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ஆசிாியர் இளங்ேகாவ கள் இயற்றிய "சிலப்பதிகரம்" ல ம்
நாவலர் பண் த ந. . ேவங்கடசாமி நாட்டாரவர்கள் எ திய உைர ம் கார்க்காண்டம் - பாகம் 3
உள்ளடக்கம்
பதிகம்
உைரெப கட் ைர
கார்க்காண்டம்.
1. மங்கல வாழ்த் ப் பாடல்
2. மைனயறம்ப த்த காைத
3. அரங்ேகற்

காைத

4. அந்திமாைலச் சிறப் ெசய் காைத
5. இந்திர விழ
6. கடலா

ஊர் எ த்த காைத

காைத

7. கானல் வாி
8. ேவனில் காைத
9. கனாத்திறம் உைரத்த காைத
10. நா காண் காைத
--------------கார்க் காண்டம்
7. கானல் வாி
[யாழிைனத் ெதா

வாங்கிய மாதவி பண்ணல்

இைசைய எ ப்பி, வார்தல்

த

த ய எண்வைகயா

ய எட் வைக இைசக் கரணத்தா

ம்

ம் ஆராய்ந்

ெசவியால் ஓர்த் , பாணியாெதனக் கூறிக்ேகாவலன் ைகயில் யாழிைன நீட்ட, அவன்
வாங்கி, ஆற் வாி ம் கானல்வாி மாகிய இைசப்பாட் க்கள் பலவற்ைற யாழி ட் ப்
பா னான். அவன் பா ய பாட் க்கள் அகப்ெபா ட் ைற யைமந்தனவாக ன்,
அவற்ைறக் ேகட்ட மாதவி, ‘இவற் ள் ஒ

குறிப் உண் ; இவன் தன்னிைல

மயங்கினான்’எனக் க தி, யாழிைன வாங்கித் தா ம் ஒ குறிப் ைடயாள் ேபால
வாிப்பாட் க்கள் பலவற்ைறப் பா னாள். யாழிைசேமல் ைவத் ஊழ்விைன வந்
உ த்ததாக ன், ேகாவலன் அவள் பா யவற்ைறக் ேகட் , ‘யான் கானல்வாி பாட,
இவள் மிக்க மாய ைடயளாக

ன் ேவெறான்றின்ேமல் மனம் ைவத் ப் பா னாள்’

என உட்ெகாண் , அவைள அைணத்த ைக ெநகிழ்ந்தவனாய் எ ந்

ஏவலாளர்

சூழ்தரப் ேபாயினான்; ேபாக,மாதவி ம் ைகயற்ற ெநஞ்சினளாய் ைவயத்தின் உள்ேள
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க்குக் காதல டன்றிேய தன் மைனைய அைடந்தாள்.(இதி ள்ள பாட் க்கள் பல ம்
கற்ேபாைர இன்பத்திேலேய திைளக்க ைவக்கும் ெசாற்ெபா ள் நயங்கள் வாய்ந்தைவ.)
(கட் ைர )
சித்திரப் படத் ள் க்குச் ெச ங்ேகாட் ன் மலர் ைனந் க
ைமத்தடங்கண் மணமகளிர் ேகாலம்ேபால் வனப் எய்திப்
பத்த ம் ேகா ம் ஆணி ம் நரம் ம்என்
இத்திறத் க் குற்றம்நீங்கிய யாழ்ைகயில் ெதா
வாங்கி
பண்ணல் பாிவட்டைண ஆராய்தல் ைதவரல்
கண்ணிய ெசல விைளயாட் க் ைக ழ்
நண்ணிய கு ம்ேபாக்கு என் நாட் ய
எண்வைகயால் இைசஎழீஇப்
பண்வைகயால் பாி தீர்ந்
மரகதமணித் தாள்ெசறிந்த மணிக்காந்தள் ெமல்விரல்கள்
பயிர்வண் ன் கிைளேபாலப் பல்நரம்பின் மிைசப்படர
வார்தல் வ த்தல் உந்தல் உறழ்தல்
சீ டன் உ ட்டல் ெத ட்டல் அள்ளல்
ஏர்உைடப் பட்டைடஎன இைசேயார் வகுத்த
எட் வைகயின் இைசக்கர ணத் ப்
பட்டவைகதன் ெசவியின்ஓர்த்( )
ஏவலன், பின் பாணி யா எனக்
ேகாவலன் ைகயாழ் நீட்ட, அவ ம்
காவிாிைய ேநாக்கின ம் கடல்கானல் வாிப்பாணி ம்
மாதவிதன் மனம்மகிழ வாசித்தல் ெதாடங்குமன்.
ேவ (ஆற் வாி)
திங்கள் மாைல ெவண்குைடயான் உ.
ெசன்னி ெசங்ேகால் அ ஒச்சிக்
கங்ைக தன்ைனப் ணர்ந்தா ம்
லவாய் வாழி காேவாி.
கங்ைக தன்ைனப் ணர்ந்தா ம்
லவா ஒழிதல் கயல்கண்ணாய்.
மங்ைக மாதர் ெப ங்கற் என்
அறிந்ேதன் வாழி காேவாி.
மன் ம் மாைல ெவண்குைடயான் ௩.
வைளயாச் ெசங்ேகால் அ ஓச்சிக்
கன்னி தன்ைனப் ணர்ந்தா ம்
லவாய் வாழி காேவாி.
கன்னி தன்ைனப் ணர்ந்தா ம்
லவா ஒழிதல் கயல்கண்ணாய்.
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மன் ம் மாதர் ெப ங்கற் என்
அறிந்ேதன் வாழி காேவாி.
உழவர் ஓைத மதகுஓைத ௪
உைடநீர் ஓைத தண்பதங்ெகாள்
விழவர் ஓைத சிறந் ஆர்ப்ப
நடந்தாய் வாழி காேவாி.
விழவர் ஓைத சிறந் ஆர்ப்ப
நடந்த எல்லாம் வாய்காவா
மழவர் ஓைத வளவன்தன்
வளேன வாழி காேவாி.
ேவ (சார்த் வாி - கச்சார்த் )
காியமலர் ெந ங்கண் காாிைக ன்
கடல்ெதய்வம் காட் க் காட்
அாியசூள் ெபாய்த்தார் அறன்இலர்என்
ஏைழயம்யாங்கு அறிேகாம் ஐய
விாிகதிர் ெவண்மதி ம் மீன்கண ம்
ஆம்என்ேற விளங்கும் ெவள்ைளப்
ாிவைள ம் த் ம்கண் ஆம்பல்
ெபாதிஅவிழ்க்கும் காேர எம் ர்.
காதலர் ஆகிக் கழிக்கானல் Ü
ைக ைறெகாண் எம்பின் வந்தார்
ஏதிலர் தாமாகி யாம்இரப்ப
நிற்பைதயாங்கு அறிேகாம் ஐய
மாதரார் கண் ம் மதிநிழல்நீர்
இைணெகாண் மலர்ந்த நீலப்
ேபா ம் அறியா வண் ஊச
லா ம் காேர எம் ர்.
ேமா
திைரயால் ெமாத் ண் எ
ேபாந் அைசந்த ரல்வாய்ச் சங்கம்
மாதர் வாிமணல்ேமல் வண்டல்
உ
அழிப்ப மாழ்கி ஐய
ேகாைத பாிந் அைசய ெமல்விரலால்
ெகாண் ஓச்சும் குவைள மாைலப்
ேபா சிறங்கணிப்பப் ேபாவார்கண்
ேபாகாப் காேர எம் ர்.
ேவ ( கம் இல் வாி)
ைறேமய் வலம் ாி ேதாய்ந் மணல்உ த அ
ேதாற்றம் மாய்வான்
ெபாைறம
ம் ன்ைனப் உதிர்ந்
ண்தா
ேபார்க்கும் கானல்
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நிைறமதி வாள் கத் ேநர்க்கயல்கண் ெசய்த
உைறம உய்யாேநாய் ஊர்சுணங்கு ெமன் ைலேய
தீர்க்கும் ேபா ம்.
(கானல் வாி)
நிணம்ெகாள் லால்உணங்கல் நின்
ள் ஓப் தல் ௯
தைலக்கீ ஆகக்
கணம்ெகாள் வண் ஆர்த் உலாம்கன்னி ந ஞாழல்
ைகயில் ஏந்தி
மணம்கமழ் ங்கானல் மன்னிமற் ஆண் ஓர்
அணங்குஉைற ம் என்ப அறிேயன் அறிேவேனல்
அைடேயன் மன்ேனா.
வைலவாழ்நர் ேசாி வைலஉணங்கும் ன்றில் க0
மலர்ைக ஏந்தி
விைலமீன் உணங்கல் ெபா ட்டாக ேவண் உ வம்
ெகாண் ேவ ஓர்
ெகாைலேவல் ெந ங்கண் ெகா ங்கூற்றம் வாழ்வ
அைலநீர்த்தண் கானல் அறிேயன் அறிேவேனல்
அைடேயன் மன்ேனா.
ேவ (நிைலவாி)
கயல்எ தி வில்எ திக் கார்எ திக் காமன் கக
ெசயல்எ தித் தீர்ந்த கம் திங்கேளா காணீர்.
திங்கேளா காணீர் திமில்வாழ்நர் சீ ர்க்ேக
அம்கண்ஏர் வானத் அர அஞ்சி வாழ்வ ேவ. 11
எறிவைளகள் ஆர்ப்ப இ ம ங்கும் ஓ ம் கஉ
கைறெக ேவல் கண்ேணா க ங்கூற்றம் காணீர்.
க ங்கூற்றம் காணீர் கடல்வாழ்நர் சீ ர்க்ேக
மடம்ெக ெமன் சாயல் மகளா ய ேவ. 12
ல மீன் ெவள்உணங்கல் ள்ஓப்பிக் கண்டார்க்கு க௩
அலவேநாய் ெசய் ம் அணங்குஇ ேவா காணீர்.
அணங்குஇ ேவா காணீர் அ ம் அமர்த்தண் கானல்
பிணங்குேநர் ஐம்பால்ஓர் ெபண்ெகாண் ட ேவ. 13
ேவ ( ாிவாி)
ெபாழில்த ந மலேர
மணம் விாிமணேல க௪
ப
எ

அ தி ெமாழிேய பைணஇள வன ைலேய
மதி ைர கேம ாி
வில்இைணேய
அ

மின்இைடேய எைனஇடர் ெசய்தைவேய. 14
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திைரவிாி த
ைறேய தி மணல் விாிஇடேம க
விைரவிாி ந மலேர மிைடத ெபாழில்இடேம
ம விாி ாிகுழேல மதி ைர தி
கேம
இ கயல் இைணவிழிேய எைனஇடர் ெசய்தைவேய. 15
வைளவளர் த
ைறேய மணம்விாி த ெபாழிேல கÜ
தைளஅவிழ் ந மலேர தனிஅவள் திாிஇடேம
ைளவளர் இளநைகேய
மதி ைர கேம
இைளயவள் இைண ைலேய எைனஇடர் ெசய்தைவேய. 16
ேவ (திைண நிைலவாி)
கடல் க்கு உயிர்க்ெகான் வாழ்வர்நின் ஐயர் கஎ
உடல் க்கு உயிர்க்ெகான் வாழ்ைவமன் நீ ம்
மிடல் க்கு அடங்காத ெவம் ைலேயா பாரம்
இடர் க்கு இ கும் இைடஇழவல் கண்டாய். 17
ெகா ங்கண் வைலயால் உயிர்க்ெகால்வான் ந்ைத கஅ
ெந ங்கண் வைலயால் உயிர்க்ெகால்ைவ மன்நீ ம்
வடம்ெகாள் ைலயால் மைழமின் ப் ேபால
டங்கி உகுெமன் சுப் இழவல் காண்டாய். 18
ஓ ம் திமில்ெகாண் உயிர்க்ெகாள்வர் நின்ஐயர்
ேகா ம்
வத் உயிர்க்ெகால்ைவ மன்நீ ம் க௯
பீ ம் பிறர்எவ்வம் பாராய் ைலசுமந்
வா ம் சி ெமன் ம ங்குஇழவல் கண்டாய். 19
ேவ
பவள உலக்ைக ைகயால் பற்றித் உ0
தவள த்தம் கு வாள் ெசங்கண்
தவள த்தங் கு வாள் ெசங்கண்
குவைள அல்ல ெகா ய ெகா ய 20
ன்ைன நீழல் ல த் திைரவாய் உக
அன்னம் நடப்ப நடப்பாள் ெசங்கண்
அன்னம் நடப்ப நடப்பாள் ெசங்கண்
ெகான்ேன ெவய்ய. கூற்றம் கூற்றம். 21
கள்வாய் நீலம் ைகயின் ஏந்திப் உஉ
ள்வாய் உணங்கல் க வாள் ெசங்கண்
ள்வாய் உணங்கல் க வாள் ெசங்கண்
ெவள்ேவல் அல்ல. ெவய்ய ெவய்ய. 22
ேவ
ேசரல் மடஅன்னம் ேசரல் நைடஒவ்வாய் உ௩

7
ேசரல் மடஅன்னம் ேசரல் நைடஒவ்வாய்
ஊர்திைர நீர்ேவ உழக்கித் திாிவாள்பின்
ேசரல் மடஅன்னம் ேசரல் நைடஒவ்வாய். 23
(கட் ைர)
ஆங்கு, கானல்வாிப் பாடல்ேகட்ட உ௪
மான்ெந ங்கண் மாதவி ம்
மன் ம்ஓர் குறிப் உண் இவன்
தன்நிைல மயங்கினான்எனக்
கலவியால் மகிழ்ந்தாள்ேபால்
லவியால் யாழ்வாங்கித்
தா ம்ஓர் குறிப்பினள்ேபால்
கானல்வாிப் பாடல்பாணி
நிலத்ெதய்வம் வியப் எய்த
நீள்நிலத்ேதார் மனம்மகிழக்
கலத்ெதா
ணர்ந் அைமந்த
கண்டத்தால் பாடத்ெதாடங்கும்மன். 24
ேவ (ஆற் வாி)
ம ங்கு வண் சிறந் ஆர்ப்ப உ
மணிப் ஆைட அ ேபார்த் க்
க ங்க யல்கண் விழித் ஒல்கி
நடந்தாய் வாழி காேவாி.
க ங்க யல்கண் விழித் ஒல்கி
நடந்த எல்லாம் நின்கணவன்
தி ந் ெசங்ேகால் வைளயாைம
அறிந்ேதன் வாழி காேவாி. 25
வர் ேசாைல மயில்ஆலப் உÜ
ாிந் குயில்கள் இைசபாடக்
காமர் மாைல அ குஅைசய
நடந்தாய் வாழி காேவாி.
காமர் மாைல அ குஅைசய
நடந்த எல்லாம் நின்கணவன்
நாம ேவ ன் திறம்கண்ேட
அறிந்ேதன் வாழி காேவாி. 26
வாழி அவன்தன் வளநா உஎ
மகவாய் வளர்க்கும் தாய்ஆகி
ஊழி உய்க்கும் ேபர்உதவி
ஒழியாய் வாழி காேவாி.
ஊழி உய்க்கும் ேபர்உதவி

8
ஒழியா ஒ கல் உயிர்ஓம் ம்
ஆழி ஆள்வான் பகல்ெவய்ேயான்
அ ேள வாழி காேவாி. 27
ேவ (சார்த் வாி)
தீங்கதிர் வாள் கத்தாள் ெசவ்வாய் மணி
வல் ஒவ்வா ேவ ம் உஅ
வாங்கும்நீர் த் என் ைவக ம் மால்மகன்ேபால் வ திர் ஐய
ங்குஓதம் தந் விளங்குஒளிய ெவண் த்தம் விைரசூழ் கானல்
ங்ேகாைத ெகாண் விைலஞர்ேபால் மீ ம் காேர எம் ர். 28
மைறயின் மணந்தாைர வன்பரதர் பாக்கத் மடவார் ெசங்ைக உ௯
இைறவைளகள் ற் வைத ஏைழயம் எங்ஙனம்யாங்கு அறிேகாம் ஐய
நிைறமதி ம் மீ ம் எனஅன்னம் நீள் ன்ைன அ ம்பிப் த்த
ெபாைறம

ங் ெகாம் ஏற வண் ஆம்பல் ஊ ம் காேர எம்

ர். 29

உண்டாைர ெவல்நறா ஊண்ஓழியாப் பாக்கத் ள் உைறஒன் இன்றித் ௩ 0
தண்டாேநாய் மாதர் தைலத்த தி என்ப யாங்கு அறிேகாம் ஐய
வண்டல் திைரஅழிப்பக் ைகயால் மணல் கந் மதிேமல் நீண்ட
ண்ேதாய்ேவல் நீர்மல்க பரதர் கடல்

ர்க்கும் காேர எம்

ேவ (திைண நிைலவாி)
ணர்த் ைணேயா ஆ ம் ெபாறிஅலவன் ேநாக்கி ௩க
இணர்த்தைத ம் ங்கானல் என்ைன ம் ேநாக்கி
உணர் ஒழியப் ேபான ஒ திைரநீர்ச் ேசர்ப்பன்
வணர்சுாி ஐம்பாேலாய் வண்ணம் உணேரனால். 31
தம் ைடய தண்ணளி ம் தா ம்தம் மான்ேத ம் ௩உ
எம்ைம நிைனயா விட்டாேரா விட் அகல்க
அம்ெமன் இணர அ ம் காள் அன்னங்காள்
நம்ைம மறந்தாைர நாம்மறக்க மாட்ேடமால். 32
ன்கண்கூர் மாைலப் லம் ம்என் கண்ேணேபால் ௩௩
ன்பம் உழவாய் யிலப் ெப தியால்
இன்கள்வாய் ெநய்தால்நீ எய் ம் கனவி ள்
வன்கணார் கானல் வரக்கண் அறிதிேயா? 33
ள்இயல்மான் ேதர்ஆழி ேபான வழிஎல்லாம் ௩௪
ெதள்
ெதள்

நீர் ஓதம் சிைதத்தாய்மற்
நீர் ஓதம் சிைதத்தாய்மற்

எஞ்ெசய்ேகா?
எம்ேமா ஈங்கு

உள்ளாேரா உள்ளாய் உணராய்மற் எஞ்ெசய்ேகா? 34
ேநர்ந்தநம் காதலர் ேநமிெந ந் திண்ேதர் ௩
ஊர்ந்த வழிசிைதய ஊர்க்கின்ற ஓதேம

ர். 30
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ந்தண் ெபாழிேல ணர்ந் ஆ ம் அன்னேம
ஈர்ந்தண்

ைறேய இ தகா

என்னீேர. 35

ேநர்ந்தநம் காதலர் ேநமிெந ந் திண்ேதர் ௩Ü
ஊர்ந்த வழிசிைதய ஊர்ந்தாய்வாழி கடல்ஓதம்
ஊர்ந்த வழிசிைதய ஊர்ந்தாய்மற்( ) எம்ெமா
தீர்ந்தாய்ேபால் தீர்ந்திைலயால் வாழி கடல்ஓதம். 36
ேவ (மயங்கு திைண நிைலவாி)
நன்நித் திலத்தின் ண்அணிந்
நலம்சார் பவளக் கைலஉ த் ச் ௩எ
ெசந்ெநல் பழனக் கழனிெதா ம்
திைரஉ லா கடல்ேசர்ப்ப.
ன்ைனப் ெபா ம்பர் மகரத்திண்
ெகா ேயான் எய்த
ப் ண்கள்
என்ைனக் காணா வைகமறத்தால்
அன்ைன காணின் என்ெசய்ேகா? 37
வாாித் தரள நைகெசய்
வண்ெசம் பவள வாய்மலர்ந் ௩அ
ேசாிப் பரதர் வைல ன்றில்
திைரஉ லா கடல்ேசர்ப்ப.
மாாிப் பீரத் அலர்வண்ணம்
மடவாள் ெகாள்ளக் கட ள்வைரந்
ஆர்இக் ெகா ைம ெசய்தார்என்
அன்ைன அறியின் என்ெசய்ேகா? 38
ல ற் இரங்கி அ நீங்கப்
ெபாழில்தண் டைலயில் குந் உதிர்ந்த ௩௯
கலைவச் ெசம்மல் மணம்கமழத்
திைரஉ லா கடல்ேசர்ப்ப.
பலஉற் ஒ ேநாய் திணியாத
படர்ேநாய் மடவாள் தனிஉழப்ப
அல ற் இரங்கி அறியாேநாய்
அன்ைன அறியின் என்ெசய்ேகா? 39
ேவ
இைளஇ ள் பரந்த ேவ எல்ெசய்வான் மைறந்தனேன ௪0
கைள அ ம் லம் நீர் கண்ெபாழீஇ உகுத்தனேவ
தைளஅவிழ் மலர்க்குழலாய் தணந்தார்நாட் உளதாம்ெகால்
வைளெநகிழ எாிசிந்தி வந்தஇம் ம ள்மாைல? 40
கதிரவன் மைறந்தனேன கார்இ ள் பரந்த ேவ ௪க

10
எதிர்மலர் ைரஉண்கண் எவ்வநீர் உகுத்தனேவ
மதி ைர கத்தாய் ேபானார்நாட் உளதாம்ெகால்
மதிஉமிழ்ந் கதிர்வி ங்கி வந்தஇம் ம ள்மாைல? 41
பறைவபாட் அடங்கினேவ பகல்ெசய்வான் மைறந்தனேன ௪உ
நிைறநிலா ேநாய்கூர ெந ங்கண்நீர் உகுத்தனேவ
மலர் அவிழ்குழலாய் றந்தார்நாட் உளதாம்ெகால்
மறைவயாய் என்உயிர்ேமல் வந்தஇம் ம ள்மாைல? 42
ேவ (சாயல் வாி)
ைகைத ேவ க் கழிவாய் வந் எம் ௪௩
ெபாய்தல் அழித் ப் ேபானார் ஒ வர்
ெபாய்தல் அழித் ப் ேபானார் அவர்நம்
ைமயல் மனம்விட் அகல்வார் அல்லர். 43
கானல் ேவ க் கழிவாய் வந் ௪௪
நீநல்கு என்ேற நின்றார் ஒ வர்
நீநல்கு என்ேற நின்றார் அவர்நம்
மான்ேநர் ேநாக்கம் மறப்பார் அல்லர். 44
அன்னம் ைணேயா ஆடக் கண் ௪
ெநன்னல் ேநாக்கி நின்றார் ஒ வர்
ெநன்னல் ேநாக்கி நின்றார் அவர்நம்
ெபான்ேநர் சுணங்கிற் ேபாவார் அல்லர். 45
ேவ ( கம் இல் வாி)
அைடயல் கு ேக அைடயல்எம் கானல் ௪ Ü
அைடயல் கு ேக அைடயல்எம் கானல்
உைடதிைரநீர்ச் ேசர்ப்பற்கு உ ேநாய் உைரயாய்
அைடயல் கு ேக அைடயல்எம் கானல். 46
ேவ (கா ைர)
ஆங்கனம் பா ய ஆயிைழ பின்ன ம் ௪எ
காந்தள் ெமல்விரல் ைகக்கிைள ேசர்குரல்
தீந்ெதாைடச் ெசவ்வழிப் பாைல இைசஎழீஇப்
பாங்கினில் பா ஓர் பண்

ம் ெபயர்த்தாள். 47

ேவ ( கம் இல் வாி)
ைளயர் விளாி ெநா த ம்தீம் பாைல ௪அ
இளிகிைளயில் ெகாள்ள இ த்தாயால் மாைல
இளிகிைளயில் ெகாள்ள இ த்தாய்மன் நீேயல்
ெகாைளவல்லாய் என்ஆவி ெகாள்வாழி மாைல. 48
பிாிந்தார் பாிந் உைரத்த ேபர்அ ளின் நீழல் ௪௯
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இ ந் ஏங்கி வாழ்வார் உயிர்ப் றத்தாய் மாைல
உயிர்ப் றத்தாய் நீஆகில் உள்ஆற்றா ேவந்தன்
எயில் றத்

ேவந்தேனா

என்ஆதி மாைல. 49

ைப ள்ேநாய் கூரப் பகல்ெசய்வான் ேபாய் ழ
ைவயேமா கண் ைதப்ப வந்தாய் ம ள்மாைல
மாைலநீ ஆயின் மணந்தார் அவர்ஆயின்

0

ஞாலேமா நல்கூர்ந் த வாழி மாைல. 50
ேவ (கட் ைர)
தீத் ைழஇ வந்தஇச் ெசல்வன் ம ள்மாைல க
க்கா
ணிந்தஇத் யெரஞ்ச் கிளவியால்
ககமழ் கான ற் ெபாய்ச்சூள் ெபா க்ெகன்
மாக்கடற் ெறய்வநின் மலர வணங்கு ம்
எனக்ேகட் , உ
கானல்வாி யான்பாடத் தான்ஒன்றின்ேமல் மனம்ைவத்
மாயப்ெபாய் பலகூட் ம் மாயத்தாள் பா னாள்என
யாழ்இைசேமல் ைவத் த்தன் ஊழ்விைனவந் உ த்த ஆக ன்
உவ உற்ற திங்கள் கத்தாைளக் கவ க்ைக ெஞகிழ்ந்தனனாய்ப்
ெபா
ஈங்குக் கழிந்த ஆக ன் எ
ம்என் உடன்எழா
ஏவலாளர் உடஞ்சூழக் ேகாவலன்தான் ேபானபின்னர்,
தா அவிழ் மலர்ச்ேசாைல ஓைதஆயத் ஒ அவித் க்
ைகயற்ற ெநஞ்சினளாய் ைவயத்தி ள் க்குக்
காதல டன் அன்றிேய மாதவிதன் மைன க்காள்
ஆங்கு,
மாயி ஞாலத் அரசு தைலவணக்கும்
சூழி யாைனச் சுடர்வாள் ெசம்பியன்
மாைல ெவண்குைட கவிப்ப
ஆழி மால்வைர அகைவயா எனேவ. 51

நாவலர் பண் த ந. . ேவங்கடசாமி நாட்டாரவர்கள் உைர
கட் ைர
௧. சித்திரப் படத் ள் க்குச் ெச ங்ேகாட் ன் மலர் ைனந் ைமத்தடங்கண்
மணமகளிர் ேகாலம்ேபால் வனப் எய்திப்
பத்த ம் ேகா ம் ஆணி ம் நரம் ம்என் இத்திறத் க் குற்றம்நீங்கிய
யாழ்ைகயில் ெதா
வாங்கி பண்ணல் பாிவட்டைண ஆராய்தல் ைதவரல் கண்ணிய
ெசல விைளயாட் க் ைக ழ் நண்ணிய கு ம்ேபாக்கு என் நாட் ய
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எண்வைகயால் இைசஎழீஇப் பண்வைகயால் பாி தீர்ந் மரகதமணித் தாள்ெசறிந்த
மணிக்காந்தள் ெமல்விரல்கள் பயிர்வண் ன் கிைளேபாலப் பல்நரம்பின் மிைசப்படர
வார்தல் வ த்தல் உந்தல் உறழ்தல்
சீ டன் உ ட்டல் ெத ட்டல் அள்ளல் ஏர்உைடப் பட்டைடஎன இைசேயார்
வகுத்த எட்

வைகயின் இைசக்கர ணத் ப் பட்டவைகதன் ெசவியின்ஓர்த்

ஏவலன்,

பின் பாணி யா எனக் ேகாவலன் ைகயாழ் நீட்ட, அவ ம் காவிாிைய ேநாக்கின ம்
கடல்கானல் வாிப்பாணி ம் மாதவிதன் மனம்மகிழ வாசித்தல் ெதாடங்குமன்.
சித்திரப் படத் ள் க்கு – சித்திரத் ெதாழிலைமந்த ஆைட ட் குந் ,
ெச ங்ேகாட் ல் மலர் ைனந் -அழகிய ேகாட் ேல மலர் சூ , ைமத்தடங்கண் மண
மகளிர் ேகாலம் ேபால் வனப் எய்தி-ைம தீற்றிய ெபாிய கண்கைள ைடய
மணமகளின் ஒப்பைனக் ேகாலம்ேபால் அழகிைனப் ெபா ந்தி, பத்த ம் ேகா ம்
ஆணி ம் நரம் ம் என் இத்திறத் க் குற்றம் நீங்கிய-பத்தர் ேகா ஆணி நரம் என்ற
இவ்வைக உ ப் க்களின் குற்றம் ஒழிந்த, யாழ்-யாழிைன, ைகயில் ெதா

வாங்கி-

கும்பிட் க் ைகயில் வாங்கி,பண்ணல் பாிவட்டைண ஆராய்தல் ைதவரல் (கண்ணிய)
ெசல விைளயாட் க் ைக ழ் (நண்ணிய) கு ம் ேபாக்கு என் நாட் ய எண்
வைகயால் இைச எழீஇ-பண்ணல் தலாக நி த்தப்பட்ட எட் வைகக் கைலத்
ெதாழிலா

ம் இைசைய எ ப்பி, பண் வைகயாற் பாி

தீர்ந் -பண்வைகயிற் குற்றம்

நீங்கி, மரகத மணித்தாள் ெசறிந்த மணிக்காந்தள் ெமல் விரல்கள்-மரகதமணி
ேமாதிரங்கள் ெசறிந்த அழகிய காந்தளிதழ் ேபா ம் ெமல் ய விரல்கள், பயிர்
வண் ன் கிைளேபாலப் பல் நரம்பின் மிைசப்படா-பா கின்ற வண் ன் இனம்ேபாலப்
பலவாகிய நரம்பின் மீேத ெசல்ல, வார்தல் வ த்தல் உந்தல் உறழ்தல் (சீ டன்)
உ ட்டல் ெத ட்டல் அள்ளல் (ஏ ைடப்) பட்டைட என இைசேயார் வகுத்த எட்
வைகயின் இைசக் காணத்

– வார்தல்

எட் வைக இைசக் கரணத்தா

தலாக இைச

ேலாரால் வகுக்கப் பட்ட

ம், பட்டவைக தன் ெசவியின் ஓர்த் -உண்டாகிய

இைசயின் கூ பாட்ைடத் தன் ெசவியாேல சீர் க்கி யறிந் , ஏவலன் பின்
பாணியா எனக் ேகாவலன் ைகயாழ் நீட்ட-ஏவினப ெசய்தற்குாிேயன் ேமல்

ம

பணி யாெதன் கூறிக் ேகாவலன் ைகயிேல அவ்வியாைழ நீட்ட, அவ ம் காவிாிைய
ேநாக்கின ம் கடற் கானல் வாிப் பாணி ம் மாதவி தன் மனம் மகிழ வாசித்தல்
ெதாடங்கும் மன்-அவன் காவிாிையக் க தியன ம் கடற் கானைலக் க தியன மாகிய
வாிப்பாட் க்கைள மாதவியின் மனம் மகி ம்ப வாசிக்கத் ெதாடங்கினான்.
படம்-ஆைட. அதனாலாய உைற. சித்திரப் படத் ட் க்கைமயா ம் மலர்
ைனந்தைமயா ம் மணமகள் ேபான்ற . "மணங்கமழ் மாதைர மண்ணி
யன்ன"என்றார் பிற ம். ேகா -யாழின் தண் . பத்தர் த ய நான்கும் யாழின்
உ ப் க்கள். இைவயன்றி மாடகம் எனப்ப ம்
க்காணி ம். திவ எனப்ப ம்
வார்க்கட் ம் யா
ப் க்களாம். குற்றமற்ற மரத்தாற் ெசய்த பத்தர் தலாயின ம்
ெகா ம் ாி, மயிாி,

ம்

க்கு என்பன இல்லாத நரம் ம் உைடய யாெழன்பார்.
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"இத்திறத் க் குற்ற நீங்கிய யாழ் "என்றார். மரத்தின் குற்றமாவன ெவயி
நீ ம் நிழ

ம் காற் ம்

ம் மிகுதல். தி த்தக்கேதவர் "ேநாய் நன்கு நீங்கி" என்ற ளிய ம், அதற்கு

நச்சினார்க்கினியர் எ திய உைர ம் ேநாக்குக. மற் ம் அவர், ெபா நராற் ப்பைட
ைரயில் "ெகான்ைற க ங்கா குமிழ்
க்குத் தணக்ேக"என்பதனால் ேகாட் ற்கு
மரம் ெகான்ைற ம் க ங்கா
மாம்; பத்தர்க்குக் குமி ம்
க்கும் தணக்குமாம்"
என்ெற திய ம் ஈண் அறியற்பால . "ெகா ம் ாி மயிர் ம்
க்கிைவ நான்கும்
ந ங்கா மரபிற் பைகெயன ெமாழிப"என்றதனால் நரம்பின் குற்றம் அறிக.
யாழினிடத்ேத ெதய்வம் உைறத ன் அதைனத் ெதா
வாங்கினாள். "அணங்கு
ெமய்ந்நின்ற அைமவ காட்சி"என்ப காண்க. "பண்ணல்- பாடநிைனத்த பண் க்கு
இைண கிைள பைக நட்பான நரம் கள் ெபய ந்தன்ைம மாத்திைர அறிந்
க்குதல்;
பாிவட்டைண-அவ் க்கின நரம்ைப அகவிரலா ம் றவிரலா ம் கரணஞ் ெசய்
தடவிப் பார்த்தல். ஆராய்தல்-ஆேராகண அவேராகண வைகயால் இைசையத்
ெதாிவ ; அ சு தி ேயற் தல், ைதவரல்; ஆளத்தியிேல நிரம்பப் பா தல், ெசல ;
பாட நிைனத்த வண்ணத்திற் சந்தத்ைத வி தல் விைளயாட் . வண்ணத்திற் ெசய்த
பாடெலல்லாம் இன்பமாகப் பா தல் ைக ழ். சூடகச் ெசல ம் ள்ளற் ெசல ம்
பா தல் கு ம்ேபாக்கு"என்ப சிந்தாமணி நச்சினார்க்கினியம்.இவற்றிற்கு
அ ம்பத ைரயாசிாியர் காட் ய சூத்திரங்கள் பின் வ வன:
௧. "வலக்ைகப் ெப விரல் குரல்ெகாளச் சி விரல்
விலக்கின் றிளிவழி ேகட் ம்
இைணவழி யாராய்ந் திைணெகாள
ப்ப
விைளப்ப மரபிற் பண்ண லாகும்".
௨. "பாிவட்ட ைணயி னிலக்கணந் தாேன
வைக நைடயின்
விற் றாகி
வலக்ைக யி விரல் வனப் றத் தழீஇ
இடக்ைக விர னிையவ தாகத்
ெதாைடெயா ேதான்றி ந் ேதான்றா தாகி ம்
நைடெயா ேதான் ம் நயத்த தாகும்."
௩. "ஆராய்த ெலன்ப தைமவரக் கிளப்பிற்
குரன் த லாக விைணவழி ேகட் ம்
இைணயி லாவழிப் பயெனா ேகட் ம்
தார
ைழ ந் தம்மிற் ேகட் ம்
குர மிளி ந் தம்மிற் ேகட் ம்
த்த ம் விளாி ந் ன் றக் ேகட் ம்
விளாி-ைகக்கிைள விதி ளிக் ேகட் ம்
தளரா தாகிய தன்ைமத் தாகும்."
௪. "ைதவர ெலன்ப

சாற் ங் காைல
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ைமய சிறப்பின் மனமகிழ் ெவய்தித்
ெதாைடெயா பட் ம் படாஅ தாகி ம்
நைடெயா ேதான்றி யாப் நைட யின்றி
ஓவச் ெசய்தியின் வட்டைண ெயா கிச்
சீேரற் றியன் மியலா தாகி ம்
நீர வாகு நிைறய ெதன்ப."
௫. "ெசலெவனப் ப வதன் ெசய்ைக தாேன
பாைல பண்ேண திறேம கூடெமன
நால்வைக யிடத் நயத்த தாகி
இயக்க நைட ெமய்திய வைகத்தாய்ப்
பதிேனா ராட ம் பாணி மியல் ம்
விதிநான்கு ெதாடர்ந் விளங்கிச் ெசல்வ ேவ."
௬. "விைளயாட் ெடன்ப விாிக்குங் காைலக்
கிளவிய வைகயி ென வைக ெயழா ம்
அளவிய தைகய தாகு ெமன்ப."
௭. "ைக ெழன்ப க
ங் காைல
எவ்விடத் தா மின்ப ஞ் சுைவ ம்
ெசவ்விதிற் ேறான்றிச் சிைலத் வர ன்றி
நைடநிைல திாியா நண்ணித் ேதான்றி
நாற்பத் ெதான்ப வனப் ம் வண்ண ம்
பாற்படத் ேதான் ம் பகுதித் தாகும்."
௮. " ள்ளற் கண் ங் குடக்குத் ள் ம்
தள்ளா தாகிய உடனிைலப் ணர்ச்சி
ெகாள்வன ெவல்லாங் கு ம்ேபாக் காகும்."
இனி, வார்தல்

த யவற்றிற்கும் அவெர திய விளக்கங்கள் பின் வ வன:

"வார்தல் சுட் விரற் ெசய்ெதாழில்; வ த்தல்-சுட் விர

ம் ெப விர

ங் கூட்

நரம்ைப அக ம் ற ம் ஆராய்தல்; உந்தல்- நரம் கைள உந்தி வ விற்பட்ட ம்
ெம விற்பட்ட ம் நிரல்பட்ட ம் நிரவிழிபட்ட ெமன் றறிதல்; உறழ்தல்ஒன்றிைடயிட் ம் இரண் ைடயிட் ம் ஆராய்தல்; உ ட்டல்-இடக்ைகச்
சுட் விரல்தாேன
ட்ட ம் வலக்ைகச் சுட் விரல் தாேன
ட்ட ம் சுட்ெடா
ெப விரற் கூட்
ட்ட ம் இ ெப விர ம் இையந் ட
ட்ட ம் என வ ம்."
"ெத ட்ட ெலன்ப ெசப் ங் காைல
உ ட் வ வ ெதான்ேற மற்றவ்
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ஒன்றன் பாட் மைட ெயான்ற ேநாக்கின்
வல்ேலா ராய்ந்த ேல யாயி ம்
வல்ேலார் பயிற் ங் கட் ைர யாயி ம்
பாட்ெடாழிந் லகினி ெலாழிந்த ெசய்ைக ம்
ேவட்ட ெகாண் விதி ற நா "
எனவ ம்..............இைவ இைசத் தமிழ்ப் பதினா
காண்க."
"வாாி ம் வ த்
என்ப

ஈண்

ந்தி

படலத் ட் கரணேவாத் ட்

றழ்ந் ம்"

அறியற்பாற் . அள்ளல், பட்டைட என்பவற்றின் இயல்

வந் ழிக் காண்க. கண்ணி, நண்ணிய, சீ டன், ஏ ைட என்பன அைடகள்.
பண்வைகயால், உ

மயக்கம். பயிர்-ஒ . இைசக்கரணம் – யாழின் பாடற்குாிய

ெசய்ைககள் ஏவலன், தன்ைமெயா ைம. அ ம்பத ைர யாசிாியர், ‘பாணியாெதன’
என் பாடங் ெகாண் , ‘இப்ெபா
இதைன வாசிெயன் விதிக்கின்ேற னல்ேலன்;
வாசிக்குந் தாளம் யாெதன் யான் அறிய
கின்ேறன் என்பாள் ேபாலக்
ெகா த்தாெளன்க’ என்
ஆற்

ெபா ள் கூறினர். கானைல ேநாக்கின ம் என விாித் ,

வாி ம் கானல் வாி ம் என்க. மன்- மிகுதி. அைச மாம். (படாத் ள்,

ேகாட் மலர், இத்திறத்த, பாணியாெதன, பாணி யாெமன என்பன பாடேவற் ைம.)’
ேவ

(ஆற்

வாி)

௨. திங்கள் மாைல ெவண்குைடயான்
ெசன்னி ெசங்ேகால் அ ஒச்சிக்
கங்ைக தன்ைனப் ணர்ந்தா ம்
லவாய் வாழி காேவாி.
கங்ைக தன்ைனப் ணர்ந்தா ம்
லவா ஒழிதல் கயல்கண்ணாய்.
மங்ைக மாதர் ெப ங்கற் என்
அறிந்ேதன் வாழி காேவாி.
திங்கள் மாைல ெவண்குைடயான் ெசன்னி-மாைலயணிந்த நிைறமதி ேபா
ெவண்குைடைய உைடயவனாகிய ேசாழன், ெசங்ேகால் அ
ணர்ந்தா

ம்-ெசங்ேகாைலச் ெச

ம்

ஓச்சிக் கங்ைக தன்ைனப்

த்திக் கங்ைகையக் கூ னா

ம், லவாய் வாழி

காேவாி-காேவாி நீ ெவ த்தல் ெசய்யாய் ஆத ன் வாழ்வாயாக; கங்ைக தன்ைனப்
ணர்ந்தா

ம் லவா

ஒழிதல் அங்ஙனம் ெவறா ெதாழிந்த , கயல் கண்ணாய்-

கயலாய கண்ைண ைடயாய், மங்ைக மாதர் ெப ங் கற் என்

அறிந்ேதன் வாழி
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காேவாி – காத

ைடய மங்ைகயின் ெபாிய கற்பாகும் என்

யான் அறிந்ேதன்;

வாழ்வாயாக;
அ

: பகுதிப்ெபா ள் விகுதி. தன் : அைச. வாழி- அைச மாம் கங்ைகையப்

ணர்தலாவ

வடக்ேக கங்ைக ம் அகப்பட ஆைண ெசல்ல நிற்றல். லத்தல் –

ஊ தல் ; ெவ த்தல். கயற்கண்-மகளிர்க்குக் கயல்ேபா

ங் கண்; ஈண் க் கயலாகிய

கண். மாதர்-காதல்; மங்ைகயாகிய மாதர் என் மாம். ஈண்

ன்னிைலக்கண் வந்த ;

நின கற் என்றப . ெப ங் கற் என்றைமயால் , காேவாி பிறர் ெநஞ்சு
காதவெளன்ப ம் ெபற்றாம் : குதல்-ஆளக் க
தல். காேவாி-கேவரன் தல்வி
என்ப;
"தவாநீர்க் காவிாிப் பாைவதன் றாைத
கேவரனாங் கி ந்த கேவர வன ம்"
என்ப காண்க.
௩. மன் ம் மாைல ெவண்குைடயான்
வைளயாச் ெசங்ேகால் அ ஓச்சிக்
கன்னி தன்ைனப் ணர்ந்தா ம்
லவாய் வாழி காேவாி.
கன்னி தன்ைனப் ணர்ந்தா ம்
லவா ஒழிதல் கயல்கண்ணாய்.
மன் ம் மாதர் ெப ங்கற் என்
அறிந்ேதன் வாழி காேவாி.
மன்

ம் மாைல ெவண்குைடயான்-ெப ைம ெபா ந்திய மாைல யணிந்த

ெவண்குைடைய உைடயவனாகிய ேசாழன், வைளயாச் ெசங்ேகால் அ ஓச்சிக் கன்னி
தன்ைனப் ணர்ந்தா ம்-என் ம் வைளதல் இல்லாத ெசங்ேகாைலச் ெச த்திக்
குமாிையக் கூ னா ம், லவாய் வாழி காேவாி-காேவாி நீ ெவ த்தல் ெசய்யாய்
ஆத ன் வாழ்வாயாக. கன்னி தன்ைனப் ணர்ந்தா ம் லவா ஒழிதல்-அங்ஙனம்
ெவறா ெதாழிந்த , கயற்கண்ணாய்-கயலாகிய கண்ைண ைடயாய், மன் ம் மாதர்
ெப ங் கற் என் அறிந்ேதன் வாழி காேவாி-மாதர நிைல ெபற்ற ெபாிய கற்பாகும்
என்

யான் அறிந்ேதன்; வாழ்வாயாக;

அதிகாரத்தா ம், காேவாி கூறினைமயா ம் ெவண்குைடயான் ேசாழனாயிற் .
வைளயா என அைடய த்தைமயால் ெசங்ேகால் ேகாெவன் மாத்திைரயாயிற்
என மாம்; "ேகாடாத ெசங்ேகால்"என்பதன் உைர ேநாக்குக. கன்னி-குமாியா .
கன்னிையப் ணர்தலாவ குமாி ம் உட்படத் ெதற்ேக தன் ஆைண ெசல்ல நிற்றல்.
ேம ற்ச் ெசய்
ைரயில் உைரத்தன பிற ம் ஈண் த் தந் ைரக்க.
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௪. உழவர் ஓைத மதகுஓைத
உைடநீர் ஓைத தண்பதங்ெகாள்
விழவர் ஓைத சிறந் ஆர்ப்ப
நடந்தாய் வாழி காேவாி.
விழவர் ஓைத சிறந் ஆர்ப்ப
நடந்த எல்லாம் வாய்காவா
மழவர் ஓைத வளவன்தன்
வளேன வாழி காேவாி.
உழவர் ஓைத –

ப் னல் வந்தைம கண்

உழவர் மகிழ்ச்சியால் ஆர்க்கும்

ஓைச ம், மதகு ஓைத-நீர் மதகிேல ேதங்கிச் ெசல்

தலால் உண்டாகும் ஓைச ம்,

உைடநீர் ஓைத-கைரகைள ம் வரம் கைள ம் உைடத் ப் பாய்கின்ற நீாின் ஓைச ம்,
தண்பதம் ெகாள் விழவர் ஓைதப் னல் விழாக் ெகாண்டா ம் ைமந்தர் மகளிாின்
பலவைக ேயாைச ம், சிறந்

ஆர்ப்ப நடந்தாய் வாழி காேவாி-மிக்ெகா க்கச்

ெசன்றாய். ஆதலால், காேவாி நீ வாழ்வாயாக; விழவர் ஓைத சிறந்

ஆர்ப்ப நடந்த

எல்லாம்-நீ அங்ஙனம் நடந்த ெசயெலல்லாம், வாய்காவா மழவர் ஓைத வளவன்றன்
வளேன வாழி காேவாி-அரணினிடத்ைதக் காவாைமக்கு ஏ வாகிய ராின்
ஓைசைய ைடய ேசாழன

வளேனயாகும்; வாழ்வாயாக.

வாய் – இடம். மழவேராைதயாற் பைகவர் அஞ்சுந் திறத்ததாக ன் இடம் காக்க
ேவண்டாதாயிற் .
"வாய்காவா பரந் பட்ட
வியல்பாசைறக் காப்பாள"
என்பதன் உைர ேநாக்குக. அன்றி, நாவிைனக் காவா

வஞ்சினம் கூ ம்

ரர்

என் மாம்; என்ைன?
" ட்பைகக் ேகவா னாக ற் சாேவம் யாெமன
நீங்கா மறவர் ங்குேதாள் ைடப்ப"
என்றாராக ன், நடந்தெவல்லாம் வளேன என்றிைய ம். இைவ

ன் ம்

ஆற் வாி; கந்த வ மார்க்கத்தால் இைடமடக்கி வந்தன. பின் இைடமடக்கி
வ வன ம் இன்ன. வாிப் பாட் க்கள் ெதய்வஞ் சுட் வன ம், மக்கைளச்
சுட் வன ம் என இ வைகய; அவற் ள், இைவ மக்கைளச் சுட் வன. மற் ம்
க ைட வாி, கமில் வாி, பைடப் வாி ெயன் ம் ன்ற
த ய ன் ம் க ைட வாி ெயன் ங் கூறப்ப ம்.
ேவ

(சார்த்

வாி -

கச்சார்த் )

ள்ேள ‘திங்கண் மாைல’
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௫. காியமலர் ெந ங்கண் காாிைக ன்
கடல்ெதய்வம் காட் க் காட்
அாியசூள் ெபாய்த்தார் அறன்இலர்என்
ஏைழயம்யாங்கு அறிேகாம் ஐய
விாிகதிர் ெவண்மதி ம் மீன்கண ம்
ஆம்என்ேற விளங்கும் ெவள்ைளப்
ாிவைள ம் த் ம்கண் ஆம்பல்
ெபாதிஅவிழ்க்கும் காேர எம் ர்
காிய மலர் ெந ங்கட் காாிைக

ன்-க ங்குவைள மலர் ேபா

ம் நீண்ட

கண்கைள ைடய தைலவியின் ன், கடற்ெறய்வம் காட் க் காட் -கட ன்
ெதய்வமாகிய வ ணைனப் பலகா

ம் சுட் க் கூறிய, அாிய சூள் ெபாய்த்தார் அறன்

இலர் என் – ைகவி தற்காிய சூைள அறனிலராய்த் தப்பினாெரன் , ஏைழயம்
யாங்கு அறிேகாம் ஐய-ஐயேன ஏைழேயமாகிய யாம் என் வண்ணம் அறிேவாம்.
விாிகதிர் ெவண்மதி ம் மீன் கண ம் ஆம் என்ேற – விாிந்த கண்கைள ைடய
ெவள்ளிய திங்க ம் விண்மீன் கூட்ட ம் ஆெமன் மயங்கி, விளங்கும் ெவள்ைளப்
ாிவைள ம் த் ம் கண் -விளங்குகின்ற ெவண்ணிற ைடய காிந்த சங்கிைன ம்
த்திைன ம் கண் , ஆம்பல் ெபாதி அவிழ்க்கும் காேர எம் ஊர்-ஆம்பற்ேபா
மலராநிற்கும் காவிாிப் ம் பட் னேம எம் ைடய ஊராகும்;
அ க்கு – பன்ைம குறித்த . கூறிெயன ஒ ெசால் வ விக்க. நின்ைன
வைரந் ெகாண் இல்லறம் ாிேவம் எனக் கூறித் ெதய்வஞ் சான்றாகச்
சூ ைரத்தவர் என்க. சூள்-சபதம். அறனில்லாத தைலவர் ெபாய்த்தார் எனக்
கூறினைமயின் ன்னிைலக்கண் படர்க்ைக வந்த . ஏைழயமாத ன் எங்ஙனம்
அறிேவாெமன்றாள். ஏைழயம்-மாதேரம்; அறிவில்ேலம். ேதாழி தைலவிைய ம்
உளப்ப த்தி ஏைழயம் என்றால் அறிவிேலமாகிய யாம் ெபாியீராகிய ம்ைம
அங்ஙனம் கூ தல் தகாெதன்பாள்ேபாலத் தைலவனி க்கிைன ெய த் க் காட் ய
திறம் நயப்பா ைடய . ஐய: அண்ைம விளி. இங்ஙனம் பன்ைம ம் ஒ ைம ம் விரவி
வ தல் லெனறி வழக்கிற் பலவிடத் ம் காணப்ப ம். ெபாதி யவிழ்த்தல்- மலர்தல்.
ஆம்பல் வைள ம் த் ம் கண் மதி ம் மீன்கண மாெமன் மல ம் என்றிையக்க;
நிரனிைற. ாி-இடமாக ம் வலமாக ம் வைளந்தி ப்ப . ெநய்த ன் வளமிகுதி
கூறியப .
௬. காதலர் ஆகிக் கழிக்கானல்
ைக ைறெகாண் எம்பின் வந்தார்
ஏதிலர் தாமாகி யாம்இரப்ப
நிற்பைதயாங்கு அறிேகாம் ஐய
மாதரார் கண் ம் மதிநிழல்நீர்
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இைணெகாண் மலர்ந்த நீலப்
ேபா ம் அறியா வண் ஊச
லா ம் காேர எம் ர்.
காதலர் ஆகிக் கழிக்கானற் ைக ைற ெகாண் எம்பின் வந்தார் – காதைல
ைடயராகிக் கடற்கைரச் ேசாைலயிடத்ேத அன் ைக ைற ெகாண் எம பின்ேன
வந்தவர், ஏதிலார் தாம் ஆகியாம் இரப்ப நிற்பைத – இன்

தாம் ெநா மலராகி யாம்

இரக்கும் வண்ணம் நிற்கின்றார்; அங்ஙனம் நிற்றைல, யாங்கு அறிேகாம் ஐய-ஐயேன
ஏைழேயமாகிய யாம் எங்ஙனம் அறிேவாம்; மாதரார் கண்
கத்தி

ள்ள கண்ைண ம், மதிநிழல் நீர் இைணெகாண்

நீாிேல ேதான் ம் மதியின
வண்

ம் – மகளி ைடய
மலர்ந்த நீலப்ேபா ம் –

சாய ல் இைணயாக மலர்ந்த நீல மலைர ம், அறியா

ஊசலா ம் காேர எம் ஊர் – அறிய மாட்டா

வண் கள் ஊசலா ம்

காவிாிப் ம்பட் னேம எம் ைடய ஊராகும்;
ைக ைற – காணிக்ைக. பின் யாம் இரப்ப என்பதனால்

ன் தாம் இரந்தவர்

என் ெகாள்க. நிற்கின்றார்; அங்ஙனம் நிற்றைல என அ த் ைரக்க. அன்
காதலராகிக் ைக ைற ெகாண் எம பின்ேன ெதாடர்ந் வந் இரந்தவர் இன்
யாம் இரக்கும் வண்ணம் ஏதிலராகி நிற்கின்றார். இஃெதன்ேன! என்றப . ஈண் ம்
ன்னிைலப் படர்க்ைக. ஏைழயம் என்பதைன ஈண் ம் கூட் க. மதிநிழல் என்றதற்
ேகற்ப கம் என்ப வ விக்கப்பட்ட . ேதன் உண்ண வந்த வண் இ நீலமலர்,
இ கண் என அறியமாட்டா மயங்கித் திாி ம் என்றார். ஊசலா தல்-அங்குமிங்கும்
அைலதல்; இலக்கைணப் ெபா ள்.
௭. ேமா
திைரயால் ெமாத் ண்
ேபாந் அைசந்த ரல்வாய்ச் சங்கம்
மாதர் வாிமணல்ேமல் வண்டல்
உ
அழிப்ப மாழ்கி ஐய
ேகாைத பாிந் அைசய ெமல்விரலால்
ெகாண் ஓச்சும் குவைள மாைலப்
ேபா சிறங்கணிப்பப் ேபாவார்கண்
ேபாகாப் காேர எம் ர்.
ேமா
திைரயால் ெமாத் ண் ேபாந் அைசந்த ரல் வாய்ச் சங்கம்ேமா கின்ற ெபாிய அைலயாேல தாக்குண் அைசந் ேபாந்த ஒ க்கின்ற
வாைய ைடய சங்கம், மாதர் வாி மணல்ேமல் வண்டல் உ
மண ன்மீ

இயற்றிய சிற்றில்

த யவற்ைற உ

அழிப்ப-சி மியர்

அழித்தலால், மாழ்கி ஐய-

ஐயேன அவர்கள் மயங்கி; ேகாைத பாிந் -தாம் அணிந்தி ந்த மாைலைய அ த் ,
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அைசய ெமல்விரலாற் ெகாண்
விரல்களால்

ஓச்சும் குவைள-அைசந்

ெசல்

சி ெயறிந்ததிற் சிதறிய நீலமலர்கள், மாைலப்ேபா

ம்ப

ெமல் ய

சிறங்கணிப்ப-

மாைலப்ெபா திேல கைடக் கணித்தாற்ேபாற் கிடப்ப, ேபாவார்கண் ேபாகாப் காேர
எம் ஊர்-ஆண் ச் ெசல்ேவார் கண்கள் அவற்ைறக் கண்கெளன ஐ ற் அப்பாற்
ெசல்லாத காவிாிப் ம்பட் னேம எம் ைடய ஊராகும்;
அைசந் ேபாந்தெவன மா க. ரல் வாய்-ஒ க்கும் வாய். மாதர் ஈண் ச்
சி மியர் வாி- கீற் . வண்டல் -மகளிர் விைளயாட் ; ஈண் ஆகு ெபயரால் சிற்றில்
த யவற்ைறக் குறித்த . உ தல்-கீழ்ந் ெசல் தல். சிந்திய குவைள மலர்கள்
மாைலப்ெபா தில் சிறிேத குவிந் மகளிர் கைடக்கணித்தாற்ேபான் றி ந்தைமயின்,
சிறங்கணிப்ப என்றார். சிறங்கணித்தல்-கைடக்கணித்தல். இைத இங்கு வாழ்வாைரக்
கைடக்கணித்த கண்கெளன்

தம் ேபைதைமயாற் பார்த் நிற்கும் எனக்ெகாண் ,

ஆக ன் யாங்க ம் ேபைதயம் எனக்குறிப்ெபச்சமாக்கி உைரத்த மாம். இனி,
ேகாைதையக் கூந்தெலனக் ெகாண் -கூந்தல் அவிழ்ந்தைசய விரலால் ஓச்சும் குவைள
மாைலயினின் ம் சிதறிய க்கள் என் ைரத்த மாம்.
"காியமலர்" த ய ன் ம் ேதாழி தைலமகன் ன்னின் வைர கடாயைவ.
ைக ைறமைற எனி ம் அைம ெமன்றார் அ ம்பத ைரயாசிாியர். இதற்கு நீர்
ெகாண் வந்த க்கள் எம் ாின் கண் ம் உளவாக ன் அைவ ேவண்டா என
ம த்தவாறாம் என்ப க த்தாகும். ஆயின், "ைக ைற ெகாண்ெடம்பின்
வந்தார்"என்ப இன் அவ்வா வந்திலெரனப் ெபா ள் த த ன் அதேனா
ப வதாகும். இைவ பாட் ைடத் தைலவன் பதிெயா சார்த்திப் பா ய

மா

வாிப்பாடாக ன் சார்த் வாியாகும். பாட் ைடத் தைலவன் - ேசாழன்; பதி- கார்.
"பாட் ைடத் தைலவர் பதிெயா ம் ெபயெரா ம் சார்த்திப் பாட ற் சார்த்ெதனப்
ப ேம"என்றார். அ

கச்சார்த் ,

வைகப்ப ம்; அவற் ள் இம்
"காதலராகி" ‘காியமலர்’என்ற

ாிச்சார்த் , ெகாச்சகச் சார்த்

ன் ம்
ைறயி

கச்சார்த்

(இம்

என

ன் ம் ‘’ேமா

திைர"

ம் காணப்ப கின்றன.)

ேவ ( கம் இல் வாி)
௮. ைறேமய் வலம் ாி ேதாய்ந் மணல்உ த
ேதாற்றம் மாய்வான்
ெபாைறம
ம் ன்ைனப் உதிர்ந்
ண்தா
ேபார்க்கும் கானல்
நிைறமதி வாள் கத் ேநர்க்கயல்கண் ெசய்த
உைறம உய்யாேநாய் ஊர்சுணங்கு ெமன் ைலேய
தீர்க்கும் ேபா ம்.
ைறேமய் வலம் ாி-கட ன் ைறயிேல ேமய்கின்ற வலம் ாிச் சங்குகள்,
ேதாய்ந் மணல் உ த ேதாற்றம் மாய்வான்-மண ேல ேதாய்ந் உ த வ க்கள்
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மைற ம்ப , ெபாைற ம
நிைறந்த பாரமாகிய
ண்ணிய

ம் ன்ைனப்

க்கள் உதிர்ந் ,

உதிர்ந் -அழகிய ன்ைன மரத்தின்

ண் தா

ேபார்க்குங் கானல்-அவற்றின்

ந் கள் மைறக்கும் கான டத்ேத, நிைறமதி வாண் கத்

ெசய்த – இவள

நிைறமதி ேபா

ம் ஒள்ளிய

கத்தி

ேநர் கயற்கண்

ள்ள கயைலெயாத்த கண்கள்

ெசய்த, உைற ம உய்யா ேநாய்-ம ந்தாற் ேபாக்க
யாத நிைறந்த ேநாயிைன, ஊர்
சுணங்கு ெமன் ைலேய தீர்க்கும் ேபா ம்-சுணங்கு பரந்த ெமல் ய ைலகேள
ேபாக்கும் ேபா

ம்;

மாய்வான் – மைறய ; விைனெயச்சம். மாய்வான் தா
என்றிைய ம். கயல் ேநர் கண், சுணங்கு ஊர்
மா க. உைற-ம ந் . உய்யா – ேபாக்க
ஒப்பில் ேபா .

ேபார்ககுங் கானல்

ைல, உைற உய்யாம
யாத ம

உைற என்ன

இ , குறியிடத் ச் ெசன்ற பாங்கன் தைலமகள
குறிப்பினானறிந் கூறிய .

காதன் மிகுதி

ேநாய் என
மாம். ேபா

ம் -

(கானல் வாி)
௯. நிணம்ெகாள் லால்உணங்கல் நின்
ள் ஓப் தல்
தைலக்கீ ஆகக்
கணம்ெகாள் வண் ஆர்த் உலாம்கன்னி ந ஞாழல்
ைகயில் ஏந்தி
மணம்கமழ் ங்கானல் மன்னிமற் ஆண் ஓர்
அணங்குஉைற ம் என்ப அறிேயன் அறிேவேனல்
அைடேயன் மன்ேனா.
நிணம் ெகால் லால் உணங்கல் நின்

ள் ஒப் தல் தைலக்கீ

ஆக - நிணம்

ெபா ந்திய லால் வற்றல் லர்வதன் பாங்கர் நின்
ள்ளிைன ஓட் தல் காரணமாக,
கணம் ெகாள்வண் ஆர்த் உலாம் கன்னி ந ஞாழல் ைகயில் ஏந்தி-கூட்டமாகிய
வண் கள் ரன் திாி ம் கன்னியாகிய நறிய ஞாழ ன் ங்ெகாத்ைதக் ைகயில்
ஏந்தி, மணம் கமழ்

ங்கானல் மன்னி-மணம் நா கின்ற

கான டத் ப் ெபா ந்தி, ஆண்

க்கைள ைடய

ஓர் அணங்கு உைற ம் என்ப

அறிேயன்-ஓர்

ெதய்வம் உைற ெமன்பைத அறிேயன், அறிேவேனல் அைடேயன் மன்ேனா –
அறிேவனாயின் ஆண் ச் ெசல்ேலன்;
ள் – உணங்கைலக் கவர வ ம் பறைவ. தைலக்கீ -ேபா க் காரணம் ; இதைன
வியாசம் என்ப. கன்னி-இளைம ; உயர்திைணக்குாிய கன்னி ெயன்

ஞ்ெசால்
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அஃறிைண ய த் வ வதைன ஒ வைரக் கூ ம் பன்ைமக் கிளவி ம். ஒன்றைனக்
கூ ம் பன்ைமக் கிளவி ம், வழக்கி னாகிய யர்ெசாற் கிளவி இலக்கண ம ங்கிற்
ெசால்லா றல்ல" என் ஞ் சூத்திரத் ஒன்ெறன
த்தல் என்பதனால் அைமப்பர்.
ஞாழல் –
நகக் ெகான்ைற. அணங்கு - வ த் ந் ெதய்வம். கான ல்
உைற ெமன்பதறிேயன் என் ம் அறிேவேனல் ஆண் அைடேயன் என் ம் ெகாண்
கூட் க. மற் , மன், ஓ - அைசகள். மன் - கழி மாம்.
இ

கழற்ெறதிர்மைற ; இய டங் கூற

மாம்.

௧0. வைலவாழ்நர் ேசாி வைலஉணங்கும் ன்றில்
மலர்ைக ஏந்தி
விைலமீன் உணங்கல் ெபா ட்டாக ேவண் உ வம்
ெகாண் ேவ ஓர்
ெகாைலேவல் ெந ங்கண் ெகா ங்கூற்றம் வாழ்வ
அைலநீர்த்தண் கானல் அறிேயன் அறிேவேனல்
அைடேயன் மன்ேனா.
வைல வாழ்நர் ேசாி வைல உணங்கும்
வாழ்பவ ைடய ேசாியில் வைல உல ம்

ன்றில் – வைல வளத்தால்
ற்றத்திேல, மலர் ைக ஏந்தி- ங்ெகாம்ைபக்

ைகயில் ஏந்தி, விைல மீன் உணங்கற் ெபா ட்டாக – விற்றற்குாிய மீன்வற்றல்
லர்வதைனக் காத்தற் ெபா ட்டாக, ேவண்

வம் ெகாண் -தான் ேவண் ய

வ வங்ெகாண் , ேவ ஓர் ெகாைல ேவல் ெந ங்கட் ெகா ங்கூற்றம் வாழ்வ ெகாைலத் ெதாழில் ெபா ந்திய ேவல் ேபா ம் நீண்ட கண்கைள ைடய ேவெறா
ெகா ய கூற்றம் வாழ்வதைன, அைலநீர்த் தண் கானல் அறிேயன் – அைலகின்ற
நீைர ைடய குளிர்ந்த கான

டத்ேத அறிேயன், அறிேவேனல் அைடேயன் மன்ேனா –

அறிேவனாயின் ஆண் ச் ெசல்ேலன்;
உணங்கைலக் காத்தற் ெபா ட்டாக ெவன்க. உலகத் யிர்கைளக் ெகாள் ம்
கூற்றமன்றி என் யிைரக் கவர்தற்கு நிற்கும் ேவேறார் கூற்றெமன்றாெனன்க.
ேவேறார் கூற்றம் ெந ங்கண்ைண ைடய ேவண்
வங்ெகாண் வாழ்வ
என்றிையத்த மாம்.கூற்றம் ேவண்
வங்ெகாண் கான டத் வாழ்வதைன
அறிேயன். அறிேவேனல் ஆண் அைடேயன் என்க. இதன் ைற ம் ேமற்கூறியேத.
இம் ன் ம் கானல்வாி.
ேவ

(நிைலவாி)

௧௧. கயல்எ தி வில்எ திக் கார்எ திக் காமன்
ெசயல்எ தித் தீர்ந்த கம் திங்கேளா காணீர்.
திங்கேளா காணீர் திமில்வாழ்நர் சீ ர்க்ேக
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அம்கண்ஏர் வானத்

அர அஞ்சி வாழ்வ ேவ

கயல் எ தி வில் எ திக் கார் எ திக் காமன் ெசயல் எ தித் தீர்ந்த

கம்

திங்கேளா காணீர் – கண்ெணனக் கயைல ம்
வெமன வில்ைல ம் கூந்தெலனக்
காிய ேமகத்ைத ம் எ தி அவற் டன் பிறைர வ த் ந் ெதாழிைல ம் எ திப் பணிக்
குைறயற்ற

கம் திங்கேளா காணீர், திங்கேளா காணீர் திமில் வாழ்நர் சீ

ர்க்ேக

அங்கண் ஏர் வானத் அர அஞ்சி வாழ்வ ேவ – அழகிய இடத்ைத ைடய
வானத்தி ப்பின் அர கவ ெமன் அஞ்சித் திமிலால் வாழ்பவ ைடய சீ ாின்கண்
வந்

உைற ம் அழகிய திங்கேளா காணீர்;
காமன் ெசயல்-பிறைர வ த் ந் ெதாழில். தீர்ந்த-குைறயற்ற;

ற் ப் ெபற்ற.

திங்கேளா ,ஓ - வியப் . திமில் –மீன் படகு. சீ ர்க்கு , ேவற் ைம மயக்கம். அர இராகு ேக . திங்கேளா என வியந்தவன் அ நிலத்தின்கண் வ வதற்குக் காரணங்
கற்பித் வானத்தரவஞ்சிச் சீ ாில் வாழ்வதாகிய திங்கேளா என்றாெனன்க.
௧௨. எறிவைளகள் ஆர்ப்ப இ ம ங்கும் ஓ ம்
கைறெக ேவல் கண்ேணா க ங்கூற்றம் காணீர்.
க ங்கூற்றம் காணீர் கடல்வாழ்நர் சீ ர்க்ேக
மடம்ெக ெமன் சாயல் மகளா ய ேவ.
எறி வைளகள் ஆர்ப்ப இ ம ங்கும் ஓ ம் – கைரயிேல அைலகள் எறி ம்
வைளகள் ழங்க அதற்கஞ்சி இரண் பக்கத் ம் ஓ ம், கைறெக ேவற் கண்ேணா
க ங்கூற்றம் காணீர்-கு திக்கைற ெபா ந்திய ேவல்ேபான்ற கண்ைண ைடயாள்
க ய கூற்றேமா பாாீர், க ங் கூற்றம் காணீர் கடல் வாழ்நர் சீ
ெமன் சாயல் மகளாய

ர்க்ேக மடம் ெக

– கடல் வளத்தால் வாழ்பவ ைடய சிறிய ஊாிேல மடப்பம்

ெபா ந்திய மிக்க ெமன்ைமைய ைடய மகளாகிய தான் க ய கூற்றேமா பாாீர்;
ேவற் கண் – ேவற்கண்ைண ைடயாள்; ஆகு ெபயெரன்பர்
அ ம்பத ைரயாசிாியர். கூற்றேமா என ஓகாரத்ைதப் பிாித் க் கூட் க. சாயல்ெமன்ைம.
௧௩. ல மீன் ெவள்உணங்கல் ள்ஓப்பிக் கண்டார்க்கு
அலவேநாய் ெசய் ம் அணங்குஇ ேவா காணீர்.
அணங்குஇ ேவா காணீர் அ ம் அமர்த்தண் கானல்
பிணங்குேநர் ஐம்பால்ஓர் ெபண்ெகாண் ட ேவ.
ல

மீன் ெவள் உணங்கல் ள் ஓப்பி – லால் நா ம் மீனின் ெவளிய

வற்றைலக் கவ ம் பறைவைய ஓட் , கண்டார்க்கு அலவ ேநாய் ெசய் ம் அணங்கு
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இ ேவா காணீர்-ேநாக்கினார்க்கு அலந்தைலப்பட வ த்தத்ைதச் ெசய் ம் அணங்ேகா
இ காணீர், அணங்கு இ ேவா காணீர் அ ம் அமர் தண்கானல் பிணங்கு ேநர்
ஐம்பால் ஓர்ெபண் ெகாண்ட ேவ-அ ம்பின் மலர்கள் ெபா ந்திய குளிர்ந்த
கான ேல ெசறிந்த ெமல் ய கூந்தைல ைடய ஓர் ெபண் வ
ெகாண்டதாகிய
அணங்ேகா இ

காணீர்;

அலவ - அலந்ைதைலப்பட; மனந்த மாற கண்டார்க்கு ேநாய் ெசய் ம்
அணங்ேகா இ ெவன்க. அ ம் -ெநய்தற் க ப்ெபா ளாய : இஃ அடம் என ம்
வழங்கும். பிணங்குதல்-ெசறிதல். ேநர்-ெமன்ைம. ெபண் ெகாண்ட -ெபண் வ
ெகாண்ட .
இைவ ன் ம் தமியளாக இடத்ெததிர்ப்பட்ட தைலவிைய ேநாக்கித் தைலமகன்
கூறியைவ.
இைவ நிைலவாி; அதன் இலக்கணத்ைத " க
நிைலைய
ேவ

ைடய

நிைலெயனப்ப ேம"என்

ாி ந் தன்ெனா

ம்.

ஞ் சூத்திரத்தானறிக,

( ாிவாி)

௧௪. ெபாழில்த ந மலேர
மணம் விாிமணேல
ப
அ தி ெமாழிேய பைணஇள வன ைலேய
மதி ைர கேம ாி
வில்இைணேய
எ
அ மின்இைடேய எைனஇடர் ெசய்தைவேய
ெபாழில் த

ந மலேர – ெபாழிலால் தரப்ப ம் நறியமல ம்,

மணம் விாி

மணேல-அம் மலர்களின் திய மணம் பரந்த மண ம், ப த தி ெமாழிேய-அதில்
நின்றவ ைடய குற்றமற்ற இனியெமாழி ம் : பைண இள வன ைலேய-ப த்த
இளைமயாகிய அழகிய
ாி

ைல ம்,

வில் இைணேய-வைளந்த

மதி ைர

கேம-நிைறமதி ேபா

வமாகிய இரண்

வில்

ம்

க ம்,

ம், எ த ம் மின்

இைடேய-எ தற்குாிய மின்ேபான்ற இைட ம், எைன இடர்ெசய்தைவேய-என்ைனத்
ன்
த்தியைவயாகும்.
ாி-வைள .

-

வம். மலர், மணல் என்பன தைலவிையக் கண்ட

இடத்ைத ம், ெமாழி த யன தைலவியின் இயைல ம் அறிவிப்பன. ஏகாரங்கள்
எண் ப்ெபா ளன. பின்வ வன ம் இன்ன.
௧௫. திைரவிாி த
ைறேய தி மணல் விாிஇடேம
விைரவிாி ந மலேர மிைடத ெபாழில்இடேம
ம விாி ாிகுழேல மதி ைர தி
கேம
இ கயல் இைணவிழிேய எைனஇடர் ெசய்தைவேய
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திைர விாித

ைறேய – அைலகள் பரந்த நீர்த் ைற ம், தி

மணல் விாி இடேம

– அழகிய மணல் பரந்த இட ம், விைர விாி ந மலேர-மணம் விாிந்த நறிய மல ம்,
மிைடத

ெபாழில் இடேம-த க்கள் ெந ங்கிய ேசாைலயினிட ம், ம

ாிகுழேல-மணம் பரந்த சு ண்ட கூந்த
அழகிய

ம், மதி ைர தி

க ம், இ கயல் இைண விழிேய-இரண்

எைன இடர் ெசய்தைவேய-என்ைனத்
விாித , மிைடத

என்பவற்றில் த

ன்

விாி

கேம-மதிைய ெயாக்கும்

கயல்ேபா

ம் இ விழி ம்,

த்தியைவயாகும்;
ைணவிைன.

௧௬. வைளவளர் த
ைறேய மணம்விாி த ெபாழிேல
தைளஅவிழ் ந மலேர தனிஅவள் திாிஇடேம
ைளவளர் இளநைகேய
மதி ைர கேம
இைளயவள் இைண ைலேய எைனஇடர் ெசய்தைவேய
வைளவளர் த

ைறேய – சங்குகள் வள ம்

ைற ம், மணம் விாித

– மணம் பரந்த ேசாைல ம், தைள அவிழ் ந மலேர-

ெபாழிேல

க்கு விாிந்த நறிய மல ம்,

தனி அவள் திாி இடேம-அவள் தனிேய உலாவிய இட ம்,

ைள வளர் இளநைகேய-

ைளேபால் வள ம் இைளய பல் ம்,
மதி ைர கேம-நிைறமதி ஒக்கும் க ம்,
இைளயவள் இைண ைலேய-இளைமப் ப வ ைடயவள இைணந்த ைல ம்:
எைன இடர் ெசய்தைவேய, என்ைனத் ன்
த்தியைவயாகும்;
த என்பதற்கு ேமல் உைரத்தைம ெகாள்க. தனியவள்-ஒப்பற்றவ
ைளத்த என்ற
இைவ

மாம். இைண-ஒன்ேறாெடான்

ைள-

ெந ங்கிய; இரண் மாம்.

ன் ம் தைலமகன் பாங்கன் ேகட்ப உற்ற ைரத்தைவ.

இைவ ாிவாி; அதன் இலக்கணத்ைத "எ த்த விய
பா தல் ாிெயனப் ப ேம" என் ஞ் சூத்திரத்தானறிக.
ேவ

மாம்.

மிைச ந் தம்மின்,

ாித் ப்

(திைண நிைலவாி)

௧௭. கடல் க்கு உயிர்க்ெகான் வாழ்வர்நின் ஐயர்
உடல் க்கு உயிர்க்ெகான் வாழ்ைவமன் நீ ம்
மிடல் க்கு அடங்காத ெவம் ைலேயா பாரம்
இடர் க்கு இ கும் இைடஇழவல் கண்டாய்.
கடல் க்கு உயிர்ெகான்

வாழ்வர் நின் ஐயர்-நின்

த்ேதார் கட ற் குந்

உயிர்கைளக் ெகான்

வாழாநிற்பர் ; உடல் க்கு உயிர் ெகான்

-நீ ம் உட ற் குந்

உயிைரக் ெகான்

வாழ்ைவ மன் நீ ம்

வாழ்கின்றைன ; மிடல் க்கு அடங்காத
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ெவம் ைலேயா பாரம் – வ யிேல குந்

நின்

அடங்காத ெவவ்விய

ைலகேளா

பாரமாக ள்ளன; இடர் க்கு இ கும் இைட இழவல் கண்டாய் – இடாிேல கிடந்
ெம
ம் இைடைய இழந் விடாேத.
ஐயர் – த்ேதார்; தந்ைத, தைமயன்மார். என் யிைரக் ெகான்ெறன்க.
நின்ைனயர் உயிர்ெகான் வாழ்வெரன்ற . உயிர் ெகால்வ நின் குல த மமாக
ள்ள என் காட் தற்கு. நீ ாி ம் இக்ெகா விைனயால் நின் இைட றிய ங்
கூ ம். அன்றி ம் நின்

ைலகேளா பாரமாக ள்ளன; ஆத ன் உயிர் ெகால்

ந்

தீைமையக் ைகவிட் , அப்பாரத்ைத என் ேதாளி ேலற்றி, நின் இைடையப்
பா காப்பாயாக என் தைலவன் கூறினாெனன்க. என ஆற்றாமையத் தீர் என்ப
க த் . மன் : அைச : மிக ம் என் மாம். கண்டாய் , ன்னிைலயைச பின்னிரண்
கவிகட்கும் இங்ஙனேம ெபா ள் ெகாள்க. இடர் ாிக்கு மின்னிைட என ம் பாடம்.
௧௮. ெகா ங்கண் வைலயால் உயிர்க்ெகால்வான் ந்ைத
ெந ங்கண் வைலயால் உயிர்க்ெகால்ைவ மன்நீ ம்
வடம்ெகாள் ைலயால் மைழமின் ப் ேபால
டங்கி உகுெமன் சுப் இழவல் காண்டாய்
ெகா ங்கண் வைலயால் உயிர் ெகால்வான்

ந்ைத-வைளந்த கண்கைள ைடய

வைலயால் உயிர்கைளக் ெகால்வான் நின் தந்ைத ; ெந ங் கண் வைலயால் உயிர்
ெகால்ைவ மன் நீ ம்-நீ ம் ெந ய கண்ணாகிய வைலயால் உயிைரக் ெகால்லா
நிற்ைப; வடம் ெகாள் ைலயால் – த் வடத்ைதத் தாங்கி ள்ள ைலகளால், மைழ
மின் ப் ேபால் டங்கி உகும் ெமல் சுப் இழவல் கண்டாய் - ேமகத்தின்
மின்னிைனப்ேபால் அைசந் தள ம் ெமல் ய இைடைய இழந் விடாேத.
ெகா ங்கண்-கண்ேபான்றி க்கும் வைலயின் இைட ெவளிகள்ெந ங்கண் வைல ,
உ வகம்; வட ம் ஒ பாரெமன்றப . ைலயால் இழவல் என்றிையக்க.
டங்குமின் ெமன் சுப் என ம் பாடம்.
௧௯. ஓ ம் திமில்ெகாண் உயிர்க்ெகாள்வர் நின்ஐயர்
ேகா ம்
வத் உயிர்க்ெகால்ைவ மன்நீ ம்
பீ ம் பிறர்எவ்வம் பாராய் ைலசுமந்
வா ம் சி ெமன் ம ங்குஇழவல் கண்டாய்
ஓ ம் திமில் ெகாண்
ஓ ம் படகிைனக் ெகாண்

உயிர் ெகால்வர் நின் ஐயர்-உன்
உயிர்கைளக் ெகால்வர்; ேகா ம்

ெகால்ைவ மன் நீ ம்-நீ ம் நின
பீ ம் பிறர் எவ்வம் பாராய் – நின

வைளந்த

ைடய
வத்

த்ேதார் கட ல்
உயிர்

வத்தால் உயிைரக் ெகால்லா நிற்ைப;

ெப ைமயிைன ம் பிறர் ப ந்

ன்பத்ைத ம் நீ
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பார்த்தல் ெசய்யாய் ;

ைல சுமந் - ைலகைளச் சுமத்தலால், வா ம் சி

ெமன்ம ங்கு இழவல் கண்டாய் – வா கின்ற சிறிய ெமல்
விடாேத;
எவ்வ ம் என்

ய இைடைய இழந்

ம் உம்ைம ெதாக்க . பீ ம் எவ்வ ம் என்

ம் உம்ைமகள்

எண் ம்ைம ம் சிறப் ம்ைம மாகும். ‘பாரா’என் ம் பாடத்திற்குத் தம் ெப ைம ம்
பிறர் எவ்வ ம் பாராத ைல என் ெபா ள் ெகாள்க. சுமத்தலால் இழவல் என்க.
இழவல்,அல் எதிர் மைற. "மகெனனல்"என் ழிப்ேபால.
இைவ ன் ம் ணர்ச்சி நீட இடந்தைலப்பாட் ற் ணர்த
வான் ஆற்றாைம
கூறியைவ. ெதால்காப்பிய ைரயில் "கடல் க்குயிர் ெகான் " என்பதைனப் ெபாய்
பாராட்டல் என் ந் ைறக்கு உதாரணங் காட் னார் நச்சினார்க்கினியர்.
ேவ
௨0. பவள உலக்ைக ைகயால் பற்றித்
தவள த்தம் கு வாள் ெசங்கண்
தவள த்தம் கு வாள் ெசங்கண்
குவைள அல்ல ெகா ய ெகா ய
பவள உலக்ைக ைகயாற் பற்றி – பவளத்தாலாகிய உலக்ைகையக் ைகயாற் பற்றி,
தவள

த்தம் கு வாள் ெசங்கண் – ெவண்ைமயாகிய

சிவந்த கண்கள், தவள

த் க்கைளக் குற் பவ

ைடய

த்தம் கு வாள் ெசங்கண்-, குவைள அல்ல ெகா ய ெகா ய –

குவைள மலர்களல்ல, அைவ ெகா யன ெகா யன.
கு தல் – இக் காலத்ேத குற் தல் என வழங்குகிற . த்ைத அாிசியாகப் ெபய்
பவள உலக்ைகயாற் கு வெரனச் ெசல்வச் சிறப் க் கூறியவா . நிறம்பற்றிக்
குவைளெயன்ன ேவண்டா, அைவ ெகா யனெவன்க.
௨௧. ன்ைன நீழல் ல த் திைரவாய்
அன்னம் நடப்ப நடப்பாள் ெசங்கண்
அன்னம் நடப்ப நடப்பாள் ெசங்கண்
ெகான்ேன ெவய்ய. கூற்றம் கூற்றம்.
ன்ைன நீழல்- ன்ைன மரத்தின் நீழ ல், ல த் திைர வாய் அன்னம் நடப்ப
நடப்பாள் ெசங்கண் – லால் நா ம் அைலயின் மீேத அன்னப் பறைவ நடக்கும்ப
நடப்பவ

ைடய சிவந்த கண்கள், அன்னம் நடப்ப நடப்பாள் ெசங்கண்-,ெகான்ேன

ெவய்ய கூற்றம் கூற்றம்-மிக ம் ெகா யன; ஆதலால் அைவ கூற்றேமயாகும்.
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அன்னம் இந் நைடையப் பார்த் நடக்கும்ப நடப்பாெளன்க; அன்றி, நைடக்கு
அஞ்சி ேயாட என் மாம். நிழ ல் நடப்பாள் என விைய ம். ெகான்-மிகுதி.
௨௨. கள்வாய் நீலம் ைகயின் ஏந்திப்
ள்வாய் உணங்கல் க வாள் ெசங்கண்
ள்வாய் உணங்கல் க வாள் ெசங்கண்
ெவள்ேவல் அல்ல. ெவய்ய ெவய்ய.
கள் வாய் நீலம் ைகயின் ஏந்தி-ேதைன வாயினிடத் ைடய நீலப்

ைவக்

ைகயிேல ஏந்திக் ெகாண் , ள்வாய் உணங்கல் க வாள் ெசங்கண் –
உணங்க டத் ப் பறைவைய ஓட் பவ

ைடய சிவந்த கண்கள், ள்வாய் உணங்கல்

க வாள் ெசங்கண்-, ெவள் ேவல் அல்ல ெவய்ய ெவய்ய – ெவள்ளிய ேவல்கள் அல்ல;
மிக ம் ெகா யன ேவயாகும் ;
உணங்கல்வாய்ப் ள் என மா க. உணங்கல்-மீன் வற்றல். ெவள் ேவல்மாற்றாைர ெயறிந் கு திக் கைற பற்றாத ேவல். வ
பற்றி ெவள்ேவல் என்ன
ேவண்டா; இைவ மிகக் ெகா யன என்க. இப்பாட் களில் ெநய்தற் க ப்ெபா ேள
வந்தி த்தல் காண்க. இைவ கந்த வ மார்க்கத்தால் இைட மடக்கி வந்தன.
இைவ ன் ம் குறியிடத் க் கண்ட பாங்கன் ெசால் யைவ; ணர்ந்
நீங்குவான் வி த்தல ைமயால் ஆற்றானாய்த் தன் ெநஞ்சிற்குச் ெசால் யைவ மாம்.
ேவ
௨௩. ேசரல் மடஅன்னம் ேசரல் நைடஒவ்வாய்
ேசரல் மடஅன்னம் ேசரல் நைடஒவ்வாய்
ஊர்திைர நீர்ேவ உழக்கித் திாிவாள்பின்
ேசரல் மடஅன்னம் ேசரல் நைடஒவ்வாய்.
ேசரல் மட அன்னம் ேசரல் நைட ஒவ்வாய் – மடப்பத்ைத ைடய அன்னேம
(விைளயாட் வி ப்பினால் ஓ வாைளக் கண் இவள் நைட உன நைடேபா
என்

லவர் ெசால்வாராயி

ம், இவள் விைளயாட்ெடாழிந்

நடக்குமிடத் )இவள் நைடைய உன

ம்

இயல்பாக

நைட ஒவ்வா , ஆதலால் இவள் பின்ேன

ெசல்லாதி க்கக் கடைவ; ெசல்லாதி க்கக் கடைவ; ஊர் திைர நீர் ேவ உழக்கித்
திாிவாள்பின்-பரக்கின்ற அைலகைல ைடய கடலாற் சூழப்பட்ட உலகத்தி ள்ளாைர
ெவன்

திாிபவள் பின்ேன, ேசரல் ...........ஒவ்வாய்-நைட ெயாவ்வாயாதலால்

அன்னேம ெசல்லாதி க்கக் கடைவ ;
நீர்ேவ – ெசய்தனில மாம். ஊர்திைர நீேராத ழக்கி என்ப பாடமாயின்,
கழியின் நீைரக் கலக்கி ெயன்க. இ
ம் கந்த வ மார்க்கத்தால் அ மடக்கி வந்த .

29
இ , காமஞ் சாலா இளைமேயாள்வயின் ஏமஞ் சாலா இ ம்ைப ெயய்திேயான்
ெசால் ய .
"கடல் க்குயிர் ெகான் "என்ப

த ய ஏ ம் திைண நிைலவாி.

(கட் ைர)
௨௪. ஆங்கு, கானல்வாிப் பாடல்ேகட்ட
மான்ெந ங்கண் மாதவி ம்
மன் ம்ஓர் குறிப் உண் இவன்
தன்நிைல மயங்கினான்எனக்
கலவியால் மகிழ்ந்தாள்ேபால்
லவியால் யாழ்வாங்கித்
தா ம்ஓர் குறிப்பினள்ேபால்
கானல்வாிப் பாடல்பாணி
நிலத்ெதய்வம் வியப் எய்த
நீள்நிலத்ேதார் மனம்மகிழக்
கலத்ெதா
ணர்ந் அைமந்த
கண்டத்தால் பாடத்ெதாடங்கும்மன்
ஆங்கு-அவ்விடத் , கானல் வாிப் பாடல் ேகட்ட மான் ெந ங்கண் மாதவி ம்ேகாவலன் யாழில் வாசித்த கானல் வாிப்பாட் க்கைளக் ேகட்ட மான்ேபான்ற ெந ய
கண்கைள ைடய மாதவி ம், மன்

ம் ஓர் குறிப் உண்

இவன் தன் நிைல

மயங்கினான் என – (அப்பாட் க்கள் கள ப் ணர்ச்சியில் தைலமகன் கூறிய
கூற்றாயி த்த ன்)இவன் உள்ளத் நிைலெபற்ற ேவெறா குறிப் ள . இவன்
தன்றன்ைம ேவ பட்டான் எனப் லந் , கலவியால் மகிழ்ந்தாள் ேபால் லவியால்
யாழ்வாங்கி-அப் லவியால் அவன் ைகயினின் ம் யாைழ வாங்குபவள் அதைனப்
லப்ப த்தாமல் கலவியால் மனமகிழ்ந்தவள் ேபால வாங்கி, தா
ேபால் – தான் ேவ
பா னைமயின் தா

குறிப் இலளாயி
ம் ேவ

ம் அவன் ேவ

ம் ஓர் குறிப்பினள்

குறிப்பினனாகப்

குறிப் ைடயாள் ேபால அவ

க்குத் ேதான்ற, கானல்

வாிப் பாடற்பாணி-கானல்வாிப் பாடலாகிய உ க்கைள, நிலத்ெதய்வம் வியப் எய்த
நீள்நிலத்ேதார் மனம் மகிழ-அந்நிலத்திற்குாிய ெதய்வமாகிய வ ணன் வியப் ற ம்
ெந ய வியி ள்ேளார் மனமகிழ ம், கலத்ெதா
ணர்ந் அைமந்த கண்டத்தால்
பாடத் ெதாடங்கும்-யாழின் இைசேயா கலந் ஒன் பட்ட கண்டத்தினாேல பாடத்
ெதாடங்கினாள்;
மன் ம் ஓர் குறிப் -ேவ மகளிர்பாற் ெசன்ற ேவட்ைக. தா ம் ஓர் குறிப்பினள்
ேபால்-தா ம் ேவ ஆடவன்பால் வி ப்பம் ைவத்தாள்ேபால. மயங்கினாெளனப்
லந்

அப் லவியால் யாழ் வாங்கிெயன்க. கலம்-யாழ் ; அதன் எழா

க்காயிற்
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ப ந் ம் அதன் நிழ

ம்ேபால யாழ்ப்பாட

ம் மிடற் ப் பாட

ம் ஒன் பட்

யங்க

என்க. மன் , அைச.
ேவ

(ஆற்

வாி)

௨௫. ம ங்கு வண் சிறந் ஆர்ப்ப
மணிப் ஆைட அ ேபார்த் க்
க ங்க யல்கண் விழித் ஒல்கி
நடந்தாய் வாழி காேவாி.
க ங்க யல்கண் விழித் ஒல்கி
நடந்த எல்லாம் நின்கணவன்
தி ந் ெசங்ேகால் வைளயாைம
அறிந்ேதன் வாழி காேவாி.
ம ங்கு வண்
ஆைட அ

சிறந்

ேபார்த்

ஆர்ப்ப – இ பக்கத் ம் வண் கள் மிக்ெகா க்க, மணிப்

–அழகிய

வாைடையப் ேபார்த் , க ங்கயற்கண் விழித்

ஒல்கி நடந்தாய் – காிய கயற்கண் விழித்

அைசந்

காேவாி நீ வாழ்வாயாக; க ங்கயற்கண் விழித்
நடந்த ெசயெலல்லாம், நின் கணவன் தி ந்
நின் கணவன

நடந்தாயாகலால், வாழி காேவாி –

ஒல்கி, நடந்தெவல்லாம் – அங்ஙனம்

ெசங்ேகால் வைளயாைம அறிந்ேதன்-

தி ந்திய ெசங்ேகால் வைளயாைமேய; அதைன அறிந்ேதன்;

வாழ்வாயாக;
ம ங்கு – ஆற்றின் இ பக்கம். இ பக்கத் ம் ெதாங்குகின்ற ைக. வண் -வண் ,
வைளயல்.

ஆைட- வாகிய ஆைட;

த்ெதாழிலைமந்த ஆைட. கயற்கண்-கயலாகிய

கண்; கயல் ேபா ங் கண்.காேவாிைய ஒ ெபண்ணாகக் ெகாண் , அதற்ேகற்பச்
சிேலைட வைகயாற் கூறினார். கணவன் என்ற ேசாழைன. வைளயாைமேய என்
ேதற்ேறகாரம் ெதாக்க . யான் அதைன அறிந்ேதன் என
க்க.
௨௬. வர் ேசாைல மயில்ஆலப்
ாிந் குயில்கள் இைசபாடக்
காமர் மாைல அ குஅைசய
நடந்தாய் வாழி காேவாி.
காமர் மாைல அ குஅைசய
நடந்த எல்லாம் நின்கணவன்
நாம ேவ ன் திறம்கண்ேட
அறிந்ேதன் வாழி காேவாி.
அர் ேசாைல மயில் ஆல –
ாிந்

க்கள் நிைறந்த ேசாைலயில் மயில்கள் ஆட ம்,

குயில்கள் இைச பாட-குயில்கள் வி ம்பி இைச பாட ம், காமர் மாைல அ கு

ம்
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அைசய-வி ப்பம் ெபா ந்திய மாைலகள் அ கில் அைசய ம், நடந்தாய் வாழி
காேவாி-நடந்தாயாகலாற் காேவாி நீ வாழ்வாயாக; காமர் மாைல அ கு அைசய -,
நடந்த எல்லாம்-நீ அங்ஙனம் நடந்த ெசயெலல்லாம், நின் கணவன் நாமேவ ன் திறம்
கண்ேட – நின் கணவன

அச்சத்ைதச் ெசய் ம் ேவ ன் றன்ைமையக் கண்ேட;

அறிந்ேதன் வாழி காேவாி – யான் அதைன அறிந்ேதன்; வாழ்வாயாக;
வர் , ஆர் ெந ல் கு கிய . மாைல-

ப் னலா வார் அணிந்தைவ. நாம்

என் ம் உாிச்ெசால் ஈ திாிந்த ; நாமம்- கழ் என்
கண்ேட என்ற பிறரால் வ த்தமில்ைல ெயன்றப .

ைரப்பர். ேவ ன் றிறங்

௨௭. வாழி அவன்தன் வளநா
மகவாய் வளர்க்கும் தாய்ஆகி
ஊழி உய்க்கும் ேபர்உதவி
ஒழியாய் வாழி காேவாி.
ஊழி உய்க்கும் ேபர்உதவி
ஒழியா ஒ கல் உயிர்ஓம் ம்
ஆழி ஆள்வான் பகல்ெவய்ேயான்
அ ேள வாழி காேவாி.
வாழி அவன்றன் வளநா

மகவாய் வளர்க்கும் தாய் ஆகி – நின் கணவன

வளநா மகவாக நீ அதைன வளர்க்கும் தாயாகி, ஊழி உய்க்கும் ேப தவி ஒழியாய்
வாழி காேவாி-ஊழி ேதா ம் நடத் ம் ேப தவி நீங்கா யாகலால் காேவாி நீ
வாழ்வாயாக; ஊழி ய்க்கும் ேப தவி-, ஒழியா

ஒ கல் – நீ அங்ஙனம் நீங்கா

ஒ குதல், உயிர் ஓம் ம் ஆழி ஆள்வான் பகல் ெவய்ேயான் அ ேள வாழி காேவாிஉயிர்கைளப் பா காக்கும் சக்கரவர்த்தியாகிய ந
நிைலைம ைடயவன அ ேள;
வாழ்வாயாக.
தற்கண் வாழி- அைச. வளநா -ேசாழநா . மகவாக ெவனத் திாிக்க. ஊழி
உய்க்கும் -

ைறயில் நடத் ம் என் மாம். ஆழி ஆள்வான். ஆழிைய ஆள்பவன்;

ஆழியால் ஆள்பவன் என் மாம். ஆழி-ஆக்கிைனச் சக்கரம். பகல், ந
ெவய்ேயான்-வி ம் பவன்.
ன்

பாட்

ம் நடந்தாய்

த யவற்ைற ஏ வாக்காமல்

நிைல.

ற்றாக்கி, வாழி-

அைச ெயன்ற மாம். வைளயாைம, அ ேள என்பன காரணம் காாியமான உபசார
வழக்கு. இைவ ன் ம் ஆற் வாி.
ேவ (சார்த் வாி)
௨௮. தீங்கதிர் வாள் கத்தாள் ெசவ்வாய் மணி
வல் ஒவ்வா ேவ
வாங்கும்நீர் த் என் ைவக ம் மால்மகன்ேபால் வ திர் ஐய

ம்
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ங்குஓதம் தந் விளங்குஒளிய ெவண் த்தம் விைரசூழ் கானல்
ங்ேகாைத ெகாண் விைலஞர்ேபால் மீ ம் காேர எம் ர்
தீங்கதிர் வாள் கத்தாள் ெசவ்வாய் மணி
வல் ஒவ்வாேவ ம்-இனிய
கதிர்கைள ைடய திங்கள் ேபா ம் ஒள்ளிய கத்திைன ைடயாள சிவந்த வாயின்
அழகிய பற்கைள இைவ ஒவ்வாவாயி

ம், வாங்கும் நீர்

மால்மகன் ேபால் வ திர் ஐய-நீவிர் இந்த

த்

என்

ைவக

த் க்கைள வாங்குமின் என்

ம்

கூறி,

ஐயேன, நாெடா ம் மயங்கிய மகன் ேபால வாராநிற்பீர் ; ங்கு ஓதம் தந் விளங்கு
ஒளிய ெவண் த்தம்-ஒ மிக்க கடலான விளங்கும் ஒளியிைன ைடய ெவள்ளிய
த் க்கைளத் தந் , விைர சூழ் கானற்
கான டத் ப்

ங்ேகாைத ெகாண் -மணம் ெபா ந்திய

மாைலகைளப் ெபற் , விைலஞர் ேபால் மீ

ம் காேர எம் ஊர்-

விற்பார் ேபால் மீளாநிற்கும் காேர எம் ைடய ஊராகும்;
தீங்கதிர்-திங்கள்; ஆகுெபயர். வாங்கும் எனச் ெசய் ெமன்

ஞ் ெசால்

ன்னிைலப்பன்ைம ேயவ ல் வந்த . மால் மகன்-உன்மத்தன்;தி மா ன் மகனாகிய
காமன் என் மாம். வ திர் ஐய - பன்ைம ெயா ைம மயக்கம். ஓதம் த்தம் தந்
ேகாைத ெகாண் பண்டமாற் ச் ெசய் ம் விைலஞர்ேபால் மீ ம் கார் என்க.
ேகாைத-வண்டல் மகளிர் கைளந்திட்டன. தைலமகன் ைக ைறயாக த் க்கைள
நல்கினானாக, எம் ாின்கண் கடல்த ம் த் க்கள் மிகுதியாக
இைவ ேவண்டாெவனத் தைலவி ம த்தாெளன்க.

ள்ளன வாத ன்

இ , ைக ைற மைற.
௨௯. மைறயின் மணந்தாைர வன்பரதர் பாக்கத் மடவார் ெசங்ைக
இைறவைளகள் ற் வைத ஏைழயம் எங்ஙனம்யாங்கு அறிேகாம் ஐய
நிைறமதி ம் மீ ம் எனஅன்னம் நீள் ன்ைன அ ம்பிப் த்த
ெபாைறம
ங் ெகாம் ஏற வண் ஆம்பல் ஊ ம் காேர எம் ர்
மைறயின் மணந்தாைர வன்பரதர் பாக்கத் -வன்ைம ைடய பரதர்களின்
பாக்கத்தில் களவிற் கூ ய மகளிைர, மடவார் ெசங்ைக இைற வைளகள்

ற்றவைத-

அம் மகளிர சிவந்த ைகயின் இைறயி ள்ள வைளகள் கழன்
ற் வைத,
ஏைழயம் எங்ஙனம் யாங்கு அறிேகாம் ஐய-ஐயேன ஏைழேயாமாகிய யாங்கள்
எங்ஙனம் அறியாநிற்ேபம்; நிைற மதி ம் மீ ம் என அன்னம் நீள் ன்ைன அ ம்பிப்
த்த ெபாைற ம
ங்ெகாம் ஏற-அன்னமான நீண்ட ன்ைனயின அ ம்பிப்
த்த க்களின் பாரம் மிக்க ெகாம்பினிடத்தில் ஏறியி ப்ப அவ்வன்னத்ைத ம்
க்கைள ம், நிைறமதி ம் மீன் கண ெமனக் க தி, வண்
எம்

ர்-வண்

ஆம்பல் ஊ ம் காேர

ஆம்பல் மலைர ஊதா நிற்கும் காேர எம் ைடய ஊராகும்;
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அம் மடவார் எனச் சுட் வ விக்க. களவிற் ணர்ச்சி நிகழ்த்திப் பிாிந் ெசன்ற
தைலவர் வர நீட் த்த ன் தைலமகள் ைகவைளகள் கழன் களவிைன
ெவளிப்ப த்தலாயின ெவன்க. மணந்த தைலவைரத் ற் வைத ெயன் மாம்.
ற் தல்-பல மறியப் பரப் தல். யாங்கு-ஆங்கு என்ப ேபால அைச. அன்னம்
ெகாம் ஏற அதைன ம் க்கைள ம் மதி ம் மீ மாகக் க தி என இையக்க;
நிரனிைற. வண்
ம் என்றைமயால் ஆம்பல் மலர்தல் ெபற்றாம். மதி ம் மீ ெமன
ஆம்பல் மலர அதன்கண் வண்
ம் என்க.
௩0. உண்டாைர ெவல்நறா ஊண்ஓழியாப் பாக்கத் ள் உைறஒன்
தண்டாேநாய் மாதர் தைலத்த தி என்ப யாங்கு அறிேகாம் ஐய
வண்டல் திைரஅழிப்பக் ைகயால் மணல் கந் மதிேமல் நீண்ட
ண்ேதாய்ேவல் நீர்மல்க பரதர் கடல்

ர்க்கும் காேர எம்

இன்றித்

ர்.

உண்டாைர ெவல் நறா ஊண் ஒளியாப் பாக்கத் ள்-உண்டவர்கைளத் தன்
க ைமயால் ெவல்

ங் கள்ளாகிய ஊண் மைறயா

ெவளிப்ப ம் பாக்கத்திேல, உைற

ஒன் இன்றி-ம ந்ெதான்றின்றிேய, தண்டா ேவாய்-அைமயாத காமேநாைய,
மாதர்தைலத் த தி என்ப யாங்கு அறிேகாம் ஐய-மாதாிடத் த் த கின்றாய்
என்பதைன ஐயேன யாங்கள் எங்ஙனம் அறியா நிற்ேபம்; வண்டால் திைர அழிப்பதம் ைடய வண்டலாகிய சிற்றில் த யவற்ைறக் கட ன் அைலகள் ஊர்ந் வந்
அழிக்க, ைகயால் மணல் கந் -ைகயினால் மணைல வாாி யிைறத் , மதிேமல் நீண்ட
ண் ேதாய் ேவல் நீர் மல்க-மதி ேபா ம் கத்தின்ேமல் நீண்ட பைகவர்
ண்ணிற்ேறாய்ந்த ேவல் ேபா
எம்

ம் கண்களில் நீர் ெப க, மாதர் கடல்

ர்-சி மியர் கடைலத் ர்க்கும் காேர எம் ைடய ஊராகும்;
ெவல் தல்-தம் வயமிழப்பித்தல். கள் ண்டவர் அதைன மைறப்பி

ர்க்கும் காேர
ம்

மைறயா ெவளிப்ப ெமன்ப "களித்தறிேய ெனன்ப ைகவி க ெநஞ்சத்,
ெதாளித்த உ மாங்ேக மிகும்" என்பதனானறிக. இவ்வியல்பினதாய பாக்கத் ள்
என்றைமயால், தம

காமேநா ம் மைறயா

ெவளிப்ப ெமன்ப

குறிப்பித்தவாறாயிற் .காம ேநாய் ெவளிப்ப தல் 2."மைறப்ேபன்மன் யானிஃேதா
ேநாைய இைறப்பவர்க் கூற் நீர் ேபால மிகும்" என்பதனானறியப்ப ம். பிறிெதா
ம ந்தில்லாதி க்கச் ெசய்ேத ேநாையத் தந்ெதாழிகின்றாய் என்க. வண்டால் : நீட்டல்
விகாரம். கத்ைத ம் கண்கைள ம் உவமப் ெபா ளாற் கூறினார். கண்கள்
ெவகுளியாற் சிவந்தைமயின் ண்ேடாய் ேவல் என்றார்-மணல் கந்
ர்க்கும் என்க.
ஈண் மாதர் என்ற சி மியைர. " ன்ைனத்தஞ் சிற்றின் ழங்கு கடேலாத ழ்கிப்
ேபாக, அன்ைனக் குைரப்ப னறிவாய் கடேலெயன் றலறிப் ேப ம் தன்ைம மடவார்"
என்

ஞ் ெசய் ளில் ‘அன்ைனக் குைரப்பன்’
என்ப ேபால இச்ெசய் ள் சி மியர ேபைதத் தன்ைமையப் லப்ப த்தி
இன்பஞ் ெசய்கின்ற .
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இைவ யிரண் ம் ேதாழியிற் கூட்டங் கூ ப் பின் வாரா வைரவெலன்றாற்குத்
ேதாழி கூறியைவ.
இைவ ன் ம் சார்த் வாி.
ேவ (திைண நிைலவாி)
௩௧. ணர்த் ைணேயா ஆ ம் ெபாறிஅலவன் ேநாக்கி
இணர்த்தைத ம் ங்கானல் என்ைன ம் ேநாக்கி
உணர் ஒழியப் ேபான ஒ திைரநீர்ச் ேசர்ப்பன்
வணர்சுாி ஐம்பாேலாய் வண்ணம் உணேரனால்.
ணர்

ைணேயா

ஆ ம் ெபாறி அலவன் ேநாக்கி- ைணேயா

ெபா ந்தி

விைளயா ம் ள்ளிகைள ைடய ெஞண் ைன ேநாக்கி, இணர் தைத ம்

ங்கானல்

என்ைன ம் ேநாக்கி- ங்ெகாத் க்கள் ெசறிந்த ேசாைலயிடத் என்ைன ம் ேநாக்கி,
உணர் ஒழியப்ேபான ஒ திைர நீர் ேசர்ப்பன்-உணர் தன்ைன நீங்கச் ெசன்ற
ஒ க்கும் அைலைய ைடய கடற் ேசர்ப்பன , (வணர் சுாி ஐம்பாேலாய் வண்ணம்
உணேரனால்) வண்ணம்-இயல்பிைன, வணர் சுாி ஐம்பாேலாய்-வைளந்த கைடகுழன்ற
கூந்தைல ைடயாய், உணேரன்-அறிகின்றிேலன்.
இ ேதாழி கூற் . அலவன் ைணேயா ஆ தல் ேபால யா
தைலவிேயாடா இன்
மா நீேய கூட் வித்தல் ேவண் ம் என்

ம்
ங் குறிப்பினன்

என்பாள். ‘அலவேனாக்கி என்ைன ம் ேநாக்கிப் ேபான’ என்றாெளன்க. இ
குறிப்
ட்பம் என் ம் அணியாகும். உணர்ெவாழியப்ேபான என்றைமயால்
அத்தைகயாற்கு அ ள் ெசய்யாதி த்தல் தகவன்ெறன்ப
லப்ப த்தாளாயிற் .
ேசர்ப்பன் வண்ணம் என இைய ம். வண்ணம்-க திய தன்ைம. உணேரன்
என்றைமயால் வ தாகச் ெசால் னாளாம். ஆல் , அைச.
இ , ேதாழி வ

தாகச் ெசால் க் குைறநயப்பித்த .

௩௨. தம் ைடய தண்ணளி ம் தா ம்தம் மான்ேத ம்
எம்ைம நிைனயா விட்டாேரா விட் அகல்க
அம்ெமன் இணர அ ம் காள் அன்னங்காள்
நம்ைம மறந்தாைர நாம்மறக்க மாட்ேடமால்
தம் ைடய தண்ணளி ம் தா ம் தம் மான் ேற ம்-தம் ைடய அ
தம

குதிைர

ட் ய ேத ம், எம்ைம நிைனயா

ம் தா ம்

விட்டாேரா-எம்ைம நிைனயாமற்

ைகவிட்டாேரா, விட் அகல்க-அவர் அங்ஙனம் விட்ெடாழிக; அம்ெமன் இணர்
அ ம் காள்-அழகிய ெமன்ைமயாகிய ெகாத் க்கைள ைடய அ ம் கேள,
அன்னங்காள்-அன்னங்கேள, நம்ைம மறந்தாைர நாம் மறக்கமாட்ேடம்-நம்ைம அவர்
மறந்தனராயி

ம் நாம் அவைர மறப்ேபமல்ேலம்;
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உயர்திைண ம் அஃறிைண ம் விரவி உயர்திைணயான்

ந்த; "தா

ந் ேத ம்

பாக ம் வந்ெதன் நல ண்டான்" என்பதிற்ேபால. இதைனத், "தைலைமப்
ெபா ைள ம் தைலைமயில் ெபா ைள ம் விராெயண்ணித் தைலைமப் ெபா ட்கு
விைன ெகா ப்பேவ தைலைமயில் ெபா
ம்
ந்தனவாவெதா
ைற பற்றி
வந்தன",என்பர் ேசனாவைரயர்.
ேபாந்

ன் தண்ணளி டன் எம்ைம நிைனந்

ேதாிற்

அ ள் ெசய்தவெரன்பாள், அளி ம் தா ம் ேத ம் எம்ைம நிைனயா

விட்டாேரா என்றாெளன்க. ‘தண்ணளி ம் தா ம் ேத ெமனப் பின் சில ெசால்லப்
க்கு அதைனக் காதன் மிகுதியாற் கலங்கி விட்டாெரன்றாள்’ என

ட்ப ைர கூ வர்

அ ம்பத ைரயாசிாியர். தன்ைனேய யன்றித் தன் டன் இன்பந் ய்த்த இடத்ைத ம்,
அவ் வின்பத்ைத மிகுவிப்பனவாய் அங்குள்ள அ ம் அன்னம் த யவற்ைற ம்
அவர் மறந்தைம என்ேனாெவன்பாள். அ ம்ைப ம் அன்னத்ைத ம் விளித்
உளப்ப த்தி, ‘நம்ைம மறந்தாைர’ என்றாள். காம மிகுதியாலாய மிக்க வ த்தத்தால்
இங்ஙனம் ேகளாதவற்ைற ம் ேகட்பன ேபாலக் க திக் கூறினாெளன்க; "ஞாயி
திங்க ளறிேவ நாேண, கடேல கானல் விலங்ேக மரேன, லம்

ெபா ேத ள்ேள

ெநஞ்ேச, அைவயல பிற ம் த ய ெநறியாற் ெசால் ந ேபால ங் ேகட்குந
ேபால ம் ெசால் யாங் கைம ெமன்மனார் லவர்" என்ப ெதால்காப்பியம். பின்
இவ்வா வ வனவற்றிற்கும் இ விதியாகும். மறக்கமாட்ேடம் என்ற ஒ ெசால்.
விட்டாேரா, ஓ - ஒழியிைச. ஆல் -அைச.
௩௩. ன்கண்கூர் மாைலப் லம் ம்என் கண்ேணேபால்
ன்பம் உழவாய் யிலப் ெப தியால்
இன்கள்வாய் ெநய்தால்நீ எய் ம் கனவி ள்
வன்கணார் கானல் வரக்கண் அறிதிேயா
ன்கண் கூர் மாைல – வ த்தத்ைத மிகுவிக்கும் மாைலப்ெபா தில், லம் ம் என்
கண்ேணேபால்-தனிைமயால் வ ந் ம் என் கண்ணிைனப்ேபால,
ன்பத்தால் வ ந்தாமல்,

யிலப் ெப தியால்-இனி

ன்பம் உழவாய்-

யிலா நிற்கின்றாய், இன்

கள்வாய் ெநய்தால்-இனிய கள் திைளக்கும் வாைய ைடய ெநய்தேல, நீ எய் ம்
கனவி

ள்-நீ எய்தாநிற்கும் கன

நிைலயில், வன்கணார் கானல் வரக்கண்

அறிதிேயா-ெகா யராய தைலவர் கான டத்ேத வராநிற்க நீ கண்டறிவாேயா;
நிறத்தால் என் கண்ைண ெயாத்தி ந் ம் ெசய்ைகயால் அதேனா
மா ப கின்றாய் என்றாள். யிலல்-ெமாட் த்தல். மாைலப்ெபா தில் ெநய்தல் இதழ்
குவி மாத ன், அதைனத்

யிறலாகக் க தி, என் கண்

யில்கின்றாய் என்றாள்; கள்

ண்பார்க்கு இஃ

ெநய்தால்’ என்றாெளன்க. உறங்குவார்க்குக் கன

யி ன்றி வ ந்த ம் நீ

இயல்ேப ெயன்பாள் ‘இன் கள் வாய்
ண்ெடன்

க தி, ‘எய் ங்
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கனவி

ள்’என்றாள். என் கண்

யிலாைமயால் யான் கனவி

ெபற்றிேலன்; நீ கனவிேல காண்ட

ண்டாயிற் கூ க என்றப

ங் காணப்
இதைனக் காப் ச்

சிைறமிக்க ைகய கிளவி என இைறயனார் களவிய ைரயாசிாிய ம்,
குறிபிைழத் ழித் தன் ட் ைகயாெறய்தி கிளவி என நச்சினார்க்கினிய ம் கூ வர்.
௩௪. ள்இயல்மான் ேதர்ஆழி ேபான வழிஎல்லாம்
ெதள்
ெதள்

நீர் ஓதம் சிைதத்தாய்மற்
நீர் ஓதம் சிைதத்தாய்மற்

உள்ளாேரா

எஞ்ெசய்ேகா?
எம்ேமா ஈங்கு

உள்ளாய் உணராய்மற்

எஞ்ெசய்ேகா?

ள் இயல் மான் ேதர் ஆழி ேபான வழி எல்லாம்-பறைவயின் இயல்ைப ைடய
குதிைர

ட் ய ேதாின் உ ைள ெசன்ற வழி

நீைர ைடய கடேல, சிைதத்தாய் மற்

ைத ம், ெதள்

நீர் ஓதம்-ெதளிந்த

என் ெசய்ேகா-அழித்தாய்; யான் என்

ெசய்ேவன், ெதள் நீர் ஓதம் சிைதத்தாய் மற் -அங்ஙனம் சிைதத்த நீ, எம்ெமா
உள்ளாேரா உள்ளாய்-எம்ெமா இங்கி ந் அலர் ற் ம் அயலாேரா
உள்ளாயாதலால், உணராய்-என

ேநாயிைன அறியாய், மற்

ஈங்கு

என் ெசய்ேகா-யான்

என் ெசய்ேவன்;
ள்ளிைனப் ேபாற் பறக்கு மியல்பினெதன அதன் க ைம கூ வார்.
ள்ளியல்மான் என்றார்; " ள்ளியற் க மா ைடைம யான" என்றார்
ெதால்காப்பியனா ம். ெதள் நீர்-ெகாழிக்கின்ற நீ மாம். ஓதம்-ெவள்ள ம்
அைல மாம்; அண்ைமவிளி. எம்ெமாடீங்குள்ளார்-எம் மனம் விட்

நீங்காத

தைலவெரன் மாம். என் ெசய்கு-என் ெசய்ேவன் ; தனித்தன்ைம. மற் ம், ஓ ம்
அைசகள்.
௩௫. ேநர்ந்தநம் காதலர் ேநமிெந ந் திண்ேதர்
ஊர்ந்த வழிசிைதய ஊர்க்கின்ற ஓதேம
ந்தண் ெபாழிேல ணர்ந் ஆ ம் அன்னேம
ஈர்ந்தண் ைறேய இ தகா என்னீேர.
ேநர்ந்த நம் காதலர்-நம்ெமா

ெபா ந்திய காதலர , ேநமி ெந ந் திண்ேடர்-

உ ைள ைடய ெந ய திண்ணிய ேதர், ஊர்ந்த வழி சிைதய ஊர்கின்ற ஓதேம-ெசன்ற
வழி சிைத ம்ப

பரக்கின்ற ெவள்ளேம,

க்கைள ைடய ேசாைலேய, ணர்ந்
விைளயா ம் அன்னேம, ஈர்ந் தண்
தகா

என்னீேர-இங்ஙனம் பிாிவ

ந் தண் ெபாழிேல-குளிர்ச்சி ெபா ந்திய
ஆ ம் அன்னேம- ைண டன் கூ

ைறேய-ஈரமாகிய குளிர்ந்த நீர்த்
தகா

என்

ைறேய, இ

தைலவர்க்குக் கூ கின்றீ ாில்ைல;
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ேநர்ந்த – பிாிேயெனன்

சூ

ைரத்த என

மாம். பிாிெவன்

ெசால்ல ம் அஞ்சி

இ ெவனச் சுட் ெயாழிந்தார். இனி, ஊர்கின்ற என்பைத ற்றாக்கி, ஓதம்
ஊர்கின்றன இ தகா ெதன்னீர் எனப் ெபாழில் த யவற்றிற் குைரத் உமாம்.
௩௬. ேநர்ந்தநம் காதலர் ேநமிெந ந் திண்ேதர்
ஊர்ந்த வழிசிைதய ஊர்ந்தாய்வாழி கடல்ஓதம்
ஊர்ந்த வழிசிைதய ஊர்ந்தாய்மற்( ) எம்ெமா
தீர்ந்தாய்ேபால் தீர்ந்திைலயால் வாழி கடல்ஓதம்
ேநர்ந்த நங் காதலர் ேநமி ெந

திண் ேதர்-நம்ேமா

ெபா ந்தின காதலர

உ ைள ைடய ெந ய திண்ணிய ேதர், ஊர்ந்த வழி சிைதய ஊர்ந்தாய்-ெசன்ற வழி
மைற ம்ப

பரந்தாய், வாழி கடல் ஓதம்-கட

ன் ெவள்ளேம நீ வாழ்வாயாக, ஊர்ந்த

வழி சிைதய ஊர்ந்தாய் மற் -அங்ஙனம் பரந்தாயாகலால் நீ, எம்ெமா
தீர்ந்திைலயால் – எம் டன் உற ேபா

ந்

தீர்ந்தாய்ேபால்

உறவாயிற்றிைல, வாழி கடல் ஓதம்-

கடேலாதேம வாழ்வாயாக;
வாழி ெயன்ற குறிப் ெமாழி ; அைச மாம். தீர்ந்தவர்-ெதளியப்பட்ட உறவினர்.
இவ் ைவந் ம் காம மிக்க கழிபடர் கிளவி. இைவ திைணநிைலவாி.
ேவ (மயங்கு திைண நிைலவாி)
௩௭. நன்நித் திலத்தின் ண்அணிந்
நலம்சார் பவளக் கைலஉ த் ச்
ெசந்ெநல் பழனக் கழனிெதா ம்
திைரஉ லா கடல்ேசர்ப்ப.
ன்ைனப் ெபா ம்பர் மகரத்திண்
ெகா ேயான் எய்த
ப் ண்கள்
என்ைனக் காணா வைகமறத்தால்
அன்ைன காணின் என்ெசய்ேகா?
நல்நித்திலத்தின்

ண் அணிந் -நல்ல

த்தாகிய

ணிைன யணிந் , நலம் சார்

பவளக் கைல உ த் -நன்ைம ெபா ந்திய பவளமாகிய ேமகைலைய உ த் ,
ெசந்ெநற் பழனக் கழனிெதா ம்-ெசந்ெநற் பயிர்கைள ைடய ம தநிலத் க்
கழனிெதா ம், திைர உலா

கடற் ேசர்ப்ப-அைலகள் உலா கின்ற கட ன்

கைரைய ைடய தைலவேன, ன்ைனப் ெபா ம்பர்- ன்ைனமரம் அடர்ந்த
ேசாைலயிேல, மகரத் திண் ெகா ேயான் எய்த

ப் ண்கள்-வ ய மகரக்

ெகா ைய ைடய மன்மதன் அம்ெபய்தைமயாலான திய ண்கள், என்ைனக் காணா
வைக மைறத்தால்-என்

விைனக் காணாதப

மைறப்பின், அன்ைன காணின் என்

ெசய்ேகா-அதைனத் தாய் அறியின் என் ெசய்ேவன்;
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நித்திலத்தின்

ண், பவளக்கைல என்பன ேவற் ைமத் ெதாைக ம் பண் த்

ெதாைக மாம். பழனம்-ம தம்; நீர்நிைல. ெபா ம்பர்-மரச் ெசறி .
தைலவி ேமன்ேமல் வ ந் கின்ற வ த்தத்ைத. ெபா ம்பர் தாதிைன
ண்கைள மைறத்தால் என் ைரப்பா
ளர்.

ப் ண் என்ற
திர்த் ப்

௩௮. வாாித் தரள நைகெசய்
வண்ெசம் பவள வாய்மலர்ந்
ேசாிப் பரதர் வைல ன்றில்
திைரஉ லா கடல்ேசர்ப்ப.
மாாிப் பீரத் அலர்வண்ணம்
மடவாள் ெகாள்ளக் கட ள்வைரந்
ஆர்இக் ெகா ைம ெசய்தார்என்
அன்ைன அறியின் என்ெசய்ேகா ?
வாாித் தரள நைக ெசய் -கடல்

த்தாகிய நைகயிைனத் ேதாற்றி, வண்

ெசம்பவள வாய் மலர்ந் -அழகிய சிவந்த பவளமாகிய வாய் திறந் , ேசாிப் பரதர்
வைல ன்றில் திைர உலா கடற்ேசர்ப்ப-பரதர் ேசாியில் வைல உணங்கும் மைன
ற்றத்ேத அைலகள் உலா ம் கட ன் கைரைய ைடய தைலவேன, மாாிப் பீரத்
அலர் வண்ணம் மடவாள் ெகாள்ள-தைலவியானவள் மாாிக்காலத் மல ம் பீர்க்கின்
மலர்ேபா ம் நிறத்ைதக் ெகாள்வாளாயின், கட ள் வைரந் -ெதய்வத்ைத வழிபட் ,
ஆர் இக் ெகா ைம ெசய்தார் என் அன்ைன அறியின்-இக்ெகா ைம ெசய்தவர்
யாெரன்

அன்ைன ஆராய்ந்தறியின், என் ெசய்ேக –என்ன ெசய்ேவன் ;

பீரத் -பீர் அத் ச் சாாிைய ெபற்ற ; இதைன "ஆ ம் ெவதி ம்"என்

ஞ்

சூத்திரத் , ெமய்ெபற என்றதனான்
ப்பர். வண்ணம்-ெபான்னிறம் ; பசைல.
வைரந் -வழிபட் . அறியின்-ஆராய்ந்தறியிெனன்க.
௩௯. ல ற் இரங்கி அ நீங்கப்
ெபாழில்தண் டைலயில் குந் உதிர்ந்த
கலைவச் ெசம்மல் மணம்கமழத்
திைரஉ லா கடல்ேசர்ப்ப.
பலஉற் ஒ ேநாய் திணியாத
படர்ேநாய் மடவாள் தனிஉழப்ப
அல ற் இரங்கி அறியாேநாய்
அன்ைன அறியின் என்ெசய்ேகா?
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லவற்

இரங்கி- லால் நாற்றம் ெபா ந்தி

ழங்கி, அ

நீங்க-அப் லால் நீங்க,

ெபாழிற் றண்டைலயில் குந் -ெபாழிலாகிய ேசாைலயிேல குந் , உதிர்ந்த
கலைவச் ெசம்மல் மணம் கமழ-ஆண் உதிர்ந்த பல ங் கலந்த பழம் க்களின் மணம்
கமழ, திைர உலா கடற் ேசர்ப்ப – அைல லா கின்ற கடற்கைரைய ைடயவேன,
பலஉற் ஒ ேநாய் ணியாத படர் ேநாய்-பல ன்பங்க ம் உ தலால்
இன்னெதா
தாேன யறிந்

ேநாெயனத்
அ

ணியலாகாத படர் ேநாைய, மடவாள் தனி உழப்ப-தைலவி

பவிக்க, அல ற்

லப்படாைமயின் ஒ வரா
ெசய்ேகா-தாய் அறிந்தால் யா

இரங்கி அறியா ேநாய்-ெம

த

ம் இரங்க

ம்

ம் அறியப்படாத அந்ேநாைய, அன்ைன அறியின் என்
ெசய்ேவன்;

ல ற்றிரங்கி- லத்த ற் வ ந்தி என்ற ெபா
ம் ேதான்ற நின்ற . நீங்க
மணங் கமழப் குந் உலா கடல் என்க. கலைவ-பலவைக ம் கலந்த . ெசம்மல்பழம் .
இைவ ன் ம் அவர் அறி றீஇ வைர கடாவியைவ.
ேவ
௪0. இைளஇ ள் பரந்த ேவ எல்ெசய்வான் மைறந்தனேன
கைள அ ம் லம் நீர் கண்ெபாழீஇ உகுத்தனேவ
தைளஅவிழ் மலர்க்குழலாய் தணந்தார்நாட் உளதாம்ெகால்
வைளெநகிழ எாிசிந்தி வந்தஇம் ம ள்மாைல?
இைள இ ள் பரந்த ேவ-இைளய விாிந்த , எல் ெசய்வான் மைறந்தனேனபக ைனச் ெசய் ம் ஆதித்தன் மைறந்தனன், கைள அ ம் லம் நீர் கண்ெபாழீஇ
உகுத்தன-கைளதற்காிய தனிைம வ த்தத்தாலாய நீாிைனக் கண்கள் மிகுதியாகச்
ெசாாிந்தன, தைள அவிழ் மலர்க் குழலாய்கூந்தைல ைடயாய், தணந்தார் நாட்
நாட்

க்கு விாிந்த மலரணிந்த

உளதாங் ெகால்-நம்ைமப் பிாிந்த தைலவர்

ம் இ க்குேமா, வைள ெநகிழ எாி சிந்திவந்த இம் ம ள் மாைல-நம் ைடய

வைள கழல ெந ப்பிைனச் சிந்தி வந்த இந்த மயக்கத்ைத ைடய மாைலப் ெபா
இைள-இைளய; விகாரம். ஏகாரங்கள் ஈண்

;

இரங்கல் குறித்தன. லம் -தனிைம;

வ த்தம். ம ள் மாைல-மயங்கிய மாைல ; மயக்கத்ைதச் ெசய் ம் மாைல மாம்.
மாைல உளதாங்ெகால் என விைய ம். ெகால் : ஐயம். தைலவர் நாட்
க்குமாயின்
அவர் இங்ஙனம் பிாிந்திரார் என்ப குறிப் .

௪௧. கதிரவன் மைறந்தனேன கார்இ ள் பரந்த ேவ
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எதிர்மலர் ைரஉண்கண் எவ்வநீர் உகுத்தனேவ
மதி ைர கத்தாய் ேபானார்நாட் உளதாம்ெகால்
மதிஉமிழ்ந்

கதிர்வி ங்கி வந்தஇம் ம ள்மாைல?

கதிரவன் மைறந்தனன்-சூாியன் மைறந்தான், கார் இ ள் பரந்த ேவ-காிய இ ள்
பரந்த , எதிர் மலர் ைர உண்கண் எவ்வ நீர் உகுத்தனேவ-ெசவ்வி மலைரெயாக்கும்
ைம ண்ட கண்கள்
மதிைய ெயாக்கும்

ன்பத்தாலாய நீைரச் ெசாாிந்தன,
கத்திைன

மதி ைர

ைடயாய், ேபானார் நாட்

கத்தாய்- திய

உளதாங்ெகால்-நம்ைம

விட் ப் ேபான தைலவர நாட்
ம் உண்டாகுேமா, மதி உமிழ்ந் கதிர் வி ங்கி
வந்த இம் ம ள மாைல-திங்கைள உமிழ்ந் ஞாயிற்ைற வி ங்கி வந்த இந்த மயங்கிய
மாைலப்ெபா

;

எதிர்மலர்-ேதாற் கின்ற மலெரன் ம், எதிர்த் ப் பிைணத்த மலெரன் மாம்.
மதி-மாைலயிற் ேறாற்றிய நிைறமதி. கதிர் வி ங்கி மதி மிழ்ந் என
மா த

மாம். மாைலயிேல கதிர் மைறந்ததைன ம், மதி ேதான்றியதைன ம்

இங்ஙனங் கூறினார். ஒன்ைற வி ங்கி, ஒன்ைற உமிழ்ந்தெதன்ப

ஒ

நயம்.

௪௨. பறைவபாட் அடங்கினேவ பகல்ெசய்வான் மைறந்தனேன
நிைறநிலா ேநாய்கூர ெந ங்கண்நீர் உகுத்தனேவ
மலர் அவிழ்குழலாய் றந்தார்நாட் உளதாம்ெகால்
மறைவயாய் என்உயிர்ேமல் வந்தஇம் ம ள்மாைல?
பறைவ பாட்

அடங்கனேவ-பறைவகள் ஒ த்தலடங்கின, பகல் ெசய்வான்

மைறந்தனேன-சூாியன் மைறந்தான், நிைற நிலா ேநாய் கூர ெந ங்கண்நீர் உகுத்தனநி த்த நில்லாவாய் ேநாய்ெகள் மிகா நிற்க ெந ய கண்கள் நீைரச் ெசாாிந்தன,
மலர் அவிழ் குழலாய்-அவிழ்ந்த மலர்கள் ெந ங்கிய கூந்தைல ைடயாய்,
றந்தார் நாட் உளதாங்ெகால்-நம்ைமப் பிாிந்த தைலவர நாட்
ம்
உண்டாகாநிற்குேமா, மறைவயாய் என் உயிர்ேமல் வந்த இம் ம ள் மாைல –
மறத்திைன ைடயதாய் என் உயிாின் ேமல் வந்த மயங்கிய மாைலப் ெபா
பாட்

;

– பா தல் ; ஒ த்தல். நிைற – நி த்தல். நிலா – நில்லாவாய்; எச்ச ற் .

-ெந ங்கிய. மறைவ – மறத்ைத ைடய . உயிர்ேமற் பாய்ந் வந்த மாைலயாகிய
ெயன்க.
இைவ ன் ம் ெபா
கண் ஆற்றாளாய தைலமகள் ேதாழிக்குைரத்தன.
இைவ ஆ ம் மயங்குதிைண நிைலவாி. இவற் ள் திைணமயங்கி ள்ளைம
காண்க.
ேவ

(சாயல் வாி)
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௪௩. ைகைத ேவ க் கழிவாய் வந் எம்
ெபாய்தல் அழித் ப் ேபானார் ஒ வர்
ெபாய்தல் அழித் ப் ேபானார் அவர்நம்
ைமயல் மனம்விட் அகல்வார் அல்லர்.
ைகைத ேவ க் கழிவாய் வந்

– தாைழைய ேவ யாக ைடய இக் கழியின்பால்

வந் , எம் ெபாய்தல் அழித் ப் ேபானார் ஒ வர்-நம் ைடய விைளயாட்ைட
மறப்பித் ச் ெசன்றார் ஒ வர், ெபாய்தல் அழித் ப் ேபானார் அவர்-அங்ஙனம்
விைளயாட்ைட மறப்பித் ச் ெசன்ற அவர், நம் ைமயல் மனம்விட்

அகல்வார் அல்லர்-

நம

மயக்கத்ைத ைடய மனத்ைத விட் நீங்குவாரல்லர்;
கழி- கடல் சார்ந்த நில ம் நீேராைட ம். ெபாய்தல்-மகளிர் விைளயாட் .
அழித்தல்-ஈண் மறப்பித்தல்: "ேசர்ப்ேப ாீரைளயலவற் பார்க்குஞ் சி விைள யாட
ம ங்க, நிைனக்கு

ெப ந் ய மாகிய ேநாேய"என்பதிற்ேபால.

௪௪. கானல் ேவ க் கழிவாய் வந்
நீநல்கு என்ேற நின்றார் ஒ வர்
நீநல்கு என்ேற நின்றார் அவர்நம்
மான்ேநர் ேநாக்கம் மறப்பார் அல்லர்.
கானல் ேவ க் கழிவாய் வந் -ேசாைல சூழ்ந்த கழியினிடத்
என்ேற நின்றார் ஒ வர்-நீ அ ள் ெசய்வாய் என்

வந் , நீ நல்கு

ெசால் ேய நின்றார் ஒ வர், நீ

நல்ெகன்ேற, நின்றார் அவர்-அங்ஙனம் நின்ற அவர், நம் மான் ேநர் ேநாக்கம் மறப்பார்
அல்லர்-நம மாைனெயாத்த பார்ைவைய மறப்பாரல்லர்;
மான் ஏர் ேநாக்கம் எனப் பிாித்த மாம்.
௪௫. அன்னம் ைணேயா ஆடக் கண்
ெநன்னல் ேநாக்கி நின்றார் ஒ வர்
ெநன்னல் ேநாக்கி நின்றார் அவர்நம்
ெபான்ேநர் சுணங்கிற் ேபாவார் அல்லர்.
அன்னம்

ைணேயா

ஆடக் கண் -அன்னப் பறைவ தன்

விைளயாடக் கண் , ெநன்னல் ேநாக்கி நின்றார் ஒ வர்-ேநற்

ைண டன்
அதைனேய ேநாக்கி

நின்றார் ஒ வர், ெநன்னல் ேநாக்கி நின்றார் அவர் – அங்ஙனம் ேநாக்கி நின்ற
அவர்,நம் ெபான் ேநர் சுணங்கிற் ேபாவார் அல்லர் – நம
ேபால நம்ைம விட்

நீ குவாரல்லர்;

ெபான்ைனெயாத்த சுணங்கு
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ெநன்னல்-ெந நல் என்பதன் ம உ. ேநாக்கி-என்ைன ேநாக்கி ெயன் மாம்.
சுணங்கு-ேதமல்; அழகிய சுணங்குமாம்.
இைவ ன் ம் ெம தாகச் ெசால் க் குைறநயப்பித்தல்; ஆற் வித்தற்
ெபா ட் த் ேதாழி இயற்பழிக்கத் தைலமகள் இயற்பட ெமாழிந்த உமாம். இைவ
சாயல் வாி என்பர்.
ேவ ( கம் இல் வாி)
௪௬. அைடயல் கு ேக அைடயல்எம் கானல்
அைடயல் கு ேக அைடயல்எம் கானல்
உைடதிைரநீர்ச் ேசர்ப்பற்கு உ ேநாய் உைரயாய்
அைடயல் கு ேக அைடயல்எம் கானல்
அைடயல் கு ேக அைடயல் எம் கானல் – கு ேக எம் கான டத்

அைடயாேத,

அைடயல் கு ேக அைடயல் எம் கானல்-, உைட திைரநீர்ச் ேசர்ப்பதற்கு உ ேநாய்
உைரயாய்-உைடகின்ற அைலைய ைடய கடற்ேசர்ப்ப க்கு எம மிக்க ேநாைய
உைரயாய்; ஆதலால் அைடயல் கு ேக அைடயல் எம் கானல்-,
இ

கு கு-நாைர; ேவ பறைவ மாம். உைரயாய் ஆதலால் அைடயாேத என்றாள்.
காம மிக்க கழிபடர் கிளவி.
ேவ (கா ைர)
௪௭. ஆங்கனம் பா ய ஆயிைழ பின்ன ம்
காந்தள் ெமல்விரல் ைகக்கிைள ேசர்குரல்
தீந்ெதாைடச் ெசவ்வழிப் பாைல இைசஎழீஇப்
பாங்கினில் பா ஓர் பண் ம் ெபயர்த்தாள்
ஆங்ஙனம் பா ய ஆயிைழ-அங்ஙனம் ேகாவலன் பா னாற் ேபாலப் பா ய

மாதவி, பின்ன ம்-பின் ம், காந்தள் ெமல்விரல்-காந்தள் மலர்ேபா

ம் ெமல் ய

விரலால், ைகக்கிைள ேசர்குரல் தீந்ெதாைடச் ெசவ்வழிப் பாைல இைச எழீஇைகக்கிைள குரலாகிய இன்னிைச ைடய ெசவ்வழிப்பாைல என் ம் இைசைய
ெய ப்பி, பாங்கினிற்பா -அதைன
பின் ேவெறா

ைறைமயிற் பா , ஓர் பண்

ம் ெபயர்த்தாள்-

பண்ணிைனப் பாடத் ெதாடங்கினாள்;

அங்ஙனம் என் ஞ் சுட் நீண் ஆங்ஙனம் என்றாகி எ ைக ேநாக்கி ஆங்கனம்
என்றாயிற் . ஆங்ஙனெமன்ேற கூறி ம் இ க்கின் . விரலால் ைகக்கிைள
குரலாகிய ெசவ்வழிப் பாைல யிைசைய எ ப்பிெயன்க. தீந்ெதாைட-ஈண்
இன்னிைச;பண்
ேவ

– பண்ைண.

( கம் இல் வாி)

43
௪௮. ைளயர் விளாி ெநா த ம்தீம் பாைல
இளிகிைளயில் ெகாள்ள இ த்தாயால் மாைல
இளிகிைளயில் ெகாள்ள இ த்தாய்மன் நீேயல்
ெகாைளவல்லாய் என்ஆவி ெகாள்வாழி மாைல
ைளயர் விளாி ெநா த ம் தீம்பாைல- ைளயா

விளாிப் பாைலயாகிய

பண்ணிைனப் பா ங்கால், இளி கிைளயிற் ெகாள்ள இ த்தாயால் மாைலமாைலப்ெபா ேத, இளி ெயன்
மயங்க வந்

ம் நரம் ைகக்கிைள ெயன்

ம் நரம்பிற் ெசன்

தங்கினாய்; இளி கிைளயிற் ெகாள்ள இ த்தாய் மன், நீேயல்-அங்ஙனம்

தங்கினாய் நீயாயின், ெகாைளவல்லாய் என் ஆவி ெகாள் வாழி மாைல-ெகாள்

த ல்

வல்லாயாகிய மாைலேய நீ என் உயிைரக் ெகாள்வாயாக;
விளாிப்பாைல-இரங்கற்பண் ெநய்தற்குாியதாக ன் ைளயர் விளாிெயன்றார்.
ெநா த தல்-ெசால்

தல் நின்ற நரம்பிற்கு ஆறாம் நரம் பைக; அ

கூடம் என்

ங்

குற்றம்; இளி தலாகக் ைகக்கிைள ஆறாவதாக ன் இளிக்குக் ைகக்கிைள பைக.
மயக்கத்தாேல பைகநரம்பிேல ைக ெசன் தடவெவன்க. ெகாைள வல்லாய்-உயிைரக்
ெகாள் தைல வல்லாய். வாழிெயன்ற குறிப் .
௪௯. பிாிந்தார் பாிந் உைரத்த ேபர்அ ளின் நீழல்
இ ந் ஏங்கி வாழ்வார் உயிர்ப் றத்தாய் மாைல
உயிர்ப் றத்தாய் நீஆகில் உள்ஆற்றா ேவந்தன்
எயில் றத் ேவந்தேனா என்ஆதி மாைல
பிாிந்தார் பாிந்

உைரத்த ேபர ளின் நீழல்-பிாிந்

உைரத்த ெபாிய தண்ணளியாகிய நிழ ேல, இ ந்

ெசன்ற தைலவர் அன் ற்

ஏங்கி வாழ்வார் உயிர்ப் றத்தாய்

மாைல-தனித்தி ந் இரங்கி வாழ்பவ ைடய உயிைரச் சூழ்ந் ள்ளாய். நீயாயின்,
உள் ஆற்றா ேவந்தன் எயிற் றத் ேவந்தேனா -உள்ளி க்கும் வ யில்லாத
ேவந்தன

மதி ன் றத் ள்ள ேவந்தற்கு, என் ஆதி மாைல-மாைலேய நீ என்ன

உற ைடைய ஆவாய்;
உைரத்த உைரயாகிய அ ெளன்க. உைர-பிாிேயம் என் கூறிய . உயிர்ப்
றத்தாய்-உயிைரக் கவர்தற்கு அதைன ற்றி ள்ளாய். உள்ளாற்றா ேவந்தன்ெநாச்சியான்; ஆற்றா என்றைமயால் அமர் ாி ம் வ யில்லாத என்றாயிற் . எயிற்
றத் ேவந்தன்-உழிைஞயான். அவ ம் நீ ம் றத்ேத ற்றி உயிர்ெகாள்வதில் ஒ
தன்ைமயீர் என்றப . ேவந்தேனா -ேவந்தற்கு.
௫0. ைப ள்ேநாய் கூரப் பகல்ெசய்வான் ேபாய் ழ
ைவயேமா கண் ைதப்ப வந்தாய் ம ள்மாைல
மாைலநீ ஆயின் மணந்தார் அவர்ஆயின்
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ஞாலேமா நல்கூர்ந் த வாழி மாைல.
ைப ள் ேநாய்கூர- ன்பமாகிய ேநாய்மிக, பகல் ெசய்வான் ேபாய்
ேமல்கட ற்ெசன்

ழ-ஆதித்தன்

ழ, ைவயேமா கண் ைதப்ப-ைவயத் ள்ளார் கண்ணிைன

ட,

வந்தாய் ம ள் மாைல-மயக்கத்ைத ைடய மாைலேய வந்தாய், மாைல நீ ஆயின்மாைலப் ெபா ேத நீேயயாயின், மணந்தார் அவர் ஆயின்- ன் மணந்தவர் தணந்
ெசன்ற அவேர யாயின், ஞாலேமா நல்கூர்ந்த
இவ் லகந்தான் மி

வாழி மாைல-மாைலேய

ற்ற , வாழ்வாயாக;

ைவயம் – ைவயத் ள்ளார்; ஆகுெபயர், நீயாயின் என்ற ம் அவராயின் என்ற ம்
ெகா ைம குறித்ெதன்க. ஓகாரங்கள் சிறப் . நல்கூர்தல் ஈண் த் ன்
தல். ஞாலம்
நல்கூர்ந்தெதன்றாள் தன்ேனாய் எல்லார்க்கு
"தான் சாவ உலகு கவி ம்"என்

ளெதனத் தனக்குத் ேதாற் தலால்;

ம் பழெமாழி ங் காண்க. வாழி- குறிப் .

ேவ (கட் ைர)
௫௧. தீத் ைழஇ வந்தஇச் ெசல்வன் ம ள்மாைல
க்கா
ணிந்தஇத் யெரஞ்ச் கிளவியால்
ககமழ் கான ற் ெபாய்ச்சூள் ெபா க்ெகன்
மாக்கடற் ெறய்வநின் மலர வணங்கு ம்.
தீத்

ைழஇ வந்தஇச் ெசல்லல் ம ள் மாைல-தீையப் பரப்பிவந்த வ த்தத்ைதச்

ெசய் ம் இம் மயங்கிய மாைலப் ெபா
, க்கா
கிளவியால் - நம்ைம வ த் ெமன் க தா நாம்
நன்ெமாழிேயாேட,

ணிந்த இத் யர் எஞ்சு
ணி ம்ப
ைரத்த இந்

க் கமழ் கான ற் ெபாய்ச் சூள் ெபா க்ெகன் -

ேசாைலயிடத்ேத கூறிய ெபாய்யாகிய சூ

நா ஞ்

ைரையப் ெபா ப்பாயாக ெவன் , மாக்

கடற் ெறய்வம்-ெபாிய கடற் ெறய்வேம, நின் மலர் அ
ேபா ம் அ ைய வணங்குேவம்:

வணங்கு ம்-நின

மலர்

யெரஞ்சு கிளவி- யாில்லாத ெமாழி; நன்ெமாழி. ஆவ நின்னிற்
பிாிேயெனன்றல் கிளவிேயாேட கான ற் கூறிய ெபாய்ச் சூெளன்க. ெபாய்ச் சூளால்
அவைரத் ெதய்வம் ஒ க்குெமன அஞ்சிப் ெபா க்ெகன் வணங்கு ம் என்றாள்.
ெபா க்ெகன்

– அகரந் ெதாக்க .

இ , வைர நீட் த்த விடத் த் தைலமகன் சிைறப் றத்தானாகக் கூறிய .
இைவ கமில் வாி என்பர்.
௫௨. எனக்ேகட் ,
கானல்வாி யான்பாடத் தான்ஒன்றின்ேமல் மனம்ைவத்
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மாயப்ெபாய் பலகூட் ம் மாயத்தாள் பா னாள்என
யாழ்இைசேமல் ைவத் த்தன் ஊழ்விைனவந் உ த்த ஆக ன்
உவ உற்ற திங்கள் கத்தாைளக் கவ க்ைக ெஞகிழ்ந்தனனாய்ப்
ெபா
ஈங்குக் கழிந்த ஆக ன் எ
ம்என் உடன்எழா
ஏவலாளர் உடஞ்சூழக் ேகாவலன்தான் ேபானபின்னர்,
தா அவிழ் மலர்ச்ேசாைல ஓைதஆயத் ஒ அவித் க்
ைகயற்ற ெநஞ்சினளாய் ைவயத்தி ள் க்குக்
காதல டன் அன்றிேய மாதவிதன் மைன க்காள்
ஆங்கு,
மாயி ஞாலத் அரசு தைலவணக்கும்
சூழி யாைனச் சுடர்வாள் ெசம்பியன்
மாைல ெவண்குைட கவிப்ப
ஆழி மால்வைர அகைவயா எனேவ
எனக் ேகட் -என்

மாதவி பாடக் ேகட் , கானல் வாி யான் பாட – நான் கானல்

வாியிைனப் பாட, தான் ஒன்றின் ேமல் மனம் ைவத் -அவள் அப்ப ப் பாடாமல்
என்ைன ெயாழிய ேவெறான்றின்ேமல் மனம் ைவத் , மாயம் ெபாய் பல கூட் ம்
மாயத்தாள் பா னாள் என-வஞ்சைன டன் கூ ய ெபாய்கள் பலவற்ைறக் கூட் ம்
மாயத்தாளாகப் பா னாெளன் ேகாவலன் எண்ணி, யாழ்இைசேமல் ைவத் த் தன்
ஊழ்விைன வந் உ த்த ஆத ன்-யாழ் இைசேமல்ைவத் த் தன் ஊழ்விைன வந்
ேகாபித்ததாக ன், உவ உற்ற திங்கள் கத்தாைளக் கவ க் ைக ெஞகிழ்ந்தனனாய்உவா நாளிற் ெபா ந்திய திங்கள் ேபா ம் கத்திைன ைடய மாதவிைய அகத்திட்ட
ைக ெநகிழ்ந்தவனாய், ெபா

ஈங்குக் கழிந்த

ஆக ன் எ

ம் என் -ெபா

கழிந்ததாக ன் இங்கி ந் எ ேவெமன் , உடன் எழா ஏவலாளர் உடன் சூழ்தரக்
ேகாவலன் தான் ேபான பின்னர்-அவள் உடன் எழாதி க்க ஏவலாளர் தன்ைனச்
சூழ்ந் உடன்வரக் ேகாவலன் ேபாயினான்; அவ்வா ேபான பின் , தா அவிழ்
மலர்ச்ேசாைல ஓைத ஆயத் ஒ அவித் -தா விாிந்த க்கைள ைடய ேசாைலயில்
ஆரவாரத்ைத ைடய ஆயத்தின் ஒ

அடங்க, ைகயற்ற ெநஞ்சினளாய் ைவயத்தின்

உள் க்கு-ெசயலற்ற மனத்தினளாய் வண் யி ள்ேள அமர்ந் , காதல டன்
அன்றிேய மாதவி தன் மைன க்காள்-காதல டன் ெசல்லா மாதவி தனிேய தன்
மைனைய அைடந்தாள்; ஆங்கு மாயி

ஞாலத்

அரசு தைல வணக்கும் –

அகற்சி ைடய ெபாிய உலகி ள்ள அரசர்கைளத் தைலவணங்கச் ெசய் ம், சூழி
யாைனச் சுடர் வாட் ெசம்பியன்- கபடாம் அணிந்த யாைனைய ம் ஒளி ெபா ந்திய
வாைள

ைடய ேசாழன , மாைல ெவண்குைட-மாைல யணிந்த ெவண்ெகாற்றக்

குைடயான , கவிப்ப ஆழி மால்வைர அகைவயா எனேவ-ெபாிய சக்கரவாளகிாி
உள்ளகப் ப ம்ப

கவிக்க என் ;
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மாயத்தாளாக ன் மனம் ைவத் ப் பா னாள் என் மாம். யாழிைச ேமல்
ைவத் -யாழிைசயால் நிகழ்ந்தெதன் க
ம்ப ெசய் . ஓைர யாயத் என்
பாடமி ப்பி ம் ெபா ந் ம். காதல டனன்றிேய என ேமற்ேபாந்த ெபா ைள
மீட் ம் கூறிய அவள் யாண் ம் அவ்வா ெசன்றதிலள் என்பைத உணர்த்தற்கு.
கவிப்பெவனக் கூறி மைன க்காெளன்க; அரசைன வாழ்த்தி
அைச.
மாதவி குற்ற நீங்கிய யாழிைனத் ெதா

த்தல் மர . ஆங்கு,

வணங்கி இைசெய ப்பிச்

ெசவியாேலார்த் ப் ‘பணியா ’ எனக் ேகாவலன் ைகயில் நீட்ட, அவன் அதைன
வாங்கி அகப் ெபா ட் க த் க்க ளைமந்த ஆற் வாி தலாய பாடல்கைளப்
பா னான்; அவ்வா

பாடக் ேகட்ட மாதவி அவன் தன்னிைல மயங்கினா ெனனக்

க திப் லவியால் யாழ் வாங்கித் தா

ம் ேவ

குறிப்பினள் ேபாற் பாடத் ெதாடங்கி,

அகப்ெபா ட் க த் ைடய வாிப்பாடல்கைளப் பா னாள்; அதைனக் ேகட் க்
ேகாவலன் இவள் என்ேபாலன்றி ேவெறான்றின் ேமல் மனம் ைவத் ப்
பா னாெளனத் ணிந் . யாழிைச ேமல் ைவத் ஊழ்விைன வந்
த்ததாக ன்
அவைள யைணத்த ைகைய ெநகிழ்த் ஏவலாளர் சூழப் றப்ப்ட் ச் ெசன்றான்;
மாதவி ம் ைகயற்ற ெநஞ்சினளாய் வண் ேயறித் தனிேய மைன க்காள் என
இதில் ஆற் வாி த ய பலவைகப் பாடல்கள் இ ப்பி ம் யா ம்
கான டத்தனவாக ன், கானல்வாி ெயனப்பட்டன. இதி
பாட் க்க

ம், கட் ைரக

கானல்வாி

க்க.

ள்ளன இைசத்தமிழ்ப்

ம் ஆம்.

ற்றிற் .

------------8. ேவனிற்காைத
[இளேவனிற் ப வம் வந்ததைன இளந்ெதன்ற ம், குயி ன் கூ த ம்
அறிவித்தன. ேகாவலன் ஊ ச் ெசன்றைமயால் தனித்ேதகிய மாதவியானவள் ேமன்
மாடத்

நிலா

ற்றத்தில் ஏறியி ந் , யாழிைனக் ைகயிெல த் , ேமற்ெசம்பாைல

ெயன் ம் பண்ைண ந் றக் கண்டத்தாற் பா அ மயங்கினைமயின், அதைனேய
க வியா ம் பாடத் ெதாடங்கிப் பதினாற் ேகாைவயாகிய சேகாட யாைழ உைழ
குரலாகக் ைகக்கிைள தாரமாகக் கட் , இைச ெபா ந்

நிைலைய ேநாக்கி, அகநிைல

ம தம், றநிைல ம தம், அ கியல் ம தம், ெப கியல் ம தம் என்
ெப ம்பண்கைள நலம்ெபற ேநாக்கிப் பா மிடத் ப் றமாகியெதா
மயங்கினள். மயங்கினவள், காமேதவனாைணயால் உலகு ெதா
தி

ம் சாதிப்
பண்ணிேல

திைறஞ்சும்

கம் வி ப்ேபெமன் ம் எண்ணத்தாற் பிறந்த ெசவ்வியளாய்ச், சண்பக
த யவற்றால் ெதா க்கப்பட்ட மாைலயின் இைடேய ள்ளெதா தாைழ
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ெவண்ேடாட் ல் அதற்கு அயலதாகிய பித்திைக ய ம்ைப எ த்தாணியாகக் ெகாண்
ெசம்பஞ்சியிேல ேதாய்த்

எ

கின்றவள், ‘இளேவனிெலன்பான்

ைறெசய்ய

வறியாத இளவரசன்; திங்கட் ெசல்வ ம் ெசவ்வியனல்லன்; ஆதலால் ணர்ந்ேதார்
ெபா திைடப் ப ப்பி ம் தணந்ேதார் ைணைய மறப்பி ம் வாளியால்
உயிர்ெகாள்

தல் அவற்குப் திதன் ; இதைன அறிந்த ள் ராக’ எனத் தன்

மழைலெமாழியாற் ெசால் ச் ெசால்

ற்றாத

எ தி, வசந்த மாைலைய அைழத் , ‘இதன்

ெபா ைளெயல்லாம் ேகாவலற்கு ஏற்பச்ெசால் , அவைனக்ெகாண் வ க’ என
வி த்தனள். மாைலெபற்ற வசந்தமாைல கூல ம கில் ேகாவலைனக் கண் அதைனக்
ெகா ப்ப, அவன் ‘நாடக மகளாத ன் பலவைகயா
என்

கூறி, ஓைலைய ம த்திட, அவள் ெசன்

ம் ந த்தல் அவட்கு இயல் ’

அதைன மாதவிக்குைரப்ப, ‘மாைல

வாராராயி ம் காைல காண்குவம்’ என் , ைகயற்ற ெநஞ்ச டன் மலரமளியில் கண்
ெபா ந்தா கிடந்தனள். (இதன்கண் சில இைச யிலக்கணங்க ம் கண்கூ வாி
த ய எண்வைக வாிக ம் கூறப்பட் ள்ளன.)]
(நிைலமண் ல ஆசிாியப்பா)
ெந ேயான் குன்ற ம் ெதா ேயாள் ெபளவ ம்
தமிழ்வரம் அ த்த தண் னல் நல்நாட்
மாட ம ைர ம் பீ ஆர் உறந்ைத ம்
க ெக வஞ்சி ம் ஒ
னல் கா ம்
அைரசு ற் றி ந்த உைரசால் சிறப்பின் 5
மன்னன் மாரன் மகிழ் ைண ஆகிய
இன்இள ேவனில் வந்தனன் இவண்என
வளம்ெக ெபாதியில் மா னி பயந்த
இளங்கால்

தன் இைசத்தனன் ஆத ன்

மகர ெவல்ெகா

ைமந்தன் ேசைன 10

கர்அ ேகாலம் ெகாள் ம்என் ப ேபால்
ெகா மிைட ேசாைலக் குயிேலான் என் ம்
பைட ள் ப ேவான் பணிெமாழி கூற,
மடல்அவிழ் கானல் கடல்விைள யாட்
ேகாவலன் ஊடக் கூடா

ஏகிய 15

மாமலர் ெந ங்கண் மாதவி வி ம்பி
வான்உற நிவந்த ேமல்நிைல ம ங்கின்
ேவனில் பள்ளி ஏறி மாண்இைழ
ெதன்கடல் த் ம் ெதன்மைலச் சாந் ம்

ள்
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தன்கடன் இ க்கும் தன்ைமய ஆத

ன் 20

ெகாங்ைக ன்றில் குங்கும வளாகத்
ைமஅ சிறப்பின் ைக ைற ஏந்தி
அதிரா மரபின் யாழ்ைக வாங்கி
ம ர கீதம் பா னள் மயங்கி,
ஒன்பான் வி த்தி ள் தைலக்கண் வி த்தி 25
நன்பால் அைமந்த இ க்ைகயள் ஆகி,
வலக்ைகப் பதாைக ேகாட்ெடா ேசர்த்தி
இடக்ைக நால்விரல் மாடகம் தழீஇச்
ெசம்பைக ஆர்ப்ேப கூடம் அதிர்ேவ
ெவம்பைக நீக்கும் விரகுளி அறிந் , 30
பிைழயா மரபின் ஈர்ஏழ் ேகாைவைய
உைழ தல் ைகக்கிைள இ வாய் கட் ,
இைணகிைள பைகநட் என் இந் நான்கின்
இைச ணர் குறிநிைல எய்த ேநாக்கிக்
குரல்வாய் இளிவாய்க் ேகட்டனள் அன்றி ம் 35
வரன் ைற ம ங்கின் ஐந்தி ம் ஏழி ம்
உைழ தல் ஆக ம் உைழஈ ஆக ம்
குரல் தல் ஆக ம் குரல்ஈ ஆக ம்
அகநிைல ம த ம் றநிைல ம த ம்
அ கியல் ம த ம் ெப கியல் ம த ம் 40
நால்வைகச் சாதி ம் நலம்ெபற ேநாக்கி,
வைக இயக்க ம் ைற ளிக் கழிப்பித்
திறத் வழிப்ப உம் ெதள்ளிைசக் கரணத் ப்
றத் ஒ

பாணியில்

ங்ெகா

சண்பகம் மாதவி தமாலம் க

மயங்கி,
ைக 45

ெவண் மல் ைக ேவெரா மிைடந்த
அம்ெசங் க நீர் ஆய்இதழ்க் கத்திைக
எதிர்ப் ஞ் ெசவ்வி இைடநிலத் யாத்த
திர் ந் தாைழ டங்கல்ெவண் ேதாட்
விைரமலர் வாளியின் வியன்நிலம் ஆண்ட 50

49

ஒ தனிச் ெசங்ேகால் ஒ மகன் ஆைணயின்
ஒ
கம் அன்றி உலகுெதா
இைறஞ்சும்
தி
கம் ேபாக்கும் ெசவ்வியள் ஆகி,
அலத்தகக் ெகா ஞ்ேச அைளஇ அயல
பித்திைகக் ெகா

ைக ஆணி ைகக்ெகாண் , 55

மன்உயிர் எல்லாம் மகிழ் ைண ணர்க்கும்
இன்இள ேவனில் இளவர சாளன்
அந்திப் ேபாதகத் அ ம்பிடர்த் ேதான்றிய
திங்கள் ெசல்வ ம் ெசவ்வியன் அல்லன்
ணர்ந்த மாக்கள் ெபா

இைடப் ப ப்பி

ம் 60

தணந்த மாக்கள் தம் ைண மறப்பி ம்
ந ம் வாளியின் நல்உயிர் ேகாடல்
இ ம்
அன் அஃ அறிந்தீ மின்என
எண்எண் கைல ம் இைசந் உடன் ேபாக
பண்

ம் திற

ம் றங்கூ

தைளவாய் அவிழ்ந்த தனிப்ப

நாவின் 65
காமத்

விைளயா மழைலயின் விாித் உைர எ தி,
பசந்த ேமனியள் படர்உ மாைலயின்
வசந்த மாைலைய வ ெகனக் கூஉய்த்
மலர் மாைலயின்

ணிெபா ள் எல்லாம் 70

ேகாவலற்கு அளித் க் ெகாணர்க ஈங்குஎன
மாைல வாங்கிய ேவல்அாி ெந ங்கண்
கூல ம கிற் ேகாவலற்கு அளிப்ப,
திலக ம் அளக ம் சி க ஞ் சிைல ம்
குவைள ம் குமி ம் ெகாவ்ைவ ம் ெகாண்ட 75
மாதர் வாள் கத்

மைதஇய ேநாக்கெமா

காத ன் ேதான்றிய கண்கூ வாி ம்,
யல்சுமந் வ ந்திப் ெபாழிகதிர் மதியத் க்
கயல்உலாய்த் திாித ம் காமர் ெசவ்வியின்
பாகுெபாதி பவளம் திறந் நிலா உதவிய 80
நாகுஇள

த்தின் நைகநிலம் காட்

50
வ ெகன வந்

ேபாெகனப் ேபாகிய

க ெந ங் கண்ணி காண்வாிக் ேகால ம்,
அந்தி மாைல வந்ததற்கு இரங்கிச்
சிந்ைத ேநாய் கூ ம்என் சி ைம ேநாக்கிக் 85
கிளி ைர கிளவி ம் மடஅன நைட ம்
களிமயில் சாய ம் கரந்தனள் ஆகிச்
ெச ேவல் ெந ங்கண் சிலதியர் ேகாலத்
ஒ தனி வந்த உள்வாி ஆட

ம்,

சிலம் வாய் லம்ப ம் ேமகைல ஆர்ப்ப ம் 90
கலம்ெபறா சுப்பினள் காதல் ேநாக்கெமா
திறத் ேவ ஆயஎன் சி ைம ேநாக்கி ம்
றத் நின் ஆ ய ன் ற வாி ம்,
ேகாைத ம் குழ ம் தா ேசர் அளக ம்
ஒ காழ்

த்த ம் தி

ைலத் தட ம் 95

மின்இைட வ த்த நன் தல் ேதான்றிச்
சி கு ந் ெதாழி யர் ம ெமாழி உய்ப்பப்
ணர்ச்சிஉட் ெபாதிந்த கலாம்த கிளவியின்
இ
ற ெமாழிப்ெபா ள் ேகட்டனள் ஆகித்
தளர்ந்த சாயல் தைகெமன் கூந்தல் 100
கிளர்ந் ேவ ஆகிய கிளர்வாிக் ேகால ம்,
பிாிந் உைற காலத் ப் பாிந்தனள் ஆகி
என்உ கிைளகட்குத் தன்உ
யரம்
ேதர்ந் ேதர்ந்

உைரத்த ேதர்ச்சிவாி அன்றி ம்,

வண் அலர் ேகாைத மாைல ள் மயங்கிக் 105
கண்டவர்க்கு உைரத்த காட்சி வாி ம்,
அ த் அ த் அவர் ன் மயங்கிய மயக்க ம்
எ த் அவர் தீர்த்த எ த் க்ேகாள் வாி ம்,
ஆடல் மகேள ஆத ன் ஆயிைழ.
பா ெபற் றனஅப் ைபந்ெதா
அணித்ேதாட் த் தி
மணித்ேதாட் த் தி

தனக்குஎன, 110

கத் ஆயிைழ எ திய,
கம் ம த்ததற்கு இரங்கி
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வா ய உள்ளத் வசந்த மாைல
ேதா அலர் ேகாைதக்குத் ைனந் ெசன்
மாைல வாரார் ஆயி

உைரப்ப

ம் மாண்இைழ. 115

காைலகாண் குவம்எனக் ைகய ெநஞ்செமா
மலர் அமளிமிைசப் ெபா ந்தா வதிந்தனள்
மாமலர் ெந ங்கண் மாதவி தான்என்.
(ெவண்பா)
ெசந்தா மைரவிாியத் ேதமாங் ெகா ந் ஒ க
ைமந்தார் அேசாகம் மடல்அவிழக் - ெகாந்தார்
இளேவனில் வந்ததால் என்ஆம்ெகால் இன்
வளேவல்நற் கண்ணி மனம். க
ஊ னீர் எல்லாம் உ இலான் தன்ஆைண
கூ மின் என் குயில்சாற்ற - நீ ய
ேவனற்பா ணிக்கலந்தாள் ெமன் ந் தி
கத்ைதக்
கானற்பா ணிக்குஅலந்தாய் காண். உ
-------------------நாவலர் பண் த ந. . ேவங்கடசாமி நாட்டாரவர்கள் உைர
௧-௨. ெந ேயான் குன்ற ம் ெதா ேயாள் ெபளவ ம்
தமிழ்வரம் அ த்த தண் னல் நல்நாட்
ெந ேயான் குன்ற ம் ெதா ேயாள் ெபௗவ ம் தமிழ் வரம் அ த்த தண் னல்
நல் நாட் – வடக்கின்கண் ேவங்கட மைல ம் ெதற்கின்கண் குமாிக்கட ம்
எல்ைலயாக வைரய க்கப்பட்ட குளிர்ச்சி ெபா ந்திய நீைர ைடய ேவந்த ைடய
உயர்ந்த தமிழ் நாட் டத்ேத;
ெந ேயான்-தி மால். ெதா ேயாள்-குமாி. குமாியாெறன்னா குமாிப் ெபௗவம்
என்ற குமாியா
ன்னிகழ்ந்தெதா கடல் ேகாளால் ெவௗவப்ெபற் அத ட்
கரந்தைமயின் என்க. கிழக்கின் கண் ம் ேமற்கின்கண் ம் ஒழிந்த கடல்க ம்
எல்ைலயாகெவன விாித் ைரக்க. ஈண் அ யார்க்கு நல்லார் விாித் ைரத்த வரலா
அறியற்பால .
{அ . ெந ேயான் குன்ற ம் ெதா ேயாள் நதி ெமன்னா
என்ைனெயனில், த ழியி திக்கண் ெதன்ம
அகத்தியனா ம் இைறயனா ம் குமரேவ ம்
கிழவ ம் என்றிவ ள்ளிட்ட நாலாயிரத் நா
எண்ணிறந்த பாிபாட ம்
நாைர ம்
கு
வற்ைறப் ைனந் ெதாிந் நாலாயிரத் நா

ெபௗவெமன்ற

ைரயகத் த் தைலச்சங்கத்
ரஞ்சி ர்
நாகராய ம் நிதியின்
ற் நாற்பத்ெதான்பதின்மர்
கும் களாியா விைர ம் உள்ளிட்ட
ற் நாற்பதிற்றி யாண்
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இாீஇயினார் காய்சினவ தி தற் க ங்ேகானீறா ள்ளார் எண்பத்ெதான்பதின்மர்.
அவ ட் கவியரங்ேகறினார் எ வர் பாண் ய ள் ஒ வன் சயமா கீர்த்தியனாகிய
நிலந்த தி விற்பாண் யன் ெதால்காப்பியம் லப்ப த் இாீஇயினான். அக்காலத்
அவர் நாட் த் ெதன்பா
கத்திற்கு வடெவல்ைலயாகிய பஃ ளிெயன் மாற்றிற்கும்
குமாிெயன் மாற்றிற்குமிைடேய எ
ற் க் காவதவா ம், இவற்றின் நீர்ம
வாெனன ம ந்த ஏழ்ெதங்கநா ம் ஏழ்ம ைர நா ம் ஏழ் ன் பாைல நா ம் ஏழ்
பின்பாைல நா ம் ஏழ் குன்ற நா ம் ஏழ் குணகாைர நா ம் ஏழ் கு ம்பைன நா ம்
என்

ம் இந்த நாற்பத்ெதான்ப

நா ம், குமாி ெகால்லம்

த ய பன்மைல நா ம்,

கா ம், நதி ம், பதி ம், தடநீர்க் குமாி வடெப ங் ேகாட் ன்கா ம் கடல்
ெகாண்ெடாழிதலாற் குமாியாகிய ெபௗவெமன்றா ெரன் ணர்க. இஃ என்ைன
ெப மாெறனின் ’வ ேவ ெலறிந்த வான்பைக ெபாறா , பஃ ளி யாற் டன்
பன்மைல ய க்கத் க், குமாிக் ேகா ங் ெகா ங்கடல் ெகாள்ள’என்பதனா
கணக்காயனார் மகனார் நக்கீரனா ைரத்த இைறயனார் ெபா
உைரயாசிாியராகிய இளம் ரணவ கள்

க ைரயா

ைரயா

ம், பிறவாற்றா

ம்,
ம்,

ம் ெப

ம். }

௩-௭. மாட ம ைர ம் பீ ஆர் உறந்ைத ம்
க ெக வஞ்சி ம் ஒ
னல் கா ம்
அைரசு ற் றி ந்த உைரசால் சிறப்பின்
மன்னன் மாரன் மகிழ் ைண ஆகிய
இன்இள ேவனில் வந்தனன் இவண்என
மாட ம ைர ம்-சிறந்த மாடங்கைள ைடய ம ைர ம், பீ
ெப ைம ெபா ந்திய உைற
நக ம், ஒ

வஞ்சி ம்-ஆரவாரம் ெபா ந்திய வஞ்சி

னற் கா ம்-ஒ க்கின்ற நீைர ைடய காவிாிப் ம்பட் ன ம் என்

நான்கிடத் ம், அரசு
மன்ன

ம், க ெக

ஆர் உறந்ைத ம்-

க்கு, மகிழ்

ம்

ற்றி ந்த கழைமந்த சிறப்பிைன ைடய மாரனாகிய
ைணயாகிய-மகி ம்

ைணவனாகிய , இன் இளேவனில் வந்த

இவண் என-இன்பத்ைதத் த ம் இளேவனில் என்பான் இங்ேக வந் விட்டான் என் ;
இளேவனிலாகிய இளவரசன் என்க. ேவனில் என்றதற்ேகற்ப வந்த என்றார்.
வந்த

வ ம் என்

ம் எதிர்காலம் இறந்த காலத்தாற் கூறப்பட்ட , விைர

இவண்-இங்ேக; காாிேல.
௮-௧௩. வளம்ெக ெபாதியில் மா னி பயந்த
இளங்கால் தன் இைசத்தனன் ஆத ன்
மகர ெவல்ெகா ைமந்தன் ேசைன
கர்அ ேகாலம் ெகாள் ம்என் ப ேபால்
ெகா மிைட ேசாைலக் குயிேலான் என் ம்
பைட ள் ப ேவான் பணிெமாழி கூற,

பற்றி.
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வளம்ெக

ெபாதியில் மா னிபயந்த-வளம் ெபா ந்திய ெபாதியின்

மைலயிடத் ச் சிறந்த

னிவன் ெபற்ற, இளங்கால்

தன் இைசத்தனன் ஆத ன்-

ெதன்றலாகிய தன் குயிேலா க்குைரத்தனன் ஆதலாேன, மகரெவல் ெகா
ைமந்தன் ேசைன-ெவற்றி ெபா ந்திய மகரக் ெகா ைய ைடய காமன்
ேசைனயா ள்ளா ெரல்லா ம், கர் அ

ேகாலம் ெகாள்

ம் என்ப

ேபால்-குற்றமற்ற

ேகாலத்ைதக் ெகாண்மின் என் ம் ெபா ள் பயப்ப, ெகா மிைட ேசாைலக் குயிேலான்
என் ம் பைட ள் ப ேவான்-ெகா கள் ெந ங்கிய ேசாைலெயன் ம்
பாசைறயி

க்கும் அக்குயிேலான் என்

ம் சின்னம் ஊதி, பணிெமாழி கூற-

காற் தன் தனக்குப் பணித்த ெமாழிையச் ேசைனக்குக் கூற ; அந்தணன்
திற்குாியனாக ன் மா னி பயந்த என்றார். இளங் காற் தன்-இளங்காலாகிய
தன், இைளய காற்

தன் ; ஒட்டன். ேசைன-மகளிர். கர

காலத் க்ேகற்ப உ த்

த் ப்

சிப்

ேகாலம்-அக்

தல்; ேபார்க்ேகாலெமன் மாயிற் .

ெகாள் ம்-ெகாண்மின். என்ப ேபால்-என்ன. பைட ள் ப ேவான்-பைடச்சி க்கன்;
காள தி.
௧௪-௮. மடல்அவிழ் கானல் கடல்விைள யாட்
ேகாவலன் ஊடக் கூடா ஏகிய
மாமலர் ெந ங்கண் மாதவி வி ம்பி
வான்உற நிவந்த ேமல்நிைல ம ங்கின்
ேவனில் பள்ளி ஏறி
மடல் அவிழ் கானற் கடல் விைளயாட்
க்கள் இதழ் விாி ங் கான
ெசன்றைமயால் அவ

ள்

ள்-கடல் விைளயாட் ன்கண்ேண

டத் , ேகாவலன் ஊடக் கூடா

டன் கூடா

ெந ங்கண் மாதவி-காிய மலர் ேபா

ஏகிய-ேகாவலன் ஊ ச்

தமியளாய்த் தன் மைனயிற் க்க, மா மலர்
ம் ெந ய கண்கைள ைடய மாதவி, வி ம்பி-

அதற்கு வி ம்பி, வான் உற நிவந்த ேமல்நிைல ம ங்கின்-வானிேல ெபா ந்த
ேமனிைலயின் ஒ

யர்ந்த

பக்கத்ேத, ேவனிற் பள்ளி ஏறி-இளேவனிற் குாிய நிலா ற்றமாகிய

இடத்திேல ஏறி;
ஊடல் ஈண் ெவ த்தல். மா-க ைம. ேகாலங்ெகாண்மிெனன்
ப ேவான் கூறிய அதற்கு வி ம்பிெயன்க. பள்ளி-இடம்.
௧௮-௨௨. மாண்இைழ
ெதன்கடல் த் ம் ெதன்மைலச் சாந் ம்
தன்கடன் இ க்கும் தன்ைமய ஆத ன்
ெகாங்ைக ன்றில் குங்கும வளாகத்
ைமஅ சிறப்பின் ைக ைற ஏந்தி

பைட ள்
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மாண் இைழ-அந்த மாட்சிைமப்பட்ட இைழயிைன

ைடயாள்; ெதன்கடல்

த் ம் ெதன்மைலச் சாந் ம்-ெதன் கட ன் த் ம் ெபாதியின் மைலச் சந்தன ம்,
தன் கடன் இ க்கும் தன்ைமய ஆத ன்-அக்காலத்திற்கு எப்ெபா
ம் தான் கடனாக
இடக்கடவ திைறயாகலான், ெகாங்ைக

ன்றிற் குங்கும வளாகத் -பின்பனிக்

காலத்திற் குங்குமத்தால் அலங்காிக்கப்பட்ட ைல ற்றமாகிய பரப்பிேல, ைமஅ
சிறப்பிற் ைக ைற ஏந்தி-குற்றமற்ற சிறப்பிைன ைடய அம் த்ைத ம்
சந்தனத்ைத ம் ைக ைறயாக ஏந்தி:
தன் என்ற மாதவிைய. வளாகம்-பரப் . ைக ைற காணிக்ைக; பாகுடம். ஏந்தி
ெயனேவ ண் ம் சி ெமன்பதாயிற் . காணிக்ைக காட் வார் காண்பார் ன்றி ற்
ெகாணர்ந் காட் வாராக ற் ெகாங்ைக ன்ற ல் ஏந்தி என்றார். ஈண்
ற்றமாவ மார் .
௨௩-௯. அதிரா மரபின் யாழ்ைக வாங்கி
ம ர கீதம் பா னள் மயங்கி,
ஒன்பான் வி த்தி ள் தைலக்கண் வி த்தி
நன்பால் அைமந்த இ க்ைகயள் ஆகி,
ஒன்பான் வி த்தி ள் தைலக்கண் வி த்தி-ஒன்ப வைகப்பட்ட இ ப்பி ள்
தற்கண்ணதாகிய நன்பால் அைமந்த இ க்ைகயள் ஆகி-ப மாசனம் என் ம்
நன்ைம யைமந்த இ ப்பிைன ைடயளாய், அதிரா மரபின் யாழ்ைக வாங்கி-ேகாைவ
கலங்காத மரபிைன ைடய யாைழக் ைகயில் வாங்கி, ம ர கீதம் பா னள் மயங்கிமிடற்றாேல ற்பட ம ர கீதமாகப் பா அ மயங்கிக் கலத்தாற் பாடத்
ெதாடங்கினவள்; இ க்ைகயளாகி வாங்கிப் பா னள் மயங்கி என மா க. வி த்திஇ ப் . நிற்றல் இ த்தல் கிடத்தல் இயங்குதல் என்பவற் ள் இ த்த ன் பிாிவாகிய
திாிதர வில்லா வி க்ைக ஒன்ப

வைகப்ப ம். அைவ : ப

கம், உற்கட் தம், ஒப்ப ,

இ க்ைக, சம் டம், அய கம், சுவத்திகம், தனிப் டம், மண் லம், ஏகபாதம் என்பன.
இவற் ள் தற்கண்ணதாகிய ப
கம் என்பேத தைலக்கண் வி த்திெயனப்பட்ட .
ப
கம்-ப மாசனம். ேமல் யாழாற் பா தல் கூறப்ப த ன் ஈண் ப் பா ய
கண்டத்தாெலன்ப ெபற்றாம்.
௨௭-௮. வலக்ைகப் பதாைக ேகாட்ெடா
இடக்ைக நால்விரல் மாடகம் தழீஇச்
வலக்ைக பதாைக ேகாட்ெடா

ேசர்த்தி

ேசர்த்தி-வலக்ைகையப் பதாைகயாகக் ேகாட் ன்

மிைசேய ைவத் , இடக்ைக நால்விரல் மாடகம் தழீஇ-இடக்ைக நால்விரலால்
மாடகத்ைதத் த வி ;
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பதாைகக் ைகயாவ ெப விரல் குஞ்சித்
மாடகம்-நரம்பிைன க்குங் க வி.

ஒழிந்த விரெலல்லாம் நிமிர்த்தல்,

௨௯-௩0. ெசம்பைக ஆர்ப்ேப கூடம் அதிர்ேவ
ெவம்பைக நீக்கும் விரகுளி அறிந் ,
ெசம்பைக ஆர்ப்ேப அதிர்ேவ கூடம் ெவம்பைக நீக்கும் விரகுளி அறிந் ெசம்பைக ஆர்ப் அதிர் கூடம் என் ம் இப்பைக நரம் நான்கும் காமல் நீக்கும்
விரைகக் கைடப்பி த்தறிந்
ெசம்பைக

;

த ய குற்றங்களினியல்ைப, “ெசம்பைக ெயன்ப

பண்ேணா

ளரா,

இன்பமி ேலாைச ெயன்மனார் லவர்” “ஆர்ப்ெபனப் ப வ தளவிறந் திைசக்கும்”
“அதிர்ெவனப் ப வ தி ெமன
ெமன்ப

ன்றிச் சிதறி

ைரக்குந

குறி ற விளம்பின், வாய்வதின் வரா

ச்சாிப் பிைசேய” “கூட

ம ங்கி யிைசப் ப ேவ”

என்பவற்றானறிக. இைவ மரக்குற்றத்தாற் பிறக்கும் என்ைன ? “நீாிேல நிற்ற ல குதல்
ேவத னிலமயக்குப் பாாிேல நிற்ற
ெசம்பைக யாப்ெபா

ழ்த ேனாய்மரப் பாற்படல் ேகாள், ேநாிேல

கூட மதிர் நிற்றல், ேசாிேனர் பண்க ணிறமயக் குப்ப ஞ்

சிற்றிைடேய” என்றாராக ன்.
௩௧-௨. பிைழயா மரபின் ஈர்ஏழ் ேகாைவைய
உைழ தல் ைகக்கிைள இ வாய் கட் ,
பிைழயா மரபின் ஈேரழ் ேகாைவைய-மயங்கா மரபிைன
பதினாற்ேகாைவயாகிய சேகாட யாைழ, உைழ
உைழ குரலாகக் ைகக்கிைள தாரமாகக் கட்

ைடய

தல் ைகக்கிைள இ வாய்க் கட் -

;

௩௩-௪. இைணகிைள பைகநட் என் இந் நான்கின்
இைச ணர் குறிநிைல எய்த ேநாக்கிக்
இைண கிைள பைக நட் என்
நட் மாகிய இந்நான்கி

இந்நான்கின்-இைண ம் கிைள ம் பைக ம்

ள், இைச ணர் குறிநிைல எய்த ேநாக்கி-இைச ண ங்

குறிநிைலையப் ெபா ந்த ேநாக்கி;
இைண-இரண்

நரம் , கிைள-ஐந்

நாலாம் நரம் . ‘இைணெயனப் ப வ கீ

நரம் , என்பர். பைக ஆ ம்
ேம

ம், அைணயத் ேதான்

ெவன்ப’ ”கிைளெயனப் ப வ கிளக்குங் காைலக் குரேல யிளிேய
ைகக்கிைள ெயனைவந் தாகுெமன்ப” “நின்ற நரம்பிற் கா

ன் ம். நட் மளவின

த்தம் விளாி,

ன் ஞ் ெசன் ெபற
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நிற்ப கூடமாகும்” என்பன காண்க. கிைள-ஐந்தாம் நரம்ெபன்ற
இரண்டாம் நரம் ம் ஏழாம் நரம் ம் என்ற ம் ெபா த்தமாம்.

ம் இைண

௩௫. குரல்வாய் இளிவாய்க் ேகட்டனள்
குரல்வாய் இளிவாய்க் ேகட்டனள்-குர டத் ம் அதற்கு ஐந்தாம் நரம்பாகிய
இளியிடத் ம் இைச ஒத்தி த்தைலத் தன் ெசவியால் அளந்தறிந்தனள் ; குரல்
எ த் இளி குரலாக வாசித்தாள் என்பர் பைழய உைரயாள ாி வ ம். இனி

தலாக

வட்டப்பாைல இட ைறத் திாி கூ கின்றார் எனத் ெதாடங்கி, உைழ குரலாய்க்
ேகா ப்பாைல ம், குரல் குரலாய்ச் ெசம்பாைல ம், விளாி குரலாய்ப்
ப மைலப்பாைல ம் த்தம் குரலாய்ச் ெசவ்ழிப்பாைல ம் இளி குரலாய்
அ ம்பாைல ம், ைகக்கிைள குரலாய் ேமற்ெசம்பாைல ம், தாரம் குரலாய்
விளாிப்பாைல ம் பிறக்குெமன்றார் அ யார்க்கு நல்லார். இவ் ழி இப் ெபா ள்
ெகாள் தற்குச் ெசய் ளில் யா ஞ் ெசால்லவில்ைல. மற் ம் குரல் தேல ம்
ைறேய குரலாய் நிற்கச் ெசம்பாைல ப மைலப்பாைல. ெசவ்வழிப்பாைல.
அ ம்பாைல, ேகா ப்பாைல, விளாிப்பாைல, ேமற்ெசம்பாைல என்

ம் ஏழ்

ெப ம்பாைல ம் பிறக்குெமன ஆய்ச்சியர் குரைவ ள் ம், திவாகரம் த ய
நிகண் களி ள் ம் கூறப்பட் ள்ள . அரங்ேகற் காைத ள்ேள உைழ குரலாகச்
ெசம்பாைல ம், ைகக்கிைள குரலாகப் ப மைலப்பாைல ம்,

த்தம் குரலாகச்

ெசவ்வழிப்பாைல ம், குரல் குரலாக அ ம்பாைல ம், தாரம் குரலாகக்
ேகா ப்பாைல ம், விளாி குரலாக விளாிப்பாைல ம், இளி குரலாக
ேமற்ெசம்பாைல ம் பிறக்குெமனக் கூறப்பட் ள . இவ்வி வைகயி ம் ேவ படப்
பாைலேய ம் பிறக்குெமன ஈண் அ யார்க்குநல்லார் கூறி ள்ளார்.
௩௫-௬. அன்றி ம்
வரன் ைற ம ங்கின் ஐந்தி

ம் ஏழி

ம்

அன்றி ம்-அங்ஙனம் வாசித் ச் ெசவியால் அளந்தறிந்த தன்றி ம், வான் ைற
ம ங்கின் ஐந்தி ம் ஏழி ம்-வான் ைறயாேல இளி ைறயாற் பாடப்ப ம் ஏ
நரம் களி

ள்ேள;

௩௭-௪௧. உைழ
குரல் தல் ஆக
அகநிைல ம த
அ கியல் ம த

தல் ஆக ம் உைழஈ ஆக ம்
ம் குரல்ஈ ஆக ம்
ம் றநிைல ம த ம்
ம் ெப கியல் ம த ம்

நால்வைகச் சாதி ம் நலம்ெபற ேநாக்கி,

57
உைழ

தலாக ம் உைழ ஈறாக ம் குரல்

தலாக ம் குரல் ஈறாக ம்-

உைழ தல் உைழயீ குரல் தல் குரலீ ஆக ம், அகநிைல ம த ம் றநிைல
ம த ம் அ கியல் ம த ம் ெப கியல் ம த ம்-அகநிைல றநிைல அ கியல்
ெப கியல் எனப்ப ம் ம தத்தின், நால்வைகச்சாதி நலம் ெபற ேநாக்கி-நால்வைகச்
சாதிப் பண்கைள ம் நலம்ெபற ேநாக்கி;
ஐந் -இளி; ஆவ

சட்சம் : ச ப

ைறயாெலன்க. உைழ

ம தம். உைழ யீறாகப் றநிைல ம தம். குரல்

தலாக அகநிைல

தலாக அ கியல் ம தம், குரலீறாகப்

ெப கியல் ம தம் என நிரனிைறயாகக் ெகாள்க. தமிழிேல பாைலயாழ், குறிஞ்சியாழ்,
ம தயாழ், ெசவ்வழியாழ் எனப் ெப ம்பண் நான்கு வைகப்ப ம். இைவ
ஒவ்ெவான் ம் நந்நான்கு வைகயிைன ைடயன. இவற் ள் பாைல யா க்குத் திறன்
ஐந் ம் குறிஞ்சி யா க்குத் திறன் எட் ம், ம தயா க்குத் திறன் நான்கும், ெசவ்வழி
யா க்குத் திறன் நான்கும் ஆகும். மற் ம் திறத்தின் வைகயாகப் பாைலயா க்குப்
பதிைனந் ம், குறிஞ்சி யா க்கு இ பத்

நான்கும். ம தயாழக்குப் பன்னிரண் ம்.

ெசவ்வழியா க்குப் பன்னிரண் ம் உள்ளன. இைவ யா ம் அகநிைல றநிைல,
அ கியல் ெப கியல் என நான்கு சாதிகளாகப் பாகுபாெடய் ம். ெப ம் பண்களில்
ஒன்றாகிய ம தயா க்கு அகநிைல - ம தயாழ், றநிைல - ஆகாி. அ கியல்சாயேவளர் ெகால் , ெப கியல்-கின்னரம் என் ம் பண்களாம். இங்ேக
இளங்ேகாவ கள் அ ளிச்ெசய்த அகநிைல ம தம். றநிைல ம தம். அ கியல்
ம தம். ெப கியல் ம தம் என்பன இைவேய ேபா

ம் ; ெப ம்பண் பதினா ம் திறன்

எண்பத் நான்கும், இவற் ளடங்காத தாரப்பண் றம், ைப ள் காஞ்சி, ப மைல
ெயன் ம் ன் ம் ஆகப் பண்கள் ற்
ன்றாயினவா காண்க.
இளி உைழ குரலாய ேகா ப்பாைல அகநிைல ம த ம், ைகக்கிைள குரலாய
ேமற்ெசம்பாைல றநிைல ம த ம். குரல் குரலாய ெசம்பாைல அ கியல் ம த ம்,
தாரம் குரலாய விளாிப்பாைல ெப கியன் ம த ம் ஆெமன்பர் அ யார்க்குநல்லார்.
இனி, அ ம்பத ைரயாசிாியர் இந்நான்கிைன ம் குறித் க் கூ வன வ மா ;௧. அகநிைல ம தமாவ

“ஒத்த கிழைம

ைழகுரன் ம தம்,

த்த ம் விளாி ம்

குைறபிற நிைறேய,” இதன் பாட் :- ‘ஊர்க திண்ேடர் ஊர்தற் கின்ேன, ேநர்க பாக
நீயா வண்ணம்,’ நரம் பதினா .
௨. “ றநிைல ம தங் குர

ைழ கிழைம,

தாரம் விளாி யிளிநிைற யாகும்.” இதன் பாட்
திங்க ேளார்நாளாகுந் ேதாழி”நரம் பதினா .

த்தங் ைகக்கிைள குைறயா ேமைனத்,
:-“அங்கட் ெபாய்ைக

ரன் ேகண்ைம,
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௩. “அ கியன் ம தங் குரல்கிைள கிழைம, விளாி யிளிகுைறயாகு ேமைனத்,
த்தந் தார

ைழயிைவ நிைறேய.” இதன் பாட்

வைளய, கன்றாய் ேபா

:- “வந்தா

காணாய் ேதாழி.” நரம் பதினா . (கிைள-ைகக்கிைள)

௪. “ெப கியன் ம தம் ேப

ங் காைல, அகநிைலக் குாிய நரம்பின திரட் ,

நிைறகுைற கிழைம ெப ெமன ெமாழிப.”இதன் பாட்
ெவம் ன், ெசால்லற் பாண ெசால்
ெசால்

ங்காைலச் ெசால்

ரன் ெமன்ேறாள்

ர

ர்...........ேநாவ

ங்காைல. எல் வந்த நங்ைகக் ெகல்லாம்,

நீேய.”நரம்

ெசய் ளில், “ஒ திறம், பா னி

:- “மல்

ப்பத்திரண் . பாிபாடல் ௧௭-ஆம்

ம்பாைலயங் குர ன், நீ கிளர் கிழைம நிைற

குைற ேதான்ற” என்பதற்கு. ‘பாைலைய ைடய அழகிய மிடற் ப் பாடற்கண் நா
தாக்குைடய கிழைம ம் இரண்

தாக்குைடய..குைற ம் ேதான்ற’எனப் பாிேமலழகர்

உைர கூறியி த்த ன், கிழைம நான்கு தாக்கும், நிைற இரண் தாக்கும், குைற ஒ
தாக்கும் ெப ெமனக் ேகாடல் ேவண் ம். ேமேல காட் ய பாட் க்களில் அகநிைல
த ய ன் ம் ஒற் நீக்கிப் பதினாெற த் க்க ம் ெப கியல் ஒன் ம்
ப்பத்திரண்ெட த் க்க

ம் ெபற்

வ த ன், ஓெர த்

ஒ

நரம்பாக ம், ஒ

மாத்திைரயாக ம் ெகாள்ளப்பட்டெதன்ப
லனாகின்ற . ஆனால், “அகநிைல
ம தத் க்கு நரம்பணி ம்ப :- உைழ இளி விளாி உைழ ைகக்கிைள குரல் உைழகுரல்
தாரம் இளிதாரம் த்தம் இளி உைழ. இைவ உைரப்பிற் ெப கும்.”என் ள்ள
அ ம்பத ைரயிற் பதினான்கு நரம் கேள காணப்ப தல் ரணாகின்ற . இரண்
வி பட்
க்கும் ேபா ம்.
௪௨.

வைக இயக்க ம்

வைக இயக்க ம்

ைற ளிக் கழிப்பித்

ைற ளிக் கழிப்பி-வ

ெம

யியக்கத்தா ம் ைறயாேல பா க் கழித் ;
நால்வைகச் சாதிப் பண்கைள ம் வைக யியக்கத்தா
௪௩-௪. திறத்
றத் ஒ
திறத்

சமம் என்

ம்

வைக

ம் பா க் கழித்ெதன்க.

வழிப்ப உம் ெதள்ளிைசக் கரணத் ப்

பாணியில்

ங்ெகா

மயங்கி,

வழிப உம் ெதள்ளிைசக் காணத் -அவற்றின் வழிப்ப ம்

திறப்பண்கைளப் பா தல் ெசய் மிடத் , றத் ஒ பாணியிற் ங்ெகா மயங்கிெநஞ்சு கலங்கினாளாத ன் எ த்த பண் க்குப் றமாகியேதா ாிைசயிேல அவள்
மயங்கி;
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வழிப உந் திறத்ெதன மா க. ெதள்ளிைசக் கரணம்-யாழி ம் மிடற்றி ம்
பா ஞ் ெசய்ைக. றத்ெதா பாணியில் என்பதற்குப் றநிைல ம தப் பண்ணில்
என் ம், றநீர்ைம ெயன்

ந் திறத்தில் என் ம் உைரப்பா

ளர்.

௪௫-௫௫. சண்பகம் மாதவி தமாலம் க
ைக
ெவண் மல் ைக ேவெரா மிைடந்த
அம்ெசங் க நீர் ஆய்இதழ்க் கத்திைக
எதிர்ப் ஞ் ெசவ்வி இைடநிலத் யாத்த
திர் ந் தாைழ டங்கல்ெவண் ேதாட்
விைரமலர் வாளியின் வியன்நிலம் ஆண்ட
ஒ தனிச் ெசங்ேகால் ஒ மகன் ஆைணயின்
ஒ
கம் அன்றி உலகுெதா
இைறஞ்சும்
தி
கம் ேபாக்கும் ெசவ்வியள் ஆகி,
அலத்தகக் ெகா ஞ்ேச அைளஇ அயல
பித்திைகக் ெகா
ைக ஆணி ைகக்ெகாண்
விைர மலர் வாளியின் வியல் நீலம் ஆண்ட-மணம் ெபா ந்திய மலராகிய சிறிய
வாளியாேல ெபாிய நில
ைத ம் ஆண்ட, ஒ தனிச்ெசங்ேகால் ஒ மகன்
ஆைணயின்-ஒப்பற்ற தனிச் ெசங்ேகாைல ைடய ஒ வனாகிய காமராசன்
ஆைணயாேல, ஒ

கம் அன்றி உலகு ெதா

இைறஞ்சும் தி

கம்-ஒ

திைச

யன்றி உலகெமல்லாம் ெதா
வணங்கப்ப ம் அவன் றி
கத்ைத, ேபாக்கும்
ெசவ்வியள் ஆகி-ேகாவலற்கு வி ப்ேப ெமன் ம் நிைனவாற் பிறந்த ெசவ்விைய
ைடயளாகி, சண்பகம் மாதவி தமாலம் க
ைக ெவண் மல் ைக ேவெரா
மிைடந்த அம் ெசங்க நீர் ஆயிதழ்-சம்பகம் பச்சிைல பித்திைக ெவள்ளிய வாகிய
மல் ைக என ம் மலர்களா ம் ெவட் ேவரா ம் அழகிய ெசங்க நீாின் ெந ங்கிய
ெமல் ய இதழ்களா

ம் ெதா க்கப் ெபற்ற, கத்திைக எதிர்

ஞ்ெசவ்வி- க்களின்

மணம் மா ப ம் ெசவ்விைய ைடய மாைலயின், இைடநிலத்
ெதா த்த,

திர்

ந்தாைழ

யாத்த-ந விடத்ேத

டங்கல் ெவண்ேதாட் - திர்ந்த தாழம்

வின

டக்கத்ைத ைடய ெவள்ளிய ேதாட் ேல, அயல பித்திைகக் ெகா நைக ஆணி
ைகக்ெகாண் -அதற்கு அய டத்தைமந்ததாகிய பித்திைகயின் ெகா விய
ைகயாகிய எ த்தாணிையக் ைகயிற் ெகாண் , அலத்தகர் ெகா ஞ்ேச
அதைனச் ெசம்பஞ்சின் குழம்பிற் ேறாய்த் உதறி எ
கின்றவள் ;
ெசவ்வியளாகி ெவண்ேடாட் ல் ஆணி ைகக் ெகாண் அைளஇ எ

அைளஇகின்றவள்

என மாறிக் கூட் க. தமாலம்-பச்சிைல. க
ைக-பீத்திைக. ேவர்-கு ேவர்;
ெவட் ேவர். கத்திைக-மாைல. எதிர்தல்-மா ப தல். நிலம்-இடம். ஒ
கம்-ஒ
திைச; ஓாிடம். தி
கம்-அரசர்கள் வி க்குஞ் ெசய்தி வைரந்த ஏ ; மங்கல வழக்கு.
அத்தி
கங் கண் ழி அதற்கஞ்சித் தணந்தார் கூ தல் ஒ தைல ெயன் ங் க த்தான்
அதைனக் காமராசன தி
க ெமன்றாெளன்க.
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௫௬-௬௭. மன்உயிர் எல்லாம் மகிழ் ைண ணர்க்கும்
இன்இள ேவனில் இளவர சாளன்
அந்திப் ேபாதகத் அ ம்பிடர்த் ேதான்றிய
திங்கள் ெசல்வ ம் ெசவ்வியன் அல்லன்
ணர்ந்த மாக்கள் ெபா
இைடப் ப ப்பி ம்
தணந்த மாக்கள் தம் ைண மறப்பி ம்
ந ம் வாளியின் நல்உயிர் ேகாடல்
இ ம்
அன் அஃ அறிந்தீ மின்என
எண்எண் கைல ம் இைசந் உடன் ேபாக
பண் ம் திற ம் றங்கூ நாவின்
தைளவாய் அவிழ்ந்த தனிப்ப காமத்
விைளயா மழைலயின் விாித் உைர எ தி,
மன்

யிர் எல்லாம் மகிழ் ைண ணர்க்கும்-உலகில் நிைலெபற்ற உயிர்கள்

யாவற்ைற ம் தாம் மகி ம் ைணேயா
ணர்விக்கும், இன் இளேவனில்
இளவரசாளன்-இனிய இளேவனிெலன்பான் இளவரசன் ஆத ன் ெநறிபடச்
ெசய்யான், அந்திப்ேபாதகத்

அ ம்பிடர்த் ேதான்றிய-அந்திப் ெபா தாகிய

யாைனயின் அாிய பிடாிேல ேதான்றிய, திங்கட் ெசல்வ

ம் ெசவ்வியன் அல்லன்-

திங்களாகிய ெசல்வ ம் ேகாட்ட ைடயன், ஆதலால், ணர்ந்த மாக்கள் ெபா
இைடப்ப ப்பி ம்- ணர்ந்ேதார் சிறி ெபா ைத இைடேய பயமின்றாகக்
கழிப்பி

ம், தணந்த மாக்கள் தம்

ைணைய மறந்
அன் -நறிய
இஃ

வாராெதாழியி

வாகிய அம் இன்

ைண மறப்பி
ம், ந ம்

ம்-பிாிந்

வாளி நல்

ெசன்ேறார் தம்
யிர் ேகாடல் இ ம்

க ம் உயிைரக் ெகாண்

வி தல்

ைமயன் ,

அறிந்தீமின் என-இதைன அறிமின் என் , எண்ெணண் கைல ம் இைசந்

உடன்ேபாக-அ பத்

நால்வைகக் கைலக

ம் வழிபட் ப் கழ்ந்ெதா க, பண்

ம்

திற ம் றங்கூ நாவில்-அவற் ட் பண்க ம் திறங்க ம் றங்கூ ம் நாவில்,
தைளவாய் அவிழ்ந்த தனிப்ப காமத் -தைள கட்டவிழ்ந் குைலந்த தனிப்பட்ட
காமத்ைத ைடய, விைளயா மழைலயின் விாித்

உைர எ தி- ற்றாத

மழைலேயாேட ேபசிப் ேபசி ெய தி; அந்திப் ேபாதகத் அ ம் இடர்த் ேதான்றிய
எனப் பிாித் அந்திப்ெபா தின் கண்ேண அ ம் கின்ற விரகவிதனத்தின் ேமேல
வந் ேதான்றிய திங்களாகிய ெசல்வன் என் ெபா
ைரப்பர் அ யார்க்கு நல்லார்.
இவர் அந்தியாகிய யாைனயின் றக்க த்திற் ேறான்றிய திங்கெளனிற்
பிைறயாமாத

ன். அ

நா காண் காைத ள் “ைவகைறயாமத் , மீன்றிகழ் விசும்பின்

ெவண்மதி நீங்கக், காாி ள் நின்ற கைடநாட் கங்குல்” என்பதேனா ம், கட் ைர
காைத ள் “ஆ த் திங்கட் ேபாி ட் பக்கத் தழல்ேசர் குட்டத் தட்டமி ஞான் , ெவள்ளி
வாரத் ெதாள்ெளாி

ண்ண” என்பதேனா ம், பிறவற்ேறா ம் மா ெகாள்

மாத ன்

61
அவ் ைர ெபா ந்தாெதன ம ப்பர். ஆயின் இவர் க த் ப்ப
ம் அந்திேயா
திங்க க்குத் ெதாடர்பில்லா ெதாழியவில்ைல என்ப க தற்பாற் . ெபா திைடப்
ப த்தல்-ஊடல் த யவற்றால் விட்
த்தல். தணத்தல்-ஓதல் த ய ஏ வாகக்
கா ைடயிட் ம் நா ைடயிட் ம் பிாிந்தி த்தல். ைண மறத்தல்-குறித்த ப வத்
வாரா ெபாய்த்தல். வாளியின் எனப் பாடங்ெகாண் , வாளியால் உயிர்ேகாடல்
அவற்குப் திதன்ெறன ைரப்பர் அ யார்க்கு நல்லார். றங்கூ ம் நா- றங்
கூ தற்குக் காரணமான நா. றங்கூற் - நிகரல்லார் தம் ெபாறாைமயால் அவாில்வழி
இகழ்ந் ைரப்ப . பண்ைண ம் திறத்ைத ம் பழிக்கும் நாெவன் ைரப்பா
ளர்.
தனிப்ப காமம்-சிறந்தார்க்கும் உைரக்கலாவதன்றாய் அாிதாய் அகத்ேத சுட்
க்கும்
காமம்.
௬௮-௭௧. பசந்த ேமனியள் படர்உ மாைலயின்
வசந்த மாைலைய வ ெகனக் கூஉய்த்
மலர் மாைலயின் ணிெபா ள் எல்லாம்
ேகாவலற்கு அளித் க் ெகாணர்க ஈங்குஎன
பசந்த ேமனியள்-பசப் ற்ற ேமனிைய

ைடயளாய், படர் உ

மாைலயின்-

நிைன மிகும் மாைலக்காலத்ேத, வசந்த மாைலைய வ ெகனக் கூஉய்-வசந்த
மாைலைய வ கெவன அைழத் ,

மலர் மாைலயில்

ணி ெபா ள் எல்லாம்-

இத் ய மலர்மாைலயில் எ தி தீர்ந்த ெபா ைள எல்லாம், ேகாவலற்கு அளித் க்
ெகாணர்க ஈங்கு என-ேகாவலற்கு ஏற்பச் ெசால் இப்ெபா ேத இங்ேக
ெகாணர்வாயாக என் ைரக்க;
வசந்தமாைல -மாதவியின் ேச .மாைலயினிைடயெதா ,ேதாட் ல்
எ தப்ெபற்றதாக ன்,அதைன, மாைலயிற் ணிெபா ள் என்றாள்; அன்றி அம்மாைல
ேம காமன் றி
கெமன்ப க தி மாம். அளிக்க ெவன்னா அளித் க்
ெகாணர்க ெவன்ற இ காமன் தி
கமாதலா ம், ன் இவன் பிாிந்த
அறியாைமயானாதலா ம் என்க. இளேவனில் வந்த ேகாலங்ெகாண்மிெனன்
குயி ைசக்க மாதவி வி ம்பி ஏறிக் ைக ைற ேயந்தி மயங்கி இ க்ைகயளாகிக்
ேகட்டனள் ; அன்றி ம் நலம்ெபற ேநாக்கிக் கழிப்பிப் பாணியில் மயங்கிச்
ெசவ்வியளாகிக் ைகக்ெகாண் அைளஇ எ திக் கூய் அளித் க் ெகாணர்க
ஈங்ெகன்றாள் என விைன
க்க.
௭௨-௩. மாைல வாங்கிய ேவல்அாி ெந ங்கண்
கூல ம கிற் ேகாவலற்கு அளிப்ப,
மாைல வாங்கிய ேவல் அாிெந ங்கண்-அங்ஙனம் மாதவி ஈந்த மாைலைய
வாங்கிய ேவல் ேபா ம் அாி பரந்த ெந ய கண்கைள ைடய வசந்தமாைல ேபாய்,
கூலம கிற் ேகாவலற்கு அளிப்ப-கூலங்கள் ெசறிந்த ம கிைன ைடய ேகாவலைனக்
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கண்

அவ

க்கு அம்மாைலைய நல்க; ேபாய் என ம், கண்

என ம் வ விக்க.

ெந ங்கண் , ஆகுெபயர்.
இனி, அம்மாைலையப் ெபற்ேற ேகாவலன் மாதவி பண் ஊ
ெசன்ற காலத் அவள்பால் நிகழ்ந்த ெசய்திகைளெயல்லாம் நாடக

ம் கூ
ம்
ப் க்களாகிய

எண்வைக வாிக்கூத்தாகக் ெகாண் ெவ த் ைரத்தல் கூ கின்றார். குரைவ, வாி
என் ம் இரண்ட ள் வாியாவ அவரவர் பிறந்த நிலத்தன்ைம ம் பிறப்பிற்ேகற்ற
ெதாழிற்றன்ைம ம் ேதான்ற ந த்தல். அவ் வாி எட் வைகப்ப ம். அைவ
கண்கூ வாி, காண்வாி, உள்வாி, றவாி, கிளர்வாி, ேதர்ச்சிவாி, காட்சிவாி, எ த் க்
ேகாள்வாி என்பன. இவற்றினிலக்கணங்கைள, “கண்கூ ெடன்ப
இைசப்ப வாரா
ெயன்ப

கா

தாேன வந்

ெகாண் ங் ெகாள்ளா
ெயன்ப

ங் காைல,

நிற்குந் தன்ைமத் ெதன்ப” “காண்வாி

ங் காைல, வந்த பின்னர் மனமகிழ்

தாகும்” “உள்வாி ெயன்ப
இைசப்ப வந்

தைலப்ெபய்

க

வன, தந்

நீங்குந் தன்ைமய

ணர்த் ங் காைல, மண்டல மாக்கள் பிறிேதா

மா தற் குாித்ேத” “ றவாி ெயன்ப

தைலவன்

ற் படா

ணர்க்குங் காைல

றத் நின் றா விைடெப

கிளக்குங் காைல, ஒ வ ய்ப்பத் ேதான்றி யவர்வாய், இ

ெமாழிப்பெபா ள் ேகட் நிற் ப ேவ” ”ேதர்ச்சி ெயன்ப

வங்,

வ ேவ” “கிளர் வாி
ற

ெதாி ங் காைலக், ெகட்ட

மாக்கள் கிைளகண் டவர் ன், பட்ட

ற்ற

நிைலஇ யி ந்

ேதர்ச்சிவாி யாகும்” “காட்சிவாி ெயன்ப

க

ங் காைலக் ெகட்ட மாக்கள் கிைளகண்

டவர் னர்ப் பட்ட

ேதர்ச்சிேய

ைரப்ப

கூறிப் பாிந் நிற் ப ேவ” “எ த் க் ேகாைள யிைசக்குங் காைல,

அ த்த த்தழிந்த மாழ்கி யயலவர். எ த் ேகாள் ாிந்த ெத த் க்ேகாேள”
என்பவற்றான் ைறேய அறிக. இனி மாதவியின் ெசய்ைகைய இவற்ெறா
ெபா த்திக் கூ மா காண்க.
௭௪-௭. திலக ம் அளக ம் சி க ஞ் சிைல ம்
குவைள ம் குமி ம் ெகாவ்ைவ ம் ெகாண்ட
மாதர் வாள் கத் மைதஇய ேநாக்கெமா
காத ன் ேதான்றிய கண்கூ

வாி ம்,

திலக ம் அளக ம்-திலகத்ைத ம் கூந்தைல
ைடய, சி க ஞ் சிைல ம்
குவைள ம் குமி ம் ெகாவ்ைவ ம் ெகாண்ட-சிறிய காிய வில்ைல ம் நீலமலைர ம்
குமி ம் ைவ ம் ெகாவ்ைவக் கணிைய ம் உ ப்பாகக்
ெகாண்ட,மாதர்வாண் கத்தின்-காதைல ைடய
ஒள்ளிய கத்தின்,மைதஇயேநாக்ககெமா -மதர்த்த ேநாக்கத்ேதாேட,
காத ற்ேறான்றிய கண்கூ வாி ம்-என்ேமற் காத ைடயாள் ேபாற்ேறான்றி
தற்கண் எதிர் கமாக நின்

ந த்த ந ப் ம் ;
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எதிர் கமாதல்.

த ய உவமங்களாற் குறிக்கப்பட்டன. கண்கூ -

௭௮-௮௩. யல்சுமந் வ ந்திப் ெபாழிகதிர் மதியத் க்
கயல்உலாய்த் திாித ம் காமர் ெசவ்வியின்
பாகுெபாதி பவளம் திறந் நிலா உதவிய
நாகுஇள த்தின் நைகநிலம் காட்
வ ெகன வந் ேபாெகனப் ேபாகிய
க ெந ங் கண்ணி காண்வாிக் ேகால ம்,
யல் சுமந்

வ ந்திப் ெபாழி கதிர் மதியத் - கிைலச் சுமந்

வ ந்திக் கதிைரப்

ெபாழி ம் மதியிடத்ேத, கயல் உலாய்த் திாித ம் காமர் ெசவ்வியின்-கயல்கள் உலாவித்
திாிகின்ற வி ப்பம் ெபா ந்திய ெசவ்விேயாேட, பாகு ெபாதி பவளம் திறந் -பாைகப்
ெபாதிந்த பவளத்ைதத் திறந் , நிலா உதவிய நாகு இள கத்தின் நைக நலம் காட் ஒளிையத் த கின்ற மிக்க இளைம ைடய
வந்

த்திநன் நைக நலத்ைதக் காட் , வ ெகன

ேபாெகனப் ேபாகிய-,க ெந ங் கண்ணி காண்வாிக் ேகால ம்-காிய ெந ய

கண்ணா ைடய காண்வாி ெயன் ங் ேகால ம்;
ஈண் ம் குழல் கம் விழி வாய் பல் என்பன ைறேய யன் மதி கயல் பவளம்
த் என் ம் உவமங்களால் கற்ேபார் ெநஞ்சம் கா
மா எழில்ெபறக்
கூறப்பட் ள்ளன. அமிழ் ம் இன்ெசால்
ைடைமயால் வாயிைனப் பாகு ெபாதி
பவளம் என்றார். நாகிள : ஒ ெபா ளி ெசால். நைக நலம்-ஒளிநல ம் பல்நல மாம்.
௮௪-௯. அந்தி மாைல வந்ததற்கு இரங்கிச்
சிந்ைத ேநாய் கூ ம்என் சி ைம ேநாக்கிக்
கிளி ைர கிளவி ம் மடஅன நைட ம்
களிமயில் சாய ம் கரந்தனள் ஆகிச்
ெச ேவல் ெந ங்கண் சிலதியர் ேகாலத்
ஒ தனி வந்த உள்வாி ஆட

ம்,

அந்தி மாைல வந்ததற்கு இரங்கி-யான் ஊ ப் பிாிந்த காலத்

அந்திமாைல

வந்ததாகப் பிாிவாற்றாைமயால் இரங்கி, சிந்ைத ேநாய் கூ ம் என்சி ைம ேநாக்கிசிந்ைதயில் ேநாய்மிகும் என் வ த்தத்ைத ேநாக்கி, கிளி ைர கிளவி ம்-கிள்ைளைய
ெயாத்த ெசால்ைல ம், மடஅன நைட ம்-மடப்பத்ைத ைடய அன்ன மன்ன
நைடயிைன ம், களிமயிற் சாய

ம்-களிப்ைப ைடய மயில்ேபா

ஞ் சாய

ைன ம்,

கரந்தனள் ஆகி-மைறத்தவளாகி, ெச ேவல் ெந ங்கட் சிலதியர் ேகாலத் -ேபார்
ாி ம் ேவல்ேபான்ற ெந ய கண்ைண ைடய சிலதியர் ேகாலத்ைதக் ெகாண் , ஒ
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ம்-தான் தனிேய வந்

நின்

ந த்த உள்வாி ெயன்

ம்

ந ப் ம் ;
சிலதியர்-ஏவற் ெபண் ர்; சி
ேவற்
க்ெகாள் தல்.

கு ந்ெதாழி யர். உள்வாி -

௯0-௩. சிலம் வாய் லம்ப ம் ேமகைல ஆர்ப்ப ம்
கலம்ெபறா சுப்பினள் காதல் ேநாக்கெமா
திறத் ேவ ஆயஎன் சி ைம ேநாக்கி ம்
றத் நின்

ஆ ய ன் ற வாி ம்,

சிலம் வாய் லம்ப ம் ேமகைல ஆர்ப்ப ம்-சிலம் வாய்விட்
ேமகைல வாய்விட்

ஆர்ப்ப ம், கலம்ெபறா

ெபறாத இைடயிைன

லம்ப ம்

சுப்பினள்-கலங்கைளப் ைனய ம்

ைடயாள்,காதல் ேநாக்கெமா -காதைல ைடயாள்ேபால்

ேநாக்கிய ேநாக்ேகாேட, திறத்

ேவறாய் என் சி ைம ேநாக்கி ம்-தன்ைனப்

பிாிதலால் இயல் திாிந்த என் வ த்தத்ைத யறிந் ம், றத்

நின்

ஆ ய ன்

றவாி ம்-என் டன் அைணயா
றம்ேப நின் ந த்த ல் ய றந ப் ம்;
சுப்பினள் லம்ப ம் ஆர்ப்ப ம் ேநாக்கெமா ேநாக்கி ம் ஆ ய வாி ெமன்க.
கலம் ெபாறா என்ப பாடமாயின் கலத்திைனச் சுமக்கலாற்றாத என்க.
௯௩-௧0௧. ேகாைத ம் குழ ம் தா ேசர் அளக ம்
ஒ காழ் த்த ம் தி
ைலத் தட ம்
மின்இைட வ த்த நன் தல் ேதான்றிச்
சி கு ந் ெதாழி யர் ம ெமாழி உய்ப்பப்
ணர்ச்சிஉட் ெபாதிந்த கலாம்த கிளவியின்
இ
ற ெமாழிப்ெபா ள் ேகட்டனள் ஆகித்
தளர்ந்த சாயல் தைகெமன் கூந்தல்
கிளர்ந் ேவ

குழ

ஆகிய கிளர்வாிக் ேகால ம்,

ேகாைத ம் குழ

ம் தா

ேசர் அளக ம்- ந் கள் ெபா ந்திய மாைல ம்

ம் அளக ம், ஒ

காழ்

த்த ம் தி

ைலத் தட ம்-ஒ

அழகிய ைலயிட ம், மின் இைட வ த்த-மின்ேபா
நன் தல் ேதான்றி-நல்ல ெநற்றிைய ைடயாள் அ

வடமாகிய

ம் இைடயிைன வ த் ம்ப ,
க வாராேத றவாயி ல் வந்

நின் , சி கு ந் ெதாழி யர் ம ெமாழி உய்ப்ப-சிலதியர் என
ெசால்ல, ணர்ச்சி உட்ெபாதிந்த கலாம் த
உட்ெபாதிந்தி க்கிற என

த்த ம்

ம

மாற்றத்ைதச்

கிளவியின்- ணர்ச்சிைய

லவிச் ெசால்ைலக் ேகட் , இ

ற ெமாழிப் ெபா ள்

ேகட்டனள் ஆகி-அதைன இ
ற ெமாழிப்ெபா ளாகக் ெகாண் , தளர்ந்த சாயல்
தைகெமன் கூந்தல்-தளர்ந்த ேமனியிைன ம் அழகிய ெமல் ய
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கூந்த ைன
ைடயாள், கிளர்ந் ேவறாகிய கிளர்வாிக் ேகால ம்- லவியால்
ேவ பட் ப் ேபாகின்றாள்ேபால ந த் ப் ேபான ந ப் ம்
தா ேசர்ேகாைத ெயனக் கூட் க. குழல், அளகம் என்பன கூந்த ன் இ வைக
கள். ஐம்பா ல் இரண் . இ
ற ெமாழிப்ெபா ள்-இரண் வைகயாகப் ெபா ள்
பயக்குஞ் ெசால். யான் ணர்ச்சி நிமித்தமாகப் லந் ெசால் விட்ட ெமாழிையக்
ேகட் அவ்வாறன்றிப் லந் ெசான்ேனனாகக் ெகாண் நடந்தாள் என்றான்.
நன் தல் கூந்தல் வ த்தந் ேதான்றி உய்ப்பக்ேகட் ேவறாகிய என்க.
௧0௨-௪. பிாிந் உைற காலத் ப் பாிந்தனள் ஆகி
என்உ கிைளகட்குத் தன்உ
யரம்
ேதர்ந் ேதர்ந்
பிாிந்
பிாிவாற்றா

உைரத்த ேதர்ச்சிவாி அன்றி ம்,

உைற காலத் ப் பாிந்தனள் ஆகி-நான் பிாிந் ைற ம் ெபா தில் தான்
வ ந்தினளாகப் பாவித் , என் உ

கிைளகளாயினார்க்கு, தன் உ

யரம்-தன

உைரத்த ேதர்ச்சி வாி அன்றி ம்-ேதர்ந்

கிைளகட்கு-என் மிக்க

மிக்க

ேதர்ந்

யரத்ைத, ேதர்ந்

ேதர்ந்

உைரக்கின்றாளாக ந த்த ந ப் ம்,

அ வன்றி ம்;
௧0௫-௬. வண் அலர் ேகாைத மாைல ள் மயங்கிக்
கண்டவர்க்கு உைரத்த காட்சி வாி ம்,
வண்

அலர் ேகாைத-வண் களால் அலர்த்தப்ப ம்

ங்ேகாைதயிைன

ைடயாள், மாைல ள் மயங்கி-மாைலப் ெபா திேல மயங்கி, கண்டவர்க்கு உைரத்த
காட்சி வாி ம்-காணப்பட்ட கிைளகள் யாவர்க்கும் தன் பிாி த் ன்பத்ைதச் ெசால்
ந த்த ந ப் ம்;
௧0௭-௮. அ த் அ த்

அவர் ன் மயங்கிய மயக்க ம்

எ த் அவர் தீர்த்த எ த் க்ேகாள் வாி ம்,
அ த்த த்

அவர்

ன் மயங்கிய மயக்கம்-பல்கா

மயங்கிய மயக்கத்ைத, எ த்

ம் அவர்

ன் தான்

அவர் தீர்த்த எ த் க்ேகாள் வாி ம்-அவர் எ த் த்

தீர்த்த எ த் க்ேகாள்வாி ெயன்

ம் ந ப் ம்;

௧0௯-௧0. ஆடல் மகேள ஆத ன் ஆயிைழ.
பா ெபற் றனஅப் ைபந்ெதா

தனக்குஎன,
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ஆடல் மகேள ஆத ன் ஆயிைழ-ஆயிழாய், நாடக மகேள யாதலால், பா
ெபற்றன அப் ைபந்ெதா

தனக்கு என – இங்ஙனம் ந த்த ந ப் க்கள்

அப்ைபந்ெதா க்குப் ெப ைம யாவனேவ என்

கூற;

ஆயிைழ - வசந்தமாைல ; விளி. ைபந்ெதா ஆடன் மகளாத ன் ந ப் க்கள்
அவட்கு இல்பாவனைவ என் கூறி ஓைலைய ம த்தாெனன்க. மாதவியின்
ெசய்ைகயில் ைவத் எண்வைக வாிைய ம் விளக்கிய திறப்பா வியத்தற்குாிய .
௧௧௧-௪. அணித்ேதாட் த் தி
கத் ஆயிைழ எ திய,
மணித்ேதாட் த் தி
கம் ம த்ததற்கு இரங்கி
வா ய உள்ளத் வசந்த மாைல
ேதா அலர் ேகாைதக்குத் ைனந் ெசன் உைரப்ப
அணித்ேதாட் த் தி
தி

கத்

ஆயிைழ எ திய-அழகிய ெபாற்ேறா

கத்ைத ைடய மாதவி ெய திய, மணித்ேதாட் த் தி

அழகிய தாழந்ேதாட் த் தி

அணிந்த

கம் ம த்தற்கு இரங்கி-

கத்ைதக் ேகாவலன் ம ப்பத் தான் அதற்கு வ ந்தி,

வா ய உள்ளத் வசந்தமாைல-வாட்ட ற்ற உள்ளத்ைத ைடய வசந்தமாைல, ேதா
அலர் ேகாைதக்கு ைனந் ெசன் உைரப்ப-இதழ் விாிந்த மாைலைய ைடய
மாதவிக்கு விைரந் ெசன் உைரக்க;
அணி ம் மணி ம் அழகு. ேதா -ெபாற்ேறா ம் தாழந்ேதா ம்.
௧௧௫-௮. மாைல வாரார் ஆயி ம் மாண்இைழ
காைலகாண் குவம்எனக் ைகய ெநஞ்செமா
மலர் அமளிமிைசப் ெபா ந்தா வதிந்தனள்
மாமலர் ெந ங்கண் மாதவி தான்என்.
மாைல வாரார் ஆயி
வாராராயி

ம்-இன்

ம் மாைலப் ெபா தி

ள் வ வார்; அங்ஙனம்

ம், மாண் இைழ-மாட்சிைமப்பட்ட அணியிைன ைடயாய், காைல

காண்குவம் என-காைலப் ெபா தில் ஈண்
ெநஞ்செமா -ெசயலற்ற மனத்ேதா ,

நாம் காண்ேபாெமனச் ெசால் , ைகய

மலர் அமளி மிைசப் ெபா ந்தா

வதிந்தனள்-

தானி ந்த அழகிய மலரமளியின் மீேத ழ்ந் இைம ெபா ந்தாமற் கிடந்தனள், மா
மலர் ெந ங்கண் மாதவி தான் என்-காிய மலர்ேபா ம் ெந ய கண்ைண ைடய
மாதவிதான் என்க.
வாராராயி ம் என்ற வ வாெரன் ம் ெபா ைள அடக்கிநின்ற . காைலயில்
ஒ தைலயாக வ வாெரன்பாள் காண்குவம் என்றாள். தான், என் -அைசகள்.
இ

நிைலமண் ல வாசிாியப்பா.

67
ெவண்பா ைர
௧. ெசந்தா மைரவிாியத் ேதமாங் ெகா ந் ஒ க
ைமந்தார் அேசாகம் மடல்அவிழக் - ெகாந்தார்
இளேவனில் வந்ததால் என்ஆம்ெகால் இன்
வளேவல்நற் கண்ணி மனம்.
ெசந்தாமைர விாிய-ெசந்தாமைர மலர் விாிய ம், ேதமாங் ெகா ந்
ேதமாவின் ெகா ந்

ஒ குவ

ேபா

ஒ க-

ம் வனப் டன் தளிர்க்க ம், ைமந்

ஆர்

அேசாகம் மடல் அவிழ-அழகு ெபா ந்திய அேசாகம் இதழ் விாிய ம், ெகாந்

ஆர்-

ங்ெகாத் க்கள் நிைறதற்ேக வாய், இளேவனல் வந்த -இளேவனிற் ெபா
வந்த ; என்னாங்ெகால் இன் வளேவல் நற்கண்ணி மனம் – கூாிய ேவல் ேபா
நல்ல கண்ணிைன ைடயாள் மனம் இன் என்ன ன்ப
ேமா !
ைமந் -அழகு. ெகாந் -ெகாத் ; ெம த்தல். ேவனல்-ேவனில். ேவ
வளமாவ கூர்ைம. ஆல், அைச. இ வசந்தமாைலெயன்
ெசல்கின்ற காலத் த் தன் ள்ேள ெசால் ய .

ம்

க்கு

ம் கூனி ஓைல ெகாண்

௨. ஊ னீர் எல்லாம் உ இலான் தன்ஆைண
கூ மின் என் குயில்சாற்ற - நீ ய
ேவனற்பா ணிக்கலந்தாள் ெமன் ந் தி
கத்ைதக்
கானற்பா ணிக்குஅலந்தாய் காண்
ஊ னீர் எல்லாம் – உலகில் ஒ வ

ம் ஒ த்தி மா ள்ேளாாின் ஊ னவர்கேள

நீயிெரல்லாம், உ விலான்றன் ஆைண-அநங்கன் ஆைண, கூ மின் என்
சாற்ற-கூ

ராக ெவன்

குயில்

குயிற்குலங்கள் சாற்ற, நீ ய ேவனற் பாணிக் கலந்தாள்-

இளேவனிற் ெபா தில் நின்ேனா

என் ம் கலந்தவ

ைடய, ெமன் ந் தி

கத்ைத-

ெமல் ய விெல திய தி
கத்ைத, கானற் பாணிக்கு அலந்தாய் காண்-கான டத்
அவள் பா ய பாட் ற்கு வ ந்தினவேன காண்பாயாக.
நீ ய கானற்பாணி என் மாம். பாணி இரண்ட ள் ன்ன
பாட் . இதைனக் காெணன் ஓைலைய நீட் னாள் என்க.
ேவனிற்காைத

ற்றிற் .

------------------------9. கனாத்திற ைரத்த காைத

ெபா

, பின்ன
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{ஞாயி மைறந்த மாைலப்ெபா திேல கார்நகாில் உள்ள ங்ெகா யைனய
மகளிர்கள் ல்ைலமல ம் ெநல் ம் வி விளக்ேகற்றி இல் ைற ெதய்வத்ைத
வழிபட் இரவிற்ேகற்ற ேவ ேகாலத்திைனக் ெகாள்ளாநிற்க. சாத்தன் ேகாயி ல்
நாேடா ம் வழிபா ெசய் ம் நியமம் ண்
ந்த, கண்ணகியின் பார்ப்பனத்
ேதாழியாகிய ேதவந்திெயன்பாள் கண்ணகிக்கு உற்றெதா குைற ண்ெடன எண்ணிய
மனத்தினளாய்க் ேகாயிைல யைடந் , இவள் கணவைனப் ெபறல் ேவண் ெமன
அ கு

த யவற்ைறத்

வி வழிபட் க்கண்ணகிபாற் ேபாய், ‘கணவைனப் ெப க’

என வாழ்த்தினாள். அ ேகட்ட கண்ணகி ‘நீ இங்ஙனம் கூ தலாற் ெப ேவனாயி
யான்கண்ட கனவினால் என

ெநஞ்சு ஐ றா நின்ற ’என்

ம்

கூறித் தான் கண்ட

கனவிைன எ த்தியம்பி, அதற்கு விைடயாக, “நீ நின் கணவனால்
ெவ க்கப்பட்டாயல்ைல;

ற்பிறப்பிேல கணவன் ெபா ட் க் காக்க ேவண் யெதா

ேநான் தப்பினாய்; அத் தீங்கு ெக வதாக; காவிாியின் சங்க கத் ைறைய அ த்த
கான ல் உள்ள ேசாமகுண்டம் சூாியகுண்டம் என் ம் ெபாய்ைகயில் நீரா க்
காமேவள் ேகாட்டத்ைதத் ெதா த மகளிர் இம்ைமயிற் கணவ டன் கூ இன் ற்
ம ைமயி

ம் ேபாக

நா ம் ஒ

மியிற் ேபாய்ப் பிறந்

கணவைரப் பிாியாதி ப்பர்; ஆத ன்

நாள் நீரா ேவாமாக” என் ைரத்த ேதவந்திக்கு, ‘அங்ஙனம்

ெதய்வந்ெதா தல் எங்கட்கு இயல்பன் ’ என்
ேகாவலன் அங்கு வந்
ேமனி கண்

கண்ணகிேயா

ழ்கித்

கூறி இ ந்தாள். இ ந்த அப்ெபா

பள்ளியைறயில் குந் , அவள

வ ந்தி, ‘கரெவா க்க ைடய பரத்ைதெயா

ேத த்தந்த ெபா ட்குவியைலெயல்லாம் இழந்

ைற

ம வி என்

வ ைம ற்ேறன்; இஃ

வா ய
ன்ேனார்
எனக்கு

மிக்க நாணிைனத் த கின்ற ’என் கூறினான். கூற ம், மாதவிக்குக் ெகா க்கப்
ெபா ளில்லாைமயால் இங்ஙனம் கூ கின்றான் எனக் கண்ணகி நிைனந் நைக
கங் காட் , ‘என்னிடம் இரண்

சிலம் கள் உள்ளன; ெகாண்மின்’ என எ த்தளிப்ப,

அவற்ைற வாங்கிய ேகாவலன் ‘இச்சிலம்பிைன
அைடந்

வாணிகஞ் ெசய்

தலாகக் ெகாண்

இழந்த ெபா ைள ஈட்டத்

யான் ம ைரைய

ணிந் ள்ேளன்; நீ ம்

என் டன் எ க’ என் ைரத் , பழவிைனயான ெநஞ்ைச ஒ ப்ப த்தலால், ஞாயி
ேதான் தற்கு ன் அவ்விைனயின் ஏவைலக் ெகாண்டான். (இக்காைதயின்
தற்பகுதியில் ேதவந்தியின் வரலா கூ மிடத்ேத காாில் இ ந்த ேகாட்டங்கள்
பலவற்றின் ெபய ம் கூறப்பட் ள்ளன.)}
(க ெவண்பா )
அகநகர் எல்லாம் அ ம் அவிழ் ல்ைல
நிகர்மலர் ெநல்ெலா
உய்ப் பகல்மாய்ந்த
மாைல மணிவிளக்கம் காட் இரவிற்குஓர்
ேகாலம் ெகா இைடயார் தாம்ெகாள்ள, ேமல்ஓர்நாள்:
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மாலதி மாற்றாள் மக க்குப் பால்அளிக்கப் 5
பால்விக்கிப் பாலகன் தான்ேசார மாலதி ம்
பார்ப்பா ெனா மைனயாள் என்ேமல் படாதனவிட்
ஏற்பன கூறார்என் ஏங்கி மகக்ெகாண்
அமரர் த க்ேகாட்டம் ெவள்யாைனக் ேகாட்டம்
கர்ெவள்ைள நாகர்தம் ேகாட்டம் பகல்வாயில் 10
உச்சிக் கிழான்ேகாட்டம் ஊர்க்ேகாட்டம் ேவல்ேகாட்டம்
வச்சிரக் ேகாட்டம் றம்பைணயான் வாழ்ேகாட்டம்
நிக்கந்தக் ேகாட்டம் நிலாக்ேகாட்டம் க்குஎங்கும்
ேதவிர்காள் எம்உ ேநாய் தீர்ம்அன் ேமவிஓர்
பாசண்டச் சாத்தற்குப் பா

கிடந்தா

க்கு, 15

ஏசும் ப ஓர் இளங்ெகா யாய் ஆசுஇலாய்
ெசய்தவம் இல்ேலார்க்குத் ேதவர் வரம்ெகாடார்
ெபாய்உைரேய அன் ெபா ள்உைரேய ைகயிற்
ப பிணம்தா என் பறித் அவள்ைகக் ெகாண்
சு காட் க் ேகாட்டத் த்
இ பிணம் தின்

ங்குஇ ளில் ெசன் ஆங்கு 20

ம் இடாகினிப்ேபய் வாங்கி

ம யகத் இட்டாள் மகைவ, இ
ண்ட
மஞ்ைஞேபால் ஏங்கி அ தா க்கு அச்சாத்தன்
அஞ்ைஞநீ ஏங்கி அழல்என்
ன்ைன
உயிர்க்குழவி காணாய்என்

அக்குழவி யாய்ஓர் 25

குயில்ெபா ம்பர் நீழல் கு க அயிர்ப் இன்றி
மாயக் குழவி எ த் ம த்திைரத் த்
தாய்ைகக் ெகா த்தாள்அத் ைதயலாள், ய
மைறேயான்பின் மாணியாய் வான்ெபா ள் ேகள்வித்
ைறேபாய் அவர்

ந்த பின்னர் இைறேயா

ம் 30

தாயத்தா ேரா ம் வழக்குஉைரத் த் தந்ைதக்கும்
தாயர்க்கும் ேவண் ம் கடன்கழித் ேமயநாள்
ேதவந்தி என்பாள் மைனவி அவ க்குப்
வந்த உண்கண் ெபா க்ெகன் ேமவித்தன்
வா இளநலம் காட் எம் ேகாட்டத்

35
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நீவா எனஉைரத் நீங்குத ம், ெமாழி
ஆர்த்த கணவன் அகன்றனன் ேபாய்எங்கும்
தீர்த்தத் ைறப ேவன் என் அவைனப் ேபர்த் இங்ஙன்
மீட் த் த வாய் எனஒன்றன் ேமல்இட் க்
ேகாட்டம் வழிபா

ெகாண்

ப்பாள் வாட்ட ஞ்சீர்க் 40

கண்ணகி நல்லா க்கு உற்ற குைறஉண் என்
எண்ணிய ெநஞ்சத் இைனயளாய் நண்ணி
அ கு சி
ைள ெநல்ெலா
உய்ச் ெசன்
ெப க கணவேனா

என்றாள், ெப ேகன்

க க்கும்என் ெநஞ்சம் கனவினால் என்ைக 45
பி த்தனன் ேபாய்ஓர் ெப ம்பதி ள் பட்ேடம்
பட்ட பதியில் படாத ஒ வார்த்ைத
இட்டனர் ஊரார் இ ேதள்இட் என்தன்ேமல்
ேகாவலற்கு உற்ற ஓர் தீங்குஎன் அ ேகட் க்
காவலன்

ன்னர்யான் கட் ைரத்ேதன் காவலேனா

ஊர்க்குஉற்ற தீங்கும்ஒன் உண்டால் உைரயாேடன்
தீக்குற்றம் ேபா ம் ெசறிெதாடீஇ தீக்குற்றம்
உற்ேறேனா உற்ற உ வெனா யான்உற்ற
நல்திறம் ேகட்கின் நைகஆகும், ெபாற்ெறா இ
ைகத்தா ம் அல்ைல கணவற்கு ஒ ேநான் 55
ெபாய்த்தாய் பழம்பிறப்பில் ேபாய்க்ெக க உய்த் க்
கடெலா காவிாி ெசன் அைலக்கும் ன்றில்
மடல்அவிழ் ெநய்தல்அம் கானல் தடம்உள
ேசாமகுண்டம் சூாிய குண்டம் ைற ழ்கிக்
காமேவள் ேகாட்டம் ெதா தார் கணவெரா

60

தாம்இன்
வர் உலகத் த் ைதயலார்
ேபாகம்ெசய் மியி ம் ேபாய்ப்பிறப்பர் யாம்ஒ நாள்
ஆ
ம் என்ற அணிஇைழக்குஅவ் ஆய்இைழயாள்
பீ அன்

எனஇ ந்த பின்னேர, நீ ய

காவலன் ேபா

ம் கைடத்தைலயான் வந் நம் 65

ேகாவலன் என்றாள்ஓர் குற்றிைளயாள், ேகாவல
பா அைம ேசக்ைக ள் க்குத்தன் ைபந்ெதா

ம்

50

71
வா ய ேமனி வ த்தம்கண் , யா ம்
சலம் ணர் ெகாள்ைகச் சலதிெயா ஆ க்
குலம்த

வான்ெபா ள் குன்றம் ெதாைலந்த 70

இலம்பா நா ந் த ெமனக் ெகன்ன
நலங்ேகழ்
வல் நைக கங் காட் ச்
சிலம் ள ெகாண்ெமனச் ேசழிைய ேகளிச்
சிலம்
தலாகச் ெசன்ற நலேனா
வந்தெபா ளீட் த ற்ேறன் மலர்ந்தசீர் 75
மாட ம ைர யகத் ச்ெசன் என்ேனா இங்கு
ஏ அலர் ேகாதாய். எ ெகன் நீ
விைனகைடக் கூட்ட வியம்ெகாண்டான் கங்குல்
கைனசுடர் கால்சீயா ன்.
(ெவண்பா)
காத கண்ட கன க ெந ங்கண்
மாதவிதன் ெசால்ைல வறிதாக்க - ைத
விைனகைடக் கூட்ட வியம்ெகாண்டான் கங்குல்
கைனசுடர் கால்சீயா ன்.
----------------௧-௪. அகநகர் எல்லாம் அ ம் அவிழ் ல்ைல
நிகர்மலர் ெநல்ெலா
உய்ப் பகல்மாய்ந்த
மாைல மணிவிளக்கம் காட் இரவிற்குஓர்
ேகாலம் ெகா இைடயார் தாம்ெகாள்ள,
அகல் நகர் எல்லாம்-அகன்ற மைனயிடெமங்கும், அ ம் அவிழ்-அ ம்
ெநகிழ்ந்த,
உய்-ெநல்

க்கு

ல்ைல நிகர் மலர்- ல்ைலயின் ஒளி ெபா ந்திய மலைர, ெநல்ெலா
டன்

வி, பகல் மாய்ந்த மாைல-பகலவன் மைறந்த மாைலப்

ெபா திேல, மணி விளக்கம் காட் -அழகிய விளக்ைக ேயற்றி, இரவிற்கு ஓர் ேகாலம்இராப்ெபா திற்ேகற்றெதா
ேபா

ேகாலத்ைத, ெகா

இைடயார் தாம் ெகாள்ள-ெகா

ம் இைடைய ைடய மகளிர் ெகாள்ளாநிற்க;
நிகர்-ஒ . மாய்தல்-மைறதல். வி இல் ைற ெதய்வத்ைத வணங்கி ெயன

விாித் ைரத் க் ெகாள்க. ”ெநல்

மல ந்

உய்க் ைகெதா

மல்ல லாவண மாைல

யயர” என்றார் நக்கீரனா ம். மணி விளக்கம் என்பதைன உம்ைமத் ெதாைகயாகக்
ெகாண் மாணிக்க விளக்ைக ைமவிளக்ேகாேட ெய த் என் ைரப்பா
ளர்.
இரவிற் ேகார் ேகாலம்-ெகா நர் மார்ைப அைணதற்ேகற்ற ெநாய்தானைவ உ த் ம்
ைனந் ம் ஒப்பைன ெசய்த ேகாலம். ெகா யிைடயார் மாைலயின்கண் விக்
காட் க் ேகாலங்ெகாள்ள என்றிையக்க. தாம் , அைச.

72

௪-௬. ேமல்ஓர்நாள்,மாலதி மாற்றாள் மக க்குப் பால்அளிக்கப்
பால்விக்கிப் பாலகன் தான்ேசார மாலதி ம்
ேமல் ஓர் நாள்- ன்ெனா

நாளிேல, மாலதி-மாலதிெயன்

பார்ப்பனி, மாற்றாள் மக க்குப் பால் அளிக்க-தன

ம் ெபய ைடய ஒ

மாற்றாளின் குழவிக்குத் தன்

ைல சுரந்த பாைலச் சங்கால் ஊட்ட, பால் விக்கிப் பாலகன் தான் ேசார-அப்பால்
விக்குதலாேல அக்குழவி மாிக்க ;
ேமேலார் நாள் என்ப ெதாடங்கிக் கண்ணகியின் பார்ப்பனத் ேதாழியாகிய
ேதவந்தியின் வரலா கூ கின்றார். மாற்றாள்-கணவ ைடய மற்ெறா மைனவி;
சக்களத்தி. மாற்றாள் இல்லாத ெபா
குழவி ய தைமயாற் பாலளித்தாெளன்க.
பால்-ஆன்பா மாம். பாலகன் என்ப காலவழக்கு. ேசார்தல்-ஈண் மாித்தல்.
ேமைலநாள் என் ம் பாடம்.
௬-௮. பார்ப்பா ெனா மைனயாள் என்ேமல் படாதனவிட்
ஏற்பன கூறார்என் ஏங்கி மகக்ெகாண்
மாலதி ம்-, பார்ப்பாெனா

மைனயாள்-பார்ப்பா

ம் அவன் மைனவி ம்,

என்ேமல் படாதன விட் -என்ேமல் அடாப்பழி கூ தெலாழிந் , ஏற்பன கூறார் என்
ஏங்கி-ஏற்பன கூறாராதலால் இதற்ெகன் ெசய்ேகெனன்

ஏங்கி, மகக் ெகாண் -அம்

மகைவ ெய த் க் ெகாண் ; பார்ப்பான் - கணவன். ஒ

- எண்ெணா . படாதன-

இல்லாதன; அடாதன. கூ தெலன ஒ ெசால் விாிக்க. படாதன இட்
அடாதவற்ைறச் சுமத்தி ெயன் ைரத்த மாம்.

எனப் பிாித் ,

௯-௧௩. அமரர் த க்ேகாட்டம் ெவள்யாைனக் ேகாட்டம்
கர்ெவள்ைள நாகர்தம் ேகாட்டம் பகல்வாயில்
உச்சிக் கிழான்ேகாட்டம் ஊர்க்ேகாட்டம் ேவல்ேகாட்டம்
வச்சிரக் ேகாட்டம் றம்பைணயான் வாழ்ேகாட்டம்
நிக்கந்தக் ேகாட்டம் நிலாக்ேகாட்டம் க்குஎங்கும்
அமரர் த க் ேகாட்டம்-ேதவர் த வாகிய கற்பகம் நிற்குங் ேகாயில், ெவள்
யாைனக் ேகாட்டம்-ஐராவதம் நிற்குங்ேகாயில், கர் ெவள்ைள நாகர் தம் ேகாட்டம்அழகிைன ைடய பலேதவர் ேகாயில், பகல்வாயில் உச்சிக்கிழான் ேகாட்டம்கீழ்த்திைசயிற்ேறாற் கின்ற சூாியன் ேகாயில், ஊர்க்ேகாட்டம்-இைறவன் ஊராகிய
ைகலாயம் நிற்குங் ேகாயில், ேவற்ேகாட்டம்-

கேவள் ேகாயில், வச்சிரக் ேகாட்டம்-

வச்சிரப்பைட நிற்குங் ேகாயில், றம்பைணயான் வாழ் ேகாட்டம்-சாதவாகனன்
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ேமவிய ேகாயில், நிக்கந்தன் ேகாட்டம்-அ கன் ேகாயில், நிலாக்ேகாட்டம்-சந்திரன்
ேகாயில், க்கு எங்கும்-இக்கூறிய ேகாயில்கள் எங்கும் க்கு;
கர்-அழகு. நாகர்-ேதவர். பகல் வாயில்-பகற்ேறாற் கிற வாயில்; கீழ்த்திைச.
உச்சிக்கிழான்-பகற்ெபா திற் குாிேயான். இனி, பகற்ெபா திற்கு வழியான சூாியன்
என் மாம். ேவல் - ஆகுெபயர். ேவற்பைட நிற்குங் ேகாயில் என் மாம். றம்
அைணந்த விடம் றம்பைணயாயிற் என்பர். சாதவாகனன்-ஐயனார். ேகாட்டம்
யா ம் ெசவ்ெவண்.
௧௪-௫. ேதவிர்காள் எம்உ ேநாய் தீர்ம்அன் ேமவிஓர்
பாசண்டச் சாத்தற்குப் பா

கிடந்தா

க்கு,

ேதவிர்காள்-ெதய்வங்கேள, எம் உ ேநாய்-எம்ைம ற்ற இத் ன்பத்ைத; தீர்ம்
என் -தீர்ப்பீராக ெவன்

கூறிக்ெகாண்

பாசண்டச்சாத்தன் ேகாயிைல அைடந்
வரங்கிடந்தா

ெசன் , ேமவிஓர் பாசண்டச் சாத்தற்கு-ஒ
அவன்பால், பா

கிடந்தா

க்கு-

க்கு;

ேத -ெதய்வம்; இர் ; னனிைலப்பன்ைம விகுதி. உ -மிக்க என் மாம். தீர்ம்தீ ம் என்பதன் ஈற் மிைச கரம் ெகட்ட . தீர்மிெனன் இரப்ப ம் ஒ வ ம்
தீராைமயின் அவ்விடங்களினீங்கிச் சாத்தன் ேகாயில் ேமவிெயன்
விாித் ைரத்த மாம். பாசண்டம்-ெதாண்
ற்ற வைகச் சமயசாத்திரத்
த க்கக்ேகாைவ என்பர். “பாசண்டத் ைற

மிவற் ட் பலவாம்,

ேபசிற்ெறாண்
ற்ற வைகப் ப ேம”என்ப திவாகரம். இவற்றிற்கு தலா ள்ள
சாத்திரங்கைளப் பயின்றவனாக ன் மகாசாத்திரன் என்ப இவற்குப் ெபயராயிற்
என்பர். கிடந்தா க்கு-கிடந்தாைள: உ
மயக்கம்.

௧௬-௨௨. ஏசும் ப ஓர் இளங்ெகா யாய் ஆசுஇலாய்
ெசய்தவம் இல்ேலார்க்குத் ேதவர் வரம்ெகாடார்
ெபாய்உைரேய அன் ெபா ள்உைரேய ைகயிற்
ப பிணம்தா என் பறித் அவள்ைகக் ெகாண்
சு காட் க் ேகாட்டத் த் ங்குஇ ளில் ெசன் ஆங்கு இ பிணம் தின்
இடாகினிப்ேபய் வாங்கி
ம யகத்
ஏசும்ப

ம்

இட்டாள் மகைவ,

ஓர் இளங் ெகா யாய்-பிறைரப் பழிக்கும் வ ைவ ைடயெதா

ெபண்வ வாய் ேதான்றிப் பா

கிடந்தாைள ேநாக்கி, ஆசு இலாய்-குற்றமற்றவேள,

ெசய்தவம் இல்ேலார்க்குத் ேதவர் வரம் ெகாடார்-ெசய்யப்பட்ட தவ ைடயரல்லார்க்கு,
ெபாய் உைர அன் ெபா ள் உைரேய-இ ெபாய் ைர அன் ெமய் ைரேய
எனச்ெசால் , ைகயிற்ப

பிணம் தர என் -ைகயி

பார்ப்பதற்குத் தாராெயன் , பறித்

ள்ள குழவி இறந்த பிணத்ைதப்

அவள் ைகக்ெகாண் -அவள் ைகயினின் ம்
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பறித் , சு காட் க் ேகாட்டத் -சக்கரவாளக் ேகாட்டத்தில்,
ெசறிந்த இ ளிற் ேபாய், ஆங்கு இ
பிணங்கைளத் தின்

பிணம் தின்

ங்கு இ ளிற் ெசன் -

ம்-அங்ேக குழியி

ம்

ம், இடாகினிப் ேபய்-இடாகினிப் ேபயானவள், வாங்கி

ம யகத் இட்டாள் மகைவ-அக்குழவிைய வாங்கி வயிற்றிேல இட்டாள்;
ப -வ
. இளங்ெகா -ெபண். ஏசும்ப -இக ம்ப என் மாம். ெபா ள்ெமய்ம்ைம. சு காட் க் ேகாட்டம்-சக்கரவாளக் ேகாட்டம்; இதன் வரலா
மணிேமகைலயிற் சக்கரவாளக் ேகாட்ட ைரத்த காைதயாலறியப்ப ம்.
யாவ ம்

யி

மி

திட்டான்”என்பதனா
ேகாட்டத்

மாம். ம -வயி

என்

ங்கு இ ள்-

ம் ெபா ட்டாதைல, “ப ைய ம யகத்

ம் அறிக. ம யகத்திட்டாள்-வி ங்கினாள் என்றப .

இ ளிற்ெசன்

தின்

ம்ேபய் இளங்ெகா யாய்த் ேதான்றி, வரங்ெகாடார்

ெபா
ைரேய எனச் ெசால் , தாெவன் பறித் வாங்கி அம் மகைவ
ம யகத்திட்டாள் என்க. ேபய் இளங் ெகா யாய் இ ளிற் ெசன் என் ைரத்த
பறித்தாள் ைகக்ெகாண் என்ப ம் பாடம்.

மாம்.

௨௨-௮. இ
ண்ட
மஞ்ைஞேபால் ஏங்கி அ தா க்கு அச்சாத்தன்
அஞ்ைஞநீ ஏங்கி அழல்என்
ன்ைன
உயிர்க்குழவி காணாய்என் அக்குழவி யாய்ஓர்
குயில்ெபா ம்பர் நீழல் கு க அயிர்ப் இன்றி
மாயக் குழவி எ த் ம த்திைரத் த்
தாய்ைகக் ெகா த்தாள்அத் ைதயலாள்,
இ

ண்ட மஞ்ைஞேபால் ஏங்கி அ தா

ய
க்கு-அப்ெபா

இ க்குரல் ேகட்ட

மயில் அக மா ேபால ஏங்கிய கின்றவைள ேநாக்கி, அச்சாத்தன்-அந்தச் சாத்தன்
என்

ம் ெதய்வம், அஞ்ைஞ-அன்னாய், நீ ஏங்கி அழல்என் -நீஏங்கி அழாெதாழி

என் கூறி, ன்ைன உயிர்க்குழவி காணாய் என் அக்குழவியாய் ஓர்
குயிற்ெபா ம்பர் நீழல் கு க-நீ ெசல் ம்வழி ன்னர்க் குயில்கைள ைடய ஒ
ெசறிவின் நீழ ல் உயி டன் கிடக்கும் குழவிையக் காண்பாெயன் தான்

மரச்

அக்குழவியாய் அவ்விடத் ச் ெசன் கிடப்ப, அயிர்ப் இன்றி மாயக் குழவி எ த்
ம த்திைரத் -ஐயமின்றி அவ்வஞ்சகக் குழவிையத் தன் குழவிெயன்ெற த்
வயிற்றிலைணத் க் ெகா ேபாய், தாய் ைகெகா த்தாள் அத்ைதயலாள்-அவள் தாயின்
ைகயிற் ெகா த்தாள்;
அஞ்ைஞ-அன்ைன; அண்ைம விளி. அழல்-அழாேத. ன்ைன-வழி ன்னர்;
பைழய குழிெயன் மாம். அச்சாத்தன் அக்குழவியாய்க் கு க அத் ைதயலாள் எ த் க்
ெகா த்தாள் என்க.
௨௮-௩௨. மைறேயான்பின் மாணியாய் வான்ெபா ள் ேகள்வித்
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ைறேபாய் அவர்
ந்த பின்னர் இைறேயா ம்
தாயத்தா ேரா ம் வழக்குஉைரத் த் தந்ைதக்கும்
தாயர்க்கும் ேவண் ம் கடன்கழித் ேமயநாள்
ய மைறேயான் பின் மாணியாய்-இ மர ந்
ெசல்

ய மைறேயா

க்குப் பின்

ம் பிரமசாாியாய், வான் ெபா ட் ேகள்வித் ைற ேபாய்-சிறந்த கல்வியி

ேகள்வியி
இைறேயா

ம்

ைற ேபாகி, அவர்

ம்

ந்த பின்னர்-தந்ைத தாயர் இறந்த பின் ,

ம்-குழவியாய் வந்த சாத்த

ம், தாயத்தாேரா ம் வழக்குைரத் -தன்

ஞாதிகேளா ம் ெவல்வழக்குைரத் , தந்ைதக்கும் தாயர்க்கும் ேவண் ம் கடன் கழித் தந்ைத தாயர்க்குச் ெசய்ய ேவண் ய நீர்க்கடன்

த யவற்ைறச் ெசய்

நாள்-தன் மைனவிேயாேட கூ

நாளில் ;

வாழ்ந்த பின் ஒ

த் , ேமய

வான்ெபா ள் – கல்வி. அவர் - தந்ைத ம் தாய ம். தாயர் என்றார் மாலதிைய ங்
கூட் . வழக்குைரத் எனேவ, தன் மைனவிக்குப் ெபா ட்குைறபா ல்லாமற் ெசய்
என்பதாயிற் . இைறேயா ம் மாணியாய்த் ைறேபாய் அவர்
ந்த பின்னர்க்
கடன் கழித் வழக்குைரத் ேமவியபின் ஓர் நாள் என்க. ேமவினாள் என் பாடங்
ெகாண் தன்ைன ேமவினவள் என் ைரப்பர் அ ம்பத ைரயாசிாியர்.
௩௩-௬. ேதவந்தி என்பாள் மைனவி அவ க்குப்
வந்த உண்கண் ெபா க்ெகன் ேமவித்தன்
வா இளநலம் காட் எம் ேகாட்டத்
நீவா எனஉைரத்

நீங்குத

ம்,

ேதவந்தி என்பாள் மைனவி அவ
ெபயர் கூறப்ப ம் அவ

க்கு,

க்கு-தன் மைனவியாகிய ேதவந்தி ெயன்

வந்த உண் கண் ெபா க்ெகன் -

வின்றன்ைம ைடய ைம ண்ட கண் இதைனப் ெபா ப்பதாக என்
ேமவி-பின் அவைளப் ெபா ந்தி, தன்

வா இள நலம் காட் -தன

த்த ல்லாத இைளய அழகிைன ெவளிப்ப த்தி, எம் ேகாட்டத்

நி மித் ,
என் ம்

நீ வா என

உைரத் நீங்குத ம்-நீ எம ேகாட்டத்திற்கு வாெவனச் ெசால் நீங்கினானாக;
மக்கள்கண் ெதய்வ யாக்ைகையக் காணப் ெபாறாதாக ன் இவள் கண் ெபா க்க
ெவன்

விதித்தனன். தன்

வா இளநலம்-தன

ெதய்வ யாக்ைகயின் நலம்;

“மணங்கமழ் ெதய்வத் திளநலங் காட் ” என்றார் தி

காற் ப் பைடயி

ம். சாத்தன்

ேதவந்தி டன் எட் யாண் வாழ்ந் , பின் இங்ஙனம் நீங்கினன் என ேமல் வரந்த
காைத ட் கூறப்பட் ள்ள .
௩௬-௪0. ெமாழி
ஆர்த்த கணவன் அகன்றனன் ேபாய்எங்கும்
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தீர்த்தத் ைறப ேவன் என் அவைனப் ேபர்த் இங்ஙன்
மீட் த் த வாய் எனஒன்றன் ேமல்இட் க்
ேகாட்டம் வழிபா ெகாண்
ப்பாள்
ெமாழி-

ய ெமாழியிைன ைடயளாய ேதவந்தி, ஆர்த்த கணவன்-என

ெநஞ்சிைனப் பிணித்த கணவன், அகன்றனன் ேபாய் எங்கும் தீர்த்தத் ைற ப ேவன்
என் - தீர்த்தத் ைறகெளங்கும் ேபாய்த் தீர்த்தமா ேவன் என் என்ைனவிட்
நீங்கினன்; அவைனப் ேபர்த்

இங்ஙன் மீட் த் த வாய் என-அவைன மறித் ம்

இவ்விடத்ேத அைழத் த் த வாெயன, ஒன்றன்ேமல் இட் -ஒ ெபயாிட் க் ெகாண் ,
ேகாட்டம் வழிபா ெகாண்
ப்பாள்-அவன் ேகாயிைல நாேடா ம் வழிப தைலக்
கடனாகக் ெகாண்

ப்பவள்;

௪0-௪. வாட்ட ஞ்சீர்க்
கண்ணகி நல்லா க்கு உற்ற குைறஉண் என்
எண்ணிய ெநஞ்சத் இைனயளாய் நண்ணி
அ கு சி
ைள ெநல்ெலா
உய்ச் ெசன்
ெப க கணவேனா

என்றாள்,

வாட்ட ஞ்சீர்-குைறத ல்லாத கைழ ைடய, கண்ணகி நல்லா
கண்ணகியாகிய நங்ைகக்கு, உற்ற குைற ண்
உற்றெதா

என்

ன்ப ண்ெடன் , எண்ணிய ெநஞ்சத்

க்கு-

– கணவன் பிாிதலால்
இைளயளாய்-நிைனந்த

ெநஞ்சின் வ த்தத்ைத ைடயளாய், நண்ணி-ேகாயிைல யைடந் , அ கு சி
ைள
ெநல்ெலா
உய்-அ கு த யவற்ைற இவள் கணவைனப் ெபறல்ேவண் ெமனத்
வி வழிபட் , ெசன் -கண்ணகிபாற் ேபாய், ெப க கணவேனா

என்றாள் -

கணவைனப் ெப வாயாகெவன வாழ்த்தினாள்;
வா

வாட்ெடன விகாரமாயிற் . வா தல் குைறதல்; பிறராற் ெக த்தற்காிய

என் மாம். இைனதல் – வ ந் தல்; இைனதல் இைனெயன்றாயிற் ; விகாரம்.
கணவேனா : ேவற் ைம மயக்கம். கண்ணகிபாற் ெசன் நண்ணித் விப் ெப க
ெவன்றாள் எனி மைம ம்.
௪௪-௫௪. ெப ேகன்
க க்கும்என் ெநஞ்சம் கனவினால் என்ைக
பி த்தனன் ேபாய்ஓர் ெப ம்பதி ள் பட்ேடம்
பட்ட பதியில் படாத ஒ வார்த்ைத
இட்டனர் ஊரார் இ ேதள்இட் என்தன்ேமல்
ேகாவலற்கு உற்ற ஓர் தீங்குஎன் அ ேகட் க்
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காவலன் ன்னர்யான் கட் ைரத்ேதன் காவலேனா
தீங்கும்ஒன் உண்டால் உைரயாேடன்
தீக்குற்றம் ேபா ம் ெசறிெதாடீஇ தீக்குற்றம்
உற்ேறேனா உற்ற உ வெனா யான்உற்ற

ஊர்க்குஉற்ற

நல்திறம் ேகட்கின் நைகஆகும்,
ெப ேகன்-நீ இங்ஙனம் கூ தலால் ெப ேவனாயி
கனவினால்-யான் உற்றெதா

ம், க க்கும் என் ெநஞ்சம்

கனவினால் என் ெநஞ்சம் ஐ

கின்ற ; அக்கன

என்ைனெயனின், என் ைகபி த்தனன் ேபாய்-என் ெகா நன் என்ைனக் ைகையப்
பற்றி அைழத் ப் ேபாக, ஓர் ெப ம் பதி ட்பட்ேடம்-யாங்கள் ஒ

ெபாிய

பதியின்கட் க்ேகம், பட்ட பதியில்-அங்ஙனம் க்க பதியிேல, படாத ஒ வார்த்ைத
இட்டனர் ஊரார் இ ேதள் இட் என்றன்ேமல்-எங்கட்கு ஏலாதெதா பழிச்ெசால்ைல
அவ் ரார் இ ேதளி மா ேபால் என்ேமல் ேபாட்டனர்; ேகாவலற்கு உற்ற
தீங்கு என் அ ேகட் -அப் பழிெமாழியால் ேகாவலற்கு ஒ
ன்ப ண்டாயிற்ெறன்

பிறர் ெசால்ல அதைனக் ேகட் , காவலன்

ஓர்

ன்னர் யான்

கட் ைரத்ேதன்-அவ் ரரசன் ன்னர் யான் ெசன் வழக்குைரத்ேதன் ; காவலெனா
ஊர்க்கு உற்ற தீங்கு ஒன் ம் உண்டால்-அதனால் அவ் வரசேனா அவ் ர்க்கு
உற்றெதா

தீங்குண் ; உைரயாேடன் – அ

உைரேயன்; தீக்குற்றம் ேபா

தீக்கனாவாதலால் நினக்கு அதைன

ம் ெசறிெதாடீஇ-ெசறிந்த ெதா யிைன

ைடயாய்,

அப்ெபா
க யெதா குற்றம் உளதாயிற் ; தீக்குற்றம் உற்ேறெனா உற்ற
உ வேனா யான் உற்ற-அத் தீய குற்றத்ைத ற்ற என்ேனா ெபா ந்திய
ேமேலா

டன் யான் ெபற்ற, நற்றிறம் ேகட்கின் நைகயாகும்-நற்ேபற்றிைன நீ

ேகட்பாயாயின் அ நினக்கு நைகையத் த ம் (என-என் ெசால்ல), க க்கும்-ஐ
ம்;
க ெயன் ம் உாிச்ெசால் அ யாகப் பிறந்த . கனவில் என் ைகப் பி த்தனன் ேபாக
என மாம். இ ேதளி தல்-ேதளல்லாத ெதான்ைற மைறய ேமேல ேபாகட் அஞ்சப்
பண் தல். என்றன், தன் - அைச. ேகாவலன் சிலம் கவர்ந்தான் என்ற
பழிச்ெசால்ைலத் தாேன சுமப்பதாகக் ெகாண் என்றன்ேமல் இட்டனர் என்றாள்.
என் -என்
ெசன்

ெசால்ல; ெசால்ல என ஒ

ெசால் வ விக்க. அரசன்

ன் ெசல்லாேதன்

வழக்குைரயாேதன் வழக்குைரத்ேதன் என்றாெளன்க. காவலெனா , ஒ

எண்ெணா : ேவ விைன ஒ

மாம். தீங்கு-அரசன் இறத்த

ம், ஊர் எாி ண்ண

ம்.

“உைரயார், இழித்தக்க காணிற் கனா” என்பாராக ன், உைரயாேடன் என்றாள்.
தீக்குற்றம்- ைல தி கி ெயறிதல். உ வன்-மிக்ேகான், ேகாவலன். நற்றிறம்-இ வ ம்
றக்கம் குதல். இ கிட்டாெதன் நைகயாகும் என்றாள். என ெவன ஒ ெசால்
வ வித் நைகயாகுெமன என் ைரக்க.
௫௪-௬௪. ெபாற்ெறாடீஇ
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ைகத்தா ம் அல்ைல கணவற்கு ஒ ேநான்
ெபாய்த்தாய் பழம்பிறப்பில் ேபாய்க்ெக க உய்த் க்
கடெலா காவிாி ெசன் அைலக்கும் ன்றில்
மடல்அவிழ் ெநய்தல்அம் கானல் தடம்உள
ேசாமகுண்டம் சூாிய குண்டம் ைற ழ்கிக்
காமேவள் ேகாட்டம் ெதா தார் கணவெரா
தாம்இன்
வர் உலகத் த் ைதயலார்
ேபாகம்ெசய் மியி ம் ேபாய்ப்பிறப்பர் யாம்ஒ நாள்
ஆ
ம் என்ற அணிஇைழக்குஅவ் ஆய்இைழயாள்
பீ அன்

எனஇ ந்த பின்னேர,

ெபாற்ெறாடீஇ-ெபான்னாலாய ெதா யிைன

ைடயாய், ைகத்தா ம் அல்ைல –

நீ அவனால் ெவ க்கப்பட்டா மில்ைல, கணவற்கு ஒ ேநான் ெபாய்த்தாய் பழம்
பிறப்பில்- ற்பிறப்பில் நின் கணவன் ெபா ட் க் காக்க ேவண் யெதா ேநான்
தப்பினாய், ேபாய்க் ெக க-அதனால் உண்டாய தீங்கு ெக வதாக, உய்த் க்
கடெலா காவிாி ெசன் அைலக்கும் ன்றில்-காவிாிதன் நீைரக் ெகாண் ெசன்
கடேலா

எதிர்த்

அைலக்கும் சங்க கத்தயலதாகிய, மடல் அவிழ் ெநய்தல் அம்

கானல்- வின் இதழ் விாி ம் ெநய்தனிலத் க் கான டத்ேத, தடம்உள ேசாமகுண்டம்
சூாிய குண்டம்-ேசாம குண்டம் சூாிய குண்டம் என் ம் ெபயைர ைடய இரண்
ெபாய்ைககள் உள்ளன;

ைற

ழ்கி-அவற்றின்

ைறகளில்

ழ்கி, காமேவள்

ேகாட்டம் ெதா தார்-மன்மதன் ேகாயிைலயைடந் அவைன வணங்கினாராயின்,
கணவெரா தாம் இன்
வர் உலகத் த் ைதயலார்-மகளிர் இவ் லகத்திேல தம்
கணவேரா ம பிாியாதி ந் இன்ப
வர், ேபாகம்ெசய் மியி ம் ேபாய்ப் பிறப்பர்ம ைமயி ம் ேபாக மியிற் ேபாய்ப் பிறந் கணவேரா ம் பிாிவின்றி இன்பம்
கர்வர், யாம் ஒ

நாள் ஆ

ம் என்ற் அணீயிைழ- அவற் ள் யா ம் ஒ நாள்

ஆடக்கடேவம் என் கூறிய ேதவந்திக்கு, அவ் ஆயிைழயாள் பீ அன் என இ ந்த
பின்னேர-கண்ணகி அங்ஙனம் ைற ழ்கித் ெதய்வந் ெதா தல் எங்கட்கு
இயல்பன்

என்

ெசால்

இ ந்தவளவிேல;

ெபாய்த்தாயாக ன் தீங்குமிக்க அ
ங் ெக க என் ம், ேபாய்ப் பிறந்
கணவெரா ம் இன்
வர் ஆதலால் என் ம் விாித் ைரக்க. இவ் லகத்
இன் றைல ம் ேபாக மியிற் ேபாய்ப் பிறத்தைல ம் குண்டமிரண் ற்கும் நிரனிைற
யாக்க மாம். பட் னப்பாைலயி ம் இைவ “இ காமத் திைணேயாி”எனக்
கூறப்பட்டன. கற் ைட மகளிர் கணவைனயன்றிப் பிற ெதய்வத்ைத வணங்குதல்
இயல்பன்ெறன்ப ,
“ெதய்வந் ெதாழாஅள் ெகா நற்ெறா
ெபய்ெயனப் ெபய்

ெத வாள்

மைழ.”

“சாெமனிற் சாத ேனாத றன்னவன் றணந்த காைலப்
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ம ம் ைனத ன்றிப் ெபாற் டன் லம்ப ைவகிக்
காமைன ெயன் ஞ் ெசால்லார் கணவற்ைக ெதா
வாழ்வார்
ேதமலர்த் தி ெவாெடாப்பார் ேசர்ந்தவன் ெசல்ல றீர்ப்பார்.”
என்பவற்றா னறியப்ப ம்.
௬௪-௬. நீ ய
காவலன் ேபா

ம் கைடத்தைலயான் வந் நம்

ேகாவலன் என்றாள்ஓர் குற்றிைளயாள்,
நீ ய காவலன் ேபா

ம்-ெப ைம ைடய நம் அரசன் ேபா

ம், கைடத்தைலயான்

வந் -வந் நம் வாயி டத் தானாயினான், நம் ேகாவலன் என்றாள் ஓர்
குற்றிைளயால்-அவன் நம் ேகாவலேன என்றாள் ஒ கு ந்ெதாழில் ெசய் ம்
இைளயவள்;
ரத்ேத பார்த் க் காவலன் ேபா ெமன ஐ ற் அவன் அ கினவிடத்
தீர்ந் ேகாவலன் என்றாள். காவலன் ேபா ம் ேகாவலன் வந் நீ ய
கைடத்தைலயான் என் ைரத்த மாம். குற்றிைனயாள் என்றாெளன்க.

ஐயம்

௬௬-௭௧. ேகாவல ம்
பா அைம ேசக்ைக ள் க்குத்தன் ைபந்ெதா
வா ய ேமனி வ த்தம்கண் , யா ம்
சலம் ணர் ெகாள்ைகச் சலதிெயா ஆ க்
குலம்த வான்ெபா ள் குன்றம் ெதாைலந்த
இலம்பா நா ந் த ெமனக் ெகன்ன
ேகாவல

ம்-அங்ஙனம் வாயி

டத்தானான ேகாவல

ம், பா

அைம

ேசக்ைக ட் க்கு-ெப ைமயைமந்த ப க்ைகயிடத்ேத க்கு, தன் ைபந்ெதா

வா ய

ேமனி வ த்தம் கண் -தன் காத யின் வாட்ட ற்ற ேமனி ம் வ த்த ம் கண் ,
யா ம்-எல்லாம், சலம் ணர் ெகாள்ைகச் சலதிெயா

ஆ -வஞ்சம் ெபா ந்திய

ெகாள்ைகைய ைடய ெபாய்த்திேயா ங் கூ ெயா கினைமயால், குலம் த வான்
ெபா ட் குன்றம் ெதாைலந்த-நம் குலத்தி ள்ேளார் ேத த் தந்த மைல ேபா ம் ெபாிய
ெபா ட்குைவெயல்லாம் ெகட்டதனாலாய, இலம்பா
என்ன-எனக்கு நாைணத் த கின்ற
“மாைல மணிவிளக்கங் காட்
தாங்ெகாள்ள” அக்காலத்ேத வந்

என்

– வ ைம, நா

த்த ம் எனக்கு

கூற;

இரவிற்ேகார், ேகாலங் ெகா யிைடயார்
ேசக்ைக ட் க்கு என்றிையத்

வஞ்சம், ெபாய். இலம்பா -இல்லாைம
மதிேதான் ம்’ என்றதற்ேகற்ப இன்

நா

ைரக்க. சலம்-

ண்டாதல்; வ ைம. ‘ெகட்டால்
த்த ெமன்றான்.
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௭௨-௩. நலங்ேகழ்
வல் நைக கங் காட் ச்
சிலம் ள ெகாண்ெமனச்
நலங்ேகழ்
வல் நைக கம் காட் (அவன் இங்ஙனம் கூறியதைன மாதவிக்குக்
ெகா க்கும் ெபா ட் குைற பாட்டால் தளர்ந் கூறினானாகக் க தி) ஒளி ெபா ந்திய
கத்ேத நன்ைம ெபா ந்திய சிறிய
ெகாண்ெமன-இன்

வைலத் ேதாற் வித் , சிலம் உள

ம் சிலம் ஓாிைண உள்ளன, அவற்ைறக்

ெகாண்மிெனன் ைரக்க;
சிலம் ள என்றாள். இைவ ெயாழிந்த கலெனல்லாம் ெதாைலதலால். ெகாண்ம்ெகாள் ம் என்பதன் ஈற் மிைச கரம் ெமய்ெயா ங் ெகட ளகரம் திாிந்த .
௭௩-௯. ேசயிைழ ேகளிச்
சிலம்
தலாகச் ெசன்ற கலேனா
லந்தெபா ளீட் த ற்ேறன் மலர்ந்தசீர்
மாட ம ைர யகத் ச்ெசன் என்ேனா இங்கு
ஏ அலர் ேகாதாய். எ ெகன் நீ
விைனகைடக் கூட்ட வியம்ெகாண்டான் கங்குல்
கைனசுடர் கால்சீயா ன்.
ேசயிைழ ேகள்-ேசயிைழேய இதைனக் ேகள், இச் சிலம்

தலாக-நீ கூறிய இச்

சிலம்ைப நான் வாணிக தலாகக் ெகாண் , ெசன்ற கலேனா உலந்த ெபா ள்
ஈட் த ற்ேறன்- ன் நான் வாங்கி யழித்தைமயால் ஒழிந்த கலன்கைள ம் ெகட்ட
ெபா ைள ம் ேதடத்

ணிந்ேதன், மலர்ந்த சீர் மாட ம ைரயகத் ச் ெசன் -பரந்த

கைழ ைடய மாடங்கைள ைடய ம ைர ெயன் ம் பதியிடத்ேத ெசன் ,
என்ேனா இங்கு ஏ அலர் ேகாதாய் எ ெகன் -இதழ்கள் விாி்ந்த
ேகாைதைய ைடயாய் அதற்கு நீ இப்ெபா ேத இங்கு நின் ம் என்ேனா
றப்ப வாயாக என்

கூறி, நீ

தீவிைன ெந ங்காலம் நின்
விைனயின

விைனகைடக் கூட்ட- ற்பிறப்பிற்றான் ெசய்த

ெநஞ்ைச ஒ ப்ப த்த, வியம் ெகாண்டான் – அவ்

ஏவைலக் ெகாண்டான்; கங்குல்-இ ைள, கைன சுடர்-ஞாயிற்றின் மிக்க

ஒளி, கால் சீயா ன்-அவ்விடத்தினின் ம் ேபாக்குதற்கு ன் என்க.
நீ -ெந ங்காலம் நின் . வியம்-ஏவல். கால் இடம். சீத்தல்ேபாக்குதல்.ம ைரயகத் ச் ெசன் ஈட் த ற்ேறெனன்றாெனன்க.
இ க ெவண்பா
ெவண்பா ைர
காத கண்ட கன க ெந ங்கண்
மாதவிதன் ெசால்ைல வறிதாக்க - ைத
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விைனகைடக் கூட்ட வியம்ெகாண்டான் கங்குல்
கைனசுடர் கால்சீயா ன்.
காத கண்ட கன -கண்ணகி கண்ட கன . க ெந ங்கண் மாதவிதன்
ெசால்ைல வறிதாக்க-காிய ெந ய கண்கைள ைடய மாதவியின் ெசால்ைலப்
பயனின்றாக்க. ைத விைனகைடக் கூட்ட-பழவிைன ெநஞ்ைச ஒ ப்ப த்த. வியம்
ெகாண்டான் கங்குற் கைன சுடர் கால் சீயா ன்-கங்குைலச் சுடர் ேபாக்குதற்கு ன்
அவ் விைனயின் ஏவைலக் ெகாண்டான்.
இவட்கு ேமற்கூட்ட மின்ைமயால் க ெந ங்கண் என்றார். ெசால்ைல
வறிதாக்குதல்-ேவனிற் காைதயில், காைல காண்குவம் என்ற ெசால்ைலப்
பயனின்றாக்குதல்.
கனாத்திற ைரத்த காைத

ற்றிற் .

---------------------10. நா
{ேகாவல

காண் காைத

ம் கண்ணகி ம் ைவகைற யாமத்ேத பிறரறியாதப

றப்பட்

நகர்

வாயிைலக் கடந் , காவிாியின் சங்க கத் ைறைய ம் கழிந் , வடகைர வழியாகச்
ேசாைலகளி ேட ேமற்றிைச ேநாக்கிச் ெசன் ஒ காத ரங் கடந்
க ந்திய களின் தவப்பள்ளியி க்கும் ேசாைலைய அைடந்தனர். அப்ெபா
ெமல் யலாகிய கண்ணகி இைட ம் அ

ம் வ ந்திக் கு க

யிர்த் , ‘ம ைர

ர்

யாேதா’ என வினவ, ‘நம் நாட் ற்கு அப்பால் ஆைறங்காதேம அணிய தான்’என்
கூறிக் ேகாவலன் நகுதல் ெசய் சிைறயாகத்தி ந்த ஆ கத சமயத் தவ தியாளாகிய
க ந்திையக் கண்
‘ம ைரயி

அ

ெதா

, தாங்கள் ம ைரக்குச் ெசல்வதைனக் கூற, அவ

ம்

ள்ள ெபாிேயார்பால் அற ைர ேகட்டற்கும் அறிவைன ஏத்தற்கும் ஒன்றிய

உள்ள ைடேயன்; ஆத ன் யா ம் ேபா வல்’என் கூறி உடன்வர, வ ம்
குடதிைசயில் வழிக்ெகாண் பலவைக வளங்கைள ம் ஒ கைள ம் கண் ம் ேகட் ம்
அவலந் ேதான்றா ஆர்வெநஞ்ச டன் நாேடா ம் காவதமல்ல கடவாராகி
இைடயிைடேய பலநாள் தங்கிச் ெசல் ழி ஒ நாள் ஆற்றிைடக் குைறயாகிய
சீரங்கத்ைத அைடந்தனர். அைடந்தவர், அங்குள்ளெதா
சாரணைரத் ெதா

ேசாைலக்கண் வந்ெதய்திய

, அவர் கூறிய உ தி ெமாழிகைளக் ேகட் க் க ந்திய கள்

அ கேதவைன ஏத்திய பின்னர்,

வ ம் ஓடத்திேலறிக் காவிாியின் ெதன்கைரைய

அைடந் ஒ
ம்ெபாழி ல் இ ந் ழி, அவ்வழிப் ேபாந்த ஒ பரத்ைத ம்
ர்த்த ம் கண்ணகிைய ம் ேகாவலைன ம் ேநாக்கி அடாத ெசாற்கூறி
இகழ்ந்தனராக ன், க ந்திய கள் அவர்கைள நாிகளாகுமா

சபித் க் ேகாவல

ம்

கண்ணகி ம் அவர்கட்கிரங்கி ேவண்ட, அவர்கெளய்திய சாபம் ஓராண் ல் நீங்குமா
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அ ள் ெசய்தனர். பின்
வ ம் உைற ைர அைடந்தனர். (இக்காைதயில் ேகாவலன்
கண்ணகிைய ேநாக்கிக் க ந்திய கள் வழி கூ ம் வாயிலாகச் ேசாணாட் ன் ம த
வள மாண்பைனத் ம் அழகுெபறக் கூறப்பட் ள்ளன. சாரண ம் க ந்திய க ம்
அ கேதவைன ேயத் ம் உைரக

ம் அறிந்

இன் றற்பாலன.)}

(நிைலமண் ல ஆசிாியப்பா)
வான்கண் விழியா ைவகைற யாமத்
மீன்திகழ் விசும்பின் ெவண்மதி நீங்கக்
கார்இ ள் நின்ற கைடநாள் கங்குல்
ஊழ்விைனக் கைடஇ உள்ளம் ரப்ப
ஏழகத் தக ம் எகினக் கவாி ம் 5
மயிர் அன்ன ம் ைணஎனத் திாி ம்
தாெளா குயின்ற தைகசால் சிறப்பின்
நீள்ெந வாயில் ெந ங்கைட கழிந் ஆங்கு,
அணிகிளர் அரவின் அறி யில் அமர்ந்த
மணிவண்ணன் ேகாட்டம் வலம்ெசயாக் கழிந் , 10
பைணஐந் ஓங்கிய பாசிைலப் ேபாதி
அணிதிகழ் நீழல் அறேவான் தி ெமாழி
அந்தர சாாிகள் அைறந்தனர் சாற் ம்
இந்திர விகாரம் ஏ டன் ேபாகி,
ல ஊண்

றந்

ெபாய்யா விரதத்

15

அவலம் நீத் அறிந் அடங்கிய ெகாள்ைக
ெமய்வைக உணர்ந்த வி மிேயார் குழீஇய
ஐவைக நின்ற அ கத் தானத் ச்
சந்தி ஐந் ம் தம் டன் கூ
வந் தைல மயங்கிய வான்ெப

மன்றத் ப் 20

ெபாலம் ம் பிண் நலம்கிளர் ெகா நிழல்
நீர்அணி விழவி ம் ெந ந்ேதர் விழவி ம்
சாரணர் வ உம் தகுதிஉண் டாம்என
உலக ேநான்பிகள் ஒ ங்குடன் இட்ட
இலகுஒளிச் சிலாதலம் ெதா
மைலதைலக் ெகாண்ட ேபர்யா

வலம் ெகாண் , 25
ேபா

உலக இைடகழி ஒ ங்குடன் நீங்கி,

ம்

83
கைலயி லாளன் காமர் ேவனிெலா
மைலய மா தம் மன்னவற்கு இ க்கும்
பன்மலர் அ க்கிய நன்மரப் பந்தர் 30
இலவந் திைகயின் எயில் றம் ேபாகி,
தாழ்ெபாழில் உ த்த தண்பதப் ெப வழிக்
காவிாி வாயில் கைட கம் கழிந் ,
குடதிைசக் ெகாண் ெகா ம் னல் காவிாி
வடெப ங் ேகாட்

மலர்ப்ெபாழில்

ைழந் , 35

காவதம் கடந் க ந்திப் பள்ளிப்
மரப் ெபா ம்பர்ப் ெபா ந்தி ஆங்கண்
இ ம்ெகா
சுப்ேபா இைனந் அ வ ந்தி
ந ம்பல் கூந்தல் கு ம்பல் உயிர்த்
திராக் கிளவியின்

ள்எயி

இலங்க 40

ம ைர
ர் யா என வினவ,
ஆ ஐங் காதம்நம் அகல்நாட் உம்பர்
நா ஐங் கூந்தல் நணித் என நக்குத்,
ேதெமாழி தன்ெனா ம் சிைறயகத் இ ந்த
கா ந்தி ஐையையக் கண் அ

ெதாழ

ம், 45

உ
ம் குல ம் உயர்ப்ேபர் ஒ க்க ம்
ெப மகன் தி ெமாழி பிறழா ேநான் ம்
உைடயீர் என்ேனா உ க ணாளாின்
கைடகழிந்

இங்ஙனம் க திய வா என,

உைரயாட்

இல்ைல உ தவத் தீர்யான் 50

ம ைர
ர் வைரெபா ள் ேவட்ைகேயன்.
பாடகச் சீற பரல்பைக உழவா
கா இைட யிட்ட நா நீர் கழிதற்கு
அாி இவள் ெசவ்வி அறிகுநர் யாேரா
உாிய

அன் ஈங்கு ஒழிகஎன ஒழியீர் 55

மறஉைர நீத்த மாசுஅ ேகள்வியர்
அறஉைர ேகட் ஆங்கு அறிவைன ஏத்தத்
ெதன்தமிழ் நன்னாட் த் தீ தீர் ம ைரக்கு
ஒன்றிய உள்ளம் உைடேயன் ஆக ன்

84
ேபா வல் யா

ம் ேபா மின் என்ற 60

கா ந்தி ஐையையக் ைகெதா
ஏத்தி
அ கள் நீேர அ ளிதிர் ஆயின்இத்
ெதா வைளத் ேதாளி யர்த்தீர்த் ேதன்என,
ேகாவலன் காணாய் ெகாண்ட இந்ெநறிக்கு
ஏதம் த வன யாங்கும்பல ேகண்ேமா: 65
ெவயில்நிறம் ெபாறாஅ ெமல்இயல் ெகாண்
பயில் ந் தண்டைலப் படர்குவம் எனிேன,
மண்பக ழ்ந்த கிழங்குஅகழ் குழிையச்
சண்பகம் நிைறத்த தா ேசார் ெபாங்கர்
ெபாய்யைறப் ப த் ப் ேபாற்றா மாக்கட்குக் 70
ைகய
ன்பம் காட்
ம் காட் ம்,
உதிர்ப் ஞ் ெசம்ம ன் ஒ ங்கினர் கழிேவார்
திர்த்ேதம் பழம்பைக ட்
ம் ட் ம்,
மஞ்ச ம் இஞ்சி ம் மயங்குஅாில் வலயத் ச்
ெசஞ்சுைளப் பலவின் பரல்பைக உ க்கும். 75
கயல்ெந ங் கண்ணி காதல் ேகள்வ.
வயல்உைழப் படர்க்குவம் எனிேன ஆங்குப்
நா இலஞ்சிப் ெபா கயல் ஓட்
நீர்நாய் ெகளவிய ெந ம் ற வாைள
மலங்குமிளிர் ெச வின் விலங்கப் பாயின் 80
கலங்க ம் உண் இக் காாிைக, ஆங்கண்
க ம்பில் ெதா த்த ெப ந்ேதன் சிைதந்
சு ம் சூழ் ெபாய்ைகத் நீர் கலக்கும்
அடங்கா ேவட்ைகயின் அறி அஞர் எய்திக்
குடங்ைகயின் ெகாண்

ெகாள்ள ம் கூ ம், 85

கு நர் இட்ட குவைளஅம் ேபாெதா
ெபாறிவாி வண் னம் ெபா ந்திய கிடக்ைக
ெநறிெசல் வ த்தத் நீர்அஞர் எய்தி
அறியா

அ ஆங்கு இ த

ம் கூ ம்,

எறிநீர் அைடகைர இயக்கம் தன்னில் 90

85

ெபாறிமாண் அலவ ம் நந் ம் ேபாற்றா
ஊழ்அ ஒ க்கத் உ ேநாய் காணின்
தாழ்த
ன்பம் தாங்க ம் ஒண்ணா,
வய ம் ேசாைல ம் அல்ல யாங்க

ம்

அயல்படக் கிடந்த ெநறிஆங்கு இல்ைல 95
ெநறிஇ ங் குஞ்சி நீெவய் ேயாெளா
குறிஅறிந் அைவஅைவ கு கா ஓம் என,
ேதாம்அ க ைஞ ம் சுவல்ேமல் அ ைவ ம்
கா ந்தி ஐையைகப் பீ
ம் ெகாண்
ெமாழிப்ெபா ள் ெதய்வம் வழித் ைண ஆெகனப் 100
பழிப் அ ஞ் சிறப்பின் வழிப்படர் ாிந்ேதார்,
காியவன் ைகயி ம் ைகக்ெகா ேதான்றி ம்
விாிகதிர் ெவள்ளி ெதன் லம் படாி ம்
கால்ெபா நிவப்பின் க ங்குரல் ஏற்ெறா ம்
சூல் திர் ெகாண்

ப் ெபயல்வளம் சுரப்பக் 105

குடமைலப் பிறந்த ெகா ம்பல் தாரெமா
கடல்வளன் எதிரக் கயவாய் ெநாிக்கும்
காவிாிப்
நீர்க் க வரல் வாய்த்தைல
ஓஇறந் ஒ க்கும் ஒ ேய அல்ல
ஆம்பி ம் கிழா ம்

ங்குஇைச ஏத்த ம் 110

ஓங்குநீர்ப் பிழா ம் ஒ த்தல் ெசல்லாக்
கழனிச் ெசந்ெநல் க ம் சூழ் ம ங்கில்
பழனத் தாமைரப் ைபம் ங் கானத் க்
கம் ட் ேகாழி ம் கைனகுரல் நாைர ம்
ெசங்கால் அன்ன ம் ைபங்கால் ெகாக்கும் 115
கானக் ேகாழி ம் நீர்நிறக் காக்ைக ம்
உள் ம் ஊர ம் ள் ம் தா ம்
ெவல்ேபார் ேவந்தர் ைனயிடம் ேபாலப்
பல்ேவ

கு

உக்குரல் பரந்த ஓைத ம்,

உழாஅ

ண்ெதாளி உள் க்கு அ ந்திய 120

கழாஅமயிர் யாக்ைகச் ெசங்கண் காரான்

86
ெசாாி றம் உாிஞ்சப் ாிெஞகிழ் உற்ற
குமாிக் கூட் ல் ெகா ம்பல் உண
கவாிச் ெசந்ெநல் காய்த்தைலச் ெசாாியக்
க ங்ைக விைனஞ ம் களம ங் கூ

125

ஒ ங்குநின் ஆர்க்கும் ஒ ேய அன்றி ம்,
க மலர் கைளந்
நா அ த்தித்
ெதா வைளத் ேதா ம் ஆக ம் ேதாய்ந்
ேச ஆ ேகாலெமா
ெபறத் ேதான்றிச்
ெசங்கயல் ெந ங்கண் சின்ெமாழிக் கைடசியர் 130
ெவங்கள் ெதாைலச்சிய வி ந்திற் பாணி ம்,
ெகா ங்ெகா அ ைக ம் குவைள ம் கலந்
விளங்குகதிர்த் ெதா த்த விாியல் சூட் ப்
பார்உைடப் பனர்ப்ேபால் பழிச்சினர் ைகெதாழ
ஏெரா

நின்ேறார் ஏர்மங் கல ம், 135

அாிந் கால் குவித்ேதார் அாிகடா

த்த

ெப ஞ்ெசய்ந் ெநல் ன் கைவப் பாட் ம்,
ெதண்கிைணப் ெபா நர் ெச க்குடன் எ த்த
மண்கைன
ேபர்யாற்

ழவின் மகிழ்இைச ஓைத ம்,
அைடகைர நீாிற் ேகட் ஆங்கு 140

ஆர்வ ெநஞ்சேமா அவலம் ெகாள்ளார்,
உைழப்
க் ெகா த்ேதர் உரேவான் ெகாற்றெமா
மைழக்க உயிர்க்கும் அழல்திகழ் அட் ல்
மைறேயார் ஆக்கிய ஆ தி ந ம் ைக
இைறஉயர் மாடம் எங்க

ம் ேபார்த்

145

மஞ்சுசூழ் மைலயின் மாணத் ேதான் ம்
மங்கல மைறேயார் இ க்ைக அன்றி ம்,
பரப் நீர்க் காவிாிப் பாைவதன் தல்வர்
இரப்ேபார் சுற்ற ம் ரப்ேபார் ெகாற்ற ம்
உழவிைட விைளப்ேபார் பழவிறல் ஊர்க
ெபாங்கழி ஆைலப் ைகெயா ம் பரந்
மங்குல் வானத் மைலயின் ேதான் ம்
ஊர்இைட யிட்ட நா உடன் கண்

ம், 150

87
காவதம் அல்ல

கடவார் ஆகிப்

பன்னாள் தங்கிச் ெசல்நாள் ஒ நாள்: 155
ஆற்

அரங்கத்

ற்

ற்

ஆகிக்

குரங்குஅைம உ த்த மரம்பயில் அ க்கத் ,
வானவர் உைற ம் நா ஒ சிைறப்
பட் னப் பாக்கம் விட்டனர் நீங்காப்
ெப ம்ெபயர் ஐயர் ஒ ங்குடன் இட்ட 160
இலங்குஒளிச் சிலாதலம் ேமல்இ ந் த ளிப்
ெப மகன் அதிசயம் பிறழா வாய்ைமத்
த மம் சாற் ம் சாரணர் ேதான்றப்,
பண்ைடத் ெதால்விைன பா க என்ேற
கண் அறி க ந்திெயா

கால்உற

ழ்ந்ேதார் 165

வந்த காரணம் வயங்கிய ெகாள்ைகச்
சிந்ைத விளக்கில் ெதாிந்ேதான் ஆயி
ஆர்வ ம் ெசற்ற ம் அகல நீக்கிய

ம்

ரன் ஆக ன் வி மம் ெகாள்ளான்,
கழிப்ெப ஞ் சிறப்பின் க ந்தி காணாய்: 170
ஒழிெகன ஒழியா ஊட் ம் வல்விைன
இட்ட வித்தின் எதிர்வந் எய்தி
ஒட் ங் காைல ஒழிக்க ம் ஒண்ணா
க ங்கால் ெந ெவளி இ ம்சுடர் என்ன
ஒ ங்குடன் நில்லா உடம்பிைட உயிர்கள் 175
அறிவன் அறேவான் அறி வரம் இகந்ேதான்
ெசறிவன் சிேனந்திரன் சித்தன் பகவன்
த ம தல்வன் தைலவன் த மன்
ெபா ளன் னிதன் ராணன் லவன்
சினவரன் ேதவன் சிவகதி நாயகன் 180
பரமன் குணவதன் பரத்தில் ஒளிேயான்
தத் வன் சா வன் சாரணன் காரணன்
சித்தன் ெபாியவன் ெசம்மல் திகழ்ஒளி
இைறவன் குரவன் இயல்குணன் எம்ேகான்
குைறவில் கேழான் குணப்ெப ங் ேகாமான் 185

88

சங்கரன் ஈசன் சயம் ச
கன்
அங்கம் பயந்ேதான் அ கன் அ ள் னி
பண்ணவன் எண்குணன் பாத்தில் பழம்ெபா ள்
விண்ணவன் ேவத தல்வன் விளங்குஓளி
ஓதிய ேவதத்

ஒளிஉறின் அல்ல

190

ேபாதார் பிறவிப் ெபாதிஅைற ேயார்எனச்
சாரணர் வாய்ெமாழி ேகட் த் தவ தல்
கா ந்தி ம்தன் ைகதைல ேமற்ெகாண்
ஒ
ன் அவித்ேதான் ஓதிய ஞானத்
தி ெமாழிக்கு அல்ல என் ெசவியகம் திறவா, 195
காமைன ெவன்ேறான் ஆயிரத்

எட்

நாமம் அல்ல நவிலா என்நா,
ஐவைர ெவன்ேறான் அ யிைண அல்ல
ைகவைரக் காணி
அ ள்அறம்

ம் காணா என்கண்,

ண்ேடா ன் தி ெமய்க்கு அல்ல என் 200

ெபா ள்இல் யாக்ைக மியில் ெபா ந்தா ,
அ கர் அறவன் அறிேவாற்கு அல்ல என்
இ ைக ம் கூ ஒ வழிக் குவியா,
மலர்மிைச நடந்ேதான் மலர்அ அல்ல என்
தைலமிைச உச்சி தான்அணிப் ெபாறாஅ

205

இ திஇல் இன்பத் இைறெமாழிக்கு அல்ல
ம திர ஓதிஎன் மனம் ைட ெபயரா
என்றவன் இைசெமாழி ஏத்தக் ேகட் அதற்கு
ஒன்றிய மாதவர் உயர்மிைச ஓங்கி
நிவந் ஆங்கு ஒ

ழம் நீள்நிலம் நீங்கிப் 210

பவம்த பாசம் க ந்தி ெக ெகன்
அந்தரம் ஆறாப் படர்ேவார்த் ெதா
பந்தம் அ ெகனப் பணிந்தனர் ேபாந் ,
கார்அணி ம்ெபாழில் காவிாிப் ேபர்யாற்
நீர்அணி மாடத்

ெந ந் ைற ேபாகி 215

மாத ம் கணவ

ம் மாதவத் தாட்

ம்
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தீ தீர் நியமத் ெதன்கைர எய்திப்
ேபா சூழ் கிடக்ைகஓர் ம்ெபாழில் இ ந் ழி
வம்பப் பரத்ைத வ ெமாழி யாளெனா
ெகாங்குஅலர்
காம

ம்ெபாழில் கு கினர் ெசன்ேறார் 220

ம் ேதவி ம் ேபா

ம் ஈங்குஇவர்

ஆர்எனக் ேகட் ஈங்கு அறிகுவம் என்ேற,
ேநாற் உணல் யாக்ைக ெநாசிதவத் தீர்உடன்
ஆற் வழிப் பட்ேடா ர் ஆர்என வினவ,என்
மக்கள் காணீர் மானிட யாக்ைகயர் 225
பக்கம் நீங்குமின் பாி லம் பினர்என,
உடன்வயிற் ேறார்க்கள் ஒ ங்குடன் வாழ்க்ைக
கடவ ம் உண்ேடா ? கற்றறிந் தீர்எனத்,
தீெமாழி ேகட் ச் ெசவியகம் ைதத் க்
காதலன்

ன்னர்க் கண்ணகி ந ங்க, 230

எள் நர் ேபா ம்இவர் என் ங் ேகாைதைய
ள்உைடக் காட் ன்
நாி ஆெகனக்
க ந்தி இட்ட தவம்த சாபம்
கட் ய

ஆத ன், பட்டைத அறியார்

கு நாி ெந ங்குரல் கூவிளி ேகட்

235

ந மலர்க் ேகாைத ம் நம்பி ம் ந ங்கி,
ெநறியின் நீங்கிேயார் நீர்அல கூறி ம்
அறியா ைமஎன் அறியல் ேவண் ம்
ெசய்தவத் தீர் ம் தி
ன் பிைழத்ேதார்க்கு
உய்திக் காலம் உைரயீ ேராஎன, 240
அறியா ைமயின்இன் இழிபிறப் உற்ேறார்
உைற ர் ெநாச்சி ஒ
ைட ஒ ங்கிப்
பன்னி மதியம் படர்ேநாய் உழந்தபின்
ன்ைன உ வம் ெப கஈங்கு இவர்எனச்
சாபவிைட ெசய் , தவப்ெப ஞ் சிறப்பின் 245
கா ந்தி ஐைய ம் ேதவி ம் கணவ ம்
றம்ெசவி வாரணம் ஞ்சமம்
க்கிய
றஞ்சிைற வாரணம் க்கனர் ாிந் என்.
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(கட் ைர)
உைட ேவந்தர் வ ள் ம்
ெதா விளங்கு தடக்ைகச் ேசாழர்க்குலத்
அற ம் மற ம் ஆற்ற ம் அவர்தம்
பழவிறல்
விழ ம

ர்ப் பண் ேமம் ப த

உதித்ேதார்

ம்

சிறப் ம் விண்ணவர் வர ம் 5

ஒ யா இன்பத் அவர்உைற நாட் க்
கு
ம் கூழின் ெப க்க ம் அவர்தம்
ெதய்வக் காவிாித் தீ தீர் சிறப் ம்
ெபாய்யா வானம்
ப் னல் ெபாழித ம்
அரங்கும் ஆட

ம்

க்கும் வாி ம் 10

பரந் இைச எய்திய பாரதி வி த்தி ம்
திைணநிைல வாி ம் இைணநிைல வாி ம்
அைண றக் கிடந்த யாழின் ெதாகுதி ம்
ஈர்ஏழ் சேகாட ம் இடநிைலப் பாைல ம்
தாரத்

ஆக்க ம் தான்ெதாி பண்

ம் 15

ஊரகத் ேத ம் ஒளி ைடப் பாணி ம்
என் இைவ அைனத் ம் பிறெபா ள் ைவப்ேபா
ஒன்றித் ேதான் ம் தனிக்ேகாள் நிைலைம ம்
ஒ பாிசா ேநாக்கிக் கிடந்த
கார்க் காண்டம்

ற்றிற் . 20

(ெவண்பா)
காைல அ ம்பி மல ம் கதிரவ ம்
மாைல மதிய ம்ேபால் வாழியேரா - ேவைல
அகழால் அைமந்த அவனிக்கு மாைலப்
கழால் அைமந்த கார்.
------------------------------

நாவலர் பண் த ந. . ேவங்கடசாமி நாட்டாரவர்கள் உைர
௧-௩. வான்கண் விழியா ைவகைற யாமத்
மீன்திகழ் விசும்பின் ெவண்மதி நீங்கக்
கார்இ ள் நின்ற கைடநாள் கங்குல்
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வான்கண் விழியா ைவகைற யாமத் -உலகிற்குச் சிறந்த கண்ணாகிய ஞாயி
ேதான்றாத ைவகைறயாகிய யாமத்தின் கண், மீன் திகழ் விசும்பின் ெவண்மதி நீங்கமீன் விளங்கும் வானத்தினின் ம் ெவள்ளிய திங்கள் நீங்கிற்றாக. கார்இ ள் நின்ற
கைட நாட் கங்குல்-காிய இ ள் இ திக்கண் நின்ற இராப்ெபா தில்;
வான்கண்-சிறந்த கண் ; காண்டற்குக் க வியாகிய கண்ெணாளியி
காணப்ப ம் ெபா ளி ம் ஞாயிற்றிெனாளி கலப்பி னன்றி ஒன்ைற ம்

ம்

காணலாகாைமயின் அதைனச் சிறந்த கண் என்றார். இனி, வான்கண்-விசும்பின்
கண்ணாகிய ஞாயி

என் மாம்; “மயங்கி ங் க விய விசும்

கனாக, இயங்கிய

வி சுடர் கண்ெணன”என்றார் பிற ம். இைறவன் கண்ெணன்பா
ளர். ேதான்றா
என்பதைனக் கண் என்றதற்ேகற்ப விழியா என்றார். இ ள் கைடநின்ற என மா க.
இதனால்
வபக்க ெமன்பதாயிற் .
ஈண் அ யார்க்கு நல்லார் அந்தச் சித்திைரத் திங்கட் குதி நாள்
ஞாயிற் க்கிழைம ம், ன்றாம் பக்க ம் ேசாதி மாம் என் ம், அத்திங்கள்
இ பத்ெதட் ற் சித்திைர ம் ரைண ம் கூ ய சனிவாரத்திற் ெகா ேயற்றி
இ பத்ெதட் நா ம் விழா நடந்தெதன் ம், ைவகாசி இ பத்ெதட் ேல
ற்பக்கத்தின் பதின் ன்றாம் திதி ம் திங்கட்கிழைம ம் கூ ய அ டத்தில்
கடலா ன ெரன் ம், ைவகாசி இ பத்ெதான்பதில் ற்பக்கத்தின் பதினாலாந் திதியில்
ெசவ்வாய்க்கிழைம ம் ேகட்ைட ம் ெபற்ற நாசேயாகத்தில் ைவகைறப்
ெபா தினிடத் நில பட்ட அந்தரத் தி ளிேல ேகாவலன் ம ைரக்குப்
றப்படலாயினன் என் ம் கூ கின்றார். அவர் “சித்திைரச் சித்திைரத் திங்கள்
ேசர்ந்ெதன”என
ஞான்
ெம

ன்ன ம் “ஆ த் திங்கட் ேபாி ட் பக்கத் தழல்ேசர் குட்டத் தட்டமி

ெவள்ளி வாரத் ெதாள்ெளாி ண்ண, உைரசால் ம ைரேயா டரசுேக
ம் உைர

ண்ேட”எனப் பின்ன ம் ேபாந்த குறிப் க்கைள ம்,

மணிேமகைலயில் “ேமேலார் விைழய விழாக் ேகாெள த்த, நாேலழ் நாளி

ம்”

“ேதவ மக்க ெமாத் டன் றிாித ம் நாேலழ் நாளி ம்”எனக்
கூறப்பட்
ப்பவற்ைற ம் பற் க் ேகாடாகக் ெகாண் ம் ேகாவலன் றப்பட்ட நாள்
தீயதாதல் ேவண் ெமன் ம் க த் ட ம் இவ்வா ஊகித்ெத தினாராவர். ஆயின்
இைவெயல்லாம் கணித ைற டன் கூ ய உண்ைமகெளனத் ணிதல் சாலா .
ைவகாசித் திங்களில் ற்பக்கத்தின் பதின் ன்றாந் திதி ம் அ ட ம்
கூ தெலன்பேத இயற்ைகயன்றாகும். இைவெயல்லாம் ஆராய்ந்
ணிதற்குாியன.
௪. ஊழ்விைனக் கைடஇ உள்ளம்
ஊழ்விைன கைடஇ உள்ளம்
உள்ளம் தன்ைனச் ெச

ரப்ப

ரப்ப- ன்ைனத் தீவிைனயான

த் தலான்;

௫-௮. ஏழகத் தக ம் எகினக் கவாி ம்

கடா தலால்
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மயிர் அன்ன ம் ைணஎனத் திாி ம்
தாெளா குயின்ற தைகசால் சிறப்பின்
நீள்ெந

வாயில் ெந ங்கைட கழிந் ஆங்கு,

ஏழகத் தக ம்-ஆட் க் கிடா ம், எகினக் கவாி ம்-கவாியாகிய மா
அன்ன ம்-

ய சிறகிைன ைடய அன்ன ம் ஆகிய இைவ,

ம்,

மயிர்

ைண எனத் திாி ம்-

தம் ள் இனமல்லவாயி ம் இனம்ேபால ஒ ங்கு கூ த் திாி ம், தாெழா
தைகசால் சிறப்பின்-தாெழா பண்ணப் ெபற்ற ெப ைம ெபா ந்திய

குயின்ற

சிறப்பிைன ைடய, நீள் ெந வாயில் ெந ங்கைட கழிந் -மிகப் ெபாிய
கதவிைன ைடய ெந ய இைட கழிையக் கடந் , ஆங்கு-அப்ெபா ேத;
ஏழகத் தகர், எகினக் கவாி ெயன்பன இ ெபயெராட் ப் பண் த் ெதாைக.
எகினம்-ஈண்

மான். ”ெந

மயிெரகினத்

நிற ேவற்ைற, கு ங்கா லன்னெமா

ன்கைட” என்றார் ஆசிாியர் நக்கீரனா ம், குயின்ற வாயில் என்க. ஈண்
என்ற

கதவிைன; ஆகுெபயர். தாெழா

ெநகிழாவண்ணம், பண்

குயின்ற என்ற

க

வாயில்

ேபார்க்கதவாக ன் பின்

கின்றேபாேத உடன் பண்ணிய என்றப .

௬-க0. அணிகிளர் அரவின் அறி யில் அமர்ந்த
மணிவண்ணன் ேகாட்டம் வலம்ெசயாக் கழிந் ,
அணிகிளர் அரவின் அறி யில் அமர்ந்த-அழகு விளங்கும் அரவைணயின் மீ
அறி யிைலப் ெபா ந்திய, மணிவண்ணன் ேகாட்டம் வலம்ெசயாக் கழிந் நீலமணிேபா

ம் நிற ைடேயானாகிய தி மா ன் ேகாயிைல வலம் ெசய்

மணிவண்ணன் என்ப
அறிந் ெகாண்ேட
நித்திைர ெயன்பர்.

யி

நீங்கி;

ெபய மாம். அறி யில் – யாவற்ைற ம்

தல்;

யி

தல்-பைதப்பின்றி யி த்தல் ; இதைன ேயாக

௧௧-௪. பைணஐந் ஓங்கிய பாசிைலப் ேபாதி
அணிதிகழ் நீழல் அறேவான் தி ெமாழி
அந்தர சாாிகள் அைறந்தனர் சாற் ம்
இந்திர விகாரம் ஏ டன் ேபாகி,
பைண ஐந்

ஓங்கிய பாசிைலப் ேபாதி-உயர்ந்த ஐந்

பசிய இைலயிைன

பாிய கிைளயிைன ம்

ைடயமாேபாதியின், அணிதிகழ் நீழல் அறேவான் தி ெமாழி-

எழில் விளங்கும் நிழ ெல ந்த ளிய த்த ேதவன் அ ளிச் ெசய்த ஆகமத்ைத, அந்தர
சாாிகள் அைறந்தனர் சாற் ம்-விசும்பியங்குேவாராகிய சாரணர் மைறய இ ந் ஓதி
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யாவர்க்கும் ெபா ள் விளங்கக் கூறப்ப ம், இந்திர விகாரம் ஏழ் உடன் ேபாகிஇந்திரன் ஆக்கிய விகாரங்கேளழிைன ம்

ைறேய கண்

அவற்ைறக் கழிந்

ேபாதி-ேபாதத்ைத ைடய ; அரசு. ேபாதம்-ஞானம் அரசு என்
அதன் தைலைமைய

ேபாய்;

ம் ெபய ம்

ணர்த் ம். த்தன் அரசமரத்த யில் ஞானம் ெபற்ற ம், “யான்

த க்களில் அரசாகின்ேறன்” எனக் கண்ணன் பகவற்கீைதயிற் கூறிய ம், பிற ம்
இதன் ெப ைமக்குச் சான்றாகும். தி ெமாழி – ஆகமம்; ஆகுெபயர். அைறந்தனர்
சாற் தல் - லங்கூறிப் ெபா
ைரத்தல். அைறந்தனர்- ற்ெறச்சம். விகாரம்
நிைனவினா னாக்குதல்.
௧௫-௨௫. ல ஊண் றந் ெபாய்யா விரதத்
அவலம் நீத் அறிந் அடங்கிய ெகாள்ைக
ெமய்வைக உணர்ந்த வி மிேயார் குழீஇய
ஐவைக நின்ற அ கத் தானத் ச்
சந்தி ஐந் ம் தம் டன் கூ
வந் தைல மயங்கிய வான்ெப மன்றத் ப்
ெபாலம் ம் பிண் நலம்கிளர் ெகா நிழல்
நீர்அணி விழவி ம் ெந ந்ேதர் விழவி ம்
சாரணர் வ உம் தகுதிஉண் டாம்என
உலக ேநான்பிகள் ஒ ங்குடன் இட்ட
இலகுஒளிச் சிலாதலம் ெதா
ல ண்

வலம் ெகாண் ,

றந் - லாலாகிய ஊண் உண்

ெபாய் கூறாைமயாகிய விரதத்ெதா
த யவற்ைறக் ைகவிட்
ெகாள்ைக-ஐம் லன்க

தைல விலக்கி, ெபாய்யாவிரதத் -

ெபா ந்தி, அவலம்நீத் -அ க்கா

; அறிந் -ெபா

அவா

ல்கைள உணர்ந் , அடங்கிய

ம் அடங்கிய ெகாள்ைகயிைன உைடயராய், ெமய்வைக

உணர்ந்த வி் மிேயார் குழீஇய-உண்ைமத் திறைன அறிந்த சீாிேயார் கூ ய,
அ கத்தானத் -

ேகாயி ல், ஐவைக நின்ற சந்தி ஐந் ம் தம் டன் கூ வந்

தைலமயங்கிய, வான்ெப

மன்றத் -பஞ்ச பரேமட் கள் நிைலெபற்ற ஐந்

சந்தி ம்

தம் ட் கூ வந் கலந்த சிறந்த ெபாிய மன்றத்தின் கண், ெபாலம் ம் பிண்
உலங்கிளர் ெகா நிழல்-ெபாற் விைன ைடய அேசாகின் எழில் விளங்கும்
ெகா விய நிழ ன்கண், நீரணி விழவி ம் ெந ந்ேதர் விழவி ம் சாரணர் வ உம்
தகுதி உண்டாம் என-தி அபிேடக விழா நாளி ம் ேதர்த் தி நாளி ம் சாரணர் வரத்
தகுெமன் , உலக ேநான்பிகள் ஒ ங்குடன் இட்ட இலகு ஒளிச் சிலாதலம் ெதா
வலம்ெகாண் -சாவகர் யாவ ம் கூ யிடப் ெபற்ற விளங்காநின்ற ஒளியிைன ைடய
சிலா வட்டத்ைத வணங்கி வலம் ெசய் ;
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ஊண்- லாேலாேட உண்

த யன. ஐவைக என்ற

ம் உண மாம். அவலம்-அ க்கா

அவா

பஞ்ச பரேமட் கைள; அவர்களாவார்: அ கர், சித்தர்,

உபாத்தியாயர், ஆசிாியர், சா க்கள் என இவர். ெபாலம்-ெபான். உலக ேநான்பிகள்உலகவழக்ெகா ெபா ந்தின விரதிகள். அவர் இல்லறத்திைன ைடய சாவகர்.
வி மிேயார் குழீஇய அ கத் தானத்

மன்

என ம், ஐவைக நின்ற சந்தி என ம்

மா க. ‘நீரணி விழ ’ என்பதற்கு ‘வி அயனாதிகள்’ என்பர் அ யார்க்கு நல்லார்.
மன்றிற் பிண் நீழ ல் இட்ட சிலாதலெமனச் ேசர்க்க.
௨௬-எ. மைலதைலக் ெகாண்ட ேபர்யா

ேபா

ம்

உலக இைடகழி ஒ ங்குடன் நீங்கி,
மைல தைலக் ெகாண்ட ேபர் யா ேபா ம் உலக இைட கழி ஒ ங்குடன் நீங்கிமைலயிடத் த் தைலப்பிைன ைடயெவா ெபாிய யா ேபான்ற உலகின்
கண் ள்ேளார் ேபாக்குவர ெசய்தற்கைமந்த ஊர்வாயிைல அக்காலத் ச்
ெசல்வாெரா கலந் ெசன் அதைன விட் நீங்கி;
உலகின்கண் ள்ேளார் பல ம் கார்க்கண் வாணிகத்தின் ெபா ட்
ேசர்வாராகலா

ம், எத் ைண ம் ெபாியெதா

உலகேம ேபாலக்ெகாண்
அதி

நகரமாகலா

வந்

ம் கார் நகாிைன

அதன் வாயிைல உலக இைடகழி ெயன்பர்; இவ்வாேற

ள்ள அம்பலத்ைத உலக அறவிெயன்

கூ வர். இனி, “மாேயான் ேமய

கா ைற உலக ம், ேசேயான் ேமய ைமவைர உலக ம்”என்பதனால் உலகின் ஒ
பகுதிைய உலகெமன்ன ம் ெபா ந் ம். ெத ெவா ங்கிற்கு இைடேய கழித ன்
இைடகழி ெயனப்பட்ட . மைல ம் யா ம் ைறேய ேகா ர வாயி க்கும்
ெத விற்கும் உவமங்களாம்.
௨௮-௩௧. கைலயி லாளன் காமர் ேவனிெலா
மைலய மா தம் மன்னவற்கு இ க்கும்
பன்மலர் அ க்கிய நன்மரப் பந்தர்
கைலயிலாளன் காமர் ேவனிெலா

மலயமா தம் மன்னவற்கு இ க்கும்-ேசாழ

அரச க்குக் காமன் அழகிய ேவனிெலா ெபாதியிற் ெறன்றைல ம் திைறயி கின்ற,
பன்மலர் அ க்கிய நன்மரப் பந்தர் இலவந்திைகயின் எயிற் றம் ேபாகி-பல மலர்கைள
நிைரத்த நல்ல மரநிழைல ைடய இலவந்திைகயின

மதி ன் ரத்ேத ெசன் ;

கைலயிலாளன்-அநங்கன்; மன்மதன். பந்தர்-நிழல். இலவந்திைக-நீராவிையச் சூழ்ந்த
வயந்தச் ேசாைல; அஃ அரச ம் உாிைம மா ங் காவற்ேசாைல. இதைன நீராவி
என்பா
ளர். மன்னவற்கு ேவனிெலா மா தத்திைன இ க்கும் இலவந்திைக எனக்
கூட் க. இனிப் பந்தர் என்பதற்குச் ேசாைல எனப் ெபா ள் ெகாண் ,
ேசாைலயிைன ம் நீராவியிைன
ைடய எயில் என மாம்.
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௩௨-௩. தாழ்ெபாழில் உ த்த தண்பதப் ெப வழிக்
காவிாி வாயில் கைட கம் கழிந் ,
தாழ்ெபாழில் உ த்த தண்பதப் ெப வழிக் காவிாி வாயிற் கைட கம் கழிந் தாழ்ந்த ேசாைல இ ம ங்கி ம் சூழ்ந்த னலாட் ற்குச் ெசல் ம் ெபாிய
ெநறியிைன ைடய காவிாிக் கைரயிடத் ச் சங்க

கத் ைற வாயிைல ம் நீங்கி;

காைலயில் நாணீரா ேவார் பிறர் கம் ேநாக்கா ேபாதற்கு மைறந் ெசல்வர்;
இவாி வ ம் அங்ஙனேம ெசன்றனர் என்பதற்குக் கைட கங் கழிந்ெதன்றார்.
௩௪. குடதிைசக் ெகாண்

ெகா ம் னல் காவிாி

குடதிைசக் ெகாண் -ேமற்கு ேநாக்கி;
௩௪-௫. வடெப ங் ேகாட்

மலர்ப்ெபாழில்

ெகா ம் னற் காவிாி வடெப ங் ேகாட்

ைழந் ,

மலர்ப்ெபாழில்

ைழந் -வளவிய

நீாிைன ைடய காவிாியின் ெபாிய வடகைரக்க ள்ள ேசாைலயிைனக் கடந் ;
ைழதல்-கழிதல். அன்றிச் ேசாைல தாழ்ந்தி த்த ன் ைழந் ேபாய்
என மாம்.
௩௬-௪௧. காவதம் கடந் க ந்திப் பள்ளிப்
மரப் ெபா ம்பர்ப் ெபா ந்தி ஆங்கண்
இ ம்ெகா
சுப்ேபா இைனந் அ வ ந்தி
ந ம்பல் கூந்தல் கு ம்பல் உயிர்த்
திராக் கிளவியின் ள்எயி இலங்க
ம ைர

ர் யா என வினவ,

காவதம் கடந் க ந்திப் பள்ளிப் மரப் ெபா ம்பர்ப் ெபா ந்தி ஆங்கண்காதெமனப்ப ம் எல்ைலயிைனக் கடந் ெசன் க ந்திய கள் எ ந்த ளிய
பள்ளியின் அயலெதா ெபா விைன ைடய மரம் ெசறிந்த ேசாைலக்கண் ெபா ந்த
அப்ெபா
, இ ங்ெகா
சுப்ேபா இைனந் அ வ ந்தி ந ம்பல் கூந்தல்
கு ம்பல உயிர்த் -நறிய பலவான கூந்தைல ைடய கண்ணகி இற் வி ம்
எனத்தக்க ெகா ேபான்ற இைட ம் அ
ம் மிகவ ந்தி இைளப்பாேன பலவாகக்
கு க செசறிந் , திராக்கிளவியின் ள் எயி இலங்க ம ைர
ர் யாெதன
வினவ- ற்றாத மழைலச் ெசாற்களாேன கூாிய பற்கள் விளங்க ம ைர என் ம்
பைழய ர் எ ேவாதான் என் ேகாவலைனக் ேகட்ப;
ெபா ந்தி என்பதைனப் ெபா ந்த எனத் திாிக்க. நின்றாங்ேக ெபா ள்
கூற

மாம். காவதம்-காதம்; பகுதிப்ெபா ள் விகுதி. கண்ணகி ெவயினிறம் ெபாறா
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ெமல் யலாக ன் தான் சிறி ெநறிேய ெசன்றி ப்பி ம் ெபாி ெசன்றனளாக
எண் த ன் ம ைர
ர் யாெதன வினவினெளன்க. இராம டன்
வனத்திற்ேகக ற்ற சீைத அேயாத்தியின் மதில் வாயிைலக் கடக்கு ன் கா
எவ்விடத்த

என்

வினாவினாளாகக் கம்பர் கூறிய,

“நீண்ட
ேவந்தன ெளய்திநிைற ெசல்வம்
ண்டதைன நீங்கிெநறி ேபாத
நாளின்
ஆண்டநக ராைரெயா வாயிலக லா ன்
யாண்ைடய காெனன விைசத்த மிைசப்பாய்”
என் ஞ் ெசய் ள் இதேனா ஒத் ேநாக்கி இன் றற்பால .
௪௨-௩. ஆ ஐங் காதம்நம் அகல்நாட்

உம்பர்

நா ஐங் கூந்தல் நணித் என நக்குத்,
ஆைறங் காதம் நம் அகல்நாட் ம்பர் நா ஐங்கூந்தல் நணித் என நக்கு –
ேகாவலன் நீ வினவிய ம ைர நம அகன்ற நாட் ற்கு அப்பால் ஆைறந்
காதத் ள்ள . இனி அண்ணி
ப்ப

காதெமன்

என்

கூறி நைகத் ;

ம் ெபா ள் மைறந் , ஆ

அல்ல

ஐந்

காதம் என்

ம்

ெபா ள் ேதான்ற ‘ஆைறங்காத’ெமன்றான். நைக- ன்ப நைக; பிறர்கட் ேடான்றிய
ேபைதைம காரணமாகத் ேதான்றிய நைக மாம். கூந்தல்,விளி.
௪௪-௫. ேதெமாழி தன்ெனா ம் சிைறயகத்
கா ந்தி ஐையையக் கண் அ

ெதாழ

இ ந்த

ம்,

ேத ெமாழி தன்ெனா ம் சிைறயகத் இ ந்த கா ந்தி ஐையையக் கண்
ெதாழ ம்-ேதைனெயாத்த ெமாழியிைன ைடய கண்ணகிெயா ம் ெசன்

அ

பள்ளியகத்தி ந்த க ந்திய கைளக் கண் அ வணங்குத ம்;
சிைற-தவேவ என்பர் அ யார்க்குநல்லார். ஐைய-ஐயன் என்பதன் ெபண்பால்.
கழிந் கழிந் ேபாகிக் ெகாண் நீங்கிப் ேபாகிக் கழிந்
ைழந் நடந் ெபா ந்த
ந ம்பல் கூந்தல் இைனந் வ ந்தி உயிர்த் வினவ நணித்ெதன நக்குக் கண் அ
ெதாழ ெமன்க.
௪௬-௯. உ
ம் குல ம் உயர்ப்ேபர் ஒ க்க ம்
ெப மகன் தி ெமாழி பிறழா ேநான் ம்
உைடயீர் என்ேனா உ க ணாளாின்
கைடகழிந்

இங்ஙனம் க திய வா என,
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உ

ம் குல

ம் உயர்ேபர் ஒ க்க ம்-அழகும் உயர்கு ப் பிறப் ம் உயர்விற்குக்

காரணமாய ெப ைம ெபா ந்திய ஒ க்க ம், ெப மகன் தி ெமாழி பிறழா ேநான் ம்
உைடயீர்-அ க ேதவனின் ஆகமக் கூற்றினின் ம் தப்பாத விரத ம் ஆகிய இவற்ைற
உைடய நீங்கள், என்ேனா உ கணாளாிற் கைட கழிந் இங்ஙனம் க தியவா எனதீவிைனயாளைரப்ேபால ம்மிடத்ைத விட் நீங்கி இவ்வா வ வதற்குக் க திய
ெதன்ேனா எனக் ேகட்ப;
உ கணாளர்-மி யாளர் என மாம். கைடகழிதல் இவர்க்கு ைறயன்றாகலான்
கைடகழிந்ெதன்றார். உம்ைமகள் சிறப் ம்ைம. உைடயீர் இங்ஙனங் க தியவா
என்ேனா என்க.
௫0-௧. உைரயாட் இல்ைல உ தவத் தீர்யான்
ம ைர
ர் வைரெபா ள் ேவட்ைகேயன்.
உைரயாட் இல்ைல உ தவத்தீர்யான் ம ைர
ர் வைர ெபா ள்
ேவட்ைகேயன்-மிக்க தவத்திைன ைடயீர் இவ்வினாவிற்கு யான் ெசால்லத்தக்க
ெதான்றில்ைல ஆயி ம் ம ைர
ாிற் ெசன் ெபா ளீட் ம் ேவட்ைகைய
உைடேயனாயிேனன் என்
“ெசன்ற கலேனா

கூற;

உலந்த ெபா

ளீட் த

ற்ேறன்,” என இவன்

ன்னர்

காைதயில் கூறியவதனால் ‘வைரெபா ள்’ என்பதற்குத் தான் ேத வதாக அ தி
ெசய் ெகாண்ட ெபா ள் என்க என ெவன ஒ ெசால் வ விக்க. இனிக் க ந்திய கள்
கூ வார்.
௫௨-௪. பாடகச் சீற பரல்பைக உழவா
கா இைட யிட்ட நா நீர் கழிதற்கு
அாி இவள் ெசவ்வி அறிகுநர் யாேரா
பாடகச் சீர

பாற்பைக உழவர்-ம ைர ெசல்வ

ம் க த்தாயின் இவள

பாடக மணிந்த சிறிய அ கள் ப க்ைகயாகிய பைகைய ெவல்ல மாட்டா, நா
இைடயிட்ட நா நீர் கழிதற்கு அாி இவள் ெசவ்வி அறிகுநர் யாேரா-ஆதலால் நீர்
கா ம் நா மாகிய இவ்வழிையக் கடத்தற்கு இவள் தன்ைம ஏற்றதன் ; இனி ஊழ்
என்ெசய் ேமா அதைன அறிவார் யார் ?
கா இைடயிட்ட நா
ேதாற்றிநின்ற .

– கா ம் நா ம் அறிகுநர் யாேரா என்ற

இரக்கம்

௫௫. உாிய அன் ஈங்கு ஒழிகஎன ஒழியீர்
உாியதன் ஈங்கு ஒழிெகன ஒழியீர்-இைவ அன்றி ம் இவைள
உடன்ெகாண் ேசறல் ஏற் ைடத்தன் ஆக ன் இனிச் ெசலைவ ஒழிமின் என யான்
ஒழிப்ப ம் ஒழிகின்றிலீர்;
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இவர்க்கு ேமல் நிகழ்வதறிந் ஒழிெகனக் கூறினாெரனின், அைடக்கலக்
காைத ள் ஒ ெபா திற்கு ஓம்பைட பல கூற ேவண்டாைமயின் இவர்க்குத்
தவத்தினாேல சபித்தலன்றிக் கால ணர்ச்சியின்ைம உணர்கெவன்பர் அ யார்க்கு
நல்லார்.
௫௬-௬௩. மறஉைர நீத்த மாசுஅ ேகள்வியர்
அறஉைர ேகட் ஆங்கு அறிவைன ஏத்தத்
ெதன்தமிழ் நன்னாட் த் தீ தீர் ம ைரக்கு
ஒன்றிய உள்ளம் உைடேயன் ஆக ன்
ேபா வல் யா ம் ேபா மின் என்ற கா ந்தி
ஐையையக் ைகெதா
ஏத்தி
அ கள் நீேர அ ளிதிர் ஆயின்இத்
ெதா வைளத் ேதாளி
மற உைர நீத்த மாச

யர்த்தீர்த் ேதன்என,

ேகள்வியர் – மற ைரகைள நீக்கிய குற்றமற்ற ேகள்விப்

பயைன உைடயவர் தம், அற உைர ேகட்

ஆங்கு அறிவைன ஏத்த-அற ைரகைளக்

ேகட் அக் ேகட்டவாேற அ க ேதவைன ேயத் தற்கு, ெதன்றமிழ் நன்னாட் த் தீ
தீர் ம ைரக்கு-ெதற்கின்கண் ள்ள தமிழ்நாட் ன் கண்ணதாகிய குற்றந் தீர்ந்த
ம ைரக்குச் ெசல்வதற்கு, ஒன்றிய உள்ள ைடேயன் ஆக ன்-ஒ ப்பட்ட
உள்ள ைடேயனாக ன், ேபா வல் யா ம் ேபா மின் என்ற க ந்தி ஐையையக்
ைகெதா
ஏத்தி-யான் ெசல்ேவன் நீவி ம் வம்மின் என் கூறிய க ந்திய கைளக்
ைகயான் வணங்கி நாவாற் ேபாற்றி, அ கள் நீேர அ

திராயின் இத் ெதா வைளத்

ேதாளி யர் தீர்த்ேதன் என – அ கேள நீேர இன்னணம் அ ள் ெசய் ராயின் இவ்
வைளந்த வைளைவ அணிந்த ேதாளிைன ைடயாள
ன்பெமல்லாம் ேபாக்கிேன
னாேவெனன்

ெசால்ல ;

ம ைரக்குச் ெசல்லெவன ஒ ெசால் விாித் ைரக்க. ெதா -வைள . ”ெதா க்கட்
ைவ” என்ப காண்க. தீர்த்ேதெனன இறந்தகாலத்தாற் கூறினான். க ந்திய களின்
அ ள் உண்ெடன் ம் ெதளி பற்றி.
௬௪-௫. ேகாவலன் காணாய் ெகாண்ட இந்ெநறிக்கு
ஏதம் த வன யாங்கும்பல ேகண்ேமா;
ேகாவலன் காணாய்-ேகாவலேன நீ இதைன யறியாய், ெகாண்ட இந் ெநறிக்கு
ஏதம் த வன யாங்கும் பல-நாம் ெசல்ல நிைனத்த இவ்வழியின்கண் எவ்விடத் ம்
ன்பம் த வன பலவாகும், ேகண்ேமா-அவற்ைறக் ேகட்பாயாக;
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காணாய் என்ற இவ்வாற்றின் ஏதந் த வனவற்ைற அறியாய் என்றவா .
இந்ெநறிக்கு என்ப உ
மயக்கம். ேமா - ன்னிைலயைச.
௬௬-௭௧. ெவயில்நிறம் ெபாறாஅ ெமல்இயல் ெகாண்
பயில் ந் தண்டைலப் படர்குவம் எனிேன,
மண்பக ழ்ந்த கிழங்குஅகழ் குழிையச்
சண்பகம் நிைறத்த தா ேசார் ெபாங்கர்
ெபாய்யைறப் ப த் ப் ேபாற்றா மாக்கட்குக்
ைகய

ன்பம் காட்

ம் காட் ம்,

ெவயில் நிறம் ெபாறாஅ ெமல்

யற் ெகாண் -ெவயி

ன் தன்ைமையப் ெபாறாத

ெமல் ய இயல்பிைன ைடய இவைளக் ெகாண் , பயில் ந் தண்டைல படர்குவம்
எனிேன-மிக்க மலர்கைள ைடய ேசாைலயின்கண் ெசல்ேவாமாயின், மண்பக

ழ்ந்த

கிழங்கு அகழ் குழிைய – நிலம் பிளக்க இறங்கிய வள்ளிக் கிழங்ைகத் ேதாண்
எ த்ததனாலாய குழிகைள, சண்பகம் நிைறத்த தா
நிரப்பிய

ந் கள் ேசார்ந்த பழம்

க்கள், ெபாய்யைறப் ப த் -ெபாய்க் குழிப் ப த்தி,

ேபாற்றா மாக்கட்கு-பா காத் ் ெசல்லாத மக்க
காட் ம்-ெசயலறவாகிய

ேசார் ெபாங்கர்-சண்பக மரங்கள்

க்கு, ைகய

ன்பம் காட்

ம்

ன்பத்ைதக் காட் தைல ம் ெசய் ம்;

நிறம்-தன்ைம; நிறெமனேவ ெகாண்

அதைனக் கண்ணாற் பார்க்க ம் ெபாறாத

என மாம். ெபாங்கர் – பழம் . ைகய
ன்பம் – மீளாத் ன்பெமன
நிைறந்த ெபாங்கர் ெபாய்யைறப் ப த் க் காட் ம் என்க.

மாம். சண்பகம்

௭௨-௩. உதிர்ப் ஞ் ெசம்ம ன் ஒ ங்கினர் கழிேவார்
திர்த்ேதம் பழம்பைக

ட்

ம்

ட் ம்,

உதிர் ஞ் ெசம்ம ன் ஒ ங்கினர் கழிேவார்-உதிர்ந்த ெபா விைன ைடய பழம்
க்களினின் ம் ஒ ங்கிச் ெசல்ேவாைர,

திர்ேதம் பழம் பைக

ட்

ம்

ட் ம்-

ற்றிய ேதெனா கும் பலாப் பழங்கள் பைக ேபாலாகி ேமா தைல ம் ெசய் ம்;
ேதம்பழம்-இனிய ெதங்கம்பழம் என மாம். ட்
ட் வர் என்ப
பாடமாயின் கழிேவார் பழமாகிய பைகயினால் தைடப்ப
ம் ப வர் என்க.
இப்ெபா ட்குப் பழப்பைக என்ப பாடமாதல் தகும். அ ம்பத ைரகாரர் இப் பாடேம
ெகாண் ளார். உம்ைம ஐய ம்ைம. ேமேல ெமல் யற் ெகாண் படர்குவம் எனிேன
எனக் கூறிைவத் ப் பின் ேபாற்றா மாக்கட்கு என ம், ஒ ங்கினர் கழிேவார் என ம்
உலகியலாற் கூறினார்.
௭௪-௫. மஞ்ச ம் இஞ்சி ம் மயங்குஅாில் வலயத் ச்
ெசஞ்சுைளப் பலவின் பரல்பைக உ க்கும்.
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மஞ்ச

ம் இஞ்சி ம் மயங்கு அாில் வலயத் -மஞ்ச

ம், இஞ்சி

த யன

தம் ள் கலந்த பிணக்கத்திைன ைடய ேதாட்டங்களில், ெசஞ்சுைளப் பலவின்
பாற்பைக
க்கும்-பலாவின் ெசவ்விய சுைளகளி ள்ள விைதயாகிய ப க்ைககள்
பைகயால் உ த்தைலச் ெசய் ம்;
வலயம்-பாத்தி மாம். பலாவின் அ க்கீழ் மஞ்சள்

த யன பயிாிடல், ”ைபங்கறி

நிவந்த பலவி னீழல், மஞ்சண் ெமல் ைல” என வ தல் ெகாண் ணர்க. உ க்கும்உ த் ம்.
௭௬-௭. கயல்ெந ங் கண்ணி காதல் ேகள்வ.
வயல்உைழப் படர்க்குவம் எனிேன
கயல் ெந ங் கண்ணி காதற் ேகள்வ-ேசைலெயாத்த நீண்ட கண்கைள ைடய
கண்ணகிக்கு அன் நிைறந்த கணவேன, வய

ைழப் படர்குவம் எனிேன-வயல்

ெநறிேய ெசல்ேவாமாயின்;
ன்னர்க் ேகாவலன் என விளித்
ேகள்வ”என விளித்த

மீட் ம் ஈண்

ன்னர்க் கூறியன நினக்கும் ஏதம் த வன. பின்னர்க் கூ வன

நினக்கு எத்தைகய அச்சத்ைத ம் ெசய்யாவி
அச்சம் விைளக்கும்; அ

“கயென ங் கண்ணி காதற்

ம், கைடகழிந்தறியா இக் காாிைகக்கு

நினக்குப் ெபா த்தற்காிதாகும் என்ப தறிவித்தற்ெகன்க.

௭௭-௮௧. ஆங்குப்
நா இலஞ்சிப் ெபா கயல் ஓட்
நீர்நாய் ெகளவிய ெந ம் ற வாைள
மலங்குமிளிர் ெச வின் விலங்கப் பாயின் கலங்க
ஆங்கு-அவ்விடங்களில்,

நா

ம் உண் இக் காாிைக,

இலஞ்சி-மலர்கள் மணங்கம ம் குளங்களில்,

ெபா கயல் ஓட் -தம் ட் ெபா கின்ற கயல்மீன்கைளத்

ரந் , நீர்நாய் ெகௗவிய

ெந ம் ற வாைள-நீர்நாய் பற்றிய நீண்ட
கிைன ைடய வாைள, மலங்கு மிளிர்
ெச வின் விலங்கப் பாயின்-மலங்குகள் பிறழ்கின்ற வயற்கண் கு க்காகப்
பா மாயின், கலங்க ம் உண் இக் காாிைக –இந் நங்ைக அஞ்சுத
ண்டாம்;
கயேலாட் தைல வாைளயின் ெதாழிலாகக் ெகாள் த மைம ம். மிளிர்தல்பிறழ்தல்; ெநளிதல்.
௮௧-௫. ஆங்கண்
க ம்பில் ெதா த்த ெப ந்ேதன் சிைதந்
சு ம் சூழ் ெபாய்ைகத் நீர் கலக்கும்
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அடங்கா ேவட்ைகயின் அறி அஞர் எய்திக்
குடங்ைகயின் ெகாண்

ெகாள்ள ம் கூ ம்,

ஆங்கண் க ம்பில் ெதா த்த ெப ந்ேதன் சிைதந் -க ம்பின்கண் ைவத்த மிகுந்த
ேதன்கூ டழியப் ெபற்ெறா கி, சு ம் சூழ் ெபாய்ைகத்
சூழ்ந்த வாவிகளின்
ேவட்ைகயாேன, அறி

ய நீெரா

நீர் கலக்கும்-வண் கள்

கலந் வி ம்; அடங்கா ேவட்ைகயின்-தணியாத நீர்

அஞர் எய்தி-அறி

ேசார்ந் , குடங்ைகயின் ெநாண்

ெகாள்ள ம் கூ ம் – அத்தைகய நீைர இவள் தன் அங்ைகயான்

கந்

உட்ெகாள்ள ந் தகும்; குடங்ைகயாவ ஐந் விர ங் கூட் உட்குழிப்ப -இதனால்
நம அற
ற் க யப்ெபற்ற ேத ண்டைல ஒழிக ெலன்றவாறாயிற் . ெநாண் கந் என் ஞ் ெசால் ெமாண்ெடனத் திாிந் பின் ெநாண்
இக்காலத்தில் இஃ இழிசினர் வழக்கி ள்ள .

என்றாயிற் ;

௮௬-௯. கு நர் இட்ட குவைளஅம் ேபாெதா
ெபாறிவாி வண் னம் ெபா ந்திய கிடக்ைக
ெநறிெசல் வ த்தத் நீர்அஞர் எய்தி
அறியா

அ ஆங்கு இ த

ம் கூ ம்,

கு நர் இட்ட குவைளயம் ேபாெதா -கைள பறிப்பார் பறித்

வரப் களில்

ேபாகட்ட குவைளப்
டைன, ெபாறிவாி வண் னம் ெபா ந்திய கிடக்ைகள்ளிகைள ங் கீற் க்கைள
ைடய வண் ன் கூட்டங்கள் உள்ெளா ங்கிக்
கிடக்கும் இடங்கைள, ெநறிெசல் வ த்தத் -வழி நடந்
எய் -நீவிர் ேசார் ற் , அறியா

அ

ஆங்கு இ த

ன்பத்தினால், நீர் அஞர்
ம் கூ ம்-உணரா

அவ்விடத்

அ யிட் நடத்த ங் கூ ம்;
கு தல்-பறித்தல். இதனால் உயிர்க்ெகாைல ேபாற் க எனக் கூறியவாறாயிற் .
௯0-௩. எறிநீர் அைடகைர இயக்கம் தன்னில்
ெபாறிமாண் அலவ ம் நந் ம் ேபாற்றா
ஊழ்அ ஒ க்கத் உ ேநாய் காணின்
தாழ்த

ன்பம் தாங்க ம் ஒண்ணா,

எறிநீர் அைட கைர இயக்கந்தன்னில்-எறி ம் நீைர ைடய வாய்க்கா ன்
கைரயாகிய வழிக்கண், ெபாறிமாண் அலவ

ம் நந் ம் ேபாற்றா - ள்ளிகளின்

அழகிைன ைடய நண் ைன ம் நந்திைன ம் பா காவா , ஊழ் அ
ைறயான் அ யிட் ச் ெசல்
ேநா ண்டாயின், தாழ த

ஒ க்கத் -

ம் ெசலவினால், உ ேநாய் காணின்-அவற் க்கு மி்க்க
ன்பம் தாங்க ம் ஒண்ணா-நமக்கு வ ம்

ன்பம் நம்மால்
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ெபா க்க ம்
யா ; இயக்கம்-இயங்குதைல ைடய : வழி. நந் -நத்ைத.
ெகாைலெயன் வாக்காற் கூற மாகாைமயின் ேநாய் என்றார். ன்பம்-ெகாைலப்
பாவம். இம்ைமக்கண் அன்றி ம ைமயில் நரகத்தி
ந் ன்ப ம் தாங்கெவாண்ணா
எனப் ெபா ள் த த ன் தாங்க ம் என்
ம்ைம எச்ச ம்ைம. அ க சமயத்தாாின்
கள் ண்ணாைம, ெகால்லாைமெயன் ம் அறங்கள் மறந் ம்
வ வலாகாெவன்பதைன இங்ஙனம் அழகுறக் கூறிப்ேபாந்தனர்.
௯௪-எ. வய ம் ேசாைல ம் அல்ல யாங்க
அயல்படக் கிடந்த ெநறிஆங்கு இல்ைல
ெநறிஇ ங் குஞ்சி நீெவய் ேயாெளா
குறிஅறிந்
வய
ேசாைலக

அைவஅைவ கு கா

ம் ேசாைல ம் அல்ல

யாங்க

ம்

ஓம் என,
ம்-எவ்விடத் ம் வயல்க

ஞ்

மல்ல , அயல்படக் கிடந்த ெநறி ஆங்கில்ைல-ேவ படக் கிடந்த வழி

அவ்விடத்தி ல்ைல ஆகலான், ெநறி இ ங்குஞ்சி நீ ெவய்ேயாெளா -ெநளிந்த காிய
குஞ்சியிைன ைடயாய் நீ நின்ைன வி ம்பிய இவ டன், குறி அறிந் அைவயைவ
கு கா ஓம் என-அவ்வவ் விடங்கைளக் குறிப்பாேன ணர்ந் அவற்ைறச் சாரா
பா காப்பாயாக ெவன்

ெசால் ;

ன்னர்.

தற்கண் ேசாைலைய ம் பின்னர்

வயைல ம் கூறி ைவத் , ஈண் வய ஞ் ேசாைல மல்ல என்ற எதிர்நிரனிைற.
இத் ைண ம் க ந்திய கள் கூற்றில் ைவத் க் கண்ணகியின் ெமன்ைமத் தன்ைம
கூ வாராய்ச் ேசாணாட் ன் வளமிகுதிைய எழில்ெபற உடன் கூறினார்,என்க.
௯௮-௧0௧. ேதாம்அ க ைஞ ம் சுவல்ேமல் அ ைவ ம்
கா ந்தி ஐையைகப் பீ
ம் ெகாண்
ெமாழிப்ெபா ள் ெதய்வம் வழித் ைண ஆெகனப்
பழிப் அ ஞ் சிறப்பின் வழிப்படர் ாிந்ேதார்,
ேதாம் அ க ைக ம் சுவல்ேமல் அ ைவ ம் கா ந்தி ையைய ைகப் பீ
ெகாண் -க ந்திய கள் குற்றமற்ற பிச்ைசப் பாத்திரத்ைத ம் ேதாளி
ம்

ம்

உறிைய ம் மயிற்ேறாைகைய ம் ெகாண் , ெமாழிப்ெபா ள் ெதய்வம் வழித் ைண
ஆெகன-ெபா ண் ெமாழியாகிய ெதய்வம் யாம் ெசல் ம் ெநறிக்கண்
ைணயாகெவன் , பழிப்ப ம் சிறப்பின் வழிப்படர் ாிந்ேதார்-பழிப்பில்லாத
ெப ைமயிைன ைடய ஒ க்கத்ெதா

வழிச்ெசலைவப் ாிந்ேதாராகிய அவர்கள்;

ேதாம்-குற்றம். ெபா ண்ெமாழிெயன மா க. ெதய்வமாவ பஞ்சமந்திரம்; அ சி
ஆ உ சா என்பன. ெகாண் என்பதைனக் ெகாள்ளெவனத் திாித் த் ைணயாக
ெவன்றதைனக் ேகாவலன் கண்ணகி கூற்றாக்க
ெதாழிற்ெபயர். ாிந்ேதார்-விைனப்ெபயர்.

மாம். படர்-ெசல்ைக;

தனிைலத்
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௧0௨-௧௧. காியவன் ைகயி ம் ைகக்ெகா ேதான்றி
விாிகதிர் ெவள்ளி ெதன் லம் படாி ம்
கால்ெபா நிவப்பின் க ங்குரல் ஏற்ெறா ம்
சூல் திர் ெகாண் ப் ெபயல்வளம் சுரப்பக்
குடமைலப் பிறந்த ெகா ம்பல் தாரெமா
கடல்வளன் எதிரக் கயவாய் ெநாிக்கும்
காவிாிப்
நீர்க் க வரல் வாய்த்தைல
ஓஇறந் ஒ க்கும் ஒ ேய அல்ல
ஆம்பி ம் கிழா ம் ங்குஇைச ஏத்த ம்
ஓங்குநீர்ப் பிழா ம் ஒ த்தல் ெசல்லாக்
காியவன் ைகயி
ேதான்றினா

ம்-சனி ைகந்தா

ம், விாிகதிர் ெவள்ளி ெதன்

சுக்கிரன் ெதன்றிைசக் கண் ெசல்

ம், ைகக்ெகா
லம் படாி

ம், கால்ெபா

குடகின் உச்சியின்கண்,க ங்குரல் ஏற்ெறா சூல்
சுரப்ப-க ய குரைல ைடய சிறந்த இ
டன் க

ம்

ேதான்றி

ம்-

மேக

ம்-விாிந்த கதிாிைன ைடய

நிவப்பின்-காற்

ேமா ம்

திர்ெகாண் ப் ெபயல்வளம்
ற்றிய கார் ெபயலாகிய வளத்ைதச்

சுரத்தலான், குடமைலப் பிறந்த ெகா ம்பல் தாரெமா கடல்வளன் எதிரக் கயவாய்
ெநாிக்கும் காவிாிப்
நீர்க் க வரல் வாய்த்தைல ஓ இறந் ஒ க்கும் ஒ ேய
அல்ல -அக்குடவைரக்கண் ேதான்றிய ெகா விய பல பண்டங்கேளா கடல் தன்
வளங்கெளா எதி ம் வண்ணம் காைரக் குத்தியி க்கும் க கி வ தைல ைடய
காவிாியின்
நீர் வாய்த்தைலக்கண் கதவின்மீெத ந் வி ம் ஒ யல்லா ,
ஆம்பி ம் கிழா ம் ங்கிைச ஏத்த ம் ஓங்கு நீர்ப் பிழா ம் ஒ த்தல் ெசல்லாபன்றிப்பத்த ம் ட்ைடப் ெபாறி ம் ஒ மிகுந்த ஏற்ற ம் நீர்மிகும் இைற
கூைட ெமன இைவ ஒ த்தல் இல்லாத;
தாரெமா வளெனதிர ெநாிக்குங் க வரற் காவிாிப்
ைக

களிற் ெசன்

மம் என்

மா ப தல். ைகக்ெகா -

ம் கரந் ைற ேகாட்கள் நான்கி

ள்

நீர் என்க. ைகதல்-

மேக ; வட்டம், சிைல,

ட்பம்

மம் எனப்ப வ . ”ைமம்மீன்

ைகயி ந் மந் ேதான்றி ம், ெதன்றிைச ம ங்கின் ெவள்ளி ேயா
ம்” என்றார்
பிற ம். இன்ேனாரன்ன குறிப் க்களினின் பண்ைடத் தமிழ் மக்கள் ேகாட்களின்
நிைலயி
ந் மைழ த யவற்ைற அறி ம் குறி ற் லைம ைடயராயி ந்தன
ெரன்ப ெபறப்ப ம். ேகாட்களின் ரணிய நிைலயில் உலகின் பிற பகுதிகளில்
மைழயில்ைலயாயி ம் குடக மைலயில் மைழெபய்வ ம் காவிாியில் நீர்
ெப க்ெக த் வ வ ம் தப்பாெவனக் காவிாியின் சிறப் க் கூறியவாறாயிற் .
ஒ த்தல் ெசல்லாெவன்ற பிற நா களிலாயின் இவ்ெவா ேய மிகும் என அவற்றின்
சி ைம ேதான்றநின்ற . ஓ-வாய்த்தைலக்கிட்ட கத ; இனி ஓவிறந்
ெயன் மாம். உம்ைமகள், சிறப் ம்ைம.

ஒழிவின்றி
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௧௧௨-௩. கழனிச் ெசந்ெநல் க ம் சூழ் ம ங்கில்
பழனத் தாமைரப் ைபம் ங் கானத் க்
கழனிச் ெசந்ெநல் க ம் சூழ் ம ங்கின்-வயற்கண் ெசந்ெந

ம் க ம் ஞ் சூழ்ந்த

இடத்திைன ைடய, பழனத் தாமைரப் ைபம் ங் கானத் -நீர்நிைலச் ெச வின்
க

ண்டான பசிய ெபா விைன ைடய தாமைரக் காட் ன்கண்;
௧௧௪-௯. கம் ட் ேகாழி ம் கைனகுரல் நாைர ம்
ெசங்கால் அன்ன ம் ைபங்கால் ெகாக்கும்
கானக் ேகாழி ம் நீர்நிறக் காக்ைக ம்
உள் ம் ஊர ம் ள் ம் தா ம்
ெவல்ேபார் ேவந்தர் ைனயிடம் ேபாலப்
பல்ேவ

கு

உக்குரல் பரந்த ஓைத ம்,

கம் ட் ேகாழி ம்-சம்பங் ேகாழி ம், கைனகுரல் நாைர ம்-ஒ க்கும்
குர ைன ைடய நாைர ம், ெசங்கால் அன்ன ம்-சிவந்த கா ைன ைடய
அன்னப் ள்

ம், ைபங்காற் ெகாக்கும்-பசிய கா ைன ைடய ெகாக்கும், கானக்

ேகாழி ம்-கானாங்ேகாழி ம், நீர்நிறக் காக்ைக ம்-நீாில் நீந் மியல் ள்ள
நீர்க்காக்ைக ம், உள்

ம்-உள்ளா

ம், ஊர

ம்-கு

ைவ ம், ள்

பறைவ ம், தா ம்-ெப நாைர ம், ெவல்ேபார் ேவந்தர்
கா

ம்-கணந் ட்

ைனயி ம்ேபால-ெவன்றி

ம் ேபாைர வல்ல அரசாி வர் ெபா மிடம்ேபால, பல்ேவ

க

உக்குரல் பரந்த

ஓைத ம்-பலவாக ேவ பட்ட திறத்தான ஒ க்கும் மிக்க ஓைச ம்;
கானக்ேகாழி-காட் க்ேகாழி என்பா
ளர். நிறம்-தன்ைம. ஊரல் நீர்ேம ர்வ
ஆக ன் ஆகுெபயர் என்பர் அ யார்க்குநல்லார். தா- ேபாதா என்பதன் விகாரம்.
ெவல்ேபார், ைனயிடம், விைனத்ெதாைக. கு உக்குரல் பரந்த ஓைச - பல்ேவ
கூட்டங்களின் குரல் பரந் ஒன்றான ஓைசெயன்ன மாம்.
௧௨0-௪. உழாஅ ண்ெதாளி உள் க்கு அ ந்திய
கழாஅமயிர் யாக்ைகச் ெசங்கண் காரான்
ெசாாி றம் உாிஞ்சப் ாிெஞகிழ் உற்ற
குமாிக் கூட் ல் ெகா ம்பல் உண
கவாிச் ெசந்ெநல் காய்த்தைலச் ெசாாியக்
உழாஅ

ண் ெதாளிஉள் க்கு அ ந்திய-உழப்படாத

ண்ணிய ேசற் ட் க்கு

ஆழ்ந்த, கழாஅ மயிர் யாக்ைகச் ெசங்கட் காரான-க வப் ெபறாத மயிாிைன ைடய
உடைல ம் சிவந்த கண்ணிைன
தினைவ ைடய

ைடய எ ைம, ெசாாி றம் உாிஞ்ச-

கிைன உராய்தலாேன, ாிெஞகிழ் உற்ற குமாிக் கூட் ன்-
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ாிகள் அ ந்

ெநகிழ்தைல ற்ற அழியாத ெநற்கூட் ன்க

ள்ள, ெகா ம்பல்

உண -ெகா விய பலவாகிய பண்டங்கள், கவாிச் ெசந்ெநற் காய்தைலச் ெசாாியகவாிேபான்ற ெசந்ெநல் ன் கதிாினிடத் ச் சிந்த;
ெதாளி-ேச . உழாஅ ண்ெடாளி-தாேன பட்ட ேச ; என்ற வயல் வளங்
க திற் . காரான்-எ ைம. குமாி-அழியாைம. ேசாணாட் ன் விைள மிகுதி
கூறியப .
௧௨௫-௬. க ங்ைக விைனஞ ம் களம ங் கூ
ஒ ங்குநின்

ஆர்க்கும் ஒ ேய அன்றி ம்,

க ங்ைக விைனஞ ம் களம ம்- வ ய ைகயிைன ைடய விைனயாள ங்
களமர்க

ம், கூ

ஒ ங்கு நின்றார்க்கும் ஒ ேய அன்றி ம்-கூ நின்

ஒன் பட்ெடா க்கும் ஓைத யன்றி ம்;
க ங்ைக-வ ய ைக. விைனஞர்-பள்ளர், பைறயர், தலாயிேனார். களமர்உ கு ேவளாளர். க ங்ைக விைனஞர்-க ங்ைகக் களமர் என்க.
௧௨௭-௩௨. க மலர் கைளந்
நா அ த்தித்
ெதா வைளத் ேதா ம் ஆக ம் ேதாய்ந்
ேச ஆ ேகாலெமா
ெபறத் ேதான்றிச்
ெசங்கயல் ெந ங்கண் சின்ெமாழிக் கைடசியர்
ெவங்கள் ெதாைலச்சிய வி ந்திற் பாணி ம்,
ெகா ங்ெகா அ ைக ம் குவைள ம் கலந்
க மமலர் கைளந் -மண ள்ள மலர்கைள
பறித்ெதறிந் ,
பகிர்ந்

நா

அ த்தி-அங்ஙனம் பறித்தவிடத்ேத

நட் , ெதா வைளத் ேதா

ேதாளின்கண்

ைடய ஆம்பல்

ம் மார்பின்கண்

த யவற்ைறப்

யின் நாற்ைறப்

ம் ஆக ம் ேதாய்ந் -வைளந்த வைளயலணிந்த
ம் ப ந் , ேசறா

ேகாலெமா

ெபறத்

ேதான்றி-ேசறா கின்ற ேகாலத்ேதா அழகு ெபறத் ேதான்றி, ெசங்கயல் ெந ங்கட்
சின்ெமாழிக் கைடசியர்-சிவந்த ெகண்ைடைய ஒத்த ெந ய கண்கைள ம் சிலவாகிய
ெமாழியிைன
ைடய கைடசியர , ெவங்கள் ெதாைலச்சிய வி ந்திற் பாணி ம்மிகுந்த மயக்கந் த ங் கள்ைள உண் ெதாைலத்ததனா ண்டான இைசெயா ம்
பழகிப் ேபாதாத பாட
க மலர் கைளந்

ம்;
நா

அ த்தி என்பதற்குக் காைலயின்

த்த

க்

கைளந்
த்த
யிேல
யினாற்ைற ந க்கிச் சூ க்ெகாண் என ம், ேதா ம்
ஆக ம் ேதாய்ந் ேசறாடல் என்பதற்கு ஒ வர் ேமெலா வர் ேசற்ைற இைறத் க்
ேகாடல் என ம் கூ வார் அ யார்க்கு நல்லார். சின்ெமாழி-இழிந்த ெமாழி என மாம்.
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௧௩௨-௫. ெகா ங்ெகா அ ைக ம் குவைள ம் கலந்
விளங்குகதிர்த் ெதா த்த விாியல் சூட் ப்
பார்உைடப் பனர்ப்ேபால் பழிச்சினர் ைகெதாழ
ஏெரா

நின்ேறார் ஏர்மங் கல ம்,

ெகா ங்ெகா

அ ைக ம் குவைள ம் கலந் -ெகா விய ெகா யாக நீண்ட

அ ைக ம் குவைளைய ம் ேசர்த் , விளங்கு கதிர்த் ெதா த்த விாியல் சூட் விளங்கும் ெநற்கதிேராேட ெதா த்த மாைலைய ஏாிேல அணிந் , பார் உைடப்பனர்
ேபால்-நிலத்ைதப் பிளப்பவைரப்ேபால, பழிச்சினர் ைக ெதாழ – ேபாற் வார் வணங்க,
ஏெரா நின்ேறார் ஏர் மங்கல ம்-ஏைரப் ட் நின்ேறார் பா கின்ற ஏர் மங்கலப்
பாட் ம்;
அ ைக ம் குவைள ம் கதிேரா

ெதா த்த விாியல் என்க. இ

ெபான்ேனர்

என ம், சிலவிடங்களில் நல்ேலர் என ங் கூறப்ப ம்.
௧௩௬-௭. அாிந் கால் குவித்ேதார் அாிகடா
ெப ஞ்ெசய்ந் ெநல் ன்
அாிந்

கைவப் பாட் ம்,

கால் குவித்ேதார்-ெநல்

ெநல்லாிநர், அாி கடா

த்த

ைன அாிந்

த்த ெப ஞ் ெசந்ெநல்

ஓாிடத் க் குவித்ேதாராய
ன்

கைவப் பாட் ம்-சூட் ைனக்

கடாவி தலா ண்டான மிக்க ெசந்ெநல் ைன கந் த ம் கைவப் பாட் ம்;
கடா
த்த ெசந்ெநல் என்க. அாி-அாித் ப் ேபாகட்ட ெநற்சூ . கைவ
பா தல்-ெபா பா தல். ெநல் கந் ெகா க்கப் ப தலான் கைவயாயிற் .
௧௩௮-௯. ெதண்கிைணப் ெபா நர் ெச க்குடன் எ த்த
மண்கைன ழவின் மகிழ்இைச ஓைத ம்,
ெதண்கிைணப் ெபா நர் ெச க்குடன் எ த்த-ெதளிந்த ஓைசயிைன ைடய
தடாாியிைன ைடய கிைணப்ெபா நர் ெச க்குதேலா ெட த்த, மண் கைண ழவின்
மகிழ் இைச ஓைத ம்-மார்ச்சைனைய ைடய திரண்ட ழவின மகிழ்ச்சிையத் த ம்
இைசயின் ஒ
இ
தி ந்

ம்;

களவழி வாழ்த் ; என்ைன? ”தண்பைண வய

ழவைனத் ெதண்கிைணவன்

கழ் கிளந்தன் ” என்றாராக ன்.
௧௪0-௧. ேபர்யாற்

அைடகைர நீாிற் ேகட் ஆங்கு

ஆர்வ ெநஞ்சேமா

அவலம் ெகாள்ளார்,
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அைடகைர நீாிற் ேகட்டாங்கு-ஆகிய இவ்ேவாைசகைளப் ெபாிய

யாற்றங்கைரயில்

ைறைமயிற் ேகட் , ஆர்வ ெநஞ்செமா

வி ப்பங் ெகாண்ட உள்ளத்ெதா

அவலம் ெகாள்ளார்-

வ த்தத்திைனக் ெகாள்ளாராய்;

பரந்த ேவாைத ம் (௧௧௯). ஆர்க்கு ெமா

ம் (௧௨௬), வி ந்திற் பாணி ம்

(௧௩௧); ஏர் மங்கல ம் (௧௩௫) கைவப் பாட் ம் (௧௩௭) மகிழிைச ஓைதயம் (௧௩௯)
என் மிவற்ைற அைடகைரக்கண் ேகட் என்க. இவ்வியற்ைக வளங்களின் காட்சி
யின்பத்தால் அவலங் ெகாள்ளாராயின ெரன்க.
௧௪௨-௭. உைழப்
க் ெகா த்ேதர் உரேவான் ெகாற்றெமா
மைழக்க உயிர்க்கும் அழல்திகழ் அட் ல்
மைறேயார் ஆக்கிய ஆ தி ந ம் ைக
இைறஉயர் மாடம் எங்க ம் ேபார்த்
மஞ்சுசூழ் மைலயின் மாணத் ேதான் ம்
மங்கல மைறேயார் இ க்ைக அன்றி ம்,
உைழப்

க் ெகா த் ேதர் உரேவான் ெகாற்றெமா -

ையத் தன்னிடத் ைடய

ெகா ைய யர்த்தின ேதைர ைடய வ ேயானாகிய வளவன ெவற்றிேயா ,
மைழக்க உயிர்க்கும் அழல் திகழ் அட் ல்-மைழக்குக் க ப்பத்திைனத்
ேதாற் விக்கின்ற அழைல விளக்குகின்ற ேவள்விச் சாைலயின் கண், மைறேயார்
ஆக்கிய ஆ தி ந ம் ைக –ேவதியர் ஆக்கிய ஓமத்தின்கண் நல்ல ைக, இைற
உயர்மாடம் எங்க ம் ேபார்த் -இறப்பிைன ைடய ஓங்கிய மாடங்களின்
எவ்விடங்களி

ம் ேபார்த்தலான், மஞ்சு சூழ் மைலயின் மாணத்ேதான் ம்-ேமகஞ்

சூழ்ந்த மைலேபால மாட்சிைமப்படக் காணப்ப ம், மங்கலம் மைறேயார் இ க்ைக
அன்றி ம்-மங்கலம் ெபா ந்திய அந்தணர்கள இ ப்பிடங்க ம் அைவேய
யன்றி ம்;
அட் ல்-ஈண்

ேவள்விச்சாைல. இைற-இறப் . மைழக் க ப்பம் ஆவ

ைக.

௧௪௮-௫௫. பரப் நீர்க் காவிாிப் பாைவதன் தல்வர்
இரப்ேபார் சுற்ற ம் ரப்ேபார் ெகாற்ற ம்
உழவிைட விைளப்ேபார் பழவிறல் ஊர்க ம்
ெபாங்கழி ஆைலப் ைகெயா ம் பரந்
மங்குல் வானத் மைலயின் ேதான் ம்
ஊர்இைட யிட்ட நா உடன் கண்
காவதம் அல்ல கடவார் ஆகிப்
பன்னாள் தங்கிச் ெசல்நாள் ஒ நாள்:
பரப் நீர்க் காவிாிப் பாைவதன் தல்வர்-நீர் பரந்த காவிாிப்பாைவயின்
தல்வ ம், இரப்ேபார் சுற்ற ம்-இரப்ேபார

சுற்றத்ைத ம், பரப்ேபார் ெகாற்ற ம்-
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ெவற்றிைய ம், உழவிைட விைளப்ேபார்-தம் உ ெதாழி

ன் கண்ேண

ேதாற் விப்ேபா மாகிய ேவளாள ைடய, ெபாங்கழி ஆைலப் ைகெயா
ற்றாப்ெபா

பரந் -

க ம்பாைலப் ைகயினால் பரக்கப்ெபற் , மங்குல் வானத்

மைலயின் ேதான் ம்-இ ண்ட ேமகம் சூழ்ந்த உயர்ந்த மைலேபாலக் காணப்ெப ம்,
பழவிறல் ஊர்க ம்-பைழய சிறப்பிைன ைடய ஊர்க ம் ஆகிய, ஊர் இைட இட்ட
நா உடன் கண் -இவ்வி வைக ர்க ம் இைடயிைடேய ள்ள நாெடல்லா
வற்ைற ம் கண் , காவதம் அல்ல
நடக்க

கடவார் ஆகி-ஒ

நாளில் ஒ

காத

ரமல்ல

யாதவராய், பன்னாள் தங்கிச் ெசல்நாள் ஒ நாள்-பலநாட்கள் தங்கிச்

ெசல் கின்ற நாளில் ஒ நாள்; விைளப்ேபா ைடய மைலயிற்ேறான் ம்
பழவிற ர்க ம் என்றிையக்க. ெபாங்கழி- ற்றாத ெநற்ெபா . பரந் -பரக்க
எனத்திாித்த ம் அைம ம். ெகாற்றத்ைத ம் க ைவ ம் அட்
ன் விைளப்ேபார்
இ க்ைக ம், சுற்ற ம் ெகாற்ற ம் ஊர்க

மாகிய ஊர் என்க. காவிாிப்பாைவ

தல்வர் என்றதைன. “வாழி யவன்றன் வளநா

மகவாய் வளர்க்குந் தாயாகி, ஊழி

ய்க்கும் ேப தவி ெயாழியாய் வாழி காேவாி” என வ தல் ெகாண் ணர்க.
உடன்கழிந்ெதன்றார் இந்நாட் ன் சிறப் க்கைளக் கண் கழிதல் அ ைமயால்.
ரப்ேபார் ெகாற்றத்ைத உழவிைட விைளப்ேபார் என்பதைன, ”பலகுைட நீழ

ந்

தங்குைடக்கீழ்க் காண்பர், அலகுைட நீழ லவர்” “ெபா பைட த உங் ெகாற்ற ம்
உ பைட, ஊன் சால் ம ங்கி னீன்றதன் பயேன” என்பவற்றா
௧௫௬-௬௩. ஆற்

அரங்கத்

ற்

ற்

மறிக.

ஆகிக்

குரங்குஅைம உ த்த மரம்பயில் அ க்கத் ,
வானவர் உைற ம் நா ஒ சிைறப்
பட் னப் பாக்கம் விட்டனர் நீங்காப்
ெப ம்ெபயர் ஐயர் ஒ ங்குடன் இட்ட இலங்குஒளிச் சிலாதலம் ேமல்இ ந்
த ளிப்
ெப மகன் அதிசயம் பிறழா வாய்ைமத்
த மம் சாற் ம் சாரணர் ேதான்றப்,
ஆற்

அரங்கத்

ற்

ற்றாகி-ஆற்ைற மைறக்கும் அரங்கத்தின்கண்

ேவறிடத்தில்லாத தன்ைமத்தாய், குரங்கு அைம உ த்த மரம் பயில் அ க்கத் வைளந்த ங்கின் ள்ளால் வைளக்கப்ெபற்ற ேவ ைய ைடய மரங்கள் ெந ங்கிய
ேசாைலக்கண், வானவர் உைற ம்
மலர்கள் மிக்குத் ேதான் ம் ஒ
பட் னப்பாக்கத்ைத விட்

நா

ஒ

சிைற-விண்ணவர் உைறதற்ெகாத்த

பக்கத்ேத, பட் னப்பாக்கம் விட்டனர் நீங்கா-

நீங்கி, ெப ம்ெபயர் ஐயர் ஒ ங்குடன் இட்ட – ெப ம்

கழிைன ைடய உலக ேநான்பிகள் ஒ ங்கு கூ அப்பட் னப்பாக்கத்தி ட்ட,
இலக்கு ஒளிச் சிலாதலம் ேமல் இ ந்த ளி-விளங்கும் ஒளியிைன ைடய
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சிலாவட்டத்தின்கண் எ ந்த ளி, ெப மகன் அதிசயம் பிறழா வாய்ைம த மம்
சாற் ம் சாரணர் ேதான்ற-அ கேதவனாற் ெசய்யப்பட்ட அதிசயங்கள் ன் ந்தப்பாத
உண்ைமயிைன ைடய அற ெவா க்கங்கைள அ ளிச் ெசய் ம் சாரணர் வந்
ேதான்ற;
-மைற . அரங்கம்-ஆற்றிைடக்குைற. ஈண் ச் சீரங்கம். குரங்கு-வைள
பட் னப்பாக்கத்தி ட்ட சிலாதலேம
ந் த மஞ் சாற் ஞ் சாரணர்
அப்பட் னப்பாக்கம் விட் நீங்கிப் நாெறா சிைறத் ேதான்ற ெவன்க. நா
என்பதற்கு மலர்கள் மணங் கம ம் என
சகசாதிசயம்; கர்ம

மாம். அதிசயங்கள்

ன்றாவன;

யாதிசயம். ெதய் காதிசயம் என்பன.

௧௬௪-௬௯. பண்ைடத் ெதால்விைன பா க என்ேற
கண் அறி க ந்திெயா கால்உற ழ்ந்ேதார்
வந்த காரணம் வயங்கிய ெகாள்ைகச்
சிந்ைத விளக்கில் ெதாிந்ேதான் ஆயி ம்
ஆர்வ ம் ெசற்ற ம் அகல நீக்கிய
ரன் ஆக ன் வி மம் ெகாள்ளான்,
பண்ைடத் ெதால்விைன பா க என்ேற- ன்ெசய்த பழவிைனகள் யா ம்
ெகட்ெடாழிக என் ட்ெகாண் , கண் அறி க ந்திெயா கால் உற ழ்ந்ேதார்-அச்
சாரணர் வந்தைமையக் கண் ணர்ந்த க ந்திய க டன் அவர்கள் தி வ யிற்
ெபா ந்த ழா வணங்கிேயார், வந்த காரமம்-ஈண் வந்ததன் காரணத்ைத,
வயங்கிய ெகாள்ைகச் சிந்ைத விளக்கில் ெதாிந்ேதானாயி ம்-விளங்கிய ேகாட்பாட்
ைன ைடய தன் உள்ளெம ம் விளக்கினான் அறிந்ேதானாயி ம், ஆர்வ ம்
ெசற்ற ம் அகல நீங்கிய-வி ப்பிைன ம் ெவ ப்பிைன ம் தன்ைன விட்
அக

ம்ப

ேபாக்கிய,

ரன் ஆக ன் வி மம் ெகாள்ளான்- ரனாகலாேல இவர்க்கு

வ ந் ன்பத்திற்கு வ த்தங் ெகாள்ளானாகி; ெதால்விைன ெயன்றார்; ன்னர்த்
ேதாற்றத் ப் பல்வைகப்பிறவியி ம் ெதாடர்ந் வ தல் க தி கண்டறி க ந்தி
ெயன்றைமயா ம் அவ க்குக் கால ணர்ச்சியின்ைம அறிக. ஒ -ஒ விைனெயா .
ழ்ந்ேதார்: விைனப்ெபயர். சிந்ைத விளக்கு-அவதி ஞானம்; என்ற
ண ம் உணர்விைன. ெசற்றம்-ெவகுளி; ஈண்
உபேதசிப்ேபார்

த்ேதாேர யாக ன்,

க்கால

ெவ ப்பின் ேமற் . வந்த சாரண ள்

ரெனன ஒ ைமயாற் கூறினார்.

௧௭0-௭௧. கழிப்ெப ஞ் சிறப்பின் க ந்தி காணாய்:
ஒழிெகன ஒழியா ஊட் ம் வல்விைன
கழி ெப ஞ் சிறப்பிற் க ந்தி காணாய் ஒழிெகன ஒழியா ஊட் ம் வல்விைனமிக்க ெப ஞ் சிறப்பிைன ைடய க ந்தி! யாவரா ம் ஒழிக்க ெவாழியாததாய்த்
ன்பம் கர்விக்கும் தீவிைனையக் காண்பாயாக.
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‘ஒழிெகன ெவாழியா
என் கூற ம் ஒழியாவா

ஊட் ம் வல்விைன’ என்பதற்கு நீ “உாியதன் றீங்ெகாழிக”
கர்விக்கும் தீவிைனைய என்ற ம் ெபா ந் ம்.

௧௭௨-௧௭௩. இட்ட வித்தின் எதிர்வந்
ஒட் ங் காைல ஒழிக்க ம் ஒண்ணா

எய்தி

இட்டவித்தின் எதிர்ந் வந்ெதய்தி ஒட் ங் காைல ஒழிகக் ம் ஒண்ணா-விைள
நிலத்திட்ட வித் ப்ேபால பயன் எதிர நல்விைன வந்தைடந் நற்பயைன கர்விக்கும்
காலத்

அதைன ஒழிக்க ம் கூடா ;

அ ேபால இ

ம் ஒழிக்க ெவாழியாெதன்றார். ”உறற் பால நீக்க

வர்க்கு

மாகா, ெபறற்பா லைனய ம் அன்னவாம்” என்றாராகலான் இங்ஙனங் கூறினார்.
வல்விைனைய ஒழித்தல் தன்ெறாழிலாக ம் நல்விைனைய ஒழித்தல்
பிறர்விைனயாக ம் ெகாள்க.
௧௭௪-௭௫. க ங்கால் ெந ெவளி இ ம்சுடர் என்ன
ஒ ங்குடன் நில்லா உடம்பிைட உயிர்கள்
க ங்கால் ெந ெவளி இ ம் சுடர் என்ன-க ய காற்ைற ைடய ெந ய
ெவளியிட்த்திடப்ெபற்ற விளக்ெகன்

ம்ப

உடம்பிைட உயிர்கள்-உட ைட நின்ற
தீவிைனப் பயனாய

அழியினல்ல , ஒ ங்குடன் நில்லா
யிர்கள் அவ்

டம்ெபா

கூ

உடனில்லா;

ன்ப ம், யாக்ைக நிைலயாைம ம் இவர் பால் உ வ

கண் சாரணர் க ந்திய கட்கு இங்ஙனங் கூறினார் என்க. விளக்கிைன உவமித்தார்;
சுடெராழிதற்குாிய வளிேநர்ந்த வழி அச்சுடர் ஒழிதல்ேபால உலத்தற்குாிய விைன
ேநர்ந்தவழி உயிெராழித ம், சுடெராழிந்தவழி அச்சுடர் யாண் ச் ெசன் ற்றெதன
அறிதற்கியலாவா ேபால உயிெராழிந்த வழி அவ் யிர் யாண் ச் ெசன் ற்றெதன
அறிய
யாைம மாய இவ் ெவாப் ைம க தி என்க. அழிதல் ஒ தைலெயன்ப
லப்படக் க ங்கால் என ம் ெந ெவளி ெயன ம் அைட ெகா த்தார்.
௧௭௬. அறிவன் அறேவான் அறி வரம் இகந்ேதான்
அறிவான்-எல்லாவற்ைற ம் அறி ம் அறி ைடேயான், அறேவான்அறஞ்ெசய்தைலேய தன் ெதாழிலாக ைடேயான், அறி வரம் இகந்ேதான்-மக்கள்
அறிவின் எல்ைலையக் கடந் நின்ேறான்
மக்கள் தம் அறிவினால் அறியெவாண்ணாதவன் என்றப .
௧௭௭. ெசறிவன் சிேனந்திரன் சித்தன் பகவன்
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ெசறிவன்-எல்லா

யிர்கட்கும் இதனா ள்ளவன்; ச யாதவன் என் மாம்.

சிேனந்திரன் – எண்வைக விைனகைள ம் ெவன்ேறான்.
எண்வைக விைனகளாவன: ஞானாவரணீயம். தாிசனாவரணீயம், ேவதநீயம்,
ேமாகநீயம், ஆ

யம், நாமம், ேகாத்திரம், அந்தராயெமன இைவ.

சித்தன்-ெசயத் த வனவற்ைறச் ெசய்
க விேனான் என உைரப்பா
ளர்.
பகவன் –

க்கால

௧௭௮. த ம

த்ேதான்; கன்மங்கைளக்

ணர்ச்சி ைடேயான்.

தல்வன் தைலவன்

த மன் த ம தல்வன்-அறங்க

க்கு,

லமா ள்ேளான்; தைலவன்-எவ்வைகத்

ேதவர்க்கும் தைலவனா ள்ளான்; த மன்-தாேன அறமாயவன்:
௧௭௯. ெபா ளன் னிதன் ராணன் லவன்
ெபா ளன்-உண்ைமப் ெபா ளா ள்ளவன்; னிதன்-

ய்ைம ைடேயான்;

ராணன்-பைழைமயானவன்; லவன்-யாவர்க்கும் அறிவா ள்ேளான்;
௧௮0. சினவரன் ேதவன் சிவகதி நாயகன்
சினவரன்-சினத்ைதகி கீழ்ப்ப த்தினவன்;
என்ற சினத்ைத ெவன்ேறான் என்றப .
ேதவன்-ேதவர்க்ெகல்லாம்
தைலவனாேனான்;
சிவகதி ெயன்
சிந்திக்கற்பால .

தல்வனாய ேதவன்; சிவகதி நாயகன்.

ம் ெபயரால் சமணர்களா

ம் வழங்கப்பட்

ட் லகிற்குத்
ப்ப

௧௮௧. பரமன் குணவதன் பரத்தில் ஒளிேயான்
பரமன்-ேமலானவன்; குணவதன்-குணத்ைத ைடேயான்;
குணவதன் என்பதற்குக் குணவிரதன் எனப்ெபா ள் ேகாட
திக்குவிரதம், ேசதவிரதம், அநர்த்த தண்டவிரதம் என

ன்

மாம்.குணவிரதம் -

வைகப்ப ம்.

பரத்தில் ஒளிேயான்-ேமலாய உலகிற்கு விளக்க மா ள்ேளான்;
௧௮௨. தத் வன் சா வன் சாரணன் காரணன்
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தத் வன்-தத் வங்கைள ைடேயான்; சா வன்-அடங்கிேயான்; சாரணன்விசும்பியங்குேவான்; காரணன்-எல்லாவற்றிற்கு

தலா ள்ேளான்;

௧௮௩. சித்தன் ெபாியவன் ெசம்மல் திகழ்ஒளி
சித்தன் – எண்வைகச் சித்திகைள
எல்லாவற்றி

ண்டாக்கினவன்; ெபாியவன்-

ம் ெபாிேயான்; ெசம்மல்-தைலைமயிற் சிறந்ேதான்; திகழ் ஒளி-

விளங்கும் ஒளியா ள்ேளான்;
௧௮௪. இைறவன் குரவன் இயல்குணன் எம்ேகான்
இைறவன்-எல்லாவற்றி

ம் தங்குேவான்; குரவன்-ஆசிாியனாக ள்ேளான்;

இயல்குணன்-இயல்பாகேவ ேதான்றி்ன குணங்கைள ைடேயான்; எங்ேகான்-எங்கள்
தைலவன்.
௧௮௫. குைறவில் கேழான் குணப்ெப ங் ேகாமான் குைறவில் கேழான்நிைறந்த கீர்த்திைய ைடேயான்;
குணப்ெப ங்ேகாமான்-நற்குணங்கள் யா ம் நிைறந்த சிறந்த தைலவன்;
௧௮௬. சங்கரன் ஈசன் சயம் ச

கன்

சங்கரன்-நன்ைம ாிேவான்; ஈசன்-எவ்வைகச் ெசல்வங்கைள
சுயம் -தாேன ேதான்றினவன்; ச

ைடேயான்;

கன்-நான் கன்;

௧௮௭. அங்கம் பயந்ேதான் அ கன் அ ள் னி
அங்கம் பயந்ேதான்-அங்காகமத்ைத அ ளினவன்; அ கன்-ேபாற்றத்தக்கான்;
அ ள் னி-எல்லா யிாிடத் ம் அ ள் ெகாண்ெடா கும் னிவன்;
அங்காகமம் பன்னிரண் வைகயிைன ைடத் என ம். அைவ ஆசாராங்கம்.
சூத்திரகி தாங்கம்.

தானாங்கம், சமவாயாங்கம், வியாக்கியாப் பிர ஞப்த்யங்கம்,

ஞாத் கதாங்கம் உபாஸகாத்தியயனாங்கம், அந்தக் கி த தசாங்கம்,
அ த்தேராபபாதிக தசாங்கம், பிரச்சிநவியாகரணாங்கம், விபாக சூத்திராங்கம்,
தி
வாதாங்கம் என்பன ெவன ம் கூ வர்.
௧௮௮. பண்ணவன் எண்குணன் பாத்தில் பழம்ெபா ள்
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பண்ணவன்-கட ள்; எண்குணன்-எட் க் குணங்க

ைடேயான்; பாத்தில்

பழம்ெபா ள்-பகுத்தற்காிய பழம் ெபா ளா ள்ேளான்;
ஒட்டற்ற ெபான்ைன ெயாப்பான் என் மாம்.
௧௮௯. விண்ணவன் ேவத
விண்ணவன் –ேம

தல்வன் விளங்குஓளி

லகத் ள்ளான்; ேவத

தல்வன்-ஆகமம்

தலா ள்ளான்; விளங்கு ஒளி-அறியாைம என்

ன்றிற்கு

ம் இ ள் நீங்க விளங்கும்

ஒளியா ள்ளவன்;
௧௯0-௧. ஓதிய ேவதத் ஒளிஉறின் அல்ல
ேபாதார் பிறவிப் ெபாதிஅைற ேயார்எனச்
ஓதிய ேவதத் ஒளி றின் அல்ல ேபாதார் பிறவிப் ெபாதி அைறேயார் எனேமற்கூறிய ெபயர்கைள ைடய ஆகமத்தின்கண் விளங்கும் ஒளியாகிய
அ கேதவைனச் சார்ந்தாலல்ல பிறவியாகிய டப்ெபற்ற அைறயி ள்ளார்
ெவளிவாரார் என் சாரணர் தைலவன் கூற;
ெபாதியைறேயார் ஒளி றி னல்ல ேபாதார் என்க. பிறவிைய இ ளைறயாக ம்
அ கேதவைன அவ் வி ளைறயினின் ெவளி வ தற்குத் ைணயாய விளக்காக ங்
கூறினார். ஓதிய ஆகமமாகிய ஒளிையப் ெபற்றாலல்ல ேபாதாெரன்ற மாம்.
ெபாதியைற-சி

வார மின்றி

டப் ெபற்ற கீழ் அைற ”

க்கைரப் பட்ேடார்

ேபான் ளம் வ ந்தா ” என்றார் பிற ம்.
ஒ நாள் ஒ சிைறச் சாரணர் ேதான்ற ழ்ந்ேதார் வந்தகாரணம்
ெதாிந்ேதானாயி ம் வி மங் ெகாள்ளான் காணாய் ஊட் ம் ஒண்ணா
ஒளி றி னல்ல ேபாதார் என என்
க்க.

நில்லா

௧௯௨-௩. சாரணர் வாய்ெமாழி ேகட் த் தவ தல்
கா ந்தி ம்தன் ைகதைல ேமற்ெகாண்
சாரணர் வாய்ெமாழி ேகட் த் தவ தற் கா ந்தி ம் தன்ைக தைலேமற்
ெகாண் -தவத்திற்கு தல்வியாகிய க ந்திய க ம் சாரணர் அ ளிச்ெசய்த
ெபா ண் ெமாழிையக் ேகட் த் தம் ைககைளத் தைலயின்மீ
௧௮௪-௫. ஒ

ன்

ைவத் க் ெகாண் ;

அவித்ேதான் ஓதிய ஞானத்

தி ெமாழிக்கு அல்ல என் ெசவியகம் திறவா,
ஒ
ன் அவித்ேதான் ஓதிய ஞானத்தி ெமாழிக்கு அல்ல என் ெசவியகம்
திறவா-என் ைடய ெசவிகள் காமம் ெவகுளி மயக்கம் என் ம் ன்றைன ங்
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ெக த்ேதானாகிய அ கேதவன் அ ளிச் ெசய்த ேபரறி

த ம் அற ைரக்குத்

திறப்பினல்ல பிறிெதான்றற்குத் திறவா;
அவித்தல்-அடக்க மாம்.
௧௯௬-௭. காமைன ெவன்ேறான் ஆயிரத்
நாமம் அல்ல

நவிலா

எட்

என்நா,

காமைன ெவன்ேறான் ஆயிரத்ெதட் நாமம் அல்ல நவிலா என் நா – என
நாவான காமன் ெசயைல ெவன்ேறா ைடய ஆயிரத்ெதட் நாமங்கைளப்
பயில்வதல்ல

ேவெறா

நாமத்திைனக் கூறா ;

௧௯௮-௯. ஐவைர ெவன்ேறான் அ யிைண அல்ல
ைகவைரக் காணி

ம் காணா என்கண்,

ஐவைர ெவன்ேறான் அ இைண அல்ல ைகவைரக் காணி ம் காணா
என்கண்-என்கண்கள் ஐம் லன்கைள ம் ெவன்ேறா ைடய இரண் தி வ கைளக்
காண்பதல்ல மற்ைறக் கட ளர் அ கைளக் ைகயகத்ேத காணி
ஐவர் ெசற ன் வந்த திைணமயக்கம்.
௨00-௧. அ ள்அறம்
ெபா ள்இல் யாக்ைக

ம் காணா;

ண்ேடா ன் தி ெமய்க்கு அல்ல என்
மியில் ெபா ந்தா ,

அ ள் அறம் ண்ேடான் தி ெமய்க்கு அல்ல என் ெபா ள் இல் யாக்ைக
மியிற் ெபா ந்தா -என பயனில்லா இவ் டல் அ ைள ம் அறத்திைன ம்
ேமற்ெகாண்ேடா ைடய தி
டலத்திற்கல்ல பிறிெதான்றற்குப் மியிற்
ெபா ந்தா ;
அ ளறம் ண்ேடான் என்பதற்கு அ ளினால் அறம் ண்ேடான் என
மைம ம். மியிற் ெபா ந்தலாவ நிலத்
ழ்ந்திைறஞ்சுதல்.
௨0௨-௩. அ கர் அறவன் அறிேவாற்கு அல்ல என்
இ ைக ம் கூ

ஒ வழிக் குவியா,

அ கர் அறவன் அறிேவாற்கு அல்ல என் இ ைக ம் கூ ஒ வழிக் குவியா –
என் இ ைகக ம் அ கர்க்கு அறங்கூ ேவானாகிய அறிவன் ெபா ட் ச் ேசர்ந்
குவிதலல்ல

ஏைனத்ேதவர் ெபா ட் க் குவியா;

அ கர் – சமண இ

கள். குவிதல்-வணங்குதல்.
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௨0௪-௫. மலர்மிைச நடந்ேதான் மலர்அ அல்ல என்
தைலமிைச உச்சி தான்அணிப் ெபாறாஅ
மலர்மிைச நடந்த மலர் அ அல்ல என் தைலமிைச உச்சி தான்
அணிப்ெபாறாஅ -என தைலயி ச்சி ம் வின்மீ நடந்த தாமைரேபான்ற
அ கைள அணியப் ெபா க்குமல்ல

பிறிெதான்றைன ம் அணியப்ெபாறா ;

௨0௬-௭. இ திஇல் இன்பத் இைறெமாழிக்கு அல்ல
ம திர ஓதிஎன் மனம் ைட ெபயரா
இ தி இல் இன்பத்

இைற ெமாழிக்கு அல்ல

ம தர ஓதி என் மனம்

ைடெபயரா – என ள்ள ம்
விலா இன்பத்திைன ைடய இைறவன்
அ ளிச்ெசய்த ஆகமத்ைத உ ேவற் ஓதிப் ைடெபயர் தலல்ல பிறிெதா ெமாழிைய
ஓதிப் ைடெபயரா ;
ெமாழி-ஆகமம்; ஆகுெபயர். ம தர ஓ தல்-மீட் ம் மீட் ம் ஓ தல்.
௨0௮-௧௩. என்றவன் இைசெமாழி ஏத்தக் ேகட் அதற்கு
ஒன்றிய மாதவர் உயர்மிைச ஓங்கி
நிவந் ஆங்கு ஒ
ழம் நீள்நிலம் நீங்கிப்
பவம்த பாசம் க ந்தி ெக ெகன்
அந்தரம் ஆறாப் படர்ேவார்த் ெதா
பந்தம் அ ெகனப் பணிந்தனர் ேபாந் ,
என்

அவன் இைசெமாழி ஏத்தக் ேகட் -என்

கூறி அவ் வ கேதவன

கழ்

ெமாழிகைளப் ேபாற்றல் ேகட் , அதற்கு ஒன்றிய மாதவர்-அக்கூற் க்கு உளம்
ஒ ப்பட்ட சாரணர், உயர்மிைச ஓங்கி நிவந் ஆங்கு ஒ
ழம் நீணிலம் நீங்கிசிலாவட்டத்தினின் ம் எ ந் நிலத்ைத விட் நீங்கி அந்நிலத்தி ம் ஒ
ழம்
உயர்ந்

நின் , பவந்த

பாசம் க ந்தி ெக ெகன் -பிறப்பிைனத் த ம் பாசம்

க ந்திக்கும் ெக வதாகெவன்
விசும்பின் வழிேய ெசல்

கூறி, அந்தரம் ஆ ஆப் படர்ேவார்த் ெதா

ம் அச் சாரணைரத் ெதா

ேபாந் -பாசம் ஒழிகெவன்
க ந்தி ெக க என்ற

, பந்தம் அ ெகனப் பணிந்தனர்

வணங்கி வந் ;
க ந்திக்குக் ெக க என்றவா . படர்ேவார்,

விைனப்ெபயர். பணிந்தனர், ற்ெறச்சம்.
௨௧௪-௮. கார்அணி

-

ம்ெபாழில் காவிாிப் ேபர்யாற்
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நீர்அணி மாடத் ெந ந் ைற ேபாகி
மாத ம் கணவ ம் மாதவத் தாட்
ம்
தீ தீர் நியமத் ெதன்கைர எய்திப்
ேபா சூழ் கிடக்ைகஓர் ம்ெபாழில் இ ந் ழி
கார் அணி

ம்ெபாழிற் காவிாிப் ேபர் யாற் - கிைலயணிந்த மலர் நிைறந்த

ேசாைலகைள ைடய காவிாியாகிய ெபாிய யாற்றின், நீர் அணி மாடத்

ெந ந் ைற

ேபாகி-ெந ந் ைறையப் பள்ளிேயாடத்தாேன ேபாந் , மாத ம் கணவ ம்
மாதவத்தாட்
ம் தீ தீர் நியமத் ெதன்கைர எய்தி-கண்ணகி ம் அவள் கணவன்
ேகாவல ம் க ந்திய க ம் குற்றம் தீர்ந்த ேகாயிைல ைடய ெதன்கைரைய
அைடந் , ேபா சூழ் கிடக்ைக ஓர்
ஒ

ம்ெபாழில் இ ந் ழி-மலர் சூழ்ந்

ெபா
ெபற்ற ேசாைலக்கண் ெசன்றி ந்த ெபா
;
நீரணிமாடம்-பள்ளிேயாடம். மாத ங் கணவ ம் மாதவத்தாட்

கிடக்கினற
ம் ேபாகி என்க.

௨௧௯-௨உ0. வம்பப் பரத்ைத வ ெமாழி யாளெனா
ெகாங்குஅலர் ம்ெபாழில் கு கினர் ெசன்ேறார்
வம்பப் பரத்ைத வ ெமாழியாளெனா - திய பரத்ைதத் தன்ைம
ைடயாெளா த்தி ம் பயனில ெசால் ம் விடெனா வ ம், ெகாங்கலர்
கு கினர் ெசன்ேறார்-மணம் பரந்த ெபா விைன ைடய ேசாைலக்கண்

ம்ெபாழில்

அ

கினராய்ச் ெசன்றனர்;
வம் ைம. வம்பப் பரத்ைத என்பதற்குத் தன் மனெவ ச்சியால் ேதான்றினப
ெசால் த் திாி ம் பரத்ைத என்ன மாம். வ ெமாழியாளன்-விடன். ெசன்ேறார்விைனப்ெபயர்.
௨௨௧-௨. காம

ம் ேதவி ம் ேபா

ம் ஈங்குஇவர்

ஆர்எனக் ேகட் ஈங்கு அறிகுவம் என்ேற,
காம

ம் ேதவி ம் ேபா

ம் ஈங்கிவர்-இவ்விடத் க் காம

ேதவி மாகக் காணப்ப கின்ற இவர், ஆெரனக்ேகட்
யாெரன்

ேகட்

இப்ெபா

அறிேவாம் என்

ேபா ம். ஒப்பில்ேபா . இனி, இப்ேபா
ெபா ள் கூற மைம ம்.

ஈங்கு அறிகுவம் என்ேற-

ெசால் ;

ம் என்பதைன உவம

௨௨௩-௪. ேநாற் உணல் யாக்ைக ெநாசிதவத் தீர்உடன்
ஆற் வழிப் பட்ேடார் ஆர்என வினவ,

ம் அவன்

பாக்கிப்
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ேநாற் ணல் யாக்ைக ெநாசி தவத்தீர்-விரதத்திைன ேமற்ெகாண்

பட் னி

கிடந் ண் தலான் இைளத்த யாக்ைகயிைன ம் ண்ணிய தவத்திைன
ைடயீர்,
உடன் ஆற் வழிப்பட்ேடார் ஆெரன வினவ- ம்ெமா வழிவந்த இவர் யாெரன்
வினவ;
ெநாசி- ண்ைம: ெநாசி யாக்ைக ெயன மாம். ஆற் வழிப்பட்ேடார்-வழியிற்
கூ வந்ேதார். ேநாற் ணல் - பட் னி கிடந் ண்ணல்.
௨௨௪-௬ என்
மக்கள் காணீர் மானிட யாக்ைகயர்
பக்கம் நீங்குமின் பாி லம் பினர்என,
என் மக்கள் காணீர் மானிட யாக்ைகயர்-இவர் என்
கூறிய காம

ைடய மக்களாவார். நீர்

ம் ேதவி மல்லர், மானிடயாக்ைக ைடயார் கா

ம்; பக்கம் நீங்குமின்

பாி லம்பினர் என – வழிச்ெசலவின் வ த்தத்தினால் மிக ம் வ ந்தினர் அவாிைடச்
ெசல்லாேத விலகிச் ெசல் மின் என் ைரக்க;
பாி-மிகுதி. பாி லம்பினர் என்பதற்குச் ெசலவினால் வ ந்தினர் எனக்
கூற மாம். பாி-ெசல .
௨௨௭-௮. உடன்வயிற் ேறார்க்கள் ஒ ங்குடன் வாழ்க்ைக
கடவ ம் உண்ேடா ? கற்றறிந் தீர்எனத்,
உடன் வயிற்ேறார்கள் ஒ ங்குடன் வாழ்க்ைக கடவ

ண்ேடா கற்றறிந்தீர் என

– ல்கைளக் கற் அவற்றின் பயைன ணர்ந்த ெபாியீர்; ஒ வயிற்றிற் பிறந்ேதார்
கணவ ம் மைனவி மாய்க் கூ வாழ்க்ைக நடாத்தல் என்ப நீர் கற்ற ல்களிற்
கூறப்ப த

ண்ேடா எனக் ேகட்ப; கற்றறிந்தீர் என்ற

இகழ்ச்சி ேதாற்றி நின்ற .

௨௨௯-௪0. தீெமாழி ேகட் ச் ெசவியகம் ைதத் க்
காதலன்

ன்னர்க் கண்ணகி ந ங்க,

எள் நர் ேபா ம்இவர் என் ங் ேகாைதைய
ள்உைடக் காட் ன்
நாி ஆெகனக்
க ந்தி இட்ட தவம்த சாபம்
கட் ய ஆத ன், பட்டைத அறியார்
கு நாி ெந ங்குரல் கூவிளி ேகட்
ந மலர்க் ேகாைத ம் நம்பி ம் ந ங்கி,
ெநறியின் நீங்கிேயார் நீர்அல கூறி ம்
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அறியா ைமஎன் அறியல் ேவண் ம்
ெசய்தவத் தீர் ம் தி
ன் பிைழத்ேதார்க்கு
உய்திக் காலம் உைரயீ ேராஎன,
தீ ெமாழி ேகட் ச் ெசவியகம் ைதத் க் காதலன் ன்னர்க் கண்ணகி ந ங்கஇன்னணம் இவாிகழ்ந்த ெகா ெமாழியிைனக் ேகட் இ ெசவிகைள ம் ெபாத்தித்
தன் கணவன்

ன்னர்க் கண்ணகி ந ங்கி நிற்ப, எள்

நர் ேபா

ம் இவர் என்

ங்ேகாைதைய – என

ங்ேகாைத ேபால்வாைள இவர் இகழ்ந்தனர் ஆயினார்,

ள்

நாி ஆெகன-ஆகலான்,

ைடக் காட் ன்

இவர் நாியாகெவன்

உள்ளத்

ட்கள் நிைறந்த காட் ன்கண்

எண்ணி, க ந்தி இட்ட தவந்த

க ந்திய களிட்ட தவத்தினான் விைளந்த சாபம், கட் ய

ஆத

சாபம்ன்-இவைரப்

ண்டதாகலான், பட்டைத அறியார் கு நாி ெந ங்குரற் கூவிளி ேகட் ந மலர்க்
ேகாைத ம் நம்பி ம் ந ங்கி-ந விய மலரணிந்த கண்ணகி ம் ேகாவல ம்
விைளந்ததைன அறியாராய்க் குறிய நாியின ெந ய குரலாகக் கூ ம் விளிையக்
ேகட் ந ங்கி, ெநறியின் நீங்கிேயார் நீரல கூறி ம் அறியாைம என் அறிதல்
ேவண் ம்-நல்ெலா க்க ெநறியினின் ம் விலகிய அறிவிலார் நீர்ைம
அல்லாதனவற்ைறச் ெசால்
ம் அஃதறியாைமயாற் கூறியதாகும் எனப் ெபாிேயார்
உணர்தல் ேவண் ம்; ெசய்தவத்தீர் ம் தி
ன் பிைழத்ேதார்க்கு உய்திக்காலம்
உைரயீேரா என-ெசய்த தவத்திைன ைடயீர். உம் ைடய தி
ன் தவ ெசய்த
இவர்க்கு உய்த

ைடத்தாங் காலத்ைத ெமாழிந்த

ர் என்

கூற;

ேபா ம்; ஒப்பில் ேபா . ந ங்குதல் தம் ெபா ட்டால் விைளந்தைமயான் என்க.
பரத்ைத ம் விட ம் கண்ணகி ேகாவலன் இவ்வி வைர ேம இகழ்ந்தனராக ம்.
“எள் நர் ேபா மிவ ெரன் ங்ேகாைதைய” எனக் கண்ணகிையேய இகழ்ந்ததாகக்
க ந்திய கள் கூறிய ஆண்மக்கைள இழித் க் கூறி ம் ெபண்மக்கைள இகழ்தல்
தகா

என்

ம் உலக வழக்குப்பற்றிப் ேபா

யாெகன’ உள்ளத்ேத நிைனந்

ம். பட்டைத அறியார் ஆயினார் ‘

நாி

சபித்த ன், பின்னர் அறிந்த ெதவ்வாெறனின்? அவர்

கண் ன் நாியாயினவா ற்றா ம் ெபால்லாங்கு கூறினைமயா ம், அவ்விடத்ேத
இவரல்ல ேவ சாபமிட வல்லாாில்ைல யாகலா ம் இச் சாபம் இவராேன
விைளந்தெதனக் கண்டனர் என்க. அறியல் ேவண் ம் என்ற அவ ட்ேகாள்;
உைடயீேரா ெவன்ற க ந்திைய ேநாக்கிக் கூறிய . இதனாேன கண்ணகி ம்
ேகாவல ம் பிைழத்ேதார்ப் ெபா க்கும் ெப ைமயிைன ைடயார் என்ப ம், பிறர்
இன்னல் கண் ெபாறார் என்ப ம் அறியக் கிடக்கின்றன.
௨௪௧-௫. அறியா ைமயின்இன் இழிபிறப் உற்ேறார்
உைற ர் ெநாச்சி ஒ
ைட ஒ ங்கிப்
பன்னி மதியம் படர்ேநாய் உழந்தபின்
ன்ைன உ வம் ெப கஈங்கு இவர்எனச்
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சாபவிைட ெசய் ,
அறியாைமயின் இன்
இன்

இழி பிறப் உற்ேறார்-தம

இழி பிறவி உற்ற இவர்கள், உைற ர் ெநாச்சி ஒ

மதிற் றமாகிய காவற் காட் ற் றிாிந் , பன்னி
பன்னிரண்

திங்கள் நிைனந்

வ ந்தத் தக்க

அறியாைம காரணமாக
ைட ஒ ங்கி-உைற ர்

மதியம் படர் ேநாய் உழந்தபின்ன்பத்தினான் வ ந்திய பின்னர்,

ன்ைன உ வம் ெப க ஈங்கு இவர் எனச் சாபவிைட ெசய்

–

ன்ைன

வ வத்திைன இவர் ெப வாராக என் சாபவிைட ெசய் ;
ெந ங்காலம் தவஞ்ெசய் ெபற்ற மக்கட் பிறப்ைப ஒ ெமாழியான் இழந்தனர்
என்ப ேதான்ற இழிபிறப் உற்ேறார் என்றார். இதனாேன யா காவா ராயி ம் நா
காத்தல் இன்றியைமயாத என்ப ெபறப்ப ம்.
௨௪௫-௮. தவப்ெப ஞ் சிறப்பின்
கா ந்தி ஐைய ம் ேதவி ம் கணவ ம்
றம்ெசவி வாரணம் ஞ்சமம்
க்கிய
றஞ்சிைற வாரணம் க்கனர் ாிந் என்.
தவப் ெப ஞ் சிறப்பிற் கா ந்திையைய ம் ேதவி ம் கணவ

ம்-தவத்தாேன

மிக்க சிறப்பிைன ைடய க ந்தி ய க ம் கண்ணகி ம் ேகாவல ம், றம் ெசவி
வாரமம் ன் சமம்
க்கிய- றம்ேபா ஞ் ெசவியிைன ைடய யாைனைய ன்னர்ச்
சமாிடத் க் ெக த்த, றஞ்சிைற வாரணம் க்கனர் ாிந்ெதன்- றத்ேத
சிறகிைன ைடய ேகாழி என் ம் நகாின் கண் வி ம்பிப் க்கார் என்க.
ற்காலத் ஒ ேகாழி யாைனையப் ேபார் ெதாைலத்தலான் அவ்விடத் ச்
ெசய்த நகர்க்குக் ேகாழி என்ப ெபயராயிற் . அந்நகர் கா ம்ெபா
சிைற ம்
க த் மாக ஆக்கியவதனால் றஞ்சிைற வாரணம் எனப்பட்ட என்பர் அ ம்பத ைர
யாசிாியர். றஞ்சிைற வாரணம்- றத்ேத இறகிைன ைடய ேகாழி. றத்ேத
ேசாிகைள ைடய ேகாழி ர் எனப் ெபா
ைரப்பார் அ யார்க்குநல்லார்.
ெசன்ேறார் அறிகுவெமன் வினவ லம்பினெரன கடவ
ண்ேடா எனக்
ேகட் ப் ைதத் ந ங்க
நாியாெகன அறியார் ேகட் ந ங்கி உைரயீேராெவன
ஒ ங்கி உழந்தபின் ெப க எனச் ெசய்
ாிந்
க்கனர் என்க.
இ

நிைலமண் ல வாசிாியப்பா

நா காண் காைத

ற்றிற் .

----------------------கட் ைர
உைட ேவந்தர்

வ

ள்

ம்
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ெதா விளங்கு தடக்ைகச் ேசாழர்க்குலத் உதித்ேதார்
அற ம் மற ம் ஆற்ற ம் அவர்தம்
பழவிறல்
ர்ப் பண் ேமம் ப த ம்
விழ ம சிறப் ம் விண்ணவர் வர ம்
ஒ யா இன்பத் அவர்உைற நாட் க்
கு
ம் கூழின் ெப க்க ம் அவர்தம்
ெதய்வக் காவிாித் தீ தீர் சிறப் ம்
ெபாய்யா வானம்
ப் னல் ெபாழித ம்
அரங்கும் ஆட ம் க்கும் வாி ம்
பரந் இைச எய்திய பாரதி வி த்தி ம்
திைணநிைல வாி ம் இைணநிைல வாி ம்
அைண றக் கிடந்த யாழின் ெதாகுதி ம்
ஈர்ஏழ் சேகாட ம் இடநிைலப் பாைல ம்
தாரத் ஆக்க ம் தான்ெதாி பண் ம்
ஊரகத் ேத ம் ஒளி ைடப் பாணி ம்
என் இைவ அைனத் ம் பிறெபா ள் ைவப்ேபா
ஒன்றித் ேதான் ம் தனிக்ேகாள் நிைலைம ம்
ஒ பாிசா ேநாக்கிக் கிடந்த
கார்க் காண்டம் ற்றிற் .
ைட ேவந்தர்
என்

ம்

வ ள்

வ ள்

ம், ெதா

ம்-

ைட யரசராகிய ேசாழர் பாண் யர் ேசரர்

விளங்கு தடக்ைகச் ேசாழர் குலத்

உதித்ேதார்- ரவைள

விளங்கும் ெபாிய ைகைய ைடய ேசாழர் குலத் ப் பிறந்ேதா ைடய,
அற ம்............என்றிைவ அைனத் ம், பிற ெபா ள் ைவப்ேபா ஒன்றித் ேதான் ம்
தனிக்ேகாள் நிைலைம ம்-ஈண் ச் ெசால்லாத பிற ெபா ள்களின் கிடக்ைகேயா
ெபா ந்தித் ேதான் ம் ஒப்பற்ற
கிடந்த கார்க் காண்டம்
ற்றிய .

ற்றிற்

ைறைமயின் நிைலேப ம், ஒ
–ஒ

பாிசா ேநாக்கிக்

ப யாக ேநாக்கிக் கிடந்த காண்டம்

அ கள் இக் காண்டத் க் கூறிய ெபா ள்கள் இன்னின்ன ெவன இதன்கட்
குறிப்பி கின்றார். அவற் ள்.
அறன் – அறேனாம்பைட (௫:௧௭௬)
மறன் – இமயத் ப்

ெபாறித்த

(௫:௬௭-௮)

ஆற்றல் – அமராபதி காத்த . (௬.௧௪)
ர்ப் பண் ேமம்ப தல்-ஒ க்கங்
கூறாைம (௧: ௧௮)
விழ ம சிறப் -இந்திர விழ (௫.)
விண்ணவர் வர . (௬: ௭௨-௩)
கு -உழவிைட விைளப்ேபார். (௧0: ௧௫0)
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௪)

கூழின் ெப க்கம்-ெசந்ெநற் காய்த்தைலயில் கூட் ன் ெநற் ெசாாிதல் (௧0 : ௧௨௩காவிாிச்சிறப் “காியவன் ைகயி

ம்............ஒ க்கும்” (௧0:௧0௨-௬.)

ெபாய்யா வானம்
அரங்கும் ஆட ம்

ப் னல் ெபாழிதல் –மைழக்க
க்கும் (௩)

யிர்த்தல். (௧0:௧௪௩)

வாி – கண்கூ வாி

த ய எட் வாி ம். (அ:௭௪-௧0௮.)

பாரதி வி த்தி – பதிேனாராடல். (௬: ௩௯-௬௩.)
திைணநிைலவாி. (எ: ௧௭-௨௩)
இைணநிைலவாி (௭)
யாழின் ெறாகுதி- “சித்திரப்படம்”
‘உைழ தற் ைகக்கிைள’

தல் “பட்டைட” ஈறாக ள்ளன (௭:௧.)

தலாயின மாம். (அ: ௩௨)

ஈேரழ் ேசாகடம் – “ஈேரழ் ெதா த்த ெசம் ைறக் ேகள்வி”(௩:௭0)
இடநிைலப் பாைல – “ேகா
தாரத் தாக்கம். (௮: ௩௮)

விளாிேமற் ெசம்பாைல” தலாயின (௩: ௮௮)

தான்ெறாி பண் – அகநிைல ம தம் தலாயின. (௮: ௩௯-௪0)
ஊரகத் ஏர்-ஊாின் வண்ணம். (௫)
ஒளி ைடப் பாணி – “ெவங்கட் ெடாைலச்சிய வி ந்திற் பாணி”

தலாயின.

(க0:௧௩௧.)
ெவண்பா ைர
காைல அ ம்பி மல ம் கதிரவ ம்
மாைல மதிய ம்ேபால் வாழியேரா - ேவைல
அகழால் அைமந்த அவனிக்கு மாைலப்
கழால் அைமந்த கார்.
காைல அ ம்பி மல ம் கதிரவ

ம்-காைலயில் உதித்

ஒளி விாி ம் பாிதி ம்,

மாைல மதிய ம் ேபால்-மாைலயில் உதிக்கும் வள மியல் ைடய திங்க

ம் ேபால,

வாழியேரா-வாழ்வதாக; ேவைல அகழால் அைமந்த அவனிக்கு-கடலாகிய அகேழா
அைமந்த வனிக்கு, மாைலப் கழால் அைமந்த கார்-மாைல ெயனப்ப ம் கேழா
ெபா ந்திய காவிாிப் ம்பட் னம்.
ஆல்-ஒ . கார் வாழியேரா என்க.
கார்க் காண்டம்
-----------------------

ற்றிற்

