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குண்டலேகசி (காப்பியம்) 
ெபா.ேவ. ேசாமசுந்தரனார் விளக்க ைரக டன் 

  
Source: 
    குண்டலேகசி 
    ெப மைழப் லவர் தி  ெபா. ேவ. ேசாமசுந்தரனார் விளக்க ைர டன் 
    தி ெநல்ேவ  , ெதன்னிந்திய ைசவசித்தாந்த ற்பதிப் க் கழகம், மிெடட் 
    79, பிரகாசம் சாைல, ெசன்ைன - 1 
    1978 
    -------------   
 

பதிப் ைர 
 
    தாய்ெமாழியாய ெசந்தமிழ் ெமாழியிற் சிறந்த ள்ளனெவல்லாம் ஆய்ந்  
கண்ெட த்  நன் ைறயில் அச்சியற்றி ெவளிப்ப த்தி நாட் க்கு நலம் விைளப்பேத 
நம் கழகத்தின் ேநாக்கமாகும். அந்ேநாக்கம் நிைறேவற் ைறயில் அாியெபாிய 

ல்கள் ஆண் ேதா ம்  ைறயில் ெவளிவ வைதத் தமிழன்பர் பல ம் அறிவர், 
பத் ப் பாட் , எட் த்ெதாைக, பதிெனண்கீழ்க்கணக்கு ல்களைனத் ம் 
கழகப்பதிப்பாக வந் ள்ளன காணலாம். சூளாமணி, ெப ங்கைத, கல்லாடம் ேபான்ற 
அ ைமயான ல்க க்கும் எளிய இனிய உைரவிளக்கம் வைரவித் ப் பதித்தனம்.. 
ஐம்ெப ங்காப்பியங்களிற் சிந்தாமணி, சிலப்பதிகாரம், மணிேமகைல ன் ம் கழக 
வாயிலாக ெவளிவந் ள்ளன. குண்டலேகசி ல்  வ வத்திற்கிைடக்கும் என 
இ கா ம் எதி்ர்ேநாக்கினம். அந்ேநாக்கம் நிைறேவறா  வறிேத கழிந்தன. 
குண்டலேகசி என்ற ற்ெபயர் நிைலத்தி ப்பதற்கும் அந் ற்கவிகளின் சுைவ 
கற்ேறா ள்ளத்திற் பதிந்தி ப்பதற்கும் இஞ்ஞான்  கிைடத் ள்ள பாக்கைளயாவ  
ெவளிப்ப த் வ  நலம் எனக் க திய  கழகம். 
 
    றத் திரட்  என்ற ைலத் ெதாகுத்த ரவலர் சான்ேறார், அந் ள் குண்டலேகசி 

ற்ெசய் ள் எனக் கண்டைவ பத்ெதான்பேத இவ் ற்கவிகைள ெதாகுத்  
உைரயாசிாியர், ெப மைழப் லவர் உயர்தி  ெபா.ேவ.ேசாமசுந்தரனாரவர்கள்பால் 
விளக்க ைர வைரந்  த மா  ேவண் ப் ெபற்  இற்ைறநாள் ெவளியி கின்ேறாம். 
உைரயாசிாியர் அவர்க க்குக் கழகம் என் ம் நன்றி பாராட் ம் உாிைம ைடய . 
 
    குண்டலேகசி ல ம் உைர ம் என இ வைகயாகப் பகுத்  ஒ  த்தகம் 
ஆக்கினம். எளிய இனிய உைர ம் விளக்க ம் அைமந் ள்ள . ெசய் ட்கள் யா ம் 
நன்கு சீர்பிாித் க் கற்ேபார் மனத்ைதக் கவ மா  ெபாிய எ த்திற் பதிக்கப் 
பட் ள்ள . கட் ம் வனப்  வாய்ந்தேத, 
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    தமிழன்பர் பல ம் குண்டலேகசிைய தமிழ்த்தாய்க்கு நல்லணியாகக் கண் , 
கிைடத் ள்ள ெபா ைளப் ேபா ெமனப்ேபாற்றி மகிழ்வார்ேபாற் கிைடத்த 
பாக்கைளப் ேபாற்றிவாழ்க. 
 
    ைசவசித்தாந்த ற்பதிப் க் கழகத்தார் 
    -----------   
 

அணிந் ைர 
 
    சிந்தாமணி, சிலப்பதிகாரம், மணிேமகைல, வைளயாபதி, குண்டலேகசி என் ம் 
இவற்ைற ஐம்ெப ங்காப்பியங்கள் என்  சான்ேறார் ேபாற்றிக்கூ வர், இவற் ள் 

ன்னின்ற ன்  காப்பியங்க ம் வத் டன் கிைடத் ள்ளன. இம் ன்  
காப்பிங்களா ம் நந்தமிழ்ெமாழி ஒப்பற்ற ெப ைம ைடயதாகத் திகழ்கின்ற 
ெதன்பதில் சிறி ம் ஐயமில்ைல ஈற்றினின்ற வைளயாபதி குண்டலேகசி என்பவற் ள் 
ஒ  சில ெசய் ள்கள் ஒழியப் ெப ம்பகுதிக ம் அழிந்ெதாழிந்தன இம்மாெப ங் 
காப்பியங்கள் அழிந்தைம தமி்ழ்மாந்தாின் தவக்குைறேவ என் தான் க தேவண் ம். 
ேதான்றியன ெவல்லாம் அழிவனேவ என்ப  நியதிேயயன்ேறா? 
 
    வைளயாபதி, குண்டலேகசி என் ம் காப்பியங்கள் இ ந்தன என்பதன் கண் ம் 
நமக் ைகய ண்டாகாதப  அப்ெப  ல்களின் ெசய் ள்கள் ேமற்ேகாள்களாகப் 
பண்ைடச் சான்ேறாரால் ைகயாளப்பட்டைமயாேல நிைலத்தி ந்  
அைவயி ந்தைமக்குச் சான்றாகித் திகழ்கின்றன. அவற் ள் வைளயாபதிையப்பற்றி 
இந் ன் ற்பகுதியில் எம்மால் எ தப்பட்ட அணிந் ைர கண்  ெதளிக. இனி இக் 
குண்டலேகசிையப்பற்றி யாமறிந்தவற்ைற ஈண் க் கூ வாம். 
 
    குண்டலேகசி என்ப  ெபௗத்தமதச் சார் பற்றி அம் மதத்திற்றாப் ெப ம் பைகயாக 
வி ந்த ஆ கத சமயக் ெகாள்ைககைளக் குற்றங்கூறி அவ்வா கத மதத்தின் 
இ மாப்ைபயடக்க ெவ ந்தெவா  ெசாற்ேபார் ேல என்ப  ஆராய்ச்சியாற் 

லனாகின்ற . 
 
    ஆ கத சமயம்பற்றி, 'நாதகுத்தனார்' என் ம் ஆசிாியேரா  'ஆவ ம்' என் ம் 
நகரத்திேல 'குண்டலேகசி' என்பவள் ெசாற்ேபார் ெசய்  அவ்வாசிாியைரத் ேதாற்கச் 
ெசய்  ெபௗத்த சமயத்ைத வளர்த்தனள் என்ப ம், அவள் ைவதிக சமய த ய ேவ  
பல சமயக் கணக்கேரா ம் ெசாற்ேபார் ெசய்  ெவன்  தன் சமயத்ைதப் ெப க்கினள் 
என்ப ம் 'நீலேகசி' என் ம் லால் இனி  விளங்கும். 
 



 4

    'நீலேகசி' என் ம் ல் தா ம் குண்டலேகசி ஆ கத சமயத்திற்குக் கூறிய 
குற்றங்கைள நீக்குவதைன ம் அக் குண்டலேகசியாற் பரப்பப்பட்ட ெபௗத்த சமயக் 
ெகாள்ைகக க்குக் குற்றங்கூறி மீண் ம் ஆ கத சமயக் ெகாள்ைககைள 
நிைலநி த் தற்கும் எ ந்த ேலயாம் என்பதைன அதைன ஓ ேவார் எளிதின் 
உண வர். 
 
    ேமற்கூறிய நீலேகசியினின் ம் ேவ  சில ல்களினின் ம் இற்ைற நாள் நமக்கு 

வத்திற் கிைடத் ள்ள ெசய் ள் பத்ெதான்ப  மட் ேம. இப்பத்ெதான்ப  
ெசய் ட்கைளயல்லாமல் நீலேகசியின் உைரயாசிாியராகிய 'சமயதிலாகர வாமன 

னிவர்' தம ைரயிற் குறிப்பிட் ள்ள 99 ெசய் ள்களின் தனிைனப் க்க ம் 
உள்ளன. இவர் காட் ம் இக்குண்டலேகசியின் தனிைனப் ைடய ெசய் ள்கள் 
தத்தம் மகத்ேத அக்க த் க்கைளக்ெகாண் ந்தன என்பதைன ம் அவ ைரைய 
ஆழ்ந்  பயில்ேவார் உணர்தல் கூ ம். அந்த தனிைன கைள மட் ம், ஈண் க் 
காட் வாம். அைவயாவன : -- 
 
    1. " ன்றான்", (இச்ெசய் ள் ரேசாழியத்தினின் ம் வத்ேதா  
கிைடத் ள ), 2. "தன் றத்த", 3. "தைலைவத்த", 4. "எல்ைல ள் விழவி ள்", 5. 
"காச ங் கால ம்", 6. "க த்தினாற் ெபற்ேறாேமா", 7. "உடம்பளவிற் யிர்", 8. 
"ப ைதயாற் பாம் ண் ", 9. "கலப்பா ", 10. "ஒ வைகயால்", 11. "எ ம்பயிற்றி", 12. 
"கா னாற் சுமந் ய்ப்பான்". 13. "மக்கட் பண்பழியா", 14. "இயற்றிய டம்பிட்டால்", 
15. "விைனநிற்கப் பயன்", 16. "ெதால்ைலக்கட் ெசய்யப்பட்ட ", 17. "அ ப் த் 

ைடப்பம்" 18. " க்கும் வண்ணத் தின்ைமயி யி்ர்கைள", 19. " ன்பந் 
தீவிைனயின் பயன்", 20. "நின்ற ன்பம்", 21. "ஓம்பல் ேவட்ைக", 22. "ேபாக 
ேவட்ைக", 23. "வாயினல் ேவட்ைக கைளவான்", 24. "தீவிைனயின் பயன் ய்ப்பல்", 
25. "ெகால்லா ேவட்ைக", 26. " ைமத்தாள்", 27. "காமங்கூர்", 28. " ன்ன சி", 29. 
"ெபாய்ையயஞ்சி ைரயாைம", 30. "இவ்விடத்ேதா ரைலக்ேகாட்சிைற", 31. 
"இந்நிலத் ப் குந்திலன்", 32. "ேகாறைலயஞ்சி", 33. "ெகான்  தின்றான்", 34. 
"வா தி ன்", 35. " ய்ந் க்க பீ ", 36. "ஊன் விற்ப ெகாள்வ", 37. "விைலக்குக் 
ெகாள்வாைன", 38. "ெசய்விைன ெகா த்தார் நிற்ப", 39. "விைலக்குவிற் பான்ெசய் 
வஞ்ச ம் ேவண் , விைலக்குக்ெகாள் வாேன, படவிதியாேயா", 40. " விைனக் 
காட்டல்", 41. "தின்ற லால் ெகாைலேநர்விக்கும்", 42. "சுக்கில ேசாணிதம்", 43. 
"உள்ளங்ெகாள்ள", 44. "ஓதின ண்பராவ  நன்ெறனின்", 45. "சீவன் பாிணமித்தம்", 
46. "ஓழிந்த பைட பறி்த்தெலன்", 47. "ேபய் ெபற்ற தாய்பற் ", 48. "காயந்தன்ைன 
வ த்தல் தவெமன்பாய்", 49. "ெவயி ணிற்ற ெலன ம்", 50. " ன்பம் ேவண் ல்", 51. 
"மற்றமா மரங்க ம்", 52. "உறங்குதலான்", 53. "நட் ச் ேசாறவா ", 54. 
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"ெமய்தீண்ட விைல", 55. "தீ ற்ற ெகா ய ம் ", 56. "ேதாற்ற", 57. "ஒப்பவற்றாேல", 
58. "ேசர்த்திட", 59. "ேநெராத்  வா ", 60. "மண்க ங் கற்க ம்", 61. "வந்திங்கு 
ைவகுங்கள்", 62. "ஓரறிவா யி்ர்", 63. "நின்றாகுந் திாிவாகும்", 64. "நின்னாற் 
பிரகாசேமேபால்", 65. "நித்ய குணங்களால்", 66. "அநித்ய குணங்களால்", 67. 
"குணங்குணி", 68. "பல குணமாய்", 69. "ெசால்ேலன் யாெனன்றிேய", 70. 
"பாிணமிக்கும் ெபா ள்", 71. "பிறந்த கும்மாயம்", 72. "பயற்ற  திாிவாக", 73. 
"ேதான்றின ங் ெகட்டன ம்", 74. "குணியாய்ப் ற்கலம்", 75. " ற்கல மிரண் ன்", 76. 
"அங்ைக  ெணல் க்காய்", 77. "கந்திடத் க்காணாதாயின்", 78. "ெகால்ேலற்றின் 
கூர்ங்ேகா ", 79. "ஒ  வைகயாற் குழக்கன்  ெமா வைகயான் யறா ம்", 80. 
"இடக்ைக வைகயால்", 81. "காற்றிறத்தாற் ைகயில்ைல", 82. "நீயன்ெறன் ைரப்ப", 83. 
"உணராைம காரணத்தால்", 84. "ஒன்றின தியற்ைகயால்", 85. "பிறிதிடத் ள்ள", 86. 
"ஒ  காலத் ள ெபா ள்", 87. " ம்பாய்", 88. "பிறிெதான்றி னியற்ைக", 89. 
"நீ ைரக்கும் ட் ட ம்", 90. "ேபார்த்திங்கு வாரல்", 91. "உணர்வவர்க்குப் 
பிறக்குேமல்", 92. "க வியாற் ெபா ள்கள்", 93. "காரணத்ைத யிலனாகி", 94. 
" ைற ணரா ெனன்றிேயல்", 95. "உடனாகப் ெபா ள்கைல ெயா ங் குணர்ந்தான்", 
96. "ெபா வாய குணத்தினால்", 97. "வரம்பில்லாப் ெபா ள்கைல", 98. "எப்ெபா  
மறியாேனல்", 99. "ேயானிமற் றவர்க்குைர". 
 
    எனவ கின்ற இத் ெதாண் ற்ெறான்ப  தல்கைள ைடய 
ெதாண் ற்ெறான்ப  ெசய் ம் குண்டலேகசி என் ம் ெப ங்காப்பியத் ச் 
ெசய் ள்கேள என்  ஐயமின்றி அறிகின்ேறாம். இன் ம் நீலேகசி உைரக்கிைடேய 
வ கின்ற 
 
        "ெசன்ெறய்  மவத்ைதேய, சிலவற்றாற் றரப்ப ேமா 
        வன்றி  மப்ெபா ள்ேதா றவ்வவத் தன்ைமேயா 
        நின்ற உத் திாிந்த உ மன்றாயி னிகழ்வில்ைல 
        ெயான்றிய ெவா வைகேய ெலா வைகயாற் ேக ண்ேடா" 
 
    என் ம் ெசய் ம் (நீலேகசி 377 ஆஞ் ெசய் ைர.) 
 
        "அளவிலாக் கைடப்பி  ெயா நான்கும் பிறப்ெபன் ங் 
        கைளய ந் ன்பத் க் கற்ப  றாயிர ம் 
        விைளவாய ேபாதிைய மள ம் விைனம யா 
        தளர்வின்றி ேயா ய தாளினா னல்லேனா" 
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    என் ம் ெசய் ம் குண்டலேகசி என் ம் அம்மாெப ங்காப்பியத் ச் 
ெசய் ள்கேள என்  ஊகிக்கலாம். 
 
    இனி, நீலேகசியாசிாியர் ஐம்ெப ங் காப்பியங்க ள் ஒன்றாகிய 
குண்டலேகசியின்கண், குண்டலேகசி என்பவள் ஆவண நகரத்தின்கண்நாதகுத்தனார் 
என் ம் ஆ கதேரா  வாதிட்  ஆ கதசமயக் ெகாள்ைக கட்ெகல்லாம் குற்றம் கூறி 
ஆ கதர் ெமய்க்காட்சி ைடயாரல்லர் என்  நிைலநாட்  நாதகுத்தனாைர 
ெவன்றதாக வ கின்ற பகுதியில், குண்டலேகசி தம் மதத்திற்குக் கூறிய 
குற்றங்கட்ெகல்லாம் விைடயி த்தற் ெபா ட்ேட ெமாக்கலவாதச் ச க்கத்ைதப் 
பா யி த்தைல அச்ச க்கத்ைத ஓ ேவார் எளிதில் உணரலாம். லாசிாியர் 
க த் ணர்ந்த உைரயாசிாியராகிய சமய திவாகர னிவ ம் ெமாக்கலவாதச் 
ச க்கத்தின்கண் ெமாக்கலன் கூற்  ஒவ்ெவான்றற்கும் இஃ  இன்ன காைத 
(ெசய் ள்) ைய வழி ெமாழிந்தப யாம் என்  ேமேல கூறிய ெசய் ள் தல்கைளக் 
குறிப்பிட் ப் ேபாகிறார். மற்  லாசிாியர் தா ம் "ெமாக்கலன் நீேகசிையக் கண் ழி; 
நீலேகசி" "யான் இரண்  ெபௗத்தசமயக்கணக்கர்கைள ெவன்  வாைக சூ ேனன். 
அவ ள் ஒ த்தி குண்டலேகசி என்பவள் மற்ெறா வன் அ க்கச்சந்திரன் காண்" 
என்றாளாக அ ேகட்ட ெமாக்கலன் "ஏ  ! ெபாய்ேய கன்றைன. குண்டலேகசி 
'ேபராசிாிைய' அவைள நீ ெவல் தல் எங்ஙனம்? ங்கள் ஆ கத சமயத் ப் 
ேபராசிாியராதிய நாதகுத்த ைரேய அவன் ெவன்றனன். அவன் உன்பாற் 
ேறால்வி வேளா? என்றானாக ; அ ேகட்ட நீலேகசி, ஏடா ! எளிேயாய் நீ என்ைன 
யறிந்திைல. குண்டலேகசி ஆவண நகரத் ள் நாதகுத்தனாைர ெவன்றனள் என்  
ெச க்கு கின்றைன. ஆவண நகரத்ேத குண்டலேகசி நாதகுத்தனாைர ெவன்ற 
வைகைய அவள் கூறியவாேற நீ எனக்குக் கூறிக்காண் ! யான் அவள் கூற்ெறல்லாம் 
குற்ற ைடயன என்பதைன ம் நாதகுத்தனார் கூறியைவெயல்லாம் குற்றமற்ற 
வாய்ைமகேள யாதைல ம் - கூறி எம  ஆ கத சமயச் சிறப்ைப இவ்வைவேயாரறிய 
நிைலநி த் வல் - என.' அ ேகட்ட ெமாக்கல ம் அவ்வாேற குண்டலேகசி 
கூற்றிைனேய எ த்  ஒவ்ெவான்றாகக் கூறிவந்தான். அவற்றிற்ெகல்லாம் நீலேகசி 
விைடகூறி ெமாக்கலைனத் ேதாற்பித்தாள் என்ேற கூறக் காண்கின்ேறாம் 
இவ் ண்ைமையச் சிறப்பாக நீலேகசி 284, 5, 9, 7, 8 ஆகிய ஐந்  ெசய் ளா ம் 
ெபா வாக ெமாக்கலவாதச் ச க்கத்தில் எஞ்சிய ெசய் ள்களா ம் நன்குணரலாம். 
எனேவ ேமற்காட்டப்பட்ட ெசய் ள் தற் குறிப்பைனத் ம் குண்டலேகசியினின் ம் 
எ த்  உைரயாசிாியரால் நீல ேகசி ைரயிற் குறிக்கப்பட்டைவகேள என்ப  

ணிவாம். 
 
    இனி, நீலேகசியாசிாியர் தம் ல் த்தமதம் தலாகப் தவாத மதம் ஈறாக 
ஒன்ப  சமயங்கைள ம த் ள்ளாராயி ம் ெபௗத்த சமயத்ைத ம ப்பேத அவ ைடய 

தன்ைமயான குறிக்ேகாள் என்பதைன அச்சமயத்திற்காக அவர் நான்கு 
ச க்கங்கைள வகுத் க்ெகாண்டைமயா ம், குண்டலேகசிக் காப்பியத்ைத ம ப்பதன் 
ெபா ட்ேட அவர் குண்டலேகசிைய ம் அவட்கு ஆசிாியனான அ க்கச் சந்திரைன ம் 
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அவ க்கு ஆசிாியனான ெமாக்கலைன ம் அவ க்கு ஆசிாியனான த்தைன ம் தம் 
ல் வ ந்தி த் ப் பாத்திரமாக்கிக் ெகாண் க்கின்றனர் என்பைத ம் இங்ஙனம் 

மற்ைறேயாைர ம் பாத்திரமாக்கிய  ன்கண் ஒ  ச க்கம் ெப ம் பகுதிையக் 
கவர்ந் ெகாள்ளாைமப் ெபா ட் ம் பயில்ேவார்க்குச் சுைவமிகுதற் ெபா ட் ேமயாம் 
என்பதைன ம் நீலேகசிைய ஓ ம் ண் ணர் ைடேயார் எளிதில் உணர்வார் என்க. 
 
    இனிக் குண்டலேகசி என்பவள் குண்டலேகசி என் ம் காப்பியத் தைலவியாவாள். 
இவ ைடய வரலாற்ைற ம் யாம் நீலேகசி ைரயாேல தான் ஒ  சிறி  உணர 

கின்ற . இக்குண்டலேகசியின் வரலாறாக நீலேகசி ைரயாசிாியரான சமய 
திவாகரர் கூ வ  வ மா  :-- 
 
    "குண்டலேகசி" ெயன்பாெளா  ைவசிய கன்னிைக. இவள் ஒ நாள் பிரசாதத் 
தலத்  (மாளிைகயில்) விைளயா கின்றாளாக. ஒ  கிதவப ைவசிய ைவசிய த்திரன் 
(குற்றவாளியாகிய ெசட்  மகன்) 'காளன்' என்பான், இவன் ெபௗத்த 
தாிசனங்ெகாண்  பல வழி ம் ேசாரவி த்தி (கள த் ெதாழில்) பண்ணிச் ெசல்வாைன 
அரசன் வதிக்க (ெகால்ல) ெவன்ேறவச் சிைறப்பட் ச் ெசல்வாைன, ன்ெசான்ன 
குண்டலேகசி கண்  காமப் பரவைசயாக (கா ற்றவளாக :), அதைன அறிந்  
அவ ைடய பிதா (தந்ைத) ராசாைவக் கண்  யாத ேமா பாயத்தால் மீட்  
இவ க்குக் குண்டலேகசி ெயன் ம் கன்னிைகயிைன விவாகவிதியாற் ெகா த்தினி  
ெசல்கின்ற காலத்  ஒ நாள் பிரணய கலகத்  நர்ேமாக்தி காலத்  (ஊடன்மிகுதியால் 
சினந்தி ந்தெபா ) "நீ கள்வனன்ேறா?" என்  குண்டலேகசி ெசால்லக் காள ம் 
தன் ள்ளத்ேத சினங்ெகாண்  பின்ெபா நாள் வித்தியாசாதன வியாசத்தால் (வித்ைத 
பயிற் வல் என் ெமா  காரணங் காட் ) இவைளத் தனிக்ெகாண்  ஒ பர்வதத்ேதறி 
நீ என்ைன யிவ்வா  ெசால் த ல் யா ன்ைனக் ெகால்லத் ணிந்ேதன் என்னக் 
குண்டலேகசி ம் "நற்ெகால் ைய ற்ெகால் ய" என்பதற்ேற இவைன யான் 
ெகால்ேவெனன நிைனந்  "யான் சாகிேறனாகி ம்ைம வலங்ெகாண் சாவல்" என, 
அதற்கிையந்த காளைன வலங்ெகாள்கின்றாள். வைரயினின் ம் விழ க்கினள் 
(உந்தினள்). க்கன் காள ம் த்த மரணத்தால் (நிைனவால்) ேமா ித்தான் (  
ெபற்றான்) குண்டலேகசி ம் பர்த்  (கணவன்) விரஹ க்கிைதயாகித் றப்ேபெனன் 
நிைனத் ப் பரசமயங்கெளல்லாம் நாவல் நட் ச் சயித் ப் ெபௗத்த தாிசனம் ெகாண்  

த்தி ெபற்றனள்? என்பதாம். 
 
    உயிர்க க்கு வ கின்ற ன்பங்க க்கும் காரணம் காம ெவகுளி மயக்கங்கேள 
என் ம் ேகாட்பாட்ைட ைடய ெபௗத்த லாசிாியர் அக்குற்றங்கைளத் தம  
இலக்கியத் தைலவர்பாேல ைவத் க் காட் வதைனயாம் மணிேமகைலயி ம் 
காணலாம். மணிேமகைலையப் பின்பற்றி எ ந்த இக் குண்டலேகசியின் வரலா ம் 
ஓரள  மணிேமகைல வரலாற்றிைனேய ஒத்தி த்தல் இயல்ேப. 
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    இனி, நீலேகசியினின் ம் எ த்  ேமேல குறிக்கப்பட் ள்ள குண்டலேகசிச் 
ெசய் ள் தனிைன க் குறிப் க்க க்குாிய அச்ெசய் ட்கள் ஒவ்ெவான் ம் 
தத்தமக்குள் ெகாண் ந்த ெபா ள்கள் இன்னின்னைவ என்பதைன ம் 
அந் ன்கண் ெமாக்கவன் கூற்றாக வ கின்ற ெசய் ட்களா ம் சிறந்த 
உைரயாசிாியராகிய சமயதிவாகரர் உைர விளக்கங்களா ம் யாம் நன்குணரலாம். 
குண்டலேகசிச் ெசய் ட்களின் அம் தற்குறிப் க்களின்ெசால்லைமதிையக் 
கா ம்ெபா ேத அைவயிற்றின் வங்கைள ம், ஏன்? அப் 
ெப ங்காப்பியத்தின் வத்ைத ம் காணப் ெபற்றிேலேம ! என்  தீந்தமிழ்ச் 
சுைவ ணர்வார் ெநஞ்சகம் வ ந் தல் ஒ தைல. கழிந்த  க த ற் பயெனன்ைன? 
இற்ைறநாள் நம் ைகக்ெகட் ய அப் பத்ெதான்ப  ெசய் ட்கைளேய ம் அக் 
குண்டலேகசியின் நிைன ச் சின்னமாகப் ேபாற்றி ைவப்ப  நங்கடைம என் ணர்ந்த 
ைசவசித்தாந்த ற்பதிப் க் கழகத்தினர் அைவயிற்றிற்கு உைர ம் வைரவித்  
அழகிய வந் தந்  இப்ெபா  ெவளியி கின்றனர். இதற்குத் தமி லகம் அக் 
கழகத்தார்க்கு நன்றிக் கடன் உைடயதாக அச் ெசய் ட்கு உைர எ ம் பணிைய 
எம்பாற் றந்தைமக்கு யா ம் ெபா வாக அக் கழகத்தார்க்கும் சிறப்பாக 
அக்கழகப்ெபா ப்பாளர் உயர்தி  வ. சுப்ைபயா பிள்ைள யவர்கட்கும் ெபாி ம் நன்றி 
ெச த் ம் கடப்பா ைடேயம். வாழ்க குண்டலேகசி வண் கழ் ! வாழிய ெசந்தமிழ். 
 
    இங்ஙனம் 
    உைரயாசிாியன், 
    ெபா. ேவ. ேசாமசுந்தரன். 
    ----------- 
 
    1. கட ள் வாழ்த்   
        ன்றான் ெப ைமக்க ணின்றான்  ெவய்  கா  
        நன்ேற நிைனந்தான் குணேமெமாழித் தான்ற னக்ெகன் 
        ெறான்றா  ள்ளான் பிறர்க்ேக  திக்கு ழந்தான் 
        அன்ேற யிைறவ னவன்றாள்சர ணாங்க ளன்ேற. 
 
    (இதன் ெபா ள்) ன் தான் ெப ைமக்கண் நின்றான் - லகின்கண் பிறர் யா ம் 
ெமய் ணர்ந்  ெபற்  ெநறியின் கண் நிற்றற்கு ன்ேப தான் 
அம்ெமய் ணர்விைன ெயய்தித் றவின்கண் நிைலெபற்  நின்றானாகி ;  
எய் கா ம் - தான் பாிநி வாணம் என் ம் அவ் ேபற்றிைன எய் மள ம்: நன்ேற 
நிைனந்தான் - பிற யிர்கட்ெகல்லாம் நன்ைம ண்டாகும் ெநறியிைனேய 
ஆராய்ந் ணாந்தான் ; அன்ேற அந்நாேள - குணேம ெமாழிந்தான் - அங்ஙனம் தான் 
ஆராய்ந் ணர்ந்த நல்லறங்கைளேய மக்கட்குச் ெசவியறி த்தினான் : தனக்கு என்  
ஒன்றா ம் உள்ளான் - தான் தனக்ெகன்  யாெதா  நன்ைமைய ம் 
ேவண் கிலனாய் ; பிறர்க்ேக உ திக்கு உழந்தான் - பிற ைடய நன்ைமயின் 
ெபா ட்ேட யன்றனன் ; அவன் இைறவன் - அத்தைகய சான்ேறானாகிய த்த 
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ெப மாேன எமக்குக் கட ள் ஆவன் : நாங்கள் சரண் - ஆதலால் அவ்விைறவன் 
தி வ க க்ேக அ ேயங்கள் அைடக்கலமாகி வணங்குேவம் என்பதாம். 
 
    (விளக்கம்) உலகின்கண் தன் தலாக ெமய்க்காட்சி ெபற்  அக்காட்சிவழி 
நின்ெறா கியவன் எங்கள் த்தெப மாேன ! என்பாள் ன்றான் ெப ைமக்கண் 
நின்றான் என்றாள். ெப ைம, ஈண் த் றெவா க்கம். என்ைன? 
 
        "ஒ க்கத்  நீத்தார் ெப ைம வி ப்பத்  
        ேவண் ம் ப வற் ணி " --குறள், 21 
 
    என்பவாகலான் நிற்றலாவ  - அவ்ெவா க்கத்திற் பிறழா  ஒ குதல்  
என்ற . பாிதி வாணத்ைத ( ேபற்றிைன) - நன்  நன்ைம த ம் அறம் குணம் - 
ஈண்  - நன்ைமேமற் , தனக்கு என்  - தான் இன் தற் ெபா ட் . ஒன்றா ம் - 
யாெதா  ெபா ைள ம், 
 
        "இயல்பாகு ேதான்பிற்ெகான் றின்ைம ைடைம 
        மயலாகு மற் ம் ெபயர்த் " --குறள், 344 
 
    என ம்,"விடல்ேவண் ம் ேவண் யெவல்லாம் ஒ ங்க" என ம், 
"பிறப்ப க்கு ற்றார்க் குடம்  மிைக" என ம்,"தைலப்பட்டார் தீரத் றந்தார்" 
என ம், ஓ பவாகலான் 'தனக்ெகன்  ஒன்றா ம் உள்ளான்' எனல் ேவண் ற்  
அன்  ஏ: அைசகள். 
 
    இனி, றந்ேதார் சிலர் கா பற்றி ம் கனவைர பற்றி ம் மைல ைழஞ்சு 

க்கி ந் ம் தனித் ைறத ம் ஒ வைகயாற் றன்னலேம க திப் பிறர் நலம் ேபணாப் 
பீைழ டத்  ; எம்மிைறயேனா தான் ெமய் ணர்ந்  நன்றின்கண் நிைலெபற் ழி ம் 
அவ்வா  தனித்திராமல் மன் யிாின் ன்பெமல்லாம் ேபாக்குதல் ேவண் ம் என் ம் 
ேபர ள் காரணமாகப் ெபாி ம் யல்வானாயினன் என்பாள் பிறர்க்கு 
உ திக்குழந்தான் என்றாள். அவன் என்ற  அத்தைகய சான்ேறானாகிய எங்கள் 

த்தெப மான் என்ப பட நின்ற . அவன் இைறவன், அவன் தாள் சரண் என அவன் 
என்பதைன ன் ங் கூட் க. சரண் அைடக்கலம். அைடக்கலம் குதலாவ  அவன் 
கூறிய அறெநறியிேல உ தியாக நின்ெறா குதல், இனி இக் குண்டலேகசிச் 
ெசய் ைள வழிெமாழிந்  வ கின்ற நீலேகசிச் ெசய் ம் ஈண்  ஒப்  நாக்கற்பால . 
அ  வ மா . 
 
        "ஆதிதான் ெபாியனா யறக்ெக  மளெவல்லா 
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        தியேம ணர்ந்தவ த ம ேம ைரத்தான் 
        யாதைன ந் தான்ேவண்டா னயலார்க்ேக ன் ற்றான் 
        ேபாதியா ெனம்மிைறவன் ெபா ந்தினா யக்ெகாள்வான்.  
                    --நீலேகசி, குண்டல, 27 
 
    எனவ ம். 
    ---------- 
 
    2. அைவ அடக்கம் 
        ேநாய்க்குற்ற மாந்தர் ம ந்தின்சுைவ ேநாக்க கில்லார் 
        தீக்குற்ற காத ைடயார் ைகத் தீைம ேயாரார் 
        ேபாய்க்குற்ற ன்  ம த்தான் கழ் கூ  ேவற்ெகன் 
        வாய்க்குற்றெசால் ன் வ ம்வ  வல்ல வன்ேற. 
 
    (இ - ள்) ேநாய்க்கு உற்ற மாந்தர் - பிணிகட்கு உைறவிடமாகப் ெபா ந்திய மக்கள் : 
ம ந்தின் சுைவ ேநாக்ககில்லார் - அப்பிணி தீர்தற்குக் காரணமான ம ந்தின  சுைவ 
இனிேதா' இன்னாேதா' என்  ஆராய்வாரல்லர், தம் பிணி தீர்தல் ஒன்ேற 
குறிக்ெகாள்வர்; தீக்கு உற்ற காதல் உைடயார்- குளிரால் வ ந்தித் தீக்கா ம் 
அவா ைடேயார்; ைகத்தீைம ஓரார் - அத்தீயின் கண்ணதாகிய ைக தமக்குச் 
ெசய் ம் தீைமைய ஒ  ெபா ளாகக் ெகாள்ளார்; ேபாய்க் குற்றம் ன் ம் அ த்தான் 
- அரசவின்பத்ைத ம் றந் ேபாய் மனெமாழி ெமய்களால் விைள ம் வைகக் 
குற்றங்கைள ம் அ த்தவனாகிய த்தேதவ ைடய கழ் கூ ேவற்கு - கைழப் 
பா கின்ற என்பால்; வாய்க்கு உற்ற ெசால் ன் வ ம் - அறியாைம காரணமாக 
என்  வாய்க்கு, இயல்பாகவைமந்த ெசாற்களின் குற்றங்க ம்; வ அல்ல - 
அப் த்தன்பால் அன் ைடயாராய் அவனறங் ெகாண் ய்ய ெவண் ம் 
சான்ேறா க்குக் குற்றங்களாகமாட்டா; என்பதாம். 
 
    (வி - ம்) ேநாய்க்குற்ற ைடய மாந்தர் எனி மாம். ேநா ைடேயார் தம்ேநாய்தீரக் 
க வதல்ல  அந்ேநாயின் தீர்  க தித் தா ண் ம் ம ந்  இனிேதா? 
இன்னாேதா? என்  ஆராய்வதிலர். எனேவ, பிறவிப் பிணிக்கு ம ந்தாகிய த்த 
ேதவ ைடய அறத்ைதேய கூ கின்ற எம  ன்கண் அவ்வறத்ைதேய 
ேநாக்குவதல்ல  என் அறியாைம காரணமாக ண்டாகிய குற்றங்கைள ேநாக்கி 
இந் ைல இகழ்வாரல்லர். ஆதலால் யா மிந் ைலச் ெசய்யத் ணிந்ேதன் என்ப  
க த் . தீக்குற்ற காதல்......ஓரார் என்பதற்கும் இங்ஙனம் கூறிக்ெகாள்க. 
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    தீக்குற்ற காத ைடயார் என்ற  குளிரால் வ ந்தித் தீக்காய அவா ேவாைர. 
ைகத்தீைம - ைகயா ண்டாகுந் ன்பம். அைவ ச்சு ட் தல்; கண்காித்தல் 
த யன. 

 
    ேபாய் என்ற  அரசவின்பத்ைதத் றந் ேபாய் என்றவா . 
 
    ன்  குற்றம் - ெமய் ெமாழி மனம் என் ம் ன்றிடத் ம் ேதான் கின்ற 

வைகக் குற்றங்கள். இவற் ள் ெமய்யிற்ேறான் ங் குற்றங்கள் ெகாைல கள  காமம் 
என்பன ெமாழியிற்ேறான் வன ெபாய் குறைள க ஞ்ெசால் பயனில்ெசால் என்பன. 
மனத்திற்ேறான் வன - ெவஃசுல், ெவகுளல், ெபால்லாக் காட்சி என்பனவாம். 
என்ைன? 
 
        "தீவிைன, என்ப  யாெதன வினவின் 
        ஆய்ெதா  நல்லாய் ஆங்க  ேகளாய் 
        ெகாைலேய களேவ காமத் தீவிைழ  
        உைலயா டம்பிற் ேறான் வ ன் ம் 
        ெபாய்ேய குறைள க ஞ்ெசாற் பயனில் 
        ெசால்ெலனச் ெசால் ற் ேறான் வ நான்கும் 
        உள்ளந் தன்னில் உ ப்பன ன் ம்" 
 
    எனவ ம் மணிேமகைலயா ம் உணாக். 
 
    இனிக் குற்றம் ன் ம் என்பதற்கு "காமம் ெவகுளி மயக்கம்" என் ம் ன்  
குற்றங்கைள ம் எனி மாம். என்ைன? 
 
        "யாேம ைரத்த ெபா ள்கட் ெகல்லாம் 
        காமம் ெவகுளி மயக்கங் காரணம்" -- மணி, 30 - 5 – 12 
 
    எனப் ெபௗத்த ல் கூ த ம் காண்க. இனி, தி வள் வனா ம், 
 
        "காமம் ெவகுளி மயக்க மிைவ ன்றன் 
        நாமங் ெகடக்ெக ம் ேநாய்" --குறள், 390 
 
    என்ேறா த ம் காண்க. 
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    இனி ன்  குற்றம் என்பதற்குப் ெபௗத்தர் றேவார்க்கு மட் ேம உாிய 
குற்றங்களாகக் கூ கின்ற அவா ம் பற் ம் ேபைதைம ம் ஆகிய ன் ம் 
எனி மாம். என்ைன? 
 
        "குலவிய குற்றெமனக் கூறப் ப ேம 
        அவாேவ பற்ேற ேபைதைம ெயன்றிைவ" 
        --மணி, 30 : 149 - 70 
 
    என் ம் ஓ பவாகலான். 
 
    இ  ேபைதைம தல் பன்னிரண்டாக விாித் க் கூறியதைன ன்றாகத் 
ெதாகுத்ேதாதியப யாம் இவற்ைற ஆசிரவம் என் ம் கூ ப. என் வாய்க்குற்ற 
ெசால் ன் வ  என்ற . அறியாைம காரணமாக இயல்பாகேவ என் வாய்க்குப் 
ெபா ந்திய ெசாற்குற்றம் என்றவா . (2) 
    ----------------- 
 
    3. மனந் ேயார்க்ேக இன்ப ளவாகும் எனல் 
        வா விைன ேநாக்கி ள மாண்டவய நாவாய் 
        ஆ விைன ேநாக்கி ள வாழ்க்ைகய  ேவேபால் 
        தீயவிைன ேநாக்குமியல் சிந்தைன  மில்லாத் 
        யவைன ேநாக்கி ள ப் ர  ெமல்லாம். 
 
    (இ - ள்) மாண்டவய நாவாய் - மாண் ைடய வ ைம மிக்க மரக்கலங்கள்; 
வா விைன ேநாக்கி உள - தம  இயக்கத்திற்குக்காற்றிைனேய ெபாி ம் 
அவாவி ப்பனவாகும்; வாழ்க்ைக - உயி்ர்களின் வாழ்  தா ம்; ஆ விைன ேநாக்கி 
உள - தமக்ெகன ஊழ் வகுத்த அகைவையேய குறிக்ெகாண் ப்பனவாம்; அ  ேபால் 
அங்ஙனேம; ப் ர ம் எல்லாம் - ெபாறிகளா கரப்ப ம் கர்ச்சிக ம் பிற மாகிய 
நன்ைமகெளல்லாம்; தீயவிைன ேநாக்கும் - தீவிைனைய நயந்  ேநாக்கும் ேநாக்க ம்; 
இயல் சிந்தைன ம் - அத்தீவிைன ெசய்தற்குாிய ெநறிகளிேல ெசல்கின்ற நிைன ம்; 
இல்லாத் யவைன - தன்பாற் சிறி மில்லாத ய்ைம ைடய சான்ேறாைனேய: 
ேநாக்கி உள - தாம் எய் தற்குாிய இடமாக எதிர்பார்த் தி ப்பனவாம் என்பதாம். 
 
    (வி - ம்) மரக்கலங்கள் தமக்கு ஆதாரமாகக் காற்ைற எதிர்பார்த்தி ப்ப  ேபால ம், 
உயிாினங்களின் வாழ் கெளல்லாம் தத்தமக்கு ஊழ் வைரந் ள்ள வாழ்நாைளேய 
ஆதாரமாகக் குறிக்ெகாண் ப்ப  ேபால ம். இவ் லகத் ள்ள இன்பங்க ம் 

கழ்க ம் தீவிைன ெசய்தற்கண் ஆர்வ ம் அவ்வழியியங்கும் எண்ணங்க ம் 
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சிறி மின்றி மனத் யனாகிய நல்ேலாைனேய தமக்கு ஆதாரமாகக் ெகாண் ள்ளன 
என்றவா . 
 
    எனேவ மனந் யரல்லாதர்க்கு இவ் லகத்  இன்ப ம் பிற நலங்க ம் உளவாகா 
என்ப  க த்தாயிற் . ஆகேவ இம்ைம யின்பங்கைள ம் கழ் த யவற்ைற ம் 
வி ம் ேவார் மனநலம் உைடயராகேவ அைவ ெயல்லாந் தாேம வந்ெதய் ம். 
மனந் யரல்லார்க்கும் இைவகள் எய்தா; ஆத ன் மனந் யராய்த் தீவிைனைய 
எஞ்ஞான் ம் அஞ்ச ேவண் ம் என்றறி த்தவாறாயிற்  இதேனா , 
 
        "மனத் யார்க்கு ெகச்சதன் றாகு மினந் யார்க் 
        கில்ைலநன் றாகா விைன" --குறள், 456 
 
    என ம், 
        "மனநலம் மன் யிர்க் காக்க மினநல 
        ெமல்லாப் க ந் த ம்," --குறள், 457 
    என ம், 
 
        "மனநலத்தின் ஆகு ம ைமமற் றஃ  
        மினநலத்தி ேனமாப் ைடத் " --குறள், 459 
    என ம், வ ம் அ ைமத் தி க்குறள்கைள ம், 
 
        "ெபாய்குறைள வன்ெசால் பயனிலெவன் றிந்நான்கும் 
        எய்தாைம ெசால் ன் வ க்காத் --ெமய்யில் 
        லைமந் ங் காத்  மனமா சகற்  
        நலமன்ேற நல்லா ெறனல்" --நீதிெநறி விளக்கம்,60 
 
    என ம், 
 
        "மனத்த க ப்ெபனி னல்ல ெசயி ம் 
        அைனத்ெதைவ ந் தீயேவ யாகும் --எைனத் ைண ம் 
        தீயேவ ெசய்யி  நல்லவாக் காண்பேவ 
        மாசின் மனத்தி னவர்" --நீதிெநறிவிளக்கம், 58 
 
    என ம் வ ம் குமரகு பரவ களார் ெபான்ெமாழிகைள ம் ஒப்  ேநாக்குக. (3) 
    ----------- 
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    4. ெமய்த்தவம் 
        ேபார்த்த ைட நீக்குதல் ெபா த் கண் ெமய் சல் 
        கூர்த்தபனி யாற் தல் குளித்தழ  ணிற்றல் 
        சார்த்தாி  பிச்ைசயர் சைடத்தைலய ராதல் 
        வார்த்ைதயிைவ ெசய்தவ ம ந்ெதா க ெலன்றான். 
 
    (இ - ள்.) உைட ேபார்த்தல் - காவி ஆைட த யவற்றால் உடம்பிைனப் ேபார்த் க் 
ேகாட ம் ; நீக்குதல் - ஆைட டா  விட் வி த ம் ; ெபா த் கள் ெமய் சல் - 
சாம்பல் த யவற்ைற உடல் நிரம்பப் சிக்ேகாட ம் ; கூர்த்த பனி குளித்  
ஆற் தல் - மிக்க பனியி ம் (மைழயி ம்) நீ ட்குளித்  நின் , அவற்றா ண்டாகும் 

ன்பங்கைளப் ெபா த் க் ேகாட ம் ; அழ ள் நிற்றல் - ேகாைடயின்கண் தீயி ள் 
நிற்ற ம் ; சார்த்தர் இ  பிச்ைசயர் ஆதல் - தம் சமயத்ைதச் சார்ந் ள்ள 
இல்லறத்தாாி கின்ற பிச்ைசைய ஏற் ண்  திாித ம்; சைடத்தைலயர் ஆதல் - சைட 
வளர்த் க் கட் ய தைலயிைன ைடயராத ம் (அன்றி மழித்த 
தைலைய ைடயராத ம்) இைவ வார்த்ைத - இன்ேனாரன்ன ெசயெலல்லாம் வறிய 
ெசால்லளேவ மன்றித் தவெவா க்க மாகமாட்டா; ெசய்தவம் ம ந்  ஒ கல் என்றான் 
- இனி வாய்ைமயாகச் ெசய்கின்ற தவெவா க்கம் யாெதனின் மனம் ெபாறிகள் 
வழியாகப் லன்களிடத்ேத ெசல்லாமல் அடங்கி ஒ கும் ஒ க்கேமயாம் என்  
கூறினான் என்பதாம். 
 
    (வி - ம்.) உைட ேபார்த்தல் - காவியாைட வராைட த யவற்றால் உடம்  

ம் ேபார்த்தல். காவியாைட ேபார்ப்பவர் ேவதவாதியர். வராைட ேபார்ப்ேபார் 
ெபௗத்தர். பல்ேவ  ஆைடகள் ேபார்க்கும் பல்ேவ  சமயங்க ம் அடங்குதற்கு உைட 
ேபார்த்தல் எனப் ெபா விேனாதினர். ெபா ம் க ம் என உம்ைம விாித் ப் ெபா  

கேவார் ைசவசமயத்தினர் என் ம், கள் சுேவார் ைவணவ சமயத்தினர் என் ங் 
ெகாள்ளலாம். ஈண் த் கள்: மண் ம், சூரண ம் என்க. கூர்த்தல் - மிகுதல். பனி 
கூறியதனால் மைழ ம் ெகாள்க. சைட கூறியதனால் மழித்த ம் ெகாள்க. பிச்ைச 
கூறியதனால் கிழங்கு தைழ காய்கனி ச கு த யன உண்ண ம் ெகாள்க. வார்த்ைத 
- ஈண் ப் ெபாய்யாய கழ் என்ப  பட நின்ற . 
 
    இனி இதேனா , 
 
        "  ேவண்  வி ச்சைட நீட்டன்ெமய்ம் 
         கூைறயின் தல் ெவண்டைல 
        ஓ  ேகாட  த்தெலன் றின்னைவ 
        பீ  லாப்பிற விக்குவித் ெதன்பேவ" --சீவக, 1427 



 15

 
    என ம், 
 
        "ஏம நன்ெனறி ெயந்ெநறி யன்ெனறி 
        ய்ைம யின்ெனறி யா ந் ணிகுவம்" --சீவக, 1428 
 
    என ம், 
 
        " ங்குறிக் கிடந்  கா ம் பழங்க ந் ய்ப்ப நில்லா 
        பாங்கலா விைனகள் என்றார் பகவனா ெரங்கட் ெகன்னின் 
        ஓங்குநீண் மரத்திற் ங்கு ெமாண்சிைற ேயா ங்கல் வாவல் 
        பாங்காிற் பழங்க ய்ப்பப் பழவிைன பாி  மன்ேற" --சீவக, 1429 
 
    என ம், 
 
        "அல் ம் ல் ம் உண்டாங் காரழ ைலந்  ணின்  
        ெசால் ய வைகயி ேனாற்பத் ணி ம்ெவவ் விைனக ெளன்னிற் 
        கல் ண்  க ய ெவம் ங் கா ைற றவ ெமல்லாம் 
        ல் ய விைனைய ெவன்  றக்ெகாைட கா  மன்ேற" 
        --சீவக, 1430 
 
    என ம், 
 
        "நீட் ய சைடய மாகி நீ்ர் ழ்கி நிலத்திற் ேசர்ந்  
        வாட் ய டம்பின் யாங்கள் வரகதி விைளத்  ெமன்னிற் 
        காட் ைடக் கர  ேபாகிக் கய ழ்கிக் காட்  னின்  
        ட் ைன விைளக்க ேவண் ம் ெவளிற் ைர வி மி ெனன்றான்" -- சீவக, 1431 
 
    என ம் வ ம் சீவகன் ெமாழிக ம், 
 
        "மழித்த  நீட்ட ம் ேவண்டா லகம் 
        பழித்த ெதாழித்  வி ன்" --குறள், 280 
 
    என ம், 
 



 16

        "மனத்த  மாசாக மரண்டார்நீ ரா  
        மைறந்ெதா கு மாந்தர் பலர்" --குறள், 278 
 
    என ம் 
 
        " றங்குன்றி கண்டைனய ேர  மகங்குன்றி 
        க்கிற் காியா ைடத் " --குறள், 277 
 
    என ம் வ ம் தி வள் வர் ெபான்ெமாழிக ம், 
 
        "ெநஞ்சு றம்பாத் றந்தார் தவப்ேபார்ைவ 
        கஞ்சுக மன்  பிறிெதான்ேற - கஞ்சுகம் 
        எப் ல ம் காவாேம ெமய்ப் லங் காக்குமற் 
        றிப் ல ங் காவா தி " --நீதிெநறி விளக்கம், 13 
 
    எனவ ங் குமரகு பரவ களார் மணிெமாழி ம் ஒப் ேநாக்கற் பாலன. (4) 
    -------------- 
 
    5. கர்வினால் அவாவ த்தல் கூடாெதனல் 
        வைகெயழிற் ேறாள்க ெளன் ம் மணிநிறக் குஞ்சி ெயன் ம் 
        கெழழ விகற்பிக் கின்ற ெபா ளில் காமத்ைத மற்ேறார் 
        ெதாைகெய ங் காத றன்னாற் ய்த்தியாந் ைடத்  ெமன்பா 
        ரைகயழ ல வந் தன்ைன ெநய்யினா லவிக்க லாேமா. 
 
    (இ - ள்.) வைக எழில் ேதாள்கள் என் ம் - இலக்கண வகுப்பிற்கிையந்த ேதாள்கள் 
இவ ைடய ேதாள்கள் என் ம்: மணி நிறம் குஞ்சி என் ம் - இவ ைடய 
மயி்ர்க்கு மி நீல மணியின  நிறம் ேபான்ற நிற ைடய கு மி என் ம்; கழ் எழ 
விகற்பிக்கி்ன்ற - அவற்றிற்கில்லாத கழ் உண்டாகும்ப  பலபடப் பாாித் க் 
கூ தற்குக் காரணமான; ெபா ள் இல் காமத்ைத - வாய்ைமயிேனாக்குவார்க்கு ஒ  
சிறி ம் ெபா ள் இல்லாததாகிய காமவின்பங்கைள; மற்  ஓர் ெதாைக எ ம் காதல் 
தன்னால் - ஒ  ெதாகுதியாகத் தம்பால் ேதான் கின்ற காமக் கிளர்ச்சியாேல; ய்த்  - 
(அவற்ைறெயல்லாம் எய்தி) கர்ந்  ; யாம் ைடத் ம் என்பார் - அக் காமக்குணத்ைத 
அழிக்கக் கடேவம் என்  ஒ  சிலர் கூறாநிற்பர், அங்ஙனம் கூ வ  மடைமேயயாம் ; 
என்ைன ?, அைக அழல் அ வந்தன்ைன - எாிகின்ற தீப் பற்றிக்ெகாண்ட காட் ைன ; 
ெநய்யினால் அவிக்கலாேமா - ெநய் ெபய்  அவித்தல் சா ேமா ? என்பதாம். 
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    (வி - ம்.) அவாவிைன கர்ந்  அவித்தல் கூ ம் என்  சிலர் கூ கின்றனர். இவர் 
கூற்  ெநய்யினால் எாி ப்ேபம் என்பார் கூற் ப்ேபாலப் ேபைதைம ைடத் 
ெதன்றவா . 
 
    "என்பிைன நரம்பிற் பின்னி உதிரந்ேதாய்த்  இைறச்சி ெமத்திப் ன் றந் ேதாைலப் 
ேபார்த்  மயிர் றம் ெபா ய ேவய்ந்திட் , ஒன்ப  வாயிலாக்கி ஊன்பயில் குரம்ைப" 
என இவ் டம்பினியல்பிைன உள்ள ப ேய உணராமல் காமத்தான் மதிமயங்கி வைக 
எழிற்ேறாள்கள் என் ம், மணிநிறக் குஞ்சி என் ம் கழ்எழ விகற்பிக்கின்ற என்றாள். 
இங்ஙனம் விகற்பித்தற்குக் காமேம காரணமாக ன் விகற்பிக்கின்ற காமம் என்றாள்; 
காமம் - காமவின்பம். காதல் - காமக் கிளர்ச்சி. அைகதல் - எாிதல். அ வம் - கா . 
 
    அவிக்கலாேமா என் ம் வினா அவிக்கெவாண்ணா  என் ம் அதன் எதிர்மைறப் 
ெபா ைள வற் த்தி நின்ற . காமத்ைத கர்ச்சியால் அவித்தல் கூடா . 

கர்தற்குாிய ெபா ள்களின் ெபால்லாங்கிைன இைடயறா  நிைனந்  
கா மாற்றால் அவற்றின் இழிதக ணாின் அவற்றின்பாற் ெசல் ம் அவா அ ம் 
என்ப  ெபௗத்தர் ெகாள்ைக. இதைன, அசுபபாவைன என்பர். அஃதாமா  :-- 

றவியானவன் உடம்பான  பலவைக இழிந்த ெபா ளால் ஆக்கப்பட்டெதன் ம், 
சாணியின் குவிய ல் ேதான்றி வள ம் க்கள்ேபால் 
க ப்ைபயி ண்டாகின்றெதன் ம், மலங்கழிக்குமிடம் ேபால் வாலாைமயின் 
உைறவிடமாயி ப்பெதன் ம். அ வ ப்பான அ க்கின் கசி கள் இதன்கண் 
அைமந்த ஒன்ப  வாயி ம் இைடயறா  ெப குகின்றன என் ம். அங்கணம் 
ேபாேல ெவ த்தற்குாிய தீ நாற்றத்ைதேய ெவளிப்ப த் கின்ற  என் ம் மறவா  
நிைனத்தி த்தல் என்ப. இவ்வா , இவ் டம்பின் இழிதகவிைன நிைன ட் மிடங்கள் 
மணிேமகைலயிற் பலவிடங்களி ம் காணப்ப த ம் நிைனக. 
 
    இனி இவ் டம்பின் அகைவ நா ம் மிகமிகக் கு கிய  என்  நிைனத ம் 
இதன்பாற்ப ம் என்க. 
 
        "அநித்தம் க்கம் அநான்மா அசுகிெயனத் 
        தனித் ப் பார்த் ப் பற்ற த் தி தல்" 
        --மணி, 20 : 254 - 55 
    என்ப ம் (5) 
    ------------ 
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  6. இ ம  
        அனெலன நிைனப்பிற் ெபாத்தி யகந்தைலக் ெகாண்ட காமக் 
        கன ைன வர்ப்  நீராற் கைடயற வவித்  ெமன்னார் 
        நிைனவிலாப் ணர்ச்சி தன்னா னீக்கு  ெமன்  நிற்பார் 
        ன ைனப் ன னாேல யாவர் ேபாகாைம ைவப்பார். 
 
    (இ - ள்) அனல் என நிைனப்பிற் ெபாத்தி - ெநாய்யவிறகினில் தீக்க மா ேபால 
நிைன வின்கண் க விக்ெகாண் ; அகந்தைலக் ெகாண்ட காமக் கன ைன - 
ெநஞ்சத்ைத யிடமாகக் ெகாண்  வள கின்ற காமமாகிய ெப  ெந ப்ைப; உவர்ப்  
என் ம் நீரால் - ெவ ப்  என் ம் நீர் ெபய் ; கைடயற அவித் ம் என்னார் - 
எச்சமின்றி அவித் வி ேவம் என்  க தாராய்; நிைனவிலாப் ணர்ச்சிதன்னால் 
நீக்கு ம் என்  நிற்பார் - நிைனவிழந்  அ ேவயாகி அ ந் தற்குக் காரணமான 

ணர்ச்சியினாேலேய அக்காமத்ைத அகற் ேவம் என்  ைனந்  நிற்கின்றனர் 
மடேவார் ; ன ைனப் ன னாேல யாவர் ேபாகாைம ைவப்பார் - மிக்குப் 
ெப குகின்ற ெவள்ளத்ைத மற் ெமா  ெவள்ளத்தாேல அைணயிட் த் 
த த் ைவக்கும் ஆற்ற ைடேயார் யாவேர உளர் என்பதாம். 
 
    (வி - ம்.) ெபாத் தல் - க்ேகாடல். அகம் - ெநஞ்சு. உவர்ப்  நீர்: பண் த்ெதாைக. 
உவர்ப்  - ெவ ப் . 
 
    காமத்தீ ெமய் ணர்வால் அவிவதன்றி கர்ச்சியால் அவியா  என்பதைன ம், 
காமத்தாற் க வப்பட்டார் அதனிடத்ேத அ ந்தி உலகிைனேய மறப்பர் 
என்பதைன ம், 
 
        "சிற்றிைடச் சீைதெயன்  நாம ஞ் சிந்ைத தா ம் 
        உற்றிரண் ெடான்றா நின்றா ெலான்ெறாழித் ெதான்ைற ன்ன 
        மற்ெறா  மன  ண்ேடா மறக்கலாம் வழிமற் றியாேதா 
        கற்றவர் ஞான மின்ேறற் காமத்ைதக் கடக்க லாேமா" 
 
    எனவ ம் கம்பநாடர் ெமாழியா ம் உணர்க. (6) 
    -------------- 
 
    7. யாக்ைக நிைலயாைம 
        ேபாதர யிர்த்த வாவி க யிர்க் கின்ற ேத  
        திய ெமன்  ெகாள்வ ணர்வினான் மிக்க நீரா 
        ராதலா லழிதன் மாைலப் ெபா ள்க க் கழிதல் ேவண்டா 
        காதலா ன  ெமன்பார் கண்ணனி கைளய ற்றார். 
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    (இ - ள்.) ேபாதர உயிர்த்த ஆவி - உடம்பினின் ம் ெவளிேய வதற்கு வி கின்ற 

ச்சான ; க உயிர்க்கின்ற ேத ம் - மீண் ம் காற்  உட் குதற் ெபா ட்ேட 
விடப்ப கின்ற தாயி ம்; உணர்வினான் மிக்க நீரார் ஊதியம் என்  ெகாள்வர் - 
அங்ஙனம் அக்காற்  மீண் ம் உட் குவதைன ெமய் ணர்வினின் மிக்க ெபாிேயார் 
ஒ  ேபறாகேவ க தாநிற்பர்; ஆதலால் அழிதன்மாைலப் ெபா ள்க க்கு அழிதல் 
ேவண்டா - அங்ஙனமாதலால் அழி மியல் ைடய உடம்  த யவற்றின் அழிவிற்கு 
ெநஞ்சழிந்  வ ந் தல் ேவண்டா; காதலால் அ ம் என்பார் - இவ் டம்பின் கண் 
பற் ைடைமயாேல அதன் அழிவிற்கு ஆற்றா  அ ேவம் என்  க பவர், கண் நனி 
கைளயல் உற்றார் - தம் கண்கைள வாளா வ த் பவேர யாவர் என்பதாம். 
 
    (வி - ம்.) ெவளிேயறிய ச்சு மீண் ம் உட் காமற் ேபாேய வி த ம் கூ ம். 
ஆதலால் ெமய் ணர் ைடேயார் தாம் உள்வாங்கும் ஒவ்ெவா  ச்சும் தமக்கு 
ஊதியமாகேவ க கின்றனர். அத் ைன நிைலயாைம ைடய  இவ் டம் . இதன் 
அழி க்கு வ ந் தல் ேவண்டா. இதன் அழி  க தி அ பவர் ேண தம்ைம 
வ த் பவேரயாவர் என்றவா . 
 
    சான்ேறார் உயிர்க்கும் ச்சு மீண் ம் உட் குவதைன ஊதியமாகக் க தற்குக் 
காரணம் பின் ம் பிைழத்தி ந்  அதனாலாய பயன் ேகாடல் க திேயயாம். பின் ம் 
வாழ்ேவம் என் ம் அவாவாலன்  என்க. 
 
    இனி இச்ெசய் ேளா , 
 
        "நில்லாத வற்ைற நிைலயின என் ண ம் 
        ல்லறி வாண்ைம கைட" --குறள், 331 
    என ம், 
 
        "ெந ந ளெனா வ னின்றில்ைல ெயன் ம் 
        ெப ைம ைடத்திவ் லகு" --குறள், 339 
    என ம், 
 
        "குடம்ைப தனித்ெதாழியப் ட்பறந் தற்ேற 
        டம்ெபா யிாிைட நட் " --குறள், 338 
 
    என ம் வ ம் அ ைமத் தி க்குறள்க ம், 



 20

 
        "சாத ம் பிறத்த றா ந் தம்விைனப் பயத்தி னாகும் 
        ஆத  மழி  ெமல்லா மைவெபா ட் கியல்  கண்டாய் 
        ேநாத ம் பாி  ெமல்லாம் ண் ணர் வின்ைம யன்ேற 
        ேபைதநீ ெபாி ம் ெபால்லாய் ெபய்வைளத் ேதாளி ெயன்றான்" 
    என ம், 
 
        "பிாிந்தவர்க் கிரங்கிப் ேப ற் ற தநங் கண்ணி னீர்கள் 
        ெசாாிந்தைவ ெதாகுத்  ேநாக்கிற் ெறா ்கடல் ெவள்ள மாற்றா 
        ாிந்தநம் பிறவி ேமனாண் ற்றிைழ யின்  ேநாக்காய் 
        பாிந்த  வதற்குப் பாவா ய யிட்ட வா  கண்டாய்" 
 
    என ம், 
 
        "அன்பினி னவ த் தாற்றா த வ  ெமளி  நங்கள் 
        என்பினி னாவி நீங்க வி வ  ெமளி  ேசர்ந்த 
        ன்பத்தாற் ைகக்கப் பட்டார் ைகத்தவத் ன்பந் தாங்கி 
        இன்பெமன் றி த்தல் ேபா  மாியதிவ் லகி ெலன்றாள்" 
 
    என ம், 
 
        "மயற்ைகயிம் மக்கள் ேயானிப் பிறத்த ம் பிறந்  வந்தீங் 
        கியற்ைகேய பிாி  சாத ைமப்பிைடப் படாத ெதான்றாற் 
        கயற்கணி னள ங் ெகாள்ளார் கவற்சி ட் கவற்சி ெகாண்டார் 
        ெசயற்ைகயம் பிறவி நச்சுக் கடலகத் த ந்  கின்றார்" 
 
    என ம், 
 
        "இளைமயின் ப் ஞ் ெசல்வத் 
              தி ம்ைப ம் ணர்ச்சிப் ேபாதிற் 
        கிைளநாிற் பிாி  ேநாயில் 
              காலத்  ேநா  ேநாக்கி 
        விைளம க் கம ங் ேகாைத 
              ேவ ம் ெவய்ய கண்ணாய் 
        கைள ய ரவலம் ேவண்டா 
              கண்ணிைமப் பள  ெமன்றாள்" 
 
    என ம் வ ம் சீவக சிந்தாமணிச் ெசய் ள்க ம் ஒப்  ேநாக்கியின் க. 
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        "நீாிற் குமிழி யிளைம நிைறெசல்வம் 
        நீாிற் சு ட்  ெந ந்திைரகள்--நீாில் 
        எ த்தாகும் யாக்ைக நமரங்கா ெளன்ேன 
        வ த்தாத ெதம்பிரான் மன் " --நீதிெநறி விளக்கம், 1 
 
    என்ப  குமரகு பரவ களார் தி ெமாழி. (7) 
    ----------------- 
 
    8. கூற் வன் ெகா ைம 
        அரவின மரக்க ராளி யைவக ஞ் சிறி  தம்ைம 
        ம வினாற் றீய வாகா வரம்பில்கா லத்  ெளன் ம் 
        பிாிவில மாகித் தன்ெசாற் ேபணிேய ெயா கு நங்கட் 
        ெகா ெபா  திரங்க மாட்டாக் கூற்றின்யா ய்  ெமன்பார். 
 
    (இ - ள்.) அர  இனம் - ெகா ய நச்சுப் பாம்பினங்க ம்; அரக்கர் - 
இரக்கெமன்ெறா  ெபா ளிலாத அரக்க ம்; ஆளி - யாளி த ய வல்விலங்குக ம்; 
சிறி  தம்ைம ம வினால் தீய ஆகா - சிறி காலம் தம்ேமா  யா ம் பழகுமிடத்ேத 
அவர்பால் அன் ைடயவாய்த் தீைம ெசய்வன ஆகாவாம்; வரம்  இல் காலத் ள் 
என் ம் - எல்ைலயில்லாததாய் இறந்தகாலத்திெலல்லாம் நாள்ேதா ம்; பிாி  இலம் 
ஆகி - தன்ேனா  பிாித லமாய்; தன்ெசாற்ேபணி ஒ கும் நங்கட்கு - தன் 
கட்டைளைய ேமற்ெகாண்  ஒ கி வ கின்ற மாந்தராகிய நம்ெபா ட் ; ஒ ெபா  
இரங்கமாட்டா - ஒ சிறி ெபா ேத ம் இரங்கு மியல்பில்லாத, கூற்றின் - 
கூற் வ க்குத் தப்பி; உய் ம் என்பார் - யாங்கள் உய்ந்தி க்கவல்ேலம் என்  
கூறவல்லார்; யார் - யாவேர ளர்; ஒ வ மிலர் என்பதாம். 
 
    (வி - ம்.) அரவினம் அரக்கர் ஆளி எனத் திைண விரவி வந்த , மிகுதிபற்றி 
அஃறிைண ேபற்ற . 
 
    அரவினம் த யன ெகால் ம் ெதாழி ைன ைடயன வாயி ம் தம்ேமா  
சிறி காலம் பழகுேவார்பால் அன் ெகாண்  அவைரக் ெகால்லாமல் வி த ண் . 
கூற் வேனா  யாம் எல்ைலயற்ற காலெமல்லாம் கூ யி ப்ேபாமாயி ம் அவன் 
நம்பால் சிறி ம் இரக்கம் ெகாள்வானலன். ஆதலால் அவ க்குத் தப்பி 
உயிர்வாழ்ேவார் யா மிலர் என்றவா . 
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    கூற் வன் கணம் கணமாக நம்மகைவ நாைள நம்ேமா ந் ண்கின்றான் ஆதலால், 
வரம்பில் காலத் ள் என் ம் பிாிவிலமாகி என்றார். அவன் ெசாற் ேப தலாவ , 
அவன் கட்டைளப்ப  கணந்ேதா  மிறந்திறந்  வ தல். சிறிேத ம் இரங்குத லன் 
என்பாள். ஒ ெபா  இரங்கமாட்டாக் கூற்  என்றாள். உய் ெமன்பார் யார்? 
என் ம் வினா ஒ வ மிலர் என்ப  பட நின்ற . இனி இதேனா , 
 
        "தவத் ைற மாக்கள் மிகப்ெப ஞ் ெசல்வர் 
        ஈற்றிளம் ெபண் ர் ஆற்றாப் பாலகர் 
        திேயா ெரன்னான் இைளேயா ெரன்னான் 
        ெகா ந்ெதாழி லாளன் ெகான்றனன் குவிப்பவிவ் 
        வழல்வாய்ச் சுடைல தின்னக் கண் ம் 
        மிக்க நல்லறம் வி ம்பா  வா ம் 
        மக்களிற் சிறந்த மடேவா ண்ேடா" 
 
    எனவ ம் மணிேமகைலப் பகுதி ம், 
 
        "கூற் வன் ெகா ய னாகிக் ெகாைலத்ெதாழிற் க வி சூழ்ந்  
        மாற்ற ம் வைலைய ைவத்தான் ைவத்தைத யறிந்  நா ம் 
        ேநாற்றவன் வைலைய நீங்கி கர்ச்சியி லக ேநாக்கி 
        ஆற் றப் ேபாத ேறற்றா மளியேமாஒ ெபாிய ேமகாண்" 
 
    எனவ ம் சிந்தாமணிச் ெசய் ம், ஒப்  ேநாக்குக. (8) 
    ------------ 
 
    9. இ ம  
        பாைளயாந் தன்ைம ெசத் ம் பாலனாந் தன்ைம ெசத் ம் 
        காைளயாந் தன்ைம ெசத் ங் கா  மிளைம ெசத் ம் 
        மீ மிவ் வியல்  மின்ேன ேமல்வ  ப்  மாகி 
        நா நாட் சாகின் றாமா னமக்குநா மழாத ெதன்ேனா. 
 
    (இ - ள்.) பாைள ஆம் தன்ைம ெசத் ம்-யாம் நம் ைடய உடம்  நந் தாய்மாாின் 
வயிற்றின்கண் க வாகியி ந்த நிைலைமயி ந்  இறந் ம்; பாலன் ஆம் தன்ைம 
ெசத் ம் - பின்னர் எய்திய குழவிப் ப வம் இறந் ம்; காைள ஆம் தன்ைம ெசத் ம் - 
அப்ப வத்தின் பின் வந்ெதய்திய காைளப்ப வம் இறந் ம்; கா ம் இளைம 
ெசத் ம் - அதன்பின்னர் வந்த ம் கா ற்  மகளிைர ம தற் கியன்ற ம் ஆகிய 
இளைமப் ப வ ம் இறந் ம் வந் ள்ேளாம்; மீ ம் இவ்வியல் ம் - இவ்வா  மீண்  
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மீண் ம் இறக்கின்ற இந்த இயல்பிைனேய; இன்ேன ேமல்வ ம் ப் ம் ஆகி - 
இப்ெபா ேத இதற்கு ேமேல வ கின்ற ைமப் ப வ ம் எய்தாநிற்ப; நா ம் நாள் 
சாகின்றாமால் - இவ்வாேற யாம் ஒவ்ெவா  நா ம் இறப்பிைன எய் கின்ேறா 
மல்லேமா?; நமக்கு நாம் அழாத  என்ேனா? - பிறர் சாகின்றதற்கு அ கின்ற யாம் 
நம  சாவிற்கு நாேம அழாததற்குக் காரணந் தான் என்ைனேயா? என்பதாம். 
 
    (வி - ம்.) யாம் நஞ்சுற்றத்தார் இறந் ழிக் கண்கனிந்  அ கின்ேறாம்; ஆனால் 
யாேமா யாம் க வி ந்த ப வத்தினின் ம் இறந்ேதாம். பின்வந்த குழவிப் 
ப வத்தினின்  மிறந்ெதாழிந்ேதாம். அதன்பின் வந்த காைளப் ப வத்தினின் ம் 
இறந்ேதாம். அதன்பின்னர் மகளிைரக் கா ற் க் களிக்குமத் 
தனியிளம்ப வத்தினின் ம் இறந்ெதாழிந்ேதாம். இப்ேபா  வந்ெதய் கின்ற இம் 

ப் ப் ப வத்தினின் ம் இறத்தல் ஒ தைல. இவ்வா  நாள்ேதா  மிறக்கின்ற நாம் 
நம  இறப்பிற்கு அழாைமக்குக் காரணம் யாேதா? என்றவா , (9) 
    ------------ 
 
    10. இ ம  
        ேகாள்வைலப்பட் ச் சாவாங் 
              ெகாைலக்களங் குறித் ச் ெசன்ேற 
        மீளி  மீளக் காண்  
              மீட்சிெயான் றா  மில்லா 
        நாள  யி த ேறான்  
              நம் யிர் ப குங் கூற்றின் 
        வாளின்வாய்த் தைலைவப் பாக்குச் 
              ெசல்கின்ேறாம் வாழ்கின் ேறாேமா. 
 
    (இ - ள்.) ேகாள்வைலப்பட்  - பைகவரால் சிைறயாகப் பி க்கப்பட் ; 
ெகாைலக்களம் குறித் ச் ெசன்ேற - ெகாைலக்களத்திற் ெகா ேபாய்க் ெகால் தைலக் 
குறித் ச் ெசன் ; மீளி ம் மீளக்காண் ம் - ஒேரா வழிக் ெகாைல ண்ணாமல் 
மீண் ம் வ பவைர ம் யாம் காணலாம்; மீட்சி ஒன்றா ம் இல்லா - ஆனால் 
எவ்வாற்றா ம் மீள்வெதன்ப  இல்லாத; நம் உயிர் ப கும் கூற்றின் நாள் அ யி தல் 
ேதான் ம் - நம் ைடய உயிைரக் கு த் ெதாழிதற்குக் கால்ேகாள் ெசய்தல் 
ேதான்றாகின்ற; வாளின் வாய் - நாளாகிய அவ்வாளின்கண்; தைல ைவப்பாக்கு - நம  
தைலைய ைவத்தற்கு; ெசல்கின்ேறாம் - யாம் நாேடா ம் ெசல்வதல்ல ; 
வாழ்கின்ேறாேமா - யாம் வாய்ைமயாக வாழ்கின்ேறாமில்ைல என்பதாம். 
 
    (வி - ம்.) யாம் நாள்ேதா ம் நாள்கள் வ தல் கண்  றியாைமயால் 
வாழ்கின்ேறாெமன்  மகிழ்கின்ேறாம். ஆராய்ந்  பார்க்குமிடத் யாம் ஒ நா ம் 
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வா கின்ேறாமில்ைல. நாள்ேதா ம் நம  வாழ்நாைள ஈர்கின்ற கூற் வன் 
வாளின்கண் நம  தைலைய ைவப்ப  நன்கு விளங்கும் என்பதாம். ஈண் , 
 
        "நாெளன ெவான் ேபாற் காட்  யிாீ ம் 
        வாள ணர்வார்ப் ெபறின்" --குறள், 334 
 
    என் த் தி க்குறைள நிைன  கூர்க. (10) 
    -------------- 
 
    11. யாக்ைகயின் இழிதைகைம 
        நன்கன நா மி ெதன்றிவ் டம்  நயக்கின்ற தாயி 
        ெனன்ப  வாயில்க ேடா  ண்ணின் ற க்குச் ெசாாியத் 
        தின்பெதார் நா  மி ப்பத் திைசெதா ஞ் சீப்பில்கு ேபாழ்தி 
        னின்பநன் னாற்ற மிதன்க ெணவ்வைக யாற்ெகாள்ள லாேம. 
 
    (இ - ள்.) இ  நன்கனம் நா ம் என்  - இ  நன்றாக ந மணம் கமழ்கின்ற  என்  
பாராட் ; இவ் டம்  நயக்கின்ற  ஆயின் - இந்த உடம்  நம்மாற் ெபாி ம் 
வி ம்பப்ப மானால்; ஒன்ப  வாயில்கள்ேதா ம் உள்நின்  அ க்குச் ெசாாிய - 
மற்றிவ் டம்ேப அதன்கண் அைமந்த கண் த ய ஒன்ப  ெதாைளகளின் 
வழிகளா ம் அதனகத்தினின் ம் தீ நாற்றமிக்க அ க்குகள் ஒ கா நிற்ப ம்; தின்ப  
ஓர் நா ம் - அதைனத் தின் மியல் ைடய நாய்கள்; திைசெதா ம் இ ப்ப - தம் ள் 
கலாம் ெகாண்  வாயாற் ெகௗவி நாற்றிைசகளி ம் இ த்தலாேல; சீபில்கு ேபாழ்தின் 
- இவ் டம்பினின் ம் சீழ்வ கின்ற ெபா ; இதன்கண் இன்ப நல் நாற்றம் 
எவ்வைகயால் ெகாள்ளலாம் - இவ் டம்பின்கண் மனமின் தற்குக் காரணமான 
ந மணத்ைத எவ்வாற்றால் யாம் எய் தல் கூ ம்? கூ மின்! என்பதாம். 
 
    (வி - ம்.) இவ் டம்  இயற்ைகயாகேவ அ வ க்கத்தக்க தீ நாற்றம் 
உைடயேதயாம்; இதன்கண் ெசயற்ைகயா ண்டாகிய ந மணத்ைத அதன் 
மணமாகேவ க தி அறிவி களாற் பாராட்டப்ப கின்ற . அதனியற்ைக தீ நாற்றேம 
என்பதைன அதன்கண் அைமந்த ஒன்ப  ெதாைளக ம் ெசாாிகின்ற அ க்கா ம் 
உயிர் ேபாயவழி நாய் த யன பற்றி யி க்க அவ் டம்பினின் ம் ஒ கும் சீ 

த யவற்றா ம் உணரலாம். ஆதலால் இவ் டம்  வி ம்பத்தகுந்த சிறப்ெபான்  
மில்லாத  என்பதாம். 
 
    இதேனா , 
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        "எ கு ம்பி ெப கு காைத வள்ைள ெயன்ப ாிகழ்க ம் 
        வ டர்ந்த குழ  ண்ட யல ெதன்பர் ைளநீ 
        ெரா கு கண்கள் குவைள ெயன்பர் தரள ெமன்ப யிெரா ம் 
        ப  ம்பல் ெலன்ைப யின்ன பகர்வ ெதன்ன பாவேம" 
    என ம், 
 
        "எச்சி றங்கு வாய்வி ளிம்  பவள ெமன்ப ெர மிரண் 
        டச்சி லந்தி ெகாங்ைக யாைன யாகு ெமன்ப ர ெப ங் 
        கச்சி லங்கி ந்  மாவி கவ  கின்ற ெதன்பராற் 
        பிச்சி லங்க வர்க்கு ேநர்பி ராந்தர் யாவர் ேபசிேல." 
    என ம், 
 
        "நாசி றல் ேகாைழ ெயச்சி னா  மா  கத்ைதேய 
        மாசு றாத ர்ண சந்த்ர வட்ட ெமன்ப ெராட் ைவத் 
        ேதசு றாந ரம்பி ைனக்ெகா ெடன்  கட்ட ைமத்தேதாள் 
        ச ச ெநஞ்ச ழிந்  ேவ  ெவன்பர் கா ேம" 
    என ம், 
 
        "குடர்ந ரம்  தைசவ ம்  கு தி ெயன்  சுக்கில 
        ைடகி டந்த ெபாந்தின் ேமெலார் ேதால்வி ாித்  ேய 
        யடர்  ம்பஃ ைளக ேடா  ம வ ப்ப றாமலம் 
        படர்தல் கண்  மதைன ேயெகான் மகளிெரன்  பகர்வேத" 
    என ம், 
 
        "கூரா ம் ேவல்விழியார் ேகாலாக லங்கெளல்லாந் 
        ேதராத சிந்ைதயைரச் சிங்கிெகாள்  மல்லாமல் 
        ேநரா  ணிற்கு நிைல ணர்ந்  நற்க ம 
        மாராய் பவ க் க வ ப்ப தாய்வி ேம" 
    என ம், 
 
        "வால வயதின் மயக்கு மடந்ைதய ங் 
        கால மகன்றதற்பின் கண்ெடவ  ேமயிகழ 
        நீல ந ங்குழ  நீடழகு நீங்கியவர் 
        ேகாலெதா  ைக ன்றிக் ெகாக்குப்ேபா லாயினேர" 
    என ம், 
 
        "கிட்டா தகன்மின் கிடப்பதிதிற் ெபால்லாங்ெகன் 
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        றிட்டா ரலேர லங்கிைழயார் தம் டம்பிற் 
        பட்டாைட ேமல்விாித் ப் பாதாதி ேகசாந்த 
        மட்டாய் மைறத் வ  மார்க்கம  ெவன்ெகாண்ேடா" 
    என ம், 
 
        " சிய ர்க் கந்தம் ெவளிப்ப த்தம் ெமய்யிெலனக் 
        கூசி மைறப்பதன்ேறற் ேகாற்ெறா யா ரங்குெமங்கு 
        நாசி மணக்க ந ங்குங் குமசுகந்தம் 
        சி த்தல்பசி ேபாக்கும் ெபா ட்ேடேயா" 
    என ம், 
 
        "மாற்றாிய தம் த்ைத வாய்திறக்கு ன்னெம  
        நாற்ற மைறக்கவன்ேற னாவழித் ப் பல்விளக்கிக் 
        ேகாற்ெறா யார் நன்னீ ங் ெகாப் ளித் ப் பாகுசு  
        ற் வ  ெமன்குதைல தீர்க்கு ம த்ெதன்ேற." 
    என ம், 
 
        "பட்டாைட சாத்திப் பணிேம கைலதி த்தி 
        மட்டா யவயவங்கள் மற்றைவக்கு ேமற்கும்வண்ணம் 
        கட்டாணி த்தங் கனகமணிப் டணங்க 
        விட்டா லலதவ க் ெகன்ேனா வியலழேக" 
        --ெமஞ்ஞான விளக்கம், 10 - 19 
    என ம் வ ம் ெசய் ள்கள் ஒப் ேநாக்கற்பாலன. (11) 
    ------------ 
 
    12. இ ம  
        மா ெகாள் மந்தர ெமன்  மரகத ங்ெக  ெவன் ம் 
        ேதறிடத் ேதாள்க றத்ேத திறத் ளிக் கா ற்ற தாயிற் 
        பாெறா  நாய்க ளசிப்பப் பறிப்பறிப் பற்றிய ேபாழ்தி 
        ேனறிய வித்தைச தன்மாட் ன் ற லாவதிங் ெகன்ேனா? 
 
    (இ - ள்.) மா ெகாள் மந்தரம் என் ம் - ஒன்றேனா  ஒன்  வலமிடமாக 
மா பட் க்கின்ற இரண்  மந்தரமைலகேள இைவகள் என் ம்; மரகத ங்கு எ  
என் ம் - ப த்த மரகத மணியா யன்ற ண்கேள இைவகள் என் ம்; ேதறிட - 
ேகட்ேபார் உண ம்ப ; ேதாள்கள் திறத்ேத - ஆடவர்க ைடய ேதாள்கைளக் குறித் ; 
திறத் ளிக் கா ற்ற  ஆயின் - மகளிர் ைறேய அவா வதானால்; பாெறா  நாய்கள் 
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அசிப்ப - ப ந் க ம் நாய்க ம் இைவயிற்ைற இைரயாகத் தின் தற் ெபா ட் ; 
பறிப்பறிப் பற்றிய ேபாழ்தின் - வாயாற் ெகௗவிக் ெகௗவி இ த்த காலத்திேல; ஏறிய 
இத்தைசதன் மாட்  - ப த் த்திரண்ட இந்த வ ந்தைசயின் கண்; இங்கு இன் றல் 
ஆவ  என்ேனா - இவ் லகத்  அம்மகளிர் இன் தற்கியன்ற பண்  யாேதா? 
கூ மின் என்பதாம். 
 
    (வி - ம்.) இஃ  ஆடவர்பாற் காமங்ெகாண்  வ ந் ம் மகளிர்க்குக் கூறியப யாம். 
ஆடவர் உ ப் க்க ள் ைவத்  மகளிர் ெநஞ்ைசப் ெபாி ம் கவர்வ  அவர்தம் 
ேதாள்கேளயாம். ஆதலால் அத் ேதாள்கைளேய கூறினார். மகளிைர ஆடவர் 
ேதாள்கேள ெபாி ம் கவ ம் இயல் ைடயன என்பதைன, 
 
        "ேநாக்கிய ேநாக்ெக ம் திெகாள் ேவ ைண 
        ஆக்கிய ம ைகயான் ேறாளி லாழ்ந்தன 
        க்கிய கைனகழல் ரன் ெசங்க ம் 
        தாக்கணங் கைனயவ் டனத்திற் ைறத்தேவ" --மிதிைலக், 39 
 
    எனவ ம் இராமாவதாரத்தா ம் உணர்க. 
 
    வலத்ேதா ம் இடத்ேதா மாய் ேவ பட் த்த ன் மா ெகாள் மந்தரம் என்றார். 
மந்தரம் - மந்தரமைல. மரகதம் - ஒ  மணி; மரக தத்தா யன்ற எ . ங்ெக  என்  
தனித்தனி ெகாள்க. எ  - ண். பா  - க குமாம். உளி: ஏழாவதன்ெசால் . 
பறிப்பறி - பி ங்கிப் பி ங்கி என்றவா . பறித்தல் - பி ங்குதல். என்ேனா என் ம் 
வினா ஒன்  மில்ைல என்ப  படநின்ற . (12) 
    -------------- 
 
    13. இ ம  
        உ ப் க் கடா டன் கூ  ெயான்றா யி ந்த ெப ம்ைப 
        மைறப்பில் விைழவிற்குச் சார்வாய் மயக்குவ ேத வ் ப் க் 
        குைறத்தன ேபால வ கிக் குைறந்  குைறந்  ெசாாிய 
        ெவ ப்பிற் கிடந்த ெபா தின் ேவண்டப் ப வ  ண்ேடா. 
 
    (இ - ள்.) உ ப் க்கள் தாம் உடன்கூ  ஒன்றாய் இ ந்த ெப ம்ைப - கால்ைக 

த ய றத் ப் க்க ம் குடர் காற் ப்ைப த ய உள் ப் க்க ம் ஒ ேசர 
ஓ டம்பாக இ ந்த இந்தத் ேதாலா யன்ற ெபாிய ைபயான ; மைறப்பில் - ேமேல 
ேதால் ேபார்த் ள்ள மைறப்பினாேல; விைழவிற்குச் சார்வாய் மயக்குவேதல் - நந்தம் 
அவாவிற்குச் சார்பிடமாகி நம்ைம மயக்கு மியல் ைடயெதன்னின்; உ ப் க் 
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குைறத்தனேபால - மற்றிவ் டம்ேப உயிர் பிாிந் ழித் தன் ப் கள் 
ணிக்கப்பட்டன ேபால்வனவாக; அ கிக் குைறந்  குைறந்  ெசாாிய - அ கி 

நா க்கு நாள் ேதய்ந்  ேதய்ந்  ழாநிற்ப; ெவ ப்பிற் கிடந்த ெபா தின் - 
கண்ேடார் ெவ ப்பிற் கிடனாகிக் கிடந்த காலத் ; ேவண்டப்ப வ ம் உண்ேடா - 
இவ் டம்பின்கண் யாம் அவா தற்கியன்ற தன்ைம ம் உண்டாகுேமா? கூ திர் 
என்பதாம். 
 
    (வி - ம்.) "உ ப் . கண் த ய ற ப் க்க ம் குடர் த ய 
உள் ப் க்க மாம். ேதாலாற் ேபார்த்  மைறக்கப் பட் த்தலால் இ  
விைழவிற்குச் சார்வாய் மயக்குவ ; அங்ஙனம் ேபார்க்கப் படாவி ன் அ வ க்கத் 
தக்கேதயாம் என்பாள். மைறப்பில் விைழவிற்குச் சார்வாய் மயக்குவ  என்றாள். 
அங்ஙனம் மயக்குேம ம் இஃ  அ கிக் குைறந்  குைறந்  ெசாாியக் கிடந்த 
ெபா தின் இதன் கண் மயங்குவதற்குாிய தன்ைம சிறி ம் இல்ைலயாம் என்றவா . 
 
        "என் ந் த ம் உதிர ம் யாக்ைக என்  
        அன்  மாக்கட்கு அறியச் சாற்றி 
        வ ெவா  கிடந்த வின் பிண்டம்" 
 
    என்றார் மணிேமகைலயி ம். இன் ம், இவ்விடம்பியல்பிைன:-- 
 
        "கா  ரண் நி த்தி ேம  ைகபி ைணத்ெதா  றெவ ம் 
        பா  ணக்கி  கட்  ேமல்வைள யடர்ந ரம்ெப  மாக்ைகயாற் 
        ேகா  யிட்டப க்க ழிக்ெகா  குைற  றாமல் வாிந் ேமற் 
        ேறா  ணக்கிய கற்ைற ேவய்ந் யர் சுவர்  லால்ெகா யற்றிேய" 
 
        "வந்  ேபாகவி ரண்  வாசல் வகுத்  மற்ெற  சாளரந் 
        தந்  சாக்கிர மாதி யீாி  தளெம த்ததன் ேமன்மலர்க் 
        ெகாந்  லாவிய மா  க்கன கும்பம் ைவத்தவிர் கூந்தலா 
        ந்  நீள்ெகா  மாட நா  கக்கண் மாளிைக ற்றினாள்" 
 
    எனவ ம் ெமய்ஞ்ஞான விளக்கச் ெசய் ள்க ம் (அவித்தியா - 13 - 14.) 
 
        "என்பிைன நரம்பிற் பின்ளி திரந்ேதாய்த் திைறச்சிெமத்திப் 
        ன் றந் ேதாைலப் ேபார்த்  மயிர் றம் ெபா ய ேவய்ந்திட் 
        ெடான்ப  வாயி லாக்கி ன்பயில் குரம்ைப ெசய்தான் 
        மன்ெப ந் தச்ச னல்லன் மயங்கினார் ம ள ெவன்றான்" 
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    எனவ ம் சீவக சிந்தாமணிச் ெசய் ம் (1577) அறி த் தைல ம் ஈண்  
நிைனக. (13) 
    ------------- 
 
    14. இ ம  
        எனெதனச் சிந்தித்த லான்மற் றிவ் டம் பின்பத் க் காேமற் 
        றிைனப்ெபய்த ன்கத்ைதப் ேபாலச் சிறிய  த்த  மாகி 
        ைனய க்குலந் தம்மா கர ம் வாழ ம் பட்ட 
        விைனய டம்பிைனப் பாவி யாெனன ெதன்ன  மாேம. 
 
    (இ - ள்.) பாவி-தீவிைனயாளேன!; என  எனச் சிந்தித்தலால் - என் ைடய  என்  
யான் உாிைம ெகாண்டா தற் கிடனாயி த்தலாேல; இவ் டம்  இன்பத் க்கு ஆேமல் 
- இந்த உடம்  யான் இன் தற்குாியதாகும் என்பாயாயின்; இஃ  
உன் ைடயதாதல் தான் எங்ஙனம்? ; திைனப்ெபய்த ன்கத்ைதப் ேபால - திைனயாிசி 
ெபய்  சைமக்கப்பட்ட ேசா  ேபான் ; சிறிய ம் த்த ம் ஆகி - உ வத்தாற் 
சிறியன ம் ெபாியன மாய்; ைனய - கூர்த்த வாயிைன ைடயனவாகிய; க்குலந் 
தம்மால் - க் கூட்டங்களாேல; கர ம் வாழ ம் பட்ட - தம் ைடயதாகேவ 
ெகாண்  உண்ண ம் உைற ளாகக் ெகாண்  வாழ ம் ப கின்ற; இைனய 
உடம்பிைன - இத் தன்ைமயான இந்த உடம்பிைன; யான் என  என்னல் ஆேமா - 
யான் என்றாதல் என் ைடய  என்றாதல் கூ தல் கூ ேமா? கூடா காண் 
என்பதாம். 
 
    (வி - ம்) திைனயாிசியாலாய ேசா  உட ண்டாகும் சிறிய ம் ெபாிய ம் ஆகிய 

க்க க்குவைம. ன்கம் - ேசா . 
 
    இதைன, 
 
        "நன்னான் வ பத ேநாக்கிக் குறவர் 
        உழாஅ  வித்திய ப உக்குரற் சி திைன 
        த் விைள யாணர் நாட் தி ண்மார் 
        மைரயான் கறந்த ைரெகா ம்பால் 
        மான்ற  க்கிய ல நா  குழிசி 
        வான்ேக ழி ம் ைட கழாஅ ேதற்றிச் 
        சாந்த விறகி வித்த ன்கம்" -- றநா , 168 
 
    எனவ ம் ெசய் ளி ம் காண்க. 



 30

 
    இந்த டைல யாம் எனெதன்  ெகாள்ேவம், இதன்கண் வா கின்ற 

க்குவங்க ம் தமதாகேவ ெகாண்  இதைன உண்  இதனிடத்ேதேய வாழ்கின்றன, 
ஆதலால் இத்தைகய டம்பிைன யான் என  யாம் உாிைம ேகாடல் 
ேபைதைமேயயாம் என்றவா . 
 
    இன் ம், 
 
        "சடமீ  கி மிப்ைப நாெனன்றன் மலேமா 
        டர்ேம  ண்ேணா ெடழக்கண்ட ண்ேட 
        டன்மீதிவ் டல்ேபா  திக்கின்  ைவத் 
        திடமான மகெவன்  சீராட ெலன்ேன" 
    என ம், 
 
        "ஊ ய ஞ்சுக  ற்ற ப விக்கும் 
        ேப ெப  தன் ட  மாவிபிாி ங்காற் 
        கூ சி  ன்ென  குடம்ைபெயன வப்பால் 
        ேவ ப  ெமன்னி னி ெமய் ற  யாேத" 
 
    என ம் வ ம் ெமய்ஞ்ஞான விளக்கச் ெசய் ள்க ம் நிைனயற்பாலவாம். (14) 
    ----------------- 
 
    15. இைறமாட்சி 
        இறந்த நற்குண ெமய்தற் காியவா 
        ைறந்த தம்ைமெயல் லா ட னாக்குவான் 
        பிறந்த ர்த்திெயாத் தான்றிங்கள் ெவண்குைட 
        யறங்ெகாள் ேகாலண்ணன் ம்மத யாைனயான். 
 
    (இ - ள்) ம்மத யாைனயான் - ன்  மதங்கைள ம் ெபாழிகின்ற 
களிற்றியாைனைய ைடயவ ம்; திங்கள் ெவள்குைட - நிைறத்திங்கண் மண் லம் 
ேபான்ற ெவள்ளிய தன் குைடயினாேல ;அறங்ெகாள் ேகால் - அறத்ைதேய 
குறிக்ேகாளாகக் ெகாண்ட ெசங்ேகான் ைறைமயிைன ைடய; அண்ணல் - 
இவ்ேவந்தன் இவ்வாற்றால்; இறந்த நற்குணம் இவ் லகத்ைத விட்டகன்  
ேபாய்விட்ட நல்ல மக்கட் பண் கள்; எய்தற்கு அாியவாய் - மீண் ம் மாந்தர் 
எய் தற்காியனவாகி; உைறந்த தம்ைம எல்லாம் - இ ந்தவற்ைற ெயல்லாம் ; உடன் 
ஆக்குவான் - மீண் ம் இவ் லகத்  மக்கேளாேட ேசர்த்  அவைர ய்விக்கும் 
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ெபா ட் ; பிறந்த ர்த்தி ஒத்தான் - த விமானத்தினின் ம் ேபாந்  
இந்நில லகத்திற் ேறான்றிய ளிய த்த ெப மாைனேய ஒத்தவனாய்த் திகழ்ந்தான் 
என்பதாம். 
 
    (வி - ம்) இச் ெசய் ள் ெதாடங்கிவ கின்ற ெசய் ள்கள் குண்டலேகசி என் ம் 
ெப ங்காப்பியத்திற் ேபசப்ப கின்ற அரசன் மாண் கள். இந்த அரச ைடய பிற 
மாண் கள் இச் ெசய் ளின் ன் பல ெசய் ட்களிற் ேபசப்பட் த்தல் ேவண் ம் 
என்  நிைனத்தற்கிட ள  அைவெயல்லாம் கிைடத்தில. இச் ெசய் ளின் ற்ேபாந்த 
ெசய் ட்களில் அந்த அரச ைடய அறமாண் கைள வ ணித்  இச் ெசய் ளில் 
இவ்வாற்றால் இம் மன்னவன் த்தெப மாைன ம் ஒப்பாவான் என்  கூ கின்றார் 
ேபா ம். 
 
    த்தெப மான் உலகின்கண் அறங்கள்ெகட்  மக்கட்பண்  அழித்தகாலத்ேத 
உலகிற்ேறான்றி அவ்வறங்கைள மீண் ம் உலகில் நி வினன் என்பகவாக ன் 
"இறந்த நற்குணம் எய்தற்காியவா ைறந்த தம்ைமெயல்லாம் உடனாக்குவான் பிறந்த 

ர்த்தி" என்  த்தைரச் சுட் னார். மக்கள் ேமற்ெகாள்ளாவி ம் அறம் 
அழிந்ெதாழியாைமயின் எய்தற்காியவாய் உைறந்த தம்ைமெயல்லாம் என்றார். 
உைறந்த தம்ைமெயல்லாம் என்ற  உைறந்தவற்ைற ெயல்லாம் என்றவா . த்தர் 
உலகில் அற த யன நிைலகுைலந் ழி வந்  ேதான் வர் என்பதைன, 
 
        " மகேள தலாகப் குத்தமரர் எண் ைச ம் 
        மலரா ல மலைரத் ெதா திரந்  வினவியநான் 
        காம ம் க ஞ்சின ங் கழிப்பாிய மயக்க மாய்த் 
        தீைமசால் கட் க்குத் திறற்க வி யாய்க்கிடந்த 
        தாமஞ்சார் நமர்க க்கு நயப்ப மா றினி ைரத் ச் 
        ேசமஞ்சார் நன்ெனறிக்குச் ெசல் மா ற ளிைனேய 
        எண்ணிறந்த குணந்ேதாய்நீ யாவர்க்கு மாிேயாய்நீ 
        உண்ணிைறந்த வ ேளாய்நீ யர்பார நிைறந்ேதாய்நீ 
        ெமய்ப்ெபா ைள யறிந்ேதாய்நீ ெமய்யறமிங் களித்ேதாய்நீ 
        ெசப்பாிய தவத்ேதாய்நீ ேசர்வார்க்குச் சார் நீ 
        நன்ைமநீ தின்ைமநீ நன நீ கன நீ 
        வன்ைமநீ ெமன்ைமநீ மதி நீ விதி நீ 
        இம்ைமநீ ம ைமநீ இர நீ பக நீ 
        ெசம்ைமநீ க ைமநீ ேசர் நீ சார் நீ 
        அ ளாழி நயந்ேதாய்நீ அறவாழி பயந்ேதாய்நீ 
        ம ளாழி ரந்ேதாய்நீ மைறயாழி ரந்ேதாய்நீ 
        மாதவாின் மாதவனீ வானவ ள் வானவனீ 
        ேபாதன ட் ேபாதனனீ ண்ணிய ட் ண்ணியனீ 
        ஆதிநீ யமலனீ யய நீ யாி நீ 
        ேசாதிநீ நாதனீ ைறவனீ யிைறவனீ 
        அ நீ ெபா நீ அறவனீ யநகனீ 
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        ெத நீ தி நீ ெசறி நீ ெசம்மனீ" 
 
    எனவ ம் பழம் பாடலா ம் ( ரேசாழியம் : யாப் ப் படலம் 11 – ஆம் 
கவித் ைறயின் உைரயிற்கண்டைவ) இன் ம், 
 
        "த ம தைலவன் றைலைமயி ைரத்த 
        ெப ைமசால் நல்லறம் ெப கா தாகி 
        இ தியில் நற்கதி ெசல் ம் ெப வழி 
        அ ைக  ெந ஞ்சி  மடர்ந் கண் ணைடத்தாங்குக் 
        ெசயிர்வழங்கு தீக்கதி திறந்  கல்ெலன் 
        யிர்வழங்கு ெப ெநறி ெயா திறம் பட்ட  
        தண்பனி வி ங்கிய ெசங்கதிர் மண் லம் 
        உண்ெடன ணர்த லல்ல தியாவ ங் 
        கண் னி  விளங்காக் காட்சி ேபான்ற  
        சலாைக ைழந்த மணித் ைள யகைவயின் 
        உலாநீர்ப் ெப ங்கட ேலாடா தாயி  
        மாங்கத் ைளவழி குநீர் ேபால 
        ங்கு நல்லற ெமய்த  ண்ெடனச் 
        ெசால்ல  ண் யான் ெசால் த ேறற்றார் 
        மல்லன்மா ஞாலத்  மக்கேள யாத ன் 
        சக்கர வானத் த் ேதவ ெரல்லாம் 
        ெதாக்ெகா ங் கீண் த் த ேலாகத்  
        மிக்ேகான் பாதம் வி ந்தன ாிரப்ப 
        வி ள்பரந்  கிடந்த மலர்தைல லகத்  
        விாிகதிர்ச் ெசல்வன் ேறான்றின ெனன்ன 
        ................................................ 
        த்த ஞாயி  ேதான் ங் காைல" 
 
    எனவ ம் மணிேமகைலயா ம், (12 ; 58 - 86) உணர்க, 
 
    இன் ம், 
 
    " த விமானத்தினின் ம் ேபாந்  குயிலா ரத் த் ேதான்றி உ ம்பினி வனத் ப் 
பிறந்  சுபிலா ரத் ப் த்ததத் வம் ெபற் த் தர்ேமாப ேதசம் பண்ணி மகாேபாதிப் 
பிரேதசத் ப் ெபான்றக் ெக தல் த்த க்கு நியதி" (ெமாக்கலவாதச் ச க்கம் 160 ஆம் 
பாட் னர) எனவ ம் நீலேகசி ைரயாசிாியர் கூற் ம் ஈண்  நிைனக. (15) 
    ---------- 
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    16. இ ம  
        சீற்றஞ் ெசற் ப்ெபாய் நீக்கிச்ெசங் ேகா னாற் 
        கூற்றங் காய்ந்  ெகா க்க ெவ ந் ைண 
        மாற்ற ேமநவின் றான்ற  மாற்றத் த் 
        ேதாற்றந் தன்ைன ங் கா றத் ேதான்றினான். 
 
    (இ - ள்) சீற்றம் ெசற்  - அம்மன்னவன் இப் ேப லகத்தின்கண் ஓ யிர் 
மற்ேறா யிைரச் சினந்  வ த்தாதப  உயிாினங்களின் சினத்ைத ம் அகற்றி; ெபாய் 
நீக்கி - மாந்தர் ெபாய்ேபசாதவண்ணம் ெசய் ; ெசங்ேகா னால் கூற்றம் காய்ந்  - 
தன  ெசங்ேகால் ைறைமயாேலேய தன  ஆட்சியின்கண் ைறபிறழ்ந்  மற ம் 

குந் யிைரக் கவராதப  அவைன ம் த த்  ; ெகா க்க எ ந் ைணமாற்றேம 
நவின்றான் - தான் தன் கு மக்க க்கு ஆைண பிறப்பிப்பதாயின் உைடேயார் 
எல்லாம் இல்ேலார்க்கு வழங்குமின் ! என் ம் இந்நல்லறத்ைதேய ஆைணயாகப் 
பிறப்பிக்குமளேவமன்றி அவர் வ ந் ம்ப  பிறிேதார் ஆைண ம் இடானாயினான், 
த மாற்றத் த் ேதாற்றந் தன்ைன ம் கா றத் ேதான்றினான் - 
இங்ஙனமி ந்தவாற்றால் இவன் ஆட்சியில் இள் ற்றி ந்ேதாெரல்லாம்  
ேவண்டாராய்த் த மாற்றத்திற்குக் காரணமான பிறப்பிைன ம் வி ம் வாராகும் ப  
ேதான்றித் திகழ்வானாயினன் என்பதாம். 
 
    (வி - ம்.) ெசங்ேகான் ைற பிறழாத ேவந்தர் ஆ ம் நாட் ல் உயிாினங்கள் 
சினந்தவிர்ந்  அ ட்குண ைடயவாய் ஒன்றற்ெகான்  தீைமெசய்யாவாக ன், 
"ெசங்ேகா னால் சீற்றம் ெசற் ப் ெபாய் நீக்கினன்" என்றார், 
 
    இதைன, 
 
        " .......பரல் ெவங்கானத் க் 
        ேகால்வ ளிய ங் ெகா ம் ற் றகழா 
        வாள்வாி ேவங்ைக  மான்கண மறலா 
        அர ஞ் சூ  மிைரேதர் தைல ம் 
        உ ஞ் சார்ந்தவர்க் கு கண் ெசய்யா 
        ெசங்ேகாற் ெறன்னவர் காக்கும் நா " 
    எனவ ம் இளங்ேகாவ களார் ெமாழியா ம் (13 : 4) 
 
        "அல்ல  க ந்த அறம் ாி ெசங்ேகால் 
        பல்ேவற் றிைரயற் படர்குவி ராயின் 
        ேகள்வன் நிைலேய ெக கதின் னவலம் 
        அத்தஞ் ெசல்ேவார் அலறந் தாக்கிக் 
        ைகப்ெபா ள் ெவௗ ம் களேவார் வாழ்க்ைகக் 
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        ெகா ேயா ாின்றவன் க ைட வியன் லம் 
        உ ம் உரறா தர ந் தப்பா 
        காட்  மா ம் உ கண் ெசய்யா ேவட்டாங்கு 
        அைச ழி அைசஇ நைச ழித் தங்கிச் 
        ெசன்ேமா இரவல!" 
    எனவ ம் ெப ம்பாணாற் ப்பைடயா ம் (36 - 45) உணர்க, 
 
        "க தல ம் ெப ங்குணத்ேதா ாிவர் தேலார் கணக்கிறந்ேதாம் 
        திாி வன தாண்  சுடர்ேநமி ெசலதின்ேறார் 
        ெபா ைறேசர் ேவ னாய் ப்ேபாத் ம் ல்வா ம் 
        ஒ ைறயி னீ ண்ண லகாண்ேடா ளெனா வன்" 
    எனவ ம் இராமாவதாரத்தி ம் (குல ைற, 5) இக்க த்  வ த ணர்க, 
 
    இனிச் ெசங்ேகாலரசர் நாட் ல் உயிாினங்கள் தத்தமக்கியன்ற அகைவ நாெளல்லாம் 
வாழ்ந்  இயல்பாக இறத்தலன்றி இளம் ப வ த ய காலத்ேத இறத்தல் 
இல்ைலயாக ன், ெசங்ேகா னாற் கூற்றங் காய்ந்  என்றார். இக் க த்திைன :-- 
 
        "கூற்ற மில்ைலேயார் குற்ற மிலாைமயால் 
        சீற்ற மில்ைலதஞ் சிந்ைதயிற் ெசய்ைகயால் 
        ஆற்ற னல்லற மல்ல திலாைமயால் 
        ஏற்ற மல்ல திழிதக வில்ைலேய" 
    எனவ ம் இராமாவதாரத்தா ம் (நாட் ப், 39) 
 
        "மன்னவன் ெசங்ேகான் ம த்தலஞ்சிப் பல் யிர் ப கும் 
        பகுவாய்க் கூற்றம் ஆண்ைமயிற் றிாிந் " 
    எனவ ம் (5: 215 - 20) சிலப்பதிகாரத்தா ம், 
 
        "மாறழிந்ேதா  மற ெயாளிப்ப மக்கட் சா வகுத்த தராபதி ம்" 
    எனவ ம் விக்கிரம் ேசாழ லாவா ம் (7 - 8), 
 
        "மறனி ென ங்கி ெநறிைமயி ெனாாீஇக் 
        கூற் யிர் ேகாட  மாற்றா தாக 
        ட்கு  ெசங்ேகா றின்  நடப்ப" (4. 2; 54 - 6) 
    எனவ ம் ெப ங்கைதயா ம் உணர்க. 
 
    இனி, ெசங்ேகான்ைம ைறயினின்  அ ளாட்சி ெசய்கின்ற ேவந்தன் குைட 
நீழ ல் வாழ்பவர் மீண் ம் மீண் ம் அந்நாட் ற் பிறத்தற் கவா த ன் த மாற்றத் த் 
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ேதாற்றந் தன்ைன ம் கா றத் ேதான்றினான் என்றார், இனி இவ்வறேவந்தைனக் 
கண்ேடார் இத்தைகய அறேவானாய்ப் பிறத்தல் ேபற்றி ம் சிறப் ைடத்  
ஆதலால் மனித்தப் பிறப் ம் ேவண் வேத என்  த மாற்றத் த் ேதாற்றந் தன்ைன ம் 
கா றத் ேதான்றினான் எனி மாம். (16) 
    ---------------- 
 
    17. குற்றங் க தல் 
        மண் ளார் தம்ைமப் ேபால்வார் 
              மாட்டேத யன்  வாய்ைம 
        நண்ணினார் திறத் ங் குற்றங் 
              குற்றேம நல்ல வாகா 
        விண் ளார் கழ்தற் ெகாத்த 
              வி மிேயா ெனற்றி ேபாழ்ந்த 
        கண் ளான் கண்டந் தன்ேமற் 
              கைறையயார் கைறயன் ெறன்பார். 
 
    (இ - ள்.) விண் ளார் கழ்தற்கு ஒத்த - வா லகத்ேத வா கின்ற ேதவர்க ம் 

கழ்ந்  பாராட் தற் ேகற்ற; வி மிேயான் - சிறப்பிைன ைடயவ ம்; 
ெநற்றிேபாழ்ந்த கண் உளான் - ெநற்றிையப் பிளந்  ேதான்றிய ெந ப் க் கண்ைண 

ைடயவ ம் ஆகிய சிவெப மா ைடய; கண்டம் தன்ேமல் கைறைய - மிடற்றின் 
கண்ணைமந்த களங்கத்ைத: யார் கைற அன்  என்பார் - யார் தாம் களங்கம் அன்  
என்  கூ வார்? அங்ஙனேம; குற்றம் மண் ளார் தம்ைமப் ேபால்வர் மாட்டேத 
அன்  - குற்றம் என்ப  இந்நில லகத்ேத வா ம் மக்கள் ேபால்வாாிடத்  மட் ம் 
உண்டாவெதான்றன் ; குற்றம் வாய்ைம நண்ணினார் திறத் ம் - குற்றமான  
ெமய் ணர்  ெபற்ற ேமேலாாிடத் த் ேதான்றி ம்; குற்றேம - குற்றமாகேவ 
ெகாள்ளப்ப வதன்றி; நல்ல ஆகா - அவர் ேமேலார் என்பதற்காக நல்லனவாகி விடா; 
ஆதலால் எத்தைகேயா ம் தம்பாற் குற்றம் நிகழாதப  விழிப் டனி த்தல் ேவண் ம் 
என்பதாம். 
 
    (வி - ம்.) ஆதலால் எத்தைகேயா ம் தம்பாற் குற்றம் நிகழாதப  விழிப் டன் 
இ த்தல் ெவண் ம் என்ப  குறிப்ெபச்சம். கந்த வர் அரக்கர் த ேயாைர ம் க தி 
மண் ளார் தம்ைமப் ேபால்வர் என்றார், வாய்ைம நண்ணினார் என்ற  ெமய் ணர்  
ைகவரப் ெபற்ற ேமேலாைர! 
 
        "திைனத் ைணயாங் குற்றம் வாி ம் பைனத் ைணயாக் 
        ெகாள்வர் பழிநா  வார்" --குறள், 433 
    என ம், 
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        "குற்றேம காக்க ெபா ளாகக் குற்றேம 
        அற்றந் த உம் பைக" --குறள், 434 
 
    என ம் வ ம் அ ைமத் தி க்குறள்கைள ம் ேநாக்குக, (17) 
    -------------- 
 
    18. இ க்கணழியாைம 
        மறிப மறி  ம ர்ப ம ம் 
        ெப ப ெப ம்ெபற் றிழப்ப விழக்கும் 
        அறிவ தறிவா ர ங்கா வவா 
        வ ெமன் ைரப்ப  நன் . 
 
    (இ - ள்.) மறிப மறி ம் - அழி ம் ெபா ெளல்லாம் அழிந்ேத தீ ம்; (அவற்ைற 
யழியாமற் பா காத்த யலா ) ம ்ர்ப ம ம் - அங்ஙனேம வள ம் ஊ ைடயன 
ெவல்லாம் வளர்ந்ேத தீ ம்; (அவற்ைற வளராமற் ற க்க மியலா ) ெப ப ெப ம் - 
பயன் ெப கின்ற ஆகூ ைடயன ெபற்ேற தீ ம்; (அப்பயைனப் ெபறாவண்ணம் 
ெசய்த  மியலா ); ெபற்  இழப்ப இழக்கும் - அங்ஙனேம, ெபற்றபயைன இழக்கும் 
ேபாகூ ைடயன அவற்ைற இழந்ேத தீ ம்; (இழவாதப  ெசய்ய வியலா ) அறிவ  
அறிவார் - ஆதலால் அறிதற்குாிய ெபா ளியல்பிைன அறிந்த ேமேலார்; அ ங்கார் - 
தமக்குப் ெபா ளிழ  ேநர்ந் ழி இ  ெபா ளியல்ெபன் ணர்ந்  
அவ்விழவின்ெபா ட்  வ ந் த லர். உவவார் - அங்ஙனேம தாம் சிறந்த 
ேப கைளப் ெபற்ற வழி ம் இஃ  ஊழின் ெசயெலன் ணர்ந்  அப்ேப  க தி ம் 
ெபாி ம் களிப்ப மில ராவர்; உ வ  உ ெமன்  உைரப்ப  நன்  – ஆதலால் 
"வ வ  வந்ேத தீ ம்" என்  உலேகார் கூ ம் பழெமாழி மிக ம் 
வாய்ைம ைடயெதன்  ெகாண்மின் என்பதாம். 
 
    (வி - ம்.) உ வ ம் என்ப  ஒ  பழெமாழி. 
 
    மறிப, ம ர்ப, ெப ப, இழப்ப என்பன பலவறிெசால். ெமய் ணர் ைடேயார் யா  
நிகழ்ந்தா ம் எல்லாம் ஊழின் ெசயெலன்  க தி அைமதி டனி ப்பர். ெசல்வம் 
வந் ழிக் களிப்பதிலர். வ ைம வந் ழி வ ந் வ மில்ைல என்றவா , 
இக்க த்ேதா , 
 
        "யா ம் ஊேர யாவ ங் ேகளிர் 
        தீ  நன் ம் பிறர்தர வாரா 
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        ேநாத ந் தணித  மவற்ேறா ரன்ன 
        சாத ம் வ தன்ேற வாழ்தல் 
        இனிெதன மகிழ்ந்தன்  மிலேம னிவின் 
        இன்னா ெதன்ற  மிலேம மின்ெனா  
        வானந் தண் ளி தைலஇ யானா  
        கல்ெபா  திரங்கு மல்லற் ேபர்யாற்  
        நீர்வழிப் ப உம் ைணேபா லா யிர் 
        ைறவழிப் ப உ ெமன்ப  திறேவார் 
        காட்சியிற் ெறளிந்தன மாக ன் மாட்சியிற் 
        ெபாிேயாைர வியந்த  மிலேம 
        சிறிேயாைர யிகழ்த லதனி  மிலேம" 
    எனவ ம் கணியன் ங்குன்றனார் ெபான்ெமாழி ம், ( றநா - 192) 
 
        "ெமய்த்தி ப்பத ேமெவன்ற ேபாதி ம் 
        இத்தி த் றந் ேதெகன்ற ேபாதி ம் 
        சித்தி ரத்தி னலர்ந்தெசந் தாமைர 
        ெயாத்தி ந்த கத்திைன ன் வாள்" 
    எனவ ம் கம்பநாடர் கவின்ெமாழி ம் ஒப் ேநாக்கற் பாலன. (18) 
    -------------- 
 
    19. இ ம  
        ேவாிக் கமழ்தா ரரசன்வி  ெகன்ற ேபாழ் ம் 
        தாாித்த லாகா வைகயாற்ெகாைல சூழ்ந்த பின் ம் 
        ாித்தல் வா தெலன் றிவற்றாற்ெபா  வின்றிநின்றான் 
        பாாித்த ெதல்லாம் விைனயின்பய ெனன்ன வல்லான். 
 
    (இ - ள்.) ேவாி கமழ் தார் அரசன் - மணங்கமழ்கின்ற மலர் மாைலயணிந்த 
மன்னவன்; வி க என்ற ேபாழ் ம் - சிைற  ெசய்க என்  கட்டைனயிட்ட 
காலத் ம்; தாாித்தல் ஆகா வைகயால் - இவன்பால் எ ந்த சீற்றம் 
ெபா க்கலாகாைமயாேல; ெகாைல சூழ்ந்த பின் ம் - ெகாைல ெசய் ம்ப  
கட்டைளயிட்ட பின்ன ம்; ாித்தல் வா தல் என்  இவற்றால் - உவைகயாேல 
ேதான் ம் ாிப்பாகிய ெமய்ப்பாட் னாலாதல் அல்ல  ன் ற்  வா தல் என் ம் 
ெமய்ப்பாட் னாலாதல்; ெபா  இன்றி - தன் உடம்பின்கண் யாெதா  ேதாற்ற ம் 
காணப்ப த ன்றி; நின்றான் - அைமதியாக நின்றனன், அஃெதற்றாெலனின்; 
பாாித்தெதல்லாம் - தனக்கு கர்ச்சியாக விாிந்  வ கின்ற நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம்; 
விைனயின் பயன் என்ன வல்லான் - தான் ன் ெசய்த பழவிைனயின் பயன்கேள 
யன்றிப் பிறவில்ைல என் ம் ெமய் ணர்வினால் வன்ைம ைடேயான் ஆக ன் 
என்பதாம். 
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    (வி - ம்.) இதனால் குறிக்கப் ப கின்ற ெமய் ணர்வாளன் யார் என் ம் அவன் 
சிைறப்ப தற்கும் சிைறயீ  ெப தற்கும் பின்னர்க் ெகாைல ெசய்க என்  மன்னன் 
கட்டைள யி தற்கும் உற்ற வரலா  சிறி ம் அறிகின்றிேலம். இதனால் குண்டலேகசி 
என் ம் ெப ங்காப்பியத்தில் இன்ேனாரன்ன வரலா கள் இ ந்தன என்  மட் ம் 
அறிகின்ேறாம். 
 
    இனி இச் ெசய் ளால் ஒ  மன்னன் ஒ வைனச் சிைறப்பி த்  ஒ கால் சிைற  
ெசய்க என் ம் பின் ம் (அைமச்சர் த ேயார் அறி ைர ேகட்டைமயாற் ேபா ம்) 
ெகான்  வி க! என் ம் கட்டைளயிட்டான் என் ம்; இதற்கு ஆளாகியவன் தன் 
ெமய் ணர்  காரணமாகச் சிைற  ெசய்க என்றேபா  மகிழாம ம் ெகாைல ெசய்க 
என்றேபா  வ ந்தாம ம் அைமதி டனி ந்தான் என் ண கின்ேறாம். இச் ெசய் ள் 
இராமகாைத ள் தயரதன் இராமைன அைழத்  இனி நீ இவ்வரசாட்சிைய ஏற் க் 
ெகாள்க என்  ேவண் ய ெபா , 
 
        "தாமைரக் கண்ணன் 
        காத ற்றிலன் இகழ்ந்திலன்" --கம்ப - மந்திர – 70 
 
    எனவ ம் கம்பநாடர் ெமாழி ம்; யேசாதர காவியத் ள் மாாிதத்தன் என் ம் 
மன்னவன் மாாி என் ந் ெதய்வத்திற்குப் ப யி தற்குப் பி த்  வந்த அபய சி 
அபயமதி என் ம் அண்ண ம் தங்ைக ம் தம்ைமப் ப யிடப் ேபாதலறிந் ம் 
அைமதி டனி த்தல் கண்  அவ்விளந் றவிைய ேநாக்கி அவ்ேவந்தன்: 
 
        "இ க்கண் வந் ற  ெமண்ணா 
        ெதாிசுடர் விளக்கி ெனன்ெகால்? 
        ந க்கெமான் றின்றி தம்பால் 
        நகுெபா ள் கூ ெகன்ன," 
 
    அ  ேகட்ட அவ்விளந் றவி, ேவந்ேத! 
 
        "அ க்குவ த க்கு மானால் அஞ்சுதல் பயனின் ெறன்ேற 
        ந க்கம தின்றி நின்றாம் நல்லறத் ெதளி  ெசன்றாம்" 
 
    என விைட யி த்தைம ம் நம்நிைனவிற்கு வ கின்றன. 
 
    இன் ம், 
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        "இ க்கண்வந் ற்ற காைல ெயாிகின்ற விளக்குப் ேபால 
        ந க்கெமான் றா  மின்றி நகுகதா நக்க ேபாழ்தவ் 
        வி க்கைண யாி  ெமஃகா மி ந்த தி யாவ ய்ந்தார் 
        வ ப்ப த் ெதன்ைன யாண்ைம வ பவந் ங்க ளன்ேற" 
 
    எனவ ம் சீவகசிந்தாமணி ம் (509), 
 
        "பாியி  மாகாவாம் பாலல்ல ய்த் ச் 
        ெசாாியி ம் ேபாகா தம," --குறள், 76 
    என ம், 
 
        "நன்றாங்கா னல்லவாக் கண்பவ ரன்றாங்கா 
        லல்லற் ப வ ெதவன்" --குறள், 329 
 
    என ம் வ ம் தி க்குறள்க ம் ஈண்  நிைனயற் பாலனவாம். (19) 
 
    குண்டலேகசி என் ம் ெப ங்காப்பியத்தின்கண் ெப ம்பா ம் அழிந்தனேபாக 
எஞ்சி நின்  இற்ைறநாள் கிைடத் ள்ள ெசய் ள் பத்ெதான்பதிற்கும் 
ெப மைழப் லவர் ெபா. ேவ. ேசாமசுந்தரனார் வகுத்த ெசாற்ெபா ள் உைரக ம் 
விளக்க ைர ம் ஒப் ைமப் பகுதிக ம் ற் ம். 
    --------- 


