன
ேயற் க்ெகாண்ட யான் அ யிற்கா ம் கட் ைரைய எ தி ள்ேளன்.
சங்கத் ச் சான்ேறார் இயற்றி ள்ள ெதாைக ல்க ள் பதிற் ப்பத் ம்
றநா
ம் தனிச் சிறப் ைடயனவாகும். அைவ பண்ைடக்காலத்தில் நம் தமிழகத்தில்
நிலவிய
ைடத் தமிழ் ேவந்தர், கு நில மன்னர், பிற தைலவர்கள், லவர்
ெப மக்கள், நல் ைசப் லைம நங்ைகயர் தலாேனாாின் அாிய வரலா கைள ம்
தமிழ ைடய பைழய நாகாிக நிைலயிைன ம் மற் ம் பல உண்ைமகைள ம்
நம்மேனார்க்கு அறி
த் ம் ெப ங் க
லங்கள் எனலாம். சு ங்கச் ெசால் மிடத் ,
அைவ தமிழ்நாட் ன் பைழய வரலாற்
ல்கள் என் கூ வ எவ்வாற்றா ம்
ெபா ந் ம். றப்ெபா ைளப் பற் க்ேகாடாகக் ெகாண்ெட ந்த அவ்வி
ல்க ள்
பதிற் ப்பத் எனப்ப வ , ேசரமன்னர் பதின்மர்மீ பா ய ஒ ெதாைக ல்.
ஒவ்ெவா பத் ம், பத் ப்பாடல்கைளத் தன்னகத் க்ெகாண்ட .இந்
ன்
தற்பத் ம் இ திப்பத் ம் இக்காலத்தில் கிைடக்கா ைமயின் இதைன இன்னார்
ேவண்ட இன்ன லவர் ெதாகுத்தார் என்ப ெதாியவில்ைல. இதைனத் ெதாகுத்தவர்
ஒவ்ெவா பத்தின் இ தியி ம் தாம் ஒவ்ெவா பதிகம் இயற்றிச் ேசர்த்தி த்தைல
ேநாக்குங்கால் அவர் சிறந்த லவராயி த்தல் ேவண் ம் என்ப ேதற்றம். ஒவ்ெவா
பதிகத்தி ம் அப்பத்தின் பாட் ைடத் தைலவன் இன்ன ேவந்தன் என்ப ம் அவன்
அ ஞ் ெசயல்கள் இன்ன என்ப ம் அவைனப் பத் ப்பாடல்களில் பா ய லவர்
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இன்னார் என்ப ம் அப்பாடல்களின் ெபயர்கள் இைவ என்ப ம்
ெசால்லப்பட் ள்ளன. பதிகத்ைதச் சார்ந்த உைரநைடப் பகுதி யில் அப்பத்திைனப்
பா ய லவர் ெபற்ற பாிசி ம், ேவந்தன் ஆட்சி ாிந்த யாண் ன் ெதாைக ம்
கூறப்பட்
க்கின்றன. ஆகேவ ஒவ்ெவா பத்தின் இ தியி ள்ள பதிக ம்
உைரநைடப் பகுதி ம் வரலாற்றாராய்ச்சிக்குப் ெபாி ம் பயன்ப ம் என்ப
ஒ தைல. பதிற் ப்பத்திைனத் ெதாகுத் தவிய லவர் ெப ந்ெதாைக, பதிகங்
கைள ம், உைரநைடப் பகுதிகைள ம் ேசர்க்காம
ந்தி ந்தால் இவ்வாிய
ன்
வரலாற்றிைன ம் அ ைம ெப ைமகைள ம் பின் ள்ேளார் அறிந் ெகாள்வ
இயலாததாகும்.
இனி, பதிகங்களின் அைமப்பிைனப் பார்க்குங்கால் அைவ பிற்காலச்
ேசாழமன்னர்கள் தம் கல்ெவட் க்களின் ெதாடக்கத் தில் வைரந் ள்ள
ெமய்க்கீர்த்திகைள ஒ வா ஒத் ள்ளன என லாம். கல்ெவட் க்களில் த ல்
ெமய்க்கீர்த்தி எ தத் ெதாடங் கியவன் தல் இராசராச ேசாழன் ஆவன்.
அந்நிகழ்ச்சி ம் அவ் ேவந்தன எட்டாம் ஆட்சியாண்டாகிய கிபி 993ல் தான் த ல்
நிகழ்ந் ள்ள . எனேவ, ெமய்க்கீர்த்திையப் பின்பற் றிப் பதிற் ப்பத்தில் பதிகங்கள்
அைமக்கப்ெபற்றி ந்தால் அைவ கிபி பத்தாம் ற்றாண் ற்குப் பிறகு
இயற்றப்பட்டனவாதல் ேவண் ம். ஆனால் பதிற் ப்பத்தில் பதிகங்கள்
இ தியி ள்ளன. கலெவட் க்களில் ெமய்க்கீர்த்திகள் ெதாடக்கத்தில் உள்ளன.
இவ்ேவ பாட்ைட
கி யாரா மிடத்
தல் இராசராச ேசாழ க்குத் தன்
கல்ெவட் க்களில் த ல் ெமய்க்கீர்த்தி ெயான் அைமக்கும் வி ப்பத்ைத
ண் பண்ணியைவ, பதிற் ப்பத்தி ள்ள பதிகங்கேள என் க
வதற்கு இடம்
உள . அவன் தன் ஆட்சியின் நான்காம் ஆண்
தல் "காந்த ர்ச்சாைல கல
ம த்த ளிய ேகா இராசேகசாி வர்மன்" என் தன்ைனக் கூறிக்ெகாள்வைத அவன்
கல்ெவட் க்களில் காணலாம். எனேவ கிபி 989 தல் ேசரநாட் ன் ெதாடர்பிைனக்
ெகாண்
ந்த தல் இராசராச ேசாழன், ேசர மன்னர்களின் ரச் ெசயல் கைளப்
பதிற் ப்பத்தின் பதிகங்களில் கண் , அவற்ைறப் பின்பற்றித்தன் கல்ெவட் க்களில்
ெமய்க்கீர்த்தி அைமத்தி த்த ம் கூ ம். இக்ெகாள்ைக உ தி ெயய் மாயின் கிபி
பத்தாம் ற்றாண் ற்கு ன்னேர பதிகங்கள் இயற்றப்ெபற் ப் பதிற் ப் பத் ம்
ெதாகுக்கப்பட்டனவாதல் ேவண் ம். பதிகங்க க்கும் உைர காணப்ப கின்றைமயால்
அைவ உைரயாசிாியர் காலத்திற்கு ற்பட்டைவ என்ப திண்ணம்.
பதிற் ப்பத்தில் இக்காலத்தில் நமக்குக் கிைடத் ள்ள எட் ப் பத் க்களின்
பதிகங்கைள ம் ஆரா ங்கால், கைடச்சங்க காலத்தில் உதியன் மரபினர்,
இ ம்ெபாைற மரபினர் ஆகிய இ ேசரர் கு யினர், ேசர மண்டலத்ைதத் தனித்தனிப்
பகுதி களி
ந் அரசாண்டனர் என்ப நன்கு லனாகின்ற . அவ் வி மரபின ம்
தாயத்தினர் ஆவர். அவர்க ள் எண்மேர இப் ெபா
கிைடத் ள்ள எட் ப்
பத் க்களின் பாட் ைடத் தைல வர்கள் என்ப உணரற்பாலதாகும். அவ்ெவண்ம ள்
இமயவரம் பன் ெந ஞ்ேசரலாதன், பல்யாைனச் ெசல்ெக குட் வன், களங்
காய்க்கண்ணி நார்
ச்ேசரல், கடல்பிறக்ேகாட் ய ெசங்குட் வன்,
ஆ ேகாட்பாட் ச் ேசரலாதன் ஆகிய ஐவ ம் உதியன் மரபினர் ஆவர்; ெசல்வக்
க ங்ேகாவாழியாதன், தக ெரறிந்த ெப ஞ்ேசர
ம்ெபாைற, இளஞ்ேசர
ம்ெபாைற ஆகிய வ ம் இ ம்ெபாைற மரபினர் ஆவர். இரண்டாம் பத்தின்
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தைலவன் இமயவரம்பன் ெந ஞ்ேசரலாதன் உதியஞ்ேசர ைடய மகன் என்ப
பதிகத்தால் அறியப்ப கிற . ஆகேவ, இந்நாளில் கிைடக்காத தல்பத் ,
ெந ஞ்ேசரலாதன் தந்ைதயாகிய உதி யஞ்ேசர ன்மீ பாடப்பட்டதா
யி த்தல்ேவண் ம். ன்றாம் பத்தின் தைலவன் பல்யாைனச் ெசல்ெக குட் வன்
என்ேபான் ெந ஞ்ேசரலாத க்குத் தம்பியாவன். நான்காம் பத்தின் தைலவன்
களங்காய்க்கண்ணி நார்
ச்ேசரல், ஐந்தாம் பத்தின் தைலவன் கடல்பிறக்ேகாட் ய
ெசங்குட் வன், ஆறாம் பத்தின் தைலவன் ஆ ேகாட்பாட் ச் ேசரலாதன் ஆகிய
வ ம் ெந ஞ்ேசரலாத ைடய மக்கள் ஆவர். எனேவ, பதிற் ப்பத் ள் தல் ஆ
பத் க்க ம் உதியஞ்ேசரல், அவன் தல்வர் இ வர், அவன் ேபரன்மார் வர் ஆகிய
அ வர்மீ ம் பாடப்ெபற்றைவ எனலாம்.
ஏழாம் பத்தின் தைலவன் ெசல்வக் க ங்ேகாவாழியாதன் என் பான், அந் வஞ்ேசர
ம்ெபாைறயின் மகன் ஆவன். எட்டாம் பத்தின் தைலவன் தக ெரறிந்த ெப ஞ்ேசர
ம்ெபாைற என் பவன் ெசல்வக்க ங்ேகாவின் தல்வன் ஆவன். ஒன்பதாம் பத்தின்
தைலவன் இளஞ்ேசர
ம்ெபாைற என்ேபான் ெப ஞ் ேசர
ம்ெபாைறயின் மகன்
ஆவன். எனேவ, இ தியி ள்ள ன் பத் க்க ம் ெசல்வக்க ங்ேகாவாழியாதன்,
அவன் தல் வன், அவன் ேபரன் ஆகிய வர் மீ ம் பாடப்பட்டைவயாகும்.
இ ேபா கிைடக்காத இ திப்பத் , யாைனக்கட்ேசய் மாந்தரஞ் ேசர
ம்ெபாைறயின்மீ பாடப்ெபற்றி த்தல் ேவண் ம் என் சிலர் க
கின்றனர்.
அதைன ஒ தைலயாகத் ணிதற்கு இயலவில்ைல. ஆகேவ, அஃ இன் ம்
ஆராய்தற்குாிய ெதான் றாகும்.
இனி, அச் ேசரமன்னர் தம்ைமப் பா ய லவர் ெப மக் கட்கு வழங்கி ள்ள
பாிசில்கைள ேநாக்குவாம்: இமயவரம்பன் ெந ஞ்ேசரலாதன்,
குமட் ர்க்கண்ணனார்க்கு உம்பற்காட் ல் ஐந்
ஊர்கைளப் பிரமதாயமாக
வழங்கியேதா ெதன்னாட் வ வா ள் சில ஆண் கள் வைரயில் பாக ம்
அளித்தனன். அந்தணர்க்குக் ெகா க்கப்ப ம் இைறயி நிலங்கேள பிரமதாயம் என்
ெசால்லப்ப ம். அைவ பிரமேதயம் என ம் பட்ட வி த்தி என ம் ற்காலத்தில்
வழங்கப்பட்டன என்ப பல கல்ெவட் க்களால் அறியக்கிடக்கின்ற .
ெசல்வக் க ங்ேகாவாழியாதன், கபிலர்க்குச் சி
றமாக றாயிரம் ெபாற்காசும்,
நன்றா என் ம் குன்றின்ேமல் ஏறி நின் தன் கண்ணிற்கண்ட நா கைள ம்
வழங்கினான். அவ்ேவந்த ைடய ேபரன் இளஞ்ேசர
ம்ெபாைறையப் பா ய
ெப ங் குன் ர்கிழார்,'உவைலக்கூராக் கவைலயிெனஞ்சின் - நனவிற் பா ய
நல் ைசக் - கபிலன்ெபற்ற ாி ம் பலேவ' என் பதிற் ப்பத்தின் எண்பத்ைதந்தாம்
பாட ல் கூறி யி த்தலால், லவர் ெப மானாகிய கபிலர் ேசரநாட் ல்
பிரமேதயமாகப் ெபற்ற ர்கள் பலவாதல் ெதள்ளி . ஒேர காலப்பகுதியில் ேசரநாட்
ந்த இவ்வி ேவந்தர்களின் ெப ங் ெகாைடத்திறம் யாவர்க் கும் இ ம் தளிக்கும்
இயல்பினதாகும்.
பல்யாைனச் ெசல்ெக குட் வன், பாைலக் ெகௗதமனார் வி ம்பியவா பத் ப்
ெப ேவள்விகள் ெசய்வித் அப் லவர் தம் மைனவி டன் விண் லகம் கச்
ெசய்தான். இவ்வரச ைடய தைமயன் இமயவரம்பன் ெந ஞ் ேசரலாத ைடய
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அ ம்ெபறற் தல்வராகிய இளங்ேகாவ கள், தாம் பா ய சிலப் பதிகாரத்தில்
'நான்ம,ைறயாளன் ெசய் ட்ெகாண் -ேமனிைல லகம் வி த்ேதானாயி ம்' என்ற
அ களில் இந்நிகழ்ச்ைசையக் குறித்தி த்தல் காணலாம். இவ்ேவந்தன் இ தியில்
ற
ண் கா ேபாந்;தனன் என்பர்.
களங்காய்க்கண்ணி நார்
ச்ேசரல், காப்பியற் க்காப்பிய னார்க்கு நாற்ப
றாயிரம் ெபான் ம் தான் ஆ வதிற் பாக ம் அளித்தான். இவன் தம்பி
ஆ ேகாட்பாட் ச் ேசரலாதன், காக்ைகபா னியார் நச்ெசள்ைளயார்க்கு
அணிகல க்காக ஒன்ப
லாம் ெபான் ம் றாயிரம் ெபாற்காசும் வழங்கினான்.
இவர் க ள் பின்ேனான், ேமல்கடற் கைரயி
ந்த ெதாண் ையத் தைல
நகராகக்ெகாண் அதைனச் சூழ்ந்த நிலப்பரப்ைப ஆட்சி ாிந்த னன் என்
ெதாிகிற .
கடல் பிறக்ேகாட் ய ெசங்குட் வன், பரணர்க்குத் தன் ஆட்சிக்குட்பட்ட
உம்பற்காட் வ வாைய ம் தன் மகன் குட் வன் ேசரைல ம் ெகா த்தனன். இவன்
தன் தல்வன் அப் லவர் ெப மான்பால் கற் வல்லனாதைல வி ம்பி அங்ஙனம்
அளித்தனன் ேபா ம்.
தக ர் எறிந்த ெப ஞ்ேசர
ம்ெபாைற, அாிசில் கிழார்க்கு ஒன்ப
றாயிரம்
ெபாற்காசும், தன் அரசு கட் ைல ம் வழங்கி னான். அப் லவர் பிரான் அாியைணைய
ஏற் க்ெகாள்ளாமல், "நீ அரசு ற்றி ந்தா க" என் கூறி இவ க்கு அைமச்சுாிைம
ண்டனர்.
இளஞ்ேசர
ம்ெபாைற, ெப ங்குன்ழ ர்கிழார்க்கு ப் பத்தீராயிரம் ெபாற்காசும்,
அவர் அறியாமல் ஊ ம் மைன ம் வள ற அைமத் க் ெகா த்தான்.
றநா ற்றி ள்ள 210 211-ம் பாடல்கைள
கி ஆரா ங்கால், இவன் தன்ைனப்
பா ய ெப ங்குன் ர்க்கிழாைரப் பன்னாள் காத்தி க்கும்ப ெசய் பின்னர்
ஒன் ங்ெகாடாமல் அ ப்பிவிட்டான் என்ப ம் அ பற்றி அவர் மனம்
வ ந்திச்ெசல்ல ேநர்ந்த என்ப ம் நன்கு ெவளியாகின்றன. இதனால் லவர்
ெப மான நல்வாழ்விற்கு ேவண் யன எல்லாம் அவ ைடய ஊாில் அவர்
அறியாமேல ைவத் விட் ப் பிறகு அவைர ெவ ங் ைகயினராக இவ்ேவந்;தன்
அ ப்பியி த்தல் ேவண் ம் என்ப உய்த் ணரக் கிடக்கின்ற . இவ் ண்ைம
ஒன்பதாம் பத்தின் இ தியி ள்ள உைரநைடப் பகுதியால் உ தி ெயய் தல்
அறியத்தக்க .
இ கா ம் கூறியவாற்றால், பதிற் ப்பத்தின் பாட் ைடத் தைலவர்களாகிய
பண்ைடச் ேசரமன்னர்களின் வைரயா வண்ைம ம் அன்ேனார் லவர் ெப மக்களிடம்
காட் ய ேபரன் ம் நன்கு லனாதல் காண்க.
இனி,ேமேல குறிப்பிட்ட ேசர மன்னர்களின் ெசயல்கள் ெவ ம் ைனந் ைரச்
ெசய்திகள் அல்ல என்ப ம், அைவ வரலாற் ண்ைமகேளயாம் என்ப ம் ேசரநாட் ல்
ஆங்காங்குக் கிைடக்கும் சான் களால் ெதள்ளிதிற் லனாகின்றன. பல்யாைனச்
ெசல்ெக குட் வன் தன்ைனப் பா ய பாைலக் ெகௗதமனார் ெபா ட் ப் பத் ப்
ெப ேவள்விகள் நடப்பித் அவர்க்கு விண் லகம் அளித்த வரலா மைலநாட் ல்
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இக்காலத் ம் ெசவி வழிச் ெசய்தியாக வழங்கி வ கின்ற . இமயவரம்பன்
ெந ஞ்ேசரலாதன்பால் குமட் ர்க்கண்ணனார் பிரமேதயமாகப் ெபற்ற
ஐந்
ர்கைள ம் தன்னகத் க் ெகாண்ட ம் ெசங்குட் வன் பால் பரணர் வ வாய்
ெபற்ற ம் ஆகிய உம்பற்கா , பிற்காலத்தில் ேவழக்கா என்ற ெபய டன் நிலவிய
என்ப ெசப்ேப களா ம் கல்ெவட் க்களா ம் அறியக்கிடக்கின்ற . அன்றி ம்,
ேசரநாட்
ள்ளனவாகச் ெசப்ேப கள் கல்ெவட் க்கள் தலானவற்றால்
உணரக்கிடக்கும் பரணன் கானம், கண்ணன்கா , கண்ணன்நா , காக்ைக ர் ஆகிய
ஊர்கள், பரணர், குமட் ர்க் கண்ணனார், காக்ைக பா னியார் நச்ெசள்ைளயார் என்ற
லவர் ெப மக்க க்கும் மைலநாட் ற்கும் ஏற்பட்
ந்த பண்ைடத் ெதாடர்பிைன
நன்கு விளக்கி நிற்றல் காண்க.
இனி, பதிற் ப்பத்திள்ள பாடல்க க்குப் ெபயர்கள் இடப்ெபற்றி த்தைலப்
பதிகங்களின் இ தியிற் காணலாம். அப் ெபயர்கள் எல்லாம் ஒவ்ெவா பாட்
ங்
காணப்ப ம் ெபா ள் நயம் ெபா ந்திய அ ந்ெதாடர்களா யி த்தல் அறியத்தக்க .
இங்ஙனேம, சங்கத் ச் சான்ேறார் சிலர், தம் ெசய் ட்களில் அைமத் ப் பா
ள்ள சில
அ ந் ெதாடர்கைளத் தம் ெபயர்களாக் ெகாண் விளங்கியைம, றநா
,
கு ந்ெதாைக தலான சங்க ல்களால் நன்கு லனாகின்ற . அவர்க ள்
ெதா த்தைல வி த்தண் னார், இ ம்பிடர்த்தைலயார், கைழதின்யாைனயார்,
குப்ைபக்ேகாழியார், அணிலா
ன்றிலார், கங்குல் ெவள்ளத்தார், கல்ெபா
சி
ைரயார், ெந ெவண்ணிலவினார் தலாேனார் குறிப்பிடத்தக்கவராவர்.
அவர்கள் பாடல்களில் காணப்ப ம் அ ந் ெதாடர்கள் அன்ேனாாின் இயற்ெபயர்கைள
மறக்கும்ப ெசய் விட்டைம உணரற்பாலதாம். எனேவ, ெபா ள் வளமிக்க அ ந்
ெதாடர்கைளக்ெகாண்ட பதிற் ப் பத் த் பாடல்க க்கு அத்ெதாடர்கைளேய
ெபயர்களாக அைமத் தி ப்ப மிகப் ெபா த்த ைடயேதயாம். ஆனால், பிற்காலத்
தில் அவ்வழக்கம் மாறிவிட்ட என்ப சமயச்சார்பில் ேதான்றிய பதிகங்க க்கு
அவற்றின் த ல் அைமந் ள்ள ெதாடர்கைளேய ெபயர்களாக வழங்கி ள்ளைமயால்
ெதாிகின்ற .
பதிற் ப்பத்தின் நான்காம் பத் எட்டாம் பத் க்களின் பதிகங்களில்
'ேவளாவிக்ேகாமான் ப மன் ேதவி' என் ம், ஆறாம் பதிகத்தில் 'ேவளாவிக்ேகாமான்
ேதவி' என் ம் பயின் வ ம் ெதாடர்கள் ேவளாவிக்ேகாமான் ப மன் என்பவ ைடய
மகள் எனேவ ெபா ள்ப ம் என்ப ஈண்டறியத்தக்க ெதான்றாகும். ேசாழ
மன்னர்களின் மைனவிய ள், பாண் யன் மகள் ெதன்ன வன் மாேதவி, பஞ்சவன்
மாேதவி என ம், ேசரன்மகள் ேசரன் மாேதவி வானவன் மாேதவி என ம் வழங்கப்
ெபற்றனர் என்ப ேசாழ மன்னர் கல்ெவட் க்களால் நன்குணரப்ப ம்.
ேதவி என் ம் ெசால் மைனவிெயன்ற சிறப் ைடப் ெபா ளில் வழங்குவதாயி ம்
இைடக்காலத்தில் அச்ெசால் மகள் என்ற ெபா ளி ம் ெப க வழங்கினைம
ேமற்காட் ய பதிற் ப் பத் ப் பதிகங்களின் ெதாடரா ம் ேசாழ மன்னர் கல்ெவட் க்
களா ம் இனி
லனாம்.
இ கா ம் கூறியவற்றால் பதிற் ப்பத்தின் பதிகங்கள் நம் தமிழகத்தின்
வரலாற்றாராய்ச்சிக்குப் ெபாி ம் பயன்ப வன வாகும் என்ப ம், அப்பதிகங்கேள
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ேசாழ மன்னர்கள் தம் கல் ெவட் க்களில் ெமய்க்கீர்த்திகள் வைரதற்கு ஓர் ஏ வாக
இ ந் தி த்தல் கூ ம் என்ப ம், ேசர மன்னர்கள் தம்ைமப் பா ய லவர்
ெப மக்கைளப் பாராட் ப் ேபாற்றிய ைறகள் இைவ என்ப ம், பதிகங்களில்
காணப்ப வன உண்ைமச் ெசய்திகேள யாம் என்ப ம் அவற்ைற
உ திப்ப த்தற்குாிய சான் கள் கல் ெவட் க்கள் ெசப்ேப கள் தலானவற்றில்
இக்காலத் ம் உள்ளன என்ப ம் நன்கு விளங்குதல் காண்க.
--------------

7. பதிற் ப்பத்திற் கண்ட ேசரர் மர

ைற

குறிப் :
i. பதிற் ப்பத்திற் காணப்ப ம் ேசரர் உதியஞ்ேசரல் வழியின ம், இ ம்ெபாைற
வழியின ம் என இ வழியினர்.
ii. இமயவரம்பன் ெந ஞ்ேசரலாதன் மக்க ள், கடல் பிறக்ேகாட் ய ெசங்குட் வன்,
ெந ஞ்ேசரலாதற்குச் ேசாழன் மணக்கிள்ளி மகள்பால் ேதான்றியவன்; மற்ைறேயார்
ேவளாவிக்ேகாமான் மகள் வயிற்றிற் பிறந்ேதாராவர்.
----------------------------
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தி ச்சிற்றம்பலம்.

எட் த் ெதாைக ள் ஒன்றாகிய
பதிற் ப்பத் : ல ம் விளக்க உைர ம்
8. கட ள் வாழ்த்
எாிெயள் வன்ன நிறத்தன் விாியிணர்க்
ெகான்ைறயம் ைபந்தா ரகலத்தன் ெபான்றார்
எயிெலாி ட் ய வில்லன் பயி
ள்
காடமர்ந் தா ய வாடல னீ ப்
றம் ைத தாழ்ந்த சைடயன் குறங்கைறந்
ெவண்மணி யார்க்கும் விழவின ண்
ற்
சிரந்ைத யிரட் ம் விரலனிரண்
வாய்
ஈரணி ெபற்ற ெவழிற்றைகய ேன ம்
இளம்பிைற ேசர்ந்த தலன் களங்கனி
மாேறற்கும் பண்பின் ம மிடற்றன் ேறறிய
சூலம் பி த்த சுடர்ப்பைடக் காலக்
கட ட் குயர்கமா வலேன.
திைண: பாடாண் ைண.
ைற: கட ள் வாழ்த் .
வண்ணம்: ஒ குவண்ணம்.
க்கு: ெசந் க்கு.
உைர: எாி எள் அன்ன நிறத்தன் - ெச ப்ைப இகழ்ந் தாற்ேபான்ற சிவந்த
நிறத்ைத ைடயனாய்; விாி இணர் ெகான்ைற யம் ைபந்தார் அகலத்தன் - விாிந்த
ங்ெகாத் க்கைள ைடய ெகான்ைறப் வால் ெதா க்கப்பட்ட பசிய மாைலயணிந்த
மார் பிைன ைடயனாய்; ெபான்றார் எயில் எாி ட் ய வில்லன் - ெகடாத
அ ண ைடய எயில் ன் ம் ெவந்தழி மா தீக்ெகா வி யழித்த வில்ைல
ைடயனாய்; பயில் இ ள கா அமர்ந் ஆ ய ஆடலன் - ெசறிந்த இ ளில்
சு காட்ைட வி ம்பி அவ் விடத்ேத நின் ஆ ய தி க்கூத்ைத ைடயனாய்; நீ ய
றம் ைத தாழ்ந்த சைடயன் - நீண்ட
கின் றத்ேத ழ்ந் அதைன மைறத்த
தாழ்ந்த சைடைய ைடயனாய்; ெவண் மணி குறங்கு அைறந் ஆ◌்ர்க்கும் விழவினன்
- ெவள்ளிய மணிகள் குறங்கின் ( ைடயின்) ைடேய இயக்கப்ெபற் ஒ க்கும்
விழாவிைன ைடயனாய்; ண்
ல் சிரந்ைத இரட் ம் விரலன் - ண்ணிய லாற்
கட்டப்பட்ட
யிைன மாறி ெயா க்கும் விரைல ைடயனாய்; இரண் உ வாய்
ஈரணி ெபற்ற எழிற் றைகயன் - ஆ ம் ெபண் மாகிய இ வைக
ம் ஓ
விற்
ெபற் அவ்வி வைக
க் ேகற்பத் ேதா ங் குைழ மாகிய இ வைக யணிகளாற்
ெபா ந்த அழைக ைடயனாய்; ஏ ம இளம் பிைற ேசர்ந்த தலன் - வளர்கின்ற
இளம்பிைறத் திங்கள் தங்கிய தைல ைடயனாய்; களங் கனி மாேறற்கும் பண்பின்
ம மிடற்றன் - நிறத்தால் களங்கனிதான் நிகெராவ்வாைமைய ேயற் க்ெகாள் ம்
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க நிறத்தால் கைற ற்ற தி க்க த்ைத ைடயனாய்; ேதறிய சூலம் பி த்த
சுடர்ப்பைடக் காலக் கட ட்கு - ெதளிந்த ஒளிைய ைடய விைல ேவேலந்திய
ஒளிவிட் விட் த் திக ம் ேவ பல பைடகைள ைடய காலக் கட ளாகிய
இைறவ க்கு; உயர்க மாவலன் - மிக்குயர்க ெவன்றி எ- .
நிறத்த ம் அகலத்த ம் வில்ல ம், ஆடல ம் சைடய ம் விழவின ம் விரல ம்
எழிற்றைகய ம் தல ம் மிடற்ற மாகிய காலக் கட ட்கு வலன் உயர்க; அதனால்
எல்லா யிர்க ம் இன்
க என்ப க த் . சைடயன், தலன், மிடற்றன்,
அகலத்தன், விரலன், வில்லன், நிறத்தன், எழிற்றைகயன், ஆடலன், விழவினனாகிய
காலக் கட ள் என வரற்பால ெசய் ளாக ன் ைறபிறழ்ந் வந்த .
எாிேபா ம் நிற ைடயனாயி ம், தண்ணிய அ ெளாளி திகழ நிற்ற ன், "எாி
எள் வன்ன நிறத்தன்" என்றார்; சான்ேறா ம், "க மல மமர் எாி
நிற இைறவன்"
(ஞானசம். 19:3) என்றார். "காமர்வண்ண மார்பில் தா ம் ெகான்ைற" ( றம். 12) எனப்
பிறாண் க் கூறினைமயின் ஈண் , "ெகான்ைறயம் ைபந்தா ரகலத்தன்" என்
ெறாழிந்தார். ேவ எவரா ம் எவ்வைகயா ம் அழியாதவராய்த் திாிந் தைமயின்,
திாி ரத் த ணைரப் "ெபான்றார்" என் ம், அவர
ன்றாகிய மதிைல எாி கப்
ேபரம் ெகாண் எாித் தழித்த விளங்க, "எயிெலாி ட் ய வில்லன்" என் ம்
கூறினார்; "திாி ரம் தீம த்" ெதன் றார் நல்லந் வனார். "மரம்பயில் க மிைள" ( றம்
21) என் ழிப்ேபாலப் பயி தல் ெசறிதல் ேமற் . இைறவன் இ ளில் ஆ வைத,
"நள்ளி ளில் நட்டம் பயின்றா ம் நாதேன" என மணிவாசகனார் உைரத் த
வர்.
எல்லா லகும் அழிந் ெதா ங்குங்கால் இைறவ ெனா வேன தனித் நின்
ஆ மிடம் சு காடாத ன், "காடமர்ந் தா ய ஆடலன்" என்றார். இக் குறிப்ேப
இைறவன் ெவண்ணீறணி ம் நிைலயால் விளக்க
வெதனச் சான்ேறார் கூ ப.
றம் ைத சைடயன், தாழ்ந்த சைடயன் என இைய ம். ெவண்மணி, த் மணி;
பளிக்குமணி மாம். இனி, இ குறங்கி ம் பக்கத்ேத கட்டப்ெப ம் ெவள்ளிய
இம்ணிகள் ஆ ந்ேதா ம் இனிய ஓைச ெசய்த ன், " ெவண்மணி குறங்கைறந்
தார்க்கும்" என்றார். வாராற் கட்டப்படா
ண்ணிய ல்களாற் கட்டப்ப ம்
சிறப் க்குறித் த்
ைய " ண்
ற் சிரந்ைத" ெயனச் சிறப்பித்தார். சிரற்பறைவயின்
சிறகு அைசவ ேபாலத்
ெகாட் மிடத் க் ைகவிரல்களைசய விளங்கும்
இைசநலம் ேதான்றத்
, சிரந்ைத ெயனப்பட்ட . நிரல் நிரந்ெதன வ தல் ேபாலச்
சிரல் சிரந் ெதன நின் சிரந்ைத ெயனப் ெபயராயிற் ; பிறந் சிறந்தவிடத்ைதப்
"பிறந்ைத" (பாிபா.11 உைர) என்ப ேபாலச் சிர ன ெசய்ைக நிகழிடம் சிரந்ைத
ெயன அைமந்த ெதனக் ெகாள்க. இரட் தல், மாறி ெயா த்தல். ஒ பாற்
ெபண்
வாத ன், "இரண்
வாய்" என் ம் அதற்ேகற்பத் ேதா ங் குைழ
மணித ன், " ஈரணி ெபற்ற எழிற் றைகயன்" என் ம் கூறினார். ஈரணி ெபற்ற
எழிற்றைகைமையச் ேசரமான்ெப மாள், "வலந்தான் கழ டம் பாடகம் பாம்
வலமிடேம, கலந்தான் வலநீறிடஞ் சாந்ெதாி வலம் பந்திடெமன், பலந்தார் வலமிட
மாடகம் ேவல்வல மாழியிடம், சலந்தாழ் சைடவலந் தண்ணங் குழ டஞ் சங்கரற்ேக"
(ெபான்.65) என்ப காண்க. ஏர்தல், எ தல்; ஈண் வளர்தல் குறித் நின்ற . பண் ,
நிறத்தின்ேமற் . சூலம், விைல ேவல். உயிர்கள் ெசய் ம் விைனக்குாிய பயைனக்
காலமறிந் ட் ம் கட ளாதல் விளங்கக் "காலக் கட ள்" என்றார்.
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ெதால்காப்பியனார், "பால்வைர ெதய்வம்" என்ற ம் இக்க த்ேத பற்றிெயன அறிக.
உயர்கமா; மா, அைசநிைல.
இப்பாட் ப் பதிற் ப்பத்ெதன ெவளியாகியி க்கும் ெதாைக
ற்
காணப்பட் ல . ஆயி ம், றத்திைண ைரயில் நச்சினார்க்கினியரால் கட ள்
வாழ்த் க்கு எ த் க்காட்டப்ப ம் இப்பாட் , பதிற் ப்பத்தின் கட ள் வாழ்த் ப்
பாட்டாக இ ்ககலாெமன அறிஞர் பல ம் க
கின்றனர். ஆத ன், ஈண் க் கட ள்
வாழ்த்தாகக்ெகாண் உைர கூறப்பட்ட . ேம ம், ஏைனத் ெதாைக ல்
பலவற்றிற்குக் கட ள் வாழ்த் ப் பா ச் ேசர்த்தவர் பாரதம் பா ய ெப ந்ேதவனா
ராதலால், இப்பாட் ம் அவர் பா யதாக இ க்கலா ெமனப் பல ம் எண்
கின்றனர்.
இதைனப் பா யவர் பதிற் ப்பத் ஆசிாியர்க ள் ஒ வ ராத ங் கூ ம்.
-------------

9. இமயவரம்பன் ெந ஞ்ேசரலாதைன
ஆசிாியர் குமட் ர்க் கண்ணனார் பா ய இரண்டாம் பத்
** பதிகம்
மன்னிய ெப ம் கழ் ம வில் வாய்ெமாழி
இன்னிைச ரசின் உதியஞ் ேசரற்கு
ெவளியன் ேவண்மாள் நல் னி யீன்றமகன்
அைமவர ல வி யிைமயம் விற்ெபாறித்
திமிழ்கடல் ேவ த் தமிழகம் விளங்கத்
தன்ேகா னிறீஇத் தைகசால் சிறப்ெபா
ேபாிைச மரபி னாாியர் வணக்கி
ெநய்தைலப் ெபய் ைகபிற் ெகாளீஇ
அ விைல நன்கலம் விரெமா ெகாண்
ெப விறன்
ர்த் தந் பிறர்க் குதவி
அைமயார்த் ேதய்த்த அணங்குைட ேநான்றாள்
இைமய வரம்பன் ெந ஞ்ேசர லாதைனக்
-----------------** இப்பதிக ம், ஏைனப் பத் க்களிற் காணப்ப ம் பதிகங்க ம் பதிற் ப்பத்
லம் மட் ல் உள்ள ஏ களிற் காணப்படவில்ைல. பைழய ைரெயா கூ ய
ஏ களிற்றான் காணப்ப கின்றன.
குமட் ர்க் கண்ணனார் பா னார் பத் ப்பாட் .
அைவதாம், ண் மிழ்கு தி, மறம் ங்கு பல் கழ், த்த ெநய்தல், சான்ேறார்
ெமய்ம்மைற, நிைரய ெவள்ளம், யி ன் பாயல், வலம்ப வியன்பைண, கூந்தல்
விற யர், வளன ைபதிரம், அட் மலர் மார்பன்- இைவ பாட் ன் பதிகம்.
பா ப்ெபற்ற பாிசில்: உம்பற்காட் ஐஞ்
ர் பிரமதாயம் ெகா த்
ப்பத்ெதட் யாண் ெதன்னாட் ள் வ வதனிற் பாகம் ெகா த்தான் அக் ேகா.
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இைமய வரம்பன் ெந ஞ்ேசரலாதன் ஐம்பத்ெதட் யாண்
----------------

ற்றி ந்தான்.

ல்
(கிைடத்தில )

தற்பத்

இரண்டாம் பத்
பாடப்பட்ேடான்: இைமயவரம்பன் ெந ஞ்ேசரலாதன்; பா யவர்: குமட் ர்க்
கண்ணனார்
2.1. ண் மிழ் கு தி
11
வைரம ள் ணாி வான்பிசி ைடய
வளிபாய்ந் தட்ட ளங்கி ங் கமஞ்சூல்
நளியி ம் பரம்பின் மாக்கடன் ன்னி
அணங்குைட ய ண ேரமம் ணர்க்குஞ்1
சூ ைட
த ற ந்த ேபாிைசக்
க ஞ்சின விறல்ேவள் களி ர்ந் தாங்குச்
ெசவ்வா ெயஃகம் விலங்குந* ர ப்ப
வ நிறந் திறந்த ண் மிழ் கு தியின்
மணிநிற வி ங்கழி நீர்நிறம்2 ெபயர்ந்
மனாலக் கலைவ ேபால வரண்3 ெகான்
ரண்மிகு சிறப்பி யர்ந்த க்கைல
பலர்ெமாசிந் ேதாம்பிய வலர் ங் கடம்பின்4
க
ைட
த மிய ேவஎய்5
ெவன்ெறறி ழங்குபைண ெசய்த ெவல்ேபார்
நாராி நறவி னார மார்பிற்
ேபாரா தாைனச்6 ேசர லாத
மார் ம ைபந்தா ேராைடெயா விளங்கும்
வல யர் ம ப்பிற் பழிதீர் யாைனப்
ெபாலனணி ெய த்த ேமல்ெகாண் ெபா ந்தநின்
பலர் கழ் ெசல்வ மினி கண் குேம
கவிர்தைத சிலம்பிற் ஞ்சுங் கவாி
பரந்திலங் க விெயா நரந்தங் கன ம்
ஆாியர் வன்றிய ேபாிைச யிமயம்
ெதன்னங் குமாிெயா டாயிைட
மன்மீக் கூ நர் மறந்தபக் கடந்ேத7
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ைற: ெசந் ைறப் பாடாண்பாட் .
வண்ணம்: ஒ கு வண்ணம்.
க்கு: ெசந் க்கு.
ெபயர்: ண் மிழ் கு தி.
----------1.ஏமம் ணர் காக்கும் - பாடம் 2. நீனிறம் - பாடம். 3 ேபாலரண் - பாடம்
4. திரள் ங் கடம்பின் - பாடம் 5. ேவாஒய் - பாடம் 6. ேவலீண் தாைன -பாடம்.
7. மதந் தபக் கடந்ேத - பாடம்
திைண, பாடாண் ைண. "பாடாண் பகுதி ைகக்கிைளப் றேன." (ெதால். ெபா. 80)
என் ம் ெதால்காப்பிய ற்பா ைரயில், ஆசிாியர் பதிற் ப் பத்தி ள்
வஞ்சிப்ெபா
ம் வாைகப்ெபா
ம் வந்த பாடாண் பாட் ககள் சில காட் , "இப்
பதிற் ப்பத்
ம் இவ்வாேற வ த ன், பாடாண் ைணேய யாயிற் " என்
கூறியி க் கின்றனர். அதனாற்றான் இப்பாட் கட்குத் ைற ம் வண்ண ம் ககும்
ெபய ம் வகுத்ேதார் திைண கூறிற்றிலர் ேபா ம். அல்ல உம், இறந்ெதாழிந்த
தற்பத்தின் தற்பாட் ல் திைணகாட் ப் பின்னர் எைனயிடங்களிற்
கூறிக்ெகாள் மா வி த்தனர் ேபா ம்.
ைற: ெசந் ைறப் பாடாண் பாட் ; அஃதாவ , "வழங்கியன் ம ங்கின் வைகபட
நிைலஇ" (ெபா. 82) என் ம் ெதால்காப்பிய ற்பா ைரயில் ஆசிாியர்
நச்சினார்க்கினியர், "ெசந் ைறயாவ , விகாரவைக யான் அமரராக்கிச் ெசய் ம்
அ
ைற வாழ்த்திைனப் ேபாலா , உலகி ள் இற்ைகவைக◌ான் இயன்ற
மக்கைளப் பா தல்; இ ெசந் ைறப் பாடாண் பாட்ெடனப்ப ம்" என்ப காண்க.
பாடாெணன்ப , "பா தல் விைனைய ம் பாடப்ப ம் ஆண்மகைன ம் ேநாக்கா
அவன ஒ கலாறாகிய திைணைய ணர்த்தினைமயின், விைனத்ெதாைகப் றத் ப்
பிறந்த அன்ெமாழித் ெதாைக" ெயன்பர் நச்சினார்க்கினியர்.
க்கு: ெசந் க்கு; அஃதாவ ஆசிாியப்பா. "ஈற்றய ல ேய யாசிாிய ம ங்கின்,
ேதாற்ற ச்சீர்த் தாகுெமன்ப" என்றதற் ேகற்ப, ஈண் ம் எ த்த
ச்சீாிைன
ைடைமயின், இ
ம் ஆசிாியப்பாவாகிய ெசந் க்காயிற் . "வஞ்சித் க்ேக
ெசந் க் கியற்ேற" (ெபா. 383) என்ற ற்பா ைரயில் ஆசிாியர் ேபராசிாியர்,
ெச◌்ந் க் ெகன்பதற்கு "ஆசிாிய வ " ெயன்ேற ெபா ள் கூறி ள்ளார். இந் ற்குத்
க்கு வகுத்ேதார், ேவற்ற விரவா பாட்
ம் அளவ யா னியன்ற வழிச்
ெசந் க்ெகன் ம், வஞ்சிய
த யன விரவிவாின் ெசந் க்கும் வஞ்சித் க்கு
ெமன் ம் கூ வர். க்கு என்ப ெசய் ள் அ வைர யைற ெகாண் பாக்கைளத்
ணிப்ப . அதாவ பாவைக ள் இன்ன பாெவனத் ணித் க் கூ வெதன வறிக.
வண்ணம்: ஒ கு வண்ணம். இ வண்ணவைக இ பதி ள் ஒன் . இ ,
யாத
ேபான்
ந் நிற்ற ம்,
ந்த ேபான்
யா நிற்ற மாகிய அகப்பாட் ப்
றப்பாட் வண்ணங்கள் ேபாலா , ஒ கிய ேவாைசயாற் ெசல்வ . "ஒ கு வண்ணம்
ஓைசயி ெனா கும்" (ெபா.538) என ஆசிாியர் கூ தல் காண்க.
"வண்ண ெமன்ப சந்த ேவ பா " என் ம் "யாப் ப் ெபா ள் ேநாக்கிய
வா ேபால இ ெபா ள் ேநாக்கா ஓைசேய ேகாடலா ம், அ யிறந்
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ேகாடலா ம் யாப்ெபனப் படா " என் ம் ேபராசிாியர் விளக்குதலால்,இ
வைக ளடங்கா ெதன ம், எனேவ ஒ ெசய் ளில் ஒன்ேற யன்றிப் பல
வண்ணங்க ம் வ ெமன மறிக.
ெபயர்: இப் பாட் ற்குப் ெபயர் " ண் மிழ் கு தி" ெயன்ப , "அ
(அ 8) என ன் வ்த அைடச் சிறப்பா ம்,

ெசய் ள்

நிறந் திறந்த

"மணிநிற வி ங்கழி நீர்நிறம் ெபயர்ந் , மனாலக் கலைவ ேபால" எனப் பின் வந்த
அைடச் சிறப்பா ம் இதற்குப் ' ண் மிழ் கு தி' ெயன் ெபயராயிற்ெறனப் பைழய
ைரகாரர் இப்ெபயர்க்குக் காரணம் காட் கின்றார்.
1-6, வைர ம ள்..........களி

ர்ந் தாங்கு

உைர: வைர ம ள் ணாி - மைலேபால் எ ம் அைலகள்; வான் பிசிர் உைடய ெவள்ளிய சி
ளிகளாக ைட மா ,* வளி பாய்ந் அட்ட - காற் ப் ேபாந்
அைலக்கப்பட்ட; ளங்கு இ ம் சமம் சூல் - ஓ ட்டைல ம் நிைறந்த நீ ம்; நளி யி ம்
பரப்பின் - மிக்க ெபாிய இடப்பரப்
ைடய; மாக் கடல் ன்னி - காிய கடற்குட்
ெசன் ; அணங்கு உைட அ ணர் - பிறைர வ த் தைல யியல்பாக ைடய
அ ணர்கள்; ஏமம் ணர்க்கும் - அரணாக நின் பா காவைலச் ெசய் ம்; சூ ைட
தல் த ந்த - சூரவன் மாவி ைடய மாமரத்திைன ேவ டன் ெவட் க் குைறத்த;
ேபாிைச க ஞ்சின விறல்ேவள் - மிக்க க ம் க ய சின ம் விற
ைடய
ெசவ்ேவள்; களி ஊர்ந் தாங்கு - பிணி க ெமன் ம் யாைன யிவர்ந் சிறப்பயர்ந்த
ேபால,
"பிசி ைடய, பிசிராக ைடய ெவன்றவா" ெறன்பர் பைழய

ைரகாரர்.

ணாி, அைல; "குடகடல், ெவண்டைலப் ணாிநின் மான்குளம் பைலக்கும்" ( றம்.
31) என வ தல் காண்க, பிசிர் சி
ளி, "ெவண் டைலக் கு உப்பிசி ைடய"
(பதிற்.42) எனப் பிறாண் ம் வ ம். "நளியி ம் பரப்பின் மாக்கடல்" எனக் கட ன்
ெப ைம ம் பரப் ம் கூ த ன், அத்தைகய கடல் ளங்குதற்கு ஏ க் கூ வார்,
"வளிபாய்ந் தட்ட" என் ம், அதன் விைளவாக "வைரம ள் ணாி வான்பிசிர் உைடய"
என் ம் கூறினார். கிற்கூட்டம் ப ந்
கத்தலால் குைற வ ம். யா களா ம்
மைழயா ம் னல் வ தலால் மிகுவ மின்றி, எஞ்ஞான் ம் நிைறந்தி த்த ன்,
"கமஞ்சூல் மாக்கடல்" என்றார். கமஞ்சூல், நிைறந்த நீர்; சூல் ேபாறலால்
சூெலனப்பட்டெதன்பர் பைழய ைரகாரர். "மைழெகாளக் குைறயா
னல் க
மிகா , கைரெபா திரங்கும் ந்நீர்" (ம ைர.424-5) என் பிற ம் கூ தல் காண்க.
பிறர்க்குத் ன்பம் ெசயதைலேய யியல்பாக ைடயராத ன், "அணங் குைட ய ணர்"
என்றார். சூரன் ஒம்பிய மாமரம், "அ ணர் தம் டேன ெயதிர்ந்தார் வ யிேல பாதி
தங்கள் வ யிேல கூ ம்ப மந்திரங்ெகாண்
ந் சாதித்த (
கு.59,60, நச்.) பற்றி,
அதைன யவன் அ ணர்க்கு ஏமமாகப் ணர்த் ஓம்பினா ெனன வறிக. சூ ைட
தல் என்ற , சூரவன்மாத் தனக் கரணாக ைடய மாவின்
தல் எ- ; இனி,
சூரவன்மாத்தான் ஓர் மாவாய் நின்றா ெனன்
ராண ண்டாயின், சூரனாதற்
றன்ைம ைடய மாவின்
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தெலன்றவா -ப-ைர. ெசவ்ேவள க ஞ்சினம் அ ணர மாவின்
தல்
த தற்குத் ைணயாய் அ ணரல்லாத ஏைன நல்ேலார்க்கு நலம் பயந்தைமயின்,
"ேபாிைசக் க ஞ்சின விறல்ேவள்" என் சிறப்பித்தார். "அ ணர் நல்வல மடங்கக்
கவிழிணர், மா தல் த ந்த ம வில் ெகாற்றத் எய்யா நல் ைசச் ெசவ்ேவற் ேசஎய்"
(
கு. 59-61) என நக்கீரனார் கூ தல் காண்க.
கன் கடற்குட் குந் , அ ணர்
சூழ வாழ்ந்த சூரவன்மாைவ யழித்த ெசய்திைய நக்கீரனா ம், "பார் திர் பனிக்கடல்
கலங்க ள் க்குச் சூர் தல் த ந்த சுடாிைல ெந ேவல்" (
கு. 45-6) என்
கூறதலா மறிக.
கேவள் பிணி க ெமன் ம் களி ர்தைல
காற் ப் பைடக்கு
நச்சினார்க்கினியா ெர திய ைரயா மறிக.
மாக்கடல் ன்னி
தல் த ந்த விறல்ேவள் களி ர்ந்தாங்கு, "யாைனப்
ெபாலனணி ெய த்த ேமல்ெகாண் ெபா ந்த" என இையத் க் ெகாள்க.
7-16. ெசவ்வாய் ................................ ேசரலாத.
உைர: ெசவ்வாய் எஃகம் விலங்குநர் அ ப்ப - கூாிய வாயிைன ைடய
வாட்பைடயான எதிர்த் க் கு க்கிட் நிற்கும் பைகவைர ய க்க; அ நிறம் திறந்த
ண் உமிழ் கு தி யின் - அவர அாிய மார் பிளத்தலா ண்டாகிய ண்ணினின்
ெறா கும் உதிரத்தால்; இ ங்கழி மணிநிற நீர் - ெபாிய கழி யிடத் நீலமணி ேபா ம்
நீர்; நிறம் ெபயர்ந் - நிறம் மாறி; மனாலக் கலைவ ேபால - குங்குமக் குழம்பிைன
நிகர்க்க; அரண் ெகான் - பைகவர் அரணங்கைள யழித் ; ரண்மிகு சிறப்பின் - வ
மிகுந் விளங்கும் சிறப்பினால்; உயர்ந்த ஊக்கைல - உயர்ந்த மனெவ ச்சி
ைடையயாய்; பலர் ெமாசிந் ஓம்பிய - பைகவர் தாம் பலராய்க் கூ நின் காத்த;
அலர் ங்கடம்பின் - மலர்ந்த க்கைள ைடய கடப்ப மரத்திைன; க
ைட
தல்
மிய ஏஎய் - காவலைமந்த அ ேயா த ந் ெதாழிக்குமா
ரைர ேயவி; ெவன்
எறி ழங்கு பைண ெசய்த-ேபாைர ெவன் அைற ம் ழங்குகின்ற ரசிைனச்
ெசய் ெகாண்ட; ெவல் ேபார் - ெவல் ம் ேபாாிைன ம்; நார் அாி நறவின் - நாரால்
வ க்கப்பட்ட கள்ளிைன ம்; ஆர மார்பின் - ஆர் மணிந்த மார் பிைன ம்; ேபார் அ
தாைன - அஞ்சா நின் அறப்ேபார் ாி ம் தாைனயிைன
ைடய; ேசரலாத ேசரலாதேன,மணிநிற நீ ம் ண் மிழ் கு தி ம் கலந்தவழி இங்கு கக் கலைவைய நிகர்க்கு
ெமன்பேத சிறப்பாயி ம், கு தி ேமன்ேம ம் ெப கிப் பாய்த ன், அதன் ெசந்நிறேம
மிகுவ க திேய பைழய ைரகார ம் மனால ெமன்ற , குங்குமம் என்றார்.
இங்கு கத்ைதக் கூ
ம் குற்றமன்ைமயின். " சாதிங்கு க ெமன்பா
ளர்" என்றார்.
அஞ்சன நிறநீக்கி யரத்தம்ேபார்த் தம ழக்கி, இங்கு க
வைர ேபான் றினக்களி
றிைடமிைடந்த, குஞ்சரங்கள் பாய்ந்திட ற் குமிழிவிட் மிழ்கு தி இங்கு க
வ
ேபான் ெறவ்வா ந் ேதான்றினேவ" (சீவக. 2239) என் கூறினர் பிற ம். நிறம்,
மார் , ெவலற்க ைம பற்றி ரர் மார் "அ நிற" ெமனப்பட்ட .
"அரணாவ , மைல ங் கா ம் நீ மல்லாத அகநாட் ட் ெசய்த அ மதில்; அ
வஞ்சைன பல ம் வாய்த் த் ேதாட்
ண் த யன பதித்த காவற்கா
றஞ்சூழ்ந் ,
இடங்கர் த யன உள் ைடத் தாகிய கிடங்கு றஞ்சூழ்ந் யவனர் இயற்றிய பல
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ெபாறிக ம் ஏைனய ெபாறிக ம் பதண ம் எய்ப் ைழ ஞாயி ம் ஏைனய பிற
மைமந் , எ
ம் சீப்
த யவற்றால் வ வின் றைமந்த வாயிற்ேகா ர ம் பிற
ெவந்திரங்க ம் ெபா ந்த வியற்றப்பட்டதாம்" என்பர் ஆசிாியர் நச்சினார்க்கினியார்.
ஒ கால் அழித்தவழி இைவ மீட் ம் ன்ைனய வ ெபறாத வைகயில் அழித்தல்
ேவண் த ன், ெகாைலவாய் பாட்டால், "அரண் ெகான் " என ம், அச்ெசயலால்
ேவந்தர்க்கு மற ம் மான ம் மிகுத ன் " ரண்மிகு சிறப்பின்" என ம், தன்ைனத்
தாக்க வ ேவார் ஊக்க மழிக்குங் க த்தால் இயற்றப்பட்ட இவ்வரைணக்
ெகால் ந்ேதா ம் ேவந்தர்க்கு ஊக்கம் கிளர்ந்ெத தலால், "உயர்ந்த க்கைல"
ெயன ம் கூறினார். "உ பைக க்க மழிப்ப தரண்" (குறள். 744) என் தி வள் வர்
கூ தல் காண்க. ஊக்கம், ஊக்க ெலன நின்ற . இவ் க்க மிகுதியால் கடல்
கடந் ெசன் பலர் கூ க்காத்த பைகவர் காவல் மரமாகிய கடம்பின்
தல்
த ந் ெவன்ெறறி ரசு ெசய் ெகாண்ட கூற
கின்றா ராத ன், ஊக்கைல
ெயன ற்ெறச்சமாக ெமாழிந்தாெரன வறிக ெமாசிதல், ெமாய்த்தல், உவைமக்கண்,
ெசவ்ேவள் மாக்கடல் ன்னி மா தல் த ந்த கூறேவ, ெந ஞ்ேசரலாதன்
ந்நீர்க்குட் ெசன் கடம் ெபறிந்தா ெனன்ப இனி விளக்க ெமய்திற் .
கடம்ெபறிந்
ரசு ெசய் ெகாண்டதைன, "சால்ெப ந் தாைனச் ேசர லாதன், மால்
கட ேலாட் க் கடம்ப த் தியற்றிய, பண்ணைம ரசு" (அகம். 127, 147) என மா ல ம்,
" ளங்குபிசி ைடய மாக்கடல் நீக்கிக், கடம் ப த் தியற்றிய வியன்பைண" (பதிற், 17),
"எங்ேகா, இ
ந்நீர்த்
த்தி ள், ரணிேயார்த் தைலச்ெசன் , கடம்
த ற ந்த
க ஞ்சின ன்பின், ெந ஞ்ேசரலாதன்" (பதிற்.20) என இவ்வாசிாிய ம் கூறி யி த்தல்
காண்க. ேசரலாதன் ெசய்த ேபார் பல ம் அவற்கு ெவற்றிேய பயந்தைம ேதான்ற,
"ெவல்ேபார்" என் ம், அவன் ஆைணவழி நின் அறப்ேபா டற் ம் இயல் குறித் ,
"ேபார தாைன" ெயன் ம் சிறப் பித்தார்.
17-25. மார் ம ..........கடந்ேத
உைர: கவிர் தைத சிலம்பில் ஞ்சும் கவாி க்க மரங்கள் ெசறிந்த மைலயிடத்ேத
இரவில் உறங்கும் கவாிமான் கள்; நரந்தம் பரந் இலங்கு அ விெயா கன ம்பகற்ேபாதில் தாம் ேமய்ந்த நரந்தம் ற்கைள ம், அைவ வளர்ந்தி க்கும் பரந்
விளங்கும் அ விகைள ம் கனவிற் கண் மகி ம்; ஆாியர் வன்றிய-ஆாியர்
நிைறந் வா ம்; ேபாிைச இமயம் ெதன்னம் குமாிெயா ஆயிைட; -ெபாிய
கைழ ைடய இமயம் ெதற்கின் கண்
ள்ள குமாி யாகிய இவற்றிற்கு இைடப்பட்ட
நாட்
ள்ள; மன் மீக்கூ நர்-மன்னர்க ள் ெச க்குற் மீக்கூ ம் மன்னர்களின்;
மறம் தபக் கடந் -ம,றம் ெகட்டழி மா வஞ்சியா ெபா
ெவன் ; மார் ம
ைபந்தார்-மாரபிற் கிடக்கும் பசிய மாைல; ஓைடெயா விளங்கும்-ஓைட யள ம்
தாழ்ந் அதேனா விளங்கும்; வலன் உயர் ம ப்பின்-ெவற்றியா யர்ந்த
ம ப்பிைன ைடய; பழிதீர் யாைன-குற்றமில்லாத யாைனயின் ; ெபாலன் அணி
ெய த்தம் ேமல்ெகாண் ெபா ந்த- ெபான்னாிமாைல யணிந்த பிடாின்ேமல்
ஏறியி ந் சிறக்கும்; நின் பலர் கழ் ெசல்வம்-நின் ைடய பல ம் க ம் ெசல்வச்
சிறப்பிைன; இனி கண் கும்-யாம் இனி காண்கின்ேறாம், நீ வாழ்க என்றவா .
கவாிமா ம் நரந்தம் ல் ம் இமயமைலச்சார ல் மிகுதியாக ண்ைமயின்
இவற்ைற விதந்ேதாதினார். "நரந்ைத ந ம் ல் ேமய்ந்த கவாி, குவைளப் ைபஞ்சுைன
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ப கி யயல, தகரத் தண்ணிழல் பிைணெயா வதி ம், வட ைச ய ேவ வான்ேறா
யிமயம்" ( றம் 132) என் ஏணிச்ேசாி டேமாசியா ம் கூ வர்.
ேமல்ெகாண் ெபா ந்த நின் ெசல்வம் என
க்க. கவிர்தைத சிலம்பிற் ஞ்சு
ெமன்ற , ஆண் ைற ம் ஆாிய ராைணயாேன
க் ெகன் ம் ள் ைட மர ம்
"மயிர்நீப்பின் வாழாக் கவாிமா" (குறள் 969) என் சிறப்பிக்கப்பட்ட தன் மயி்ர்க்கும்
வ த்தம் ெசய்யாைமயால், அக்கவிர் தைதந்த சிலம்பின்கண்ேண இனிதாக றங்கு
ெமன் ம்,அ விெயா நரந்தம் கன ெமன்ற , அவ்வாாிய ராைணயாேன பிற
விலங்கா ம் மக்களா ம் வ த்தமின்றிப் பகற் காலத் த் தான் கர்ந்த அ விைய ம்
நரந்தத்ைத ேம கனவி ம் கா ம் என் ம், குமாிெயா என் ம் ஒ எண்ெணா ;
ஆயிைட ெயன்ற , இமயம் குமாியாகிய அவற் க்கு இைட என் ம், அவ்ெவன் ம்
வகர ற் ப்ெபயர் ஆயிைட ெயன
ந்த என் ம், மன்ெனன்றதைன அரெசன்ற
ேபால அஃறிைணப் ெபயராக்கி, அம் மன்களில் க்கூ ெமனக் ெகாள்க என் ம்
கூ வர் பைழய ைரகாரர்.
இனி, ெந ஞ்ேசரலாதன் இமயம்வைர தன் கைழப் பரப்பி, ஆங்ேக மறம் ெச க்கிய
ஆாிய மன்னைர ெவன் ேமம்பட்டா னாத ன் "ஆாியர் வன்றிய ேபாிைச யிமயம்,
ெதன்னங் குமாிெயா டாயிைட மன்மீக் கூ நர் மறந்தபக் கடந்ேத" ெயன்றார். "ஆாிய
ரலறத் தாக்கிப் ேபாிைசத், ெதான்
திர் வடவைர வணங்குவிற் ெபாறித் , ெவஞ்சின
ேவந்தைரப் பிணித்ேதான்" (அகம் 396)) என ஆசிாியர் பரண ம், "வலம்ப
ரசிற்
ேசரலாதன், ந்நீ ேராட் க் கடம்ெபறிந் திமயத் " ன்ேனார் ம ள வணங்குவிற்
ெபாறித் " (அகம் 127) என ஆசிாியர் மா லனா ம், கூறியி த்தல் காண்க. இவ்
வி வைக ெவற்றிக ள், இமயத்தில் விற்ெபாறித் ஆாியமன்னைர ெவன் ெபற்ற
ெவற்றி பழைமத்தாயினைமயின், அதைனக் குறிப்பா ணர்த்தி, கடம்பர்பால் ெபற்ற
ெவற்றியிைன விாியக் கூறினா ெரன வறிக. அரசு என்ப உயர்திைணப்
ெபா ண்ைமக்கண் வந்த அஃறிைணச் ெசால்லாத ன், அ ேபாலேவ, மன்ெனன்ப ம்
உயர்திைணப் ெபா ட்டாகிய "அஃறிைணப் ெபயராக்கி" மீக்கூ ெமன்பதேனா
க்க ெவனப் பைழய ைரகாரர் கூறினர்; "உயர்திைண ம ங்கின் நிைலயின
வாயி ம், அஃறிைண ம ங்கிற் கிளந்தாங் கிய ம்" (ெதால். ெசால். 56) என்ப விதி.
மறந்தபக் கடந் (25) ழங்குபைண ெசய்த (14) என மாறிக் கூட் க. இங்ஙனம்
மாறா எ த்த ேமல்ெகாண் (16) என் ம் விைனெயா மாறி
ப்பா
ளர்
என்ப பைழய ைர. ஆாிய மன்னைர மறந் தபக் கடந்த ெசய்திக்குப் பின்ேப
கடம்ெபறிந்
ரசு ெசய்த ெசய்தி நிகழ்த ன், எவ்வழிக் கூட்
ம் ெபா ள் நலம்
குன்றாைம யறிக.
ேசரலாத (16) க ஞ்சின விறல்ேவள் களி ர்ந் தாங்கு (6) யாைன (18) ெய த்த
ேமல்ெகாண் ெபா ந்த நின் (19) பலர் கழ் ெசல்வம் கண் கும் (20) என மாறிக்
கூட் விைன
ெசய்க. இதனாற் ெசால் ய , அவன் ெவற்றிச் ெசல்வச்சிறப் க்
கூறியவா றாயிற் ெறன்ப பைழய ைர. ெசவ்ேவள் கடல் குந் சூ ைட
தல்
த ந் யாைனெய த்தம் ேமல்ெகாண் ெபா ந்த ம், ஆாியமன்னர் மறந்தபக்
கடந்த ம் கூறிய அவன் ெவற்றிச் சிறப் ; "நின் பலர் கழ் ெசல்வம் இனி
கண் கும்" என்ப ெசல்வச்சிறப் .
----------------
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2.2. மறம் ங்கு பல் கழ்
12
வயவர் ழ வாளாின் மயக்கி
இடங்கவர் க ம்பி னரசுதைல பனிப்பக்
கடம்
த ற ந்த க ஞ்சின ேவந்ேத
தாரணி ெய த்தின் வாரல் வள் கிர்
அாிமான் வழங்குஞ் சாரற் பிறமான்*
ேதா ெகா ளினநிைர ெநஞ்சதிர்ந் தாங்கு
ரசு ழங்கு ெந நக ரரசு யி லீயா
மாதிரம் பனிக்கு மறம் ங்கு பல் கழ்
ேகட்டற் கினி நின் ெசல்வங் ேகட்ேடா ம்
காண்டல் வி ப்ெபா கம ங் குளவி
வாடாப் ைபம்மயி ாிைளய வா நைட 1
அண்ணன் மழகளி றாிஞிமி ேறாப் ங்
கன்
ணர் பி ய குன் பல நீந்தி
வந்தவ ணி த்த வி ம்ேப ெராக்கல்
ெதால்பசி ழந்த பழங்கண் ழ
எஃகுேபாழ்ந் த த்த வானிணக் ெகா ங்குைற
ைம ன் ெபய்த ெவண்ெணல் ெவண்ேசா
நைனயைம கள்ளின் ேறறெலா மாந்தி
நீர்ப்ப ப ந்தி னீர்ஞ்சிற கன்ன
நிலந்தின் சிதாஅர் கைளந்த பின்ைற
லாக் க ங்கம் வாலைரக் ெகாளீஇ
வணாி ங் க ப்பின் வாங்கைம ெமன்ேறாள்
வைசயின் மகளிர் வயங்கிைழ யணிய
அமர் ெமய் யார்த்த சுற்றெமா
கர்தற் கினி நின் ெப ங்க மகிழ்ேவ.
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-------* ேசாைலப்பிறமான் - பாடம்
1 ாிைழய வா நைட-பாடம்
இ

ம .

ெபயர்: மறம் ங்கு பல் கழ்.
1-3. வயவர்.............ேவந்ேத.
உைர: வயவர் ழ- ரர்கள் ேதாற் நிலத்ேத வி மா ; வாள் அாில் மயக்கிவாட்ேபாைரச் ெசய் ; இடம் கவர் க ம்பின்-அவர்தம் நாட்ைடக் கவர்ந் ெகாள் ம்
சுற்றத் தாைர ைடய; அரசு தைல பனிப்ப-அரசர்கள் தைலந ங்கி வணங்க; கடம்
தல் த ந்த-அவர்தம் காவல்மரமாகிய கடம்பிைன அ ேயா ெவட் யழித்த;
க ம்சின ேவந்ேத- மிக்க சினத்ைத ைடய ேசரேவந்ேத-;
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வயவர், வ ைமப் ெபா ட்டாய உாிச்ெசால் ல யாகப் பிறந்த ெபயர். எனேவ,
இவர் தம வ யாற் பல ேபார்கைளச்ெசய் ெவற்றி ெபற்ற
ைடய ராதல்
ெபற்றாம். ஆகேவ, இத்தைகயா டன் ேபா டற் வேத ஆண்ைமக்குச் சிறப்பாதல்
பற்றி, "வயவர் ழ வாளாில் மயக்கி" என எ த்ேதாதினார். இ திறத்
ர ம் தம்
வாட்பைட யால் தம் ெதாழிற்றிறந் ேதான்றப் ெபா த ன், அப்ேபாைர "வாளாில்"
என்றார்; "வாள்மயங்கு க ந்தார்" (பதிற் 36) எனப் பிற ம் கூ தல் காண்க. "இடஞ்சிறி
ெதன் ம் ஊக்கந் ரப்ப" ( றம். 8) எ ந்த தம் ேவந்தர்க்குத் ைணயாய் மண்ணைச
ெயஞ்சா மனமாண் ைடய ராதல் ேதான்ற,
"இடங்கவர் க ம்பின்" என் ம், தாம் க
ம் இடம் கவர்ந்தபின் னல்ல மடங்கா
மற ைடய அக் க ம் சூழ வி ந் ம் நின் வ மிகுதி ணர்ந் உளம் தளர்ந் உடல்
ந ங்கின ெரன்பார், "அரசுதைல பனிப்ப" என் ம், அவர் அன்னராக, நீ அவர்தம்
காவல் மரத்ைதக் க ந்தைன ெயன்பார், "கடம்
தல் த ந்த க ஞ்சின ேவந்ேத◌்
என் ம் கூறினார். கடம்
தல் த ந்த பின் ம் ஆறா
ரசுெசய் ெதறிந்த காலத்ேத
தணிந்தைமயின், "க ஞ்சின ேவந்ேத" என அவன் சினமிகுதிையச் சிறப்பித்தார்.
இடங்கவர் க ம் என்ப தற்குத் "தனக்குாிய இடத்ைதக் கவர்ந்த க ம் " என்
கூ வா
ளர்; ேசரநாட்
ட் கடம்பர் ேபாந் நா கவர்ந் ெகாண்டதாக வரலா
ஒன் ம் இன்ைமயின், அப்ெபா ள் சிறக்குமாறில்ைல.
4-9 தாரணி...............இனி .
உைர: தார் அணி எ த்தின் - பிடாிமயிர் ெபா ந்திய க த்திைன ம்; வாரல் வள்
உகிர் - நீண்ட கூாிய நகங்கைள
ைடய; அாிமான் வழங்கும் சாரல் - சிங்கேவ
உலா ம் மைலச் சாிவிேல; பிறமான் - பிற விலங்குகளின்; ேதா ெகாள் இன நிைர இனமினமாய்த் ெதாகுதிெகாண்
க்கும் கூட்டம்; ெநஞ்சு அதிர்ந்தாங்கு - ெநஞ்சு
ந க்குற் ஒ ங்கி ைறவ ேபால; ரசு ழங்கு ெந நகர் - ரசுகள் ழங்கும் தம்
அரண்மைனக்குள்ேளயி க்கும்; மாதிரம் அரசு யிலீயா - நாற்றிைசயி ம் வா ம்
அரசர் ெநஞ்சு
க்குற் க் கண்
றங்காமல்; பனிக்கும் - ந ங்கச்ெசய் ம்; நின்
மறம் ங்கு பல் கழ் - நின் ரத்தால் மிக்கு விாிந் பல ைறயால் வ ம் கழ்;
ேகட்டற்கு இனி - ேகட்டற்கு எமக்கு இனிதா யி ந்த :தார்,பிடாி மயிர், கிளியின க த்தின் பிடாிேபால் நீண் ஒ கும் கீற் க்கைள ம்
இவ்விைய பற்றித் தார் என்ப; "ெசந்தார்ப் பசுங்கிளி யார்" (சீவக 1036) என் ேதவர்
கூ தல் காண்க. வாரல்: அல், சாாிைய. ேதா , ெதாகுதி. பிற விலங்குகள் ேதா ெகாள்
இனநிைரய வாயி ம், அாிமான் வழங்குவ பற்றி ெநஞ்சதிர்ந் ஒ ங்கி ைறவ
ேபால என்ற உவமத்தால் ஆாியைர யலறத் தாக்கி ம் கடற்குட் ெசன்
கடம்ெபறிந் ம் ெச ேமம்பட் வ ம் ேசரலாதன
கழ் ேகட்கும் நாற்றிைச
ேவந்த ம் அஞ்சி ந ங்கித் தத்தம் ெந நகர்க்கண் கண் றக்க மின்றிக் ைகயற் க்
கிடந்தைம ெபற்றாம்.
(ப-ைர.) யிலீயா என்ற , யில் ஈயா என் ெகாண் , மாதிரத் தரசர்,
மண்ணைசயால் ேசரலாதன் எப்ேபா தம்ேமல் வ வாேனா என்றஞ்சித் தம் கண்கட்கு
உறக்கம் நல்கா , திைசேநாக்கி ெநஞ்சு ந ங்கிக் கிடக்கச் ெசய்த நின் கழ் என
ைரப்பி மாம். ெசல் ட ெமல்லாம் தன் மறம் ைணயாகப் ெப ம் கழ்
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எய்தினைமயின், "மறம் ங்கு கழ்" என் ம், அ தா ம் ெவட்சி தலாகப் பல்ேவ
வைகயாற் ெபறப்ப த ன், "பல் கழ்" என் ம், பலவாயி ம் மறப் கழ் என்ற ஒ
பயைனேய விைளவித்தைமயின், "இனி " என ஒ ைம
ெகா த் ம் கூறினார்.
(ப-ைர) கல்வி, ெசல்வம் த யவற்றா ெலய் ம் பல் கழ் மறெமான்றினாேல இச்
ேசரலாதன் ெப த ன், "மறம் ங்கு பல் கழ்" என் இதற்குப் ெபயராயிற் ெறன்பார்
பைழய ைரகாரர். "அரசர்க்குச் சிறந்த மறப் கழ் மற்ைறப் கழி ம் மிக்க பல் கழ்"
என் ம், "இச் சிறப்பாேன இதற்கு மறம் ங்கு பல் க ெழன் ெபயராயிற்" ெறன் ம்
கூறினார்.
9-14. நின்ெசல்வம்........ஒக்கல்.
உைர: நின் ெசல்வம் ேகட்ெடா ம்-நின் ெசல்வத்ைதக் ேகள்விப்ப ந்ெதா ம்;
காண்டல் வி ப்ெபா -நின்ைனக் காண் டல்ேவண் ெமன் ந்திய வி ப்பத்தால்;
வாடாப் ைபம்மயிர்- உதிராத பசிய மயிாிைன ம்; இைளய -இளைமத்தன்ைமக் ெகாத்த
ஆ நைட-அைசந்த, நைடயிைன
ைடய; அண்ணல் மழ களி ெப ைமெபா ந்திய இளங்களிற்றிைன ெமாய்க்கும்; அாி ஞிமி -வண் ஞிமி
த யவற்ைற; கம ம் குளவி- மணங்கம ம் காட் மல் ைகயால்; ஓப் ம்ஓட் கின்ற; கன்
ணர் பி ய-கன்ேறா கூ ய பி கைள ைடய; குன் பல நீந்தி
வந் -குன்றங்கள் பலவற்ைறக் கடந் வந் ; அவண் இ த்த இ ம் ேப ெராக்கல்தங்குதற்குாிய அவ்விடத்ேத தங்கிய காிய ெபாிய என் சுற்றத்தார்,ெசல்வத்ைதப் கெழா கூட் ப் பின் அதைனேய வ வித்த
ம், அதைனேய
ேகட்ெடா ம் என்பதற்கு
பாக வ வித்தல் சிறப்பாதல் பற்றி ேவ
ெகாள்ளப்பட்ட ; மறம் ங்கு பல் கைழக் ேகட்குந் ேதா ம் ெசல்வமிகுதி தாேன
ெபறப்ப த ன், அதைனக் ேகட்ெடா ம் காண்டல் ேவண் ெமன்ற வி ப்ெப ந்
என் சுற்றத்ைதத் ரப்ப தாயிற் ெறன்றார். பைகப் லத் ெவன் ெப ம் ெசல்வம்
இரவலர்க்கு வழங்கப்ப த ன், மறப் கழ் ேகட்ட இரவலர்க்குக் காண்டல் ேவட்ைக
கிளர்ந்ெத த யல்பாத ன், "ேகட்ெடா ம் காண்டல் வி ப்ெபா " என்றார்.
களிற்றின் இளைமச் ெசவ்வி இனி ேதான்ற, மயிர் வாடாைம ம் அைசநைட ம்
விதந் , "வாடாப் ைபம்மயிர் இைளய வா நைட" ெயன் ம், காமச்ெசவ்வி ேதான்ற,
"அண்ணல் மழகளி " என் ம் கூறினார். இக்களிற்றின்பா ெலா கும் மதநீைர
ண்டற்கு ெமாய்க்கும் வண் னத்ைத, "அாிஞிமி " என்றார். அாி, வண் . "அாிக்கண
ெமா க்கும்" (
கு. 76) என வ தல் காண்க. ஞிமி வண் ன்வைக. அாிஞிமி
ெறன்ேற ெகாண் , ேகா கைள ைடய வண் ெடனி மைம ம். இவ் வண் னத்ைத,
காதலன் ைடய கன்ைறத் தழீஇச் ெசல் மிடத் ம் களிற்றின்பா ள்ள கழிகாதலால்,
குளவிையப் பி ங்கி அதைன ேயாப் ெமன்பார், ”கம ம் குளவி யாிஞிமி ேறாப் ம்”
என்றார். குளவியாெலன ஆ
விகாரத்தாற் ெறாக்க . குளவிைய யிைடய
குன்ெறன் கூ த
ண் . பாணர் த ய இரவலர் அரசன்பால் வந்தவிடத் ,
அவரைனவ ம் ஒ
றத்ேத தங்க, அவ ள் தைலவனாவான் தற்கட் ெசன் அரசன்
ெசவ்வி யறி ம் இயல் ேதான்ற, "குன் பல நீந்தி வந்தவண் இ த்த ஒக்கல்" என் ம்,
வ ைமத் யரா ம் வழிநைட வ த்தத்தா ம் ேமனி வா க் காிந் தி த்தல் பற்றி ம்,
பலராதல் பற்றி ம், "இ ம்ேப ெராக்கல்" என் ம் கூறினார்.
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15-25. ெதால்பசி..........மகிழ்ேவ.
உைர: ெதால் பசி ழந்த பழங்கண் ழ -(என் ைடய அவ்ெவாக்கல்)
ெந நாட்களாகப் பசியால் வ ந்திய வ த்தம் ெகட; எஃகு ேபாழ்ந் அ த்த அாிவாளாற் பிளந் அ க்கப் பட்ட; வால் நிணக் ெகா ங்குைற - ெவள்ளிதாகிய
ஊனின ெகா விய இைறச்சி ம்; ைம ஊன் ெபய்த ெவண்ெணல் ெவண் ேசா ஆட் ைறச்சி ெபய் சைமத்த ெவண்ெணல் ன் ெவண்ைமயான ேசா ம்; நைனயைம
கள்ளின் ேதறெலா - மலர ம் ெபய் பக்குவம் ெசய்யப்பட்ட கட்ெடளி டேன;
மாந்தி - உண் ; நீர்ப்ப ப ந்தின் ஈர்ஞ்சிறகு அன்ன - மைழ யால் நைனந்த
ப ந்தி ைடய ஈாிய சிறைக ெயாப்பக் கிழிந்த; நிலம் தின் சிதாஅர் - மண்ப ந்
மாேசறிய கந்ைதயாகிய உைடைய; கைளந்த பின்ைற - நீக்கிய பின் ; லாக்
க ங்கம் - ற்கப்படாத லாகிய பட்டா யன்ற ஆைட தந் ; வால் அைரக்
ெகாளீஇ - வா தாக அைரயில் உ த் க்ெகாண் ; வணர் இ ங் க ப்பின் - (தம்மில்)
கைட குழன்ற கூந்தைல ம்; வாங்கு அைம ெமன் ேறாள் - வைளந்த ங்கில்ேபா ம்
ேதாள் கைள
ைடய; வைச யில் மகளிர் - குற்றமில்லாத மகளிர்; வயங்கு இைழ
அணிய - விளங்குகின்ற அணிகைள அணிந் ெகாள்ளேவ; அமர் - நின்ைன மிக
வி ம்பி; ெமய் ஆர்த்த சுற்ற ெமா - நின் ெமய்ேயா ஆர்க்கப்பட்டாற்ேபாற்
சூழவி க்கும் நின் சுற்றத்தா டன்; நின் ெப ங் க மகிழ் - ற்றி க்கும் நின
ெபாிய தி ேவாலக்க வின்பம்; கர்தற்கு இனி - கண் மகிழ்தற்கு இனிதாக ள
எ- .
என் ஒக்க ற்ற வ ைமத் ன்பம் பன்ென நாட்க க்கு ன்னர்த் ேதான்றி
வ த் வ ெதன்றற்கு, "ெதால்பசி ழந்த பழங்கண்" என் ம், அஃ தினித்
ேதான்றாவா ெகட்ட ெதன்பார், " ழ" என் ம், அதன் ழ்ச்சி நிைல கூற ற் ,
வானிணக் ெகா ங்குைற ம், ெவண்ேசா ம், கட்ெடளி ம் உண்ட ம் கூறினார். ைம
ன், ஆட் ைறச்சி. "ைம ன் ெமாசித்த ெவாக்கல்" ( றம் 96) என்றார் பிற ம்.
ேசாற்ேறா ஊன் கலந் அட் ண்டல் பண்ைட வழக்கு; "ெநய் குய்ய னவின்ற, பல
ேசாற்றான் இன்சுைவய" ( றம் 382) என் சான்ேறார் கூ தல் காண்க. நைனயைம
கள்ளின் ேதறலாவ , ேதைன ங்கி டத்ேத ெபய் , அத ள் இஞ்சிப்
த யவற்ைற யிட் ப் பக்குவம் ெசய் ெதளிவித் க்ெகாள் ம் கட்ெடளி .
"ேத கள் நற ண்டார்" (க 147) என் ம், "நீடைம விைளந்த ேதக்கட் ேடறல்"
என் ம் சான்ேறார் உைரப்ப காண்க. மண்மாசு ப ந் கிழிந் கந்ைதயாகிய
ைடக்கு நைனந்த ப ந்தின் சிறகு நிகராதைல,"கூதிர்ப் ப ந்தின் இ ஞ்சிற கன்ன,
பாறிய சிதாஅேரன்" ( றம் 150) என ஆசிாியர் வன்பரண ம் கூ கின்றனர். பட் ,
ைகயால் ற்கப்படாைம பற்றி, லா ல் எனப்பட்ட . லா ற் க ங்க ெமன்ப
லாக்க ங்க ெமனத் ெதாக்கு
தல் தமிழ்மர பன்ைமயின், அதன் ெபா ந்தாைம
கண்ேட பைழய ைரகாரர், "ெதாகுத் க் கூறினா ெனன்பா
ளர்" என்றார். க ங்க
ெமனேவ, அ
லா னியறல் ெபறப்ப தலா ம், ற்றல் விைன ற*ேக ாிய
தாைகயா ம் சிைனவிைன ஒற் ைமபற்றி தன்ேம னிற்றல் மரபாதலா ம்
பைழய ைரகாரர் கூ வ சிறப் ைடத் தாத லறிக. ஒக்கலர் ெபா வாக
ம்
உைட ம் ெகாண் இன் ற்றாராக, அவ ள் மகளிர் அவற்றின்ேம ம் ஒளி விளங்கும்
இைழகைளப் ெபற் ச் சிற்ந்தன ெரன்பார், "மகளிர் வயங்கிைழ யணிய" என் ம்,
அவற்ைறப் ெபறற் கைமந்த அவ ைடய உ நலத்ைத "வணாி ங் க ப்பின்
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வாங்கைம ெமன்ேறா" ெளன் ம், கற் நலத்ைத, "வைசயில் மகளிர்" என் ம்
கூறினார்.மாண் ைடய மகளிர்க்கு ஆைட ம் அணி ம் இன்றியைமயா தன வாத
"வயங்கிைழ யணிய" எனப் பிாித்ேதாதினார். நின் மறம் ங்கு பல் கழ் ேகட்ேடா
பைகவர்க்குப் பனிப் ம் நட்ேடார்க் குக் களிப் ம் பயக்கும் பான்ைமத்தாக, நின்
ெப ங்க மகிழ் , எத் திறத்ேதார்க்கும் இன்பம் பயப்பெதன்பார், " கர்தற் கினி
ெப ங்க மகிழ்ேவ"ெயன்றார். உண்ண ண ம் உ க்க ைட ம் குைறவறப்
ெப த ன், "அமர்
கர்தற் கினி " என்றார். ெசல் ழிச் ெசல் ம் ெமய்ந்நிழல்
ேபால, அரசன் ெமய்யிைனச் சூழ்வ த ன், "ெமய்யார்த்த சுற்றெமா " என்றார்.
சுற்றம், அைமச்சர், தாைனத் தைலவர் தலாயினார். அவர் வழிநின் அரசு ாித
ஒ , உயர்பின் வழித்தாய ஒ விைனெயா .

ன்,
ள்
நின்

ேவந்ேத (3) நின்மறம் ங்கு பல் கழ் (8) ேகட்டற் கினி (9); ெப ங்க மகிழ்
கர்தற் கினி (25) என விைன
ெசய்க. கைழ ம் ெசல்வத்ைத ம் பிாித்
நி த்தி, இனி தின்பதைனத் தனித் தனிக் கூட்
க்கும் க த்தினராத ன்,
பைழய ைரகார், "ேவந்ேத, நின் ெசல்வம் கழ் ேகட்டற் கினி ; நின் ெப ங்க
மகிழ்
கர்தற் கினிெதன விைன
ெசய்க ெவன்றார்.
"இதனாற் ெசால் ய : அவன் ெவன்றிச் சிறப் ம் அவன ஒலக்க விேனாதச்
சிறப் ம் உடன்கூறியவா றாயிற் " என்ப பைழய ைர. நின் மறம் ங்கு பல் கழ்
என்ற ெவன்றிச் சிறப் ; ெப ங்க மகிழ் ஒலக்க விேனாதச் சிறப் என அறிக.
------------------2.3.
13

த்த ெநய்தல்

ெதா த்தவய1 லாரல்பிறழ்ந ம்
ஏ ெபா தெச
ழா வித் ந ம்
க ம்பின் பாத்திப் த்த ெநய்தல்
இ ங்க ெண ைமயி னிைரத க் குந ம்
க ெக
ணங்ைக யா ய ம ங்கின்
வைளதைல தா வாம்ப லார்ந ம்
ஒ ெதங்கி னிமிழ்ம திற்
னல்வாயிற் ம்ெபாய்ைகப்
பாடல்சான்ற பயங்ெக ைவப்பின்
நா கவி னழிய நாமந் ேதாற்றிக்
கூற்ற உ நின்ற யாக்ைக ேபால
நீசிவந் தி த்த நீரழி பாக்கம்
விாி ங் க ம்பின் கழனி ல்ெலனத்
திாிகாய் விடத்தெரா கா ைட ேபாகிக்
கைவத்தைலப் ேபய்மகள் க
ர்ந் தியங்க
ாிய2 ெந ஞ்சி நீறா பறந்தைலத்
தாெத ம த்த க யழி மன்றத்
உள்ள மழிய க்குநர் மிடற த்( )
உள் நர் பனிக்கும் பாழா யினேவ

5

10

15

ன்,
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காேட கட ண் ேமன றேவ
ஒள்ளிைழ மகளிெரா மள்ளர் ேமன
ஆேற யவ்வைனத் தன்றி ஞாலத் க்
கூலம் பகர்நர் கு றந் தராஅக்3
கு
றந் த நர் பார ேமாம்பி
அழல்ெசன்ற ம ங்கின் ெவள்ளி ேயாடா( )
மைழேவண்
லத் மாாி நிற்ப
ேநாெயா பசியிகந் ெதாாீஇப்
த்தன் ெப மகநீ காத்த நாேட.
------------1 ெதா த்தகு நீள்வயல் - பாடம்.
3 கு றந்தாரா - பாடம்.

2

20

25

றிய - பாடம்.

ைற: ெசந் ைறப் பாடாண்பாட் .
வண்ணம்: ஒ குவண்ணம்.
க்கு: ெசந் க்கும் வஞ்சித் க்கும்.
ெபயர்: த்த ெநய்தல்.
1-10. ெதா த்தவயல்......................நா .
உைர: ெதா த்த வயல் - ஆனிைரகள் ல் ேம ம் ெகால்ைலகள்; ஆரல் பிறழ்ந ம் ஆரல்மீன் பிறழ்ந் லா ம் நீர் நிரம்பிய வயல்களாயின ம்; ஏ ெபா த ெச பன்றிகள் தம் ைடய ம ப் களாற் கிண் ப்
தியாக்கிய லம்; உழா வித் ந ம் ஏரான் உ தைல ேவண்டா காலாற் குழப்பி விைத விைதக்கும் வயல்களாயின ம்;
க ம்பின் பாத்திப் த்த ெநய்தல் - க ம் நிற்கும் பாத்திகளிற் த்த ெநய்தல்;
இ ங்கண் எ ைமயின் நிைர த க்குந ம் - ெபாிய கண்கைள ைடய எ ைமக்
கூட்டத்ைதப் பிறவிடத்திற்கு ேமய்ச்சல்ேவண் ்ச் ெசல்லாவா த க்கும்
வயல்களாயின ம்; க ெக
ணங்ைக ஆ ய ம ஙகின் - இைளயமகளிர் கூ
ஒ மிக்க ணங்ைகக்கூத் தய ம் இடங்கள்; வைள தைல தா - வைளந்த
தைலைய ைடய திய ஆக்கள்; ஆம்பல் ஆர்ந ம் - அவர் தைழ ைடயினின் திர்ந்த
ஆம்பைல ேம ம் இடங்களாயின ம்; ஒ ெதங்கின் - தைழத்த ெதன்ைனக ம்; இமிழ்
ம தின் - ள்ளினம் கூ ெயா க்கும் ம தமரங்க ம்; னல் வாயிற் ம் ெபாய்ைக கால்வாய்கைள ைடய ம்ெபாய்ைகக
ைடைமயால்; பாடல் சான்ற பயம் ெக
ைவப்பின் - லவர் பா ம் கழ்ெபற்ற ெசல்வம்ெபா ந்திய ர்கைள ைடய; நா நாடான .ல் ம் தைழ ம நிைறந் ஆனிைரகட்கு ேமய்ெகால்ைலயாக இ ந்தைவ, ெநல்
விைள ம் நன்ெசய்களாயின ெவன்பார், "ெதா த்த வயல் ஆரல் பிறழ்க " ெமன் ம்,
கிழங்கு ேதர்ந் ண் ம் இயல்பின வாக ன், ேகழற்பன்றிகள் தம் ைடய
ம ப் க்களாற் கிண் நிலத்ைத
வி வதால் உழவர் ஏரான் உ தல்
ேவண்டாவாயின ெவன்றற்கு, "ஏ ெபா த ெச உழா வித் ந ம்" என் ம்
கூறினார்; "க ங்கட் ேகழ
த ழி, நன்னாள் வ பத ேநாக்கிக் குறவர், உழா
வித்திய ப உக்குரற் சி திைன" ( றம் 168) என வ தல் காண்க. "பன்றி ல்வாய்
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உைழேய கவாி, என்றிைவ நான்கு ேமெறனற் குாிய" (ெதால் ெபா 593) என்றதனால்
பன்றி ஏெறனப்பட்ட . இதனாற் காடழிந் நாடாகிய ைற ெதாிவித்தாராயிற் .
இனி, ஏ ெபா த ெச உழா வித் ந என்பதற்கு, ஏ கள் தம் ட் ெபா தைமயி
னாேல வயல் ேச பட் உழேவண்டாதன வாயின ெவன் ைரத் , "ைபஞ்சாய்
ெகான்ற மண்ப ம ப்பின், காேர ெபா த கண்ணகன் ெச வின் உழாஅ
ண்ெடாளி நிரவிய விைனஞர்,
நா ற த்திய ெந நீர்ச் ெச வின்" (ெப ம்பாண்
209-12) என்பதைனக் காட்ட ெமான் . க ம் நிற்கும் பாத்தியில் நீர் இைடயறா
தி த்த ன், ெநய்தல் உளதாயிற் .; அ ேதன்மிக்குத் தன்ைன ேம ம் எ ைம யினத்த
ேவறிடம் ெசல்லாவா பிணித்த ன், "எ ைமயின் நிைர த க்குந ம் " என்றார்.
"க ம் ந பாத்தியிற் க த்த வாம்பல், சு ம் பசி கைள ம் ெப ம் ன
ர" (ஐங்.65)
எனப்பிறர் கூ வ இக் க த்ேதா ெடா
ைடெயாத்தல் காண்க. க ம் ந
பாத்தியிற் க த்த ெநய்தல், தன்பால் நிைறந் ள்ள ந விய ேதனின் சுைவெயா
ெபா ந்திய இைரயாகி, அ கு நிற்கும் க ம்பிைன நாடாவா ெசய்
கத்தால் அக்
க ம்பிைனக் காக்கும் இயற்ைகயழகு விளங்கத் ெதாிக்கும் சிறப்பிைனப் பாராட் ,
இப்பாட் ைனப் " த்த ெநய்தல்" என்றனர். பைழய ைரகார ம், "இச்சிறப்பாேன
த்தெநய்தெலன் ெபயராயிற்" ெறன்றார். இைளயமகளிர் இைடயில் ஆம்பற்றைழ
த் , கண்ணி ம் மாைல ம் அவ்வாம்பேல ெதா த்தணிந்
விைளயாட்டயர்பவாத ன், அவர் ணங்ைகயா விைளயா மிடம் ஆம்பல் மிைடந்
கிடத்தலால், " ணங்ைகயா ய ம ங்கின், வைளதைல தா ஆம்ப லார்ந ம்"
என்றார். க ெக
ணங்ைக ெயன்றதனால் வாச்சிய ெவா ேய யன்றி, இைளய
மகளிர் விைளயாட்ெடா
ம் ெபற்றாம். "அளிய தாேம சி ெவள் ளாம் பல்...இைளய
மாகத் தைழயா யினேவ" ( றம். 248) என்ப ம் இதைன வ
த் ம்.
ைம
ெயய்தியவழி மக்க ம் விலங்கும் தைலசாய்தல் இயல்பாத ன், "வைளதைல தா"
என்றார். இ கா ம், ல்ைல ம் குறிஞ்சி மாயைவ நல்வளம் நல்கும் ம தவயலாகி
மாண் ற் விளங்கும் திறங்கூறிய ஆசிாியர், அதன்கண் நிற்கும் மரவைக ம்
நீர்நல ம் கூற ற் , "ஒ ெதங்கின் இமிழ் ம தின்" என் ம், " னல் வாயிற் ம்
ெபாய்ைக" ெயன் ம் கூறினார். இமிழ் ம ெதனேவ, இமிழ்தற் குாிய விைன தல்
வ விக்கப்பட்ட . ெபாய்ைகக்கண் ள்ள நீர் ெசன் வயல்களிற் பாய்ந் பயன்
விைளக்கும் வாயிலாத ன், கால் வாையப் " னல் வாயில்" என்றார். "வயலமர் கழனி
வாயிற் ெபாய்ைக" ( றம் 354) என் பிற ம் கூ தல் காண்க. இவ்வா நீர்வளம்
மிகுந் ெசல்வம் சிறத்தலால் லவர்பா ம் கழ் ெப வதாயயிற் ெறன்பார்.
"பாடல்சான்ற பயங்ெக ைவப்பின் நா " என்றார். ைவப் , ஊர்கள்.
இவ்வண்ணம் கவின்மிக்கு விளங்கும் நா
அழிவிைன இனிக் கூ கின்றார்.

ேசரலாதைனப் பைகத் தைமயா ெலய் ம்

10-19. நா கவினழிய.....பாழாயினேவ.
உைர: நா கவின் அழிய - (ேமற்கூறிய) நா கள் தம் அழகு ெக மா ; நாமம்
ேதாற்றி - அந்நாட் டத் உயிர்கட்கு அச்சத்ைதத் ேதாற் வித் ; நீ சிவந் இ த்த நீ ெவகுண் தாைன டன் தங்கி ற் ைகயிட்டதனால்; கூற் அ உ நின்ற யாக்ைக
ேபால - கூற் வனால் அடப்ப ம் யாக்ைக ல்ெலனத் ேதான்றிப் ெபா வழிவ
ேபால; நீர் அழிபாக்கம் - தம் நீர்ைம யழிந்த ேப ர்கள்; விாி ங் க ம்பின் கழனி -
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விாிந்த ைவ ைடய க ம் விைள ங் கழனிகள்; ல்ெலன- ல்ெலன் ேதான்ற;
திாிகாய் விடத்தெரா க்கிய ேபா ம் காைய ைடய விடத்ேதைர மரங்க டன்;
கார் உைட ேபாகி-காிய உைடெயன் ம் மரங்கள் ெந
வளர்ந்ேதாங்க; கைவத்
தைலப் ேபய்மகள் க
ஊர்ந் இயங்க-கைவத்த தைலமயிாிைன ைடய ேபய்மகள்
க திைன ர்ந் திாிய; ஊாிய ெந ஞ்சி-பரந்த ெந ஞ்சி ள் மிகுந் ; நீறா
பறந்தைலத் தா எ ம த்த- நீ பட்ட ேபார்க்களத்தின்
திப ந் ெபா விழந்த;
க யழி மன்றத் - மக்க ம் மா ம் ெசய் ம் ஆரவாரம் இல்ைலயாயழிந்த ஊர்
மன்றத்தின்கண்; ஊக்குநர் உள்ளம் அழிய-ெசல் மா க
ேவார் மனெவ ச்சி
அச்சத்தால் அழிய; உள் நர் மிடல் த த் ப் பனிக்கும் பாழாயின-க திச்
ெசல்ேவா ைடய மன வ ையக் ெக த் உடல் ந ங்கச் ெசய் ம் பாழிடங்களாயின:நா கவினழிய, ேதாற்றி, இ த்த, நீரழிபாக்கம், கழனி, விடத்த ெரா சா ைட
ேபாகி, ேபய்மகள் இயங்க, ெந ஞ்சி மன்றத்தின்கண் ஊக்குநர் உள்ளம் அழிய,
உள் நர் மிடல் த த் ப் பனிக்கும் பாழாயின என விைன
ெசய்க. உைடேபாக
ெவன்ப ேபாகி ெயன நின்ற . நா கவி னழிதற்குப் ேபார்விைன ஒ
காரணமாயி ம், நாட் மக்கள் மனத்ேத அச்சம் பிறப்பித் , உள்ளத்திட்பத்ைதச்
சிைதத்தல் ெப ங் காரணமாதைல விளக்குவார் "நாமம் ேதாற்றி" என்றார். இஃ
அண்ைமயில், ேமனாட் ச் ச மானியர் (Germans) ெசய்த ேபார்ச் சூழ்ச்சிக ள்
தைலயாயதாக வி ந்தைத நாம் கண்ேடாம். ேசரலாதன் ெப ெவகுட்சி டன் தன்
ெப ம்பைடெகாண் தங்கியதனால், நாட் மக்கள் அஞ்சி யலமந் நீங்கினாராக,
ேப ர்கள் காவ ன்ைமயின் தம் ெசல்வநல ம் சிறப் ம் குன்றின ெவன்பார்,
"நீரழிபாக்க" ெமன் ம், நாள் ெசல்லச்ெசல்ல அவற்றின் ெபா
ம் ேதய்ந் பாழாயிற்
ெறன் பார், "கூற்ற உ நின்ற யாக்ைக ேபால வி
ங் க ம்பின் கழனி ல்ெலன"
என் ம் கூறினார். "நீர் ற்றி மதில்ெபா உம் பைக யல்லால், ேநராதார்,
ேபார் ற்ெறன் றறியாத ாிைசசூழ் ன ர" (க 67) என்பைத ட்ெகாண் ,
"நீரழிபாக்க ெமன்ற , ெவள்ளத் தான் அழி ப னல்ல பைகவரான் அழியாத
பாக்கம் என்றவா " என் ம், கூற்ற உ நின்ற யாக்ைக ேபால நீ சிவந் எனக் கூட் ,
"இனிக் கூற் வைன யட் நின்ற யாக்ைகைய ைடயா ெனா வன் உள னாயி ம்,
அவைனப்ேபால நீ சிவந் என் ைரப்பா
ளர்" என் ம் கூ வர் பைழய ைரகாரர்.
இ த்த என் ம் ெபயெரச்சம் கார ணப்ெபா ட் . விடத்தர், விடத்ேதைர ெயன் ம்
மரம். உைட, ஒ வைக ள்மரம். க நிறத்தாத ன், "கா ைட" ெயனப்பட்ட .
ேபாகுதல், உயர்தல். பாழிடத்ேத க
ம் ேப ம் வா ெமன்ப வாத ன், "ேபய்மகள்
கழி ர்ந் தியங்க" என்றார். ேபய்மகளின் தைலமயிர் காய்ந் ெசம்பட்ைடயாய்
இ பிளவாய் நிமிர்ந் நிற்ற ன், "கைவத்தைலப் ேபய்மகள்" என்றார். இன் ம்
தைலமயிர் எண்ெண ம் நீ ம் படா ெந நாள் விட்டவிடத் , னி பிள ப தல்
கண்கூ ; ஆகேவ, தைலெயன்ப ஆகுெபயராதல் காண்க. ஊர்தல், பரத்தல்.
"பிைற தல் பசப் ரப் ெப வி ப் ற்றாைள" (க .99) என்றாற்ேபால. பறந்தைல,
ேபார்க்களம். ேபார் ரர் தம் ட் கலந் ேபா டற் மிடத் , அக்களம்
திமிக்கு
நீறாத ன், "நீறா பறந்தைல" ெயன் ம், ஊர்ப் றத்ேத ேபார் நிகழ்த ன்,
ஆண்ெட ம்
தி ெசன் மன்றத் திற் ப ந் மாசு ப த் தலால், "நீறா
பறந்தைலத் தாெத ம த்த க யழி மன்றத் " என் ம் கூறினார். தா எ ,
ண்ணிய
தி. ம , குற்றம், அ க்கு. ம த்த, ம விைன ைடத்தாகிய என்றவா .
மா ம் மாக்க ம் வழங்குத ன்றிப் பாழ்பட்ட மன்றத்திற்குட் ெசல்ல ஒ வர்
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வி ம்பின், அவ்ர உள்ளம் எழாவைக அச்சம் ேதான்றி அதைன அழிவித்த ன்,
"உள்ளம் அழிய" என் ம், ஒ கால் ணிந் ெசல்லக் க தின், அவர்தம் மனத்திட்பம்
சிைதந் ெக த ன், "ஊக்குநர் மிடல் த த் " என் ம் கூறினார். த த்தல்விைன
பனிக்கும் என்பதேனா இையய ேவண் ப் பைழய ைரகாரர், "த த் ெதன்பதைனத்
த க்க ெவனத் திாிக்க" என் ம், "மன்றத் உள்ளம் அழிய ஊக்குநர் மிடல் த த்
உள் நர் பனிக்கும் பாெழன்ற , அம்மன்றிேல ேபாதற்கு உள்ளம் அழியச்ெசய்ேத
பின் ம் தம் க ம ேவட்ைகயாற் ேபாக ேமற்ெகாண்டவ ைடய வ ையக்
ெக த்தலாேன பின் ேபாக நிைனப்பார் ந ங்கு தற்குக் காரணமாகிய பாழ் என்றவா"
ெறன் ம் கூ வர்.
20-28. காேட ............. காத்தநாேட
உைர: ெப ம-ெப மாேன; கா கட ள் ேமன- கா கள் னிவர் வி ம்பி வா ம்
இடமாக; ற - ல்ைலக் ெகால்ைலகள்; ஒள்ளிைழ மகளிெரா ள்ளர் ேமன-ஒள்ளிய
இைழயணிந்த மகளிெரா மள்ளர்கள் உைற ம் இடமாக; ஆ - கா ம் ற மல்லாத
ெப வழியான ; அவ் வைனத் -அவற் ைறப்ேபாலச் ெசல்ேவார் இனி ெசல் ம்
இயல்பிற்றாக; அன்றி ம்-இைவ யல்லாம ம்; ஞாலத் க் கூலம் பகர்நர் கு
றந்
தராஅ-நிலத்ேத விைள ம் எண்வைகக் கூலங்கைள ம் விற்கும் வணிகர் கு ையப்
ேபணி; கு
றந் த நர் பாரம் ஓம்பி-கு மக்கைளப் பா காக்ககும் காணியாளர்
சுற்றத்ைதச் சிறப் ற ேவாம்பி; அழல் ெசன்ற ம ங்கின் ெவள்ளி ேயாடா -ெசவ்வாய்
ெசன்றவிடத் ெவள்ளி ெசல்லாைமயால்; மைழ ேவண்
லத் மாாி நிற்ப-ேவண் ம்
லங்களில் ேவண் ங்காலத் மைழ ெபாழியாநிற்க; நீ காத்த நா -நீ காத்ேதாம் ம்
நா ; ேநாெயா பசி யிகந் ஒாீஇ-ேநா ம் பசி ம் இல்ைலயாக நீங்கி; த்தன் பல்வள ம் நிரம்பி ள்ள . எ- .
உலகியல் ெநறி நில்லா கட ள் ெநறி நிற்ற ன், னிவர் கட ெளனப்பட்டனர்; "
ெதான்
கட ட் பின்னர் ேமய" (ம ைர.41) என்றாற்ேபால. அரசன் ேகால்
ெசவ்விதாயவழி மாதவர் ேநான் இனிதிய தல் பற்றி, "கா கட ள் ேமன," என் மா,
றவங்களில் மள்ளர் மகளிெரா இயங்கி ம் அவர்தம் கற் க்ெக வ தின்ைமயின்,
" றேவ ஒள்ளிைழ மகளிெரா மள்ளர் ேமன" என் ம் கூறினார். மாதவர் ேநான் ம்
மடவார் கற் ம், காவலன் காவ ன்ெறனி ன்றால்" (மணி. 22: 208-9) என்
சாத்தனார் கூ தல் காண்க. ேபாாின்ைம யின் மள்ளர் றவங்களில் ெதாழில்
ெசய்கின்றனெரன வறிக. ற க ளாவன: வரகு, ேசாளம், வைர த ய கூலங்கள்
விைள ம் ெகால்ைல கள்; ஈண் ச் சி சி கா க ம் உண் ; ஆங்கு இைடயர் தம்
ஆனிைர கைள ேமய்ப்பர்; காட் டத்ேத னிவர ம் றவங்களில் மள்ள ம்
இ த்த ன் வழிச்ெசல்ேவார்க்கு ஆறைல கள்வரா ம், பிற விலங்குக ளா ம் இைட
றின்ைமயின், அவ்வந்நிலத வழிச்ெசல் ம் ெப வழிகள் இனியவாயின ெவன்பார்,
"ஆேற அவ்வைனத் " என்றார். அவ்ெவன் ம் சுட் , காட்ைட ம் றைவ ம்
சுட் நின்ற . "காேட கட ள் ேமன என்ற , நின் நாட் ப் ெப ங்காடான
இடங்கெளல்லாம் தற்காலத் க் ேகாயில்களான எ- . ; ற மகளிெரா மள்ளர்
ேமன என்ற , சி காடான இடங்கெளல்லாம் நின் பைடயாளர்கள் மகளிெரா
உைற ம் பைடநிைலகளாயின எ- .ஆேற அவ்வைனத் ெதன்ற , கா ம்
ற மல்லாத ெப வழிக ம் ஆறைல கள்வ ம் பிற இைட
மின்றி, ன் ெசான்ன
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அவ்வைனத்தாவ மன்றி, ஆறைல கள்வாின்றிக் கூலம்பகர்வார் இயங்கும்ப யான
வழக்காேல அந்தக் கூலம் பகர்வார் கு கைளப் றந்தந்ெதன் ம், கு றந்த நர்
பாரத்ைத ஓம்பி மைழேவண் ய லத் மாாி நிற்ப ெவன் ம் கூலம் பகர்நர் கு
றந்த தைல ஆற்றின் ெதாழிலாக ம்,கு றந்த நர் பாரேமாம் தைல மைழயின்
ெதாழிலாக ம் கூட்
ைரப்பா
ளர்" என்ப பைழய ைர. இந்நாட் ல் கூலம்
விைளப்ேபா ம் விற்ேபா ம் ெப ம்பாலராத ன், இவைர விதந் "கூலம் பகர்நர்"
என் ம், "கு றந் த நர்" என் ம் அவரவர் ெதாழின்ேமல் ைவத் ைரத்தார்.
கு றந்த நர்: உ விப் ேபா ம், கு கள் உ ேவா மாவர்; கு றந்த வாாின் கீழ்க்
கு கள் மிகப் பலராய் அவைரச் சுற்றி வாழ்த ன், அச்சுற்றத்ைதக் "கு றந் த நர்
பாரம்" என்றார்; "பக
றந் த நர் பார ேமாம்பி" ( றம்35) என் பிற ம் கூ தல்
காண்க. பண்டம் விைளப்ேபா ம் அதைனப் பிற நா கட்குக் ெகாண் ெசன்
மா ேவா ம் நாட் ன் நல்வாழ்விற் குத் ைணவராதைலத் ேதர்ந் நடாத் ம்
அரசியற்சிறப் இப்பாட்டால் ெவளிப்ப மா காண்க. ெசவ்வா ம் ெவள்ளி ம்
ேசர்ந்தால் மைழ ெபய்யா ெதன்பவாக ன், "அழல்ெசன்ற ம ங்கின் ெவள்ளி
ேயாடா " என்றார். ெசங்ேகால் ேகா ன் இக்ேகாள்கள் நிைலதிாி ெமன்ப; திாியின்
ேநா ம் பசி
ளவாமாத ன், "ேநாெயா பசியிகந் ெதாாீஇப் த்தன் ெப ம நீ
காத்த நா " என்றார்.
ெப ம, ஆரல் பிறழ்ந ம் உழா வித் ந ம், எ ைமநிைர த க்குந ம்,
ஆம்பலார்ந ம், ெதங்கும் ம
ம் ெபாய்ைக ம், ைவப்
ைடய நா கள், நின்ைனப்
பைகத்தைமயின், நீ சிவந்த நீரழிபாக்கம் கழனி ல்ெலன, கா ைட ேபாக, ேபய்மகள்
இயங்க, உள் நர் பனிக்கும் பாழாயின;நீ காத்தநா ,கா கட ள் ேமன வாக, ற ,
மள்ளர் ேமன வாக,ஆ ,அவ்வைனத்தாக,கூலம் பகர்நர் கு றந்
தராக்*,கு றந்த நர் பாரம் ஓம்பி,ெவள்ளி ேயாடாவைகப் பசியிகந் ஒாீஇப்
த்தன் என இைய ம்.
கூற்ற உ நின்ற யாக்ைக ேபால, நா கவி னழிய, நாமம் ேதாற்றி, நீ சிவந் தி த்த
நீரழிபாக்கங்கள், கழனி ல்ெலனக், கா ைட ேபாக, க
ர்ந் தியங்க,பாழாயின; நீ
காத்த நாட் ற் கா கட ளால் ேமவப் பட்டன; அந்நாட் ப் ற கள் மள்ளரால்
ேமவப்பட்டன; அந்நாட் ஆ அவ்வைனத்தாயிற் ; அன்றி ம், கூலம் பகர்நர்
கு றந் தராஅக், கு றந் த நர் பார ேமாம்பி, நீ காத்தநா மைழேவண்
லத்
மாாி நிற்ப,ேநாெயா பசியிகந் ெதா வப் த்த எனக் கூட் விைன
ெசய்க
ெவன்பர் பைழய ைரகாரர்.
இதன்கண் பைகவர் நாடழி கூ
கத்தால் ேசரலாதன ெவற்றிச்
சிறப் ம்,தன்னா காத்தல் கூ மாற்றால் அரசியற் சிறப் ம் கூறப்பட்டைமயின்,
"இதனாற் ெசால் ய அவன் ெவன்றிச் சிறப் ம், தன் நா காத்தற் சிறப் ம் உடன்
கூறியவாறாயிற் " என்பர்.
ெதா த்த வய லாரல் பிறழ்ந ம், ஏ ெபா த ெச
ழா வித் ந ம் என்பன ம்,
"ஒ ெதங்கி னிமிழ் ம தின், னல்வாயிற் ம் ெபாய்ைக ெயன்பன மாகிய நான்கும்,
வஞ்சிய
ம், ஏைனய அளவ
மாத ன், இப்பாட் வஞ்சித் க்கும்
ெசந் க்குமாயிற் . "ஆசிாிய நைடத்ேத வஞ்சி" (ெதால் ெசய் 107) என்ற ன்,
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ஆசிாியப் பாட் ன் கண் வஞ்சித் க்கு வந்தெதன வறிக. பிறாண் ம் இவ்வா
வ வன வற்ைற அைமத் க்ெகாள்க..
-------------2.4. சான்ேறார் ெமய்ம்மைற
14
நிலநீர் வளிவிசும் ெபன்ற நான்கின்
அளப்பாிையேய
நாள்ேகா ங்கண் ஞாயி கைனயழல்
ஐந்ெதா ங்கு1 ணர்ந்த விளக்கத் தைனைய
ேபார்தைல மிகுத்த ைரம் பதின்மெரா
ப் த் ைறேபாகிய ணி ைட யாண்ைம
அக்குர னைனய ைகவண் ைமையேய
அமர்கடந் மைலந்த ம்ைபப் பைகவர்
ேபார்பீ டழித்த ெச ப் கன் ன்ப
கூற் ெவகுண் வாி மாற் 2மாற் றைலேய
எ
ெகழீஇய தி ெஞம ரகலத்
ேநான் ாித் தடக்ைகச் சான்ேறார் ெமய்ம்மைற3
வா ைற மகளிர் நலனிகல் ெகாள் ம்
வயங்கிைழ கரந்த வண் ப க ப்பின்4
ஒ ங்கீ ேராதிக் ெகா ங்குைழ கணவ
பல்களிற் த் ெதா திெயா ெவல்ெகா
டங்கும்
பைடேய ழவ பா னி ேவந்ேத
இலங்குமணி மிைடந்த ெபாலங்கலத் திகிாிக்
கடலக வைரப்பினிப் ெபாழின்
தாண்டநின்
ன்றிைண தல்வர் ேபால நின் நீ
ெகடாஅ நல் ைச நிைலஇத்
தவாஅ ய ேராவிவ் லகேமா டேன.
-------------1 வந்ெதா ங்கு-பாடம். 2 வாி
3 ேமமைற-பாடம் 4 வண் ப
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20

ம்பாற் -பாடம்
ப்பின்-பாடம்

ைற: ெசந் ைறப்பாடாண் பாட் .
வண்ணம்: ஒ குவண்ண ம், ெசாற்சீர் வண்ண ம்
க்கு: ெசந் க்கு.
ெபயர்: சான்ேறார் ெமய்ம்மைற.
1-4 நிலநீர்.............விளக்கத்தைனைய.
உைற: நிலம் நீர் வளி விசும் என்ற நான்கின்-நில ம் நீ ம் காற் ம் விசும் ம்
என்ற நான்கிைன ம் ேபால; அளப் பாிைய- நீ ெப ைமயளந் காண்டற்கு அாிைய
யாவாய்; நாள் ேகாள் திங்கள் ஞாயி கைன அழல்-நாண் மீன்க ம் ேகாள் க ம்
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திங்க ம் ஞாயி ம் மிக்க ெந ப் ம் என்ற; ஐந் ஒ ங்கு ணர்ந்த-ஐந் ம்
ஒ ஙகுகூ னாற் பிறக்கும்; விளக் கத் அைனைய-ஒளிேபா ம்
ஒளி ைடையயாவாய்,அளத்தற்காிய ெப ைம ைடயவாக ன், நில த யவற்ைறக் கூறினார்;
"இ
ந்நீர்க் குட்ட ம் வியன்ஞாலத் தகல ம், வளிவழங்கு திைச ம், வறி
நிைலஇய காய ம், என்றாங்கு, அைவயளந் தறியி ம் அளத்தற் காிைய;" ( றம் 20)
என் பிற ம் கூ தல் காண்க. இதன் கண் ம் தீெயாழிந்த ஏைனப் தங்கள்
எண்ணப்பட்
ப்ப ம், "அளந் தறியி ம்" என்றதனால் அளத்தற்க ைம
ெபறப்ப வ ம் அறிக. தீ ஒளிப்ெபா ளாத ன், அதைன நாள் ேகாள்
த யவற்ேறா கூட் னார். பைழய ைரகாரர், தங்கள் ஐந்ைத ெமண்ணா
தீைய ெயாழித்த ேமல்விளக்கத் க்கு உவமமாக எண் கின்றவற்ேறா
கூட்டேவண் ெயன்ப ; ஈண் க் ேகாெளன்ற விளக்கமில்லா இராகு ேக
ெவன் ம் இரண் ம் நீக்கிநின்ற ஏழி ம் சிறப் ப்பற்றிேவெறண்ணப்பட்ட திங்கள்
ஞாயிெறன் ம் இரண் ம் நீக்கிநின்ற ஐந்ைத ெமன்ப " என்ப ஈண்
ேநாக்கத்தக்க . நிலம் நீாி ம், நீர் ெந ப்பி ம், ெந ப் வளியி ம், வளி
விசும்பி ம் ஒ ங்குமாக ன், அம் ைறேய பற்றி,"நிலநீர் வளிெயா விசும்"
ெபன்றார். நா ம் ேகா ம் திங்க ம் இர ப்ெபா தில் ேதான்றித் தண்ணியெவாளி
ெசய்வன வாக னா ம், ெவம்ைம ம் மிக்க ெவாளி
ைடய ஞாயிற்ைற
ய த்தி த்தலா ம், "ஞாயி கைனயழல்" என் ேசரக் கூறினார். ஐந் ெமன்ற
ம்ைம விகாரத்தால் ெதாக்க . நாள் ேகாள் த ய ஐந் ம் ஒ ங்கு கூ யவழிப்
பிறக்கும் ஒளிையப்ேபா ம் ஒளி ெயன்ற , ேசரலாதன நல்ெலாளி எல்லா
நிலத்தி ம் ெசன் பரவி ஆட்சி ாிதைலக் குறி் என்க.
5-7 ேபார்தைல.............ைகவண்ைமையேய
உைர: ேபார்-ேபார் ெசய்வதில்; தைலமிகுத்த ஈைரம் பதின்மெரா - மிக்க
ேமம்பா ற்ற ற் வ டன்; ப் த் ைற ேபாகிய- ைணவ யாகும் ெநறியில்
சைடேபாகிய; ணி ைட ஆண்ைம-அஞ்சாைம ெபா ந்திய ஆண்ைமயிைன ைடய;
அக்குரன் அைனய-அக்குர ெனன்பாைனப்ேபால; ைகவண்ைமைய- வள்ளன்ைம
ைடைய◌ாவாய்பாண்டவர் ஐவெரா மைலந்த ேபராண்ைமைய ைடய ற் வர மறச்சிறப்ைப
இவ்வாசிாியர், "ேபார்தைல மிகுத்த ைரம் பதின்மெரா " என்றாற்ேபால,
"நிலந்தைலக்ெகாண்ட ெபாலம் ந் ம்ைப, ஈைரம் பதின்மர்" ( றம். 2) என ரஞ்சி ர்
நாகனா ம், "மறந்தைலக் ெகாண்ட ற் வர்" (க 52) எனக் கபில ம்
கூறி ள்ளார். ேபார்த்திறம் பலவற்றின்கண் ம் ற் வர்க்குத் ைணவ யாந் ைற
யில் எஞ்சா ஒ கினைமயின், " ப் த் ைற ேபாகிய" என் ம், ணிவில்வழி
ஆண்ைம சிறவாைமயின், " ணி ைட யாண்ைம" ெயன் ம்,வள்ளன்ைமயில் மிக்க
ேமம்பட்ேடானாத ன், அதைன யர்த் ம் கூறினார். ப் , ைண; " ன்பத் ள்
ப்பாயார்"(குறள், 106) என் ழிப்ேபால. "அக்குரன், பாரதத்தில் கூறப்ப பவ ம்
தைலெய வள்ளல்க ெளா வ மாகிய அக்குரன்ேபா ம்; கர்ண ெனன்
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நிைனத்தற்கு மிட ண் ; ஆதாரம் கிைடக்கவில்ைல" ெயன்
உ.ேவ.சாமிநாைதயர் கூ வர்.

டாக்டர் தி

8-10. அமர்கடந் ........ஆற்றைலேய
உைர: அமர் கடந் மைலந்த ம்ைபப் பைகவர்-ேபாாில் வஞ்சைனயின்றிப்
ெபா
சிறந்த ம்ைபப் பைகவ ைடய; ேபார் பீ அழித்த-ேபாாிைன ம் அவர்தம்
ெப ைமயிைன ம் அழித்ெதாழித்த; ெச ப் கல் ன்ப-அத்தைகய ேபாைர வி ம் ம்
வ ைய ைடேயாய்; கூற் ெவகுண் வாி ம்- கூற் வேன சினங்ெகாண் ெபார
வந்தா ம்; மாற் ம் ஆற்றைல- நீ அவைனப் பிறக்கிட் ேடாடச் ெசய் ம் ஆற்றைல
ைடைய யாவாய்ெவட்சி, கரந்ைத தலாகப் பல்வைகப் ேபார்கைளச் ெசந்ெநறியிற் ெபா
சிறந்ேதாேர, பைகவர் அதிரப்ெபா ம் ம்ைபப்ேபார் ெசய்ய ற்ப பவாத ன்,
அவைரத் " ம்ைபப் பைகவ" ெரன்பவர், "அமர் கடந் மைலந்த ம்ைபப் பைகவர்"
என் சிறப்பித்தார். அவர் ெசய் ம் ேபா ம், அப்ேபாரால் அவர் ெபற்றி க்கும் பீ ம்
உயர்ந்தன வாத ன், அவற்ைற யழித்த ெப ம்ேபாைரச் ெசய்த ன், " ம்ைபப்
பைகவர் ேபார் பீடழித்த ன்ப" என் ம், அம் ன்பினால் ேம ம் ேபார்வி ம் ம்
அவன் மறப்பண்ைப, ெச ப் கல் ன்ப" என் ம் வியந் ைரத்தார்; "ேபாெரனிற்
க ம் ைனகழல் மறவர்" ( றம்.31) என ம், "ெச ப் கன் ெற த்த ேச யர்
ெந ங்ெகா " (
கு.67) என ம் சான்ேறார் ேபார்ேவட்ைகையப் கழ்ந்ேதா தல்
காண்க. ன்னிற்பார் இலலாத ர ைடைமபற்றி " ன்பன்" என்ப ேபா ம்.
உயிர்கைள அைவ நின்ற உடம்பினின் ம் நீக்கிக் கூ ப க்கும் ைறைம ம் அத்
ெதாழிற்ெகன ேவண் ம் வன்ைம ம் விரகும் இறப்ப ைடைம யின், கூற் வைன
ேவறல் எத்திறத்ேதார்க்கும் கூடாத ெசயலாயி ம், அவைன ம் ெவன்
கிட்ேடாடச் ெசய் ம் ெமாய்ம் ைடயாெயன்ற , ேசரலாதன ஒப் யர்வற்ற
ஆற்றைலப் லப்ப த்தற்ெகன வறிக. "பைகெயனிற் கூற்றம் வாி ம் ெதாைலயான்"
(க .43) எனக் கபிலர் கூ தல் காண்க. மாற் தல், மார் காட் வ வாைன
கு
காட் ேயா மா ெசய்தல்.
11-12 எ

........சான்ேறார் ெமய்ம்மைற.

உெரௗ: எ
ெகழீஇய-அரசர் எ வர
ப் ெபான்னாற் ெசய்யப்பட்ட
ஆரமணிந்த; தி ெஞமர் அகலத் - தி மகள் வி ம்பி ைற ம் பரந்த மார்பிைன ம்;
ேநான் ாித் தடக்ைக-வன்ைம ெபா ந்திய ெபாிய ைகயிைன
ைடய; சான்ேறார்
ெமய்ம்மைற- ரர்கட்குக் கவசம் ேபால்பவேனப்ெபான்னா யன்ற ஆரத் க்காத ன் ஆகுெபயர். பைக வைர ெவன்
அவர்
ப்ெபான்னால் ஆர ம் ரகண்ைட ம் பிற ம் ெசய் ேகாட ம், காவல்
மரத்தால் ரசு த யன ெசய் ேகாட ம், அவர் நாட் ற் ெபற்ற ெப வளத்ைதப்
பாணர் த ய இரவலர்க்கு வழங்க ம் பண்ைட ேவந்தர் மர . ேசரேவந்தர் பைக
யரசர் எ வர் தி
ப் ெபான்னால் ஆரம் ெசய் ெகாண்ட ெசய்தி ையக்
காப்பியாற் க் காப்பியனார் "எ
ெகழீஇய தி ெஞம ரக லத் ..........தார்மிகு
ைமந்தி னார்
ச்ேசரல்" (பதிற்.40) என் ம் பரணர், "எ
மார்பின் எய்திய ேசரல்"
,
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பதிற்.45) என் ம் இளங்ேகாவ கள் "எ
மார்பநீ ஏந்திய திகிாி(சிலப். 28:169)
என் ம் கூ தல் காண்க. "எ
ெயன்ப ஏ அரசைர ெவன் அவர்கள் ஏ
யா ம் ெசய்தேதா ராரமாம்" என்ப பைழய ைர
"நீேய...... அவர்
ைனந்த பசும்ெபான்னின் அ ெபா யக் கழல் ைதஇய,
வல்லாளைன வயேவந்ேத" ( றம்.40) என்பதனால்,
ப் ெபான்னால் கழல்ெசய்
ேகாடைல யறியலாம். ேநான்ைம, வன்ைம. அறப்ேபார் ாி ம் ஆண்ைம ம்
த கண்ைம
ைடய ரைர, சான்ேறார் என்றல் தமிழ் மரபாத ன், அவர்கட்குத்
தைலவ ம் ன்னணி ர மாத ன், "சான்ேறார் ெமய்ம்மைற" ெயன்றார். இச்
சான்ேறாைரத் தாக்கும் பைகவர் இவைனத் தாக்கி ெவன்றாலல்ல அவர்பாற் ேசற
லாகாைம ேதான்ற "ெமய்ம்மைற" ெயனச் சிறப்பித்தார். இவ்விைய பால் அவர்கட்கு
ெமய்ம்மைறக்கும் கவசம்ேபாற ன் இவ்வா கூறிய ெதன்க. "ஈண் ச் சான்ேறா
ெரன்ற ேபாாில் அைமதி ைடய ரைர; ெமய்ம்மைற - ெமய் கு க வி; ெமய்ம்மைற
ெயன்ற அச் சான்ேறார்க்கு ெமய் கு க வி ேபாலப் ேபாாிற் க்கால் வ யாய் ன்
னிற்ற ன்; இச் சிறப் ேநாக்கி இதற்கு (இப் பாட் ற்கு) 'சான்ேறார் ெமய்ம்மைற'
என் ெபயராயிற் " என்பர் பைழய ைரகார ம் என அறிக.
13-15 வா

ைற...................கணவ

உைர: வான் உைற மகளிர் இகல் ெகாள் ம் - விண் ல கத் மகளிர் தம்
நலத்தால் தனக்கு நிகராதல் ேவண் த் தம் ள் ற்பட் இக ம்; நலன் ெமய்ந்நல ம்; வயங்கு இைழ கரந்த - விளங்குகின்ற தைலக்கலனால் மைறப் ண்ட;
வண் ப க ப்பின் - வண் ெமாய்க்கும் கூந்த ம்; ஈர் ஓதி ஒ ங்கு ெகா ங் குைழ மண் தலால் ெநய்ப் ற்ற கூந்தல் ஒ ங்கிய ெசவியிடத்ேத ெபய்த வைளந்த குைழ ம்
உைடயளாகிய ேதவிக்கு; கணவ - கணவேன, "மின் மிழ்ந் தன்ன சுடாிைழ யாயத் த், தன்னிறங் கரந்த வண் ப க ப்பின்,
ஒ ங்கீ ேராதி ெயாண் தல் அணிெகாளக், ெகா ங்குைழக் கமர்த்த ேநாக்கின்"
(பதிற். 81) என் பிற ம் கூ தல் காண்க.
க ப் ம் குைழ ம் எண்ணப்ப தற் ேகற்ப, வா ைற மகளிர் இகல் ெகாள் ம்
நல ம் என மாறிக் கூட் க. ெகாள் ம் நலன், ெகாள் தற் ேக வாகிய நலன் என்க.
அரசமாேதவியின் ெமய்ந்நலம் கண் அதேனா தம் நல ம் நிகராெமன்ப க தி
வானவர் மகளிர் தம்மிற் கூ ப் பிணங்குதல் ேதான்ற, "இகல் ெகாள் ம்" என்றார்.
மா ட மகளிெரா தம்ைம நிகர்ப்பித் க் காணேவண்டாத வா ைற மகளிர்,
இ ேபா அச்ெசயைல ேமற்ெகாண் பண்பில்லன ெசய்த ன், அதற் ேக க்
கூ வாராய், இகல்ெகாள் ெமன்றாெரன வறிக. பண்பில்லன ெசய்தலாவ ,
"அழகிற்கு அவைள ெயாப்ேபன் யாேன யாேன என் தங்களில் மா ெகாள்" வ .
இகெலன்ப "பகெலன் ம் பண் பின்ைம பாாிக்கும்" (குறள். 851) என் சான்ேறார்
கூ தல் காண்க. தைலக்கூந்தைல மண்ணிச் சீாிய தைலக்கலன்கைள யணிந்ததனால்,
க ப் , வண்
சுதலாலன்றித் ேதான்றாைமயின், 'வயங்கிைழ கரந்த வண் ப
க ப்பின்" என்றார். கூந்த க்கு ெநய்யணிந் நன்கு மண் தல் ெசய்தவழி, அ
ெசவியின் பின்ேன ஒ ங்கிச் சு ண்டைமத ன், "ஈேராதி ஒ ங்கு ெகா ங்குைழ"
ெயன்றார். தன் பின்ேன ஓதிைய ஒ க்கி நிற்கும் ெசவி குைழயால் விளக்க
த ன்,
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அதைனேய விதந் "ெகா ங்குைழ" ெயன்றார். ஒ ங்கீ ேராதிக் ெகா ங்குைழ, அன்
ெமாழித்ெதாைக. க ப் மண்ணிய வழிச் சு ண் ெசவியின் றத்ேத ஒ ங்குமா
ேதான்றப் பைழய ைரகாரர், "சு ள்" என் உைரத்தவா றறிக.
16-17. பல்களிற் ........ேவந்ேத
உைர: பல் களிற் த் ெதா திெயா - பலவாகிய யாைனக் கூட்டத்ேதா ெவல்
ெகா
டங்கும் - ெவல் கின்ற ெகா
யர்ந் அைச ம்; பைட ஏர் உழவ பைடயிைன ஏராகக் ெகாண் பைகவர் பைடயாகிய லத்ைத
கின்ற உழவேன;
பா னி ேவந்ேத - பாண் மக க்கு ேவண் ம் பாிசு வழங்கும் ேவந்தேன எ- .
ெதா தி, ெதாகுதி. "இைழயணிந் ெத த ம் பல்களிற் த் ெதா திெயா " (பதிற்.
42) எனப் பிற ம் கூ தல் காண்க. "வில்ேல ழவ, ெசால்ேல ழவ" என்பன ேபால,
ேசரலாதைனப் "பைடேய ழவ" என்கின்றார். பா னி பா ம் பாட் க்கு மகிழ்ந்
அவட்கு இைழ தலாயின வழங்கி, அவ ைடய இைசப் லைமையச் சிறப்பித்
ஆதாித்த ன், "பா னி ேவந்ேத" என்றார்.
18-22. இலங்குமணி........உடேன
உைர: இலங்கு மணி மிைடந்த ெபாலங்கலம் - விளங்கு கின்ற மணிகள் ெசறிந்த
ெபான்னாற் ெசய்யப்பட்ட கலங்கைளப் ண் ; திகிாி - அரசியலாகிய ஆைணையச்
ெச த்தி; கடல் அக வைரப்பின் - கடல் சூழ்ந்த நில லகத்ேத; இப்ெபாழில்
தாண்ட - இத் தமிழகத்ைத
ம் ஆண்ட; நின் ன் திைண தல்வர் ேபால - நின்
குலத்
ன்ேனார்கைளப் ேபால; நின் - நிைலெபற இ ந் ; இவ் லகெமா இவ் லகின் கண்; ெகடாஅ நல் இைச நிைலஇ - அழியாத நல்ல கைழ நி வி;
உடேன - அத டேன; நீ தவாஅ யர் - நீ ெம வின்றி வாழ்வாயாக எ- .
ெபாலங்கலத்ைத ம் திகிாிைய
ைடயராய்ப் ெபாழில்
தாண்ட என்
இையத்த ெமான் . திகிாி, அரசாைண. அஃ இனி
தற்கு இடமாய் நிழல்
ெசய்த ன், ெகாற்றக் குைடையத் "திகிாி" ெயன்றா ெரன் ம், திகிாி ெயன்றதற்கு
ஏற்பச் சாதியைட யாகப் ெபாலங்கலம் என் விேச த்தா ெரன் ம் கூ வர். உலக
தாண்ட நின் ன்ேனார் தம் ஆட்சி நலத்தா ம் ெவற்றிச் சிறப்பா ம் இறவாப்
கழ்பைடத் நிைலெபற்ற ேபால, நீ ம் நிைலெப க ெவன வாழ்த் வ
க த்தாக ன், "தவாஅ ய ேராவிவ் லகேமா டேன" என்றார். க டம்
ெசல்வெமய்தப் த டம் நல்கூர்த ம் இறத்த ம் உண்ைமயின், அைவ யிலவாய்
நிைலெப க என்றற்குத் "தவாஅ யேரா" என்றா ெரன ணர்க. தவல், வ ைம ேநாய்
த ய வற்றால் ெம தல்; "தவ ம் ெகட ம் நணித் " (குறள் 156) எனபதற்குப்
பாிேமலழகர் கூ ம் உைர காண்க.
சான்ேறார் ெமய்ம்மைற, ெகா ங்குைழ கணவ, உழவ, ேவந்ேத, அளப்பாிைய;
விளக்கத்தைனைய; ைகவண்ைமைய; ஆற்றைல; அதனால் நீ தல்வர் ேபால
நல் ைச நிைலஇ, தவாஅ யேரா என
க்க.
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"நில தற் தம் நான்கும் ேபாலப் ெப ைம யளத்த லாிைய; நாண்மீன் தல்
ஐந்ைத ம் விளக்கத்தால் ஒப்ப; ைகவண்ைமயால் அக்குரன் என்பவைன ெயாப்ைப;
அன்றி, ன்ப, நின் வ யி க்கும்ப ெசால் ன் கூற் ெவகுண் வாி ம்
அதைன ம் மாற் ம் வ
ைடைய; ஆதலால் சான்ேறார் ெமய்ம்மைற, ெகா ங்குைழ
கணவ, பைடேய ழவ, பா னி ேவந்ேத, நின்கு
ன்திைண தல்வர்ேபால நின்
நல் ைசைய நிைலப்பித் இவ் லகத்ேதா கூடக் ெகடா ெதாழிவாயாக என விைன
ெசய்க. இதனாற் ெசால் ய , அவன் பல குணங்கைள ம் ஆற்றைல ம்
ஒ ங்குகூறி வாழ்த்தியவாறாயிற் " என்பர் பைழய ைர காரர்.
இப்பாட் ன்கண், ஒ குவண்ணேம யன்றிச் ெசாற்சீர் வண்ண ம் பயி த ன்,
அதைன விளக்க ற்ற பைழய ைர, "அளப்பாிையேய ெயனச் ெசாற்சீர
வந்தைமயாற் ெசாற்சீர் வண்ண மாயிற் ; ஈண் ச் ெசாற்சீ ெரன்ற , அளவ யிற்
குைறந் ம் வஞ்சிேயாைசயன்றி அகவ ேலாைசயா ம் வ ம் அ யிைன" என்
கூ கின்ற .
இதைன வாழ்த்தியெலன்ப ெரன் ம், பரவற்கண் வந்த ெசந் ைறப்
பாடாண்பாட்ெடன ம் ஆசிாியர் நச்சினார்க்கினியர், "வழங்கியன் ம ங்கின்" (ெதால்.
ெபா 82) என்ற ற்பா ைரயிற் காட் க் கூ வர்.
------------2.5. நிைரய ெவள்ளம்.
15
யாண் தைலப் ெபயர ேவண்
லத் தி த்
ைனெயாி பரப்பிய ன்ன ஞ் சீற்றெமா
மைழதவழ் தைலஇய மதின்மர
க்கி
நிைரகளி ெறா கிய நிைரய ெவள்ளம்
பரந்தா கழங்கழி1 மன்ம ங் க ப்பக்
ெகா வி கு உப் ைக பிசிரக் கால்ெபார
அழல்கவர் ம ங்தி
வறக் ெக த் த்
ெதால்கவி னழிந்த2 கண்ணகன் ைவப்பின்
ெவண் ேவைளெயா ைபஞ்சுைர க த் ப்
பீாிவர் பரந்த3 நீர நிைற தற்
சிவந்த காந்தண் தல்சிைத திற்
ல வில் ழவிற் ல்லாள் வழங்கும்
ல் ைல ைவப்பிற் லஞ்சிைத யரம்பின்
அறியா ைமயான் மறந்
ப் ெபதிர்ந்தநின்
பைகவர் நா ங் கண் வந் திசிேன
கடல ங் கல்ல ம் யாற்ற ம் பிற ம்
வளம்பல நிகழ்தறா நனந்தைல நன்னாட்
விழவ பறியா ழவிமிழ்
ர்க்
ெகா நிழற் பட்ட ெபான் ைட நியமத் ச்
சீர்ெப க மகி ழியம்
ரசின்
வயவர் ேவந்ேத பாிசிலர் ெவ க்ைக

5

10

15

20

65
தாரணிந் ெதழி ய ெதா சிைத ம ப்பின்
ேபார்வல் யாைனச் ேசர லாத
நீவா ழியாிவ் லகத் ேதார்க்ெகன
உண் ைர மாறிய மழைல நாவின்
ெமன்ெசாற் கலப்ைபயர் தி ந் ெதாைட வாழ்த்த
ெவய் ற வறியா நந்திய வாழ்க்ைகச்
ெசய்த ேமவ4 லமர்ந்த சுற்றேமா
ஒன் ெமாழிந் தடங்கிய ெகாள்ைக ெயன் ம்
பதிபிைழப் பறியா
ய்த்த ெலய்தி
நிைரய ெமாாீஇய ேவட்ைகப் ைரேயார்
ேமயின ைற ம் பலர் கழ் பண்பின்
நீ றந் த த ேனாயிகந் ெதாாீஇய
யாணர்நன் னா ங் கண் மதி ம ண்டெனன்
மண் ைட ஞாலத் மன் யிர்க் ெகஞ்சா
தீத் க்ைக தண்டாக் ைகக ந் ப்பிற்
ைரவயிற் ைரவயிற் ெபாிய நல்கி
ஏம மாகிய சீர்ெக விழவின்
ெந ேயா னன்ன நல் ைச
ஒ ேயா ைமந்தநின் பண் பல நயந்ேத.
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-----------1 கழங்குவழி - பாடம்; 2 கவினிழிந்த-பாடம்.
3 பீர்வாய் பரந்த- பாடம் ; 4 ெசய்தன ேமவல்-பாடம்.
ைற: ெசந் ைறப்பாடாண்பாட் .
வண்ணம்: ஒ குவண்ணம்
க்கு: ெசந் க்கு
ெபயர்: நிைரய ெவள்ளம்
உைர: மைழ தவழ் தைலஇய மதில் மரம்
க்கி - ேமகம் தவழ்ந் தங்கும்
மதிற்சுவர்கைள ம் அதைன ய த்த காவற் கா கைள ம் அழித் ; நிைர களி
ஒ கிய - வாிைசயாகக் களி கள் ெசல் ம்; நிைரய ெவள்ளம் - பைகவர்க்கு நிரயத்
ன்பத்ைதத் த ம் நின் பைட ெவள்ளமான ; பரந் - நாற் றிைச ம் பரந் ெசன ;
ஆ கழங்கு அழிமன் - தாம் ஆ க் கா ம் கழங்கால் உள்ளமழிந் அகநகர்க்கண்ேண
ம ந் ைற ம் மன்ன ைடய; ம ங்கு அ ப்ப - சுற்றமாகிய தாைனயிைனக் ெக க்க;
ேவண்
லத் யாண் தைலப் ெபயர இ த் - நீ அழிக்கக் க திய நாட் ல் ஓர்
யாண் கழி மள ம் தங்கி; ைன எாி பரப்பிய - ேபார் ைனப்பட்ட ர்களில்
தீப்பரவக் ெகா த்தி யழிக்க ெவ ந்த; ன்ன ஞ் சீற்ற ெமா - ெந ங்கு தற்காிய
சினத் டன்; கால் ெபார - காற் ேமா தலால்; ெகா வி கு உப் ைக பிசிர ெகா விட்ெட ம் நிறமைமந்த ைக பிசிராக ைடந் ெகட; அழல் கவர் ம ங்கின் இட்ட தீப்பட் ெவந்தழிந்த இடங்கைளப்ேபால; உ வறக் ெக த் - அத் தீப் பரவாத
விடங்கைளத் தம்
க்குைலய நீ அழித்தலால்; ெதால் கவின் அழிந்த - பைழய அழகிய
நிைல யழிந்த; கண்ணகன் ைவப்பின் - இடமகன்ற ஊர்கைள ம்,-
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நிைரய ெவள்ளம் மன்ம ங் க ப்ப, சீற்றெமா நீ உ வறக் ெக த்தலால் ெதால்
கவின் அழிந்த ைவப்பின் எனக் கூட் க. பைக ேமற் ெசல்ேவார் ேபார்விைன
ெசய்தற்குாிய கால ம் இட ம் வாய்ப்ப ெவய் ங்கா ம் இ த்தல் ேவண் தலா ம்,
அதற்குாிய கால ம் ஓர் யாண் டாதலா ம், "யாண் தைலப் ெபயர ேவண்
லத்
தி த் " என்றார். (ம ைரக் 150) "ேவந்
ெதாழிேல யாண் ன தகேம" (ெதால் கற்
48) என்ப விதி. ேமல்வந்தேபாேத அ பணியா ெந
தங்குமா இகல்
விைளத்தைமயால், அதற் ேக வாய பைகவர் வ யழிப்பான் ைனயிடத்ேத
எாியிட் க் ெகா த்தி மாறாச் சினம் சிறந் விளங்குத ன், ேசரலாதைன,
" ைனெயாி பரப்பிய ன்ன ஞ் சீற்றெமா " நின்றாெனன் ம், தீயிடா
ெபா தழித்த இடங்கள் தீயால் அழி ற்ற இடங்கள் ேபால உ க்குைலந் தழிந்தன
என்பார், "அழல்கவர் ம ங்கின் உ வறக் ெக த் " என் ம் கூறினார். ம ங் கின்
என் ழி இன்
ஒப் ப்ெபா ட் . ெசய்ெத ெனச்சம் காரணப் ெபா ட் . மரம்
ஈண் க் காவற்கா ; மதிற்கதவின் பின்ேன கிடந் அதற்கு வன்ைமத ம் கைணயமரம்
எனி மாம். களி கள் நிைர நிைர யாகச் ெசல் ம் இயல்பினவாத ன், “நிைரகளி”
ெறன் ம், அைவ எண்ணிறந்தனவாய் ெவள்ளம்ேபால் பரந் ேசற ன், “நிைரகளி
ெறா கிய ெவள்ளம்” என் ம், இவ் யாைனப் பைடேயா கூ ய ெப ந் தாைன
பைகவர்க்கு நிரயத் ன்பம் ேபா ம் ன்பத்ைதச் ெசய் ம் இயல்பிற்றாதல் ேதான்ற,
நிைரய ெவள்ளெமன் ம் கூறினார் “விர க் ெகா ய க்கத் நிைரயத்
தாைனெயா ” (சிலப். 26: 37) எனச் சான்ேறார் கூ தல் காண்க. “நிைரயெவள்ள
ெமன்ற , பைகவர்க்கு நிைரயபாலைரப்ேபா ம் பைடெவள்ள ெமன்றவா ; நிைரய
ெமன்ற , நிைரயத் வாழ்வாைர; இச் சிறப்பாேன இதற்கு (இப் பாட் ற்கு)
நிைரயெவள்ளெமன் ெபயராயிற்” ெறனப் பைழய ைர கூ கிற .
“யாைன ைடய பைட காண்டல் ன் னினிேத” (இனி,40 : 5) என்பவாக ன்,
யாைனப்பைட விேச த் ைரக்கப்பட்ட , அரணிடத்ேத இவற் கஞ்சி ம ந் ைற ம்
பைக மன்னர் ெவற்றிெயய் வ காண்பா ராய்க் கழங்கிட் ேநாக்கித் தமக்கு அ
வாராைம யறிந் ஊக்க மழிந்தி த்தல் ேதான்ற, “ஆ கழங் கழிமன்” என்றார். இனி,
“எல்லா ெமண்ணின் இ கழங்கு த ந” (பதிற். 32) என்ப ெகாண் , எண் ணிறந்த
தாைன ரைர ைடய கூட்டம் என்றற்கு, “ஆ கழங் கழிமன் ம ங்கு” என்றா
ெரனி மாம். ம ங்கு; சுற்றம்; ஈண் த் தாைன ரர் ேமற் . நிைரய ெவள்ளம்
மன்ம ங் க ப்ப, இவன் தீயிட் ம் பைட ெச த்தி ம் அழித்த ெசய்திைய, “உ வறக்
ெக த் ” என்றார். காற் ேமா தலால் தீயான நாற்றிைச ம் பரந் எாித ன்,
எ கின்ற ைக எங்க ம் பரவி ண்ணிய பிசிராய்க் ெகட் மைறய, எாி மிடம்
காிந் உ வழிந் சிைததல் கூறிய , கா உ வறக் ெகட் டழிதல் லப்ப த்தற்கு.
இஃ எாிபாந்ெத த்தல்.
9-15 ெவண் …………………...வந்திசிேன
உைர: ெவண் ேவைளெயா - ெவள்ளிய க்கைள ைடய ேவைளக் ெகா
ம்;
ைபஞ்சுைர க த் - பசிய சுைரக் ெகா
ம் தைழத் வளர; பீர் இவர் பரந்த பீர்க்கங் ேகா ேயறிப் படர்ந்த; நீர நிைற தல் - நீரற்ற உ சால்களில்; தல் சிைத
சிவந்த காந்தள் - ேவேரா காய்ந்தழித்த சிவந்த காந்தள் நிைறந் ; ல வில் உழவின்
ல்லாள் வழங்கும் - லால் நா ம் வில்ேலந்தி உயிர்க்ெகாைல ாி ம் ல் ய மறவர்
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உைற ம்; ல் ைல தில் ைவப்பின் - பைனேயாைல ேவய்ந்த பாழ்
கேள ள்ள
ர்கைள ைடய; லஞ் சிைத அரம்பின் - பைகப் லங்கைள யழிக்கும் நின் மற
மாண்பிைன; அறியாைமயால் மறந் - தம் மறியாைமயாேல நிைனயா ; நின்
ப்ெபதிர்ந்த பைகவர் - நின் பைகைமைய ேயறட் க்ெகாண்ட பைகவ ைடய; நா ம்
கண் வந்திசின் - நா கைள ம் பார்த் இங்ேக வந்ேதன் எ ல் ைல தில் ைவப்பின் நா , நின் பைகவர் நா என இையக்க.
இவ்ைவப்பின்கண் வாழ்ேவார் நீங்கிவிட்டைமயின்,
கள் பாழ்ப த லால்,
அவற்றில் ேவைள ம் சுைர ம் தைழத் வளர, கூைரயில் பீர்க்கங் ெகா ஏறிப்
படர்ந்தி க்க, உ ெதாழித்த சால்களில் மைழ ெபய்த ேபா
ைளத் மலர்ந்த
காந்தள் நீரற்றைமயின் ேவேரா
லர்ந்தைம கூ வார், நீர நிைற தல் சிைதசிவந்த
காந்தள்" என்றார். ேவைளப் ெவள்ளிதாதைல, "ெவண் ேவைளெயா சுைரதைல
மயக்கிய, விர ெமாழிக் கட் ர்" (பதிற்90) என் பிற ம் கூ தல் காண்க. "நீர
நிைற தற் சிவந்த காந்தள்" என்பதற்கு, நீர் அற் ப் லர்ந்தைம யின், வளர்ச்சி
நிைறந்த அ
தல் வா ச் சிவந்த காந்தள் என் ைரத் , நிைற தல் உைடயதாயி ம்,
நீர தலால் தாங்கா சிைதந்தைம ேதான்ற, "நிைற தற் சிவந்த காந்தள் தல்சிைத
தில்" என் ம், ெசங் காந்தள்; என்னா சிவந்த காந்த ெளன்றதனால், தல்நிைற
ற்ற ேபாழ் சிவப்ேபறிய காந்தெளன் ம் கூ த
ண் . ஆள் வழக் கற்ற
இல்லங்கைளக் கூறியவர், இனி, இம்ைமயில் இைச ம், ம ைமயிற் றக்க வின்ப ம்
வி ம் ம் மறவர்ேபாலா ஆறைலத்ெதா கும் ெகா விைன மாக்க ைற ம்
இல்லங்கைளக் கூற ற் , அவைரப் ” ல
ல் ழவிற் ல் லா" ெளன் ம்,
தீவிைனயாற் ெகாள் ம்ெபா ள் வாழ்விற்கு நலம் பயவாைமயால், அவர்தம்
இல்லங்கள் இலம்பாட் ற் குைற ளாய்ப் ல் ைல ேவயப்பட் ள்ளன ெவன்பார்,
“ ல் ைல ைவப் ” என் ம் கூறினார். பைழய ைரகாரர்,” ல் ைல ைவப்ெபன்ற ,
ல் ய இைலக ளாேல ேவயப்பட்ட ஊெரனறவா ்; இதைன லாக் க ங்கம்
(பதிற்.12) என்ற ேபாலக் ெகாள்க" என் ம், " ல்லா ெளன்ற , ல் ய
ெதாழிைல ைடய ஆறைல கள்வைர" ெயன் ம் கூ வர்.
இவ்வி வைக ைவப்பிைன
ைடய நா பைகவர் நாெடன் ம், அவர் ேசரலாதன்
தன்ைனப் பைகத்தார் லங்களில் ெசய் ம் அரம்பின் திறத்ைத யறியின் அ வணங்கி
அவன் அ ள்நா யி ப்ப ெரன்றற்கு, "அறியாைமயால் மறந் " என் ம்,
அம்மறதியின் பயேன இக் ேக ெடன் ம் கூறினாராயிற் . அரம் ெசய்தல்,
ன்
த்தல். அரம் ெசய் தைலப் பைகவர்க் ேகற்றி, அச்ெசயலால் "நின் ப்
அறியாைமயால் மறந் எதிர்ந் " ெகட்டனர் என்ற ெமான் . ப் , பைகைம;
" ப்ெபதிர்ந் ேதார்க்ேக ள்ளாச் ேசய்ைமயன்" ( றம் 380)
16-24. கடல ம்.........ேசரலாத
உைர: கடல ம் - கடல்ப ெபா
ம்; கல்ல ம் - மைல ப ெபா
ம்;யாற்ற ம்ஆ பா ம் லைல ம தம் என்ற நிலங்களி ண்டாகும் ெபா
ம்; பிற ம் ேவ நாட் ப் ெபா ள்க மாகிய; வளம் பல நிகழ் த ம் - வளம் பல ம் ெபறப்ப ம்;
நனந்தைல நன்னாட் - அகன்ற நலல நாட்
ள்ள; விழ அ
அறியா இைடயறாத விழாக்கைளச் ெசய் ம்; ழ இமிழ்
ர் - ழ
ழஙகும்
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ர்களில்; ெகா நிழற் பட்ட - பலவைகக் ெகா களின் நிழ ேல யி க்கும்;
ெபான் ைட நியமத் - ெபான்ைன மிக ைடய கைட திகளிேல; சீர் ெப க
மகிழ் இயம் ம் ரசின்-சிறப் ப்ெபற்ற ெவற்றி ம் ெகாைட ம் ெதாிவிக்கும் ரசு
ழங்கும்; வயவர் வ மிக்க ரர்க க்கு; ேவந்ேத-அரேச; பாிசிலர் ெவ க்ைகபாிசில ைடய ெசல்வமா ள்ேளாேன; தார் அணிந் -மாைல யணிந் ; எழி யஉயர்ந்த; ெதா சிைத ம ப்பின்- ண் ெகட்ட ேகாட் ைன ைடய; ேபார்வல் யாைனேபாாில் வல்ல யாைனகைள ைடய; ேசரலாத-ெந ஞ்ேசரலாதேன எநானிலத் ப் ப ம் ெபா ளைனத் ம் கூற ற் க் கடலால் ெநய்த ம், கல்லால்
குறிஞ்சி ம் கூறினைமயின் ஏைன ல்ைல ம தங்கைள "யாற்ற ம்" என்றதனாற்
ெபறைவத்தார். இைவ யைனத் ம் தன் னாட் ற் ப வனவாத ன்,
ேவ நா களி
ந் வந்தி ப்பனவற்ைறப் "பிற ம்" என்றதனால்
தழீஇக்ெகாண்டார். கட ளர்க்கு விழா ம் மக்கட்குத் தி ண விழா ம் இைடயறா
நிகழ்த ன், "விழவ பறியா ழ மிழ்
ர்" என்றா◌். ெபான் ம் ெபா
ம்
நிைறந்தி த்த லால் "ெபான் ைட நியமத் " என்றார்; "தி
ற் றி ந்த தீ தீர்
நியமம்" (
கு.70) என் நக்கீரனார் கூ தல் காண்க. இக் கைடத் ெத க்களில்
ெவற்றி குறித் ம், விழாக்குறித் ம் கள், ஊன் த யன விற்ப குறித் ம் பல்வைகக்
ெகா கள் எ க்கப்ப வ உணர்த் வார், "ெகா நிழற்பட்ட நியமத் " என்றார்;
"ஓ க்கண் டன்ன வி ெப நியமத் ச், சாறயர்ந் ெத த்த உ வப் பல்ெகா ,
ேவ பல் ெபயர வாெரயில் ெகாளக்ெகாள, நாேடா ெற த்த நலம்ெப
ைனெகா ,
கழ்ெசய் ெத த்த விறல்சால் நன்ெகா , கள்ளின் களிநவில் ெகா ெயா நன்பல,
பல்ேவ கு உக்ெகா பதாைக நிைலஇப், ெப வைர ம ங்கின் அ வியின் டங்க"
(ம ைர 365-74) என் பிற ம் கூ தல் காண்க. ரர் தாம் ேபாாிேல ெபற்ற
ெவற்றி ம், ஆங்குப் ெபற்ற ெபா ைள இரவலர்க்கு வழங்கும் ெகாைட ம்
ெதாிவிப்பாராய் ரசு ழக்குத ன், "சீர்ெப க மகிழ் இயம் ம் ரசின் வயவர்"
என்றார். இனிப் பைழய ைரகாரர், "சீர்ெப க மகிழ் இயம் ம் ரசின் வயவ
ெரன்ற , ெவற்றிப் கழ்ெபற்ற மிக்க மகிழ்ச்சியாேன ஒ க்கின்ற ரசிைன ைடய
ர ெரன்றவா" ெறன்பர். க மகிழ், ெவற்றி குறி் க் ெகாைட வழங்கும்
ஆரவாரத்ேதா கூ ய ெப ஞ் சிறப் ; விழா மாம். வயவர்க்கு ேவண் ஞ்
சிறப்பளித் நன்கு ஓம் வதனால, "வயவர் ேவந்ேத" என்றார். பாிசிலர்க்குப்
ெப ஞ்ெசல்வம் நல்கி இன்
த் வ பற்றிப் "பாிசிலர் ெவ க்ைக" ெயன்றார். எழில்,
உயர்ச்சி. "அம்பகட் ெடழி ய ெசம்ெபாறி யாகத் " ( றம்.68) என் ழிப்ேபால. ஈண்
எழி ய என்பதற்கு, அழகிய என்
ற நா ற் ைரகாரர் கூ வர். உயர்ச்சி
ெயன்பேத சிறப் ைடத்தாத லறிக.பைகவர் மதிற்கதவிைனக் குத்திப் பிளத்தலால் ண்
சிைதந்
னி ம கிய ேகாட் ைன ைடைமயால், "ெதா சிைத ம ப்பின் ேபார்வல்
யாைன" என்றார்; க மதிற் கதவம் பாய்த ன் ெதா பிளந் , தி க ம கிய
மண்ைணெவண் ேகாட் ச் சி கண் யாைன" (அகம்.24) என ஆ ர் லங்கிழார்
ஓ தல் காண்க.
24-34 நீவாழியர்................ம ண்டெனன்
உைர: ெவய் ற அறியா நந்திய வாழ்க்ைக - பைக த யவற்றால் மனம்
ன்
வதின்றிப் பல நல ம் ெப கிய வாழ்க்ைகயிைன ம்; ஒன் ெமாழிந்
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அடங்கிய ெகாள்ைக - உண்ைமேய ைரத் ப் லைனந் மடங்கிய
ஒ க்கத்திைன ம்; நிைரய ெமாாீஇய ேவட்ைக - நிரய ெமய்தாவைகயால் நல்விைன
ெசய் நீங்கிய அறேவட்ைக
ைடய; ைரேயார் - ெபாிேயார்; ெசய்த - தாம் ெசய் ம்
நல்லறங்கைளேய; ேமவல் அமர்ந்த சுற்ற ேமா - தா ம் வி ம்பிச்ெசய்
சூழ்ந்தி க்கும் சுற்றத்தா டன்; பதி பிைழப்பறியா - வாழ்பதி யி க்கும் குற்றமறி
யா ; ய்ததல் எய்தி - கர்தற்குாியவற்ைற இனி
கர்ந் ; ேமயினர் உைற ம் வி ம்பி வா ம்; பலர் கழ் பண்பின் நீ- பல ம் க ம் பண்பிைன ைடய நீ;
றந்த த ன் - காத் ேதாம் தலால்; ேநாய் இகந் ஒாீஇய - ேநாய் சிறி மின்றாகிய;
யாணர் நன்னா ம் வ வாயிைன ைடய நல்ல நாட்ைட ம்; உண் உைர
மாறிய மழைல நாவின் - உண்ணத் தகுவனவற்ைற நிரம்ப ண்டதனால் நாத்த த் க்
குழ ம் மழைல நாவினால்; ெமன்ெசாற் கலப் ைபயர் - ெமல் ய ெசாற்கைள வழங்கும்
யாழ் த ய க விகைளப் ெபய்த ைபயிைன ைடய இயவர்; இவ் லகத் ேதார்க்கு நீ
வாழியர் என - இவ் லகத்ேதார் ெபா ட் நீ வாழ்வாயாக என் ; தி ந் ெதாைட
வாழ்த்த - குற்றமில்லாத யாழிைசத் வாழ்த்த; கண் - என் இ கண்களா ம் கண் ;
மதி ம ண்டெனன் - மதிமயங்கிப் ேபாயிேனன் எவாழ்க்ைகயிைன ம், ெகாள்ைகயிைன ம், ேவட்ைகயிைன ம் உைடய ைரேயார்,
சுற்றெமா , பதிபிைழப் பறியா , ய்த்தல் எய்தி, உைற ம் நா , நீ றந்த த ன்,
ஒாீஇய நன்னா என இையத் , இந்நாட் ைன, கலப் ைபயர் தி ந் ெதாைட
வாழ்த்தக் கண் மதிம ண்டெனன் என
க்க. இவன் வாழ் உயர்ந்ேதார்
தாழ்ந்ேதார் ெசல்வர் இரவலர் த ய பலர்க்கும் நலம் பயத்த ன், "நீ வாழியர்
இவ் லகத் ேதார்க்கு என" இயவர் வாழ்த்தின ெரன வறிக., உண்ணத்தகுவன வாவன
ேசா ம், ஊ ம், கள்
தலாயின. உண்டதன் பயனாக உைர குழ த ன், ஈண் க்
கள்ேள சிறப்பாகக் ெகாள்ளப்ப ம்; "உண் மகிழ் தட்ட மழைல நாவின், பழஞ்
ெச க்காளர் தழங்கு குரல்" (ம ைரக். 668-9) என் மாங்கு ம தனார் கூ தல்
காண்க. கலப்ைப, யாழ் த ய இைசக்க விகைள யிட் ைவக்கும் ைப; "காவி ெனங்
கலேன சு க்கிெனங் கலப்ைப" ( றம் 206) என வ தல் காண்க; "வாங்கு தைகத்த
கலப்ைபயர்"(பதிற். 23) எனப் பிறாண் ம் வ ம். ெதாைட, யாழ் நரம் ; "ேதஎந்தீந்
ெதாைடச் சீறியாழ்ப் பாண" ( றம்70) என்றாற் ேபால; ஈண் ஆகுெபயராய் யாழ்ேமல
தாயிற் . பைக, பசி, பிணி த யவற்றால் வாழ்ேவார் ன்
த ன்ைம ேதான்ற,
"ெவய் ற வறியா நந்திய வாழ்க்ைக" ெயன்றார். நந் தல், ெப குதல்.
இனி, இவன் நாட் ல் ெபாிேயார் ேமயினர் உைறதற்குக் காரணங் கூ வார்,
அவர்தம் வாழ்க்ைக ம் ெகாள்ைக ம் ேவட்ைக ம் விதந் ேதாதினார். ெவய் றைவப்
பயக்கும் பைக யச்சம் வ ைமத் ன்பங் கள் எஞ்ஞான் ம் இலவாத ன், அவர்
அவற்ைற யறிந்தில ெரன்பார் "ெவய் ற வறியா " என் ம், எனேவ அவர் அறிந்தன
இம்ைமயிற் கழ் பயக்கும் ெமய்ம்ைம ம், ம ைமயில் இன்பம் பயக்கும் அற
ணர் ேம ெயன்பார், "ஒன் ெமாழிந் தடங்கிய ெகாள்ைக" ெயன் ம், "நிைரயம்
ஒாீஇய ேவட்ைக" ெயன் ம் கூறினார். "ெபாய்யாைம யன்ன கழில்ைல" (குறள் 296)
என்றதனால் ஒன் ெமாழிதல் கழ் பயக்குமாறறிக. அடங்கிய ெகாள்ைக
ைடயார்க்கு இவ் லக வின்பத் தில் ேவட்ைக யின்ைமயின், உயர்நிைல லகத்
இன்ப ேவட்ைக ம் அதற்குாிய தவெவா க்க ம் அவர்பால் உளவாதல் கண் ,
"அடங்கிய ெகாள்ைக" ம், "நிைரய ெமாாீஇய ேவட்ைக" ம் உைடேயா ெரனச்
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சிறப்பித்தார் என வறிக. ெகாள்ைக, ஒ க்கம்; "குலஞ்சு ம் ெகாள்ைக பிைழப்பின்"
(குறள் 1019) என் சான்ேறார் கூ தல் காண்க. இனி, அவர் வா ம் இயல் கூ வார்
அவ ைடய சுற்றத்தார் அவர் ெசய்த வற்ைறேய தா ம் வி ம்பிச் ெசய் , அச்
ெசய்விைனக்கண் சிறந்த இன்ப ம் க ம் எய் தலால் அவர்பால் அயரா அன் ற் ச்
சூழ்ந் தி ந்தன ெரன்றற்கு, "ெசய்த ேமவ லமர்ந்த சுற்றெமா " என்றார். ெசய்தன
என்ப ெசய்த என அன்ெபறா நின்ற . "ெசய்த ேமவ லமர்ந்த சுற்றேமா" ெடன்ற ,
மாண்டெவன் மைனவிெயா மக்க ம் நிரம்பினர், யான்கண் டைனயெரன்
னிைளய ம்" என்பைத ம், "ஒன் ெமாழிந் தடங்கிய ெகாள்ைக" யிைன ைடய
ெபாிேயா ெரன்ற , "ஆன் றவிந் தடங்கிய ெகாள்ைகச் சான்ேறார்" என்பைத ம்,
"பதிபிைழப் பறியா ேமயின ைற ம்" என்ற , "ேவந்த ம் அல்லைவ ெசய்யான்
காக்கும்" ( ற 191) என்பைத ம் சுட் நிற்ப காண்க. பைக, பசி, பிணி த ய
காரணங்களால் மக்கள் தாம் வா ம் நாட்ைடவிட் ேவ நா கட்குச் ெசல் ம் பண் ,
அவர்தம் நாட் ற்குக் குற்றமாத ன், அத்தைகய குற்றம் இச் ேசரலாத ேனாம் ம்
நாட் டத்ேத யின்ைமயின், "பதிபிைழப் பறியா
ய்த்த ெலய்தி" ெயன்றார்.
"பதிெய வறியாப் பழங்கு " (சிலப் 1:15) என் அ க ம் கூ தல் காண்க.
"நாெடன்ப நாடா வளத்தன" என்ற ம் இக்க த்ேத பற்றியெதன அறிக. பதிெய
வறியாைம உயர்கு க்குப் பண்பாத ன், எ தைலக் குற்றமாக்கி, ஈண் ஆசிாியர்,
"பதி பிைழப் " என்றாெரன வறிக. பதிெய வறியாைமக்கு ஏ
ய்ப்பன யாைவ ம்
குைறவின்றிப் ெப வதாத ன், அதைனத் " ய்த்த ெலய்தி" ெயன் குறித்தார்.
பைகவர் நாட்ைட ம் நின் ைடய யாணர் நன்னாட்ைட ம் கண்ட ேபா ,
அப்பைகவர் அறியாைம காரணமாக அவர் நாெடய்திய சி ைம ம், நீ றந்த தலால்
ேநாயிகந் ெதாாீஇய நின்னாட் ன் ெப ைம ம் ஆக்க ம் எனக்குப் ெப வியப் ப்
பயந்தன ெவன்பார் "மதிம ண்டெனன்" எனறார். இஃ இ நாட் டத் ம் கண்ட
சி ைம ெப ைம ெபா ளாகப் பிறந்த ம ட்ைக. "
ைம ெப ைம சி ைம யாக்க
ெமா , மதிைம சாலா ம ட்ைக நான்ேக" (ெதால்.ெமய். 7) என் ஆசிாியர் கூ தல்
காண்க."நீ வாழியர் இவ் லகத் ேதார்க்ெகனத் தி ந் ெதாைட வாழ்த்த என
த் ,
இவ் லகத்ேதார் ஓக்கத்தின் ெபா ட் நீ வாழ்வாயாக ெவனச் ெசால த் தி ந்திய
நரப் த் ெதாைட யிைன ைடய யாெழா வாழ்த்த ெவன உைரக்க" என் ம், "ெசய்த
ேமவ லமர்ந்த சுற்ற ெமன்ற , சுற்றத் தைலவர் ெசய்த காாியங்கைளப் பின் சிைதயா
தாம் அவற்ைற ேம தைல ைடய அத் தைலவெரா மனம் ெபா ந்தின சுற்ற
ெமன்றவா" ெறன் ம் பைழய ைரகாரர் கூ வர்
35-40 மண்

ைட.........நயந்ேத

உைர: மண் ைட ஞாலத் மன் யிர்க்கு-மண் ல கத்தில் வா ம் நிைலெபற்ற
உயிர்கட்கு; எஞ்சா ஈத் -குைற வறக் ெகா த் ; ைக தண்டா-ைக ேயாய்த ல்லாத;
ைகக ந் ப்பின்-ெகாைட ம் மிக்க வன்ைம
ைடைமயால்; ைர வயின்
ைரவயின்-அறி ஒ க்கங்களால் உயர்ந்த கு கட்கு; ெபாிய நல்கி-ெப ைம ைடய
ெபா ள்கைள வழங்கி; ஏமமாகிய சீ்ர் ெக விழவின்- இன்பம் த ம் சிறப்ேபா
ெபா ந்திய விழாவிைன ைடய; ெந ேயான் அன்ன-தி மாைலப் ேபான்ற; நல் இைச
ஒ யா-நல்ல கழ் குன்றாத; ைமந்த-வ யிைன ைடேயாய்; நின் பண் பல நயந் -
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நின் ைடய பல்வைகப் பண் கைள ம் காண வி ம்பிேய ேமற்கூறிய இ
நா கைள ம் கண் மதிம ண்ேடன் எ- .
மண், மண்ண . மண்ண
ெசறிந்தி த்தல்பற்றி, "மண் ைட ஞால ெமன்ப
வழக்கு; "மண் ணிந்த நில ம்" ( றம்.2) என் பிற ம் கூ ப. எஞ்சா ஈத்
என்பதற்குத் தனக்ெகன ஒன் ம் க தா அைனத்ைத ம் ஈத் என் ம் கூ வர்.
எப்ேபா ம் ஈதல் ேதான்றக் " ைகதண்டா" என்றார். ைக, ெகாைட. ைகக்கு ஈைகேய
ப்பா ெமன்றற்குக் "ைகக ந் ப்பின்" என்றார். ைர,உயர் கு கள். அறி
ஒ க்கங்களால் உயர்ந்த கு மக்கைள ஓம் தல அரசியலாத ன், அவைரப் ேப ம்
ெசயைல, " ைரவயிற் ைரவயிற் ெபாிய நல்கி" என்றார். " ைரவயிற் ைரவயிற்
ெபாிய நல்கி ெயன்ற ,உயர்ந்த ேதவாலய ள்ள இடங்களிேல உயர்ந்த ஆபரணம்
உள்ளிட்டவற்ைறக் ெகா த் " என்றவா ெறன்பர் பைழய ைரகாரர். ெந ேயான்,
தி மால். "உைரசால் சிறப்பின் ெந ேயான்" (சிலப். 22:60) என வ தல் காண்க.
காத்தலால் உண்டாகும் கைழக் கட் ைரத் த ன், தி மாைல வமித்தார். " கெழாத்
தீேய இக க ர நைன" ( றம்.56) என் சான்ேறார் கூ தல் காண்க. பண் , அவரவர்
தகுதி யறிந் ெதா கும் நலம்.
: நின் பைகவர் நா ம் கண் வந்ேதன்; அ ேவயன்றி, ேவந்ேத, ெவ க்ைக,
ேசரலாத, நீ றந்த த ன் ேநாயிகந் ெதாாீஇய நின் நா ம் கண் மதிம ண்ேடன்;
இைவ யிரண் ம் காணேவண் ன காரணம் யாெதனின், ைமந்த நின் பண்
பலவற்ைற ம் காண நயந்த நயப்பாகும் என
ெசய்க. இதனால் அவன் ெவன்றிச்
சிறப் ம் தன் நா காத்தற்சிறப் ம் உடன் கூறியவாறாயிற் .
-----------2.6. கி ன் பாயல்
16
ேகா றழ்ந் ெத த்த ெகா ங்க ணிஞ்சி
நா கண் டன்ன கைண ஞ்சு விலங்கல்
ஞ்சு மரக்குழாந் வன்றிப் னிற் மகள்
ணா ைவயவி க்கிய மதில
நல்ெலழி ென ம் த
க்கிக் ெகால்
ஏன மாகிய ைன ாி ம ப்பின்
கடாஅம் வார்ந் க ஞ்சினம் ெபாத்தி
மரங்ெகான் மழகளி
ழங்கும் பாசைற
நீ ைன யாக ற் காண்குவந் திசிேன
ஆறிய கற்பி னடங்கிய சாயல்
ஊ
மினிய கூ மின்னைக
அமிர் ெபாதி வர்வா யமர்த்த ேநாக்கிற்
சுடர் த லைசநைட ள்ள
ாியள்
பாய ய் ேமா ேதான்ற றாவின்
தி மணி ெபா த திகழ்வி பசும்ெபான்
வயங்குகதிர் வயிரேமா றழ்ந்
ண் சுடர்வர
எ
ெகழீஇய தி ெஞம ரகலத் ப்
ைரேயா ண்கட் யி ன் பாயல்
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பா ம் ெகாளா ம் வல்ேலாய்நின்
சாயன் மார் நனியைலத் தன்ேற.
ைற: ெசந்
வண்ணம்: ஒ
க்கு: ெசந்
ெபயர்: யி

20

ைறப்பாடாண் பாட் .
குவண்ணம்
க்கு
ன் பாயல்

1-9 ேகா ...............வந்திசிேன
உைர: ேகா உறழ்ந் எ த்த-மைலச் சிகரங்க டன் மாறாட எ த்த; ெகா ங்கண்
இஞ்சி-வைளந்த இடத்ைத ைடய ற மதி ம்;நா கண் டன்ன-அகன்ற நாட்ைடக்
கண்டாற் ேபாலப் ேபாிடத்ைத அகத்ேத ெகாண்ட; கைண ஞ்சு விலங்கல்அம் க்கட் கள் ெபா ந்திய இைட மதி ம்; ஞ்சு மரக்குழாம் வன்றி-கதவிடத்ேத
கிடக்கும் கைணயமரங்கள் பல ெசறிந் ; னிற் மகள் ணா ஐயவி- இளமகள்
அைரத் ப் சிக் ெகாள் ம் ஐயவியாகிய ெவண் சி க கல்லாத ஐயவித் லா
மரங்கள்; க்கிய மதில-நாலவிடப்பட்ட மதி
ைடய; நல் எழில் ெந ம் த -நல்ல
அழகிய ெந ய கத கைள;
க்கிக் ெகால்
-தாக்கிச் சிைதத்தலால்; ைன ாி
ம ப் பின்- னி ாிந் கு கிய ம ப்பிைன ைடயவாதலால்;ஏனம் ஆகியபன்றிையப் ேபாலத் ேதான் ம்; கடாஅம் வார்ந் - மதம் ெசாாிந் ; க ம் சினம்
ெபாத்தி-மிக்க சினம் ெகாண் ; மரம் ெகால்-கைணயமரம் காவல்மரம் த யவற்ைற
யழிக்கும்; மழ களி
ழங்கும் பாசைற-இளங் களி கள் பிளி ம் பாசைறக்கண்ேண;
நீ ைன யாக ன்-ெந
தங்கிவிட்டா யாத ன்; காண்கு வந்திசின்-நின்ைனக்
காண்டற்கு வந்ேதன் எேகா , மைல ச்சி, மைல ள்ள விடத்ேத அம்மைலேய அரணாத ன்,
அஃதில்லாதவிடத் மைலயி ம் உயர்ச்சி ம் திண்ைம
ைடத்தாக ெவ த்த அரண்
என்றற்கு "ேகா றழ்ந் ெத த்த" என் ம், அ
ம் வைளந் வைளந் கிடத்த ன்,
"ெகா ங்கண் இஞ்சி" ெயன் ம் கூறினார். "ேகா றழ்ந் ெத த்த ெகா ங்கண்
இஞ்சிெயன்ற , மைல ள்ள இடங்களிேல அம்மைலதாேன மதிலாக ம்,
மைலயில்லாத இடங் களில் மதிேல யரணாக ம் இவ்வா மைலேயா மாறாட
எ த்த வைளந்த இடத்ைத ைடய றமதில்" என்பர் பைழய ைரகாரர்.; அவேர
"ேகா
ரந் ெத த்த" என்ற பாடெமான் உளதாதல் கண் , "ேகா
ரந் ெத த்த
என்ப பாடமாயின், மதி ல்லாத இடங்கைள மைல காவலாய்ப் ரக்க எ த்த" என்
உைரக்க எனபர். ெகா ைம, வைள . கண், இடம். உறழ்ந் , உறழ ெவனத் திாிக்க.
அைடமதிற்பட்டவழி அகத் ேதார் யாெதா குைற மின்றித் தமக்கு ேவண் வன
அைமத் ம் விைளத் ம் ேகாடற்குாிய இடப்பரப் ேவண் யி த்த ன்,"நா கண்
டன்ன விலங்கல்" என் ம் றத்தார் அ காவா த த்தற்குாிய கைண த ய
பைட ம் எந்திரப் ெபாறிக ம் ெபா ந்தியி ப்ப ேதான்ற "கைண ஞ்சு விலங்கல்"
என் ம், றமதிைலக் கடந் ேபாத வார்க்குக் கு க்ேக மைலேபால் நிற்ற ன்,
"விலங்கல்" என் ம் கூறினார். ஆசிாியர் தி வள் வனா ம், "சி காப்பிற்
ேபாிடத்ததாகி
பைக க்க மழிப்ப தரண்" என் ம், "ெகாளற்காிதாய்க் ெகாண்ட
கூழ்த்தாகி அகத்தார், நிைலக்ெகளிதாம் நீர தரண்" (குறள்744,745) என் ம் கூ தல்
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காண்க. "நா கண் டன்ன கைண ஞ்சு விலங்கல் என்ற , ெந நாட்பட
அைடமதிற்பட்ட காலத்ேத வைளத் க் ேகாடற்கு வய ம் குள ம் உளவாகச்
சைமத் ைவத்தைமயால் கண்டார்க்கு நா கண்டாற்ேபான்ற அப் க்கட் கள் தங்கும்
மைலேபான்ற இைடமதில்" என் ம், "இனி, இைடயில் விலங்க ெலன்றதைன மாற்றார்
பைடைய விலங்குதைல ைடய என்றாக்கி, ன்னின்ற ெகா ங்கண் இஞ்சி ெயன்ற
ெதான் ேம மதிலதாக, ஐயவி க்கிய மதி ெலன்றதைன ஆகுெபயரான் ஊர்க்குப்
ெபயராக்கி நா கண்டன்ன ர் என மாறி ைரப்பா
ளர்" என் ம் பைழய ைர
கூ கிற . மாறி ைரப்பவர் கூற் ப்ப , இப் பகுதி "ேகா றழ்ந் ெத த்த ெகா ங்கண்
இஞ்சி, கைண ஞ்சு விலங்கல், ஞ்சு மரக்குழாம் வன்றிப் னிற் மகள் ணா
ஐயவி க்கிய, நா கண் டன்ன மதில நல்ெலழில் ெந ம் த
க்கிக் ெகால்
"
என வ ம். இதன் ெபா ள் மைலெயா மாறாட ெவ த்த வைளந்த இடத்ைத ைடய
மதில்கைள ம், கைணமரங்ெகாண் மாற்றாைர விலங்குதைல ைடய,
அப் க்கூ கள் நிைறந்த, இளமகளிர் ணாத ஐயவித் லாம் ெதாங்கவிடப்பட்ட
மதிற்கத கைள
ைடய, நா கண்டாற்ேபான்ற ஊர்களி ைடய நல்ல உயர்ந்த
ெந ய கத கைளத் தாக்கி என வ ம். மதில் வாயிற் கத களில் ேசர நாட்
க்கும்
கைணய மரங்களின் பன்ைம குறித் , " ஞ்சுமரக் குழாம்" என்றார். வன்றி ெயன் ம்
விைனெயச்சம் மதில ெவன் ழி மதி டத்தவாகிய ெவன விாி ம் ஆக்க விைன
ெகாண்ட . னிற் மகள் ணா ைவயவி ெயன்ற , ெவளிப் பைடயாய் ஐயவித்
லாம் என் ம் ெபாறிையக் குறித் நின்ற . "ஐயவி யப்பிய ெநய்யணி ச்சி"
(
கு ) என்பவாக ன், " னிற் மகள் ணா ைவயவி" எனச் சிறப்பித்தார். உயாிய
மணிகள் இைழத்த ெந
யர்ந்த கத ெவன்றற்கு "எழில் ெந ம் த " என்றார்.
இத் ைண வ ய கதவிைனத் தாக்கி ம ப்
ாித ன் வ வின் சி ைம, நீளம்
த யவற்றால் பன்றி ம ப்ைப நிகர்த்தல் ெகாண் , "
க்கிக் ெகால்
ஏனமாகிய" என் ம், அங்ஙன மாதற்கு நாணா மறஞ் ெச க்கிச் சினம் மிகுந் ஏைன
மரங்கைளச் சா◌்ய்த்த ன், "மழகளி " என் ம், ெப ங்குர ெல த் ப் பிளி தலால்
" ழங்கும்" என் ம் கூறினார். விைன
த் இன்ன ப வத்ேத வ வெலனத் தன்
மைன விக்குக் குறித்த ப வம் வந் ம் மீள றா பாசைறக்கண்ேண தங்கினா
னாத ன், ேசரலாதைன, "நீ ைனயாக ன் காண்கு வந்திசின்" என்றார். காண்கு,
தன்ைம விைன ற் . இ வந்திசி ெனன் ம் விைனெகாண்
ந்த . "அவற் ள்,
ெசய்ெகன் கிளவி, விைனெயா
யி ம், அவ்வியல் திாியா ெதன்மனார் லவர்"
(ெதால். ெசால். 204) என்ப விதி.
10-13. ஆறிய.............உாியள்
உைர: ஆறிய கற்பின்-ஆறிய கற் ம்; அடங்கிய சாயல்- அடக்கம் ெபா ந்திய
ெமன்ைம ம்; ஊ
ம் இனிய கூ ம் இன் நைக - ஊடற்காலத் ம் இன்ெமாழிேய
பக ம் இனிய
வ ம்; அமிர் ெபாதி வர்வாய் - அ தம் நிரம்பிய சிவந்த வா ம்;
அமர்த்த ேநாக்கின் - அமர்த்த கண்கைள ம்; சுடர் தல் - ஒளி விளங்கும் ெநற்றி ம்;
அைச நைட - அைசந்த நைட
ைடய நின் ேதவி; உள்ள ம் உாியள் - நின்ைன
நிைனத் வ ந் தற்கும் உாியளாவாள் எ- .
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சீ தற்குாிய காரண ள்வழி ம் சீற்ற றா தணிந்ெதா கும் அறக் கற் ைடயா
ெளன்றற்கு, "ஆறிய கற்பின்" என் ம், ெமன்ைம ம் அடக்கத்தாற் சிறப்
த ன்,
"அடங்கிய சாயல்" என் ம் கூறினார். அடக்க மில்வழி, ெமன்ைம, வன்ைமயாகிச் சீறிய
கற்பாதற் ேக வா ெமன்ப க த் . ஊடற்காலத்ேத றத்ேத ெவம்ைம ம் அகத்ேத
தண்ைம
ைடய ெசாற்கேள ெமாழிபவாயி ம், நின் ேதவிபால் அக் காலத்ேத
அைவ யி பா ம் இனிைமப் பண்ேப ைடயவாம் என்பார், "ஊ
ம் இனிய கூ ம்
இன்னைக" ெயன்றார். வர்வாயின் வாெலயி
ம் நீர் அமிழ் ேபால் மகிழ்ெசய்வ
ெதன்றற்கு "அமிர் ெபாதி வர்வாய்" என் ம், உள்ளத் ேவட்ைகைய ஒளிப்பின்றிக்
காட் வன ெவன்றற்கு, "அமர்த்த கண்" என் ம், அழிவில் கூட்டத் அயரா வின்பம்
ெசறிதலால் "சுடர் தல்" என் ம், ங்ெகாம் நைட கற்ப ெதன நடக்கும் அழகு
ேதான்ற, "அைச நைட" ெயன் ம் கூறினார். பிற ம், "அடங்கிய ெகாள்ைக, ஆறிய
கற்பின் ேதறிய நல் ைச, வண் டார் கூந்தல்" (பதிற். 90) என்ப காண்க. விைனேய
ஆடவர்க் குயிராத ன், அவர் அதன்ேமற் ெசன்றவழி, அவர் ெதளித் ச் ெசல் ம்
ெசால்ைலத் ேதறியி த்தல் தனக்குாிய அறமாயி ம், அவைர நிைனத்தற் குாிய
குறிப் த் ேதான்றியவழி, "ேவந் பைக தணிக யாண் பல நந் க" (ஐங். 6)
என்றாற்ேபால ேவட்ட ெநஞ்சினளாதேலயன்றி, குறித்த ப வம் கழியப் பிாிந்த
கணவன் வாரா நீட் ப்பின் வ ந் தற்கும் உாியளாம் என் ம் இைய பற்றி,
"உள்ள ம் உாியள்" என்றார். இனி, "உள்ள ம் உாிய ெளன்ற , யான் குறித்த
நாளள ம் ஆற்றியி க்கெவன்ற நின் ேனவல் ண் நின்ைன ள்ளாதி த்தேல
யன்றி நீ குறித்த நா க்கு ேமேல நீட் த்தாயாக ன் நின்ைன நிைனத் வ ந் த ம்
உாியள்" என்பர் பைழய ைரகாரர்.
14-20. பாயல்......யைலத்தன்ேற
உைர: ேதான்றல் - ேசரர் கு த் ேதான்றேல; தி மணி ெபா த - அழகிய மணிகள்
இைழத்த; தாவின் திகழ்வி பசும்ெபான் ண் - ஒட்டற் விளங்கும் பசிய
ெபான்னாலாகிய ணாரம்; வயங்கு கதிர் வயிரெமா - விளங்குகின்ற கதிர்கைள
ைடய வயிர மணிக டன்; உறழ்ந் - மா பட் ; சுடர் வர - ஒளிவிட் விளங்க;
ைரேயார் - கற்பால் உயர்ந்த நின் காதல் மகளிர்; எ
ெகழீஇய தி ெஞமர்
அகலத் - அரசர் எ வர்
ப்ெபான்னாற் ெசய்த ஆர மணிந்த தி
ற்றி ந்த விாிந்த
நின் மார்பாகிய; உண்கண் யில் இன் பாயல் - ைம தீட் ய கண்கள்
உறங்குதற்கினிநய பாய டத்ைத; பா ம் - விைனேமற் ெசல் மிடத் நீக்குத ம்;
ெகாளா ம் - மைனவயின் இ க்குங்காலத் நீக்கா ேகாட ம்; வல்ேலாய் வல்லவேன; நின் சாயல் மார் - நின ெமன்ைமயைமந்த மார் ; நனி அைலத்தன் அவள உள்ளத்ைத வ த் கின்ற தாதலால்; பாயல் உய் ேமா - ப க்ைகக்கண்
கிடந் வ ந் ம் வ த்தத்தி னின் ம் உய்வாேளா; உய்யாளாதலால் விைரந் ெசன்
அைடக எ- .
ேதான்றல், வல்ேலாய், அைசநைட (13) நின் மார் நனி யைலத் தன்றாதலால் பாயல்
உய் ேமா என இையக்க. பசும்ெபான் ண் வயிர ெமா உறழ்ந் சுடர் வர அகலத் ப்
ெப ம் பாயல் என இைய ம். தி மணி, மாணிக்கமணி. தி மணியிைழத்த
ெபாற்
ம் வயிரமாைல ம் ஒன் க்ெகான் மா பட் ஒளி ெசய்தலால், "தி மணி
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ெபா த திகழ்வி பசும்ெபாற் ண்வயங்கு கதிர் வயிரெமா
என்றார். இவ் வணிகைள மகளிர்க் ேகற் க.

உறழ்ந்

சுடர்வர"

இனிப் பைழய ைரகாரர், மணியிைன ம் வயிரத்ைத ம் ெபாற்
க்ேக
ஏற்றி, ”தாவின் தி மணி ெபா த திகழ்வி பசும்ெபான் என்ற ,
வ யில்ைலயானப யாேல அழகிய மணிகேளா ெபா த ஒளிவி கின்ற பசும்ெபான்
என்றவா " என் ம், " ண் பசும்ெபான் வயிரெமா உறழ்ந் சுடர்வர ெவனக் கூட் ,
ணான பசும்ெபான் தன்னிைட ய த்தின வயிரங்கெளா மா பட் விளங்க என
ைரக்க" என் ம் கூ வர்.
பசும்ெபான்ைனத் தாவின் திகழ்வி பசும்ெபான்ெனனச் சிறப் பித்த , அ
மணிகேளா ெபாரத்தக்க ஒளிெப தற் ெகன்பார், "ஈண் த் தா ெவன்ற
வ ;ெபான் க்கு வ யாவ உர ைடைம; இன்ெறன்பதைன இன்றாக ெவனத்
திாித் இன்றாைகயா ெலனக் ெகாள்க என்ற ,ஒளிைய ைடய மணிகேளா
ெபாரவற்றாம்ப ஒட் டற்ற ஒளிைய ைடய பசும்ெபான் என்றவா " என்பர்
பைழய ைர காரர். ெபான், தன் வ யிழந் ெமன்ைம ெயய்தியவழி ெம குற் ,
ஒளிெப கும் நலம் உைடைமபற்றி, "ஓட்டற்ற ஒளிைய ைடய ெபான்" ெனன்
உைரத்தா ெரன வறிக. ஓட்டற்ற ெபான் நன்றாதைல, "தாவில் நன்ெபான்" (அகம். 212)
என் சான்ேறார் கூ தல் காண்க.
உாிைம மகளிர் பலராதல்பற்றி, " ைரேயார்" எனப் பன்ைமயாற் கூறினார். ைர,
உயர்ச்சி; அஃதாவ கற்பா ளதாகும் சிறப் . ெஞமர்தல், விாிதல். "இலம்ப
லவர்
ஏற்றைக ெஞமரப்,ெபாலஞ் ெசாாி வ தி" (பாி 10) என் சான்ேறார் கூ தல் காண்க.
காமக்கலப்பிற் களிக்கும் மகளிர் தம் கணவன விாிந்த மார்பின் கட் கிடந்
உறங்குவைதப் ெபாி ம் வி ம் வராத ன், "அகலத் உண்கண் யி ன் பாயல்"
என்றார். "நாடன் மலர்ந்த மார்பிற் பாயல், ஞ்சிய ெவய்யள்" (ஐங் 205) என்
சான்ேறார் கூ மாற்றா லறிக.
விைனேமற்ெசல மிடத் மகளிைர டன்ெகாண் ேசறல் மர பன்ைமயின்,
அக்காைலயில் அவர்பாற் ெசன்ற உள்ளத்ைத அாிதின் மீட் ேமற்ேகாண்ட
விைனேமற் ெச த்தேவண் யி த்தல்பற்றி ம், விைன
த் ப் ேபாந்தவழி,
ேமற்ெசய் விைனக்கண் உள்ளம் ெசன்ற வழி ம் அம் மகளிர்க்குக் கூட்டம்
இைடயறவின்றி ெயய்த நல்கும் இயல் பற்றி ம், "பா ம் ெகாளா ம் வல்ேலாய்"
என்றார். "இனித் தன் சாயல் மார்பிற் பாயல் மாற்றி....ெசல் ம் என் ம்" (அகம் 210)
என் பிற ம் கூறினார். பைழய ைரகாரர்க்கும் இ ேவ க த்தாதைல, "பா ம,
ெகாளா ம் வல்ேலாய் என்ற , அவ்வகலப் பாயைல ேவற் ப் லத் விைனயில்வழி
நின்மகளிர்க்கு கரக் ெகா த் தற்கு நின்னிடத் நின் பகுத்தைல ம், விைன ள்வழி
அம் மகளிர் பால் நின் ம் வாங்கிக்ேகாடைல ம் வல்ேலாய் என்றவா " என் பதனா
லறிக.
தி ெஞமரகலத் ப் பாயல் என்பதற்குப் பைழய ைரகாரர், "அகலப் பாயல் என
இ ெபயெராட்டாக்கி, அத்ைத அல்வழிச் சாாிைய ெயன்க; யில் இனிய பாடல் என
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ைரக்க" என் ம் "அகலத்ைத மகளிர்க்குப் பாயெலனச் சிறப்பித்தைமயான், இதற்கு,
யி ன் பாயல் என் ெபயராயிற் " என் ம் கூ வர். அகலத்ைதப் பாயெலனச்
சிறப்பித்தல் "மலர்ந்த மார்பிற் பாயல்" "சாயல்மார்பிற் பாயல்" எனப் பயில வழங்கும்
வழக்கால் அறிக. இனி, தி
ற்றி க்கும் அவன் மார் பிடத்ேத, அ குறித் ப் லவா ,
தம் ைரயால், தி வின் இ ப் ஆள்விைன யாடவர்க்கு அழெகன் ேதறி,
அம்மார்பிற் கிடந் ெப ம் பாயேல இனிதாம் எனக் க தி விைழயப்ப ம் சிறப்
ேநாக்கித் " யி ன் பாயல்" என் ெபயராயிற்ெறனி ம் ஆம். யில்வார்க்கு ஊற்றின்
பம் பயந் ெமன்ைம ற் நில வதால், அவன் மார்பிைனச் "சாயல் மார் " என்றார்.
ஊரன் மார்ேப பனித் யில் ெசய் ம் இன்சா யற்ேற" (ஐங்.14) என் ம், "யாம்
யங்குெதா
யங்குெதா
யங்க கந் ெகாண், டடக்குவ மன்ேறா
ேதாழி,...நாடன் சாயல் மார்ேப:" (அகம் 328) என் ம் சான்ேறார் கூ தல் காண்க.
பாசைறக்கண் நீ நீ ைனயாத ன், நின்ைனக் காணவநேதன்; நின் ேதவியாகிய
அைசநைட, நின்ைன நிைனத்த ம் உாியள். ேதான்றல் வல்ேலாய், நின் மார் நனி
யைலக்கின்றதாதலால், அவள் பாயல் உள் ளாள்; ஆதலால், நீ விைரந் ெசன்
அவைள அைடக என விைன
ெசய் ெகாள்க. ஆதலால் என்ப
தலாயின
குறிப்ெபச்சம்.
இதனாற் ெசால் ய : அவன் ெவற்றிச் சிறப் ம் குலமகேளா
சிறப் ம் உடன்கூறியவாறாயிற் .
-------------2.7. வலம்ப
17

வியன்பைண.

ைரவ நிைனப்பிற் ைரவேதா வின்ேற
ெபாிய தப் ந ராயி ம் பைகவர்
பணிந் திைற பகரக் ெகாள் ைந யாத ன்
ளங்குபிசி ைடய மாக்கட னீக்கிக்
கடம்ப த் தியற்றிய வலம்ப வியன்பைண
ஆ நர் ெபயர்ந் வந் த ம்ப
உய்க்
க ப் க் கண்
உந் ெதா த்ேதா ளியவர்
அரணங் காணா மாதிரந் ைழஇய
நனந்தைலப் ைபஞ்ஞிலம் வ கவிந் நிழெலன
ஞாயி
கன்ற தீ தீர் சிறப்பின்
அமிழ் திகழ் க விய கணமைழ தைலஇக்
க ங்கால் ெகாட்கு நன்ெப ம் பரப்பின்
விசும் ேதாய் ெவண்குைட வ ம்
பசும் ண் மார்ப பா னி ேவந்ேத.
இ
ம .
ெபயர்: வலம்ப
4-7

நிகழ்ந்த இன்பச்

வியன்பைண.

ளங்குபிசிர்....இயவர்

5

10
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உைர: ளங்கு பிசிர் உைடய - அைலகின்ற அைலகள் சி சி திவைலயாக
ைட ம்ப ; மாக்கடல் நீக்கி - காிய கடைலக் கடந் ெசன் ; கடம் அ த் ஆங்ேக யி ந் ெகாண் கு ம் ெசய் திாிந்த பைகவர காவல்மரமாகிய
கடம்பிைன ெவட்
ழ்த் ; இயற்றிய வலம்ப வியன்பைண - அதனால்
ெசய்யப்பட்ட ெவற்றித ம் ெபாிய ரசுக்கு; ஆ நர் - பைக வைர ெவல் ம் ேபார்
ரர்; ெபயர்ந் வந் - தி ம்பப் ேபாந் ; அ ம்ப
உய் - அாிய ப யிைனயிட் ப்
பரவ; க ப் க்கண் உ உம் - க ப்பிைனக்ெகாண் அம் ரசின் கண் ணில் அைறந்
ழக்கும்; ெதா த் ேதாள் இயவர் - ெதா யணிந்த ேதாைள ைடய இயவர்கள்;
ளங்குதல், அைசதல். ளங்குதைல இைடயற ன்றி ைடய அைலையத் ளங்கு
என்ற ஆகுெபயர்; "வைரம ள் ணாி வான்பிசி ைடய" (11) என் பிறாண் ம்
கூறினர். கடைல யரணாகக்ெகாண்
ந்த பைகவராத ன், அ கடந் ெசன்
அவைரத் தாக்கிய சிறப்ைப, "மாக்கடல் நீக்கி" என்றார். பைகவர்க்கு அரணாயி ந்த
நிைல யிைனக் ெக த் அவைர அண்மிச்ெசன் தாக்குதற்கு ெநறியாயின பற்றி
"நீக்கி" ெயன் மாம். மாக்கடல், ெப ங்கட ெலன் மாம். அக் கடம்பர் கடைல
யரணாகக்ெகாண்
ந்தைன, "இ
ந்நீர்த்
த்தி ள் ரணிேயார்த் தைலச்ெசன் ,
கடம்
தல் த ந்த ெந ஞ்ேசர லாதன் (20) என் பிறாண் க் கூ தல் காண்க. அக்
கடம்பிைனத் த ந்
ரசு ெசய் ெகாண்ட ெசய்திையச் "சால்ெப ந் தாைனச் ேசர
லாதன்' மாக்கட ேலாட் க் கடம்ப த் தியற்றிய, பண்ணைம ரசு" (அகம். 347) என்
பிற ம் கூ வர். பைகவைரப் ெபா தழித் ப் ெபற்ற ெவற்றிக்குறியாகச் ெசய்த
ெப
ரசாதலால், "வலம்ப வியன் பைண" ெயன்றார். இனிப் பைழய ைரகாரர்,
"வலம்ப வியன்பைண ெயன்ற ேபார் ெசய் வ ந்தாமற் பைகவர் ெவ விேயாட
ழக்கி அரச க்கு ெவற்றி தன்பாேல படநின்ற ரச ெமன்றவா ; இச் சிறப்பாேன
இதற்கு (இப்பாட் ற்கு) வலம்ப வியன்பைண ெயன் ெபயராயிற் " என்பர்.
"வலன் இலங்கு ரசின் வாய்வாள் வளவன்" ( றம். *90) என் பிற ம் கூ தல்
காண்க. பைகவர்க்குக் காவலா யி ந்த ேபாய்த் தமக்கு ரசாய் ெவற்றி ழக்கம்
ெசய் தன்ைன ேயாம்பிய அப் பைகவர் அஞ்சி ேயாடச்ெசய்வ பற்றி, "வலம்ப
வியன் பைண ெயன இதற்குப் ெபயராயிற்ெறனக் ேகாடல் சீாிதாம்.
ஆ நர், ெவற்றி பயக்கும் ேபார் ரர். ேபாாிடத்ேத தாம் ெபற்ற ெவன்றி குறித்
அவர்கள் ப
வி ரசிைன வழிப தல் மரபாத ன், "ஆ நர் ெபயர்ந் வந் த ம்ப
உய்" என்றார். வ என்ப
உய் என நின்ற . "ெபயர்ந் வந் " எனேவ, அவர்
ேசரலாத டன் ெசன் ெபா
பைகவைர யழித்தவ ெரன்ப ெபற்றாம். "ஆ நர்
என்ற விைனெயச்ச ற் விைனத் திாிெசால்" என் பைழய ைர கூ ம். கூறேவ,
இயவர் ஆ நராய்ப் ப
உய்க் க ப் க் கண்
வர் என் அவ் ைரகாரர்
க
மா ெபற்றாம். இயவர் ெபயர்ந் வந் ப
உய் ஆ வாராய்க்
க ப் ெகாண்
ழக்குவெரன் ெகாள்க.
மறி ய த் அதன் கு தியில் ெசந்திைன கலந்
த் விப் பர ப வாத ன்,
"அ ம்ப
உய்" என்றார். "உ வச் ெசந்திைன கு தி ெயா
உய் மண்
ரசம் கண்ெபயர்த் " (பதிற். 19) என் ம், "ெபான் ைன ழிைஞ சூ மறிய ந் ம்,
திண்பிணி ரசம்" ( .ெவ. மா. 98) என் ம் வ தல் காண்க. இயவர், இயம்
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இயம் பவர். ரசு
ெரன் ெகாள்வா

ழக்குேவாைர வள்
ளர்.

வர் என்பவாத ன், இவ் வியவைர வள்

வ

8-14. அரணம்...........ேவந்ேத
உைர: ஞாயி
கன்ற - ஞாயி பைகயாகிய இ ைளக் ெக ப்பான் வி ம்பிச்
ெசல் ம்; தீ தீர் சிறப்பின் - குற்ற மில்லாத சிறப்பிைன ம்; அமிழ் திகழ் க விய
கணமைழ தைலஇ- நீர் நிரம்பக்ெகாண் திரண்ெட ம் கிற் கணம் பர மா ;
க ங்கால் ெகாட்கும் - மிக்க காற் நில ம்; நன் ெப ம் பரப் பின் - நல்ல ெபாிய
பரப்பிைன
ைடய; விசும் ேதாய் ெவண்குைட, -வானளாவி நிழல் ெசய் ம் நின்
ெவண்குைடையச் சுட் ; அரணம் காணா மாதிரம் ைழஇய-அரணாவ
ஒன்றைன ம் காணா அ குறித் த் திக்கைனத் ம் ேத யைல ம்; நனந்தைலப்
ைபஞ்ஞிலம்-விாிந்த இடத்ைத ைடய பசுைமயான நிலத் வா ம் மக்கெளல்லாம்;
இந்நிழல் வ க என வ ம்-இக் குைட நிழற்கண்ேண வ வார்களாக என்
ெசால் ப் பர தற் ேக வாகிய; பசும் ண் மார்ப-பசிய ணணிந்த மார்பிைன
ைடேயாய்; பா னி ேவந்ேத-பா னிக்கு அவள் வாிைச யறிந் சிறப்பிக்கும் அரேச
எபைகவராகிய இ ைளக் ெக த்தற்கு வி ம்பி, அவர் ேநர்ப ம் ேபார்க்குச்
ெசல்வ பற்றி அவர்கைளப் "ேபாெரனிற் க ம் மறவர்" ( றம் 31) என்ப ேபால,
இ ள் ெக ப்பான் ஞாயி வி ம்பிச் ெசல் ம் விசும்பிைன, "ஞாயி
கன்ற விசும் "
என்றார். ஞாயி
கன் ெற தலால், தன்கட்ப ந்த இ ள் நீங்கி விளக்க
தலால்,
"தீ சீர் சிறப்பின் விசும் " என்றார். "மாகஞ் சுடர மாவிசும் கக்கும் ஞாயி " (பதிற்
88) என் பிற ம் கூ தல் காண்க. அமிழ் , மைழ நீர்; "வானின் லகம் வழங்கி
வ தலாற் றானமிழ்த ெமன் ணரற் பாற் " (குறள் 11) என்றார் தி வள் வர்.
தைலஇய என்ப தைலஇ எனத் திாிந்த . ெகாட்குதல்-சுழன் ேமா தல். மைழக்
கணம் பரவி அமிழ் ெபாழிதற்கிடம் த தல்பற்றி, "நல்விசும் " என் ம், ஞாயி ம்
திங்க ம் இயங்கி ைறேய பக
ம் இரவி ம் நல்ெலாளி ெசய் உலகுயிர்கைள
ேயாம் தற் கிடமாகும் ெப ைம ைடைமயின் "ெப ம் பரப்பின் விசும் " என் ம்
கூறினார்.
அமிழ் திகழ் கணமைழ நில ம் விசும்பிடத்ேத ேதா ம் ெவண் குைட ெயன்ற ,
ெவண்குைட நீழ ம் அமிழ்த நீழல் என்றற்கு,; "
மதிக் குைடயின் அ
ெபாதி
நீழல்,எ ெபாழில் வளர்க்கும் கழ்சால் வளவன்" (ெதால்.ெபா. 81. நச். ேமற்) என
வ தல் காண்க.
பைகவர் நாட் மக்கள் இவ் ேவந்த க்கு அஞ்சித் தமக்கு அரணாவா ைரப்
ெபறாைமயால் உலக ற் ம் சுற்றி யைலந் வ ந் தல் கண் இரங்கி அவர்கட்குப்
கல் கூ மாற்றால் "அரணம் காணா மாதிரந் ைழஇய நனந்தைலப் ைபஞ்ஞிலம்
வ க விந்நிழல்" என இயவர் கூ வா ராயினர். ைபந்நிலம், ைபஞ்ஞிலம் என வந்த
ம உ. " வ ம்" என்ப
வறற்குக் காரணமாகிய ேசரலாதன மார்ெபன் ம்
ெபயர் ெகாண்ட . " வ ம் மார்ப ெவன
க்க; இஃ ஏ ப்ெபயர்" என்பர்
பைழய ைரகாரர். "இஃ " என்ற , மார்ப என் ம் ெபயைர ெயன்க. ெவண்குைட
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வ ம் என்ற ,"ெவண்குைடயின் அ ட் சிறப்ைபச் ெசால்
பைழய ைர.

ம் என்றவா " என்ப

1-3 ைரவ ..........யாத ன்
உைர: பைகவர்ெபாிய தப் ந ராயி ம்-நின் பைகவ ராயி ம் ெபா த்தற்காிய
ெப ம் பிைழ ெசய்தாராயி ம் பணிந் திைற பகரக் ெகாள் ைந-அப் பிைழயிைன
ணர்ந் வ ந்தி நின்பால் அைடந் பணிந் நின் திைற ெச த்த அவைரப்
ெபா த் அவர் ெச த் ம் அத்திைறயிைன ஏற்ற
கின்றாய்; ஆத ன்-ஆதலால்;
ைரவ நிைனப்பின் -நின் அ ட்கு ஒப்பாவ ெதான்றைன ஆராய்ந் காண றின்;
ைர வேதா இன் -உயர் ம் ஒப் ம் உைடய ெதான் ம் இல்ைல எ- .
உவம ம் ெபா
ம் ஒத்தி த்தல் ேவண் , நின் ன ளாட்சிக்கு ஒப்பெதான்
மின்ைமயின், உயர்ந்தேத ம் உளேதா ெவன நன்கு ஆராய்ந் காணேவண்
யி க்கின்ற ெதன்பார், " ைரவ நிைனப்பின்" என் ம், அவ்வா கண்டவழி
உயர்ந்ததால் ஒப்பதாதல் இல்ைல ெயன் ப
ணியப்பட்ட ெதன்றற்கு, " ைரவேதா
வின்ேற" என் ம் கூறினார். ஓகாரம், ெதாிநிைல. ஏகாரம், ேதற்றம். " ைரவேதா
இன்ேற" என்ற ேமற்ேகாள்; இனி, இதைனச் சாதித்தற்குக் காட் ம் ஏ , "ெபாிய
தப் ந ராயி ம் பைகவர் பணிந் திைற பகரக் ெகாள் ைந யாத ன்" என்ப . இஃ
உடம்ெபா
ணர்த்தலாய், ைரவ நிைனத்தைல வற்
த்தி நிற்ப காண்க.
தப் நராயி ம் என்ற தப்பாைம ேதான்ற நின்ற . பைகவர் வாளா பணிந்தவழி
அவர்பால் பைகைமயின்ைம விளங்காைமயின், "பணிந் திைற பகர" என்றார்.
பணிதல் ெமய்யின் விைன; பகர்தல் வாயின் விைன. மனத்தின் பான்ைம ெசால்லா ம்
ெசயலா ம் லப்ப தலால், அவ் விரண்டைன ம் எ த்ேதாதினார். பகர்தல், ஒ◌்ன்
ெகா ்த் ஒன் வாங்குதல்; ஆகேவ, பைகவர் திைற ெகா த் அ ள் ெப மா
ெபற்றாம்; திைற ெபறா அ
தல் கழிகண்ேணாட்ட ெமன் ம் குற்றமா ெமன
வறிக. பைகவர்பால் ெச த் ம் நின் அ ட் ெப ைமக்கு அவர்தம் உயிரல்ல திைற
ஆற்றாதாயி ம், அ ள்ெசய்தற்ெபா ட் , திைற ெகாள்வா யாயிைன ெயன்பார்,
"ெகாள் ைந" ெயன்றார். ெகாள் ைந, அ ைக வி ைந( றம் 36)
என்றாற்ேபால்வேதார் ற் விைனத் திாிெசால்.
வலம்ப வியன்பைணைய ஆ நர் ப
உய்ப் பரவ, க ப் க் கண்
ம் இயவர்,
ைபஞ்ஞிலம் வ க இந் நிழ ெலன ெவண்குைட வ ம் மார்ப, ேவந்ேத, பைகவர்
பணிந் திைற பகரக் ெகா் ைந யாத ன், ைரவ நிைனப்பின் ைரவேதா இன்
என விைன
ெசய்க.
"இதனாற் ெசால் ய
கூறியவாறாயிற் ."
--------------

ெபாைற ைடைமெயா

ப த்

அவன் ெவன்றிச்சிறப் க்
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2.8. கூந்தல்.....விற யர்.
18
உண்மின் கள்ேள ய மின் ேசாேற
எறிக திற்றி ேயற் மின்
க்ேக
வ நர்க்கு வைரயா ெபாலங்கலந் ெதளிர்ப்ப
இ ள்வண ெரா வ ம் ாியவி ைழம்பால்
ஏந் ேகாட் டல்குன் கிழ்நைக மடவரல்
கூந்தல் விற யர் வழங்குக வ ப்ேப
ெபற்ற த மின் றப்பின் பின் ம்
மன் யி ரழிய யாண் பல ளக்கி
மண் ைட ஞாலம் ரெவதிர் ெகாண்ட
தண்ணிய ெலழி தைலயா மாறி
மாாி ெபாய்க்குவ தாயி ம்
ேசர லாதன் ெபாய்யல னைசேய.

5

10

ைற : இயன்ெமாழி வாழ்த் .
வண்ணம் : ஒ குவண்ணம்.
க்கு : ெசந் க்கு.
ெபயர் : கூந்தல் விற யர்.
1-2.உண்மின்......

க்ேக

உைர: கள் உண்மின் - கள்ைள ண்பீராக; ேசா அ மின் - ேசாற்ைறச்
சைமப்பீராக; திற்றி எறிக - தின்னப்ப ம் ஊன் கறிைய அ ப்பீராக;
க்கு ஏற் மின்
க்குதற் குாிய கறிவைககைள உைலயில் ஏற்
ர்களாக;ப குதற்குாியதாக ன் கள்ைளப் ெபா விைன வாய்ப்பாட்டால் "உண்மின் கள்ேள"
என் பாிசுெபற்ற பாண ெனா வன் தன் சுற்றத் தார்க்கும் பாடன் மகளிர்க்கும்
கூ கின்றான். ேசா , ெநற்ேசா . திற்றி, தின்றற்குாிய இைறச்சி; நன்கு ெமன்
தின்னப்ப வ பற்றித் திற்றி ெயனப்பட்ட ேபா ம்.
க்கப்ப வ
க்காயிற் .
தான் ெபற்ற ெப வளத்ைதப் பிறர்க்கு எ த் ச் ெசால்லாற் கூறா தன் ஈைகயால்
உணர்த்தக் க திய பாணர் தைலவன், வந் ேதார்க்குச் ேசா சைமத்தற்குள் பசியால்
தளர்ேவார்க்குக் கள்ைள வழங்கி ண்பித்த ன், "உண்மின் கள்ேள" என் ம், விைரயச்
சைமத்தல் ேவண் , "அ மின் ேசாேற" ெயன் ம் கூறினான். ேசாற் ண க்குத்
ைணயாகத் திற்றி ம்
க்க ம் இடக் க தி, அவற் ள் திற்றி சிறந்தைமயின் "எறிக
திற்றி" ெயன் ம், "ஏற் க
க்ேக" ெயன் ம் உைரத்தான்.
3-6. வ நர்க்கு...... அ ப்ேப
உைர: இ ள் வணர் ஒ வ ம் ாியவிழ் ஐம்பால் - இ ண் கைட குழன்
தைழத்
யவிழ்ந் ஐவைகயாய்
க்கப்ப ம் கூந்தைல ம், ஏந் ேகாட்
அல்குல் - உயர்ந்த பக்கத்ைத ைடய அல்குைல ம்; கிழ் நைக - கிழ்த்த
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நைகயிைன ம்; மடவரல் - இளைமயிைன
ைடய; கூந்தல் விற யர் வாிைச ெப ம்
தகுதி சான்ற விற கேள; வ நர்க்கு வைரயா - ேம ம் வ ேவார்க்கு வைரயா
வழங்குதற்ெபா ட் ; ெபாலங் கலம் ெதளிர்ப்ப - நீவிர் அணிந் ள்ள ெபாற்ெறா கள்
ஒ க்க; அ ப் வழங்குக - உண்டற் குாியவற்ைறப் ெப கச் சைமப்பீர்களாக;தம் ைடய ஆடல் பாடல்களால் அரசனான ேசரலாதன்பால் வாிைசெபற்ற
மகளிராத ன், அவ ைடய கூந்தல் த யவற்ைற விதந்ேதாதிச் சிறப்பித்தான்.
கூந்தல் விற யராத ன், அவர் கூந்த ைலேய தற்கண் எ த் , "இ ள்வண
ெரா வ ம் ாியவி ைழம்பால்" என் கூறினான். வாிைசக்கு வ ந் ம் பாிசில்
மாக்களாயி ம், தம் பால் வ நர்பால் அவ்வா வாிைசேநாக்காைம ேதான்ற,
"வ நர்க்கு வைரயா " என் ம், ேவந்தன்பால் பாிசாகப் ெபற்றைமயின், "ெபாலங்
கலம் ெதளிர்ப்ப" என் ம் உைரத்தான். அ ப் வழங்குக என்ற , இைடயற வின்றிச்
சைமத்தவண்ணேம இ க்க என்றவா . "வானின் லகம் வழங்கி வ தலால்" (குறள்
11) என் ழிப்ேபால, வழங்குதல் இைடயறா நிகழ்தற்ெபா ட் . வ நர்க்கு வைரயா
வழங்குக அ ப்ேப என
க்க. பைழய ைரகார ம், "வைரயாமல் எனத் திாித்
வைரயா ெதாழி ம்ப ெயனக் ெகாள்க" என்பர். ெதளிர்ப்ப ெவன் ம் விைனெயச்சம்
வழங்குக என் ம் விைனெகாண்ட .
இக் கூந்தல் மகளிர் வாிைசக் குாியேர யன்றிச் சைமத்தற் குாிய ரல்ல ெரன் ம்,
ேசா மிக ேவண் யி த்தல் ேதான்ற, அவைர ம் சைமக்க ேவண் கின்றா ெனன் ம்
கூ வார், பைழய ைரகாரர்., "வந்தார்க்குச் ேசா க தின் உத தற்ெபா ட்
அ ப் த்ெதாழிற் குாியரல்லாத வாிைச மகளி ம் அ ப் த்ெதாழி ேல வழங்குக என்ற
வா " என் ம், எனேவ, அ ப் த் ெதாழிற் குாியரல்லாத கூந்தல் விற யைர
அத்ெதாழிற்கண் வி க்கும் சிறப்பினால், இப்பாட் இப்ெபயர் ெப வதாயிற்
ெறன்பார் " இச் சிறப்பாேன இதற்குக் "கூந்தல் விற யர்" என் ெபயராயிற் "
ெறன் ம் கூறினார். " ாியவிழ் ஐம்பால்" என்பத ைனக் கூந்தற்ேக ேயற்றி, "ஐம்பாற்
கூந்தல் என மாறிக் கூட் க" என் கூறி, "இனி மாறா கூந்தல் விற ய ெரன்பைத
ஒ ெபயராக ைரப்பி ம் அைம ம்" என் உைரப்பர். ஐம்பாற் கூந்த ெலன்றற்கு,
ஐம்பா லாக
க்கப்ப ம் கூந்தல் என் உைரத் க்ெகாள்க.
7-12 ெபற்ற ......நைசேய
உைர: ெபற்ற உத மின் - உண பல உத வேதயன்றி நீவிர் ெபற்ற
ெசல்வத்ைத ம் வந்ேதார்க்கு உத
ர்களாக; தப் இன் - அவ்வா ெசய்வதால்
குைற ெவான் ம் இல்ைல யாம்; மண் ைட ஞாலம் - மண் திணிந்த நில லகத்ைத;
ர எதிர்ெகாண்ட தண்ணியல் எழி - காப்பைத ேமற்ெகாண்ட தண்ணிய
இயல்பிைன ைடய கில்கள்; தைலயா மாறி – மைழ ெபய்தைலத் தைலப்படா
மாறி; மன் உயிர் அழிய - நிைலெபற்ற உயிர்கள் நீாின்ைமயால் அழிெவய் மா ; பல
யாண்
ளக்கி- பல ஆண் கள்கா ம் வ த்தி; மாாி ெபாய்க்கி ம் - மைழையப்
ெபய்யா ெபாய்த்தா ம்; ேசரலாதன் - இமயவரம்பன் ெந ஞ் ேசரலாதன்; பின் ம்
நைச ெபாய்யலன் - பின் ம் நீர் அவன் பால் ெசல் ன் ம் வி ப்பம்
ப தாகாவண்ணம் ேவண் ய வற்ைற நிரம்ப நல்குவன் எ-
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ெபற்றைதப் பிறர்க்குப் ெப க வழங்கின், தம்பால் ெபா ளழி ம் இன்ைம ம்
உளவாெமன் மனம் தளராைம குறித் , " ெபற்ற உத மின்" என் ம், அவ் தவி
குற்றமாகா ெதன்றற்குத் "தப்பின் " என் ம், அதற்குக் காரணம் கூ வானாய்ச்
ேசரலாதன ெகாைடமடம் கூற ற் , "மாாி ெபாய்க்கவ தாயி ம், ேசரலாதன்
ெபாய்யலன் நைசேய" ெயன் ம் கூறினான்.
ஞாலத் யிர்கட்கு ேவண் ம் உண ப்ெபா ள் விைளதற்குாிய நிலப்பகுதியாத ன்,
அதைன, "மண் ைட ஞாலம்" என் ம் ைகம்மா க தா மன் யிர்கைளக்
காத்தேல கடப்பாடாக் ெகாண்டைமயின், " ரெவதிர் ெகாண்ட எழி " ெயன் ம்,
இ திைணப் ெபா ைள ம் குளிர்ப்பிக்கும் இயல் பற்றித் "தண்ணியல் எழி "
ெயன் ம், உயிர்கள் நிைலேப ைடயவாயி ம மைழயின்ேறல் அழி ம் என்றற்கு
"மன் யி ரழிய" என் ம், அவ்வழி க்கு மைழயின்ைம பல யாண் கள் நிலவ
ேவண் மாத ன், "யாண் பல ளக்கி" ெயன் ம் கூறினார்.
அறம் ாி ெசங்ேகாலனாகிய ேசரலாதன் நாட் ல் மைழ ெபாய்க்குவ தின்ைம
ேதான்ற, "ெபாய்க்குவ தாயி ம்" என் ம், நச்சி யைடந்ேதார் நைச ப தாகா
நச்சியவாேற நல்கும் நலம் ேதான்ற, "நைச ெபாய் யலன்" என் ம் கூறினார்.
பாண் மக்கள், கள் உண்மின், அ மின், எறிக, ஏற் மின், கூந்தல் விற யர் அ ்ப்
வழங்குக, ெபற்ற உத மின்; தப்பின் ; ேசர லாதன், மாாி ெபாய்க்குவதாயி ம்,
பின் ம் நைச ெபாய்யலன் என் விைன
ெசய்க.
ேசரலாதன ெகாைடச் சிறப்ைபேய எ த்ேதாதினைமயின், இஃ இயன்ெமாழி
வாழ்த்தாயிற் . அ பிறழா அளவ யா னியன்ற ேநாிைச யாசிாியப்பா வாக ன்,
ஒ குவண்ண ம் ெசந் க்கு மாயிற் .
--------------2.9. வளன
19

ைபதிரம்.

ெகாள்ைள வல்சிக் கவர்காற் கூளியர்
கல் ைட ெந ெநறி ேபாழ்ந் சுரன ப்ப
ஒண்ெபாறிக் கழற்கால் மாறா வயவர்
திண்பிணி ெயஃகம்
ைற கழிப்ப
ெசங்கள வி ப்ெபா கூல ற்றிய
உ வச் ெசந்திைன கு திெயா
உய்
மண்
ரசங் கண்ெபயர்த் தியவர்
க ப் ைட வலத்தர் ெதா த்ேதா ேளாச்ச
வம் கைள வறியாச் சுற்றெமா டம் ெதாிந்
அவ்விைன ேமவைல யாக ன்
எல் ம் நனியி ந் ெதல் ப் ெபற்ற
அாி ெப பாயற் சி மகி ழா ம்
கனவி
ைற ம் ெப ஞ்சால் ெபா ங்கிய
நா ம யாக்ைக வா த லாிைவக்

5

10
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கியார்ெகா லளிைய
இனந்ேதா டகல
ட ென ந்
நிலங்கண் வாட நாஞ்சில் க ந் நீ
வாழ்த லீயா வளன ைபதிரம்
அன்ன வாயின பழனந் ேதா ம்
அழன்ம தாமைர யாம்பெலா மலர்ந்
ெநல் ன் ெச வி ெனய்தல் ப்ப
அாிநர் ெகாய்வாண் மடங்க வைறநர்
தீம்பிழி ெயந்திரம் பத்தல் வ ந்த
இன்ேறா வன்ேறா ெதான்ேறார் காைல
நல்லம னளிய தாெமனச் ெசால் க்
கா நர் ைக ைடத் திரங்க
மாணா மாட்சிய மாண்டன பலேவ.
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ைற: பாிசிற் ைறப் பாடாண்பாட்
வண்ணம்: ஒ குவண்ண ம் ெசாற்சீர் வண்ண ம்
க்கு: ெசந் க்கு
ெபயர்: வளன ைபதிரம்
1-10. ெகாள்ைள.............ேமவைல.
உைர: ெகாள்ைள வல்சிக் கவர்காற் கூளியர் - பைகப் லத் ைதச் சூைற யா தலாற்
ெபற்ற உண ம் ேமற்ெசலைவேய வி ம் ம் கால்க
ைடய கூளிப் பைடயினர்;
கல் ைட ெந ெநறி ேபாழ்ந் - கற்கள் ெபா ந்திய ெந ய வழிகைள ெவட் ; சுரன்
அ ப்ப - சுரத்தில் அகன்ற வழிகைளச் ெசய் தைமக்க; ஒண் ெபாறிக் கழற்கால் மாறா
வயவர் - ஒள்ளிய ெபாறிகைள ைடய கழலணிந்த அ
ன் ைவத்த பின்ேன
ெபயர்த் தறியாத ேபார் மறவர்; திண் பிணி எஃகம் - திண்ணிதாய்க் காம்ெபா
ெசறிக்கப்ெபற்ற வாட்பைடைய;
ைற கழிப்ப த் ேதாலாற் ெசய்த
உைறயினின் ம் எ த் விைனக்குாியவாகச் ெசம்ைம ெசய்ய; ெசங்கள வி ப்ெபா சிவந்த ேபார்க்களத்ேத கும் வி ப்பத்தால்; கூலம் ற்றிய உ வச் ெசந்திைன கூலங்க ள் ஒன்றாக நிரம்பிய நிறம் ெபா ந்திய ெசந்திைனைய; கு தி ெயா
உய் - கு தி ெயா கலந்
விப் ப யிட் ; மண்
ரசம் கண் ெபயர்த் நீரா வார்க் கட்டைமந்த ரசத்தின் கண்ணில் கு தி சி; க ப் ைட வலத்தர் - வலக்
ைகயில் க ப் பிைன ேயந்தி; இயவர் - ரசு ழக்கும் ரர்; ெதா த் ேதாள் ஓச்சி ெதா யணிந்த தம் ேதாேளாச்சிப் ைடத்
ரசிைன ழக்க; வம் கைள வறியாச்
சுற்றெமா - ைகச் சர கைள நீக்குத ல்லாத ேபார் ர டன்; அம் ெதாிந் அம் கைள ஆராய்ந் ; அவ் விைன ேமவைல - ெசய்
ற்றிய அப் ேபாாிைனேய
ேம ம் வி ம்பி ைறகின்றாய் எபைகப் லத்ேத ெசன் சூைற யா ப் ெபற்ற ெபா ள்கைளக் ெகாண் உண்பன
ண் வா ம் இயல்பின ெரன்றற்கு, "ெகாள்ைள வல்சி" ெயன் ம், தம்ைமப் பின்ேன
ெதாடர்ந் வ ம் தாைனக்கு ெநறி யைமக்கும் ெதாழிலால் யாண் ம் தங்கா
ேமற்ெசன் ெகாண்ேட யி ப்பதால், "கவர்காற் கூளியர்" என் ம் கூறினார். "கூர்நல்
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லம்பிற் ெகா விற் கூளியர், ெகாள்வ ெகாண் ெகாள்ளா மிச்சில்" ( றம் 23) என்
பிற ம் கூ வர். எனேவ, இக் கூளிப் பைட யினர்க்குப் பைகப் லத்ைதச்
சூைறயா வ ம் ெநறி சைமத்த ம் ெதாழிலாதல் ெபற்றாம். சூைறயா வ கூறேவ,
ெநறி சைமக்க வ ம் தம்ைம, ெயதிர்த் ப் ேபா டற்ற வ ம் பைகவைர ெயதிர்த்
தடர்த்த ம் ெபறப்ப ம். "கவர் வி ப்பாகும்" (ெதால். ெசால்.362) என்பதனால்,
கவர்தல் வி ப்பமாயிற் . பைழய ைர ம், "ெசலைவ வி ம்பின கால்" என்
கூ கின்ற . ெகாள்ைள வல்சி ைடயார்க்கு ேமன்ேம ம் அதன்பால் வி ப்ப
ண்டாதல் பற்றிக் கவர்கால் என்றா ெரன் மாம். கல் ம் ள் ம் நிைறந்த நா
கடந் ெசல் ம் தாைனக்கு ன்ேன ெசல் ம் இக் கூளிப்பைட, அத் தாைன
வ ந்தா விைரந் ேசறற்கு நல்ல ெநறியிைன யைமக்கின்ற ெதன்பார்,
"கல் ைட ெந ெநறி ேபாழ்ந் சுரன் அ ப்ப" என்றார். கல் ைட ெநறி ேம ம்
பள்ள மாய் ேநராகச் ெசல்வதற்கு அைமயாைமயின், ெநறி ேநர்ைம ம் சம ம்
ெபா ந் தல் ேவண் , பள்ளத்ைத நிரப்பி ேமட் ைன ெவட் யைமக்கும் ெசயைல,
"கல் ைட ெந ெநறி ேபாழ்ந் " என் ம், இந்ெநறி ெசலவாிதாகிய சுரத்திைன
ஊட த் ச் ெசல்வ பற்றி," சுரன் அ ப்ப" என் ம் கூறினார். " ரண்மிகு வ கர்
ன் ற ேமாாியர், ெதன்றிைச மாதிரம் ன்னிய வரவிற்கு, விண் ற ேவாங்கிய
பனியி ங் குன்றத், ெதாண்கதிர்த் திகிாி
ளிய குைறத்த, அைற" (அகம்.281) என
வ ம் பாட் இச் ெசயைல விளக்குதல் காண்க. இப்பாட் ல் வ கர் விரவிய பைடயில்
ேமாாியர் கூளிப் பைட யினராய்த் ெதாழில் ெசய்வ காண்க. இக் கூளிப்பைட
இக்காலத்ேத பயனீயர்( Pioneers) என் ம், சாப்பர் ைமனர் (Sappers and Miners) என் ம்
வழங்கும்.
"ஒண்ெபாறிக் கழற்கால்" என்றதனால், ரரணி ம் கழல் ஒள்ளிய அ ப் த்
ெதாழி ைடைம ெபற்றாம். கழல், ரரணி ம் காலணி. இனிப் பைழய ைரகாரர்,
"ஒண்ெபாறிக் கழற்கால்" (பதிற்.34) என்ற பாட் ல், "ஒண்ெபாறிக் கழற்கா ெலன்ற ,
தாங்கள் ெசய்த அாிய ேபார்த் ெதாழில்கைளப் ெபாறித்தைல ைடய கழற்கால்
என்றவா " என் கூ வர். இத் ெதாடாி ம் "வளன ைபதிரம்" என்ற சீாிதாக
இ த்தல் பற்றி, இதனால் இப்பாட் ற்குப் ெபயர் குறித்திலர் ேபா ம். ன் ைவத்த
காைலப் பின் ைவத்தைல ம் ேதால்வியாகக் க
ம் மான ைடய ெரன்ப பட, "கழல்
மாறா வயவர்" என்றார். காம்பி னின் ம் எளிதிற் கழலாவா அதன்கண் திணித்
வ ய ணிட்
த்தல் பற்றி, திண்பிணி ெயஃகம் என் ம், அதைனப்
த்ேதாலாற்
ெசய்த உைறயி ட் ைவத்தல் ேதான்ற, "
ைற கழிப்ப" என் ம் கூறினார்.
விைனக்குாிைம ெசய்தலாவ ெசவ்ைவயாய்த் தீட் ெநய் சி ைவத்தல். இதைனப்
பைழய ைரகாரர் "கைடவன கைடந் ம் அல்லன வாய் கீறி ம் ேபார்க்குாியவாம்ப
பண்"
தல் என்பர். "
ைற கழித்த ல வா ெயஃகம்" (பதிற்.24) எனப் பிற ம்
கூ தல் காண்க. இனி, இவ் ெவஃகத்ைத ேவெலன் ெகாள்ளி மைம மாயி ம்
வாள் எனக் ேகாடல் சிறப் ைடத்தாத லறிக.
ேபார்க்களத்ேத அறப்ேபா டற்றிப் ெப ம் கழ் வி ப்பால் அதைன நா ச்
ெசல் ம் ரர், தற்கண் தம் ெவன்றி ரசிற்கு வார்க் கட் ைனச் ெசவ்விதாக
அைமத் ச் ெசந்திைன ம் கு தி ம் ப யாகத் வி, கு தியால் அதன் கண்ைணத்
ைடத் க் க ப்பி ெகாண்
ழக்கும் மர பற்றி, "ெசந்திைன கு திெயா
உய்
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மண்
ரசம் கண்ெபயர்த் , இயவர் க ப் ைட வலத்தர் ெதா த்ேதான் ஓச்ச"
ெயன்றார். கூல வைகக ள் திைன ம் ஒன்றா யைமய, "கூலம் ற்றிய உ வச்
ெசந்திைன" என்றார். ேபாாிற் பட் வி ம் உயிர்களின் கு தி யால் ேபார்க்களம்
சிவப்ப பற்றி, " ெசங்களம்" என்றார். ேபாெரனிற் க ம் மறவராதல் ேதான்ற.
"ெசங்கள வி ப்ெபா " என்றா ெரனவறிக. ஒ , ஆ
பின் ெபா ட் . வழிப தற்கு
ன் ரசத்ைத நீராட் வ மரபாதலால், "மண்
ரச" ெமனல் ேவண் ற் .
இனி, ேசரலாதன ெசயைலக் கூ வார், தன்ெனா சூழ வி க்கும் ேபார் ரர்
கணந்ேதா ம் ேபாைர ெயதிர்ேநாக்கித் தம் ைகயி ட்ட சர கைள நீக்கா
மனெம ந் நிற்ப, அவன் அவர் மனநிைலயிற் குைற வின்றி, அம் கைள யாராய்ந்
ெதாிந் ெகாண் ம் ேபார்விைனக் குாிய வற்ைறச் சூழ்ந் ெகாண் ம் இ த்த ன்,
"வம் கைளவறியாச் சுற்ற ெமா அம் ெதறிந் அவ்விைன ேமவைல" என்றார்.
வம் , ைகச்சர ; ஏந்திய பைட ைக வியர்த்தலால் ெநகிழாைமப்ெபா ட் அணிவ .
ேமவல், வி ம்பல்.
இனி, கூலம் ற்றிய ெவன்றதற்குப் பைழய ைரக்காரர், "பண்ட மாக ற்றிய
ெவன்றவா " என் ம், "ப க்குாிய பண்டங்கள் குைற வறக் கூ ன ெவன்பா
ளர்"
என் ம் கூ வர். அவ்விைன, ெசய்
ற்றிய அப் ேபார் விைன.
கூளியர் சுரன ப்ப, வயவர்
அவ்விைன ேமவைல ெயன்
ெதாக்க .

ைற கழிப்ப, இயவர் ேதாேளாச்ச, நீ அம் ெதாிந்
த் க்ெகாள்க. பிாிநிைல ேயகாரம் விகாரத்தால்

10-15, ஆக ன்..........அளிைய
உைர: ஆக ன் - நீ அவ்வா விைனேமவிய உள்ளத்தா னாதலால்; எல் நனி
இ ந் - பக ல் நின் பிாிைவப் ெபாி ம் ஆற்றி யி ந் ; எல் - இரவின்கண்; அாி
ெப பாயல் - அாிதாகப் ெப கின்ற உறக்கத்தினால்; கனவி ள் ெபற்ற - கன
வின்கண் தா ற்ற; சி மகிழான் - சி மகிழ்ச்சி ேய வாக; உைற ம் - உயிர் தாங்கி
மைனக்கண்ேண ைற ம்; ெப ஞ் சால் - ெபாிய சால் ம்; ஒ ங்கிய நா
ம
யாக்ைக - உடல் சு ங்கியதனால் எ ம் அலரால் நாணம் நிைறந்த உடம் ம்; வா தல்
அாிைவக்கு - ஒளி ெபா ந்திய த
ைடய அாிைவ யாகிய நின் மைனவிபால்; யார்
ெகால் - நிைன ெகாள்ளாைமயால் நீ யாராயிைன; அளிைய - நீ அளிக்கத் தக்காய் எ.
ெமய்யால் ரெரா கலந் அம் கைள யாராய்த ம், மனத்தால், அவ்
வம் ெகாண் ெசய் ம் ேபார் விைனைய வி ம் த ம் ெசய்ெதா குதலால், நின்பால்
நின்ைனயின்றி யைமயாக் காத ற்றி க்கும் மைனவி ையப்பற்றிய எண்ணம் சிறி ம்
எ ந்தில ெதன அவன் ஆண்ைமைய ஒ
ைட வியந் கூ வார்ேபால், "வம் கள்
வறியாச் சுற்றெமா அம் ெதாிந் தவ்விைன ேமவைல யாக ன்" என்றார். விைனேமற்
ெசல் ம் ஆடவர் அவ்விைன
ந் ழி யல்ல தம் காதல் வாழ்ைவ நிைனயாைம
அவர்கட்குச் சிறப்பாத ன், அதைன ெய த் ேதாதினார். ஆயி ம், ஈண் எ த்த
விைன ற்றிய பின் ம் மீளக் க தா அவ்விைனேய ேமவியி ப்ப பற்றி
அவ ள்ளத்ைத ஆசிாியர் மாற்றக் க
கின்றா ெரன வறிக.

86

விைன
த்தற்கு ேவண் ம் மறம், அ
ந்தபின் ேவண்டாைம யின், அதைன
மாற்றி அன் ம் அ
ம் உள்ளத்ேத நில வித்தல் அற ேவார் கடனாதலா ம்,
அவற்றிற்கு வாயில் இல்
ந்
க ம் இன்ப ம் ஆண்
ந்
ாி ம் அற
மாதலா ம், இல்லாள்கண் ெப ம் இன்பத் திடத்ேத அவற்கு நிைன ெசல்லேவண்
அவள பிாிவாற்றாைமையப் பாாித் ைரக்கின்றார்.
பகற்ேபாதின்கண் அவன் வற்
த்திப் ேபாந்த காலத்ைத ம் ெதளிந் ைரத்த
ெசாற்கைள ம் ேதறி, உட ைற ம் ேதாழியர் கூட்ட ம் பிற ம் கண் ஒ வா
ஆற்றி யி த்தல் ேதான்ற, "எல் நனி யி ந் " என்றார். எல், பகல், எல் . இர .
ஆற்றியி த்தற்கு ேவண் ம் வன்ைமயிைனப் ெபாி ம் ெபய் ெகாண்
த்த ன்,
"நனி யி ந் " என்றல் ேவண் ற் . எல் அாி ெப பாயல், கனவி ள் ெபற்ற
சி மகிழான் என இையக்க. "காைல ய ம்பிப் பகெலல்லாம் ேபாதாகி மாைல மல ம்"
மாண் ைடய காதற் காமம், இர ப் ேபாதில் அவைள வ த் தலால் உறக்கம்
மிகுதி ம் இலளாயினாள் என்பார், "எல் அாி ெப பாயல்" என்றார். அாி ெப
பாயல், சி
யில். இ கண் யில் ம த்தல். அாி ெபற்ற பாய ன்கண், நின்ைனக்
கனவிற் காண்டலால் உண்டாகும் சிற்றின்பேம அவள் உயிர் வாழ்தற்குத்
ைணயாயிற் ; அ தா ம் இலதாயின் அவள் உயிர் வாழாள் என் பார், "கனவி ள்
ெபற்ற சி மகிழான் உைற ம்" என்றார். "நனவினால் நல்காதவைரக் கனவினாற்,
காண்ட
ண்ெடன் யிர்" (குறள். 1213) எனச் சான்ேறார் கூ தல், கனவிற் ெபற்ற
சி மகிழ் உயிர் உள தாதற்குச் சான்றாதல் காண்க. உம்ைம, இைசநிைற.
இனிப் பைழய ைரகாரர், "எல் நனி யி ந் ெதன்ற , பகற் ெபா தின்கண்ேண
ஒ விேனாத ம் இன்றி ெந க வ ந்தி யி ந் ெதன்றவா " என் ம், "ெபற்ற மகிழ்
என
க்க" என் ம், "அாி ெப தைலப் பாயன்ேம ேலற் க; ஈண் ப் பாயல்
உறக்கம்" என் ம் கூ வர்.
கற் ம் காம ம் நற்பா ெலா க்க ம் ெபாைற ம் நிைற ம் பிற ம் நிைறந்தி த்தல்
பற்றி, "ெப ஞ்சால் " என் ம், அதனால் நின் பிாிவா ளதாகிய வ த்தத்ைதத் தன்
சால்பினால் ஆற்றியி ந்தாளாயி ம், உண் யிற் குைறந் உடம் நனி சு ங்கித்
ேதான் தலால், "ஒ ங்கிய நா ம யாக்ைக" ெயன் ம் கூறினார். காதலன் தன்ைன
யன்பின்றி மறந்தா ெனன் தன் ெம
காண்பவர் கூ ம் அலர்க்கு நாணி ஒ ங்கி
றஞ் ெசால் மாணா
யி க்குமா ம் ேதான்ற, "நா ம யாக்ைக" ெயன்றார். இ
நிைலைம. தல் பசந்தி த்தைலக் குறிப் ெமாழியால் "வா தல்" என்றார். இைவ
யைனத் ம் அரசிபால் நிகழ்ந்த அழிவில் கூட்டத் தவன் பிாிவாற்றாைம.
இவ்வா அாிைவயாவாள் நின்ைனயின்றி யைமயாப் ெப ங்காதல ளாக, நீேயா
அவைள நிைனத்த ன்றி விைனேமவிய ள்ள ைடய னாத ன், நினக்கு
அவள்பா ற்ற அன் த்ெதாடர் இனி விளங்கிற்றன் என் பார், "அாிைவக்கு
யார்ெகால்" என் ம், இ மிக்க அளிக்கத்தக்க நிைல யாம் என்றற்கு, "அளிைய"
என் ம் இைசக்கின்றார்.

87
இவ்வண்ணம் ேசரலாதன உள்ளத் அன் நிைலைய எ ப்பியவர் அவன
அ ணிைலையப் பைகவர் நாட்டழி வைகயிைன விாியக் கூறிக் கிளர்ந்
ெத விக்கின்றார்.
16-19 இனந்ேதா டகல..........அன்னவாயின.
உைர: ஊர் உடன் எ ந் - நின் பைகவர் நாட் ஊரவ ெரல்லாம் அச்சத்தால்
கூட்டமாய்த் திரண்ெட ந் ஓ வி வ தால்; இனம் ேதா அகல - அவர் ஓம்பிய
ஆனினங்கள் ெதாகுதி ெதாகுதியாய் ேவ ேவ திைசகளில் பரந்ேதாட; நாஞ்சில்
க ந் - உ கலப்ைப த யவற்ைற அவர் எறிந் விட் ெடாழிந்தைமயின்; நிலம்
கண் வாட - நிலங்கள் விைளநலம் ெகட் டழிய; நீ வாழ்தல் ஈயா - ஒ வ ம் இ ந்
வாழ்தற்குாிய வாய்ப்பிைன நீ நின் ேபார் விைனயால் நல்காைமயால்; வளன் அ
ைபதிரம் - வளப்பம் அழிந்த நின் பைகவர் நா கள்; அன்ன வாயின - அவ்வியல்பிைன
யைடவன வாயின காண் எஎ ந்தைம இனம் அக தற்கும்,க ந்தைம வா தற்கும் காரண மாயின.
இனங்களின் உண்ைம ம், நிலங்களின் விைள நல ம், நாட் ன் வளத் க்கும் மக்கள்
வாழ்விற்கும் காரணமாதலால், நீ ெசய் ம் ேபார் விைன அவற்ைறச் சிைதத் மக்கைள
அல்ல
த்திற் ெறன்பார், "நீ வாழ்த லீயா வளன ைபதிரம் அன்ன வாயின"
என்றார். எ ந் க ந்ெதன் ம் ெசய்தெனச்சங்கள் காரணப்ெபா ட் . அகல, வாட,
ஈயா வளன ைபதிரம் அன்ன வாயின எனக் கூட்
க்க. இனிப் பைழய ைரகாரர்,
"ஊெர ந் ெதன் ம் தல் விைனைய வ வைமதி யால் இனந்ேதா டகல ெவன் ம்
அதன் சிைன விைனெயா
க்க" என் ம் "ேதாடகலக் கண்வாட அன்ன வாயின
என
க்க" என் ம் "நீ வாழ்த லீயா ெவன்ற , நீ பண் ேபாேல கு ேய க என்
வாழ் ெகாடாத என்றவா " என் ம் உைரப்பர். ேம ம், அவர், "வாழ்த லீயா என்ற
அைடச்சிறப்பாேன இதற்கு வளன ைபதிர ெமன் ெபயராயிற்" ெறன்பர்.
19-27 பழனந்ேதா ம்.....பலேவ.
உைர: பழனந் ேதா ம் - நீர் நிைலகளி ெலல்லாம்; அழல் ம தாமைர ஆம்பெலா
மலர்ந் - ெந ப் ப்ேபான்ற தாமைர க ம் ஆம்பல்க ம் மலர; ெநல் ன் ெச வின் ெநல் விைள ம் இனிய வயல்களில்; ெநய்தல் ப்ப - ெநய்தல்கள் மலர; அாிநர் ெகாய்
வாள் மடங்க - விைளந்த ெநல்ைல யாி மிடத் த் ெதா வ ர அாிவாள் வாய்
மடங்க ம்; அைறநர் தீம் பிழி எந்திரம் - க ம் ெவட் ேவா ைடய அதைன யாட் ச்
சா பிழி ம் எந்தி ரம்; பத்தல் வ ந்த - க ப்பஞ்சா வி ம் கூன்வாய் வைளய ம்;
இன்ேறா அன்ேறா ெதான்ேறார் காைல நல்ல மன் - இன் ேநற் றன்
ெதான் ெதாட்ேட இவ் வளங்களால் இந் நா கள் நல்லன வாய் இ ந்தனேவ; என என் ; ெசால் - வாயாற் ெசால் ; கா நர் ைக ைடத் இரங்க - இப்ேபா
காண்ேபார் ைக ெகாட் ப் பிைசந் வ ந்த; பல மாண்டன - பலவைகயா ம்
மாட்சிைம ற்றி ந்த இந் நா கள்; மாணா மாட்சிய - ெகட் டழிந்த தன்ைமைய
ைடயவாயின எ- .
"வளன ைபதிரம் அன்ன வாயின" எனத் தாம் கண்ட காட்சி ையப்
ெபா வைகயாற் பட்டாங்குக் கூறிய ஆசிாியர், கண்டார்ேமல் ைவத் , அவற்றின்
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வாழ்தற்குாிய வளங்களின் இயல்ைபச் சிறப் வைகயாற் கூ கின்றார். தற்கண் நீர்
வளத்ைதச் சிறப்பிப்பார், தாமைர ம் ஆம்ப ம் ெசவ்வி தவறா மலர்ந்தன என்றற்கு
"அழன் ம தாமைர ஆம்பெலா மலர்ந் " என்றார். ஒ , எண்ெணா . நில வளம்
ெநல்லா ம் க மபா ம் அழகு ெப த ன், அவற்ைற "அாிநர் ெகாய்வாள் மடங்க
அைறநர் தீம்பிழி ெயந்திரம் பத்தல் வ ந்த" என்றார். அாிவாள் மடங்க என்ற ,
ெநற்பயிாின் சிறப் ம், எந்திரம் பத்தல் வ ந்த என்ற , க ம்பின் சிறப் ம் உணர
நின்றன. அாிநர், ெநல் ல ப்ேபார். அைறநர் - க ம் ெவட் எந்திரத்திட்
அைறப்பவர். ெநல் ன் நலம் வியந் , அதைன விைளவிக்கும் நிலத்ைத, "இன் ெச "
என்றார். மலர, மலர்ந்ெதன நின்ற . ெநல் வய ல் நீர் இைடயறாைம யின் ெநய்தல்
ப்பதாயிற் இன்ேறா அன்ேறா என் ழி, ஓகாரம் அைசநிைல.பத்தல்,
எந்திரத்தி ள்ள சா வி ம் ம் . சாற்றின் மிகுதி ேதான்ற, "வ ந்த" என்றார்.
"ெகாய்வாள் மடங்க ெவன்ற , ெநற் றாளின் ப ைமயாேல ெகாய் ம் அாிவாட்கள்
தங்கள் வாய் ம ய என்றவா " என் ம், "எந்திர ெமன் ம் த ெல வாைய
வ வைமதியாற் பத்தல் வ ந்த ெவன் ம் அதன் சிைன விைனேயா
க்க"
என் ம் "பத்தல் வ ந்த என்ற பலகா ம் சாேறா நைனந் சாத" ெலன் ம்
பைழய ைர காரர் கூ வர்.
பண் பல்வளத்தா ம் மாட்சி ற்றி ந்தைவ இன் அம்மாட்சி யழிந்தன வின
வ ந்திக் கூ த ன், "மாணா மாட்சிய" ெயன்றார். பண் பலவாய் மாண்ட மாட்சி
ெபற்றி ந்தைம ேதான்ற, "மாண்டன பலேவ" ெயன் ம், அம் மாட்சி இப்ேபா
மாணாைமயின், "மாணா மாட்சிய" என் ம் கூறல் ேவண் ற் . மாண்ட மாட்சி, ெசய்த
ெசயல் என்ப ேபால்வ . இதன் ம தைல, ெசய்யாச் ெசயல்ேபால மாணா மாட்சி
ெயன்றாயிற் . இனிப் பைழய ைரகாரர், மாண்ட மாட்சி ைடயைவ இன் ேசரன
ேபார் விைனயால் மாணாமாட்சி ெயய்தின; அைவ இப்ேபா ம் மாண்
த்தவழி,
மாண்ட மாட்சியவாம் ேபா ம் என் ஐய றாவா , "மாணா மாட்சிய மாண்டன"
என் ெகாண் , "மாட்சிைமப்படத் தி த்தி ம் மாட்சிைமப்படாத அழைக ைடய
வாய்ப் பின்ைனத் தி ந்தாத வளேவ யன்றி
மாய்ந்தன ெவன்றவா " என் ம்,
"மாணாதவற்ைற மாட்சிய ெவன்ற பண் அழகிய ஊ ம் வய மாய்த்
ேதான்றிக்கிடந்த பண் பற்றி ெயனக் ெகாள்க" என் ம், ”மாட்சிய ெவன்ப
விைனெயச்ச ற் " என் ம் கூ வர். எனேவ, மாண்டன என்ப மா தல் என் ம்
விைனய யாகப் பிறந்த விைன ற்றாதல் அவர் க த்தாதல் காண்க. இனி, அவேர,
"இனி மாணா மாட்சிய ெவன்பதற்கு மாணாைமக்குக் காரணமாகிய ெப க்கு தலாய
வற்றின் மாட்சிய ெவன்பா
ளர்" என் பிறர் கூ வைத ம் எ த் ேதா கின்றார்.
இ கா ம் கூறியவாற்றால், ஆசிாியர் ேசரலாதன் விைன ெசய் ம் இடன் அைடந் ,
ஆங்கு எ த்த விைன ற்றி ம் மீளக் க தாைம கண் , "அரேச, கூளியர் *சுரன ப்ப,
வயவர்
ைற கழிப்ப, இயவர் ேதாேளாச்சத் தான் சுற்றெமா அம் ெதாிந் அவ்
விைனேய ேமவைல யாக ன், (10) எல் நனியி ந் , எல் அாி ெபற பாயற்கண்
கனவி ள் ெபற்ற சி மகிழான் உைற ம் அாிைவக்கு நீ யார்ெகால், அளிைய (15)"
என் கூறி விைன ேமவிய அவன் மறத்ைத இல் ைற ம் மைனவி யின் காதல் நிைல
காட் மாற்றி அன் ேதாற் வித் ,"நீ வாழ்த்த லீயா வளன ைபதிரம் அன்னவாயின
(19); பலவாய் மாண்டன வாகிய அப் ைபதிரங்கள், பழனந்ேதா ம் தாமைர ம்
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ஆம்ப ம் மலர, ெச வில் ெநய்தல் ப்ப, அாிநர் வாள் மடங்க, ெதான்ேறார் காைல
நல்லமன் அளிய (25) எனக் கா நர் ைக ைடத் திரங்க, மாணா மாட்சிய வாயின
காண்" (27) என் ைரத் , அவன் உள்ளத்ேத அ ள் ேதாற் வித் அைம மா
ெப கின்றாம்.
இனி, பல (27) வாகிய நீவாழ்த லீயா வளன ைபதிரம் அன்ன வாயின (19) ைவ
மாணா மாட்சியவாய் மாண்டன எனக் கூட்
த்த பைழய ைரகாரர், "ைபதிர
ெமன் ெம வாய்க்கு மாண்டன ெவன் ப பயனிைல; அன்னவாயின ெவன் ம்
ெபய ம் இைடேய ெயா பயெனனப்ப ம்" என் ம், "அன்ன வாயின மாணா
மாட்சிய மாண்டன ெவன்ற , ைபதிரங்கள் ஊ ட ென தல் தலாய
வ ைமைய ைடய அளவாய் நின்றன்; பின் அவ்வளவி னன்றித் தி த்த ம் தி ந்தா
நிைலைமயவாய் நின்றன; பின் அவ்வள மன்றி ஊ ம் வய ம் ெதாியாத ப உ வம்
மாய்ந்தன என்றவா " என் ம் கூ வர்.
இனி இப்பாட் ைன ஆசிாியர் கூற்றாக்கா , பாசைறக்குத்
ெசன்ற பாண
ெனா வன் கூற்றாக்கி, "நீ அவ்விைன ேமவைலயா யி ந் தாய்; நீ விைனைய
ேம கின்றப யால் கனவி ள் உைற ம் நின் னாி ைவக்கு நீ யார்ெகால்; நீ
அவள்பால் வாராைமக்குக் காரணம் யா ? நீ அழிக்க என் அழிந்த நா கள் அழிந்
அற்றால் வாிவெலனின், ஆம், அழிக்க அழிந் நீ பின் வாழ்த லீயாத ைபதிரம் கா நர்
ைக ைடத் திரங்க மாணா மாட்சியவாய் மாண்டன; அதனால் அ குைறயன் ; நின்
னன்பின்ைமேய குைற; இனி நீ அவள்பாற் க ெத க என விைன
ெசய்க"
என் ம், "இதனாற் ெசால் ய அவன் ெவன்றிச் சிறப் ம் குலமகேளா நிகழ்ந்த
இன்பச் சிறப் ம் உடன்கூறியவாறாயிற் " என் ம் கூ வர்.
பாசைறக்கட் ெசன் ேதவியின் பிாிவாற்றாைம கூறி, இனி அவள் பாற்ெசன்
அைமதேல ேவண் வ ெதன்ப பட நின்றைமயின், இ பாிசிற் ைறயாயிற் .
ெப ம்பான்ைம ம் ஒ குவண்ணம ம், "அவ்விைன ேமவைல யாக ன்" என ம்,
"யார்ெகா லளிைய" ெயன ம் ெசாற்சீர் வந்தைமயின் ெசாற்சீர் வண்ண ம் இப்
பாட் ல் உளவாயின.
------2.10. அட் மலர் மார்பன்
20
ங்ேகா யாெரன வினவி ெனங்ேகா
இ
ந்நீர்த்
த்தி ள்
ரணிேயார்த் தைலச்ெசன்
கடம்
த ற ந்த க ஞ்சின ன்பின்
ெந ஞ்ேசர லாதன் வாழ்கவவன் கண்ணி
வாய்ப்பறி யலேன ெவயிற் க ளைனத் ம்
மாற்ேறார் ேதஎத் மாறிய விைனேய
கண்ணி வந் ெநஞ்சவிழ் பறியா
நண்ணார் ேதஎத் ம் ெபாய்ப்பறி யலேன
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கனவி ம்,
ஒன்னார் ேதய ேவாங்கி நடந்
ப ேயார்த் ேதய்த் வ மணி யிரட் ம்
கடாஅ யாைனக் கணநிைர யலற
விய
ம் பரப்பின் மாநிலங் கடந்
லவ ேரத்த ேவாங்கு கழ் நிறீஇ
விாி ைள மா ங் களி ந் ேத ம்
வயிாியர் கண் ளர்க் ேகாம்பா
சிக்
க மிைளக் குண் கிடங்கின்
ெந மதி னிைலஞாயில்
அம் ைட யாெரயி ள்ளழித் ண்ட
அடாஅ வ
ைக யட் மலர் மார்பன்
எமர்க்கும் பிறர்க்கும் யாவ ராயி ம்
பாிசின் மாக்கள் வல்லா ராயி ம்
ெகாைடக்கட னமர்ந்த ேகாடா ெநஞ்சினன்
மன் யி ரழிய யாண் பல மாறித்
தண்ணிய ெலழி தைலயா தாயி ம்
வயி பசி கூர யலன்
வயி மா சிலீஇயரவ னீன்ற தாேய.
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ைற: இயன்ெமாழி வாழ்த்
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ங்ேகா........கண்ணி.

உைர: ங்ேகா யார் என வினவின்-உங்கட்கு இைறவன் யார் என்
வின
ராயின்; எங்ேகா-எங்கட்கு இைறவ னாவான்; இ
ந்நீர்த்
த்தி ள்- காிய
கட
ள்ள தீவில் வாழ்ந்த; ரணிேயார்த் தைலச் ெசன் -பைகவைர யழித்தல்
ேவண் யவர் வாழ்ந்த தீ க்குச் ெசன் ; கடம்
தல் த ந்த- அவர் தம் காவல்
மரமாகிய கடம்பிைன அ ேயா ெவட்
ழ்த்தி அவைர ம் ெவன்றழித்த; க ஞ்சின
ன்பின்-மிக்க சின ம் ெமய்வன்ைம
ைடய; ெந ஞ் ேசரலாதன்-ெந ஞ்ேசரலாத
னாவான்; அவன் கண்ணி வாழ்க-அவன் சூ ய கண்ணி வாழ்வ தாக எ- .
ேகா என்ற , ஈண் ப் ரப்ேபார் ேமற் . ேசரலாதன்பாற் ெசன் ெப வளம்
ெபற் வ ம் தம்ைமக், கண்ேடார் வியந் ேநாக்கு வதன் குறிப்பறிந் கூ த ன்,
" ங்ேகா யாெரன வினவின்" என்றார். பிசிராந்ைதயா ம் இவ்வண்ணேம
ேகாப்ெப ஞ்ேசாழைனச் சிறப்பித் ைரக்கும் க த்தால், " ங்ேகா யாெரன வினவின்
எங்ேகா...ேகாழி ேயாேன ேகாப்ெப ஞ்ேசாழன்" ( றம் 212) என் கூ தல் காண்க.
த்தி, நாற் ற ம் நீர் சூழ்ந்த நிலப்பகுதி. இத்தைகய பகுதி ஆற்றின் இைடயி ம்
கட னிைடயி ம் உண் . இக் கடம்பர் கட டத்ேத ள்ள தீவி
ந் ெகாண்
பைகைம விைளத் வந்தைம ேதான்ற, "இ
ந்நீர்த்
த்தி ள் ரணிேயார்"
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என்றார். ெப ம் பைட டன் அவர் உைற ம் தீ க்ேக ெசன் மண் அவர்
கு
ம் அழியப் ெபா தைம விளங்க, "தைலச்ெசன் கடம்
தல் த ந்த
க ஞ்சின ன்பின் ேசரலாதன்" என்றார். இனி, தைலச்ெசன் ெறன்பதற்கு
அழித்ெதன்ப ெபா ளாமா , " ரணிேயாைர ெயன விாி ம் இரண் டாவதைனத்
தைலச்ெசன் ெறன்பதற்கு இடத்திேல ெசன்ெறன்ப ெபா ளாக்கா
விேல
ெசன்ெறன்ப ெபா ளாக்கி,அதற்குப் ேபாந்த ெபா ள்
ெசயலாக்கி அதெனா
க்க" என்பர் பைழய ைரகாரர். அரசைரேயா ெசல்வைரேயா ேநாிற் ெசன் காணி
ம், பிறாண் ப் ெபயர் கூறி ம் வாழ்த் ம் மரபினால் கண்ணி த யன வாழ்க
என்றல் இயல்பாதலால்,"வாழ்க அவன் கண்ணி" என்றார்; இஃ அவன் நீ வாழ்க
என் ம் குறிப்பிற் .
6-10 வாய்ப்பறி யலேன..............கனவி

ம்

உைர: மாற்றார் ேத எத் மாறிய விைன-பைகப் லத்ேத தனக்கு மாறாக அவராற்
ெசய்யப்ப ம் பைக விைனகள்; ெவயில் கள் அைனத் ம்-ெவயி டத்ேத
காணப்ப ம் மிகச் சிறிய அ வள ம்; வாய்ப் அறியலன்-தன் விைனத்திறத்தால்
அவர் கட்குப் பயன்ப தைல யறியான்; கண்ணின் உவந் -தன் கண் ெணதிேர
நட்டார்ேபாலத் ேதான்றி; ெநஞ்சு அவிழ் அறியா- தம் ெநஞ்சு மலர்ந் அன்
ெசய்யாத; நண்ணார் ேதஎத் ம்- உட்பைக ெகாண்ட பைகவாிடத்ேத ம்; கனவி ம்கனவின் கண் ம்; ெபாய்ப் பறியலன்-ெபாய் கூ தைல யறியான் எமாறிய விைன ெயனேவ, பைகவர் ெசய் ம் பைகவிைன ெயன்ப ெபற்றாம்.
மாற்றார் தம் நிலத்ேத பைகவர்க் கஞ்சி வஞ்சைன ம் சூ ம் கலந்த சூழ்ச்சிகள் பல
ெசய்தற்கும், அைவ தப்பின்றி வாய்ப்பதற்கும் ேபாதிய இட ண்ைமயின், "மாற்றார்
ேதஎத் மாறிய விைன" ெயன்றார். ஒற்றா ம் உைரசான்ற லா ம் அவர் ெசய் ம்
சூழ்ச்சி யைனத் ம் ன் ணர்ந் அவற்ைற யறேவ சிைதத்தற்குாிய விைனகைள
நா வாய்ப்பச் ெசய்தலால், அவர்தம் மாறிய விைனகள் அவர்கட்குப் பயன்
படாைமயின், "ெவயிற் க ளைனத் ம் வாய்ப் பறியலன்" என்றார். வாய்ப் ,
ெமய்யாய்ப் பயன்ப தல்; அைனத் , அளவின் ேமற் . ெவயிற் க ளைனத் ம்
என்ற எள்ளள ம் என் ம் வழக்குப்ேபால்வ .
இனி, மாறியவிைன ெயன்பதற்குப் பைகவர்க்கு மாறாகத் தான் ெசய் ம்
சூழ்ச்சிகைள ெயன் ம், வாய்ப் பறியலன் ெயன்பதேனா கன வி ம் என்பைதக்
கூட் க் கனவி ம் வாய் ெவ விப் லப்ப த் வா னல்லன் என் ம் கூ வர்; பறிதல்,
ெவளியாதல். இ விைனேமற் ெகாண்டா ரைனவர்க்கும் இ த்தற்குாிய பண்பாதலால்,
இதைன ெய த் ேதா வதில் சிறப்பின்ைம யறிக. இனி, மாறிய விைன ெயன்ற , பின்
வாங்குதெலன் ம்,வாய்ப் ெபன்ற ெபா ந் த ெலன் ம் கூ வர்; இதனா ம்
ெபா ள் சிறவாைம யறிக.
" கத்தின் இனிய நகாஅ அகத்தின்னா வஞ்சர்" (குறள். 824) என்றற்கு, "கண்ணி
வந் ெநஞ்சவிழ் பறியா நண்ணார்" என்றார். அவர்க்கு அஞ்சி ெயா கு மிடத் ப்
ெபாய்த்தல் ஓராற்றால் நன்றாயி ம், அதைன ம் கனவி ம் ெந ஞ்ேசரலாதன்
ெசய்வதிலன் என்றற்கு, "கனவி ம் ெபாய்ப்பறி யலேன" ெயன்றார். இந்த "நண்ணார்"
ெதாடர் கனவி ம் இன்னாதாத ன், கனவி ம் என்றார். "கனவி ம் இன்னா
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மன்ேனா" (குறள். 819) என் சான்ேறார் கூ தல் காண்க. "மிகச் ெசய்
ெமள் வாைர நகச்ெசய் நட்பி ள் சாப் ல்லற் பாற் "(குறள். 829)
என்பதனால்,ெபாய்த்தல் நன்றாதல் உணர்க.

தம்

11-21 ஒன்னார்.........மார்பன்
உைர: ஒன்னார் ேதய-பைகவர் கண் அஞ்சி உளம் குைலய; ஓங்கி நடந் ெப மிதத் டன் நடந் ; ப ேயார்த் ேதய்த் -பைகவைர யழித் ; வ மணி இரட் ம்
கடாஅ யாைனக் கணநிைர யலற-வ த்த ஓைசயிைனச் ெசய் ம் மணி ெயா க்கும்
மதத்ைத ைடய கூட்டமாகிய யாைனப்பைட ஆற்றா பிளிறிக்ெகாண் ஓட்; வியல்
இ ம் பரப்பின் மாநிலம் கடந் - அகன்ற ெபாிய பரப்பிைன ைடய பைகவர ெபாிய
நிலத்ைத ெவன் கடந் ; லவர் ஏத்த ஓங்கு கழ் நிறீஇ-இயற் லவர் ேபாந் பா ப்
பரவ அவர்கட்கு ேவண் வன நல்கி ஓங்கிய கைழ நிைலநாட் ; வயிாியர்
கண் ளர்க்கு-வயிாியர் கண்
ளர் என்ற இ வைகக் கூத்தர்க்கும்; விாி ைள மா ம்
களி ம் ேத ம்-விாிந்த தைலயாட்ட மணிந்த குதிைரகைள ம் களி கைள ம்
ேதர்கைள ம்; ஓம்பா
சி-தனக்ெகன் க தாமல் மிகுதியாய் நல்கி; க மிைளகாவற்கா ம்; குண் கிடங்கின்- ஆழ்ந்த கிடங்கும்; ெந மதில்-ெந ய மதி ம்; நிைல
ஞாயில்- நிைலெபற்ற ஞாயி ம்; அம் ைட ஆர் எயில் உள் அழித் - அப் க்கட்
ைடைமயால் கடத்தற்காிய அகமதி
ைடய அக நகைர யழித் ; அடாஅ அ
ைக
ண்ட-ஊர் சு
ைக ப ந்த; அட் மலர் மார்பன்-பைகவைர யட்ட ெச க்கினால்
விாிந்த மார்பிைன ைடயன் எஓங்கி நடந் , மாநிலம் கடந் , ஓங்கு கழ் நிறீஇ, ஓம்பா
சி உண்ட மலர்
மார்பன் என இையத் க்ெகாள்க. ேதய்த் ,இரட் ம் கணநிைர யலற என இையக்க
வயிாியர், கூத்தர். கண் ளர், சாந்திக் கூத்தா பவர்; ஞாயில், மதி ச்சி. எந்திர
வில் ம் ஏப் ைழ ம் உைடைமபற்றி, "அம் ைட யாெரயில்" எனப்பட்ட . அடாஅ
அ
ைக, ஊர் சு
ைகக்கு ெவளிப்பைட.
எதிர்நின் ெபா ம் பைக மன்னர், தம் ஆற்ற ழந் ெக தலால், அவர் நா ம்
உட்கு ெமய்த, அாிேய ேபால நடந்ேதகும் ெப மிதத்ைத, "ஒன்னார் ேதய ேவாங்கி
நடந் " என் சிறப்பித்தார். இகழ்வார் ன் ஏ ேபாற் பீ நைட ேகாடல் ஆடவர்க்கு
இயல் . ப ேயார், பைகவர். "ப ேயார்த் ேதய்த்த பணிவி லாண்ைம" (மைல ப . 423)
என்றார் பிற ம். வ மணி, வ த் ச் ெசய்த மணி ெயன் ம் கூ ப. யாைனக் கணம்
என்ெறாழியா நிைர ெயன்றதனால், யாைனப்பைட யாயிற் . யாைனப்பைட
ைடயேவ ஏைனய பைடகள் அழிந்தைம ெசால்லேவண்டா வாயிற் .
இவ்வண்ணம் நால்வைகப் பைட ம் ெக த் விாிந் கிடக்கும் நாட்ைடக் கடந்
ெசன் தைலநகைர யைடந் ெபா
அத ட் ேசறல்ேவண் யி த்தல்பற்றி,
"விய
ம் பரப்பின் மாநிலம் கடந் " என்றார். விய
ம் பரப் ைடயதாயி ம்,
அதைன வஞ்சைனயின்றிப் ெபா
கடந்தைம ேதான்ற, பரப்ைப விேச த் க்
"கடந் " என்றார். இவ்வா ெசய் ம் அறப்ேபார் இயற் லவர்க்கு மிக்க இன்ப ம்
அன்
ண்டாக்குத ன், அவர் அச் ெசயைலப் பாட் ைட ைவத் ப் பாராட் வ
பற்றி, " லவ ேரத்த ேவாங்கு கழ் நிறீஇ" என்றார். ஏைனப் கழ் கள் எல்லாவற்றி ம்
லவர் பா ம் கழ் ெபான்றா நிைலைமத் தாதலால், அதைன வியந் ேதாதினார். அப்
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லவர் வியந்
க ம் பாட் க்கைளப் பாண ம் கூத்த ம் ைறேய பா யா த ன்,
அவர்க்கு அவன் வழங்கும் திறத்ைத, "விாி ைள மா ம் களி ம் ேத ம் ஓம்பா
சி"
என்றார். "ஓம்பா
சி" ெயன்றதனால், அைவ பைகப் லத்ேத கவர்ந் தைம ெபற்றாம்.
"மன்றம் ேபாந் ம குசிைற பா ம், வயிாிய மாக்கள்" (பதிற். 23) என் பிற ம்
கூ தல் காண்க. கண் ளர், கூத்தர்; "கலம்ெப கண் ள ெராக்கல் தைலவ"
(மைலப . 50) என வ தல் காண்க. கண் ளர் சாந்திக் கூத்தா பவெரன் ம்
அ யார்க்கு நல் லார் உைரப்பர். (சிலப். 5: 49 உைர.) அஃதாவ , க ஞ்சின ன்
பினால் அ ம்ேபா டற்றி ெவன்றி ெயய் ம் ேவந்தர்க்கு அச்சினம் தணிதற்கு
அவற்குாிய இன்பம் ெபா ளாக ஆ ம் கூத் . "சாந்திக் கூத்ேத தைலவ னின்பம்,
ஏந்திநின் றா ய ஈாி நடமைவ, ெசாக்கம் ெமய்ேய அவிநயம் நாடகம், என்றிப்
பாற்ப உம் என்மனார் லவர்" என வ ம். விேனாதக் கூத் ம் ஈண்ைடக்குப்
ெபா ந் மாயி ம், சிறப் ப்பற்றி, சாந்திக் கூத்தா ேவாைர விதந்ேதாதினார். இவர்
மதங்க ெரன் ம் கூறப்ப வர்.
இவர்கட்கு மா ம் களி ம் ேத ம் வழங்குதற்கும், "ெகாைடக்கட னமர்ந்த ேகாடா
ெநஞ்சின" ெனன் கூ தற்குாிய ெகாைடக்கும் ேவ பா காட்ட ற்ற
பைழய ைரகாரர், "ேமேல ெகாைடக்கட னமர்ந்த ேகாடா ெநஞ்சினன் என் ெகாைட
கூ கின்றான், ஈண் ஓம்பா
சி என் ெகாைட கூறியதற்குக் காத்தற்குச்
ெசன்றவிைடக் ெகாண்டவற்ைறக் களம் பாடச் ெசன்றார்க்குக் ெகா க்கும் ெகாைட
ெயன ைரக்க" என்பர்.
இனி, பைகவர் தைலநகைர யைடந் ெசய் ம் ேபார்த்திறம் கூ வார்,
காவற்காட்ைட யழித் , கிடங்கிைனக் கடந் மதின்ேமேலறி எயி டத்ேத ெபா
,
அகநகர்க்குட் குந் ஆண் ெடதிர்ந்த ரைர யழித் எாியிட் ச் சூைறயா னா
ெனன்பார், "க மிைளக் குண் கிடங் கின், ெந மதி னிைலஞாயில், அம் ைட
யாெரயி ள்ளழித் ண்ட, அடாஅ வ
ைக யட் மலர் மார்பன்" என்றார். மிைள
த யவற்றின் நலம் கூறிய , அவற்றாற் பயனின்ைம ேதான்ற நின்ற . "அ ங்கு
மிைளக் குண் கிடங்கின், உயர்ந் ேதாங்கிய நிைரப் தவின், ெந மதி னிைரஞாயி,
லம் மி ழயில ப்பந், தண்டா தைலச் ெசன் , ெகாண் நீங்கிய வி ச்சிறப் "
(ம ைர. 64-9) என் பிற ம் கூ தல் காண்க.
உள்ளழித் ண்ட மலர் மார்பன் என்பதற்கு, எயிைல யழித் அகநகைரக்
ைகக்ெகாண் டல்ல உண ெகாள்வதில்ைல ெயன வஞ் சினம் ெசய் அவ்வா
அழித்தபின் உண உண்ட மலர் மார்பன் என் கூற மாம். இதைன, "இன் றினி
கர்ந்தன மாயின் நாைள, மண் ைன யிஞ்சி மதில்கடந் தல்ல உண்குவ மல்ேலம்
காெவனக் கூறிக், கண்ணி கண்ணிய வயவர் ெப மகன்" (பதிற். 58) என்பதனா
ணர்க. அகநகைர ெயாித்தலால் எ ம் ைக தன் மார்பிடத்ேத பரவ, ன்னின்
விைன யாற் வதால், "அடாஅ அ
ைக யட் மலர் மார்பன்" என்றார். அட்ெடன் ம்
விைனெயச்சம், மலர்த ெலன் ம் விைனெகாண்ட .
21-23 எமர்க்கும்................ ெநஞ்சினன்
உைர: எமர்க்கும் பிறர்க்கும் பாிசின் மாக்கள் யாவராயி ம், எம்ைமச் ேசர்ந்த
பாணர்க்கும், பிற ெபா நர் கூத்தர் லவராகிய பிறர்க்கும் இவாின் ேவறாகிய பாிசிலர்
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யாவராயி ம்; வல்லா ராயி ம் - தாம் பாிசு ெபறற்குாிய கைலயில் வன்ைமயில
ராயி ம்; ெகாைடக் கடன் அமர்ந்த - எல்லார்க்கும் ெகா ப் பைதக் கடைமயாக
வி ம்பிய; ேகாடா ெநஞ்சினன் - ெசம்ைம திறம்பாத ெநஞ்சிைன உைடயவன் எகூற் நிகழ்த் ேவான் பாண னாதலால், எமர்க்கு ெமன்ற , அவைனச் ேசர்ந்த
பாணர்க்காயிற் ; ஆசிாியர் கூற்றாயின், அவைரச் ேசர்ந்த லவர் ெப மக்கைளக்
ெகாள்க. ெபா நர், கூத்தர் தலாயி னாைரப் பிறர் என்றான். லவர் பாணர் விற யர்
ெபா நர் கூத்தர் எனப் பல ம் பல் ேவ வைகயில் பாிசில் ெபறற் குாிய ராத ன்,
அவ ரவர் வாிைச யறிந் ெகா த்தைல வி ம்பினவன் என்றற்கு. "பாிசின் மாக்கள்
யாவ ராயி ம்" என்றான். வன்ைமயின்றி அதைனப் ெப ம் பயிற்சிநிைலக்கண்ேண
யி ப்பார்க்கும் ெகா க்கும் சிறப்ைப வியந் , "வல்லா ராயி ம்" என்றான்.
வன்ைமயிலார்க்கு வழங்கின், அவர் ேம ம் அத் ைறயில் வன்ைம ெபறற்கு ஊக்கம்
மிகுவ ெரன்ற க த் தால் வழங்குகின்றா ெனன்பார், "ேகாடா ெநஞ்சினன்" என்றார்.
வல்லார் என்றற்கு ஒ கல்வி ம் மாட்டார் என் ெபா ள்ெகாண் அவர்க்குக்
ெகாைட ாிதல் இல்ைல ெயன்ப பட நிற்றல் ேதான்ற, "வல்லா ராயி ெமன்ற
ம்ைம எதிர்மைற" ெயன் பைழய ைரகாரர் கூ வர்.
இனி அப் பைழய ைரகாரர்," எமர்க்கும் பிறர்க்கும் என நின்ற வற்ைறக்
ெகாைடக்கட னமர்ந்த ெவன்பதேனா
த் , எமர்க் ெகன்ற தன் பாணராகிய
எமர்க் ெகன் ம், பிறர்க் ெகன்ற தன் பாணரல்லாத பிறர்க் ெகன் ம் உைரக்க"
என் ம், "பாிசின் மாக்கள் யாவாராயி ம் வல்லாராயி ம் எனக் கூட் ப் பாிசின்
மாக்கள் என்ற தற்கு ன் ெசான்ன எமர்க்கும் பிறர்க்கு ெமனப்பட்டாைரேய ஆக்கி,
யாவராயி ெமன்றதற்குக் கண்டார் மதிக்கப்ப ம் ேதாற்ற மில ராயி ம் என ம்,
வல்லா ராயி ெமன்றதற்கு ஒ கல்வி மாட்டா ராயி ெமன
ைரக்க; யாவ
ராயி ெமன்ற ம்ைம இழி சிறப் " என் ம் கூ வர்.
24-27. மன்

யிர்.............தாேய

உைர: தண் இயல் எழி - குளிர்ப்பிைனச் ெசய் ம் மைழ கில்; மன் யிர் அழிய நிைலெபற்ற உயிர்கள் அழி மா ; பல யாண் மாறி - பல யாண் கள் ெபய்
குளிர்ப்பிக்கும் ெசய ன் நீங்கி; தைலயா தாயி ம் - மைழயிைனப் ெபய்யா ெதாழி
மாயி ம்; வயி பசி கூர ஈயலன் - தன்ைன யைடந்தார்க்கு வயிற்றிற் பசித் தீ மிக்
ெக மா குைறபடக் ெகா த்தல் இலன், பசித் தீத் தைலகாட்டாவா நிரம்பக்
ெகா ப்ப னாதலால்; அவன் ஈன்ற தாய் - அவைனப் ெபற்ற தாய்; வயி மாசு
இலீஇயர் - வயி குற்றமின்றி விளங்குவாளாக எ- .
தண்ணிய ெலழி என்றவிடத் த் தண்ெணன்றைதப் ெபயர்ப் ப த் த் தட்பத்ைதச்
ெசய் ம் என
க்க; தண்ணிய இயல்பிைன ைடய எழி எனி மாம். சில யாண்
மாறினாேல, உயிர்கள் உட ேலா கூ யி த்த லைமயா தாக ன், "யாண் பல மாறி"
ெயன்ற , உயிர்கள் தாம் நின்ற உட ன் நீங்கா நிற்ற ம், இறந்தைவ மீளத்
ேதான் த ம் ற்ற ம் இலவா ெமன்றற்கு; உயிர்த்ெதாைக குன் ெமன்றற்கு,
"மன் யிர் அழிய" என் ம் கூறினார். மா தல், ெபய் குளிர்ப்பித்தைலச் ெசய்யா
நீங்குதல்; நாட் ல் ெவப்பம் மிகுவித்தல். ஒ கால் அடங்கியி க்கும் வயிற் த் தீ சிறி
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ெகா த்தவழி மிக்ெக ந் வ த் மாத ன், நிைறயக் ெகா க்குமா ேதான்ற,
"வயி பசி கூர ஈயலன்" என்றான். தைல யாதாயி ம் என் ழி, உம்ைம ெயதிர்மைற.
இனி, ஓம்பா
சி ெயன் ம், ெகாைடக்கட னமர்ந்த என் ம் இ
ைற
கூறியதேனா டைமயா , வயி பசிகூர ஈயலன் என ன்றா ைற ம்
ெகாைடயிைன விதந் கூறியதற்குக் காரணம் கூற ற்ற பைழய ைரகாரர்,
" ன்றாவ ம் ெகாைட கூறியதற்கு, மைழ ெபய்யா விைளவில் காைலத் தன்
பாிகரமா ள்ளார்க்கு அவர்கள் பசித் வ ந் தாமல், ேவண் ம் ெபா
களிேல
ேவண் வன ெகா க்கும் என் ம் ஓர் ெகாைடநிைலயாக ைரக்க" என் கூ வர்.
தாயர் தம் வயிற்றிற் பிறந்த மக்களால் தகாதன நிகழ்ந்தவழி, தம் வயிற்ைற ெநாந்
ெகாள்ள ம், சான்ேறார் அம் மக்களின் ெசயலால் விைள ம் நலந் தீங்கு கண் தாயர்
வயிற்ைற வியத்த ம் பழித்த ம் பண்ைட மர ; அ பற்றி, ஈண் , ஏேனார் வயிற் ப்
பசி தீர்த் க் குளிர்ப்பிக்கும் ேசரலாதன நலங் கண் வியந் கூற ற்ேறான்,
அவைன யீன்ற தாய் வயிற்ைறச் சிறப்பித் , "வயி மாசிலீஇய ரவன் ஈன்ற தாேய"
என்றான். தன் மகன், ேபார்க்களத்ேத, எறிந்த ேவல் யாைனேயா ஒழிய, ெவ ங்
ைகெயா மைனக்குப் ேபாந்தானாகக் கண் மனம் ெநாந் , " கர் கக் குஞ்சரம்
எறிந்த எஃகம் , அதன் கத் ெதாழிய நீ ேபாந்தைனேய, எம்மில் ெசய்யா அ ம்பழி
ெசய்த, கல்லாக் காைள நின் னீன்ற வயிேற" ( றத் 1406) என் ம், ேபாாிைட ழ்ந்
கழ் ெபற்ற கண் , "ஈன்ற வயிேறா வி ேவ, ேதான் வன் மாேதா ேபார்க்களத்
தாேன" ( ற 86) என் ம் தாயர் கூ தல் காண்க. மகட்ெகாைட ெபா ளாகப் ேபார்
நிகழக் கண்ட சான்ேறார், அம் மகைள மரம்ப சி தீப் ேபாவ, அணங்காயினள்
தான்பிறந்த ர்க்ேக" ( றம் 349) என்ேபார், அவைளப்ெபற்ற தாைய ெநாந் , "குவைள
ண்கண் இவைளத் தாேய, ஈனா ளாயின் நன் மன்" ( றம் 348) என் ம், "அறனிலள்
மன்ற தாேன....பைகவளர்த் தி ந்தவிப் பண் பில் தாேய" ( றம் 336) என் ம் கூ தல்
காண்க.
ங்ேகா யாெரன வினவின், எங்ேகா ேசரலாதன்; அவன் கண்ணி வாழ்க, அவன்
பைகவர் மாறிய விைன வாய்ப்பறியலன், ெபாய்ப் பறி யலன், அட் மலர் மார்பன்,
ேகாடா ெநஞ்சினன், வயி பசி கூர ஈயலன், அதனால், அவைன யீன்ற தாய் வயி
மாசிலீஇயர் என இையத்
த் க்ெகாள்க.
"இதனாற் ெசால் ய அவன்றன் ெசல்வப் ெபா
கண் , நீ யா ைடய பாணன்
என் வினவியாற்கு, யான் இன்னா ைடேய ெனன் ெசால்
க்க, அவன்
குணங்கள் இன்ன எனக் கூறிப் பின் அவைன வாழ்த்தி
த்தவா றாயிற் " என்ப
பைழய ைர.
----------------------
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ஆசிாியர் பாைலக் ெகௗதமனார் பா ய

ன்றாம் பத்

பதிகம்
இைமய வரம்பன் றம்பி யைமவர
உம்பற் காட்ைடத் தன்ேகா னிறீஇ
அகப்பா ெவறிந் பகற்றீ ேவட்
மதி றழ் மரபின் தியைரத் தழீஇக்
கண்ணகன் ைவப்பின் மண்வகுத் தீத் க்
க ங்களிற் றியாைனப் ணர்நிைர நீட்
இ கட னீ ெமா பக லா
அயிைர பைரஇ யாற்றல்சால் ன்ேபா
ெடா ங்கா நல் ைச யர்ந்த ேகள்வி
ெந ம்பார தாயனார் ந் றக் கா ேபாந்த
பல்யாைனச் ெசல்ெக குட் வைனப்
பாைலக் ெகௗதமனார் பா னார் பத் ப்பட் . அைவதாம், அ ெநய்யா தி,
கயி கு
கைவ, தைதந்த காஞ்சி, சீர்சால் ெவள்ளி, கா ணங்கு க ெநறி, கா
க ெநறி, ெதாடர்ந்த குவைள, உ த் வ ம ர்நிைற, ெவண்ைக மகளிர், கன்ற
வாயம். இைவ பாட் ன் பதிகம்.
பா ப் ெபற்ற பாிசில், நீர் ேவண் ய ெகாண்மின் ெனன, யா ம் என்
பார்ப்பனி ம் சுவர்க்கம் கல் ேவண் ம் என, பார்ப்பாாிற் ெபாிேயாைரக் ேகட்
ஒன்ப ெப ேவள்வி ேவட்பிக்க, பத்தாம் ெப ேவள்வியிற் பார்ப்பாைன ம்
பார்ப்பனிைய ம் காணாராயினார்.
இமயவரம்பன் றம்பி பல்யாைனச் ெசல்ெக
ற்றி ந்தான்.
-------------

குட் வன் இ பத் ைதயாண்

3.1. அ ெநய் யா தி
21
ெசாற்ெபயர் நாட்டங் ேகள்வி ெநஞ்செமன்
ைறந் டன் ேபாற்றி யைவ ைணயாக
எவ்வஞ் சூழா விளங்கிய ெகாள்ைகக்
காைல யன்ன சீர்சால் வாய்ெமாழி
உ ெக மரபிற் கட ட் ேபணியர்
ெகாண்ட தீயின் சுடெர ேதா ம்
வி ம் ெமய் பரந்த ெப ம்ெபய ரா தி
வ நர் வைரயார் வார ேவண்
வி ந் கண் மாறா ணீஇய பாசவர்
ஊனத் தழித்த வானிணக் ெகா ங்குைற
குய்யி ேதா மாறா தார்ப்பக்

5

10
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கடெலா ெகாண் ெச நகர் ந வண்
அ ைம ெய ந்த வ ெநய் யா தி
இரண் டன் கம நாற்றெமா வானத்
நிைலெப கட
ம் விைழதகப் ேபணி
ஆர்வளம் ப நிய ைவயந்தீர் சிறப்பின்
மாாியங் கள்ளின் ேபார்வல் யாைனப்
ேபார்ப்
ரசங் கறங்க வார்ப் ச்சிறந்
நன்கலந் த உ மண்ப மார்ப
ல்ைலக் கண்ணிப் பல்லான் ேகாவலர்
ல் ைட வியன் லம் பல்லா பரப்பிக்
கல் யர் கடத்திைடக் கதிர்மணி ெப உம்
மிதியற் ெச ப்பிற் ழியர் ேகாேவ
குவியற் கண்ணி மழவர் ெமய்ம்மைற
பல்பயந் தழீஇய பயங்ெக ெந ங்ேகாட்
நீரறன் ம ங்கு வழிப்படாப் பாகு ப்
பார்வற் ெகாக்கின் பாிேவட் பஞ்சாச்
சீ ைட ேதஎத்த ைனெகட விலங்கிய
ேந யர் ெந வைர யயிைரப் ெபா ந
யாண் பிைழப் பறியா பயமைழ சுரந்
ேநாயின் மாந்தர்க் கூழி யாக
மண்ணா வாயின் மணங்கமழ் ெகாண்
கார்மலர் கம ந் தாழி ங் கூந்தல்
ஒாீஇயன ேபால விர மலர் நின்
தி
கத் தலம ம் ெப மதர் மைழக்கண்
அலங்கிய காந்த ளிலங்குநீ ர வத்
ேவ றழ் பைணத்ேதா ளிவேளா
டாயிர ெவள்ளம் வாழிய பலேவ.
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ைற: ெசந் ைறப் பாடாண் பாட் .
வண்ணம்: ஒ குவண்ணம்.
க்கு: ெசந் க்கு.
ெபயர்: அ ெநய் யா தி.
1-7 ெசால்................ஆ தி
உைர: எவ்வம் சூழா விளங்கிய ெகாள்ைக - பிற யிர் கட்குத் தீங்கு நிைனயாமல்
விளக்க ற்ற ெகாள்ைகயா ம்; காைல யன்ன சீர்சால் வாய் ெமாழி - ஞாயி ேபாலத்
தப்பாத வாய்ைம ைரயா ம்; உ ெக மரபின் கட ள் ேபணியர் - உட்குப்
ெபா ந்திய ைறைமயிைன ைடய னிவர்கைளப் பர தற்காக; ெசால் ெபயர்
நாட்டம் ேகள்வி ெநஞ்சம் என்ற ஐந் டன் ேபாற்றி - ெசால் லக்கண ம்
ெபா ளிலக்கண ம் ேசாதிட ம் ேவத ம் ஆகம ம் என்ற ஐந்திைன ம் ஒ ங்ேக
கற் ; அைவ ைணயாக - அவற்றா ெலய்திய லைமையத் ைணயாகக்ெகாண் ;
ெகாண்ட தீயின் சுடர் எ ேதா ம் - எ த்த ேவள்வித் தீயின் கண் சுடர் எ ந்ேதா ம்;

98
வி ம் ெமய் பரந்த - உள்ளத் ெத ந்த வி ப்பம் ெமய்யின் கண் பரந்
ெவளிப்ப தற்குக் காரணமான; ெப ம் ெபயர் ஆ தி - ெபாிய ெபா ைளப் பயக்கும்
ஆ திப் ைக ம் எஉ ேநாய் தாங்கல், பிற யிர்கட்குத் தீங்கு நிைனயாைம எனத் தவத்திற் கு
ெவன் கூறிய இரண்ட ள், பிற யிர்க்குத் தீங்கு நிைனயாைம ளதாகியவழி உ
ேநாய் தாங்கலாகிய ஏைனய தாேன ைககூ த ன், "எவ்வஞ் சூழாைம"
ெயான்ைறேய எ த் ேதாதினார். எவ் யிர்க்கும் எவ்வம் நிைனயாதாைர மன் யி
ெரல்லாம் ைககூப்பித் ெதா ெமன்ப வாக ன், அத் ெதா தகு ஒ க்கத்ைத
"விளங்கிய ெகாள்ைக" ெயன்றார். "குலஞ்சு ங்ெகாள்ைக பிைழப்பின்" (குறள் 1019)
என்பதனால் ெகாள்ைக ஒ க்கமாதல் காண்க. ஞாயி , நாட் காைலயில் ேதான்றி
இ ணீக்கி ெயாளி நல்குவ பற்றிக் காைல ெயனப்பட்ட .
ஞாயிற்றின் வாய்ைம ணர்த் வ அ ெசய் ம் காலமாதல் பற்றிக் காைலைய
வாய்ைமக்கு உவைமயாக்கி, "காைல யன்ன சீர்சால் வாய் ெமாழி" ெயன்றார்.
"வாய்ைம யன்ன ைவகல்" ( க . 35) என் பிற ம் கூ ப. "ெபாய்யாைம யன்ன
கழில்ைல" ( குறள். 296) என்ப பற்றி வாய்ெமாழி "சீர்சால் வாய்ெமாழி"
ெயனப்பட்ட . ெசால் ம் ெசய ம் வாய்ைம ெதளிதற்குக் க வியா மாயி ம். ெசால்
சிறந்தைமபற்றி, வாய்ைம ெயன்னா "வாய்ெமாழி" ெயனல் ேவண் ற் . காைல
யன்ன வாய்ெமாழி ெயன்றதற்குப் பைழய ைரகாரர், "ஆதித்தைனப் ேபால
எஞ்ஞான் ம் தப்பாதாகிய ெமய்ம்ெமாழி" ெயன் ம், "ெமாழியா ெனன ஆ
விாிக்க; ஒ விாிப்பி மைம ம்" என் ம் கூ வர்.
எவ்வம் சூழாக் ெகாள்ைக ம் காைல யன்ன வாய்ைம ம் உைடய ராத ன்,
ஏைனேயா ள்ளத்ேத அவைரக் கண்டவழி உட்குத் ேதான் த லால் னிவைர,
"உ ெக மரபின் கட ள்" என்றார். ெபாறி லன்களின் ெசயெலல்ைலையக்
கடந்தைமபற்றி மக்கட் பிறப்பினராகிய னிவர் கட ெளனப் பட்டனர் என் மாம்;
" த்ேதர்
வலாய் நாமணம் க்கக்கால், இப்ேபாழ் ேபாழ்ெதன் ற வாய்ப்பக்
கூறிய, அக் கட ள் மற்றக் கட ள்" ( க . 93) என னிவர் கட ளாகக் கூறப்ப மா
காண்க. ேபணிய ெரன் ம் விைனெயச்சம் ெகாண்ட ெவன் ம் விைனெகாண்ட .
ெசால், ெசால் லக்கணம். ெபயர் - ெபா ள்; எனேவ ெபா ளிலக்கணமாயிற் .
பைழய ைரகார ம், "ெபயர், ெபா ளிலக்கணம் ெசால் ம் ல்; 'ெபற்ற ெப ம்ெபயர்
பலர்ைக யிாீஇய' ( பதிற்.90) என இத் ெதாைக ண் ேமேல வநதைமயால்
ெபயெரன்ப ெபா ளாம்" என்பர். நாட்டம், ேசாதிடம். ேகள்வி - ேவதம்; ேவதம்
எ தப் படா வழிவழியாய்க் ேகட்கப்ப ம் ைறைம ைடயதாக ன், ேகள்வி
ெயனப்பட்ட . ெநஞ்சம், ஆகமம்; ெசால் த ய நான்ைக ம் ற்றக் கற் ணர்வதால்
உளதாகும் பயன் இைறவன் றாைள வணங்குத ெலன்ப வாதலா ம், அந்ெநறிக்கண்
ெநஞ்சிைன நி த்திப் ெப தற்குாிய ஞான ம்
ேப ம் ெப விக்கும் சிறப் ைடய
அ
லாதல்பற்றி, ஆகமத்ைத "ெநஞ்ச" ெமன்றார். ெசவி த ய அறி க விகளால்
உணரப்ப ம் உலகியற் ெபா ள்களின் ெபாய்ம்ைம ணர்ந் கழித்த வழி ளதாய்
நிற்கும் ஞானப் ெபா ள் ெநஞ்சால் உய்த் ணரப்ப வ தன்றிப் பிறிேதாராற்றால்
அறியப்ப வ தன்ைமயின், ெநஞ்சிைன அந் ெநறிக்கட் ெச த்தி ஞானக்காட்சி
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ெப விக்கும் சிறப் ைடைமபற்றி, ஆகமத்ைத ெநஞ்செமன்றா ெரன் மாம்.இனிப்
பைழய ைரகாரர், "ெநஞ்ச ெமன்ற இந்திாியங்களின் வழிேயாடா உடங்கிய ய
ெநஞ்சிைன" ெயன்பர்; ஏைனச் ெசால் ெபயர் த யன ேபால ெநஞ்சம் ற்காகா
ேவறாயின், ஐந்ெதன் ம் ெதாைக ெப தல் ெபா ந்தா தாதலால் அ ெபா ளன்ைம
ணர்க. அைவ, ெசால் த ய ஐந்தன் அறி . ேவதம் த யவற்றின் அறி ெபா
அறி ம், ஆகம வறி உண்ைம யறி மாம் எனத் ேதர்ந் ெகாள்க. "ஆகம மாகிநின்
றண்ணிப்பான் றாள்வாழ்க" ( தி வா. சிவ . 4 ) என மணிவாசகர் கூ தல் காண்க.
னிவர் கடன் ேகள்விெயா பயின்ற ேவள்வியால் இ க்கப் ப ெமன்ப வாக ன்,
கட ட் ேபணியர் ெகாண்ட தீ ெயன் ம், இத் தீயிைன ேயாம் தற்கு ேமேல கூறிய
ெசால் த ய ைவந்தன் ேகள்வி ம் ைணயா ெமன்ப பற்றி அைவ ைணயாகக்
ெகாண்ட தீ ெயன் ம் கூறினார்; "ேவள்வியால் கட ள த்திைன ேகள்வியின்,
உயர்நிைல லகத் ைதய ாின்
த்திைன" (பதிற். 70) என் பிற ம் கூ தல் காண்க.
ேவள்வித் தீ சுடர் விட்ெட ங்கால், அதைனக் கட ளர் வி ம்பிேயற் ேவட்கும் தம்
க த் நிைறவிப்ப ெரன்ற வி ப்பந் ேதான்றி உள்ளத்ேத உவைக மிகுவிப்ப, அ
ெமய்யின்கண் ெவளிப்பட் நிற்குமா ேதான்ற, "வி ம் ெமய் பரந்த" என்றார்.
வி ப் , வி ம்ெபன ெம ந்த ; பைழய ைரகாரர், "வி ப் ெமய்ெயன் ம் ஒற்
ெம ந்த " என்றார். ஆ தியால் ேவள்வி ெசய்ேவார் தாம் க
ம் ெபா ள்
க தியவா ெப ப ெவன் ம் ற் ணி பற்றி, "ெப ம்ெபய ரா தி" ெயன்றார்.
ஆ தி வடெசாற் சிைத .
8-13 வ நர்..................ஆ தி
உைர:வ நர் வைரயார் வார ேவண் - தம்பால் வ ேவார் வைரவின்றி ண்ண
ேவண் ; வி ந் கண் மாறா உணீஇய பாசவர் - வி ந்ேதாம்பற் கின்றியைமயாத
அன் மாறாேத உண்பித்த ஆட் வணிகர்; ஊனத் அழித்த வால் நிணக் ெகா ங்
குைற - ஊைன ெவட் ம் மைணேமல் ைவத் க் ெகாத்தித் ண் த்த நல்ல நிணம்
ெபா ந்திய இைறச்சி; குய்யி ேதா ம் கடெலா ெகாண் ஆனா ஆர்ப்ப - ேவக
ைவத் த் தாளிதம் ெசய் ந்ேதா ம் கடெலா ேபால அைமயா ஒ க்க; ெச நகர்
நாப்பண் - ெச ைம ைடய மைனயின் கண்ேண; அ ம் ைம எ ந்த அ ெநய் ஆ தி அ தலாற் ைக ெய ந்த அ சி ன்கண் ெபய்த ெநய்யாகிய ஆ திப் ைக ம் எஎன்ற , வி ந்தாய் வந்தார் உண் ங்கால் அவர்க்குப் ைக ெயழ இட்ட அ சிற்
ேசாற்றில் ெபய்யப்ப ம் ெநய்யாகிய ஆ தி என்றவாறாம். அ ெநய், அ சில் ெநய்.
இஃ உ க்கிப் ெபய்யப்ப த ன் அ ெநய் ெயனப்பட்ட .
பாசவராவார் ஆட் வாணிகர். இவர்பால் வாணிபம் குறித் ப் பலர் ெந ந்
ெதாைலவி
ந் ம் வ த ன், அவைர வி ந்ேதற் ேறாம்ப ம் இவர்க்குக்
கடனாதலால், வி ந் ண்பிக்குமிடத் அவர்கள் தாம் இ வனவற்ைற நிரம்ப
ண்டல் ேவண் வி ந்ேதாம்பற் கின்றி யைமயாத அன் மிக ைடய ெரன்ப
ேதான்ற, "வ நர் வைரயார் வாரேவண் வி ந் கண் மாறா " என்றார். வார்தல்,
ேசரக் ெகாள் தல். அகத்ெத ம் அன் அவ்வளவில் அைமயா
கத்தி ம்
ெசால்
ம் இனி விளங்கித் திகழ ேவண் த ன், "வி ந் கண் மாறா " என்றார்.
தம்ைம ேநாக்கி வ ம் வி ந்தினர் குைழந் ேவறிடம் ெபயர்ந் ெசல்லாதப
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கத்தால் இனியராய் வரேவற்கும் சிறப் த் ேதான்றக் "கண்மாறா " என்றா ெரன் ம்,
வி ந் கண் மாறா உணீஇய ெவன்பைதக் கண் மாறா வி ந்தினர் உணீஇய
ெவன விையத் , ேவறிடம் மாறிச் ெசல்லா தம்மிடேம நின் தம வி ந் ணைவ
ண்டற்ெபா ட் என் ம் உைரப்பி மைம ம். உணீஇய ெலன்ப பிற விைனப்
ெபா ளில் வந்த ெபயெரச்சம். ஊனம், இைறச்சி ெகாத் ம் குற என்ப பைழய ைர.
ஊைன ைவத் க் ெகாத்தித் ண் ப்பதற்கு அ க்கட்ைடயாய்ப் பயன்ப ம் மர
மைணைய "ஊனம்" என் வழங்குப. "ஊனத் தழித்த வானிணக் ெகா ங்குைற"
ெயன்றதனால், இக் குைறகள் ேசாற்ேறா ஒ ங்கு ெபய் சைமக்கப் ப ெமன்ப
விளங்கும். ைவ ம் கறி ம் பலவைகய வாத ன், "குய்யி ேதா ம்" என்றார். ைம,
ைக; அ சிற்கண் அ ெநய்ையப் ெபய்த டன் ைக ெய ம் விைர ேதான்ற,
எ ந்த ெவன இறந்தகாலத்தாற் கூறினார். ெகா ங்குைற குய்யி ேதா ம் கடெலா
ெகாண் ஆனா தார்ப்ப, அ ம் ைம ெய ந்த ஆ தி ெயன விைய ம்.
பைழய ைரகாரர், "கடெலா ெகாண் ஆர்ப்ப ெவனக் கூட் , "ஆர்ப்ப ெவ ந்த
ெவன
க்க" என் கூறி, "கடெலா ெகாண்ட ெவன்ப பாடமாயின், கடெலா
ெகாண்டநகர் என்க" என்பர். வி ந்ேதாம்ப ம் ேவள்விெயனப்ப மாத ன்,
அ குறித் அ ம் ெநய் ம் ஆ தி ெயனப்பட்ட ; "இைனத் ைணத் ெதன்ப
ெதான்றில்ைல வி ந்தின், ைணத் ைண ேவள்விப் பயன்" ( குறள். 87) என்
சான்ேறார் கூ தல் காண்க. வி ந்தினைர ண்பிப்பதற்குச் சைமக்கப் ப ம்
உணவின்கட் ெபய்யப்ப ம் ெநய்ைய அ ெநய் யா தி ெயனச் சிறப்பித்த நலத்தால்
இப்பாட் ம் இத் ெதாடராற் ெபயர் ெப வ தாயிற் . இனி, பைழய ைரகாரர், "அ
ெநய்ைய யா தி ெயன்ற வி ந்
றந் த தைல ம் ஒ ேவள்வியாக்கி, ஆள்விைன
ேவள்வி ெயன் ஒ
ைறயாக
ட் கூறலான் என்ப " என் ம். "இச் சிறப்பாேன
இதற்கு அ ெநய் யா தி ெயன் ெபயராயிற்" ெறன் ம் கூ வர்.
14-19 இரண் டன் ............... மார்ப
உைர: இரண் டன் கம ம் நாற்றெமா - ெப ம் ெபய ரா தி அ ெநய் யா தி
ெயன்ற இ வைக ஆ திப் ைக கம ம் நறிய ைக மணத்தால்; வானத் நிைலெப
கட
ம் விைழ தக - வா லகத்தில் நிைல ெபற்ற கட ளர் தா ம் வி ப்பம்
ெகாள்ள; ஆர் வளம் ப நிய ஐயந் தீர் சிறப்பின் - குைறயாத வளம் நிைறந்த
சிறப்பிைன ம்; மாாியங் கள்ளின் - மைழேபால் ெசாாியப்ப ம் கள்ளிைன ம்;
ேபார்வல் யாைன - ேபாாிேல வல்ல யாைனயிைன ம்; ேபார்ப்
ரசம் கறங்க ஏற் ாிைவ ேபார்த்த ேபார் ரசம் ழங்க; ஆர்ப் ச் சிறந் - ஆரவாரம் மிக்குச்
ெசன் ; நன் கலம் ேபணித் த உம் மண்ப மார்ப - பைகவர் திைறயாகத் த ம்
நன்கலங்கைளப் ேபணிக் ெகாண ம் மண் பட்ட மார்ைப ம் உைடயவேன எஇரண் ம் உடன்கம ம் நாற்றத்தால் கட
ம் விைழதக, வளம் ப நிய
சிறப்பிைன ம்,கள்ளிைன ம்,யாைனயிைன ம் மண்ப மார்பிைன
ைடேயாய்
என இைய ம். நாற்றெமா என்பதில், ஒ ஆ
பின் ெபா ட் . நாற்றம்,
ந மணம். "ஆ தி ெயன்ற விரண்டைன ம் அவற்றானாய ைகேமற் ெகாள்க.
கட
ம் விைழதக ெவன்ற , கட ள ம் இவ்வா நாம் அறஞ்ெசய்யப் ெபறின்,
அழகி என் அ வி ம்ப ெவன்றவா" ெறன் பைழய ைரகாரர் கூ வர். ேபணி
ெயன்பதைன, நன்கலம் ேபணித் த உம் எனக் கூட் க் ெகாள்க. இனி,
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பைழய ைரகாரர், "ேபணி ெயன்ற
ன் ெசான்ன ேகள்வி யால் ேதவர்கைள ம்,
பின் அதேனா ஒப்பித் ச் ெசான்ன ஆள்விைன ேவள்வியால் வி ந்தாய் வ ம்
மக்கைள ம் ேபணி ெயன்றவா " என் ம், "அதைனத் திாித் ப் ேபணப் ப நிய ெவன
க்க" ெவன் ம் கூ வர். ேவள்விக்கண் ெண ம் நாற்றத்ைத வா லகத் த் ேதவர்
வி ம் வ ெரன்ப வாத ன், இரண் டன் கம ம் நாற்றெமா வானத் நிைலெப
கட
ம் விைழதக" என்றார்; பிற ம், "வாடாப் வி னிைமயா நாட்டத் நாற்ற
ணவிேனா ம்" ( றம். 62) என்ப காண்க. ஆர்வளம் ப நிய சிறப்பாவ ,
"ெகா க்கக் ெகா க்கக் குைற படாத நிைறந்த ெசல்வத்திேல நின் ப த்த சிறப் "
என்ப பைழய ைர. ஆர்வளம் நிைறந்தவழி அதனாற் பிறக்கும் சிறப்பின்கண் ஐயம்
பிறவாைமயின், "ஐயந்தீர் சிறப் " என்றார். கள்ளிற் ேபார்வல் யாைன எனற்பால
ஒற் ெம ந் "கள்ளின் ேபார்வல் யாைன" என நின்ற . மண்ப மார்பம்--ந ஞ்
சாந்தால் ைனயப்பட்ட மார் ;"மகளிராய்ந்த, ேமாட் ெவண் த்தமின்
கிழ் ைல
சாந்தம், ேகாட் மன் ெகாண்ட மார்பம்" (சீவக. 2303) என் பிற ம் கூ தல்
காண்க. இனிப் பைழய ைரகாரர், "மண்ப மார்ப ெவன்ற பைகவர் மண்
ெணல்லாம் ப கின்ற மார்ப" என்பர்.
19-24.

ல்ைல.........ெமய்ம்மைற

உைர: ல்ைலக் கண்ணி - ல்ைலப் வால் ெதா க்கப் பட்ட கண்ணி யணிந்த;
பல்லான் ேகாவலர் - பலவாகிய ஆனிைர கைள ைடய ேகாவலர்; ல் ைட வியன்
லம் பல்லா பரப்பி - ல்ைல நிைறய ைடய விாிந்த லத்தில் அந் நிைர
பலவற்ைற ம் ேமயவிட் ; கல் உயர் கடத்திைடக் கதிர்மணி ெப உம் - கற்கள்
உயர்ந்த காட் டத்ேத ஒளி திக ம் மணிையப் ெப கின்ற; மிதியற் ெச ப்பின் ழியர்
ேகாேவ - மிதியாகிய ெச ப் பல்லாத ெச ப்ெபன் ம் மைலைய ைடய ழி
நாட்டவர்க்கு ேவந்ேத; குவியற் கண்ணி மழவர் ெமய்ம் மைற - பலவைகப்
ேபார்க்கண்ணி ெயல்லாம் குவியச் சூ ய மழவர்க்குக் கவசம் ேபான்றவேன எ- .
ஆயர் ல்ைலக்கண்ணி சூ ப வாத ன் " ல்ைலக்கண்ணிப் பல் லான் ேகாவலர்"
என்றார்; " ல் னத் தாய மகன்சூ வந்தேதார், ல்ைல ெயா கா ம் கண்ணி ம்"
(க . 115) என் பிற ம் கூ வர். ஆயாினத்திற் ல் னத்தாயர், ேகாவினத்தாயர்,
ேகாட் னத்தாயர் எனப் பல ண்ைமயின், ஈண் இவர் ேகாவினத்தாய ெரன்ப படப்
"பல்லான் ேகாவலர்" என்றார். ஆ பலவாத ன், அைவ நன்கு ேமய்தற் குாிய லம்
என்றற்குப் " ல் ைட வியன் லம்" என்றார். ஆக்கள் தமக்கு ேவண் ய ல்ைல
நிரம்பப் ெப ெமனேவ, அவற்ைற ைடய ஆயர் ெப வன கதிர்மணி ெயன் ம், அம்
மணிக ம் கடத்திைடப் ெபறப்ப கின்றனெவன் ம் கூறினார். "கல் ற் பிறக்கும்
கதிர்மணி" (7) என்ப நான்மணிக்க ைக. மிதியல் ெச ப் , மிதியாகிய ெச ப்பல்லாத
மைலயாகிய ெச ப் ; எனேவ, ெச ப்ெபன் ம் மைல ெயன்றவாறாம்.
"ெச ப்ெபன்ப ஒ மைல; மிதிய ெலன்ப அைட; மிதி ெயன் ெச ப்பிற்குப்
ேபராக்கிச் ெச ப்பல்லாத ெச ப்ெபன் ெவளிப்ப த்தானாக ைரக்க" என் ம்,
குவியற்கண்ணி ெயன் ம் ெதாைட ேநாக்கி மிதியற் ெச ப்ெபன வ ந்த" ெதன் ம்,
"மிதியற் ெச ப்ெபன்பதற்குப் பிறவா ெசால் வா
ள" ெரன் ம் கூ வர்
பைழய ைரகாரர். ழியர், ழி நாட்டவர். இப் ழி நா ம் ேசரர்க் குாித் ெதன்ப
" ழியர் ேகாேவ ெபாலந்தார்ப் ெபாைறய" (பதிற். 84) என் பிற ம் கூ மாற்றா
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லறியலாம். ெவட்சி, கரந்ைத, வஞ்சி, உழிைஞ, ெநாச்சி, ம்ைப, வாைக எனப்
ேபார்க்கண்ணி பல வாதலால், அவற்ைற யணி ம் மழவைர, "குவியற் கண்ணி மழவர்"
என்றார். பைழய ைரகாரர். "குவியற் கண்ணி ெயன்றதற்கு ெவட்சி தல் வாைக
யீறாய ேபார்க்கண்ணி ெயல்லாம் குவிதைல ைடய கண்ணி ெயன்க" என்பர். மழவர்
ஒ வைக ரர். இவர் குதிைரப்பைடக் குாியராய்ப் ேபா டற் ம் சிறப் ைடயெரன
மா லனார், "வண் படத் தைதந்த கண்ணி ெயாண்கழல், உ வக் குதிைர மழவர்"
(அகம். 2) என் ம், "க த்ேதார், ெதம் ைன சிைதத்த க ம்பாிப் ரவி, வார்கழற்
ெபா ந்த வன்கண் மழவர்" (அகம். 187) என் ம் கூ கின்றார்.
25-29. பல்பயம்.........ெபா ந
உைர: பல் பயந் தழீஇய - பல்வைகப் பயன்கைள நல்கும் கா ெபா ந்திய;
பயங்ெக ெந ங் ேகாட் - தா ம் நல்ல பயன் த வதாகிய ெந ய
உச்சியிைன ைடய; நீர் அறல் ம ங்கு வழிப்படா - நீர் ேபாத ம் பக்கத்ேத ேமேலறிச்
ெசல் த ல்லாத; பாகு ப் பார்வல் ெகாக்கின் பாி ேவட் அஞ்சா ேசய்ைமயி
ந்ேத னித் ேநாக்கும் ெகாக்கின் பாிேவட்டத் க்கு அஞ்சுத ல்லாத;
சீ ைடத் ேதஎத்த ைனெகட விலங் கிய - கழ் பைடத்த நாட் னிைடேய பைகவர்
ேபா டற்றா வா கு க்கிட் க் கிடக்கும்; அயிைர - அயிைர ெயன் ம்; ேந யர்
ெந வைரப் ெபா ந - ேநாிதாய் உயர்ந்த ெந ய மைலக்குத் தைலவேன எ- .
பல் பய ெமன்ற , மைலையத் த விக் கிடக்கும் கா ப ெபா ள். பயங்ெக
ெவனப் பின்னர்க் கூறிய மைலப ெபா ள். நீரறல், இ ெபயெராட் .
ெந ங்ேகாட் , ேந யர் ெந வைர அயிைர, நீர் அறல் ம ங்கு வழிப்படா, பாிேவட்
பஞ்சா அயிைர, ைனெகட விலங்கிய அயிைர என இைய ம். அறல் ம ங்கு
வழிப்படா அயிைர ெயன ம், ெகாக்கின் பாிேவட் பஞ்சா அயிைர என ம் நின்
மீனன்ைம காட் நிற்கும் இத் ெதாடர்கள், அயிைர மைலக்கு ெவளிப்பைட.
நீேரா ங்கால் அயிைர மீன் அதைன எதிர்த் ேதறிச் ெசல் ம் இயல்பிற் றாக ன்
அதைன விலக்கற்கு, "நீரறல் ம ங்கு வழிப்படா" ெவன் ம்,அம் மீன் கூர்த்த
பார்ைவயிைன ைடய ெகாக்கிற்கு அஞ்சுவ குறித் ப் "பாகு ப் பார்வல் ெகாக்கின்
பாிேவட் அஞ்சா" என் ம் கூறினார். பாிேவட் - விைரந் குத் ம் க ைம. இம்
மீைனப் பரதவர் அசைர ெயன்பர். இ ெப ம்பான்ைம ம் நீர் மட்டத் க்குச் சிறி
உள்ேளேய உல வ . அந்நிைலயிற் சிறி பிறழ்ந்தவழி இம் மீன் ெகாக்கின்
பார்ைவயிற் ப த ன், அ ெஞேரெலனப் பாய்ந் கவர்த ன், ெகாக்கின்
பாிேவட் க் கஞ்சுவதாயிற் . பிற ம், "தண்கடற் ப திைர ெபயர்த்த ன் ெவண் பைற,
நாைர நிைரெபயர்ந் தயிைர யா ம்" (கு ந். 166) என்ப காண்க. கட டத்ேத யன்றிச்
சி சி நீர் நிைலகளி ம் பழனங்களி ம் இ வாழ்வ ண் . ; "அயிைர பரந்த
வந்தண் பழனம்" (கு ந். 178) எனவ மா காண்க. பிறாண் ம், *"அயிைரக் ெகா மீ
னார்ைகய... ெவண்கு கு" (பதிற். 29) என்ப ஈண் ஒப் ேநாக்கத்தக்க . பாகு ப்
பார்வல், ேசய்ைமயி னின்ேற னித் க் கா ம் பார்ைவ. "பாிேவட் பஞ்சா வயிைர
ெயன் ெவளிப்பைட கூ கின்றா னாத ன், அதற்ேகற்ப நீரறல் ம ங்கு வழிப்படா
ெவன்ற ெபயெரச்ச மைறேய பாடமாதல் ேவண் ம்; இனிப் படாெதன் விைனெயச்ச
மைறயாகிய பாடத் க்கு நீரற்ற விடத்தில் தான் படாத ப யாேல ெகாக்கின் பாி
ேவட் க் கஞ்சா அயிைர ெயன ைரக்க" என்பர் பைழய ைரகாரர். பாகு ெயன்ப
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நாட் மக்கள் ெச த்திய வாி வைகக ள் ஒன்றாக விக்கிரம சிங்க ரக் கல் ெவட்டால்
(A.R. No. 297-1916)) ெதாி கிற . கூர்ைம ேபா ம் என்றார் உ.ேவ, சாமிநாைதயர்.
பல் பயந் தழீஇய நாடாத ன் இதைனத் தம் வயமாக்கிக்ேகாடைல வி ம்பிப்
ேபாத ம் பைகேவந்தர் ேபார் ெசய் எளிதில் ேமல் வாரா வா கு க்ேக அரண்ேபால
நின் விலக்கிய ெந மைல ெயன்றற்கு " ைனெகட விலங்கிய ேந யர் ெந வைர"
ெயன்றார்.
30-9 யாண் .........பலேவ
உைர: பிைழப் பறியா யாண் பய மைழ சுரந் - ெபய்யா ெபாய்த்த ன்றி
யாண் ேதா ம் மைழ ெபய் பயன் விைளத்தலால்; மாந்தர்க்கு ேநாயில் ஊழி யாகமாந் தர்க்கு யாண் கள் ேநாயில்லாத காலமாய்க் கழிய; மண்ணா வாயின் மணம் கமழ்
ெகாண் -மண் தல் ெசய்யாவிடத் ம் ந மணேம ெகாண் ;கார் மலர் கம ம்
தாழி ங் கூந்தல்- மண்ணிய வழி ல்ைல மலாின் ந மணங் கம ம் தாழ்ந்த காிய
கூந்தைல ம்;ஒாீஇயின ேபால-ெபாய்ைகயில் நாளத்தின் நீங்கியன ேபால; இர மலர்
நின் -இர ப் ேபாதி ம் மலர்ந் நின் ; தி
கத் அலம ம் ெப மதர் மைழக்கண்அழகிய கத்திடத்ேத சுழ ம் ப்ேபான்ற ெபாிய மதர்த்த குளிர்ந்த கண்ைண ம்;
அலங்கிய காந்தள் இலங்கு நீர் அ வத் -அைசந்த காந்தள் த் விளங்கும்
கைரைய ைடய நீர் யாற்றின் கைர யிடத்ேத நின்ற; ேவ றழ் பைணத்ேதாள்
இவேளா - ங்கிைல நிகர்க்கும் ெபாிய ேதாைள
ைடய இவ டன் கூ நின் ;
பல ஆயிர ெவள்ளம் வாழிய-பல்லாயிர ெவள்ளம் வாழாவாயாக எ- .
மைழ பிைழப்பறியா பயன் சுரத்தலால் நா வசி ம் வள ம் சிறந் பசி ம்
பிணி ம் ற்ற ம் இல்ைலயாதல் ஒ தைலயாக ன், "பயமைழ சுரந் ேநாயில்
மாந்தர்க் கூழியாக" என்றார். மாந்தர்க்கு ேநாயில் ஊழியாக ெவன மாறிக் கூட் க.
மண்ணாக் காலத் ம் ேதவி யின் கூந்தல் ந மணேம கமழ்வ ெதன்றற்கு "மண்ணா
வாயின் மணம் கமழ் ெகாண் " என்றார்; "அாிைவ கூந்த ன் நறிய
ளேவா" (கு ந்
2) என் பிற ம் கூ தல் காண்க. காவலன் நா காவற்கும் விைன ெசய்தற்கும்
பிாிந்தவழிக் கற் ைட மகளிர் தம்ைம ெயாப்பைன ெசய் ெகாள்ளா ராக ன்,
"மண்ணா வாயின்" என்றார். மண்ணாவாயி ம் என் ம் உம்ைம ெதாக்க .
மண் தல், ஒப்பைன ெசய்தல். கார்மல ெரன்றார், ல்ைல கார்காலத் மல ம்
இயல்பிற்றாதலால், மண்ணியகூந்தல் அகி ம் ஆர ம் த ய பல விைரப்
ெபா ளின் மணம் ெகாண் கம மாயி ம், ேதவியின் கூந்தல் சிறப் ைடய ல்ைல
யணிந் அதன் ந மணேம சிறக்கு ெமன்ப ேதான்ற, "கார்மலர் கம ம் தாழி ங்
கூந்தல்" என்றார். "கமழகில் ஆரநா மறல்ேபாற் கூந்தல்" (கு ந். 286) என்ப
காண்க. மண்ணாக்கால் ந மண ம் மண்ணியக்கால் ைல மண ம் என்ற ,
ேதவியின் கற் ச் சிறப் ணர்த்திநின்ற . ெபாய்ைகயி ெலன்ப அவாய்நிைல; எனேவ
இ தாமைரயாயிற் . ெபாய்ைகயில் இர ப்ேபாதி ம் கூம் த ன்றி விாிந்
திகழ்வெதா தாமைரப்
ளேதல் அ நிகர்க்கும் கண்ெணண் றதனால், இஃ
இல்ெபா
வைம. இனிப் பைழய ைரகார ம், "ஒாீஇயின ேபால ெவன்பதற்குப்
ெபாய்ைக ெயன வ வித் ப் ெபாய் ைகைய ெயா வினேபால என ைரக்; இனி
ேமற்ெசான்ன கூந்தைல ஒாீஇயின ேபால ெவன்பா
ளர். இர மலர் நின்ெறன்ப
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ெபாய்ைகப் ப்ேபாலன்றி இர க் காலத் ம் மலர்ச்சி நிைலெபற் ெறன்றவா" ெறன்பர்.
ெபாய்ைகயில் நீங்கியன ேபால கத்ேத அலம ம் என்ற , ெபாய்ைகக்கண்ேண
நாளத்தின் நீங்கி நீர்ேமல் அலம ம் ப்ேபால கத்திடத்ேத கண் அலம ம் என்க.
ெப ைம, ,கண்ணிற் கிலக்கணமாக ன், "ெப மதர் மைழக்கண்" என் சிறப் பித்தார்.
நீர வம், ஆழ்ந்த நீ ள்ள யா . காந்தள் இலங்கும் யா எனேவ, யாற்றின் இ
கைர ம் எய் ம்; அவ்விடத்ேத நின்ற ேவய் என்ற , அதன் குளிர்ச்சிையச்
சிறப்பித்தவா . "நீர வத் ேவ ெயன்ற , ஒ நா ம் உடல் ெவம்ைமயாற்
ெகாதியா குளிர்ந்ேத யி க்கும் ேதாள் என்றற் ெகன்க" என்பர் பைழய ைரகாரர்.
காந்தைள டன் கூறிய , ேதாளிற்கு ேவய் ேபாலக் ைகக்குக் காந்தள் உவமநலஞ்
சிறந்த ெதன் றற்கு. வாழ்க்ைகத் ைணயாதலால், அரசற்கு வாழ் ேவண்
வாழ்த்த ற்ற ஆசிாியர், "இவேளா ஆயிர ெவள்ளம் வாழிய பலேவ" என்றார். பல
ெவன்பைத ஆயிரத்ேதா மாறிக் கூட் க. ெவள்ளம், ஒ ேபெரண்.
விளங்கிய ெகாள்ைக ம் வாய்ெமாழி
ைடய கட ளைரப் ேபணற் ெக த்த
ஆ திப் ைக ம், பாசவர் வி ந் கண்மாறா ண்பித்தற் ெக த்த அ ெநய் யா திப்
ைக மாகிய இரண் டன் கம ம் நாற்றத் தால், வானத் க் கட ள ம் விைழதக,
வளம் ப னிய சிறப்பிைன ம், கள்ளிைன ம் யாைனயிைன
ைடய, நன்கலம்
ேபணித் த உம் மண்ப மார்பிைன
ைடேயாய், ேகாவலர் பல்லாக்கைள
வியன் லம் பரப்பிக் கடத்திைட யர்மணி ெப உம் ெச ப் மைல நிற்கும் ழி
நாட்டவர் ேகாேவ, மழவர் ெமய்ம் மைற, அயிைரப் ெபா ந, மைழ பிைழப்பறியா
பயம் சுரந் , மாந்தர்க்கு ேநாயி
ழியாக, கூந்தைல ம் மைழக் கண்ைண ம் பைணத்
ேதாைள
ைடய இவேளா கூ ப் பல ஆயிர ெவள்ளம் வாழ்வாயாக ெவன
வாழ்த்தியவாறாம். இனிப் பைழய ைரகாரர், " ழியர் ேகாேவ, மழவர் ெமய்ம்மைற,
அயிைரப் ெபா ந, பய மைழ சுரந் மாந்தர்க்கு ேநாயில் ஊழி ண்டாக, இவேளாேட
பல ஆயிர ெவள்ளம் வாழிய ெரனக் கூட் விைன
ெசய்க" என்பர்.
இனி, "அ வைகப்பட்ட பார்ப்பனப் பக்க ம்" (ெதால் ெபா. 75) என்ற சூத்திரத் ,
"ஐவைக மரபின் அரசர் பக்க ம்" என்பதற்கு, இப்பாட் ைனக் காட் , இதன்கண்
அரசன் "ஓதியவா ம் ேவட்ட வா ம் காண்க." என் ம், "வழக்ெகா சிவணிய
வைகைம யான" (ெபா. 86) என்ற சூத்திர ைரயில், "மிதியற் ெச ப்பிற் ழியர்
ேகாேவ....அயிைரப் ெபா ந" என்ற இ "மைல ய த்த " என் ம், நச்சினார்க்கினியர்
கூ வர்.
மண்ப மார்பன், மழவர் ெமய்ம்மைற, அயிைரப் ெபா நன் என அரசன் சிறப் ம்,
"மண்ணா வாயின் மணங்கமழ் ெகாண் , கார்மலர் கம ம் தாழி ங் கூந்தல்" என்ப
தலாகத் ேதவியின் சிறப் ம் பா , "ஆயிர ெவள்ளம் வாழிய பலேவ" ெயன
வாழ்த்த ன், இ ெசந் ைறப் பாடாண் பாட்டாயிற் .
-----------------------
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3.2. கயி கு
22

மிகைவ.

சினேன காமங் கழிகண் ேணாட்டம்
அச்சம் ெபாய்ச்ெசா லன் மிக ைடைம
ெதறல் க ைமெயா பிற மிவ் லகத்
தறந்ெதாி திகிாிக்கு வழியைட யாகுந்
தீ ேச ணிகந் நன் மிகப் ாிந்
கட ங் கான ம் பலபய தவப்
பிறர்பிறர் ந யா ேவற் ப்ெபா ள் ெவஃகா
ைமயி லறிவினர் ெசவ்விதி னடந் தம்
அமர் ைணப் பிாியா பாத் ண் மாக்கள்
த்த யாக்ைகெயா பிணியின் கழிய
ஊழி ய்த்த ரேவா ம்பல்
ெபான்ெசய் கணிச்சித் திண்பிணி ைடத் ச்
1சிர சில றிய நீர்வாய்ப் பத்தற்
கயி கு
கைவ யின ெமாய்க்கும்
ஆெக ெகாங்கர் நாடகப் ப த்த
ேவல்ெக தாைன ெவ வ ேதான்றல்
உைளப் ெபா ந்த மா
இைழப் ெபா ந்த களி
வம் பரந்த ேதர்
அமர்க் ெகதிர்த்த கன் மறவெரா
ஞ்சுமரந் வன்றிய மலரகன் பறந்தைல
ஓங்குநிைல வாயில் ங்கு தைகத்த
வில் ைச மாட் ய வி ச்சீ ைரயவிக்
க மிைளக் குண் கிடங்கின்
ெந மதில் நிைரப் பதணத்
தண்ணலம் ெப ங்ேகாட் டகப்பா ெவறிந்த
ெபான் ைன ழிைஞ ெவல்ேபார்க் குட் வ
ேபார்த்ெதறிந்த பைறயாற் னல்ெச க் குந ம்
நீர்த்த
ச னம்பழிக் குந ம்
ஒ த்தைல விழவின் ம
ம் யாணர்
நா ெக தண்பைண சீறிைன யாத ன்
குடதிைச மாய்ந் குண தற் ேறான்றிப்
பாயி ளகற் ம் பயங்ெக பண்பின்
ஞாயி ேகாடா நன்பக லைமயத்
கவைல ெவண்ணாி கூஉ ைற பயிற்றிக்
கழல்கட் கூைக குழ குரற் பாணிக்
க ங்கட் ேபய்மகள் வழங்கும்
ெப ம்பா ழாகுமன் னளிய தாேம.
ைற: வஞ்சித் ைறப் பாடாண்பாட் ,
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வண்ணம்: ஒ குவண்ண ம் ெசாற்சீர் வண்ண ம்.
க்கு: ெசந் க்கும் வஞ்சித் க்கும்.
ெபயர்: கயி கு
கைவ.
1-11 சினேன........உம்பல்
உைர:சினன் காமம் கழி கண்ேணாட்டம் -ைகயிகந்த சின ம் ைகயிகந்த காம ம்
ைகயிகந்த கண்ேணாட்ட ம்; அச்சம் ெபாய்ச் ெசால் அன் மிக ைடைமபைகவர்க்கு மிக அஞ்சுத ம் வாய்ைமயின் படாத ெபாய் ெசால் த ம் ெதாடர்
ைடயார்பால் அளவிறந்த அன் ைடைம ம்; ெதறல் க ைம ெயா பிற ம் ைகயிகந்த தண்டஞ் ெசய்த ம் இைவேபால்வன பிற ம்;இவ் லகத் அறம் ெதாி
திகிாிக்கு - இவ் லகத்ேத அறமறிந் ெசய் ம் அரசு ைற நடத்தற்கு; வழியைட
யாகும் தீ -இைடயீடாய்த் தீ விைளவிப்பனவற்ைற; ேசண் இகந் - தன்னாட் ன்
கண் இல்ைலயாக்கி;நன் மிகப் ாிந் - அறத்ைதேய மிகுதி ம் ெசய் ; மாக்கள் த்தாம ம்;
தன்னாட் ல் வாழ்பவர்; பிறர் பிறர் ந யா - தம் ட் பிறைரத் ன்
ேவற் ப் ெபா ள் ெவஃகா -பிறர்க் குாித்தாய்த் தமக்கு இையபில்லாத ெபா ைள
விைழயாம ம்;ைமயில் அறிவினர் ெசவ்விதின் நடந் -குற்றமில்லாத
அறி ைடயராய்ச் ெசம்ைம ெநறிக்கண் வ
த ன்றி; தம் அமர் ைணப் பிாியா தம்பால் அன் ெசய் வா ம் வாழ்க்ைகத் ைணவிையப் பிாியாமல்; பாத் உண் பல க்குப் பகுத்தளித் த் தா ம் உண் இனி வாழ; த்த யாக்ைக ெயா
பிணியின் கழிய- ெவறிேத த்த யக்ைக ம் ேநா ம் இலராய் மிக்கு நிலவ; கட ம்
கான ம் பல் பயம் உதவ - கட ம் கா ம் தம்மிடத்ேத ண் டாகும் ெபா ள் பல ம்
உதவ; ஊழி உய்த்த உரேவார் உம்பல் - அரசியைல ைறேய ெச த்திய ேபரரசர்
வழித் ேதான்றேல எ- .
கழி கண்ேணாட்டம் என் ழி, நின்ற கழி ெயன் ம் உாிச்ெசால் ஏைனச் சினம் காமம்
என்பவற்ேறா ம் ெசன்றிைய ம், அன் மிக ைடைம ெயன்றதற்ேகற்ப, மிக்க
அச்ச ம், வாய்ைமயிடத்த தாகாத ெபாய்ம்ைம ம் எனக் ெகாள்க. ஏகாரம் எண் க்
குறித் தியல்வ . கழிய ெவன்ப , கழி ெயன் ம் உாிச்ெசால் ல யாகப் பிறந்த விைன
ெயச்சம். தீ ேசணிகந் , நன்
ாிந் , மாக்கள் ைமயில் அறிவின ராய் நடந்
பாத் ண் பிணியின் கழிய, கட ம் கா ம் பயம் உதவ, ஊழி ய்த்த உரேவார்
உம்பல் என இைய ம். திகிாி
ட் ச் ெசங்ேகா ேலாச்சும் ேவந்தர் ெசய்வ ம்
தவிர்வ ம் ேதர்ந் , தவிர் வதைனத் தவிர்த்தவழிச் ெசய்வ ெசய்த ேபாலச் ெசம்ைம
பயத்த ன், தீதிைன தற்கட் கூறினார். நன்றாற்ற ற் றாழ்க்கி ம் தீ கைளதேல
ேவண் வ ெதன்பைத,"நல்ல ெசய்த லாற்றீ ராயி ம், அல்ல ெசய்த ேலாம் மி
ன தான், எல்லா
வப்ப தன்றி ம், நல்லாற் ப் ப உ ெநறி மா ர ேவ" ( றம் 195)
என் சான்ேறார் கூ தல் காண்க. விைனெசய்தற்கண் சின ம் அரசர்க்கு ஓரள
ேவண் த ன், விலக் குண்ப கழிசினேம ெயன்க. ேவந்தைனச் "சினங்ெக குாிசில்"
(பதிற் 72) என் ம், "சினங்ெக ேவந்தர்" ( றம் 72) என் ம் சான்ேறார் கூ தலால்,
சின ம் ஓரள ேவண் யி த்தல் ணியப் ப ம். உயிர்த் ேதாற்றத் க்கும் அன் ம்
அ
ம் மன்னிய இன்ப வாழ்விற்கும் அள ட்பட்ட காமம் இன்றியைமயாைமயின்
கழி காமேம தீெதன வறிக. "காமஞ் சான்ற கைடக்ேகாட் காைல...சிறந்த பயிற்றல்
இறந்ததன் பயேன" (ெதால் ெபா. 192) என் ம், "எல்லா யிர்க்கு மின்ப ெமன்ப ,
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தானமர்ந் வ உ ேமவற் றாகு" ெமன் ம், "சிறப் ைட மரபிற் ெபா
ம்
இன்ப ம்,அறத் வழிப் ப உம்" ( றம் 31) என்பதனால் அறத்தின் இம்ைமப் பயன்கள்
நற்ெபா
ம் நற்காம மாம் என் ம் சான்ேறார் ஓ வ காண்க. எனேவ, அறத்
க்குத் ைண ம் பய மாகிய அள ட்பட்ட காமத்ைத வி த் அள விறந்
ெசல் ம் கழிகாமேம ேலாரால் யாண் ம் விலக்கப்பட்ட ெதன் றறிக. குற்றம்
ெசய்ேதாைர ேமன்ேம
க்கு மாக ன், கழி கண்ேணாட்ட ம் தீெதனப்பட்ட . சின
த ய ன் ம் உள்ளத்ேத
த் ெத வன வாத ன், ஓாினமாக்கப்பட்டன.
"காணாச் சினத்தான் கழிெப ங் காமத்தான், ேபணாைம ேபணப் ப ம்" (குறள் 866)
என்பதனால், கழி சின ம் கழி காம ம் விலக்கப்ப வன காண்க.
அச்சம் உள்ளத்ைதச் சிைதத் ெமய்யி ம் வாயி ம் விளங்கத் ேதான்ற ன், சின
த யவற்ைறச் சாரைவத் , உள்ளத்ேத யில்லா தைதக் கூ வதாகிய ெசான்ேம
னிற்கும் ெபாய்ச் ெசால்ைல அச்சத்தின் பின் ைவத்தார். இவ்விரண்ைட ம்
ஓாினப்ப த்திய ெசால்ேலா ைய ண்ைம க தி ெயன்க. அச்சேம கூழ்
களதாசாரம்." (குறள் 1075) என் ம், "அச்ச ைடயார்க் கரணில்ைல" (குறள் 534)
என் ம் சான்ேறார் விலக்கினைமயா ம், ெகாைலக் க த்த நிைலயிற் றங்கும் குற்றம்
ெபாய் கூ தலா ம் இவ்விரண் ம் விலக்குண்ப வாயின. "ஒன்றாக நல்ல
ெகால்லாைம மற்றதன், பின்சாரப் ெபாய்யாைம நன் " (குறள் 323) என்பதனால்
ெகாைலக்க த்த நிைலயிற் றங்குவ ெபாய் கூற ெலன்ப உணர்க.
அரசாட்சியின்கண் பைகவர பைகைமக்கு ஓரள அஞ்சுத ம், விைனக்குாியாைரத்
ேதர்ந் ெதளிதற்கண் ைர தீர்ந்த ெபாய்ம்ைம ம் ேவண் யி த்த ன், மிக
அஞ்சுத ம், வாய்ைமப் பாற் படாத ெபாய் கூ தைல ம் விலக்கினார். "அஞ்சக
ேகள்ேபாற் பைகவர் ெதாடர் " என் ம், "உட்பைக யஞ்சித் தற்காக்க ைலவிடத்
மட்பைகயின் மாணத் ெத ம்" (குறள். 882, 883) என் ம் வ வன வற்றால் அச்சம்
ஓரள ேவண் யி த்த ம், இல்வழி "வைகயறிந் தற்காத்தல்" இலனாய் ேவந்தன்
ெக த ம் பயனா ெமன்க. "அஞ்சுவ தஞ்சல் அறிவார் ெதாழில்" என்ப ம்,
"மைழவளங் கரப்பின் வான்ேப ரச்சம், பிைழ யி ெரய்தின் ெப ம்ேப ரச்சம், கு ர
ண் ங் ெகா ங்ேகா லஞ்சி, மன்பைத காக்கும் நன்கு ப் பிறத்தல், ன்ப மல்ல
ெதா தக வில்" (சிலப். வஞ். 25-100-104) ெலனச் ேசரமான் ெசங்குட் வன் அஞ்சிக்
கூ வன ம் ஈண் நிைன கூரத் தகுவனவாம். வாய்ைமயிற் றீராத ெபாய்ச்
ெசால் ம் அரசியல் விைனக்கு ேவண் ெமன்பைத "அறம்ெபா ளின்ப யிரச்ச
நான்கின், றிறந்ெதாிந் ேதறப் ப ம்" (501) என் தி வள் வனார் ெதாிவிப்பதனா
லறிக.
கழி கண்ேணாட்டம்ேபால் அன் மிக ைடைம ம் தீதா மாக ன், நட்ேடாைர
யளிக்குமிடத் இதன் பயப்பா கண் விலக்கினார். அன் ெதாடர் ைடயார் ேம ம்,
கண்ேணாட்டம் தன்ெனா பயின்றார் ேம ம் ெசல்வன. அன் மிக ைடயனாயவழி,
அன் ெசய்யப்பட்டார் "ெகாளப் பட்ேட ெமன் ெறண்ணிக் ெகாள்ளாதன" ெசய்
ேவந்தன ெகாற்றம் சிைதப்ப ராத ன், அன் மிக ைடைம தீதாய் விலக்கப்ப வ
தாயிற் . சச்சந்தன் கட் யங்காரன்பால் அன் மிக ைடயனாய், "எனக் குயி
ெரன்னப்பட்டான் என்னலாற் பிறைர யில்லான்," என் தன் னரசிைன அவன்பால்
ைவத் க் ெகட்ட திறத்ைதச் சீவகசிந்தாமணி ெதாிவிப்ப காண்க.
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ெதறலாவ , ெநறி திறம்பி ம் பைகத் ம் ெகா ைம ெசய் குற்றப்பட்டார்கண்
ேவந்தன் ெசய்ய ேவண் வ . அத் ெதற ன் க ைமயாவ குற்றத்தின் மிக்க தண்டம்.
இ ைகயிகந்த தண்ட ெமன் ம் வழங்கும். ைகயிகந்த தண்டம், "ேவந்தன் அ
ரண்
ேதய்க்கும் அரம்" (குறள். 567) என்ப. குற்றங் கா மிடத் , "ெமய்கண்ட தீைம
காணின், ஒப்ப நா அத் தக ெவா த்"த ம், ஒ க்குமிடத் ம், "க ேதாச்சி ெமல்ல"
ெவறித ம் ேவண் ெமன்ப அரசியன் ைற. இனிப் பைழய ைரகாரர், "அச்சம்
பைகவர்க் கஞ்சுதல்" என் ம் "அன் ெபா ண்ேம லன் " என் ம் கூ வர்.
"பிற ம்" என்ற , இக் கூறியைவ ேபால அரசர்க் காகா ெவன ஆன்ேறாரால்
விலக்கப்பட்டன ெவல்லாம் எஞ்சாமல் த
தற்கு; அவற் ைறத் தி க்குறள் த ய
அற ல்க ட் காண்க. இக் குற்றங்கைள ைடயதாயின் அரசனீதி ெசல்லா
ெகட்டழி ம் என்பார், "அறந்ெதாி திகிாிக்கு வழியைட யாகும் தீ " என்றார். தீ
ெதன்பதைன ஒவ்ெவான் றிற்கும் தனித்தனிக் கூட் க. "கால்பார் ேகாத் ஞாலத்
தியக்கும், காவற் சாகா ைகப்ேபான் மாணின், ஊறின் றாகி யாறினி ப ேம,
உய்த்தல் ேதற்றா னாெயன் ைவக ம், பைகக்கூ ழள்ளற்பட் , மிகப்பஃ றீேநாய்
தைலத்தைலத் த ேம◌் " ( றம் 185) என் பிற ம் கூ தல் காண்க. அறம் திாி திகிாிஅறம் நிற்றற்ெபா ட் ஆராய்ந் ெச த்தப்ப ம் அரசு ைற. வழி யைடப்பைத,
"வழியைட" ெயன்றார்.
கழிசினம் த ய குற்ற ம் பிற மாகிய தீ தம் அரசிய
ம், அ நில ம்
நாட்
ம், அறேவ இல்ைலயாகப் ேபாக்கினைம ேதான்ற, "ேசணிகந் " என்றார். என்
ெறன்ப எஞ்சிநின்ற . தீ நீங்குவ நன்ேற ெயன்றா ம,, தா ம் அறம் பல ம்
ெசய்தன ெரன்பார் "நன் மிகப் ாிந் " என்றார். மிகப் ாிந்த , அ ேநாக்கி நாட் ல்
வாழ் பவர் தம் ெசம்ைம ெநறி கடவா நிற்றற்ெகன ணர்க. சினம் த யன
மிக்கவழித் தீ பயத்தற் ேபால மிகச் ெசய்தவழி மிக்க நலம் பயத்த ன, "நன் மிகப்
ாிந் " என்ெற த் ேதாதினார்.
கடற்பயன் த் ம் மணி ம் பவள
தலாயின. கானம் உத ம் பயன் கா ப
ெபா ள் பல மாம். தீ ேச ணீங்க நன் மிகப் ாிந் நில ம் அரசியலால் கட ம்
கான ம் பயன் பல ம் உத வன வாயின ெவன்றற்கு "கட ம் கான ம் பலபயம்
உதவ" என்றார்.
கட ம் கான ெமாழிந்த நாட் டத் நலம் கூ த ற்ற ஆசிாியர் நாட் மக்களின்
ெசயல் நலம் காட் வாராய், "பிறர் பிறர் ந யா " என்ப
த யன கூறினார். நன்
மிகப் ாி ம் அரசியல் நலத்தால் நாட் ல் வளம் மிகுத ன், ெசல்வக் களிப்பால்
ைமய ற் ப் பிறர் பிறைர வ த்தி ம், பிறர்க்குாிய ெபா ைள ெவஃகி ம் ெநறி
பிற ம் ஏைன நாட்டவர் ேபாலா , ெதளிந்த அறி ம் ெசவ்விய நைட ேமற்ெகாண்
இன் ற் ெறா கின ெரன்றற்கு, "பிறர்பிறர் ந யா ேவற் ப்ெபா ள் ெவஃகா ,
ைமயி லறிவினர் ெசவ்விதி னடந் " என்றார். ந யாைமக் ேக ெவஃகாைம ம், அதற்
ேக ைமயில் அறி ைடைம மா ெமனக ெகாள்க. அறி ைடைம ெசால்லா ம் ெசய
லா ம் ெவளிப்ப மாயி ம, ெசால்
ம் ெசயல் சிறந் ேதான்ற ன் அதன்ேமல்
ைவத் ச் "ெசவ்விதின் நடந் " என்றார்,.
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ஓதல்,
, ஆள்விைன, நா காவல், ெபா ள் என்ற இைவ குறித் ப் பிாிவதல்ல
தம்ைம வி ம்பி ைற ம் ைணவியராய மகளிைர அன் கண்ணறப் பிாிதல் அந்
நாட்டவர்பால் இல்ைல ெயன்பதற்கு "தம் அமர் ைணப் பிாியா " என்றார்.
பரத்ைதயிற் பிாி இவ் வாசிாியர் காலத்ேத பிாிவாகக் க தப்ப வ தன்ெறன் ணர்க.
"ஓதல் பைகேய திைவ பிாிேவ" (ெதால் அகத் 25) என ஆசிாியர் ெதால்காப்பிய
னா ம் பரத்ைதயிற் பிாிைவ இவற்ேறா கூறாைம யறிக. ெபா ண்மிக ைடைமயின்,
ெபா ள் வயிற் பிாி ம், பைக யின்ைமயின், திற்பிாி ஆள்விைனப் பிாி
நா காவற் பிாி
த யன ம், ைமயி லறிவின ராத ன், ஓதற் பிாி ம் இல்லா
ெதாழித ன் "பிாியா " என்றார். இன்ப ெவா க்கத் க் காமஞ் சிறப்ப குறித் ப்
பரத்ைதயிற் பிாிதல் பிாிவாகாதாயி ம், அ தா ம் ெசய்தில ெரன்றற்கு, "தம் அமர்
ைணப் பிாியா " என வற்
த்தினார்.
பகுத் ண் பல் யி ேராம் தல் இல்வாழ்வார் யாவர்க்கும் தைலயாய கடனாத ன்
"பாத் ண்" ெடன்றார். உண்ண ெவன்ப உண்ெடனத் திாிந் நின்ற . இைசயாகிய
பயனின்றிக் ெகான்ேன த் விளி ம் யாக்ைக ெயன்றற்கு த்த யாக்ைக ெயன
வாளா கூறினார். "இைச யிலா யாக்ைக" (குறள். 231) என் சான்ேறார் கூ வ
காண்க. பிணியிலா வாழ்க்ைக, வாழ்விற் ெப ம் ேப க ள் சிறந்த ேபறாத ன்
"பிணியின்றிக் கழிய" ெவன்றார்; "ேநாயின் றியன்ற யாக்ைகயர்" (
கு. 143) என
நக்கீரனார் பிணியிலா டம்ைபப் பாராட்
ைரப்ப காண்க. இத்தைகய
சிறப் ைடய மக்கைள "மாக்கள்" என்றார், இன்ப ம் ன்ப ம் விரவிய வாழ்க்ைகயில்,
இன்பமல்ல காணாைமயின். இனி மக்க ெளனற்பால விகாரத்தால் நீண்ட ெதனக்
ேகாட ெமான் . இவ் வாழ்க்ைக இத் ைணச் சிறப் ற் விளங்குதற் ேக ேகாடா
அரசியேல ெயன வறிக."யாண் பலவாகி ம் நைர யில்ைல யாேலா" என் வினவிய
சான்ேறார்க்கு, ஆசிாியர் பிசிராந்ைதயார் "ேவந்த ம் அல்லைவ ெசய்யான் காக்கும்"
( றம். 191) என்ற ஈண் க் க தத் தக்க .
இங்ஙனம் சீாிய ைறயில் அரசு ைற நடாத் ேவார்க்கு இன்றி யைமயா
ேவண்டப்ப வ சிறந்த அறி காரணமாகப் பிறக்கும் மனத்திண்ைம யாத ன்,
அதைன ைடேயார் என்றற்கு "ஊழி ய்த்த உரேவார்" என்றார். உம்பல்,
வழித்ேதான்றல். உரேவார் ஊழி ய்த்த நலத்தால், கட ம் கான ம் பல்பயம்
உதவ ம், நாட் மக்கள் இைசயின்றிக் ெகான்ேன த் விளிதல் பிணி ைடயராதல்
இன்றி ேமம்ப த
ளவாயின என்பார் "பல் பயம் உதவ" என் ம், " த்த
யாக்ைகெயா பிணியின்றிக் கழிய" ெவன் ம் பிாித் க் கூறினார்.
12-16. ெபான்ெசய்.............ேதான்றல்
உைர: ெபான் ெசய் கணிச்சி - இ ம்பினாற் ெசய்த ேகாடாியால்; திண் பிணி
ைடத் - திண்ணிய வன்னிலத்ைத ைடத் த் ேதாண்டப்பட்டப யால்; சிர சில
ஊறிய நீர் வாய்ப் பத்தல் - சித ண் சிறிேத றிய நீர் ெபா ந்திய கிண களில்;
கயி கு
கைவ - நீண்ட கயி கட் ச் ேசந்தப் ப ம் கு கிய கைவகைள; யின
ெமாய்க்கும் - ெந ங்கச் சூழ்ந் ெமாய்த் நிற்கும்; ஆ ெக ெகாங்கர் நா அகப்
ப த்த - ஆனிைரகைள ைடய ெகாங்கர நாட்ைட ெவன் தன்னாட்ேடா

110
அகப்ப த்திக் ெகாண்ட; ேவல் ெக தாைன ெவ வ ேதான்றல் - ேவேலந்திய
தாைனயால் பைகவர்க்கு அச்சத்ைத விைளவிக்கும் ேதான்றேல எெபான் ெனன்ற ஈண் இ ம்பிைன. இ ம்ைபக் க ம்ெபான் என் ம் வழங்குப.
க ங்கல் நிைறந்த வ ய நிலமாதல் பற்றி, வன் னிலத்ைதத் "திண்பிணி" ெயன்றார்.
மண் ங் க ங்கற் பாைறக ம் ெகாண் இ கப் பிணித்த ேபாற ன், வன்னிலம்
பிணி ெயனப்பட்டெதனி மைம ம். இந்நிலத்ைத நீர் ேவண் யக மிடத் ,
கற்பாைற கள் ஒ ங்கின்றிப் பல்லாறாக உைடந் சிதறி நீர் மிக
ம் வாய்ப் பின்றி
யி ப்ப ேதான்ற, "சிர சில றிய நீர்வாய்ப் பத்தல்" என் ம், நீர் வாயாதவழி
பத்த டத்ேத கைவகள் உளவாகா வாத ன், "நீர் வாய்ப் பத்த"ெலன் ம் கூறினார்.
சிர தல், ஒ ங்கின்றிச் சித தல். "சிர
சீறச் சிவந்தநின் மார் " (க 88) என்றாற்
ேபாலச் சிர தல் ேவறாத ெலன் மாம். ேவறாதல், பிளந் ேவறாதல். "சிர தல்
சித த" ெலன் ம், "சில றிய ெவன்ற பல் ற் ெறாழியச் சில் ற் றாக றிய
ெவன்றவா" ெறன் ம் பைழய ைரகாரர் கூ வர். "கணிச்சி யிற் குழித்த கூவல்
நண்ணி, ஆன்வழிப் ப நர் ேதாண் ய பத்தல்" (நற் 240) என்பதனால், பத்தல் உட்கிண
ெறன் ம் ெகாள்ளப்ப ம். ேமேல அகலமாக அகழ்வ கூவ ெலன் ம், அத ள்ேள
கு கிய வா ைடத்தாய் ஆழமாய்த் ேதாண்டப்ப வ பத்த ெலன் ம் ெகாள்க. இப்
பத்ததைலப் பிள்ைளக் கிண என் ம் ெகாங்கு நாட்டவர் கூ ப. கைவ, நீர்
கக்கும் க வி; இ மரத்தாற் ெசய்யப்ப வ . நீாின் சின்ைம குறித் ம் நீ ம் மிக்க
ஆழத்தி
ப்ப பற்றி ம் கு
கைவ ெகாள்ளப்பட்ட . பத்தல் இயல்பாகேவ மிக
ஆழ்ந்தி ப்ப டன் நாேடா ம் சுரண் தலால் அவ் வாழம் மிகுந்தவண்ண மி ப்பதால்,
நீண்ட கயி ெகாண்
கத்த லல்ல இறங்கி கந் ேகாடல் கூடாைமயின் கயி
கு
கைவ ெயன்றதற்கு, நீண்ட கயி ெகாண் நீர் ேசந்தப்ப ம் கு
கைவ
ெயனப் ெபா ள்கூறப்பட்ட . கைவ ையக்; கு
கைவ ெயனேவ, கயிற்ைற ம்
நீண்ட கயிெறனக் ேகாடல் ேவண் ற் ெறன் மாம். கு ைம, சி ைம குறித் நின்ற .
நீர் கிைடத்த ல ைமயால் ேவட்ைக ெகாண்டைல ம் ஆனிைரகள், கைவ
கைளக்கண்ட மாத்திைரேய அவற்றின் கு ைம ம் நீாின்ைம ம் ேநாக் கா
ெமாய்க்கின்றன ெவன்பார், " யின ெமாய்க்கும்" என்றார். அவ்வா
ெமாய்ப்பனவற்றிற்குக் ெகாங்கர் நீர் கந் ண்பிப்ப ெரன்ற க த்தால் கைவகள்
கயிற்ேறாேட கட் ைவக்கப் ெபற் ள்ளன ெவன் ப இதனாற் ெபறப்ப ம். இப்
ெபா ட்சிறப் ப்பற்றி, இப்பாட் ம் இத் ெதாடராற் ெபயர்ெப வ தாயிற் ெறன வறிக.
இனிப் பைழய ைரகாரர் "தன்னால் நீர் வாங்குவ ெபாிதன்றித் தன் கயிற்ைறேய
நின் வாங்கப்ப ம் கைவ ெயன்றவா"ெறன் ம், "இச் சிறப்பாேன இதற்குக்
கயி கு
கைவ ெயன் ெபயராயிற்" ெறன் ம் கூ வர். ஏன்ற நீர் கப்ப
க தியிடப்பட்ட கைவ நீைர கவா இட்ட கயிற்ைறேய கக்கும் என் ம்,
இவ்வா கூறிய சிறப் க் க திேய இப் பாட் இத் ெதாடராற் ெபயெரய்திற் ெறன் ம்
கூறியவாறாம்.
இனி, ெகாங்கர் என்பவர் ெகாங்கு நா◌்டவர்; இவைர "ஒளி வாட் ெகாங்கர்" (கு ந்
393) என் ம் "ஈர்ம்பைடக் ெகாங்கர்" (பதிற்73) என் ம் சான்ேறார் கூ தலால், இவர்
பைடவன்ைமயாற் லவர் பா ம் கழ் ெபற்றவ ெரன்ப விளங்கும். இவர் வா ம்
நாட் ன் ெப ம் பகுதி ெமன் ல ைவப்பின் நீர்நா டன்ைமயின், இவர்பால் ஆனிைர
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வளர்க்கும் ெதாழில் மிக்குநின்ற . அதனால் இவைர "ஆ ெக ெகாங்கர்" என்றார்.
"ெகாங்கர் ப மணி யாயம் நீர்க்கு நிமிர்ந் ெசல் ம், ேசதா ெவ த்த ெசந்நிலப்
ெப ந் கள்" (அகம் 79) என் ெபற ம் கூ தல் காண்க. இவர ெகாங்குநா
ேசரநாட்ைடச் ேசர வி த்த ன், பலகா ம் ேசரர் இவர்கைள ெவன் இவர் நாட்ைடத்
தம் நாட்ெடா அகப்ப த்திக் ெகாண் ள்ளனர். அ பற்றிேய ேசரமன்னர் கள், "நாராி
நறவின் ெகாங்கர் ேகா" (பதிற் 87) என் ம், "கட் ப்
க்கிற் ெகாங்கர் ேகா" (பதிற் 90)
என் ம் பாராட்டப்ப வர். இக் ெகாங்குநாட்ைடத் தாம் ேகாடல் ேவண் ச் ேசாழ
ேவந்த ம் பாண் ேவந்த ம் ேபா டற்றறி யி க்கின்றனர். ேசாழன் குராப்பள்ளித்
ஞ்சிய கிள்ளி வளவன் ெகாங்கைர ெவன்ற திறத்ைத, "ைமந்த ரா ய மயங்கு ெப ந்
தாைனக், ெகாங்கு றம் ெபற்ற ெகாற்ற ேவந்ேத" ( றம் 373) என் ம், பசும் ண்
பாண் யன் ெவன்ற ெசய்திைய, "வாடாப் வின் ெகாங்க ேராட் , நா பலதந்த
பசும் ண் பாண் யன்" (அகம் 253) என் ம் சான்ேறார் கூறியி த்தல் காண்க.
இவ்வா
ேவந்தேர யன்றிக் கு நில மன்ன ம் இக் ெகாங்கைர ெவன் ெகாள்ள
யன் ள்ளனர். ஆஅய் அண் ர ெனன்பான் இம் யற்சியி லீ பட்ட திறத்ைத,
"ெகாங்கர்க் குடகட ேலாட் ய ஞான்ைற" ( றம் 130) என் சான்ேறார் குறிப்ப
காண்க.
ேவந்தர் வர்க் கும் கு மன்னர்க்கும் விைழ ேதாற் வித் ப்
ேபா டற் தற் ேக வாகிய நலம் பல ைடய ெகாங்கர், எக்காலத் ம் ேபாைர
ெயதிர்ேநாக்கி, அதற்ேகற்ப ேபார்ப்பயிற்சி ைடயரா யி ந்தைமயின், அவைர
ற்ற ம் ெவன் ேகாடல் அாிெதன்ப தமிழக
ம் அறிந்த ெசய்தி யாயிற் .
ஆகேவ, அக் ெகாங்கைர ெவன் அவர் தம் நாட்ைட யகப் ப த்தற்குக் ைணெசய்த
தாைனைய, "ேவல்ெக தாைன" ெயன் ம்,இச் ேசரமான் பல் யாைனச் ெசல்ெக
குட் வன் அத் தாைனைய ைடய னாதலால், ஏைன ேவந்தர்க்கு இவன்பால்
அச்ச ண்டாயிற் ெறன்பார், "ெவ வ ேதான்றல்" என் ம் கூறினார்.
கணிச்சியால் திண்பிணி ைடத் ச் ெசய்த பத்தற் கைரகளில் யினவாய்
ெமாய்க்கும் ஆெக ெகாங்கர்நா அகப்ப த்த ேவல்ெக தாைனயால் ெவ வ
ேதான்றல் என இையத்
க்க.
17-27 உைள.....குட் வ.
உைர: உைளப் ெபா ந்த மா-தைலயாட்டத்ைத யணிந் விளங்கும் குதிைரக ம்;
இைழப் ெபா ந்த களி -இைழ யணிந் விளங்கும் யாைனக ம்; வம் பரந்த ேதர்ேதர்ச் சீைலகளால் விாிந் ேதான் ம் ேதர்க ம்.; அமர்க் ெகதிர்ந்த கல் மறவெரா ேபா டற்றற் ெகன ற்பட்ட ேபாைர வி ம் ம் ரர்க மாகிய நால்வைகப்
பைட டன் ெசன் ; மலர் அகன் பறந்தைல-பரந்தகன்ற ெசண் ெவளியின் எதிேர
நிற்கும்; ஞ்சு மரம் வன்றிய ஓங்கு நிைல வாயில்-கைணயமரம் ெசறிக்கப்பட்ட
உயாிய நிைலயிைன ைடய மதில் வாயி டத்ேத; ங்கு தைகத்த- ங்குமா
கட் ய; வில் விைச மாட் ய வி ச்சீர் ஐயவி-வில் ன அம் ெச த் ம்
வன்ைமேயா ெபா ந்திய வி மிய சிறப் ைடய ஐயவித் லா ம்; க மிைள- காவற்
கா ம்; குண் கிடங்கின்-ஆழ்ந்த கிடங்கும்; ெந மதில் நிைரப் பதணத் -ெந ய
மதி டத்ேத நிரல்பட வைமத்த பதண ம் உைடைம◌ால்; அண்ணல் அம் ெப ங்
ேகாட் அகப்பா எறிந்த-பைகவ ைடய தைலைம ம் ெப ைம ம் ெபா ந்திய
உயர்ந்த அகப்பா ெவன் ம் அரைண ெயறிந் ெவன்றி ெகாண் டதனால்; ெபான்
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ைன உழிைஞ-ெபான்னாற் ெசய்த உழிைஞ மாைல சூ ய; ெவல் ேபார்க் குட் வெவல் கின்ற ேபாைரச் ெசய் ம் குட் வேன எ- .
மா ம் களி ம் ேத ம் மறவ ம் என்ற நாற்பைட டன் ெசன் பறந்தைல கடந்
அகப்பா ெவறிந்த ெவல்ேபார்க் குட் வன் என இைய ம். ஒ , எண்ெணா . உைள,
தைலயாட்டம்; குதிைரயின் இ ெசவிகட்கு மிைடேய ெநற்றியிற் கிடந் அழகு
ெசய்வ . உைள ெயன்ப பிடாி மயி ககும் ெபயராய் வழங்கும்; "விாி ைளக்
க மான் ேதெரா வந்த வி ந் " (க 75) என்பதன் உைர காண்க. இைழ ெயன்ற
ெபான்னாி மாைல ம் ஓைட ம் கிம் ாி ம் பிற மாயி ம், சிறப் ைடய ெபான்னாி
மாைலேய ஈண் இைழெயனப்பட்ட . இவாவா குதிைரக்கு உைள ம் களிற் க்கு
இைழ ம் அழகு ெசய்தல் பற்றி, "உைளப் ெபா ந்தமா இைழப் ெபா ந்த களி "
எனச் சிறப்பித்தார். வம் , ேதர்ச்சீைல. அமர்க்ெகதிர்ந்த வழி ம் , ஆடவர்க்கு அவ்
வமாின்பால் உள்ளம் ெசல்லாதாயின், உயிர் காத்த ெலான்ேற ெபா ளாகக் ெகாண்
மறம் வா வராதலால், "அமர்க் ெகதிர்ந்த" ெவன்றதேனா டைமயா " கல்
மறவெரா " என்றார். ஒ , உயர்பின் வழிவந்த ஒ விைன ெயா . அமெரனின்
அதைன ஆர்வத்ேதா ஏற் ஆற் தற்குச் ெசல் ம் அவர விைர ேதான்ற,
"எதிர்ந்த" ெவன இறந்தகாலத்தாற் கூறினார்.
இனி, குட் வன் அகப்பாைவ ெயறிந்த ெசய்தி கூற ற்ற ஆசிாியர், அதன்
அைமதியிைனத் ெதாித் ெமாழிகின்றார். அகமதிைலப் பற்றச் ெசல்ேவார் அதன்
எதிேர ள்ள ெசண் ெவளியில் காத் ன் ம் பைக ரைர ெவன் ெகாண் ேடக
ேவண் த ன் அங்ேக ேபார் நிகழ்வ கண் , அதன் பரப் ம் விளஙக, "மலரகன்
பறந்தைல" ெயன்றார். மல ரகல் என்ப மீமிைச ேபால ஒ ெபா ள்ேமல் நின்ற .
ேகாயி டத்ேத ள்ள ரசு ழங்கும் ற்றம் ேபால அகமதி ன் றத்ேத அதற்கு
ற்றமாய் லப் பைடயி ந் ேபார் ரசு ழக்கும் ெவளிைலச் ெசண் ெவளி
ெயன்ப. ெசண்டாட்டய ம் இடமாத ன் இதைனச் ெசண் ெவளி ெயன்ப வழக்கு.
அகமதிைலக் ெகாள்ேவா ம் காப் ேபா ம் கலந் ேபார் ெசய்த ன், இதைன ம்
பறந்தைல ெயன்றா ெரன வறிக. இவ் ெவளி அகமதிற்கும் றமதிற்கும் இைடேய
அகழிைய யைணந் கிடக்கும் ெவளியிடம்.
ஞ்சுமரம், கைணயமரம். " ஞ்சு மரக்குழாம் வன்றி" (பதிற். 16) என் ழி ம்,
"மதில் வாயி ல் ங்கும் கைணயமரம்" என்பர் பைழய ைரகாரர். இதைனக்
க க்ேகா ெலன் ம் கூ ப. யாைன ம் ேத ம் வ த்தமின்றிச் ெசல் மா அகற்சி ம்
உயர்ச்சி
ைடய வாயி ெலன் றற்கு "ஓங்கு நிைல வாயில்" என்றார். ஐயவித் லாம்,.
மதி டத்ேத நி த்தப்ப ம் ஒ வைகப் ேபார் ெபாறி. இதைன வாயி டத்ேத
ங்குமா கட் , கதைவ
க்கிப் கும் களி கைள இதனால் தாக்குவ ெரன்ப
ேதான்ற, "வாயில் ங்கு தைகத்த ஐயவி" ெயன்றார். ேம ம், இதைனப்
பைகவர்ேமல் விைசயம் ெச த் ம் விற்ெபாறிேயா ெபா ந்த ைவத்தி ப்ப
ெரன்றற்கு; "வில்விைச மாட் ய வி ச்சீ ைரயவி" ெயன் கூறினார். னிப்
பைழய ைரகாரர், " ங்கு ெவன்பதைனத் ங்க ெவனத் திாித் க் காலவ வைமதி
ெயனக் ெகாள்க" ெவன் ம், "தைகத்தல், கட் த" ெலன் ம் கூ வர். விைசவில் ெலன
மாறி யிையக்க. தாேன வைளந் அம் கைளச் ெசாாி ம் விைசைய ைடய வில்.
விைச வில்லாகிய ெபாறி ெயன ணர்க. இனி, "வில்விைச மாட் ய வி ச்சீ ைரயவி"
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ெயன்பதறகு விைசைய ைடய வில்லாற் ெச த்தப்ப ம் வ ய அம் களா ம் ழ்க்க
மாட்டாைமயால், விைசவ யழிந் வில் ெக மா பண்ணிய வி ச்சீர் ஐயவித்
லாம் என் ைரப்பி மைம ம். விைசைய ைடய வில்லா ம் ைள
வ எய்ய
யாத மிக்க கனத்ைத ைடய "ஐயவித் லாம்" என்பர் பைழய ைரகாரர். அவ்வா
ெகாள் மிடத் மாட் ய ெவன்ப தற்கு மாள்வித்த ெவன்ப ெபா ளாகக் ெகாள்க.
மிைள, கா . கரந்தி ந் தாக்கும் மறவ ம் பல்வைகப் ெபாறி க ம் உைடய
காடாத ன், "க மிைள" ெயன் ம் இடங்க ம் கரா ம் தைல ம் சுற ம் பிற ம்
இனி வாழ்தற்ேகற்ற ஆழ ைடைமபற்றிக் "குண் கிடங்" ெகன் ம் விதந்ேதாதினார்.
கவ ம் கூைட ம் ண்
ம் டக்கும் ஆண்டைல ய ப் ம் ெசன்ெறறி சிர ம்
ற் வைரக் ெகால்
ம்,தள்ளி ெவட்
ம், அாி
ம், பிற ம் ெகாண் , ஏைன
ரரால் காவல் ேவண்டப்படாத ெநாச்சி மதில் "நிைரப்பதணம்" எனப்பட்ட . அகப்பா
ெவன்ப சீாிய அரணைமந்த ேதாாிடமாகும். இஃ உம்பற்காட்ைடச் ேசர்ந்த .
குட் வன் உம்பற் காட்ைட ெவன் ெகாண்ட காலத் இங்ேக யி ந் , தன்ைன
ெயதிர்த்த பைகவைர ெவன் இதைனத் தனக்குாித்தாகக்ெகாண்டான். இ பற்றிேய
"அண் ணலம் ெப ங்ேகாட் டகப்பா ெவறிந்த குட் வ" என்றார். இவன இச்
ெசயைலேய "மிகப்ெப ந் தாைனெயா இ ஞ்ெச ேவாட் , அகப்பா ெவறிந்த அ ந்
திறல்" (சிலப் 28,143-4) என இளங்ேகா வ க ம் கூறினர். ஐயவித் லாம் த ய
ெபாறிகளா ம், மிைள கிடங்கு, மதில், பதணம் த யவற்றா ம் தைலைம
யைமந்த பற்றி, "அண்ணல்" என் ம், றத்ேதாரால் எளிதில் ேதாண்டப்படாத அ
யகல ம், ஏணிக் ெகட்டாத யர ம், பற்றற்காகக் காவற்ெப ைம ம்
உைடைமபற்றிப் "ெப ங்ேகாட் டகப்பா" ெவன் ம் சிறப்பித்தார். இைவ அகப்பாவின்
அ ைம ேதான்ற நின்றனவாயி ம் குட் வ ைடய ேபார் நல ம் வன்ைம ம்
விளக்குதல் காண்க. ெப ங்ேகாட் டகப்பா ெவன்பதனால், இதைன மைலேம
லரணாகக் ெகாள்ளற்கும் இட ண் .
குட் வற் குாித்தாகிய இவ் வகப்பா பிற்காலத்ேத ெசம்பியெனா வனால்
இவனிடமி ந் ெவன் ெகாள்ளப்பட்டதாக மா லனார், “குட் வன் அகப்பா வழிய
றிச் ெசம்பியன், பகற்றீ ேவட்ட ஞாட் ”(நற்.14) என் குறிக்கின்றார்.
“சுற்றம ெராழிய ெவன் ைகக்ெகாண் , ற்றிய திர்” (ெதால். ெபா. 68) வாகிய
உழிைஞப்ேபா ராதலால், இவன உழிைஞ “ெபான் ைன ழிைஞ”
ெயனப்ப வதாயிற் . ெபான்னாற் ெசய்யப்பட்ட உழிைஞ ெயன் மாம்.
உழிைஞையக் ெகாற்றா ெனன் ம், அ குட்ட நாட்டார் வழக்ெகன் ம் றநா ற்
ழிைஞப்
ைரகாரர் ( றம். 50) கூ வர். இஃ ஒ வைகக் ெகா ; “ெந ங்ெகா
பவர்” ( றம். 76) என் சான்ேறார் கூ ப. இ ெபாற் ெகாற்றான், க ங் ெகாற்றான்,
டக்ெகாற்றான் எனப் பலவைகப்ப ம். இவற் ள் ெபாற்ெகாற்றா ெனன்பேத
உழிைஞ ெயன் சிறப்பிக்கப்ப வ . இதன் தளி ம்
ம் ெபான்னிற ைடய
வாதலால், “ெபாலங்குைழ ழிைஞ” ( றம். 50) என்பர். ெபான் ைன ழிைஞ ெயன
ஈண் க் கூறிய ெபான்னாற் ெசய்யப்பட்ட ெதன்றற்கு.
த லரணம் ற்ற ம் ேகாட ம் ெசய் ம் ேவந்த ள், மதில் ெகாள்ேவா ம்
காப்ேபா ம் என வ ம் இ வாில், ற்றிய றத்ேதாைர ெவன் ெப ம்
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ெவற்றியி ம், காத் நின்ற அகத்ேதாைர ெவன்
“ெவல்ேபார் குட் வ” ெவன்றார்.

ெப ம் ெவற்றிேய சிறந்ததாத ன்,

28-38. ேபார்த் ............தாேம
உைர: ேபார்த் ெதறிந்த பைறயால் னல் ெச க்குந ம்- ேதால் ேபார்த் ள்ள
பைறைய ெயறிந் உழவைர வ வித்தமிக்கு வ ம் னைல யைடப்பவ ம்; நீர்த் த
ச ன் அம் அழிக்குந ம் - நீர் விைளயாட் ன்கண் எ ம் ஆரவாரத்தால்
அம் ம் வில் ம் ெகாண் விற்பயிற்சி ெசய்வார ஆரவாரத்ைத யடக்குபவ ம்;
ஒ த்தைல விழாவின் ம
ம் – ேபராரவாரத்ைத ைடய பல விழாக்களிேல திரண்
கூ மகி ம்; யாணர் நா தண் பைண ைமயிைன ைடய பைகவர் நாட் ம த
நிலங்கள்; சீறிைன யாத ன் - அப் பைகவர்பால் நீ சினங்ெகாண்டைன யாத லால்;
குட திைச மாய்ந் குண தல் ேதான்றி – மாைலயில் ேமற்றிைசயின் மைறந்
காைலயில் கீழ்த்திைசயி ெல ந் ேதான்றி; பா யி ள் அகற் ம் - தான் மைறந்
ேதான் தற்
கிைடேய நில லகிற் பரந்த இ ைளப் ேபாக்கும்; பயம் ெக பண்பின் - பயன்
ெபா ந்திய பண்பிைன ைடய ஞாயி ேகாடா நன்பக லைமயத் - ஞாயி
ஒ பக்க ம் சாயாமல் நிற்கும் உச்சிப்ேபாதாகிய நண்பகற் காலத்ேத; கவைல
ெவண்ணாி கூஉ ைற பயிற்றி - பசியால் வ ந் தைல ைடய கு நாிகள்
ழெவா ேபால ஊைளயிட் க் கூ தைல ைறேய ெசய்ய; கழல்கண் கூைக
குழ குரல் பாணி - பி ங்கியன ேபான்ற கண்கைள ைடய ேகாட்டான்கள் ெசய் ம்
குழ குர ன் தாளத் க் ேகற்ப; க ங்கண் ேபய் மகள் வழங்கும் - ெபாிய கண்கைள
ைடய ேபய் மகள் கூத்தா ம்; ெப ம் பாழாகும் – ெபாிய பாழ்நிலமாய் வி ம்; தாம்
அளிய - அைவதாம் அளிக்கத்தக்கன எ- .
ப் னல் மிக்குக் கைரைய ைடத் ப் ெப கி வ ங்கால், உைடமைடையக்
கட் தற்குப் பைறைய யைறந் கைடயைரத் த வித் த் ெதாகுத்தல் பண்ைடேயார்
மரபாதலால், "ேபார்த்ெதறிந்த பைறயால் னல் ெச க்குந ம்" என்றார்.
னலைடக்கும் குறிப்ைபத் தன்ேனாைசயால் ெதாிவித்தற்குப் பைறேய ேயற்ற
தாதலால் அதைன விதந்ேதாதினார்; "ஓர்த்த திைசக்கும் பைற" (க .12) எனச்
சான்ேறார் கூ வ காண்க. "ேபார்த்ெதாிந்த பைற" ெயன்றதனால், பைழய
ேதாைல நீக்கிப்
த்ேதால் ேபார்த்
ழங்கினைம ெபற்றாம். நீர்த்த
சல் - நீர்
விைளயாட் ன்கண் எ ம் ஆரவாரம். அம் , ஆகுெபயரால் அம் ம் வில் ம் ெகாண்
விற்பயிற்சி ெசய்வாாின் ச க்காயிற் . னல் ெச க்குந ம், னல் விைளயாட்
டயர்வா ம் தம்மில் ஒ ங்குகூ மகிழ்தற்கு இடம் கூ வார், "ஒ த்தைல விழாவின்
ம
" ெமன்றார். னல் ெச க்குநர் உழவ ெரன் ம், னல் விைளயாட் டயர்ேவார்
உ விப்ேபா ம் ஏைனச் ெசல்வ ெமன் ம் ெகாள்க. இ திறத்ேதா ம்
ேவற் ைமயின்றிக் கூ மகி ம் இடம் விழாவாயிற் . இனி, "நீர்த்த
ச னம் பழிக்குந ம்" என் ெகாண் , நீர் விைளயாட் டயர்வார் வில் ம் அம் ம்
ெகாண் ேபா டற் ம் மன்னர்ேபாலத் தம் ள் அணிவகுத் நின் சிவிறி ெகாண்
நீெரறிந் ெபா ம் விைளயாட் ல் ஒ திறத்தார் ம திறத்தாைரப் பழிப்பவ ம்
என் ம், நீர் ெகாண ம் ஆரவாரத்தின் கண் விைரயக்கூ ச் ெசய்வன ெசய்யாதாைரத்
ெதழித் ம் உரப்பி ம் விைனெசய்விப்ேபா ம் என் ம் உைரத்த
ண் .
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பைறயிைன ெய த் ெமாழிந்தாேர ம் ஏைனப் பம்ைப த ய பிற இைசக்
க விக ம் ெகாள்ளப்ப ம்; " தழங்குரற் பம்ைபயிற் சாற்றி நாெடலாம், ழங்குதீம்
னலகம் ாிய ெமாய்த்தேவ" ( சீவக.40) என் சான்ேறா ேரா தல் காண்க. நா ம்
ைம வி ப்ப ைடய ராத ன், "யாணர் நா " என்றார்; "நா ம்
ேவார்
ேமவலன்" ( ெபா ள் ) எனத் ெதால்காப்பியனார் கூ வ காண்க. யாணர்,
ைம.
ஆகுெபயரால்
வ வா ெயனி மைம ம்.
"நா ெக தண்பைண ெப ம்பா ழாகுமன்" என்பதனால், அந்நா பைகவர்நா
டாயிற் . அ பாழாகு ெமன ஆசிாியர் இரங்கிக் கூ தற் ேக , குட் வன் அப்
பைகவர்பால் ெகாண்ட பைகைம காரணமாகப் பிறந்த ெசற்ற மாத ன், "சீறிைன
யாத ன்" என்றார். நா பாழாகு ெமன்னா , "தண்பைண" ெயனச் சிறப் றக் கூறிய ,
ஏைன நா கைள ேநாக்கச் ேசரநாட் ல் தண்பைண அாிெதன் ம், அஃ
அழியற்பால தன்ெறன் ம், அரசர பைகைம அவர் நாட்ைட யழிக்கின்றெதன் ம்
ஆசிாியர் உள்ளக்குறிப்ைபப் லப்ப த் கிற . மாய்தல், மைறதல். ஞாயி குடபான்
மைறந்த ம், உலகில் இ ள் பரந் பயன்ப ம் விைன நிகழாவா மைறத்
வி தலா ம், கீழ்பால் ஞாயி ேதான்றித் தன் ெவயி ெலாளிைய உமிழ்த றின்,
விைன பல ம் இனி நிகழ்தலாற் பய
வித்தலா ம் ஞாயிற்ைற, "பயங்ெக
பண்பின் ஞாயி " என்றார். இக் காலத்தி ம் ஆராய்ச்சியாளர் ஞாயிற்றின் பயன்கைள
மிக விாித் க் கூ வர். இனி பயங்ெக பண்பின் ஞாயி என்ேறாதி, அ குடதிைச
மாய்த ம் குண தல் ேதான்ற ம் கூறியதனால், அம் மாய்த ம் பாயி ள் பர த ம்
பயன் குறித் நிகழ்வனேவ ெயன்ப ம் க த்தாகக் ெகாள்க. பகற்காலத்ேத விைனவழி
ழந்ேதா ம் உயிர்கட்கு தன் மைறவால் இர ப்ேபா ெதய் வித் உறக்க
ெமன் ம் உயிர் ம ந்தால் ஓய்வகற்றி க்கம் கிளர்வித்த ன் ஞாயிற்றின் மைற ம்
பய ைடத்தாதல் உணரப்ப ம். இவ்வா ெகாண் ைர யாக்கால் குடதிைச
மாய்த ம் குண தல் ேதான்ற ம் கூறிய ெசாற்பல்குத ெலன் ம் குற்றமா ெமன
வறிக.
ஒ ம ங்கும் சாயாமல் வான ந ேவ ஞாயி நிற்ப, அதன் ஒளிக் கதிர் ெசவ்ேவ
ெயா க விளங்கும் நண்பகற் ேபாதிைன, "ஞாயி ேகாடா நன்பகல்" என்றார். தனக்கு
ேவண் ம் இைரைய யன் ேத ம் ம ைகயில்லாத கு நாி பசிப்பிணியாற் கவைல
ெயய் ம் இயல்பிற்றாத ன் "கவைல ெவண்ணாி" என் ம் அந்நாி ம் தனித்தின்றிப்
பலவாய்க் கூ யாமத்திற் ெகா
ைறக் கூ தல் என்ற ைறைமப்ப ேய கூ ம்
என்றற்கு :கூஉ ைற பயிற்றி" என் ம் கூறினார். பயிற்றி என்பதைனப் பயிற்ற
ெவனத் திாிக்க. ெவண்ைம, நிறஞ் சுட்டா கு ைம ம் வ யின்ைம ம் சுட் நின்ற .
ெசவ்விய அறிவிலாைர ெவள்ளறிவினர் என்ப ேபால. கண்கள் பி ங்கி
ெவளிவ வ ேபாற ன் "கழல்கட் கூைக" என்றார். நக்கீர ம் "கழல்கட் கூைக"
(
கு. 49) என்பர். ெவண்ணாி ைற பயிற்றி ழ ேபால கூ ம் கூக்குரற் ேகற்பக்
கூைக குழ தலால் அதன் குரல் தாளங் ெகாட் வ ேபால ளெதன்பார், "குழ
குரல் பாணிக்கு" என்றார். நாியின் குரல் ழ ேபா ெமன்பதைன, "ெவவ்வா ேயாாி
ழவாக" (சீவக. 309) என்பதனா லறிக. நாியின் ழேவாைச ம் கூைகயின்
குரற் பாணி ம் ேகட்ட ம் ேபய்மகள் கூத்தா கின்றா ெளன்பார், "க ங்கட்
ேபய்மகள் வழங்கும்" என்றார். க ங்கண் ெபாியகண். பைழய ைரகாரர்
ெகா யகண்ெணன்பர். அவர் "வழங்குதல் ஆ தல்" என் ம் கூ வர். இங்ேக
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கூறப்பட்ட க த்ேத "ேவ ப குரல ெவவ்வாய்க் கூைகெயா பிணந்தின் கு நாி
நிணந்திகழ் பல்ல, ேபஎய்
மகளிர் பிணந் த உப் பற்றி, விள ன் தின்ற ெவம் லான் ெமய்யர், களாி ம ங்கிற்
கால்ெபயர்த் தா " ( றம் 359) என் பிற ம் கூ தல் காண்க.
ம தத் தண்பைணக்கண் நண்பகற் ேபாதில் ெவண்ணாி கூ த ம் கூைக
குழ த ம் ேபய்மகள் ஆ த ம் நிகழா வாக ன், பாழ்பட்ட நிலத்திற் குாிைம
கூ வார், "ேபய்மகள் வழங்கும் ெப ம்பா ழாகுமன்" ெனன்றார்; "சி ெவள் ெளன்பின்
ெந ெவண் களாின், வாய்வன் காக்ைக கூைகெயா கூ ப்,பக ங் கூ மக ள்"
( றம்.362) எனச் சான்ேறார் கூ தல் காண்க. ெப ம்பாழாகுமன் என்ற ,
மீள ம் பண்ப த்திச் சீர் ெசய்யலாகாைம ேதான்றநின்ற . மன், இரக்கப்ெபா ட் .
விைரவில் பாழ்பட வி ப்ப நிைனந் கூ த ன், "அளிய" என்றார். தாெமன்ப
கட் ைரச் சுைவபட நின்றதாம்.
தீ ேசணிகந் , நன் மிகப் ாிந் மக்கள் பிணியின் கழிய, ஊழி ய்த்த உரேவா
ம்பல், ெகாங்கர் நா அ ப்ப த்த ெவல்ெக தாைனத் ேதான்றல், அண்ணலம்
ெப ங்ேகாட் டகப்பா ெவறிந்த ெவல்ேபார்க் குட் வ, நீ நா ெக தண்பைண
சீறிைன யாத ன், இனி அைவ ேபய்மகள் வழங்கும் ெப ம்பாழாகும்; அைவ அளிய
என்பதாம்; பைழய ைரகாரர், "உரேவா ம்பல், ேதான்றல், குட் வ, நீ
சீறிைனயாத ன், நா ெக தண்பைண அளிய தாம் ெப ம்பாழாகும் எனக்
கூட் விைன
ெசய்க" என்பர்.
"இதனாற் ெசால் ய

அவன் ெவன்றிச் சிறப் க் கூறியவாறாயிற் ."

சீறிைன யாத ன் நா ெக தண்பைண பாழாகு ெமன எ த் ச் ெசலவிைன
ேம ட் க் கூறினைமயால் வஞ்சித் ைறப் பாடாண் பாட்டாயிற் . உைளப் ெபா ந்த
மா ெவன்ப
தலாய நான்க க ம் க மிைள ெயன்ப
தலாய இரண்ட க ம்
வஞ்சிய யாக ன் வஞ்சித் க்கும், ஏைனய ேநர யாக ன் ெசந் க்கு மாக ன,
இதற்குத் க்கு வகுத்ேதார் ெசந் க்கும் வஞ்சித் க்கும் என்றார். கெலன அ
யிைட ம் ஒ ெவன அ யின் இ தி ம் வந்தன கூன்.
-------------3.3. தைதந்த காஞ்சி
23
அலந்தைல ன்னத் தங்கவ ெபா ந்திச்
சித கைரயப் ெப வறங் கூர்ந்
நிலம் ைபதற்ற லங்ெக காைல ம்
வாங்கு தைகத்த கலப்ைபய ராங்கண்
மன்றம் ேபாந் ம குசிைற பா ம்
வயிாிய மாக்கள் க ம்பசி நீங்கப்
ெபான்ெசய் ைனயிைழ ெயா ப்பப் ெபாி வந்
ெநஞ்சும
வைகய ண் ம ந் தாடச்
சி மகி ழா ம் ெப ங்கலம் சும்
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ேபார தாைனப் ெபாலந்தார்க் குட் வ
நின்னயந் வ ேவங் கண்டனம் ன்மிக்கு
வழங்குந ரற்ெறன ம ங்குெகடத் ர்ந்
ெப ங்கவி னழிந்த வாற்ற ேவ
ணர்ந்
தண்ணன் மைரயா வமர்ந்தினி ைற ம்
விண் யர் ைவப்பின காடா யினநின்
ைமந் ம ெப ம் க ழறியார் மைலந்த
ேபாெரதிர் ேவந்தர் தாரழிந் ெதாரா ன்
ம திமிழ்ந் ேதாங்கிய நளியி ம் பரப்பின்
மணன்ம ெப ந் ைறத் தைதந்த காஞ்சிெயா
க்குத்தாழ் ெபழி ய ெந ப் ற ழைடகைர
நந் நாைரெயா ெசவ்வாி க ம்
கழனி வாயிற் பழனப் படப்ைப
அழன்ம ள் வின் றாமைர வைளமகள்
குறாஅ மலர்ந்த வாம்பல்
அறாஅயா ணரவ ரகன்றைல நாேட.
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ைற: வஞ்சித் ைறப் பாடாண் பாட் .
வண்ணம்: ஒ குவண்ணம்.
க்கு: ெசந் க்கு.
ெபயர்: தைதந்த காஞ்சி.
1-10. அலந்தைல...............குட் வ.
உைர: அலந்தைல உன்னத் அங்கவ ெபா ந்தி-இைல யில்லாமல் உலர்ந்த
தைலயிைன ைடய உன்ன மரத்தின் சி சி கிைளகைளப் ெபா ந்தி யி ந் ; சித
கைரய-சிள் ெடன் ம் வண் கள் ஒ க்க; ெப வறம் கூர்ந் - ெபாிய வற்கடம்
மிகுத லால் நிலம் பசுைமயற்ற; லம் ெக காைல ம்-வயல்கள் உலர்ந் ெகட்ட
காலத் ம்; கலம் வாங்கு தைகத்த ைபயர்-இைசக் க விகைளத் ெதாகுத் க் கட் ய
ைபயிைன ைடயராய்; மன்றம் ேபாந் -ஊர் மன்றத்ைத யைடந் ; ஆங்கண் ம கு
சிைற பா ம் வயிாிய மாக்கள்- அவ்விடத்ேத தம் இைசக் க விகைளச் ெசம்ைம றப்
பண்ணி ஊாிடத் ம குகளின் சிைறக்கண்ேண நின் பா ம் கூத்த ம் பாண மாகிய
பாிசிலர்கள்; க ம் பசி நீங்க உண் ம ந் -தம மிக்க பசி நீங்குமா உண்பன
ண்டைமந் ; ெபான்ெசய் ைன யிைழ ெயா ப்ப-பாிசிலாகப் ெபற்ற ெபான்னாற்
ெசய்யப்பட்ட அழகிய இைழகள் ஒ க்கு மா ; ெநஞ்சு ம உவைகயர் ெபாி
உவந் ஆட-ெநஞ்சு நிைறந்த உவைகயிைன ைடயராய் மிக ம் மகிழ்ந் கூத்தாட;
சி மகிழா ம்-தான் நற சிறிேத ண் அதனாற் பிறந்த சி மகிழ்ச்சி ெயய்திய
ேபா ம்; ெப ங் கலம் சும்-ெப விைலயிைன ைடய அணிகலன்கைள வழங்கும்;
ேபார தாைனப் ெபாலந்தார்க் குட் வ-ேபாாிேல ெவல் கின்ற தாைனயிைன ம்
ெபான்னாற் ெசய்த மாைலயிைன
ைடய குட் வேன எ- .
தழங்கு குரல், தழங்குரல் என வ தல் ேபால, அலந்த தைல அலந்தைல ெயன
வந்த ; "அலந்தைல யிரத்தி" ( றம். 325) என் ம், "அலந்தைல ேவலம்" (பதிற். 39) என
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இந்
ள் ம் வ தல் காண்க. பைழய ைரகார ம், "அலந்தைல ெயனல் விகாரம்"
என்பர். பல்லாறாகக் கிைள ம் கவ ம் ெகாண் , க க்கேடா ம் ெபா க்கும்
குழி ம் ெபற் ப் பல்வைகப் ச்சிகள் ெபா ந்தி யி த்தற்ேகற்ற அைமதி ைடய
தாதலால், "உன்னத் அங்கவ ெபா ந்திச் சித " கைரவதாயிற்ெறன்க. சிள்
கறங்கும் ஓைச வண் ைசேபால் இன்பந் த வதன்ைமயின், "சித கைரய" என்றார்.
சித -சிள் ெடன் ம் வண் . ெப வற ெமனேவ சிற் யி ம் உண ெபறா
வ ந் ம் கால ெமன்ப ெபற்றாம். கூர்ந் ெதன் ம் விைனெயச்சம் காரணப்
ெபா ட் . நிலம் ைபதற்ற காைல ெயன் ெறாழியா
லங் ெக காைல ெயன்ற ,
மைழ யின்ைமயால் வற ண்டாக நிலம் பசுைமயற்றேதயன்றி, நிலத்திடத்ேத
கிண கள் எ த் நீர் இைறத் உழ ெசய்வார்க்கும் கிண கள் நீர் வற்றி வி தலால்
லங்க ம் திண்ைம றக் காய்ந் உழ க் கைமயா வாயின என்ப உணர்த் தற்கு.
வாங்குதல், ேசரத் ெதாகுத் க் ெகாள் தல்; "கல்ேசர் ஞாயி கதிர்வாங்கி
மைறத ன்" (க . 134) என்றாற் ேபால. வழிநைட எளிதி லைமவ குறித் எல்லா
இைசக் கலங்கைள ம் ைபக்குள்ைவத் க் கட் ச் சுமந் ெசல்ப வாதலால், "வாங்கு
தைகத்த கலப்ைபயர்" என்றார். இைசக் க விகைள இவ் வயிாியர் சுமந் ெசல் ம்
திறத்ைத ஆசிாியர் பரணர், "வணரைம நல்யா ழிைளயர் ெபா ப்ப, பண்ணைம ழ ம்
பதைல ம் பிற ம், கண்ண த் தியற்றிய ம்ெபா சு க்கிக், காவில் தைகத்த
ைறகூ கலப்ைபயர்" (பதிற், 41) என்ப காண்க. வயிாிய மாக்கள், கூத்தர். இக்
கூத்தர் தற்கண் ஊர் மன்றத்ைத யைடந் தம் இைசக் க விைய யிைசத் த் தம்
வர ெதாிவித்தல் மரபாத ன், "மன்றம் ேபாந் " என் ம், பின் ெந ய மாடங்கள்
நிற்கும் ம குகளில் உள்ள சிைறகளிற் குந் நின் பா பவாக ன், "ம குசிைற
பா ம் வயிாிய மாக்கள்" என் ம் குறித்தார். சிைற, மாடங்களின் ற்றத்ேத தாழ
விட்
க்கும் கப்பிடம். இதன் இ ம ங்கும் சிைற ெயனப்ப ம் அதைன ெயாட் ப்
றந்திண்ைணயி க்கும். "மன்றம் படர்ந் ம குசிைறப் க்குக், கண்
ண்ேகால்
ெகாண் களம் வாழ்த் ம், அகலவன்" (பதிற்.43) எனப் பிற ம் கூ வ காண்க. ம கு
சிைற ெயன்ப இைசத் ைற ள் ஒன் ேபா ம் எனக் க
வா
ளர். ப மரம்
நா ச் ெசல் ம் பறைவ ேபாலச் ெசல்வைர நா ச் ெசன் அவர் த ம் ெசல்வத்ைதப்
ெபற் அைமந்தி ப்பைத வி த் த் தாம் ெபற்றதைனப் ெபறார்க்கும் பகுத்தளித் ப்
பிற்ைறநாளிற் றம நிைலைய நிைனயா வாழ்பவ ராதலால், இவர்பால் பசி ண்ைம
இயல்பாயி ம் நிலம் ைபதற்ற லங்ெக காைல யாத ன் க ம் பசி
நிற்பதாயிற் .அ நின்ற காலத் ம், இவர்கள் பசி நீக்க ெமான்ைறேய க
வதன்றிப்
ெபா ளீட்டம் க தாைம ேதான்றக் "க ம்பசி நீங்க" என் ம், அப் பசிநிைல யறிந்
குட் வன் ேப ண இனிதளித்தலால், "உண் ம ந் " என் ம், "ெபாி வந்
ெநஞ்சும
வைகய" ெரன் ம் கூறினர். ெபாி வந் ெநஞ்சும உவைகயராய் ஆட
என இைய ம். உவைகயராய் ஆ கின்ற ெரனேவ ன்ைனய பசித் ன்பத்ைத
மறந்தேத யன்றி, வ ம் நாள் எய்தவி க்கும் இன்ைமைய நிைனயாைம ம்,
அப்ேபாைதய பசித் ன்பம் நீங்கப் ெபற் மகிழ்ந்தைம ம் ெபற்றாம். குட் வன் பசி
நீங்கப் ேப ண தந்தேதா உயர்ந்த அணிகலங்க ம் நல்கினா ெனன்பார்,
"ெபான்ெசய் ைனயிைழ ெயா ப்ப" என்பதனாற் குறித்தார்.
பாணர் த ேயார்க்குச் ெசய் ம் வி ந்தின்கண் அவர்கட்குக் கள் வழங்க, ேவந்தன்
களிப்பில்லாத நறவிைன ண்பன்; அதைன ண்ட சி களிப்பினால் ெப ங்கலம்
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நல்குகின்றா ெனன்பார், "சி மகிழா ம் ெப ங்கலம் சும் குட் வ" என்றார். ேவந்ன்
உட ண் ம் இயல்ைப, "ெதண்கள் வறிகூட் டாிய ரவலர்த் த ப்ப, தான்தர ண்ட
நைன நற மகிழ்ந் " (பதிற். 43) என் ம், "நாட்கள் ண் நாண்மகிழ் மகிழின்,
யார்க்கு ெமளிேத ேதாீ தல்ேல, ெதாைலயா நல் ைச விளங்கு மைலயன், மகிழா தீத்த
விைழயணி ெந ந்ேதர், பயன்ெக
ள் ர் மீமிைசப், பட்ட மாாி ைறயி ம்
பலேவ" ( றம். 123) என் ம் சான்ேறார் கூ மாற்றா லறிக. சி மகிழ், சி
உண்டாட் ச் சிறப்ெபன் மாம்.
லங்ெக காைல ம், சி மகிழா ம் என நின்ற உம்ைம சிறப் . எனேவ,
ெப ங்கலம் நல்காைமக்குாிய கால ம் காரண ம் உளவாகிய வழி ம் அவற்ைற
ேநாக்கா , அைடந்தார் பசித் ன்பம நீக்கும் பண் இச் ேசரமான்பால் சிறந் நிற்றல்
இதனால் ெதாிவித்தா ராயிற் .
18-25. ம திமிழ்ந் ேதாங்கிய..............நாேட
உைர: ம
இமிழ்ந் ேதாங்கிய-ம த மரங்கள் தம்பால் பல ள்ளினம் தங்கி
ெயா க்க ேவாங்கி நிற்கும்; நளி இ ம் பரப்பின்- ெசறிவிைன ைடய ெபாிய
பரப்பிடமாகிய; மணல் ம ெப ந் ைற-மணல் மிக்க ெப ந் ைறக்கண்; தைதந்த
காஞ்சிெயா - சிைதந்த காஞ்சி மரங்க டன்;
க்குத் தாழ் எழி ய ெந ப் றழ்
அைட கைரக்க மரங்கள் தாழ்ந்
க்கைளச் ெசாாிதலால் உயர்ந்த ெந ப் ப்
ேபாலத் ேதான் ம் அைடகைரயில்; நந் நாைர ெயா ெசவ்வாி உக ம்-சங்குக ம்
நாைரக ம் ெசவ்விய வாிகைள ைடய நாைரயினத் ப் ள்ளினங்க ம் உல ம்;
கழனி வாயில் பழனப் படப்ைப- கழனிகட்கு வாயிலாக ள்ள ெபாய்ைகையச் சார்ந்த
விைள நிலத்தில்; அழல் ம ள் வின் தாமைர-ெந ப் ப்ேபா ம் விைன ைடய
தாமைர ம்; வைள மகள் குறா மலர்ந்த ஆம்பல்-வைளயணிந்த விைளயாட் மகளிர்
பறிக்காைமயால் தாேன மலர்ந்த ஆம்ப ம்; அறாஅ யாணர்-நீங்காத
வ வா
ைடய; அவர் அகன்றைல நா -அப் பைகவ ைடய அகன்ற
இடத்ைத ைடய நா கள் எ- .
ெப ந் ைறத் தைதந்த காஞ்சிெயா
க்குத் தாழ் எழி ய அைடகைரயில்
நாைரெயா ெசவ்வாி உக ம் படப்ைபக்கண் தாமைர ம் ஆம்ப ம்
அறாயாண
ைடய அவர் அகன்றைல நா காடாயின எனக் கூட்
க்க.
பைகவர நா ம தவளஞ் சான்ற மாண் ைடய நா என்ப , "ம திமிழ்ந் ேதாங்கிய
நளியி ம் பரப்பின்" என்பதனாற் ெபறப்ப ம். கிளி த ய ள் ம் வண் ன ம்
இனிதி ந் மகி ம் நன்மரம் என்றற்கு, "ம திமிழ்ந்" ெதன்றார். சிறப் ைடய
ம திைனக் கூறினைமயின், ஏைன மர ம் ெதங்கும் பிற ம் ெகாள்ளப்ப ம்.
இவற்றாற் ெசறி ம் இடப்பரப் ம் ஒ ங்குைடைம ேதான்ற, "நளியி ம் பரப்ெபனச்
சிறப்பித் ைரத்தார். பரப்பிைன ைடய ெப ந் ைற ெயன் மாம். ன்ைனய
பிற்கு இன்ெனன்ப சாாிைய. ெப ந் ைறப் பரப்பில் நிற்பன ம் நிகழ்வன ம்
கூறி, அதன் நில வியல்ைப மணல் மிக்க ைறெயன் கூறினார்.
மா ம் மாக்க ம் வழங்குதலால்
த யனவின்றி மணேல விளங்கித்
ேதான் மா நாட் வார் "மணல்ம ெப ந் ைற"ெயன்றார். காஞ்சி ம்
க்கமரம்
ேபாலத் தாழ நின் மாைல ேபாலப் க்கும் இயல்பிற் றாத ன், அதன்
ம் தளி ம்
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விைளயாட் இள மகளிரால் பறிக்கப்ப தலால் "தைதந்த காஞ்சி" ெயன் ம்,
க்கம் அவ்வா ெகாள்ளப்ப வ தன்ைமயின், அ
ழ்ந் கிடக்குமா ேதான்ற,
"
க்குத்தாழ் ெபாழி ய ெந ப் றழ் அைடகைர" ெயன் ம் கூறினார். தைததல்,
சிைததல்; "அ ஞ்சமந் தைதய றி" ( றம். 18) என்றாற்ேபால. பைழய ைரகாரர்,
"தைதந்த காஞ்சி ெயன்ற , விைளயாட் மகளிர் பல ம் தளி ம் றி ம் தா ம்
ம்
ேகாடலாற் சிைத பட் க் கிடக்கின்ற காஞ்சி ெயன்றவா" ெறன் ம் "இச் சிறப்பாேன
இதற்குத் தைதந்த காஞ்சி ெயன் ெபயராயிற்" ெறன் ம் கூ வர். அைடகைர ைற
யன்ைமயின், அங்ேக
க்கின்கிைள தாழ்ந்
க்கைளச் ெசாாிதலால், அப் க்கேள
பரந் கிடத்தலா ம் அவற்றின் நிறம் ெந ப் ப்ேபான் றி த்தலா ம், "ெந ப் றழ்
அைடகைர" ெயன் ம்,
க்க மரங்கள் மிக ேவாங்கி வளரா தாழ நின் கிைள
பரந் ெந ப்ெபனப் த் ள்ள க்கைளச் ெசாாிதலால் அைடகைர நீ ம் ெந ப் ம்
தம் ள் உறழ்ந் காட்சி வழங்குவ ேபாற ன், "
க்குத்தாழ் ெபாழி ய ெந ப் ற
ழைடகைர" ெயன் ம் குறித்தார்.
க்கம் ெந ப் ப்ேபால்வ ெதன்பதைனப் பிற ம்,
"ெபாங்கழல்
க்கி ெனாண்குரன் மாந்திச், சிதர் சிதர்ந் குத்த ெசவ்வி" (அகம், 277)
என்பர். நீர் இைடயறாைமயின் தமக்கு ேவண் ம் இைரைய நிரம்பப் ெப த ன்,
ஆக்க
ம் நாைர யினத் டன் ெசவ்வாிெயன் ம் நாைர யின ம் கலந் ைற ம்
என்பார், "நந் நாைரெயா ெசவ்வாி க ம்" என்றார்; " ெபாய்ைக ேமய்ந்த ெசவ்வாி
நாைர" ( றம், 351) என்பதனால், ெசவ்வாி நாைரயாதல் காண்க.
பழனம் கழனிக்கு வாயில் ேபாற ன்,"கழனிவாயிற் பழனம்" என்றார்; "வயலமர்
கழனிவாயிற் ெபாய்ைக" ( றம். 354) எனப் பிற ம் கூ தல் காண்க. இனிப்
பழனத்தின் வாயிலாகக் கழனிக்கு நீர் பாய்த ன் இவ்வா கூறினா ெரன் மாம்.
பழனத்ைதச் சார்ந்த படப்ைபக்கண் தாமைர மிக்கி த்தல் ெதான்றப் "பழனப் படப்ைப
யழன் ம ள் தாமைர" ெயன்றார். படப்ைப, பழனத்ைதச் சார்ந்த ேதாட்டக்கால்,
படப்ைபயில் மலர்ந்த தாமைரப் ைவப் பறித் த் தைலயிற் சூ அதன் நாளத்ைத
வைளயாக அணிந் மகளிர் விைளயா ப வாக ன், அவ்வா விைளயா ம்
இளமகைள "வைளமகள்" என் ம், அவள் பழனத்தில் மலர்ந்த ஆம்பைலப் பறிக்க
மாட்டா வி ப்ப, அ தாேன மல ம் என்பார் " குறா மலர்ந்த ஆம்பல்" என் ம்
கூறினார். விைளயா ம் ப வத் இளமகளிைர "வைளயவ" ெரன்ப பண்ைடேயார்
வழக்கு; "வைளயவர் வண்டல்ேபால் வார்மணல் வ க்ெகாள" (க .26) என்றவிடத் ,
வைளயவர் என்றதற்கு நச்சினார்க்கினியர் "வைளயிைன ைடய இைளேயார்"
என் ைரப்ப காண்க. இவ் வைளமகள் கு தற் ெகட் மளவி
ப்பின், நீாிடத்ேத
அதைன மலரவிடா பறித்தி ப்பள் என்றவா . பைழய ைரகார ம், "வைளமகள்
குறாஅ மலர்ந்த ஆம்பல் என்ற , விைளயாட் மகளிர் கு தற் ெகட்டாைமயாேல
மலர்ந்த ஆம்பல் என்றவா " என்பர். இன்
நலங்கள் இைடயறாத நா கள்
என்றற்கு "அறாஅ யாணர்" என்றார்.
இனி, அவர் நாட் இைளயவர் மலர்ந்த தாமைரையப் பயன் ெகாண் குவிந்த
ஆம்பைல வாளா வி வ ெரன்ற ,ெசல்வத்திற் சிறந்தாைரப் பயன்ெகாண்
ெம ந்தாைரப் றக்கணித்தனர்; அ
ம் அவர் நாட் டழி க்குக் காரணமா ெமன்ப
கூறியதாகக் ெகாள்க. வைளேயார் மலர்ந்த தாமைரைய பயன்ெகாண்ட ேபால,
இந்நாட்டரசராகிய பைக ேவந்தர் நின்ைன வணங்கிப் பயன் ெகாள்ளா , மகளிர்
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தமக்ெகட்டாத ஆம்பைலக் குறா விட்ட ேபாலத் தமக் ெகய்தலாகாத ெவன்றிைய
ெயய்த யன் ெகடடனர் என ேவேறா ேர க் காட் நின்ற ெதனி மாம்.
11-17.நின்னயந் ................ஒரா ன்
உைர: நின் ைமந் ம ெப ம் கழ் அறியார் - நின வ யால் நிைறந்த கழ்
நிைலைய யறியாராய்; ேபார் எதிர்ேவந்தர் - நின்ெனா ெபா தைல ேயற் எதிர்நின்
றழிந்த பைகேவந்தர்; தார் அழிந் ஒரா ன் - நின் சிப் பைடக் குைடந் ஓ தலால்;
வழங்குநர் அற்ெறனப் ல் ம ங்கு ெகடத் ர்ந் - மக்கள் ேபாக்கு வரவற்றப யால்
ல் நிைறந் சிற்றிட மின்றி ட்ெச கள் மண் த் ர்ந் ; ெப ங் கவின் இழந்த தம ெபாிய அழைக யிழந்த; ஆற்ற - வழிகைள ைடயவாய்; விண் யர் ைவப்பின வானளாவ உயர்ந்த ெந நிைல மாடங்கள் ெபா ந்திய ர்கள்; அண்ணல் மைரயா
ஏ
ணர்ந் ைற ம் காடாயின - ெபாிய காட் ப் பசுக்கள் ஏ க டன் கூ
ைற ம் கா களாயின; நின் நயந் வ ேவம் கண்டனம் - நின்ைனக் காண்டைல
வி ம்பி வ ம் யாங்கள் அவற்ைறக் கண்ேடம் எ- .
அகன்றைல நா கள், ெப ங்கவின் இழந்த ஆற்றவாய்க் கா களாயின ெவன்க.
ைமந் - வ ைம. ைமந் ைடயார்க்ேக ேபார்ப் கழ் மிக
ண்டாகுமாத ன்,"ைமந் ம ெப ம் கழ்" என் ம், இதைன ன் பறிந்தாேரல்
பைகவர் ேபாாில் எதிர்தைலக் க தியிரார் என்பார், "அறியார் மைலந்த ேபாெரதிர்
ேவந்தர்" என் ம் கூறினார். நின் ைடய அகப்பைட ம் லப்பைட ம் காணா
சிப் பைடயிைன ெயதிர்ந்த அளவிேல ஆற்றா உைடந்தைமயின், "தாரழிந்
ெதாரா ன்" என்றார். தார் என் ழி நான்க
ெதாக்க . இனி,தாெரன்ற
பைகவர
சிப்பைடயாக்கி, பைகவர் தம
சிப்பைட யழிந் உைடந்
ேதா னைமயின் என் ைரப்பி மைம ம். தாரழிந் ெதாரா ன் என்றதற்கு, தா ம்
குைட ம் ரசும் பிற ம் இழந்தன ெரனக் ேகாட ெமான் . எனேவ, நின் ைடய
ைமந் ம ெப ம் கழ் அறியா பைகவர் ெசய்த குற்றம் அவர்கட்கு இக் ேகட்ைடப்
பயந்தேதா அவர் நாட்ைட ம் பாழ்ப த்திற் ெறன்பார், "அவர் அகன்றைல நா
காடாயின" என் இரங்கிக் கூறினார்.
அறாஅ யாணரால் பண்பட் , சிறந்த வளஞ் சுரந்த நா கள் இற்ைறப் ேபாதில்
மக்கள் அைனவ ம் ேவ நா கட் ககன்றைமயின் வழக் ெகாழிந்தன ெவன்பார்
"வழங்குந ரற்ெறன" என் ம், அதனால் வழிகள் ஒ க் கிடமின்றி யாண் ம் ல் ம்
ட் த ம் ெசறிந் எம் ம ங்கும்
க் ெகாண்டன ெவன்பார், " ல்மிக்கு ம ங்கு
ெகடத் ர்ந் " என் ம் குறித்தார். "ெப ங்கவின் இழந்த ஆற்ற" எனேவ, ன் அவ்
வழியிடங்கள்
ம் ந ம் ன ம் தண்ணிழ ம் ெபா ந்தியழகுைடயவா யி ந்தன
ெவன் ம், ல் மிக்குள்ள விடம் ெநல் மிக்கும், வழங்குந ரற்ற வழி எனேவ,
இைடயறவின்றி மக்கள் வழங்கும் வழக்கு மிகுந் ம் விளங்கினெவன் ம்
ெகாள்ளப்ப ம். கணவெரா கூ க் கற் க் கடம் ண்ட மகளிர் இ ந்த அவ்
ணர்ந்
விடங்களிேல ஏற்ெறா கூ ய மைரயா இனி ைறயாநிற்கு ெமன்பார், "ஏ
தண்ணல் மைரயா அமர்ந்தினி ைற ம்" என்றார்; மைரயா, காட் ப்பசு; "மைலத்தைல
வந்த மைரயான் கதழ் விைட" (மைலப .331) என்றாற்ேபால. இனி, மான்
பிைணெயன் ெகாள்வா
ண் . வானளாவ யர்ந்த ெந நிைல மாடங்கள் நின்ற
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அந் நா கள் இப்ேபா காடாயின ெவன்ற ன், "விண் யர் ைவப்பின காடாயின"
என்றார். இனிப் பைழய ைரகாரர், "விண் யர் ைவப்பின காெடன்ற , மரங்கள்
விண்ணிேல ெசல்ல ேவாங்கி நிற்கும் கா களாயின ெவன்றவா" ெறன்பர்.
இ கா ங் கூறிய ெப வறங் கூர்ந்
லங்ெக காைல ம் வயிாிய மாக்கள்
உண் ம ந்தாடப் ெப ங்கலம் சும் குட் வ, காஞ்சிெயா
க்குத்தாழ் ெபழி ய
அைடகைரக்கண் நாைர ம் ெசவ்வாி ம் உக ம் படப்ைபயில் தாமைர ம்
வைளமகள் குறா மலர்ந்த ஆம்ப ம் அறாயாண
ைடய அகன்றைல நா கள்
ெப ங்கவின் இழந்த ஆற்றவாய் காடாயின; அவற்ைற நின் நயந் வ ேவம்
கண்டனம் என்பதாம். இனி, பைழய ைரகாரர்,"குட் வ, ேபாெரதிர் ேவந்தர் தாரழிந்
ெதாரா ன், அவர் அகன்றைல நா காடாயின; அதைன நின் னயந் வ ேவம்
கண்டனம் எனக் கூட் விைன
ெசய்க" என்பர்
"இதனாற் ெசால் ய : அவன் ெவன்றிச் சிறப் க் கூறியவாறாயிற் . ேபாெரதிர்
ேவந்தர் தாரழிந் ெதாரா ன் நா காடாயின ெவன எ த் ச் ெசலவிைன ேம ட் க்
கூறினைமயால் வஞ்சித் ைறப் பாடா ணாயிற் "
------------3.4. சீர்சால் ெவள்ளி.
24.
ெந வயி ெனாளி மின் ப் பரந்தாங்குப்
ைற கழித்த ல வா ெயஃகம்
ஏவ லாடவர் வல யர்த் ேதந்தி
ஆரரண் கடந்த தார ந் தைகப்பிற்
பீ ெகாண் மாைலப் ெப ம்பைடத் தைலவ
ஒதல் ேவட்ட லைவபிறர்ச் ெசய்தல்
ஈத ேலற்றெலன் றா
ாிந் ெதா கும்
அறம் ாி யந்தணர் வழிெமாழிந் ெதா கி
ஞால நின்வழி ெயா கப் பாடல்சான்
நா டன் விளங்கு நாடா நல் ைசத்
தி ந்திய வியன்ெமாழித் தி ந்திைழ கணவ
குைலயிழி பறியாச் சாபத் வயவர்
அம் கைள வறியாத் ங்கு ளங் கி க்ைக
இடாஅ ேவணி யியலைறக் கு சில்
நீர்நிலந் தீவளி விசும்ேபா ைடந் ம்
அளந் கைட யறியி மளப்ப ங் குைரையநின்
வளம் ங்கு ெப க்க மினி கண் குேம
உண்ம ந் தின்ம ம் வைரேகா ளறியா
குைரத்ெதா ம கிய லக்ைக வயின்ேறா
றைடச்ேசம் ெப ந்த வா
மடாவின்
எஃகுறச் சிவந்த னத் தியாவ ம்
கண் மதி ம
ம் வாடாச் ெசான்றி
வயங்குகதிர் விாிந் வானகஞ் சுடர்வர
வறி வடக் கிைறஞ்சிய சீர்சால் ெவள்ளி
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பயங்ெக ெபா ேதா டாநிய நிற்பக்
க
ங் க விெயா ைக ற வணங்கி
மன் யிர் ைரஇய வலேனர் பிரங்கும்
ெகாண்டற் றண்டளிக் கமஞ்சூன் மாமைழ
காெரதிர் ப வ மறப்பி ம்
ேபரா யாணர்த்தால் வாழ்கநின் வளேன.
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ைற: இயன்ெமாழி வாழ்த் .
வண்ணம்: ஒ குவண்ணம்.
க்கு: ெசந் க்கு.
ெபயர்: சீர்சால் ெவள்ளி,
1-5. ெந வயின்.............தைலவ.
உைர: ெந வயின் ஒளி ம் மின் ப் பரந் தாங்கு-ெந ய விசும்பின்கண்
விளங்குகின்ற மின்னல் பரந்தாற் ேபால;
ைற கழித்த ல வாய் எஃகம்த்ேதாலாற் ெசய்த உைறயினின் ம் வாங்கிய லால் நா ம் வாைள; ேமவல்
ஆடவர் வல யர்த் ேதந்தி-நா ம் ேபாைர வி ம் ம் ரர் தம் வலக் ைகயில் விளங்க
ேவந்தி; ஆர் அரண் கடந்த தார்-பைகவ ைடய அாிய அரண்கைள யழித் ேதகும் தம
சிப் பைடயால்; அ ந் தைகப்பின்-கடத்தற்காிய பைகவர அணிநிைல ட் பாய்ந் ;
பீ ெகாள் மாைலப் ெப ம்பைடத் தைலவ-ெவன்றி ெகாள் ம் இயல்பிைன ைடய
ெபாிய தாைனக்குத் தைலவேன எநிலத்தி ம் கட
ம் ெந ைம ம் பரப்
ைடைமபற்றி விசும் "ெந வயி"
ெனனப்பட்ட . இ ெந தாகிய இடத்ைத ைடய விசும்ெபன விாித ன்,
அன்ெமாழித்ெதாைகயாய் விசும்பிற்குப் ெபயராயிற் .
ைறயினின் ம் கழித்த
எஃகம், கி ைடத் ேதான் ம் மின் ப் ேபாற ன், "ெந வயின் மின் ப்
பரந்தாங்குப்
ைற கழித்த எஃகம்" என்றார். வாள்வாய்ப் பட்டார ஊன் ப ந்
ல நாற்றம் நா த ன், " ல வா ெயஃகம்" எனப்பட்ட . பைட ரர் ேபாேர
வி ம் ம் கற்சியினராய் நா ம் அதன்ேமற் ெசன்ற உள்ளத்தாற் சிறந் நிற்குமா
ேதான்ற "ேமவல் ஆடவர்" என்றார். ஏவ லாடவெரனக் ெகாண் ேவந்தன ஏவல்வழி
நிற்கும் ரெரன் ைரப்பி மாம்; " ட்பைகக் ேகவானாக ற் சாேவம் யாெமன,
நீங்கா மறவர் ங்கு ேதாள் ைடப்ப" ( றம். 68) என்பதனால் ரர் ஏவல்வழி
நிற்குமா ெபறப்ப ம். ேபார், என்ப அவாய்நிைல. இடக்ைகயில் ேதாைல
ேயந் த ன் "வாைள வல யர்த் ேதந்தி" ெயனல் ேவண் ற் .
த்ேதாலாற்
ெசய்யப்பட்டதைனப்
ைற ெயன்றார்.
இனி, தார்ப்பைடயின் வன்ைம கூ வார், பல்வைகப் ெபாறியா ம் காத் நிற்கும்
வயவரா ம் ெந ங்குதற்காிய அரண் பல ம் வ த்த மின்றி எளிதிற் கடக்கும்
வன்ைம ைடய ெதன்றற்கு, "ஆரரண் கடந்ததார்" என்றார். தார், சிப்பைட.
இதைனத் தாங்கிப் பின்ேன அணி ற் வ ம் பைட தாைன ெயனப்ப ம்.;
"தார்தாங்கிச் ெசல்வ தாைன" (குறள் 767) எனச் சான்ேறார் விளக்குவ காண்க.
ேபார்க்க விகளான வில், ேவல், வாள் த யனேவ யன்றி, பைடயின அணி
வகுப் ம் நிைல ம் வன்ைம நல்குவன வாத ன், அச் சிறப்ைப விதந் "அ ந்
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தைகப்பில்" என் ம் அதன் உட் குந் ெபா
கலக்கிச் சிைதத் ெவன்றி காண்பேத
ரர்க்கு மிக்க
த வதாத ன், "அ ந்தைகப்பிற் பீ ெகாள் மாைலப்
ெப ம்பைடத் தைலவ" என் ம் கூறினார். மாற்றார அ ந்தைகப் ட் குந் கலக்கக்
க
ேவார் ன்பாகக் களிற்றிைனச் ெச த்தி இடமகல் வித் , அதன் வழிேய
ைழந் தாக்குவ ெரன்ப; இதைனக் "களி ெசன்ற கள னகற்ற ம் களனகற்றிய
வியலாங்கண், ஒளிறிைலய ெவஃேகந்தி, அைரசுபட வம ழக்கி" ( றம் 26) என்பதனா
லறிக. இன்ேனா ரன்ன அ ஞ்ெசயல் வழிப்ப ம் பீேட ரர் தம் ந கல்
ம்
பிறங்குவதா ெமன் றறிக. "நல்லமர்க் கடந்த நா ைட மறவர், ெபய ம் பீ ெம தி
யதர்ெதா ம் பீ சூட் ய பிறங்குநிைல ந கல்" (அகம். 67) என் ழி "நல்லமர்" என்ற
இதைன ம் உட்ெகாண் நிற்றைல ணர்க. இத்தைகய பீ ெப தல் நின் பைடக்கு
இயல்பா யைமந் ள ெதன்பார், " பீ ெகாள் ெப ம்பைட" ெயன்னா , "பீ ெகாள்
மாைலப் ெப ம்பைட" ெயன்றார். மாைலெயன்ற அைடநலத்தால், ெப ைம,
பைடயின மிகுதி ேமற்றாயிற் . இனிப் பைழய ைரகாரர் "தார ந் தைகப்பின்
பீ ெகாள்மாைலப் ெப ம்பைட ெயன்ற , தார்ப்பைடக்கு அழித்தற்காிய மாற்றார்
பைட வகுப்பிேல ெவன்றி ெசய் ெப ைம ெகாள் ம் இயல்ைப ைடய
அணியாய் நிற்கும் ெப ம்பைட ெயன்றவா" ெறன்பர். பைடெயனேவ, அணிநிைல ம்
ெதாைக மிகுதி ம் க விப் ெப ைம ம் விைனத் ய்ைம ம் பிற ம் அகப்ப தல்
காண்க.
இப் ெப ம் பைடைய இதன் ெப ைமப் பண் குன்றாத வைகயில் ைவத்தா ந்
திறன் தைலைமப் பண்
ற் ம் நிரம்ப ைடயார்க் கன்றி யின்ைமயின் பல்யாைனச்
ெசல்க குட் வைனப் "ெப ம்பைடத் தைலவ" என்றார். தி வள் வனா ம்,
"நிைலமக்கள் சால ைடத்ெதனி ம், தாைன, தைலமக்கள் இல்வழி இல்" (குறள் 770)
என்ப காண்க
ேம ம் குட் வைன, ெப ம்பைட ேவந்ேத ெயன்னா "தைலவ" என்றதனால்,
அவன் பைடயிைன ேயவி யிராேத அதற்குத் தாேன ன்னின் தைலைம தாங்கிப்
ெபா
பீ ெகாள் ம் ெசய ைடய ெனன்ப ம் உய்த் ணரப்ப ம்.
6-11. ஓதல்...........கணவ
உைர: ஓதல் ேவட்டல் அைவ பிறர்ச் ெசய்தல் ஈதல் ஏற்றல் என் ஆ
ாிந்
ெதா கும்-மைற ேயா தல், ேவள்வி ேவட்டல், அைவ யிரண்ைட ம் பிறைரச்
ெசய்வித்தல், வறியார்க் ெகான் றீதல், தமக் ெகா வர் ெகா த்தைத ேயற்றல் என்ற
ெதாழி லா ம் ெசய்ெதா கும்; அறம் ாி அந்தணர்- அற ற் பயைன வி ம் ம்
அந்தணர்கைள; வழிெமாழிந் ெதா கி-வழிபட்ெடா கி; ஞாலம் நின் வழி ெயா கஅதனால் உல;கத்தவர் நின்ைன வழிபட் நிற்ப; பாடல் சான் - லவர் பா ம் கழ்
நிைறந் ; நா உடன் விளங்கும்-நில
ம் பரந் விளங்கும்; நாடா நல் ைசவிளங்கிய நல்ல கைழ ம்; தி ந்திய இயல்ெமாழி-அறக் ேகள்வியால் தி ந்திய
இனிய இயல்பிற் றிாியாத ெமாழியிைன ைடய; தி ந்திைழ கணவ-தி ந்திய
இைழயணிந்தவட்குக் கணவேன எ- .
ஓ வித்த ம் ேவட்பித்த ம் அந்தணர்க்குாிய ெதாழில் ஆற ள் அடங்குவன
வாத ன், "அைவ பிறர்ச் ெசய்தல்" என்றார். ெசய்தல், பிறவிைனப்ெபா ட் . ெசய்தல்,
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ெசய்வித்தல் என்ற விைனவைகக ம் ெசய்தல் வைக நான்கிைன ம் ன் ம்
பின் ம் கூற ன், இைடேய ெசய்வித்தல் வைக இரண்டைன ம் ஒன்றாய்த்
ெதாகுத் ைரத்தார், ெசாற் சு ங்குதல் குறித் . பைழய ைரகாரர், " அைவ பிறர்ச்
ெசய்தல் என் ழிப் பிறைர ெயன விாி ம் இரண்டாவதைன, அைவ ெசய்தல் என
நின்ற ெசய்த ெலன் ம் ெதா லாற் ேபாந்த ெபா ளால் ெசய்வித்தெலன் ம்
ெதாழிலாக்கி அதெனா
க்க" என்றார். என் என்பதைன எல்லாவற்ேறா ம்
ஒட் க. ஆெறன் ழி ற் ம்ைம விகாரத்தால் ெதாக்க . இவ் வா ெதாழிைல ம்
வழிவழியாக வ த்தமின்றிக் கற் ப் பயின் வ த ன் அந்தணைர "ஆ
ாிந்
ெதா கும் அந்தணர்" என்ற ஆசிாியர், அவர் தம் உள்ளத்ேத அற ல்களின்
ெபா ைளேய வி ம்பாநிற்கின்றன ெரன்பார். "அறம் ாி யந்தணர்" என்றார்; அறம்
அற ல்களில்
ெபா ண்ேமற் . அ ேவத த ய ல்களாற் கற் ணரப்படா
இைறவனால் உணர்த்தப்ப வ . "ஆறறி யந்தணர்க் க மைற பல பகர்ந் " (க .
கட ள்) என் ம் "ஒ
கம், எஞ்சிய ெபா ள்கைள ேய ற நா த், திங்கள் ேபாலத்
திைசவிளக் கும்ேம" (
கு. 96-8) என் ம் சான்ேறார் கூ வ காண்க. ைசவ
ல்க ம், ேவத த யவற்றின் ஞானம் கீழ்ப்பட்டதாகிய பாச ஞானம் என்
கூ வ ஈண் க் குறிக்கத்தக்க .
உலகியற் ெபா ைள ம் அதற்குாிய அறெநறிகைள ம் உள்ளவா ணர்த் ம்
உரேவாராத ன் அந்தணர் வழிெமாழிந் ெதா குதல் அரசர்க்குக் கடனாதல் பற்றி,
"அந்தணர் வழிெமாழிந் ெதா க" ெவன்றார். அவ் ெவா க்கத்தாற் பயன் இ
ெவன்பார், "ஞாலம் நின் வழி ெயா க" என் ம், அதனால் நா நாடா வளம் பைடத்
நல்ேலார் பாராட் ம் நலம் ெப த ன் "பாடல் சான் " என் ம் கூறினார். நாட் ன்
கழ் நாட் ன் அரசற்குச் ேசற ன், அரசன்ேமேலற்றிச் "சான் " என்றார். இக்
குட் வைனப் பாடப் ேபாந்த ெகௗதமனார், "உ த் வ ம ர் நிைற" ெயன்ற
பாட் ைன நா வாழ்த்தாகேவ பா யி ப்ப காண்க. அவன் கழ் பரவாத இடம்
நாட் ல் ஒ சி பகுதி மின்ைமயின் "நா டன் விளங்கும் நல் ைச" ெயன்றார்.
இைசக்கு நன்ைம, அழியாைம. நல் ைசக் குாிய குணஞ் ெசயல்கள் அவன்பால் நன்கு
விளங்கித் ேதான்ற ன், "நாடா நல் ைச" ெயன்றார். விளக்கமில்வழிேய நா தல்
ேவண் த ன், நாடாைம விளக்கமாயிற் .இனி, நாடா ெசய்தாைர நா யைடத ம்
நா ச்ெசய்தாைர இனி நாடாைம ம் கழ்க்கு இயல்பாத ன், "நாடா நல் ைச"
ெயன்றா ெரன் மாம்.
அறம் ாி யந்தணர் வழிெமாழிந் ெதா கும் ஒ க்கத்தின் பயன் அவன்
ெசால் ன்கண் அைமந் கிடத்த ன் "தி ந்திய இயன்ெமாழி" என்றார். ெசால் ற்
ேறான் ம் குற்றங்கள் இன்றி இனிைமப் பண்ேப ெபா ந்திய ெமாழி இயல்ெமாழி.
இனி தி ந்திய இயல்ெமாழி ெயன்பதற்குப் பிறர் தி த்த ேவண்டாேத இயல்பாகேவ
குற்றத்தினின் ம் நீங்கித் தி ந்தியெமாழி ெயன் ம் கூ வர். தி ந்திைழ ெயன் ம்
அன்ெமாழித்ெதாைக அரசமா ேதவிக்குப் ெபயராயிற் .
12-4. குைலயிழி ..........கு சில்
உைர: குைல இழி அறியாச் சாபத் க் கைள அறியா அம் வயவர்-நாண்
கைளதலறியாத வில்ைல ம் ைகயினின் கைளத ல்லாத அம்ைப
ைடய ரர ;
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ங்கு ளங்கி க்ைக- ேபார் ேவட்ைகயால் விைர ம் குறிப்ெபா ெசறிந்தி க்கும்
இ க்ைக ம்; இடாஅ ஏணி இயல் அைற-வன்ைமக் ெகல்ைலயாகிய எல்லா
நலங்க ம் ெபா ந்த வியன்ற பாசைற
ைடய; கு சில்-ேவந்ேத எ- .
வில்ைல வைளத் ப் பிணித் நிற்கும் நாணின நிைல குைல ெயனப் பட்ட ;
"வில்குைல ய த் க் ேகா ன்வாரா ெவல்ேபார் ேவந்தர்" (பதிற். 79) எனப் பிறாண் ம்
வ தல் காண்க. கைள வறியா அம்ெபன விையத் , சாபத்ைத ம் அம்ைப
ைடய
வயவ ெரன் ம், வயவர இ க்ைக ெயன் ம் இையக்க. இ க்ைக ம்
பாசைற
ைடய கு சில் என
க்க. இன் ெபா
ேபா ண்டாெமன் றறியாேத எப்
ெபா
ம் நாணிேயற்றிேய கிடக்கும் வில்ெலன்றற்கு "குைலயிழி பறியாச் சாபம்"
என்ப பைழய ைர. குைல யிழிபறியாச் சாபேமந்திய வழி, அதற்ேகற்ப அம் க ம்
ைகயகலா ெசவ்ேவ யி த்தல் ேவண் மாக ன், "அம் கைள வறியா" என்றார்.
பைழய ைரகார ம், "அம் கைள வறியா ெவன்ற , ேபார் ேவட்ைகயான்
எப்ெபா
ம் ைகயினின் ம் அம்ைபக் கைளத லறியா ெவன்றவா" ெறன்பர்.
ேபார் நிகழ்ச்சிைய ெயதிர் ேநாக்குதலால் உள்ளம் பரபரப் ம்
ப் ம் ெகாண்
விைர ம் ரர் ேசாம்பி ஓாிடத்ேத குழீஇயி க்க மாட்டா , அரசன் ஏவாைமயின்
ேபார்க்குச் ெசல்ல மாட்டா இ க்கும் அவர்தம் இ ப்பிைன " ங்கு ளங்
கி க்ைக" ெயன்றார். " ட்பைகக் ேகவானாக ற் சாேவம் யாெமன, நீங்கா மறவர்
ங்குேதாள் ைடப்ப" ( றம். 68) என்பதனா ம் இப் ெபா ண்ைம ணரப்ப ம்.
இனிப் பைழய ைரகாரர், " ங்கு ளங்கி க்ைக ெயன்ற , பைட இடம் படா
ெசறிந்
ளங்குகின்ற இ ப் என்றவா" ெறன்பர்
இடாஅஏணி என்ற , எல்ைலயாகிய ெபா ட்கு ெவளிப்பைட. இனி, ஏணிக் கு சில்
என இையத் , ேபார் வன்ைமக் ெகல்ைலயாகிய கு சில் என் ைரப்பி மாம்.
"கற்ேறார்க்குத்தாம் வரம்பாகிய தைலைமயர் (
கு 133-4) என்றாற் ேபால. இடாஅ
ஏணியாவ "அளவிடப்படாத எல்ைல" என் பைழய ைர கூ ம். பைழய ைரகாரர்,
"பாசைற அைற ெயனத் தைலக் குைறந்த" ெதன் ம், "இயெலன்ற பாசைறக்குள்ள
இயல்" ெபன் ம் கூ வர். பாசைறக்குாிய நலங்கள், ாிைச ம் இ க்ைக ம் அர ம்
ெமய் காப்பாள ம் காலக்கணக்க ம் உைழய ம் நன்கைமந்த நலங்கள். "காட்ட
இ
ட் பாிைச ேய றவைளஇப், ப நீர்ப் ணாியிற் பரந்த பா " ( ல்ைல 26-8)
எனப் ாிைச ம் "நற்ேபார் ஓடா வல்வில் ணி நாற்றிக், கூடங் குத்திக் கயி வாங்
கி க்ைக" (39-40) என இ க்ைக ம், " ந்தைலக் குந்தம் குத்திக் கி கு நிைரத் ,
வாங்கு வில்லரணம்" (41-3) என அரண ம், " கில்
த் ப் ேபார்த்த ங்க ேலாங்கு
நைடப் ெப
தாளர்" (53-4) என ெமய் காப்பாள ம் "ெபா தளந் தறி ம் ெபாய்யா
மாக்கள்" (55) எனக் காலக் கணக்க ம் "உடம்பி ைரக்கு ைரயா நாவின் படம் கு
மிேலச்சர் உைழய ராக" (65-6) என உைழய ம் பாசைறக்கு நலங்களாக ஆசிாியர்
நப் தனார் கூ தல் காண்க.
15-17. நீர் நிலம்........கண் குேம
உைர: நிலம் நீர் தீ வளி விசும்ெபா ஐந் ம் அளந் கைட அறியி ம்-நில ம்
நீ ம் ெந ப் ம் காற் ம் விசும் மாகிய ஐந்தைன ம் அளந்
காணி ம்;
அளப்ப ம்
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குைரைய- அறி
த யவற்றால் அளந் எல்ைல காண்பதற்காிைய யாவாய்; நின்
வளம் ங்கு ெப க்கம்-நின் ைடய ெசல்வம் ெப கிய நலத்ைத; இனி கண் கும்யாங்கள் இனி கண்டறிந்ேதாம் எ- .
நில த ய ஐந் ம் கலந்த மயக்கேம உலக ெமன்பைதக் கண்ட பண்ைடத் தமிழ்
நன்மக்கள், நில த ய ஒவ்ெவான்றின் அளைவ ம் அளந் காண யன் அளத்தற்
காியைவ ெயனத் ணிந்தனராத ன், அளப்பாிய பிற ெபா ள்கட்கு அவற்ைற
உவமயாக எ த்ேதா வைத மரபாகக் ெகாண்டனர்.; அதனால் குட் வ ைடய அறி ,
ஆண்ைம ெபா ள் த யவற்றாலாகிய ெப ைமையச் சிறப்பித் , "அளப்ப ங்
குைரைய" என்றார். பிற ம் "நிலநீர் வளிவிசும் ெபன்ற நான்கின் அளப்பாி ையேய"
(பதிற். 14) என் ம், "நிலத்தி ம் ெபாிேதவானி
யர்ந்தன் , நீாி மா ரளவின்ேற"
(கு ய். 3) என் ம் கூ தல் காண்க. கைட,
, நிலம் நீர் தீ வளி விசும் ெபன்றல்
ைறயாயி ம் ெசய் ளாத ன் பிறழ்ந் நின்றன. அறியி ம் என் ழி உம்ைம
எதிர்மைற. குைர, அைசநிைல.
குட் வ ைடய ெசல்வம் த ய நலங்கள் நா ம் ெப குதலால், "வளம் ங்கு
ெப க்க" மாயிற் . அளத்தற் காியனாயி ம், காட்சிக் ெகளிைம ம் இனிைம
ைடயனாதல் பற்றி, " இனி கண் கும்" என் ம், அவ் ெவளிைம ெயான்ேற
அவன ெப நலத்ைத ெவளிப் ப த்த ன், "வளம் ங்கு ெப க்கம்" என் ம்
கூறினார்.; "பணி மா ெமன் ம் ெப ைம" (குறள். 978) என் சான்ேறார் கூ தல்
காண்க. வளம் ங்கு ெப க்க ெமனத் ெதாகுத்த ேமேல விாிக்கப்ப கிற .
18-30. உண்ம ம்.................வளேன
உைர: வயங்கு கதிர் விாிந் வானகம் சுடர் வர - விளங்குகின்ற கதிர் வான ெமங்கும்
பரந் திகழ; வடக்கு வறி இைறஞ்சிய சீர் சால் ெவள்ளி-வடதிைசக்கண் சிறிேத
சாய்ந் ேதான் ம் சிறப்பைமந்த ெவள்ளியாகிய ேகாள்; பயங்ெக ெபா ெதா
அநியம் நிற்ப -பயன் ெபா ந்திய ஏைன நாண் மீன்க டேன தனக்குாிய நாளிேல
நிற்க; க
ம் க வி ெயா நீைரச் ெசாாி ம் மைழத் ெதாகுதி டன்; ைக ற வணங்கிபக்கவானத்திற் றாழ்ந் ; மன் யிர் ைரஇய-மிக்குற்ற உயிர்கைளப் ரத்தல் ேவண் ;
வலன் ஏர் இரங்கும்-வலமாக எ ந்
ழங்கும்; ெகாண்டல் தண்டளிக் கமஞ்சூல்
மாமைழ- கீழ்க்காற் க் ெகாண ம் தண்ணிய மைழத் ளியால் நிைறந்த சூல் ெகாண்ட
க
கிற் கூட்டம்; கார் எதிர் ப வம் மறப்பி ம்- கார்காலத் மைழப் ெபயைலப்
ெபய்யா மறந்தவழி ம்; ெதா ம கிய உலக்ைக வயின் ேதா - ண் ேதய்ந்த
உலக்ைகயி க்கும் இடங்கேடா ம்; அைடச் ேசம் எ ந்த ஆ
மடாவின்அைடயிைன ைடய ேசம் ேபான்ற ேசா சைமக்கும் ெப ம் பாைன ம்; எஃகுறச்
சிவந்த ஊனத் -கூாிய வாள் ெகாண் ஊைன ெவட் தலால் ஊ ம் கு தி ம் ப ந்
சிவந் ேதான் ம் மரக் கட்ைட ம்; கண் -பார்த்த ைணயாேன; யாவ ம் மதி
ம
ம்-யாவ ம் அறி மயங்குதற்குக் காரணமான; உண்ம ம் தின்ம ம்-உண்பா ம்
தின்பா மாய் வ ம் பலைர ம்; வைர ேகாள் அறியா -வைரந் ெகாள்வ
தின்றாமா வழங்கிய வழி ம்; வாடாச் ெசான்றி-குைறயாத ேசாற்றால்; ேபரா
யாணர்த் -நீங்காத
ைமயிைன ைடத் ; நின் வளன் வாழ்க- இதற்குக்
காரணமாகிய நின் ெசல்வம் வாழ்வதாக எ- .
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இைடயற ன்றிச் சைமத்தற்கு ேவண் ம் அாிசிையக் குற்றிக் குற்றித் ேதய்ந்
ெதாழிந்தைம ேதான்றக் "குைரத்ெதா ம கிய உலக்ைக" கூறப்பட்ட .
குற் ந்ெதா ம் ஓைச ெய ப் வ பற்றித் ெதா , குைரத்ெதா ெயனப்பட்ட
ெதன் மாம். உைலயி ம் அாிசிையத் தீட் க் ேகாடற்ெபா ட் அட் ற் சாைலக்கண்
மர ர ம் ெதா யிட்ட லக்ைக ம் உளவாத ன், "உலக்ைக வயின்ேறா ம்"
என்றார். இைலேயா கூ ய ேசம் ேபால அகன்ற வாைய ைடய தாதலால் ேசா
சைமக்கும் மடாவிைன "அைடச்ேசம் ெப ந்த ஆ
மடா" ெவன்றார். ேசம்பின் அ
மடாவின் அ ப்பகுதிக்கும் அதன் இைல அகன்ற வாய்க்கும் உவமம். இ ேபா ம்
வ வில் இக் காலத் ம் ேசா சைமக்கும் மண் மிடாக்கள் நாட் ப் றங்களிற் காணப்
ப கின்றன. எ ந்த, உவமப்ெபா ட் . இம் மடாக்கைள ேநாிற் கண்டறியாதார்
தத்தமக்கு ேவண் யவா ைரப்பர். மடா, மிடா ெவன ம் வ ம்.
இக்காலத்தவர் டா ெவன வழங்குவர். சிவந்த நிற ைடய ைனக் ெகாத்திச்
ேசாற்ேறா கலந் சைமப்பவாத ன் மடாெவா ஊன ம்
உடன்காணப்ப கின்றன. "ேகா ன் குைறக் ெகா வல்சி" (ம ைர. 141)
என்பத ைரயில் "ஊைனக்கூட இட் ஆக்குத ன் ெகா வல்சி" ெயன்றார் என
நச்சினார்க்கினியர் உைரப்ப காண்க. ஊனம், ஊைனக் ெகாத் தற்குக் ெகாள் ம்
அ மைணயாகிய மரக்கட்ைட; ஊைனக் ெகாத் தலால் அதன் கு தி ப ந் சிவந்
ேதான் தலால் "எஃகுறச் சிவந்த னத்" ெதன்றார். இவற்ைறக் கா மிடத்
இவற்றால் ஆக்கப்ப ம் ேசா ம் ஊ ம் என்ற இவற்றின் மிகுதி, காண்பார் க த்திற்
ேறான்றி, அவர் தம் அறிைவ மயக்குத ன், யாவ ம் கண் மதிம
வ ெரன்றார்.
"யாவ ம்" என்றார், சைமக்கும் மைடயர்க்கும் மதிம ட்சி பயக்கும் ெப ைம
ணத்தர்க்கு. இவற்ைற ைறேய உண்ண ம் தின்ன ம் வ வாைர வைரயா ேதற்
வழங்குத ன், குைற ண்டாகாவா இைடயறா சைமயல் நிகழ்ந்த
வண்ணமி த்த ன், "உண்ம ம் தின்ம ம் வைரேகா ளறியா வாடாச் ெசான்றி"
ெயன்றார். அறியா ெதன் ழி வழக்க ம் என ஒ ெசாற் ெபய் ெகாள்க. இனி,
வைரேகா ளறியா ஆ
மடாெவன விையத் , இத் ைணய ெரன ெவல்ைல
யறியப்படா பன் ைற ம் சைமத் க் ெகாட் தைலப் ெபா ந்திய மடாெவன்
ைரப்பி மைம ம். ஏைனக் ேகாளி ம் நாளி ம் ெவள்ளி மிக்க ெவாளி ைடய
தாதலால், "வயங்குகதிர் விாிந் வானகம் சுடர்வ " ெமன்றார். ேநர்கிழக்கில்
ேதான் வதின்றிச் சிறி வடக்ேக ஒ ங்கித் தாழ்ந் விளங்குத ன், வறி
வடக்கிைறஞ்சிய ெவள்ளி ெயன் ம், அ மைழ வளந் த ம் ேகாள்களிற் றைலைம
ெபற்றதாத ன், சீர்சால் ெவள்ளி ெயன் ம், தைலைம ெபற்றதாயி ம் ஏைனக்
ேகாள்க ம் கூ யி ந்தாலன்றி மைழ வளம் சிறவாைம ேதான்ற, "பயங்ெக
ெபாழிெதா ஆநியம் நிற்ப" என் ம் சிறப் ற ெமாழிந்தார். நாளாவ நாண்மீன்
கூட்டம். ெபா
ஆகுெபயர். ஆநியம் மைழ ெபய்தற்குாிய நல்ல நாள். "பயங்ெக
ெவள்ளி ஆநிய நிற்ப" (பதிற். 69) எனப் பிற ம் கூ வர். இனிப் பைழய ைரகாரர்,
"வறி வடக் கிைறஞ்சிய சீர்சால் ெவள்ளி பயங்ெக ெபா தா டாநிய நிற்ப
ெவன்ற , சிறி வடக் கிைறஞ்சின கழா னைமந்த ெவள்ளி மைழக்குப் பயன்ப ம்
மற்ைறக் ேகாட்க டேன தான் நிற்கும் நாளிேல நிற்க ெவன்றவா " என் ம்
"ெபா ெதன்ற அதற்கு அ யாகிய ேகாைள" ெயன் ம், வறி வடக்கிைறஞ்சிய
ெவன் ம் அைடச்சிறப்பான் இதற்குச் (இப் பாட் ற்குச்) சீர்சால் ெவள்ளி ெயன்
ெபயராயிற்" ெறன் ம் கூ வர்.
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மைழ ெபாழி ம் கிற்கூட்டம் பக்க வானத்ேத கால் ழ்த் ப் ெபய்தல்
இயல்பாதலால், "ைக ற வணங்கி" என்றார். ைக, பக்கம். மன் மிகுதி குறித் நின்ற .
ஞாயி ேபால கிற் கூட்ட ம் வலமாக எ தல் பற்றி, "வலேனர் பிரங்கும் " என்றார்.
கீழ்க் காற்றாற் ெகாணரப்ப ம் மைழ கில் ெபய்யா ெபாய்த்தல் அாிெதனற்கு
"காெரதிர் ப வம் மறப்பி ம்" என்றார். ஒ கால் அ மறப்பி ம் இச் ேசரமான்
வழங்கும் ேசா குன்றா ெதன்ப இதனால் வற்
த்தவா .
இ கா ம் கூறிய , பீ ெகாள் மாைலப் ெப ம் பைடத் தைலவ, தி ந்திைழ கணவ,
இயலைறக் கு சில், நீர் த ய ஐந்திைன ம் அளந்
வறி ம் ெப ைம
யளத்தற் காிைய; நின் வளன் ங்கு ெப க்கம் இனி கண்ேடம்; மைழ காெரதிர்
ப வம் மறப்பி ம் நின் வாடாச் ெசான்றி ேபராயாணர்த் ; நின் வளன் வாழ்க
என்பதாம். பைழய ைரகாரர், "ெப ம்பைடத் தைலவ, தி ந்திைழகணவ, கு சில், நீர்
நில தைலந்திைனயம் அளந்
வறி ம் ெப ைம யளந்தறிதற் காிைய; நின்
ெசல்வ மிக்க ெப ைம இனி கண்ேடம்; அஃ எவ்வா இ ந்த ெதன்னின் வாடாச்
ெசான்றி மைழ காெரதிர் ப வம் மறப்பி ம் ேபராயாணர்த் ; அப்ெபற்றிப்பட்ட நின்
வளம் வாழ்க ெவன விைன
ெசய்க" என்பர்
ேநர் கிழக்ேக நில்லா சிறி வடக்கண் ஒ ங்கித் ேதான்றிய சீர்சால் ெவள்ளிைய
"வறி வடக் கிைறஞ்சிய" என அைடெகா த் , சீர் மாசு பட்டார் வடக்கி ப்பாராக,
வடக்ெகா ங்கிய ெவள்ளிைய வடக் கிைறஞ்சிய ெவன்றதன் மாசின்ைம ேதான்றச்
"சீர்சால் ெவள்ளி" ெயன் ம், வறி வடக் கிைறஞ்சிய ெவன் ம் கூறிய சிறப்பால், இப்
பாட் இவ்வா ெபயர் ெப வதாயிற் ெறன்றறிக. சீர்மாசு பட்டதனால் ேகாப்ெப ஞ்
ேசாழ ம் ேசரலாத ம் வடக்கி ந்தைம யறிக.
இதனாற் ெசால் ய
வாறாயிற் .
------------

அவன் ெப ைம ம் ெகாைடச்சிறப் ம் கூறி வாழ்த்திய-

3.5. கா ணங்கு க ெநறி
25
மாவா ய ல நாஞ்சி லாடா
கடாஅஞ் ெசன்னிய க ங்கண் யாைன
இனம்பரந்த லம் வளப்பரப் பறியா
நின்பைடஞர், ேசர்ந்த மன்றங் க ைத ேபாகி
நீ, உடன்ேறார் மன்ெனயில் ேதாட் ைவயா
க ங்கா ெலாற்ற ற் சுடர்சிறந்
த் ப்
பசும்பிசி ெராள்ளழ லா ய ம ங்கின்
ஆண்டைல வழங்குங் கா ணங்கு க ெநறி
ைனயகன் ெப ம்பா ழாக மன்னிய
உ
ழற் பிரங்கு ரசிற் ெப மைல
வைரயிழி ய வியி ெனாளி ெகா
டங்கக்
க ம்பாிக் கதழ்சிற கைகப்பநீ
ெந ந்ேத ேராட் யபிற ரகன்றைல நாேட

5
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ைற: வஞ்சித் ைறப் பாடாண் பாட் .
வண்ணம: ஒ குவண்ண ம் ெசாற்சீர்வண்ண ம்.
க்கு: ெசந் க்கும் வஞ்சித் க்கும்.
ெபயர்: கா ணங்கு ந ெநறி.
10-13 உ

ழற் ..................நாேட

உைர: உ ம் உறழ் இரங்கும் ரசின்-இ ேபால ழங்கும் ரசத்ெதா ; ெப
மைல வைரயிழி அ வியின் ஒளி ெகா
டங்க-ெபாிய மைலயின் பக்கத்ேத இழி ம்
அ வி ேபால் விளங்கும் கிற் ெகா கள் அைசய; க ம்பாி கதழ் சிறகு அைசப்பவிைரந்த ெசலவாகிய சிறகுகைள ைடய குதிைரயாகிய ள் பறந்ேதாட; நீ ெந ந் ேதர்
ஓட் ய-நீ நின் ெந ய ேதர்கைளச் ெச த்திய; பிறர் அகன்றைல நா -பைகவ ைடய
அகன்ற இடத்ைத ைடய நா கள் எ- .
ரசின் ழக்கிற்கு இ
ழக்ைக வமங் கூறல் மர ; "ப மைழ
மின் இரங்கு
ரசு" ( ற. 350) என் ஏைனச் சான்ேறா ம் கூ தல் காண்க. ரசின் என் ழி ஒ
ைப விாித்
ரசிெனா ேதர் ஓட் ய என இையக்க. பைழய ைரகார ம்,
ரசிெனா என ஒ விாித் அதைனத் ேதேராட் ய என்பதேனா
க்க" என்பர்
இனி, இன்ெறன்றதைன அல்வழிச் சாாிையயாக்கி, ழங்கா ெவன ஒ ெசால்
வ வித் , ரசு ழங்க, ெகா
டங்க, சிறகைசப்ப ேதேராட் ய என இையத்
ப்பி மாம். ேதாிற் கட் ய கிற்ெகா க்கு, ெப மைல வைரயிழி அ விைய
வமங் கூறினாராத ன், அதற்ேகற்பத் ேதைர "ெந ந்ேதர்" என்றார். குதிைரயின்
ெசலவிைனச் சிற ெகன்றைமயின், அஃ ஆகுெபயராய்ப் ள் க்காய்க் குதிைரக்
குவைமயாயிற் . " ள்ளியற் க மா" (ஐங். 486) எனச் சான்ேறார் கூ வ காண்க.
அைகதல், மிகுதல்: ஈண் ச் ெசலவின் க ைம மிகுதிேமற் . பைழய ைரகாரர்,
"ெசலவின் க ைம யாற்றல் ேதான்ற பறைவயாகக் கூ வான், உபசார வழக்குப்பற்றிச்
சிறகு அைகப்ப ெவன்றான்." என்பர். பணிந் திைற பகர்ந் நட் ப் ெபற் ெறாழியா
இக
ரண்ெகாண் ெபா தழிந்தைமயின் பைகவைரப் "பிறர்" என்றார்.
1-9. மாவா ய....மன்னிய.
உைர: மா ஆ ய லம் நாஞ்சில் ஆடா-நின் குதிைரப் பைட ெசன் ெபா த
வயல்கள் கலப்ைபகள் ெசன் உழக் கூடாதனவாய் அழிந்தன; கடாஅஞ் ெசன்னிய
யாைனயினம் பரந்த லம்-மதஞ் ெசாாி ம் தைல ம் க த்த பார்ைவ
ைடய
யாைனப்பைட பரந் நின் ெபா த வயல்கள்; வளம் பரப் அறியா- வளம் மிகப்
பயத்தல் இலவா யழிந்தன; நின் பைடஞர் ேசர்ந்த மன்றம்-நின் காலாட்பைடகள் நின்
ெபா த ஊர் மன்றங்கள்; க ைத ேபாகி (பாழாயின)-க ைத ேயர் ட் ப் பாழ்
ெசய்யப்பட்டன; நீ உடன்ேறார் மன்ெனயில் ேதாட் ைவயா-நின்ைனப்
பைகத்ேதா ைடய ெபாிய நகர் மதில்கள் வாழ்வா ாின்ைமயான் கத
த ய காப்
ைவக்கப் படா தழிந்தன; க ங்கால் ஒற்ற ன்-மிக்க காற்ெற ந் ேமா தலால்; சுடர்
சிறந்
த் -சுடர்விட் ெட ந் மிக்குற் ெவ ப்ப; பசும் பிசிர் ஒள்ளழல் ஆ ய
ம ங்கின்- பசிய ெபாறிகைள ைடய ஒள்ளிய காட் த் தீ பரந்த பக்கத்ெதா கூ ய;
ஆண்டைல வழங்கும் கான் உணங்கு க ெநறி-காட் க் ேகாழி ல ம் கா கள்
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தீய்ந் ேபான க ய வழிக ம்; ைனபகன் ெப ம் பாழாக மன்னிய-ஆறைலப் ேபார்
தங்கி வழிச் ெசல்ேவாைர வ த் ம் ைனயிட மாகிய அகன்ற ெபாிய
பாழிடங்களாய் அழி ற்றன. எ- .
ேபாகிெயன் ம் விைனெயச்சத்ைதப் பாழாயின ெவன ஒ ெசால் வ வித்
க்க.
ம ங்கிேனா கூ ய க ெநறியிைன ம் ைனயிைன
ைடய அகன் ெப ம் பாழ்
என விைய ம். பைடக் குதிைரகள் பந்தி பந்தியாய்ச் ெசன் வல ம் இட ம் சுழன்
ெபா தலால் வயல்கள் உழவர் ஏரால் உ
பயன் ெகாள்ளா வைகயிற் பாழ்பட்டன
ெவன்பார் "நாஞ்சில் ஆடா" என்றார். ஆடல் ன்ன ெபா த ம் பின்ன
உ த மாம். யாைனகளின் கால யால் ெமன் லமாகிய வயல் அ ந்தி வன்னிலமாய்
வளம் பயக்கும் பானைம சிைதந் ேபாதலால், யாைனயினம் பரந்த லம் வளம்பரப்
பறியா" என்றார். ெசன்னிய ெவன் ம் ெபயெரச்சக்குறிப் யாைன ெயன் ம்
ெபயர்ெகாண்ட . கடாச்ெசன்னி, கடாஞ் ெசன்னிய ெவன ெம ந்த : பைழய ைர
"கடாச்ெசன்னி ெயன் ெமாற் ெம ந்த" ெதன் கூ கிற . நா வயல் நாஞ்சி
லாடா, லம் பரப்பறியா என்பன கண்ணன் ைக றிந்தான் கண்ெணாந்தான்
என்றாற்ேபாலச் சிைனவிைன தன்ேமனின்றன. பைடஞர் ேசர்ந்த மன்றம் க ைத
ேபாகி" ெயன்றதனால், பைட ரர் ஊாிடத் மன்றங்களிற் ெசன் தங்கி, ஆண் த்
தம்ைம ெயதிர்த்த பைக ரைர ெவன் அம் மன்றங்கைள ம் க ைத ேயர் ட்
பாழ் ெசய் விட்டன ெரன்ப ெபற்றாம். இ பண்ைடேயார் மரபாதல்,
"ெவள்வாய்க் க ைதப் ல் னம் ட் ப், பாழ்ெசய் தைனயவர் நனந்தைல
நல்ெலயில்" ( றம் 15) என் பிற சான்ேறார் கூ தலா ம் அறியப்ப ம்.
பைகவ ைடய ெபாிய காவலைமந்த நகாிகள் பைகவர்க் கஞ்சி வாழ்ேவார் ேவ
லம் ேநாக்கிச் ெசன் ெறாழிந்தைமயின், காவ ம் கவி மிழந் ெகட்டன ெவன்றற்கு,
"நீ உடன்ேறார் மன்ெனயில் ேதாட் ைவயா" ெவன்றார். ைவயா, ெசயப்பாட்
விைனப்ெபா ட் . ேதாட் , கத ; "நா ைட நல்ெலயில் அணங்குைடத் ேதாட் "
(ம ைர. 663) என்றாற் ேபால. மதிலாகிய யாைனக்குக் கத ேதாட் ேபாற ன்,
ேதாட் ெயன்ப. மதிைலக் காத்தற்கு வ ய காவலாதலால், ேதாட் காவற்ெபா
ந்
த வதாயிற் . "ஆெரயில் ேதாட் ெவௗவிைன" (பதிற். 71) என இந்
ள் ம்
வ தல் காண்க. தம்ைமப் ரப்ேபார் ேபாாில் அழிந்தைமயின், நகர்க்கண் வாழ்ேவார்
அங்ேகயிரா ேவற்றிடம் ேபாய்வி வர்; "வளனற நிகழ்ந் வா நர் பலர்பட" (பதிற்.
49) எனப் பிற ம் உைரப்பர்.
இவ்வண்ணம் நின் பைகவர் நாட் ன் ெப ம்பகுதி யழி ற்றதாக, ஏைனக்கா ம்,
கா சார்ந்த நில ம் மைழயின்ைமயா ம் ெப ங் காற்ெற ந் ேமா தலா ம்
தீப்பிறந் சுடர்விட்ெடாிய நில ற் ம் ெவந் காிந் கிடக்கின்ற ெதன்பார்,"
க ங்கா ெலாற்ற ன் சூடர்சிறந்
த் ப் பசும்பிசிர் ஒள்ளழல் ஆ ய ம ங்கின்"
என்றார். பிசிர், தீப்ெபாறி. ஆ தல், பரந்த தல். இவ் விடங்களில் ஏைனப் ள் ம்
மா ம் வழங்குதல் அ கினைமயின், காட் க் ேகாழிகேள காணப்ப கின்றன
ெவன்றற்கு, "ஆண்டைல வழங்கும்" என்றார். க ங் காற்றால் தீ சிறந் காட்ைடச்
சுட்டழித்தைமயின், காிந் ெகட்ட க ய ெசறிகளிடத்ேத கள்வர் தங்கி அரசு
காவ ன்ைமயால் ஆ ெசல்ேவாைர யழிக்கும் ெப ம் பாழாயின ெவன்பார்;
" ைனயகன் ெப ம் பாழாக, மன்னிய" என்றார்.; "அத்தஞ் ெசல்ேவார் அலறத் தாக்கிக்,
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ைகப் ெபா ள் ெவௗ ங் களேவார் வாழ்க்ைகக் ெகா ேயா ாின்றவன் க
ைட
வியன் லம்" (ெப ம். 39-41) என்பதனால் அரசு காவ ள்வழி, ைனயகன் ெப ம்
பாழாதல் இன்ைம யறிக. இவ்வா காட் த் தீயால் ெவந் கிடக்கும் நிலத்திற்
ெசல் ம் வழிையக் கா ணங்கு க ெநறி ெயன் ம், நிற்க நிழ ம் தண்ெணன்ற
மண் மின்றிச் ெசல்ேவார்க்கு அச்ச ம் ன்ப ேம பயக்குமா ேதான்ற ெநறிையக்
கா ணங்கு க ெநறி ெயன மிகுத் ைரத்த ன், இப் பாட் ம் இத் ெதாடராற் ெபயர்
ெப வதாயிற் . இனிப் பைழய ைரகாரர் "கா ணங்கு க ெநறி ெயன்ற ,
மைழயின்ைமயாற் கானம் தீய்தந் க ய வழி ெயன்றவா" ெறன் ம், இச் சிறப்பாேன
இதற்குக் கா ணங்கு க ெநறி ெயன் ெபயராயிற்" ெறன் ம் கூ வர்.
இ கா ங் கூறிய , நீ ேதேராட் ச் ெசன்றதனால், பிறர் அகன்றைல நா கள்,
நாஞ்சிலாடா, வளம் பரப்பறியா, எயில் ேதாட் ைவயா, க ெநறி ெப ம்பாழாக
மன்னிய ெவன்பதாம். பைழய ைர காரர், " நீ ேதேராட் ய பிறர் நா அழிந்தவா
ெசால் ன், நா நின் மா வழங்கின வயல் பின் கலப்ைப வழங்கா; நின் யாைனயினம்
பரந்த வயல் பின் ெசல்வம் பரத்தைல யறியா, நின் பைடயாளர் ேசர்ந்த மன்றம்
க ைதயா ழப்பட, நீ உடன்ற அரசர்தம் நகாிகள் பின் தமக்கு அரணாகக்
காவலாைர ைவக்கப்படா; இவ்வா அழிந்தப ேய யன்றிச் சில் டங்கள் க ங்கா
ெலாற்ற ன், அழலா ய ம ங்கிைன ைடய கா ணங்கு க ெநறியிைன ம்
ைனகைள
ைடய அகன்ற ெப ம் பாழாக நின்றன ெவனக் கூட் விைன
ெசய்க" என்பர்
இதன் கண் ேத ம் ெகா
ம் ரசும் விதந்ேதாதி, மாவா ம் களிற்றா ம் பைட
ரரா ம் பைகவர் நா கள் அழிந்த திறத்ைத விளக்கிக் கூ த ன், அ த் ர்ந் தட்ட
ெகாற்றமாயிற் . இவ்வா பல ைற ம் விரவிவரத் ெதா த்தைமயின், இப் பாட்
வஞ்சித் ைறப் பாடாணாயிற் . "ேதெராட் ய பிறர் நா இவ்வா அழிந்த ெதன
எ த் ச் சிலவிைன ேம ட் க் கூறினைமயால் வஞ்சித் ைறப் பாடாணாயிற்"
ெறன்ப பைழய ைர. "மாவா ய ெவன்ப
தலாக ன் ம் வஞ்சிய யாக
வந்தைமயால் வஞ்சித் க்கு மாயிற் . நின் பைடஞர் என ம், நீ ெயன ம்
அ
தற்கட் சீ ம் அைச ம் கூனாய் வந்தன"
இப் பாட் னாற் ெசால் ய : ேசரமான
கூறியவாறாயிற் .
----------------

ெவன்றிச் சிறப்ெபன்ப

3.6. கா
க ெநறி.
26
ேதஎர் பரந்த ல ேமஎர் பரவா
களி றா ய ல நாஞ்சி லாடா
மத் ரறியமைன இன்னிய மிமிழா
ஆங்குப், பண் நற் கறி நர் ெச வள நிைனப்பின்
ேநாேகா யாேன ேநாதக வ ேம
ெபயன்மைழ ரவின் றாகிெவய் ற் .
வலமின் றம்ம காைலய பண்ெபனக்
கண்பனி ம ர்நிைற தாங்கிக் ைக ைட
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ெம
ைட ெநஞ்சினர் சி ைமகூரப்
பீாிவர் ேவ ப் பாழ்மைன ெந ஞ்சிக்
கா
க ெநறி யாக மன்னிய
குடன் க த்த க யழி
ர்
உ ம்பில் கூற்றத் தன்னநின்
தி ந் ெதாழில் வயவர் சீறிய நாேட.
இ

10

ம .

1-5. ேதஎர்....................வ ேம
உைர: ேதஎர் பரந்த லம் ஏஎர் பரவா- ேதர்கள் ெசல் தலாற் ேச பட்ட வயல்கள்
பின்னர் ஏர்கள் ெசன் லவி உ தைல ேவண்டா; களி ஆ ய லம் நாஞ்சில் ஆடாபன்றிகள் உ த ெகால்ைலகள் கலப்ைபயால் உழப்ப தைல ேவண்டா; மத் உரறிய
மைன இன்னியம் இமிழா- தயிர் கைட ம் மத்தின் ஒ
ழங்கும் ஆய்ச்சியர் மைனகள்
இனிய வாச்சியங்களின் ழக்கிைச ேகட்கப்படா; ஆங்கு-அவ்விடத்ைத; பண் நற்கு
அறி நர்- ன் நன்றாகக் கண்டறிந்தவர்; ெச வளம் நிைனப்பின்- அப் ேபாதி ந்த
ெச ைமயான வளத்ைத இப் ேபா நிைனப்பா ராயின்; ேநாதக வ ம் நிைனக்கும்
ெநஞ்சு ேநாவத்தக்க வ த்த ண்டாகும்; யான் ேநாகு- யா ம் அதைன நிைனத்
வ ந்தா நிற்கின்ேறன் எ- .
பைகவர் நாடழிந்த கண் , அவ் வழிவின் மிகுதிையப் லப்ப த்தற்கு அவற்றின்
பண்ைடய நிைலயிைன ம் உடன்குறிக்கின்றார். அந் நாட்டவர் பல ம்
ெசல்வராத ன், அவர் ேதர்கள் வய டத்ேத ெசல் ன், அைவ பின் ஏரால்
உழப்ப தைல ேவண்டாேத ேச பட் வித்திப் பயன்ெகாள்ளற் குாிய பண்பாட் ைன
ெயய் ம் என்பார், " ேதஎர் பரந்த லம் ஏஎர் பரவா" என்றார். ஏஎர், ெமன் லமாகிய
நன்ெசய்கைள
ம் கலப்ைப. "ேதஎர் பரந்த லம் ஏஎர் பரவா ெவன்ற , ஒ கால்
ேதர் பரந்த வயல் அத் ேதர் பரந்த மாத்திைரயாற் ேசறாய்ப் பின் உ தற்கு ஏர் பரவா
என்றவா" ெறன்பர் பைழய ைரகாரர். இ ெமன் ல ைவப்பின் நலம் கூறிற் .
ன்ெசய்களாகிய ெகால்ைலகைளப் பன்றிகள் உ
பண்ப த்தி வி த ன்,
அைவ ம் ற்கூறிய நன்ெசய்கைளப் ேபாலேவ கலப்ைபகைளக்ெகாண்
உழேவண்டாவாம் என்பார், " களிறா ய ல நாஞ்சி லாடா" ெவன்றார். " க ங்கட் ேகழ
த ழி, நன்னாள் வ பத ேநாக்கிக் குறவர், உழாஅ வித்திய ப உக்குரற்
சி திைன" ( றம், 168) எனப் பிற ம் கூ தல் காண்க. களி ெறன்ற ஈண் ஆண்
பன்றியிைன; "ேவழக் குாித்ேத விதந் களி ெறன்றல்" என்ற ஆசிாியர், " ேகழற்
கண் ம் க வைர யின்ேற" (ெதால். மர . 34--5) என்ற ன், ஆண் பன்றி களிெறனப்
பட்ட . ெகால்ைலயில் தாேன ைளத்தி க்கும் ேகாைரயின் கிழங்ைக ண்டற்குப்
பன்றிகள் நிலத்ைதக் கிள தல் பற்றி, "களிறா ய லம்" என்றார்; "கிழங்ககழ் ேகழல்
உ த சிலம் " (ஐங். 270) என் பிற ம் கூ வர். பைழய ைரகாரர், "களிறா ய லம்
நாஞ்சிலாடா ெவன்ற , பன்றிக
த ெகால்ைலத் தைற அைவ உ த
மாத்திைரயாேன
தியாகிப் பின் கலப்ைப வழங்கா ெவன்றவா" ெறன்பர்.
ெமன் லம் உ வைத ஏர் என் ம், வன் ல
வைத நாஞ்சில் என் ம் வழங்குப.
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இக் ெகால்ைலகைளச் சார்ந் ள்ள ஆயர் மைனகளின் வளம் விளம் வார், ஆங்குப்
பால் வளம் சிறந்தி த்தலால் மைனேதா ம் தயிர் கைடபவாின் மத்ெதா ேய ெபாி ம்
ழங்குதலால், அம் ழக்கிைன விஞ்ச மாட்டா ஆண் ளதாகும் மங்கல ழ
த யவற்றின் இைச ெயா ேகட்ேபார் ெசவிப் லத்ைத ெயட்டா ெதாழி ெமன்பார்,
"மத் ரறியமைன யின்னிய மிமிழா" என்றார். "மத்ெதா க்கின்ற மைனகள்
அம்மத்ெதா யின் மிகுதியாேன இனிய இயங்களின் ஒ கிளரா" என்
பைழய ைரகாரர் கூ வர்.
அந் நா களின் வள மிகுதிையப் ெபா வாக அறிந்ேதாாி ம் சிறப்பாக
அறிந்ேதார்க்ேக அவ் வளத்தின் ேக இனி விளங்கும் என்ப பற்றி, "ஆங்குப் பண்
நற்கறி நர்" என் ம், அவர் கண்ட மாத்திைரேய அழி மிகுதியாற் ெசயலற் ப்
ேபாவராத ன், " நிைனப்பின்" என் ம், நிைனக்க ற்றவழி, பண் கண்ட வளத்தின்
மிகுதி அவர் நிைனவில் ேதான் மாத ன். " ெச வளம் நிைனப்பின்" என் ம்,
அதனால் அவர் ெநஞ்சு ெநாந் வ ந் வ ெதா தைலயாதலால், "ேநாதக வ ேம"
ெயன் ம் கூறினார். நன்கு, நற்ெகன விகாரமாயிற் ; "அ நற் கறிந்தைன யாயின்"
( றம். 121) என்றாற் ேபால. நன்கு அறிந்ேதா ள் தா ம் ஒ வராதல் ேதான்ற,
"ேநாேகா யாேன" ெயன்றார். ஓகாரம், அைசநிைல. ேநாகு, தன்ைம விைன ற் .
இவ்வாற்றால் பைகவர் நாட் டழிவின் ெபா வியல் கூறினார் இனி, அதன்
இயல்ைபச் சிறப் றக் கூ கின்றார்.
6-14. ெபயல்மைழ.............நாேட
உைர:
கு உடன் க த்த கவியழி
ர்கேவள் ெவகுண் ெபா
தழித்தலால் ெசல்வக் களிப்பிழந்த
ர்கைளப் ேபால; உ மபில் கூற்றத் தன்ன நின்
தி ந் ெதாழில் வயவர் சீறிய நா - பிறரால் ந
தல் இல்லாத கூற்றிைன ெயாத்த
நின் ைடய தி ந்திய ெதாழிைல ைடய ரர்கள் ெவகுண் ெபா தழித்த நா கள்;
ெபயல் மைழ ரவின்றாகி- காலத்திற் ெபய்தைல ைடய மைழ ெபய்யாமற்
ெபாய்த்தைமயால்; ெவய் ற் - ெவயில ெவம்ைம மிகுதலால்; வலம் இன் - நா
நலம் பயப்ப தின்றாயிற் ; காைலய பண் என-இஃ அல்லற்காலத்த பண்பா
ெமனச்ெசால் ; கண்பனி ம ர் நிைற தாங்கி- பனித்த கண்ணில் நீர் நிரம்பத் தாங்கி;
ெம
ைட ெநஞ்சினர் - வ யழிந்த மன ைடயரான பைகப் லத் மக்கள்; ைக
ைட உ-ெசயல தி ேதான்றத் தம் ைகையப் ைடத் ; சி ைம கூர- வ த்த ெமய்த;
பீர் இவர் ேவ ப் பாழ்மைன- பீர்க்கின் ெகா படர்ந்த ேவ சூழ்ந்த பாழ்மைனக ம்;
ெந ஞ்சிக் கா
க ெநறியாக மன்னிய- ெந ஞ்சி ட்கள் கா ேபால் ெசறிந்த
வழிக மாக நிைலெபற்றன எ- .
உாிய காலத்தில் மைழயிைனப் ெபய் உலகத் யிர்கைளப் ரத்தற் குாிய மைழ
ெபய்யா ெபாய்த்தைமயின், "ெபயல் மைழ ரவின் றாகி"ெயன் ம், அதனால்
ெவயில ெவம்ைம மிக்கு உயிர்கட்கு வ த்தம் மிகுவித்தல் இயல்பாத ன்,
"ெவய் ற் " என் ம் கூறினார். ெசய்ெதெனச்சங்கள் காரணப்ெபா ள. இந்நிைலயில்
ெசய்ேவார் ெசய்விைனப் பயன் ெப தல் இல்ைல யாதலால், "வலமின்" ெறன் ம்,
அவர்தம் வ த்தமிகுதி ேதான்ற,"அம்ம" ெவன் ம் குறித்தார். நாடழிந் விைள
ெபா ளின்றிக் ெகட் ெவம்ைம மிக்கதற்குச் ேசரைனயாதல், அவன் வயவைரயாதல்,
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தம் நாட் ேவந்தைர யாதல் பிறைரயாதல் ேநாவா காலத்ைத ெநாந் , "காைலய
பண்ெபனக் கண்பனி ம ர் நிைற தாங்கிக் ைக ைட உ" வ ந்தினர் என்றார்.
ஊைழ ம் உப் பக்கம் கா ம் உர ைடய ரல்ல ெரன்றதற்கு, " ெம
ைட
ெநஞ்சினர்" என் ம், அதனால் அவெரய் வ சி ைமேய ெயன்ப விளங்க,
"சி ைமகூர்" என் ம் கூறினார். எனேவ, ேசரன சீற்றத்ைத ம் அவ ைடய ரர
ஊற்றத்ைத ம் ன்ேன ெதாிந்
கலைடயாத சி ைம ம் அதற் கின்றியைமயாத
உரனின்ைம ம் ஓராற்றால் உணர்த்தினா ராயிற் . ெநஞ்சில் திண்ைமயிலதாகேவ,
எய் வ சி ைம யாயிற் . இனி, காைலய பண்ெபன் ழிக் காைல ஞாயி ெறன் ம்
அதன் பண் ெவம்ைம ெயன் ம் ெகாண் ,காைலய பண் ெவய் ற்ெறன
இையந் ஞாயிற்றின் ெவம்ைமயால் ெவயின் மிகுந் என்பா
ளர். கட்பனி
ெயனற்பால கண்பனி ெயன நின்ற . ைக ைட உ ெவன்ற ைகயா .
நா
ற் ம் வயவர் ெபா தழித் க் ெகாண்டைமயின், நா கள் மைன பாழ்பட் ப்
பீர் படர்ந்த ேவ
ம் ெந ஞ்சி ெசறிந்த க வழிக ம் உைடயவாயின என்பார்,
"பீாிவர் ேவ ப் பாழ்மைன ெந ஞ்சிக் கா
க ெநறியாக" என்றார்;" ைனகவர்ந்
ெகாண்ெடனக் கலங்கிப் பீெர ந் மைனபாழ் பட்ட மைரேசர் மன்றம்" (அகம்.373)
எனப் பிற ம் கூ தல் காண்க.பாழ் மைனகளில் பீ ம் ெந ஞ்சி ம் அ கும் பிற ம்
மிைடந்தி க்கு ெமன்ப இன் ம் காணக்கூ ய . மக்கள் வழங்குத ன்ைமயின்,
ெந ஞ்சி ம் பிற ம் கா ேபாற் ெசறிதலால் வழிகள் சி கிக் கப்பணம் பரந்த கல்லதர்
ேபாலச் ெசல்வார்க்கு வ த்தம் பயத்த ன் "ெந ஞ்சிக் கா
க ெநறியாக" என் ம்,
அதைனத் தாம் வ ம்ேபா கண் ேபாந்தைம ேதான்ற "மன்னிய" ெவன் ம்
கூறினார். "மன்னிய" ெவன்றதனால் மீள ம் நாடாதல் அ ைம ேதான்றிற் .
கன் சூரைனச்சினந் ெசன் அவனி ந்த
ைரச் ெச த்த காலத்ேத அவன்
இனத்தவர உயிர் கு த்த கூற் வைனப் ேபால நீ சினந் ெசன் ேபா டற்றிய
காலத்ேத பைகவைர நின் வயவர் ெகான் குவித்தன ெரன்பார், "
குடன் க த்த
க யழி
ர் (ேபால) உ ம்பில் கூற்றத் தன்னநின் வயவர் சீறிய நாேட" ெயன்றார்.
கு,
கன்; "
கு ணர்ந் தியன்ற வள்ளி ேபால" (நற். 82) என்றாற் ேபால.
ர்
ேபால நா கள் மன்னிய என
க்க. "
ர் ேபாலெவன உவம
விாித்
அதைன வயவர் சீறிய என் ம் விைனெயா
க்க;இனி,ேபா ம் என விாித்
வயவர் சீாிய நாெடன ம் ஒன் ; இனி,
ர்க் கூற்ற ெமனக் கூட் க் கூற் வன்
ெகா ைம மிகுதி கூற ெமான்" ெறன்பர் பைழய ைரகாரர்.
கன் சூரைனச் சினந் டற்றிய ேபாரால் அச் சூரன
ர் க யழிந் மாறிய
ெசய்தி உலகறிந்த தாத ன், "க யழி
ர்" என் எ த்ேதாதி, அச் சூரனா ம்
பிறெரவரா ம் ந
படாத வன்
ைடைமபற்றிக் கூற் வைன, "உ ம்பில் கூற்ற"
ெமன் ம் குறித்தார். நாட் ற்கு
ம் வயவர்குக் கூற்ற ம் உவமம் கூற ன்,
கூற் வைன ேயவல் ெகாள் ம் ேசரன வ மிகுதி குறிப்பால் உணர்த்தினாராயிற் .
"உ ம்பில் கூற்ெறன்ப பிறிெதான்றால் ந
பட் மனக் ெகாதிப்பில்லாத கூற்ற
ெமன்றவா ; உ ப்ெபன் ம் ஒற் ெம ந் நின்ற " என்பர் பைழய ைரகாரர்.
பைடயழிந் மாறினார்ேம ம் மகளிர் ேம ம் பிற ெபாரற்காகாதார்ேம ம் பைட
ெயடாச் சீர்ைம ைடைமபற்றி வயவைரத் "தி ந் ெதாழில் வயவர்" என்றார். சீறியசீறிய வதனால் அழிந்த ெவனக் காாியம் காரணமாக உபசாிக்கப்பட்ட .
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கா நிலந் ெதாியாவண்ணம் பசுந் தைழ ம் ள் ம் மண் மா ம் மாக்க ம்
இனி வழங்காவா வ த்தம் ெசய்வ ேபால, ெந ஞ்சி ம் பச்சிைல ம் ள் ம்
மண் மக்கள் இனி நடந் ெசல்ல ெவாண்ணாதப வ த் ம் இயல் ெகாண் ள்ள
திறத்திைன விதந்ேதாதிய சிறப்பால் இப் பாட் ற்குக் "கா
க ெநறி" ெயன்ப
ெபயராயிற் . "ெந ஞ்சியின் அடர்ச்சிைய ெந ஞ்சிக் காெடனக் கூறிய
அைடச்சிறப்பால் இதற்குக் கா
க ெநறி ெயன் ெபயராயிற் " என்பர்
பைழய ைரகாரர்.
இ கா ம் கூறிய ேவந்ேத நீ சீறிய கா கள் மக்கள் கண்பனி ம ர் நிைறதாங்கி,
வலமின் றம்ம, காைலய பண்ெபனக் ைக ைட உ ெம
ைட ெநஞ்சினராய்ச்
சி ைம கூர, ெந ஞ்சிக் கா
க ெநறி யாக மன்னிய; பண் அறி நர் அவற்றின்
ெச வளம் நிைனப்பின், ேதர்பரந்த லம் ஏர்பரவா நல ம், களிறா ய லம் நாஞ்சி
லாடா நல ம் மத் ரறியமைன இன்னியம் இமிழா நல ம் ெநஞ்சிற் ேறான்றி ேநாதக
வ ம். யான் ேநாகு என்பதாம். இனிப் பைழய ைரகாரர் "நின் வயவர் சீறிய நா அவ்
வயவர் சீ தற்கு ன் இ க்கும்ப ெசால் ன்,ேதர்பரந்த லம் ஏர் பரவா,களிறா ய
லம் நாஞ்சிலாடா, மத் ரறியமைன இன்னியம் இமிழா, அவ்வா வளவிய
இப்ெபா
கா
க ெநறிைய ைடத்தாகாநின்ற ; அதன் ெச வளத்ைதப் பண்
நற்கறி நர் நிைனப்பின் ேநாதக வ ம்; ேநாேவன் யான் என மாறிக்கூட்
விைன
ெசய்க" ெவன்பர்.
இதன்கண் நின் வயவர் சீறிய நா இவ்வா அழிந்த ெதன எ த் ச் ெசலவிைன
ேம ட் க் கூறினைமயால் வஞ்சித் ைறப் பாடாணாயிற் ; ேதர் பரந்த என்ப
தலாக ன்ற வஞ்சிய யாக வந்தைமயால் வஞ்சித் க்கு மாயிற் ; ஆங்கு என்ப
அ
தற் கூன். "சீர்கூ னாதல் ேநர க் குாித்ேத" (ெதால். ெசய். 69) என்பவாக ன்,
ேநர
தற்கண் வந்த .
இப் பாட்டால் ேசரன
-----------

ெவன்றிச் சிறப் க் கூறியவாறாயிற் .

3.7. ெதாடர்ந்த குவைள.
27.
சிைதந்த மன்றநீ சிவந்தைன ேநாக்க ன்
ெதாடர்ந்த குவைளத் ெநறி யைடச்சி
அலர்ந்த வாம்ப லகம ைவயர்
சுாியலஞ் ெசன்னிப் ஞ்ெசய் கண்ணி
அாிய லார்ைகய ாினி கூ யவர்
ைறநணி ம த ேமறித் ெத மார்
எல்வைள மகளிர் ெதள்விளி யிைசப்பிற்
பழனக் காவிற் பசுமயி லா ம்
ெபாய்ைக வாயிற் னல்ெபா
தவின்
ெநய்தன் மரபி னிைரகட் ெச வின்
வல்வா
ளி க ெமன மண்ட
அள்ளற் பட் த் ள்
ரப்ப

5

10
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நல்ெல
ய மள ேபாகு வி மத்
சாகாட் டாளர் கம்பைல யல்ல
ச லறியா நன்னாட்
யாண ரறாஅக் காம கவிேன.

15

ைற: ெசந் ைறப் பாடாண் பாட்
வண்ணம்: ஒ குவண்ணம்
க்கு: ெசந் க்கு
ெபயர்: ெதாடர்ந்த குவைள
உைர: எல் வைள மகளிர்-விளங்குகின்ற வைளயிைன யணிந்த இள மகளிர்;
ெதாடர்ந்த குவைளத் ெநறி அைடச்சி- இைடயறவின்றித் ெதாடர்ந் மல ம்
குவைளயின்
ப் ைவச் ேசர்த் ; அலர்ந்த ஆம்பல் அக ம ைவயர்- ஆம்ப ன்
மலர்ந்த க்கைள அவற்றின் இைடேய அகப்படத் ெதா த்த தைழயிைன
த் ;
சுாியல் அம் ெசன்னிப் ஞ் ெசய் கண்ணி அாியல் ஆர் ைகயர்- சுாிந்த தைலமயிாிற்
வாற் ெறா க்கப்பட்ட கண்ணி யணிந் கள் ண் ம் இயல்பினரான; இனி கூ
இயவர்-இைச இனி கூட விைசக்கும் இயவர் தங்கியி க்கும்; ைற நணி ம தம் ஏறிநீர்த் ைறக்கண் ணிற்கும் ம த மரத்தின்ேமல் ஏறி; ெத மார்-ெநற்கதிர்கைள ேம ம்
ட்கைள ேயாப் தற்காக; ெதள் விளி இைசப்பின்-ெதளிந்த தம் விளிக்குரைல ெய த்
இைசப்பாராயின்; பழனக் காவில் பசு மயில் ஆ ம் (கம்பைல ம்) -வயல ேக ள்ள
ெபாழில்களில் தங்கும் பசிய மயில்கள் அம் மகளி ாிைசக் ெகாப்ப ஆ தலா ெல ம்
ஆரவார ம்; ெபாய்ைக வாயில் னல் ெபா
தவின்-ெபாய்ைகயின் வாயி டத்ேத
யைமந்
னலால் தாக்கப்ப ம் கதவின் கசி கால்களிற் க்கும்; ெநய்தல் மரபின்
நிைரகள் ெச வின்- ெநய்தற் ைவ
ம் ைறைமயிைன ைடயவாய் நிைர
நிைரயா யிைரத் ச் ெசல் ம் வண் னம் நிைறந்த நன்ெசய்ப் லத்திற்ெசல் ம்; வல்
வாய் உ ளி-பண் யின் வ ய வாைய ைடய உ ைளயான ; அள்ளற் பட் க்
க ெமன மண்ட- ேசற்றின்கண் இறங்கிச் சட்ெடன அ ந்தி வி தலால்; சாகாட்டாளர்அப் பண் ையச் ெச த் ேவார்; ள்
ரப்ப- ள்ளி ரப்பி எ
கைளச் ெச த்த;
நல் ெல
ய ம் அள ேபாகு வி மத் க் கம்பைல யல்ல - நல்ெல
கள்
யன் ஈர்த் ச் ேசற்றினின் கழிந் ேதகும் வ த்தத்திைடப் பிறக்கும் ஆர வார
மல்ல ; சல் அறியா நன்னாட் - ேவேற ேபாராரவாரம் ேகட்டறியாத நல்ல
நாட் ன்; யாணர் அறாஅக் காம கவின்வ வாய் குன்றாத வி ப்பம்
ெபா ந்திய அழகான ; நீ சிவந்தைன ேநாக்க ன்-நீ ெவகுண் சீறிப் பார்த்ததனால்;
மன்ற சிைதந்த -ெதளிவாகச் சிைதந் தழிவதாயிற் ; காண் எ- .
எல்வைளமகளிர் ம ைவயராய்த் ெத மார் ம த ேமறி இைசப்பின் என இையக்க.
ஆண்
ம் ெதாடர்ந் மல ம் இயல்பிற் றாத ன், குவைளையத் "ெதாடர்ந்த
குவைள" ெயன்றார். இனி, குவைளயின் ெநறிகள் சாம்பி திர்ந்தவழிப் தியன
ெதா த் இைடயறவின்றி யஃ இ க்குமா ெசய்த ன் இவ்வா கூறினா
ெரன் ம், ெதா ப் ேபார் ெதாடர்
த்தத் ெதாட ம் குவைளையத் ெதாடர்ந்த குவைள
ெயன்றா ெரன் ம் கூ வர். இனிப் பைழய ைரகாரர், "ஆண் கள் ேதா ம் இட்
ஆக்க ேவண்டா ெதாண் (பண் ) இட்டேத யீடாக எவ்வாண் ற்கும் ெதாடர்ந்
வ ம்" என் ம், "இச் சிறப்பாேன இதற்குத் ெதாடர்ந்த குவைள ெயன் ெபயராயிற்"
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ெறன் ம் கூ வர். றவித ெழா த்த
ப் ைவத் ெநறி ெயன்றார். குவைள,
ெசங்க நீ மாம். குவைள ம் ஆம்ப ம் ைபந்ைழ ம் விரவித் ெதா க்கப்ப ம் தைழ
ைடயில் ஆம்பற் ைவ இைடயிட் ஏைனயவற்ைற அதைனச் சூழத் ெதா த்த தைழ
ைட ஈண் "ஆம்ப லக ம ைவ" ெயனப் பட்ட . இவ்வாறன்றிப் பல்வைகப்
க்கைள ம் வண்ணம் மா படத் ெதா க்கப்ப வ பைகத் தைழ ெயனப்பட்ட ;
இ வைக ம் ஒ ங்கைமயத் ெதா ப்ப
ண் . அதைன "அம்பைக ம ைவக்
கு ந்ெதா மகளிர்" (அகம். 226) என் சான்ேறார் கூ தல் காண்க. இனி, டாக்டர்
உ.ேவ.சாமிநாைதய ரவர்கள் "அலர்ந்த வாம்ப லம்பைக ம ைவயர்" என் பாடங்
ெகாள்ளி ம் ெபா ந் ெமனக் கூ வர்; குவைள ம் ஆம்ப ம் பிற ம் விரவித்
ெதா க்கப்ப த ன், "குவைளத் ெநறி யைடச்சி, அலர்ந்த ஆம்பல் அகம்படத்
ெதா த்த ம ைவயர்" என்றார். அைடச்சி ெயன் ம் விைனெயச்சத்ைத அகம்
என் ழித் ெதாக்குநின்ற விைனெயா
க்க. குவைள ம் தைழ ைடக்கண் விரவித்
ெதா க்கப்ப தைல, "குவைளக் கூம்பவிழ்
ெநறி ரள்வ மல்குல்" ( றம் 116)
என் சான்ேறார் கூ தலா லறிக. இனி, குவைளத் ெநறிையக் கூந்த ல் அைடச்சி
ெயன் ெகாண் ெபா ள் கூ வா
ளர்.
இயவர் தம் ெசன்னியிற் கண்ணி சூட ம் கள் ண்ட ம் உைடயராத ன்,
"சுாியலஞ் ெசன்னிப் ஞ்ெசய் கண்ணி அாியலார் ைகயர்" என்றார். தைலமயிர்
சு ண்
த்தல்பற்றிச்; "சுாியலஞ் ெசன்னி" ெயன் ம், ெபாற் வாற் ெசய்யப்பட்ட
கண்ணி யன்ெறன்பதற்குப் " ஞ்ெசய் கண்ணி" ெயன் ம் கிளந் ேதாதினார்.
இைசையக் ேகள்விெயா (சு தி) கூட் க் ேகட்டார்க்கு இன்ப ண்டாகப் பா த ன்,
"இனி கூ யவர்" என்றார். இவர் உழவாினத் இயவர். இவர், தாம்
நீர்த் ைறயிடத் நிற்கும் ெபாழிலகத்ேத ைறபவராத ன்,அத் ைற "இயவர் ைற"
எனக் கிழைம கூறப்பட்ட .
ெநற்கதிைர ேம ம் மயி னத்ைத இவ் விளமகளிர் ஓப்பியவழி, அைவ ெசன்
ைற ய கி க்கும் ம த மரத்தில் தங்குத ன், இவர்கள் அம் ம தத்தி ேலறி அவற்ைற
ேயாப் வா ராயினர். "ெசந்ெந ண்ட ைபந்ேதாட் மஞ்ைஞ, ெசறிவைள மகளி
ேராப்ப ன் பறந்ெத ந் , ைறநணி ம தத் தி க்கு
ர்": ( றம். 344) என்
பிற ம் கூ வர். வைளயணிந்த மகளி ெரனேவ இைளயராதல் ெபற்றாம். கவ ம்
தட்ைட ம் பிற ம் ெகாண்
ட்கைள ேயாப் ம் திறம் இலராத ன், இம் மகளிர் தம்
குரெல த் விளித் ம் இைசத் ம் பா னெரன் ம், அப் பாட் ைசதா ம் இயவர
இயெவா ேபாறல் கண்ட மயில், அவ் ெவா க் ேகற்ப ஆ தல் ெசய்தேத யன்றி,
நீங்கிற் றன் ; அதைனக் காண்ேபார் ெசய் ம் ஆரவாரத்ைத, "பழனக் காவில்
பசுமயிலா ம் கம்பைல" ெயன்றார். இனி, பைழய ைரகாரர் "மகளிர் ெத மார்
இைசப்பின், காவிற் பசு மயில் ஆ ம் என்ற , வய ற் குந்
உழக்காதி த்தற்ெபா ட் அவ்வயற் ள் ேளாப் ம் உழவர் மகளிர், அதைனக் க ய
ேவண் த் ெதள் விளி ெய ப்பின், இயவர் இயங்களின் ஒ ேகட்ட பழக்கத்தாேன
தன்ைனக் க கின்ற ஒ ைய ம் அவற்றின் ஒ யாகக் க தி மயில் ஆ ெமன்றவா "
என்பர். மயில் ஆ ம் கம்பைல, அள ேபாகும் வி மத் க் கம்பைல யல்ல
சலறியா நன்னா என இைய ம்.
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ெபாய்ைகயிடத் மிக்க நீர் கழிவ குறித் ச் ெசய் ள்ள வழியிைன, " வாயில்"
என் ம், மிக்குற் விைரந் நீங்கும் நீைரத் த த்தற் ெபா ட் அவ் வாயி ல் நி த்த
கத நீரால் தாக்குண் எதிர்த் நிற்கும் இைய ேதான்ற, " னல்ெபா
தவின்"
என் ம், அதன்வழிப் ெபாசிந்ேதா நீரால் ம ங்குள்ள வயல்களி ம் கால்களி ம்
ெநய்தல்கள் நிரம்பப் த்தி த்தலால் அவற்றின் தா தி ர தல் கள் ண் வண் ற்கு
ைறைமயாயிற் ெறன்பர், "ெநய்தல் மரபின் நிைர கள்" என்றார். வய ன்கண் எ ம்
கம்பைலையக் கூ வார், வண் னம் கூட்டம் கூட்டமாய் நிைரத் ச் ெசன் ேதைன
ண்டல் பற்றி, அவற்ைற "நிைரகள்" ெளன்றார். இனி, இரெவல்லாம் தாமைர த ய
க்களில் ஞ்சிய வண் னம், வி ய ல் எ ந் ேபாந் ேத ண் மா மல ம்
மரபிற்றாகிய ெநய்த ன்
த்ேதைன நா
ண்டைல மரபாக ைடைமபற்றி,
வண் னத்ைத இவ்வா கூறினா ெரனி ம் அைம ம். "ைவகைற மல ம் ெநய்தல்"
(ஐங். 188) எனப் பிற ம் கூ ப. பைழய ைரகாரர், "ெநய்தல் மரபின் நிைரகட் ெச
என்ற , இைடயறா
க்கும் மரபிைன ம் வண் ைன
ைடய ெச " என் ம்
கள்ெளன்ப வண்ெடன் ம் கூ வர்
வண்
சும் ெச வின்கட் க்க ம் சாகாட் ன் ஆழி, சட்ெடனச் ேசற்றிற் ைதந்
வி தலால், "க ெமன மண்ட" என்றார். எனேவ, ெச
ம் ஆழ ழப்பட் ச் ேச
மிகப் ெபா ந்தியி த்தல் ெபற்றாம். அவ்வா ஆழ்தற்ேகற்ற திண்ைம ம் வன்ைம ம்
ஆழிக்கு உண்ைம ேதான்ற "வல்வா
ளி" என்றார். உ ளி, ஆழி, உ ளியான
அள்ளற்பட் க் க ெமன மண்ட ம், சாகாட் ைன யீர்த் ேதகும் எ
மாட்டாைமயால் தி க ட் மயங்குதலால், அம் மயக்கந் தீர்தற் ெபா ட் ச்
சாகாட்டாளர் ள்ளிக் குதித் ப் ேபாிைரச்ச ட் அவ் ெவ
கைள க்கித்
ண் த ன் " ள்
ரப்ப" என் ம், மாட்டா மடங்கிப் ப க்கும் ஏைன
வ யில்லாத எ
கைளப் ேபாலா தம் வன்ைம
ம் ெச த்தி க்ெகாற்றி ம்
தா ன்றி ம் அள்ளற் ேசற்றினின் ம் நீங்க வ க்கும் யற்சி நல ைடைமயின்,
"நல்ெல
" என் ம், அளற்றின் நீங்கிக் கழியப் ேபாகுமிடத் ச் சிறி தாழ்ப்பி ம்
ன்ேபால் ஆழப் ைத ெமன்ப க திப் ேபராரவாரம் ெசய் க்கிச் ெச த்தலால்,
"அள ேபாகு வி மத் ச் சாகாட்டாளர் கம்பைல" என் ம் கூறினார். கம்பைல
நிகழ்தற்கு வி மம் இடமாயி ம், நிகழ்த் ேவார் இவெரன்றற்க்குச் சாகாட்டாளைர
ெய த் ேதாதினார். வி மம், ன்பம். "அள்ளல் தங்கிய பக
வி மம், கள்ளார்
களமர் ெபயர்க்கும் ஆர்ப்ேப" (ம ைர. 259-60) என் பிற சான்ேறா ம் கூ தல்
காண்க.
அந் நன்னாட் ல் மக்களிைடேய பைக ம் ெநா ம ம் அச்ச ம் இன்ைமயின்,
அைவ காரணமாகப் பிறக்கும் ேபார்ப் சல் இல்ைல ெயன்பார், "சாகாட்டாளர்
கம்பைல யல்ல
சலறியா நன்னா " என்றார். இறந்த த விய ெவச்ச ம்ைம
விகாரத்தாற் ெறாக்க . இன்ன நன்னாட் ல் நா ம்
வ வாய் நில வதால்
எந்நிலத்தவ ம் வி ம் ம் ஏற்ற ம் அழகும் இதன்பால் உளவாயின என்பார், " யாணர்
அறாஅக்காம கவின்" என் ம், தன்ைனத் ெத மார் மகளி ெர த்த ெதள்விளி ேகட்
ஆ ம் பசு மயில்ேபால, இந் நாட்டவர் நின் ேபார்ப் சல் ேகட் ப் பணிந் திைற
ெச த்தி, அ ள் ெபறா ெகட்டன ெரன்பார், "சிைதந்த மன்றநீ சிவந்தைன
ேநாக்க ன்" என் ம் கூறினார். "சிவந்தைன ேநாக்க ன்" என்ற குட் வன
சினத்தின் க ைம ேதாற்றி நின்ற . பைகவர் நாட்டழிவின் மிகுதிேநாக்கி, "சிைதந்த

140
மன்ற" என்றார். " ள்
ரப்ப ெவன்ற , சாகாட்டாளர் ள்ளித் ரக்ைகயாேல
என் ம், அள ேபாகு...வ த்த ெமன் ம்" பைழய ைரகாரர் கூ வர்.
இ கா ம் கூறிய , பழனக் காவில் பசு மயில் ஆ ம் கம்பைலேய யன்றிச்
ெச வின்கட் சாகாட்டாளர் கம்பைல மல்ல ேவ
சலறியாத நன்னாட் க் காம
கவின், நீ சிவந்தைன ேநாக்க ன் சிைதந்த மன்ற என்பதாம். பைழய ைர ம்,
"நன்னாட் க் கவின் நீ சிவந்தைன ேநாக்க ன் சிைதந்த என விைன
ெசய்க"
என்ற . வழங்கியன் ம ங்கின் வைகபட நிைலஇப், பரவ ம் கழ்ச்சி ம் க திய
பாங்கி ம் (ெதால். ெபா. 82) என்பதனால் இஃ அரசைனப் கழ்தற்கண் வந்த
பாடாண்பாட்டாய்ச் ெசந் ைறப் பாடாண் பாட்டாயிற் .
இதனாற் ெசால் ய
--------------------

அவன் ெவன்றிச் சிறப் க் கூறியவாறாயிற் .

3.8. உ த் வ ம ர்நிைற.
28
தி
ைடத் தம்ம ெப விறற் பைகவர்
ைபங்கண் யாைனப் ணர்நிைர மிய
உரந் ரந் ெதறிந்த கைறய க் கழற்காற்
க மா மறவர் கதழ்ெதாைட மறப்ப
இைளயினி தந் விைள
ட் றா
லம்பா ைற ணீெதாழி லாற்ற ன்
வி நிலக் கரம்ைப விடரைள நிைறயக்
ேகாைட நீடக் குன்றம் ல்ெலன
அ வி யற்ற ெப விறற் காைல ம்
நிவந் கைர யிழித நனந்தைலப் ேபாியாற் ச்
சீ ைட வியன் லம் வாய்பரந் மிகீஇயர்
உவைல சூ
த் வ ம ர்நிைறச்
ெசந்நீர்ப் ச லல்ல
ெவம்ைம யாி நின் னகன்றைல நாேட.

5

10

ைற: நா வாழ்த் .
வண்ண ம் க்கும் அ .
ெபயர்: உ த் வ ம ர்நிைற.
உைர: ேகாைட நீட - ேவனிற்காலம் நீட் த்தலால்; குன்றம் ல்ெலன - குன் கள்
ெபா விழந் ேதான்ற; அ வி அற்ற ெப வறற் காைல ம் - அ விகள் நீர் வற்றி
லர்ந்த ெபாிய வறட்சிக் காலத் ம்; கைர நிவந் இழி த நனந்தைலப் ேபாியாற் கைர யள ம் உயர்ந் நீர் ெப கி வழிந் திழி ம் அகன்ற இடத்ைத ைடய ேபாியா
பா ம்; சீ ைட வியன் லம் - சிறப் ப்ெபா ந்திய அகன்ற லத்தில்; வி நிலக்
கரம்ைப விடரைள நிைறய - விலங்கினங்கள் ல் ேமய்தல் ேவண் விடப்பட்ட கரம்
நிலத்தில் உண்டாகிய ெவ ப் க்களில் நீர் நிைறந் ேதக்குமா ; வாய் பரந்
மிகீஇயர் - இடந்ெதா ம் பரந் மிகுதல் ேவண் ; உவைல சூ - தைழகைளச் சுமந் ;
உ த் வ ம் ம ர் நிைற - சின ற் வ வ ேபால ஒ ட் மிக்குவ ம் ேபாியாற்
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ெவள்ளத்தின்; ெசந்நீர்ப் சல் அல்ல - சிவந்த நீாின் ஆரவார மல்ல ; நின்
அகன்றைல நா ெவம்ைம அாி - நின அகன்ற இடத்ைத ைடய நாட் டத்ேத
ேவேற உயிர்கட்குக் ெகா ைம ெசய் ம் ேபார்ப் சல் என்ப இல்ைல; (இதற்குக்
காரணந்தான் யாேதா ெவனின்) ெப விறல் பைகவர் - மிக்க வ பைடத்த
பைகவ ைடய; ைபங்கண் யாைனப் ணர் நிைர மிய - பசிய கண்ைண ைடய
யாைன கலந்த பைட வாிைச ெக மா ; உரம் ரந் ெதறிந்த - தம வ ையச்
ெச த்தி ெயறிந்த; கைற ய க் கழற்கால் க மா மறவர் - கு திக் கைற ப ந்த கழற்
கா ம் க மாப்ேபா ம் விைரந்த ெசல
ைடய ரர்; கதழ் ெதாைட மறப்ப - மிக்க
விைச டன் ெச த் ம் தம விற்ெறாழிைல மறக்கும்ப யாக; இைள இனி தந் காவற் ெறாழிைல இனி ெசய் ; விைள
ட் றா - விைள நலம் குன்றாதாக;
லம்பா ைற ள் ெதாழில் - அவ் ரர் தமக்குாியவைரப் பிாிந் ைறத ன்றி
அவேரா கூ இனிதி க்கும் ெசயைல; ஆற்றி ன் - நீ நின் நா காத்தற் ெறாழிலால்
எய் விக்கின்றா யாகலான்; தி
ைடத் - நின நா மிக்க தி விைன ைடத்
எ- .
நின் அகன்றைல நா , ெசந்நீர்ப் ச வல்ல ெவம்ைம யாி ; அதற்குக் காரண
ெமன்ைனெயனின், நீ ெதாழி லாற்ற ன்; நின்னா தி
ைடத் என இைய ம்.
அம்ம, உைரயைச. அ ைம, இன்ைம குறித் நின்ற .
ேவந்தர்க்குப் ெப ைம த வ அவ ைடய அறி ஆண்ைம ெபா ள்கேள யன்றிப்
பைட மாத ன், அப்பைடப் ெப ைம ேதான்ற, "ெப விரற் பைகவர் ைபங்கண்
யாைனப் ணர் நிைர" ெயன்றார். "யாைன ைடய பைட காண்டல் ன் னினிேத"
(இனிய 40) எந்ப பற்றி யாைனப்பைட விதந் கூறப்பட்ட . யாைனகள்
இயல்பாகேவ தம்மில் ஒ ங்ேக அணிவகுத் ச் ெசல் ம் இயல்பின வாத ன்,
அவற்ைறப் " ணர்நிைர" ெயன்றார். அப் பைடயிைனப் ெபா
சிைதப்ப ெதன்ப
மிக்க வன்ைம ைடயார்க்ேக இய வதா ெமன்ப எய்த, " மிய" என் ம், மிக்கு
மிடத் ம், ரர் தம வன்ைம
ம் ெச த்திப் ெபா வர் என்பார், " உரம் ரந்
எறிந்த" என் ம் கூறினார். வில் ரர ெவன்றி மாண் அவர அகன் யர்ந்த
மார்பின் வன்ைமையப் ெபா த்தி த்தலால் உரத்ைத ெய த் ேதாதினா ெரன் மாம்.
மிந்தவற்றின் கு தி ெவள்ளத்தில் நின் ெபா தலால், அவ ைடய கால
கு திக்கைற ப த ன் "கைறய " ெயனப்பட்ட . பைழய ைரகார ம் " கைறய
ெயன்ற கு திக் கைறயிைன ைடய அ ெயன்றவா" ெரன்பர். க மா, விைரந்த
ெசல் ம் இயல்பினவாகிய விலங்குகள். க மாப் ேபா ம் விைரந் ெசல் ம்
இயல்பில்வழி யாைனப் ேபாாில் ெவன்றி ெபறல் அாிதாத ன், "க மா மறவர்"
என்றார்; "க மாப் பார்க்கும் கல்லா ெவா வன்" ( றம்.189) என் ழிப் ேபால, இனி,
க மாைவக் குதிைர ெயன் ெகாண் , க மா மறவ ெரன்ற , குதிைரேமல் ரைர
ெயனக் கூ வா
ண் .
இவ்வா ேபார் கிைடத்தவழிப் ேபராண்ைம காட் ப் ெபா
ெவன்றி ேமம்பட்ட
ரர் அ கிைடயாமல் ம ந்தி க்கும் திறம் கூற ற் , மிக்க விைரெவா ெசல் ம்
அம் ெதா க்கும் விற்றிறத்ைத அவர் மறந்தனர் என்பார் "கதழ் ெதாைட மறப்ப"
என் ம், அதற்குக் காரணம் குட் வன் நா காவைல நன்கு ஆற்றிய ம் ேவண் ம்
ெபா ள் இனி விைளந்த ேம ெயன்பார், "இைள யினி தந்" ெதன் ம், "விைள
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ட் றா " என் ம் கூறினார். பைழய ைரகார ம், "மறவர் கதழ் ெதாைட மறப்ப்
இைள யினி தந் என்ற , நின் ரர் ேபாாில்லாைமயால் விைரந் அம்
ெதா த்தைல மறக்கும்ப நா காவைல இனிதாகத் தந்ெதன்றவா" ெறன்பர். இைள,
காவல். ட் றா என்ற
ட் றாதாக என்றவா ; "விைளவில் ட் றாமல் எனத்
திாிக்க" ெவன்பர் பைழய ைரகாரர். இவ்வாற்றால் விைனவயிற் பிாி ம்
ெபா ள்வயிற் பிாி ம் ஆண்மக்கள்பால் இன்ைமயின், மைனவாழ்க்ைகயில்
தனித்தி ந் வ ந் ம் பிாி இலாதாத ன், " லம்பா ைற ள் ெதாழில்"
உளதாயிற் . இதற் ேக வாய அரசாட்சி நலத்ைத யாப் ற ணர்த்தற்ெபா ட் ,
"இைளயினி தந்" ெதன்றதைனேய "நீ ஆற்ற ன்" என் மீட் ம் கூறினார்.
இனி, அவன் காவற் சிறப்ைபக் கட் ைரக்க ற்ற ஆசிாியர், நீர் நலத்ைத விாித்
ேதா மாற்றால் விளக்குகின்றார். மாாிக்கண் உண்ட நீைரக் ேகாைடக்கண் அ வி
வாயிலாக மி ம் வாய்ப்பிைன ைடய குன்றம், அக் ேகாைட நீட எங்கும் ெப வறங்
கூ மிடத் , உயர்ச்சியால் குளிர்ந் பசுந்தைழ ேபார்த் அழகு திகழ விளங்கும்
ெபா விழந்
ல்ெலன் றாத ன், "ேகாைட நீடக் குன்றம் ல்ெலன" என் ம்,
எனேவ, அக்காலத் அ விக ம் நீர் வற்றி வி த ன், "அ வி யற்ற ெப வறற்
காைல ம்" என் ம் கூறினார். பைழய ைரகாரர், ேகாைட நீ ைகயாேல குன்றம்
ல்ெல ம்ப அ வியற்ற காைல ம் எனக் கூட்
ைரக்க ெவன்பர். இக்காலத் ம்
குட் வன் நாட் ல் ேபாியா கைர ரண்ேடா ம் மிக்க நீ ைடயதா ெமன்பார்,
"நிவந் கைர யிழித ம் நனந்தைலப் ேபாியா " என்றார். யாற் நீர் பா ம் பக்கத்ேத
கிடப்ப விைள லத் க்குச் சிறப்பாதல் பற்றி, "சீ ைட வியன் ல" ெமன்றார்.
ேகாைடயி ம் மிக்க நீர் ெப கு ெமன்ற ன், அ பா மிடத் க் ேகாைடயால்
உலர்ந் ெவ த் க் கரம்பாய்க் கிடக்கும் லங்கெளல்லாம் அவ் ெவ ப் நிைறய நீர்
நிரம்பித் ேதக்கும் என்பார், "வி நிலக் கரம்ைப விடரைள நிைறய" என்றார். நீர் இனி
ஏறமாட்டாைமயின் ேவளாண்ைமக்குப் பயன்படா
ல் வைக வளர்ந் விலங்குகள்
ேம மா விடப்பட்ட கரம் நிலத்ைத “வி நிலக் கரம்ைப” என்றார்.
ேவளாண்ைமக்குப் பயன்படாக் கரம்பாயி ம், விலங்குகள் ேமய்தற்குப் பயன்ப தல்
குறிக்கற்பாற் . இதனால், ஏறமாட்டாத ேமட் ப் பாங்காி ம் நீேரறி நிரம் மா
ேகாைடயி ம் ேபாியா நீர் ெப கிப் பா ெமன்ப க த்தாயிற் . "கரம்ைப
விடரைள நிைறய ெவன்ற , ன் நீேரறாத காம்ைப வயல்களில் கமர்வாய் நீர்
நிைறய ெவன்றவா" ெறன்பர் பைழய ைரகாரர்.
ேவேற ெபா வா ாின்ைமயின் குட் வன் நாட்ெடா ேபார் ெசய்தற் ெக ந்த
ேபாலப் ேபாியாற் நீர் வ கிற ெதன்பார், "வாய் பரந் மிகீஇயர்" என்றார். வாய்
பரந் மிகீஇயர் உ ் க் கைர யிழித ம் நனந்தைலப் ேபாியாற் ம ர்நிைறச் ெசந்நீர்
என மாறிக் கூட் க என்பர் பைழயைவைரகாரர். வாய், இடம். யாற் நீர் எவ்வா ம்
பரந் மிகுதல் ேவண் ப் ெப கிற் ெறன்றவாறாம். ெப கி மிக்கு வ ம் ெசம் னல்
ெபா வ குறித் வ ம் மள்ளர்ேபால வ கிற ெதன்பார், "உவைல சூ
த் வ
ம ர்நிைற" ெயன்றார். உவைல, தைழகள். கண்ணி ம் மாைல ம் சூ வ ம் மள்ளர்
ேபால ெவள்ளம் உவைல சூ வந்த ெதன்பதாம்; இளங்ேகாவ கள் இப் ேபாியாற்
நீைரக் கூற ற்றவிடத் , "ேகாங்கம் ேவங்ைக ங்கிணர்க் ெகான்ைற, நாகந் திலக
ந ங்கா ழார, திர் ம் பரப்பி ெனா கு ன ெலாளித் , ம கரஞிமிெறா வண் னம்
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பாட, ெந ேயான் மார்பி லாரம் ேபான் , ெப மைல விலங்கிய ேபாியா " (சிலப். 25:
17-22) என்ப காண்க. இனிப் பைழய ைரகாரர், "உவைல சூ
த் வ ம ர்
நிைற ெயன்ற , தைழகைளச் சூ த் ேதாற்றிவ ம் ெவள்ள ெமன்றவா" ெறன் ம்,
"தன்ைன வயல் ெபா க்குமா காணெவன் ேபார் ேவட் வ வாைரப்ேபா
ெமன் கூறிய இச் சிறப்பாேன இதற்கு உ த் வ ம ர்நிைற ெயன்
ெபயராயிற் " என் ம் கூ வர்.
ம ர் நிைற கலங்கிச் சிவந் ேதான்ற ன்,
நீர்ப் ெப க்ைகச் ெசந்நீர் என் ம்,
அ தா ம் மைடகைள ைடத் க் ெக க்காவண்ணம் மைட யைமத் ச் ெச த் ம்,
கா ற் ேபாக்கி ம் வய ைடப் பரப்பி ம் உழவர் ெசய் ம் சல் மிக்கு நிற்ற ன்,
"ெசந்நீர்ப் சல்" என் ம் அப் ெப க்கின் தண்ைமயால் மைழயின்ைம காரணமாகப்
பிறந்த ெவயில் ெவம்ைம ம் பிற ம் நின் ைடய பரந்த நாட் டத் க் காண்ப தாி
என்ப ேதான்ற, ெசந்நீர்ப் ச லல்ல ெவம்ைம யாி நின் னகன்றைல நாெடன் ம்,
இவ்வாற்றால் ேசரன நா ஏைன நாட்டவர் யாவ ம் நயத்தற்குாிய வளம்
வாய்ந்தி க்கிற ெதன்பார், " தி
ைடத் தம்ம" ெவன் ம் கூறினார்.
இதனால் அவன் நா காத்தற் சிறப் க் கூறியவாறாயிற் .
இ கா ம் கூறிய , மறவர் கதழ் ெதாைட மறப்ப, இைள இனி தந் விைள
ட் றா
லம்பா ைற ள் ெதாழில் நீ ஆற்ற ன், ெப வறற் காைல ம், விடரைள
நிைறய, லம் வாய் பரந் மிகீஇயர் உ த் வ ேபாியாற் ம ர்நிைறச் ெசந்நீர்ப்
சலல்ல நின் அகன்றைல நா ெவம்ைம யாி ; இவ்வைகயால் நின் நா
தி
ைடத் என்பதாம்; இனிப் பைழய ைரகாரர், "ெப வறற் காைல ம் நின்
னகன்றைல நா
லம்பா ைற ட் ெடாழில் நீ ஆற்ற ன் தி
ைடத் எனக்கூட்
விைன
ெசய்க" என்பர்.
இப்பாட்
ற் ம் ேசரன் தன
வாழ்தாயிற் .
----------------------

நா

காக்கும் சிறப்ேப கூறி நிற்ற ன், இ

3.9. ெவண்ைக மகளிர்.
29
அவெலறிந்த லக்ைக வாைழச் ேசர்த்தி
வைளக்ைக மகளிர் வள்ைள ெகாய் ம்
டந்ைத ெநல் ன் விைளவயற் பரந்த
தடந்தா ணாைர யிாிய வயிைரக்
ெகா மீ னார்ைகய மரந்ெதா ங் குழாஅ ன்
ெவண்ைக மகளிர் ெவண்கு ேகாப் ம்
அழியா விழவி னிழியாத் திவவின்
வயிாிய மாக்கள் பண்ணைமத் ெதழீஇ
மன்ற நண்ணி ம குசிைற பா ம்
அதன்கண் ைவப்பி னா ம னளிய
விர ேவ ேகாலெமா கு தி ேவட்ட
மயிர் ைத மாக்கண் க ய கழற

5

10

நா
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அமர்ேகா ேணாிகந் தாெரயில் கடக்கும்
ெப ம்பல் யாைனக் குட் வன்
வரம்பி றாைன பரவா ங்ேக.

15

ைற: வஞ்சித் ைறப் பாடாண் பாட் .
வண்ண ம் க்கும் அ .
ெபயர்: ெவண்ைக மகளிர்
உைர: ேவ விர கூலெமா - ேவ ேவறாக விரவிய பல கூலங்க டன்; கு தி
ேவட்ட மயிர் ைத மாக்கண் - கு திப் ப
ட் ய வட்டமான மயிர்
மைற ம்ப யாகப் ேபார்த்த காிய கண்ணைமந்த ழவான ; க ய கழற ேசணிடத்ேத யி ந் ேகட்டார்க்கு அச்ச ண்டாகுமா
ழங்க; அமர் ேகாள் ேநர்
இகந் - பைகவர் ேபாாில் ேநர்ப தைல யஞ்சா
ன்ேனறிச் ெசன் ; ஆர் எயில்
கடக்கும் ெப ம் பல் யாைனக் குட் வன்- அவர அாிய மதிைலக் கடக்கும் ெபாிய பல
யாைனகைள ைடய குட் வ ைடய; வரம்பில் தாைன பரவா ங்கு எல்ைலயில்லாத தாைனகள் ெசன் பரந்தழிப்பதன் ன்ேன; அவ ெலறிந்த உலக்ைக
வாைழச் ேசர்த்தி - அவ
த்த உலக்ைகைய வாைழ மரத்தில் சார்த்தி விட் ;
வைளக்ைக மகளிர் வள்ைள ெகாய் ம் - வைளயணிந்த இள மகளிர் வள்ைளயின
ைவப் பறிக்கும்; டந்ைத ெநல் ன் விைள வயல் - விைளந் தைலசாய்ந்
கிடக்கும் ெநல் வய டத்ேத; பரந்த தடந்தாள் நாைர இாிய - பரந் நின் ேம ம்
ெபாிய கால்கைள ைடய நாைரகள் அவ் வயல்களினின் ம் நீங்க; அயிைரக்
ெகா மீன் ஆர்ைகய - அயிைரயாகிய ெகா விய மீன்கைள ண்பைவயான ெகாக்கு
த ய கு குகள்; மரந்ெதா ம் குழாஅ ன் - வயல ேக நிற்கும் மரங்கள்ேதா ம்
கூ யி த்தலால்; ெவண்ைக மகளிர் ெவண் கு கு ஒப் ம் - வைள யணியாத மிக்க
இளம் ெபண்கள் ெவள்ளிய சி பறைவகைள ேயாப்பித் திாி ம்; அழியா விழவின் இைடயறாத விழாக்கைள ைடைமயால்; இழியாத் திவவின் வயிாிய மாக்கள்-குறற
மில்லாத திவ யாழிைன ைடய வயிாியர்; பண்ணமத் ெதழீஇ- அவ் வியாைழப்
பண்ெணா ெபா ந்த ெவ ப்பி; மன்றம் நண்ணி-ஊர் மன்றத்ைத யைடந் ; ம கு
சிைற பா ம்- ம குகளின் சிைறக்கண்ேண நின் பா ச் ெசல் ம்; அகன்கண்
ைவப்பின் நா -அகன்ற இடத்ைத ைடய ஊர்கள் ெபா ந்திய நா களா யி ந்தன;
அளிய மன்-இப்ெபா
அைவ அழிந் கண்டார் இரங்கத்தக்க நிைலைய யைடந்தன,
காண் எெநற்கதிைரப் பிைசந்ெத த்த பசிய ெநல்ைலக் குற்றி அவெல ப்ப விைளயா ம்
ப வத் இளமகளிர்க்கு இன் ம் இயல்பாயி த்த ன், அவெலறிந்த லக்ைகைய
விதந்ேதாதினார். ெநல் வயல ேக வாைழகள் நிற்ற ன், அவற்ைறச் சார்ந்தவிடத்தில்
விைளயா ம் மகளிர் அவெலறிந்த லக்ைகைய வாைழமரத்திற் சார்த்திவிட்
வயற்குட் குந் ஆங்கு மலர்ந்தி க்கும் வள்ைளப் ைவப் பறிக்கும் ெசயைல,
"அவெலறிந்த லக்ைக வாைழ ேசர்த்தி, வைளக்ைக மகளிர் வள்ைள ெகாய் ம்"
என்றார். "வைளக்ைக மகளிர்" எனேவ, விைளயா ம் ப வத் இளமகளிர் என்ப
ெபறப்ப ம். ெநன்மணியின் கனத்ைதத் தாங்கமாட்டா தாள் சாய்ந் வைளந்
கிடக்கும் ெநல்ைல, " டந்ைத ெநல்" என்றார். மடம் உைடயாைள மடந்ைத ெயனல்
ேபால. " டந்ைத ெநல் ன் கைழயமல் கழனி" (பதிற். 32) என் பிற ம் கூ தல்
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காண்க. ெநல்விைள ம் வய ல் நீர் இைடயறா நிற்ற ன் பல்வைக மீன்க ம்
வாழ்தல்பற்றி, அவற்ைறக் கவர்ந் ண்ப குறித் நாைர த ய கு குகள் வயல்
ம் பரந் நின் ேம மா தன்ற, "விைளவயற் பரந்த தடந்தாள் நாைர"
ெயன்றார். மகளிர் வள்ைள ெகாய்தற்காக வயற்குட் க்க ம், நாைர யினம் அஞ்சி
நீங்குத ன், "நாைர பிாிய" என் ம், வாய்த்தைலயி ம் வரம் களி ம் நின் அயிைர
த ய மீன்கைள ண் ம் ெகாக்கும் தா ம் உள்ள ம் பிற ம் அ ேக நிற்கும்
ம தி ம் மாவி ம் காஞ்சியி ம் குழீஇயி த்த ன், "அயிைரக் ெகா மீன் ஆர்ைகய
மரந்ெதா ம் குழாஅ ன்" என்றார் கு வ ன் எனற்பால "குழாஅ ன்" என வந்த .
ஏைனய அன்னங்க ம் நீர்க்ேகாழிக மாகியவற்ைற வைளயணி ம் ப வத்தரல்லாத
மிக்க இைளய மகளிர் ரத்தி ேயாப் வ ெரன்பார், "ெவண்ைக மகளிர் ெவண்கு
ேகாப் ம்" என்றார். ெகாய் ெமன் ம் ெபயெரச்சம் வயெலன் ம் ெபயர்ெகாண்ட .
ெவண்கு ேகாப் ம் நா , ம கு சிைறபா ம் நா என இைய ம். ெவண்ைக, வைள
யணியாத ைக; ெவறிதாய இடத்ைத ெவளில் என்ப ேபால, வைள யணியாத
ெவ ங்ைக ெவண்ைக ெயனப்பட்ட . ெவறிதாய இள மகளிாின் ெமன்ைகைய
"ெவண்ைக" ெயன் ம், அதைன ைடய சி மகளிைர "ெவண்ைக மகளிர்" என் ம்
சிறப்பித்ததனால், இப் பாட் ெவண்ைக மகளிர் எனப் ெபயர் ெப வதாயிற் .
பைழய ைரகாரர், ெவண்ைக ெயன்றதற்கு, "ெவண் சங் கணிந்த ைக ெயன்பா
ளர்" ; இனி, அ ைக தலாகிய ெதாழில் ெசய்யாத ைக ெயன்பா
ளர்"
என் ம்," டந்ைத ெநல் ெலன்ற கதிர்க் கனத்தாேல வைளந்
டமான ெநல்
ெலன்றவா ; டந்ைத ெயன்ப ெபயர்த்திாிெசால்; இனிப் பழ வழக்ெகன்ப
ெமான் " என் ம் கூ வர்.
நாேடா ம் மண விழா ம் பிறவிழா ம் இைடயறவின்றி நிகழ்தலால், "அழியா விழ"
ெவன்றார். திவைவ ைடய யாழ் திவ எனப்பட்ட ; ஆகுெபயர். பைழய ைரகார ம்
இவ்வாேற கூ வர். யாழிற்கு இழி ெசயற்பாட்
ம் இைச நயத்தி ம்
குற்ற ைடைம யாத ன், குற்றமில்லாத யாைழ "இழியாத் திவ " என்றார். விழாக்
காலத் வழங்கப்ப ம் ேசாற்ைற நச்சி வயிாியர் கூட்டம் நிைறந்தி க்குமா ேதான்ற,
விழாவிைன விதந் வயிாிய மாக்களின் உண்ைமைய ெய த்ேதாதினார். "ேப ர்ச்,
சா கழி வழிநாள் ேசா நைச றா , ேவ
ல ன்னிய விரகறி ெபா ந" (ெபா ந.
1-3) என டத் தாமக் கண்ணியார் ெமாழிவதனால் இவ் ண்ைம ணியப்ப ம்.
இவர்கள், மன்றம் குந் யாைழப் பண்ணைமத் இைசைய ெய ப்பி, ம குகளின்
சிைறயிடத்ேத நின் பா த ன், "பண்ணைமத்ெதழீஇ, மன்றம் நண்ணி ம குசிைற
பா ம்" என்றார்.
நல்ல பரப் ம் ெசறிந்த ர்க
ைடய நாடாதல் ேதான்ற, "அகன்கண் ைவப்பின்
நா " என்றார். ைவப் , ஊர். அச் சிறப்பழிந் , காண்ேபா ள்ளத்ேத இரக்கம்
ேதான்றத்தக்க பாழ்நிைல ெயய்திற் ெறன்ப பட நிற்ற ன், மன் ஒழியிைச.
பலேவ கூலங்கைளக் ெகாண்
ரசிற்குக் கு திப் ப
ட் வழிபட் ப் ேபார்
ழக்கம் ெசய்வ மரபாதலால், விர ேவ கூலெமா கு தி ேவட்ட மாக்கண்"
என்றார். கண்ைண ைடய ரசு "கண்" ெணனப்பட்ட . ெகால்ேலற் ாிைவயின்
மயிர் சீவா அகத்ேத அம் மயிர் மைற ம்ப யாகப் ேபார்த்த ரசு என்றற்கு, "மயிர்
ைத மாக்கண்" என்றார். ரசின் ழக்கம், ேகட்கும் பைகவர் உள்ளத்ேத அச்சம்
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பயந் , பணிந் திைற பகராதவழிக் ெகான் குவிப்ேபென ம் ேவந்தன குறிப்ைப
ெவளிப்ப த்த ன், "க ய கழற" என்றார். இவ்வா கழற ம் ேகளா ேபார் ேந ம்
பைகவர் ெசய் ம் ேபாாிைனப் ெபா ள் ெசய்யா எளிதில் மைலந் அவர்தம் காவல்
மிக்க அரைணக் ைகப்பற்ற ன், "அமர்ேகாள் ேநாிகந் ஆெரயில் கடக்கும்" என் ம்,
அவ்வா ைகப்பற் ம் குட் வன தாைனப் ெப ைமைய, "ெப ம்பல் யாைனக்
குட் வன் வரம்பில் தாைன" ெயன் ம் கூறினார். எனேவ, பைகவர் தாைன
வரம் ைடய ெதன் ம், அ ேவ அப்பைகவரழி க்கு ஏ வாயிற் ெறன் ம்
உணர்த்தியவாறாம். பரந் ெசன் பைகவைர ெவன் அவர்தம் வளம் சிறந்த
நாட்ைட யழித்த ெதன்பார், "பரவா ங்" ெகன் ம், பரவியபின், அந்நா அழி ற் க்
கிடக்கும் நிைலையக் கூற நிைனக்கின், உள்ளத்ேத அந்நாட்ட தழி அளிையப்
பிறப்பித் ச் ெசால்ெலழாவா ெசய்த ன், "அளியமன்" என் ம் கூறினார்.
இ கா ம் கூறிய , வைளக்ைக மகளிர் அவெலறிந்த உலக்ைகைய வாைழயிற்
ேசர்த்தி, வள்ைளப் ைவக் ெகாய் ம் ெநல்வயற்கண், பரந் ேம ம் நாைர யிாிய,
ெகா மீ னார்ைகய மரந்ெதா ம் குழாஅ ன், ெவண்ைக மகளிர் ெவண்கு
ேகாப் வ ம், வயிாிய மாக்கள் பண்ணைமத் ெதழீஇ மன்றம் நண்ணி ம கு சிைற
பா வ மாகிய அகன்கண் ைவப்பின் நா களாய் இ ந்தன, மாக்கண் க ய கழற,
ஆெரயில் கடக்கும் குட் வன் தாைன பரவா ங்கு; இப்ேபா அளிய மன் என்பதாம்.
இனிப் பைழய ைரகாரர், குட் வன் வரம்பில் தாைன பரந்த இப்ெபா
அழிந்
கிடக்கின்ற இந் நா கள், குட் வன் வரம்பில் தாைன பரவா ங்கு டந்ைத ெநல் ன்
விைளவயற் பரந்த நாைரயிாிய, ெவண்ைக மகளிர் ெவண்கு ேகாப் தைல ைடய
வாய், அழியாத விழவிைன ம், இழியாத திவவிைன
ைடயவாய், வயிாிய மாக்கள்
எழீஇ, மன்றம் நண்ணி ம கு சிைற பா ம், இப்ெபற்றிப்பட்ட சிறப்ைப ைடய
அகன்கண் ைவப்பின் நா இப் ெபற்றிெயல்லா மிழந் கண்டார்க்கு
அளித்தைல ைடய என விைன
ெசய்க" என்பர்.
இதனால் குட் வன

ெவன்றிச் சிறப் கூறியவாறாயிற் .

வரம்பில் தாைன பரவா ங்ெகன எ த் ச் ெசலவிைன ேம ட் க்
கூறினைமயால், இப்பாட் வஞ்சித் ைறப் பாடாணாயிற் .
--------3.10. கன்ற வாயம்
30
மணிக்கலத் தன்ன மாயிதழ் ெநய்தற்
பாசைடப் பனிக்கழி ைழஇப் ன்ைன
வா ணர்ப் ப சிைனக் கு கிைற ெகாள் ம்
அல்கு கான ேலாங்குமண லைடகைர
தாழ ம் மைலந்த ணாிவைள ஞரல
இலங்குநீர் த்தெமா வார் கி ெர க்கும்
தண்கடற் படப்ைப ெமன்பா லன ம்
காந்தளங் கண்ணிக் ெகாைலவில் ேவட் வர்
ெசங்ேகாட் டாமா
ெனா காட்ட
மத ைட ேவழத் ெவண்ேகா ெகாண்

5

10
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ெபான் ைட நியமத் ப் பிழிெநாைட ெகா க்கும்
குன் தைல மணந்த ன் ல ைவப் ம்
கால மன்றி ங் க ம்ப த் ெதாழியா
தாிகா லவித் ப் பல விழவிற்
ேறம்பாய் ம த தல்படக் ெகான்
ெவண்டைலச் ெசம் னல் பரந் வாய் மிகுக்கும்
பலசூழ் பதப்பர் பாியெவள் ளத் ச்
சிைறெகாள் ச ற் கன்ற வாயம்
ழவிமிழ்
ர் விழ க்கா
உப் ெபய ம்
ெச ம்பல் ைவப்பிற் பழனப் பா ம்
ஏன ழவர் வரகுமீ திட்ட
கான்மிகு குளவிய வன் ேச ாி க்ைக
ெமன்றிைன வைண ைற ைற பகுக்கும்
ன் லந் தழீஇய றவணி ைவப் ம்
பல் ஞ் ெசம்மற் கா பய மாறி
அரக்கத் தன்ன ண்மணற் ேகா ெகாண்
ெடாண் தன் மகளிர் கழெலா ம கும்
விண் யர்ந் ேதாங்கிய கடற்ற ம் பிற ம்
பைணெக ேவந்த ம் ேவளி ெமான் ெமாழிந்
கடல ங் காட்ட மரண்வ யார் ந ங்க
ரண்மிகு க ங்குரல் விசும்பைட பதிரக்
க ஞ்சினங் கடாஅய் ழங்கு மந்திரத்
த ந்திறன் மரபிற் கட ட் ேபணியர்
உயர்ந்ேதா ேனந்திய வ ம்ெபறற் பிண்டம்
க ங்கட் ேபய்மகள் ைக ைட உ ந ங்க
ெநய்த்ேதார் உய நிைறமகி ழி ம்ப
எ ம்
சா வி ம்
மரபிற்
க ங்கட் காக்ைகெயா ப ந்தி ந் தார
ஓடாப் ட்ைக ெயாண்ெபாறிக் கழற்காற்
ெப ஞ்சமந் தைதந்த ெச ப் கன் மறவர்
உ
நில னதிர்க்குங் குரெலா ெகாைள ணர்ந்
ெப ஞ்ேசா குத்தற் ெகறி ம்
க ஞ்சின ேவந்ேதநின் றழங்குகுரன் ரேச.
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ைற: ெப ஞ்ேசாற் நிைல.
வண்ண ம் க்கும் அ .
ெபயர்: கன்ற வாயம்.
1-8. இணர்தைத......................பாலன ம்
உைர: இணர் தைத ஞாழல் கைர ெக ெப ந் ைற ங்ெகாத் க்கள்
ெகாய்யப்பட் ச் சிதறிக் கிடக்கும் ஞாழல்கள் நின்ற கைர ெபா ந்திய ெபாிய
நீர்த் ைற யாகிய; மா இதழ் ெநய்தல் - காிய இதழ்கைள ைடய ெநய்த ன்; பாசைட
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மணிக்கலததன்ன பனிக் கழி - பசிய இைலகள் நிைறந்த நீலமணியாற் ெசய்த
கலம்ேபான்ற குளிர்ந்த கழிக்கண்; ைழஇ – மீன் ேவட்ட மா ; ன்ைன வா ணர்ப்
ப சிைன - ன்ைனயின் வா ய இணர் ெசறிந்த கிைளகளிடத்ேத; கு கு இைற
ெகாள் ம்- மீ ண் கு குகள் தங்கும்; அல்கு கானல் ஒங்கு மணல் அைடகைரமக்கள் ெசன் தங்குதற்குாிய கானற்ேசாைலயின் உயர்ந்த மணலைடந்த கைரயில்;
தாழ் அ ம் மைலந்த ணாி வைள ஞரல- தாழ்ந்தி க்கும் அ ம்பங் ெகா ைய
யைலத்த திைரயால் ஒ க்கப்பட்ட சங்கு கிடந் ெதா க்க; இலங்கு நீர் த்தெமா வார்
கிர் எ க்கும்-விளங்குகின்ற கடல் த் டேன நீண்ட பவளக் ெகா கைள அங்கு
வாழ்ேவார் எ த் க் ெகாள் ம்; தண் கடற் படப்ைப ெமன்பா லன ம்-குளிர்ந்த
கடற்பாங்கான ெநய்தல் நில ம் எ- .
ஞாழற் க்கைள வைள யணிந்த மகளிர் வி ப்பத்ேதா ெகாய் தணிந் ெகாள்ப
வாத ன், இணர் ெகாய்யப்பட் ச் சிைத ற் த் ேதான் வ பற்றி, " இணர் தைத
ஞாழல்" என்றார். மகளிர் கூ விைளயாட்டய ம் ெப ைம ைடைம ேதான்ற,
"ெப ந் ைற" ெயன் ம், அதன் கைரக்கண்ேண ஞாழல் நிற்குமா விளங்க, " ஞாழல்
கைரெக ெப ந் ைற" ெயன் ம் கூறினார். ெப ந் ைறயாகிய பனிக்கழிெயன
இைய ம். ெநய்தற் நீலமணி ேபால்வதாக ன், அ நிைறந்த பனிக்கழிைய
"மணிக்கலத் தன்ன ெநய்தற் பாசைடப் பனிக்கழி" ெயன்றார். பைழய ைரகார ம்,
"மணிக்கலெமன்ற நீல மணியாேல ெசய்த பாத்திர" ெமன் ம், "மணிக்கலத் தன்ன
கழி ெயனக் கூட் , ெநய்தற் வின் க ைமயா ம், அதன் பாசைடக் க ைமயா ம்
மணிக் கலம் ேபான்ற கழிெயன ைரக்க" ெவன் கூ வர்.
கழியிடத்ேத மீன் ேத
ண் பசி தீர்ந்த கு குகள்
ந் தளி ம் ெசறிந் குளிர்ந்த
நிழல் பரப்பி நிற்கும் ன்ைனக் கிைளயில் தங்கி யினிதி க்கு ெமன்பார் " பனிக்கழி
ைழஇப் ன்ைன வா ணர்ப் ப சிைனக் கு கிைற ெகாள் ம்" என் ம், ஏைன
மா ம் மக்க ம் இனி தங்குதற்கும் இஃ இனிய இடமாம் என்பார், "அல்கு
கானல்" என் ம் சுட் னார். இதனாற் பயன், இந்நிலத் வாழ்வார் தம் யற்சி
ப
றா ேவண் வன ெபற் இனிதி க்குமா ெதாி*ப்பதாவ .
கடற் கானற்ேசாைல, ஓங்கு மணலைட கைரக்கண் உள ெதன்ப விளங்க, "கானல்
ஓங்கு மணலைட கைர" ெயனப்பட்ட . அக் கைரயிடத்ேத தாழ வளர்ந்தி க்கும்
அ ம்பிைன யைலத் வ ம் திைரகள் கடலகத் தி ந் வைளகைளக் ெகாணர்ந்
ெதறித ன், அவற்றின் ழக்க ம் கான டத்ேத ளதாயிற்ெறன்பார், "தாழ ம்
மைலந்த ணாிவைளஞரல" ெவன்றார். தன வர கண் தாழ்ந்த அ ம்பிைன
மைலந்த திைரயாத ன், தன்னகத்ேத வாழ்ந்த சங்கு அலற கைரயிடத்ேத அதைன
எறிவதாயிற் ெறன ஒ நயந் ேதான் மா காண்க. "கான ெலன்ற தன்னிடத்
வந் இைர ெகாள் தற்குக் கு கு தங்கி வா ம் கான" ெலன் ம், " ணாி வைள ஞரல
ெவன்ற , கடல் ெகாண் வந்த சங்கு திைரயிேல வண்ட வ த்தத்தாேல ஈ ைகக்கு
ெமய் வ ந்திக் கதற வன்றவா" ெறன் ம் பைழய ைரகாரர் கூ வர். வைள யலறக்
ேகட் ஓ ப்ேபாந் அதன் த்ைத ெய ப்பவர் அவ் வைள டேன ெயறியப்ப ம்
பவளத்ைத ம் எ த் க்ெகாள்வ ெரன்பார், "இலங்குநீர் த்தெமா வார் கி
ெர க்கும்" என்றார். த்ெத க்க வந்தவர், அதேனா பவள ம் எளிதிற் ெகாள்வெரன
இதனால் கடல் வளம் கூறியவா . எ ப்பார விைன, இடத்தின்ேமனின்ற ; இனி,
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எ க்குெமன்ப ெசயப்ப விைனப் ெபா ளெதனி ம் அைம ம். பைழய ைரகாரர்
" த்தெமா வார் கி ெர க்கு ெமன்ற , கைர நின் ேறாாில் வைளநரவக் ேகட்டார்
அம் த்ெத க்க ெவன் வந்
த்ைத யன்றி அதேனா பவளத்ைத ம் எ க்கும்
என்றவா" ெறன்பர். குறிஞ்சி ல்ைலகைள வன்பா ெலன் ம், ம த ெநய்தல்கைள
ெமன்பா ெலன் ம் வழங்குப வாத ன், இந் ெநய்தற்பகுதிைய "தண்கடற் படப்ைப
ெமன் பாலன" என்றார். இ ெநய்தல் கூறிற் .
9-13. காந்தளங்...............ைவப் ம்.
உைர: காந்தளங் கண்ணிக் ெகாைல வில் ேவட் வர் - காந்தட் வால்
ெதா க்கப்பட்ட கண்ணியிைன ம் ெகாைல ாி ம் வில் ைன
ைடய ேவட் வர்
ெகாணர்ந்த; ெசங்ேகாட் ஆமான் ஊேனா - ெசவ்விய ெகாம்பிைன ைடய ஆ
மாவின் இைறச்சி டேன; காட்ட மத ைட ேவழத் ெவண்ேகா ெகாண் காட் டத் வாழ்வனவாகிய வ
ைடய களிற்றி யாைனயின் ேகாட்ைடப்
ெபற் க்ெகாண் ; பிழி ெநாைட ெகா க்கும் - அவற்றின் விைலக் கீடாக வ த்த
கள்ைளக் ெகா க்கும்; ெபான் ைட நியமத் - ெபான்ைன ைடய கைடத்ெத
வைமந்த; குன் தைல மணந்த ன் ல ைவப் ம் - குன் கள் ெந ங்கி ள்ள
ன் லமாகிய நிலப்பகுதியி ள்ள ர்க ம் எ- .
இப் ன் ல ைவப் க் குறிஞ்சிையச் சார்ந் கிடத்தலா ம், க்கள் வந்த நிலத்தின்
பயத்த வாதலா ம் "காந்தளங் கண்ணி" கூறப்பட்ட . இனி, குறவராத ன், அவர்க்
ேகற்ப இதைனக் கூறினா ெரனி மாம். ேவட் வர் தாம் ேவட்டமா ய ஆமானின்
ஊ ம் ேவழத்தின் ெவண் ேகா ம் ெகாணர்ந்தைமயின் அவற்ைறச் ேசரக் கூறினார்.
ேவட்டத்தின் அ ைமப்பா ேதான்ற, "ெசங்ேகாட் டாமா" ெனன் ம், "மத ைட
ேவழ" ெமன் ம் சிறப்பித்தார். ஊனின் சுைவ ம் ெவண் ேகாட் ன் வன்ைம ம்
ேதான்ற இவ்வா கூறின ெரன்பா
ளர்.
இனி, இப் ன் ல ைவப்பின் ெசல்வச்சிறப் க் கூ வார், இங்ேக ள்ள
கைடத்ெத ைவப் "ெபான் ைட நியமம்" என் ம், இங்குள்ளார் ேவட் வர்க்குப்
ெபான்ைனத் தந் அவர் ெகாண ம் ஊ ம் ேவழ ெவண் ேகா ம் ெப தேல யன்றி,
அவ் ேவட் வர் வி ம் ம் ேதறைல விைலப்ெபா ளாகத் த கின்றன ெரன்றற்கு,
"ெபான் ைட நியமத் ப் பிழி ெகாைட ெகா க்கும்" என்றார். "ெபான் ைட நியம"
ெமன்ற , ெபான்ைனக் ெகா த் ேவண் வன ெப ந் திறம் சுட் நிற்கிற ;
உயிர்க்ெகாைல ாி ம் ேவட் வ ராத ன், ெப தற்காிய ெபான் ைடய நியமம்
க்கும் ெபான்ைனப் ெபறா வ த்த கள்ளிைனேய வி ம் வா ராயினர் என அவர
ெசயற் ன்ைமைய ணர்த்தியவாறாகக் ேகாட ெமான் . இ
ல்ைல ம்
குறிஞ்சி ம் சார்ந்த ன் ல ைவப்பின்இயல் கூறிற் . ன் ல ைவப்பில் வாழ்வார்
விைன அவ் ைவப்பின்ேமனின்ற .
14-21. காலமன்றி ம்................பழனப்பா

ம்.

உைர: ேதம்பாய் ம தம் தல் படக் ெகான் - ேதன் பா ம் ம த மரத்ைத
அ ேயாேட சாய்த் ; ெவண்டைலச் ெசம் னல் பரந் - ெவள்ளிய ைர சுமந் வ ம்
சிவந்த
ெவள்ளம் பரந் வர; மிகுக்கும் வாய் பல சூழ் பதப்பர் – அ மிக்கு வ ம்
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இடங்களில் அைணயாக இடப்ப ம் பல ைவக்ேகாற் ாிகள் சூழக் கட் ய மணற்
காிைசகள்; பாிய - கைரந் ெகட, ெவள்ளத் ச் சிைற ெகாள் ச ற் கன்ற ஆயம் அவ் ெவள்ளத்ைத அைணயிட் த் த ப்பார் ெசய் ம் ஆரவாரத்தில் வி ப் ற்ற மக்கட்
கூட்டம்; ழ இமிழ்
ர் விழ க் கா
உப் ெபய ம் - ழ
ழங்கும்
பைழதாகிய ாிடத் நிக ம் தி விழாக் கண் மீண் ெசல் ம்; ெச ம் பல்
ைவப்பின் - ெச ைமயான பலவாகிய ஊர்கைள ம்; கால மன்றி ம - காலமல்லாத
காலத் ம்; க ம்ப த் ஒழியா அாி கால் அவித் - விைளந்
திர்ந்த க ம்பிைன
ய த்திக்ெகாள்வேதா ெடாழியா அதன் அாி காைல ம் அகழ்ந் சிைதத் ; பல
விழவின் - அவ்விடத்ேத மல ம் பல்வைகப் க்கைளக்ெகாண் எ க்கும் விழா
விைன
ைடய; பழனப் பா ம் - ம த நிலப் பகுதி ம் எபல விழவிைன ம், ெச ம் பல் ைவப்பிைன
ைடய பழனப் பா ம் என
இைய ம். பைழய ைரகாரர், "பல விழவிைன ைடய ைவப் எனக் கூட் க"
ெவன்பர்.
"நீர் வளம் இைடயறாைமயின், காலமல்லாத காலத் ம் க ம்
ற்றி விைளவ ம்
அ க்கப்ப வ ம் உண்ெடன்பார், "காலமன்றி ம் க ம் ப த் ெதாழியா " என்றார்.
க ம்ப த்த அாி கா ம் விைளந்
ற் த னா ம், க ம்பின் பாத்தியில் பல்வைகப்
க்கள் மலர்த னா ம், அப் க்களின் பன்ைம மிகுவ குறித் , அாி காைல ற்ற ம்
சிைதத்தன ெரன்பார், "அாிகா லவித் " என்றார். அவித் என் ம்
விைனெயச்சத்ைதப் பல க்ெகாண்ெட க்கும் விழ ன் எனத் ெதாக்கு நிற்கும்
எ க்கும் என் ம் விைனெயா
க்க. க ம்பின் பாத்தியிற் பல்வைகப் க்க ம்
மல ெமன்பைத, "வயேல ெநல் ன் ேவ நீ ய க ம்பின், பாத்திப் பன்மலர்ப்
த்த ம் பின் " ( றம் 386) என் பிற ம் கூ தலாலறிக. பல்வைகப்
க்கைளக்ெகாண்ெட க்கும் விழா இந்திர விழா ெவன வறிக. "இந்திர விழவிற் வி
னன்ன" (ஐங். 62) எனச் சான்ேறார் கூ தல் காண்க. இவ் விழா ெமன் லத்தவர்க்
குாிய .
நிரம்பப் த் த் ேதன் ெசாாிய நின்ற ம த மரம் என்பார், "ேதம் பாய் ம த"
ெமன் ம், வந்த ெவள்ளம் அதைன அ ேயாேட சாய்த் க் ெக த்த ெதன்றற்கு
" தல்படக் ெகான் " என் ம் கூறினார்.
ப் னல் ெசந்நிறங் ெகாண்
ைரத்
வ மாத ன், அவ்வியல் ேதான்ற, "ெவண்டைலச் ெசம் னல்" என்றார். பரந் ெதன்
ழி வர என ஒ ெசால் வ விக்க. பைழய ைரகாரர் " னல் பரந் ெதன்றதைனப்
பரக்க ெவனத் திாிக்க" ெவன்பர். வாய் மிகுக்கும் என்பதைன மிகுக்கும் வாய் என
மா க. நீர்ப்ெப க்கின் ேவகத்தால் ஆழமாக அ க்கப்பட்ட இடங்களில் அப்
ெப க்ைகத் த த் அைணயி வார் ைவக்ேகாற் பிாிகைளக்ெகாண்
மணற்ேகாட்ைட யைமத் அைணயாக நி த் ப வாத ன், அவற்ைறப் "பல சூழ்
பதப்பர்" என்றார். பைழய ைரகார ம் "பலசூழ் பதப்ப ெரன்ற , பல பிாியா ம்
சூழப்பட்ட மணற்ேகாட்ைட ெயன்றவா" ெறன்பர். இக் ேகாட்ைடையக் காிைச
ெயன்ற ம் வழக்கு. இம் மணற் காிைசகைள ம் இச் ெசம் னல் கைரத் ெதாழித்த ன்
மக்கட் கூட்டம் ேபராரவாரத் டன் மிக யர ம் திண்ைம ம் அைமந்த அைணெசய்
தைமத் நீைரத் த த் ெவன்றி கண்ட இன்பத்தால் அதைன ேம ம் வி ம்பிப்
பலராய்க் கூ அைணைய மிதித் வன்ைம ெசய் மகி ம் நலம் இனி விளங்க
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"சிைறெகாள் ச ற் கன்ற ஆயம்" என்றார். ெப ம்பைட திரண் வ ம் பைகவர்
தாைனப் ெப க்ைக எதி ன்றி நின் த த் ப் பற்றிச் சிைற ெசய் ெவன்றி ெபற்
மகி ம் தாைன ரர் கூட்டம் ேம ம் அச் ெசயைலேய வி ம் தல் ேபால, நீர்ப்
ெப க்ைகச் சிைற ெசய் ம் மக்கட் கூட்டத்ைதச் சிறப்பித் க் கூறிய நயத்தால் இப்
பாட் ற்குப் கன்ற வாயம் என்ப ெபயராயிற் . பைழய ைரகாரர், " கன்ற ஆய
ெமன்ற , ன் மணலைணக்கு நில்லாத ெப ெவள்ளத்திைன அைணெசய்
த்த
வி ப்பத்ைத ைடய ஆய ெமன்றவா" ெறன் ம், "இச் சிறப் ப்பற்றி இதற்குப் கன்ற
வாயெமன் ெபயராயிற்" ெறன் ம் கூ வர்.
ெவண்டைலச் ெசம் னைல அைண நி விச் சிைற ெசய் மகிழ்ந்த மக்கட் கூட்டம்,
நாட் ன்
ர்க்கண் நிக ம் தி விழா க்குச் ெசன் அதைனக் கண் தி ம் ங்கால்,
ர்க் காட்சி ம் தி விழாச் சிறப் ம் ேபசிக்ெகாண் ஆரவாரத்ேதா ெபயர்த ன்,
அதைன ம் இதேனா ையத் ,
ர் விழ க் கா
உப் ெபய ம் " என்றார்.
ர்
என்ப ெபாிய ர்; ைவப் , சீ ர்கள். சீ ரவர் ேப ர்களில் நிக ம் விழாக் காணச்
ெசல்வ மர .
22-5. ஏன

ழவர்................ைவப் ம்

உைர: ஏனல் உழவர் - திைனக் ெகால்ைலைய
பயிர் ெசய் ம் குன்றவர்; வரகு
மீதிட்ட - வரகின ைவக்ேகாைல ேமேல ேவயப்பட்ட; கான்மிகு குளவிய அன் ேசர்
இ க்ைக மணமிக்க காட் மல் ைக வள ம் அன் ெபா ந்திய மைனகளில்;
ெமன்றிைன வைண ைற ைற பகுக்கும் - ெமல் ய திைனமாைவ வ ம்
வி ந்தினர்க்கு ைற ைறயாக அளித் ண் ம்; ன் லம் தழீஇய றவணி
ைவப் ம்- ன்ெசய் நிலங்கைளத் த விக் கிடக்கும் ல்ைல நிலத்ைத
யணித்தாக ைடய குறிஞ்சிப் பகுதி ம் எ- .
ம த நிலத் ழவர்க்கு ெநல்ேபாலக் குறிஞ்சி நிலத்தவர்க்குத்திைனேய
சிறந்ததாக ன், அவர்கைள "ஏன ழவர்" என் ம், அவர் இ க்கும்
கட்கு வரகின்
ைவக்ேகாைலக் கூைரயாக ேவய்வ ம், மைனகளில் காட் மல் ைக வளர்ப்ப ம்
இயல்பாத ன், "வரகு மீதிட்ட கான்மிகு குளவிய இ க்ைக" ெயன் ம் கூறினார். கான்,
மணம். வில் ம் அம் ம் ெகாண் விலங்குகைள ேவட்ைடயா ம் வன்கண்ைம
ைடயாராயி ம், குன்றவ ைடய மைனகளில் அன் ம் அற ம் குன்றா
ெபா ந்தியி க்கும் திறத்ைத, "அன் ேசர் இ க்ைக" ெயன்றார். இனி, இதைன
வன் ேசர் இ க்ைக ெயன் ெகாள்ளின், குன்றில் வா ம் விலங்குகளா ம்
பிறவற்றா ம் சிைத றாத வன்ைம ெபா ந்திய இ க்ைக ெயன் ெகாள்க. திைன
வைண-திைனமா; இ தன்ைன ண்டாைர ேவெற
ம் உண்ண வி ம்பாதவா
பண் ம் சுைவ ம் க ப் க் கட் ையப் ெபா ெசய் ெகாழித்ெத த்த ண்ணிய ழி
ேபா ம் ேதாற்ற ம் உைடய ெதன்பார், "விைசயங் ெகாழித்த ழியன்ன, உண் நர்த்
த த்த ண்ணி
வைண" (மைலப . 444-5) என் சான்ேறார் கூ தல்காண்க. என
ழவர் தம் அன் ேசர் இ க்ைகக் கண்ணி ந் ஆற் ம் மைனயறம் கூ வார், வ ம்
வி ந்தினர்க்கு அவர் தகுதி யறிந்
ைற பிறழாமல் திைனமாைவப் பகுத் ண்பர்
என்றற்கு," ெமன்றிைன வைண ைற ைற பகுக்கும்" என்றார். ன் லம், ன்ெசய்.
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ற ,
குறித்

ல்ைலக்கா . ைவப்ெபன்ற , ஈண் ைவப் க்கைள ைடய நிலப்பகுதி
நின்ற . இ குறிஞ்சியின் இயல் கூறிற் .

26-29. பல் ஞ்................பிற ம்.
உைர: பல் ஞ் ெசம்மற் கா -பல்வைகப் க்க ம் உதி்ர்ந் வா க்
கிடத்தைல ைடய கா கள்; பயம் மாறி-பயன்ப ம் தன்ைம திாிந் ; அரக்கத்தன்ன
ண்மணற் ேகா ெகாண் -ெசவ்வரக்குப் ேபான்ற ண்ணிய மணல் ெபா ந்திய
மட்குன் கைளக் ெகாண் ; ஒண் தல் மகளிர் கழெலா ம கும்-ஒள்ளிய
தைல ைடய மகளிர் கா ற் ெச ப்பணிந் திாி ம்; விண் யர்ந் ேதாங்கிய
கடற்ற ம் பிற ம்-வா ற ேவாங்கிய மரங்கள் ெசறிந்த கா ம் கா சார்ந்த பகுதி ம்
எகா பயமாறி, அரக்கத் தன்ன ேகா ெகாண் , மகளிர் திாி ம் கடற்ற என் ம்,
விண் யர்ந் ேதாங்கிய கடற்ற என் ம் இைய ம். ல்ைலக் கா கள் தைழ ம்
ம்
உதிர்ந் ெவ நிலேம ேதான்ற நிற்கும் காட்சிைய, "கா பய மாறி" ெயன்றார். தைழ
த யனவின்றி நிற்கும் ேகா ம் அரக்குப்ேபாற் சிவந்
ண்மணல் பரந்
ேதான் த ன், அரக்கத் தன்ன ண்மணற் ேகா ெகாண் " என் ம், அந்நிலத்ேத
இயங்கும் மகளிர் கா ற் ெச ப்பணிந் இ ப்பைத இன் ம் காணலாமாத ன்,
"மகளிர் கழெலா ம கும்" என் ம் கூறினார். கழல், ஈண் ச் ெச ப் . "கழ ற்
ெசந்தாமைர ய கள் ல் " (சீவக 1648) என் ழிக் கழல் என்றதற்கு, நச்சினார்க்கினியர்
ெச ப்ெபனப் ெபா ள் கூறியி ப்ப காண்க. இனிக் கழெலன்ற , கழற்சிக்காய்
என் ம் கூ ப. இனிப் பைழய ைரகாரர், மணற்ேகா ெகாண்ெடன்ற ,
மணற்ேகாட்ைடக் கழலா தற் கிடமாகக்ெகாண் ெடன்றவாெறன் ம், இனிக்
கழெலன்றதைனக் கழைல ைடய தைலமகன் காலாக்கி அக் காெலா தைலமகளிர்
ணர்ந் உடன்ேபா ெமன்பா
ளெரன் ம் கூ வர். விண் யர்ந் ேதாங்கிய
கடெறன்ற , வானளாவ யர்ந்த மரங்கள் ெசறிந்த காட்ைட ணர்த்திநின்ற .
காட் ன் பயமாறிய பகுதி ம் பயம் ெபா ந்திய பகுதி ம், அக்கா சார்ந்த
பகுதி மாகிய ல்ைலப் ற
ற் ம் அகப்பட "கடற்ற ம் பிற ம்" என்றார். "பிற
ெமன்ற அவ்வா ெறா நிலமாகச் ெசால்லப்படாத பல நிலப் பண்
ைடய
இடங்க ெமன்றவா" ெறன் பைழய ைரகாரர் கூ வர். இ கா ம் கூறிய
நிலப்பகுதிகளி ெலல்லாம் அங்கு வாழ்ேவார் விைனைய அவற்றின்ேமேலற்றிக்
கூறியதற்குப் பைழய ைரகாரர், " ன் எண்ணி நின்ற நிலங்கெளல்லாம்
ஆகுெபயரான் அந்நிலத் வாழ்வார் ேமலனவாகக் ெகாள்க" என் கூ கின்றார்.
30-39.பைணெக .............ப ந்தி ந்தார.
உைர: பைண ெக ேவந்த ம் ேவளி ம் - ரசிைன ைடய
ைடய ேவந்த ம்
கு நில மன்ன ம்; ஒன் ெமாழிந் - தம் ட்கூ ஒ காாியேம ெசய்வதாகத்
ணிந் ; கடல ம் காட்ட ம் அரண் வ யார் ந ங்க - கட டத் ம் காட் டத்
த மாகிய அரண்கைளக் ெகாண் ம் வ யிலராய் ந க்க ெமய் மா ; ரண்மிகு
க ங்குரல் விசும் அைட அதிர - மா பா மிக்க ேபாாிைனப் லப்ப த் ம்
ரசின க ய ழக்கமான ெசன் விசும்பக ெமல்லாம் எதிெரா த்
ழங்க;
க ஞ் சினம் கடாஅய் - மறவர்பால் மிக்க சினத்ைத ெய ப்பி; ழங்கும் மந்திரத் .
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ழங்குகின்ற மந்திர ெவா யால்; அ ந் திறல் மரபின் கட ட் ேபணியர் - அாிய திறல்
பைடத்த ைறைம யிைன ைடய ரசுைற கட ைள வழிப வானாய்; உயர்ந்ேதான்
ஏந்திய அ ம ெபறல் பிண்டம் - வழிபாட் ைனச் ெசய்ேவானாகிய உயர்ந்ேதான்
பைடத்த ெப தற்காிய ப யிைன; க ங்கண் ேபய் மகள் ைக ைட உ ந ங்க ெபாிய கண்கைள ைடய ேபய்மகள் தீண் தற் கஞ்சிக் ைககைளப் ைடத் க்ெகாண்
ந ங்க; ெநய்த்ேதார் ய நிைற மகிழ் இ ம் ப - கு தி விய நிைறந்த கள்ெளா
கூ ய ெபாிய அப் ப யான ; எ ம்
சா இ ம்
மரபின் - எ ம் ம் ெமாய்க்காத
வியப் த்த ம் ைறைமயிைன ைடத்தாக ம்; க ங்கண் காக்ைகெயா ப ந்
இ ந் ஆர - வப்பட்ட அப் ப யிைனக் காிய கண்கைள ைடய காக்ைக டேன
ப ந் கள் இ ந் ண் மா எ- .
இ ெவற்றி வாய்த்தற்ெபா ட்
ரசுைற கட ட்குப் பர க் கடன் ஆற் ம் திறம்
கூ கிற . ரசுைடச் ெசல்வராத ன்,
ேவந்தைரப் "பைணெக ேவந்தர்"
என்றார். அவர் பாண் ய ம் ேசாழ ெமனக் ெகாள்க. ேவளி ெரன்ற ,
அவ்வி வர்க்கும் ைணயாய் வ ம் கு நில மன்னைர என்க. அவ ள் ஒ வர்
க தியேத ஏைன யாவ ம் ணிந் ெதா கின ெரன்றற்கு "ஒன் ெமாழிந்" ெதன்றார்.
பைழய ைரகாரர், "ஒன் ெமாழிந் ெதன்ற , ஒ வர் ணிந்தேத காாியமாக
அைனவ ம் ணிந் ெசால் ெயன்றவா" ெறன்பர். பாண் ேவந்தர்க்கு ன்
பக்கத்திற் கடல் அரணாக ம், ேசாழர்க்குக் கிழக்கிற் கடலரணாக ம், ஏைனப்
பகுதிகளில் கா அரணாக ம் இ ந்தைமயின், "கடல ம், காட்ட ம் அரண்" என் ம்,
கட ம் கா ம் ேபரரண்களாக வி ப்ப ம், அவ் வாற்றா ம் மனத்திண்ைம ெபறா
ெநஞ்சுகலங்கி யஞ்சின ெரன்ப ேதான்ற, "அரண் வ யார் ந ங்க" என் ம்
கூறினார்.
ேசரன ேபார்வன்ைம குறித் ைரத் க்கும் ரசு ழக்கிைன " ரண்மிகு
க ங்குரல்" என் ம், அம் ழக்கம் வானத்ேத ெசன் எதிெரா த் ததிர்வ
விளங்க,"விசும்பைட அதிர" என் ம் விதந்ேதாதினார். இ
ரசுைற கட ட்குப்
ப யி ேவார் ெசய் ம் ரசு ழக்காகும்.
ரசுைற கட ட்குப் ப யிட் மந்திரம் கூ ேவான் அதைன ேயா தற்குாிய
உயர் ைடய னாத ன் அவைன "உயர்ந்ேதான்" என் ம், ரசுைற ம் கட ளின்
ெவற்றி பயக்கும் சிறப்பிைன, "அ ந்திறல் மரபின் கட ள்" என் ம், அவ்
வழிபாட் டத்ேத ேயாதப்ப ம் மந்திரம், மானதம், மந்தம், உைர ெயன்ற வைக ள்
உைரயால் ழக்கிேயாதப்ப ம் வைகயிைனச் சார்ந்த தாத ன், " ழங்கு மந்திரம்"
என் ம், அம் மந்திர ழக்கம், ேகட்கும் ர ள்ளத்ேத பைகவர்பால் மிக்க சினத்ைத
ெய ப் ம் இயல்பிற் ெறன்பார் ேபால, "க ஞ்சினங் கடாஅய், ழங்கும் மந்திர"
ெமன் ம் கூறினார். மந்திரத் ெதன் ழி, ஆ
ெதாக்க . மந்திரத்தால் கட ட்குப்
பர க் கடனாற் ம் உயர்ந்ேதான், அக் கட ட்காக்கிய ப யிைனப் பிறர் ெபறற்காகா
ெதன்பார், "அ ம்ெபறற் பிண்டம்" என் ம், அ கு தி விரவிக் கள் டேன
ெகா க்கப்ப மா ேதான்ற, "ெநய்த்ேதார் உய நிைறமகி ழி ம்பவி" ெயன் ம்,
அதனால், ேபய்மகள் அதைனப் ெபறமாட்டாைமயின், அஞ்சி ந ங்கின ெளன்பார்,
"க ங்கட் ேபய்மகள் ைக ைட உ ந ங்க" ெவன் ம் அப் ப யிைன ரசுைற
கட ள் என் ெகாண்டதற்குச் சான்றாக, எ ம் ம் அதைன சாெதன் ம் கூறினார்.
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இஃெதா வியப் பாக ன், "இ ம்
மரபின்" என்றார். ேபய் மக ம் எ ம் ம்
ெபறலாகாப் ெப ைம ைடத்தாயி ம், இப் ப காக்ைகக்கும் ப ந்திற்கும்
இடப்ப ம் என்பார்,"க ங்கட் காக்ைகெயா ப ந்தி ந் தார" என்றார். காக்ைகைய
ஒ க்ெகா த் யர்த்திய , அ ப ந் ேபால் தனித் ண்ணா தன்னினத்ைத
யைழத் அவற்ேறா
ந் ண் ம் உயர் ெசய்ைக ைடயதாதலால் என அறிக. இப்
பகுதிக்கண், " ழங்கு மந்திர ெமன்ற , ழங்க ச்சாிக்கப்ப ம் மந்திர ெமன்றவா"
ெறன் ம், "மந்திரத்தா ெனன
விாித் அதைனப் ேபணிய ெரன்பதேனா
க்க" ெவன் ம், "கட ெளன்ற
ரசுைற கட ைள" ெயன் ம், "க ங்கட்
ேபய்மகள் ைக ைட உ ந ங்க, உயர்ந்ேதாேனந்திய அ ம்ெபறற் பிண்டம், எ ம்
சா வி ம்
மரபின், ெநய்த்ேதார் ய நிைறமகி ழி ம்ப , க ங்கட்
காக்ைகெயா ப ந் தி ந் தார ெவனக் கூட் க" ெவன் ம்,"இ ம்ேபா மரபிற்
ப ெயன மாறிக் கூட் க"ெவன் ம்,"ேபய்க ம் எ ம் க ம் அஞ்சிச் ெசல்லாத
ப கைளக் காக்ைகெயா ப ந்தி ந் தார ெவன்ற , அம் ரசுைற கட ள் தன்
னாைணயால் தன் ப கைள ேமல் தன்ன ளாேல ேபார் ெவன்றி விைளவ
அறிவித்தற்கு நிமித்தமாகக் காக்ைக ம் ப ந் ம் இ ந் ஆர ெவன்றவா" ெறன் ம்,
"இவ்விடத் க்குப் பிறவா கூட்
ைரப்பா
ள" ெரன் ம் கூ வர்
பைழய ைரகாரர். "க ஞ்சினங் கடாஅய் என்ற எச்சத்ைதப் பைழய ைரகாரர், எறி ம்
(வாி. 43) ரசு என்பதேனா
ப்பர்.
40-44. ஓடா........... ரேச.
உைர: க ஞ்சின ேவந்ேத-மிக்க சின ைடய ேவந்ேத; ஓடாப் ட்ைக-பைகவர்க்குப்
பிறக்கிடாத ேமற்ேகா ம்; ஒண்ெபாறிக் கழற்கால்-ஒள்ளிய ெபாறிகள் ெபாறித்த
கழலணிந்த அ
ைடய; ெப ஞ் சமம் தைதந்த-ெபாிய ேபாாிடத்ேத பைகவர்
ெசய் ம் ேபாாிைனச் சிைதத் க் ெக த்த; ெச ப் கல் மறவர;-ேபார்த் ெதாழிைல
வி ம் ம் ரர்; நிலன் அதிர்க்கும் உ
க் குரெலா -நிலத்ைத யதிரப்பண் ம் இ
ேபா ம் தம் குர டேன; ெகாைள ணர்ந் -இைச வி ந்திற் கலந் ; ெப ஞ் ேசா
உகுத்தற்கு-ேசாற் ணவாகிய ெபாிய வி ந் ண்பித்தற்காக; நின் தழங்கு குரல் ரசு
எறி ம்-நின
ழங்குகின்ற ெகாைட ரசம் எறியப்ப கின்ற எ- .
ெப ஞ் சமம் தைதந்த ெச ைவப் க ம் மறவ ெரனப் கழ்கின்றாராக ன்,
அதற்குாிய அவர்தம் பண்பிைன "ஓடாப் ட்ைக ெயாண்ெபாறிக் கழற்கால்"
என்பதனால் உணர்த்தினார். ெபாறி, ெதாழிற்பா . தாங்கள் ெசய்த ேபார்த்ெதாழி ன்
ெவற்றித் திறத்ைதக் கழ ல் ெபாறித்த ம் மரபாத ன், அப் ெபாறிகைள ஈண்
ஒண்ெபாறி ெயன்றா ெரனி மைம ம். "ஒண்ெபாறிக் கழற்கால்" (பதிற். 34)
என்பதற்குப் பைழய ைரகாரர் கூ வதனால், இம் மர ண்ைம அறியப்ப ம். உ
நிலன் அதிர்க்கும் குரல் என்பதைன, நில னதிர்க்கும் உ
க் குரல் என மா க.
பைழய ைரகாரர்,"மறவர் குரெலனக் கூட் க" ெவன் ம், "ஆகுெபயரான் உ
நில
னதிர்க்கும் குரேலா ஒத்த மறவர் குரைல உ
நில னதிர்க்கும் குரல் என்றானாகக்
ெகாள்க" ெவன்பர். மறவர் குர க்கு உ
க்குரைல வமம் கூறிய , அவர
ரண்மிகு மறத்ைதக் குறித் நின்ற . ெப ஞ் சமம் தைதத்த ரர்க்கு இைச வி ந் ம்
ெப ஞ்ேசாற் வி ந் ம் ெசய்தல் ேவந்தர்க்கு இயல் பாத ன், அவ்வியல் பற்றி,
எறியப்ப ம் ரசிைன ஈண் எ த்ேதாதினார். இப் ெப ஞ்ேசாற் நிைல, " தியர்ப்
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ேபணிய தியஞ் ேசரல், ெப ஞ் ேசா ெகா த்த ஞான்ைற" (அகம்.233)
என்பதனா ம், "பிண்டம் ேமய ெப ஞ்ேசாற் நிைல" (ெதால். ெபா.63) என ஆசிாியர்
கூ தலா ம் உணரப்ப ம். இக் க த்ேத ெகாண்ட நச்சினார்க்கினிய ம் இப்
பாட் ைனப் ெப ஞ்ேசாற் நிைலத் ைறக்கு உதாரணமாகக் காட் கின்றார்.
இ கா ம் கூறிய , ெமன்பாலன ம், ன் ல ைவப் ம், பழனப் பா ம், றவணி
ைவப் ம், கடற்ற ம் பிற மாகிய ஐவைக நிலத் மக்க ம், அந் நிலத் ேவந்த ம்
ேவளி ம் தங்களிேல ெயான் ெமாழிந் அரண் வ யாராய் ந ங்குமா , க ங் குரல்
விசும் பைடந்ததிர, ேபய்மகள் ைக ைடத் ந ங்க, க ஞ்சினங் கடாஅய் ழங்கும்
மந்திரத்தான் உயர்ந்ேதா ேனந்திய பிண்டமாகிய, எ ம்
சா இ ம்
சான்ற
மரபிைன ைடய, ெநய்த்ேதார் கலந்த நிைறமகி ழி ம்ப ையக் காக்ைகெயா
ப ந்தி ந் தார, ெச ப் கல் மறவர் குரெல த் ப் பா ம் இைச வி ந்ேதா
ெப ஞ்ேசாற் வி ந் ண்பித்தற்கு, ேவந்ேத, நின் தழங்கு குரல் ரசு எறியப்ப கிற
என்பதாம். இனிப் பைழய ைரகாரர், "ெமன்பால் தலாகக் கடறீறாக எண்ணப்பட்ட
ஐவைக நிலத் மக்க ம் பிற ம், அந்நிலத் ேவந்த ம் ேவளி ம் தங்களிேல
ெயான் ெமாழிந் , அரண் வ யாேத ந ங்காநிற்கும்ப , க ங் குரல் விசும்பைடந்
ததி ம்ப , க ஞ் சினத்ைதக் கடாவிப் ேபய்மகள் ைக ைட உ ந ங்க, உயர்ந்ேதா
ேனந்திய பிண்டத்திைன ம், எ ம்
சா மரபின் ெநய்த்ேதார் உய நிைறமகி
ழி ம்ப யிைன ம் க ங்கட் காக்ைகெயா ப ந்தி ந் தாரா நிற்க, ெச ப் கல்
மறவர குரேலாேட ேகாட்பா ெபா ந்திப் ெப ஞ்ேசா உகுத்தற்கு
எறியப்படாநின்ற நின் ரெசன விைன
ெசய்க" ெவன்பர்.
இதனால் ேசரன

ெவன்றிச்சிறப் க் கூறியவாறாயிற் .

ேவந்த ம் ேவளி ம் அஞ்சி ந ங்க, ரசிற்குப் ப யிட் , ெப ஞ்சமம் தைதந்த
ெச ப் கல் மறவர்க்குப் ெப ஞ்ேசா வழங்குவ குறித் நின் ரசு
ழங்குகிறெதனப் பல் யாைனச் ெசல்கு குட் வன், தன் ரர்க்கு வழங்கும் ெப ஞ்
ேசாற் ப் ெப வி ந் இப் பாட் ன்கட் ெபா ளாக இ த்த ன், இ ெப ஞ்ேசாற்
நிைல என் ம் ைறயாயிற் .
ன்றாம் பத்
-------------

ல ம் உைர ம்

ற் ம்.

