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உள்ளடக்கம் 

அகநா  : மணிமிைட பவளம் (121 - 300) 
    1. பதிப் ைர 
    2. ல ம் உைர ம் 
    3. பாட்  தற்குறிப்  அகரவாிைச 
    4. ஆசிாியர் ெபயர் அகரவாிைச 
     -------  
 
    அகநா  : மணிமிைட பவளம் 
 
    பதிப் ைர 
    அகத்ேத நிக ம் இன்பம் 'அகப்ெபா ள்' எனப்ப ம். அகப்ெபா ள் ல்கள் தமிழில் 
பல உள்ளன. ஆயி ம்,  'அகம்' என்ேற ெபயரைமந்த பைழய இலக்கிய ல் 
இப்ேபா  ஒன்ேற உள்ள . அ  தான் 'அகநா ' என்ப . 
 
    கைடச் சங்க காலத்தில் எட் த்ெதாைக ல்க ள் அகநா ம் ஒன் . நா  
அகவற் பாட் க்களால் ஆன ; லவர் பலரால் இயற்றப்பட் ,  ம ைர 
உப் ாிகு கிழார் மகனார் உ த்திரசன்மரால் ெதாகுக்கப்பட்ட . 
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    அகநா  ன்  பகுதிகளாக உள்ள . தல் ற்றி ப  பாட் க்கள் 
'களிற்றியாைன நிைர' எனப்ப ம். அ த்த ற்ெறண்ப  பாட் க்கள் 
'மணிமிைடபவளம்' எனப்ப ம். கைடசி  பாட் க்கள் 'நித்திலக்ேகாைவ' 
எனப்ப ம். 
 
    இந் க்குப் பைழய உைர ஒன்  உண் . அ ,  தல் 90 பாட் கட்கு மட் ம் 
குறிப் ைரயாக இ க்கின்ற . அ த்த 70 பாட் கட்கு அகநா ற்றின் தற் 
பதிப்பாசிாியரான தி . ேவ. இராசேகாபாலாசாாியார் உைர எ தியி க்கிறார். 
ஆதலால் ல் ைமக்கும் ஒேர வைகயாகத் ெதள்ளிய உைரெயான்  எ தி 
ெவளிவரேவண் ய இன்றியைமயாைம இந் க்கு ெந ங்காலமாக இ ந்  வந்த . 
 
    அக்குைறயிைன நீக்கும்ெபா ட் ,  தஞ்ைச நாவலர்,  தி . ந. . ேவங்கடசாமி 
நாட்டாரவர்க ம்,  கரந்ைதக்கவியரசு,  ஆர் ேவங்கடாசலம் பிள்ைளயவர்க ம் 
ேசர்ந்  இப்ேபா  இந் ல் ைமக்கும் உைர ெய தியி க்கின்றனர். 
 
    ெசய் ட்கைளப் பதம் பிாித் ,  த ல் ெதளிவாகத் தைலப் க் ெகா த் ப் பின்  
ெபா ள் ெசல் ம் ெநறிக்கு ஏற்ப ைறப்ப த்திப் பத ைர கண் ,  அதன்ேமல் 

ம் விளக்க ைர ம் எ தி,  உள் ைற லப்ப த்தி,  ேமற்ேகாள் இடங்கைள 
விளக்கி,  உாிய அ க் குறிப் க்க டன் இவ் ைர ெதளிந்  ெசல்கின்ற . 
 
    தற்கண் 'களிற்றியாைன நிைர' என் ம் தற்பகுதி ஒ  தனிப் த்தகமாக 
ெவளியிடப்ெபற்ற . இப்ேபா ,  இரண்டாம் பகுதியாகிய 'மணிமிைட பவள ம்' ஒ  
தனிப் த்தகமாக ெவளியிடப் ெப கின்ற  இ தியிற் பாட்  தற் குறிப் ம்,  
ஆசிாியர் ெபயர் வாிைச ம் ெகா க்கப்பட் க்கின்றன. அகநா  ப் 

த்தகமாக ெவளிவ ம்ேபா  ல் வரலா ,  உைர வரலா ,  அ ம்ெபா ட் குறிப்  
த ய பிற குறிப் க்க ம் ேசர்க்கப்ெப ம். 

 
    . காசிவிசுவநாதன். 
     ------- -  
   



     
 

4

அகநா  ல ம் உைர ம் 
இரண்டாவ  பாகம் - மணிமிைட பவளம் 

 
    121. பாைல 
    [ேதாழியால் தைலமகைள உடன்வ ெமனக் ேகட்ட தைலமகன் ெநஞ்சிற்குச் 
ெசால் ய .] 
 
        1நாம்நைக ைடயம் ெநஞ்ேச க ந்ெதறல் 
        ேவனில் நீ ய வா யர் வழிநாள் 
        வ ைம கூாிய மண்ணீர்ச் சி குளத் 
        ெதா குழி ம ங்கில் வ்வாக் கலங்கல் 
        கன் ைட மடப்பி க் கயந்தைல மண்ணிச்        5 
        ேச ெகாண் டா ய ேவ ப  வயக்களி  
        ெசங்ேகால் வா ணர் தயங்கத் தீண் ச் 
        ெசாாி றம் உாிஞிய ெநறியயல் மராஅத்  
        அல்கு  வாிநிழல் அைசஇ நம்ெமா  
        தான்வ ம் என்ப தடெமன் ேதாளி        10 
        2உ கண் மழவர் உ ள்கீண் ட்ட 
        ஆ ெசல் மாக்கள் ேசா ெபாதி ெவண்குைடக் 
        3கைனவிைசக் க வளி ெய த்த ன் ைணெசத்  
        ெவ ேள  பயி ம் ஆங்கண் 
        க க சுவின் கானத் தாேன.        15 
               - ம ைர ம தனிள நாகனார். 
        -------  
        (பாடம்) 1. நாள்நைக.  -  
        2. உ  கணமழவர். உ கைன மழவர். ம கைண மழவர். உள் கீண் ட்ட. 
        3. கைண விைசக் க வளி 
          -------  
 
    (ெசால் ெபா ள்.) 1. ெநஞ்ேச - ,  
 
    11 - 5. உ கண் மழவர் உ ள் கீண் ட்ட -  வழிச் ெசல்வார்க்குத் ன்பத்ைதச் 
ெசய் ம் மழவர  சாகா  கிழித் ச் ெசன்ற சுவடாகிய,  ஆ ெசல் மாக்கள் - 
ெநறியிேல ெசல் ம் சாத்தர ,  ேசா  ெபாதி ெவண்குைட – ேசா  ெபாதிந்த 
ெவள்ளிய பைன ஓைலயாலாய குைடயிைன,  கைனவிைச க வளி எ த்த ன் - மிக்க 
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விைசயிைன ைடய சூறாவளி க்க ன் எ ந்த ஒ யிைன,  ைண ெசத்  - தன  
பிைணயின  குரெலன எண்ணி,  ெவ ள் ஏ  - அஞ்சிய மாேன ,  பயி ம் ஆங்கண் - 
அப்பிைணைய அைழத்தி ம் இடங்கைள ைடய,  க க சுவின் கானத்தான் - காிய 

கத்திைன ைடய சுக்கைள ைடய காட் ன் கண்ேண; 
 
    1 - 10. க ெதறல் ேவனில் நீ ய வான் உயர் வழி - மிக்க காய்தைல ைடய ேகாைட 
நீண்ட மிக உயர்ந்த ெநறியில்,  நாள் வ ைம கூாிய - நா ம் தன் வ ைம மிக,  
மண்நீர்ச் சி குளத்ெதா குழி ம ங்கில் - குளிக்கும் நீராகிய சி  குளத்தில் 
ேதாண்டப்ெபற்ற குழியின் கண்,  வ்வாக் கலங்கல் - உண்ணற் காகாத கலங்கிய 
நீரால்,  கன்  உைட மடப்பி க் கயந்தைல மண்ணி - கன்றிைன ைடய இளைம 
வாய்ந்த பி யின் ெமல் ய தைலைய த ற் க வி,  ேச ெகாண்  ஆ ய ேவ ப  
வயக் களி  - பின் எஞ்சிய ேசற்றிைனக்ெகாண்  அைளந்  ெகாண்ட நிறம் ேவ  
பட்ட வ ய ஆண்யாைன; ெசங் ேகால் வால்இணர் தயங்கத் தீண்  - சிவந்த 
காம்பிைன ைடய ெவள்ளிய ெகாத் க்கள் அைசயத் தன  திக்ைகயால் பற்றி,  
ெசாாி றம் உாிஞிய - தின  ெபா ந்திய தன் கிைன உராய்ந்  ெகாண்டதாய,  
ெநறி அயல் மராஅத்  - வழியின் பக்கத்தி ள்ள ெவண்கடம்பின்,  அல்கு  வாி நிழல் 
அைசஇ - சு ங்கிய வாி வாியாக ள்ள நிழ ேல தங்கி,  நம்ெமா  தடெமன் ேதாளி 
வ ம் என்ப  - நம் டன் ெபாிய ெமன்ைம வாய்ந்த ேதாைள ைடய தைலவி வ ம் 
என்பர்,  நாம் நைக ைடயம் - ஆக ன் நாம் நைக ைடேயமாயிரா நின்ேறம். 
 
    ( ) ெநஞ்ேச! சுவின் கானத்தான்,  தடெமன்ேதாளி வாி நிழலைசஇ நம்ெமா  
வ ெமன்ப; நாம் நைக ைடயம். 
 
    (விளக்க உைர) 'நாள் நைக' ெயன்ப  பாடமாயின் நா ம் நைக ைடேயம் என்க. 
வா யர் வழ்நாள் என் ெகாண்  ேமகம் கால் ழ்த் ப் ெபய்யா  உயர்ந்த 
பிற்காலத்  என் ைரத்த மாம். மண் நீர் - க ம் நீர்; மண் கலந்த நீ மாம். ேவ  
ப  களி  - ேச  காய்ந்திடத் தன் டல் ெவண்ணிறம் ஆயினைமயின் ேவ ப  
களிெறன்றார். தான் வ  ெமன்ப - தான் அைச. உ  கண மழவர் - ச்ைச என்ப  
பாடமாயின்,  மிக்க கூட்டமாகிய மழவர் என்க. கைணவிைச - பிேல ெயன் ம் 
பாடத்திற்கு அம்  ேபா ம் விைச என்க. 
 
    (உள் ைற) களி  வ்வாக் கலங்கலால் தற்கண் பி யில் தைலைய மண்ணிப் 
பின்  ேசற்றிைனக் ெகாண்  தான் ஆ ய தைலவையத் தைலயளி ெசய்வன் 
என்றவாறாம். 
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    (ேமற்ேகாள்) 1'கரணத்தினைமந் ' என் ஞ் சூத்திரத்த,  உடன் ேசறல் ெசய்ைகெயா 
டன்ன பிற ம்,  மடம்பட வந்த ேதாழக் கண் ம்' என் ம் பகுதியில்,  தைலவன் தன் 
ெநஞ்சிற்குக் கூறியதற்கு இச் ெசய் ைளக் காட் னர்,  நச்சினார்கினியர். 
 
    2'எள்ளல் இளைம' என் ம் சூத்திரத் ,  'நாள்நைக ைடயம் ெநஞ்ேச நம்ெமா ,  
தான் வ ெமன்ப தடெமன்ேதாளி' என்ப  பிறர் மடம் ெபா ளாக நைக ேதான்றிய  
என்றனர்,  ேபராசிாியர். 
         -------  
        1. ெதால். கற் .5. 
        2. ெதால். ெமய்ப்பா . 4. 
         -------  
 
    122. குறிஞ்சி 
    [தைலமகன் சிைறப் றத்தானாகத் ேதாழிக்குச் ெசால் வாளாய்த் தைலமகள் 
ெசாற்ற . ேதாழி ெசால்ெல ப்பத் தைலமகள் ெசால் ய உமாம்.] 
 
        3இ ம்பிழி மகாஅர்இவ் அ ங்கல் ர் 
        விழவின் றாயி ந் ஞ்சா தாகும் 
        மல்லல் ஆவணம் ம குடன் ம யின் 
        வல் ைரக் க ஞ்ெசால் அன்ைன ஞ்சாள் 
        பிணிேகாள் அ ஞ்சிைற அன்ைன ஞ்சின்        5 
        ஞ்சாக் கண்ணர் காவலர் க குவர் 
        இலங்குேவல் இைளயர் ஞ்சின் ைவெயயிற்  
        வலஞ்சுாித் ேதாைக ஞாளி 4மகி ம் 
        அரவவாய் ஞம  5மகிழா  ம யின் 
        பக  6உறழ நில க்கான்  விசும்பின்        10 
        அகல்வாய் மண் லம் நின்றவிாி ம்ேம 
        திங்கள் கல்ேசர்  கைனயி ள் ம யின் 
        இல்எ  வல்சி வல்லாய்க் கூைக 
        க வழங் கியாமத் தழிதகக் குழ ம் 
        வைளக்கட் ேசவல் வாளா  ம யின்        15 
        மைனச்ெசறி ேகாழி மாண்குரல் இயம் ம் 
        எல்லாம் ம ந்த காைல ெயா நாள் 
        நில்லா ெநஞ்சத் தவர்வா ரலேர,  அதனால் 
        அாிெபய் ட் ல் ஆர்ப்பப் பாிசிறந்  
        ஆதி ேபாகிய பாய்பாி நன்மான்  20 
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        ெநாச்சி ேவ த் தித்தன் உறந்ைதக் 
        கல் திர் றங்காட் டன்ன 
        பல் ட் ன்றால் ேதாழிநங் களேவ. 
               - பரணர். 
        -------  
        (பாடம்) 3. இ ம்பிழி மகா அாிவ்.        4. ம ம். 
        5. குைரயா .                              6. உறழ்நிலாக் கான் . 
         -------  
 
    (ெசா - ள்.) 23. ேதாழி - ,  
 
    1 - 18. மாாி இ ம்பிழி இவ் அ ங்கல் ர் - மைழைய ஒத்த மிக்க கள்ளிைன ம் 
ஆரவாரத்திைன ைடய இந்த திய ஊரான ,  விழ  இன்  ஆயி ம் - விழா 
இல்ைலயாயி ம்,  ஞ்சா  ஆகும் - யிலப் ெபறாதாகும்,  மல்லல் ஆவணம் ம கு 
உடன் ம யின் - வளஞ் சான்ற கைடத் ெத ம் ஏைனய ெத க்க ம் ஒ ங்ேக 
உறங்கி ஒ யடங்கி ம்,  வல்உைரக் க ஞ்ெசால் அன்ைன ஞ்சாள் - வ ய 
ஒ டன் கூ ய ெகா ய ெசாற்கைள ைடய அன்ைன உறங்காள்,  பிணி ேகாள் 
அ ம்சிைற அன்ைன ஞ்சின் - பிணித்தைலக் ெகாண்ட அாிய சிைறயிைனப் ேபான்ற 
அன்ைன உறங்கி ம்,  ஞ்சாக் கண்ணர் காவலர் க குவர் - தயிலாத கண்கைள 

ைடயராய் ஊர்காவலர் விைரந்  சுழல்வர்,  இலங்கேவல் இைளயர் ஞ்சின் - 
விளங்கும் ேவ னராய அக்காவலர் ஞ்சி ம்,  ைவஎயிற்  வலம் சுாித்ேதாைக ஞாளி 
மகி ம் - கூாிய பல் ைன ம் வலமாகச் சுாித ைடய வா ைன  ைடய நாய் 
குைரக்கும்,  அரவ வாய் ஞம  மகிழா  ம யின் ஒ மிக்க வாயிைன ைடய நாய் 
குைரயா  உறங்கி ம்,  பகல் உ  உறழ நில க் கான்  - பக ன் ஒளியிைன 
ெயாக்க நிலவிைனத் தந் ,  விசும்பின் அகல்வாய் மண் லம் நின்  விாி ம் - 
வானின்கண் அகற்சி வாய்ந்த மதியம் விளங்கிப் பர ம்,  திங்கள் கல் ேசர்  
கைனயி ள் ம யின் - திங்கள் ேமற்குமைலயிைன அைடந்  மிக்க இ ள் தங்கின்,  
இல் எ  வல்சி வல்வாய்க்கூைக - இல் ள்ள எ ைய இைரயாகக் ெகாண்ட வ ய 
வாயினதான கூைகயின் ேசவல்,  க  வழங்கு யாமத்  அழிதகக் குழ ம்,  ேபய்கள் 
திாி ம் நள்ளிரவில் அழி  உண்டாகக் குழ ம்,  வைளக்கண் ேசவல் வாளா  ம யின் 
- ெபாந்தில் வா ம் அச் ேசவல் வறிேத உறங்கின்,  மைனச் ெசறி ேகாழி மாண் குரல் 
இயம் ம் - மைனயிற் றங்கிய ேகாழிச்ேசவல் மாண் ற்ற குரைல எ ப்பிக் கூ ம்,  
எல்லாம் ம ந்த காைல ஒ நாள் - ஒ நாள் இைவ ெயல்லாம் ஒழிந்த காலத் ம்,  
நில்லா ெநஞ்சத்  அவர் வாரலர் - நிைலெபறாத ெநஞ்சிைன ைடய நம் தைலவர் 
வ த லர்; 
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    18 - 23. அதனால் - ,  நம் கள  - நம  இந்தக் களெவா க்கம் அாிெபய் ட் ல் 
ஆர்ப்பப் பாி சிறந்  - பரல் ெபய் ள்ள ெகச்ைச ஒ க்க ேவகத்தால் சிறந் ,  ஆதி 
ேபாகிய - ஆதி ெய ம் கதியிேல ேதர்ச்சி ற்ற,  பாய்பாி நன்மா - பா ம் 
ெசலவிைன ைடய நல்ல குதிைர கைள ைடய,  தித்தன் - தித்தன் என்பான ,  
ெநாச்சிேவ  - மதிலாகய ேவ ையயைடய,  உறந்ைத - உைற ைரச் சூழந் ள,  
கல் திர் றங்கா  அன்ன - கற்கள் நிைறந்த காவற் றங்கா  ேபான்ற,  பல் 

ட் ன்  - பல தைடகைள ைடயதாகின்ற . 
 
    ( ) ேதாழி! ர் ஞ்சாதாகும்; ஆவணம் ம கு ம யின் அன்ைன ஞ்சாள்; 
அன்ைன ஞ்சில் காவலர் க குவர்; இைளயர் ஞ்சின் ஞாளி மகி ம்; ஞம  ம யின் 
மண் லம் விாி ம்; திங்கள் ம யின் கூைக குழ ம்; ேசவல் ம யின் ேகாழி 
குர யம் ம்; எல்லாம் ம ந்த காைல அவர் வாரலர். அதனால் நம் கள  தித்தன் 
உறந்ைதப் றங்காட்டன்ன பல் ட் ன் . 
 
    (வி - ைர.) கள்ளின் மிகுதிையக் குறித்தற்கு 1'ேச ெசய் மாாியினளிக்குநின்,  
சா ப  தி வி னைனமகி ழாேன' எனப் பிற ம் மாாிைய உவைம 
கூறி ள்ளாராக ன்,  'இ ம்பிழி மாாி' எனப் பாடங்ெகாள்ளப்பட்ட . 'மகாஅர்' 
என் ம் பாடத்திற்கு,  மாக்கள்என ந ந்  ெபா ள் ெகாள்ளல் ேவண் ம். 
கள் ண்பாைர மிக ைட ைமயின் ஆரவார ைடய ஊர் என்க. விழவின் றாயி ம் 
என்றதானால் விழா நிகழ்த ல் ஞ்சாைம ம் ெபறப்பட்ட . ஆவண ம் ம கு 
ெமன்க. ஈன்  றந்தந்த அன்ைனைய ம் 'வல் ைரக் க ஞ்ெசால் அன்ைன, ' ெயன 
ெவ த் ைரக்குமா  ெசய் ம் காத ன் ெபற்றிைய யாேர அறியவல்லர்! ேதாைக 
ெயன்ற  ஈண்  வா ைனக் குறித்த . மகிழ்தல் - மகிழ்ந்  குைரத்தல். இ ள் ம யின் 
- இ ள் தங்கின். யாமத்  ெமன் ம் உம்ைம ெதாக்க . வைள - ெபாந் . ட் ல் - 
சதங்ைக; ெகச்ைச: 2"அாி ைன ட் ம், " “ ரப் ட் ல்" என் மிடங்களில் 
நச்சினார்க்கினிய ைரத்தைம காண்க. ஆதி - குதிைரயின் ேநேராட்டம்: 
3"ஆதிக்ெகாளீஇ" 'என் ழி,  : ஆதிமாதிெயன்பவற் ள் ஆதி - ெந ஞ்ெசல ' என்றார் 
நச்சினார்க்கினியர். 
 
    (ேம - ள்.) 4"குைட ம் வா ம்" என் ஞ் சூத்திரத் ,  ெநாச்சியாவ  - காவல்...அ  
மதிைலக் காத்த ம் உள்ளத்ைதக் காத்த ெமன இ வர்க்குமாயிற் . இக்க த்தாேன,  
'ெநாச்சிேவ த் தித்தன் உறந்ைத' என்றார் சான்ேறா ம்' என் ம்,  5'இ வைகக் 
குறிபிைழப் பாகிய விடத் ம்' என் ஞ் சூத்திரத் ,  'காணா வைகயிற் ெபா  நனி 
யிகப்பி ம்,  என் ம் பகுதியில் இப்பாட் ைனக் காட் ,  'என்ற  தாய் ஞ்சாைம,  
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ஊர் ஞ்சாைம,  காவலர் க குதல்,  நில  ெவளிப்ப தல்,  நாய் ஞ்சாைம 
ேபால்வன வற்றால் தைலவன் குறியின்கண் தைலவி வரப்ெபறாமல் நீட் த்தலாம்' 
என் ம் உைரத்தனர்,  நச்சினார்கினியர். 
 
    இைறயனார் களவிய ைரயாசிாியர் 6"காம மிக்க" என் ஞ் சூத்திரத் க் 'காப் ச் 
சிைற மிக்க ைகயா  கியவி ம்' என் ம் பகுதியில் இப்பாட் ைன ெய த் க் காட் ,  
இதைனச் சிைற காவல் எல்லாம் வந்த ெசய் ள் என்றனர்.  7 ' ட்  வயிற் கழறல்' 
என் ஞ் சூத்திரத் ,  ட்  வயிற் கழறல் என் ம் ெமய்ப்பாட் ற்கு 'ெநாச்சி 
ேவ ...ேதாழி நங்களேவ' என்ற அ கைள எ த் க்காட் ,  இ  தைலமகன் ேகட்பக் 
கழறி ைரத்த  என்  உைரத்தனர்,  ேபரா. 
         ------- 
        1. பதிற். 65.   2.  க . 80: 96.                   
        3. க . 96.                   4. ெதால். றத். 13.                        
        5. ெதால். கள. 16.        6. இைறயனர் அகப். 30.        7. ெதால். ெமய்ப். 23. 
         -------  
 
    123. பாைல 
    [தைலமகன் இைடச்சுரத் த் தன் ெநஞ்சிற்குச் ெசால் ய .] 
 
        உண்ணா ைமயின் 2உயங்கிய ம ங்கின் 
        ஆடாப் ப வத் தான்ேறார் ேபால 
        வைரெசறி சி ெநறி நிைர டன் ெசல் ங் 
        கான யாைன கவினழி குன்றம் 
        இறந் ெபா ள் த த ம் ஆற்றாய் சிறந்த        5 
        சில்ைலங் கூந்தல் நல்லகம் ெபா ந்தி 
        ஒழியின் வ ைம யஞ்சுதி அழிதக 
        3உைடமதி வாழய ெநஞ்ேச நிலெவன 
        ெநய்கனி ெந ேவல் எஃகிைல யிைமக்கும் 
        மைழம ள் பஃேறால் மாவண் ேசாழர்        10 
        கைழமாய் காவிாிக் கடல்மண்  ெப ந் ைற 
        இறெவா  வந்  ேகாைதெயா  ெபய ம் 
        ெப ங்கட ேலாதம் ேபால 
        4ஒன்றில் ெகாள்ளாய் ெசன் த  ெபா ட்ேக. 
               -------    காவிாிப் ம் பட் னத் க் காாிக்கண்ணனார். 
         -------  
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        (பாடம்) 2. உறங்கிய                       3. உைடைய 
        4. ஒன்றிற் ெகாள்ளாய் 
        -------   
 
    (ெசா - ள்.) 8. ெநஞ்ேச வாழிய - ,  
 
    1 - 5. உண்ணாைமயின் உயங்கிய ம ங்கின் - உண்ணாைமயாேல வா ய 
வயிற்றிைன ம்,  ஆடாப் ப வத்  ஆன்ேறார் ேபால - நீராடாத விதத்திைன ைடய 
தவத்தினர்ேபால,  வைரெசறி சி ெநறி நிைர  உடல் ெசல் ம்,  கான யாைன கவின் 
அழி குன்றம் - காட்  யாைனகள் அழகு அழி ம் இடமாய குன்றத்திைன,  இறந்  
ெபா ள் த த ம் ஆற்றாய் - கடந்  ெபா ள் ஈட்  வ த ம் ெசய்திைல; 
 
    5 - 7. சிறந்த சில் ஐங்வந்தல் நல் அகம் ெபா ந்தி - சிறப் ற்ற சிலவாகிய ஐம் 
பகுதிைய ைடய கூந்தைல ைடய நம் தைலவியின் நல்ல ஆகத்திற் ெபா ந்தி. 
ஒழியின் - மைனயில் தங்கிவி ம்,  வ ைம அஞ்சுதி - வ ைமைய அஞ்சாநின்றாய்; 
 
    8 - 14. ெசன்  த  ெபா ட்கு - சுர ெநறிகளிற் ெசன்  ஈட் வ ம் ெபா ட்காக,  
நில  என - நில ேபால் எஃகு இைல இைமக்கும் - கூாிய இைல விளங்கும்,  ெநய்கனி 
ெந ேவல் - ெநய்மிக்க ெந ய ேவ ைன ம்,  மைழ ம ள் பல்ேதால் - காிய 
ேமகம்ேபான்ற நிற ைடய பல கி குகைள ைடய,  மாவண் ேசாழர் - ெபாிய 
வண்ைம வாய்ந்த ேசாழ ைடய,  கைழமாய் காவிாிக் கடல் மண்  ெப ந் ைற - ஓடக் 
ேகா ம் மைற ம் நீத்தத்ைத ைடய காவிாி கட ல் மண் ம் ெப ந் ைறயின் 
கண்ேண,  இறெவா  வந்  ேகாைதெயா  ெபய ம் ெப ங் கடல் ஓதம்ேபால - இறா 
மீெனா  வந்  மாைலேயா  மீ ம் ெபாிய கடல் நீர்ேபால,  ஒன்றில் ெகாள்ளாய் - 
ேபாதல் ஒழிதல் எ ம் இரண் ெனான்றில் உ தி ெகாண் ைல; 
 
    2. ஒன்றிற் ெகால்லாய். 
 
    7 - 8. அழிதக  உைடமதி - நீ வ ந் தைல உைடைய யாவாய். 
 
    ( ) ெநஞ்ேச! குன்றம் இறந்  ெபா ள் த த ம் ஆற்றாய்; சில்ைலங் கூந்தல் 
நல்லகம் ெபா ந்தி ஒழியின் வ ைம யஞ்சுதி; ேசாழர் காவிாிக் கடன்மண்  
ெப ந் ைற ஓதம் ேபாலச் ெசன்  த ெபா ட்கு ஒன்றில் ெகாள்ளாய்; அழிதக 
உைடமதி. 
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    (வி - ைர.) “உண்ணாைமயின் உயங்கிய ம ங்கின்,  ஆடாப் ப வத் 
தான்ேறார்ேபால...கானயாைன கவினழி" என் ம் இவ் வைம,  1"உண்ணா 
ேநான்ெபா யவல் யாைனயின்,  மண்ணா ேமனியன் வ ேவான்" என,  
மணிேமகைலயில் எதிர்நிைலயாக வந்தி த்தல் காண்க. அகம் - ஆகம். உைடமதி - 
உைடைம யாகுதி. எஃகிைல இைமக்கும் ேவல் என மா க. கைழ - ங்கில்: ஓடக் 
ேகால். மாய் - மைறக்கு ெமன மாம். ேகாைத - நீரா வார் கைளந்திட்டைவ. ஓதம் - 
அைல மாம். 
 
    ெநஞ்சு ெசல் தல் ஒழிதல் என் ம் இரண்ட ள் ஒன்ைறத் ணியா  ெபா ைள 

ள்ளிச் ெசலவயர்த ம் தைலவிய  ஆகத்ைத ள்ளிச் ெசலெவாழித மாக 
உழ தற்கு ஓதம் இறெவா  வ த ம் பின்  அதைன வி த் க் ேகாைதெயா  
ெபயர்த ம் உவமமாயின. 
 
    (ேம - ள்.) 2'கரணத்தி னைமந்  ந்த காைல' என் ஞ் சூத்திரத் ,  'ேவற்  
நாட்டகல்வயின் வி மத் தா ம்' என் ம் பகுதியில்,  அஃதாவ ,  பிாி  ஒ ப்பட்ட 
பின்  ேபாேவேமா தவிர்ேவேமா எனச் ெசால் ம் மன நிகழ்ச்சி என் ைரத் ,  அதற்கு 
இச் ெசய் ைள உதாரணமாகக் காட் னர்,  இளம் ரணர். 
 
    அச் சூத்திரத்  அப் பகுதியில் இச் ெசய் ைளக் காட் ,  இ  ேபாேவேமா 
தவிர்ேவேமா என்ற  என் ம்,  3'ேநா ம் இன்ப ம்' என் ஞ் சூத்திரத் ,  
உண்ணாைமயின் என் ம் அகப்பாட் ள்,  'இறெவா  வந்  ேகாைதெயா  
ெபய ம்,  ெப ங்கட ேலாதம் ேபால,  ஒன்றிற்ெகாள்ளாய் ெசன்  த ெபா ட்ேக' 
என்றவழி 'அழி தக ைட மதி வாழிய ெநஞ்ேச' என்றதனான்,  நிைலயின்றாகுதிெயன 
ெநஞ்சிைன உ ப் ைடய  ேபாலக் கழறி நன்குைரத்தவா ம்,  ஓதத்ைத ம் 
ெநஞ்ைச ம் உயர்திைணயாக்கி உவம வாயிற் ப த்த வா ம் காண்க என் ம் 
உைரத்தனர்,  நச்சினார்கினியர். 
         -------  
        1. மணி. 3: 90 - 1.                                  2. ெதால். கற்.5. 
        3. ெதால்.ெபா ளி.2 
         -------  
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 124. ல்ைல 
    [தைலமகன் ேதர்ப்பாகற்கு உைரத்த .] 
 
        நன்கலங் களிற்ெறா  நண்ணார் ஏந்தி 
        வந் திைற ெகா த்  வணங்கினர் வழிெமாழஹ 
        ெசன்றீ ெகன்ப வாயின் ேவந்த ம் 
        நிலம் 1வ த் றாஅ ஈண் ய தாைனெயா  
        இன்ேற குதல் வாய்வ  நன்ேற          5 
        மாட 2மாணகர்ப் பாடைம ேசக்ைகத் 
        னிதீர் ெகாள்ைகநங் காத  இனி றப் 
        பாசைற வ த்தம் ட நீ ம் 
        மின் நிமிர்ந் தன்ன ெபான்னியற் ைனபைடக் 
        ெகாய்சுவல் ரவிக் ைககவர் வயங்குபாி          10 
        வண்ெபயற்கு அவிழ்ந்த ைபங்ெகா  ல்ைல 
        கமழ் ெந வழி ஊ வண் ாியக் 
        காைல ெயய்தக் கட மதி மாைல 
        அந்திக் ேகாவலர் அம்பைண யிமிழிைச 
        அரமிய வியலகத் தியம் ம்          15 
        நிைரநிைல ஞாயில் ெந மதில் ஊேர. 
                 -------      ம ைர அ ைவ வாணிகன் இளேவட்டனார். 
         -------  
        பாடம் 1. வகுத் றா 2. மாநகர். 
         ------- -  -  
    (ெசா - ள்.) 1 - 5. நண்ணார் நன்கலம் ஏந்தி வந்  - பைகவர் நல்ல அணிகைளக் 
ெகாண்  வந் ,  களிற்ெறா  திைற ெகா த்  வணங்கினர் - அவற்ைறக் களிற்ெறா  
திைறயாகக் ெகா த்  வணங்கி,  வழி ெமாழிந்  ெசன்றீக என்ப ஆயின் - பணி மாழி 
கூறிச்ெசன்ற ள்க என்பாராயின்,  ேவந்த ம் நிலம் வ த் றாஅ ஈண் ய 
தாைனேயா  - நம் அரச ம் பார மிகுதியாற் வியிைன வ த் தல் ெசய்  திரண்ட 
ேசைன டன்,  இன்ேற குதல் நன்ேற வாய்வ  - இன்ேற தன் ஊர்க்ேககல் ெபாி ம் 
உண்ைமயாகும்; 
 
    6 - 8.மாட மாண் நகர்ப் பா  அைம ேசக்ைக - மாடங்களால் மாண் ற்ற நம  
மாளிைகயில் ெப ைம அைமந்த ப க்ைகயின்கண் ள்ள,  னி தீர் ெகாள்ைக நம் 
காத  இனி  உற - ெவ ப்பற்ற ெகாள்ைகயிைன ைடய நம் தைலவி இனிைம 
உற ம்,  பாசைற வ த்தம் ட - நமக்குப் பாசைறக்கண் ேமவிய வ த்தங்கள் 
ஒழிய ம்; 
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    8 - 10. நீ ம் - (பாகேன) நீ ம்,  மன் நிமிர்ந்தஅன்ன - மின்னல் பரந்  
விளங்கினாெலாத்த ஒளியிைன ைடய,  ெபான்இயல் ைனபைட - ெபான்னா யன்ற 
அலங்காிக்கப்பட்ட கலைனைய ம்,  ெகாய்சுவல் - ெகாய்யப்ெபற்ற பிடாி 
மயிாிைன ம்,  ைககவர் வயங்குபாி - ெச த் ம் ைக வி ம் ம் விளக்கம் அைமந்த 
ெசலவிைன ம் உைடய,  ரவி - குதிைரைய; 
 
    11 - 3. காைல - ெச த் ங் காலத்ேத,  வண்ெபயற்கு அவிழ்ந்த ைபங்ெகா  ல்ைல 
- வளம் மிக்க மைழயால் மலர்ந்த பசிய ல்ைலக் ெகா யின்,   கமழ் ெந  வழி 
ஊ வண்  இாிய - மலர் மணக்கும் ெந ய வழியில் ஊ ம் வண் கள் இாிந்ேதாட; 
 
    13 - 6. அந்திக் ேகாவலர் அம் பைண இமிழ் இைச - அந்திக் காலத்ேத இைடயர  
அழகிய குழ ன் ஒ க்கும் இைச,  அரமிய வியல் அகத்  இயம் ம் - நிலா ற்றமாய 
அகன்றவிடத்ேத வந்  ஒ க்கும்,  நிைரநிைல ஞாயில் ெந  மதில் ஊர் - வாிைசயாக 
நிற்கும் சூட் க்கைள ைடய நீண்ட மதில் சூழ்ந்த ஊாின்கண்,  மாைல எய்தக் 
கட மதி - மாைலப் ேபாழ்தில் நாம் எய்திடச் ெச த் வாயாக. 
 
    ( ) நண்ணார் திைறெகா த் ச் ெசன்றீக என்பராயின்,  ேவந்த ம் 
தாைனெயா  இன்ேற குவ  வாய்வ ; ஆத ன்,  பாகேன நீ ம் காத  இனி  
உற ம்,  வ த்தம் ட ம்,  ரவிைய,  வண்  இாிய,  ெந மதில் ஊர் மாைல எய்தக் 
கட மதி. 
 
    (வி - ைர.) ெசன்றீக - ெசல் க. 1'என் ேபார்யாைன வந்தீக' 2'விைன கலந்  
ெவன்றீக ேவந்தன்' என் மிடங்களிற்ேபால வியங்ேகாள். ெசன்றீ ெகன்ப - அகரம் 
ெதாக்க . வ த் றாஅ - தான் ைகப்பற்றிய நாட் ள்ளாைர வ த் றாமல் 
என் மாம். வகுத் றா என்ப  பாடமாயின்,  நிலத்ைத வகுத் க்ெகாண்  என்க. 
ேசக்ைகத் னிதீர் ெகாள்ைக நம் காத  என்றதனால்,  தைலவைனப் பிாிந்த 
வ த்தத்ைத,  அவன் கூறிய ெசாற் பிைழயாத கற்பினால் மாற்றியி ப்பவள் என்பத 
ெபறப்பட்ட . 'மின்  நிமிர்ந்தன்ன வயங்குபாி' என இையத்  உைரத்த மாம். 
ெபயற்கு அவிழ்ந்த,  ேவற் ைம மயக்கம். காைல - ெபா ; 3'கழகத் க் காைல 

கின்' என் ழிப்ேபால. அந்தி காவலர் அம்பைண என் ம் பாடத்திற்கு,  அந்திப் 
ெபா தில் காத்தல் ெசய் ம் காவலர  அழகிய ரசு எனப் ெபா ள் ெகாள்க. 
அரமியம்: வடெசாற் சிைத . ஞாயில் - சூட் ; ஏவைற.  
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    (ேம - ள்.) 1'ேமேலார் ைறைம' என் ஞ் சூத்திரத்  'நன் கலங் களிற்ெறா  
நண்ணா ேரந்தி,  வந் திைற ெகா த்  வணங்கினர் வழிெமாழிந் ' என் ழி,  நன்கலந் 
திைறெகா த்ேதா ெரன்ற ற் பைகவயிற் பிாிேவ ெபா ள் வ வாயாயிற்  என்றனர்,  
நச்சினார்கினியர். 
         ------- -  -  
        1. க .86.                      2. குறள்.1268. 
        3. குறள்.937.                 4. ெதால். அகத். 29. 
         ------- -------  
 
    125. பாைல 
    [2தைலமகன் விைன ற்றி மீண்டைம ணர்ந்த ேதாழி தைலமகட்கச் ெசால் ய .] 
 
        அரம்ேபாழ் அவ்வைள ேதாள்நிைல ெநகிழ 
        நிரம்பா வாழ்க்ைக ேநர்தல் ேவண்  
        இரங்காழ் அன்ன அ ம் திர் ஈங்ைக 
        ஆ  அன்ன வால்  தாஅய் 
        ைவவால் ஓதி ைமயணல் ஏய்ப்பத்          5 
        தா  குவைளப் ேபா பிணி அவிழப் 
        படாஅப் ைபங்கண் பாவ க் கயவாய்க் 
        கடாஅம் மாறிய யாைன ேபாலப் 
        ெபய் வறி தாகிய ெபாங்குெசலற் ெகாண்  
        ைமேதாய் விசும்பின் மாதிரத்  உழிதரப்          10 
        பனிய உ நின்ற பானாள் கங்குல் 
        தமிேயார் ம ைக க்காய் தண்ெணன 
        னிய அைலத்தி ரணில் காைலக் 
        ைகெதா  மரபில் கட ள் சான்ற 
        ெசய்விைன ம ங்கில் ெசன்ேறார் வல்வாின்          15 
        விாி ைளப் ெபா ந்த பாி ைட நன்மான் 
        ெவ வ  தாைனெயா  ேவண் லத் திறத்த 
        ெப வளக் காிகால் ன்னிைலச் ெசல்லார் 
        சூடா வாைகப் பறந்தைல ஆ ெபற 
        ஒன்ப  குைட ம் நன்பகல் ஒழித்த          20 
        பீ ல் மன்னர்ேபால 
        ஓ ைவ மன்னால் வாைடநீ ெயமக்ேக. 
                 -------   பரணர். 
        -------  
        (பாடம்) 2. தைலமகன் விைன ற்றி மீன்டைம ேதாழி ணரத் தைலமகள் 
ெசால் ய . 
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    (ெசா - ள்.) 3 - 13. இரங் காழ் அன்ன அ ம்  திர் ஈங்ைக ஆ  அன்ன வால்  
தாஅய் - இரவம் வித்திைன ஒக்கும் 
 
    அ ம்  திர்ந்த ஈங்ைகயின  ஆலங்கட்  ேபா ம் ெவள்ளிய க்கள் தாவ,  ைவ 
வால் ஓதி ைம அணல் ஏய்ப்ப தா உ  குவைளப் ேபா  பிணி அவிழ - கூாிய 
வா ைன ைடய ஓந்தியின் காிய தா ைய ஒத்திடத் தா மிக்க குவைளயின்ேபா  
பிணிப்  ெநகிழ ம்,  படாஅப் ைபங்கண் பா அ க் கய வாய் கடாஅம் மாறிய யாைன 
ேபால - உறங்காத பசிய கண்ணிைன ம் பரந்த அ யிைன ம் ெபாிய வாயிைன ம் 
உைடய மதம் ஓய்ந்த யாைனையப் ேபால,  ெபய்  வறி  ஆகிய ெபாங்கு ெசலல் 
ெகாண்  - நீாிைனப் ெபய்  வ ைம எய்திய ெபாங்கிய ெசலவிைன ைடய ேமகம்,  
ைம ேதாய் விசும்பின்மாதிரத்  உழிதர - க ைம ெபா ந்திய வானின் திைசகளில் 
திாிய ம்,  பனி அ உ நின்ற பால் நாள் கங்குல் - பனி ந கின்ற ந  இரவின் இ ளில்,  
தமிேயார் ம ைக க்காய் - தனிைம எய்தியவர் ெபா க்கும் வ யளைவ ஆராயா ,  

ரண் இல் காைல - மா பா  இல்லாத காலத் ம்,  தண்ெணன னிய அைலத்தி - 
ெவ க்கும்ப  தண்ெணன்  சி அைலக்கின்றாய்; 
 
    1 - 2. நிரம்பா வாழ்க்ைக ேநர்தல் ேவண்  - ற் ப்ெபறாத இல்வாழ்க்ைகைய 

ற் விக்க ேவண் ,  அரம் ேபாழ் அ வைள ேதாள் நிைல ெநகிழ - அரத்தாற் 
பிளக்கப்பட்ட அழகிய வைளகள் எம் ேதாளில் நிற்ற னின்  ெநகிழ்ந் ழ; 
 
    14 - 5. ைகெதா  மரபில் கட ள் சான்ற - ைகயாற்ெறா ம் மரபிைன ைடய 
கட ட்டன்ைம நிரம்பிய,  ெசய்விைன ம ங்கின் ெசன்ேறார் வல் வாின் - 
ஓதல்விைனயிடத் ச் ெசன்ற தைலவர் விைரந்  வ வேரல்; 
 
    14 - 22. வாைட - வாைடேய,  விாி உைள ெபா ந்த பாி உைட நல்மான் - விாிந்த 
தைலயாட்டத்தாற் சிறந்த விைரந்த ெசலவிைன ைடய நல்ல குதிைரப் பைட டன் 
கூ ய,  ெவ வ  தாைனெயா  ேவண்  லத்  இ த்த - பைகவர்க்கு அச்சந் த ம் 
ேசைன டன் தான் வி ம் ம் லத்தில் தங்கிய,  ெப வளக் காிகால் ன்னிைலச் 
ெசல்லார் - ெபாிய வளத்ைத ைடய காிகால் வளவன் ன்னிற்றைல ஆற்றாராய்,  
சூடா வாைகப் பறந்தைல - வாைகப் பறந்தைல எ ம் ேபார்க்களத்தின்கண்,  ஆ ெபற 
- அவன் ெவற்றி ெபற,  ஒன்ப  குைட ம் நன் பகல் ஒழித்த - தம  ஒன்ப  
குைடகைள ம் நன்றாகிய பக ற் ேபாகட் ச் ெசன்ற,  பீ  இல் மன்னர் ேபால - 
ெப ைம யில்லாத மன்னர் ஒன்பதின்மைர ம் ேபால,  நீ எமக்கு ஓ ைவ மன் - நீ 
எமக்குத் ேதாற்  மிக ம் விைரந்  ஓ ைவ. 
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    ( ) வாைட! நீ குவைளப்ேபா  அவிழ,  ேமகம் உழிதர,  பானாட் கங்குல் னிய 
அைலத்தி,  ெசய்விைன ம ங்கின் ெசன்ேறார்வாின் காிகால் வளவன் வாைகப் 
பறந்தைல ஆ ெபற,  ஒன்ப  குைட ம் நன்பகல் ஒழித்த பீ ல் மன்னர்ேபால,  நீ 
எமக்குத் ேதாற்  விைரந்  ஓ ைவ. 
 
    (வி - ைர.) நிரம்பா வாழ்க்ைகயாவ ,  ற  ண்  ெமய் ணர்ந்  ெப தல் 
இல்லறத்தின் பயனாக ன்,  அைவ நிகழாவழி நிரம் தல் இல்லாத வாழ்க்ைக என்ப  
நச்சினார்க்கினியர் க த் . இர - ஒ  மரம்; இஃ ,  இரா,  இர ,  இரவம் என ம் 
வழங்கும். தாஅய். தாவ எனத் திாிக்க. ஓதி - இைடக்குைற. ெபாங்கு ெசலல்: 
ெபாங்குதல் - விளங்கிப் பரத்தல்; உயர்த மாம். தமிேயார் - தன்ைமயிற் படர்க்ைக. 
கட ட் சான்ற ெசய்விைன என்றைமயால்,  விைன ஓதலாயிற் . சூடாவாைக - 
வாைகப் பறந்தைலக்கு ெவளிப்பைட. 
 
    (ேம - ள்.) 1'ேமவிய சிறப்பின்' என் ஞ் சூத்திரத் ,  இச்ெசய் ைளக் கூறி,  இ  
ேதவர் காரணமாகப் பிாி ம் பிாி  என்றனர்,  இளம் ரனார். 
 
    2'பனிெயதிர் ப வ ம்' என் ஞ் சூத்திரத் ,  'உாித்  என்ற தனாற் கூதிர் ெபற்ற 
யாம ம் ன்பனி ெபற்  வ ம்' என்  கூறி,  'பனிய உ நின்ற பானாட்கங்குல் 

ரணில் காைல' என்பைதக்காட் ,  ன்பனியாமம் குறிஞ்சிக்கண் வந்த  என் ம்,  
3'அவற் ள் ஓத ந் ம்' என் ஞ் சூத்திரத் ,  இச் ெசய் ைளக் காட் ,  இத ட் 
பல ங் ைகெதா ம் மரபிைன ைடய கட ட்டன்ைம யைமந்த ெசய்விைன ெயனேவ,  
ஓதற் பிாிெவன்ப  ெபற்றாம் என் ம்,  ேம ம்,  4'சிறந்த  பயிற்றல் இறந்ததன் 
பயேன' என்பதனாற் கிழவ ங் கிழத்தி ம் இல்லறத்திற் சிறந்த  பயிற்றாக்கால் 
இறந்ததனாற் பயனின்றாத ன்,  இல்லறம் நிரம்பா ெதன்றற்கு,  'நிரம்பா வாழ்க்ைக' 
என்றார் என் ம்,  5'ேவண் ய கல்வி' என் ஞ் சூத்திரத் ,  ஓதற் பிாிவிற்குக் கால 
வைரயைற யின்ெறன்  கூறி,  அரம்ேபா ழல்வைள' என் ம் பாட் ள் பானாட் 
கங்குல்... னிய வைலத்தி'...கட ட் சான்ற: ெசய்விைன ம ங்கிற் ெசன்ேறார் 
வல்வாின்,  ஓ ைவ' என்ற ,  இராப்ெபா  அகலா  நீட் த்தற்கு ஆற்றாளாய்க் 
கூறினாள் என்  உணர்க என் ம் கூ வர்,  நச்சினார்கினியர். 
         ------- -  
        1. ெதால். அகத். 28.    2. ெதால். அகத். 7. 
        3. ெதால். அகத். 26.    4 ெதால். கற். 51. 
        5 ெதால். கற். 47. 
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         ------- - - -  
 
    126. ம தம் 
    [(1) உணர்ப் வயின் வாரா ஊடற்கண் தைலமகன் தன்ெனஞ்சிற்குச் ெசால் ய . 
    (2) அல்ல குறிப்பட் டழிந்த மாம். 
    (3) ேதாழிையப் பின்னின்ற தைலமகன் தன் ெநஞ்சிற்குச் ெசால் ய மாம்.] 
 
        நின்வாய் ெசத்  நீபல உள்ளி 
        ெப ம் ன் ைபதைல வ ந்தல் அன்றி ம் 
        மைலமிைசத் ெதா த்த ம ந்  ெசலல் நீத்தம் 
        தைலநாள் மாமலர் தண் ைறத் தயங்கக் 
        கடற்கைர ெம க்குங் காவிாிப் ேபாியாற்           5 
        1அறல்வார் ெந ங்கயத்  அ நிைல கலங்க 
        மா ள் ந நாள் ேபாகித் தன்ஐயர் 
        காைலத் தந்த கைணக்ேகாட்  வாைளக்கு 
        அவ்வாங்கு உந்தி அஞ்ெசால் பாண்மகள் 
        ெந ங்ெகா  டங்கு நற ம  ம கில்          10 
        பழஞ்ெசந் ெநல் ன் கைவ ெகாள்ளாள் 
        கழங்குற  த்தெமாழ் நன்கலம் ெப உம் 
        பயங்ெக  ைவப்பிற் பல்ேவல் எவ்வி 
        நயம் ாி நன்ெமாழி அடக்க ம் அடங்கான் 
        ெபான்னிணர் ந மலர்ப் ன்ைன ெவஃகித்          15 
        திதியெனா  ெபா த அன்னி ேபால 
        விளி கைவ ெகால்ேலா நீேய கிளிெயனச் 
        சிறிய மிழற் ஞ் ெசவ்வாய்ப் ெபாிய 
        கயெலன அமர்த்த உண்கண் யெலனப் 
        றந்தாழ்  இ ளிய பிறங்குகுரல் ஐம்பால்          20 
        மின்ேனர் ம ங்குல் கு மகள் 
        பின்னிேல விடாஅ மடங்ெக  ெநஞ்ேச. 
                -------  நக்கீரர். 
         -------  
        (பாடம்) 1. அறல் வாழ். 
         ------- -------  
    (ெசா - ள்.) 17 - 22 - கிளி எனச் சிறிய மிழற் ம் ெசவ்வாய் - கிளிேபால ெமன் 
ெசாற்கைளக் கூ ம் சிவந்த வாயிைன ம்,  ெபாிய கயல் என அமர்த்த உண்கண் - 
ெபாிய கயல்மீன் என் மா  ஒன்ைற ெயான்  ெபா த ைம ண்ட கண்கைள ம்,  

யல் என றம் தாழ்  இ ளிய பிறங்கு குரல் ஐம்பால் - ேமகம் என் ம்ப  
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கில்தாழ்ந்  இ ண்ட விளங்கும் ெகாத்தாய ஐந்  பகுப்ைப ைடய கூந்தைல ம்,  
மின் ேநர் ம ங்குல் - மின்னைல ெயாத்த இைடயிைன ம் உைடய,  கு  மகள் பின் 
நிைல விடாஅ மடம்ெக  ெநஞ்ேச - இைளய தைலவியின் பின்ேன தாழ்ந்  நிற்றைல 
விடாத அறியாைம மிக்க ெநஞ்ேச! 
 
    1 - 2. நீ நின வாய் ெசத்  - நீ நின் எண்ணங்கைள உண்ைம யானைவ எனக் க தி,  
பல உள்ளி - பல ம் எண்ணி,  ெப ம் ன் ைபதைல வ ந்தல் அன்றி ம் - மிகப் 
ெபாிய ன்பத்திைன ைடையயாய் வ ந் தல் அன்றி ம்; 
 
    3 - 13. மைலமிைசத் ெதா த்த ம ந்  ெசலல்நீத்தம் - மைல உச்சியினின்  
ெதாடர் ற்  ழ்ந்த மிக்குச் ெசல் தைல ைடய ெவள்ளத்தால்,  தைலநாள் மாமலர் 
தண் ைற தயங்க - தல் நாட் த்த சிறந்த மலர் தணிய ைறகளில் விளங்க,  
கடற்கைர ெம க்கும் காவிாிப் ேபர் யாற்  - கடற்கைரயிைனக் கைரத்தி ம் 
காவிாியாய ெபாிய ஆற்றின ,  அறல்வார் ெந ங்கயத்  அ நிைல கலங்க - 
க மணல் ஒ கும் நீண்ட ம வின் நிைலக்ெகாள்ளாத நீர் கலங்குமா ,  மால் இ ள் 
ந நாள் ேபாகி - காிய இ ளிைன ைடய ந  இரவில் ெசன் ,  தன் ஐயர் காைலத் 
தந்த கைணக் ேகாட்  வைளக்கு - தன் தைமயன்மார் வி ய ற்ெகாணர்ந்த திரண்ட 
ேகா கைய◌ுைடய வாைள மீ க்கு விைலயாக,  அவ் வாங்கு உந்தி அம்ெசால் 
பாண்மகள் - அழகிய வாைளந்த உந்தியிைன ம் அழகிய ெசாற்கைள ைடய 
பாண்மகள்,  ெந ங்ெகா  டங்கும் நற  ம  ம கில் - நீண்ட ெகா கள் அைச ம் 
கள் மிக்க ெத வில்,  பழம் ெசந்ெநல் ன் கைவ ெகாள்ளாள் - பைழய ெசந்ெநல்ைல 

கந்  த தைலக் ெகாள்ளாளாகி,  கழங்கு உறழ் த்தெமா  நல்கலன் ெப உம் - 
கழங்கிைன ஒத்த ெபாிய த் க்க டன் சிறந்த அணிகைள ம் ெப ம்,  பயம்ெக  
ைவப்பில் - வளம் மிக்க ஊர்கைள ைடய,  பல்ேவல் எவ்வி - பல 
ேவற்பைடகைள ைடய எவ்விெயன்பான்; 
 
    14 - 7. நயம் ாி நன்ெமாழி அடக்க ம் அடங்கான் - நீதிைய உட்ெகாண்ட சிறந்த 
ெமாழிகைளக் கூறித் தணிக்க ம் தணியானாகி,  ெபான் இணர் ந மலர் ன்ைன 
ெவஃகி - ெபான் ேபா ம் ெகாத் க்களாகிய நறிய மலர்கைள ைடய (காவன் மரமாய) 

ன்ைனையக் குைறக்க வி ம்பி,  திதியெனா  ெபா த அன்னிேபால - திதியன் 
என்பாேனா  ேபாாிட் றந்த அன்னி என்பாைனப்ேபால,  நீ விளிகுைவ ெகால்ேலா - 
நீ இறந்  ப ைவ ேபா ம். 
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    ( ) கு மகள் பின்னிைல விடா ெநஞ்ேச! நீ ெப ம் ன் ைபதைலயாய் 
வ ந்தலன்றி ம்,  ன்ைன ெவஃகித் திதியேனா  ெபா த அன்னிேபால விளிகுைவ 
ெகால்ேலா! 
 
    தன் ஐயர் தந்த வாைளக்குப் பாண்மகள் ெநல் ன் கைவெகாள்ளாள் த்தெமா  
நன்கலன் ெப உம் ைவப்பின் எவ்வி என்க. 
 
    (வி - ைர.) நின - நின் ைடயன; குறிப்  விைனப்ெபயர். ன்ைம - ன்பம். ன் 
ைபதைல - ஒ  ெபா ட்பன்ெமாழி. தயங்க - அைசய என் மாம். வாைள ஞ்சுங் 
காலத் ப் பற் தற் ெபா ட்  மா ள் ந நாட் ேபாயினர் என்க. 1'கடல் மீன் ஞ்சும் 
நள்ெளன் யாமத் ' என வ த ங் காண்க. ெந ங்ெகா  - கள் விற்குமிடத்தில் 
எ த்தைவ. கைவ - கந்  அளக்கப்பட்டைவ. நன்ெமாழி கூறி என ஒ  ெசால் 
வ விக்க. விளிகுைவ ெகால்ேலா - விளிகுத ஞ் ெசய்ைவேயா என உம்ைம 
விாித் ைரக்க. மின் ஏர் எனப் பிாித்  மின்ேபா ம் அழகிய என் ைரத்த மாம். 
2'உணர்ப் வைர யிறப்பி ம் ெசய்குறி பிைழப்பி ம்,  லத்த ம் ஊட ம் 
கிழேவாற்குாிய என் ஞ் சூத்திரத்தாற் கற்பின்கண் தைலவற்கும் ஊடல் நிக ம் 
எனக்ெகாளக. பின் இரண்  ைறக மாயின்,  ம தத் க் கள  நிகழ்ந்தெதன்  
ெகாள்க. இ  திைண மயக்கம். 
    (ேம - ள்.) 3'ெமய்ெதாட் ப் பயிறல்' என் ஞ் சூத்திரத் . 'மற்ைறய வழி ம்' என் ம் 
பகுதிக்கு இப்பாட் ைன எ த் க் காட் ,  இ  ெநஞ்சிைன இர  விலக்கிய  
என்றனர். நச்சினார்கினியர். 
         ------- 
        1. அகம். 142.                 2. ெதால்,  கற். 15.             3. ெதால். கள . 11. 
         ------- 
 
127. பாைல 
    [பிாிவிைட ஆற்றாளாகிய தைலமகைளத் ேதாழி வற் த்திய .] 
 
        இலங்குவைள ெநகிழச் சாஅய் அல்க ம் 
        கலங்கஞர் உழந்  நாம்இவண் ஒழிய 
        வலம்ப  ரசில் ேசர லாதன் 
        ந்நீர் ஓட் க் கடம்ப த் திமயத்  
        ன்ேனார் ம ள வணங்குவிற் ெபாறித்           5 
        நன்னகர் மாந்ைத ற்றத்  ஒன்னார் 
        பணிதிைற தந்த பா சால் நன்கலம் 
        ெபான்ெசய் பாைவ வயிரெமா   - ஆம்பல் 
        ஒன்  வாய் நிைறயக் குைவஇ அன்றவண் 
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        நிலந்தினத் றந்த நிதியத்  அன்ன          10 
        ஒ நாள் ஒ பகல் ெபறி ம் வழிநாள் 
        தங்கலர் வாழி ேதாழி ெசங்ேகால் 
        க ங்கால் மராத்  வாஅல் ெமல்இணர் 
        சுாிந் வணர் பித்ைத ெபா யச் சூ க் 
        கல்லா மழவர் வில் டந் தழீஇ          15 
        வ நர்ப் பார்க்கும் ெவ வ  கவைல 
        ெமாழிெபயர் ேதஎத்த ராயி ம் 
        பழிதீர் காதலர் ெசன்ற நாட்ேட. 
                - - - மா லனார். 
 
    (ெசா - ள்.) 12. ேதாழி வாழி - ,  
 
    1 - 2. இலங்கு வைள ெநகிழச் சாஅய் - விளங்கும் ைகவைள கழல ெம ந் ,  
அல்க ம் கலங்கு அஞர் உழந்  நாம் இவண் ஒழிய நா ம் கலங்கும் ன்பத்தால் 
வ ந்தி நாம் இங்ேக தனித்தி க்க; 
 
    12 - 7. ெசங்ேகால் க ங்கால் மராஅத்  வால்ெமல் இணர் - சிவந்த ெகாம் கைள ம் 
காிய அ யிைன ைடய ெவண்கடம்பின் ெவள்ளிய ெமல் ய ங்ெகாத்திைன,  
சுாிந்  வணர் பித்ைத ெபா யச் சூ  - சுாிந்  வைளந்த தைலமயிர் அழகுெபறச் சூ ,  
கல்லா மழவர் வில் இடம் தழீஇ - அறிவில்லாத மழவர் வில் ைன இடப்பக்கத்ேத 
த விக் ெகாண் ,  வ நர்ப் பார்க்கும் ெவ வ  கவைல - வழி வ ேவாைரப் 
பார்த்தி க்கும் அச்சம்வ ம் கவர்த்த வழிகைள ைடய,  ெமாழிெபயர் ேதஎத்தர் 
ஆயி ம் - ெமாழி ேவ பட்ட ேதயத்தில் உள்ளார் ஆயி ம்; 
 
    3 - 11. வலம்ப  ரசின் ேசரலாதன் - ெவற்றி தங்கிய ரசிைன ைடய ேசரலாதன் 
என் ம் அரசன்,  ந்நீர் ஓட் க் கடம்  அ த்  - கடல் நாப்ப ள்ள பைகவர்கைளப் 

றக்கிடச் ெசய்  அவர் காவன் மரமாகிய கடம்பிைன ெவட் ,  இமயத்  - 
இைமயமைலயில்,  ன்ேனார் ம ள வணங்குவில் ெபாறித்  - தம  

ன்ேனாைரெயாப்ப வைளந்த வில் இலச்சிைனையப் ெபாறித் ,  மாந்ைத நல்நகர் 
ற்றத்  - மாந்ைத எ ம் ஊாி ள்ள தன  நல்ல மைனயின் ற்றத்த,  ஒன்னார் பணி 

திைற தந்த - பைகவர் பணிந்  திைறயாகத் தந்த,  பா  சால் நன்கலம் - ெப ைம 
சான்ற நல்ல அணிகலங்க டன் ெபான் ெசய் பாைவ வயிரெமா  - 
ெபான்னானியன்ற பாைவயிைன ம் வயிரங்கைள ம்,   - ஆம்பல் ஒன் வாய் 
நிைறயக் குைவஇ - ஆம்பல் எ ம் எண்ணள  இடம் நிைறயக் குவித் ,  அன்  
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அவண் நிலம் தினத் றந்த நிதியத்தன்ன - அக்காலத்ேத அவ்விடத்ேத நிலம் தின் ம் 
ப  விட்ெடாழித்த நிதியம் ேபான்ற ெபா ைள,  ஒ  நாள் ஒ  பகல் ெபறி ம் - ஒ  
நாளில் ஒ  பகற் ெபா திற் ெபற்றா ம்; 
 
    18. பழிதீர் காதலர் - குற்றமற்ற நம் காதலர்,  ெசன்ற நாட்  - தாம் ெசன் ள்ள 
அந்நாட் ல்; 
 
    11 - 2. வாழிநாள் தங்கலர் - பிற்ைற ஞான்  தங்கா  வ வர். 
 
    ( ) ேதாழி! வாழி! நாம் இவண் ஒழிய,  நம் தைலவர்,  ெமாழி ெபயர் ேதஎத்தர் 
ஆயி ம் ேசரலாதன் குைவஇ நிலம் தினத் றந்த நிதியத்தன்ன ெபா ளிைன ஒ  
நாள் ஒ  பகல் ெபறி ம் அவர் தாம் ெசன்ற நாட் ,  வழிநாள் தங்கலராகி மீள்வர். 
 
    (வி - ைர.) ந்நீேராட்  என்பதற்குக் கட ன்கண் நாவாையச் ெச த்திெயன்  
உைரத்த மாம். கடம்ப த்தியற்றிய வலம்ப  ரசு எனக் கூட்  ைரத்த மாம்; 
என்ைன? 1'ேசரலாதன்,  மால் கடேலாட் க் கடம்ப த் தியற்றிய,  பண்ணைம ரசு' 
என வ த ன். பணிதிைற - பணிதலாற் றிைறயாகத் தந்த என்க. 2'ஐயம் பல்ெலன 
வ உ மி தி,  அல்ெபய ெரண்ணி  மாயியல் நிைல ம்' என் ஞ் சூத்திரத்தால்,  
ஆம்பல் - ஒ  ேபெரண்ணாம் என்க. நிலம் தின என்ற  3'உண்டற் குாிய வல்லாப் 
ெபா ைள,  ண்டன ேபாலக் கூற ம் மரேப' என் ஞ் சூத்திரத்  உம்ைமயாற் 
ெகாள்ளப்ப ம். நிதியத்தன்ன ெபா ெளன விாித் ைரக்க. 
        - -  -  
        1. அகம்,  347.         2. ெதால்,  ள்ளி. 8. 
        3. ெதால். ெபா ளி 19. 
         ------- 
 
    128. குறிஞ்சி 
    [இர க்குறி வந்ததைலமகன் சிைறப் றத்தானாகத் தைலமகள்ேதாழிக்குச் 
ெசால் வாளாய்ச் ெசால் ய .] 
 
        மன் பா டவிந்  மைனம ந் தன்ேற 
        ெகான்ேறார் அன்ன ெகா ைமேயா ன்ேற 
        யாமங் 1ெகாளவாின் கைனஇக் காமங் 
        கட ம் உைரஇக் கைரெபாழி ம்ேம 
        எவன்ெகால் வாழி ேதாழி மயங்கி          5 
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        இன்ன மாக ம் நன்னர் ெநஞ்சம் 
        என்ெனா ம் நின்ெனா ஞ் சூழா  ைகம்மிக்கு 
        இ ம் பட் ளிய இட்ட ஞ் சிலம்பிற் 
        கு ஞ்சுைனக் குவைள வண் படச் சூ க் 
        கான நாடன் வ உம் யாைனக்          10 
        கயிற் ப் றத் தன்ன கன்மிைசச் சி ெநறி 
        மாாி வானந் தைலஇ நீர்வார்  
        இட்ட ங் கண்ண ப குழி இயவின் 
        இ ளிைட மிதிப் ழி ேநாக்கியவர் 
        தளர  தாங்கிய ெசன்ற தின்ேற          15 
                -------  கபிலர். 
         ------- 
        (பாடம்) 1. ேகாள்வாின். 
 
    (ெசா - ள்.) 5. ேதாழி வாழி - ,  
 
    1 - 4. மன் பா அவிந்  மைன ம ந்தன்  - அம்பலம் ஒ  யடங்கமைனக ம் 

யின்றன,  ெகான்ேறார் அன்னெகா ைமெயா  - ெகான்றாெலாத்த ெகா ைம டன்,  
இன் யாமம் ெகாளவாின் - இன்  ந யாமம்ெபா ந்தவாின்,  காமம் கைனஇ - காமம் 
ெசறிந் , கட ம்,  உைரஇ - கடைலக் காட் ம் பரவி,  கைரெபாழி ம் - 
கைரகடந்  ெசல் ம்; 
 
    5 - 7. இன்னம் ஆக ம்  - யாம் இந்நிைலயினம் ஆக ம்,  நன்னர் ெநஞ்சம் - 
நம நல்ல ெநஞ்சம்,  மயங்கி - மயங்க ற் ,  என்ெனா ம்நின்ெனா ம் சூழா  - 
என்ைன ம் நின்ைன ம்உசாவி ணரா ,  ைக மிக்கு - ைக கடந் ; 
 
    8 - 11. இ ம் பட் ளிய இட்  அ ம் சிலம்பில் - சி  காடாய் இ ண்டசிறிய 
ெசல்லற்காிய பக்கமைலயின்கண் உள்ள, கு ம் சுைனக் குவைள வண் படச் சூ  - 
குறிய சுைனயிற் த்த குவைளப் விைன வண்  ெமாய்த்திடச் சூ ,  கானநாடன் 
வ உம் – காட்  நாட் ைன ைடய நம் தைலவன்வ கின்ற,  யாைனப் றத் க் 
கயி  அன்ன - யாைனயின் கி ள்ள கயிற் த் த ம்ைப ெயாத்த,  கல் மிைசச்சி  
ெநறி - மைல மீ ள்ள சிறிய வழியாகிய; 
 
    12 - 5. மாாி வானம்தைலஇ நீர் வார்  - ேமகம் மைழ ெபய்தலால் நீர்ஒ கா நிற்க,  
இட்  அ ம் கண்ண - ெசல் தற்காியசிறிய இடங்களி ள்ள,  ப குழி இயவில்  - 
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ப குழிகைளக் ெகாண்ட ெநறியில்,  இ ளிைடமிதிப் ழி ேநாக்கி – இ ளின்கண் 
மிதிக்குமிடத் ப் பார்த் ,  அவர் தளர் அ  – அவர  தளராநின்ற அ ைய,  தாங்கிய 
இன்  ெசன்ற   - தாங்கும் ெபா ட்  இன்  ெசன் விட்ட ; 
 
    5. எவன் ெகால்  - இஃெதன்ைனேயா! 
 
    ( ) ேதாழி! வாழி! மன் பா டவிந்  மைன ம ந்தன் :காமம் கைர ெபாழி ம்; 
நாம் இன்னம் ஆக ம்ெநஞ்சம் இன்  கான நாடன் வ உம் ெநறிக்கட்ப குழி 
இயவின் இ ளிைட மிதிப் ழி ேநாக்கி அவர்தளர  தாங்கிய ெசன்ற ; இஃ  எவன் 
ெகால். 
 
    (வி - ைர.) அவிந்  - அவிய. மைன: ஆகுெபயர். கைர  ஒழி ம் எனப்பிாித் ,  

ழங்கி ெயாழி ம் என்ற மாம். ஒழி ம், ஈண்  வி ம் என்ப ேபாலத் ணி ப் 
ெபா ட்டாய ைணவிைன. சிலம்பில் கானநாடன் வ உம் சி ெநறியாகிய ப குழி 
யியவின் என்க. யாைன ம் அதன் றத் க் கயிற் த் த ம் ம் கல் ற்கும் அதன் 
ேம ள்ள சி  ெநறிக்கும் உவைம. கயிற்ைற ெயாத்தசி  ெநறி என்ற மாம். தைலஇ,  
வார்  என் ம்எச்சங்கைளத் திாிக்க. ெநஞ்சம் தளர  தாங்கியெசன்ற  என்ற ,  
இர க் குறிக்கண் தைலவன் வ ம்ெநறியின் ஏதத்ைத நிைனந்  வ ந் தல் 

லப்ப த்தியவா . 
 
    (ேம - ள்.) 1'மைறந்தவற்காண்டல்' என் ஞ் சூத்திரத் ,  'ெபா ம் ஆ ம் ைரவ 
தன்ைமயின்,  அழி தைல வந்த சிந்ைதக்கண் ம்' என்ற பகுதியில்,  இச் ெசய் ைளக் 
காட் , காமம் கைர ெபாழியா நிற்க ம்,  என்ன நன்றி க தி, இ வெரா ஞ் சூழா  
ெசன்ற  ெநஞ்ெசன இரண் ம்(ெபா ம் ஆ ம்) கூறினாள். மைன ம ந்தன்ெறன்பத 
ெபா ; சி  ெநறி ெயன்ப  ஆறின்னாைம என் ம்,  2'ேநா மின்ப ம்' என் ம் 
சூத்திரத் ,  'ெநஞ்சம்...தளர தாங்கிய ெசன்ற  இன்ேற' என்ப ,  ெநஞ்சிைன 
உ ப் ைட ய ேபால் அ ைகபற்றிக் கூறிய  என் ம்,  3'ெபா ம்ஆ ம்' என் ஞ் 
சூத்திரத் ,  'மன்  பாடவிந் 'என்ப  ெபா  வ  த ற் குற்றங்காட் ய  
என் ம் கூ வர்,  நச்சினார்கினியர். 
 
    4' ட் வயிற்கழறல்'என் ஞ் சூத்திரத் ,  அச்சத்தின் அகறல் என் ம் 
ெமய்ப்பாட் ற்கு,  இப் பாட் ைனக் காட் ,  இதன் க த்தாவ ,  'நாம் அவர் 
இ ளிைடவ தல் ஏத மஞ்சி அகன்  அவ த்தி ப்ப ம்என்ைன ம் நின்ைன ம் 
ேகளா  என் ெநஞ்சுேபாவாேனன் என்றவாறாயிற் ' என்பர்,  ேபரா. 
         -------  
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        1. ெதால். கள. 20.    2. ெதால். ெபா ளி. 2. 
        3. ெதால். ெபா ளி.16.   4. ெதால். ெமய்ப்.23. 
         -------  
 
    129. பாைல 
    [பிாிவிைட ேவ பட்டதைலமகட்குத் ேதாழி ெசால் ய .] 
 
        உள்ளல் ேவண் ம் ஒழிந்த பின்ெனன 
        நள்ெளன் கங்குல் ந ங்கு ைண யாயவர் 
        நின்மறந் ைறதல் யாவ  1 ல்மறந்  
        அலங்கல் வான்கைழ உதிர்ெநல் ேநாக்கிக் 
        கைலபிைண விளிக்குங் கானத் தாங்கண்          5 
        கல்ேசர்  இ ந்த க வாய்க் குரம்ைபத் 
        தாழி தல் க த்த ேகாழிைலப் ப த்திப் 
        ெபாதிவயிற்  இளங்காய் ேபைட ஊட் ப் 
        ேபாகில்பிளந் திட்ட 2ெபாங்கல் ெவண்காழ் 
        நல்கூர் ெபண் ர் 3அல்கல் கூட் ம்          10 
        கலங்கு ைனச் சீ ர் ைகதைல ைவப்பக் 
        ெகா ப்பா தின்ற கூர்ம்பைட மழவர் 
        ெச ப் ைட அ யர் ெதண்சுைன மண் ம் 
        அ ஞ்சுரம் அாிய வல்ல வார்ேகால் 
        தி ந்திைழப் பைணத்ேதாள் ேதன்நா  க ப்பின்          15 
        குவைள உண்கண் இவெளா  ெசலற்ெகன 
        ெநஞ்சுவாய் அவிழ்ந்தனர் காதலர் 
        அஞ்சில் ஓதி ஆயிைழ நமக்ேக. 
                 -------  குடவாயிற்கீரத்தனார். 
        -------  
        (பாடம்) 1. ன்மைறந் .         2. ெபாங்க. 
        3. அல்குற் கூட் ம். 
         ------- 
    (ெசா - ள்.) 18. அம்சில் ஓதி ஆய் இைழ - அழகிய சிலவாகியகூந்தைல ம் ஆராய்ந்த 
அணிகைள ம் உைடய தைலவிேய! 
 
    1 - 2. ஒழிந்தபின்  - இவைளப் பிாிந்  ெசன்றபின்,  உள்ளல் ேவண் ம் என -  
இவைள எண்ணி நாம் இரங்கல் ேவண் வ ம் என் நிைனத் ,  நள் என் கங்குல் 
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ந ங்கு ைணயாயவர்  - நள்ெளன் ம் ஒ யிைன ைடய ந  இரவில் ந ங்கும் 
ைணயினரான; 

 
    17. காதலர் - நம்தைலவர்; 
 
    3 - 14. ல் மறந்  - ல்ைலத்தின் தைல மறந் ,  அலங்கல் வான் கைழ உதிர் 
ெநல்ேநாக்கி - அைச ம் ெந ய ங்கி னின்  உதிர்ந்த ெநல்ைலப்பார்த் ,  
கைலபிைண விளிக்கும் கானத் ஆங்கண் - கைலமான் தன் பிைணயிைன அைழக்கும் 
காட் டத்ேத,  கல்ேசர்  இ ந்த க வாய்க் குரம்ைப -  பாைறையச் ேசர்ந்தி ந்த 
சிைத ற்ற கு ல், தாழி தற் க த்த ேகாழ் இைலப் ப த்தி  - தாழியிடத்ேத தைழத்த 
ெகா விய இைலைய ைடயப த்திச் ெச யின்,  ெபாதி வயிற்  இளங்காய்ேபைட 
ஊட்  - ப த்த வயிற்றிைன ைடய இளங்காையப் ேபைடகட்கு அ த்தி,  ேபாகில் 
பிளந்திட்ட ெபாங்கல் ெவண்காழ் - ஆண் பறைவகள் பிளந் ேபாகட்ட 
பஞ்சிைன ைடய ெவள்ளிய ெகாட்ைடைய, நல்கூர் ெபண் ர் அல்கல் கூட் ம் – 
வ ைம ற்ற மகளிர் ைவத் ண் ம் உணவாகச் ேசர்க்கும்,  கலங்கு ைனச் சீ ர் ைக 
தைல ைவப்ப - கலங்குதற்கு ஏ வாயேபார் நிக ம் இடங்கைள ைடய சீ ாி ள்ளார் 
ைகையத் தைலமீ  ைவத்  அலற,  ெகா ப்  - ஆ தின்றகூர்ம்பைட மழவர் - 
அவர்க ைடய ெகா த்த ஆக்கைளக்கவர்ந்  ெசன்  ெகான்  தின்ற கூாிய 
பைடகைள ைடய மழவர்கள்; ெச ப்  உைட அ யர் - ெச ப்பிைனப் ண்ட 
அ யராகி,  ெதண்சுைன மண் ம் - ெதளிந்த சுைனநீைர மிகுதியாகப் ப கும்,  அ ம் 
சுரம் -  அாியசுரெநறிகள்; 
 
    14 - 8. வார் ேகால்தி ந்  இைழ பைணத் ேதாள் ேதன் நா  க ப்பின்குவைள 
உண்கண் - நீண்ட ேகால்ெதாழிலைமந்த வைளயைல ம் தி ந்திய அணிகைள ம் 

ங்கில்ேபான்ற ேதாளிைன ம் ேதன் மணக்கும் கூந்த ைன ம் க ங்குவைள 
ேபான்ற ைம ண்ட கண்கைள ம் உைடய, இவெளா  ெசலற்கு அாியவல்ல என – 
இவ டன் ெசல் தற்கு அ ைம ைடயன அல்லெவன,  நமக்கு ெநஞ்சுவாய் 
அவிழ்ந்தனர் - நமக்குத் தம  உள்ளக்க த்ைத வாய்விட்  ெமாழிந்தனர்; 
 
    3. நின் மறந் உைறதல் யாவ  - ஆக ன் நின்ைன மறந்  ேவற் நாட் த் 
தங்குதல் எங்ஙனம் கூ ம்? 
 
    ( ) ஆயிைழ,  ந ங்கு ைண யாயவர்,  காதலர்,  நமக்குஅ ஞ்சுரம் இவெளா  
ெசலற்கு அாியவல்ல என ெநஞ்சுவாய் அவிழ்ந்தனர்; ஆக ன் நின் மறந்  
உைறதல்யாவ ? 
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    கானத் தாங்கண்சீ ர் ைக தைலைவப்பக் ெகா ப்பா தின்ற மழவர்சுைன மண் ம் 
அ ஞ்சுரம் என்க. 
 
    (வி - ைர.) த ேல பிாிவிற்கு அஞ்சி ந ங்கிய காதலர்,  அதன்ேம ம் இவெளா  
ெசலற்கு அ ஞ்சுரம் அாியவல்ல எனக்கூறினாராத ன்,  நின்ைன மறந்  ேவற்  
நாட் ன்கண் நீட் த்தி ப்பாரல்லர் என் ேதாழி தைலவிைய ஆற் வித்தாள் என்க. 
விைரந் வந்  நின்ைன உடன் ெகாண்  ெசல்வார்என்றாளாயிற் . ல் காிந்  
ேபாயினைமயின் மான்அதைன உண் தைல மறந்தெதன்க. ல் மைறந்  என் ம் 
பாடத்திற்கு ல் அற்ெறாழிந்தைமயால் என் ெபா ள் ெகாள்க. ேபாகில் - பறைவப் 
ெபா ப்ெபயர்.ெபாங்கர் என்ப  பாடமாயின்,  சி  ேகாட் ள்ளஎன்க. அல்குற் 
கூட் ம் என்ப  பாடமாயின், இைடம ங்கி ள்ள ம யிற் ேசர்க்கும் என்க.மண் தல் - 
மிக்குப் ப குதல். ப குதற்கு விைரதல்என் மாம். 
     ------- -  -  
 
    130. ெநய்தல் 
    [கழறிய பாங்கற்குத்தைலமகன் கழற்ெறதிர் ம த்த .] 
 
        அம்ம வாழி ேகளிர் ன்நின்  
        கண்டனிர் ஆயின் கழற ர் மன்ேனா 
        ண்தா  ெபாதிந்த ெசங்கால் 1ெகா ைக 
        ண்டகங் ெகழீஇய ேமாட் மணல் அைடகைரப் 
        ேபஎய்த் தைலய பிணர் அைரத் தாைழ          5 
        எயி ைட ெந ந்ேதா  காப்பப் பல டன் 
        வயி ைடப் ேபா  வா தின் 2விாீஇப் 
        ல ப்ெபா  தழித்த நா  பரப்பின் 
        இவர்திைர தந்த ஈர்ங்கதிர் த்தம் 
        3கவர்நைடப் ரவிக் கால்வ த் த க்கும்          10 
        நற்ேறர் வ தி ெகாற்ைக ன் ைற 
        வண் வாய் திறந்த வாங்குகழி ெநய்தல் 
        ேபா றங் ெகா த்த உண்கண் 
        மாதர் வாள் கம் மைதஇய ேநாக்ேக. 
                -------  ெவண்கண்ணனார். 
         ------- - - -  
        (பாடம்) 1.கு ைக.     2.விைரஇப். 
        3.கவர்பாி. 
 



     
 

27

    (ெசா - ள்.) 1. ேகளிர் அம்ம வாழி - பாங்கீர்,  யான் கூ வதைனக்ேகட்பீராக; வாழி! 
 
    3 - 14. ண் தா ெபாதிந்த ெசங் கால் ெகா  ைக - ண்ணிய ந் களால் 

டப்பட்ட சிவந்த தண் ைன ம்ெகா விய ெமாட் ைன ைடய,  ண்டகம் 
ெகழீஇய ேமாட்  மணல் அைட கைர - கழி ள்ளி ெபா ந்தியஉயர்ந்த மணல் 
அைடந்த கைரயிடத்ேத, ேபஎய்த்தைலய பிணர் அைரத் தாைழ - ேபய் ேபா ம் 
தைலயிைன ைடய ச ச்சைர வாய்ந்த அைரயிைன ைடயதாைழயின்,  எயி  உைட 
ெந ந்ேதா  பல உடன் காப்ப  - ள்ளாகிய பற்கைள ைடய நீண்ட ற இதழ்கள் 
பல ம்ஒ ங்கு காவா நிற்ப,  வயி  உைடப்ேபா  வா தின் விாீஇ - அதன் 
அகட் ைன இடமாக ைடய  ய்தாக விாிந் ,  ல ப் ெபா அளித்த  நா  
பரப்பின் - லால் நாற்றத்ைதத்தாக்கி ஒழித்த மலர் நாற்றம் கம ம் இடத்தின்கண்; 
 
    இவர் திைர தந்தஈர்ங் கதிர் த்தம் - பரக்கும் அைலகள்ெகாணர்ந்  சியகுளிர்ந்த 
ஒளியிைன ைடய த் க்கள்,  கவர்நைடப் ரவிக் கால் வ த்த க்கும் - வி ம் ம் 
நைடயிைன ைடய குதிைரய கா ைன வ ச்ெசய்  அதன் ெசலவிைனக் ெக க்கும், 
நல் ேதர் வ தி ெகாற்ைக ன் ைற – நல்ல ேதைர ைடய பாண் யன  ெகாற்ைக 
ெயன் ம் பதியின்கடற் ைறக் கண் ள்ள; 
 
    வண்  வாய் திறந்தவாங்கு கழி ெநய்தற்ேபா  - வண் னால் வாய்திறக்கப்ெபற்ற 
வைளந்த கழியிடத்தி ள்ளெநய்தல் வான ,  றங்ெகா த்த மாதர் வாள் க 
உண்கண் - றங் ெகா த்த அழகிய ஒளி ெபா ந்திய கத்தின் கண் ள்ள ைம ண்ட 
கண்கள ,  மைத இயேநாக்கு - ெச க்கிய பார்ைவயிைன; 
 
    1 - 2. ன்நின் கண்டனிர் ஆயின் கழற ர் - ன்ேன நின் கண்டீராயின் 
இங்ஙனம் கழறிக் கூறீர். 
 
    ( ) ேகளிர், வாழி,  ெகாற்ைக ன் ைறயின் நின்ற அவள் உண்கண் 
ேநாக்கு ன் நின்  கண்டனிராயின் கழற ர், கண் லீர். 
 
    அம்ம:ேகட்பித்தற் ெபா ளில் வ ம் இைடச்ெசால்.கழ தல் - இ த் ைரத்தல். மன் - 
கழி . வ த்த க்கும் - காைல வ ச் ெசய்  டமாக்கும்என்ற மாம்; வ ச் ெசய்  என 
ஒ  ெசால் வ விக்க.த க்கும் ன் ைற: ெபயெரச்சம் இடப்ெபயர்ெகாண்ட . மாதர் - 
காத மாம். 
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    (உ - ைற.) ண்டக ைக ெகழீஇய தாைழயின்ேபா  எயி ைடெந ந்ேதா  பல 
காப்ப இ ந்  விாீஇப் ல ப்ெபா தழித்த ெதன்ப ,  காதற்ேறாழி டன் கூ  
ஆயெவள்ளம் ைட சூ  நின்ற தைலவியின் இயல்,  நீகூறிய உ தி ெமாழிகைள 
ெயல்லாம் அழித்த  என்றப . 
     ------- -------  
 
    131. பாைல 
    [ெபா ள் கைடக்கூட் யெநஞ்சிற்குத் தைலமகன் ெசால் ய .] 
 
        விசும் உற நிவந்த மாத்தாள் 1இகைணப் 
        பசுங்ேகழ் ெமல் ைல அ குெநறித் தன்ன 
        வண் ப  இ ளிய தாழி ங் கூந்தல் 
        சு ம் ண விாிந்த ெப ந்தண் ேகாைத 
        இவளி ஞ் சிறந்தன்  2ஈதல் நமக்ெகன          5 
        ைள அம்பின் வி த்ெதாைட மழவர் 
        நாளா உய்த்த நாமெவஞ் சுரத்  
        நைடெம ந் ெதாழிந்த ேசட்படர் கன்றின் 
        கைடமணி உகுநீர் ைடத்த ஆடவர் 
        ெபய ம் பீ ம் எ தி அதர்ெதா ம்          10 
        பீ  சூட் ய பிறங்குநிைல ந கல் 
        ேவ ன்  பலைக ேவற் ைன க க்கும் 
        ெவ வ  தகுந கானம் நம்ெமா  
        வ க என் தி யாயின் 
        வாேரன் ெநஞ்சம் வாய்க்க நின்விைனேய .          15 
                 - ம ைர ம தனிளநாகனார். 
        - -  -  
        (பாடம்) 1. இதைணப். 2. ஈைக. 
         -------  
 
    (ெசா - ள்.) 15.ெநஞ்சம் - ெநஞ்சேம! 
 
    1 - 5. விசும்  உறநிவந்த மா தாள் இகைண - வாைன அளாவ உயர்ந்த காிய 
அ யிைன உைடய இகைண மரத்தின ,  பசுேகழ் ெமல் இைலஅ கு ெநறித்தன்ன - 
பசியநிற ைடய ெமல் ய இைலகைளெந ங்கச் ெசறித்  ைவத்தால் ஒத்த,  வண்  
ப இ ளிய தாழ் இ ங் கூந்தல் - வண்  ெமாய்த்  இ ண்டதாழிந்த ெபாிய 
கூந்தைல ம்,  சு ம்  உண விாிந்தெப ம் தண் ேகாைத - வண் கள் ேதன் 
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உண் ம்ப மலர்ந்த க்களாலாய ெபாிய குளிர்ந்த மாைலைய ம்உைடய,  
இவளி ம் நமக்கு ஈதல் சிறந்தன்  என  - இத்தைலவியி ம் நமக்கு ஈதேல சிறந்த  
என் ; 
 
    6 - 13. ைள அம்பின்வி த்ெதாைட மழவர் - சீழ்க்ைக ேபா ம் ஒ டன்ெசல் ம் 
அம்பின  தப்பாத ெதாைடயிைன ைடயெவட்சி மறவர்,  நாள் ஆ உயத்த நாம 
ெவம்சுரத்  - வி யற் காைலயில் ஆக்கைளக் கவர்ந் ெகாண் ேபான அச்சம்த ம் 
ெகா ய சுர ெநறியிேல, ேசண்படர் நைட ெம ந்  ஒழிந்த கன்றின்  - ெந ந் ரம் 
கடந்  வ த ன் நைட ஓய்ந் நின் விட்ட கன்றின ,  கைட மணி உகுநீர் 

ைடத்தஆடவர் - கைடக்கண்ணினின் ம் ஒ கும் நீைரத் ைடத்த கரந்ைதேயார ,  
ெபய ம் பீ ம் எ திப்பீ  சூட் ய பிறங்க நிைலந கல் - ெபய ம்சிறப் ம் ெபாறித்  
மயில் ேதாைகயிைனச் சூட் ய விளங்கம் நிைலயிைன ைடய ந கல் ன் ன்,  
ஊன் ேவல் பலைக - ஊன்றிய ேவ ம் அதன்கட் சார்த்தியேகடக ம்,  அதர்ெதா ம் 
ேவற் ைன க க்கும்  - ெசல் ம் வழிேதா ம் பைகவர் ேபார் ைனயி ப்ைபஒக்கும்,  
ெவ வ  தகுந கானம் - அச்சம் வ ம்இயல்பினவாய காட் ல்; 
 
    13 - 5. நம்ெமா  வ கஎன் தியாயின் - எம்ேமா  வ க என்ைபயாயின், வாேரன் - 
யான் வ ேவனல்ேலன்; நின்விைன வாய்க்க -  ேமற்ெகாண்ட விைன வாய்ப்பதாக. 
 
    ( ) ெநஞ்சம்,  இவளி ம் ஈதல் சிறந்தன்ெறன,  கானம்நம்ெமா  வ க 
என் தியாயின்,  வாேரன்; நின் விைனவாய்க்க. 
 
    (வி - ைர.) இகைண - ஒ மரம்; இ  ெச ைம டன் அடர்ந்தி க்கும்தைழகைளத் 
தைலயில் உைடயதாகும் என்ப ,  1' ன்னிய, ஈர ெநஞ்சத் தார்வ லாளர்,  
பாரந்தாங்கும் பழைமேபால,  இைலக்ெகா ச் ெசல்வெமா தைலப்பரந்ேதாங்கிய,  
கைணக்கால் இகைண' என் ம்ெப ங்கைதயாற் ெபறப்ப ம். இதைண எனப் 
பாடம்ெகாள்வா  ளர். இவளி ம் சிறந்தன்றீதல்  - ஈதலால் வ ம் இன்பம் இவளால் 
வ ம் இன்பத்தி ம் சிறந்த  என்றப ,  ைளயிைன ம் அம்பின் ெதாைடயிைன 

ைடய மழவர் என்ன மாம் ைள - சீழ்க்ைக ெயா . வி  - இ ம்ைப 
என்ன மாம். கைடமணி குநீர்,  இவ்வாேற 2'ஆவின்கைடமணி கு நீர்' என 
வ த ங் காண்க. உகுநீர், ைடத்தஎன்ற,  ஆநிைரைய மீட்டைமயால் 
அதன் யைரப்ேபாக்கிய என்றப . ைடத்த ஆடவர் ந கல்என்றைமயால்,  
நிைரமீட்ட கரந்ைதயார் ெபா பட்டைம ெபற்றாம். வாய்க்க நின்விைன என்ற  
இகழ்ச்சி. 
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    (ேம - ள்) 3'ெவறியறிசிறப்பின்' என் ம் சூத்திரத் ,  'ஆெபயர்த் த் த த ம்' 
என் ம் பகுதிக்கு,  இச்ெசய் ைள ம் காட் ,  இத ள் 'மறவர் நாள்ஆஉய்த்த' என 
ேவந்  ெதாழில் அல்லாதெவட்சித்திைண ம் ெபா வியல் கரந்ைதக்கண்ேண 
ெகாள்க; இஃ  ஏழற்கும் ெபா வாக ன் என் ம்,  இச்சூத்திரம் 'ெபய ம் பீ ம் எ தி 
அதர்ெதா ம், பீ  சூட் யபிறங்குநிைல ந கல்' எனஅகத்திற்கும் வ த ற் 
ெபா வியலாயிற்  என் ம், 4'ேநா மின்ப ம்,  என் ஞ் சூத்திரத் ,  வ க 
ெவன் தியாயின்,  வாேரன் ெநஞ்சம் வாய்க்கநின்விைனேய' என்ப  
'ம த் ைரப்ப ேபால் த கண்ைமபற்றிய ெப மிதங் கூறிற் ' என் ங் கூறினார்,  
நச்சினார்கினியர். 
         -------  
        1. ெப ங் 3 - 14,  34 - 38.    2. சிலப் 20 - 54. 
        3. ெதால்,  றத் 5.     4. ெதால். ெபா ளி. 2 
         -------  
 
    132. குறிஞ்சி 
    [ேதாழி தைலமகைளஇடத் ய்த் வந்  தைலமகைன எதிர்ப்பட்  
நின் வைர கடாய .] 
 
        ஏன ம் இறங்குகுரல் இ த்தன ேநாய்ம ந்  
        ஆய்கவின் ெதாைலந்தஇவள் த ம் ேநாக்கி 
        ஏதில ெமாழி ம்இவ்  மாக ற் 
        களிற் கந் திறந்த க ைடப் பகழி 
        வால்நிணப் கவிற் கானவர் தங்ைக          5 
        அம்பைண ெமன்ேதாள் ஆயிதழ் மைழக்கண் 
        ஒல்கியல் ெகா ச்சிைய நல்கிைன யாயிற் 
        ெகாண்டைன ெசன்ேமா ண் ண் மார்ப 
        ளிதைலத் தைலஇய சாரல் நளிசுைனக் 
        கூம் ைக அவிழ்த்த கு ஞ்சிைறப் பறைவ          10 
        ேவங்ைக விாியிணர் ஊதிக் காந்தள் 
        ேத ைடக் குவிகுைலத் ஞ்சி யாைன 
        இ ங்க ள் கடாஅம் கன ம் 
        ெப ங்கல் ேவ ம் உைறவின் ஊர்க்ேக. 
                -------  தாயங் கண்ணனார். 
 
    (ெசா - ள்.) 8. ண் ண் மார்ப - ண்ணிய ெதாழிற்றிற அைமந்த ணணிந்த 
மார்பேன! 
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    1 - 3. ஏன ம் இறங்குகுரல் இ த்தன - திைன ம் திர்ந்  வைளந்த கதிர்அ க்கப் 
ெபற்றன,  இவள் த ம் ேநாய்ம ந் ஆய்வகவின் ெதாைலந்த - இவள் ெநற்றி ம் 
காமேநாய் மிக்கைமயால் ஒள்ளிய அழகு ெதாைலயப்ெபற்ற ,  இவ் ம் - 
இவ் ரா ம்,  ேநாக்கி - அதைனேநாக்கி,  ஏதில ெமாழி ம் - இையபில்லாதன கூ வர், 
ஆக ன் - ஆதலால்; 
 
    4 - 7. களிற்  க ள்உைட கம் திறந்த பகழி - களிற்றியாைன மதம்ெபா ந்திய 
கன்னத்ைத ைடய கத்ைதக் கிழித்தஅம் பிைன ம்,  வால் நிணப் கவின் – 
ெவள்ளிய நிணத் டன் உ ய உணவிைன ம் உைடய,  கானவர் தங்ைக  - 
ேவடர்கள  தங்ைக ம்,  அம்விைண ெமல் ேதாள்  - அழகிய ங்கிைல ெயாத்த 
ெமல் ய ேதாளிைன ம், ஆய் இதழ் மைழக்கண் - அழகிய இைம டன் கூ யகுளிர்ந்த 
கண்ணிைன ம்,  ஒல்கு இயல் - அைச ம்இய ைன ம் உைடய,  ெகா ச் 
சிையநல்கிைன ஆயின்  - ெகா ச்சி மாகிய இவைள அ ள் ெசய்தாய் ஆயின்; 
 
    9 - 14. ளி தைலத்தைலஇய சாரல் - வானம் மைழத் ளிைய தற்கண்ேணெபய்த 
பக்க மைலயிேல,  நளிசுைனக் கூம்  ைகஅவிழ்த்த கு ஞ்சிைறப் பறைவ - ெபாிய 
சுைனக்கண்ேணகுவிந்த அ ம்பிைன விாித்த கு கிய சிைறயினவாயவண் கள்,  
ேவங்ைக விாி இணர் ஊதி - ேவங்ைகயின்விாிந்த ங்ெகாத் க்களில் தாதிைன ஊதி, 
காந்தள் ேதன் உைடக் குவிகுைல ஞ்சி காந்தளின்ேதன் ெபா ந்திய குவிந்த 
குைலயில் உறங்கி,  யாைனஇ  க ள் கடாஅம் கன ம் - யாைனயின் ெபாிய 
கன்னத்தில் ஒ கும் மதத்திைன உண்பதாகக் கனாக்கா ம்,  ெப ங்கல் ேவ  - 
ெபாிய மைலையச்சூழக்ெகாண்ட,  உைற  இன் ம் ஊர்க்கு - உைறதற்குஇனிய 

ம  ஊர்க்கு; 
 
    8. ெகாண்டைனெசன்ேமா - வைரந் ெகாண்  ெசல்வாயாக. 
 
    ( ) ண் ண் மார்ப! ஏனல் குரல் இ த்தன; த ம்கவின் ெதாைலந்த,  
இவ் ம் ஏதில ெமாழி ம்;ெகா ச்சிைய நல்கிைனயாயின்,  ம் ஊர்க்கு(வைரந் ) 
ெகாண்டைன ெசன்ேமா. 
 
    (வி - ைர.) ஏன ங் குரல்இ த்தன,  இவ் ம் கவின் ெதாைலந்த இவள் தல் 
ேநாக்கி ஏதில ெமாழி ம் ஆக ன்என் ைரத்த மாம். இதற்கு த ம் என்பதி ள்ள 
உம்ைம இைச நிைற; த ம் பிற ெமனஎச்ச ம்ைம மாம். 
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    (உ - ைற.) ைகயவிழ்த்த வண்  ேவங்ைக மலைர தி,  காந் தட்குைலயிேல ஞ்சி 
யாைனயின் கடாத்திைனக் கன ம்என்ற  தைலவியின் நாண் த ய தைளகைள 
ெநகிழ்த்த தைலவன் அவைள கர்ந் ,  அக்களெவா க்கத்திேல அ ந்தி,  ேம ம் 
பகற்குறிஇர க் குறிகளால்,  அைடதற்காிய அவைளப் ெப தற்கு நிைனக்கின்றான் 
என்றப . 
 
    (ேம - ள்.) 1'ஆயர்ேவட் வர்' என் ஞ் சூத்திரத்  ஆயர் ேவட் வர் என் ம் 
இரண்  ெபயேரயன்றி,  ஒன்ெறன த்தலாற்ெகாள்ளப்ப ம் தைலவ ம் 
தைலவிய ம் உளர் என் ைரத் ,  'வானிணப் கவிற்கானவர் தங்ைக' 
எனவ வன ங் ெகாள்க என்றனர்,  நச்சினார்கினியர். 
         --------- 
        1. ெதால். அகத். 21. 
         ------- -  -  
 
    133. பாைல 
    [பிாிவிைடயாற்றாளாயினாெளனக் கவன்ற ேதாழிக்குத்தைலமகள் 
ஆற் வெலன்ப  படச் ெசால் ய .] 
 
        குன்றி அன்ன கண்ண கு உமயிர் 
        ன்தாள் ெவள்எ  ேமாவாய் ஏற்ைற 
        ெசம்பரல் ரம்பில் சிதர்ந்த ழி 
        நல்நாள் ேவங்ைக  நன்களம் வாிப்ப 
        கார்தைல மணந்த ைபம் தல் றவின்          5 
        வில்ெலறி பஞ்சியின் ெவண்மைழ தவ ம் 
        ெகால்ைல இைதய கு ம்ெபாைற ம ங்கில் 
        காிபரந் தன்ன காயாஞ் ெசம்மெலா  
        எாிபரந் தன்ன இலமலர் விைரஇப் 
        ங்க ழ் சுமந்த தீம் னல் கான்யாற்           10 
        வான்ெகாள் வல் வளிதர உண்கும் 
        எம்ெமா  வ தல் வல்ைலேயா மற்ெறனக் 
        ெகான்ஒன்  வினவினர் மன்ேன ேதாழி 
        இதல் ள் ஒப்பின் ைக திர் ெவட்சி 
        ெகால் னக் கு ந்ெதா  கல்லைறத் தாஅம்          15 
        1மிைளநாட்  அத்தத்  ஈர்ஞ்சுவல் க த்த 
        வாிமரல் கறிக்கும் மடப்பிைணத் 
        திாிம ப்  இரைலய கா றந் ேதாேர. 
                - உைற ர் ம த் வன் தாேமாதரனார். 
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         -------  
        (பாடம்) 1.  இரநாட்டத்தத் . 
         ------- 
 
    (ெசா - ள்.) 13. ேதாழி  - ,  
 
    14 - 8. இதல் ள்ஒப்பின் - சிவ ன் கா ள்ள ள்ைள ஒத்த,  ைக திர் ெவட்சி 
- அ ம்  திர்ந்த ெவட்சிப் க்கள்,  ெகால் னக் கு ந்ெதா   - ெவட் த்தி த்திய 
ெகால்ைல நிலத்தி ள்ள கு ந்தமலர்கேளா ,  கல்அைறத் தாஅம் – கற்பாைறயிேல 
பரந்  கிடக்கும்,  மிைள நாட்  அத்தத்  - மிைளஎன் ம் நாட் ன் பாைல ெநறியில்,  
ஈர் சுவல்க த்த - ஈர ைடய ேமாட்  நிலத்ேத தைழத்த,  பாிமரல் கறிக்கும் - 
வாிகைள ைடய மரைலக் க த் ண் ம்,  மடப் பிைண திாி ம ப்  இரைலய  - 
மடப்பத்ைத ைடய ெபண்மா டன் கூ ய க்குண்ட ெகாம்பிைன ைடய 
ஆண்மான்கைள ைடய,  கா  இறந்ேதார் - காட் ைனக் கடந் ெசன்ற நம்தைலவர்; 
 
    1 - 4. குன்றி அன்னகண்ண - குன்றிமணி ேபான்ற கண்கைள ம்,  கு உமயிர் - 
நல்ல நிறம் வாய்ந்த மயிைர ம்,  ல் தாள் -  ெமல் வ ய கால்கைள ம்,  ேமாவாய் - 
தா யிைன ைடய,  ெவள் எ  ஏற்ைற - ஆண் ெவள்ெள ; ெசம்பரல் ரம்பில் 
சிதர்ந்த ழி - சிவந்த பரல்கள்மிக்க வன்னிலத்தில் கிளறிப் ேபாகட்ட தியில்,  நல் 
நாள் ேவங்ைக களம்வாிப்ப  - மணநாைள அறிவிக்கும் இயல் ைடய ேவங்ைகப் 

க்கள்உதிர்ந்  சிறந்த ெவறியா  களம் ேபால அழகுெசய்ய; 
 
    5 - 7. கார்தைல மணந்தைபம் தல் றவின் - கார்காலம் கூ ய தால் பசிய 

தல்கைள ைடய ல்ைல நிலத்ேத,  வில் எறி பஞ்சின்ெவண் மைழ தவ ம் - 
வில் னால் அ க்கப்ெபற்றபஞ்சுேபால ெவள்ளிய ேமகம் தவழ்ந்தி ம்,  
 
    ெகால்ைல இைதயகு ம்ெபாைற ம ங்கில் - க் ெகால்ைலகைள ைடயசிறிய 
மைலயின் பக்க ல்; 
 
    8 - 13. காி பரந்தன்னகாயா ெசம்மெலா  - காி பரந்தா ெலாத்த காயாவின்வாடற் 

க்கெளா ,  எாி பரந்தன்ன இலமலர் விைரஇ  - ெந ப் ப் பரந்தா ெலாத்த 
இலவமலர் கலக்க,  க ழ் சுமந்த தீம் னல் - அப் க்களின் ஒ குதைலச் சுமந் வ ம் 
இனிய னைல ைடய,  கான்யாற்  –காட்டாற்றின் கண்ேண,  வளிதர வான் ெகாள் 

வல் - காற்  எ ப் த ன்ேமேல எ ம் ளிகைளேய உண்கும் - உண்ேபமாகிய, 
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எம்ெமா  வ ம் வல்ைலேயா என - எம் டன் வ தற்கு வன்ைம ைடையேயா 
ெவன் ,  ெகான் ஒன்  வினவினர்  - ெப ைம தங்கிய ஒ  ெமாழியிைனக் கூறி 
வினவினர். 
 
    ( ) ேதாழி! மிைளநாட்  அத்தத் க் கா றந்ேதார்ஆம் நம் தைலவர்,  
கு ம்ெபாைற ம ங்கில்கான்யாற் த் வல் உண்கும் எம்ெமா  வ தல் 
வல்ைலேயாெவனக் ெகான் ஒன்  வினவினர் (ஆத ன்விைரந்  வந்  
உடன்ெகாண்  ெசல் த ம் கூ ம்.) 
 
    (வி - ைர) இைத - ப் னம்,  இலவமலர் - இலமலெரன விகாரமாயிற் ,  விைரஇ 
- விரவ எனத்திாிக்க.க ழ் - வண்ட மாம். உண்கும் - உண்ேபமாக 
என்ன மாம்.மற் ,  அைச,  மன் ஒழியிைச,  மிைளக் கந்தன், மிைளகிழான் 
நல்ேவட்டன்,  மிைளேவள் தித்தன்எனவ ம் லவர் ெபயர்களால் மிைளெயன்ப  
நாட் ன்ெபயராதல் அைம ம் இைளநா ெடனப் பிாித்த மாம்.தைலவர் அங்ஙனம் 
வினவினராத ன் உடன்ெகாண்  ெசல் த ம்கூ ெமன 
எண்ணினாெளன்க.நச்சினார்க்கினியர் க த்தின்ப ,  தைலவர்வினவினதன்றி 
அங்ஙனம் ெசய்திலேர என்  தைலவி இரங்கினாள் எனக் ெகாள்ளல்ேவண் ம். 
 
    (ேம - ள்.) 1'ெகாண் தைலக் கழியி ம்' என் ஞ் சூத்திரத்  இ பாைலக்கண் 
இரங்கல் நிகழ்ந்தெதன்றனர்,  நச்சினார்கினியர். 
        -------  
        1. ெதால். அகத். 15. 
         -------  
 
    134. ல்ைல 
    [விைன ற்றி மீண்டதைலமகன் பாகற் குைரத்த .] 
 
        வானம் வாய்ப்பக் கவினிக் கானம் 
        கமஞ்சூல் மாமைழ கார்பயந்  இ த்ெதன 
        மணிம ள் ைவ அணிமலர் இைடயிைடச் 
        ெசம் ற தாய் பரத்த ன் நன்பல 
        ல்ைல கழல் தாஅய் வல்ேலான்          5 
        ெசய்ைக அன்ன ெசந்நிலப் றவின் 
        வாஅப் பாணி வயங்குெதாழிற் க மாத் 
        தாஅத் தாளிைண ெமல்ல ஒ ங்க 
        இ மறந் ேதமதி வலவ குவி ைக 
        வாைழ வான்  ஊ  திர்ந்த          10 
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        ஒழிகுைல யன்ன திாிம ப் ேபற்ெறா  
        கைணக்கால் அம்பிைணக் காமர் ணர்நிைல 
        க மான் ேதெரா  ேகட்பின் 
        ந நாள் கூட்டம் ஆக ம் உண்ேட. 
                -------  சீத்தைலச் சாத்தனார். 
 
    (ெசா - ள்.) 9 - 14. வலவ - பாகேன! க மான் ேதர் ஒ  ேகட்பின்  - நம  விைரந்த 
குதிைர ண்ட ேதாின் ஒ யிைனக்ேகட்டால்,  வாைழ வான்  ஊழ் உ  
உதிர்ந்தகுவி ைக ஒழிகுைல அன்ன - வாைழயின் ெபாிய மடல்கள் ைறயாக 

ற்றி உதிர எஞ்சிய குவிந்தெமாட் ம் ஒழிந்த குைலைய ஒத்த,  திாி ம ப் ஏற்ெறா  - 
க்கிய ெகாம்பிைன ைடய மாேனற் டன், கைணக்கால் அம் பிைணக் காமர் 

ணர்நிைல  - திரண்ட கா ைன ைடய அழகிய ெபண் னின  வி ப்பம்ெபா ந் ம் 
நிைலயினதாகிய,  ந நாள்கூட்டம் - நள்ளிரவின் கூட்டம்,  ஆக ம் உண்ேட  - 
நிகழ்த ம் கூ ேமா? (கூடாதாக ன், ) 
 
    1 - 4. கமம் சூல் மாமைழ -  நிைறந்த சூ ைன ைடய காிய மகங்கள்,  கார் பயந்  
இ த்ெதன - கார் காலத்திைனத் தந்  தங்கிற்றாக, வானம் வாய்ப்ப - மைழ தப்பா  
ெபய்தலால்,  கானம்கவினி - கா  அழகு ெபற் ,  மணி ம ள் ைவ அணிமலர்இைட 
இைட - நீல மணிைய ஒக்கும் காயாவின் அழகியமலர்களின் இைடயிைடேய,  ெசம் 

ற தாய்பரத்த ன் - சிவந்த றத்திைன ைடய இந்திரேகாபப் ச்சி ரத்தேலா ,  
ல்ைல கழல்நன்பல  தாஅய் – ல்ைலயின் நின் ம் உதிர்ந்தநன்றாகிய பல 
க்க ம் பரந்  கிடத்தலால், வல்ேலான் ெசய்ைக அன்ன - ஓவியம் வல்ேலான்ெசய்த 

ஓவியம் ேபான்ற,  ெசம் லப் றவின்  - சிறந்த நிலமாகிய ல்ைல நிலத்ேத; 
 
    7 - 9. வாஅ பாணி வயங்குெதாழிற் க மா - தாவிச் ெசல் ம் குளச்சீர்விளங்கும் 
நைட வாய்ந்த ெச க்கிய குதிைரயின், தாஅதாள் இைண ெமல்ல ஒ ங்க - தாவிச் 
ெசல் ம் இைணெயாத்த கால்கள் ெமல்ெலன நடக்கும்ப , இ மறந்  - தாற் க் 
ேகாலால் குத் தைல மறந் ,  ஏமதி -  ெச த் வாயாக. 
 
    ( ) வலவ! ேதெரா  ேகட்பின் ஏற்ெறா  பிைணயின்ந நாள் கூட்டம் 
ஆக ண்ேடா? (ஆகாதாக ன்) றவின்கண் க த்தாளிைண ெமல்ல ெவா ங்க 
இ மறந்  ஏமதி. 
 
    (வி - ைர.) கழல் - கழல்  என மா க. தாஅய் - தாவ எனத்திாிக்க. வா ம்,  தா ம் 
என்பன விகாரப்பட்டன.இ : தனிைலத் ெதாழிற்ெபயர். இ த்தல் – கைசயால் 
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அ த்த மாம். ஏ மதி என்ப  ஏமதி என்றாயிற் .காமம் - காமர் என ஈ  திாிந்த . 
தைலவிையக்கூடவ கின்ற ெப ங்காத ைடய னாக ன், மானினங்களின் 
அத்தைகய கூட்டத்திற்கு இைட விைளத்தல் ஆகாெதன அஞ்சினாெனன்க. 
     ------- -  -  
 
    135. பாைல 
    [தைலமகன் பிாிவின்கண்ேவ பட்ட தைலமகள் ேதாழிக்குச் ெசாற்ற .] 
 
        திதைல மாைம தளிர்வனப்  அ ங்கப் 
        த வர் பீாின் எதிர்மலர் க ப்பப் 
        பசைல பாய்ந்த தேலன் ஆகி 
        எ ெதழில் மைழக்கண் க ழ ேநாய்கூர்ந்  
        ஆதி மந்தியின் அறி பிறி தாகிப்          5 
        ேப ற் றிசிேன காதலம் ேதாழி  
        காய்கதிர் தி க ன் கைனந் கால் க கி 
        ஆ தளிர் இ ப்ைபக் கூ குவி வான் க் 
        ேகா கைட கழங்கின் அைறமிைசத் தாஅம் 
        கா றந் தனேர காதலர் அ ேபார்          10 
        யா வி ப் கழ் விண்ேதாய் வியன்குைட 
        ஈெர  ேவளிர் இையந்ெதா ங் ெகறிந்த 
        க ள் கா ர் ேபாலக் 
        கலங்கின்  மாதவர்த் ெதளிந்தஎன் ெனஞ்ேச. 
                 -------  பரணர். 
 
    (ெசா - ள்) 6. காதல் அம் ேதாழி - காதைல ைடய அழகிய ேதாழிேய! 
 
    7 - 10. காதலர் - நம்காதலர்,  காய் கதிர் தி க ன் - காய ஞாயி தாக்குதலால்,  ஆ  
தளிர் இ ப்ைப  - அைச ம்தளிாிைன ைடய இ ப்ைப மரத்தின்,  கூ  குவிவான்  - 
இதழ் குவிந்த ெவள்ளி க்கள்,  ேகா  கைடகழங்கின் - யாைன ம ப்பினாற் கைடந்  
ெசய்கழங்கிைனப் ேபான் ,  அைறமிைசத்தாஅம் - பாைறமீ  பரவிக் கிடக்கும்,  கா  
இறந்தனேர -  கா  கடந்  ெசன்றனர் ஆத ன்,  
 
    10 - 4. அவர் ெதளிந்தஎன்ெநஞ்சு - அவைரப் பிாியாெரன் ெதளி ற்றி ந்த என் 
மனம்,  அ ேபார் யாவி ப் கழ் - அ ப் ேபாாிைன ம் நீங்காத சிறந்த கழிைன ம்,  
விண் ேதாய் வியன் குைடவாைன அளாவியெபாிய குைடயிைன ைடய; க ள் - 
க ள்என்பா ைடய ம்,  ஈர் எ  ேவளிர் இையந்  ஒ ங்குஎறிந்த பதினான்கு 
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ேவளிர் ஒ ங்குக்கூ த்தாக்கிய மாகிய,  கா ர் ேபால கா ைரப் ேபால, கலங்கின்  
- கலங்காநின்ற ; 
 
    1 - 6. திதைல மாைமதளிர் வனப்  அ ங்க - ேதம டன் கூ ய என  மாைமநிற ம் 
தளிர்ேபா ம் அழகும் ெகட்ெடாழிய,  தல் இவர் பீாின் எதிர்மலர்க ப்ப - தர்களிற் 
படர்ந்த பீர்க்கின  தியமலைர ெயாக்க,  பசைல பாய்ந்த தேலன் ஆகி – பசைல 
பரந்த ெநற்றிைய ைடேயன் ஆகி,  எ  எழில்மைழக்கண் க ழ - ஒவியம் வல்லார் 
பார்த் எ தற்குாிய 1அழகியகுளிர்ந்த கண் அழ,  ேநாய் கூர்ந்  - ன்பம் ெப கி, 
ஆதிமந்தியின் அறி  பிறிதாகி - ஆதி மந்தி ேபாலஅறி  திாிந் ,  ேப ற்றிசின் - 
யான்மயங்கி ள்ேளன். 
 
    ( ) ேதாழி காதலர் கா றந்தனர் ஆக ன்,  ெநஞ்சுகா ர் ேபாலக் கலங்கின்  
(அவர் இன் ம் வந்திலாைமயால்) வனப்  அ ங்க,  பசைல பாய்ந்த தேலன் ஆகி 
மைழக்கண் க ழ ேநாய் கூர்ந் , ஆதிமந்திேபால அறி  பிறிதாகிப் ேப ற்றிசின். 
 
    (வி - ைர) ஆதிமந்தி - காிகால் வளவன் மகள். இவள் தன்காதலைனக் ெக த்  
வ ந்தினாெளன்ப ,  அகம் 45,  74,  222 -  ஆம் ெசய் ட்களா ம் அறியப்ப ம். 
இ ப்ைபயின் விற்கு யாைனக் காம்பினாற் கைடந்தைவஉவைமயாதைல,  ேமல்,  
'இ ப்ைப,  வி ப் க்கைடந்தன்ன ெகாள்ைள வான் ' 2'இ ப்ைபக், ேகா  
கிைடந்தன்ன ெகாள்ைள வான் ' எனவ வனவற்றா ம் அறிக. கலங்கின்  மா ; 
மா : அைச. 
         ------- -------  
        1. அகம். 267. 2. அகம். 331. 
         ------- -  
 
    136. ம தம் 
    [உணர்ப் வயின் வாராஊடற்கண் தைலமகன் தன் ெநஞ்சிற்குச் ெசால் ய .] 
 
        ைமப்பறப் 3 க்கின் ெநய்க்கனி ெவண்ேசா  
        வைரயா வண்ைமெயா  ைரேயார்ப் ேபணிப் 
        ள் ப் ணர்ந் தினிய வாகத் ெதள்ெளாளி 
        அங்கண் இ விசும்  விளங்கத் திங்கள் 
        4சகடம் மண் ய கள்தீர் கூட்டத் க்          5 
        க நகர் ைனந்  கட ட் ேபணிப் 
        ப மண ழெவா  ப உப்பைண இமிழ 
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        வ ைவ மண்ணிய மகளிர் 5வி ப் ற் ப் 
        க்க ம் இைமயார் ேநாக்கு  மைறய 
        ெமன்  வாைகப் ன் றக் கவட் ைல          10 
        பழங்கன்  கறித்த பயம்பமல் அ ைகத் 
        தழங்குகுரல் வானின் தைலப்ெபயற்கு ஈன்ற 
        மண் மணி அன்ன மாஇதழ்ப் பாைவத் 
        தண்ந  ைகெயா  ெவண் ல் சூட் த் 
        ைடப் ெபா ந்  ேமவரத் வன்றி          15 
        மைழபட் டன்ன மணன்ம  பந்தர் 
        இைழயணி சிறப்பின் ெபயர்வியர்ப்  ஆற்றித் 
        தமர்நமக் கீத்த தைலநாள் இரவின் 
        உவர்நீங்கு கற்பின்எம் உயி டம்  அ வி 
        ங்காக் க ங்கம் வ ம் வைளஇப்          20 
        ெப ம் க்கு உற்றநின் பிைற 6 தல் ெபாறிவியர் 
        உ வளி ஆற்றச் சி வைர திறெவன 
        ஆர்வ ெநஞ்செமா  ேபார்ைவ வவ்வ ன் 
        உைறகழி வாளின் உ ெபயர்ந் திைமப்ப 
        மைறதிறன் அறியா ளாகி ஒய்ெயன          25 
        நாணினள் இைறஞ்சி ேயாேள ேபணிப் 
        ப உப்பைக ஆம்பல் கு உத்ெதாைட நீவிச் 
        சு ம்பிமிர் ஆய்மலர் ேவய்ந்த 
        இ ம்பல் கூந்தல் இ ள்மைற ஒளித்ேத. 
                 -------  விற் ற்  ெதயினனார். 
         ------- -  -  
        (பாடம்) 3. க்கிெநய்க்கனி 4. சகடம் ேவண் ய. 
        5. வி ப் ற் . 6. தற்கு வியர். 
         -------  
 
    (ெசா - ள்.) 1 - 9. ெநஞ்ேச  - ,  ைமப்  அற - குற்றம் நீங்கா க்கின் - 
இைறச்சி டன் கூட்  ஆக்கிய, ெநய்க்கனி - ெநய் மிக்க ெவண் ேசா  - 
ெவள்ளியேசாற்ைற,  வைரயா வண்ைமெயா  - வைர த ல்லாதவள்ளன்ைம டன்,  

ைரேயார்ப் ேபணி – உயர்ந்த சுற்றத்தார் தலாயினாைர உண்பித் ,  
ள்இனியவாகப் ணர்ந்  - ள் நிமித்தம் இனிதாகக்கூட,  ெதள் ஒளி அம் கண் இ  

விசும்  விளங்க  - ெதள்ளிய ஒளிைய ைடய அழகிய இடமகன்ற ெபாியவானம் 
களங்க மற விளங்குத ற,  திங்கள் சகடம் மண் ய கள் தீர் கூட்டத்  திங்கைள 
உேராகணி கூ யகுற்றமற்ற நன்னாள் ேசர்க்ைகயில்,  நகர் ைனந்  -  மண 
மைனைய அழகு த்தி,  கட ள் ேபணி - கட ைளவழிபட் ,  ப மண ழெவா  - 
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ஒ க்கும் மண ழ டன், ப உ பைண இமிழ - ெபாிய ரசம் ஒ க்க,  
வ ைவமண்ணிய மகளிர் - தைலவிக்கு மணநீராட் ய மகளிர், க்க ம் இைமயார் 
ேநாக்கு  - தம  கூாியகண்களா ம் இைமயாராய் ேநாக்கி,  வி ப் ற்  மைறய 
விைரந்  மைறந்திட; 
 
    10 - 8. ெமன்  வாைகப் ல் றக் கவட்  இைல - ெமல் ய 

ைவ ைடயவாைகயின் ல் ய றத்திைன ைடய கவர்த்த இைலையபழங்கன்  
கறித்த - திய கன்  கறித்த,  பயம் அமல் – பள்ளத்திற் படர்ந்த,  அ ைக - 
அ கின ,  தழங்குகுரல் வானின் தைலப்ெபயற்கு ஈன்ற - ஒ க்கும்குரைல ைடய 
ேமகத்தின் தற்ெபயலால் ஈன்ற, யமண் மணி அன்ன - க வி நீலமணிைய ஒத்த,  
மா இதழ்  - காிய இதைழ ைடய,  பாைவ - பாைவேபா ங் கிழங்கிடத் ள்ள,  தண் 
ந ைகெயா  - தண்ணிய நறிய அ ம் டன் (ேசரக்கட் ய) ெவண் ல் சூட்   - 
ெவள்ளிய ைலச் சூட் ,  உைடப் ெபா ந்  - யஉைடயாற் ெபா யச் ெசய் ,  
ேமவரத் வன்றி  - வி ப்பம் உண்டாக ெந ங்கி,  மைழபட்டன்னமணன்ம  பந்தர் - 
ேமகம் ஒ த்தா ெலாத்தமணெவா  மிக்க பந்த ேல,  இைழ அணி சிறப்பின்  - 
அணிகைள அணி வித்த சிறப்பிெனா ,  ெபயர் வியர்ப்  ஆற்றி - ேதான்றிய 
வியர்ைவைய ஆற்றி, தமர் நமக்கு ஈத்த தைல நாள் இரவின் – சுற்றத்தார் நமக்குத் தந்த 

தல் நாள் இரவில்,  
 
    19 - 29. உவர் நீங்குகற்பின் எம் உயிர் உடம்  அ வி - ெவ ப் நீங்கிய 
கற்பிைன ைடய என் உயிர்க்கு உடம்பாகஅ த்தவள்,  ங்காக் க ங்கம் வ ம் 
வைளஇ  - கசங்காத த் ைடயால் உடல் வ ம் ேபார்த்தியதால்,  ெப ம் க்கு 
உற்ற நின் பிைற தல் ெபாறி வியர் - மிக்க க்கத்ைத எய்தியநின  பிைறேபான்ற 
ெநற்றியில் அ ம்பியவியர்ைவ,  உ வளி ஆற்ற சி வைர திற என - மிக்ககாற் ப் 
ேபாக்கிடச் சி ெபா  திறவாய் என் கூறி,  ஆர்வம் ெநஞ்செமா  ேபார்ைவ 
வவ்வ ன்  - அன்  மிக்க ெநஞ்செமா  ேபார்ைவையக் கவர்த ன்,  உைறகழிவாளின் 
– உைறயினின் ம் எ த்த வாைளப்ேபால,  உ  ெபயர்ந்  இைமப்ப – அவள் 
உ வம் ெவளிப்பட்  விளங்க,  மைற திறன் அறியாள்ஆகி - மைற ம் வைக 
அறியாதவள் ஆகி,  ப உப்பைகஆம்பல் கு உத்ெதாைட நீவி - ஆம்பற் 

வின் றிக்கப்பட்ட  இதழ்களால் ஆய ப த்த நிறம் ெபா ந்திய மாைலைய நீக்கி,  
சு ம் இமிர் ஆய்மலர் ேவய்ந்த - வண் கள் ஒ க்கும் ஆராய்ந்த மலாிைனச் சூ ய,  
இ ம் பல் கூந்தல் இ ள் - ெபாியபலவாய கூந்த ன் இ ளால்,  மைற ஒளித்   - 
மைறத்தற்குாிய உ ப் க்கைள மைறத் ,  ஒய்ெயனநாணினள் ேபணி 
இைறஞ்சிேயாள் - விைரவாக நாணிவி ப் ற்  இைறஞ்சினாள்; (அத்தைகயாள்,  
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இன் நாம் பல கூறி உணர்த்த ம்,  உணரா  ஊ கின்றாள்;இவள் என்ன உறவினள் 
நமக்கு!) 
 
    ( ) ெநஞ்ேச! ேசாற்ைறப் ைரேயாைரப் ேபணி,  க நகர் ைனந்  
கட ட்ேபணி,  வ ைவ மண்ணிய மகளிர்ேநாக்கு  மைறய,  தமர் ெவண் ல் சூட்  
உைடயாற்ெபா வித்  மணன்ம  பந்தாிடத்  வியர்ப்பாற்றி நமக்கு ஈத்த தைல 
நாளிரவின்கண், எம் உயி டம் ப வி,  க ங்கம் வைளஇப் க்குற்றவியைர வளி 
ஆற்றத் திறெவன யாம் ேபார்ைவவவ்வ ன்,  உ  இைமப்ப மைற திறனறியாளாகி,  
கூந்தல்இ ள் மைறெயாளித் ,  ஒய்ெயன நாணினள் ேபணி இைறஞ்சி ேயாளாயினள்; 
(அத்தைகயாள் இன்  நாம்பல கூறி உணர்த்த ம் உணரா  ஊ கின்றாள் ஆக ன், 
இவள் நமக்கு என்ன உறவினேளா!) 
 
    (வி - ைர.) ள்  - ள் நிமித்தம். சகடம் - உேராகிணி.பழந்தமிழ் மக்கள் 
உேராகிணிையத் தி மணத்திற்குச் சிறந்த நாளாகக்ெகாண் ந்தனர்; 
உேராகிணி டன் கூ ய சந்திரன் உச்சன் ஆக ன் எவ்வைகத் தீங்கும் நீங்கும்என் ங் 
க த்தினர் ேபா ம்; 1'வா ர் மதியம்சகடைணய வானத் ச்,  சா  ெயா மீன் 
தைகயாைளக், ேகாவலன்...தீவலம் ெசய்வ ' என்ப  காண்க. சகடம் ேவண் ய 
என்ப ம் பாடம். கட ட் ேபணி என்பதனால், தி மணத்தின் ெதாடக்கத்தில்,  
கட ைள வழிப ம் வழக்கம் பண் ம் உளெதன்ப  ெபற்றாம். 2' க்கண்:  - கூர்ைம: 

வாட் ேகாவலர்' என் ழி இப்ெபா ட்டாதல் காண்க. மகளிர் வி ப் ற் ப் 
க்கண் ம் இைமயார் ேநாக்கு  என்றதனால்,  தைலவி மகளி ம் வி ம் ம் 

ேபரழகனள் என்ப  ெபறப்ப ம். 3'கஞ்சத் க் களிக்குமின்ேறன்...மஞ்சர்க்கும் மாத 
ரார்க்கும்மனெமன்ப ெதான்ேற யன்ேறா!' 4'ெநய்விைலபசும் ெபாற்ேறா .....ெசய்தவர் 
சி ன் ேகாலம்ெதா த்தியர் திைகத்  நின்றார்' என்பன ஈண் அறியற்பாலன. 
வி ப் ற்  மைறதல் கண் எச்சில்படாைமப் ெபா ட் . அ ைக - அ கு. ெபயற்கு - 
ெபயலால்;ேவற் ைம மயக்கம். அ கின் கிழங்கிைனப் பாைவ என்றல் மர . மாயிதழ 

ைக எனக் கூட் க. மணல்ம :மணம்,  மணன் எனப்ேபா யாயிற் ,  மணல் 
ம ந்தஎன்ற மாம். ப உப்பைக யாம்பற் கு உத் ெதாைடநீவி - பாரத்தாற் 
பைகயாயி க்கிற ப த்த ஆம்பற் வாலாகிய ெதாைடயிைன நீக்கி என்ற மாம். 
 
    (ேம - ள்.) 5'ெபாய் ம்வ ம்' என் ஞ் சூத்திரத் ,  இச்ெசய் ள், களவின்வழி 
நிகழ்ந்த கற் ங்ேகாடற்குஉதாரணமாகும் என்றார்,  நச்சினார்கினியர். 
 
    6' கு கம் ாிதல்' என் ஞ் சூத்திரத்  'ெப ம் க்குற்றநின் பிைற தற் 
ெபாறிவியர்,  உ வளியாற்றச் சி வைர திறெவன' என்ப  ெபாறி தல் வியர்த்தல் 
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எ ம் ெமய்ப்பா ம் ஆகும் என் ம், இம்ெமய்ப்பா  தைலமகட்ேக ாித்  
தைலமகற்குஉாித்தன் ,  உட்கும் நா ம் அவற்கு இன்ைமயின் என் ம் கூறினர்,  
ேபரா 
         ------- -------  
        1. சிலப். 1 - 50. 53.    2. றம். 224. 
        3. கம்ப. பால.ேகாலங்காண்,  19.   4. சீவக.ேகாவிந்ைத: 80. 
        5. ெதால். கற்  4.    6. ெதால். ெமய்ப் 13. 
         ------- 
 
    137. பாைல 
    [தைலமகன்பிாி ெமனக் க தி ேவ பட்ட தைலமகட்குத் ேதாழிெசால் ய .] 
 
        ஆ ெசல் வம்பலர் ேச கிைளத்  உண்ட 
        சி பல் ேகணி பி ய  நைசஇக் 
        களி ெதா உக் கடக்குங் கான்யாற்  அத்தஞ் 
        ெசன் ேசர்  ஒல்லா ராயி ம் நினக்ேக 
        ெவன்ெறறி ரசின் விறல்ேபார்ச் ேசாழர்          5 
        இன்க ங் கள்ளின் உறந்ைத ஆங்கண் 
        வ னல் ெநாித ம் இகுகைரப் ேபாியாற்  
        உ வ ெவண்மணல் குநா  தண்ெபாழில் 
        பங்குனி யக்கம் கழிந்த வழிநாள் 
        இைல அமன்ற மரம்பயில் இ ம்பில்          10 
        தீயில் அ ப்பின் அரங்கம் ேபாலப் 
        ெப ம்பாழ் ெகாண்டன்  தேல ேதா ம் 
        ேதாளா த்தின் ெதண்கடல் ெபா நன் 
        திண்ேதர்ச் ெசழியன் ெபா ப்பின் கவாஅன் 
        நல்ெலழில் ெந ேவய் ைர ம்          15 
        ெதால்கவின் ெதாைலந்தன ேநாேகா யாேன. 
                 ------- -  1உைற ர் கூத்தனார். 
         -------  
        (பாடம்) 1. கூற்றனார். 
 
    (ெசா - ள்.) 1 - 4. ஆ ெசல் வம்பலர் - சுரெநறியிற் ெசல் ம் தியர்,  ேச  கிைளத்  
உண்ட சி  பல் ேகணி  - ேசற்ைறக் கிண்  ஊறிய நீைர உண்ட சிறிய பலவாய 
ேகணிகைள,  பி அ  நைசஇ - தன் பி யின் அ ச்சுவெடனவி ம்பி,  களி  
ெதா உக் கடக்கும் - களி கள்ெதாட் ப் பார்த் க் கடந்  ெசல் ம்,  கான்யாற்  
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அத்தம் - காட்டாற்றிைன ைடய அச் சுரெநறியில்,  ெசன்  ேசர்  ஒல்லார் ஆயி ம் - 
ெசன் ேசர்தைல நம் தைலவர் இைசயார் ஆயி ம்; 
 
    4 - 12. ெவன்  எறி ரசின் விறல்ேபார்ச் ேசாழர் - பைக வைர ெவன் அ க்கும் 

ரசிைன ம் ேபார் ெவன்றிைய ம் உைடயேசாழர ,  இன்க ங்கள்ளின் உறந்ைத 
ஆங்கண் - இனியக ப்  மிக்க கள்ளிைன ைடய உைற ாிடத் ,  வ னல்ெநாித ம் 
இகுகைரப் ேபர் யாற்  - வ ம்நீர்உைடத்தி ம் கைரந்  ெம ந்த கைரயிைன - 

ைடயெபாிய யாறாகிய காவிாியின்,  உ வெவண்மணல் குநா  தண் ெபாழில் - 
அழகிய ெவண்மணல் நிைறந்தேதன் நா ம் தண்ணிய ெபாழி ல்,  பங்குனி யக்கம் 
கழிந்த வழிநாள் - பங்குனி விழாக்கழிந்த பிற்ைறநாளில்,  இைல அமன்ற மரம்பயில் 
இ ம்பில்  - க்க டன் கூ ய இைலகள் நிைறந்த மரங்கள்அடர்ந்த சி  காட் ல்,  
தீஇல் அ ப்பின்அரங்கம்ேபால - அ தல் இன்ைமயின் தீ இல்ைலயாகிய ெவற்ற ப் 

க்கைள ைடய விழாக்களம் ேபால, நினக்கு தல் ெப ம்பாழ ெகாண்டன்  – 
உனக்கு ெநற்றி ெபாி ம் ெபா வற்ற நிைலயிைனக் ெகாண்ட . 
 
    12 - 14. ேதாளா த்தின் ெதண்கடல் ெபா நன் - ைளயிடாத திய த் க்கள் 
விைள ம் ெதளிந்த கடைல ைடய ரனாகிய,  திண்ேதர்ச் ெசழியன் -  
திண்ணியேதாிைன ைடய பாண் யன ,  ெபா ப்பின் கவாஅன்  - ெபாதியி ன் 
பக்க மைலயி ள்ள,  நல் எழில்ெந ேவய் ைர ம் ேதா ம் - நல்ல அழகிய ெந ய 

ங்கிைல ஒக்கும்நின் ேதா ம் ெதால்கவின் ெதாைலந்தன - பைழய அழகு ெகட்டன; 
ேநாேகா யாேன  - யான் ேநாேவன். 
 
    ( ) நம் தைலவி அத்தம் ேசர்  ஒல்லார் ஆயி ம்நினக்கு தல் ெப ம்பாழ் 
ெகாண்டன் : ேதா ம்ெதால்கவின் ெதாைலந்தன: யான் ேநாேகா. 
 
    (வி - ைர.) ேகணிைய என இரண்ட  விாிக்க. அ நைசஇ - அ ெயனநைசஇ. 

யக்கம் - கூட்டம்; உத்தர ம் நிைறமதி ம்கூ ய கூட்டம். பங்குனித் திங்களில் 
உத்தர ம் நிைறமதி ங் கூ ய நாள் நன்னாளாகும். அந்நாளில்உைற ாில் பங்குனி 
உத்தரவிழாச்சிறப் ற்றி ந்த ெதன்ப ,  1'களவி ட்டவிர்ச்சி' என் ம் இைறயனார் 
அகப்ெபா ட்சூத்திர உைரயில். 'இனி,  ஊர் ஞ்சாைம என்ப ,  ஊர்ெகாண்ட 
ெப விழா நாளாய்க் கண் பா ல்ைலயாமாக ம் இைடயீடாம் என்ப ; அைவம ைர 
ஆவணி யவிட்டேம,  உைற ர்ப் பங்குனி த்தரேமக ர் உள்ளி விழாேவ என 
இைவ ம்,  இைவேபால்வனபிற ம் எல்லாம் அப் ெபற்றியான ெபா இைடயீடாம் 
என்ப ' என வ தலான் அறியப்ப ம்;தீயில் அ ப்பின் அரங்கம்ேபால என்பைத 
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தீயில்அ ப்பினர் அங்கம்ேபால எனக் கண்ணழித் , விற யர் உ ப் ப்ேபால என 
ந ந் ைர கூ தல்சிறப்பின்றாம் என்க. 
         -------  
        1. களவியல். சூத். 16. 
         -------  
 
    138. குறிஞ்சி 
    [தைலமகன்சிைறப் றத்தானாகத் ேதாழிக்குச்ெசால் வாளாய்த் தைலமகள் 
ெசால் ய .] 
 
        இகுைள ேகட் சின் காதலம் ேதாழி 
        குவைள உண்கண் ெதண்பனி மல்க 
        வறிதியான் வ ந்திய ெசல்லற்கு அன்ைன 
        பிறிெதான்  க த்தன ளாகி ேவம்பின் 
        ெவறிெகாள் பாசிைல நீலெமா  சூ           5 
        உட நர்க் கடந்த கடலம் தாைனத் 
        தி ந்திைல ெந ேவல் ெதன்னவன் ெபாதியில் 
        அ ஞ்சிைம இழித ம் ஆர்த் வரல் அ வியில் 
        தாம் சீர் இன்னியங் கறங்கக் ைகெதா  
        உ ெக  சிறப்பின் குமைனத் தாீஇக்          10 
        கடம் ங் களி ம் பா  டங்கு  
        ேதா ந் ெதாடைல ங் 1ைகக்ெகாண்  அல்க ம் 
        ஆ ன ராதல் நன்ேறா நீ  
        நின்ெனா  ெதளித்த நன்மைல நாடன் 
        குவரல் அைரநாள் குன்றத் ச்சி          15 
        ெநறிெகட ழ்ந்த ன்ன ங் கூாி ள் 
        திமணி உமிழ்ந்த நாகங் காந்தள் 
        ெக மடற் ப்  ஊ ந் ம்பி 
        நல்நிறம் ம ம் அ விடர் 
        இேனா நீளிைட நீைன ெமன் ெனஞ்ேச.          20 
                 -------  எ உப்பன்றி நாகன் குமரனார். 
        -------  
        (பாடம்) 1.ைகக்ெகாண்டா ன,  ளாஅதனன்ேறா வன்ேற நீ ,  
         ------- 
    (ெசா - ள்.) 1. இகுைள - இகுைளேய ! காதல் ேதாழி - காதைல ைடயேதாழிேய! 
ேகட் சின் - ேகட்பாயாக; 
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    13 - 22. நீ  நின்ெனா ெதளித்த நம்மைல நாடன் - ெந  நாளாக நின்ெனா  
க வைரந்  ெகாள்வல் எனத் ெதளிவித் ,  வந்தநல்ல சில நாடனாகிய நம் 
தைலவன்,  குறிவரல் அைரநாள் இர க்குறி வ  ந  இரவில்,  குன்றத் உச்சி - அவர் 
வ ம் குன்றின் உச்சியில்,  ெநறிெகட ழ்ந்த ன்அ ம் கூர்இ ள் - வழி தவ மா  
ெசறிந்த அ கற் காிய மிக்க இ ளிேல,  தி மணிஉமிழ்ந்த நாகம் - தன  அழகி  
மணிைய உமிழ்ந்தநாகமான ,  காந்தள் ெகா  மடல் ப் ஊ ம் ம்பி  - காந்தள  
ெகா விய மடைல ைடய திய விைன ஊதித்தாதிைன அைளந்த வண் ன்,  
நல்நிறம் ம ம் - நல்லநிறத்திரக் கண்  தன் மணி என மயங்கும்,  அ  விடர்இன்னா 
நீள் இைட அாிய பிளப் க்கைள ைடய இன்னாதெந ய வழிைய,  என் ெநஞ்சு 
நிைன ம் - என் மனம்நிைனந்  கவ ம்; 
 
    2 - 4. வைள உண்கண்ெதண் பனி மல்க (அதனால்) குவைளப் ைவ ஒத்த 
எம ைம ண்ட கண்களில் ெதளிந்த நீர் த ம்ப, வறி யான் வ ந்தி ெசல்லற்கு - யான் 
சிறி வ ந்திய ன்பத்திைனக் கண் ,  அன்ைன - நம் அன்ைனயானவள்,  
பிறி ஒன்  க த்தனள் ஆகி - இ  ெதய்வத்தால் ஆயேதாஎ ம் ேவேறார் 
ஐய ற்றனளாக; 
 
    4 - 13. ேவம்பின்ெவறிெகாள் பசு இைல நீலெமா  சூ  - கட்  விச்சி ம்ேவல ம் 
ேவம்பின  நாற்ற ைடய பசிய இைல டன்நீலப் க்கைளச் சூ ,  உட நர்க் கடந்த 
கடல் தாைன -  மா பட்ட பைகவைர ெவன்ற கடல்ேபா ம்ேசைனகைள ம்,  தி ந்  
இைல ெந  ேவல் - தி ந்தியஇைலயிைனக் ெகாண்ட ெந ய ேவைல ைடய,  
ெதன்னவன் ெபாதியில் அ ம் சிைம இழித ம் ஆர்த் வரல்அ வியில் - பாண் யன  
ெபாதியில் மைலயில்அைடதற்காிய உச்சியினின் ம் இழி ம் ஆரவாாித்  
வ தைல ைடய அ வி ஒ ேபால,  த ம்  சீர்இன்னியம் கறங்க - ஒ க்கும் 
சீைர ைடய இனியவாச்சியங்கள் ஒ க்க,  ைகெதா  - ைகயால்வணங்கி,  
உ ெக  சிறப்பின் கு மைனத்தாீஇ  - அச்சம் ேதான் ம் தைலைமைய ைடய 

கைன மைனக்கண் வ வித் ,  கடம் ம் களி ம் பா  - அவன கடம்பிைன ம் 
களிற்றிைன ம் பா ,  ேதா ம்ெதாடைல ம் ைகக்ெகாண்  - 
பனந்ேதாட் ைன ம்கடப்ப மாைலைய ம் ைகயிற்ெகாண்டணிந் ,  டங்கும் -  
அைசந் தைசந் ,  அல்க ம் - இரெவல்லாம்,  ஆ னர்ஆதல் நன்ேறா - ஆ தல் 
நன்றாகுேமா! 
 
    ( ) ேதாழி,  நன்மைல நாடன் குறிவரல் அைரநாட்கூாி ள் இன்னா நீளிைட என் 
ெநஞ்சு நிைன ம்;அதனால் உண்கண் பனிமல்க வ ந்திய ெசல்லற்கு, அன்ைன 
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பிறிெதான்  க த்தனளாக,  கட்  விச்சி ம்ேவல ம் குமைனத் தாீஇ 
ஆ னராதல் நன்ேறா? 
 
    (வி - ைர.) க த்தனளாகி: ஆக எனத் திாிக்க: கட் விச்சி ம்ேவல ம் கட் னா ம் 
கழங்கினா ம் குறி பார்த் , பாசிைல நீலெமா  சூ  என விாித் ைரக்க. காதல்அம் 
ேதாழி,  கடல் அம் தாைன என்ற இடங்களில் 'அம்'அைச. பனந்ேதா ங் கடப்ப 
மாைல ம் அணிந்  ஆ தல், ேமல்,  1'ெவண்ேபாழ்கடம்ெபா  சூ ' எனவந்தைமயால் 
அறிக. ெதாடைலகாந்தள் மாைல மாம். ஆ னர் எனப்பன்ைம கூறினைமயின்,  
கட் விச்சி ம் ேவல ம் என்க. 2'ெவறியறிசிறப்பின் ெவவ்வாய் ேவலன் 
ெவறியாட்டயர்ந்த காந்த ம்' என்பதற்கு ெசவ்ேவள் ேவைலத் தான்ஏந்தி நிற்ற ன்,  
'ேவலன்' என்றார்; காந்தள்சூ  ஆ த ற் காந்தள் என்றார்; ேவலைனக்கூறினைமயிற் 
கணி காாிைக ங் ெகாள்க. காந்தைள ைடைமயா ம்,  பனந்ேதா ைடைமயா ம் 
மகளிைரவ த் தலா ம்,  ேவலன் ெவறியாட்டயர்ந்த என்றதனா ம்,  ேவலன் 
ஆ தேல ெப ம்பான்ைம;ஒழிந்ேதார் ஆ தல் சி பான்ைம ெயன் ணர்க.' 
எனநச்சினார்க்கினியர் உைரத்  ஈண்  அறிதற்பால .காந்தட் ைவ ந் ம்பி 
நாகத்தின் மணிேபா ம்என் ங் க த் ,  3'காந்தள்அணிமலர் ந ந்தா ந் ம்பி,  
ைகயா  வட் ற்ேறான் ம்' என்பதேனா  ஒத்தி த்தல் அறிந்  மகிழற்பால . 
         -------  
        1. அகம். 98. 2. ெதால். றத். 5. 
        3. அகம்.108. 
         -------  
 
    (உ - ைற) தி மணி மிழ்ந்த நாகம்,  காந்தட் ப் ைவ கர்ந்ததனால் நன்னிறம் 
ெபற்ற ம்பிையக் கண் , ஐ ற்  மயங்குதல் ேபால,  நம் அன்ைன தைலவேனா  
இன்பந் ய்த்ததனாற் ச் ெசவ்வி ற்ற என்ைனக் கண்  மயங்குகின்றாள் 
என்றவா . 
 
    (ேம - ள்.) 1'களவலராயி ம்' என் ஞ் சூத்திரத் ,  'கட் ங்கழங்கி ம்...ெசய்திக் 
கண் ம்' என்ற ைறக்குஇச்ெசய் ைளக் காட் ,  இதன்கண் கட்ெடன்றாயி ம் 
கழங்ெகன்றாயி ம் விதந்  கூறாைமயின் இரண் ம்ஒ ங்கு வந்தன' என் ம்,  
2'ெபா ம்ஆ ம்' என் ஞ் சூத்திரத் ,  அன்னைவ பிற ம்என் ம் பகுதியில்,  
'கடம் ங் களி ம்...ஆதல்நன்ேறா' என்ப ,  தைலவற்கு ெவறியாட் உணர்த்திய  
என் ம் கூறினர்,  நச்சினார்கினியர். 
         -------  
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        1. ெதால்,  கள. 24. 2. ெதால். ெபா ளி, 16. 
         ------- 
 
    139. பாைல 
    [பிாிவிைட ெம ந்ததைலமகள் ேதாழிக்குச் ெசால் ய .] 
 
        ஞ்சுவ  ேபால இ ளி விண்பக 
        இைமப்ப  ேபால மின்னி உைறக்ெகாண்  
        ஏ வ  ேபாலப் பா சிறந் ைரஇ 
        நிலம்ெநஞ்சு உட்க ஓவா  சிைலத்தாங்கு 
        ஆர்தளி ெபாழிந்த வார்ெபயல் கைடநாள்          5 
        ஈன் நாள் உலந்த வாலா ெவண்மைழ 
        வான்ேதாய் உயர்வைர ஆ ம் ைவகைறப் 
        3 தெலாளி சிறந்த காண்பின் காைலத் 
        தண்ண ம் ப நீர் மாந்திப் பதவ ந்  
        ெவண் றக் குைடய திாிம ப்  இரைல          10 
        வார்மணல் ஒ சிைறப் பிடவவிழ் ெகா நிழற் 
        சாமர் 4 ைணெயா  ஏ ற வதிய 
        அரக்குநிற உ வின் ஈயல் தாய் 
        பரப்பி யைவேபால் பாஅய்ப் பல டன் 
        நீர்வார் ம ங்கின் ஈரணி திகழ          15 
        இன் ம் வாரா ராயின் நன் தல் 
        யா ெகால் மற்றவர் நிைலேய காதலர் 
        க விக் காாி இாீ இய 
        5ப வ மன் அவர் வ ெமன் ற ேவ. 
                - - - இைடக்காடனார். 
         ------- 
        (பாடம்) 3. தேலரணிந்த. 4. ைணேயா டமர் யில். 
        (பாடம்) 5.ப வமன்றவர். 
         -------  
 
    (ெசா - ள்.) 1 - 8. நன் தல் - நல்ல ெநற்றிைய ைடய ேதாழிேய!; ஞ்சுவ ேபால 
இ ளி - ேமகம் உறங்குவ  ேபால இ ண் , இைமப்ப ேபால விண்பக மின்னி - கண் 
இைமப்ப ேபாலவிண்பிளக்க மின்னி,  உைறக்ெகாண்  ஏ வ ேபாலபா  சிறந்  
உைரஇ - நீைரக்ெகாண்  ேமேல வ ேபாலஒ மிக்குப் பரந் ,  நிலம் ெநஞ்சு உட்க 
ஓவா சிைலத்  - நிலத்தின் ெநஞ்சு க்குற ஓழியா இ த் ,  ஆர் தளி ெபாழிந்த 
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வார்ெபயல் கைடநாள்  - மிக்க நீைரச் ெசாாிந்த நீண்ட ெபயைலக் ெகாண்ட 
கார்காலத்தின் கைட நாளில்,  ஈண்  நாள் உலந்தவாலா ெவண் மைழ - ெபய்  நாள் 
கழிந்த ய்ைமயில்லாத ெவளிய ேமகம்,  வான்ேதாய் உயர்வைர ஆ ம்ைவகைற - 
வாைன அளாவிய உயர்ந்த மைலயில் தவ ம்ைவகைற யாகிய,  தல் ஒளி சிறந்த 
காண்  இன் காைல  - தல்கள் ஒளியாற் சிறந்த காண்டற்கு இனியவாகும் காலத்ேத; 
 
    9 - 15. தண் ந ம்ப நீர் மாந்தி - குளிர்ந்த நறிய குளத்தின் நீைரநிைறய உண் ,  
பத  அ ந்  - அ கம் ல்ைல ேம ம், ெவண் றக்கு உைடய திாிம ப்  இரைல – 
ெவள்ளிய றத்திைன ைடய திாிந்த ெகாம்பிைன ைடயஆண்மான்,  வார் மணல் ஒ  
சிைற பிட  அவிழ் ெகா நிழல் - நீண்ட மண ன் ஒ பக்கத்ேத மலர்விாிந்த 
பிடவின  ெகா விய நிழ ேல; காமர் ைணெயா  ஏம் உற பதிய - அழகிய 
தன்பிைண டன் இன்பம் ெபா ந்தத் தங்க; அரக்கு நிற உ வின்ஈயல் தாய் - 
ெசல்வரக்கு அைனய நிறத்ைத ம் அழகிைன ைடய தம்பலப் ச்சிகள், 
பரப்பியைவேபால் பாஅய்ப் பல டன் - பரப்பிைவத்தாற் ேபாலப் பல ம் ஒ ங்ேக 
பரந் , நீர்வார் ஈர் ம ங்கின் அணி திகழ - நீர் ஒ கியஈர ைடய இடத்தில் அழகுடன் 
விளங்க; 
 
    16 - 17. இன் ம்காதலர் வாரார் ஆயின் - இன் ம் நம் காதலர்வந்திலேரல்,  அவர் 
நிைல யா  ெகால் - அவர  நிைலஎன்ைனேயா; 
 
    18 - 19. அவர் வ ம்என்ற  - அவர் மீண்  வ ேவம் என்  கூறிய ,  க விக்கார் 
இ  இாீஇய ப வம் மன் – ெதாகுதிைய ைடய ேமகங்கள் இ கைளக் ெகாண்ட 
இந்தப் ப வம் அன்ேறா! 
 
    ( ) ேமகம் தனி ெபாழிந்த கைடநாள் ெவண்மைழ ஆ ம்ைவகைறயாகிய காைல,  
இரைல ைணெயா  ஏ ற வதிய ஈயன் தாய் அணி திகழ,  காதலர் இன் ம் 
வாராராயின், அவர் நிைல யா  ெகால்,  அவர் வ ம் என்ற  கார்ஆகிய ப வம் 
மன். 
 
    (வி - ைர.) சிைலத்தாங்கு: ஆங்கு,  அைச. ஆம் கார் எனப்பிாித் நீைர ைடய ேமகம் 
என்பா ம் உளர்; ைவகைறயாகியகாைல என்க. ப  - குளம். றக்கு - றம்; 
உட ன்ெவளிப் றம். இரைல வதிய ம்,  ஈயன் தாய்திகழ ம் இக்காலத் ம் 
வந்திலராயின் என்க. ப வமன்றவர் என்ப  பாடமாயின்,  மன்ற என்றதன் அகரம் 
ெதாக்கதாகக் ெகாள்க. இப்பாட்  உாிப்ெபா ளாற் பாைலயாயிற் . 
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    (ேம - ள்.) 1'திைணமயக்கு உ த ம்,  என் ஞ் சூத்திரத் , இச்ெசய் ட்கண்,  
பாைலக்கண் ன்பனி ம்ைவகைற ம் ஒ ங்கு வந்தன என் ம்,  2'ேவந் ெதாழிேல 
யாண் ன தகேம' என் ஞ் சூத்திரத் ,  'க விக்காாி  யிாீஇய,  ப வ மன் அவர்' 
வ ெமன்ற ேவ(என் ம) இ ,  கார் குறித்  வ வெரன்ற ன், அ திங்கள் 
இைடயிட்ட ' என் ம் கூறினர்,  நச்சினார்கினியர். 
         -------  
        1. ெதால். அகத். 12. 2. ெதால். கற் . 48. 
         --------- 
 
    140. ெநய்தல் 
    [இயற்ைகப் ணர்ச்சி ணர்ந்  நீங்கும் தைலமகன் பாங்கற்குைரத்த .] 
 
        ெப ங்கடல் ேவட்டத் ச் சி கு ப் பரதவர் 
        இ ங்கழிச் ெச வின் உழாஅ  ெசய்த 
        ெவண்கல் உப்பின் ெகாள்ைள சாற்றி 
        என் ழ் விடர கன்றம் ேபாகும் 
        கதழ்ேகால் உமணர் காதல் மடமகள்          5 
        சில்ேகால் எல்வைள ெதளிர்ப்ப சி 
        ெநல் ன் ேநேர ெவண்கள் உப்ெபனச் 
        ேசாி விைலமா  கூற ன் மைனய 
        விளியறி ஞம  குைரப்ப ெவாீஇய 
        மதர்கயல் மைலப்பின் அன்னகண் எமக்கு          10 
        இைத யல் னவன் ைகநிழல் க க்கும் 
        மா  தள்ளல் அ ந்திய சாகாட்  
        எவ்வந் தீர வாங்குந் தந்ைத 
        ைக ண் பகட் ன் வ ந்தி 
        ெவய்ய உயிர்க்கும் ேநாயா கின்ேற.          15 
                -------  அம் வனார். 
 
    (ெசா - ள்.) 1 - 5. ெப ங் கடல் ேவட்டத்  - ெபாிய கட ல் மீன்ேவட்ைட ெசய் ம்,  
சி கு ப்பரதவர் - சி  கு யில்வா ம் பரதவர்,  இ கழி ெச வில் – ெபாிய 
உப்பங்கழியாய ெசய்யில்,  உழாஅ  ெசய்த ெவண்கல்உப்பின் - உழாமேல 
விைளவித்த ெவள்ளிய கல்உப்பின்,  ெகாள்ைள சாற்றி - விைல கூறி,  என் ழ்விடர 
குன்றம் ேபாகும் - ஞாயிற்றின் ெவம்ைமயாலாய பிளப் க்கைள ைடய குன்றங்கைளக் 
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கடந் ேபாகும், கதழ்ேகால் உமணர் காதல் மடமகள் - கடாவிைனவிைரயத் ண் ம் 
ேகா ைன ைடய உப்  வாணிகர  காதைல ைடய இைளய மகள்; 
 
    6 - 10. சில்ேகால்எல்வைள ெதளிர்ப்ப சி - சிலவாகிய திரண்டஇலங்கும் வைளகள் 
ஒ க்க சி,  ெநல் ன் ேநேரெவண் கல் உப்  என - ெநல் க்கு ஒத்த அளவினேத 
ெவள்ளிய கல் ப்  என் ,  ேசாி விைலமா  கூற ன்  - ேசாியில் பண்ட மாற்றாகிய 
விைல கூற ன், விளிஅறி மைனய ஞம  குைரப்ப - ஒ  ேவற் ைம அறி ம் 
மைனயி ள்ள நாய் ேவற் க் குரெலன்  குைரத் வர, ெவாீஇய மதர் கயல் 
மைலப்பின் அன்ன கண் – அதற்கு அஞ்சிய மதர்த்த கயல் இரண்  எதிர்த் ப் 
ெபா வ  ேபான்ற அவள் கண்கள்; 
 
    10 - 15. எமக்கு - எமக்கு, இைத யல் னவன் ைக நிழல் க க்கும்  - 

க்ெகால்ைல ஆக்க ய ம் குறவன் மரங்கைளச்சுட்ெடாிக்கும் தீயின் ைக நிழைல 
ஒக்கும்,  மா அள்ளல் - காிய பழஞ் ேசற்றிேல,  அ ந்திய சாகாட் எவ்வம் தீர - 
அ ந்திய பண் யின் இைட  நீங்க, வாங்கும் - வ ந்தி இ க்கும்,  தந்ைத 
ைக ண்பகட் ன் வ ந்தி - அவள் தந்ைத ைகயிற் பற்றியபக ேபால் வ ந்தி,  ெவய்ய 
உயிர்க்கும் ேநாய்ஆகின்  - ெவய்யவாக உயிர்த்தைலச் ெசய் ம்ேநாய் ஆகின்ற . 
 
    ( ) உமணர் காதல் மடமகள் ேசாிக்கண் விைலமா கூற ன்; ஞம  குைரப்ப,  
ெவாீஇய கண்,  எமக்கு ேநாய்ஆகின் . 
 
    (வி - ைர.) பக  - கடா; எ மாம். கண்ணால் ேநாயாகின்ற என்ற மாம். 
 ------- - -  
 
    141. பாைல 
    [பிாிவிைட ஆற்றாெளனக்கவன்ற ேதாழிக்குக் கிழத்தி ைரத்த .] 
 
        அம்ம வாழி ேதாழி ைகம்மிகக் 
        கன ங் கங்குல்ேதா றினிய நன ம் 
        ைனவிைன நல்இல் ள் ம் பாங்கின 
        ெநஞ்சு நனி கன் ைற ம் எஞ்சா  
        உலகு ெதாழில் உலந்  நாஞ்சில் ஞ்சி          5 
        மைழகால் நீங்கிய மாக விசும்பில் 
        கு யல் ம நிறங் கிளர மதிநிைறந்  
        அ மீன் ேச ம் அக ள் ந நாள் 
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        ம குவிளக் கு த்  மாைல க்கிப் 
        பழவிறல் ர்ப் பல டன் 1 வன்றிய          10 
        விழ டன் அயர வ கதில் அம்ம 
        வரப் லர்ந்  மலர் கஞ த் 
        தகரம் நா ந் தண்ந ங் க ப்பின் 
        மண மக உ அயினிய க நகர்ப் 
        பல்ேகாட்  அ ப்பில் பால்உைல இாீஇக்          15 
        கூைழக் கூந்தல் கு ந்ெதா  மகளிர் 
        ெப ஞ்ெசய் ெநல் ன் வாங்குகதிர் றித் ப் 
        பாசவல் இ க்கும் இ ங்காழ் உலக்ைகக் 
        க தி  2ெவாீஇய கமஞ்சூல் ெவண்கு கு 
        தீங்குைல வாைழ ஓங்குமடல் இரா           20 
        ெந ங்கால் மாஅத் க் கு ம்பைற பயிற் ஞ் 
        ெசல்கு  நி த்த ெப ம்ெபயர்க் காிகால் 
        ெவல்ேபார்ச் ேசாழன் இைடயாற் றன்ன 
        நல் ைச ெவ க்ைக த மார் பல்ெபாறிப் 
        க்ேகழ் உற்ற விைடப் ெப ஞ்சிைன          25 
        நரந்த ந ம்  நாண்மலர் உதிரக் 
        கைலபாய்ந்  உக ங் கல்ேசர் ேவங்ைகத் 
        ேதங்கமழ் ெந வைரப் பிறங்கிய 
        ேவங்கட ைவப்பிற் சுரன்இறந் ேதாேர. 
                 -------  நக்கீரர். 
         ------- -  -  
        (பாடம்) 1. வன்றி,  2. ெவாீஇ. 
         ------- -------  
 
    (ெசா - ள்.) 1 - 4. அம்ம வாழி ேதாழி - ேதாழிேய! நான் கூ வதைனக்ேகட்பாயாக; 
கங்குல்ேதா  கன ம் ைகம்மிக இனிய  - இர ேதா ம் கன ம் மிக ம் 
இனியவாகின்றன,  நன ம் ைனவிைன நல் இல் ள் ம் பாங்கின – நனவி ம் 

ைனயப் ெபற்ற ெதாழில்கைள ைடய நல்ல மைனயிேல ள் நிமித்தங்கள் 
நல்லனவாகின்றன,  ெநஞ்சும்எஞ்சா  நனி கன்  உைற ம் - என் ெநஞ்சும் 
சு ங்கா  மிக ம் வி ப்பம்ேமவிஅைமதி ற்றி க்கும்; 
 
    12 - 24. வரப் லர்ந்  - ற்ற உலர்ந் ,  மலர் கஞ  - யமலர்கள் 
ெந ங்கப்ெபற் ,  தகரம் நா ம்  - மயிர்ச்சாந்  மணக்கும்,  தண்ந ம் க ப்பின்  - 
தண்ணிய நறிய கூந்தைல ைடய,  மண மக உ – திய மணமகள்,  அயினிய - 
உண  மிக்க, க நகர் - மண மைனயில்,  பல்ேகாட்  அ ப்பில் - 
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பல ைடகைள ைடய அ ப்பில்,  பால் உைல இாீஇ - பாைலஉைலயாக வார்த் ,  
கூைழக் கூந்தல் கு  ெதா  மகளிர் -  கூைழயாகிய கூந்தைல ம் சிறிய 
வைளயைல ம் உைடய இளமகளி டன்; ெப ம் ெசய் ெநல் ன் வாங்கு கதிர் றித்  
- ெபாிய வய ல் விைளந்த ெநல் ன்வைளந்த கதிாிைன றித் ,  பசு அவல் 
இ க்கும்  - பசிய அவலாகக் குற் ம்,  இ ம் காழ் உலக்ைகக் க இ  ெவாீஇய - 
காிய வயிரமாய உலக்ைகயின் விைரந்த இ க்கு அஞ்சிய,  கமம் சூல் ெவண் கு கு 
நிைறந்த  - சூ ைன ைடய ெவள்ளிய பறைவ,  தீம் குைல வாைழ ஓங்குமடல் இரா  
- இனிய குைலயிைன ைடய வாைழயின் உயர்ந்த மட  ரா ,  ெந கால் 
மாஅத் க் கு ம்பைற பயிற் ம் - ெந ய காைல ைடய மாமரத்தின்கண்கு கப் 
பறந்  ெசல் ம் பதியாய,  ெசல்கு   நி த்தெப ம் ெபயர் - ெகட்ட கு கைளத் 
தாங்கிய ெப ம் கைழ ம்,  ெவல் ேபார் - ெவல் ம் ேபாைர ைடய, காிகால் 
ேசாழன் - காிகால் வளவன ,  இைடயா  அன்ன  - இைடயாற்றிைன ஒத்த,  நல் 
இைச ெவ க்ைக த மார்  - நல்ல கழ் வாய்ந்த ெசல்வத்ைத ஈட் வர; 
 
    24 - 26. கல்ேசர்ேவங்ைக - மைலயிடத் ள்ள ேவங்ைகமரத்தின், பல்ெபாறிப் க் 
ேகழ் உற்ற  இைட – பல ள்ளிகைள ைடய யின் நிறத்திைனப்ெபா ந்திய 

க்களிைடேய,  ெப ஞ்சிைன நரந்தம் ந ம்  நாள்மலர் உதிர - ெபாிய 
கிைளயிைன ைடய நாரத்ைத மரத்தின் நறிய அழகிய திய மலர்கள்உதிர,  கைல 
பாய்ந்  உக ம் - சுக்கைல பாய்ந் தா ம்,  ேதம் கமழ் ெந வைரப் பிறங்கிய - 
ேதன்நா ம் நீண்ட சிைமயங்களால் விளங்கிய,  ேவங்கடைவப்பின் சுரன் இறந்ேதார் - 
ேவங்கட மைலையச் சார்ந்த ஊர்கைள ைடய சுரெநறிையக் கடந் ெசன்ேறார்; 
 
    5 - 11. நாஞ்சில் ஞ்சி - கலப்ைபகள் ம ந் ,  உலகு ெதாழில் உலந்   - 
உலகின்கண் உ ெதாழில் ந் விட,  மைழ கால்நீங்கியமாக விசும்பில் - மைழ 
ெபய்தல் ஒழிந்தவானின் கண்ேண,  கு  யல் ம நிறம் கிளர - குறிய யலாகிய 
ம வின் நிறம் விளங்க,  மதி நிைறந்   - மதி நிைற ற் ,  அ மீன் ேச ம்இ ள் அகல் 
ந நாள்  - கார்த்திைகையச் ேச ம் இ ள் அகன்ற ந  இரவில், ம கு விளஉ த்  - 
ெத க்களில் விளக்குகைள  நிரல்படஏற்றி,  மாைல க்கி - மாைலகைளத் 
ெதாங்கவிட் , பழவிறல் ஊர் பலர் உடன் வன்றிய – பழைமயான 
ெவன்றி ைடய திய ஊாின்கண் பல ம்ஒ ங்கு ேசர்ந்த,  விழ  உடன் உயர - 
விழவிைன நம் டன்ெகாண்டாட; வ க - வ வாராக. 
 



     
 

52

    ( ) ேதாழி! வாழி! கன ம் இனிய; நன ம் ள் ம்பாங்கின; ெநஞ்சும் எஞ்சா  
கன்  உைற ம்;காிகால் இைடயாற்றன்ன ெவ க்ைக த மார் ேவங்கடைவப்பின் 

சுரம்இறந்ேதார்; (ஆய நம் தைலவர்); பழவிறல் ர் மதி நிைறந்  அ மீன் 
ேச ம்ந நாள் விழ  நம் டன் அயர வ கதில். 
 
    (வி - ைர.) கன ம் நன ம் என்பவற்றின் உம்ைம எச்ச ம்ைம. ள் - ள்நிமித்தம். 
உலந்  - உலக்க எனத்திாிக்க. மாகவிசும் : இ  ெபயெராட் . அ மீன்  - கார்த்திைக. 
கார்த்திைகத் திங்களின், கார்த்திைக நாளில்,  ம குகளில் நிைரநிைரயாகவிளக்கு ஏற்றி 
விழாக் ெகாண்டா ம் வழக்கம்பண் ெதாட் ள்ள ெதன்ப ,  இதனா ம்,  பிறாண்  
வ வனவற்றா ம் அறியப்ப ம்: 1'இைலயிலமலர்ந்த ைகயி லவம்,  க ெகா ளாய 
ம  ெதாகுெப த்த,  அஞ்சுடர் ெந ங்ெகா  ெபாற்பத் ேதான்றி '2கார்த்திைகச் 
சாற்றிற் கழிவிளக்குப் ேபான்றனேவ' என்பனகாண்க. தில்: விைழ . அம்ம: அைச. 
உைலயிற்ெபய்தற் ெபா ட்  அவல் இ ப்பர் என்க. இ ெவாீஇய - இ யாலாய 
ஒைசைய ெவரவிய என்க. இைடயா   - இைடயாற்  மங்கலம் என் ம் ஊர். கன  

த யவற்றால் தைலவர் விைரந்  வ வர் எனத் ணிந் ,  ஆற் வல் என்ப படத் 
தைலமகள்ேதாழிக்குக் கூறினாள். 
         --------- 
        1. அகம். 11. 
        2. களவழி. 17. 
         -------  
 
    142. குறிஞ்சி 
    [இர க்குறி வந் நீங்குந் தைலமகன் தன் ெநஞ்சிற்குச் ெசால் ய .] 
 
        இலமலர் அன்ன அஞ்ெசந் நாவிற் 
        லமீக் கூ ம் ைரேயார் ஏத்தப் 
        பலர்ேமந் ேதான்றிய கவிைக வள்ளல் 
        நிைறய ந் தாைன ெவல்ேபார் மாந்தரம் 
        ெபாைறயன் க ங்ேகாப் பா ச் ெசன்ற          5 
        குைறேயார் ெகாள்கலம் ேபால நன் ம் 
        உவவினி வாழிய ெநஞ்ேச காத  
        ைறயின் வழாஅ  ஆற்றிப் ெபற்ற 
        கைறய  யாைன நன்னன் பாழி 
        ஊட்ட  மரபின் அஞ்சுவ  ேபஎய்க்          10 
        கூட்ெடதிர் ெகாண்ட வாய்ெமாழி மிஞி  
        ள்ளிற் ேகம மாகிய ெப ம்ெபயர் 
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        ெவள்ளத் தாைன 3அதிகற் ெகான் வந்  
        ஒள்வாள் அமைல ஆ ய ஞாட்பிற் 
        பலரறி தல் அஞ்சிப் ைபப்பய          15 
        நீர்த்திரள் க க்கும் மாசில் ெவள்ளிச் 
        சூர்ப்  ேகால்வைள ெசறித்த ன்ைகக் 
        குைறயறல் அன்ன இ ம்பல் கூந்தல் 
        இடனில் சி றத் திைழெயா  யல்வரக் 
        கடல்மீன் ஞ்சும் நள்ெளன் யாமத்           20 
        உ கிளர் ஏர்விைனப் ெபா ந்த பாைவ 
        இயல்கற் றன்ன ஒ க்கினள் வந்  
        4ெபயலைலக் கலங்கிய மைலப் ங் ேகாைத 
        இயெலறி ெபான்னிற் ெகாங்குேசார்  உைறப்பத் 
        ெதா க்கண் வ க்ெகாள யங்கினள்          25 
        வ ப்  நரம்பில் தீவிய ெமாழிந்ேத. 
                 -------  பரணர். 
         -------  
        (பாடம்) 3. அதியற். 4. ெபயைல 
         -------  
 
    (ெசா - ள்) 7. ெநஞ்ேச,  வாழிய காத  - நம் காத யானவள்; 
 
    8 - 15. ைறயின் வழாஅ ஆற்றிப் ெபற்ற - நீதி ைறயின் வ வாமல் 
கடைமயிைனச் ெசய்  ெபற்ற,  கைற ய  யாைன நன்னன்பாழி - உரல்ேபா ம் 
அ யிைன ைடய யாைனைய ைடயநன்னன  பாழியி ள்ள,  ஊட்  அ ம் மரபின் 
அஞ்சுவ ேபய்க்கு - ப யிடற்கு அாிய தன்ைமைய ைடயஅஞ்சத்தக்க ேபய்க்கு,  
ஊட்  எதிர் ெகாண்டவாய்ெமாழி மிஞி  - ஊட் தைல ஏற் க்ெகாண்ட வாய்ைம 
ெபா ந்திய மிஞி  என்பான்,  ள்ளிற்குஏமம் ஆகிய - ட்க க்குப் பா காவல் ஆகிய,  
ெப ம்ெபயர் - ெப ம் கழிைன ைடய,  ெவள்ளத்தாைன அதிகன்ெகான்ற உவந்  - 
ெவள்ளம் ேபான்ற ேசைனயிைன ைடயஅதிகன் என்பாைனக் ெகான்  மகிழ்ந் ,  
ஒள்வாள்அமைல ஆ ய ஞாட்பின் - 'ஒள்வாள் அமைல' எ ம்ெவன்றிக்கூத்ைத ஆ ய 
ேபார்க்களப் சைலப் ேபால, பலர் அறி தல் அஞ்சி - பல ம் அறிந்  அலர் கூறைல 
அஞ்சி; 
 
    15 - 22. நீர்த் திரள்க க்கும் - நீாின் திரட்சிைய ஒக்கும்,  மாசு இல்ெவள்ளி - 
குற்றமற்ற ெவள்ளியினாலாய,  சூர்ப்  உ ேகால் வைள - வைள  ெபா ந்திய 
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திரண்ட வைளகள், ெசறித்த ன் ைக - ெசறிக்கப்ெபற்ற ன் ைகயளாய், குைற அறல் 
அன்ன இ ம்பல் கூந்தல் - நீர் குைறந்தஅறைல ஒத்த காிய பலவாய கூந்தல்,  இடன் 
இல்சி றத்  இைழெயா  யல்வர - அகற்சியில்லாதபிடாியின் பா ள்ள 
அணிேயா  கூ  அைசய,  கடல்மீன் ஞ்சும் நள்என்யாமத்  - கடல் மீன்கள் யி ம் 
நள்ெளன்  ஒ க்கும் இைடயாமத்தில்,  உ  கிளர்ஏர்விைன ெபா ந்த பாைவ - 
அழகு கிளர்ந்தெபா விைன ைடய ெசய்ெதாழிலாற் சிறந்தபாைவ, இயல் கற்றன்ன 
ஒ க்கினள் - நைட கற்றாற்ேபான்றநைடயினளாய்,  ைபப்ைபய வந்  - ெமல்ல 
ெமல்ல வந் ; 
 
    23 - 26. ெபயல் அைலகலங்கிய - மைழயின் அைலத்தலாற் கலங்கிய; மைல 

ேகாைத - மைலப் க்களாலாய மாைலயினின் ம்,  எறிஇயல் ெபான்னில் - 
உைலக்களத்  அ க்குங்கால்ெதறித்  வி ம் ெபாற் ள்ேபால்,  ெகாங்கு 
ேசார் உைறப்ப - ேதன் ளித்  விழ,  வ ப்  உ  நரம்பில்தீவிய ெமாழிந்  - 
வ த்தல் அைமந்த யாழ்நரம்பின் ஒ ேபால இனிய ெமாழிகைளக் கூறி, ெதா க்கண் 
வ க்ெகாள யங்கினள் - வட்டமாய ைலக்கண்ணின் வ ண்டாகத் த வினாள்; 
 
    1 - 7. இலமலர் அன்னஅம்ெசம் நாவின் - இலவமலர் ேபான்ற அழகியசிவந்த 
நாவினால்,  லம் மீக் கூ ம் ைரேயார்ஏத்த - ல ைமயால் உயர்த்திக் கூறப்ெப ம் 
ேமேலார் கழ,  பலர் ேமந்ேதான்றிய கவி ைகவள்ளல் - பலாி ம் ேமம்பட்ட 
ெகா த்தலாற்கவிந்த ைகயிைன ைடய வள்ளலாய,  நிைற அ ந் தாைன  - 
நி த் தற்காிய ேசைனயிைன ைடய,  ெவல்ேபார்  - ேபார் ெவல் ம்,  மாந்தரம் 
ெபாைறயன் க ங்ேகா  - மாந்தரம் ெபாைறயன் க ங்ேகா என் ம் ேசரமன்னைன,  
பா ச் ெசன்ற குைறேயார் ெகாள்கலம்ேபால -  பா ச்ெசன்ற வறிேயார  பிச்ைச 
ஏற்கும்கலம்ேபால,  நன் ம் உவ இனி - இனிப் ெபாி ம்நிைற ற்  மகிழ்வாயாக. 
 
    ( ) ெநஞ்ேச! வாழிய! காத ,  மிஞி  அதிகற் ெகான் ஒள்வாள் அமைல ஆ ய 
ஞாட்பின் பலர் அறி தல்அஞ்சி; நள்ெளன் யாமத்  வந் ; தீவிய ெமாழிந்  
ெதா க்கண் வ க்ெகாள யங்கினள்; மாந்தரம்ெபாைறயன் க ங்ெகாப் பா ச்ெசன்ற 
குைறேயார் ெகாள்கலம் ேபால இனி உவப்பாயாக. நன்னன் பாழிப்ேபய்க்கு 
ஊட்ெடதிர் ெகாண்ட வாய்ெமாழி மிஞி என்க. காத  கூந்தல் யல்வர வந்  தீவிய 
ெமாழிந்  ெதா க்கண் வ க்ெகாள யங்கினள்என்க. 
 
    (வி - ைர.) இலவ மலர்: இலமலர்,  விகாரம். கைறய  - கு திக் கைறெபா ந்திய 
அ  என மாம். ஊட்  எதிர்ெகாண்ட  - உண்பித்தைல ஏற் க்ெகாண்ட; 
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களேவள்வியாற்ேபய்க்கு ஊட் ய என்றப . ள்ளிற்கு ஏமமாயினான்என்ப ,  
1' ன்ன ங்கானம்' 2'யாமஇரவின்' என் ஞ் ெசய் ட்களா ம்அறியப்ப கின்ற . 
அதிகன் என்ப ,  ஆய்எயின க்குாிய ேவ  ெபயர் ேபா ம்,  எயினன் என்ேறபாடங் 
ெகாள் த மாம். ஒள்வாள் அமைல ெயன்ப ம்ைபத் திைணயின் ஒ  ைற; 
வாள் ரர் தம்தைலவ டன் ஆ தல் அதன் இலக்கணம். சூர்ப்  - வைள .ெதா  - 
வட்டம். ெதா க்கண் – வைளயாலாய என் ைரத்த மாம்; ஈண் க் கண் ேவற் ைம 
மயக்கம். 
         ------- 
        1. அகம். 181. 2. அகம். 208. 
         ------- -------  
 
    (ேம - ள்.) 1'ெசல்வம் லேன' என் ஞ் சூத்திரத் ; 'ெதா க் கண்வ க்ெகாள 

யங்கினள்,  வ ப்  நரம்பிற் றீவியெமாழிந்ேத' என்ப ,  ணர்ச்சிபற்றிய 
உவைகெயன் ம்,  2விைனபயன்ெமய் ' என் ஞ் சூத்திரத் ,  உ கிளர் 
ஏர்விைனப் ெபா ந்த பாைவ,  இயல் கற்றன்னஒ க்கினள்' என்ப  வ  பற்றிய 
உவமம் என் ம்கூறினர்,  ேபரா. 
         ------- - - -  
        1.ெதால்.ெமய்ப்.11 2. ெதால்.உவம.1 
         ------- -  -  
 
    143. பாைல 
    [ெபா ள்வயிற் பிாியக்க திய தைலகைனத் ேதாழி தைலமகள  ஆற்றாைம 
கண் ெசலவ ங்குவித்த .] 
 
        ெசய்விைனப் பிாிதல் எண்ணிக் ைகம்மிகக் 
        கா 3கவின் ஒழியக் க ங்கதிர் ெத த ன் 
        நீ சிைன வறிய வாக ஒல்ெலன 
        4வா பல் அக ைல ேகாைடக்கு ஒய் ம் 
        ேதக்கமல் அ க்கத்  ஆங்கண் ேமக்ெக           5 
        ளிஅாில் பிறந்த வளிவளர் கூர்எாிச் 
        சுடர்நிமிர் ெந ங்ெகா  விடர் ைக ழங்கும் 
        5ெவம்மைல அ ஞ்சுரம் நீந்தி ஐய 
        ேச ம் என்ற சி ெசாற் கிவட்ேக 
        வைசயில் ெவம்ேபார் வானவன் மறவன்          10 
        நைசயின் வாழ்நர்க்கு நன்கலஞ் சுரக்கும் 
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        ெபாய்யா வாய்வாள் ைனகழல் பிட்டன் 
        ைமதவழ் உயர்சிைமக் குதிைரக் கவாஅன் 
        அகலைற ெந ஞ்சுைனத் வைலயின் மலர்ந்த 
        தண்கமழ் நீலம் ேபாலக்          15 
        கண்பனி க ழ்ந்தன ேநாேகா யாேன. 
                 -------  ஆலம்ேபாி சாத்தனார். 
         -------  
        பாடம்) 3.கவின்அழிய    4.ஆ பல் லகயிைல 
        5.ெவம் ைல 
         ------- -  -  
 
    (ெசா - ள்.) 1 - 9. ஐய - ஐயேன!,  ெசய்விைனப் பிாிதல் எண்ணி  - ெபா ள் ஈட் ம் 
விைனக்கண் பிாிதைல எண்ணி,  கா கவின் ஒழிய - கா  அழகுெகட,  க ம் 
கதிர்ைகம்மிகத் ெத த ன் - ஞாயிற்றின் க ய கதிர்அள  கடந்  காய்த ன்,  
நீ சிைன வறிய ஆக - நீண்டகிைளகள் வறியன ஆக,  ஒல்ெலன வா  பல் அகல் 
இைல  - ஒல்ெல ம் ஒ டன் வா ய பல அகன்ற இைலகள், ேகாைடக்கு ஒய் ம் 
ேமல் காற்றால்உதிர்க்கப்ெப ம்,  ேதக்கு அமல் அ க்கத் ஆங்கண் - ேதக்கு மரங்கள் 
நிைறந்த பக்கமைலகளாயஅவ்விடத் ,  ளி அாில் பிறந்த வளிவளர் கூர் எாி -  
காய்ந்த களிற் பிறந்த ம் காற்றினால்வளர்ந்ேதாங்கிய மான மிக்க தீயின்,  
சுடர்நிமிர் ெந ம் ெகா  - ஒளி மிக்க நீண்ட ஒ ங்கு, ேமக்கு எ  விடர் ைக 

ழங்கும் - ேமேல எ ந் மைலப்பிளப்பாகிய குைககளில் ழங்கும்,  ெவம்மைலஅ ம் 
சுரம் நீந்தி - ெவப்பம் மிக்க மைலையச்சார்ந்த அாிய சுரத்திைனக் கடந் ,  ேச ம் 
என்றசி  ெசாற்கு - நாம் ேபாேவம் என்  கூறிய ம சிலவாய ெசால்ைலக் 
ேகட்டதற்ேக; 
 
    9 - 16. இவட்கு  - இத்தைலவிக்கு,  வைச இல் ெவம்ேபார் வானவன் மறவன் -  
பழியில்லாத ெகா ய ேபார் வல்ல ேசரன்பைடத்தைலவனான,  நைசயின் வாழ்நர்க்கு 
நன்கலம்சுரக்கும் - பாிசில் வி ப் டன் வாழ்வார்க்குநல்ல அணிகலன்கைள அளிக்கும்,  
ெபாய்யா வாய்வாள் ைனகழல் பிட்டன் - தப்பா  ெவன்றி வாய்க்கும்வாளிைன ம் 

ைனந்த கழ ைன ம் உைடய பிட்டன்என்பான ,  ைமதவழ் உயர் சிைம குதிைரக் 
கவான்  - ேமகம் தவ ம் உயர்ந்த உச்சியிைன ைடய குதிைரமைலயின் பக்க 
வைரயில்,  அகல் அைற ெந ம் சுைனத் வைலயின் மலர்ந்த - அகன்ற பாைறயி ள்ள 
ெந யசுைனயிடத்  மைழத் வைலயால் மலர்ந்த,  தண் கமழ்நீலம் ேபால - குளிர்ந்த 
மணம் கமழ்கின்ற நீலமலர் நீர் ஒ குவ  ேபால,  கண் பனி க ழ்ந்தன  - கண்கள் 
நீைரச் ெசாாிந்தன,  யான் ேநாகு - யான் அ கண்  ேநாேவன் ஆயினன். 
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    ( ) ஐய! நீர் ெசய்விைனப் பிாிதல் எண்ணி ெவம்மைலஅ ஞ்சுரம் நீந்திச் ேச ம் 
என்ற சி  ெசாற்கு, இவட்கு,  பிட்டன் குதிைரக் கவான் சுைனநீலம்ேபாலக் கண் பனி 
க ழ்ந்தன,  யான் ேநாேகா.அ க்கத்  ஆங்கண் கூெராி ெந ங்ெகா  விடர் ைக 

ங்கும் ெவம்மைல அ ஞ்சு ம் என்க. 
 
    (வி - ைர.) ஒல்ெலன ஆ  எனப் பிாித் ,  ஒல்ெலன் ம்ஒ ண்டாக அைச ம் 
என்ற மாம். ேகாைடக்கு  - ேகாைடயால்,  ஒய்தல் - ெச த்தல். ேமக்கு  - ேம டம். 
ெகா  - ஒ ங்கு. விடராகிய ைக என்க. சி ெசால் - நன்ைம யல்லாத ெசால் மாம். 
ெபாய்யாதபிட்டன் என ம்,  ெபாய்யா  சுரக்கும் பிட்டன்என ம் கூட்  

ைரத்த மாம். வைலயின் மலர்ந்த  - வைலெயா  மலர்ந்த என் மாம். 
     -------  
 
    144. ல்ைல 
    [விைன ற்றிய தைலமகன்தன்ெனஞ்சிற்கு உைரப்பானாய்ப் பாகற்குச்ெசால் ய .] 
 
        1வ ம் என்ற நா ம் ெபாய்த்தன 
        2அாிேயர் உண்கண் நீ ம் நில்லா 
        தண்கார்க்கு ஈன்ற ைபங்ெகா  ல்ைல 
        ைவவாய் வான் ைக அவிழ்ந்த ேகாைத 
        ெபய்வனப்  இழந்த க ப் ம் உள்ளார்          5 
        அ ள்கண் மாறேலா மா க அந்தில் 
        அறனஞ் சலேர ஆயிைழ நமெரனச் 
        சிறிய ெசால் ப் ெபாிய லம்பி ம் 
        பனிப  ந ந்தார் குைழய நம்ெமா  
        னிதீர் யக்கம் ெபற்ேறாள் ேபால          10 
        உவக்குவள் வாழிய ெநஞ்ேச விசும்பின் 
        ஏெற ந்  ழங்கி ம் மாெற ந்  சிைலக்கும் 
        கடாஅ யாைன ெகாட்கும் பாசைறப் 
        ேபார்ேவட்  எ ந்த மள்ளர் 3ைகயைத 
        கூர்வாள் குவி கஞ் சிைதய றி          15 
        மான  ம ங்கில் ெபயர்த்த கு தி 
        வான மீனின் வயின்வயின் இைமப்ப 
        4அமேரார்த்  அட்ட ெசல்வம் 
        தமர்விைரந்  உைரப்பக் ேகட்கும் ஞான்ேற. 
                -------  ம ைர அளக்கர் ஞாழலார் மகனார் மள்ளனார். 
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         ------- -  
        (பாடம்) 1.வ ேவெமன்ற. 2. வாிேயர் உண்கண், வாிேயய் உண் கண். 
        3. ைகய. 4. அமெரா த்  அட்ட. 
         --------- 
 
    (ெசா - ள்.) 11. ெநஞ்ேச - ,  வாழிய - ,  
 
    1 - 8. (நம் தைலவி தன்ேதாழிைய ேநாக்கி) ஆயிைழ - ேதாழிேய!,  நமர் - 
நம்தைலவர்,  வ ம் என்ற நா ம் ெபாய்த்தன - தாம்வ ேவம் என்  கூறிய 
நாட்க ம் ெபாய்யாயின; அாிஏர் உண் கண் நீ ம் நில்லா - ெசவ்வாி பரந்தஅழகிய 
ைம ண்ட கண்களினின்  நீ ம் நில்லாெதா குகின்றன; தண் கார்க்கு ஈன்ற 
ைபங்ெகா ல்ைல ைவவாய் வான் ைக அவிழ்ந்த - குளிர்ந்தமைழயால் அ ம்பிய 
பசிய ல்ைலக் ெகா யின  கூாிய ைனவாய்ந்த ெவள்ளிய அ ம் கள் 
மலர்ந்தன;ேகாைத ெபய் வனப்  இழந்த க ப் ம்உள்ளார் - மாைலையத் தாிக்கும் 
அழகிைன இழந்த கூந்தைல ம் நிைனயார் ஆயினர்,  அறன் அஞ்சலர்  - அறத்திற்கும் 
அஞ்சுகின்றிலர்,  அந்தில் அ ள்கண்மாறேலா மா க - இங்ஙனெமல்லாம் ஆக ன் 
அவாிடத்தினின் ம் அ ள்மாறி ம் மா க என, சிறிய ெசால் ப் ெபாிய லம்பி ம்  
- சிறியவாகச் ெசால் ப் ெபாியவாக வ த்த வாளாயி ம்; 
 
    11 - 9. விசும்பின் ஏ எ ந்  ழங்கி ம் - வானில் இ ேய  எ ந் ழங்கி ம்,  
மா  எ ந்  சிைலக்கும் - அதற்குஎதிராக எ ந்  தா ம் ழங்கும்,  கடாஅ 
யாைனெகாட்கும் பாசைற - மதம் ெபா ந்திய களி  சுழ ம்பாசைறக்கண்,  
ேபார்ேவட்  எ ந்த மள்ளர் ைகயைத  - ேபார் வி ம்பிக் கிளர்ந்ெத ம் 

ரர்தம்ைகயிடத்ததாகிய,  கூர்வாள் குவி கம் சிைதய றி  - கூாிய வாளின் குவிந்த 
ைன சிைதந்திட மாற்றார்பைடைய சிக் ெகான் ,  மான் அ  ம ங்கில்ெபயர்த்த 

கு தி - மான் அ பதிந்த பள்ளங்களிேல பாய்ச்சிய உதிரம்,  வான மீனின் 
வயின்வயின்இைமப்ப - வானின்கண் மீன்ேபால இடந்ேதா ம் இடந்ேதா ம்மின்ன,  
ஓர்த்  அமர் அட்ட ெசல்வம்  - அறிய ேவண் வனவற்ைறெயல்லாம் ஆராய்ந்  
அறிந்தேபாாிைன ெவன்ற ெசல்வத்ைத,  தமர் விைரந் உைரப்பக் ேகட்கும் ஞான்  - 
நம் சுற்றத்தார்விைரந்  ெசன்  உைரக்கக் ேகட்கும்ெபா ,  
 
    9 - 11. பனிப ந ந்தார் குைழய - குளிர்ச்சி ெபா ந்திய நறியமாைல குைழந்திட,  
நம்ெமா  னிதீர் யக்கம்ெபற்ேறாள்ேபால - நம் டன் ெவ ப்  ஒழிந்தகூட்டம் 
ெபற்றவைளப்ேபால,  உவக்குவள் - மகிழ்வள்அன்ேறா? 
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    ( ) ெநஞ்ேச! வாழிய! (நம்தைலவி தன் ேதாழிையேநாக்கி) ஆயிைழ! நமர் அ ள் 
கண் மாறேலா மா கஎனச் சிறிய ெசால் ப் ெபாிய லம்பி ம், அமேரார்த்  அட்ட 
ெசல்வம் தமர்விைரந்  தைரப்பக் ேகட்கும் ஞான் ,  நம்ேமா னிதீர் யக்கம் 
ெபற்ேறாள் ேபால உவக்குவள் 
 
    நா ம்ெபாய்த்தன; நீ ம் நில்லா; ைக அவிழ்ந்த;க ப் ம் உள்ளார்; அறன் 
அஞ்சலர் மாறேலா மா க;எனச் சிறிய ெசால்  என்க. 
 
    (வி - ைர) வாி ஏர் எனப் பிாித் ைரத்த மாம். கண்மாறல்:ஒ  ெசால். அந்தில் - 
அைச மாம். லப்பி ம் என்றபாடத்திற்கு ெவ ப்பி ம் என் ைரக்க. ைகயைத,  
ஐ:சாாிைய. மான் - விலங்கு என் மாம். ெசல்வம்  - ெவற்றியாகிய ெசல்வம். 
அட்டதனாற் ெபற்றெபா ளாகிய ெசல்வம் என் மாம். ேகட்கும் ஞான் உவக்குவள் 
என்றதனால் நீ ேதாிைன விைரயக் கட திஎனத் தைலவன் பாகற்குக் குறிப்பினாற் 
கூறினானாயிற் . 
 
    (ேம - ள்.) 1'ஏவன்மரபின்' என் ஞ் சூத்திரத் ,  இப்பாட் ள், ேவந்தன் 
தைலவனாயினவா ம்,  தான் அமரகத்  அட்டெசல்வத்ைதேய மிக்க ெசல்வமாகக் 
க தற்குாியாள் அரச வ ணத்திற்றைலவிேயஎன்ப உம் உணர்க' என்றனர்,  
நச்சினார்கினியர். 
         ------- 
        1. ெதால் அகத். 24. 
         ------- 
 
    1'இன்பத்ைதெவ த்தல்' என் ஞ் சூத்திரத் ,  ெபாய்யாகக்ேகாடல் என்ற ைறக்கு 
ெமய்ையப் ெபாய்யாக்ேகாடல் என் ைரத் ,  'வ  ெமன்ற நா ம்ெபாய்த்தன,  
வாிேய ண்கண்ணீ  நில்லா' எனவ ம்என்றார்,  ேபரா. 
         ------- -  -  
        1.ெதால்.ெமய்ப்.22. 
         ------- -  
 
    145. பாைல 
    [மகட்ேபாக்கியெசவி த்தாய் ெசால் ய .] 
 
        ேவர்  உலறி நின்ற ழல்கால் 
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        ேதர்மணி இைசயில் சிள்  ஆர்க்கும் 
        வற்றல் மரத்த ெபான்தைல ஓதி 
        ெவயில்கவின் இழந்த ைவப்பில் ைப ள்ெகாள 
        ண்ணிதின் நிவக்கும் ெவண்ெஞைம வியன்காட்           5 
        ஆளில் அத்தத்  2அளியள் அவெனா  
        வாள்வாி ெபா த ண்கூர் யாைன 
        கர்சிைத கத்த கு தி வார 
        உயர்சிைம ெந ங்ேகாட்  உ ெமன ழங்கும் 
        அ ஞ்சுரம் இறந்தனள் என்ப ெப ஞ்சீர்          10 
        அன்னி கு க்ைகப் பறந்தைலத் திதியன் 
        ெதான்னிைல தல் மியப் பண்ணிய 
        நன்னர் ெமல் ணர்ப் ன்ைன ேபாலக் 
        க நைவப் படீஇயர் மாேதா களிமயில் 
        குஞ்சரக் குரல கு ேகா  ஆ ம்          15 
        ஞ்சா ழவின் 3 ய்த்தியல் வாழ்க்ைகக் 
        கூ ைடத் தந்ைத இட ைட வைரப்பின் 
        ஊழ  ஒ ங்கி ம் உயங்கும் ஐம்பால் 
        சி பல் கூந்தல் ேபா பி த் த ளா  
        எறிேகால் சிைதய ற ஞ் சி றம்          20 
        எனக்குாித் ெதன்னாள் நின்றஎன் 
        அமர்க்கண் அஞ்ைஞைய அைலத்த ைகேய. 
                -------  கயமனார். 
         ------- - - -  
        (பாடம்) 2.அத்தந்தமியள். (பாடம்) 3. யக்கில் வாழ்க்ைக. 
         ------- -  -  
 
    (ெசா - ள்.) 1 - 10. ேவர்  உலறி நின்ற ழல்கால் - ேவர் தல்  மர ம் 
வற்றி நின்ற ைளபட்ட அ யிைன ைடய ம்,  ேதர்மணி இைசயில் சிள்  
ஆர்க்கும்  - ேதாின் மணி ஒ ேபாலச் சிள்  எ ம் வண் கள்ஒ ப்ப ம் ஆகிய,  
வற்றல் மரத்த - வற்றல் என் ம்மரத்தினிடத்தவாகிய,  ெபான் தைல ஓதி  - 
ெபான்னிறம் வாய்ந்த தைலைய ைடய ஒந்தி,  ெவயில்கவின் இழந்த ைவப்பில் - 
ெவய்யிலால் அழகுஒழிந்த ஊர்களில்,  ைப ள் ெகாள ண்ணிதின் நிவக்கும் - 
வ த்தங் ெகாள் த ன் ெமல்ெலனத்தா ம்,  ெவண்ெஞைம வியன் காட்  - 
ெவள்ளிய ெஞைம மரங்கைள ைடய அகன்ற காட்டகத்ேத,  ஆள் இல்அத்தத்  - 
ஆட்கள் வழங்காத அாிய ெநறியாய, வாள்வாி ெபா த ண் கூர் யாைன – 
வாள்ேபா ம் வாியிைன ைடய டன் ேபார் ெசய்தைமயால் ண்மிக்க 
யாைனகள்,  கர் சிைத கத்த – ள்ளிகள் சிைதந்த கத்தினவாய்,  கு தி வார - 
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உதிரம் ஒ க, உயர்சிைம ெந ம் ேகாட்  உ ம் என ழங்கும்  - உயர்ந்த 
உச்சியிைன ைடய ெந ய சிகரத்தில்இ க்கும் இ ேபால ழங்குகின்ற,  அ ம் சுரம் - 
அாியபாைலநிலத்திேல,  அளியள் - இரங்கத்தக்களாய என்மகள்,  அவெனா  - 
அத்தைலவ டன்,  இறந்தனள் என்ப  - ெசன்றாள் என்  கண்டார் கூ வர்; 
 
    14 - 22. களி மயில்  - களிக்கும் மயில்கள்,  குஞ்சரக் குரல கு  ேகா  ஆ ம் -  
யாைனேபா ம் குர ைடைமயான் யாைனயங் கு கு எனப்ெபயர்ெப ம் 
பறைவக டன் ேசர்ந்  ஒ க்கும், ஞ்சா ழவின் - இைடயறா  ஒ க்கும் 

ழவிைன ம், ய்த்  இயல் வாழ்க்ைக - ெசல்வம் கர்ந் வா ம் 
வாழ்க்ைகயிைன ம் உைடய,  கூழ் உைட தந்ைதஇடன் உைட வைரப்பில் - ெநல் 
மிக்க தந்ைதயின்அகன்ற இட ைடய மாளிைகயில்,  ஊழ் அ  ஒ ங்கி ம்உயங்கும் 
- ைறயாக அ யிட்  நடக்கி ம் வ ந் ம்(என் அமர்க்கண் அஞ்ைஞைய) ,  ஐம் 
பால் சி பல்கூந்தல்ேபா  பி த்  - ஐம்பகுதியான சிறிய பலவாயகூந்தைல ேவய்ந்த 
மாைல டன் ைகயாற்பற்றி,  அ ளா  -  இரங்கா ,  எறிேகால் சிைதய ற ம்  - 
அ க்குங்ேகால் சிைத ம் பாிசு ( கில) அ க்க ம்,  சி றம் எனக்கு உாித்  
என்னாள்நின்ற - என் கு எனக்கு உாிய  என்  க தா  நின்ற, அமர்க் கண் என் 
அஞ்ைஞைய - அமர்த்த கண்கைள ைடயஎன் மகைள,  அைலத்த ைக - ன் த்திய 
ைககள்; 
 
    10 - 14. ெப ஞ்சீர்அன்னி - ெபாிய கைழ ைடய அன்னியாளவன், கு க்ைகப் 
பறந்தைல - கு க்ைகப் பறந்தைல என் ம்ேபார்க்களத்திேல,  திதியன் - திதியன் 
என்பான , ெதால்நிைல தல் - பைழைம ெபா ந்திய பாியஅ டன்,  மியப் 
பண்ணிய - ணித்திட்ட,  நன்னர்ெமல் இணர் - நன்றாகிய ெமல் ய 

ங்ெகாத் க்கைள ைடய,  ன்ைனேபால - ன்ைன மரம்ேபால,  க நைவப் 
படீஇயர் - ெபாிய ன்பத்ைத அைடவனவாக. 
 
    ( ) அளியள் வியன்காட்  ஆளில் அத்தத்  அ ஞ்சுரம்அவெனா  இறந்தனள் 
என்ப; அமர்க்கண் அஞ்ைஞையஅைலத்த ைககள் அன்னி மியப் பண்ணிய திதியன் 

ன்ைனேபாலக் க  நைவப் ப இயர். 
 
    (வி - ைர.) வற்றல் - ஒ வைக மரம். ஓதி:இைடக்குைற. வாள் வாி  - ஆகுெபயர். 
திதியன  ன்ைன அன்னி என்பவனாற்குைறக்கப் பட்ட ெதன்ப ,  'அன்னி 
கு க்ைகப்பறந்தைலத் திதியன்... ன்ைன குைறத்த ஞான்ைற' (4) என ன் 
வந்தைமயா லறிக. இதற்கு,  திதியன் ன்ைனைய தல் மியப்பண்ணிய 
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அன்னிேபாலக் க நைவப்படீஇயர் எனக் ெகாண்  கூட் ப் ெபா ைரத்த ம்ஆம். 
என்ைன? 'ெபான்னிணர் ந மலர்ப் ன்ைனெவஃகித்,  திதியெனா  ெபா த 
அன்னிேபால,  விளிகுைவெகால்ேலா' (126) என்றதனால்,  அன்னி ஞ்சினான்என்ப  
ெபறப்ப த ன் என்க. குஞ்சரக் குரல கு கு  - யாைனேபா ம் குர ைடைமயான் 
யாைனயங்கு குஎனப்ப ம் பறைவ; இ ,  1'யாைனயங்கு கின் ெப ந்ேதா ' 
என ம்,  2'யாைனயங் கு கின் ேசவெலா ' என ம் பிறாண் ம் வந் ள்ளைம 
காண்க. இதற்கு வண்டாங்கு கு என ம் ெபய ண்ெடன்ப  நச்சினார்க்கினியர் 
உைரயால் அறியப்ப வ .அஞ்ைஞ - அன்ைன. 
 
    (ேம - ள்.) 3'ெகாண் தைலக் கழியி ம்' என் ஞ் சூத்திரத்  - 'கூ ைடத்தந்ைத 
யிட ைட வைரப்பின்,  ஊழ  ெயா ங்கி யங்கும்' என ெநல் ைடைம கூறிய 
அதனாேன,  ேவளாண்வ ணெமன்ப  ெபற்றாம்; என்றனர்,  நச்சினார்கினியர். 
         ------- 
        1. கு ந். 34.    2. ம ைரக்காஞ்சி.174. 
        3. ெதால். அகத். 15. 
         -------  
 
    146. ம தம் 
    [வாயில் ேவண் ச் ெசன்றபாணற்குத் தைலமகள் வாயில் ம த்த .] 
 
        வ மிகு ன்பின் அண்ணல் ஏஎ  
        பனிமலர்ப் ெபாய்ைகப் பகல்ெசல ம கி 
        மடக்கண் எ ைம மாண்நாகு தழீஇப் 
        4படப்ைப நண்ணிப் பழனத் தல்கும் 
        க மகிழ் ஊரன் ஒ மணி ெந ந்ேதர்          5 
        ஒள்ளிைழ மகளிர் ேசாிப் பன்னாள் 
        இயங்கல் ஆனா  ஆயின் வயங்கிைழ 
        யார்ெகால் அளியள் தாேன எம்ேபால் 
        மாயப் பரத்தன் வாய்ெமாழி நம்பி 
        வளிெபாரத் யல்வ ந் தளிெபாழி மலாில்          10 
        கண்பனி ஆகத்  உைறப்பக் கண்பசந்  
        ஆய ம் அய ம் ம ளத் 
        தாேயாம்  ஆய்நலம் ேவண்டா ேதாேள. 
                 -------  உவர்க்கண் ர்ப் ல்லங்கீரனார். 
         ------- -  
        (பாடம்) 4. படப்ைப நண்ணிய. 



     
 

63

         ------- - - -  
 
    (ெசா - ள்.) 1 - 7. வ மிகு ன்பின் அண்ணல் ஏ  - வ  மிக்கதிண்ைமைய ம் 
தைலைமைய ைடய எ ைமக்கடா,  பனிமலர்ப் ெபாய்ைக பகல் ெசல ம கி – 
குளிர்ந்த மலர்கைள ைடய ெபாய் ைகயில் பகெலல்லாம் கழியச்சுழன் ,  மடக்கண் 
எ ைம மாண் நாகு தழீஇ - மடப்பம்வாய்ந்த கண்ணிைன ைடய மாண் ற்ற ெபண் 
எ ைமயிைனஅைணந் ,  படப்ைப நண்ணி - ேதாட்டங்களில்ெபா ந்தி ேமய்ந் ,  
பழனத்  அல்கும்  - வயல்களிற்றங்கும்,  க மகிழ் ஊரன் - ஆரவாரம்ெபா ந்திய 
மகிழ்ச்சிைய ைடய ஊரன ,  ஒ  மணிெந ந்ேதர் - ஒ க்கும் மணி ெபா ந்திய 
ெந யேதரான ,  ஒள் இைழ மகளிர் ேசாி - ஒளி ெபா ந்தியஅணிகைள ைடய 
பரத்ைதயர் ேசாியின்கண்,  பல்நாள்இயங்கல் ஆனா  ஆயின் - பல நா ம் இயங்குதல் 
அைமயாதாயின்,  
 
    7 - 13. மாயப் பரத்தன்வாய்ெமாழி எம்ேபால் நம்பி - மாயம் ெசய் ம்பரத்தைமத் 
ெதாழி ைடய அவன  வாய்ைம ேபா ம் ெமாழியிைன எம்ைமப்ேபால ெமய்ெயன 
வி ம்பி, வளிெபாரத் யல் வ ம் தளி ெபாழி மலாில் - காற் ேமா த ன் அைச ம் 
மைழ ெபய்யப்பட்டமலைரப்ேபால,  கண் பனி ஆகத்  உைறப்ப - கண்கள்நீாிைன 
மார்பிேல ெசாாிய,  கண் பசந்  - கண்கள்கலங்கி,  ஆய ம் அய ம் ம ள - 
ஆயத்தா ம் அயலா ம் மயங்க,  தாய் ஓம்  ஆய்நலம் ேவண்டாேதாள் - தன்தாயார் 
பா காத்  வளர்த்த அழகிய நலத்திைனேவண்டா  இழப்பாள் ஆகிய,  வயங்கு இைழ 
– விளங்கும் அணியிைன ைடயாள்,  யார்ெகால் - யாவேளா,  அளியள்  - அவள் 
இரங்கத்தக்காள். 
 
    ( ) ஊரன் ெந ந்ேதர் ேசாிப் பன்னாள் இயங்கல்ஆனாதாயின்; பரத்தன் 
வாய்ெமாழி நம்பி கண்பனி ைறப்பப் பசந் ,  தாய் ஓம்  நலம் ேவண்டாேதாள் 
யார்ெகால்! அளியள். 
 
    (வி - ைர) ன்  -  வ ைம. வ மிகு ன்  - மிக்க ெப வ ைடய என்க.ஏ  
என்ப  எ ைமக்கும் உாித்ெதன்ப  1'எ ைம ம் மைர ம் ெபற்ற ம் அன்ன' 
என்பதனாற் ெபறப்ப ம். 2'எ ைம ம் மைர ம் ெபற்ற ம் நாேக' என்றதனால் 
எ ைம நாகு எனப்பட்ட . பரத்தன் - றத்ெதா க்க ைடயவன். வாய்ெமாழி - வாய் 
என்பதைன ேவண்டாகூறலாக்கி உள்ளத்ெதா  கூடாத ெமாழி என்ற மாம். யல் 
வ ம்மலர் எனக் கூட் க. ம ள ேவண்டா ேதாள்என்க. ம ள - வியக்க எனக்ெகாண் ,  
ம ள ஓம்பியநலம் என் ைரத்த மாம். நலம் ேவண்டா ேதாளாகிய வயங்கிைழ 
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அளியள் என்றைமயால்,  நீ அவள்பால் வாயில் ேவண் ச் ெசன்  அவள  
ஊடைலத்தீர்ப்பாயாக எனத் தைலவி பாண க்கு வாயின் ம த்தாெளன்க. 
         ------- -  
        1. ெதால். மர . 39. 2. ெதால். மர . 92. 
         --------- 
 
    (உ - ைற.) எ ைம ஏ  ெபாய்ைகயிற் பகல்ெசல ம கி,  எ ைம நாகுதழீஇப் 
படப்ைப நண்ணிப் பழனத்தல்கும் என்ற , தைலவன் பரத்ைதயர் ேசாியிற்றிாிந்  
அவர்கைள கர்ந் ,  பின்  இைளயளாய பரத்ைதெயா ம்ேசாைலயில் விைளயா ,  
ேசற்றிைன ைடய பழனம்ேபா ம் எம் இல் ல் தங்குதல் மாத்திைரக்குஇப்ெபா  
வந் ளான் என்றவா . 
 
    147. பாைல 
    [ெசல ணர்த்தியேதாழிக்குத் தைலமகள் ெசால் ய .] 
 
        ஓங்குமைலச் சிலம்பில் பிட டன் மலர்ந்த 
        ேவங்ைக ெவறித்தைழ ேவ வகுத் தன்ன 
        ஊன்ெபாதி அவிழாக் ேகாட் கிர்க் கு ைள 
        ன் டன் ஈன்ற டங்கர் நிழத்த 
        கல் விடரைளப் பிண ப்பசி கூர்ந்ெதனப்          5 
        ெபாறிகிளர் உ ைவப் ேபாழ்வாய் ஏற்ைற 
        அ ேகாட்  உைழமான் ஆண்குரல் ஓர்க்கும் 
        ெநறிப  கவைல நிரம்பா நீளிைட 
        ெவள்ளி திையப் ேபால நன் ஞ் 
        உண்ணா உயக்கெமா  உயிர்ெசலச் சாஅய்த்          10 
        ேதா ம் ெதால்கவின் ெதாைலய நா ம் 
        பிாிந்ேதார் ெபயர் க் கிரங்கி 
        ம ந் பிறி தின்ைமயின் இ ந் விைன இலேன. 
                 -------  ஒளைவயார். 
 
    (ெசா - ள்.) 10 - 14. (ேதாழிேய,  நம் தைலவன் பிாிதலால்) பல லந் உண்ணா 
உயக்கெமா  உயிர்ெசலச் சாஅய்  - பலவற்ைற ம் ெவ த்  உண்ணாத வ த்தத்தால் 
உயிர்ெம ந்  ஒ கிக் ெகட ம்,  ேதா ம் ெதால்கவின்ெதாைலய - ேதா ம் பைழய 
அழகு ெகட ம்,  நா ம்  - நாேடா ம்,  பிாிந்ேதார் ெபயர் க்கு இரங்கியி ந்  - 
நம்ைமப் பிாிந்த தைலவர நீக்கத்திற்கு இரங்கியி ந் ம்,  ம ந் பிறி இன்ைமயின் - 
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அதைனப் ேபாக்கும் ம ந் பிறிெதான்  இல்லாைமயால்,  விைனயிலன் – ேவ  
ெசய ல்ேலன் ஆயிேனன் ஆக ன்; 
 
    1 - 10. ஓங்குமைலசிலம்பில் - உயர்ந்த மைலச்சார ல்,  பிட டன்மலர்ந்த ேவங்ைக 
ெவறிதைழ - பிட டன் ேசரமலர்ந்த ேவங்ைகயின் ெவறி கம ம் டன் 
கூ யதைழைய,  ேவ  வகுத்தன்ன - ேவறா ேவறாக. வகுத் ைவத்தாற் ேபான்ற,  
ஊன்ெபாதி அவிழாக் ேகாட் உகிர் கு ைள ன்  உடன் ஈன்ற - தைசயின் 
மைறப் நீங்காத வைளந்த நகத்திைன ைடய குட் கள் ன்ைறஒ  ேசரப் ெபற்ற ம்,  

டங்கர் - டக்கமானஇடத்திேல,  கல் விடர் அைள - பாைறயின்பிளப்பாகிய 
குைகயி ள்ள மாகிய,  நிழத்த பிண பசி கூர்ந்ெதன - ஓய்ந்த ெபண்  பசி 
மிக்கதாக, ெபாறிகிளர் ேபாழ் வாய் உ ைவ ஏற்ைற - ள்ளிகள்விளங்கும் பிளந்த 
வாைய ைடய ஆண் ,  அ ேகாட் உைழமான் ஆண் குரல் ஓர்க்கும் – அறல்பட்ட 
ெகாம்பிைன ைடய ஆண் மானின  குர ைனஉற் க்ேகட்கும்,  கவைல ெநறிப  
நிரம்பா நீள் இைட -  கவர்த்த ெநறிகள் ெபா ந்திய ெசல்லத்ெதாைலயாத நீண்ட 
காட் ேல,  ெவள்ளி திையப்ேபால - தன் கணவைனத் ேத ச் ெசன்ற ெவள்ளி 

திஎன்பாைளப் ேபான் ,  நன் ம் ெசல  அயர்ந்திசின் -  ெசல் தைலப் ெபாி ம் 
வி ம்பி ேளன். 
 
    ( ) ேதாழி! தைலவர் பிாிதலால்,  யான் உயிர்ெசல்ல ம் ேதா ம் கவின் 
ெதாைலய ம், பிாிந்ேதார் ெபயர் க்கு இரங்கி யி ந் ம்ம ந்  பிறிதின்ைமயால்,  
ேவ  விைனயிேலன்ஆயிேனன் ஆக ன்,  உ ைவ ேயற்ைற உைழமான் 
குரல்ஓர்க்கும் கவைல ெநறிப  நிரம்பா நீளிைடயில்ெவள்ளி திையப்ேபால நன் ம் 
ெசலவயர்ந்திசின். 
 
    (வி - ைர.) ேவ  வகுத்தன்ன கு ைள என ம்,  ேகாட் கிர்க் கு ைளஎன ம் 
தனித்தனி கூட் க. அவிழா உகிர் என்க. டங்கர் - டக்கமான இடம். நிழத்தல் - 
ெம தல்.ெவள்ளி திையப் ேபா ம் என்ற உவைமயான் அவள்கணவைனப் பிாிந்  
பலவிடத் ம்ேத த்திாிந்தாளாதல் ெபற்றாம். இலன் எனஅன்விகுதி தன்ைமக்கண் 
வந்த . ெசலவயர்ந்திசின் என்பதைன எச்சப்ப த்தி விைனயிலனாயினன் என 

ப்ப  நச்சினார்க்கினியர் க த்தாகும். 
 
    (ேம - ள்) 1'ெகாண் தைலக் கழியி ம்' என் ஞ் சூத்திரத் ,  தைலவிபிாிந்தி ந்  
மிக ம் இரங்குத ன்,  இரங்கி ம்எனச் சூத்திரஞ் ெசய்  அதனாேன பாைலப் 
ெபா ட்கண் இரங்கற்ெபா ள் நிக ெமன்றார். 
         ------- -  
        1. ெதால்,  அகத். 15. 
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         ------- - - -  
 
    உதாரணம் -  ஓங்குமைலச்சிலம்பிற்......விைன இலேன,  (என்ப ) இத ள் 
ெவள்ளி திையப் ேபாலச் ெசல்லத் ணிந்த,  'யான்பலவற்றிற்கும் லந்தி ந் ,  
பிாிந்ேதாாிடத்தினின் ம் பிாிந்த ெபயர் க்குத் ேதாள் நலந் ெதாைலய 
உயிர்ெசலச்சாஅய்,  இரங்கிப் பிறி  ம ந்தின்ைமயிற்ெசயலற்ேறெனன மிக ம் 
இரங்கியவா .ெமய்ப்பா பற்றி ணர்க' என் ம்,  1'மக்கள் த ய' என் ஞ் 
சூத்திரத்  'ெவள்ளி திையப்ேபால நன் ம்,  ெசலவயர்ந்திசினால் யாேன' 
என்பதன்கண் ெபயர் அகத்திைணக்கட்சார்த்  வைகயான் வந்ததன்றித் தைலைம 
வைகயாகவந்தில  என் ம் கூறினர்,  நச்சினார்கினியர். 
         ------- 
        1. ெதால்,  அகத். 54. 
         ------- - - -  
 
    148. குறிஞ்சி 
    [பகல் வ வாைன இர வ ெகன்ற .] 
 
        பைனத்திரள் அன்ன பேரர்எ ழ்த் தடக்ைகக் 
        ெகாைலச்சினந் தவிரா மத ைட ன்பின் 
        வண் ப  கடாஅத்  உயர்ம ப்  யாைன 
        தண்கமழ் சிலம்பின் மரம்படத் ெதாைலச்சி 
        உ  உரறக் குத்தி விறல்க ந்           5 
        சி திைனப் ெப ம் னம் வவ் ம் நாட 
        க ம்பாிக் குதிைர ஆஅய் எயினன் 
        ெந ந்ேதர் மிஞி ெயா  ெபா களம் பட்ெடனக் 
        காணிய ெசல்லாக் கூைக நாணிக் 
        க ம்பகல் வழங்கா தாஅங்கு இ ம்ைப          10 
        ெபாிதால் அம்ம இவட்ேக அதனால் 
        மாைல வ தல் ேவண் ம் ேசாைல 
        ைளேமய் ெப ங்களி  வழங்கும் 
        மைல தல் அ க்கத்த சி கல் ஆேற. 
                 -------  பரணர். 
 
    (ெசா - ள்.) 1 - 6. திரள் பைன அன்ன ப  ஏர் எ ழ்த்தடக்ைக  - திரண்ட பைனைய 
ெயாத்த ப த்த அழகிய வ ய வைளந்தைகைய ம்,  ெகாைலச் சினம் தவிரா 
மதன்உைட ன்பின் - ெகால் ம் சினம் நீங்காத ெச க்குப்ெபா ந்திய 



     
 

67

வ ைமயிைன ம்,  வண் ப  கடாஅத்   - வண்  ெமாய்க்கும் மதத்திைன ம்,  
உயர்ம ப் யாைன - நிமிர்ந்த ேகாட் ைன ம் உைடய யாைன,  தண்கமழ் சிலம்பின் 
மரம் படத் ெதாைலச்சி  - குளிர்ந்த மணம் கமழ்கின்ற பக்கமைலயி ள்ள மரம் ழ 
ஒ த் த்தள்ளி,  உ  உரறக் குத்தி விறல்க ந்  - மா பா ற்ற யிைனக் 
கத மா  குத்திஅதன் ெவற்றியிைனத் ெதாைலத் ,  சி திைனப் ெப ம் னம்வவ் ம் 
நாட - சிறிய திைன விைளந்த ெபாிய னத்திைனக் கவர்ந்  ெகாள் ம் நாடேன! 
 
    7 - 11. க ம் பாிக்குதிைர ஆஅய் எயினன் - க ய ெசலவிைன ைடய 
குதிைரைய ைடய ஆய் எயினன் என்பான்,  ெந ம் ேதர்மிஞி ெயா  ெபா  களம் 
பட்ெடன - ெந யேதைர ைடய மிஞி  என்பாெனா  ேபார் ாிந் களத்தில் 
இறந்தனனாக,  காணிய ெசல்லாக் கூைக நாணி -  ( ள்ளின் பா காவலனாகிய 
அவைன ஏைனப் பறைவகைளப் ேபாலச் ெசன் ) காணவியலாத பகற்கு டாகிய 
கூைகயான  நா த ற் ,  க ம்பகல்வழங்காதாங்கு - க ய பக ேல இயங்கா  
இ ம்ைப ற்றாற்ேபால,  இவட்கு இ ம்ைப ெபாி  - இவ க்குப்பகற் குறிக்கட் 
ெசல்லாத ன்பம் ெபாிதாயிற் ; 
 
    11 - 4. அதனால்,  ேசாைல ைளேமய் ெப ங்களி  வழங்கும் – ேசாைலயின்கண் 

ங்கிற் கு த்திைனத் தின் ம் ெபாிய களி  இயங்குகின்ற,  மைல தல் அ க்கத்   - 
மைலச்சார ள்ள,  சி கல் ஆ  - சிறிய பாைறகள் ெசறிந்த ெநறியில்,  மாைல 
வ தல் ேவண் ம் - நீமாைலக் காலத்ேத வ தல் ேவண் ம்.  ( ) நாட! இவட்குப் 
பகற்குறிக்கண் இ ம்ைப ெபாி ;அதனால் சி  கல்ஆ  மாைல வ தல் ேவண் ம். 
 
    (வி - ைர) பைனத்திரள் என ஐகாரங் ெகடா  வல்ெல த் ப்ெபற்  ந்த ,  
1'ெகா ன் வாிேன ையயவ ணிற்பக், க நிைல யின்ேற வல்ெல த்  மிகுதி' 
என்றசூத்திரத்  இேலசாற் ெகாள்ளப்ப ம். பேரர்என்ற  ம உ . ஆஅய் 
எயினன் என்பான் ட்க க்குப் பா காவலனாக இ ந்தான் என்ப ம், அதனால் 
அவன் களத்திற் ெபா  ழ்ந்தேபா  ட்கெளல்லாம் வானிேல ெந ங்கி 
வட்டமிட் , அவன்மீ  ெவயிற்படா  மைறத்தன என்ப ம் ேவ  சில 
2ெசய் ட்களாற் ெபறப்ப கின்றன. ஏைனப் பறைவகெளல்லாம் ெசல்ல ம் பக ேல 
தான் ெசல்லலாற்றாைமயின் 3கூைகநாணி வ ந்தியி ந்த ெதன்றார். அகம் - 208 
ஆம்பாட் ல் 'எயினன்....பாழிப்பறந்தைல...மிஞி ெயா  நண்பக ற்ற ெச விற் 

ண்கூர்ந் ெதாள் வாண் மயங்கமர் ழந்ெதனப் ள்ெளா ங்கு,  அங்கண் விசும்பின் 
விளங்குஞாயிற் ,  ஒண்கதிர் ெதறாைமச் சிறகாிற் ேகா , நிழல்ெசய் ழறல் 
காேணன் யாெனனப்,  ப களங்காண்டல் ெசல்லான் சினஞ் சிறந் ,  உ விைன 
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நன்னன் அ ளான் கரப்ப' என வ ம். நன்னன்என்பாேன பக ற் ெசல்லா 
ஒப் ைமபற்றி இச்ெசய் ளிற் 4'கூைகெயன வழங்கப்பட்டானாவன்' எனக் 
க வா ளர். 
         ------- -  -  
        1. ெதால். உயிர்மய, 83,    2. அகம் . 142. 181. 208. 
        3. அகம். 208.     4. பரணர் - பக்கம்94. 
         ------- -  
 
    149. பாைல 
    [தைலமகன் தன்ெநஞ்சிற்குச் ெசால் ச் ெசலவ ங்கிய ] 
 
        சி ன் சிதைல ேசண் யன் ெற த்த 
        ெந ஞ்ெசம் ற்றத்  ஒ ங்கிைர ைனயில் 
        ல்லைர இ ப்ைபத் ெதாள்ைள வான் ப் 
        ெப ங்ைக எண்கின் இ ங்கிைள கவ ம் 
        அத்தம் நீளிைடப் ேபாகி நன் ம்          5 
        அாி ெசய் வி ப்ெபா ள் எளிதினிற் ெபறி ம் 
        வாேரன் வாழிெயன் ெநஞ்ேச ேசரலர் 
        சுள்ளியம் ேபாியாற்  ெவண் ைர கலங்க 
        யவனர் தந்த விைனமாண் நன்கலம் 
        ெபான்ெனா  வந்  கறிெயா  ெபய ம்          10 
        வளங்ெக  சிறி ஆர்ப்ெபழ வைளஇ 
        1அ ஞ்சமங் கடந்  ப மம் வவ்விய 
        ெந நல் யாைன அ ேபார்ச் ெசழியன் 
        ெகா டங்கு ம கில் கூடல் குடாஅ  
        பல்ெபாறி மஞ்ைஞ ெவல்ெகா  உயாிய          15 
        ஒ யா விழவின் ெந ேயான் குன்றத்  
        வண் பட நீ ய குண் சுைன நீலத்  
        எதிர்மலர்ப் பிைணயல் அன்ன இவள் 
        அாிமதர் மைழக்கண் ெதண்பனி ெகாளேவ. 
                 -------  2 எ க்காட் ர்த் தாயங்கண்ணனார். 
         -------  
        (பாடம்) 1.ெப ஞ்சமம். 2. ஏர்க்காட் ர். 
         ------- -  
 
    (ெசா - ள்.) 7. என்ெநஞ்ேச - என  ெநஞ்சேம! 
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    1 - 6. ெப ம் ைகஎண்கின் இ ம் கிைள - ெபாிய ைகயிைன ைடயகர யின் ெபாிய 
கூட்டம்,  சி  ன் சிதைல ேசண் யன்  எ த்த - சிறிய ல் ய கைறயான் 
ெந யன்  ஆக்கிய,  ெந ம் ெசம் ற்றத்  - உயர்ந்தசிவந்த ற்றில்,  ஒ ங்கு 
இைர ைனயில் - மைறந் கிடந்த ற்றாம் பழஞ்ேசாற்ைறத் தின் ெவ ப்பின்,  ல் 
அைர இ ப்ைப - ற்ெகன்றஅைரயிைன ைடய இ ப்ைப மரத்தின்,  ெதாள்ைள 
வான் கவ ம் - ெதாைள ெபா ந்திய ெவள்ளிய ைவக்கவர்ந்  உண் ம்,  அத்தம் 
நீள் இைடப்ேபாகி  - சுரத்தின் நீண்ட வழிேய ெசன் ,  நன் ம் அாி ெசய் 
வி ப்ெபா ள் எளிதினிற் ெபறி ம்  - ெபாி ம் அாிதாக ஈட் ம் சிறந்த ெபா ைள 
எளிதாகப் ெப வதாயி ம்; 
 
    7 - 19. ேசரலர் சுள்ளிஅம் ேபர்யாற் ெவண் ைர கலங்க - ேசர அரசர  
சுள்ளியாகிய ேபர்யாற்றின  ெவள்ளிய ைர சிதற,  யவனர் தந்தவிைனமாண் 
நல்கலம் - யவனர்கள் ெகாண்  வந்தெதாழில் மாட்சிைமப்பட்ட நல்ல மரக்கலம், 
ெபான்ெனா  வந்  கறிெயா  ெபய ம் - ெபான் டன்வந்  மிளெகா  மீ ம்,  
வளம்ெக  சிறி ஆர்ப்  எழவைளஇ - வளம் ெபா ந்திய சிறி என் ம்பட் னத்ைத 
ஆரவாரம் மிக வைளத் ,  அ ம் சமம்கடந்  ப மம் வவ்விய - அாிய ேபாைர 
ெவன் அங்குள்ள ெபாற்பாைவயிைனக் கவர்ந் ெகாண்ட,  ெந நல் யாைன 
அ ேபார்ச் ெசழியன் - ெந ய நல்லயாைனகைள ம் ெவல் ம் ேபாாிைன ைடய 
ெசழியன , ெகா  டங்க ம கில் கூடல்குடாஅ  - ெகா  அைச ம் 
ெத விைன ைடய கூட ன் ேமல் பா ள்ள,  பல்ெபாறிமஞ்ைஞ ெவல்ெகா  உயாிய 
- பல ெபாறிகைள ைடயெவல் ம் மயிற் ெகா யிைன உயர்த்த,  ஒ யாவிழவின் 
ெந ேயான் குன்றத்  - இைடயறாதவிழவிைன ைடய கன  
தி ப்பரங்குன்றத்ேத. வண் பட நீ ய குண்  சுைன நீலத்  - வண் ழ 
நீண்டஆழமான சுைனயிற் த்த நீலப் வின்,  எதிர்மலர்ப்பிைணயல் அன்ன - திய 
மலர் இரண் ன் ேசர்க்ைகேபான்ற,  இவள் அாிமதர் மைழக் கண் ெதண்பனிெகாள  - 
இவள  ெசவ்வாி படந்த மதர்த்த குளிர்ந்த கண்கள்ெதளிந்த நீாிைனக் ெகாள்ள,  
வாேரன் - வாேரன், வாழி -  
 
    ( ) ெநஞ்ேச! அத்த நீளிைடப்ேபாகி,  அாி ெசய்வி ப்ெபா ள் எளிதிற் 
ெபறி ம்,  இவள் அாிமதர்மைழக்கண் ெதண்பனி ெகாளவாேரன்,  வாழி! 
 
    (வி - ைர.) சுள்ளி,  ேபாியா  என்பன ேசரநாட்  சிறி ம ங்குகட ற் கலக்கும் ஓர் 
யாற்றின் ெபயர்கள். யவனர்என்பார் எகித் ,  கிேரக்கம் த ய றநாட் னர். 
மரக்கலம் ெபான்ெனா  வந்  கறிெயா  ெபய ம்என்ற ,  ெபான்ைனக் 
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ெகாண் வந்  விைலயாகக்ெகா த்  மிளைக ஏற்றிச் ெசல் ம் என்றப . 
எனேவஅந்நாளில் ேசரர்நாட்  வாணிபம்சிறந்தி ந்தைம ெபற்றாம். ப மம் 
என்ற சிறியி ந்தேதார் ெதய்வ விம்பம்ேபா ம்.கூட ன் குடக்கின் 
கண்ணதாகிய குன்றம் என்க.வாேரன் என்றதனால் நீ ேவண் ற் ெசல் திஎன்றானாம். 
     ------- -  -  
 
    150. ெநய்தல் 
    [பகற்குறி வந் கண் ற்  நீங்கும் தைலமகைனத் ேதாழி தைலமகைள 
இடத் ய்த்  வந் ,  ெசறிப்பறி றீஇ வைர  கடாய .] 
 
        பின் விட ெநறித்த கூந்த ம் ெபான்ெனன 
        ஆகத் த ம்பிய சுணங்கும் 1வம் விடக் 
        கண் த் ெத த ம் ைல ம் ேநாக்கி 
        எல் ைன ெபாிெதனப் பன்மாண் கூறிப் 
        ெப ந்ேதாள் அைடய யங்கி நீ நிைனந்           5 
        அ ங்க ப் ப த்தனள் யாேய க ஞ்ெசலல் 
        வாள்சுறா வழங்கும் வைளேமய் ெப ந் ைறக் 
        கைனத்த ெநய்தற் கண்ேபான் மாமலர் 
        நைனத்த ெச ந்திப் ேபா வாய் அவிழ 
        மாைல மணியிதழ் கூம்பக் கழைலக்          10 
        கள்நா  காவிெயா  தண்ெணன மல ங் 
        கழி ங் கான ங் காண்ெதா ம் பல லந்  
        வாரார் ெகால்ெலனப் ப வ ம் 
        தாரார் மார்பநீ தணந்த ஞான்ேற. 
                 -------  கு வ தியார். 
         ------- 
        (பாடம்) 1. வம் ைட. 
         ------- - - -  
 
    (ெசா - ள்.) 9 - 14. தார் ஆர்மார்ப - மாைல ெபா ந்திய மார்பேன, நீ தணந்த ஞான்  
- நீ பிாிந்தகாைல,  க ம் ெசலல்வாள் சுறா வழங்கும் - விைரந்த ெசலவிைன ம் 
வாள்ேபான்ற ெகாம்பிைன ைடய சுறா மீன் இயங்கும், வைளேமய் ெப ம் ைற - 
சங்குகள் ேம ம் ெபாிய ைறைய ைடய,  கைனத்த ெநய்தல் கண்ேபால் மாமலர்  - 
இதழ் ெசறிந்த ெநய்தல  கண்ேபா ம் ெபாிய மலர், மாைல மணி இதழ் கூம்ப - 
மாைலப் ேபாதில் அழகியஇதழ்கள் குவிய; காைல - வி ய ல்,  நைனத்தெச ந்திப் 
ேபா வாய் அவிழ - அ ம்பியெச ந்தியின் ேபா கள் இதழ விாிய,  கள் 
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நா காவிெயா  - ேதன் நா கின்ற குவைள டன்,  தண் எனமல ம் - தட்பம் உற 
மல கின்ற,  கழி ம் கான ம்காண்ெதா ம் - கழிைய ம் ேசாைலயிைன ம் 
கா ந்ேதா ம்,  பல லந்   - பல ம் எண்ணி ெவ த் ;வாரார்ெகால் எனப் 
ப வ ம் நம் தைலவர் வாராேராஎனத் தைலவி வ ந் வள்,  அதன்ேம ம்; 
 
    1 - 9. யாய்  - அன்ைனயானவள்,  பின் விட ெநறித்த கூந்த ம்  - பின் ம்ப  
(வளர்ந் ) ெநளிந்த கூந்தைல ம், ெபான் என ஆகத்  அ ம்பிய சுணங்கும் - ெபான் 
ேபால மார்பிேல ேதான்றிய ேதமைல ம்,  வம்  விடக் கண் உ த்  எ த ம் 

ைல ம் - கச்சு அறக் கண் டன் உ ப்ெபற்  எ ந்த ைலயிைன ம்,  ேநாக்கி - 
பார்த் ,  ெபாி  எல் ைனஎன - ெபாி ம் அழகுைடைய என் ,  பல் மாண் கூறி - 
பல ைற ம் கூறி,  ெப ம் ேதாள் அைடய யங்கி - ெபாியேதாைள வ ம் 

யங்கி,  நீ  நிைனந்   - ெந நிைனந் ,  அ ங்க ப்ப த்தனள் - (தைலவிைய) 
அாிய காவ ல் ைவத்தனள். 
 
    ( ) தாரார் மார்ப! தைலவி,  நீ தணந்த ஞான்  கழி ங்கான ங் காண்ெடா ம் 
வாரார்ெகால் ெலனப்ப வ ம்; (அதன் ேம ம) யாய் கூந்த ம் சுணங்கும் ைல ம் 
ேநாக்கி,  எல் ைன எனக் கூறி,  யங்கிஅ ங் க ப்ப த்தனள். 
 
    (வி - ைர.) உ த்  - ெவகுண்  என் மாம். வாட்சுறா வழங்கும்கழிெயன ம்,  
ெப ந் ைறைய ைடய கழிெயன ம்இைய ம். ெச ந்தி ம் ெநய்த ங் காவி ம் 
காைலயில் மல ம் என்க. கழி ங்கான ம் இயற்ைகப் ணர்ச்சிக் காலத் த் தைலவன் 
சூ ற்றஇடமாக ன் அவற்ைறக் காண்ெடா ம் ெவ த்தாள்என்ற மாம். 
 
    (ேம - ள்.) 1'களவலராயி ம்'என் ம் (ெசவி  கூற்  நிக மா  கூ ம்) சூத்திரத் , 
அள  மிகத் ேதான்றி ம் என் ம் ைறக்கண்,  இச்ெசய் ள் ேதாழி ெசவி  
கூறியைதக் ெகாண்  கூறிய என்  கூறினர்; நச்சினார்கினியர். 
 
    2'இன்பத்ைதெவ த்தல்' என் ஞ் சூத்திரத்  'ஏதம் ஆய்தல்' என் ம் 
ெமய்ப்பாட் ற்கு,  கூட்டத்திற்கு வ ம்இைட  உண்ெடன்  பல ம் ஆராய்தல். 
அ ,  ெநா மலர்வைரயக் க வர் ெகால் ெலன ம்,  பிாிந்ேதார்மறந்  இனி 
வாரார்ெகால் ெலன ம் ேதான் ம் உள்ளநிகழ்ச்சி என்  உைரத் ,  அ ,  'வாரார் 
ெகால்ெலனப் ப வ ம்,  தாரார் மார்ப நீ தணந்த ஞான்ேற'என வ ம் என்  கூறினர்,  
ேபரா. 
         ------- -  -  
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        1. ெதால். கள. 24.          2. ெதால். ெமய்ப் 22. 
         ------- 
 
    151. பாைல 
    [தைலமகன் பிாிவின்கண்ேவ பட்ட தைலமகள் ெசால் ய .] 
 
        தம்நயந்  உைறேவார்த் தாங்கித் தாம்நயந்  
        இன்னமர் ேகளிெரா  ஏ றக் ெகழீஇ 
        நகுதல் ஆற்றார் நல்கூர்ந் ேதாெரன 
        மிகுெபா ள் நிைன ம் ெநஞ்செமா  அ ள்பிறி  
        ஆபமன் வாழி ேதாழி கால்விாி           5 
        உ வளி எறிெதா ங் கலங்கிய ெபாறிவாிக் 
        கைலமான் தைலயின் தன் தல் கவர்த்த 
        ேகாடலங் கவட்ட கு ங்கால் உழிஞ்சில் 
        தா சிைன விைளந்த ெநற்றம் ஆ மகள் 
        அாிக்ேகாற் பைறயின் ஐெயன ெவா க்கும்          10 
        ப க்ைகத் தாய ெச க்ைக நீழற் 
        கள்ளி ள்ளைரப் ெபா ந்திச் ெசல் நர்க்கு 
        உ வ  கூ ஞ் சி ெசந் நாவின் 
        மணிேயார்த் தன்ன ெதண்குரல் 
        கணிவாய்ப் பல் ய கா றந் ேதாேர.          15 
                 -------  1 காவன் ல்ைலப் தரத்தனார். 
         ------- -  -  
        (பாடம்) 1. காவன் ல்ைல ம க்கரத்தனார்; காவன் ல்ைலப் க்கரத்தனார்; 
காவன் ல்ைலப் ச்சாத்தனார். 
         ------- -  
 
    (ெசா - ள்.) 5 - 15. ேதாழி - வாழி - ,  கால் விாி  உ வளி எறிெதா ம் -  இடெமலாம் 
விாிந்  மிக்க காற்  சுந்ெதா ம், கலங்கிய - கலங்கிய ம்,  ெபாறிவாிக் 
கைலமான்தைலயில் - ள்ளிகைள ம் வாிகைள ைடயகைலமானின் தைலயின்,  

தன் தல் கவர்த்த  - அ யிடத்திற் கப் விட்ட; ேகா  கவட்ட கு ங்கால்உழிஞ்சில் - 
ெகாம்  ேபான்ற கவட் ைன ைடய குறியகா ைன ைடய வாைகமரத்தின்,  சிைன 
விைளந்த  - கிைளயில் விைளந்த ம் ஆகிய,  தா ெநற்றம்  - ெநற்றின் குைல,  
ஆ மகள் அாிேகால் பைறயின் - ஆ ம்கூத்தியர  ேகாலால் அாித்ெத ம் 
ஒ ண்டாக்கும் பைறேபால,  ஐெயன ஒ க்கும் - வியப் ண்டாகஒ க்கும்,  
ப க்ைகத்  ஆய ெச க்ைக நீழல்  - ப க்ைக யிைன ைடயதாய குைறந்த 
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நிழைல ைடய, கள்ளி ள் அைரெபா ந்தி – கள்ளியின் ட்ெபா ந்திய அ யில் 
தங்கி,  ெசல் நர்க்குஉ வ  கூ ம் - வழிச் ெசல்வார்க்கு உண்டாகும்நிகழ்ச்சிகைளக் 
கூ ம்,  சி  ெசந்நாவின் - சிறியெசவ்விய நரவின ,  மணி ஓர்த்தன்ன - 
மணிெயா ேகட்டாற் ேபா ம்,  ெதண் குரல் - ெதளிந்தகுரைலக்ெகாண்ட,  
கணிவாய்ப் பல் ய கா இறந்ேதார் - ேசாதிடம் கூ ம் 
வாைய ைடயபல் கைள ைடய காட்ைடக் கடந்  ெசன்ற நம்தைலவர்; 
 
    1 - 5. தம் நயந்  உைறேவார்த் தாங்கி - தம்ைம வி ம்பியி ப்ேபாைரப் ரந் ,  
தாம் நயந்தஇன் அமர்ேகளிெரா  ஏம் உறக்ெகழீஇ - தாம் வி ம்பிய இனிைம 
ெபா ந்திய நட்டாெரா  இன்பம் மிகஇையந் ,  நகுதல் ஆற்றார் நல்கூர்ந்ேதார் என  - 
மகிழ்ந்தி த்தைல மாட்டாராவர் வ ைம ற்ேறார்என்  கூறி,  மிகுெபா ள் நிைன ம் 
ெநஞ்செமா   - மிக்க ெபா ைள ஈட்ட நிைன ம் ெநஞ்சத்தால்,  மன்அ ள் பிறி ஆப - 
நம்பால் மிக ம் அ ைடயவர்அல்லர் ஆவர். 
 
    ( ) ேதாழி! வாழி! கா றந்ேதார்,  தாங்கி,  ெகழீஇ.நகுதல் ஆற்றார் எனப் 
ெபா ள் நிைன ம்ெநஞ்செமா  அ ள் பிறிதாய: என்ெசய்வாம். 
 
    (வி - ைர.) தம்நயந் ைறேவார் - தம் கு க்கண் இைளயா ம் பணியாள ம் பாணர் 

தலாயினா மாம். தாம் நயந்தஎன் ம் ெபயெரச்சத்  அகரம் ெதாக்க . ேகளிர்  - 
நட்டார். ெநஞ்செமா  - ெநஞ்சத்தால். ெபா ைளேய காத ப்பவர் அ ைளக் 
ைகவி வர் என் ம் க த்திைன,  1'ெபா ேளகாதலர் காதல்,  அ ேள காதலர் என்றி 
நீேய'என்றதனான் அறிக. கால் விாி  என் ழிக் கால்இடெமன் ம் ெபா ட் . 
கலங்கிய ெநற்றம்என ம், சிைனவிைளந்த ெநற்றம் என ம் தனித்தனி இைய ம். 

தல் இரண்ட ள் ன்ன  அ ,  பின்ன  இடம் என் ம் ெபா ளன: 
ேகாடலங்கவட்ட; அல் ம் அம் ம்சாாிையகள். ெநற்றம்: அம்,  அைச. பகுதிப் 
ெபா ள்விகுதி என்ற மாம். ெசந்நாவின் குரல் என ம்மணிேயார்த்தன்ன குரல் 
என ம் இைய ம். உ வ  கூ ம்சி  ெசந்நாவின் என்றைமயால்,  கணிவாய் 
என்ற பல் க்கு இயற்ைக யைட. 
         ------- 
        1. அகம். 59. 
         --------- 
 
    152. குறிஞ்சி 
    [இர க்குறிவந்  நீங்குந்தைலமகன்தன் ெநஞ்சிற்குச் ெசால் ய .] 
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        ெநஞ்சுந ங் க ம்படர் தீர வந்  
        குன் ைழ நண்ணிய சீ ர் ஆங்கண் 
        ெசலீஇய ெபயர்ேவாள் வணர்சுாி ஐம்பால் 
        ண்ேகால் அக நர்ப் ரந்த ேபாிைசச் 
        சினங்ெக  தாைனத் தித்தன் ெவளியன்          5 
        இரங்குநீர்ப் பரப்பில் கானலம் ெப ந் ைறத் 
        தனந்த ம் நன்கலஞ் சிைதயத் தாக்கும் 
        சி ெவள் இறவின் குப்ைப யன்ன 
        உ பைக த உம் ெமாய்ம் சு 2பிண்டன் 
        ைன ரண் உைடயக் கடந்த ெவன்ேவல்          10 
        இைசநல் ஈைகக் களி சு வண்மகிழ்ப் 
        பாரத் த் தைலவன் ஆர நன்னன் 
        ஏழில் ெந வைரப் பாழிச் சிலம்பிற் 
        களிமயில் கலாவத்  அன்ன ேதாேள 
        வல்வில் இைளயர் ெப மகன் நள்ளி          15 
        ேசாைல ய க்கத் ச் சு ம் ண விாிந்த 
        கட ள் காந்தள் உள் ம் பல டன் 
        இ ம்  கஞ ய வாய்மலர் நாறி 
        வல் ம் வல்லா ராயி ஞ் ெசன்ேறார்க்குச் 
        சாலவிழ் ெந ங்குழி நிைறய சும்          20 
        மாஅல் யாைன யாஅய் கானத் த் 
        தைலயாற்  நிைலஇய ேச யர் பிறங்கல் 
        ேவயைமக் கண்ணிைட ைரஇச் 
        ேசய ஆயி ம் ந ங்கு யர் த ேம 
                 -------  பரணர். 
         ------- 
        (பாடம்) 2. பிண்டன்உண் ரண். 
         ------- -------  
 
    (ெசா - ள்.) ெநஞ்ேச. 
 
    1 - 3. ெநஞ்சு ந ங்குஅ ம்படர் தீர வந்  - நம் ெநஞ்சம்ந ங்குவதற்குக் காரணமான 
பிறிெதான்றால்தீர்தற்காிய ன்பமான  தீர வந்  கூ ,  குன்  உைழநண்ணிய சீ ர் 
ஆங்கண் ெசலீ இய ெபயர்ேவாள்  - குன்றிடத் ப் ெபா ந்திய தன  சிறிய ஊர்க்குச் 
ெசல்ல மீள்ேவாளாய நம் தைலவியின்,  வணர் சுாிஐம்பால் - வைளந்  சு ண்ட 
கூந்தல்கள்; 
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    4 - 14. ண் ேகால்அக நர்ப் ரந்த ேபாிைச - ண்ணிய 
ேகாைல ைடயபாணைரப் ரந்த ெபாிய கைழ ம்,  சினம் ெக  தாைன -  சினம் 
மிக்க பைடயிைன ைடய,  தித்தன் ெவளியன் -  தித்தன் ெவளியன் என்பான ,  
இரங்கும் நீர்ப்பரப்பின் கானல் அம் ெப ந் ைற - ஒ க்கும்நீர்ப்பரப்பிைன ைடய 
கானலம் ெப ந் ைற என் ம் பட் னத்ேத,  தனம் த நன்கலம் சிைதயத்தாக்கும்  - 
ெபான்ைனக் ெகாண் வ ம் நல்ல மரக்கலம்சிைத மா  தாக்குகின்ற,  சி  ெவள் 
இறவின் குப்ைபஅன்ன - சிறிய ெவள்ளிய இறாமீனின் ெதாகுதிேபான்ற,  உ பைக 
த உம் ெமாய் சு பிண்டன் - மிக்கபைகையத் த ம் வ மிக்க பிண்டன் என்பான ,  

ைன ரண் உைடயக் கடந்த ெவன்ேவல் - ேபார்ெசய் ம்மா பா  சிைதய ெவன்ற 
ெவற்றி ேவைல ம்,  இைசநல் ஈைகக் களி  சு வண்மகிழ் - கழ் ேமவிய 
நல்லஈைகயிைன ம் களி கைள வழங்கும் வண்ைமயானாகியகளிப்பிைன ம் 
உைடய,  பாரத் த் தைலவன் ஆரம் நன்னன் - பாரம் என் ம் ஊர்க்குத் 
தைலவனாகியஆரம் ண்ட நன்னன் என்பான ,  ஏழில் ெந வைரப்பாழிச்சிலம்பில் - 
ஏழில் என் ம் நீண்டமைலயின் பாழி ெயன் ம் பக்கமைலயிடத் ள்ள, களிமயில் 
கலாவத்  அன்ன - களிக்கும் மயி ன்ேதாைகைய ஒத்தன: 
 
    14 - 24. ேதாேள - இவள்ேதாள்கள்,  வல்வில் இைளயர் ெப மகன் நள்ளி  - வ ய 
வில்ைல ைடய ரர்கட்குத் தைலவனான நள்ளி என்பான ,  ேசாைல அ க்கத்   - 
ேசாைலகள் மிக்க பக்க மைலயிடத்ேத சு ம்  உணவிாிந்த கட ள் காந்தள் உள் ம் - 
வண்  உண்ணவிாிந்த கட ள் சூ தற்குாிய காந்தட் ள் ம், இ ம்  கஞ ய 
ஆய்மலர் பல உடன் நாறி,  வியப் மிக்க அழகிய மலர் பல ம் ஒ ங்கு நா வ  ேபால 
நாறிவல் ம் வல்லாராயி ம் ெசன்ேறார்க்கு  - பாிசில் க தி வந்தார்க்கு அவர் 
கல்வியில் வல் நராயி ம் அல்லாராயி ம்,  சால் அவிழ்  - மிடாச் ேசாற்ைற,  
ெந ங்குழி நிைறய சும்  - மண்ைடயின் ெந ய குழி நிைற ம்ப யாக அளிக்கும், 
மாஅல் யாைன ஆஅய் கானத்  - ெபாிய யாைனகைள ைடயஆய் என்பான  
காட் ைன ைடய,  தைலயாற்  நிைலஇயேசய் உயர் பிறங்கல் - தைலயா  
என் மிடத்  நிைலெபற்ற மிக உயர்ந்த மைலயிடத் ள்ள,  ேவய்அைமகண் 
இைட ைரஇ - ங்கி ற் ெபா ந்தியக க்களின் ந  விடத்ைத ஒத் ,  ேசய 
ஆயி ம் ந ங்கு யர் த ம் - ேசய்ைமக்கண் உள்ளனவாயி ம் நாம்ந ங்கத்தக்க 

யாிைனத் த ம். 
 
    ( ) ெநஞ்ேச! சீ ராங்கட் ெசலீஇய ெபயர்ேவாள் ஐம்பால் நன்னன் பாழிச் 
சிலம்பின் மயிற்கலாவத்தன்ன; ேதாள் நள்ளி அ க்கத்  ஆய்மலர்நாறி,  ஆஅய் 
கானத் ப் பிறங்கல் ேவயைமக்கண்ணிைட ைரஇ,  ந ங்கு யர் த ம் 
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    தித்தன்ெவளியன் ெப ந் ைற நன்கலம் சிைதயத் தாக்கும்இறவின் குப்ைபயன்ன 
உ பைக த உம் பிண்டன  ரண்உைடயக்கடந்த நன்னன் என்க. 
 
    (வி - ைர.) ந ங்கு யர் த ேம என்பதைன ன் ங் கூட்  ஐம்பால் 
கலாவத்தன்னவாய் ந ங்கு யர் த ம் என் உைரத் க் ெகாள்க. சால் - மிடா. 
சாலவிழ் நிைறய சும் என ம்,  ெந ங்குழி மாஅல் யாைனெயன ங் 
கூட் ைரத்த மாம்; குழி - ஈண்  யாைனையஅகப்ப த் ம் பயம் . 
யாைனைய ைடய ஆஅய் என்க;ஆஅய் கானம் என்ற மாம். என்ன? 1'...அண் ரன், 
குன்றம் பா ன ெகால்ேலா,  களி மிக ைடய இக்கவின்ெப  காேட' என்பவாக ன். 
         ------- -  -  
        1. றம். 3 
     ------- - - -  
 
153. பாைல 
    [மகட் ேபாக்கியெசவி த்தாய் ெசாற்ற .] 
 
        ேநாேகா யாேன ேநாதகும் உள்ளம் 
        அம்தீங் கிளவி ஆயெமா  ெகழீஇப் 
        பந் வழிப் படர்குவள் ஆயி ம் ெநாந் நனி 
        ெவம் மன் அளியள் தாேன இனிேய 
        வன்க ணாளன் மார் ற வைளஇ          5 
        இன்ெசாற் பிணிப்ப நம்பி நம்கண் 
        உ த  வி மம் உள்ளாள் ஒய்ெயனத் 
        ெத கதிர் உைலஇய ேவனில் ெவம்காட்  
        உ வளி ஒ கைழக் கண்  தீண்ட ன் 
        ெபாறிபிதிர்  எ த்த ெபாங்ெக  கூெராிப்          10 
        ைபத  சிைமயப் பயநீங்கு ஆாிைட 
        நல்ல க்கு அைமந்த அல்ல ெமல் யல் 
        வல் நள் ெகால்ேலா தாேன எல்  
        ஓங்குவைர அ க்கத்  உயர்ந்த ெசன்னி 
        மீெனா  ெபா ந்த வானில் ேதான்றித்          15 
        ேதம்பாய்ந்  ஆர்க்குந் ெதாியிணர்க் ேகாங்கின் 
        கா றக் கழன்ற கண்கமழ் மலர் 
        ைகவி  சுடாில் ேதான் ம் 
        ைமப  மாமைல விலங்கிய சுரேன. 
                 -------  ேசரமான் இளங்குட் வன். 
         -------  
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        (பாடம்) 1. தண்கமழ்பனிமலர். 
         ------- 
 
    (ெசா - ள்.) 2 - 4. அளியள் - இரங்கத்தக்காளாய என் மகள், அம்தீம் கிளவி 
ஆயெமா  ெகழீஇ - அழகிய இனியெசாற்கைள ைடய ஆயத்தா டன் ெபா ந்தி, 
பந் வழிப் படர்குவள் ஆயி ம் - பந்தா  மிடத் ச்சிறி  ெசன்  வ வாளாயி ம்,  
நனி ெநாந்  ெவம் ம்மன் - மிக ம் ெநாந்  ெபாி ம் வ ந் வாள்; 
 
    13 - 9. ஓங்கு வைரஅ க்கத்  - உயர்ந்த மைலச் சார ள்ள,  ேதம்பாய்ந்  
ஆர்க்கும் ெதாி இணர்க் ேகாங்கின்  - வண் கள் பாய்ந்  ஆரவாாிக்கும் விளக்க ற்ற 
ெகாத் க்கைள ைடய ேகாங்கின ,  உயர்ந்த ெசன்னி  - உயர்ந்த உச்சியில்,  எல்  - 
இரவின்கண்,  மீெனா ெபா ந்த வானில் ேதான்றி - மீெனா  விளங்கும்வாெனனத் 
ேதான்றிப் (பின்) ,  கால் உறக் கழன்றகண் கமழ்  மலர் - காற்  அ த்த ன் 
கழன் வி ம் இடெனல்லாம் கம ம் திய மலர்,  ைகவி சுடாில் ேதான் ம் - 
ைகயினால் விடப்ெப ம்சுடர்ப்ெபாறி ேபாலத் ேதான் ம் ,  ைம ப  மாமைல 
விலங்கிய சுரன் - ேமகம் ெபா ந்திய ெபாிய மைலகு க்கிட்ட சுரெநறியில்: 
 
    4 - 13. ேவனில் ெத கதிர் உைலஇய - ேவனிற்காலத் க் காய்கின்றஞாயிற்றின் 
கதிர் ெக த்த,  ெவம் காட்   - ெவப்பம் மிக்க காட் ேல,  உ  வளி - 
விைரந் அ க்கும் மிக்க காற் ,  ஒ  கைழக்கண் உ தீண்ட ன் - தைழத்த 

ங்கி ன் க க்கைளப் ெபா ந்தித் தாக்க ன்,  எ த்த - எ ப்பப்பட்ட,  ெபாங்கூ  - 
விளங்குகின்ற,  ெபாறி பிதிர்  எ  வர் எாி  - ெபாறிையச் சிதறி எ கின்ற மிக்க 
ெந ப்பினால், ைப  அ  சிைமயம் பயம் நீங்கு - பசுைமயற்றஉச்சிைய ைடய பயன் 
ஒழிந்த ம்,  நல் அ க்கு அைமந்த அல்ல - தன் நல்ல அ கட்கு ஏற்றனஅல்ல மாகிய,  
ஆர் இைட - அாிய வழிகைள,  இனி  - இப்ெபா ,  ெமல் ய - 
ெமன்ைமத்தன்ைம ைடய அவள், வன்கணாளன் மார்  உற வைளஇ - 
ெகா ைம ைடய தைலவன்தன் மார்பினாேல ற்ற வைளத் ,  இன் ெசால்பிணிப்ப - 
இனிய ெசால்லாேல கட் விட,  நம்பி  - அதைன வி ம்பி,  நம் கண் உ த  வி மம் 
உள்ளாள்  - நம்மிடத்ேத உ ம் ன்பத்திைன நிைனயாளாகி, ஒய்ெயன வல் நள் 
ெகால்ேலா - விைரயச் ெசல்ல வல்லைம ைடயள் ஆவேளா; 
 
    1. ேநாதகும் உள்ளம் -  என் உள்ளம் அதைன நிைனந்  வ ந் கின்ற  ; ேநாகு -  
யா ம் ேநாகின்ேறன். 
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    ( ) அளியள்பந் வழிப் படர்குவள் ஆயி ம் நனிெநாந் ெவம் ம்மன்; இனி 
ெமல் யள்,  மைல விளங்கியசுரனில்,  ேவனில் ெவங்காட் ப் பயம் நீங்குஆாிைடயில் 
ஒய்ெயனச் ெசல்ல வல் நள் ெகால்ேலா!உள்ளம் ேநாதகும்; யான்ேநாகு. 
 
    (வி - ைர.) ேநாேகா - ஓ: அைசநிைல,  ஒழியிைசயாகக் ெகாண் உைரத்த மாம். 
பந் வழி - பந் விைளயா மிடம்.ெவம் ம்மன்; மன் மிகுதிப் ெபா ட் ; கழி மாம். 
ஒய்ெயனச் ெசல்ல என விாித் ைரக்க. ைகவி  சுடர் - பரணின்மீ ள்ள கானவர் 
ைகயினின் ம் வி த்தபந்தம். 
     ------- -  -  
 
154. ல்ைல 
    [விைன ற்றிய தைலமகன்ேதர்ப்பாகற்குச் ெசால் ய .] 
 
        ப மைழ ெபாழிந்த பயமிகு றவின் 
        ெந நீர் அவல பகுவாய்த் ேதைர 
        சி பல் இயத்தின் ெந ெநறிக் கறங்கக் 
        கு ம் தல் பிடவின் ெந ங்கால் அலாி 
        ெசந்நில ம ங்கின் ண்அயிர் வாிப்ப          5 
        ெவஞ்சின அரவின் 1ைபஅணந் தன்ன 
        தண்கமழ் ேகாடல் தா பிணி அவிழத் 
        திாிம ப்  இரைல ெதள்ளறல் ப கிக் 
        2காமர் ைணெயா  ஏ ற வதியக் 
        கா கவின் ெபற்ற தண்பதப் ெப வழி          10 
        ஓ பாி ெம யாக் ெகாய்சுவல் ரவித் 
        2தாள்தாழ் தார்மணி தயங்கு  இயம்ப 
        ஊர்மதி வலவ ேதேர சீர்மிகு  
        நம்வயிற் ாிந்த ெகாள்ைக 
        அம்மா அாிைவையத் ன் கம் விைரந்ேத.          15 
                 -------  ெபா ம்பிற் ல்லாளங் கண்ணியார். 
         ------- -  -  
        (பாடம்) 1. ைபஅணர்த்தன்ன. 2. காமர் பிைணேயா  
         ------- -  -  
 
    (ெசா - ள்.) 13. வலவ - பாகேன! 
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    1 - 10. ப மைழெபாழிந்த பயம் மிகு றவின் - மிக்க மைழெசாாிந்தைமயால் பயன் 
மிக்க ல்ைலநிலத்ேத, ெந நீர் அவல பகுவாய்த் ேதைர - ஆழமாகியநீாிைன ைடய 
பள்ளங்களி ள்ள பிளந்தவாயிைன ைடய ேதைரகள்,  ெந  ெநறி – நீண்ட 
வழிெயலாம்,  சி  பல் யத்தின் கறங்க - சிறியபலவாகிய வாச்சியங்கைளப்ேபால 
ஒ க்க ம், கு ம் தல் பிடவின் ெந ங்கால் அலாி - குறிய தராகிய பிடவின் நீண்ட 
காம்பிைன ைடயமலர்கள்,  ெசம்நில ம ங்கின் ண் அயிர் வாிப்ப  - 
ெசம்மண்ணாகிய நிலத்திடத்  ண்ணிய மண ல்உதிர்ந்  ேகாலம் ெசய்ய ம்,  
ெவம்சின அரவின் ைபஅணந்தன்ன - ெகா ய சின ைடய பாம்பின் படம் 
ேமேலநிவந்தால் ேபான்ற,  தண் கமழ் ேகாடல் தா பிணிஅவிழ - தண்ெணன 
மணக்கின்ற காந்தட் வின் தா கட்டவிழ்ந்  விாிய ம்,  திாிம ப்  
இரைலெதள்அறல் ப கி - க்கிய ெகாம்பிைன ைடயஆண்மான் ெதளிந்த நீைரக் 
கு த் ,  காமர் ைணெயா ஏம்உற வதிய - வி ப்பம் வாய்ந்த பிைண டன்இன்பம் 
மிகத் தங்க ம்,  கா  கவின்ெபற்ற தண்பதப்ெப வழி - கா  அழகுெபற்ற தண்ணிய 
ெசவ்விவாய்ந்த ெபாிய வழியிேல; 
 
    11 - 3. ஓ பாிெம யாக் ெகாய்சுவல் ரவி - ஓ ம் ேவகம் குைறயாதெகாய்யப்பட்ட 
பிடாி மயிாிைன ைடய குதிைரயின், தாள் தாழ் தார்மணி தயங்கு  இயம்ப - தாளின் 
அள தாழ்ந்த மாைலயிடத்  மணி விளங்கி ஒ க்க,  ேதர்ஊர்மதி - ேதைர 
ஓட் வாயாக; 
 
    13 - 5. சீர்மிகு   - சீர்மிக்கு,  நம் வயின் ாிந்த ெகாள்ைக  - நம்மிடத்  வி ம்பிய 
ெகாள்ைகயிைன ைடய,  அம்மாஅாிைவைய - அழகிய மாைம நிறத்ைத ைடய 
நம்தைலவிைய,  விைரந்  ன் கம் - விைரந்  ெசன் அைடேவாம். 
 
    ( ) வலவ! ேதைர கறங்க,  அலாி வாிப்பக் காந்தட்  தா பிணி அவிழ இரைல 
ஏ றக் கா  கவின்ெபற்ற ெப வழி, ரவித் தார் மணி இயம்  ேதர் ஊர்மதி,  
அாிைவையவிைரந்  ன் கம். 
         -------  
        (பாடம்) 1. ேதாடார்.                   2. அகம்.301. 
     ------- -  -  
 
    (வி - ைர) ேதைரயின் ஒ ம் சி  பல் யத்தின் ஒ ம் ஒ தன்ைமயவாதல்,  
2'ேதைர ெயா யின்மானச்சீரைமத் ச் சில்லாி' 'கறங்கும் சி பல் இயத்ேதா ' 
எனப்பின் வ வதனா ம் அறியப்ப ம். 'அரவின் ைபஅணந்தன்ன தண்கமழ் ேகாடல் 
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தா  பிணி அவிழ'என் ம் இக்க த் ,  1'அரவின்அணங்குைட அ ந்தைலக் 
ைபவிாிப்பைவ ேபால்.....பஃ ப் ெப த்த அலங்குகுைல காந்தள்'என ன்ன ம் 
வந் ள்ளைம காண்க. அாிைவையத் ன் தற் ெபா ட் த் ேதர் விைரந்  ஊர்மதி 
என்  உைரத்த மாம். ேதாடார் தார் மணி என்ப பாடமாயின்,  ெதாகுதி ெகாண்ட 
தார்மணி என்க. தார் -  குதிைரயின் க த்தில் கட் ம் மாைல. 
         ------- -  
        1. அகம். 108. 
         ------- -  -  
 
    155. பாைல 
    [தைலமகன் பிாிவின் கண்ேவ பட்ட தைலமகள் ெசால் ய .] 
 
        அறன்கைடப் படாஅ வாழ்க்ைக ம் என் ம் 
        பிறன் கைடச் ெசலாஅச் ெசல்வ ம் இரண் ம் 
        ெபா ளின் ஆகும் ைனயிைழ என் நம் 
        இ ேளர் ஐம்பால் நீவி ேயாேர 
        ேநாய்நாம் உழக்குவ மாயி ந் தாந்தம்          5 
        ெசய்விைன க்க ேதாழி பல்வயின் 
        பயநிைர ேசர்ந்த பாணாட் டாங்கண் 
        ெந விளிக் ேகாவலர் கூவல் ேதாண் ய 
        ெகா வாய்ப் பத்தல் வார்ந் கு சி குழி 
        நீர்காய் வ த்தெமா  ேசர்விடம் ெபறா           10 
        ெப ங்களி  மிதித்த அ யகத்  இ ம்  
        ஒ ங்குவன கழிந்த ெச ம்பல் ஈர்வழி 
        ெசயிர்தீர் நாவின் வயிாியர் பின்ைற 
        மண்ணார் ழவின் கண்ணகத்  அைசத்த 
        விர ன்  வ வில்          15 
        மரல்வா  ம ங்கின் மைலயிறந் ேதாேர. 
                -------  பாைலபா ய ெப ங் க ங்ேகா. 
 
    (ெசா - ள்.) 6. ேதாழி - ,  
 
    1 - 4. ைன யிைழ  - அழகிய அணி ைடயாேள!,  என் ம் அறன் கைடப் 
படாஅவாழ்க்ைக ம் - எஞ்ஞான் ம் பாவெநறியிற்ெசல்லாத வாழ்க்ைக ம்,  
பிறன்கைடச் ெசலா அச்ெசல்வ ம் - பிறன் மைனவாயி ற் ெசன்  நில்லாத 
ேமம்பா ம் ஆய,  இரண் ம் - இவ்விரண் ம்,  ெபா ளின் ஆகும்என்  - 
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ெபா ளாேன யாகும் என்  கூறி,  நம் இ ள் ஏர்ஐம்பால் நீவிேயார் - நம  இ ண்ட 
அழகியகூந்தைலத் தடவிய தைலவர்; 
 
    6 - 12. பல் வயின்பயம் நிைர ேசர்ந்த பாணாட்டாங்கண் - பலவிடத் ம் பாற்பசுக் 
கூட்டம் ேசர்ந் ளபாணாெடன் ம் அவ்விடத்ேத,  ெந  விளிக் ேகாவலர்ேதாண் ய 
கூவல் - நீண்ட சீழ்க்ைக ெயா ைய ைடயேகாவலர் ேதாண் ய கிணற்றினின் ம் 

கந்த,  ெகா வாய்ப் பத்தல் நீர் வார்ந்  உகு சி குழி  - வைளந்த வாயிைன ைடய 
பத்த னின்  நீர் வ ந் ெசல் ம் சிறிய குழி,  காய் வ த்தெமா   - நீாின்றிக் 
காய்ந்ததனாலாய வ த்தத் டன், ேசர்  இடம் ெபறா  - நீர் ேவட்ைக தணித்தற்குச் 
ேசரத்தக்க ேவறிடம் ெபறாமல்,  ெப ங்களி மிதித்த அ யகத்  - ெபாிய களி  
மிதித்ேதகியஅ ச் சுவட் ல்,  இ ம்  ஒ ங்குவன கழிந்த - ெபாிய கள் 
அ ைவத்  நடந்  ெசன்ற,  ெச ம்பல் ஈர்வழி -  ேசற் நிலமாய ஈர ைடய வழிகள்; 
 
    13 - 6. ெசயிர் தீர்நாவின் வயிாியர் - குற்றமற்ற நாவிைன ைடயகூத்தர்,  பின்ைற 
அைசத்த - ேதாளின் பின்ேனகட் ய,  மண் ஆர் ழவின் கண்அகத்  – மார்ச்சைன 
அைமந்த மத்தளத்தின் கண்ணிடத்ேத,  விரல் ஊன் வ வில் ேதான் ம் - விரலால் 
எறிந்த வ க்கள்ேபாலத் ேதான் ம்,  மரல் வா  ம ங்கின் மைலஇறந்ேதார் - மரல்கள் 
வா ய இடங்கைள ைடயமைலையக் கடந்  ெசன்றார்; 
 
    5 - 6. ேநாய் நாம்உழக்குவம் ஆயி ம் - அவர  பிாிவால் நாம்ேநா ழப்ேபாம் 
ஆயி ம்,  தாம் தம் ெசய்விைன க்க - அவர் தம  ெபா ள்ஈட்  விைனயிைன 

த் வ வாராக. 
 
    ( ) ேதாழி,  வாழ்க்ைக ம் ெசல்வ ம் இரண் ம்ெபா ளினாகும் என்  கூறி நம் 
ஐம்பால் நீவிேயார்,  மரல் வா  ம ங்கின்மைல யிறந்ேதார்; நாம்ேநா ழக்குவம் 
ஆயி ம்,  தாம் தம் ெசய்விைன க்க. 
 
    (வி - ைர.) அறன்கைட - பாவம்; அறத்தின் நீக்கப்பட்டைமயின்அறன்கைடயாயிற்  
என்ப  1பாிேமழகர்உைர. பாவமாவ  இரந்ேதார்க்கு இல்ைல என்றல்.அறன்கைடப் 
படா வாழ்க்ைக,  இரந்தார்க்கு ஈத ம், பிறன்கைடப் படாஅச் ெசல்வம் - பிறர்பாற் 
ெசன் இரவாைம ம் ஆம் என்க. என் ம் என்பதைனஇரண் டத் ம் கூட் க. 
ெசல்வம் - ,  ேமம்பா , இ ள் ஏர் - இ ைளெயாத்த என் மாம். ஐம்பால் 
நீவிேயார் என்ற ,  பிாி  க தித் தைலயளிெசய்ேதார் என்றவா . பாணா  - பாணன் 
நாெடன்க; 'பாணன்நன்னாட் ம்பர்' (11) ,  'வடாஅ ,  நல்ேவற் பாணன் 
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நன்னாட் ள்ளைத' (325) எனப் பிறாண்  வ தல்காண்க. பாணன் நாட் ல் 
ஆனிைரகள் திரண் ந்தன - ெவன் ம்,  அவற்றிற்கு நீ ட்டற்குக் ேகாவலர்தாம் 
ேதாண் யகூவ னின் ம் பத்தலால் நீர் இைறத் ப் பல சி குழிகளில் நிரப் வர் 
என் ம்,  ேவனில் ெவம்ைமயால் கூவல் நீர் வற்றினைமயின் நீர்இைறக்கப்ெபறா  
அக்குழிகள் காய்ந்தி ந்தனெவன் ம்,  அவற்றின்கண் நீ ண்ணவந்த களி கள் 
நீாில்லாைமயாலாய வ த்தத்ேதா  அவற்ைற மிதித்  நடந்  ெசன்றன என் ம்,  
பின்ஆண் ச் ெசன்ற கள் அக் களி களின் அ ச்சுவட் ேல கால் ைவத்  நடந்  
ெசன்றன என் ம், அக் களிற்றின் அ ச்சுவட் ற் பதிந்த யின்கால் விரற் சுவ ,  

ழவின் கண்ணிேல விர ன்றிய வ ப்ேபாலத் ேதான்றின என் ம் ெகாள்க. 
களி குழியில் அ  ைவத்  ஏகிய ம்,  ,  அக்களிற்ற யில் மிதித் ச் ெசன்ற ம் 
அவ் ழிச்சிறி  ஈரம் இ ந்தைமயால் என்க. ெச ம்  - ேச . அல்பகுதிப்ெபா ள் 
விகுதி. நாம் ேநா ழத்தலால் தைலவர் க திய விைன யா  ஒழி ங்ெகால் 
என் ம்க த்தினால்,  தாம் தம் ெசய்விைன க்கெவனஓம்பைட கூறினாெளன்க. 
         -------  
        1. குறள். 142 - உைர. 
         ------- -  
 
    (உ - ைற.) யாைன ய யகத் ம்  ய ைவத் ச் ெசன்ற சுவ   - ழவின் 
கண்ணிேல விர ன்றிய வ ப்ேபாலத்ேதான் ம் வழியிற் ெசன்றார் என்ப ,  
தைலவர் ெபா ளீட் தற்கண் எய் ம் ன்பத்ைதேயஇன்பமாகக் க திச் ெசன்றார் 
என்றப . 
     --------- 
 
    156. ம தம் 
    [தைல மகைளஇடத் ய்த் வந்த ேதாழி தைலமகைன வைர  கடாய ] 
 
        ரசுைடச் ெசல்வர் ரவிச் சூட்  
        ட்  கவாி க்கி அன்ன 
        ெச ஞ்ெசய் ெநல் ன் 1ேசயாிப் னிற் க்கதிர் 
        தா தின்றல் அஞ்சிக் காவலர் 
        பாகல் ஆய்ெகா ப் பகன்ைறெயா  பாீஇக்          5 
        காஞ்சியின் அகத் க் க ம்ப த்தி 2யாக்குந் 
        தீம் னல் ஊர திறவி தாகக் 
        குவைள உண்கண் இவ ம் யா ம் 
        3க நீர் ஆம்பல் ெநறிப் ைபந்தைழ 
        4காயா ஞாயிற் றாகத் தைலப்பப்          10 
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        ெபாய்தல் ஆ ப் ெபா ெகன வந்  
        நின்நகாப் பிைழத்த தவேறா ெப ம 
        கள் ங் கண்ணி ங் ைக ைற யாக 
        நிைலக்ேகாட்  ெவள்ைள நால்ெசவிக் கிடாஅய் 
        நிைலத் ைறக் கட ட்கு உளப்பட ேவாச்சித்          15 
        தணிம ங்கு அறியாள் யாய்அழ 
        மணிம ள் ேமனி ெபான்னிறங் ெகாளேல. 
                 -------  ஆ ர் லங்கிழார். 
 
         ------- -  
        (பாடம்) 1. ேசயாிப் னிற்றாக் கதிர் தல் தின்ற. 2. யார்க்கும். 
        3. கழனி யாம்பல். 4. காமர் ஞாயிற் 
         ------- 
 
    (ெசா - ள்.) 1 - 7. ரசு உைடச் ெசல்வர் ரவிச்சூட்   - ரசங்கைள ைடய 
ெசல்வர  குதிைரய  தைலயின்உச்சியிடத் ,  ட்  கவாி க்கி அன்ன  - 
இைணத் த் ைதத்த கவாிைய நிமிர்த் ைவத்தாெலாத்த,  ெச ம் ெசய் ெநல் ன் 
ேசய்அாி னிற் க் கதிர் - ெச ைம வாய்ந்த வய ள்ளெநல் ன் சிவந்த 
அாிகைய◌ுைடய இளங்கதிைர,  ஆதின்றல் அஞ்சி - திய பசு தின்வைதக் 
கண் அஞ்சி,  காவலர் - வயற்காவலர்,  க ம்  அ த்தி  - க ம்பிைன உண்பித் ,  
பாகல் ஆய்ெகா பகன்ைறெயா  பாீஇ - பாக ன் சிறந்த ெகா ையப்பகன்ைறயின் 
ெகா டன் அ த்  (அவற்றால்),  காஞ்சியின் அகத்  யாக்கும்  - காஞ்சிமரத்திடத் க் 
கட் ைவக்கும்,  தீம் னல்ஊர - நீர்வளம் ெபா ந்திய ஊைர ைடய தைலவேன! 
 
    12. ெப ம - ெப மாேன! 
 
    13 - 7. யாய் - எம்அன்ைன,  நிைலத் ைறக் கட ட்கு - ைறயினிடத் நிைலெபற்ற 
ெதய்வத்திற்கு,  ைக ைறயாக - ைக ைறப்ெபா ளாக,  கள் ம் கண்ணி ம் - 
கள்ளிைன ம்மாைலைய ம்,  நிைலக்ேகாட்  நால்ெசவி ெவள்ைளக்கிடாஅய் ஒச்சி - 
நிமிர்ந்த ெகாம்பிைன ம்ெதாங்கும் காதிைன ைடய ெவள்ளாட் க் கிடாய்உட்படச் 
ெச த்தி ம்,  தணிம ங்கு அறியாள் அழ  - தன் மக க்கு உற்ற ேநாய் தணி ம் 
உபாயம்அறியாளாய் அழ,  மணிம ள் ேமனி - இத்தைலவியின்நீலமணி ேபான்ற 
ேமனி,  ெபான் நிறம் ெகாளல்  - பசைலயால் ெபான் நிறத்திைன யைடதல் 
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    7 - 12. குவைள உண்கண்இவ ம் யா ம் - நீலப் ப்ேபா ம் ைம ண்ட 
கண்ணிைன ைடய இத்தைலவி ம் யா ம்,  திறவி  ஆக  - ெசவ்விதாக,  க நீர் 
ஆம்பல் ெநறிப் ைபந்தைழ  - க நீர் ஆம்பல் இவற்றின் இதழ் ஒ யாத 

க்க டன்கூ ய பசிய தைழ ைட,  ஆகத்  அைலப்ப - ஆகத்தின்கண்அைலத்திட,  
காயா ஞாயிற்  - ஞாயி  காய்த ல்லாதகாைலப்ெபா தில்,  ெபாய்தல் ஆ  - 
விைளயா , ெபா க என வந்  - (பின்) நீ வாழ்வாயாக எனக்கூறி வந் ,  நின்நாகப் 
பிைழத்த தவேறா - நின் டன்பிைழத்த குற்றத்தாலாய ெதான்ேறா. 
 
    ( ) தீம் ன ர! ெப ம! யாய்,  நிைலத் ைறக்கட ட்குக்கள் ம் கண்ணி ம் 
கிடா ம் உட்படஓச்சித் தணிம ங்கு அறியாள் அழ,  இவள் ேமனிெபான்னிறங் 
ெகாளல்,  இவ ம் யா ம் ெபாய்தல்ஆ நீ ெபா ெகன வந்  நின் நகாப் 
பிைழத்ததவேறா! 
 
    (வி - ைர.) தா - திய எ ைம மாம். ெநறி - இதழ்ஒ க்கப்படாத ப் . 
 
    னிற்றாக்கதிர் தல் தின்றல் அஞ்சி என் ம் பாடத்திற்கு, ஈன்றணிைம ைடய பசு 
ெநல் ன் கதிைர ைடய த ைனத் தின்றைல அஞ்சி என்க. ெபாய்தல் ஆ ப் 
ெபா ெகன வந்  - நீவிர் ெபாய்தல் ஆ ப் ெபா கஎனத் தாய் வி க்க வந்  
என் ைரத்த மாம்.நிைலக்ேகா  - அறா  நிற்கும் ெகாம்  என்ற மாம். 
 
    (உ - ைற) விைளந்த பின் ெபாி  பயன்ப ம் இளங்கதிைர ஆதின்றைல அஞ்சிக் 
க ம்ப த்திக் கட் ப் பயன்ெகாள்வார்ேபால,  பின்ேன ெப ம்பயன் த ம்களவிைன 
அழித் ப் பயன்தரா  ெசய் ம் அலர்கூ வார் வாயடங்கி ெயாழிய வைரந்  
ெகாள்வாயாகஎன்றவா . 
     ------- -  
 
    157. பாைல 
    [பிாி ணர்த்தியேதாழிக்குத் தைலமகள் ெசால் ய .] 
 
        அாியற் ெபண் ர் அல்குல் ெகாண்ட 
        1பகுவாய்ப் பாைனக் குவி ைன சுரந்த 
        அாிநிறக் க ழி ஆர மாந்திச் 
        ெச ேவட் ச் சிைலக்குஞ் ெசங்கண் ஆடவர் 
        வில் ட ழ்ந்ேதார் ப க்ைகக் ேகாங்கின்          5 
        எல்  மலர்ந்த ைபங்ெகா  அதிரல் 
        ெப ம் லர் ைவகைற அ ம்பெபா  வாங்கிக் 
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        கான யாைன கவளங் ெகாள் ம் 
        அஞ்சுவ  ெநறியிைடத் தமியர் ெசன்மார் 
        ெநஞ்சுண ெமாழிப மன்ேன ேதாழி          10 
        ைன லம் ெபயர்த்த ல்ெலன் மன்றத் ப் 
        ெபய ற ெநகிழ்ந்  ெவயி றச் சாஅய் 
        விைனயழி பாைவயின் உலறி 
        மைனெயாழிந் 2தி த்தல் வல்  ேவார்க்ேக. 
                 -------  ேவம்பாற் ர்க் குமரனார். 
 
         --------- 
        (பாடம்) 1.பகுவாய்ப் பாைளக் குவி ைல; பகுவாய் யாைனக்குவிகுைல. 
        2. இ த்த லாற் ேவார்க்ேக. 
         ------- -  -  
 
    (ெசா - ள்.) 10 - 14. ேதாழி - ,  ைன லம் ெபயர்த்த ல் என் மன்றத்   - ேபார் 
நிகழ்ச்சி கு கைள இடத்தினின் ம் ெபயரச்ெசய்தைமயின் ெபா வற்றி க்கும் 
மன்றிடத்ேத,  ெபயல்உற ெநகிழ்ந்  ெவயில் உறச் சாஅய்  - மைழெபய்தலால் 
இளகி ம் ெவயில் உ தலால்காய்ந்  கி ம்,  விைன அழி பாைவயின் – 
வண்ணம் த யேவைலப் பா கள் அழிந்த பாைவையப்ேபால, உலறி - ேமனி வா ,  
மைன ஒழிந்தி ந்தல் வல் ேவார்க்கு - மைனயின் கண் தைலவைரப் 
பிாிந் தனித்தி த்தைல வல்லார்க்கு; 
 
    1 - 9. அாியல்ெபண் ர் அல்குல் ெகாண்ட - கள் விற்கும் மகளிர்இைடயிற் 
சுமந் வந்த,  பகுவாய்ப் பாைன குவி ைனசுரந்த - விாிந்த வாைய ைடய பாைனயின் 
குவிந்த ைன ெசாாிந்த,  அாிநிறக் க ழி ஆரமாந்தி  - அாிக்கப்ெபற்ற நிற ைடய 
கள்ளின் வண்டைல  - நிைறயக் கு த் ,  ெச ேவட் ச் சிைலக்கும் ெசம்கண் ஆடவர் - 
ேபாாிைன வி ம்பி ஆரவாாிக்கும் சிவந்த கண்ைண ைடய ரர்,  வில் இட 

ழ்ந்ேதார் ப க்ைகக் ேகாங்கின் - வில்லால் எய்ய ழந்ேதார  கற்குவிய ன் 
அயலதாய ேகாங்கின்மீ  படர்ந் ,  எல்  மலர்ந்த ைபங்ெகா  அதிரல்  - இரவில் 
மலர்ந்த பசிய அதிரற் ெகா ைய,  கான யாைன -  காட்  யாைனகள்,  ெப ம் லர் 
ைவகைற - ெபாிய இ ள் லர்கின்ற வி ய ல்,  அ ம்ெபா  வாங்கி  - அ ம் டன் 
இ த் ,  கவளம் ெகாள் ம் அஞ்சுவ ெநறிஇைட - கவளமாக உண் ம் அச்சம் 
வ கின்ற சுரெநறியில்; 
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    9 - 10. தமியர்ெசன்மார் ெநஞ்சு உண ெமாழிப - தனியராகச்ெசல் ம் தைலவர் 
அதைன அவர் தம் மனம் வி ம்பி ஏற் க்ெகாள் ம்ப  ெசால் வர்; மன் - யான் 
அவ்வா  தனித்தி த்தைல மாட் கிேலன். 
 
    ( ) ேதாழி! அஞ்சுவ  ெநறியிைடத் தமியர் ெசன்மார்விைனயழி பாைவயின் 
உலறி மைன ஒழிந்தி த்தல்வல் ேவார்க்கு அவர் ெநஞ்சுண ெமாழிப; மன். 
 
    (வி - ைர) அல்குல் - ம ங்குல். அல்கில் என்ப  பாடமாயின், தங்கிய இல் ல் என்க. 
குவி ைன - கள்ளிைனச்ெசாாிவதற்கு க்குப் ேபால் குவிந்தி க்கும்வாய். அாி - 
பன்னாைடயால் அாிக்கப்பட்ட என்க, ெசங்கண் - கள் ண்டலா ம் சினத்தா ம் 
சிவந்தகண்,  மன் - ஒழியிைச. 
     ------- - - -  
 
    158. குறிஞ்சி 
    [தைலமகன்சிைறப் றத்தானாகத் ேதாழி ெசவி த்தாய்க்குச் ெசால் வாளாய்த் 
தைலமகன் ேகட்பச் ெசால் ய .] 
 
        உ ர  க விய ெப மைழ தைலஇ 
        ெபயலான்  அவிந்த ங்கி ள் ந நாள் 
        1மின்  நிமிர்ந்தன்ன கனங்குைழ யிைமப்ப 
        பின் வி  ெநறியிற் கிைளஇய கூந்தலள் 
        வைரயிழி மயி ன் ஒல்குவனள் ஒ ங்கி          5 
        மிைட ர்  இழியக் கண்டெனன் இவெளன 
        அைலயல் வாழிேவண்  அன்ைனநம் படப்ைபச் 
        சூ ைடச் சிலம்பில் சுடர்ப்  ேவய்ந்  
        தாம்ேவண்  உ வின் அணங்குமார் வ ேம 
        நனவின் வாேய ேபாலத் ஞ்சுநர்க்          10 
        கனவாண்  ம ட்ட ம் உண்ேட இவள்தான் 
        சுடாின்  தமிய ம் பனிக்கும் ெவ வர 
        2மன்ற மராஅத்த கூைக குழறி ம் 
        ெநஞ்சழிந்  அரணஞ் ேச ம் அதன்தைலப் 
        க்கணத்  அன்ன நாய்ெதாடர் விட்           15 
        3 கன் அன்ன சீற்றத் க் க ந்திறல் 
        எந்ைத ம் இல்லன் ஆக 
        அஞ்சுவள் அல்லேளா 4இவளி  ெசயேல. 
                 -------  கபிலர். 
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         ------- -  
        (பாடம்) 1. மின் மிளிர்ந்தன்ன.    2. மன்ற மாத்த. 
        3. கினன்ன. 4. இவள  ெசயேல. 
         -------  
 
    (ெசா - ள்.) 7. அன்ைன - ,  வாழி - ,  
 
    1 - 7. உ ம் உர  க வியெப மைழ தைலஇ - இ  ழங்கும் ெதாகுதியவாய 
மிக்கமைழ ெபய் விட் ,  ெபயல் ஆன்  அவிந்த ங்கு இ ள்ந  நாள் - இப் ெபயல் 
நீங்கி ஒ யடங்கியெசறிந்த இ ைள ைடய நள்ளிரவில்,  இவள் - இவள், மின்  
நிமிர்ந்தன்ன கனம் குைழ இைமப்ப  - மின்னல் நிமிர்ந்தாெலாத்தவாய்க் 
கனத்தகுைழகள் ஒளிவிட,  பின்  வி ெநறியில் கிைளஇயகூந்தலள் - பின்னல் 
ெநகிழ்ந்தைமயின் ெநறிப் டன் அகன்ற கூந்தைல ைடயளாய்,  வைர இழிமயி ன் 
ஒல்குவனள் ஒ ங்கி - மயிைலனின் இறங்கும் மயிைலப் ேபாலத் தளர்ந்  நடந் ,  
மிைடஊர்  இழியக் கண்டெனன் என அைலயல் - பரணில் ஏறிஇறங்கி வரக்கண்ேடன் 
என்  கூறி இவைள வ த்தாேத, ேவண்  - நான் கூ வதைன வி ம்பிக் ேகட்பாயாக; 
 
    7 - 11. சூர் உைடச்சிலம்பில் - ெதய்வங்கைள ைடய மைலைய ய த்த,  நம்படப்ைப 
நம் -  ேதாட்டத்தின் கண்,  அணங்கு - ஒ ெதய்வம்,  சுடர்ப்  ேவய்ந்  - ஒளி தங்கிய 

ைவச்சூ ,  தாம் ேவண்  உ வின் வ ம் - தாம் அவ்வப்ேபா  வி ம்பிய 
உ வங்ெகாண்  வ ம்,  (அன்றி ம், ) நனவின்வாேய ேபால - நனவின  உண்ைமத் 
ேதாற்றம்ேபாலேவ,  ஞ்சுநர் ஆண்  கன  ம ட்ட ம் உண்   - யில்ேவாைரக் 
கன  அவ்விடத்  மயக்க ம் உண் ; 
 
    11 - 4. இவள்தான்  - இவேளா,  சுடர் இன்  தமிய ம் பனிக்கும் - 
விளக்குஇல்லாமல் தனியளாக இ த்தற்கும் ந ங்குவள், ெவ வர - அச்சம் ேதான்ற,  
மன்ற மராஅத்த கூைககுழறி ம் - மன்றத் தின்கண் ள்ள மராமரத்தி ள்ள கூைக 
குழறினா ம்,  ெநஞ்சு அழிந்  அரணம் ேச ம் - மனம் ந ங்கிப்பா காப்பான 
இடத்திற்கு வந் வி வள்; 
 
    14 - 8. அதன் தைல  - அதன்ேம ம் ,  க்கணத்  அன்ன நாய்ெதாடர்விட் ம் - 

க்கூட்டத்ைத ஒத்த நாய்கள்ெதாடர்தல் நீங்கினவாயி ம்,  கன் 
அன்னசீற்றத் க் க ம்திறல் - கைன ெயாத்தசினத்திைன ம் க ய வ யிைன ம் 
உைடய,  எந்ைத ம்இல்லன் ஆக - எம் தந்ைத இல் டத்தானாக ம்,  இவள் -  
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இத்தைலவி,  இ  ெசயல் - இங்ஙனம் படப்ைப ெசன் வரல்,  அஞ்சுவள் அல்லேளா - 
அஞ்சுவாள் ஆகாேளா. 
 
    ( ) அன்ைன! வாழி! இவள் ங்கி ள் ந நாள்,  கனங்குைழஇைமப்ப,  
கூந்தலள்,  மயி ன் ஒ ங்கி மிைட ர் இழியக் கண்டெனன் என அைலயல்; ேவண் ; 
நம்படப்ைப,  தாம் ேவண் வின் அணங்கும் வ ம்; கன ம ட்ட ம் உண் ; இவள் 
தான் சுடாின்  தமிய ம்பனிக்கும்; கூைக குழறி ம் அரணம் ேச ம்; அதன்றைல, 
நாய் ெதாடர்விட் ம் எந்ைத ம் இல்லன் ஆக இவள்இ  ெசயல் அஞ்சுவள் 
அல்லேளா? 
 
    (வி - ைர) மிைட - பரண். அணங்குமார்: மார் அைச; அவ்வணங்கு ஞ்சுநைரக் 
கனவின் ம ட்ட ம் உண்  என மாம்.இன்  - இன்றி; இல்ைலயாக. தமிய ம் - 
தனிேயயி த்தற்கும் என்க. குழறி ம் உம்ைம இழி சிறப் . நாய் ெதாடர்தலா ம் 
இவள் அஞ்சுவள்; அைவஅங்ஙனம் ெதாடரா வி ம் என விாித் ைரக்க.இதற்கு 
நாய் ெதாடர்தல்விட,  ேவட்டம் ஒழிந் எந்ைத ம் இல்லனாக என் ைரத்த மாம். 
எந்ைதஇல்லன் ஆக ம் என உம்ைமைய மா த மாம். 
 
    (ேம - ள்.) 1"நாற்ற ம்ேதாற்ற ம்" என் ஞ் சூத்திர உைரயில்இச்ெசய் ைளக் 
காட் ,  இ  மிைடைய ஏறி இழிந்தாள்என்ற  காரணமாக ஐ ற்ற தாையக் கன  
ம ட்ட ம்உண்ெடன்ற  தலாகப் ெபாய்ெயன மாற்றி அணங்கும் வ ெமன 
ெமய்வழிக் ெகா த்த ,  இ  சிைறப் றமாகக் கூறிவைர  கடாய  என் ம்,  
2'களவலராயி ம்'என் ஞ் சூத்திரத்  உைரயில்,  இப் பாட் ள் 'மிைட ர் இழியக் 
கண்டெனன் இவெளன,  அைலயல் வாழிேவண்டன்ைன' என்ற  தைலவி 

றத் ப்ேபாகக் கண் ெசவி  கூறியதைனத் ேதாழி ெகாண்  கூறினாள்என் ம் 
கூறினர்,  நச்சினார்கினியர். 
         ------- -  -  
        1. ெதாள். கள . 23.   
        2. ெதால். கள . 24. 
         ------- -  
  
 
    159. பாைல 
    [பிாிவிைட ேவ பட்டதைலமகைளத் ேதாழி வற் த்திய .] 
 
        ெதண்கழி விைளந்த ெவண்கல் உப்பின் 
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        ெகாள்ைள சாற்றிய ெகா க ஒ ைக 
        உர ைடச் சுவல பக பல பரப்பி 
        உமண்உயிர்த்  இறந்த ஒழிகல் அ ப்பின் 
        வ  பகழிக் ெகா வில் ஆடவர்          5 
        அணங்குைட ேநான்சிைல வணங்க வாங்கி 
        பல்ஆன் ெந நிைர தழீஇக் கல்ெலன 
        வ ைன அைலத்த ெப ம் கல் வலத்தர் 
        கைனகுரல் க ந் ப் பாணி ங்கி 
        உவைலக் கண்ணியர் ஊன் க்கு அய ம்          10 
        2கவைலக் காதலர் இறந்தனர் எனநனி 
        அவலங் ெகாள்ளன்மா காதலந் ேதாழி 
        விசும்பின் நல்ேல  சிைலக்குஞ் ேசண்சிைம 
        ந ம் ஞ் சாரல் கு ம்ெபாைறக் குணாஅ  
        வில்ெக  தடக்ைக ெவல்ேபார் வானவன்          15 
        மிஞி சு க ள சி கண் யாைனத் 
        ெதா ைடத் தடம ப்  ஒ ய றிக் 
        ெகா  காக்குங் கு உக்கண் ெந மதில் 
        ேசண்விளங்கு சிறப்பின் ஆ ர் எய்தி ம் 
        ஆண்டைமந்  உைற நர் அல்லர்நின்          20 
        ண்தாங்கு ஆகம் ெபா ந் தல் மறந்ேத. 
                 -------  ஆ ர்க் க தமன் சாேதவனார். 
         ------- 
        (பாடம்) 2. கவைலகாதலர். 
         ------- -  
 
    (ெசா - ள்.) 12. காதல் அம் ேதாழி - காதைல ைடய ேதாழிேய! 
 
    1 - 4. ெதண்கழிவிைளந்த ெவண்கல் உப்பின் - ெதளிந்தகழியின்கண் விைளந்த 
ெவள்ளிய கல் உப்பின , ெகாள்ைள சாற்றிய - விைலையக் கூறி விற்ற, உமண் - 
உப்  வாணிகர்,  ெகா ஙக ஒ ைக - வைளந்த கத்ைத ைடய வண் களிற் ட் ய,  
உரன் உைடச் சுவலபக  பல பரப்பி - வ ெபா ந்திய பிடாியிைன ைடயஎ கள் 
பலவற்ைற ம் ேம ம்ப  அவிழ்த் விட் , உயிர்த்  இறந்த - (உண் ) இைளப்பாறி 
வி த் ச்ெசன்ற,  ஒழிகல் அ ப்பின் - ஒழிந் கிடந்தகல்லாகிய அ ப்பிேல 
 
    5 - 12. வ உ  பகழிக்ெகா வில் ஆடவர் - வ த்தல் உற்ற அம்பிைன ம்வைளந்த 
வில் ைன ம் உைடய கரந்ைத ரர்,  அணங்குஉைட ேநான்சிைல வணங்க வாங்கி - 
மாற்றார்க்குவ த்தத்ைத விைளக்கும் வ ய வில் ைன மிகவைளத் ,  பல் ஆன் ெந  
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நிைர தழீஇ - பலபசுக்கைள ைடய நீண்ட நிைரயிைனக் கவர்ந் ெகாண் ,  கல் என - 
கல்ெல ம் ஒ டன்,  வ ம் ைனஅைலத்த ெப ம் கல் வலத்தர் - வ ம் 
ெவட்சிமறவர் ேபாாிைன அைலத்  ஓட் யெபாியெச க்கிைன ம் ெவற்றிைய ம் 
உைடயராய்,  கைனகுரல்க ம் ப் பாணி ங்கி. - மிக்க குரைல ைடய 
க ய யின் ஒ க்ெகாத்த தாளத்ெதா  ஆ ,  உவைலக்கண்ணியர் ஊன் க்கு 
அய ம் - தைழ டன் கட் ய கண்ணிையச் சூ னராய் ஊைனப் க்கி உண் ம்,  
கவைல -  கவர்த்த ெநறிகளிேல,  காதலர் இறந்தனர் என - நம்காதலர் ெசன்றனெரன் ,  
நனி அவலம் ெகாள்ளல்  - மிக ம் ன் றாேத; 
 
    13 - 21. விசும்பின்நல் ஏ  சிைலக்கும் ேசண் சிைம - வானிடத்ேதசிறந்த இ  
ஒ க்கும் ெந ய உச்சிைய ைடய ம், ந ம்  சாரல் - நறிய க்கைள ைடய 
சாரல்கைள ைடய மான,  கு ம்ெபாைறக் குணாஅ   - கு ம்ெபாைற என் ம் 
மைலக்குக் கிழக்கின்கண்உள்ள ம்,  வில்ெக  தடக்ைக ெவல்ேபார் வானவன் - 
விற்ெபா ந்திய ெபாிய ைகயிைன ைடய ேபார்ெவல் ம் ேசரன ,  மிஞி  சுக ள 
சி  கண் யாைன  - வண் கள் ெமாய்க்கும் (மதம் வழி ம்) கன்னத்திைன ைடய சிறிய 
கண்ணிைன ைடய யாைனயின், ெதா  உைட தட ம ப்  ஒ ய றி - ண் ண்ட 
ெபாியேகாட் ைன ஒ ம்ப  அழித் ,  ெகா  காக்கும்  - ெகா  என்பான் 
காத்  வ கின்ற,  கு உக்கண்ெந மதில் - விளங்கிய இடத்ைத ைடய ெந ய 
மதில்சூழ்ந்த,  ேசண் விளங்கு சிறப்பின் - ெந ந் ரம்ெசன்  விளங்கும் 
சிறப்பிைன ைடய,  ஆ ர்எய்தி ம் - ஆ ைரேய அைடவதாயி ம்,  நின் ண் 
தாங்கு ஆகம் ெபா ந் தல் மறந்  - நின  ண் சுமந்தமார்பிைனப் ெபா ந் தைல 
மறந் ,  ஆண்  அைமந் உைற நர் அல்லர் - அங்ேக மனம் ெபா ந்தித்தங்கிவி வா 
ரல்லர். 
 
    ( ) காதலம் ேதாழி! உமண் உயிர்த்திறந்த ஒழிகல்அ ப்பின் ெகா வில் லாடவர் 
ஊன் க்கய ம்கவைலையக் காதலர் இறந்தனெரன அவலங்ெகாள்ளல்; (அவர்) 
ஆ ர் எய்தி ம் நின் ஆகம் ெபா ந் தல்மறந் ,  ஆண்  அைமந்  உைற நர் 
அல்லர். 
 
    (வி - ைர.) அ ைன அைலத்த எனப் பிாித் ைரத்த மாம்.ெகாள்ளன்மா: மா,  
அைச. கு ம்ெபாைற - ஒ  மைலயின்ெபயர். ெகா   - ஆ ர்க்கண்ணி ந்த ஒ  
தைலவன். 
     ------- 
 
    160. ெநய்தல் 
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    [ேதாழி வைர  ம ந் ெசால் ய .] 
 
        ஒ ங்குஈர் ஓதி நினக்கும் அற்ேறா 
        ந க்கின் றளித்ெதன் நிைறயில் ெநஞ்சம் 
        அ ம் ெகா  சிைதய வாங்கிக் ெகா ங்கழிக் 
        குப்ைப ெவண்மணல் பக்கம் ேசர்த்தி 
        நிைறச்சூல் யாைம மைறத்தீன்  ைதத்த          5 
        ேகாட் வட் வின் ல நா  ட்ைடப் 
        பார்ப்பிட னாகும் அளைவப் பகுவாய்க் 
        கணவ ேனாம் ங் கானலஞ் ேசர்ப்பன் 
        ள் றில் சிறத்தல் அஞ்சி ெமல்ல 
        வா ைட ைமயின் வள்பிற் காட்           10 
        ஏத்ெதாழில் நவின்ற எழில்நைடப் ரவி 
        ெச நீர்த் தண்கழி நீந்த ன் ஆழி 
        தி கங் குைறந்த ெபாதி கிழ் ெநய்தல் 
        1பாம் யர் தைலயிற் சாம் வன நிவப்ப 
        இரவந் தன்றால் திண்ேடர் கரவா           15 
        ஒல்ெலன ெவா க்கும் இைளயெரா  வல்வாய் 
        அரவச் சீ ர் காணப் 
        பகல்வந் தன்றாற் பாய்பாி சிறந்ேத. 
                 -------  கு ழி ஞாழலார் நப்பசைலயார். 
         ------- -  -  
        (பாடம்) 1. பாம் யிர் 
         ------- 
 
    (ெசா - ள்.) 3 - 8. நிைறச் சூல் யாைம - நிைறவாய சூ ற்றயாைம, அ ம்  ெகா  
சிைதய வாங்கி - அ ம்பிைனக் ெகா சிைதய இ த் ,  ெகா ம் கழி குப்ைப 
ெவண்மணல்பக்கம் ேசர்த்தி - வைளந்த கழியிடத்  ெவள்ளியமணல் ேமட் ன் 
பக்கத்ேத ேசர்த்  (அதன் கண) , மைறத்  ஈன்  ைதத்த - மைறய ஈன்  ைதத்த, 
ேகாட்  வட்  உ வன் ல  நா  ட்ைட – யாைனக்ெகாம்பினாற் ெசய்த வட் ன் 
வ வ ைடய லால்நா ம் ட்ைடைய,  பகுவாய்க் கணவன்  - 
பிளந்தவாயிைன ைடய  - ண் யாைம,  பார்ப்  இடன்  - கும் அளைவ  - 
அதனிடத்தினின்  குஞ்சு ெவளிப்ப ம் அள ,  ஒம் ம் -  பா காத்தி க்கும்,  கானல் 
அம் ேசர்ப்பன்  - ேசாைலைய ைடய கடற்கைரத் தைலவன ; 
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    9 - 15. திண்ேதர்  - வ ய ேதரான ,  ஏ ெதாழில் நவின்ற எழில்நைட ரவி  - 
அம்பின் ேவகம்ேபாலச் ெசல் தைலப் பழகிய அழகியநைடயிைன ைடய குதிைரகள்,  

ள்உறில் சிறத்தல்அஞ்சி - தாற்றினால் குத்தப்ெபறின் ேவகம் அள கடத்தைல அஞ்சி,  
வள்பிற்காட்  - க வாளத்தினால்குறிப்பிக்க,  ெமல்ல வர  உைடைமயின் - 
ெமல்லத்தாவிச் ெசல் தல் ெகாண்டைமயின்,  ெச நீர் தண்கழி நீந்த ன் - ெச ைம 
வாய்ந்த நீாிைன ைடயகுளிர்ந்த கழியிைனக் கடக்குங்கால்,  ஆழி தி கம் குைறந்த 
ெபாதி கிழ் ெநய்தல்  - அத்ேதர் உ ைளயின் கூாிய ைனயால் அ க்கப் 
ெபற்றெபாதிந்த அ ம் கைள ைடய ெநய்தல்,  பாம்  உயர்தைலயில் சாம் வன 
நிவப்ப - பாம்பின் ேமேல க்கிய தைலையப்ேபால வா  ேமெலழ,  இரவந்தன்   - 
இ கா ம் இராக்காலங்களில் வந்  ெகாண் ந்த ; 
 
    16 - 9. பாய்பாிசிறந்  - (இன்  அத்ேதர்) பா ம் குதிைரேவகத்தாற் சிறப் ற் ,  
கரவா  - மைறயாமல்,  ஒல்என ஒ க்கும் இைளயெரா  - ஒல்ெலன ஆரவாரம் 
ெசய் ம் ஏவல் இைளயெரா ,  வல்வாய் அரவச் சி ஊர் காண - வ ய வாயினாேல 
அலராகிய ஒ ையச்ெசய் ம் சிறிய ஊர்ப் ெபண் ர் காண,  பகல்வந்தன்  - பக ேல 
வந்த ; (அதனால்) ; 
 
    1 - 2. என் நிைற இல்ெநஞ்சம் ந ங்கின்  - என  நிைறயில்லாத 
ெநஞ்சம்ந ங்கிய ,  அளித்  - அ  இரங்கத்தக்க ,  ஒ ங்குஈர் ஓதி - ஒ ங்கிய 
காியகூந்தைல ைடய ேதாழிேய!நினக்கும் அற்ேறா - நினக்கும் அவ்வா  
ெநஞ்சம்ந ங்கியேதா? 
 
    ( ) கானலஞ் ேசர்ப்பன் ேதர் இ கா ம் இரவின்கண்வந்தன் ; இப்ெபா  
பகல் வந்தன் ,  என் ெநஞ்சம்ந ங்கின் ; அளித்  ! ஒ ங்கு ஈர் ஓதி! நினக்கும் 
அற்ேறா? 
 
    (வி - ைர.) யாைமயான  ட்ைடைய மைறவிடத்தில் ஈன் ைதத் ப் 
ேபாகுெமன ம்,  ஆண் யாைமயான  அம் ட்ைடையக் குஞ்சு ெவளிப்ப ம் அள  
பா காக்கும்என ம் ெகாள்க. இவ் ண்ைம,  1'தாயின் ட்ைட ேபால உட்கிடந் ,  
சாயி னல்ல  பிறிெதவ ைடத்ேதா,  யாைமப்பார்ப்பின் அன்ன,  காமம்காதலர் 
ைகயறவி ேன.' 2'தீம்ெப ம்ெபாய்ைக யாைமயிளம் பார்ப் ,  தாய் க 
ேநாக்கிவளர்ந்திசி னாங்கு' என் ஞ் ெசய் ட்களா ம் உணர்க. 
         ------- -  -  
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        1. கு ந். 152. 2. ஐங்கு . ம தம். 44. 
         ------- 
 
    ள்தா . காட்  - காட்ட எனத்திாிக்க. ன்ெபல்லாம் இரவந்தன்  என ம் 
இப்ெபா  பகல் வந்தன்  என ம் விாித் ைரக்க.இப்ெபா  கரவா  
இைளயெரா  சீ ர் காணப்பாிசிறந்  பகல் வந்தன்  என்றைமயால், ன்ெபல்லாம் 
கரவிேல இைளயாின்றிச் சீ ர்காணாம ம்,  பாிசிறவாம ம் இரவில் வந்தெதன்க. 
இப்ெபா  ேதர் இங்ஙனம் வந்த  என்ற  வைர ேவண்  வந்த ெதன்றப . என் 
ெநஞ்சம் ந ங்கின் ;ஒ ங்கீேராதி! நினக்கும் அற்ேறா என்ற  தைலவிையேநாக்கி,  
வைர  ம ந்  நைகயா ச் ெசால் ய . 
 
    (உ - ைற.) 'நிைறச்சூல் யாைமையக் காமம் நிைறந்ததைலவியாக ம்,  அ  
அ ம்பங் ெகா ைய ய த்  அதைனெவண்மணற் பக்கத்ேத ேசர்த்த ,  தைலவி தன் 
தாயர்தன்ைனயர்பா ள்ள அற் த் தைளையய த் அவ்வன்ைபத் தைலவன் 
பக்க ேல ேசர்த் தன்ைமயாக ம்,  அ  தான் ஈன்ற ட்ைடைய மைறத் ப் 

ைதத்த ,  தைலவி தான் ஒ கிய களெவா க்கத்ைதப் றத்தார்க்குப் லனாகாமல் 
மைறத் ைவத்ததன்ைமயாக ம்,  அம் ட்ைட ல  நாறிய ,  ஒம்பிய ,  அக்கள 
ெவா க்கத்ைதத் தைலமகன் வைரயவந் மாட்சிைமப் ப த் ம் ைண ம் 
இைடயீ ன்றிக்குறிவழி ெயா கித் தைலமகைள ஓம்பின தன்ைமயாக ம் 
உள் ைற வமம் ெகாள்க' என்பர்,  இராசேகாபால ஐயங்கார். 
     ------- -  
 
    161. பாைல 
    [பிாி ணர்த்தியேதாழி,  தைலமகள ேவ பா  கண்  ன்னேமஉணர்ந்தாள் 
நம்ெப மாட் ெயன்  தைலமகைனச்ெசல  விலக்கிய .] 
 
        விைனவயின் பிாிதல் யாவ  வணர்சுாி 
        வ யாப் பித்ைத வன்கண் ஆடவர் 
        அ யைம பகழி ஆர வாங்கி 
        வம்பலர்ச் ெசகுத்த அஞ்சுவ  கவைலப் 
        ப ைட 1நைசஇய வாழ்க்ைகச் ெசஞ்ெசவி          5 
        எ ைவச் ேசவல் ஈண் கிைள பயிரம் 
        ெவ வ  கானம் நீந்திப் ெபா ள் ாிந்  
        இறப்ப 2எண்ணினிர் என்ப  சிறப்பக் 
        ேகட்டனள் ெகால்ேலா தாேன ேதாட் ஆழ்  
        சு ம் ண ஒ வ ம் இ ம்பல் கூந்தல்          10 
        அம்மா ேமனி ஆயிைழக் கு மகள் 
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        சுணங்குசூழ் ஆகத்  அணங்ெகன உ த்த 
        நல்வரல் இள ைல நைனயப் 
        3பல் தழ் உண்கண் பரந்தன பனிேய. 
                 -------  ம ைரப் ல்லங் கண்ணனார். 
         ------- -  -  
        (பாடம்) 1. நைச இயவாழ் கட்.    2. எண்ணினர். 
        3. பல் தழ்மைழக்கண். 
         ------- -  -  
 
    (ெசா - ள்.) 9 - 14. (தைலவ !) சு ம்  ேதாட்  ஆழ்  உண – வண் கள் 
மலாித ட் க்குத் ேதைன ண்ண,  ஒ வ ம் இ ம் பல்கூந்தல் - தைழத்த காிய 
பலவாய கூந்தைல ம்,  அம் மாேமனி - அழகிய மாைம நிற ைடய ேமனிைய ம்,  
ஆய் இைழ -  ஆய்ந்த அணிகைள  ைடய,  கு மகள் - இைளயளாயதைலவியின்,  
சுணங்கு சூழ் ஆகத்  - திதைல படர்ந்தமார்பின்கண்,  அணங்கு என உ த்த – ற் த் 
ெதய்வெமன உ க்ெகாண்ட,  நல் வரல் இள ைல நைனய  - நல்ல 
வளர்ச்சிைய ைடய இைளய ைலகள் நைனய,  பல்இதழ் உண்கண் - பல 
இதைழ ைடய நீலப் ப்ேபான்றைம ண்ட கண்கள்,  பனி பரந்தன - 
நீர்பரந்ெதா கின; 
 
    1 - 9. வணர் சுாிவ யாப் பித்ைத வன்கண் ஆடவர் - 
வைளந் சு ண்டேகாதப்ெபறாத மயிாிைன ைடய ெகா ய மறவர், அ  அைமபகழி 
ஆர வாங்கி - குைத யைமந்த அம்பிைன ம் இ த் வி த் ,  வம்பலர்ச் ெசகுத்த 
அஞ்சுவ கவைல - வழிச் ெசல் ம் தியைரக் ெகான்ற அச்சம்ேதான் ம் கவர்த்த 
ெநறியில்,  ப ைட நைச இயவாழ்க்ைகச் ெசம் ெசவி எ ைவச் ேசவல், 
ெபா ந் ம் ைட ந ம் லாைல வி ம்பி ண் ம்வாழ்க்ைகயிைன ைடய சிவந்த 
ெசவிைய ைடயப ந்தின் ேசவல்,  ஈண்  கிைள பயி ம் - ெந ங்கியதன் 
சுற்றத்திைன அைழக்கும்,  ெவ வ  கானம்  - அச்சம் ேதான் ம் கானத்ைத,  ெபா ள் 

ாிந்   - ெபா ைள வி ம்பி,  நீந்தி இரப்ப எண்ணினிர்என்ப  - கடந்  ெசல்ல 
எண்ணினிர் என்பைத தான்சிறப்பக் ேகட்டனள் ெகால் - அவள் ன்னேரநன்குேகட்  
ளாேளா? (ஆயின) ; 
 
    1. விைனவயிற்பிாிதல்யாவ  - நீர் எண்ணியாங்கு ெபா ளீட் ம்விைனயின் கண் 
அவைளப் பிாிந்  ெசல் தல்யாங்ஙனம் இயல்வதாகும்? இயலா காண். 
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    ( ) கு மகள் ஆகத்  ைல நைனய கண் பனி பரந்தன,  ெவ வ கானம் 
ெபா ள் ாிந்  இறப்ப எண்ணினிர்என்ப ,  தான் சிறப்பக் ேகட்டனள் 
ெகால்ேலா?(ஆயின்) விைனவயிற் பிாிதல்யாவ ? 
 
    (வி - ைர.) ேசவல் ைடைய உண்டற்குக் கிைளையப் பயி ம் என்க.அணங்கு - 

ற் த் ெதய்வம். அ ைலயிடத்தி க்கும் ெமன்ப .  1'ஆமணங்குகு யி ந் 
தஞ்சுணங்கு பரந்தனேவ' என்பதனாற்ெபறப்ப ம். கண் பனி பரந்தன என்ப ,  
இடத்தினிகழ் ெபா ளின் ெதாழில் இடத்தின்ேமல்நின்ற . 
         ------- -  -  
        1. சீவக. 171. 
         -------  
 
    162. குறிஞ்சி 
    [இர க்குறிக்கண்தைலமகைளக் கண் ற்  நீங்கிய தைலமகன் தன்ெநஞ்சிற்குச் 
ெசால் ய .] 
 
        ெகாளக்குைற படாஅக் ேகா வளர் குட்டத்  
        அளப்பாி தாகிய குைவயி ந் ேதான்றல 
        கடல்கண் டன்ன மாக விசும்பின் 
        அழற்ெகா  யன்ன மின் வசி  டங்கக் 
        க தி  உ ெமா  கத ைற சிதறி          5 
        விளிவிடன் அறியா வா மிழ் ந நாள் 
        அ ங்க க் காவலர் இகழ்பதம் ேநாக்கிப் 
        பனிமயங்கு அைசவளி அைலப்பத் தந்ைத 
        ெந நகர் ஒ சிைற நின்றென னாக 
        அறெலன அவிர்வ ங் கூந்தல் மலெரன          10 
        வாண் கத்  அலம ம் ஆயிதழ் மைழக்கண் 
        ைகநிைரத் தன்ன மா ழ் ெவண்பல் 
        நைகமாண் லங்கு நலங்ெக  வர்வாய்க் 
        ேகாலைம வி த்ெதா  விளங்க சிக் 
        கா  தளிாின் ந ங்கி ஆனா           15 
        ேநாயசா ட யங்கினள் வாய்ெமாழி 
        நல் ைச த உம் இரவலர்க்கு உள்ளிய 
        நைசபிைழப் பறியாக் கழல்ெதா  2அதிகன் 
        ேகாளற  அறியாப் பயங்ெக  பலவின் 
        ேவங்ைக ேசர்ந்த ெவற்பகம் ெபா ய          20 
        வில்ெக  தாைனப் பசும் ண் பாண் யன் 
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        களிறணி ெவல்ெகா  க ப்பக் காண்வர 
        ஒளி வன இழித ம் உயர்ந் ேதான் ற வி 
        ேநர்ெகாள் ெந வைரக் கவாஅன் 
        சூரர மகளிாிற் ெபறற்காி ேயாேள.          25 
                 -------  பரணர். 
         ------- 
        (பாடம்) 2. அதியன் ;அதகன். 
         ------- 
 
    (ெசா - ள்.) ெநஞ்ேச - ,  
 
    1 - 6. ெகாளக் குைறபடா -  ெகாள்ளக் ெகாள்ளக் குைறபடாத ம்,  ேகா  
வளர்குட்டத்  - சங்குகள் ெப கும் ஆழத்திைன ைடைமயால், அளப்  அாிதாகிய - 
அளத்தற்கு அாியதாகிய ம்,  குைவஇ  ேதான்றல் - திரண்ட காிய 
ேதாற்றத்திைன ைடய ம் ஆகிய,  கடல் கண்டன்ன - கடைலக்கண்டாெலாத்த,  மாக 
விசும்பின் - வானில், அழற்ெகா  அன்ன மின்  வசி  டங்க - தீயின்ெகா ைய 
ெயாத்த மின்னல் ேமகத்ைதப் பிளந் ெகாண்  அைசந்  ெசல்ல,  க  இ  
உ ெமா  - க ைமயாகஇ க்கும் இ டன்,  கதழ் உைற சிதறி - விைரந்தநீைரச் 
சிதறி,  விளி  இடன் அறியா - விடம்அறியாவா ,  வான் உமிழ் ந  நாள் - 
ேமகம்ெபய்தைலச் ெசய் ம் ந  இரவில்; 
 
    7 - 9. அ ங் க க்காவலர் இகழ் பதம் ேநாக்கி - அாிய காத்தற்ெறாழிைல ைடய 
காவலர் ெநகிழ்ந்தி ந்தெசவ்விைய ேநாக்கி,  பனி மயங்கு அைச வளி அைலப்ப  - 
குளிர் ெபா ந்திய அைசந்  வ ம் வாைடக்காற் வ த்த,  தந்ைத ெந நகர் ஒ  சிைற 
நின்றெனன் ஆக  - தன் தந்ைதயின் நீண்ட மாளிைகயின் ஒ  றத்ேதநின்  
ெகாண் ந்ேதனாக; 
 
    16 -  25. வாய்ெமாழி  - வாய்ைமச் ெசால் ைன ம்,  நல் இைச த உம்இரவலர்க்கு 
உள்ளிய நைச பிைழப்  அறியா - நல்லகீர்த்தியிைன அைடவிக்கும் இரவலர்க்கு 
அவர்எண்ணிய வி ப்பம் பிைழத்தல் அறியப்படாதஈைகயிைன ம் உைடய,  கழல் 
ெதா  அதிகன் - கழ ம் ர வைள ம் அணிந்த அதிகன் என்பான ,  ேகாளற  
அறியாப் பயம் ெக  பலவின் - காய்த்தல்இல்ைலயாதைல அறியாத பய ைடய 
பலாமரத்திேனா , ேவங்ைக ேசர்ந்த ெவற்பகம் ெபா ய  - ேவங்ைகமர ம் 
ெபா ந்தி ள்ள மைலயிடம் ெபா ற, வில் ெக தாைன பசும் ண் பாண் யன் - 
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வில்ைல ைடயேசைனைய ைடய பசும் ண் பாண் யன ,  களி  அணி 
ெவல்ெகா  க ப்ப - களிற்றின் மீ  எ த்த ெவல் ம்ெகா ைய ெயாப்ப,  காண்வர 
ஒளி வன இழி த ம்உயர்ந்  ேதான்  அ வி - அழகுெபற மிளிர்வனவாய்இழி ம் 
உயர்ந்  காணப்ெப ம் அ விகைள ைடய, ேநர் ெகாள் ெந வைரக் கவான் - 
ேநரான ெந யமைலயின் சார ள்ள,  சூர் அரமகளிாில் ெபறற்குஅாிேயாள் - அச்சம் 
த ம் ெதய்வப்ெபண்கைளப்ேபாலப் ெப தற்கு அாியளாகிய நம் தைலவி; 
 
    10 - 6. அறல் எனஅவிர்வ ம் கூந்தல் - அறல்ேபால் விளங்கும்கூந்த ைன ம்,  
மலர் என வாள் கத்  அலம ம் ஆய்இதழ் மைழக்கண் - நீலமலெரன 
ஒளிெபா ந்திய கத்தில் சுழ ம் அழகிய இதழிைன ைடய குளிர்ந்தகண்ணிைன ம்,  
மா ழ் ைக நிைரத்தன்ன ெவண் பல்  - வண் கள் வி ம் ம் ல்ைல அ ம்பிைன 
வாிைசயாக நி த்தினாெலாத்தெவண் பல் ைன ம், நைக மாண்  இலங்கு நலம் 
ெக  வர்வாய்  - ன்னைகயால் மாண் ற்  விளங்கும் நன்ைம வாய்ந்தபவளம் 
ேபான்ற வாயிைன ம் உைடயளாய்,  ேகால் அைமவி த்ெதா  விளங்க சி - அழகு 
வாய்ந்த சிறந்த வைளயல் விளங்கக் ைகைய சி,  கால் உ  தளிாின்ந ங்கி - காற்  

சப்ெபற்ற தளிெரன டங்கிவந் ,  ேநாய் அசா ட ஆனா  யங்கினள் - 
நம ேநாயாகிய வ த்தம் நீங்க அைமயா  யங்கினள். 
 
    ( ) ெநஞ்ேச! வான் உமிழ் ந நாள் தந்ைத ெந நகர் ஒ சிைற நின்றெனனாக; 
சூரர மகளிாிற் ெபறற்காிேயாள் சி ந ங்கி வந்  ேநாயசா ட யங்கினள்,  
விசும்பின் மின்  வசி  டங்க, வானம் உ ெமா  உைறசிதறிப் ெபய மிழ் ந  
நாள்என ம்,  ெவற்பகம் ெபா ய ெவல்ெகா  க ப்பஉயர்ந்  ேதான்  அ வி 
ெந வைரக் கவானி ள்ள சூரரமகளிர் என ம் ெகாள்க. 
 
    (வி - ைர.) ேகா  - கைர மாம். மாக விசும்  - இ ெபயெராட் .க ைம ம் பரப் ம் 
பற்றிக் கடல் கண்டன்னஎன்றார். விளி விடன் தங்கு மிட மாம். அ ங்க  
என்றதனாற் காவ ன் அ ைம கூறப்பட்ட . வளிஅைசப்ப ஒ  சிைற நின்றதனாற் 
காவ ன் அ ைமகூறப்பட்ட . வளி அைசப்ப ஒ  சிைற நின்றெனன் என்றதனால்,  
தைலவிபா ள்ள ேவட்ைக மிகுதியால் தைலவன் இர க்குறிக்கண் நின்ற அ ைம 
குறிக்கப்பட்ட . ேகாலம் - ேகால் எனக் குைறந் நின்ற ; ேகால் - திரட்சி மாம். 
ந ங்கிய  - அச்சத்தால் ந ங்கி என்ற மாம். பிைழப்பாிய ஈைகயிைன ைடய என 
விாித் ைரக்க. ேகாளற  அறியாஎன்ற ,  எஞ்ஞான் ம் காய்த்தைல ைடய 
என்றப .பசும் ட் பாண் யன்,  ெபயர். ெந வைரக்கவான்  - நீண்ட 

ங்கிைல ைடய பக்க மைல மாம். 
     ------- - - -  
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    163. பாைல 
    [பிாிவின்கண்வற் க்குந் ேதாழிக்குத் தைலமகள் ஆற்றாைமமீ ரச் ெசால் ய .] 
 
        விண்ணதிர்  தைலஇய விர மலர் குைழயத் 
        தண்மைழ ெபாழிந்த தாழ்ெபயல் கைடநாள் 
        எமியம் ஆகத் ணி ளங் கூரச் 
        ெசன்ேறார் உள்ளிச் சில்வைள ெநகிழப் 
        1ெப நைச உள்ளெமா  வ திைச ேநாக்கி          5 
        2விளி ம் எவ்வெமா  அளியள் என்னா  
        களி யிர்த் தன்ன கண்ணழி வைல 
        ளாி காி ம் ன்பனிப் பால்நாள் 
        குன் ெநகிழ்ப் பன்ன குளிர்ெகால் வாைட 
        எனக்ேக வந்தைன ேபாறி னல்கால்          10 
        அயிாி  குப்ைபயின் ெநஞ்சுெநகிழ்ந் தவிழக் 
        ெகா ேயார் ெசன்ற ேதஎத்  ம யா  
        இைனைய யாகிச் ெசன்மதி 
        விைனவி ப் நர் உள்ள ம் உண்ேட. 
                 -------  கழார்க்கீர ெனயிற்றியார். 
         --------- 
        (பாடம்) 1. வ நைச. 2. விளியா ெவவ்வம்;விளிய ெவவ்வம். 
         ------- 
 
    (ெசா - ள்.) 1 - 6. விர  மலர் குைழய - பலவைகயாய மலர்க ம்குைழந்திட,  விண் 
அதிர்  தைலஇய - வானின் கண் ழங்கிக் கூ ய,  தண்மைழ ெபாழிந்த தாழிெபயல் 
கைடநாள் - குளிர்ந்த ேமகம் ெசாாிந் ேபான குைறந்த ெபயைலக்ெகாண்ட கூதிாின் 
கைட நாளில், னி உளம்கூர - மனத்ேத ெவ ப்  மிக,  எமியமாகச்ெசன்ேறார் உள்ளி 
- யாம் தமிேயமாகப் பிாிந் ெசன்ற தைலவைர எண்ணி,  சில்வைள ெநகிழ – எஞ்சிய 
சிலவாய வைளக ம் கழன்  ேபாக,  ெப நைச உள்ளெமா வ திைச ேநாக்கி - 
ெபாிய ஆர்வம் ெகாண்டஉள்ளத்ேதா  அவர் மீண் வ ம் திைசைய ேநாக்கி(வ ந்தி) ,  
விளி ம் எவ்வெமா  அளியள் என்னா   - இறத்தற்ேக வாய ன்பத்ேதா  
கூ யி த்த ன்அளிக்கத்தக்காள் இவள் என்  நிைனயா ; 
 
    7 - 10. களி உயிர்த்தன்ன கண் அழி வைல - யாைன (நீைரப்ப க) உயிர்ப்ப  
ேபா ம் இடம் மைறய சும்பனித் ளியால்,  ளாி காி ம் ன்பனிப்பால்நாள் - 
தாமைரமலர் காிந்தி ம் ன்பனிக்காலத் ப் பாதியிரவில்,  குன்  ெநகிழ்ப்  
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அன்னகுளிர்ெகாள் வாைட - மைலைய ம் ந ங்கச் ெசய்வ ேபான்ற குளிைரக் 
ெகாண்ட வாைடக்காற்ேற,  எனக்ேகவந்தைன ேபாறி - நீ என்பாேல ந ய வந்தைன 
ேபால்கின்றாய்; 
 
    10 - 4. னல் கால்அயிர்இ  குப்ைபயின் - நீர் ஓ கா டத் ள்ள ண்மணலாலாய 
ேம  கைரந்திடல்ேபால,  ெநஞ்சுெநகிழ்ந்  அவிழ - ெநஞ்சம் கைரந்  இளக, 
ெகா ேயார் ெசன்ற ேதஎத்  - ெகா யராய அத்தைலவர் ெசன்ற திைசயில்,  ம யா  
இைனைய ஆகிச்ெசன்மதி - அயரா  இன்ன தன்ைமயிைன ஆகிச்ெசல்வாயாக; 
(ெசல் ன்) ,  விைன வி ப்  உ நர்உள்ள ம் உண்  - ெபா ளீட் ம் ெதாழி ற் 
ெப ேவட்ைக ைடயார் என்ைன நிைனத்  வ த ம்உண் . 
 
    ( ) தாழ்ெபயற் கைடநாள்; ெசன்ேறார் உள்ளிஎவ்வெமா  (இ த்த ன்) 
அளியள் என்னா , குளிர்ெகாள் வாைடேய! எனக்ேக வந்தைன ேபாறி;ெகா ேயார் 
ெசன்ற ேதஎத் ச் ெசன்மதி; விைனவி ப் நர் உள்ள ண் . 
 
    (வி - ைர.) விளி ம் எவ்வெமா  என்பதற்குத் ன்பத்தால்இறந்  ப வள் 
என் ைரத்த மாம். விளியாஎவ்வெமா  என்ப  பாடமாயின் ெகடாத 

ன்பத்திெனா  (இ த்த ன்) என் ைரக்க. என்னா  வந்தைன எனக் கூட் க. 
     ------- -  -  
 
    164. ல்ைல 
    [பாசைறக்கண் இ ந்ததைலமகன் தன் ெநஞ்சிற்குச் ெசால் ய .] 
 
        கதிர்ைக யாக வாங்கி ஞாயி  
        ைபதறத் ெத த ற் பயங்கரந்  மாறி 
        வி வாய்ப் பட்ட வியன்கண் மாநிலம் 
        கா கவின் எதிரக் கைனெபயல் ெபாழித ன் 
        ெபாறிவாி யினவண் டார்ப்பப் பல டன்          5 
        ந  ல்ைலெயா  ேதான்றி ேதான்ற 
        1ெவறிேயன் றன்ேற கமழ் கானம் 
        எவன்ெகால் மற்றவர் நிைலெயன மயங்கி 
        இகுபனி உைறக்குங் கண்ெணா  2இைனபாங்கு 
        இன்னா ைறவி ெதான்னலம் ெப உம்          10 
        இ நற் காலங் காண் சின் பைகவர் 
        மதில் கம் க்கிய ெதா சிைத ம ப்பில் 
        கந் கால் ஒசிக்கும் யாைன 
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        ெவஞ்சின ேவந்தன் விைனவிடப் ெபறிேன. 
                 -------  ம ைரத் தமிழ்க்கூத்தன் நாகன்ேறவனார். 
         ------- 
        (பாடம்) 1. ெவறிெவன்றன்ேற. 2. 9.10,  இைனயாவின்னா . 
         ------- 
 
    (ெசா - ள்) ெநஞ்ேச! 
 
    11 - 4. பைகவர் மதில் கம் க்கிய ெதா  சிைத ம ப்பின் – பைகவர  மதிற் 
கதவிைனச் சிைதத்த ண்சிைதந்தேகாட் ைன ம்,  கந்  ஒசிக்கும் கால் யாைன  - 
கட் த் தறியிைன ஒ க்கும் கா ைன ைடயயாைனகைள ைடய,  ெவம் சின 
ேவந்தன்விைன ப்ெபறின் - ெகா ய சினத்திைன ைடய நம்ேவந்தன் இப் ேபாாிைன 

க்கப் ெபறின்; 
 
    1 - 7. ஞாயி  கதிர்ைகயாக வாங்கி - ஞாயி  தன் கதிேர ைகயாகஈரத்திைனக் 
கவர்ந் ,  ைப  அற ெத த ன்  - பசுைமயறக் காய்த ன்,  பயம் கரந்  மாறி - 
நீர்இல்ைலயாகி ஒழிய,  வி வாய்ப் பட்ட - பிளத்தல்ெபா ந்திய,  வியன் கண் மாநிலம் 
- மிக்க இடம் வாய்ந்த ெபாிய வியிேல,  கா கவின் எதிர - கா  (பண்ைட) அழகிைன 
எய்த,  கைனெபயல் ெபாழித ன் - மிக்க மைழெபாழிந்தைமயால்,  ெபாறி வாி 
இனவண்  ஆர்ப்ப  - ெபாறிகைள ம் வாிகைள ம் உைடய கூட்டமாய வண் கள் 
ஆரவாரம் ெசய்ய,  ந  ல்ைலெயா  ேதான்றி பலஉடன் ேதான்ற - நறிய 

ல்ைலப் டன் ெசங்காந்தள் ம் ேவ  பல க்க ம் ஒ ங்கு மலர,  கானம்  
கமழ்ெவறி ஏன்றன்  - கா  மலர் நா ம் நாற்றம்ெபா ந்திய ; 
 
    8 - 11. அவர்நிைலஎவன்ெகால் என மயங்கி - நம் தைலவர் நிைலஎன்னாயிற்ேறா 
என மயங்கி,  இகு பனி உைறக்கும்கண்ெணா  - தா ம் நீாிைனச் சிந்தாநிற்கும் 
கண்க டன்,  ஆங்கு இைன  இன்னா  உைறவி  - மைனயின்கண் வ ந்தி 
இன்னாைம டன் வதிவாளாயதைலவி,  ெதால் நலம் ெப உம் நல்காலம் 
இ காண் சின் - (நம்ைமக் கண் ) பைழய நலத்திைனஅைட ம் நல்ல காலம் 
இ வாகும் காண்பாயாக. 
 
    ( ) ெநஞ்ேச! ெவஞ்சின ேவந்தன் விைனவிடப் ெபறின், மாநிலம் கா  கவின் 
எதிரப் ெபயல் ெபாழித ன்கானம் ெவறி ஏன்றன் ; அவர் நிைல யாேதா எனமயங்கி 
இைன  ஆங்கு இன்னா  உைறவி ெதான்னலம்ெப உம் நற்காலம் இ காண். 
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    (வி - ைர.) பயம் - வள மாம். வி வாய் - பிளப் . நலம் ெப உம்நற்காலம் இ  
என மா க. ெவஞ்சின ேவந்தன்விைனவிடப் ெபறின் என்றைமயால்,  ேவந்தன்ெவற்றி 
ெயய்தி ம் சின மிகுதியாற் சந்திற்குஒ ப்படா ளன் என்ப  ேபாத ம். 
 
    (ேம - ள்.) 1'ஏேனார்ம ங்கி ம்' என் ஞ் சூத்திரத் ,  (இச்ெசய் ள்) பிாிதற் 
பகுதியாகிய பாசைறப் லம்பல் எனி ம்நிலம் பற்றி ல்ைலயாயிற்  
என் ைரத்தனர்,  இளம் ரனார். 
         ------- -  
        1. ெதால். அகத். 24. 
         -------  
 
    165. பாைல 
    [மகட்ேபாக்கிய தாய நிைலைம கண்டார் ெசால் ய .] 
    
        கயந்தைல மடப்பி  பயம்பிற் பட்ெடனக் 
        களி விளிப் ப த்த கம்பைல ெவாீஇ 
        ஒய்ெயன எ ந்த ெசவ்வாய்க் குழவி 
        தாெத  ம கின் ர் ஆங்கண் 
        எ ைம நல்ஆன் ெப ைல மாந் ம்          5 
        நா பல இறந்த நன்ன ராட் க்கு  
        ஆய ம் அணியிழந்  அ ங்கின்  தா ம் 
        2இன்ேதாள் தாராய் இறீஇயெரன் உயிெரனக் 
        கண் ம் த ம் நீவித் தண்ெணனத் 
        தட நிைல ெநாச்சி வாிநிழல் அைசஇத்          10 
        தாழிக் குவைள வா மலர் 3சூட் த் 
        த மணற் கிடந்த பாைவெயன் 
        2அ மக ேளெயன யங்கினள் அ ேம. 
                 ------- - - கழார்க்கீர ெனயிற்றியார். 
         ------- -  -  
        (பாடம்) 2.ஈன்ேறாட்டாராய். 3. சூ . 
         ------- 
 
    (ெசா - ள்.) 1 - 4. கயந்தைல மடப்பி  பயம்பிற் பட்ெடன  - ெமல் ய 
தைலைய ைடய இைளய ெபண்யாைன குழியில்அகப்பட்டதாக,  களி  விளிப்ப த்த 
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கம்பைல ெவாீஇ -  களிற் யாைன கூப்பீ  ெசய்த ஆரவாரத்திற்குஅஞ்சி,  ஒய்ெயன 
எ ந்த ெசவ்வாய்க் குழவி  - விைரந்ெத ந்த சிவந்த வாயினதாய அதன் கன் ,  
தா எ  ம கின் ர் ஆங்கண் - தாதாகிய எ விைன ைடயெத க்கைள ைடய 
பைழய ஊராய அவ்விடத் ,  எ ைம நல்ஆன் ெப  ைல மாந் ம் - எ ைமயாய 
நல்ல மாட் னின் ம் ெப கின்ற. ைலப்பாைல உண் ம் இடமாய,  நா  பல 
இறந்த நன்ன ராட் க்கு - பல நா கைளக் கடந்  ெசன்ற நன்ைமைய ைடயாள் 
ெபா ட்  ; 
 
    7. ஆய ம் அணி இழந்  அ ங்கின்  - ஆய ம் ெபா விழந்  வ ந் கின்ற ; 
 
    7 - 13. தா ம் - தா ம்,  இறீஇயர் என் உயிர் என - என்உயிர் ெக வதாக என்  
ெநாந்  கூறி,  த மணல் கிடந்த பாைவ - ெகாணர்ந்  பரப்பிய மண ல் கிடந்த 
மகள  பாைவைய எ த் ,  கண் ம் த ம் நீவி - அதன் கண்ைண ம் 
ெநற்றிைய ம் தடவி,  தட  நிைல ெநாச்சி வாி நிழல் தண் என அைசஇ - வைளந்த 
நிைலயிைன ைடய ெநாச்சியின் வாி வாியாக ள்ள நிழ ல் தட்ப றக் கிடத்தி,  
தாழிக் குவைள வா மலர் சூட்  - தாழிக்கண்ேண ள்ள குவைளயின் வா ய மலைரச் 
சூட் ,  என் அ மகேள - என் அாிய மகேள,  இன் ேதாள் தாராய் என யங்கினள் 
அ ம் - நின  இனிய ேதாைளத் த வாயாக என்  கூறித் த வி அழாநிற்பள். 
 
    ( ) நா  பல இறந்த நன்னராட் க்கு ஆய ம் அபங்கின் ; தா ம்,  இறீஇயர் 
என் உயிர் எனக்கூறி,  பாைவையக் கண் ம் த ம் நீவி,  நிழல் அைசஇ,  மலர் 
சூட் ,  என் அ மகேள இன்ேதாள் தாராய் என யங்கினள் அ ம். 
 
    (வி - ைர.) கற் க்கடன் ண்  கணவ டன் ெசன்றாளாக ன் - 'நன்னராட் ' 
என்றார். ஆய ம் அணியிழந் த ங்கின்  என்றதனால் தாய  நிைலைமேயா  
ஆயத்தின் நிைலைமைய ம் கண்டார் ெசால் னர் என்  ெகாள்க. ஆய ம் தா ம் 
என் ம் உம்ைமகள் எச்சப்ெபா ளன. ஈன்ேறாட்டாராய் என்ப  பாடமாயின்,  தாய் 
பாைவைய ேநாக்கி,  நின்ைன ஈன்றவளாகியஎன் மகைளக் காட் வாயாக என்  
கூறினாெளனக்ெகாள்ளல் ேவண் ம். தண்ெணன யங்கினள் என் இையத்த மாம். 
தைலவி யி ந்  நீர் வாக்கப்ெபறாைமயால்,  தாழிக் குவைளயின் 
மலர்வா வதாயிற் . 
         ------- 
        2. ம மகள். 
         --------- 
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    (ேம - ள்.) 1'தன் ம்அவ ம் அவ ம் சுட் ' என் ஞ் சூத்திரத் (இச்ெசய் ள்) 
'தாய் நிைல ம் ஆயத்  நிைல ம்கண்ேடார் கூறியவா ணர்க' என் ம் 
2'பால்ெக கிளவி நால்வர்க்கு ாித்ேத' என் ஞ்சூத்திரத் ,  'த மணற் கிடந்த 
பாைவெயன்,  அ மகேளெயன யங்கினள் அ ேம''இ  நற்றாய்மணற்பாைவையப் 
ெபண் பாலாகக் கூறித் தழீஇக்ெகாண்ட த ற் பால்ெக  கிளவியாயிற் 'என் ம்,  
கூறினர்,  நச்சினார்கினியர். 
         -------  
        1. ெதால். அகத். 36.   2. ெதால். ெபா ளி. 5. 
 -------  
 
    166. ம தம் 
    [பரத்ைதெயா  னல்ஆ ய தைலமகன் தைலமகளிைடப் க்கு யான் - ஆ ற்றிலன் 
என்  சூ ற்றான் என்ப  ேகட்ட 3பரத்ைததன் பாங்காயினார் ேகட்பச் ெசால் ய .] 
 
        நல்மரங் குழீஇய நைன திர் சா  
        பல்நாள் அாித்த ேகாஒய் உைடப்பின் 
        மயங்குமைழத் வைலயின் ம குடன் பனிக்கும் 
        பழம்பல் ெநல் ன் ேவ ர் வாயில் 
        ந விைர ெதளித்த நாறிணர் மாைலப்          5 
        ெபாறிவாி இனவண்  ஊதல கழி ம் 
        உயர்ப  ெப உம் உ ெக  ெதய்வம் 
        ைனயி ங் க ப்பின் 4நீக த் ேதாள்வயின் 
        அைனேயன் ஆயின் அணங்குக என்ெனன 
        மைனேயாள் ேதற் ம் மகிழ்ந னாயின்          10 
        யார்ெகால் வாழி ேதாழி ெந நல் 
        தார் ண் களிற்றில் தைலப் ைண தழீஇ 
        வ ைவ ஈரணிப் ெபா ந்த நம்ெமா  
        வ  வந்த காவிாிக்          15 
        5ேகா ேதாய் ம ர்நிைற ஆ  ேயாேர. 
                -------  இைடயன் ெந ங்கீரனார். 
 
         --------- 
        3. பரத்ைத தன் பாங்கிக்கு. (பாடம்)   4. நீெவய்ேயாள். 
        5. ேதா  ேதாய். 
         ------- 
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    (ெசா - ள்.) 11. ேதாழி - ,  வாழி - ,  
 
    1 - 4. நல்மரம் குழீஇய -  நல்ல மரங்கள் சூழ்ந்த (கள் விற்கும் இல் ல்உள்ள) ,  பல் 
நாள் அாித்த நைன திர் சா  - பலநா ம்வ க்கப்ெபற்ற கள் நிைறந்த சா ைய,  
ேகாஒய்உைடப்பின் - கக்கும் கலம் உைடத்தி ன்,  மயங்குமைழத் வைலயின் 
ம கு உடன் பனிக்கும் - விரவியமைழத் ளிேபாலத் ெத ெவலாம் ளிக்கும் (ஊரா) , 
பழம் பல் ெநல் ன் ேவ ர் வாயில் - பைழய பல வைகெநற்கைள ம் உைடய 
ேவ ாின் வாயி டத்  ; 
 
    5 - 7. ந விைரெதளித்த நா  இணர் மாைல - ந மண நீர்ெதளிக்கப்ெபற்ற நா ம் 
ெகாத் க்களாலாய மாைலைய,  ெபாறிவாி இனவண்  ஊதல கழி ம்  - 

ள்ளிகைள ம் வாிகைள ைடய கூட்டமாய வண்  அஞ்சிஊதா  ஒழிவதற்கு 
ஏ வான,  உயர் ப  ெப உம்  - உயர்ந்த ப கைளேய ெப ம்,  உ ெக  ெதய்வம்  
- அச்சம் த ம் ெதய்வம் ;8 - 9. ைன இ ம் க ப்பின் நீக த்ேதாள்வயின் - அணிந்த 
காிய கூந்தைல ைடயளாயநின்னால் ஐ றப் ெபற்றா டன்,  அைனேயன் 
ஆயின்அணங்குக என் என - யான் னலா  வந்ேதனாயின் என்ைனவ த் வதாக 
என்  ; 
 
    10. மைனேயாள்ேதற் ம் மகிழ்நன் ஆயின் - தன் மைனவிைய அவள்கணவன் 
சூ ைரத் த் ெதளியைவப்பானாயின்; 
 
    11 -  5. ெந நல்  - ேநற் ,  வ  வந்த காவிாிக் ேகா ேதாய் ம ர்நிைற - 

திதாக வந்த காவிாியின் கைர ச்சியிைனத் ேதாய்ந்  வ ம் மிக்கெவள்ளத்தில்,  
தார் ண் களிற்றில் தைலப் ைணதழீஇ - தாரணிந்த களிற்றிைனப் ேபான்ற 

ைணயின் தைலயிடத்ைதத் த வி யி ந் ,  வ ைவ ஈர் அணிப்ெபா ந்த - 
கூட்டத்திற்குாிய ெபாிய அணியாற்ெபா ற்ற,  நம்ெமா  ஆ ேயார் - நம்ெமா  
கூ ப் னலா ேனார் ; யார்ெகால் - யாேராதான்? 
 
    ( ) ேவ ர் வாயி ல் உயர்ப  ெப ம் உ ெக  ெதய்வம்நீக த்ேதாள் வயின் 
அைனேயனாயின்,  என் அணங்குகஎன மகிழ்நன் மைனேயாைளத் ேதற் மாயின்,  
ெந நல், காவிாி ம ர் நிைற நம்ேமா   - ஆ ேயார்யார்ெகால்? 
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    (வி - ைர.) நன்மரங் குழீஇய என்பதன்பின் கள் விற்கும் இல்என்ப  
வ விக்கப்பட்ட . நைன - கள். ேகாஒய் - கள்விற்கும் கலம். கள் ம் ெநல் ம் 
மிகுதியாக ைடய ேவ ர் என்றப . ந விைர - பனிநீ ம்,  சந்தன த யவற்றின் 
கலைவ மாம். ப  ெப உம் ெதய்வம்உ ெக  ெதய்வம் என இைய ம். க த்தல் - 
ஐ றல். என் -  என்ைன. ேதற் மாயின் எனக் கூட் க. ைண  - மிதக்கும் 
கட்ைடயாலாகிய ெதப்பம்; ேவழக்ேகாைலச் ேசர்த் க் கட் ய மாம். 
 
    தைலப் ைண - ைணயின் ற்பகுதி ; 'ைமந் ம  களிற்றின் தைலப் ைண தழீஇ' 
(266) எனப்பின்ன ம் இவ்வா  வ தல் காண்க. ஈரணி  - நீராட் ற்குாிய அணி மாம். 
ெபா ந்  என்ப பாடமாயின் ெபா ந்  ஆ ேயார் என்க. 1'ேதா ேதாய்'என்ப  
ேபராசிாியர் ெகாண்ட பாடம். 
 
    (ேம - ள்.) 2' ல் தல்மயக்கும்' என் ஞ் சூத்திரத் ,  'இல்ேலார்ெசய்விைன 
இகழ்ச்சிக் கண் ம்' என் ம்பகுதிக்கு இச் ெசய் ைள எ த் க் காட் ,  இ ,  
'இைளேயார்கூற் ' என் ம்,  3'கிழேவான் விைளயாட் டாங்கும்அற்ேற' என் ஞ் 
சூத்திரத் ,  'ேகா  ேதாய்ம ர்நிைற ஆ  ேயாேர' எனப் பரத்ைத பிறர் அலர்கூறிய 
வழிக் காமஞ் சிறந்  லந்தவா  காண்கஎன் ம் கூறினர்,  நச்சினார்கினியர். 
     ------- -  -  
 
    167. பாைல 
    [தைலமகன்ெபா ள்கைடக்கூட் ய ெநஞ்சிற்குச் ெசால் ச்ெசல  அ ங்கிய .] 
 
        வயங்குமணி ெபா த வைகயைம வனப்பின் 
        பசுங்காழ் அல்குல் மாஅ ேயாெளா  
        விைனவனப் ெபய்திய ைன ஞ் ேசக்ைக 
        விண்ெபா  ெந நகர்த் தங்கி இன்ேற 
        இனி டன் கழிந்தன்  மன்ேன நாைளப்          5 
        ெபா ந்தாக் கண்ேணம் லம் வந் தரச் 
        ேசக்குவங் ெகால்ேலா ெநஞ்ேச சாத்ெதறிந்  
        அதர்கூட் ண் ம் அணங்குைடப் பகழிக் 
        ெகா வில் ஆடவர் ப பைக ெவாீஇ 
        ஊெர ந்  உலறிய பீெர  பாழ்          10 
        ங்ைக ேமய்ந்த ெப ங்ைக யாைன 
        ெவாிந்ஓங்கு சி றம் 4உாிஞ ஒல்கி 
        இட் ைக ெந ஞ்சுவர் விட்டம் ழ்ந்ெதன 
        மணிப் றாத் றந்த மரஞ்ேசர் 5மாடத்  
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        எ தணி கட ள் ேபாகலற் ல்ெலன்           15 
        ஒ குப  பறந்த ெம காப் ன்திைணப் 
        6பால்நாய் ன்னிய பைறக்கண் சிற்றில் 
        குயில்காழ் சிைதய மண்  அயில்வாய்க் 
        கூர் கச் சிதைல ேவய்ந்த 
        ேபார்ம  நல் ைறப் ெபாதியி லாேன.          20 
                 -------  க ய ர் உ த்திரங்கண்ணனார். 
        -------  
        (பாடம்) 4. உாிஞ்ச.         5. மாடக் ெக தணி. 
        6. பானாய் ள்ளிபைறகட்சீறில். 
         ------- 
    (ெசா - ள்.) 7.ெநஞ்ேச - ,  
 
    1 - 5. வயங்கு மணிெபா த - பளிங்கு மணியிைன ெயாத்த,  வைகஅைமவனப்பின் - 
கூ பாடைமந்த அழகிைன ைடய,  பசுகாழ் அல்குல் மாஅேயாெளா  - பசிய 
சரத்தாலாயேமகைலைய அணிந்த அல்குைல ைடய மாைம நிறத்தினளாயநம் 
தைலவி டன்,  விண் ெபா  ெந நகர் - வாைனஅளா ம் நீண்ட மாளிைகயில்,  
விைன வனப்  எய்திய ைன  ேசக்ைக தங்கி - அழகிய ேவைலப்பா  அைமந்த 

ைனயப்ெபற்ற க்கைள ைடய பள்ளியின்கண்தங்குதலாேன,  இன்  - இன்ைறயப் 
ேபாழ் ,  இனி  உடன்கழிந்தன்  - ம் இனிதாகக் கழிந்த ; 
 
    7 - 20. சாத்  எறிந் அதர் கூட் ண் ம் - வழிச் ெசல் ம் வாணிகச்சாத்திைனக் 
ெகான்  அவர் ெபா ைளக் ெகாள்ைளெகாண்  உண் ம்,  அணங்கு உைட பகழி - 
வ த்தத்ைதச்ெசய் ம் அம்பிைன ம்,  ெகா வில் - வைளந்தவில்ைல ம் உைடய,  
ஆடவர் ப  பைக ெவாீஇ - மறவர மிக்க பைகைய அஞ்சி,  ஊர் எ ந்  உலறிய - 
கு ேபாகப் ெபற்றைமயின் வளன் அற்ற,  பீர் எ பாழ் - பீர்க்குப் படர்ந்த ெபாிய 
பாழ்இடத்தில்,  ங்ைக ேமய்ந்த ெப ங்ைக யாைன  - ங்ைகயிைனத் தின்ற 
ெபாிய ைகயிைன ைடயயாைனயின்,  ெவாிந் ஓங்கு சி றம்உாிஞ  - கினின் 

யர்ந்  பிடாி உராய்த ன்,  ஒல்கிஇட் ைக ெந ஞ்சுவர் விட்டம் ழ்ந்ெதன  - 
தளர்ந்  ெசங்கல்லாலாய நீண்ட சுவாி ள்ள விட்டமரம் ழந்ததாக,  மணிப் றாத் 

றந்த மரம்ேசார்மாடத்  - மணிப் றா விட்ெடாழிந்த மரம்ேசார்ந்த மாடத்திைன ம்,  
எ  அணி கட ள்ேபாக ன் - எ தப்ெபற்ற அழகிய கட ள் றத்ேத 
ேபாய்விட்டைமயின்,  ல் என்  - ெபா  வற் . ஒ குப  மறந்த - இைடயறா  
நிக ம் ப  மறக்கப்ெபற்ற, ெம  காப் ன் திைண - ெம கப்படாத ல் ய 
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திண்ைணயில்,  பால் நாய் ன்னிய பைறக்கண் சி இல் - ஈன்றணிைம ைடய நாய் 
தங்கிய பறிந்தஇடத்ைத ைடய சிற்றிைல ம்,  அவ்விடத்ேத குயில்காழ் சிைதய மண்  
- இயற்றப்பட்ட ைகம் மரங்கள்சிைத மா  பரவி,  அயில்வாய் கூர் க சிதைலேவய்ந்த 
- ேவ ன் ைனேபான்ற கூாிய கத்திைன ைடய கைறயான் க் ெகாள் த ன், 
ேபார் ம  நல் இைற ெபாதியில் ஆன் - கூைரம ந்தநல்ல இறப்பிைன ைடய 
அம்பலத்தின் கண் ; 
 
    5 - 7. லம்  வந் உ தரப் ெபா ந்தாக் கண்ேணம் - தனிைம வந்தைடயத் யிலாத 
கண்கைள ைடேயமாய்,  நாைள - நாைளப் ேபாழ்தில், ேசக்குவம் ெகால் - தங்கி 
இ ப்ேபேமா (அஃ இயலாதன்ேற.) 
 
    ( ) ெநஞ்ேச! இன் ,  ெந நகர் ேசக்ைகக்கண் மாேயாெளா இனி டன் 
கழிந்தன்  மன்ேன; நாைள, ெபாதியி ன்கண் ெபா ந்தாக் கண்ேணம் லம்  
வந் தரச் ேசக்குவங் ெகால்ேலா? 
 
    மாடத்திைன ம்சிற்றிைல ம் இறப்பிைன  ைடய ெபாதியில் என்க. 
 
    (வி - ைர.) வயங்கு மணி - பளிங்கு,  கண்ணா .1'வயங்க ள் ப்ெபறிந்தைவ ேபால' 
என் ழி வயங்கல் இப்ெபா ட்டாதல் உணர்க. மன் - மிகுதிப்ெபா ட் . ஊர் -  
ஊாி ள்ளார்க்கு ஆகுெபயர். எ ந்  - எ தலால். ைக - ங்ைகைய; ைக - 
ெதாைட ேநாக்கித்திாியா  நின்ற . இட் ைக - ெசங்கல். பால்நாய்  - 
பா ைன ைடய நாய்; ஈன்றணிைம ைடய நாய் என்றப .குயி தல் - இயற் தல். 
 
    (ேம - ள்.) 2'கரணத்தினைமந் 'என் ஞ் சூத்திரத்  'தான் அவட்பிைழத்தநிைலயின் 
கண் ம்' என் ம் பகுதியில்இச்ெசய் ள் ெநஞ்சினாற் பிாியக் க திவ ந்திக் கூறிய  
என்றார்,  நச்சினார்கினியர். 
         -------  
        1. க .         2. ெதால். கற். 5. 
         -------  
 
    168. குறிஞ்சி 
    [இர க்குறி வந்ததைலமகைள இர க்குறி விலக்கி வைர  கடாய .] 
 
        யாமம் ம்ெமா  கழிப்பி ேநாய்மிகப் 
        பனிவார் கண்ேணம் ைவகு ம் இனிேய 
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        ஆன்றல் ேவண் ம் வான்ேதாய் ெவற்ப 
        3பல்லான் குன்றிற் ப நிழற் ேசர்ந்த 
        நல்ஆன் பரப்பிற் கு ர் ஆங்கண்          5 
        ெகாைடக்கடன் ஏன்ற ேகாடா ெநஞ்சின் 
        உதியன் அட் ல் ேபால ஒ ெய ந்  
        அ வி ஆர்க்கும் ெப வைரச் சிலம்பின் 
        ஈன்றணி இ ம்பி  தழீஇக் களி தன் 
        ங்குநைடக் குழவி யில் றங் காப்ப          10 
        ஒ ங்கைள லம்பப் ேபாகிக் க ங்கண் 
        வாள்வாி வயப்  கண் ைழ உரறக் 
        கானவர் ம ந்த கங்குல் 
        மானதர்ச் சி ெநறி வ தல் நீேய. 
                 -------  ேகாட்டம்பலத் த் ஞ்சிய ேசரமான் 
        - -  
        (பாடம்) 3. வல்லாண்குன்றிற். 
         ------- -  -  
    (ெசா - ள்.) 3. வான் ேதாய் ெவற்ப - வாைன அளாவிய மைலைய ைடயதைலவேன! 
 
    1 - 2. யாமம் ம்ெமா கழிப்பி - இராப்ெபா ைத ம் டன் கூ க் கழித் , ேநாய் 
மிக - பின்  இர க்குறியின் ஏதம் அஞ்சித் ன்பம் மிகுதலால்,  பனிவார் கண்ேணம் 
ைவகு ம்  - நீர் ஒ குங் கண்கைள ைடேயமாய் வ ந்தியி க்கின்ேறம் ஆக ன்; 
 
    3 - 14. பல்லான்குன்றில் ப நிழல் ேசர்ந்த - பல்லான் குன் என் ம் மைலயிற் 
ெபா ந் ம் நிழ ன்கட்ெசர்ந்த,  நல் ஆன் பரப்பின் கு ர் ஆங்கண்  - நல்ல 
ஆனிைரயின் பரப்பிைனக் ெகாண்டகு ாிடத்ேத,  ெகாைடக் கடன் ஏன்ற 
ேகாடாெநஞ்சின் - ஈைகயாய கடைன ஏற் க்ெகாண்டேகாட்டமில்லாத 
ெநஞ்சிைன ைடய,  உதியன்அட் ல்ேபால - உதியன் என்பான  அ க்கைள ேபால, 
ஒ  எ ந்  அ வி ஆர்க்கும் ெப வைரச் சிலம்பின் -  ஒ மிக்கு அ விகள் 
ஆரவாாித்  இழி ம் ெபாியவைரயின  பக்க மைலயில்,  களி  ஈன்றணி 
இ பி தழீஇ - களி  ஈன்ற அணிைம ைடய ெபாிய பி யிைனத்த விக்ெகாண் ,  
தன் ங்கு நைடக்குழவி யில் றம்காப்ப - தன  அைசந்த நைடயிைன ைடய 
குழவி உறங்குகின்ற இடத்ைதக் காத்தி க்க,  க ங்கண்வாள் வாி வயப்  - 
த கண்ைம ைடய வாள் ேபான்றவாியிைன ைடய வ ய ,  ஒ ங்கு அைள 

லம்ப ேபாகி -  ஒ ங்கிய ைழ தனித்திடப் றம் ேபாய்,  கல் ைழஉரற - மைலயின் 
குைகயிடத்தில் ழங்க,  கானவர்ம ந்த கங்குல் - ேவட் வ ம் யி ம் நள்ளிரவில், 
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மான் அதர்ச் சி  ெநறி - விலங்குகள் ெசல் ம்வழியாகிய சி ெநறியில்,  நீ வ தல் - நீ 
வ தைல, இனி ஆன்றல் ேவண் ம் - இனி ஒழிதல் ேவண் ம். 
 
    ( ) ெவற்ப! யாமம் ம்ெமா  கழிப்பி,  பனிவார்கண்ேணம் ைவகு ம் ஆக ன்,  
சிலம்பில்,  களி காப்ப,   உரற கானவர் ம ந்த கங்கு ல் சி ெநறிக்கண் நீ 
வ தைல இனி ஆன்றல் ேவண் ம். 
 
    (வி - ைர.) இராப் ெபா ைத ம் டன் கழிக்கும் நாெளல்லாம் அப்ெபா  
இன்பமாயி ம் நீ வ ம் வழியின்ஏதத்ைத நிைனந்  ெபாி ம் ன் கின்ேறாம். 
ஆக ன்,  இனி நீ அவ்வா  வ தைல ஒழிதல் ேவண் ம்என்  கூறி,  இர க்குறி 
விலக்கிவைர கடாயினாெளன்க. ஆன்றல் - அைமதல்: ஒழிதல்.பல்லான் குன்  - ஒ  
மைலயின் ெபயர் ேபா ம்;வல்லான் குன்  என்ப  பாடமாயின் வல்லாண்ைமக்கு 
இடமாகிய குன்  என்க. அட் ல்ேபால - அட் ல் ஒ ெய தல்ேபால. ஒ  ; 
உண்ண வ வாராலாவ . ஈன்றணிஈன்ற அணிைம. ஒ ங்கு அைள -  யின்ற 
இட் ய ைழஎன ம்,  கன் ைழ - ெபாிய மைலயின் குைக என ம்ெகாள்க. களி  
காக்குமா   உரற என்க. இக்க த் 1'இலங்கு ம ப்பி யாைன,  கு ம்ெபாைற 
ம ங்கின் அமர் ைணதழீஇக்,  ெகா வாி இ ம்  காக்கும்' என் ம்ெசய் ளில் 
அைமந்தி த்த ங் காண்க. மானதர்ச்சி ெநறி என்றைமயால் மக்கள் 
இயங்குதற்காகாத இ கிய ெநறி என்ப  ெபற்றாம். 
         -------  
        1. கு ந். 215. 
         ------- -  -  
 
    169. பாைல 
    [தைலமகன், இைடச்சுரத் த் தன் ெநஞ்சிற்குச் ெசால் ய .] 
 
        மரந்தைல காிந்  நிலம்பயம் வாட 
        1அலங்குகதிர் ேவய்ந்த அழல்திகழ் நனந்தைலப் 
        ெதாைலத் ண்ட ெப ங்களிற்  ஒழிஊன் 
        க ெக  மறவர் காழ்க்ேகாத் ெதாழிந்தைத 
        ெஞ ேகால் சி தீ மாட்  ஒ திைரக்          5 
        கடல்விைள அமிழ்தின் கணஞ்சால் உமணர் 
        சுைனெகாள் தீநீர்ச் ேசாற் ைலக் கூட் ஞ் 
        சுரம்பல கடந்த நம்வயிற் படர்ந் நனி 
        பசைல பாய்ந்த ேமனியள் ெந நிைனந்  
        ெசல்கதிர் 2ம கிய லம் ெகாள் மாைல          10 
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        ெமல்விரல் ேசர்த்திய தலள் மல்கிக் 
        கய மிழ் நீாிற் கண்பனி வாரப் 
        ெப ந்ேதாள் 3ெநகிழ்ந்த ெசல்லெலா  
        வ ந் மால் அளியள் தி ந்திைழ தாேன. 
                 -------  ெதாண்  ஆ ர்ச்சாத்தனார். 
         -------  
        (பாடம்)1. அலங்குகதிர்   2. ம ங்கிய. 
        3. ெநகிழ்த்த. 
         ------- -  
    (ெசா - ள்.) ெநஞ்ேச! 
 
    1 - 8. மரம் தைலகாிந்  நிலம் பயம் வாட - மரங்கள் உச்சிகாிய ம் நிலம் வளம் 
குன்ற ம்,  அலங்கு கதிர்ேவய்ந்த அழல் திகழ் நனந்தைல - அைசகின்றஞாயிற்றின் 
கதிர் குழப்ெபற்ற ெவம்ைம விளங்கும்அகன்ற பாைல நிலத்ேத,   ெதாைலத்  
உண்ட ெப ம்களிற்  ஒழி ஊன் - யாற் ெகான் தின்னப்ெபற்ற ெபாிய 
யாைனயின  எஞ்சிக்கிடந்தஊனில்,  க ெக  மறவர் காழ்ேகாத்  ஒழிந்தைத  - 
ஆரவாரம் ெபா ந்திய ஆறைலப்ேபார் ேகா ற்ேகாத் க் (ெகாண்ேடகிய  ேபாக) 
எஞ்சியைத, ஒ திைர கடல்விைள அமிழ்தின் கணம் சால் உமணர் -  ஒ க்கும் அைல 
ெபா ந்திய கட ல் விைள ம்உப்பிைனக் ெகாணரம் கூட்டம் மிக்க உப் வாணிகர்,  
ெஞ ேகால் சி  தீ மாட்  - தீக்கைடேகாலாலாக்கிய சி  தீயில் வதக்கி,  சுைன 
ெகாள்தீ நீர் ேசாற்  உைல கூட் ம்  - சுைனயிற்ெகாண்ட இனிய நீராலாய ேசாற்றின் 
உைலயில் கூட்  ஆக்கும்,  சுரம்பல கடந்த நம் வயின் -  பல சுர ெநறிகைள ம் கடந்  
வந் ள நம்மிடத் , படர்ந்  - தன் உள்ளம் படர்தலால்; 
 
    8 - 14. தி ந்  இைழ  - தி ந்திய அணிகைள ைடய நம் தைலவி,  ெசல்கதிர்ம கிய 

லம் ெகாள் மாைல - மைற ம் கதிர் மங்கியதனிைம ெகாண்ட மாைலயில்,  நனி 
பசைல பாய்ந்தேமனியள் - பசைல மிக ம் பரந்த ேமனியளாகி,  ெந நிைனந்  - நீள 
நிைனந் ,  ெமல் விரல் ேசர்த்திய தலள் - ெமல் ய விரல்கைளச் ேசர்த்த 
ெநற்றியினளாய்,  கயல் உமிழ் நீாில் கண் பனிமல்கி வார - கயல்மீன் உமி ம் 
நீர்ேபாலக் கண்களில் நீர் நிைறந்  ஒ க,  ெப ம் ேதாள்ெநகிழ்ந்த ெசல்லெலா  - 
ெபாிய ேதாள்ெம ந்ததாலாய ன்பத் டன்,  வ ந் ம்  - வ ந் வள்,  அளியள் - 
இரங்கத்தக்காள். 
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    ( ) ெநஞ்ேச! சுரம்பல கடந்த நம்வயின் தன் உள்ளம்படர் த ன்,  தி ந்திைழ,  
மாைலயிேல ெந நிைனந்  பசைல பாய்ந்த ேமனியளாய்,  விரல்ேசர்த்தி தலளாய்,  
கண்பனி வாரச் ெசல்லெலா வ ந் ம்; அளியள். 
 
    (வி - ைர.) காிந்  - காிய எனத் திாிக்க. பயம் - ஏைனவளங்கள். காழ் - இ ப் ச் 
சலாைக. கடல்விைளஅமிழ்  - உப் . கணம் சால் உமணர் என்றைமயின்உமணர் 
கூட்டமாகேவ வ வர் என்ப  ெபற்றாம்.சிைனெகாள் தீ நீர் என்றைமயால் சுரத்தில் 
நீர்இன்ைம ெபறப்ப ம். படர்ந்  - படாதலால். 
     ------- - - -  
 
    170. ெநய்தல் 
    [தைலமகள்,  காமமிக்ககழிபடர்கிளவியாற் ெசாற்ற .] 
 
        கான ங் கழறா  கழி ங் கூறா  
        ேதனிமிர் ந மலர்ப் ன்ைன ம் ெமாழியா  
        1ஒ நின் அல்ல  பிறிதியா ம் இலேன 
        இ ங்கழி மலர்ந்த கண்ேபால் ெநய்தல் 
        கமழிதழ் நாற்றம் அமிழ்ெதன நைசஇத்  5 
        தண்தா  ஊதிய வண் னம் களிசிறந்  
        2பைறஇய 3தள ந் ைறவைன நீேய 
        ெசால்லல் 4ேவண் மால் அலவ பல்கால் 
        ைகைதயம் ப சிைன எவ்வெமா  அசாஅம் 
        கடற்சி  காக்ைக காமர் ெபைடெயா   10 
        ேகாட் மீன் வழங்கும் ேவட்டம  பரப்பின் 
        ெவள்இறாக் கன ம் நள்ெளன் யாமத்  
        நின்  வி மம் கைளந்ேதாள் 
        தன்  வி மம் நீந் ேமா எனேவ. 
         -------  ம ைரக் கள்ளிற் கைடயத்தான் ெவண்ணாகனார். 
         -------  
        (பாடம்) 1. ஒ நீய.   2. பறைவ தள ம் ;பைறஇ தள ம். 
        3. கிள ம்.    4. ேவண் மாரலவ. 
         ------- 
    (ெசா - ள்.) 8. அலவ - நண்ேட! 
 
    4 - 7. இ  கழி மலர்ந்த -  காிய நீேராைடயில் மலர்ந்த,  கண் ேபால்ெநய்தல் கமழ் 
இதழ் நாற்றம் - கண்ைணப்ேபா ம்ெநய்தற் வின் கம ம் இதழ் நாற்றத்திைன, 
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அமிழ்  என நைசஇ - அமிழ்தம் ேபா ம் எனவி ம்பிச் ெசன் ,  தண் தா  ஊதிய – 
குளிர்ந்த தாதிைன உண்ட,  வண்  இனம் களி சிறந்  - வண் ன்கூட்டம் களிப் மிக்கு,  
பைறஇய தள ம் ைறவைன  - பறத்தற்கு இயலா  ேசா ம் ைறைய ைடய 
தைலவ க்கு ; 
 
    1 - 2. கான ம் கழறா   - கடற்கைரச் ேசாைல ம் ெசன்   கூறா ,  கழி ம் 
கூறா  - உப்பங்கழி ம் இயம்பா ,  ேதன் இமிர்ந மலர்ப் ன்ைன ம் ெமாழியா  - 
வண் கள்ஒ க்கும் நறிய மலாிைன ைடய ன்ைன ம்ெமாழியா ; 
 
    3. ஒ  நின் அல்ல பிறி  யா ம்இலன் - நின்ைனேய யன்றி ேவ எத் ைண ம் 
இல்ேலன்; 
 
    9 - 14. ைகைதஅம் ப சிைன - தாைழ மரத்தின் தாழ்ந்த கிைளயில்,  காமர் 
ெபைடெயா  எவ்வெமா  அசாஅம் - வி ப்பம் மிக்கெபைட டன் வ த்த டன் 
தளர்ந்தி க்கும்,  கடல்சி  காக்ைக - சிறிய கடற்காக்ைக,  ேகாட்  மீன்வழங்கும் 
ேவட்டம் ம  பரப்பின் - சுறாமீன்இயங்கும் ேவட்ைடயா தல் நீங்கிய இடத்தி ள்ள, 
ெவள் இறா கன ம் - ெவள்ளிய இறாமீைனப் பற்றி ண்பதாகக் கன  கா ம்,  நள் 
என் யாமத்  - இ ள்ெசறிந்த ந இரவில் வந் ,  பல்கால் நின் உ வி மம் 
கைளந்ேதாள் - பல நா ம் நின  மிக்க யாிைன நீக்கிேயாள்,  தன் உ  வி மம் 
நீந் ேமாஎனேவ - நின் பிாிவால் எய்திய தன  மிக்க யாிைனக் கடக்க வல்லேளா 
என்  ; 
 
    7 - 8. நீேய ெசால்லல்ேவண் ம் - அத் தைலவன்பாற் ெசன்  நீேய கூ தல் 
ேவண் ம். 
 
    ( ) அலவ! ைறவ க்குக் கான ங்கழறா  ; கழி ங் கூறா  ; ன்ைன ம் 
ெமாழியா  ; ஒ  நின்னல்ல  பிறி யா ம் இலன்; நள்ெளன் யாமத்  வந்  பல் 
நா ம்நின்  வி மம் கைளந்ேதாள்,  தன்  வி மம்நீந் ேமா என நீேய 
ெசால்லல் ேவண் ம். 
 
    (வி - ைர.) கானல்,  கழி,  ன்ைன என்பன சான்றாகத் தைலவர்என்ைனக் கலந்  
ெசன்றாராயி ம்,  அைவ ெயல்லாம்தைலவைனப் பிாிந்  எய் ம் வ த்தத்ைத 
உணரவல்லனஅன்ைமயா ம்,  ஒ கால் உணாி ம் ெசன் கூறமாட்டாதன 
ஆகலா ம் நீேய ைறவ க்குச் ெசால்லல்ேவண் ம் எனத் தைலவி அலவைன 
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ேநாக்கிக்கூறினாெளன்க. கண்ேபால் ெநய்தல் என்ற ,  1'ெபா ேளஉவமம் ெசய்தனர் 
ெமாழியி ம்' என்பதனால்அைமந்த . ைறவைன - ைறவ க்கு. காக்ைக 
ெபைடெயா ெவள் இறாக் கன ம் யாமம் என்க. ேகாட்  மீன்வழங்கும் பரப்  
என ம்,  ேவட்டம  பரப்  என ம்இைய ம். நின்  வி மம் கைளந்ேதாள் 
என்றைமயால் நீ அவள  வி மத்ைதக் கைளயாதி த்தல் நன்றி ேகாறலாம் 
என்ப படநின்ற . இனி,  பைறஇய தள ம் என்பதைன ற்றாக்கிக் கானல் த யன 
ேபாலா  வண்  ெசன் கூ தற்கு உாியேத ம்,  அ  ேதைன ண்ட களிப்பால் 
ேசார்ந்  கிடக்கும் ஆத ன் நீேய ெசால்லல்ேவண் ம் என்றாள் என மாம். காமம் 
மிக்ககழிபடர் கிளவியாவ  தைலவைனப் பிாிந்  வ ந் ம்தைலவி,  தன  ேவட்ைக 
மிகுதியால்,  ேகளாதனவற்ைறக் ேகட்பனவாக விளித் ,  தைலவனிடத் ச் ெசன்  
என் ன்பத்ைத ெமாழியீேரா என்  கூ தலாம். நீந் ேமாஎன்றதனால் வி மம் கடல் 
என்  குறித்தவாறாம். 
 
    (உ - ைற.) தாதிைன உண்ட வண் னம் களிசிறந்  பறக்கமாட்டா தள ம் 

ைறவன் என்ற ,  தான் ெபற்ற ேவ இன்பத்தில் மயங்கித் தைலவிைய 
மறந்தி க்கும்தைலவன் என்றவா . 
 
    காக்ைக ெபைடெயா யாமத்  இறாக் கன ம் என்ற ,  தைலவி தைலவ டன் 
கூ யி ந்  ன்  ெபற்ற இன்பத்ைத நிைனந்  வ ந் கின்றாள் என்றவா . 
 
    (ேம - ள்.) 2'ேநா மின்ப ம்' என் ஞ் சூத்திரத்  இச் ெசய் ள்,  'ெசால்லாமரபின 
ெசால் வனவாக அ ைக பற்றிக் கூறிய ,  இைவஉயர் திைண மாயின' என்றார். 
நச்சினார்கினியர். 
 
    3'இன்பத்ைதெவ த்தல்' என் ஞ் சூத்திரத்  'நின்  வி மங்கைளந்ேதாள்,  
தன்  வி மம் நீந் ேமா எனேவ'என்ப  ன்பத் ப் லம்பல் என் ம் 
ெமய்ப்பா ஆகுெமன் ம்,  4' ட் வயிற் கழறல்' என் ஞ் சூத்திரத் ,  
'கான ங்கழறா ....நீேய,  ெசால்லல் ேவண் மால் அலவ'என்ப ,  னி 
வின்ைம என் ம் ெமய்ப் பா ஆகுெமன் ம் கூறினர்,  ேபரா. 
         -------  
        1. ெதால். உவம. 9. 2. ெதால். ெபா ளி. 2. 
        3. ெதால். ெமய்ப்.22. 4. ெதால். ெமய்ப் 23. 
         -------  
 
    171. பாைல 
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    [தைலமகன் பிாிவின்கண் ேவ பட்ட தைலமகைளத் ேதாழி வற் றீஇய .] 
 
        த ம் ண்பசப்  இவ ம் ேதா ம் 
        அகன்மைல இ ம்பின் ஆய்ந் ெகாண் ட த்த 
        பைணெயழில் அழிய வா ம் நா ம் 
        நிைனவல் மாதவர் பண்ெபன்  ஓவா  
        இைனயல் வாழி ேதாழி ணர்வர்          5 
        இலங்குேகால் ஆய்ெதா  ெநகிழப் ெபா ள் ாிந்  
        அலந்தைல ெஞைமயத்  அதரைடந் தி ந்த 
        மால்வைரச் சீ ர் ம ள்பன் மாக்கள் 
        ேகாள்வல் ஏற்ைற ஓைச ஓர்மார் 
        தி த்திக் ெகாண்ட அம்பினர் ேநான்சிைல          10 
        எ த்தத்  இாீஇ இடந்ெதா ம் படர்த ன் 
        கீழ்ப்ப  தாரம் உண்ணா ேமற்சிைனப் 
        பழம்ேபால் ேசற்ற தீம் ழல் உணீஇய 
        க ங்ேகாட்  இ ப்ைப ஊ ம் 
        ெப ங்ைக எண்கின் சுரனிறந் ேதாேர.          15 
                 -------  கல்லாடனார். 
         -------  
    (ெசா - ள்.) 5. ேதாழி - ,  வாழி - ,  
 
    6. ெபா ள் ாிந் ெபா ள் ஈட் வரவி ம்பி,  இலங்கு ேகால் ஆய்ெதா ெநகிழ - 
விளங்கும் திரட்சி ெபா ந்திய அழகியநின் ெதா  கழன்  விழ ; 
 
    7 - 15. அலந் தைலெஞைமயத்  அதர் அைடந்தி ந்த - வா யஉச்சியிைன ைடய 
ெஞைம மரங்கைள ைடய வழிையச்சார்ந்தி ந்த,  மால்வைரச் சீ ர் – ெபாிய 
மைலய வாரத்தி ள்ள சிறிய ஊாில்,  ம ள் பல்மாக்கள் - ம ண்ட மக்களாய பலர்,  
ேகாள்வல் ஏற்ைறஓைச ஓர் மார் - ெகால் தல் வல்ல கர ◌ிஏற்றின்ஒ யிைன 
உணர்வாராய்,  தி த்திக் ெகாண்டஅம்பினர் - ெசப்பம் ெசய் ெகாண்ட அம்பினராய், 
ேநான்சிைல எ த்தத்  இாீஇ - வ ய வில்ைலத்ேதாளிற் ெகாண் ,  இடம்ேதா ம் 
படர்த ன்  - இடெமலாம் பரவி த ன்,  கீழப்ப  தாரம உண்ணா  - தைரயிற் 
கிடக்கும் உணவிைன உண்ணாவாய்,  ேமல்சிைன பழம்ேபால் ேசற்ற தீம் ழல் 
உணீஇய  - ேம டத்ேத கிைளகளி ள்ள பழங்கைளப் ேபாலஇனிக்கும் 
சாற்றிைன ைடய இனிய ைளைய ைடய க்கைள உண்ண,  க ம்ேகாட்  
இ ப்ைப ஊ ம் – காிய ெகாம்பிைன ைடய இ ப்ைப மரத்தின் ேமல் ஏ ம்,  ெப ம் 
ைக எண்கின் சுரம் இறந்ேதார் - ெபாிய ைகயிைன ைடய கர கைள ைடய 
சுரெநறிையக் கடந்  ெசன்றார். 
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    5. ணர்வர்  - விைரவில் வ வர் ஆதலால்; 
 
    1 - 5. த ம் ண்பசப்  இவ ம் - ெநற்றி ம் ண்ணியபசைலபரக்கப்ெப ம்,  
ேதா ம் அகல் மைல இ ம்பின்ஆய்ந்  ெகாண்  அ த்த பைண எழில் அழிய வா ம்  
- ேதா ம் அகன்ற மைலயி ள்ள காட் ல்ஆராய்ந் ெகாண்  அ த்த ங்கில் 

ண்ைட ெயாத்தஅழகு ஒழிய வாட்ட ம்,  நா ம் நிைனவல் அவர் பண் என்  - 
நாேடா ம் அவர் அ ட்பண்பிைன யான்நிைனேவன் என்  கூறி,  ஓவா  இைனயல் 
- ஒழியா வ ந்தாேதெகாள். 
 
    ( ) ேதாழி! வாழி! ெபா ள் ாிந் ,  ெதா  ெநகிழச்சுரன் இறந்ேதார் ணர்வர்; 
ஆத ன்,  த ம் பசப் இவ ம்,  ேதா ம் வா ம்,  நா ம் நிைனவல் எனஇைனயல். 
 
    மாக்கள்ஓைசேயார்மார் சிைல இாீ இப் படர்த ன்,  எண்குகீழ்ப் ப தாரம் உண்ணா,  

ழல் உணீ இயஇ ப்ைப ம் சுரம் என்க. 
 
    (வி - ைர.) நிைனவல் மா  : மா ,  அைச. அைலந்தைல : விகாரம்  - ெஞைமயத்  : 
அத் ,  சாாிைய. ம ள் - கர யின் ஓைசைய த ல் இன்னெதன்றறியா  ம ண்ட 
என்க. தாரம்  - பண்டம் (உண ப் ெபா ள்.) ழல்,  ஆகு ெபயர். க ம்மரத்தின் 
ேகாட் ல் இயங்க வல்லதாதல்அறியற்பாற் . 
     ------- -  -  
 
    172. குறிஞ்சி 
    [ேதாழி தைலமகைள இடத் உய்த் வந்  தைலமகைன வைர  கடாய .] 
 
        வாரணம் உர ம் நீர்திகழ் சிலம்பில் 
        பிரசெமா  விைரஇய வயங்குெவள் அ வி 
        இன்னிைச இமிழியங் க ப்ப இம்ெமனக் 
        கல் ைக விடரகஞ் சிலம்ப ங் 
        காம் தைல மணந்த ஓங்குமைலச் சாரல்          5 
        இ ம் வ த் தன்ன க ங்ைகக் கானவன் 
        விாிமலர் மராஅம் ெபா ந்தி ேகால்ெதாிந்  
        1வாி தல் யாைன அ நிறத் த த்தி 
        இகல  ன்பின் ெவண்ேகா  ெகாண் தன் 
        2 ல்ேவய் குரம்ைப லர ஊன்றி          10 
        ன்றில் நீ ய 3 ழ றழ் பலவின் 
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        பிழிமகிழ் உவைகயன் கிைளெயா  க சிறந்  
        சாந்த ெஞகிழியின் ஊன் க்கு அய ங் 
        குன்ற நாடன் அன்பிைல யாகுதல் 
        அறிேயன் யானஃ  அறிந்தெனன் ஆயின்          15 
        அணியிைழ உண்கண் ஆயிதழ்க் கு மகள் 
        மணிஏர் மாண்நலம் சிைதயப் 
        ெபான்ேநர் பசைல பாவின்  மன்ேற. 
                 -------  ம ைரப் பாலாசிாியர் நப்பாலனார். 
         -------  
        (பாடம்) 1. அணி தல்.   2. தற்ேபார் குரம்ைப. 
        3. ழ  தற்பல . 
         -------  
 
    (ெசா - ள்.) 1 - 5. வாரணம் உர ம் நீர்திகழ் சிலம்பில் - யாைன ழங்கும் தன்ைம 
வாய்ந்த பக்க மைலயில், பிரசெமா  விைர இய வயங்கு ெவள் அ வி – ேத டன் 
கலந்  வ ம்விளக்க ற்ற ெவள்ளிய அ வி,  இன்இைசஇமிழ் இயம் க ப்ப - 
இன்ெனா டன் ழங்கும்மத்தளத்ைத ெயாப்ப,  இம் என கல் ைக விடர் அகம் 
சிலம்ப ம் - இம்ெம ம் ஒ டன் மைலயின்குைகக ம் பிளப்பிடங்க ம் ஒ க்க 
வி ம்,  காம் தைலமணந்த ஓங்கு மைலச் சாரல் - ங்கில்ெந ங்கிய உயர்ந்த 
மைலச்சார ல் உள்ள ; 
 
    5 - 14. இ ம் வ த்தன்ன க ங்ைகக் கானவன் - இ ம்பிைனவார்த் ச் ெசய்தாற் 
ேபான்றவ ய ைகயிைன ைடயேவட் வன்,  விாி மலர் மராஅம் ெபா ந்தி  - விாிந்த 
மலாிைன ைடய ெவண்கடம்பிைனச் சார்ந் நின் ,  ேகால் ெதாிந்  - அம்பிைன 
ஆய்ந் ெகாண் வாி தல் யாைன அ  நிறத்  அ த்தி - வாிெபா ந்திய 
ெநற்றிைன ைடய களிற்றின் அாியமார்பிற் ெச த்தி,  இகல் அ  ன்பின் 
ெவண்ேகா  ெகாண்  - பைகயிைனக் ெகால் ம் வ யிைன ைடயஅதன் ெவள்ளிய 
ெகாம்பிைனக் ெகாண் வந் ,  தன் ல்ேவய் குரம்ைப லர ஊன்றி - தன  ஊகம் 

ல்லால்ேவய்ந்த கு ைசயில் லால் நாற்றம் ச ஊன் தல்ெசய் ,  ன்றில் நீ ய 
ழ  உறழ் பலவின் பிழிமகிழ் உவைகயன் - அக் கு ைச ன்றி ல் உயர்ந்த ழ  

ேபா ம் பலாக் கனியினின்  பிழந்ெத த்தம விைன உண்ட களிப்பினனாகி,  
கிைளெயா  க சிறந்  - சுற்றத் டன் ஆரவாரம்மிக்கு,  சாந்தெஞகிழியின் 
உன் க்கு அய ம் -  சந்தனவிறகாலாயதீயில் ஊ டன் கூ ய ேசாற்ைற 
அட் ண் ம் இடமாகிய, குன்றநாட - குன்றம் ெபா ந்திய நாட்ைட ைடய 
தைலவேன! 
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    14 - 18. நீ அன்பிைலஆகுதல் அறிேயன் யான் - நீ அன்பிலாய் ஆதைல யான் ன்  
அறிந்திேலன்,  அஃ  அறிந்தெனன் ஆயின் - அதைன யான் அறிந் ேளனாயின்,  
அணிஇைழ ஆய் இதழ் உண்கண் கு மகள் - அழகியஅணிகலைன ம் அழகிய 
இதழிைன ைடய ைம ண்டகண்கைள ம் உைடய இைளயளாய என் தைலவியின்,  
மணிஏர் மாண் நலம் சிைதய - நீலமணி ேபா ம் சிறந்தஅழகுெகட,  ெபான் ேநர் 
பசைல பாஇன்  மன் - ெபான்ைனஒத்த பசைல ெபாி ம் பரத்தல் இல்ைலயாகும். 
 
    ( ) குன்ற நாட! நீ அன்பிைல யாகுதல் அறிேயன் : அஃ அறிந்தெனன் ஆயின் 
கு மகள் மாணலம் சிைதய பசைலமன்பா இன் . அ வி இம்ெமன ம் சார ல் 
கானவன் யாைனக்ேகா  ெகாண்  குரம்ைப ஊன்றிச்சாந்த ெஞகிழியின் ஊன் க்கு 
அய ம் குன்றம்என்க. 
 
    (வி - ைர.) நீர் - சுைன நீ மாம். ைகயாகிய வியர்என்ற மாம். அ வி ம் 
மைலச்சாரல் என ம், காம்  தைலமணந்த மைலச் சாரல் என ம் தனித்தனிகூட் க. 
யாைனையக் ெகான்  அதன் ேகா  ெகாள் ம்வ ய ைக ெயன்ப  ேதான்ற இ ம்  
வ த்தன்ன க ங்ைகஎனப்பட்ட . மராஅம் ெபா ந் தல்,  யாைன தன் 
இ ப்ைபயறிந்  இாியாதவா  ப ங்கி நிற்றல்.இர க்குறியின் ஏதம் அஞ்சித் தைலவி 
வ ந் தைல ம்,  ஊாில் அலர் எ தைல ம் க திவிைரந்  வைரந்  ெகாள்ளா  
களெவா க்கத்திேலேய தாழ்ந்தி த்தல்பற்றித் தைலவைன 'அன்பிைல'என் ம்,  நீ 
இவ்வா  ஒ குதி என்பதைன ன்னர்அறிந்தி ப்ேபனாயின்,  யான் 
கூட்டத்திற்குஉடன்பட் ேர னாக ன்,  வைர  நீட் த்தல் காரணமாகத் தைலவி 
நலன் சிைதயப் பசைல படர்தல் இல்ைலயாகும் என் ம் ேதாழி கூறினாள் என்க. 
 
    (உ - ைற.) பிரசெமா  விைரஇய அ வி விடரகம் சிலம்ப ம்என்ற ,  
தைலவி டன் கூ ய தைலவன  களெவா க்கம்ஊெரங்கும் அல ண்டாக 
நிகழ்கின்ற  என்றவா .யாைன ெவண்ேகா  ெகாண்  கானவன் குரம்ைப 

லரஊன்றி உவைகயன் க சிறந்  சாந்த ெஞகிழியின்ஊன் க் கய ம் என்ற ,  
தைலவன் அாியளாய தைலவிைய எளியள் என மதித் க் களெவா க்கமாகிய 
இன்பத்திேல த க்கியி த்தல் என்றவா . 
     ------- -  -  
 
    173. பாைல 
    [தைலமகன் பிாிவின்கண் ேவ பட்ட தைலமகைளத் ேதாழி வற் த்திய .] 
 
        அறந்தைலப் பிாியா  ஒ க ஞ் சிறந்த 
        ேகளிர் ேக பல ஊன்ற ம் நா ம் 
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        வ ந்தா உள்ளெமா  இ ந்ேதார்க்கு இல்ெலனச் 
        ெசய்விைன ாிந்த ெநஞ்சினர் ந தல் 
        ைமயீர் ஓதி அ ம்படர் உழத்தல்          5 
        சில்நாள் தாங்கல் ேவண் ம் என் நின் 
        நல்மாண் எல்வைள தி த்தின ராயின் 
        வ வர் வாழி ேதாழி பல ாி 
        வார்கயிற் ெறா ைக ேநான்சுவல் ெகாளீஇப் 
        பக ைற ஏற்றத்  உமண்விளி ெவாீஇ          10 
        உைழமான் அம்பிைண இனனிாிந் ேதாடக் 
        கா கவின் அழிய உைரஇக் ேகாைட 
        நின் தின விளிந்த அம்பைண ெந ேவய்க் 
        கண்விடத் ெதறிக்கும் மண்ணா த்தம் 
        கழங்குறழ் ேதான்றல பழங்குழித் தாஅம்          15 
        இன்களி நறவின் இயல்ேதர் நன்னன் 
        விண்ெபா  ெந வைரக் கவாஅன் 
        ெபான்ப  ம ங்கின் மைலஇறந் ேதாேர. 
                 -------  1 ள்ளி ர்ப் தியார். 
        -------  
        (பாடம்) 1. ன்னி ர் வ தியார். 
         -------  
    (ெசா - ள்.) 8,  ேதாழி - ,  வாழி - ,  
 
    1 - 4. அறம்தைலப்பிாியா  ஒ க ம் - அறெநறியினின் ம்நீங்கா  இல்வாழ்க்ைக 
நடத்த ம்,  சிறந்தேகளிர் ேக  பல ஊன்ற ம் - சிறப் ற்றசுற்றத்தார  பலவைகயான 

ன்பங்கைள ம் தாங்க ம், நா ம் வ ந்தா உள்ளெமா  இ ந்ேதார்க்கு இல் என  - 
எஞ்ஞான் ம் ( யற்சியால்) ெமய் வ ந்தாைமக்குஏ வாய (ஊக்கமில்லாத) 
உள்ளெமா  இ ந்ேதார்க்கும் இல்ைலயாகும் என் ,  ெசய்விைன ாிந்த ெநஞ்சினர் - 
ெபா ள் ஈட் ம் விைனையவி ம்பிய ெநஞ்சினராய நந் தைலவர்; 
 
    8 - 18. பல ாி வார்கயிற்  ஒ ைக - பல ாிகளாலாய நீண்ட கயிற்றாற்பிணித்த 
வண் யிைன,  பக  ேநான் சுவல் ெகாளீஇ  - பக களின் வ ய பிடாியில் ட் ,  

ைற ஏற்றத்   - ஏற்றமான ைறகளில் ஓட் மிடத் ,  உமண் விளிெவாீஇ - உப்  
வாணிகர் அவற்ைற உரப் ம் ஓைசையக்ேகட்  அஞ்சி,  உைழமான் அம்பிைண 
இனன் இாிந்  ஓட -  ஆண்மா ம் ெபண்மா ம் ஆகிய இனங்கள் ெகட் ஓட ம்,  
கா  கவின் அழிய - கா கள் அழகு ெகட ம், ேகாைட உைரஇ - ேகாைட பரவி,  
நின்  தின விளிந்தஅம் பைண ெந ேவய் - நிைலெபற்  நீாிைனஉறிஞ்சுதலால் 
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வற்றிய அழகிய ெபாிய ெந ய ங்கி ன்,  கண்விடத் ெதறிக்கும் மண்ணா த்தம்  - 
க க்கள் பிளக்கத்ெதறித்  வி ம் க வப் ெபறாத த் க்கள்,  கழங்கு உறழ் 
ேதான்றல. - கழங்கிைன ெயாத்த ேதாற்றம் உைடயனவாகி,  பழங்குழி தாஅம் - 
(அங்குள்ளார் கழங்கா ய) பைழய குழியிேல வி ம் (இடமாகிய),  இன்களி நறவின் 
இயல்ேதர் நன்னன் – இனிய களிப்ைபத்த ம் கள்ளிைன ம் இயற்றப்பட்ட 
ேதாிைன ைடய நன்னன ,  விண்ெபா  ெந வைரக்கவான் - வாைன அளாவிய 
நீண்ட ங்கிைல ைடய பக்கமைலயிைன ம்,  ெபான்ப  ம ங்கின் மைல 
இறந்ேதார் -  ெபான் ெபா ந்திய இடங்கைள ைடய மைலயிைனக்கடந்  
ெசன்ேறாராய நம் தைலவர்; 
 
    4 - 8. ந தல் ைம ஈர்ஓதி - நறிய ெநற்றிைய ம் காிய ெபாிய கூந்தைல ம் 
உைடயாேள,  அ ம்படர் உழத்தல் - அாிய ன்பத்தால்வ ந் தைல,  சில்நாள் 
தாங்கல் ேவண் ம் என்   - சிலகாலம் ெபா த் க் ேகாடல் ேவண் ம் என்  கூறி, 
நின் நல் மாண் எல்வைள தி த்தினராயின் - நின நல்ல மாண் ற்ற ஒளி ெபா ந்திய 
வைளயிைனத்தி த்தித் தைலயளி ெசய்தனராதலால்,  வ வர்  - விைரவில் வந் வர். 
 
    ( ) ேதாழி! வாழி! ெசய்விைன ாிந்த ெநஞ்சினராய், மைலயிறந்ேதாராகிய நம் 
தைலவர்,  அ ம்படர்உழத்தல் சின்னாள் தாங்கல் ேவண் ம் என்  நின்எல்வைள 
தி த்தினராத ன்,  (விைரவில்) வ வர். 
 
    (வி - ைர.) ந தல்,  ஓதி என்பவற்றிற்கு,  தைல நீ த ம்ஓதிையக் ேகா த ம் 
ெசய்தனர் எனக் குறிப்பிற்ெபா ள் ெகாள்ள மாம்; 1'வ ன்பின்' என்ற 
பாைலக்க யில்,  'தாழ் க ப் அணிகுவர் காதலர் 'ஒள்ளிைழ தி த் வர் காதலர், 
ஒண் தல் நீ வர் காதலர்' என வ தல் காண்க.தி த்தினராயின் - தி த்தினராத ன் 
என்க. சின்னாள் தாங்கல் ேவண் ெமன்  கூறி இங்ஙனம்தைலயளி ெசய்  
அகன்றாராத ன்,  அவர் நின்ைனநிைனந்  விைரவில் வாரா தி ப்பாரல்லர்,  
நீவ ந்தாேதெகாள் என் ,  தைலவிையத் ேதாழிவற் த்தினாள் என்க. உமண் - 
உமணர்; ஆகுெபயர். ேகாைடதின என்ப ,  2'உண்டற்குாியவல்லாப்ெபா ைள,  

ண்டனேபாலக் கூற  மரேய'என் ஞ் சூத்திரத் ,  உம்ைமயால் அைமக்கப்ெப ம். 
த்தம் தாஅம் கவான் என இைய ம். கழங்கு உறழ்ேதான்றல என்ற  த்தின் ப ைம 

குறித்தப . 
         -------  
        1. பாைலச் . 4. 2. ெதால். ெபா ளி.19. 
         -------  
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    174. ல்ைல 
    [பாசைறக்கண் தைலமகன்தன்ெனஞ்சிற்குச் ெசால் ய .] 
 
        இ ெப  ேவந்தர் மா ெகாள் வியன்களத்  
        ஒ பைட ெகாண்  வ பைட ெபயர்க்குஞ் 
        ெசல்வம் உைடேயார்க்கு நின்றன்  விறெலனப் 
        க்ேகாள் ஏய தண் ைம விலக்கிச் 
        ெசல்ேவம் ஆதல் அறியாள் ல்ைல          5 
        ேநர்கால் ெகா  குைழப்பநீர் ெசாாிந்  
        காைல வானத் க் க ங்குரற் ெகாண்  
        ழங்குெதா ங் 1ைகயற்  ஒ ங்கிநப் லந்  
        பழங்கண் ெகாண்ட பசைல ேமனியள் 
        யாங்கா குவள்ெகால் தாேன ேவங்ைக          10 
        2ஊ  ந  க ப்பக் ேகழ்ெகாள 
        ஆகத் த ம்பிய மாச  சுணங்கினள் 
        நன்மணல் விய ைட நடந்த 
        சில்ெமல் ஒ க்கின் மாஅ ேயாேள. 
                -------  ம ைர அளக்கர் ஞாழலார் மகனார் மள்ளனார். 
         ------- -  
        (பாடம்) 1.ைகயற்றிரங்கி. 2. ஊ  கிளர் . 
         ------- -  -  
 
    (ெசா - ள்.) 1 - 5. இ  ெப  ேவந்தர் மா  ெகாள் வியன்களத்   - ேபரரசர் இ வர் 
மா பா  ெகாண்  ெபா ம் ெபாியேபார்க்களத்ேத,  ஒ  பைட ெகாண்  
வ பைடெபயர்க்கும் - தம  ஒப்பற்றபைடக்கலத்ைதக்ெகாண்  எதிர் வ ம் 
பைடகைளப்பிறக்கிடச் ெசய் ம்,  ெசல்வம் உைடேயார்க்குவிறல் நின்றன்  என - 
ெவற்றியாகிய ெசல்வம்உைடேயார்க்கு இப்ெப ைம நிைலெபற்ற  என்  கூறி, 

க்ேகாள் ஏய தண் ைம விலக்கி - தண் ைம ழக்குடன் ெபா ந்த அரசன் 
அளிக்கும் க்ேகாளிைன ம் ஏலா  தவிர்த் ,  ெசல்ேவம் ஆதல்அறியாள் - நாம் 
தன்பால் விைரந்  ெசல் தைலஅறியாளாய்; 
 
    10 - 14. ேவங்ைக ஊழ் உ ந  க ப்பக் ேகழ் ெகாள - ேவங்ைகயின்மலர்த ற்ற 
நறிய மலைர ஒப்ப நன்னிறம் ெகாள்ள, ஆகத்  அ ம்பிய மாசு அ  சுணங்கினள் - 
ேமனியிற்ேறான்றிய குற்றமற்ற ேதமைல ைடயளாய்,  நல் மணல்விய ைட நடந்த - 
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நல்ல மணைல ைடய அகன்ற விடத்ேத நடந்த சில்ெமல் ஒ க்கின் மாஅேயாள் - 
சிலவாயெமல் ய நைடயிைன ைடய மாைம நிறத்திைன ைடய நம்தைலவி ; 
 
    5 - 10. ேநர் கால் ல்ைல ெகா  குைழப்ப - நிரம்பிய கால்களிற்படர்ந்த திய 

ல்ைலக்ெகா  தளிர்க்க,  காைலவானத் க் க ங்குரல் ெகாண்  – கீழ்த்திைசயில் 
வானத்ெத ந்த க ய குரைல ைடய ேமகம்,  நீர்ெசாாிந்  ழங்குெதா ம் - நீைரப் 
ெபய்  ழங்குந்ேதா ம்,  நப் லந்  ைகயற்  ஒ ங்கி - நம்ைமெவ த் ச் ெசயலற்  
ஒ ங்கி,  பழங்கண் ெகாண்ட பசைலேமனியள் - ன்பிைன எய்திய பசைல 
பாய்ந்தேமனியளாய்,  யாங்கு ஆகுவள் கால் - எந்நிைலயிைனஅைடவாேளா? 
 
    ( ) ெநஞ்ேச! நாம் க்ேகாள் ஏய தண் ைம விலக்கிச்ெசல்ேவ மாதைல 
அறியாளாய மாேயாள்,  ெகாண்  நீர்ெசாாிந்  ழங்கு ெதா ம் ைகயற்  
ஒ ங்கிநம்ைமப் லந்  பசைல ேமனியளாகி யாங்காகுவள் ெகால்ேலா! 
 
    (வி - ைர.) வ பைட ெபயர்க்கும் ெசல்வம் என்றைமயால் ெசல்வெமன்ப  
ெவற்றிைய உணர்த்திற் . விறல்  - ேமன்ைம. மாற்றாைர ெவன்ற ெவற்றி ரர்க்கு 
அரசன் ெபாற்  அளித் ச் சிறப் ச் ெசய்வன்;அப் விைனப் ெப தல் க்ேகாளாகும். 
தண் ைம ஏய க்ேகாள் என மா க. பைகைய ெவன்  அரசன் அளிக்கும் 
சிறப்பிைனப் ெப தற்கும் தாழ்த்  நில்லா  நாம் ெசல்ேவமாயி ம் குறித்த ப வம் 
வந்தைமயின் தைலவி எங்ஙனம் ஆகுவேளா என் தைலவன் தன் ெநஞ்சிற்குச் 
ெசால் ச் ெசல வி ப் கின்றான் என்க. காைல வானம் - ஞாயி ேதான் ம் 
கீழ்த்திைச வானம் என்க. தான் அவைளப்பிாி ம் ஞான்  மணற்பரப்பிேல அவள் 
கு கஅ யிட்  நடந்த ெமன்னைட அவன் ெநஞ்சம் விட்டகன்றில தாக ன்,  
'நன்மணல் விய ைடநடந்த,  சின்ெமல் ெலா க்கின் மாஅேயாள்'என்றான். 
 
    (ேம - ள்.) 1'ஏவன்மரபின்' என் ஞ் சூத்திரத்  இச் ெசய் ள்மீள்வான் தன் 
ெநஞ்சிற்கு உைரத்த  என் ம், இத ள் க்ேகாேளய தண் ைம விலக்கிச் 
ெசல்ேவம்என்ற ன்,  அரசனாற் சிறப் ப் ெபற்ற  - தைலவனாயிற்  என் ம்,  
2'ஒன்றாத்தமாி ம்' என் ஞ் சூத்திரத் ,  ஆகித் ேதான் ம்பாங்ேகார் பாங்கி ம் 
என் ந் ைறக்கு,  தமக்கு ஆக்கம் சிறந்த நட் ைடேயாராகித் ேதான் ம் 
நட் ைடேயார்க்கு உற் ழி தவச் ேசறற்கண் ம் என்  ெபா ள் கூறி,  இச் ெசய் ள் 
அதற்குஉதாரணமாகும் என் ம் கூறினர்,  நச்சினார்கினியர். 
         -------  
        1. ெதால். அகத். 24. 2. ெதால். அகத் 41. 
         ------- -  -  
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    175. பாைல 
    [பிாிவின்கண்வற் க்குந் ேதாழிக்குத் தைலமகள் ெசால் ய .பிாிவின்கண் 
ேவ பட்ட தைலமகள் ேதாழிக்குச்ெசாற்ற  உமாம்.] 
 
        ங்குவிளிம்  உாீஇய விைசயைம ேநான்சிைல 
        வாங்குெதாைட பிைழயா வன்கண் ஆடவர் 
        வி ெதா ம் விளிக்கும் ெவவ்வாய் வாளி 
        ஆ ெசல் வம்பலர் உயிர்ெசலப் ெபயர்ப்பின் 
        பா கிைள பயிர்ந்  ப ைட கவ ம்          5 
        ெவஞ்சுரம் இறந்த காதலர் ெநஞ்சுணர 
        அாிய வஞ்சினஞ் ெசால் ம் பன்மாண் 
        ெதாிவைள ன்ைக பற்றி ம் விைன த்  
        வ ம் என்றனர் அன்ேற ேதாழி 
        கால்இயல் ெந ந்ேதர்க் ைகவண் ெசழியன்          10 
        ஆலங் கானத்  அமர்கடந் யர்த்த 
        ேவ ம் பல்ஊழ் மின்னி ரெசன 
        மாயி  விசும்பில் க யி  பயிற்றி 
        ேநர்கதிர் 1நிைரத்த ேநமியஞ் ெசல்வன் 
        ேபாரடங்கு அகலம் ெபா ந்திய தார்ேபால்          15 
        தி வில் ேதஎத் க் குைலஇ உ ெக  
        மண்பயம் ப்பப் பாஅய்த் 
        தண்ெபயல் எழி  தாழ்ந்த ேபாழ்ேத. 
                 -------  ஆலம்ேபாி சாத்தனார். 
         -------  
        (பாடம்) 1. நிைரந்த. 
         ------- -  -  
 
    (ெசா - ள்.) 9. ேதாழி - ,  
 
    1 - 8. ங்கு விளிம் உாீஇய - தம  த த்த ேதாளின் விளிம்பிைன உரசிய, விைச 
அைம ேநான் சிைல - ேவகம் அைமந்த வ யவில் ல் ைவத் ,  வாங்கு ெதாைட 
பிைழயா வன்கண்ஆடவர் - இ த்  வி ம் அம்  குறி தப் தல் இல்லாதத  
கண்ைமைய ைடய மறவர்,  வி ெதா ம் விளிக்கும்ெவவ்வாய் வாளி - எய் ந்ேதா ம் 
ஒ த் ச்ெசல் ம் ெகா ய வாயிைன ைடய அம் ,  ஆ  ெசல்வம்பலர் உயிர் ெசலப் 
ெபயர்ப்பின்  - வழிச்ெசல் ம் தியர  உயிர்ெகடப்ேபாக்குதலால்,  பா  கிைள 
பயிர்ந்  ப ைட கவ ம்  - ப ந்  தன் கிைளயிைன அைழத்  மிக்க லாைல 
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உண் ம்,  ெவம் சுரம் இறந்த காதலர் - ெகா ய சுரெநறிையக் கடந்  ெசன்ற நம் 
காதலர்,  ெநஞ்சு உணர  - தம  ெநஞ்சு உணர,  அாிய வஞ்சினம் ெசால் ம்  - க ய 
சூள் உைரத் ம்,  பல்மாண் ெதாிவைள ன்ைகபற்றி ம் - பன் ைற ஆராய்ந்த 
வைளயிைன ைடய என ன் ைகயிைனப் பற்றித் தைலயளி ெசய் ம் ; 
 
    10 - 18. தண் ெபயல்எழி  - தண்ணிய மைழையப் ெபய் ம் ேமகம்,  கால்இயல் 
ெந  ேதர் ைகவண் ெசழியன் - காற் ப்ேபாலஇய ம் ெந ய ேதாிைன ம் 
ைகவண்ைம - யிைன ைடய பாண் யன் ெந ஞ்ெசழியன்,  ஆலங்கானத்  
அமர்கடந்  உயர்த்த - தைலயாலங்கானத் ப் ேபாைரெவன்  உயர்த்த,  ேவ ம் 
பல் ஊழ் மின்னி  - ேவற்பைடகைளக் காட் ல் பன் ைற மின்னி,  ரசு எனமாஇ  
விசும்பில் க இ  பயிற்றி - காியெபாிய வானின்கண் (அவன  ெவன்  எறி) ரசம் 
எனக்க ய இ யிைனப் பலகா ம் ேதாற்  வித் ,  ேநர்கதிர் நிைரத்த ேநமி அம் 
ெசல்வன் – நிரம்பிய கதிர்களின் ஒ ங்கிைனக் ெகாண்ட ஆழிைய ைடயதி மா ன்,  
ேபார் அடங்கு அகலம் ெபா ந்தியதார்ேபால் - பைகவர் ேபார் ஒழிதற்குக் காரணமாய 
மார்பினிடத்ேத தங்கிய மாைலேபால,  உ ெக தி வில் ேதஎத் க் குைலஇ - 
பன்னிறம் வாய்ந்த அழகிய வில்ைல அவ்விசும்பினிடத்ேத வைளத் ,  மண்பயம் 

ப்பப் பாஅய் - நிலம் பயைனத்தரப் பரவி, தாழ்ந்த ேபாழ்  - இறங்கிப் ெபய் ங் 
காலத் ; 
 
    8 - 9. விைன த் வ ம் என்றனர் அன்ேற - தாம்ெசல் ம் விைனைய 

த் க்ெகாண்  மீண் ம் வ ேவம் என்றாரன்ேறா?(அங்ஙனம் வந்திலேர ; என் 
ெசய்வல்!) 
 
    ( ) ெவஞ்சுரம் இறந்த காதலர்,  வஞ்சினம் ெசால் ம்,  ன்ைகபற்றி ம் ; 
தண்ெபயல் எழி  தாழ்ந்த ேபாழ்  வ ம் என்றனேர? (அங்ஙனம் வந்திலேர; 
என்ெசய்வல்!) 
 
    (வி - ைர.) விளிம்  - ேதா ன் ேமற் றம்,  ெபயர்ப்பின்  - ெபயர்த்தலால். அவர் 
கூறிய வஞ்சினத்திற்கு அவர்ெநஞ்ேச சான்றாக அைம ம் என்பாள்,  
'ெநஞ்சுணர'என்றாள்; 1'ெநஞ்சத் க்கு கிய காியில்ைல எனப் பிறசான்ேறார் 
கூ த ம் காண்க. ன்ைக பற்றி ெயன்பதைன ேவ  பிாித்  வஞ்சினம்ெசால்  
என்பதேனா  கூட்  ைரத்த மாம். ன்ைகபற்றி வஞ்சினம் கூ ம் வழக்குண்ைம. 
2'ேநாிைற ன்ைக பற்றிச்,  சூரர மகளிெரா ற்ற சூேள'என்பதனால் அறியப்ப ம். 
காிய வா க்கு ேநமியஞ்ெசல்வன  அகல ம்,  அவ்வானிற்ேறான்றிய வில் க்கு 
அவ்வகலத்திற் ெபா ந்திய தா ம் உவமம். ேதஎம்  - இடம்,  வானின் இடம் 
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கார்ப்ப வத் ெதாடக்கத்  வ ம் என்றவர் வாராைமயால்,  யான் 
என்ெசய்ேவன்எனத் ேதாழிக்குத் தைலமகள் கூறினாள். 
         ------- 
        1. க . ெநய். 8. 2. கு ந். 53. 
         ------- -  
 
    176. ம தம் 
    [ேதாழி,  தைலமகைன வாயின்ம த்த .] 
 
        கடல்கண் டன்ன கண்ணகன் பரப்பின் 
        நிலம்பக ழ்ந்த ேவர் திர் கிழங்கின் 
        கைழகண் டன்ன ம் ைடத் திரள்கால் 
        களிற் ச்ெசவி யன்ன பாசைட ம ங்கில் 
        க நிவந் தன்ன ெகா ைக இைடஇைட          5 
        வல் கத்திற் பன்மலர் தயங்கப் 
        த்த தாமைரப் ள்ளிமிழ் பழனத்  
        ேவப் நைன யன்ன ெந ங்கண் நீர்ெஞண்  
        இைரேதர் ெவண்கு கு அஞ்சி அயல  
        ஒ த்த பகன்ைற இ ஞ்ேசற்  அள்ளல்          10 
        திதைலயின் வாிப்ப ஓ  விைரந் தன் 
        ஈர்ம  மண்ணைளச் ெசறி ம் ஊர 
        1மைனநகு வயைல மரன்இவர் ெகா ங்ெகா  
        அாிமலர் ஆம்பெலா  ஆர்தைழ ைதஇ 
        விழவா  மகளிெரா  த உஅணிப் ெபா ந்           15 
        மலர்ஏர் உண்கண் மாணிைழ ன்ைகக் 
        கு ந்ெதா  டக்கிய ெந ந்ெதாடர் வி த்த  
        உடன்றனள் ேபா நின் காத  எம்ேபால் 
        ல் ைளக் கு மிப் தல்வற் பயந்  
        ெநல் ைட ெந நகர் நின்இன்  உைறய          20 
        என்ன கடத்தேளா மற்ேற தன் கத்  
        எ ெதழில் சிைதய அ தனள் ஏங்கி 
        வ த்ெதன உ த்த தித்திப் பல்ஊழ் 
        ெநா த்ெதனச் சிவந்த ெமல்விரல் தி கு  
        கூர் ைன ம கிய எயிற்றள்             25 
        ஊர் ம் வ நிற் காணிய ெசன்ேம. 
                 -------  ம தம்பா ய இளங்க ங்ேகா. 
         ------- 
        (பாடம்) 1. மைனந . 
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         ------- 
 
    (ெசா - ள்.) 1 - 12. கடல் கண்டன்ன கண் அகன் பரப்பின் - 
கடைலக்கண்டாற்ேபான்ற இடமகன்ற நீர்ப்பரப்பில், நிலம்பக ழ்ந்த ேவர் திர் 
கிழங்கின் -  நிலம்பிளக்குமா  இறங்கிய ேவாில் திர்ந்தகிழங்கிைன ம்,  கைழ 
கண்டன்ன ம்  உைட திரள்கால் - ங்கிைலக் கண்டாெலாத்த ைள ைடய 
திரண்டதண் ைன ம்,  களிற் ச் ெசவி அன்ன பாசைடம ங்கில் - களிற்றின் 
ெசவிேபான்ற பசியஇைலயிடத்ேத,  க  நிவந்தன்ன ெகா ைக இைடஇைட - 
க உயர்ந்  ேதான்றைல ெயாத்த ெசழித்த ெமாட் க்களின் இைடயிைடேய,  வல் 

கத்தில் தயங்கப் த்த பன்மலர் - ன்சிாிப்பிைன ைடய கம் ேபால விளங்கப் த்த 
பல மலர்கைள ைடய, தாமைர ள் இமிழ் பழனத்  - தாமைரயிைன ைடய ட்கள் 
ஒ க்கும் வய ல் உள்ள,  ேவப்  நைன அன்னெந கண் நீர் ெஞண்  - ேவம்பின் 
அ ம்பிைனெயாத்த நீண்ட கண்ணிைன ைடய நீர் ெஞண்டான (பரத்தைமக்குப் 
பிாிந்  ேபாய .) இைர ேதர் ெவண்கு கு அஞ்சி - இைரயிைன ஆய்ந்  
பார்த்தி ந்தெவள்ளிய நாைரயிைனக் கண்  அஞ்சி,  அயல  ஒ த்தபகன்ைற இ  
ேசற்  அள்ளல் - அய ள்ள தைழத்த சிவைதயிைன ைடய காிய ேசற் ப் பிழம்பில், 
திதைலயின் வாிப்ப ஓ  - ேதமல்ேபால வாி ண்டாகஓ ச்ெசன் ,  விைரந்  தன் ஈர் 
ம  மண் அைளச்ெசறி ம் ஊர - விைரந்  தன  ஈரம் மிக்க மண்அைள ட் ப ங்கும் 
ஊரேன! 
 
    13 - 8. மைனநகு மரன்இவர் வயைல ெகா ங்ெகா  - மைனயின் கண் 
விளங்கும்மரத்திற் பட ம் வயைலயாகிய ெகா விய ெகா யிைன, அாிமலர் 
ஆம்பெலா  ஆர்தைழ ைதஇ - விளங்கும்மலர்கைள ைடய ஆம்பெலா  ேசர்த் க் 
கட் யதைழ ைடைய உ த் ,  வி  ஆ  மகளிெரா  த உஅணிெபா ந்  - 
விழாவின் கண் ஆ ம் மகளிெரா  த விஆ ம் அணியாற் ெபா ற் ,  மலர் ஏர் 
உண்கண்மாண் இைழ கு ந்ெதா  ன்ைக டக்கிய - மலைரெயாத்த ைம ண்ட 
கண்ணிைன ம் மாண் ற்ற அணியிைன ம் உைடய நின் பரத்ைத தன  
குறியவைளயணிந்த ன்ைகயினால் பணித்த,  ெந  ெதாடர்வி த்த  - ெந ய 
பிணிப்பிைன வி த் ச் ெசன்ற அளவிற்ேக,  உடன்றனள் - ெவகுண்டனளாய்; 
 
    21 - 6. தன் கத்  எ எழில் சிைதய - தன் கத்தின  எ வதற்கு 
ஏ வாகியஅழகு ெகட,  அ தனள் ஏங்கி - அ  ஏக்க ற் ,  வ த் என உ த்த 
தித்தி - ெபான்ைன உ க்கி வார்த்தாெலாப்ப உ க்ெகாண்ட ேதமைல ம்,  பல் 
ஊழ்ெநா த்ெதன சிவந்த ெமல்விரல் - பன் ைற றித் க் ெகாள்ள ன் சிவந்த 
ெமல் யவிர ைன ம்,  தி கு  கூர் ைன ம கிய எயிற்றள்  - தி கிக் க த்தலான் 
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கூாிய ைன ம ங்கியஎயிற்ைற ைடயளாய்,  ஊர் ம் வ ம் நின்காணிய 
ெசன்ேம - ஊர் எங்கும் அலர் கூறப்ப ம் நின்ைனக் காண்டற்குத் ேத ச் ெசல்வாள் 
(ஆக ன்); 
 
    18 - 21. நின் காத   - நின் காத யாகிய அவள்,  எம்ேபால் ல் உைளக்கு மிப் 

தல்வன் பயந்  - எம்ைமப்ேபாலப் ல் யஉைள ேபா ம் கு மிைய ைடய 
தல்வைனப்ெபற் ,  ெநல்உைட ெந நகர் நின் இன்  உைறய - ெநல் ைடய 

நீண்டமைனயில் நின்ைனப் பிாிந்  தங்க என்னகடத்தேளா - என்ன கடப்பா  
உைடயவேளா? 
 
    ( ) ஊர! மாணிைழ தன் ன்ைக ெதாடக்கிய ெந ந்ெதாடர்வி த்த  
உடன்றனளாய் அ தனள் ஏங்கி,  ஊர் ம் வ ம் நின்ைனக்காணிய ெசன்ேம 
ஆக ன் நின்காத யாய அவள் எம்ேபாற் தல்வற் பயந் ெந நகர் நின்இன்  
உைறய என்ன கடத்தேளா? 
 
    (வி - ைர.) கடல் கண்டன்ன என்பதனா ம்,  தாமைரயின் கிழங்கு, தண் ,  இைல,  

ைக,  மலர் என்ற இவற்றிற்குக் கூறிய உவைமகளா ம் ம தநிலத்தின் 
ெகா ைம ம் நீர்மிகுதி ம் குறிக்கப்பட்டன. ெந ங்கண்  - ெந தாய் நிவந்  
ேதான் ம் கண். வயைலக் ெகா மைனயின்கண் ைவத்  வளர்க்கப்ப தலால்,  
மைனநகுவயைல எனப்பட்ட . உண் கண்ணிைன ம் மாணிைழயிைன ைடய நின் 
காத ெயனக் கூட் ைரத்த  மாம். ேபா ம் : ஒப்பில் ேபா .மற் ,  விைனமாற் . 
எ  எழில் - ஓவியர் பார்த்  எ தற்கு ஏ வாகிய அழகு. விரல்கைளப் 
பல ைறெநா த்த ம்,  எயிற்றிைனத் தி குத ம் சினத்தினால் நிகழ்ந்தன. 
அவள்ைகப்பிணிப்பிைனச்  சிறி  வி த்த அளவிற்ேகஉடன்  நின்ைனத் ேத த் 
திாிவாள் என்ற ைமயின்'அவள  ெபா ைமயின்ைமைய ம். யாம் மைனயின்கண் 
நின்ைன யின்றிேய உைறக்கின்ேறாம் என்றதனால், தம  ெபா ைமைய ம் தைலவி 

லப்ப த்தினாள் என்க. ெநல் ைட ெந நகர் என வி ந்ேதாம்பற்கு இன்றியைமயாத 
ெந ைடைம கூறிய அதனாேன,  யாம் தல்வற் பயந் ம் வி ந்ேதாம்பி ம் 
நினக்கும் இ ைமக்கும் ஏ வாகிய மைனயறத்தின் வ வாெதா குகின்ேறம் என்  
தைலவி குறித்தாளாம், தல்வற் பயந்  என்ற ,  ைமைய உள்ளிப் பரத்ைதயிற் 
பிாிந்தான் எனப் லப்ப த்த ப மாம். ஊர் ம் வ ம் என்றைமயால்,  பிறர் 
கூ ம் பழி க தி இப்ெபா  ஈண்  வ கின்றாயன்றி அன்பினால் 
வ கின்றாயல்ைல என்  கூறித் ேதாழி வாயில் ம த்தாளாம். ெசன்ேம - ெசல் ம்; 
ஈற் மிைச கரம் ெமய்ெயா ங் ெகட்ட . 
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    தைலவிக்கும் தனக்கும் உள்ள ஒ ைமப்பாட் னால் ேதாழி, எம்ேபால் எனத் 
தைலவிையக் கூறினாள். இதைனத்தைலவி கூற்றாகேவ ெகாள்வ  
நச்சினார்க்கினியர்க்கும் ேபராசிாியர்க்கும் க த்தாதல் ெதால்காப்பிய உைரயால் 
அறியப்ப ம். 
 
    (உ - ைற.) ன்இமிழ் பழனத்  ெஞண்  கு கஞ்சி இ ஞ்ேசற்றள்ளல் திதைலயின் 
வாிப்ப ஓ  மண்ணைளச்ெசறி ம் என்ற ,  பரத்ைதயர் ேசாிக்கண் அவர்நலத்திைன 

கர்ந்தி ந்த தைலவன் அலர் எ தைலஅஞ்சி அப்பரத்ைதயர் ெசய்த குறி,  தன் 
மார்பிேல கிடப்பத்தன் மைனக்கண் விைரந்  வரலாயினன் என்றப . 
 
    (ேம - ள்.) 1'அவனறிவாற்ற அறி  மாக ன்' என் ம் சூத்திரத் ,  ' கன்ற 
உள்ளெமா ....ஈரத்  ம ங்கி ம்' என் ம் ைறக்கண்,  இச் ெசய் ைள 
உதாரணமாகக் காட் , ம ப்பாள்ேபால நயந்தாளாயிற்  என்  கூறினர்,  
நச்சினார்கினியர். 
 
    2'இளிேவயிழேவ...அ ைக நான்ேக' என் ஞ் சூத்திரத் எ ெதழில் சிைதய 
அ தனள் ஏங்கி...நிற்காணியெசன்ேம' என்ப ,  தன்கட்ேடான்றிய 
இளிவரல்ெபா ளாக அவலச்சுைவ பிறந்த  என் ம்,  3'ெதய்வம்அஞ்சல்' என் ம் 
சூத்திரத் ,  'ேவம்  நைனயன்ன... ெசறி ம் ஊர' என்ப , தைலமகன் வாயில் 
ேவண்டச் ெசன்றாைனப் பிறர்கூ ம் பழிக்கு வந்தாய் என்றைமயின்,  இஃ  
உள்ள வர்த்தல் (எ ம் ெமய்ப்பா ) ஆயிற்  என் ம்கூறினர்,  ேபரா. 
         ------- -  -  
        1. ெதால். கற். 6.    2. ெதால். ெமய். 5. 
        3. ெதால். ெமய்,  24. 
         ------- -------  
 
    177. பாைல 
    [பிாிவிைடேவ பட்டதைலமகைளத் ேதாழி வற் த்திய .] 
 
        ெதால்நலம் சிைதயச் சாஅய அல்க ம் 
        இன் ம் வாரார் இனிெயவன் ெசய்ெகனப் 
        ெப ம் லம்  உ தல் ஓம் மதி சி கண் 
        இ ம்பி த் தடக்ைக மான ெநய்அ ந்  
        ஒ ங்குபிணித் தியன்ற ெவறிெகாள் ஐம்பால்          5 
        ேதங்கமழ் ெவறிமலர் ெபய்ம்மார் காண்பின் 
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        கைழஅமல் சிலம்பின் வைழதைல வாடக் 
        கதிர்கதங் கற்ற ஏகல் ெநறியிைடப் 
        ைபங்ெகா ப் பாகல் ெசங்கனி நைசஇக் 
        கான மஞ்ைஞக் கமஞ்சூல் மாப்ெபைட          10 
        அயிாியாற்  அைடகைர வயிாின் நர ங் 
        கா றந் தகன்ேறார் நீ ன ராயி ம் 
        வல்ேல வ வர் ேபா ம் ெவன்ேவல் 
        இைலநிறம் ெபயர ஓச்சி மாற்ேறார் 
        மைலம ள் யாைன மண்டமர் ஒழித்த          15 
        கழல்கால் பண்ணன் காவிாி வடவயின் 
        நிழல்கயம் தழீஇய ெந ங்கால் மாவின் 
        தளிர்ஏர் ஆகம் தைகெபற ைகந்த 
        அணங்குைட வன ைலத் தாஅயநின் 
        1சுணங்கிைட வாித்தல் ெதாய்யிைல நிைனந்ேத.          20 
                 -------  2ெசய ர் இளம்ெபான் சாத்தன் ெகாற்றனார். 
         -------  
        (பாடம்) 1. சுணங்கைட. 
        2. ெசல் ர் இளம்ெபான் சாத்தன் ெகாற்றன் ; உைற ர்இளம்ெபான் வாணிகன் 
சாத்தன் ெகாற்றன். 
         ------- -  -  
 
    (ெசா - ள்.) 6 - 12. ேதாழி - ,  காண்  இன் கைழ அமல்சிலம் பின் வைழதைலவாட - 
காண்டற்கு இனிய ங்கில் நிைறந்தபக்கமைலயி ள்ள சுர ன்ைனயின் உச்சி 
வா ம்ப , கதிர் கதம் கற்ற - ஞாயிற்றின் கதிர்சினத்ைதப் பயின்ற,  ஏ கல் ெநறியிைட 
– ெப கிய கற்கள் ெபா ந்திய சுரெநறியில், ைபங்ெகா ப் பாகல் ெசங்கனி நைசஇ – 
பசிய பாகற்ெகா யின் சிவந்த பழத்திைன வி ம்பி, கானமஞ்ைஞ கமம் சூல் மா 
ெபைட - காட் ள்ளமயி ன் நிைறந்த க விைனக் ெகாண்ட காிய ெபைட, அயிாி 
யாற்  அைடகைர வயிாின் நர ம், அயிாியாற்றின  அைடகைரயின்கண் 
ஊ ெகாம்ெபனஒ க்கும் - கா  இறந்  அகன்ேறார் நீ னர் ஆயி ம் -  காட் ைனத் 
தாண் ச் ெசன்ற தைலவர் (குறித்தப வங் கடந் ) தாழ்த்  வாராதி ப்பி ம்; 
 
    3 - 6. சி கண் இ  பி தடைக மான - சிறிய கண்ணிைன ைடய ெபாிய ெபண் 
யாைனயின் ெபாிய ைகயிைன ஒப்ப,  ஒ ங்குபிணித்  இயன்ற ெநய் அ ந்  
ெவறிெகாள் ஐம்பால் -  ேசரக்கட்  விட்ட ெநய் சப்ெப ம்ந நாற்ற ைடய 
கூந்தற்கண்ேண,  ேதம் கமழ்ெவறிமலர் ெபய்ம்மார் - ேதன் மணக்கும் நறியமலைரப் 
ெபய்தைல ம்; 
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    13 - 20. ெவண்ேவல்இைலநிறம் ெபயர ஓச்சி - ெவன்றி ேவைல இைல ைனநிறம் 
மாறிச் ெசந்நிறமைடயச் ெச த்தி, மாற்ேறார் மைல ம ள் யாைன மண்  அமர்ஒழித்த  
- பைகவ ைடய மைலேபா ம்யாைனகைள மிக்கேபாாின்கண் அழித்த,  கழல்கால் 
பண்ணன்  - ரக்கழல் தாித்த கா ைன ைடய பண்ணன ,  காவிாிவடவயின் - 
காவிாியின் வடபா ள்ள,  நிழல் கயம் தழீஇயெந கால் மாவின் - குளிர்ந்த 
குளத்திைன ய த் ள்ளெந ய அ மரத்திைன ைடய மாமரத்தின்,  தளிர் ஏர்ஆகம் 
தைகெபற ைகந்த -  தளிைர ெயாத்த ஆகத்தில்அழகுெபற அ ம்பிய,  அணங்கு 
உைட நின் வன ைல தாய  - வ த் ம் இயல் ைடய நின் அழகிய ைலயிற் பரந்த, 
சுணங்கிைட ெதாய்யிைல வாித்தல் நிைனந்ேத  - சுணங்கினிைடேய ெதாய்யில் 
எ தைல ம் நிைனந் ; 
 
    வல்ேல வ வர்  - விைரந்  வந்த ள்வர் ஆத ன்; 
 
    1 - 3. ெதால்நலம்சிைதயச் சாஅய் - பைழய அழகு சிைதந்திட வ ந்தி, அல்க ம் - 
நாேடா ம்,  இன் ம் வாரார் - இன் ம்வந்திலர்,  இனி எவன் ெசய்கு என - இனி 
என்னெசய்ேவன் என் ,  ெப ம் லம்  உ தல் ஓம் மதி  - மிக்க வ த்தம் 
அைடதைலப் பாிகாிப்பாயாக: 
 
    ( ) ேதாழி! கா றந்தகன்ேறார் நீ னர் ஆயி ம், நின  ஐம்பால் ெவறிமலர் 
ெபய்தைல ம்,  நின்வன ைலத் தாஅய சுணங்கிைடத் ெதாய்யில்எ தைல ம் 
நிைனந்  வல்ேலவ வர்: ஆத ன்,  நலம்சிைதயச் சாஅய்,  அல்க ம் ெப ம் லம்  
உ தல்ஓம் மதி. 
 
    (வி - ைர.) தடக்ைக மானப் பிணித்தியன்ற ஐம்பால் என்க, அ ந்தி என்ப  அ ந்  
எனத் திாிந்தெதனக்ெகாண் ,  அ ந்தி ெவறிெகாள் என்ற மாம். கதம்கற்ற - 
ெவம்ைம கிய என்றப . எ கல் ெநறி: ஏ  - ெப க்க மாதைல,  1'ஏெபற்றாகும்' 
என்பதன் உைரயால் அறிக; ஏகல் ெநறி  - உயர்ச்சிைய ைடய ெநறிெயன் மாம். 
1'ஏகல்ெவற்பன்' என்ப  காண்க. ெபைட வயிாின் நர ங்கா  என்க. அயிாியா  
தமிழ்நாட் ன்வடக்கண் ள்ளேதார் யா  என்ப  2'வ கர்ெப மகன்,  ேபாிைச 
ெய ைம நன்னாட் ள்ளைத, அயிாியா றிறந்தனர் ஆயி ம்' என்பதனால் 
அறியப்ப ம். ேபா ம்: ஒப்பில் ேபா ,  மைலம ள்:ம ள்,  உவமச்ெசால். காவிாி 
வடவயின் சி கு என் ம் ஊாி ள்ள மாவின் தளிர் எனவிாித் ைரக்க. பண்ணன  
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ஊர் சி கு  என்ப ,  3'தனக்ெகனவாழாப் பிறர்க்குாியாளன்,  பண்ணன் 
சி கு ப்படப்ைப' என்பதனால் அறியப்ப ம். 
         ------- -  
        1. ெதால். ெசால்.உாி.        2. 3. 
         ------- 
 
    178. குறிஞ்சி 
    [ேதாழி வைர  ம ந் ெசால் ய .] 
 
        வயிரத்  அன்ன ைவேயந்  ம ப்பின் 
        ெவதிர்ேவர் அன்ன ப உமயிர்ப் பன்றி 
        பைறக்கண் அன்ன நிைறச்சுைன ப கி 
        நீலத்  அன்ன அக ைலச் ேசம்பின் 
        பிண்டம் அன்ன ெகா ங்கிழங்கு மாந்திப்          5 
        பி ம ந் தன்ன கன்மிைச ஊழ்இழி  
        யா ேசர்ந் தன்ன ஊ நீர்ப் படாஅர்ப் 
        ைபம் தல் நளிசிைனக் கு கி ந் தன்ன 
        வண்பிணி அவிழ்ந்த ெவண்கூ தாளத்  
        அலங்குகுைல யலாி தீண் த் தா கப்          10 
        ெபான் ைர கட்டைள க ப்பக் காண்வரக் 
        கிைள அமல் சி திைன விைளகுரல் ேமய்ந்  
        கண்இனி  ப க்கும் நன்மைல நாடெனா  
        உணர்ந்தைன ணர்ந்த நீ ம் நின்ேதாள் 
        பைணக்கவின் அழியா  ைணப் ணர்ந் ெதன் ம்   15 
        தவ ல் உலகத்  உைறஇயேரா ேதாழி 
        எல்ைல ம் இர ம் என்னா  கல்ெலனக் 
        ெகாண்டல் வான்மைழ ெபாழிந்த ைவகைறத் 
        தண்பனி அற்சிரம் தமிேயாக் காிெதனக் 
        கனவி ம் 4பிாிவறி யலேன அதன்தைல          20 
        ன்தான் கண்ட ஞான்றி ம் 
        பின்ெபாி  அளிக்குந்தன் பண்பி னாேன. 
                 -------  பரணர். 
         ------- 
        (பாடம்) 4.பிாிபறியலேர. 
         ------- -  
    (ெசா - ள்.) 16 - ,  ேதாழி - ,  
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    1 - 13. வயிரத்  அன்னைவ ஏந்  ம ப்பின் - வயிரத்ைத ஒத்த கூாியேமேனாக்கிய 
ேகாட் ைன ம்,  ெவதிர்ேவர் அன்னப உ மயிர்ப்பன்றி - ங்கில் ேவாிைன 
ஒத்தப த்த மயிாிைன ைடய பன்றியான ,  பைறக்கண்அன்ன நிைறச் சுைன ப கி 
- பைறயின் கண்ணிைன ஒத்தநிைறந்த சுைன நீைரக் கு த் ,  நீலத்  அன்ன அகல் 
இைலச் ேசம்பின் - நீலமணிைய ெயாத்தநிறத்திைன ைடய அகன்ற 
இைலயிைன ைடய ேசம்பின், பிண்டம் அன்ன ெகா  கிழங்கு மாந்தி – பிண் த்  
ைவத்தாற்ேபான்ற வளவிய கிழங்கிைன நிைறயத்தின் ,  பி  ம ந்தன்ன கல்மிைச – 
ெபண்யாைன கிடந்தாெலாத்த கல் ன்மீ ,  ஊழ் இழி   - வ த்தமின்றி ைறயாக 
இறங்கிவந் ,  யா ேசர்ந்தன்ன ஊ  நீர் படா அர் – யாற்றிைன அ த்தி ப்ப  
ேபான்ற நீர் ஊ ம் இடத்தி ள்ளசி றாகிய,  ைபம் தல் நாளிசிைன கு கு 
இ ந்தன்ன  - பசிய தாி ள்ள ெசறிந்த கிைளகளில் ெவண்ணாைர யி ந்தாெலாத்த,  
வண்பிணி அவிழ்ந்தெவண் கூதாளத்  அலங்கு குைல அலாி தீண்  – ெவள்ளிய 
கூதளஞ் ெச யின் அைச ம் ெகாத்தி ள்ள வளம்ெபா ந்திய ைக விாிந்த 
மலாிைனப்ெபா ந்தி,  தா  உக - அதன் ம்ெபா  ேமேலஉதிர்தலால்,  ெபான் உைர 
கட்டைள க ப்பக் காண்வர -  ெபான் உைரத்  மாற்  அறி ம் கட்டைளக்கல் ைன 
ஒப்ப அழகுெபறத் ேதான்றி,  கிைள அமல் சி திைன விைளகுரல் ேமய்ந்  - 
கிைளத்தல் மிக்கசிறிய திைனயின் விைளந்த கதிாிைன ேமய்ந் ,  கண் இனி  
ப க்கும் நல்மைல நாடெனா  - இனி  கண் றங்கும் இடமாகிய நல்ல 
மைலநாட்ைட ைடயாெனா ; 
 
    14 - 6. உணர்ந்தைன ணர்ந்த நீ ம் - ஊ ப் பின் அவ் டைல நீங்கிப் ணர்ந்தி ம் 
நீ ம்,  நின் ேதாள் பைணக்கவின்அழியா  - நின  ேதாளின் ங்கில் ேபா ம் 
அழகுஒழியா ,  என் ம் ைண ணர்ந்  - நின் தைலவ டன்என் ம் ேசர்ந்  
வாழ்ந்  பின்,  தவல் இல்உலகத்  உைறஇயர் - என் ங்ெகடாத ம ைம லகத் த் 
தங்கிவாழ் ராக; 
 
    17 - 20. எல்ைல ம் இர ம் என்னா  - பக ம் இர ம் என்றில்லா ,  கல்என 
ெகாண்டல் வான் மைழ ெபாழிந்த ைவகைற  - கல்ெல ம் ஒ டன் ேமகம் ெபாிய 
மைழையச்ெசாாிந்த வி யற் காலத்ேத,  தண்பனி அற்சிரம்  - குளிர்ந்த பனிைய ைடய 
அற்சிரக் காலம், தமிேயார்க்கு அாி  என - தனித்தி  ேபார்க்குத்தாங்கற்காி 
தாகுெமன ணர்ந் . கனவி ம் பிாி அறியலன் - கனவின்கண் ம் பிாிதைல 
அறியான்; 
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    20 - 2. அதன் தைல  - அதன்ேம ம்,  தன் பண்பினான் - தன நற்குணத்தினால்,  
ன் தான்கண்ட ஞான்றி ம்  - தன் தல் தான் கண்ட நாளி ம்,  பின் 

ெபாி அளிக்கும் - பின் எந்த நாளி ம் மிக ம் அ ள்ெசய்வானாவன்,  
 
    ( ) ேதாழி! பன்றி கண் இனி  ப க்கும் நன்மைலநாடெனா ,  என் ம் 

ணர்ந்  உைறஇயேரா; அற்சிரம்தமிேயார்க்கு அாிெதனக் கனவி ம் பிாி  
அறியலன்; அதன்தைல தன் பண்பினாேல,  ன் கண்டஞான்றி ம் பின் ெபாி  
அளிக்கும். 
 
    (வி - ைர.) வயிரத்தன்ன ம ப் ,  ைவ ம ப் ,  ஏந்  ம ப் ,  எனத்தனித்தனி 
இைய ம். குழிந்  வட்டமாயி த்தல்பற்றிச் சுைனக்குப் பைறக்கண் உவைம 
கூறப்பட்ட .படாஅர் - சி   ; ப கர் என் மாம். ப கர்  - நீர்நிைல. 
க நிற ைடய பன்றியின் உடம்பில்கூதளத்தின் ெபான்னிறப் ம்ெபா  ப ந்தி த்தல், 
ெபான்னின் மாற்றறி ம் காிய கட்டைளக் கல் ற்ெபான் உைரத்தாற்ேபா ம் என 
உவம ம் ெபா ம் ஒத்  விலங்குதல் காண்க.  தைலவன் மாட் த் 
தவறில்ைலயாயி ம் அவன்பால் இ ப்பதாகஏறட் க்ெகாண் ,  கள க் காலத் ம் 
சி  பான்ைமஊ த ம்,  பின்னர் அவ் டல் நீங்கிக் கூ த ம் தைலவி 
மாட் ண்ைமயின்,  'உணர்ந்தைன ணர்ந்த'என்றாள். உணர்தல் - ஊடல் நீங்குதல். 
இனி, இயற்ைகப் ணர்ச்சி த ய கூட்டங்களால், தைலவ ைடய பண்பிைன 
இனி ணர்ந்த நீ ம் என் ைரத்த மாம். நீ ம் என்ற உம்ைமயால் தைலவ ம் 
என்ப  ெபறப்ப ம். தவல் இல் உலகம்  - ெக த ல்லாத இன்பத்ைத ைடய 
ம ைம லகம். இவ் லகிேல தணவாக் காத டன் கூ  இல்லறம் இனி நடாத்தி,  
நன்மகப் ெபற்  வாழ்ந்ேதார், ம ைமயி ம் பிாிவின்றி இன்பம் ய்ப்பர் என் ங் 
க த்தினளாத ன்,  என் ம் தவ ன் உலகத்  உைறஇயர் என்  கூறினாெளன்க; 
1'இம்ைமமாறி ம ைம யாயி ம்,  நீயா கியெரன் கணவைன,  யானாகியர்நின் 
ெனஞ்சுேநர் பவேள' 2'இம்ைம லகத் திைசெயா ம் விளங்கி,  ம ைம 

லக ம்ம வின் ெறய் ப,  ெச ந ம் விைழ ம் ெசயீர்தீர்காட்சிச்,  சி வர்ப் பயந்த 
ெசம்ம ேலாெரன'என்பன காண்க. இவ்வாற்றால்,  தைலவன் வைரய வ தைல 

ணர்ந்  ேதாழி வைர ம ந்  கூறினாள் என்ப  ெபற்றாம். அங்ஙனம் தைலவன் 
வைரதல் ஒ தைல என வற் த் தற்குக் கனவி ம் பிாி  அறியலன் என் ம்,  

ன்தான் கண்ட ஞான்றி ம் பின்ெபாிதளிக்கும் என் ம் கூறினாள். 
இயற்ைகப் ணர்ச்சி ெதாடங்கி ஒ காைலக் ெகா கால் தைலவிமாட்  அன்  ெப கித் 
தைலயளிெசய்  வ தைலக் கண் ளாள். ஆக ன்,  தன் பண்பினாேன அளிக்கும் 
என்றனள். 
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    (உ - ைற.) பன்றி சுைன ப கிக் கிழங்கு மாந்தித் திைனவிைளகுரல் ேமய்ந்  இனி  
கண்ப க்கும் நாடன்என்ற ,  தைலவன் தான் க திய ெபா ெளலாம் ெபற் த் 
தைலவிைய மணந்  இன்பந் ய்த்  இனி  வாழ்வான் என்றப யாம். 
         ------- -  
        1. கு ந். 49. 2. அகம். 66. 
         ------- - - -  
 
    179. பாைல 
    [பிாி ணர்த்தியதைலமகற்குத் ேதாழி ெசல  அ ங்கச் ெசால் ய .] 
 
        விண்ேதாய் சிைமய விறல்வைரக் கவாஅன் 
        ெவண்ேதர் ஓ ங் கடங்காய் ம ங்கில் 
        ைனெயாி பரந்த ன்ன ம் வியன்காட் ச் 
        சி கண் யாைன ெந ங்ைக நீட்  
        1வான்வாய் திறந் ம் வண் னல் ெபறாஅ           5 
        கான் லந்  கழி ங் கண்ணகன் பரப்பின் 
        வி வாய்ச் ெசங்கைணக் ெகா வில் ஆடவர் 
        நல்நிைல ெபாறித்த கல்நிைல அதர 
        2அரம் ெகாள் சல் கைள நர்க் காணாச் 
        சுரஞ்ெசல வி ம்பினி ராயின் இன்நைக          10 
        ந்ெதனத் திரண்ட ள்எயிற் த் வர்வாய்க்  
        குவைள நாள்மலர் ைர ம் உண்கண்இம் 
        மதிேயர் 3வாள் தல் லம்பப் 
        பதிெபயர்ந்  உைறதல் ஒல் ேமா மக்ேக. 
                 -------  ெகா மங்கலத்  வா ளி நற்ேசந்தனார். 
         -------  
        (பாடம்) 1. வறள்வாய்.   2. இ ம் ெகாள். 
        3. வாண் கம். 
         --------- 
 
    (ெசா - ள்.) 1 - 10. தைலவ - ,  விண்ேதாய் சிைமய விறல் வைரக் கவான் -  வாைன 
அளாவிய உச்சியிைன ைடய ெப ைம தங்கியமைலயின  பக்கமைலக்கண்ேண,  
ெவண்ேதர் ஓ ம் காய்கடம ங்கில் - ேபய்த் ேதர் ஓடாநிற்கும் காய்ந்தகற்காட் ன் 
பக்கத்ேத,  ைன எாி பரந்த ன்அ ம்வியன் காட் ச் சி கண் யாைன – விைரந்த 
ெந ப் ப் பரவிய கிட் தற்காிய ெபாியகாட் ள்ள சிறிய கண்ணிைன ைடய 
யாைன,  ெந  ைகநீட்  வான் வாய் திறந் ம் - அப்ேபய்த்ேதாின்பால் தன் ெந ய 
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ைகயிைன நீட் ம்ெபாிய வாயிைனத் திறந் ம் - வண் னல் ெபறாஅ கான் லந்  
கழி ம் கண் அகன் பரப்பின் - வளவியநீாிைனப் ெபறாமல் காட்ைட ெவ த் க் 
கழிந் ேபாம் இடம் அகன்ற பாைலநிலத்தின்கண்,  வி வாய்ச் ெசங்கைணக் 
ெகா வில் ஆடவர் - வி தல்வாய்ந்த சிவந்த அம்பிைன ைடய வைளந்த வில்ைலக் 
ெகாண்ட மறவர  நல்நிைல ெபாறித்தகல் நிைல அதர - நல்ல ெவற்றி நிைலைய 
எ தியந கற்கள் நிைலெகாண்ட வழிகைள ைடயவாய,  அரம் ெகாள் சல் 
கைள நர் காணாச் சுரம்ெசல வி ம்பினிர் ஆயின் - கு ம்பர்கள் ெசய் ம் சைல 
நீக்குநைரக் காணாத சுரெநறிையக் கடந்  ெசல்லவி ம்பினீர் ஆயின்; 
 
    10 - 4. இன் நைக ந் எனத் திரண்ட ள்எயிற் த் வர் வாய்  - இனிய 
நைகயிைன ம் மயி றகின் அ ெயனத் திரண்ட ட்ேபா ம் கூாிய பற்கைள ம் 
சிவந்த வாயிைன ம், குவைள நாள் மலர் ைர ம் உண்கண் - குவைளயின் 

தியமலைர ெயாக்கும் ைம ண்ட கண்ணிைன ம் உைடய,  இமதிஏர் வாள் தல் 
லம்ப - இந்த மதியிைன ெயாத்தஒளி ெபா ந்திய ெநற்றியிைன ைடயாள்வ ந்த,  

பதிெபயர்ந்  உைறதல் மக்கு ஒல் ேமா - இப்பதிையநீங்கிப்ேபாய்த் தங்குதல் 
உமக்குப்ெபா ந் வதாேமா? 
 
    ( ) தைலவ!சுரம்ெசல வி ம்பினிராயின்,  வாள் தல் லம்பப்பதிெபயர்ந்  
உைறதல் மக்கு ஒல் ேமா? 
 
    ெவண்ேதர் ஓ ம்வியன் காட் ல்,  யாைன,  ைக நீட் ம் வாய்திறந் ம் னல் 
ெபறா  லந்  கழிவ ம்ெகா வில்லாடவர் ந கல் நிைலெபற்ற அதர்கைள - 

ைடய ம் அரம் ெகாள் சல் கைள நர்இல்லாத ம் ஆகிய சுரம் என்க. 
 
    (வி - ைர.) ெகா வில் ஆடவர்,  கரந்ைத மறவர் என்க,  அரம்   - கு ம்பர்,  காட் த் 
தைலவர்,  'இன்னைக...வா தல் லம்ப' என்ற ,  தைலவியின் இனிய நைக ம் 
கூாியபல் ம் வர் வா ம் உண்கண் ம் வா த ம் ஆய இைவ, ம் ன் ேதான்றி 

ம்ைம அ ங்குவிப்பன வாக ன், நீர் பிாிந் ைறதல் ஒல்லாெதன்றாள் என்றப . 
     ------- -  
 
    180. ெநய்தல் 
    [இரந்  பின்னின்றதைலமகற்குக் குைறேநர்ந்த ேதாழி தைலமகைளக்குைறநயப்பக் 
கூறிய . தைலமகன்சிைறப் றத்தானாகத் ேதாழிக்குச்ெசால் ய உமாம்.] 
 
        நைகநனி ைடத்தால் ேதாழி தைகமிகக் 
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        ேகாைத ஆயெமா  குவ மணல் ஏறி 
        தைத கானல் வண்டல் அயரக் 
        கதழ்பாித் திண்ேதர் கைடஇ வந்  
        தண்கயத்  அமன்ற ஒண் ங் குவைள          5 
        அ ம்பைலத் தியற்றிய சு ம்பார் கண்ணி 
        பின் ப் றந் தாழக் ெகான்ேன சூட்  
        நல்வரல் இள ைல ேநாக்கு ெந நிைனந்  
        நில்லா  ெபயர்ந்தனன் ஒ வன் அதற்ேக 
        ல நா றி ங்கழி ைழஇப் பல டன்          10 
        ள் இைற ெகாண்ட ள் ைட ெந ந்ேதாட் த் 
        தாைழமணந்  ஞாழெலா  ெகழீஇப் 
        படப்ைப நின்ற டத்தாட் ன்ைனப் 
        ெபான்ேனர் ண்தா  ேநாக்கி 
        என் ம் ேநாக்குமிவ் வ ங்கல் ஊேர.          15 
                 -------  1க ர்க் கண்ணம்பாளனார். 
         -------  
        (பாடம்) 1. க ர்க்கண்ணம்பாணனார்; கண்ணன் பரணனார். 
         ------- -------  
 
    (ெசா - ள்) 1 - 9. ேதாழி - ,  தைக மிக ேகாைத ஆயெமா  குவ  மணல் ஏறி  - அழகு 
மிக மாைலைய ைடய ஆயத்தா டன் (நான்) திரண்டமணல் ேமட் ல் ஏறி,   தைத 
கானல் வண்டல் உயர  - மலர் ெந ங்கிய ேசாைலயில் விைளயாடல்ெசய்யாநிற்க,  
ஒ வன் - ஒ  தைலவன்,  கதழ்பாிதிண்ேதர் கைடஇ வந்  - விைரந்த 
குதிைரைய ைடய வ ய ேதாிைனச் ெச த்தி வந் ,  தண் கயத்  அமன்றஒள்  
குவைள - தண்ணிய குளத்ேத நிைறந்த ஒள்ளிய க்கைள ைடய குவைளயின் அ ம்  
அைலத்  இயற்றியசு ம்  ஆர் கண்ணி - அ ம்பிைன விாித் க்கட் யவண் கள் 
ெமாய்க்கும் கண்ணியிைன,  பின் ப் றம்தாழக் ெகான்ேன சூட்  - என  
பின்னைலக் ெகாண்ட கின்பால் தாழ்ந்திட யான் ேவண்டாேத தைலயிற்சூட் ,  
நல்வரல் இள ைல ேநாக்கி - நல்லவளர்ச்சிைய ைடய இைளய ைலையப் பார்த் , 
ெந நிைனந்  நில்லா  ெபயர்ந்தனன் - ஏேதா நீளநிைனந்  பின் தாழ்க்கா  
ேபாயினன்; 
 
    9 - 15. அதற்ேக  - அவ்வளவிற்ேக,  இ அ ங்கல் ஊர் - இந்த ஆரவாரமிக்கஊர்,  

ல  நா  இ கழி ைழஇ பலஉடன் ள்இைற ெகாண்ட -  லால் சும் ெபாிய 
கழியிைனத் ழாவிப்பலவைகப் ட்க ம் ஒ ங்ேக தங்கியி க்கும்,  ள்உைட ெந  
ேதாட் த் தாைழ மணந்  - ள் ைடய நீண்ட இதைழ ைடய தாைழையச் சார்ந் ,  
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ஞாழெலா  ெகழீஇ  - நகக் ெகான்ைறெயா  ெபா ந்தி,  படப்ைப 
நின்ற டத்தாள் ன்ைனப் ெபான் ேநர் ண்தா  ேநாக்கி -  ேதாட்டத்தில் நிற்கும் 
வைளந்த தாளிைன ைடய ன்ைனய  ெபான்ைன ெயாத்த ண்ணிய 
தாதிைனப்பார்த் ,  என் ம் ேநாக்கும் - என்ைன ம் ேநாக்காநிற்கும்; 
 
    1. நைக நனி உைடத்   - இ  மிக ம் நைகயிைனத் த வ ெதான்றாகும். 
 
    ( ) ேதாழி! நான் ஆயெமா  வண்டல் அயர,  ஒ வன் ேதர்கைடஇ வந் ,  
கண்ணியிைனப் பின் ப் றம் தாழக்ெகான்ேன சூட்  இள ைல ேநாக்கி,  ெந  
நிைனந் ெபயர்ந்தனன்; அதற்ேக இந்த அ ங்க ர் ன்ைனத்தா  ேநாக்கி என் ம் 
ேநாக்கும்; இ  நைகநனி ைடத் . 
 
    (வி - ைர.) யான் வி ம்பாதி க்கச் ெசய்ேத சூட் னான்என்பாள் 'ெகான்ேன சூட் ' 
ெயன்றாள். பின்அவேனா  தனக்கு யாெதா  ெதாடர் ம் இன்ெறன்பாள்நில்லா  
ெபயர்ந்தனன் என்றாள். இவ் ர் ன்ைனயின் தா  ேநாக்கி என்ைன ம் ேநாக்கும் 
என்ற ,  என். ேமனி ன்ைனயின் தா ேபா ம் பசைலபடர்ந்த ெதனக் க கின்ற  
என்றப ; இ  குறிப் ட்பமாம். ேதாழியானவள் தைலவி குைற நயப்பக்க தி,  
இங்ஙனம் பைடத்  ெமாழியால் கூ ேவ,  இக்கான ன்கண் இங்ஙனம் வந்  
ெசல்வான் தைலவேனயாவான் என் ங் க த்தினளாய்க் குைற ேநர்வாளாம் என்க. 
இரண்டாவ  ைறயின் க த்  தைலவியானவள் தைலவன் வைரயா  
பிாிந்தி த்தலால்,  தன் ேமனிபசைல த்தைல ம் அதனால் ஊாின்கண் அலர் 
எ தைல ம் தைலமகன் ேகட்பத் ேதாழிக்குச் ெசால் னாளாம் என்ப . 
         ------- 
        (பாடம்) 1. வண்ைமஎயினன். 2. அயிர்ெகாடீண் . 
         ------- -------  
 
    181. பாைல 
    [இைடச்சுரத்  ஒழியக்க திய ெநஞ்சிற்குச் ெசால் ய .] 
 
        ன்ன ங் கான ந் ணிதல் ஆற்றாய் 
        பின்நின்  ெபயரச் சூழ்ந்தைன யாயின் 
        என்நிைல ைரேமா ெநஞ்ேச ஒன்னார் 
        ஓம்பரண் கடந்த ங்குெப ந் தாைன 
        அ ேபார் மிஞி  ெச விற்கு உைடஇ           5 
        குறழ் ன்ெபா  ெபா களஞ் சிவப்ப 
        ஆஅய் 1எயினன் ழ்ந்ெதன ஞாயிற்  
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        ஒண்கதிர் உ ப்பம் ைதய ஒராங்கு 
        வம்பப் ள்ளின் கம்பைலப் ெப ந்ேதா  
        விசும்பிைட ர ஆ  ெமாசிந் டன்          10 
        விாி அகன் ைறக் கைனவிைசக் க நீர்க் 
        காவிாிப் ேபாியாற்  2அயிர்ெகாண்  ஈண்  
        எக்கர் இட்ட குப்ைப ெவண்மணல் 
        ைவப்பின் யாணர் வளங்ெக  ேவந்தர் 
        ஞாலம் நா ம் நலங்ெக  நல் ைச          15 
        நான்மைற ல் க்கண் ெசல்வன் 
        ஆல ற்றம் கவின்ெபறத் 1ைதஇய 
        ெபாய்ைக சூழ்ந்த 2ெபாழின்மைன மகளிர் 
        ைகெசய் பாைவத் ைறக்கண் இ க்கும் 
        மகர ெநற்றி வான்ேதாய் ாிைசச்          20 
        சிகரந் ேதான்றாச் ேச யர் நல் ல் 
        3 காஅர் நன்னாட் ட ேவ பகாஅர் 
        பண்டம் நா ம் 4வண்டடர் ஐம்பால் 
        பைணத்தைகத் தைடஇய காண்பின் ெமன்ேதாள் 
        அணங்குசால் அாிைவ இ ந்த          25 
        மணங்கமழ் ம கின் மணல்ெப ங் குன்ேற. 
                 -------  பரணர். 
         -------  
        1. ைதஇப்.    2. ெபாழின் மணமகளிர். 
        3. பகர்வர்.    4. வண்டாைடம்பால். 
         ------- -  
    (ெசா - ள்.) 3. ெநஞ்ேச - ,  
 
    22 - 6. பகாஅர் பண்டம்நா ம் வண்  அடர் ஐம்பால் - விற்பார  ந மணப் 
பண்டங்கள் நா கின்ற வண் கள் ெமாய்க்கும் ஐம்பகுதியாகிய கூந்த ைன ம்,  
பைணத்தைக தைடஇயகாண்  இன்ெமல்ேதாள் - ங்கி ன்தகுதிைய ைடயதாய் 
வைளந்த காண்டற்கு இனியெமல் ய ேதாளிைன ைடய,  அணங்குசால் அாிைவ 
இ ந்த - அழகு மிக்க நம் தைலவியி ந்த,  மணம் கமழ்ம கின் மணல் ெப ம் குன்  - 
மணம் நா ம்ெத க்கைள ைடய மணைல ைடய ெபாிய குன்றம்; 
 
    3 - 7. ஆஅய் எயினன் - ஆய்எயினன் என்பான்,  கு உறழ் ன்ெபா  – 

கைன ஒத்த வ ைமெயா  நின் ,  ஒன்னார் ஓம்  அரண்கடந்த ங்கு ெப ம் 
தாைன - பைகவர் பா காக்கும்அரண்கைள ெவன்  கடந்த மிக்க ெபாிய 
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ேசைனகைள ைடய,  அ ேபார் மிஞி  ெச விற்கு  - ேபார் அ தல்வல்ல மிஞி  
என்பான் ெச வின் கண், களம் சிவப்பப் ெபா  - கு தியால் களம் சிவப் றப் 
ெபா ,  பின் உைடஇ ழ்ந்ெதன  - ேதாற்  ழ்ந்தனனாக ; 
 
    7 - 10. ஞாயிற்  ஒள்கதிர்உ ப்பம் ைதய - ஞாயிற்றின் ஒள்ளிய கதிர்களின் 
ெவப்பம் (அவன் உட ற்படா )மைறய,  ஓராங்கு - ஒ ெபற்றிேய,  வம்பப் ள்ளின் 
கம்பைலப்ெப ந்ேதா  - திய ட்களின் ஒ  ெபா ந்தியெபாிய கூட்டம்,  
விசும்பிைட ர ஆ  - விசும் பிடம்மைறய வட்டமிட் ப் பின் ,  உடன் ெமாசிந்   - 
ஒ ங்குகூ ; 
 
    11 - 9. விாி அகல் ைற  - க்கள் விாிந்த அகன்ற ைற யிைன ைடய,  
காவிாிப்ேபர் யாற்  - காவிாியாய ெபாிய ஆற்றின்,  
 
    கைனவிைசக் க நீர் - மிக்கவிைச டன் க கிவ ம் நீரான ,  அயிர் ெகாண்  
ஈண்  -  ண்மணைலக்ெகாண்  திர ம்ப ,  எக்கர் இட்ட, குப்ைப ெவண்மணல் - 
ேமடாக்கிய ெவள்ளியமணற்குவியைல ம்,  யாணர் ைவப்பின் – வ வாைய - 

ைடய ஊர்கைள ைடய,  வளம் ெக  ேவந்தர்  - ெசல்வம் மிக்க ேசாழேவந்தராற் 
ரக்கப்ப ம், ஞாலம் நா ம் நலம்ெக  நல்இைச – உலகெமல்லாம் பர ம் நன்ைம 

ெபா ந்திய நற் கைழ ைடய,  நால்மைற ல் க்கண் ெசல்வன் – நான்கு 
ேவதங்களாய பைழய ைல அ ளிய க்கண்ைண ைடயபரமன ,  ஆல ற்றம் - 
ஆல ற்றம் என் மிடத் ,  கவின்ெபறைதஇய - அழகுெபற இயற்றப்ெபற்ற,  
ெபாய்ைகசூழ்ந்த ெபாழில் - ெபாய்ைகையச் சூழ்ந் ளெபாழி ன்கண்ேண,  மைன 
மகளிர் – சிற்றி ைழத்  விைளயா ம் சி மிகள ,  ைகெசய் பாைவத் ைறக்கண் -  
அழகுறச் ெபய்யப்ெபற்ற பாைவகைள ைடய ைறயின்கண்ேண,  இ க்கும் - வந்  
தங்குவ ம் ; 
 
    20 - 2. மகர ெநற்றிவான்ேதாய் ாிைச - மகரக் ெகா யிைனஉச்சியிற்ெகாண்ட 
வாைனத்ேதா ம் மதிைல ம், சிகரம் ேதான்றாச் ேசண் உயர் நல்இல் –  
அறியப்படாதவா  ேசணின்கண் உயர்ந்த நல்லமாடங்கைள ைடய ம் ஆகிய,  

காஅர்நல் நாட்ட ேவ  - காவிாிப் ம் பட் னத்ைத ைடய நல்லேசாழநாட் ன் 
கண்ணதாகும்; 
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    1 - 3. ன் அ ம்கான ம் ணிதல் ஆற்றாய் - ெசல் தற்கு அாியகாட்ைடக் 
கடக்க ம் ணி றல் ெசய்யாயாய்,  பின்நின் ெபயரச் சூழ்ந்தைன ஆயின் - பின்ேன 
நின் ெபயர்ந்  மீண் டக் க திைனயாயின்,  என்நிைலஉைரேமா - என  
இந்நிைலயிைன ஆண் ச் ெசன்  அவட்குஉைரப்பாயாக. 
 
    ( ) ெநஞ்ேச! அாிைவ இ ந்த மணற்ெப ங் குன்  காஅர்நன்னாட்ட ; நீ 
கானம் ணிதல் ஆற்றாய்; பின்நின்  ெபயரச் சூழ்ந்தைனயாயின்,  என்நிைலஆண் ச் 
ெசன் ,  அவட்கு உைரப்பாயாக. 
 
    (வி - ைர.) கான ம் - காட் ைனக் கடக்க ம்; உம்ைம எச்சப்ெபா ட் ; அைச 
நிைல மாம். ஒன்னார்,  ஓம்பரண்கடந்த ங்குெப ந்தாைன என்பதனால் 
மிஞி யின்தாைனப் ெப க்க ம்,  குறழ் ன் ெபா  ெபா என்பதனால் 
எயினன ேபார் வ ம் ெபறப்பட்டன, களஞ சிவப்பப் ெபா  என்றைமயால்,  
பைகவர் தாைனையெயல்லாம் ெகான்  பின் ழ்ந்தைமெபற்றாம். களஞ் சிவப்ப 

ழ்ந்தனன் எனக்ெகாண் ,  பைகவன  ேவலால் தாக்குண்  ழ்ந்தான் 
என் ைரத்த மாம். எயினன் ள்ளின்பா காவலனாக ன்,  இவன் ழ்ந்த 
ேபாழ் பறைவகெளல்லாம் இவன்ேமல் ஞாயிற்றின்கதிர்படா  மைறத்தன என்ப ,  
1' ள்ளிற்குஏம மாகிய ெப ம் ெபயர்,  ெவள்ளத்தாைன அதிகற் (எயினற்) 
ெகான் 'என்பதனா ம், 1'ெவளியன்ேவண்மான் ஆஅய் எயினன்...மிஞி ெயா ,  
நண்பகல்உற்ற ெச வில் ண்கூர்ந்,  ெதாள்வாள் மயங்கமர் ழ்ந்ெதனப்,  

ள்ெளா ங்கு அங்கண் விசும்பின்விளங்கு ஞாயி ,  ஒண்கதிர் ெதறாைமச் 
சிறகாில்ேகா ,  நிழல் ெசய்  உழறல்' என்பதனா ம்அறியப்ப ம். 'அக நர் 
ேவண் ன் ெவண்ேகாட் , அண்ணல் யாைன ஈ ம் வண்மகிழ்,  ெவளியன் 
ேவண்மான்ஆஅய் எயினன்' (208) என்  இவன் கூறப் ெப த ன்ஈண்  'வண்ைம 
எயினன்' என்  காணப்ப ம் பாட ம்ெபா த்த ைடத்ேத. 
         ------- -  
        1. அகம்,  142. 
         ------- 
 
    எயினன் ழ்ந்ெதன,  உ ப்பம் ைதய,  ள்ளின் ெப ந்ேதா ஆ ,  ெமாசிந் ,  

ைறக்கண் இ க்கும் கார் நன்னா என்க,  க்கட்ெசல்வன  ஆல ற்றத்திடத்ேத 
ைதஇயெபாய்ைக சூழ்ந்த ெபாழி ன் மகளிர் ைகெசய்பாைவகைள ைடய 

ைறெயன்  இைய ம். வளங்ெக ேவந்தரால் ரக்கப்ப ம் கார் நன்னா  என்க; 
ஆல ற்றம் என மாம். ஈண் ,  ஈண்டெவனத் திாிக்க.இைறவன் கேழ ெமய்யாய 
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கழ் ஆகலா ம்,  அ ேவஉலெகங்கும் பரத்தற் குாியதாகலா ம் 'ஞாலம்நா ம் 
நலங்ெக  நல் ைச க்கட் ெசல்வன்'என்றார். நான்மைற க்கண் ெசல்வன  
வாய்ெமாழியாம் என்ப ,  2'நன்றாய்ந்தநீணிமிர் சைட,  தல்வன் வாய்ேபாகா,  
ெதான்  ாிந்த ஈாிரண் ன்,  ஆ ணர்ந்த ஒ   ல்'என்றதனால் அறியப்ப ம். 
ஆல ற்றம் – சிவபிரான் எ ந்த ளி ள்ளேதார் இடமாகும். இ க்கும் கார்என ம் 

ாிைசயிைன ம் நல் இல் ைன ைடய கார்என ம் தனித்தனி கூட் க. பகர்வார் 
என்ப  பகாஅர்எனத் திாிந்  நின்ற . பண்டம் - ம் சாந் ம் தலாயின. 
அணங்குசால் அாிைவ - வ த் தைல ைடயஅாிைவ. என்றாதல்,  ெதய்வம் ேபா ம் 
அாிைவஎன்றாதல் கூ த மாம். குன்றம் நன்னாட்ட  ; சூழ்ந்தைனயாயின் ஆண் ச் 
ெசன்  என் நிைலஉைரெயன விாித் ைரக்க. 
         ------- -  -  
        1. அகம். 308.          2. றம். 166. 
         ------- -  
 
    182. குறிஞ்சி 
    [ேதாழி இரா வ வாைனப்பகல் வர என்ற .] 
 
        ங்கண் ேவங்ைகப் ெபான்னிணர் 3மிைலந்  
        வாங்கைம ேநான்சிைல எ த்தத் திாீஇத் 
        தீம்பழப் பலவின் சுைளவிைள ேதறல் 
        ைள அம்பின் இைளயெரா  மாந்தி 
        ஓட் யல் பிைழயா வயநாய் பிற்பட          5 
        ேவட்டம் ேபாகிய குறவன் காட்ட 
        குளவித் தண் தல் கு திெயா  யல்வர 
        ள மாத் ெதாைலச்சும் குன்ற நாட 
        அரெவறி ேமா ெடான்றிக் கால் ழ்த்  
        உர மைழ ெபாழிந்த பானாட் கங்குல்          10 
        தனிைய வந்த வா நிைனந் தல்க ம் 
        பனிெயா  க மிவள் கண்ேண அதனால் 
        க ம்பகல் வ தல் ேவண் ம் ெதய்ய 
        அதிர்குரல் கைல கறி றி ைனஇ 
        உயர்சிைம ெந ங்ேகாட் கள உக்க          15 
        கமழிதழ் அலாி தாஅய் ேவலன் 
        ெவறியயர் வியன்களம் க க்கும் 
        ெப வைர நண்ணிய சார லாேன. 
                 -------  கபிலர். 
         ------- -  -  



     
 

141

        (பாடம்) 3. மைலந் . 
         -------  
    (ெசா - ள்.) 1 - 8.  கண் ேவங்ைக ெபான் இணர் மிைலந்  – அழகிய 
இடத்திைன ைடய ேவங்ைக மரத்தின் ெபான்ேபா ம் ங்ெகாத் க்கைளச் சூ ,  
வாங்கு அைம ேநான்சிைலஎ த்தத்  இாீஇ - வைளந்த ங்கிலாலாய வ யவில்ைலத் 
ேதாளில் இ த்தி,  தீம் பழப்பல வின்சுைளவிைள ேதறல் - இனிய பலாப்பழத்தின் 
சுைளயினின் ம் விைளந்த ேதைன,  ைள அம்பின்இைளயெரா  மாந்தி - சீழ்க்ைக 
ெயா டன்ெசல் ம் அம்பிைன ைடய ஏவ ைளய டன் நிைறயக்கு த் ,  ஓட்  
இயல் பிைழயா வயநாய் பிற்பட  - விலங்குகைளத் ரத்திப் பற் ம் இயல் தப் 

த ல்லாத வ ய நாய் பின்ேனவர,  ேவட்டம்ேபாகிய குறவன் - ேவட்ைடக்குச் 
ெசன்ற குறவன், காட்ட குளவித் தண் தல் கு திெயா  யல்வர  - காட் ள்ள 
மல் ைக யாய தண்ணிய தர்உதிரத்ெதா  அைசந்திட,  ழ  மா ெதாைலச்சும் 
குன்றநாட - ள்ளம் பன்றிையக் ெகான்  ழ்த் ம்குன் கைள ைடய நாட் ன் 
தைலவேன! 
 
    9 - 12. உர  மைழ அர எறி உ ேமா  ஒன்றி - கால் ழ்த்  - வ ய ேமகம் 
அரவிைன எறிந்  ெகால் ம் இ டன் கூ க் கா றக்கங் ெகாண் ,  ெபாழிந்த பால் 
நாள் கங்குல்  - நீாிைனச் ெசாாிந்த அைர நாளாகிய இரவில்,  தனிையவந்த ஆ  
நிைனந்  - நீ தனிையயாகி வந்த வழிேயதத்திைன நிைனந் ,  அல்க ம் பனிெயா  
க ம்இவள் கண்ேண - இவள் கண் எப்ெபா ம் நீர் ெகாண் அழாநிற்கும்; 
 
    12 - 8. அதனால் - , அதிர்குரல் கைல கறி றி ைனஇ - 
அதி ம்குர ைன ைடய திய சுக்கைல மிளகின் தளிைர உண்  
 
    ெவ த் ,  உயர் சிைம ெந  ேகாட் உகள - உயர்ந்த உச்சியிைன ைடய 
நீண்டசிகரங்களிேல தா தலால்,  உக்க - உதிர்ந்த,  கமழ்இதழ் அலாி தாஅய் - மணம் 
நா ம் இதழிைன ைடய க்கள் பரந் ,  ேவலன் ெவறி அயர் வியன் களம்க க்கும் - 
ேவலன் ெவறியா ம் ெபாிய களத்திைனஒக்கும்,  ெப வைர நண்ணிய சாரலான் - 
ெபாிய மைலையஅ த் ள்ள சாரற் கண்ேண,  க ம் பகல் வ தல்ேவண் ம் - க ய 
பகற் கண்ேண நீ வ தல் ேவண் ம். 
 
    ( ) நாட! பானாட் கங்குல் தனிைய வந்தவா  நிைனந் , இவள்கண் அல்க ம் 
பனிெயா  க ம் ; அதனால்ெப வைர நண்ணிய சாரற்கண்ேண நீ க ம்பகல் 
வ தல்ேவண் ம். 
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    (வி - ைர.) தாிடத்ேத ப ங்கியி ந்த ள மாைவக் ெகால் த ன் தல் 
கு திெயா யல்வ தலாயிற் . இ ெயா  ேகட்  அர உட்குெமன் ம் 
வழக்குப்பற்றி அரெவறி ம்எனப்பட்ட . உ மின் க ைம கூறிய ப மாம்.  
உ ேமாெடான்றி என்றதனால் ஆற்றின  ஏதம்குறித்தாள். ைணெயா ம் 
வ தற்காிய ஏதப்பா ைடயவழியில் நள்ளி ளில் தனிைமயாய்த் தன்ெபா ட்  
வ கின்றாய் என்ப ணர்ந் ,  இவள் ஆற்றாைமெபாி ைடய ளாகின்றாள் என்பாள்,  
'தனிைய வந்தஆ  நிைனந்தல்க ம் பனிெயா  க  மிவள் கண்ேண'என்றாள். 
க ம் பகல் - நண்பகல் என்றப . ெதய்ய ;அைச. 
 
    (உ - ைற.) குறவன் ள மாைவக் ெகால்ல அதற்கு இடமாகிய தல்கு திெயா  
அைசந்  ேதான்றியெதன்ப ,  தைலவன்தைலவிெயா  களெவா க்கத்தில் ஒ க, 
அவ்ெவா க்கம் தைலவியின் ேமனி ேவ பாட்டால்தாய் த ேயா க்குப் 

லனாயிற்  என்றவாறாம். 
     -------  
 
    183. பாைல 
    [தைலமகன் குறித்த ப வவர  கண்  தைலமகள் ேதாழிக்குச் ெசால் ய .] 
 
        குவைள உண்கண் க ழ ந் தி ந்திைழத் 
        திதைல அல்குல் அவ்வாி வாட ம் 
        அத்தமார் அ வம் நத் றந் த ளார் 
        ெசன் ேச ணிைடயர் ஆயி ம் நன் ம் 
        நீடலர் என்றி ேதாழி பாடான்           5 
        பனித் ைறப் ெப ங்கடல் 1இறந் நீர் ப கிக் 
        குவ த்திைர அ ந்  ெகாள்ைளய குடக்ேகர்  
        வய ப்பி  யினத்தின் வயின்வயின் ேதான்றி 
        இ ங்கிைளக் ெகாண்  ஒ ங்குடன் வன்றிக் 
        காைல வந்தன்றால் காேர மாைலக்          10 
        குளிர்ெகாள் பிடவின் கூர் க அலாி 
        வண் வாய் திறக்கும் தண்டா நாற்றம் 
        கூதிர் அற்சிரத்  ஊைத ற்றப் 
        பனியைலக் கலங்கிய ெநஞ்செமா  
        வ ந் வம் அல்லேமா பிாிந்திசிேனார் திறத்ேத.          15 
                 -------  க ர்க் க ங்கத்தார். 
         ------- 
        (பாடம்) 1. விைரந் நீர் 
         ------- -  
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    (ெசா - ள்.) 1 - 5. ேதாழி - ,  குவைள உண்கண் க ழ ம் - என  
குவைளமலர்ேபான்ற ைம ண்ட கண்கள் அழ ம்,  தி ந்  இைழதிதைல அல்குல் 
அவ்வாி வாட ம் – தி ந்திய அணிைய ம் ேதமைல ைடய அல்கு ன் அழகிய 
வாிவாட்ட ற ம்,  அ ளார் நத் றந்  - அ ள்ெசய்யாராய் நம்ைமப் பிாிந் ,  
அத்தம்ஆர்அ வம் ெசன்  - அ ெநறிகைள ைடய பரந்த பாைலையக்கடந்  ெசன் ,  
ேசணிைடயார் ஆயி ம்  - ேசய்ைமக்கண் உள்ளார் ஆயி ம்,  நன் ம் நீடலர்என்றி - 
மிக ம் தாழ்க்கா  வ வர் என்கின்றாய்; 
 
    5 - 10. இ ங்கிைளக்ெகாண்  - ெபாிய கூட்டமாய ேமகங்கள்,  குவ  திைர  - 
வைளந்த அைலகைள ம்,  பனித் ைற - குளிர்ந்த ைறயிைன ைடய,  
ெப ங்கடல் இறந்  - ெபாிய கட ேலமிக்குச் ெசன் ,  நீர் ப கி அ ந்  ெகாள்ைளய  
- நீாிைனப் ப கி ண்டமிகுதிைய ைடயனவாய்,  குடக்குஏர்  - ேமற்ேக எ ந் ,  
வய  பி  இனத்தின் - சூ ற்றெபண்யாைனக் கூட்டம்ேபால,  வயின் வயின் ேதான்றி 
-  இடந்ேதா ம் ேதான்றி,  ஒ ேசர பா  ஆன்   - ஒ மிக்கு,  ஒ ங்கு உடன் வன்றி 
- ெபய்தற்குெந ங்க,  கார் காைல வந்தன்  - கார் காலம்காைலேய வந்த  எனி ம்; 
 
    10 - 15. மாைல - மாைலப்ெபா தில்,  குளிர்ெகாள் பிடவின் கூர் ைக அலாி  - 
குளிர்ச்சி ெபா ந்திய பிடாவின  கூாிய அ ம் அலர் தற்குாியதைன,  வண்  வாய் 
திறக்கும் தண்டாநாற்றம் - வண்  வாயிைன ெநகிழ்த்தலால் எ ம்அைமயாத 
மணத்திைன,  கூதிர் அற்சிரத்  ஊைத ற்ற  - கூதிர் ன்பனிக் காலங்கட்கு உாிய 
வாைடக்காற்றான  ற்றா நிற்க,  பனி அைல கலங்கியெநஞ்செமா  - பனி 
அைலத்தலால் கலங்கியெநஞ்ச டன்,  பிாிந்திசிேனார் திறத்  - பிாிந் ெசன்றாராய 
தைலவாின் ெபா ட் ,  வ ந் வம்அல்லேமா - நாம் வ ந் தற் குாிேயாம் 
அல்ேலேமா. 
 
    ( ) ேதாழி! தைலவர் நத் றந்  ேசணிைடயராயி ம்நீடலர் என்றி; கார் காைல 
வந்தன் ; மாைல, பிடவின  அலாியின் நாற்றத்ைத ஊைத ற்ற பனிஅைலக் 
கலங்கிய ெநஞ்செமா  நாம் வ ந் வம்அல்லேமா? 
 
    (வி - ைர.) இைழ - ேமகைல. நம் றந்  - நத் றந்  எனவிகாரமாயிற் . வன்றி - 

வன்ற எனத் திாிக்க.கார்ப்ப வம் வந்த தாக ன்,  தைலவர் நீடா வந் வி வர் 
என்  கூறி ஆற் வித்த ேதாழிக்கு, அவர் வ ந் ைண ம் நாம் எங்ஙனம் 
ஆற்றியி க்கற்பாலம் என்பாள்,  'கார்காைலவந்த  எனி ம் மாைல கூதிர் அற்சிரத்  
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ஊைத ற்றப் பனி அைலக் கலங்கிய ெநஞ்செமா வ ந் வம் அல்லேமா' என்  
தைலவி கூறினாள்.கார்காைல வந்தெதனி ம் மாைல கூதிர் அற்சிரத் ஊைத ற்ற 
என்ற ,  அப் ப வங்கள் அ த்த த் விைரந் வ ம் என்பைத உணர்த்தியவா .  
கார்ப்ப வம் குறித் ச் ெசன்ற தைலவர், அப்ப வம் வந் ம் இன் ம் 
வந்திலாைமயின், அ த் வ ம் கூதிர் அற்சிரப் ப வங்களிற்றான்அவர் வ தல் 
எங்ஙனம் ெதளியப்ப ம் என்றா மாயிற் . 
     ------- 
 
    184. ல்ைல 
    [தைலமகன் விைனவயிற்பிாிந்  வந்  எய்தியவிடத்  ேதாழி ல் மகிழ்  
உைரத்த .] 
 
        கட ட் கற்ெபா  கு க்குவிளக் காகிய 
        தல்வற் பயந்த கழ்மிகு சிறப்பின் 
        நன்ன ராட் க் கன்றி ம் எனக்கும் 
        இனிதா கின்றால் சிறக்கநின் ஆ ள் 
        அ ந்ெதாழில் த்த ெசம்மல் உள்ளெமா           5 
        சு ம்பிமிர் மலர கானம் பிற்பட 
        ெவண்பிட  அவிழ்ந்த கமழ் றவில் 
        குண்ைடக் ேகாட்ட கு ள் கள்ளிப் 
        ன்தைல ைதத்த ெகா ங்ெகா  ல்ைல 
        ஆர்கழல் ப்  உயிர்ப்பின் நீக்கித்          10 
        ெதள்ளறல் ப கிய திாிம ப்  எழிற்கைல 
        ள்ளிஅம் பிைணெயா  வதி ம் ஆங்கண் 
        1ேகா ைடக் ைகயர் ளர்எறி விைனஞர் 
        அாியல் ஆர்ைகயர் விைளமகிழ் ங்கச் 
        ெசல்கதிர் ம கிய உ வ ஞாயிற் ச்          15 
        ெசக்கர் வானஞ் ெசன்ற ெபா தில் 
        கற்பால் அ வியின் ஒ க்கும் நற்ேதர்த் 
        தார்மணி பல டன் இயம்பச் 
        சீர்மிகு குாிசில்நீ வந் நின் ற ேவ. 
                 -------  ம ைர ம தன் இளநாகனார். 
         ------- 
        (பாடம்) 1.ேகா ைடத்தைல. 
         ------- 
    (ெசா - ள்.) 19. சீர்மிகு குாிசில் - சிறப் மிக்க தைலவேன! 
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    5 - 19. ெவண்பிட அவிழ்த்த  கமழ் றவில் - ெவள்ளிய பிடவமரத்தின் விாிந்த 
மலர் மணக்கும் ல்ைலநிலத்ேத,  குண்ைடக் ேகாட்ட கு ள் கள்ளி – குறிய 
கிைளகைள ம் குறிய ட்கைள ைடய கள்ளியின்,  ன்தைல ைதத்த ெகா  
ெகா  ல்ைல - ல் யஉச்சியிைன ய வளவிய ல்ைலக்ெகா யின்,  ஆர்கழல் 

  உயிர்ப்பின் நீக்கி - ஆர்க்குக்கழன்ற திய க்கைள ச்ெசறிதலால் ஒ க்கி,  
ெதள்அறல் ப கிய திாி ம ப்  எழில் கைல - ெதளிந்தநீைரக் கு த்த க்குண்ட 
ேகாட் ைன ைடய அழகியமான் கைல,  ள்ளி அம் பிைணெயா  வதி ம் ஆங்கண்  
- ள்ளிகைள ைடய அழகிய பிைண டன் தங்கும்அவ்விடத்ேத,  ேகா  உைடக் 
ைகயர் - கைளக்ெகாட் ைன ைடய ைகயினராய்,  ளர் எறி விைனஞர்  - 
கைளயிைன ெவட்  எறி ம் ெதாழிைல ைடயவர்கள், அாியல் ஆர்ைகயர் விைளமகிழ் 

ங்க - கள்ளிைனநிைறய உண்  அதனாலாய களிப்  மிக்குற,  ெசல்கதிர்ம கிய 
உ வ ஞாயிற்  - ெசல் ம் கதிர் ெவம்ைமகுைறந்த ெசந்நிறத்தினதாய 
ஞாயிற்ைற ைடய, ெசக்கர் வானம் ெசன்ற ெபா தில் - ெசவ்வானம்பரவிய காலத்ேத,  
கல்பால் அ வியின் ஒ க்கும்நற்ேறர் - மைலயின்பால் 

ம்அ விையப்ேபாலஒ க்கும் நல்ல ேதாி ள்ள, தார்மணி பல உடன் இயம்ப - 
மாைலயாகிய மணிகள்பல ம் ஒ ங்ேக ஒ க்க,  சு ம்  இமிர் மலர கானம்பிற்பட - 
வண் கள் ஒ க்கும் மலர்கைள ைடய கா பின்ேனேபாக,  அ ந்ெதாழில் த்த 
ெசம்மல்உள்ளெமா  - அாிய விைனைய த்த தைலைம ேமவியஊக்கத் டன்,  நீ 
வந்  நின்ற  - நீ இங்கு வந் நின்ற ; 
 
    1 - 4. கட ட் கற்ெபா  -  ெதய்வக் கற் டன்,  கு க்கு விளக்கு ஆகிய - 
கு க்குவிளக்கம் ஆகிய,  தல்வன் பயந்த கழ்மிகுசிறப்பின் நன்னராட் க்கு 
அன்றி ம் - மகைனப்ெபற்ற கழ் மிக்க சிறப்பிைன ைடய நன்ைமைய ைடய 
தைலவிக்ேக யல்லாம ம்,  எனக்கும் இனி  ஆகின்   - எனக்கும் இனிைமையத் 
த வதாகின்ற ; நின் ஆ ள்சிறக்க - நின் ஆ ள் சிறந்தி வதாக. 
 
    ( ) சீர்மிகு குாிசில்! ெசக்கர் வானம் ெசன்றெபா தில்,  நற்ேறர் மணி இயம்ப,  
கானம் பிற்படெசம்மல் உள்ளெமா  நீ வந்  நின்ற ,  நன்னராட் க்கு அன்றி ம்,  
எனக்கும் இனிதாகின் ; நின் ஆ ள் சிறக்க. 
 
    (வி - ைர.) கட ட் கற்  - ெதய்வத்தன்ைமைய ைடய கற் .கற் ைட மகளிர் 
ேவண் ங்கால் மைழ ம்ெபய்விப்பாராக ன் அவர  கற்  ெதய்வத்தன்ைம - 

ைடயதாயிற் . 1'கற் க்கடம் ண்ட இத்ெதய்வமல்ல ,  ெபாற் ைடத் ெதய்வம்யாம் 
கண் லமால்,  வானம் ெபாய்யா  வளம்பிைழப்பறியா ,  நீணில ேவந்தர் ெகாற்றம் 
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சிைதயா , பத்தினிப் ெபண்  ாி ந்த நா ' என்ப ங் காண்க.  கட ட் கற்ெபா  
தல்வன் பயந்த சிறப்பிைன ைடயநன்னராட்  என்  இைய ம். தல்வன் கு ைய 

விளங்கச் ெசய்பவன் ஆக ன்,  கு க்கு விளக்காகிய தல்வன் என்றாள். மைன 
வாழ்க்ைக மகளிர்க்குக் கற்ெபா க்க ம்,  நன்மக்கட்ேப ம் இன்றியைமயாதன 
என்ப ,  2'மங்கலெமன்ப மைனமாட்சி மற்றதன் - நன்கலம் நன்மக்கட்ேப ' என் ம் 
ெபாய்யா ெமாழியா ம் அறியப்ப ம்.3'மைனக்குவிளக்கம் மடவார்' என்ப பற்றிக் 
கு க்கு விளக்காகிய என்பதைனத் தைலவிக்கு ஏற்றி ைரத்த மாம். நன்னராட்  – 
மைனமாட்சியாய நன்ைமெயல்லாம் உைடயவள். கணவன் கூறிய ெசாற்பிைழயா  
ஆற்றியி ந்த அ ைமப்பா ேதான்றத் தைலவி இங்ஙனம் சிறப்பித் க் 
கூறப்ெபற்றாள். பிாிவாற்றா  தைலவி வ ந் ந்ேதா ம் தா ம் உடன் வ ந்தி,  
அாிதின் ஆற் வித் க் ெகாண் ந்தவள் ஆக ன்,  நீ வந்  நின்ற எனக்கும் 
இனிதாகின்ற  என்  ேதாழி கூறினான். பிாிந்த தைலவன் மீண்  வந்தேதயன்றி 
அவன் அாியவிைனைய த்த ெப மிதத் டன் ேதாின் மணி ஒ க்கவந்  நின்ற 
ேதாற்றம்,  தைலவன  ஆக்கத்ைதவி ம் ம் தைலவிக்குக் கழிேபாின்பம் 
பயப்பதாக ன்,  ெசம்ம ள்ளெமா  மணி இயம்ப நீவந்  நின்ற  இனிதாகின்  
என்றாள். தைலவன் ேதர்வந்த விைர  ேதான்றக் கானம் பிற்பட என்றாள்.ெசல்கதிர் - 
ேமற்றிைசக்கட் ெசன்  மைற ம்கதிர். ளர் - கைள. தார் மணி - மாைலயாகக் 
ேகாத்தமணிகள். 
 
    தைலவன் ேபாந்தகாட் ன்கண் ல்ைல,  கள்ளியின் ன்தைலையமைறத்தி ப்ப ; 
தைலவி தன் பிாிவா ளதாகியவ த்தம் றந்ேதான்றாமல் கற்பினால் 
ஆற்றியி த்தைல ம்,  மைறத்த ைவ உயிர்ப்பினால்நீக்கி நீாிைனப் ப கிய கைல 
பிைணெயா  வதிதல், தான் தைலவியின் ெம விைன நீக்கி அவ டன்இன் ற்  
வதியப் ேபாவைத ம் அவ க்குப் லப்ப த்தி மனெவ ச்சி த வன என்க. 
         -------  
        1. சிலப். 15,  143 - 47.          2. குறள். 60. 
        3. நான் மணிக். 103. 
         ------- -------  
 
    185. பாைல 
    [பிாிவிைட ேவ பட்டதைலமகள் ேதாழிக்குச் ெசால் ய .] 
 
        எல்வைள ெஞகிழச் சாஅய் ஆயிைழ 
        நல்ெலழிற் பைணத்ேதாள இ ங்கவின் அழியப் 
        ெப ங்ைக அற்ற ெநஞ்செமா  நத் றந்  
        இ ம்பின் இன் யிர் உைடேயார் ேபால 
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        1வ த்  வல் னர் காதலர் வாடல்          5 
        ஒ கைழ நிவந்த ெநல் ைட ெந ெவதிர் 
        க ெகாள் மள்ளர்வில் விைசயின் உைடயப் 
        ைபதற ெவம்பிய கல்ெபா  பரப்பின் 
        ேவனில் அத்தத் தாங்கண் வா லந்  
        அ வி ஆன்ற உயர்சிைம ம ங்கில்          10 
        ெப விழா விளக்கம் ேபாலப் பல டன் 
        இைலஇல மலர்ந்த இலவெமா  
        நிைல யர் பிறங்கல் மைலஇறந் ேதாேர. 
                 -------  பாைலபா ய ெப ங்க ங்ேகா. 
         ------- -  -  
        (பாடம்) 1. வ . 
         ------- - - -  
 
    (ெசா - ள்.) 5 - 14. வாடல் ஒ  கைழ நிவந்த ெநல் உைடெந ெவதிர் - வா த ற்ற 
ஒ க்கின்ற ேமல்ேநாக்கிஎ ந்த தண் ைன ம் ெநற்கைள ைடய நீண்ட ங்கில்,  
க ெகாள் மள்ளர் வில் விைசயின் உைடய -  ஆரவாரம் ெகாண்ட மறவர  
வில் னின் ெற ம்அம்பின் விைசயாற் பிளந்திட,  ைப  அற ெவம்பியகல் ெபா  
பரப்பின் - பசுைம அறக் காய்ந்தப க்ைககள் ெபா கின்ற இடத்திைன ைடய,  
ேவனில்அத்தத்  ஆங்கண் - ேவனிலான் உழந்த காட் டத்ேத, வான் உலந்  அ வி 
ஆன்ற உயர் சிைம ம ங்கின்  - ேமகம் ெபய்யா ெதாழித ன் அ விகள் 
இல்ைலயாகியஉயர்ந்த சிகரங்களில்,  ெப விழா விளக்கம்ேபால  - ெபாிய கார்த்திைக 
விழாவிற்கு இ ம் விளக்குகைளப் ேபால,  பல உடன் இைல இல மலர்ந்தஇலவெமா  
- இைலேய இல்லனவாய்ப் பல ம் ஒ ங்ேக மலர்ந்த இலவ மரங்கைளக் ெகாண் ,  
நிைல உயர்பிறங்கல் மைல இறந்ேதார் - உயர்ந்த நிைலைய ைடய பக்க 
மைலயிைன ைடய ெப மைலயிைனத் தாண் ச் ெசன்ேறாராய நம் தைலவர்; 
 
    1 - 5. ஆய் இைழ நல்எழில் பைணத்ேதாள் - ஆய்ந்ெத த்த அணிகைள ம்நல்ல 
அழகிைன ைடய ங்கில்ேபா ம் நம  ேதாள், எல்வைள ெஞகிழச் சாஅய் - 
ஒளிெபா ந்திய வைளெநகி ம்ப  ெம ந் ,  இ ங்கவின் அழிய  - ெபாிய அழகு 
ெக மா ,  ெப  ைக அற்ற ெநஞ்செமா  நம் றந்  - ெபாிய ெசயலற்ற 
ெநஞ்சேமா க்கும் நம்ைமக் ைகவிட் ,  இ ம்பின் இன் உயிர்உைடேயார்ேபால - 
இ ம்பினால் இயன்ற இனிய உயிைரஉைடயார்ேபால,  வ த் வல் னர் – 
வ த்தி க்க வன்ைம ைடேயாராயினர். 
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    ( ) மைலயிறந்ேதார் ஆய நம் காதலர்,  நம் பைணத்ேதாள்சாஅய்க் கவின் அழிய 
நத் றந்  இ ம்பின் இன் யிர் உைடேயார் ேபால வ த்  வல் னர். 
 
    (வி - ைர.) ெநஞ்செமா  இ க்க என ஒ ெசால் விாித் ைரக்க.தாம் எய் ம் ன்பம் 
க தி இரங்கித் தைலவர் வாராதி த்த ன் இ ம்பின் இன் யிர்உைடேயார்ேபால 
வ த்  வல் னர் என்றாள்.நம்ைம இ ம்பா யன்ற உயி ைடயார்ேபாலக் 
க திவாராதி க்கின்றார் என் ைரத்த மாம். 
     ------- -  
 
    186. ம தம் 
    [தைலமகட்குப்பாங்காயினார் ேகட்ப இல் ைடப் பரத்ைதெசால்  ெந ங்கிய .] 
 
        வானம் ேவண்டா வறனில் வாழ்க்ைக 
        ேநான்ஞாண் விைனஞர் ேகாளறிந்  ஈர்க்கும் 
        மீன் திர் இலஞ்சிக் க த்த தாமைர 
        நீர்மிைச நிவந்த ெந ந்தாள் அக ைல 
        1இ ங்கயம் ளங்கக் கா  ேதா ம்          5 
        ெப ங்களிற் ச் ெசவியின் அைலக்கும் ஊரெனா  
        எ ந்த ெகௗைவேயா ெபாிேத நட்ேப 
        ெகா ங்ேகால் ேவழத் ப் ைண ைண யாகப் 
        னலா  ேகண்ைம அைனத்ேத அவேன 
        ஒண்ெடா  மகளிர் 2பண்ைடயாழ் பாட          10 
        ஈர்ந்தண் ழவின் எறிகுணில் விதிர்ப்பத் 
        தண்ந ஞ் சாந்தம் கம ம் ேதாள்மணந்  
        இன் ம் பிறள்வயி னாேன மைனேயாள் 
        எம்ெமா  லக்கும் என்ப 3ெவன்ேவல் 
        மாாி அம்பின் மைழத்ேதால் பைழயன்          15 
        காவிாி ைவப்பிற் ேபாஒர் அன்னஎன் 
        ெசறிவைள ைடத்தேலா இலேன 4உாிதினின் 
        யாந்தன் பைகேயம் அல்ேலம் ேசர்ந்ேதார் 
        தி தல் பசப்ப நீங்கும் 
        ெகா ந ஞ் சா ந்தன் உட ைற பைகேய.          20 
                 -------  பரணர். 
         ------- - - -  
        (பாடம்) 1.இ ங்கயந் தயங்க.         2. மண்ைடபாழ்பட. 
        3. ெவல்ப.        4.உாிதினினயர்ந்த; உாிதினினார்ந்த 
         ------- - - -   
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    (ெசா - ள்.) 1 - 7. வானம் ேவண்டா வறன் இல் வாழ்க்ைக  - மைழெபய்தைல 
ேவண்டாத வ ைம த ல்லாதவாழ்க்ைகயிைன ைடய,  ேநான் ஞாண் விைனஞர் 
- வ ய ண் ற் கயிற்றிைன ைடய மீன் பி ப்ேபார், ேகாள் அறிந்  ஈர்க்கும் - (மீன் 
இைர ேகாத்த ள்ளிைனப்) பற்றிய  உணர்ந்  இ க்கும்,  மீன் திர் இலஞ்சி - மீன் 
மிக்க நீர்நிைலயில், க த்த தாமைர நீர் மிைச நிவந்த ெந  தாள் அகல்இைல - 
தைழத்த தாமைரயின் நீர்மீ  உயர்ந்த ெந யகாம்பிைன ைடய அகன்ற இைலைய,  
இ கயம் ளங்க கால்உ ேதா ம் - ெபாிய குளம் அைலயக் காற் அ க்குந்ேதா ம்,  
ெப  களிற் ச் ெசவியின்அைலக்கும் ஊரெனா  - ெபாிய 
களிற்றியாைனயின்கா ேபால அைசவிக்கும் ஊரனால்,  எ ந்த ெகௗைவேயாெபாிேத 
- எனக்கு உண்டாய அலேரா ெபாிதாகும்ஆயி ம்; 
 
    7 - 9. நட்  - அவன்நட்ேபா,  ெகா  ேகால் ேவழத் ப் ைண ைண ஆக  - 
ெசழித்த ெகா க்கங்கழியாலாய ைணயிைனத் ைணயாகக் ெகாண் ,  னல் ஆ  
ேகண்ைம அைனத்ேத  - னல் விைளயா ம் நட்பின் அளவினேத; 
 
    9 - 13. அவேன - அத்தைலவன்றான்,  ஒள் ெதா  மகளிர் பண்ைடயாழ்பாட - 
ஒள்ளிய ெதா யிைன ைடய மகளிர்பைழயயாழிைனப் பாட ம்,  ஈர் தண் 

ழவின்எறிகுணில் விதிர்ப்ப - மிக்க தண்ைம வாய்ந்த ழவிைனக் கு ந்த யால் 
அ க்க ம். தண் ந ம் சாந்தம் கம ம் ேதாள் மணந்  - தண்ணிய நறியசந்தனம் 
நா ம் ேதாைளக் கூ ,  இன் ம் பிறள்வயினான் - இன் ம் பிறளிடத்ேத ள்ளான் 
ஆவன்;அங்ஙனமாக ம் ; 
 
    13 - 14 மைனேயாள்எம்ெமா  லக்கும் என்ப - அவன் மைனவி எம் டன் 
ெவ க்கின்றாள் என்பர்; 
 
    14 - 17. மாாி அம்பின்மைழத் ேதால் பைழயன் - ெவற்றி ெபா ந்தியேவைல ம் 
மைழத் ளி ேபான்ற மிக்க அம்பிைன ம்ேமகம்ேபா ம் காிய ேகடகத்திைன ம் 
உைடய பைழயன்என்பான ,  காவிாி ைவப்பின் ேபாஒர் அன்ன  - காவிாி 
நாட் ள்ள ேபார் என் ம ஊாிைன ஒத்த, என் ெசறி வைள உாிதினின் 
உைடத்தேலா இலன் - என  ெந ங்கிய வைளகைளஉாிைமயால் உைடத்த 
ெலான் ஞ் ெசய்திேலன்; எனேவ,  
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    18 - 20. யாம் தன்பைகேயம் அல்ேலம் - யாம் அவ க்குப் பைகயாேவம்அல்ேலம்,  
ேசர்ந்ேதார் தி தல் பசப்ப நீங்கும் -  தன்ைனச் ேசர்ந்ேதார  அழகிய ெநற்றி 
பசந்திடஅவர்கைள ஒழித்  நீங்கும்,  ெகா ந ம் - அவள்கணவன்,  தன் உடன் 
உைறபைக சா ம் - தன் டன்கூ ைற ம் பைகவனாதற்குப் ெபா ந் வானாவன். 
 
    ( ) ஊரெனா  எனக்கு எ ந்த ெகௗைவேயா ெபாிேத: நட்ேபேவழத் ப் ைண 

ைணயாகப் னலா  ேகண்ைம அைனத்ேத;அவேன இன் ம் பிறள் வயினாேன; 
மைனேயாள் எம்ெமா லக்கும் என்ப; ெசறிவைள உைடத்தேலா இேலன்; யாம்தன் 
பைகேயம் அல்ேலம்; ெகா நன் தன் உட ைற பைகசா ம். 
 
    (வி - ைர.) மீன் பி க்கும் விைனஞர் உழவினால் ெநல் த யனவிைளத்தல் 
இலராக ன் அவர  வாழ்க்ைக வானம்ேவண்டா வாழ்க்ைக என ம்,  அன்னராயி ம் 
அவர்பி க்கும் மீேன அவ க்குப் ெபாியெதா வ வாயாத ன்,  வறனில் வாழ்க்ைக 
என ம்கூறப்பட்ட . ேநான்ஞாண் - ண் ன் வ ய கயி ;அ ெகாண்  விைன 
ெசய்த ன் அவர் ேநான்ஞாண்விைனஞர் எனப்பட்டார். ேகாள் – இ ம்பிற்ேகாத்த 
இைரையப் பற் ைக. இனி,  வ ய கயிற்ைற ைடயவைலெயனக் ெகாண் ,  அஃ  
அகப்ப த்தைம அறிந் ஈர்க்கும் என் ைரத்த மாம். ைண ைணயாகநீரா வார் 
நீராட்  ந்த டன் அப் ைணையவி த்  அகறல்ேபால,  தைலவன் என்பால் 
வந் அகன்றனன் என்பாள்,  நட் ேகண்ைம அைனத் என்றாள். ேகண்ைம - 

ைணயினிடத் ளதாய ேகண்ைம;குறிப்  ெமாழி. இனி,  நட்  ஒ  நாள் ைண 
ைணயாகப் னலா ய அவ்வளவிற்ேற என் ைரத்த மாம்; 1"நீெவய்ேயாெளா  

ேவழெவண் ைண தழீஇ.......ெந நலா ைன னேல" என ன் வந்தைம ங்காண்க. 
ஒண்ெடா மகளிர் - விற யர்; பரத்ைதய மாம்,  தைலவன் ேசாிப்பரத்ைதெயா  கூ  
ெயா குதைலப் பரத்ைதயர் ேசாியினின் ெற ம் யாெழா ம் ழேவாைச ேம 
யாவ மறியப் லப்ப த் ம்: அங்ஙனமாக ம் தைலவிஎம்ெமா  லத்தல் ெபா ந்தா 
ெதன்ப  ேதான்ற,  பாடவிதிர்ப்பத் ேதாள் மணந்  பிறள்வயினான்என ம்,  எம்ெமா  

லக்கு ெமன்ப என ம் இற்பரத்ைதகூறினாெளன்க. மற் ம்,  தைலவன் 
தைலவிைய ம் என்ைன ம் ைகயகன்  ேசாிப்பரத்ைதயர் மாட் ம வி 
ெயா குதலால் எனக்குளதாய ெவ ப்பிைன என்வைளைய உைடத் க் 
காட் ற்றிேலன்; அ  ெகாண்ேடஅவன் என் டன் உளனாகத் 
தைலவிக தினாள்ேபா ெமன்பாள்,  “ெசறிவைள ைடத்தேலாஇலேன என்றாள்" 
         ------- -  
        1.அகம். 4 
         -------  
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    குலமகளிரல்லாத அலவற் ெபண் ர் தலாயிேனார் ெவ ப்பினால் 
வைள ைடத்தல்ெசய்வெரன்ப ,  1"என்ேனா திாிேயனாயின்....உைடகெவன்,  
ேநாிைற ன்ைக ங்கிய வைளேய" என்பதனால றிகா இலன்: அன்விகுதி 
தன்ைமக்கண் வந்த . ெகா ந ம்; உம்: அைசநிைல,  இனி,  ேசாிப்பரத்ைதயைர ம் 
வி த் த்தைலவி டன் ெசன்  உைறவாெனன்ப  ேதான்றத் 'தன்உட ைற பைக' 
என்றாள்; உட ைறந்த ெகா நன்பைகயாதல் சா ம் எனக் கூட் ைரத் த மாம்,  
         ------- - - -  
        1. அகம்.336. 
         ------- -    
 
    187. பாைல 
    [பிாி ணர்த்தியேதாழிக்குத் தைலமகள் ெசால் ய . தைலமகன்பிாிவின்கண் 
தைலமகட்குத் ேதாழி ெசால் ய உமாம்.] 
 
        ேதாள் லம் பகலத் ஞ்சி நம்ெமா  
        நாள்பல நீ ய கரந் ைற ணர்ச்சி 
        நா ைட ைமயின் நீங்கிச் ேசய்நாட்  
        அ ம்ெபா ள் வ த்த ெநஞ்சேமா ேடகி 
        நம் யர்  உள்ளினர் காதலர் க த்ேதார்          5 
        ெதம் ைன சிைதத்த க ம்பாிப் ரவி 
        வார்கழல் ெபா ந்த வன்கண் மழவர் 
        ந்ெதாைட விழவின் தைலநாள் அன்ன 
        த மணல் ெஞமிாிய தி நகர் ற்றம் 
        லம் ங் ெகால்ேலா ேதாழி 2ேசேணாங்கு          10 
        அலந்தைல ெஞைமயத் தாளில் ஆங்கண் 
        3கல்ேசர்  இ ந்த சில்கு ப் பாக்கத்  
        எல்வி ந்  அயர ஏமத்  அல்கி 
        மைன ைற ேகாழி அணல்தாழ்  அன்ன 
        கைவெயாண் தளிர க ங்கால் யாஅத்           15 
        4ேவனில் ெவற்பில் கானங் காய 
        ைனெய ந் ேதா ய 5ெக நாட் டாாிைடப் 
        பைனெவளி  அ ந்  ைபங்கண் யாைன| 
        ஒண்சுடர் திரா 6இளங்கதிர் அைமயத் க் 
        கண்ப  பாயல் ைகெயா ங்கு அைசநிைல          20 
        வாள்வாய்ச் சுறவின் பனித் ைற நீந்தி 
        நாள்ேவட்  எ ந்த நயனில் பரதவர் 
        ைவகுகடல் அம்பியில் ேதான் ம் 
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        ைமப  மாமைல விலங்கிய சுரேன. 
                 -------  மா லனார். 
         -------  
        (பாடம்) 2.ேசய்நாட் டலந்தைல.        3. கைலேசர்  இ ந்த. 
        4. ேவனில்ைவப்பிற் கானிலங் காய.        5. ெந நாட்டாாிைட. 
        6. விலங்கு கதிர். 
         ------- -  
    (ெசா - ள்.) 10. ேதாழி - ,  
 
    5. காதலர் - நம்காதலர்; 
 
    1 - 4. ேதாள் லம் அகல நம்ெமா  ஞ்சி - நம  ேதாள் தனிைம யகலநம் டன் 

யின் ,  நாள் பல நீ ய கரந்  உைற ணர்ச்சி - பலநாள் நீட் த்த கள ப் 
ணர்ச்சிைய, நாண் உைடைமயின் நீங்கி - விைனயின்றியி த்தற்கு நா தல் 

உைடைமயாேன நீங்கி,  ேசய்நாட்  அ ம் ெபா ள் வ த்த ெநஞ்செமா  - 
ரநாட் ேல அாிய ேபா ைள ஈட்டத் ணிந்தெநஞ்சத் டன்; 

 
    14 - 24. மைன உைற ேகாழி -  மைனயில் வதி ங் ேகாழியின்,  அணல் தாழ்  
அன்ன  - ெதாங்குகின்ற தா ைய ெயாத்த,  கைவ ஒண் தளிரக ங்கால் யாஅத்  - 
கவர்த்த ஒள்ளிய தளிாிைன ம்காியஅ  யிைன ம் உைடய யா மரங்கைள ைடய,  
ேவனில்ெவற்பில் கானம் காய - ேவனில் ெவப்பம் வாய்ந்தமைலைய ய த்த கா  
காய்ந்திட,  ைன எ ந்  ஓ யெக நாட்  ஆர் இைட - காட்டரணி ள்ளார் 
கு ெய ந்ேதா ய பாழ் நாட் ன் அாிய இடத்ேத,  பைனெவளி  அ ந்  ைபங்கண் 
யாைன - பனங்கு த்ைதத்தின் ம் பசிய கண்ணிைன ைடய யாைன,  ஒள் 
சுடர் திரா இளம் கதிர் அைமயத்  - ஒள்ளிய சுடர் திராத இைளய 
ஞாயிற்ைற ைடய காைலயிேல,  கண்ப பாயல் ைக ஒ ங்கு அைச நிைல – 

யி மிடத்ேத ெசயெலா ங்கி அைசந்  ெகாண் க்கும் நிைலயான , வாள் வாய்ச் 
சுறவின் பனி ைற நீந்தி  - வாள்ேபா ம் வாயிைன ைடய சுறா மீன்க ள்ளகுளிர்ந்த 

ைறகைள நீந்திச் ெசன் ,  நாள் ேவட் எ ந்த நயன்இல் பரதவர் - நாட் காலத்ேத 
மீன்ேவட்ைட குறித்  எ ந்த நயமற்ற பரதவ ைடய,  ைவகுகடல் அம்பியில் 
ேதான் ம் - கட டத்ேதெபா ந்திய ேதாணி ேபாலத் ேதான்றாநிற்கும்,  ைமப  மா 
மைல விலங்கிய சுரன் - ேமகம் ெபா ந்தியெபாிய மைல கு க்கிட்ட பாைலயின் 
கண்ேண; 
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    10 - 13. ேசண் ஓங்குஅலந்தைல ெஞைமயத்  - ெந ந் ரம் உயர்ந்தகாய்ந்த 
உச்சியிைன ைடய ெஞைம மரங்கைள ைடய, ஆள் இல் ஆங்கண் - ஆள் வழக்கற்ற 
இடங்களில்,  கல்ேசர்  இ த சில்கு  பாக்கத்  - மைலையச்சார்ந்தி ந்த சில 
கு கைள ைடய பாக்கத்ேத,  எல்வி ந்  அயர - இரவில் வி ந்  ெசய்ய,  
ஏமத் அல்கி - பா காவலாகத் தங்கி; 
 
    4 - 5. ஏகி  - ெதாடர்ந்  ெசன் ,  நம் உயர்  உள்ளினர் - நம உயர்ச்சிையக் 
க தினர்; (அதனால்). 
 
    5 - 10. க த்ேதார்  - சினந்ெத ந்த பைகவர ,  ெதவ் ைன சிைதத்தக ம்பாிப் 

ரவி - பைகப் லம் ெதாைலத்த க யெசலவிைன ைடய குதிைரகைள ைடய,  
வார்கழல் ெபா ந்த - நீண்ட கழலாற் ெபா ற்ற,  வன்கண்மழவர் - 
த கண்ைமயிைன ைடய மழவர் ெசய் ம், ந்ெதாைட விழவின் தைலநாள் அன்ன - 

ந்ெதாைடவிழா என் ம் விழாவின் தல்நாைள ெயாத்தெபா விைன ைடய,  த  
மணல் ெஞமிாிய தி நகர் ற்றம் - ெகாணர்ந்திட்ட மணல் பரந்த அழகியமைனயின் 

ற்றம்,  லம் ம் ெகால்ேலா  - தனிைம ேமா? 
 
    ( ) ேதாழி! காதலர்,  நம்ெமா  நீ ய கரந் ைற ணர்ச்சிைய நா ைடைமயின் 
நீங்கி,  அ ம்ெபா ள் வ த்தெநஞ்செமா ,  மைல விலங்கிய சுரத்தின்கண்ேண, 
பக்கத்ேத எல்வி ந்  அயர ஏமத்  அல்கி,  ஏகி,  நம்உயர்  உள்ளினர்; அதனால் 
தி நகர் ற்றம் லம் ங் ெகால்ேலா? 
 
    (வி - ைர.) ேதாள் லம்  அகலத் ஞ்சி என்ற ,  ேதாளிேல யின்  என்றப ,  
நா ைடைம - ேபாகம் ேவண் ஆடவர்க்கு உயிராகிய விைனைய ெயாழிந்தி த்தற்கு 
நா த ைடைம. ேசய் நாட்  அ ம்ெபா ள் - ேசய்நாட் ற் ெசன்  ேத ம் அாிய 
ெபா ள்,  நம் உயர்   - வறிேயார்க்கு அளித்தல்,  வி ந்  றந்த தல் த ய 
இல்லறம் ாிந்  நாம் ேமம்ப தல்;அதற்குப் ெபா ள் இன்றியைமயாதாக ன், 
ெபா ள்வயிற் பிாிந்தாைர நம் உயர்  உள்ளினர்என்றாள். ஏகி உள்ளினர் என்பதைன 
உள்ளி ஏகினர்என மா க. ந்ெதாைட விழ ,  பைடக்கலம் பயின்றஇைளய ரைர 
அரங்ேகற் விக்கும் விழா.ெதாைட - அம்  ெதா த்தல்,  தைல நாளன்ன 
ெபா விைன ைடய ற்றெமன விாித் ைரக்க. தைலவர்பிாிவிற்குளதாம் 
வ த்தத்ைத ற்றம் தனிைம தலால் வ ந் வாள் ேபாற் கூறினாள். அலந்தைல - 
அலந்த தைல; விகாரம். ெஞைமயத் ; அத் , சாாிைய. சுரத்ைதக் கடந்  ஏகுங்கால்,  
பாக்கத் எல்வி ந்தயர ஏமத்  அல்கி ஏகுவார் என்றாள்.கானங்ேகாழியின் 
ேவ ப க்க,  மைன ைற ேகாழிஎனப்பட்ட . ைன - காட்டரண்; ேவட் வர் ஊர். 
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ெக நா  - வாழ்வா ெராழிந்  பாழ்பட்ட நா .வாள்வாய்ச் சுறவின் பனித் ைற நீந்தி 
என்ற , பரதவாின் அஞசாைமையப் லப்ப த்தியவாறாம். பைனெவளி  அ ந்  
என்ற ,  ேவ  உணவின்ைமகுறித்தப யாம். யாைன அைசநிைல. கடல் 
அம்பியிற்ேறான் ம் சுரம் என ம்,  மைல விலங்கிய சுரம்என ம் தனித்தனி இைய ம். 
     -------  
 
    188. குறிஞ்சி 
    [இரவில் சிைறப் றமாகத்ேதாழி ெசால் ய .] 
 
        ெப ங்கடல் கந்த இ ங்கிைளக் ெகாண்  
        இ ண் யர் விசும்பின் வலேனர்  வைளஇப் 
        ேபார்ப்  ரசின் இரங்கி ைற ாிந்  
        அறெனறி பிைழயாத் திறனறி மன்னர் 
        அ ஞ்சமத் ெததிர்ந்த ெப ஞ்ெசய் ஆடவர்          5 
        கழித்ெதறி வாளின் நளிப்பன விளங்கும் 
        மின் ைடக் க விைய ஆகி நா ம் 
        ெகான்ேன ெசய்திேயா அரவம் ெபான்ெனன 
        மலர்ந்த ேவங்ைக ம ெதாடர் அைடச்சிப் 
        ெபா ந்த ஆயெமா  காண்டக இய த்          10 
        தழைல வாங்கி ம் தட்ைட 1ேயாப்பி ம் 
        அழேலர் ெசயைல அந்தைழ 2அைசஇ ம் 
        குறமகள் காக்கும் ஏனல் 
        ற ம் த திேயா வாழிய மைழேய. 
                 ------- ைர ெவளியன் தித்தனார். 
         ------- 
        (பாடம்) 1.ேயாச்சி ம். 
         -------  
    (ெசா - ள்.) 1.ெப ங்கடல் கந்த இ  கிைள ெகாண்  - ெபாிய கடல்நீைர 

கந் ெகாண்ட ெபாிய கூட்டமாகிய ேமகேமநீதான்; 
 
    2 - 8. இ ண்   - இ ட்சி ற் ,  உயர் விசும்பின் வலன் ஏர்  வைளஇ  - உயர்ந்த 
வானில் வலமாக எ ந்  சுற்றி,  ேபார்ப் உ ரசின் இரங்கி - ேதாற்ேபார்ைவ ற்ற 

ரசுேபால ழங்கி. ைற ாிந்  அறன் ெநறி பிைழயாத் திறன்அறி மன்னர் - 
ெசங்ேகான்ைம ேமற்ெகாண்  அறெநறிவ வாத ெசய் ள் கூ  பாட் ைன அறிந்த 
மன்னர , அ ம் சமத்  எதிர்ந்த ெப ம் ெசய் ஆடவர் - அாியேபாாில் மாற்றா டன் 
எதிர்த் ப் ேபார்ெசய் ம் ேபராண்ைமச் ெசய்ைகைய ைடய ரர்கள், கழித்  எறி 
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வாளின் நளிப்பன விளங்கும்  - உைறயினின் ம் உ வி சும் வாைளப் ேபாலச் 
ெசறிவனவாய் விளங்கும்,  மின் உைடக் க விைய ஆகிமின்னின் ெதாகுதிைய 
உைடைய ஆகி: நா ம் அரவம்ெகான்ேன ெசய்திேயா - நாேடா ம் பயனின்றி 
ஆரவாரம் ெசய்  ஒழிதிேயா? அன்றி; 
         ------- -  
        2. ைதஇ ம். 
         ------- -  
 
    8 - 14. ெபான் எனமலர்ந்த ேவங்ைக ம  ெதாடர் அைடச்சி - ெபான்ேபால மலர்ந்த 
ேவங்ைகப் க்களாலாய நிைறந்தமாைலையத் தாித் ,  ெபா ந்த ஆயெமா  
காண்தகஇய  - ெபா ற்ற ஆயத்தா டன் அழகு ெபா ந்தநடந் ,  தழைல 
வாங்கி ம் தட்ைட ஓப்பி ம்  - தழ ைனச் சுற்றி ம் தட்ைடயிைனத் தட் ம், அழல் 
ஏர் ெசயைல அம்தைழ அைசஇ ம் – தீயின் ெகா ந்திைன ஒத்த அேசாகின  அழகிய 
தைழயாலாயஉைடயிைன த் ம்,  குறமகள் காக்கும் - குறமகளாயஎம் தைலவி 
காக்கும்,  ஏனல் ற ம் மைழத திேயா - திைனயினிடத்  மைழ ம் ெபாழிைவேயா! 
வாழிய. 
 
    ( ) ெகாண் ேவ!நீதான் இ ண்  ஏர்  வைளஇ இரங்கி விளங்கும்மின் ைடக் 
க விைய ஆகி,  அரவம் ெகான்ேன ெசய்திேயா; குறமகள் காக்கும் ஏனல் றம் 
மைழ ம் த திேயா வாழிய! 
 
    (வி - ைர.) ைற ாிந்  பிைழயா மன்னர் என ம்,  திறன் அறிமன்னர் என ம் 
தனித்தனி கூட் க. இைறமாட்சியா ம் அடங்கத் திறன் அறி மன்னர் என்றனள்.சமம் - 
அம் மன்னர் தம் மாற்றா டன் ெசய் ம்ேபார். ெப ஞ் ெசய் ஆடவர் – வஞ்சினங் 
கூறிப்ேபார் ெசய் ம் ேபராண்ைமச் ெசய்ைக ைடய ரர். மலர்ந்த ேவங்ைக 
ம ெதாடர்அைடச்சி என்றதனால் திைன விைள ங் காலம்ெபறப்பட்ட . தழல் - 
பிரம்  ேபால்வனவற்றாற் பின்னிச் சுற்றி ஒ ண்டாக்கிக் கிளிையஓட் வேதார் 
க வி. தட்ைட - ங்கிற் ண்ைடப்பிளந்  தட்  ஒ ண்டாக்கிக் கிளி 
க வெதா க வி. இவற்ைறத் “தழ ம் தட்ைட ங் குளி ம்பிற ம்,  கிளிக  மரமின 
ஊ ழ் வாங்கி" என்பதன் உைரயால் அறிக. தைழ - தைழ உைட. ஏனல் றம் 
மைழ ந்த திேயா என உம்ைமைய மா க. 
 
    உம்ைமைய அைசயாக்கி ம் மைழைய விளியாக்கி ம் ஏனைலப் றந்த திேயா 
என் ைரத்த மாம். இதற்குக் ெகாண் ஆகிய மைழேய என்க. இரவிற் 
சிைறப் றமாக ள்ளதைலவைனத் ேதாழி இங்ஙனம் மைழயாகக் ெகாண்  



     
 

156

குறிப்பினாேல நீ இங்ஙனம் வந்  ஒ குதலாற்பயனின்றி அலர் விைளக்கின்றாேயா? 
அன்றிவைரந் ெகாள்ைவேயா? எனக் கூறி வைர  கடாயினாள்என்க. 
 
    (ேம - ள்.) 2'உட ைற வமஞ் சுட் நைக சிறப்ெபனக் ெகடல  மரபின்உள் ைற 
ஐந்ேத' என் ஞ் சூத்திரத் ச் சுட் என் ம் உள் ைறக்கு இச்ெசய் ைள எ த் க் 
காட் , 'இத ள்' ெகான்ேன ெசய்திேயா அரவம் என்பதனால்பயனின்றி அலர் 
விைளத்திேயா என ம் கூறி,  ஏனற் ற ம் த திேயா என்பதனால்,  வைரந்  
ெகாள்ைவேயா என ம் கூறித் தைலமகைன மைழேமல் ைவத்  கூற ன்சுட்டாயிற் . 
ெகான்ேன ெசய்திேயா என்றதனால்வ வாயி ம் வைரதல் ேவட்ைகயாற் 
கூறினைமயின்அைமந்த ' என்பர்,  நச்சினார்கினியர். 
         ------- -  -  
        1. குறிஞ்சிப் 43 - 44.         2. ெதால்.ெபா ளியல் 48. 
         ------- 
 
    189. பாைல 
    [மகட் ேபாக்கிய ெசவி ெசால் ய ] 
 
        பசும்பழப் பலவின் கானம் ெவம்பி 
        விசும் கண் அழிய ேவனில் நீ க் 
        கயங்கண் அற்ற கல்ேலாங்கு ைவப்பின் 
        நா யிர் மடப்பி  தழீஇ ேவ நாட்  
        விழ ப்படர் மள்ளாின் ழெவ த் யாிக்          5 
        களிறதர்ப் ப த்த கல் யர் கவாஅன் 
        ெவவ்வைர அத்தஞ் சுட் ப் ைபெயன 
        வயைலயம் பிைணயல் வார்ந்த கவாஅன் 
        திதைல அல்குற் கு மகள் அவெனா  
        ெசன்  பிறளாகிய அளைவ என் ம்          10 
        படர்ம  1எவ்வெமா  மாதிரம் ைழஇ 
        மைனம ண் ந்த என்னி ம் நைனமகிழ் 
        நன்ன ராளர் கூ ெகாள் இன்னியம் 
        ேத ர் ெத வில் த ம் ம் 
        ஊர்இழந் தன் தன் ழ்  ெபா ேள.          15 
                 -------  கயமனார். 
 
    (ெசா - ள்.) 1 - 7. பசு பழம் பலவின் கானம் ெவம்பி - ெசவ்விவாய்ந்த பழத்திைனக் 
ெகாண்ட பலாமரங்கைள ைடயகா  ெவ ம்ப,  விசும்  கண் அழிய ேவனில் நீ   - 
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ேமகம் வானிடத்தினின் ெறாழித ன் ேவனில்ெவப்பம் மிக,  கயம் கண் அற்ற கல் 
ஓங்கு ைவப்பின் -  குளங்கள் தம்மிடத்ேத நீரற்றி க்கும் கற்கள்உயர்ந்த இடங்களில்,  
நா  உயிர் மட பி  தழீஇ  - ெப ச்சுத் ேதான் ம் இைளய பி ையத் த வி,  களி   
- களி கள்,  ழ  எ த்  உயாி ேவ  நாட்  விழ ப்படர்மள்ளாின் - தங்கள் 

ழ கைள எ த் உயர்த் க்ெகாண்  ேவற் நாட் ல் நிக ம்விழாவிைன 
நிைனத் ச் ெசல் ம் மள்ளர்கைளப்ேபால,  அதர்ப்ப த்த  - ெநறிப்ப த்திச்ெசன்ற,  
கல் உயர் - கற்கள்உயர்ந்த,  ெவவ்வைர கவாஅன் அத்தம் சுட்  - ெகா யபக்க 
மைலையச் சார்ந்த சுரத்திைனச் ெசல்லத் ணிந் ; 
 
    8 - 15. வயைல அம்பிைணயல் வார்ந்த கவாஅன் - வயைலக்ெகா யாலாகிய 
அழகிய தைழ ைட தாழ்ந்த ைடயிைன ம்,  திதைல அல்குல் - ேதமல் படர்ந்த 
அல்கு ைன ம் உைடய,  கு மகள் - இைளயளாய என் மகள், ைபெயன அவெனா  
ெசன்  - ெமல்ெலனத் தன்தைலவெனா ெசன் ,  பிறள் ஆகிய அளைவ - எங்கட்குப் 
பிறள்ஒ த்தி ஆகியேபா ,  என் ம் படர்ம எவ்வெமா  - எக்காலத் ம் நிைன  
மிக்க ன்பெமா ,  மாதிரம் ைழஇ - திைசெயல்லாம்ேத வந் ,  மைன ம ண்  
இ ந்த என்னி ம்மைனயின்கண் மயங்கியி ந்த என்ைனக் காட் ம், நைன மகிழ் 
நன்னராளர் கூ ெகாள்இன்னியம் - கள்ளின் களிப்பிைன ைடய நல்லபாணர்கள  
ஒன் கூ  ெயா க்கும் வாச்சியங்கள், ேதர் ஊர் ெத வில் த ம் ம் - ேதர் ஓ ம் 
ெப ந்ெத க்களில் அறா  ஒ க்கும்,  ஊர் - இவ் ரான ,  தன் ழ்  உ  ெபா ள் - 
தன  வி ப்பம் மிக்கெதா ெபா ைள,  இழந்தன்  - இழந்ததாயிற் . 
 
    ( .) கவாஅன் அத்தம் சுட் ,  கு மகள்,  அவெனா  ெசன் எமக்குப் பிறளாகிய 
அளைவ,  என்னி ம் ஊர் தன் ழ்  ெபா ள் இழந்தன் . 
 
    (வி - ைர.) ெவம்பி,  நீ  என்பனவற்ைற ெவம்ப,  நீடஎனத்திாிக்க. கயம் - 
சுைன மாம். மள்ளர் என்ற ஈண் க் கூத்தைர. ழெவ த் யாி ேவ நாட்  
விழ ப்படர் மள்ளர் என மா க. ெபா ளின்கண்மடப்பி  த வி என்பதைன 
உவைம டன் கூட் விற ய டன் ெசல் ம் கூத்தர் என ம், உவைமயின்கண் 

ழெவ த் யாி என்பதைனப்ெபா டன் கூட்  ழ  ேபா ம் பலாப்பழத்திைன 
ஏந்திச் ெசல் ங் களி  என ம் உைரக்க. பிறந்தநாட்ெடாட் ப் ேபணி வளர்த்த 
எம்ைமக் ைகயகன் ஏதிலாெனா  ெசன்றாள் என்பாள்,  'அவெனா  ெசன் பிறள் 
ஆகிய அளைவ,  என்றாள். அவள் அன்னள் ஆயி ம்அவள் பிாிவால் யான் எய் ம் 

ன்பம் இறப்ப ம்ெபாி  என்பாள்,  'என் ம்,  படர்ம  எவ்வெமா , , மாதிாிந் 
ைழஇ மைன ம ண் ந்த என்னி ம்'என் ம் தான் எய் ந் ன்பத்தி ம் 
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நாற்றா ம்ஆயத்தா ம் த ேயார்,  அவைள இழந்  எய் ம் ன்பம் ெபாிெதன்பாள்,  
'என்னி ம், ஊாிழந்தன் தன் ழ்  ெபா ேள' என் ம்கூறினாள். ஊர் என்ற  
ஈண் ,  நற்றாய் ஆயத்தார் த ேயாைரக் குறித்  நின்ற . 
     ------- - - -  
 
    190. ெநய்தல் 
    [ேதாழி, ெசவி த்தாய்க்கு அறத்ெதா  நின்ற .] 
 
        திைர ழந் தைசஇய நிைரவைள ஆயெமா  
        உப்பின் குப்ைப ஏறி எல்பட 
        வ திமில் எண் ம் ைறவெனா  ஊேர 
        ஒ தன் ெகா ைமயின் அலர்பா ம்ேம 
        அலமரல் மைழக்கண் அமர்ந்  ேநாக்காள்          5 
        அைலயல் வாழிேவண் டன்ைன உயர்சிைமப் 
        ெபா ம்பில் ன்ைனச் சிைனேசர்  இ ந்த 
        வம்ப நாைர இாிய ஒ நாள் 
        ெபாங்குவரல் ஊைதெயா  ணாி அைலப்ப ம் 
        உைழக்கடல் வழங்க ம் உாியன் அதன்தைல          10 
        இ ங்கழிப் காஅர் ெபா ந்தத் தாக்கி 
        வயற்சுறா எறிந்ெதன வலவன் அழிப்ப 
        எழில்பயங் குன்றிய சிைறயழி ெதாழில 
        நிைரமணிப் ரவி விைரநைட தவிர 
        இ ெமன் கானல் வி மணல் அைசஇ          15 
        ஆய்ந்த பாியன் வந்திவண் 
        மான்ற மாைலச் ேசர்ந்தன்ேறா இலேன. 
                -------  உேலாச்சனார். 
 
    (ெசா - ள்.) 6. அன்ைன - தாேய,  வாழி - ,  ேவண்  - நான் கூ வதைனவி ம்பிக் 
ேகட்பாயாக; 
 
    6. 10. உயர்சிைமெபா ம்பில் - உயர்ந்த உச்சிைய ைடயேசாைலயில் ன்ைன 
சிைன ேசர்  இ ந்த - ன்ைனமரத்தின்கிைளையச் ேசர்ந்தி ந்த,  வம்ப நாைர இாிய - 

தியநாைர ஒழிந்திட,  ஒ  நாள் - ன்  ஒ  நாள்,  ெபாங்குவரல் ஊைதெயா  ணாி 
அைலப்ப ம் - ெபாங்குத டன்வ ம் வடகாற் டன் அைலகள் அைலத் க் 
ெகாண் க்க ம்,  உைழ கடல் வழங்க ம் உாியன் - ஒ தைலவன் கடேலாரத்ேத 
ேதாில் வ தற்கும் உாியன் ஆயினன்; 
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    10 - 17. அதன் தைல  - அதன்ேம ம்,  இ  கழிப் காஅர் - ெபாியகழியிைன ைடய 

ைற கத்ேத,  வயச்சுறா ெபா ந்தத்தாக்கி எறிந்ெதன - வ ய சுறாமீன் தம் 
உடம்பிற்ெபா ந்தத் தாக்கி எறிந்த தாக,  வலவன் அழிப்ப  - ேதர்ப்பாகன் ெசலவிைன 
நி த்தலால்,  எழில் பயம்குன்றிய - எ ச்சி ம் பய ம் குன்றியன ம்,  சிைறஅழி 
ெதாழில - ட்  அழிந்த ெசய்ைகைய ைடயன மாகிய; நிைர மணிப் ரவி - 
நிைரத்தமணிமாைல ண்ட குதிைரகள்,  விைர நைட தவிர  - விைரந்  ெசல் ம் 
ெசல  ஒழிந்  தங்கினவாக,  இ ம்என் கானல் - இ ெமன் ம் ஒ ைய ைடய 
கான டத்ேத, வி மணல் அைசஇ - சிறந்த மண ல் தங்கி,  ஆய்ந்தபாியன் இவண் 
வந்  - ேவ  சிறந்த ரவி டன் இங்குவந் ,  மான்ற மாைல ேசர்ந்தன்  இலன் - 
மயங்கியமாைலப் ெபா தில் தங்கிய ம் இலன்; 
 
    5. அலமரல்மைழக்கண் அமர்ந் ம் ேநாக்காள் – அவைனச் சுழல்கின்ற குளிர்ந்த 
கண்கைள ைடய நின் மகள்ேநாக்கினா ம் அல்லள்; அங்ஙனமாக ம்; 
 
    1 - 4. திைர உழந் அைசஇய - திைரயின் விைளயா  உழந்தைமயால்தளர்ச்சி ற்ற,  
நிைரவைள ஆயெமா  – நிைரத்த வைளயிைன ைடய மகளிர் கூட்டத் டன்,  
(ைமந்தர்கள்) உப்பின் குப்ைப ஏறி - உப்  ேமட் ல் ஏறி நின் , எல்பட - இ ள்வர,  
வ  திமில் எண் ம் ைறவெனா   - கைரக்கு மீண்  வ ம் படகுகைள எண் ம் 

ைறைய ைடயஅத் தைலவெனா  நின் மகைளச் சார்த்தி ஊர் - இந்தஊரான ,  ஒ  
தன் ெகா ைமயின் - ஒப்பற்ற தன ெகா ைமயால்,  அலர் பா ம் - அலர் கூறா 
நிற்கும்; 
 
    6. அைலயல் - ஆதலால்நீ அவைள வ த்தாேதெகாள். 
 
    ( ) அன்ைன! வாழி! ேவண் ; ஒ  தைலவன்; ஒ நாள் ஊைதெயா ணாி 
அைலப்ப ம் உைழக்கடல் வழங்க ம் உாியன்;அதன் தைல வயச்சுறா எறிந்ெதன; 
வலவன் அழிப்ப ரவிகள் விைர நைட தவிர,  அைசஇயஆய்ந்தபாியினன்,  மாைல 
இவண் ேசர்ந்தன்ேறா இலன், மைழக்கண் நின்மகள் அவைன அமர்ந்  
ேநாக்கினாளல்லள்; அங்ஙனமாக ம் நின்மகைள அத் ைறவெனா  சார்த்தி; இவ் ர் 
தன்ெகா ைமயின் அலர்பா ம்; ஆத ன் நீ இவைளஅைலயல். 
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    (வி - ைர.) ஆயெமா  என்றைமயால்,  ைமந்தர் என்ப  வ விக்கப்பட்ட . 
எண் ம் என் ம் ெபயெரச்சம்,  ைற என் ம்இடப்ெபயர் ெகாண்ட . 

ைறைய ைடய தைலவெனா  சார்த்தி என விாித் ைரக்க. ஊர் என்ப   - 
ெகௗைவப் ெபண் ைர. மைழக் கண்: ஆகு ெபயர்.வழங்க ம் என்ற உம்ைம 
வ தல ைமைய விளக்கிநின்ற . அதன்தைல என்ற ; ஊைதெயா  ணாி 
அைத◌்தேலஅன்றி அதன்ேம ம் என்றப ,  வயச் சுறா எறிந்ெதனவலவன் அழிப்ப 
என்றதனால்,  குதிைர ண்பட்டைமெபற்றாம். ண்பட்டைமயால் வலவன் 

ட்டவிழ்த் விட்ட குதிைர நைட தவிர்ந்தி க்க, அவன் மண ல் ஓாிடத்ேத 
தங்கியி ந்ததன்றி ேவ குதிைர ண்ட ேத டன் யாங்கள் இ க்குமிடத்திற்கு வந்  
இ ண்ட மாைலப்ெபா தில் தங்கினானல்லன் என் ம்,  தைலவி ம் அவைன வி ம்பி 
ேநாக்கினாளல்லள் என் ம் கூறி,  அங்ஙனமாக ன்ஊர் வாளா  அலர் கூ வ  
பற்றி நீ தைலவிையவ த்தாேத என்  கூ வாள்ேபால்,  தைலவன் எதிர்ப்பாட்ைடக் 
குறிப்பிற் லப்ப த்தித்ேதாழி. ெசவி க்கு அறத்ெதா  நின்றாள் என்க. 
     -------  
 
    191. பாைல 
    [தைலமகன் தன்ெநஞ்சிற்குச் ெசால் ச் ெசலவ ங்கிய .] 
 
        அத்தப் பாதிாித் ய்த்தைலப்  
        எாியிதழ் அலாிெயா  இைடபட விைரஇ 
        1ெவண்தாட் த் ெதா த்த வண் ப  கண்ணித் 
        ேதால் ைதச் சிரற்ற க் ேகா ைட உமணர் 
        ஊர்கண் டன்ன ஆரம் வாங்கி          5 
        அ ஞ்சுரம் இவர்ந்த அைசவில் ேநான்தாள் 
        தி ந் பகட் யம் ம் ெகா மணி ாிந்தவர் 
        ம வி  ைளெயா  க ெததி ேரா  
        ஓைமயம் ெப ங்காட்  வ உம் வம்பலர்க்கு 
        ஏமஞ் ெசப் ம் என் ழ் நீளிைட          10 
        அ ம்ெபா ள் நைசஇப் பிாிந் ைற 2வல்  
        ெசன் விைன எண் தி யாயின் நன் ம் 
        3உைரத்திசின் வாழிஎன் ெநஞ்ேச நிைர ைக 
        ல்ைல அ ந் ம் ெமல் ய வாகி 
        அறெலன விாிந்த உற ன் சாயல்          15 
        ஒ யி ங் கூந்தல் ேத ெமன 
        வ ய கூற ம் வல்ைலேயா மற்ேற. 
         -------  4ஒேராேடாகத் க் கந்தரத்தனார். 



     
 

161

 -------  
    ( பாடம் ) 1.வண்ேடாட் .     2. வவ்வி. 
    3. உைரயினி.     4.உேராேடாகக்க ணியன் ேசந்தன். 
     ------- -  
 
    (ெசா - ள்.) 13. என் ெநஞ்ேச வாழி - ,  
 
    1 - 12. அத்தம் பாதிாி ய் தைல   - பாைலயி ள்ள ய்யிைன 
உச்சியிற்ெகாண்ட திய பாதிாிப் ைவ,  எாி இதழ் அலாி ெயா இைட பட விைரஇ - 
ெந ப் ப் ேபான்ற இதழிைன ைடயஅலாிப் டன் இைடயிைடேய கலந் ,  
ெவண்ேதாட் த் ெதா த்த வண் ப  கண்ணி - ெவண்ைம ெபா ந்தியதாழம் வின் 
ேதாட் ல் ைவத் க் கட் ய வண்  ெபா ந் ம் கண்ணியிைனத் தாித்த,  ேதால் 

ைதசிரற்  அ  - ெபாதிந்த ெச ப்  ஒ க்கும்அ யிைன ம்,  ேகால் - 
ேகா ைன ைடய,  உமணர் - உப் வாணிக ைடய,  ஊர் கன்டன்ன - 
ஊர்திரண் வந்தாெலாத்த,  ஆரம் வாங்கி - வண் கைளஇ த் ,  அ ம் சுரம் இவர்ந்த 
- ஏ தற்கு அாியேம கைள ைடய காட் ல்ஏறி வந்த,  அைச  இல் ேநான்தாள் 
தி ந்  பகட்  இயம் ம் ெகா மணி - தளர்வில்லாத வ ய தாளிைன ைடயெசவ்விய 
எ களின் ஒ க்கும் வைளந்த மணிகளின்ஒ ,  ாிந்  அவர் ம  வி  ைளெயா  - 
அவர்கள் வி ம்பி வாயிைன ம த்  எ ப் ம் சீழ்க்ைகெயா ெயா  க  எதிர் ஓ  - 
விைரந்  எதிேரெசன் , ஓைம அம் ெப ங்காட்  வ உம் வம்பலர்க்கு - ஓைம 
மரங்கைள ைடய ெபாிய காட் ல் வ ம் தியராய வழிச் ெசல்வார்க்கு,  ஏமம்ெசப் ம் 
- பா காவைலக் கூ ம்,  என் ழ் நீள்இைட - ெவப்பம் மிக்க ெந ய காட் ேல,  
அ ம்ெபா ள்நைசஇ - அாி  ஈட் ம் ெபா ைள வி ம்பி,  பிாிந் உைற வல்  - நம் 
தைலவிையப் பிாிந்  உைற ம்வன்ைம ைடையயாய்,  ெசன்  விைன 
எண் தியாயின் - ெசன்  ெபா ள் ஈட் ம் விைனையஎண் ைவயானால்; 
 
    13 - 17. உறல் இன்சாயல் - உ தற்கினிய ெமன்ைமத்தன்ைமைய ம்,  நிைர ைக 

ல்ைல அ ந்  - ல்ைலயின் நிைரத்த அ ம் கைளநிைறயச் சூ ,  ெமல் யவாகி - 
ெமன்ைமத்தன்ைம ைடயவாகி,  அறல் என விாிந்த ஒ  இ ம் கூந்தல் - 
க மணல்ேபால விாிந்த தைழத்த காிய கூந்தைல ைடய நம் தைலவி,  ேத ம்என - 
ெதளிந்தி ப்பாள் என் ,  வ ய கூற ம்வல்ைலேயா - பிாி ணர்த் ம் வ ய 
ெசாற்கைளக்கூற ம் வன்ைம ைடையேயா? வல்ைலயாயின்; 
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    12 - 13. நன் ம்உைரத்திசின் - அவளிடத்ேத ெசன்  ெபாி ம் கூறிஅவைளத் 
ேதற் வாயாக. 
 
    ( ) உமணர  ஊர்கண்டன்ன ஆரம் வாங்கி்ச் சுரம்இவர்ந்த பகட்  இயம் ம் 
ெகா மணி; அவர் ைளெயா  எதிர் ஓ  வம்பலர்க்கு ஏமம் ெசப் ம்என் ழ் நீளிைடப் 
ெபா ள் நைசஇச் ெசன்  விைனஎண் தியாயின்; இன்சாய ம் கூந்த ைடய 
இவள்ேத ம் என வ ய கூற ம் வல்ைலேயா? வல்ைலயாயின்நன் ம் உைரத்திசின். 
 
    (வி - ைர.) ேதா  - தாழம் வின் இதழ். சிரற்  ேதால் எனக்ெகாண்  சிதறிய 
ெச ப்  என்ற மாம். ேகால் - பக ஓட் ங்ேகால். ஆரம் - வண் யின் உ ப் ; 
வண் க்கு - ஆகுெபயர். மிகப் பலவாகிய வண் க டன் உமணர்திரண்  ெசல் ந் 
ேதாற்றம் ஊர் எ ந்  ெசல் வ ேபா மாக ன்,  உமணர் ஊர்கண்டன்ன ஆரம் 
என்றார்.பகட் ன் மணி ேயாைசைய ம் உமணர் ைளெயா ைய ம் ெசவி ேயற்ற 
வம்பலர் இக்காட் ல்ஏதம் இல்ைல ெயன்  உணர்வராக ன்,  
அவ்ெவா கள்வம்பலர்க்கு ஏமம் ெசப் ம் எனப்பட்டன. வல் வ ையயாய் என் ம் 
ெபா ட்  ; வவ்வி என்ப பாடமாயின்,  பிாிந் ைறதைல மனத்திற் ெகாண் என்க. 
ெபா ள் நைசஇ நீளிைடச் ெசன்  விைனஎண் தியாயின் எனக் கூட் க. அ ந்  - 
ஆர்ந் என்பதன் விகாரம். ேத  ெமன என்றதனால்,  வ யஎன்ற . ெபா ளீட்  
விைரந்  வ ேவம் என் ஞ்ெசாற்களாதல் ேவண் ம். கூற ம் வல்ைலேயா 
என்ற கூ தற்கு அ ைமைய விளக்கி நின்றத. மற் , வல்ைலயல்ைல என் ம் 
ெபா ள் த த ன் விைனமாற் ; அைச மாம். 
     ------- 
 
    192. குறிஞ்சி 
    [ேதாழி,  தைலமகைனச் 1ெசறிப் அறி றீஇ இர க்குறி ம த்த .] 
 
        2மதிய ம் பன்ன மாச  சுடர் தல் 
        ெபான்ேனர் வண்ணம் ெகாண்டன்  அன்ேனா 
        யாங்கா குவள்ெகால் தாேன விசும்பின் 
        எய்யா வாிவில் அன்ன ைபந்தார்ச் 
        ெசவ்வாய்ச் சி கிளி சிைதய வாங்கிப்          5 
        ெபாைறெம ந் திட்ட ன் றப் ெப ங்குரல் 
        வைளசிைற வாரணங் கிைளெயா  கவர 
        ஏன ம் 3இறங்குெபாைற உயிர்த்தன பால்நாள் 
        நீவந் தளிக்குைவ ெயனிேன மால்வைர 
        ைமப  4விடரகந் ைழஇ ஒய்ெயன          10 
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        அ வி தந்த அர மிழ் தி மணி 
        ெப வைரச் சி கு  ம குவிளக் கு த்த ன் 
        இர ம் இழந்தனள் அளியள் உர ப்ெபயல் 
        உ மிைற ெகாண்ட உயர்சிைமப் 
        ெப மைல நாடநின் மலர்ந்த மார்ேப.          15 
                 -------  5ெபா ம்பில் கிழான் ெவண்கண்ணனார். 
         ------- -  -  
        (பாடம்) 1. ெசறிப் அறி றீஇ வைர  கடாய . 
        2. மதியி ப்பன்ன. 
        3. இறங்குகுர த்தன; இறங்கு ெபாைறயி த்தன. 
        4. வியலகம். 
        5. ெவங்கண்ணன். 
         --------- 
    (ெசா - ள்.) 13 - 15. உர ப் ெபயல் உ ம் இைறெகாண்ட - வ ய மைழ டன்இ  
தங்குதல் ெகாண்ட,  உயர்சிைம ெப மைல நாட  - உயர்ந்த உச்சிைய ைடய ெபாிய 
மைலநாட்ைட ைடயதைலவேன; 
 
    3 - 8. விசும்பில்எய்யா வாிவில் அன்ன ைபந்தார் ெசவ்வாய் சி கிளி - வானி ள்ள 
எய்யப் ெபறாத அழகிய வில்ைலஒத்த பசிய மாைலயிைன ம் சிவந்த வாயிைன ம் 
உைடய சிறிய கிளி,  சிைதய வாங்கி திைனசிைத ம்ப  ெகாய் ,  ெபாைற 
ெம ந்திட்ட ல் றப் ெப  குரல் - சுமக்கலாற்றா  ேபாகட்ட ல் ய 

றத்திைன ைடய ெபாிய கதிாிைன,  வைள சிைறவாரணம் கிைளெயா  கவர - 
வைளந்த சிறகுகைள ைடயகானங்ேகாழி தன் இனத் டன் கவர்ந் ண் மா , 
ஏன ம் இறங்கு ெபாைற உயிர்த்தன – திைன ம் வைளந்த கதிர்கைள ஈன்றன 
(ஆக ன் எம் தைலவி இனிஇற்ெசறிக்கப்ப வள்); 
 
    8 - 12. பால்நாள் நீவந்த  அளிக்குைவ எனிேன. பாதி இரவில் நீ வந் அளிப்பாய் 
என்  கூறின்,  மால் வைர ைம ப  விடரகம் ைழஇ - ெபாிய மைலயின் இ ள் 
ெபா ந்திய குைகயின்இடங்கைளத் ழாவி,  ஒய் என அ விதந்த அர  
உமிழ்தி மணி - விைரய அ விெகாண் வந்த பாம் உமிழ்ந்த அழகிய மணி,  
ெப வைர சி  கு  ம குவிளக்கு த்த ன் - ெபாிய மைலயி ள்ள எம சீ ாின் 
ெத விைன இ ளகற்றி விளங்கச்ெசய்தலாேல,  
 
    15. நின் மலர்ந்தமார்  - நின் அகன்ற மார்பின் கூட்டத்திைன; 
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    13. இர ம் இழந்தனள் -  இரவி ம் இழந்தாள் ஆவள்; 
 
    1 - 3. மதி அ ம்  அன்ன -  இைளய மதியிைன ெயாத்த,  மாசு அ  சுடர் தல் 
இவள குற்றமற்ற ஒள்ளிய ெநற்றி,  ெபான் ேநர் வண்ணம்ெகாண்டன்  - ெபான்ைன 
ெயாத்த நிறத்திைனக்ெகாண்ட ; அன்ேனா - அந்ேதா,  யாங்கு ஆகுவள் ெகால்  - 
எங்ஙனம் ஆகுவேளா; 
 
    11. அளியள்  - இரங்கத்தக்காள். 
 
    ( ) ெப மைல நாட! ஏனல் ெபாைற உயிர்த்தன; (ஆக ன்எம் தைலவி இனி 
இற்ெசறிக்கப்ப வாள்;) நீபால்நாள் வந்  அளிக்குைவ எனிேன,  அர மிழ்தி மணி 
ம கு விளக்கு த்த ன்,  நின்மார் பிைனஇர ம் இழந்தனள்; சுடர் தல் ெபான் ேநர் 
வண்ணம்ெகாண்டன் ; அன்ேனா யாங்காகுவள் ெகால்; அளியள். 
 
    (வி - ைர.) தல் ெபான்ேநர் வண்ணம் ெகாண்டன்  என்ற  பசைல த்த  
என்றப . விசும்பின் வில் என்க. எய்யாவில் என்ற  வான வில் ற்கு ெவளிப்பைட. 
வாி  - அழகு. ஏனல் ெபாைற உயிர்த்தன என்ற , திைனய க்குங் காலமாக ன் 
தைலவிஇற்ெசறிக்கப்ப வள் என்ப  கூறி,  அதனால்பகற்குறி அாிெதன்  
உணர்த்தியவாறாம். தி மணிம கு விளக்கு த்த ன் என்பதனால் 
இர க்குறியிைடயீ  உணர்த்தி,  அதனால் அஃ ம் அாிெதனஉணர்த் வாள் நின் 
மார்பிைன இர  இழந்தனள்என்றாள். இர ம் என் ம் உம்ைம எச்சப் 
ெபா ட் .தாேன என்ப  கட் ைரச் சுைவபட நின்ற . 
 -------  
 
    193. பாைல 
    [ெபா ள வ த்தெநஞ்சிற்குச் ெசால் த் தைலமகன் ெசல அ ங்கிய .] 
 
        கா யர் ம ங்கில் கவைல யல்ல  
        வானம் ேவண்டா வில்ேலர் உழவர் 
        ெப நாள் ேவட்டம் கிைளெயழ வாய்த்த 
        ெபா களத்  ஒழிந்த கு திச் ெசவ்வாய்ப் 
        ெபாறித்த ேபா ம் வானிற எ த்தின்          5 
        அணிந்த ேபா ஞ் ெசஞ்ெசவி எ ைவ 
        கு ம்ெபாைற எ ந்த ெந ந்தாள் யாஅத்  
        அ ங்கவட் யர்சிைனப் பிள்ைள ட்ட 
        விைறந் வாய் வ க்கிய ெகா ங்கண் ஊன்த  
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        ெதால்பசி நாி வல்சி யாகும்          10 
        சுரனமக் ெகளிய மன்ேன நன்மைனப் 
        பன்மாண் தங்கிய சாயல் இன்ெமாழி 
        ந்ேதர் வல் இைளேயாள் 
        ெப ந்ேதாள் இன் யில் ைகவி  கலேன. 
                -------  ம ைர ம தனிளநாகனார். 
 
    (ெசா - ள்.) 1 - 11. ெநஞ்ேச,  கான் உயர் ம ங்கில் கவைல அல்ல   - உயர்ந்த 
காட் னிடத்ேத ள்ள கவர்த்த ெநறிகைளயன்றி,  வானம் ேவண்டா வில் ஏர் உழவர் - 
மைழையேவண் த ல்லாத வில்லாகிய ஏரால் உ தைலச்ெசய் ம்ஆறைலப்ேபார்,  
கிைள எழ வாய்த்த - தம்கிைளஞ டன் எழாநிற்கக் கிைடத்த,  ெப நாள்ேவட்டம் - 
நன்னாள் ேவட்டத்தில்,  ெபா  களத் ஒழிந்த - அவர்கள் ெபா த களத்தில் ஆ  
ெசல்வார்உடம்பினின் ம் உக்க,  கு தி ெசவ்வாய்  - கு தியிைன உண்டைமயால் 
சிவந்த வாயிைன ம், ெபாறித்த ேபா ம் வால் நிற எ த்தின்  - ெபாறித்  
ைவத்தாற்ேபா ம் ெவண்ணிறம் வாய்ந்தக த்திைன ம்,  அணிந்த ேபா ம் 
ெசஞ்ெசவி எ ைவெசய்  சூட் ய  ேபா ம் சிவந்த ெசவியிைன ைடயக கு,  
கு ம்ெபாைற எ ந்த ெந ந்தாள் யாஅத்  - குறியமைலயிடத்ேத வளர்ந்த ெந ய 
அ யிைன ைடய யாமரத்தின்,  அ ங் கவட்  உயர்சிைனப் பிள்ைள ஊட்ட -  அாிய 
கவட் ன்நின் ெற ந்த உயர்ந்தகிைளகளி ள்ள தன் குஞ்சிைன உண்பிக்க,  
விைரந் வாய் வ க்கிய ெகா  கண் ஊன் த  - விைரத னாேலஅக் குஞ்சின் 
வாயினின் ம் தவறி ழ்ந்தெகா ைம ற்ற கண்ணாகிய ஊனின் ண் ,  
ெதால்பசி நாி வல்சி ஆகும் சுரன் - பைழய பசியிைன ைடய திய நாிக்கு 
உணவாகும் கா கள்,  நமக்கு எளிய மன்  - நாம் ெசல் தற்கு மிக ம் எளியனேவ 
ஆயி ம்; 
 
    11 - 4. நம் மைன - நம நல்ல மைனயின் கண் ள்ள,  பல் மாண் தங்கிய -  
பலமாண் ம் உற்ற,  சாயல் - ெமன்ைமத்தன்ைமயிைன ம், இன்ெமாழி - இனிய 
ெமாழியிைன ம்,  ந்  ஏர் வல் - மயி றகின் அ யிைன ஒத்த 
பற்கைள ைடய, இைளேயாள் - இைளேயாளாய நம் தைலவியின், ெப ேதாள் இன் 

யில் - ெபாிய ேதாளின்பாெலய் ம் இனிய யி ைன,  ைகவி கலன் - 
ைகவி தைலஆற்ேறன். 
 
    ( ) ெநஞ்ேச! சுரன் நமக்கு எளியமன்; ஆயி ம்,  இைளேயாள் ெப ந்ேதாள் 
இன் யில் ைகவி கலன். 
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    (வி - ைர.) உ ெதாழில் ெசய்வார்க்கு மைழ ைணக் காரணமாம்என்ப ,  
1'ஏாி ழாஅர் உழவர் யெலன் ம்,  வாாி வளங்குன்றிக்கால் என்பதனாற் ெபற்றாம்; 
ஆயி ம், ஆறைலப்பாராகிய வில்ேலர் உழவர்க்குக் காட் ன்கவர்ெநறி யல்ல  மைழ 

ைணயாதல் இல்ைலயாக ன், 'கவைல யல்ல  வானம் ேவண்டா வில்ேலர் 
உழவர்'என்றார். அவர்க்கு ேவட்ைட ெபாி ம் வாய்த்தநாள் சிறந்த நாள் ஆக ன்,  
அ  ெப நாள்எனப்பட்ட . கிைள ெயழ என்பதற்கு ஆ  ெசல்வார்கிைள டன் 

றப்பட்  வர என் ைரத்த மாம்.கு திச் ெசவ்வாய் - கு திைய ண்டைமயாற் 
சிவந்தவாய் என விாித் ைரக்க. அணிந்தேபா ம்ெசஞ்ெசவி என்ற க த் ,  
2'ஊன்பதித்தன்ன ெவ வ  ெசஞ்ெசவி எ ைவச் ேசவல்' என ன்னர்ப் 
ேபாந்தைம ங் காண்க. 
 
    யாமரத்தின்உயர்ச்சி மிகுதி கூ வார் ெந ந்தாள் யாஅத் என் ம்,  அ ங்கவட்  
உயர் சிைன என் ம் கூறினார்.விைரந்  ஊட்ட என்  கூட்  ைரத்த மாம். 
 
    எ ைவ குஞ்சிற்குக்கண்ணிைனக் ெகாணர்ந்  உணவாகக் ெகா ப்ப ,  
3'கண் மிழ்க கின் கானம்' என்பதனா ம் அறியப்ப ம்,  ெதால்பசி - பல்நாள் 
உணவின்ைமயால் எய்திய பசி. ெகால்பசி என் ம் பாடத்திற்கு வ த் ம் 
பசிெயன் ைரக்க. தைலவன் சுரத்திற் ெசல் தற்குஅஞ்சுகின்றிேலன் என்பான்,  'சுரன் 
நமக்கு எளியமன்' என் ம்,  எனி ம் தைலவியின் ேதாளிற்ெப ம் இனிய யிைலக் 
ைகவிட் ப் ேபாதல் இயலாெதன்பான் 'இைளேயாள் ெப ந்ேதாள் 
இன் யில்ைகவி கலேன' என் ம் கூறினான். அவள்ைகவிடற்குஅாியாள் 
என்பதைனப் 'பன் மாண் தங்கிய சாயல்இன்ெமாழி ந்ேதர் வல் 
இைளேயாள்'என்பதனாற் கூறினான். 
         ------- -  -  
        1. குறள். வாள். 4.          2. அகம். 51. 
        3. அகம்.31. 
         -------  
 
    194. ல்ைல 
    [ப வங் கண்  ஆற்றாைமமீ ரத் தைலமகள் ெசால் ய .] 
 
        ேப ைற தைலஇய ெப ம் லர் ைவகைற 
        ஏாிடம் ப த்த இ ம ப் ழிப் 
        றமா  ெபற்ற வல் ஈரத்  
        ஊன்கிழித் தன்ன ெசஞ்சுவல் ெந ஞ்சால் 
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        வித்திய ம ங்கின் விைதபல நாறி          5 
        இரைல நன்மான் இனம்பரந் தைவேபால் 
        ேகா ைடத் தைலக்குைட சூ ய விைனஞர் 
        கறங்குபைறச் சீாின் 4இறங்க வாங்கிக் 
        கைளகால் கழீஇய ெப ம் ன வரகின் 
        கைவக்கதிர் இ ம் றங் க உ உண்ட          10 
        கு மி ெநற்றி ெந மாத் ேதாைக 
        காமர் கலவம் பரப்பி ஏ றக் 
        ெகால்ைல ழவர் 5கூழ்நிழல் ஒழித்த 
        வல்இைலக் கு ந்தின் வாங்குசிைன இ ந்  
        கிளிக  மகளின் விளிபடப் பயி ம்          15 
        6கார்மன் இ வால் ேதாழி ேபார்மிகக் 
        ெகா ஞ்சி ெந ந்ேதர் ண்ட க ம்பாி 
        விாி ைள நன்மான் கைடஇ 
        வ ம் என்றவர் ெதளித்த ேபாழ்ேத. 
                -------  இைடக்காடனார். 
         -------  
        (பாடம்) 4. இரங்க.         5.கா ழெவாழித்த. 
        6. கார்ம னிகுைளேதாழி. 
         ------- -  -  
    (ெசா - ள்.) 16 - 9. ேதாழி - ,  ேபார்மிக - ேபார்மிக்கு ண்டதாக, ெகா ஞ்சி 
ெந ேதர் ண்ட - ெகா ஞ்சி ெயன் ம்உ ப்பிைன ைடய ெந ய ேதாிற் 

ட்டப்ெபற்ற, க ம்பாி விாி உைள நல்மான் கைடஇய - விைரந்தெசலவிைன ம் 
விாிந்த பிடாி மயிாிைன ம் உைடயநல்ல குதிைரையச் ெச த்தி,  வ ம் என்  
அவர்ெதளித்த ேபாழ்  - இன்ன ேபாழ்தில் வ ேவம் என் நம் தைலவர் ெதாிவித்த 
காலம்; 
 
    1 - 16. ேபர் உைறதைலஇய ெபாிய மைழெபய்த,  ெப ம் லர் ைவகைற - 
இ ள்ெபாி ம் லர்ந்த காைலப் ெபா திேல,  ஏர் இடம்ப த்த இ ம  - ஏர்களால் 
இட ண்டாக உழப்ெபற்றெபாிய வ விைன ைடய,  ழி றம் மா ெபற்ற - 
கீழ்ேமலாகப் ரண்ட திைய ைடய,  வல் ஈரத்   - ெசம்மண்நிலத்தின் ஈரம்பட்ட 
ெசவ்வியில்,  ஊன்கிழித்தன்ன ெசம் சுவல் ெந சால் - ஊைனக்கிழித்தாெலாத்த 
ெசவ்விய ேமட் நிலத்ைதப்பிளந்  ெசன்ற ெந ய பைடச்சா னிடத் ,  
வித்தியம ங்கில் - விைதத்த இடங்களில்,  விைத பலநாறிய - விைதகள் பல ம் 

ைளத்  வளர,  இறைலநல்மான் இனம் பரந்தைவேபால் - நல்ல கைலமானின் 
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கூட்டம் பரந்தனேபால,  ேகா  உைட தைலக்குைட சூ யவிைனஞர் - 
ேகாட் ைன ைடய ஓைலக் குைடையத்தைலயிற் சூ ய ெகால்ைல உழவர்,  கறங்கு 
பைறச்சீாின் - ஒ க்கும் பைறயின் ஒ ெயா ,  இறங்கவாங்கி கைள கால் கழீஇய - 
பயிர்கள் வைள ம்ப ஒ க்கிக் கைளையப் பறித் த் ய்ைம ெசய்த, ெப ம் ன 
வரகின் - ெபாிய ெகால்ைலயில் விைளந்தவரகின்,  கைவ கதிர் இ றம் க உ 
உண்ட - கைவத்தகதிர்களின் காிய றத்திைனப் பற்றி உண்ட,  கு மி ெநற்றி ெந  மா 
ேதாைக -  கு மி ெபா ந்திய தைலயிைன ைடய நீண்ட காியமயில்,  காமர் கலவம் 
பரப்பி - அழகிய ேதாைகயிைன விாித் ,  ஏம் உற - இன்பம் உற,  ெகால்ைல 
உழவர்கூழ் நிழல் ஒழித்த - ெகால்ைலைய உ ம்விைனஞர்கள் கூழ் உண்டற்கு 
நிழலாக விட் ைவத்த, வல் இைலக் கு ந்தின் வாங்குசிைன இ ந்  – வ ய 
இைலயிைன ைடய கு ந்தமரத்தின் வைளந்தகிைளயி ந் ,  கிளிக  மகளிாின் 
விளிபடபயி ம் - கிளிகைள ஓட் ம் மகளிர்ேபாலஒ ண்டாக அக ம்,  கார் இ  - 
கார் காலம் ஆகியஇ ேவயாகும். மன் - அங்ஙனமாக ம் அவர் இன் ம் வந்திலேர. 
 
    ( ) ேதாழி! நம் தைலவர் வ ம் என்  ெதளித்தேபாழ் கார் இ மன்; வரகின் 
கதிர் உண்ட ேதாைக கலவம்பரப்பிக் கு ந் தின் சிைனயி ந்  கிளிக மகளிாின் 
விளிபப் பயி ம் கார் என்க. 
 
    (வி - ைர.) ஏாிடம் ப த்த இ ம ப் ழிப் றமா  ெபற்ற வல்என்ற ,  தி 
கீழ்ேமலாகப் ரண்  நன்கு ல மா பன் ைற உ த ெசம்மண் நிலம் என்றப ; 
1'ெதா ப் திகஃசாஉணக் கிற் பி த்ெத ம் - ேவண்டா  சாலப்ப ம்' என 
வள் வர் கூ  வ ங் காண்க. அங்ஙனம்உணக்கிய தியில் மைழெபய்  ஈரம் பட்ட 
ெசவ்விபார்த்  மீட் ம் உ  விைதெதளிப்பார் என்ப , ' வல் ஈரத் ,  ஊன்கிழித் 
தன்ன ெசஞ்சுவல்ெந ஞ்சால்,  வித்திய' என்பதனாற் ெபற்றாம்.ஈர ைடய ெசம்மண் 
நிலத்ேத உ பைட கிழித்த வ வின்ேதாற்றம்,  ஊனிைனக் கிழித்  ைவத்தார் 
ேபா ம்என்றார். நாறி - நாற எனத் திாிக்க; நாற - ைளத்தவளர என்க. மைழக்குத் 
தைடயாக விைனஞர் தைலயிற்சூ ய ஓைலக்குைடயின் இ  ைன ம் 
நீண் உயர்ந்தி க்கு மாக ன் அதைன ைடய விைனஞர்கள்இரைலயினம் 
ேபால்வாராயினர் என்க. கறங்கு பைறச்சீாின் என்ற இரைலயினம் ேபால்வாராயினர் 
என்க.கறங்கு பைறச் சீாின் என்றதனால்,  அவர்கள்கைளபறிக்குங்கால்,  பைறைய 
ஒ ப்பிப்பர் என்ப ெபற்றாம். கைளகால் கழீஇய - கைளைய அ டன் 
கழித்தஎன் மாம். ேதாைக - மயில் காாிைனக் கண்ட மயில்களிப் ற்  அக தல் இயல் 
பாக ன்,  ேதாைக கலவம்பரப்பி ஏ றப் பயி ம் என்றார். மயில் கு ந்தின் 
சிைனயி ந்  அக வ  கிளிக ம் மகளிர், மரத்தின் கிைளமீதி ந்  ஒ ப்ப  
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ேபா ம் என்க.அவர் ெதளித்த ேபாழ்  இ வாக ம் இன் ம்வந்திலேர என்ப பட 
நின்றைமயின்,  மன்ஒழியிைசயாகும். 
         ------- 
        1. குறள். 104 - 7. 
         ------- 
 
    195. பாைல 
    [மகட்ேபாக்கிய நற்றாய்ெசால் ய .] 
 
        அ ஞ்சுரம் இறந்தஎன் ெப ந்ேதாட் கு மகள் 
        தி ந் ேவல் விடைலெயா  வ ெமனத் தாேய 
        ைனமாண் இஞ்சி வல் ஊட்  
        மைனமணல் அ த்  மாைல நாற்றி 
        உவந்தினி  அய ம் என்ப யா ம்          5 
        மான்பிைண ேநாக்கின் மடநல் லாைள 
        ஈன்ற நட்பிற்கு அ ளான் ஆயி ம் 
        இன்னைக வல் ஏைழையப் பன்னாட் 
        கூந்தல் வாாி சுப்பிவர்ந் ேதாம்பிய 
        1நலம் ைன உதவி ம் உைடயன்          10 
        2அஃதறி கிற்பிேனா நன் மற் றில்ல 
        அ ைவ ேதா ம் ஒ ெப ங் கு மிச் 
        சி ைப நாற்றிய பஃறைலக் ெகா ங்ேகால் 
        ஆகுவ தறி ம் வாய் ேவல 
        கூ க மாேதாநின் கழங்கின் திட்பம்          15 
        மாறா வ பனி க ங் கங்கு ன் 
        ஆனா  ய ெமங் கண்ணினி  படீஇயர் 
        எம்மைன ந் றத் த ேமா 
        தன்மைன உய்க்குேமா யாதவன் குறிப்ேப. 
                -------  கயமனார். 
         --------- 
        (பாடம்) 1. நலம் ைன தவிேயா ைடயன். 
        2. அஃதறிகற்பினன் . 
         ------- - - -  
    (ெசா - ள்.) 1 - 5.அ ம் சுரம் இறந்த என் ெப ம் ேதாள் கு மகள் - 
அாியசுரெநறிையக் கடந்  ெசன்ற என் ெபாியேதாளிைன ைடய இைளயளாய மகள்,  
தி ந்  ேவல்விடைலெயா  வ ம் என -  தி ந்திய ேவ ைன ைடயதைலவ டன் 
வ ம் என் ,  தாய் - அவள் தாய்,  ைனமாண்இஞ்சி வல் ஊட்  - ைனதல் 



     
 

170

மாட்சிைமப்பட்டமாண் ற்ற றச்சுவாில் ெசம்மண் சி,  மைன மணல்அ த்  - 
மைனயின் ற்றத்ேத மணைலப் ெபய் ,  மாைலநாற்றி - மாைலகைளத் ெதாங்க 
விட் ,  உவந்  இனி அய ம் என்ப - மகிழ்ந்  இனிேத (மைனயின் கண்ேகாலம் 
ெசய் ம் என்ப ; 
 
    5 - 10. யா ம் - ,  மான்பிைண ேநாக்கின் மட நல்லாைள - ெபண் மான் ேபா ம் 
பார்ைவைய ைடய மடப்பம் வாய்ந்த அவைள,  ஈன்ற நட்பிற்கு அ ளான்ஆயி ம் - 
ஈன்றாள் என் ம் அன் பற்றி என்பால்அ ள் ெசய்யானாயி ம்,  இன் நைக வல் 
ஏைழைய  - இனிய நைக டன் கூ ய பற்கைள ைடய அவைள,  பல் நாள்கூந்தல் 
வாாி சுப்  இவர்ந்  ஓம்பிய - பலநா ம்கூந்தைல வாாி த்  ம ங்கிேல ஏற்றிப் 
பா காத்த,  நலம் ைன உதவி ம் மன் உைடயன் - நன்ைமெபா ந்திய உதவி ம் 
ெபாி ம் உைடயள் ஆேவன்; 
 
    11. அஃ அறிகிற்பிேனா நன்  - அவன் அதைன அறியின்நன்றாம்; 
 
    12 - 14. அ ைவ ேதா ம்ஒ  ெப ங்கு மி - ஆைட சூழ்ந்த ஒ  ெபாிய 
உச்சியிைன ம்,  சி  ைப நாற்றிய பல் தைல ெகா ேகால் - சிறிய ைப 
ெதாங்கவிடப்ெபற்ற பலதைலைய ைடய வைளந்த ேகா ைன ம் உைடயனாய்,  
ஆகுவ  அறி ம் வாய் ேவல - ேமல் நிகழ் வதைன அறிந் கூ ம் அறி  வாய்ந்த 
ேவலேன! 
 
    15 - 19. கங்கு ன்ஆனா  ய ம் - இரவில் அைமயா  ய ம், எம் - 
எம் ைடய,  மாறா வ பனி க ம் கண் - இைடயறா வ ம் நீ டன் கலங்கி அ ம் 
கண்கள்,  இனி படீஇயர் - இனி  யி ம் ெபா ட் ,  எம்மைன ந் றத்த ேமா - 
எம  மைனயின்கண் ற்படக் ெகாணர்ந் த ேமா,  (அன்றி) தன் மைன உய்க்குேமா 
- தன்மைனயின்கண் ற்படக் ெகாண்  ெசல்வாேனா,  யா அவன் குறிப்  
கூ வாயாக - அத் தைலமகன் குறிைய,  கூ க. 
 
    ( ) கு மகள் விடைலெயா  வ ெமனத் தாய்,  ஊட் ,  அ த் நாற்றி அய ம் 
என்ப: யா ம் ஓம்பிய உதவி ம்உைடயன்; அஃதறிசிற்பிேனா நன் ; ேவல! 
எம்மைன ந் றத் த ேமா தன் மைன ந் ற உய்க்குேமா,  அவன்குறிப்  யா ? நின் 
கழங்கின் திட்பம் கூ க. 
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    (வி - ைர) இஞ்சி - மைனைய அ த் ப் றத்ேத சூழ்ந்த மதில்ேபா ம் சுவர். 
அயர்தல் - ெகாண்டா த மாம். யா ம்என்ற உம்ைம,  தாய் என்றதைனக் க தி 
நிற்ற ன் எச்ச ம்ைமயாகும். உதவி ம் என்ற உம்ைம ம்,  எச்ச ம்ைமேய. அஃ  
அறிகிற்பின் - உதவி யாகிய அதைனஅறியின் ஈன்ற நட்பிற்கு அ ளானாயி ம் 
அஃதறிகிற் பிேனா நன்  என்க. அறிகிற்பிேனாநன்  என்ற ,  அறிந்  என் 
மைனக்கட் ெகாண் வாின் நன்ற என்றப . அ ைவ ேதா ம் ஒ  ெப ங்கு மி 
என்ற , தைலயிேல மயிர்க்கட்டாகச் சுற்றி ஒ  றத்ேத ெதாங்கவிட்ட ஆைட 
ேதாய்ந்த கு மி என்றவா , கு மியிைன ம் ேகா ைன ம் உைடய ேவலஎன்க. 
பிைழயாத குறி என் ம் ெபா ட்  மன்,  தில்ல, மா ,  ஓ: அைசகள். 
 
    (ேம - ள்.) 1'தன் ம்அவ ம் அவ ஞ் சுட் ' என் ஞ் சூத்திரத் , இப்பாட் ைனக் 
கூறி,  இ  ெதய்வத்ெதா  ப த் ப் லம்பிய  என் ம்,  
         ------- -  -  
        1. ெதால்.அகத்.36. 
         ------- -  -  
    1'களவலராயி ம் காமெமய்ப் ப ப்பி ம்' என் ஞ் சூத்திரத் ,  'ேபாக்குடன் 
அறிந்தபின்ேதாழிெயா  ெகழீஇக்,  கற்பின் ஆக்கத் நிற்றற்கண் ம்' என் ம் 

ைறக்கு 'எம்மைன ந் றத் த ேமா,  தன்மைன ய்க்குேமா யாதவன் 
குறிப்ேப'என்ற பகுதிைய உதாரணமாகக் காட் ,  (இ ) 'கற்பினாக்கத் க் க த்  
நிகழ்தல்' என் ம் 2'ெவளிப்படவைரதல்படாைம வைரதல்' என் ஞ் சூத்திரத் ,  
'எம்மைன.. . . . .யாதவன் குறிப்ேப' (இ ) 'ேபால்வனெவளிப்ப வதன் ள்னர்க் 
ெகாண்  தைலக் கழிந் ழிக் ெகா ப்ேபார் இன்றி ம் கரணம் நிகழ்ந்தைமயின் 
அ ம் ெவளிப்படாமல் வைரந்ததாம்' என் ம்,  3'ெகா ப்ேபாாின்றி ம் 
கரண ண்ேட' என் ஞ் சூத்திரத் , இச்ெசய் ள் ெகா ப்ேபா ாின்றிக் கரணம் 
நிகழ்ந்த  என் ம் கூ வர்,  நச்சினார்கினியர். 
 
    4'மைறெவளிப்ப த ம்' என் ஞ் சூத்திரத்  'எம்மைன. . . . . .யாதவன் குறிப்ேப' 
என்ப  மைற ெவளிப்பா என்றனர்,  ேபரா. 
         ------- 
        1. ெதால். கள. 24.         2. ெதால். கள. 49. 
        3. ெதால். கற். 2.         4. ெதால். ெசய். 187. 
         ------- -------    
 
    196. ம தம் 
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    [பரத்ைதயிற்பிாிந் வந்த தைலமகற்குக் கிழத்தி ெசால் ய .] 
 
        ெந ங்ெகா  டங்கும் நற ம  பாக்கத்  
        நாள் ைறப் பட்ட ேமாட்  வராஅல் 
        க்கட் ெகா ங்குைற ெநா த் ண்  ஆ  
        ேவட்டம் மறந்  ஞ்சுங் ெகா நர்க்குப் பாட்  
        ஆம்பல் அக ைல அமைலெவஞ் ேசா           5 
        தீம் ளிப் பிரம்பின் திரள்கனி ெபய்  
        வி யல் ைவகைற இ உம் ஊர 
        ெதா கலம் கு க வாரல் தந்ைத 
        கண்கவின் அழித்ததன் தப்பல் ெத வர 
        ஒன் ெமாழிக் ேகாசர்க் ெகான் ரண் ேபாகிய          10 
        க ந்ேதர்த் திதியன் அ ந்ைதக் ெகா ங்குைழ 
        அன்னி மிஞி யின் இய ம் 
        நின்னலத் தகுவிைய யங்கிய மார்ேப. 
                 ------- பரணர். 
 
    (ெசா - ள்.) 1 - 7. ெந  ெகா  டங்கும்நற ம பாக்கத்  - ெந யெகா கள் 
அைச ம் கள் ம ந்த பாக்கத்திேல,  நாள் ைறப் பட்ட ேமாட்  இ  வராஅல் - 
வி யற்காைல ேவட்டத் த் ைறக்கண் அகப்பட்ட ெபாியஅகட் ைன ைடய வரால் 
மீனின்,  கண்ெகா குைற ெநா த்  - யின் கண்ேபான்  அகன்ற 
வளவிய ண்டத் திைன விற் ,  உண்  ஆ  - கள் ண்  ஆ , ேவட்டம்மறந்  - 
மீண் ம் ேவட்டம் ேபாதைல மறந் , ஞ்சும் ெகா நர்க்கு - உறங்கிக் கிடக்கும் 
கணவன்மார்க்கு,  பாட்  - (அவரவர் மைனவியராய)பாண் மகளிர்,  ஆம்பல் 
அகல்இைல - ஆம்பல  அகன்றஇைலயில்,  அமைல ெவம்ேசா  திரண்ட 
வி ப்பந்த ம்ேசாற்ைற,  தீம் ளி பிரம்பின் திரள் கனி ெபய்   - பிரம்பின் இனிப் டன் 
கூ ய ளிப்பிைன ைடய திரண்ட பழத்திைனப் ெபய் ,  வி யல் ைவகைற 
இ உம்ஊர - இ ள் ல ம் வி யற் காலத்ேத இ ம் ஊரேன! 
 
    8 - 13. தந்ைதகண்கவின் அழித்ததன் தப்பல் - தன் தந்ைதயின்கண்ணின் எழிைலக் 
ெக த்ததாகிய தவற்றிற்காக, ஒன்  ெமாழிக் ேகாசர் – ெந ெமாழியிைன ைடய 
ேகாசர்கைள,  க ேதர் திதியன் - விைரந்தேதாிைன ைடய திதியன ,  அ ந்ைத – 
அ ந் ர் என் மிடத் ,  ெத வரக்ெகான்  ரண் ேபாகிய  - அச்சம் உண்டாகக் 
ெகால்வித்  மா பா  தீர்ந்த, ெகா ங்குைழ அன்னி மிஞி யின் - வைளந்த 
குைழயிைன அணிந்த அன்னி மிஞி  என்பாைளப்ேபால,  இய ம்  - களிப் ற்  
நடக்கும்,  நின்நல தகுவிைய - நின்நலத்திற்குத் தக்காளாய பரத்ைதைய,  யங்கிய 
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மார் -த விய மார்பிைன,  ெதா  கலம் - தீண்ேடம், கு க வாரல் - எம்ைம அ க 
வாரற்க. 
 
    ( ) ஊர! அன்னி மிஞி யின் இய ம் நின்நலத் தகுவிைய யங்கிய மார்பிைனத் 
ெதா கலம்; கு கவாரல்: 
 
    ேவட்டம் மறந் ஞ்சும் ெகா நர்க்குப் பாட்  அமைல ெவஞ்ேசா பிரம்பின் 
கனிெபய்  ைவகைற இ உம் ஊர என்க. 
 
    (வி - ைர.) ெநா த்  - விற் . பாட்  பாண்மகள் ; பாணன்மைனவி. பாட் யர் எனப் 
பன்ைமயாகக்ெகாள்க. வி யல் ைவகைற - வி யற்கு ன்னர்த்தாகிய 
ைவகைறஎன்பர்,  நச்சினார்கினியர். 1தப்பல் - தப்பற்குஎன நான்க  விாிக்க. 
ேகாசர் என்பார். தன்தந்ைதைய அ ளின்றிக் கண் கைளந்தைமயின்,  அன்னிமிஞி  
என்பாள் சினம் ெகாண் ,  கு ம்பியன்திதியன் என்பவர்களால் அக் ேகாசைரக் 
ெகால்வித்  மா பா தீர்ந்  களிப் ற்றாள்என்ப ,  2'வாய்ெமாழித்தந்ைதையக் 
கண்கைளந்  அ ளா ,  ஊர்  ேகாசர்நைவத்த சி ைமயில்,  கலத் ம் உண்ணாள் 
வா ம்உடாஅள்,  சினத்தின் ெகாண்ட ப வம் மாறாள், மறங்ெக  தாைனக் 
ெகாற்றக்கு ம்பியன்,  ெச வியல்நன்மான் திதியற் குைரத்தவர்,  இன் யிர்ெச ப்பக் 
கண் சின மாறிய,  அன்னி மிஞி 'என்பதனாற் ேபாத ம். ெகான்  - ெகால்வித்  
எனப்பிறவிைனயாகக் ெகாள்க. 
         -------  
        1. ெதால் அகத். 8.         2. அகம். 262 
         ------- -  
 
    இங்ஙனம் நிகழ்ந்த  அ ந் ாில்என்ப ,  திதியன் அ ந்ைத என்பதனாற் 
ெபற்றாம்.நின் பிாிவால் யா ம்இற்பரத்ைத தலாயினா ம்வ ந் ம்ப  ெசய் ,  
ேசாிப் பரத்ைதயானவள் ெப மிதங் ெகாண் க்கின்றாள் என்பாள்,  
அன்னிமிஞி யின் இய ம் நின்னலத் தகுவிைய எனத்தைலமகள் கூறினாள். நின் 
நலத்ைத கர்வதற்குத்தக்கவளாகிய அப் பரத்ைதைய யங்கிய மார்ைபயாம் 
தீண் த ம் தகாெதன்பாள் ெதா  கலம்என் ம்,  கு கவாரல் என் ம் கூறினள். 
 
    (உ  - ைற) 'வராஅற் ெகா ங்குைற ெநா த்  உண்  ஆ  ேவட்டம்மறந்  

ஞ்சும்ெகா நர்க்குப் பாட் யர் அமைல ெவஞ்ேசா  ைவகைறஇ உம் ஊர' என்ற ,  
தைலவன் இரெவல்லாம் பரத்ைதக் குத் தன் மார்பிைன நல்கி அவள் த ம்இன்பத்ைத 
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கர்ந் ,  தைலவிைய மறந்ெதா கி, வி ய ல் தைலவிைய நிைனந்  வ கின்றான் 
என்றப . 
 -------   
 
    197. பாைல 
    [பிாிவிைட ேவ பட்டதைலமகைளத் ேதாழி வற் றீஇய .] 
 
        மாமலர் வண்ணம் இழந்த கண் ம் 
        ெநகிழ் அைணயிற் சாஅய ேதா ம் 
        நன்னர் மாக்கள் விைழவனர் ஆய்ந்த 
        ெதால்நலம் இழந் யரெமா  என்ன உம் 
        இைனயல் வாழி ேதாழி ைனெயழ          5 
        1 ன் வர் ஓட் ய ரண்மிகு தி வின் 
        2மறமிகு தாைனக் கண்ணன் எழினி 
        3ேத  குன்றம் இறந்தன ராயி ம் 
        நீடலர் யாழநின் நிைரவைள ெநகிழத் 
        ேதாள்தாழ்  இ ளிய குைவயி ங் கூந்தல்          10 
        மடேவாள் தழீஇய விறேலான் மார்பில் 
        ன்தைலப் தல்வன் ஊர்பிழிந் தாங்குக் 
        க ஞ்சூல் மடப்பி  தழீஇய ெவண்ேகாட்  
        இனஞ்சால் ேவழங் கன் ர்  இழிதரப் 
        பள்ளிெகாள் ம் பனிச்சுரம் நீந்தி          15 
        ஒள்ளிணர்க் ெகான்ைற ஓங்குமைல அத்தம் 
        விைனவ  உம் ெநஞ்செமா  
        இைனய ராகிநப் பிாிந்திசி ேனாேர. 
                -------  மா லனார். 
         ------- 
        (பாடம்) 1. ன் நர்,           2. மாமிகு. 
        3. ேத திர் குன்ற. 
         --------- 
 
    (ெசா - ள்.) 1 - 5. ேதாழி - ,  வாழி - ,  மாமலர் வண்ணம் இழந்த கண் ம்  - காிய 
குவைள மலாின் அழகிைன இழந்த கண்க ம்,  ெநகிழ் அைணயில் சாஅய ேதா ம் - 
அழகு ெநகிழ்ந் திைரந்த அைண ேபான்ற ெம ந்த ேதாள்க ம்(ெகாண் ),  நன்னர் 
மாக்கள் விைழவனர் ஆய்ந்தெதால் நலம் இழந்த யரெமா  - நன்ைம ைடய 
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அயமக்கள் வி ம்பி ஆரா ம் பைழய நலத்திைன இழந்ததனாலாய யரத் டன்,  
என்ன உம் இைனயல்  - சிறி ம் வ ந்தாேத ; 
 
    10 - 7. ேதாள்தாழ் இ ளிய குைவ இ  கூந்தல் - ேதாள்களில் தாழ்ந் இ ண்ட 
திரண்ட ெபாியகூந்தைல ைடய,  மடேவாள்தழீஇய விறேலான் மார்பில் - 
மடப்பத்ைத ைடய மைனவிையத் த வி ள்ள ேமம்பட்ட தைலவன்மார்பில்,  

ன்தைலப் தல்வன்ஊர்  இழிந்தாங்கு - ல் ய தைலயிைன ைடய தல்வன்ஏறி 
இறங்குவ  ேபான் ,  க சூல் மடப்பி  தழீஇய ெவண்ேகாட்  இனம் சால் ேவழம் - 
நிைறந்தசூ ைன ைடய இைளய பி யிைனத் த விக்கிடந்த ெவள்ளிய 
ேகாட் ைன ைடய இனத் டன் கூ ய களி , கன்  ஊர்  இழிதர - கன்  
தம்மீ ஏறி இறங்க, பள்ளிெகாள் ம் பனிச்சுரம்நீந்தி - ப த்தி க்கும் 
ந க்கத்திைனத்த ம் சுரெநறிையக் கடந் ,  ஒள் இணர்க் ெகான்ைற ஓங்குமைல 
அத்தம் - ஒள்ளிய ங்ெகாத் க்கைள ைடய ெகான்ைற மரங்கைள ைடய ஓங்கிய 
மைலையய த்த ெநறியில்,  விைனவ  ம் ெநஞ்செமா   - ெபா ளீட் ம் 
விைனைய வற் க்கும் ெநஞ்சத்தால்; 
 
    9. நின் நிைர வைளெநகிழ - நின  நிைரத்  வைளகள் ெநகி ம் ப ; 
 
    18. இைனயர் ஆகிநம்பிாிந்திசிேனார் - இங்ஙனம் அ ளிலராகிநம்ைமப் பிாிந்  
ெசன்ற தைலவர்; 
 
    5 - 9. ைன எழ ன் வர் ஓட் ய - ேபார்ெசய்ய ற்பட்ேடாைரஓட் ய,  

ரண்மிகு தி வின் - வ மிக்க ரச்ெசல்வத்திைன ம்,  மாமிகு தாைன - ரமிக்க 
பைடயிைன ைடய,  கண்ணன் எழினி - கண்ணன் எழினிஎன்பான ,  ேதம்  
குன்றம் இறந்தனராயி ம் - ேதன்மிக்க கன்றத்திைனக் கடந் ளராயி ம்,  நீடலர் 
- நீட் த் திரா  வல்ேலவந் வர். 
 
    ( ) ேதாழி! வாழி! ெதான்னலமிழந்த யரெமா  இைனயல்;பனிச்சுரம் நீந்தி. 
ஓங்குமைல அத்தம் விைனவ உம் ெநஞ்செமா ,  நின் நிைரவைள ெநகிழ 
இைனயராகி. நப் பிாிந்தசிேனார்,  கண்ணன் எழினி குன்றம் இறந்தனராயி ம் 
நீடலர். 
 
    (வி - ைர.) ெநகிழ் அைண - ெநகிழ்ச்சி ற்ற மலரைண என் மாம். அைண - 
தைலயைண,  கண் ம் ேதா ம் ெகாண்  எனஒ ெசால் வ வித் ைரக்க. 
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விைழவனர் ஆய்ந்தஎன்ற ,  தைலவியின் நலத்ைத ஆராய்தல் அவர்க்குஓர் 
விைளயாட்  என்றப . யாழ,  அைச. மடப் பி க்குமடேவா ம் அதைனத் த விய 
ேவழத்திற்கு விறேலா ம்அதன்மீ  ஏறி இறங்கும் கன் க்குப் தல்வனம்உவமம். 
க ஞ்சூல் மடப்பி  என்றைமயால் சூ ற்றமடேவாள் என்ற ெகாள்க. க ஞ்சூல் தற் 
சூ மாம். 
     ------- 
 
    198. குறிஞ்சி 
    [ ணர்ந்  நீங்கியதைலமகள  ேபாக்கு ேநாக்கிய தைலமகன் தன்ெநஞ்சிற்குச் 
ெசால் ய .] 
 
        கூ வங் ெகால்ேலா கூறலங் ெகால்ெலனக் 
        கரந்த காமங் ைகந்நி க் கல்லா  
        நயந் நாம் விட்ட நன்ெமாழி நம்பி 
        அைரநாள் யாமத்  வி மைழ கரந்  
        1கார்விைர கம ங் கூந்தல் விைன          5 
        ண் ல் ஆகம் ெபா ந்தினள் ெவற்பின் 
        2இளமைழ சூழ்ந்த மடமயில் ேபால 
        வண் வழிப் படரத் தண்மலர் ேவய்ந்  
        வில்வகப் ற்ற நல்வாங்க குடச்சூல் 
        அஞ்சிலம் ெபா க்கி அஞ்சினள் வந்           10 
        ஞ்சூர் யாமத்  யங்கினள் ெபயர்ேவாள் 
        ஆன்ற கற்பில் சான்ற 3ெபாிய 
        அம்மா அாிைவேயா அல்லள் ெதனாஅ  
        ஆஅய் நன்நாட்  அணங்குைடச் சிலம்பில் 
        கவிரம் ெபயாிய உ ெக  கவாஅன்          15 
        ேநர்மலர் நிைறசுைன உைற ஞ் 
        சூர்மகள் மாேதா என் ம்என் ெனஞ்ேச. 
                 -------  பரணர். 
         -------  
        (பாடம்) 1. கார்மலர் கம ம்.         2. இளமைழ 
        3. ெபாியள் அம்மா. 
         -------  
 
    (ெசா - ள்.) 18. என் ெநஞ்ேச - ,  
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    1 - 11. கரந்த காமம் - நங்ம ள்மைறந் ைற ம் காமத்திைன,  கூ வம் 
ெகால்ேலாகூ லம் ெகால் என - இவட்குக் கூ ேவேமா அன்றிக்கூறா  வி ேவேமா 
என்  இங்ஙனம் எண்ணி எண்ணி,  ைகநி க்கல்லா  - ( வில்) அடக்க இயலா ,  
நயந்  நாம்விட்ட நன் ெமாழ நம்பி - வி ம்பி நாம்ெவளியிட் ரந்த இனிய ெமாழைய 
வி ம்பி,  அைர நாள்யாமத்  - பாதியிரவில்,  வி மைழ கரந்  - ெபய் ம் மிக்க 
மைழயில் மைறந் ,  கார்விைர கம ம் கூந்தல் - கார் காலத்  மணம் கம ம் 
வந்த டன்,   விைன நண் ல் ஆகம் ெபா ந்தினள்  - ய ெதாழிற்பாடைமந்த 

ண்ணிய லாலாகிய ஆைட தன்உடம்பின் கண்ேண ெபா ந்தப் ெபற்றவளாய், 
ெவற்பின் இளமைழ சூழ்ந்த மடமயில்ேபால  - மைலயிடத் ள்ள இள கில் சூழ்ந்த 
மடப்பத்ைத ைடய மயில்ேபால,  வண்  வழிப் படர தண் மலர் ேவய்ந்   - வண் கள் 
பின்ேன ெதாடரக் குளிர்ந்த மலர்கைளச்சூ ,  வில் வகுப்  உற்ற நல்வங்கு குடச்சூல்  - 
வில் ைனப்ேபா ம் வைக யைமந்த நன்ைமெபா ந்திய குடச்சூல் ஆகிய,  அம் 
சிலம் ஒ க்கி - அழகிய சிலம்பிைன ஒ யா  அடக்கி, அஞ்சினள் வந்  - 
அச்சத் டன் வந் ,  ஊர் ஞ்சுயாமத்  - ஊர் ம் யி ம் யாமத் திேல, 

யங்கினள் ெபயர்ேவாள் - நம்ைமத் த மீள்ேவாள்; 
 
    12 - 3.  - ன்ற கற்பில்சான்ற ெபாிய அம் மா அாிைவேயா அல்லள் – நிைறந்த 
கற்பினால் உயர்ந்த ெப ைம ற்ற அழகிய மாைமநிற ைடய ெபண்ேணா அல்லள்; 
 
    13 - 7. ெதனாஅ ஆஅயநல்நாட்  அணங்க உைட சிலம்பில்  - ெதற்கின்கண் 
உள்ளதாகிய ஆய் என்பான  நல்ல நாட் ல் ெதய்வத்ைத ைடய மைலயில்,  
கவிரம்ெபயாிய உ ெக  கவான் - கவிரம் எ ம் ெபயைர ைடய அச்சம் ெபா ந்திய 
பக்கமைலயில்,  ேநர்மலர்நிைற சுைன உைற ம் - ெமல் ய மலர்கைள ைடய 
நிைறந்த சுைனயில் உைற ம்,  சூர்மகள் என் ம்  - சூரரமகேள யாவள் என்ேபம். 
 
    ( ) என் ெநஞ்ேச! நாம் விட்ட நன்ெமாழி நம்பி,  தண்மலர் ேவய்ந்  அஞ்சிலம் 
ெபா க்கி, மடமயில்ேபால அஞ்சினள் வந்  யாமத்  யங்கினள்ெபயர்ேவாள் 
அாிைவேயா அல்லள்; சைன ைற ம்சூர்மகள் என் ம். 
 
    (வி - ைர.) கூந்த ம் ண் லாைட ம்,  உடம்பின் பின்னம் ன் ம் 
ெபா ந்தி ள்ள தைலவியின் ேதாற்றம், இளேமகம் சூழ்ந்த மயில் ேபால்வதாயிற் 
ெறன்க. குடச்சூல் - சூ ற்ற ேபால் ைடபட க்கும் சிலம் .  குடச்சூல் ஆகிய 
சிலம்  என இ ெபயெராட்டாகக்ெகாள்க. குைடச்சூல் எனப் பாடங் ெகாள்ள மாம்; 
1'பசும்ெபான்குைடச்சூல் சித்திரச் சிலம் ' என்ப  காண்க. 'ெவளிப்பாட் ற்குஅஞ்சிக் 
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கரந்  சிலம்ெபா க்கி ஊர் ஞ்சு யாமத் வந்  யங்கிப் ெபயர்வாள் ஆயினள்; 
அங்ஙனம் வந்  ெசல்ேவாைள ஓர் அாிைவ ெயன்  கூ தற்குஎளியள் அல்லள்; 
ஆக ன் அவைளச் சுைன ைற ம் ெதய்வம் என்ேபம்;' என்  தைலவன் தன் 
ெநஞ்சிற்கு வியந்  கூறினான் என்க. ஞ்சு ஊர்யாமம் என்பதைன ஊர் ஞ்சு யாமம் 
என மா க. ஏர்மலர் எனக்ெகண்  அழகிய மலர் என்ற மாம்.என் ம் - என்ேபம் 
என் ம் ெபா ட் . 
         ------- -  
        1. சிலப். 16 : 118 - 119. 
         ------- - -  
    (ேம - ள்.) 1'பண்பில்ெபயர்ப்பி ம்' என் ஞ் சூத்திரத்  இச்ெசய் ைளகாட் ,  இ  
இர க் குறிக்கண் அவட்ெபற் ம ந்த என் ம்,  2'இர க்குறிேய இல்லகத் ள் ம்,  
மைனேயார் கிளவிேகட்கும் வழிய ேவ' என் ஞ் சூத்திரத் ,  'அஞ்சிலம்ெபா க்கி 
யங்சினள் வந் ,  ஞ்சூர் யாமத் யங்கினள் ெபயர்ேவாள்' என வ வ  
'மைனேயார்கிளவி ேகட்கும் வழிய ' என் ம் கூறினர்,  நச்சினார்கினியர். 
 
         ------- 
        1. ெதால். கள. 12.         2. ெதால். கள. 40. 
         -------    
 
    199. பாைல 
    [ெபா ள் கைடக்கூட் யெநஞ்சிற்குத் தைலமகன் ெசால் ய .] 
 
        கைரபாய் ெவண்திைர க ப்பப் பல டன் 
        நிைரகால் ஓற்ற ன் கல்ேசர்  உதி ம் 
        வைரேசர் மராஅத்  ஊழ்மலர் ெபயல்ெசத்  
        உயங்கல் யாைன நீர்நைசக்கு அலமரச் 
        சிலம்பி வலந்த வ ஞ்சிைன வற்றல்           5 
        அலங்கல் உலைவ அாிநிழல் அைசஇத் 
        திரங்குமரல் கவ்விய ைகய  3ெதாகுநிைல 
        அரந்தின் ஊசித் திரள் தி அன்ன 
        திண்நிைல எயிற்ற ெசந்நாய் எ த்த ன் 
        வளி ைனப் ைளயின் 4ஒய்ெயன்  அலறிய           10 
        ெக மான் இனநிைர 5தாீஇய கைலேய  
        கதிர்மாய் மால ஆண்குரல் விளிக்குங் 
        கடல்ேபால் கானம் பிற்படப் பிறர்ேபால் 
        ெசல்ேவம் ஆயின்எம் ெசல நன் ெறன் ம் 
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        ஆைச உள்ளம் அைசவின்  ரப்ப           15 
        நீெசலற்க உாிைய ெநஞ்ேச ேவய்ேபால் 
        தைடயின மன் ந் தண்ணிய திரண்ட 
        ெப ந்ேதாள் அாிைவ ஒழியக் குடாஅ  
        இ ம்ெபான் வாைகப் ெப ந் ைறச் ெச வில் 
        ெபாலம் ண் நன்னன் ெபா  6களத் ெதாழிய           20 
        வலம்ப  ெகாற்றம் தந்த வாய்வாள் 
        களங்காய்க் கண்ணி நார் ச் ேசரல் 
        இழந்த நா தந் தன்ன 
        வளம்ெபாி  ெபறி ம் வாரெலன் யாேன 
                 -------  கல்லாடனார். 
         ------- 
        (பாடம்) 3. ெதாைகநிைல.         4. ஒய்ெயன வலறிய 
        5. ேதாிய.           6. ெபா ளகத்ெதாழிய. 
         ------- 
 
    (ெசா - ள்.) 16. ெநஞ்ேச  
 
    1 - 13. கைர பாய் ெவண்திைரக ப்ப - கைரக்கண்ேண பா ம் ெவள்ளிய 
அைலையஒப்ப,  நிைர கால் ஒற்ற ன் - வாிைசயாக வ ம்காற்  ேமா த ன்,  பல 
உடன் ேசர்  கல் உதி ம்  - பல ம் ஒ ங்ேக ேசர்ந்  பாைறயில் உதிர்கின்ற, வைர 
ேசர் மராஅத்  ஊழ் மலர் - மைலயின்கண்ெபா ந்திய ெவண்கடம்பின் ற்றிய மலைர,  
ெபயல்ெசத்  - மைழெயன்  க தி,  உயங்கல் யாைன நீர்நைசக்கு அலமர - நீர் 
ேவட்ைகயால் வ ந் தைல ைடடயயைன அைதத் தணித்தற்குச் ெசன்ற சுழல,  
சிலம்ப  வலந்த வ சிைன வற்றல் - சிலம்பி ல்பின்னப்ெபற்ற வறிய 
சிைனயிைன ைடய வற்றல்ஆகிய,  அலங்கல் உலைவ அாி நிழல் அைசஇ - 
அைசகின்றமரங்களின் அறல்பட்ட நிழ ல் தங்கி,  திரங்குமரல் கவ்விய ைகய  
ெதாகுநிைல - வா ய மைரைக◌்கவ்விய ெசயலற்ற கூட்டத்தில் ( குந் ),  அரம் 
தின்ஊசி திரள் தி அன்ன - அரத்தால் அராவப்பட்டஊசியின் திரண்ட ைனைய 
ெயாத்த,  திண் நிைலஎயிற்ற ெசந்நாய் எ த்த ன் - உ தி ெபா ந்திய 
பற்கைள ைடய ெசந்நாய்தாக்குத ன்,  வளி ைனப் ைளயின் ஒய் என்  அலறிய - 
காற்றின் ன் ைளப் ெவன விைரந்  அலறி ேயா ய,  ெக மான் இனநிைரதாீஇய - 
காணாெதாழிந்த தன் இன மாகியமான்கூட்டத்ைதக் கூட்டற்கு,  கைல - கைலமான், 
கதிர்மாய் மாைல - ஞாயி  மைறந்தமாைலப்ேபாழ்தில்,  ஆண் குரல் விளிக்கும் - 
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தன ஆண் குரல் ேதான்ற அைழக்கும்,  கடல்ேபால் கானம்பிற்பட - கடல்ேபால் 
அகன்ற கா  பின்ேன ேபாக; 
 
    13 - 6. பிறர்ேபால்  - ஏதிலைரப்ேபால,  ெசல்ேவம் ஆயின் எம் ெசல  நன் என் ம் 
- நம் தைலவிையப் பிாிந்  ேபாேவமாயின்எம  ேபாக்கு நன்றாகும் என்ெறண் ம்,  
ஆைச உள்ளம்அைச  இன்  ரப்ப - ெபா ளாைச ற்ற நின் உள்ளம்தளர்த ன்றிச் 
ெச த்த,  நீ ெசலற்கு உாிைய நீெசல் தற்கு உாிைய ஆவாய்; 
 
    16 - 24. யாேன - யாேனா, ேவய்ேபால் தைடயின மன் ம் – ங்கிைலப்ேபால 
வைளந்தனவாகிப் ெபா ந் ம்,  தண்ணிய திரண்டெப ேதாள் அாிைவ ஒழிய - 
குளிர்ந்த திரண்ட ெபாியேதாளிைன ைடய நம் தைலவி (இவண் தனித் ) ஒழிய, 
வலம்ப  ெகாற்றம் தந்த வாய் வாள் - ெவன்றெவற்றியிைனத் தந்த வாய்தத 
வாளிைன ைடய, களங்காய்க் கண்ணி நார் ச்ேசரல் - களங்காய்க்கண்ணி நார் ச் 
ேசரல் என் ம் ேசர மன்னன், குடாஅ  இ ம்ெபான் வாைக ெபரந் ைறச் ெச வில் - 
ேமற்கின் கண்ணதாகிய ெபாியெபான்னிைன ைடய வாைக மரம்நிற்கம் ெப ந் ைற 
என் மிடத்  நிகழ்ந்தேபாாில்,  ெபாலம் ண் நன்னன் - ெபாற் ண் அணிந்தநன்னன் 
என்பவன்,  ெபா  களத்  ஒழிய - ேபார்ெசய்  களத்தில் ம ய,  இழந்த நா  
தந்தன்ன - தான் ன்  இழந்த நாட்ைடப் ெபற்றாெலாத்த, வளம்ெபாி  ெபறி ம் - 
ெபாிய ெசல்வத்ைதப்ெப வதாயி ம்,  வாரெலன் - வ ேவன் அல்ேலன். 
 
    ( ) ெநஞ்ேச! பிறர்ேபால் (தைலவிையப் பிாிந் )ெசல்ேவ மாயின் எம் ெசல  
நன்ெறன் ம் ஆைச ள்ளம் ரப்ப; கடல்ேபால் கானம் பிற்பட நீெசலற்காிைய; யான் 
களங்காய்க் கண்ணி நார் ச்ேசரல் வாைகப் ெப ந் ைறச் ெச வில் நன்னனானவன் 
ெபா  களத்  ஒழிந்தைமயால்,  தான் இழந்த நா தந்தன்ன வளம் ெபாி  ெபறி ம் 
ெப ந்ேதாள்அாிைவ ஒழிய வாரெலன். 
 
    (வி - ைர.) நிைர நிைரயாக மராமரத்தின்ேமற் பாய்ந்  கலக்கும் காற்றிற்கு ைற 

ைறயாகக் கைரயிற்பாய ம் திைர உவைமயாகும். மராஅத்  உதி ம மலர்எனக் 
வட் க. நீர் நைசக்கு - நீர் நைசயால்.  வ ஞ்சிைன - தைழயற்ற கிைள. வற்றல் - 
வற்றியமரங்கள். உலைவ - மரச்ெசறி . காட் ன் விாி  ேதான்றக் கடல்ேபால் கானம் 
என்றார்.அன் ைடயார் பிாியக் க தாராக ன் பிறர்ேபால் ெசல்ேவாமாயின் என்றான். 
பிறர்ேபால் நீெசலற்கு உாிைய என்ற இையத் ைரத் த மாம். வாைகமரம் நிற்ற ன்,  
ெப ந் ைறயான  வாைகப்பறந்தைல என ம் ப ம்; இவ்வைகயான  நன்னன் 
காவல்மரம் என்ப ம்,  அதைன நார் ச்ேசரல் த ந்தான் என்ப ம்,  
1'ெபான்னங்கண்ணிப் ெபாலந்ேதர் நன்னர்,  சுடர்  வாைகக்க தல் த ந்த,  தார்மிக 
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ைமந்தின் நார் ச்ேசரல்' என்பதனால் அறியப்ப ம். 2'உ ள் ங்கடம்பின் 
ெப வாயில் நன்னைன,  நிைலச் ெச வின்ஆற்றைல யறத்தவன்,  ெபான்ப வாைக 

தல் த ந் ' என்பதனால் கடம்பின் ெப வாயில் என்ப ம்வாைகப்ெப ந் ைற 
என்ப ம் ஓாிடத்ைதேய குறிப்பன ேபா ம். கடம்பின் ெப வாயில் நன்னன்ஊர் 
என்பர் பதிற்றப்பத்  உைரயாசிாியர்.  களங்காய்க் கண்ணி நார் ச் ேசரல் என் ம் 
ெபயர்க்குக் காரணம் கூ வாராய்ப் பதிற் ப்பத் உைரயாசிாியர் 
3'களங்காய்க்கண்ணி நார்  என்ற ,  களங்காயாற் ெசய்தகண்ணி ம் நாராற் ெசய்த 

ம் என்றவா 'என ம்,  'தான்  சூ கின்ற காலத்  ஒ காரணத்தால் 
த்தற்குத் தக்க கண்ணி ம் ம்உதவாைமயிற் களங்காயால் கண்ணி ம் நாரால் 

ம் ெசய்  ெகாள்ளப்பட்டன என்றவா ' என ம்உைரத்தார். இழந்தநா  
தந்தன்ன என்றதனால்,  ன் நன்னன்பால் இழந்த நாட்ைட மீளப்ெபற்றனன் என்பத 
ேபாத ம். நா  தந்தன்ன வளம் என்றி ப்பி ம் தந்த நா  ேபா ம் வளம் 
என்ப க த்தாகக் ெகாள்க. 
         -------  
        1. பதிற் . 40:14 - 6.       2. பதிற் ,  4 - ஆம்பத் . பதிகம்7 - 8. 
        3. பதிற் . 38.4. 
        -------  
 
    (ேம - ள்.) 1'ெசலவிைடஅ ங்கல் ெசல்லாைம யன்ேற' என் ஞ் சூத்திரத் , 
'களங்காய்க்கண்ணி. . . . . . வாரெலன் யாேன'என் ம் அ கைளக் காட் ,  இைவ 
வன் ைற குறித் ச்ெசலவ ங்குத ன் பாைலயாயிற்  என்றார். நச்சினார்கினியர். 
 
         ------- 
        1. ெதால். கற் . 44 
         ------- -  
 
    200. ெநய்தல் 
    [தைலமகள் குறிப்பறிந்தேதாழி தைலமகற்குக் குைறநயப்பக் கூறிய .] 
 
        நிலாவின் இலங் மணல்ம  ம கின் 
        லாவஞ் ேசாிப் ல்ேவய் குரம்ைப 
        ஊெரன ணராச் சி ைமெயா  நீ த்  
        இன்னா உைற ட்  ஆயி ம் இன்பம் 
        ஒ நாள் உைறந்திசி ேனார்க்கும் வழிநாள்          5 
        தம்பதி மறக்கும் பண்பின் எம்பதி 
        வந்தைன ெசன்ேமா வைளேமய் பரப்ப 
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        ெபாம்மற் ப திைர கம்ெமன உைடத ம 
        மரேனாங்கு ஒ சிைறப் பலபா ராட்  
        எல்ைல எம்ெமா  கழிப்பி எல் ற          10 
        நல்ேதர் ட்ட ம் உாியீர் அற்றன்  
        ேசர்ந்தனிர் ெசல்குவி ராயின் யா ம் 
        எம்வைர அளைவயற் ெபட்குவம் 
        ம்ஒப் ப ேவா உைரத்திசின் எமக்ேக. 
                 -------  2உேலாச்சனார். 
         -------  
        (பாடம்) 2. நக்கீரர். 
         ------- 
    (ெசா - ள்.) 7. வைளேமய் பரப்ப - சங்குகள் ேம ம் கடற்பரப்பிைன ைடய 
தைலவேன! 
 
    1 - 7. நிலாவின்இலங்கு மணல் ம  ம கின் - நிலாைவப் ேபாலவிளங்கும் மணல் 
மிக்க ெத வி ள்ள,  ல்ேவய்குரம்ைப - ல்லால் ேவயப்ெபற்ற கு ைசகைள ைடய, 

லால் அம் ேசாி - லால் நா ம் ேசாியாகிய எம்பதி,  ஊர் என உணராச் 
சி ைமெயா  - ஓர் ஊர் என் உணரலாகாத சி ைமயினதாய்,  நீர் உ த்  - 
நீர்குழப்ெபற் ,  இன்னா உைற ட்  ஆயி ம் -  ெப வற்ற உைற ைள ைடய 
தாயி ம்,  இன்பம் - இன்பம்த மாற்றால்,  ஒ நாள்உைறந்திசிேனார்க்கும் - 
ஒ நாள்தங்கியி ந்தார்க்கும்,  வழி நாள் - பிற்ைற நாள், தம்பதி மறக்கும் பண்பின் - 
தம் ைடய பதியிைனேயமறந்திடச் ெசய் ம் பண்பிைன ைடைமயால்,  எம்பதி - 
எம  அப்பதிக்கு,  வந்தைன ெசன்ேமா - வந் ெசல்வாயாக; 
 
    8 - 14. ெபாம்மல்ப திைர கம் என உைடத ம் - ெபா ற்ற ஒ க்கும்அைல 
விைரந்  சிதர்ந்தி ம்,  மரன் ஓங்கு ஒ சிைற  - மரம் ஓங்கிய ஒ  பக்கத்ேத,  
பலபாராட்  - பலவாயநின் குணங்கைள யாங்கள் பாராட்ட,  எல்ைல எம்ெமா  
கழிப்பி - பகற்ெபா திைன எம் டனி ந்  கழித் , எல் உற - இர  உறங்கால்,  
நல்ேதர் ட்ட ம்உாியீர் - ம  நல்ல ேதாிைனப் ட் ச்ெசல் தற்கும் உாியீராவிர்; 
அற்றன்  - அ ேவ மன்றி,  ேசர்ந்தனிர் ெசல்குவிர்ஆயின் - இரவில் எம் பதியில் 
தங்கிச்ெசல் ராயின்,  யா ம் எம்வைர அளைவயில்ெபட்குவம் - யாங்க ம் 
எங்க க்கு இயன்ற அளவில்ேப தல் ெசய்ேவம்; ம் ஒப்ப ேவா - (இ ) 

ம்க த்திற்கிைசவதாேமா? எமக்கு உைரத்திசின்  - எமக்குக் கூ ராக. 
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    ( ) எம் ேசாி இன்னா உைற ட்  ஆயி ம்,  இன்பம் ஒ நாள் உைறந்தி-
சிேனார்க்கும் வழிநாள் தம்பதிமறக்கும் பண்பிைன ைடய ைமயால்,  எம்பதி வந்தைன 
ெசன்ேமா; எல்ைல எம்ெமா  கழப்பி எல் ற நல்ேதர் ட்ட ம் உாியீர்; அற்றன் ,  
ேசர்ந்தனிர்ெசல்குவிர் ஆயின்,  யா ம் எம் வைர அளைவயிற்ெபட்கவம்; ம் 
ஒப்ப ேவா எமக்கு உைரத்திசின். 
 
    (வி - ைர.) ல்ேவய் குரம்ைப: ல் - பைனமட்ைட த யன. லால் நா தலா ம்,  

ல்ேவய் குரம்ைப ைடைமயா ம், நீர்உ த்த லா ம்,  ேசாி இன்னா உைற ட்  
ஆயிற் .அன்னதாயி ம் அன் ைடயா டன் கூ  க ம் இன்பம் ெபாி ைடய  
என்பாள். 'இன்பம்,  ஒ  நாள்உைறந்திசிேனார்க்கும் வழிநாள்,  தம் பதிமறக்கம் 
பண்பின் எம் பதி' என்றாள். ஒ  நாள்உைறந்திசிேனார்க்கும் என்பதனால்,  
பலநாள்உைறவார் ெப ம் இன்பம் கூறேவண்டாதாயிற் .பாராட்  - பாராட்ட எனத் 
திாிக்க. நல்ேதர் ட்ட ம் என்ற ,  அதன் காாிய மாகிய ெசல்ைகைய உணர்த்திற் . 
அற்றன்  - அஃதன்றி,  வந்  ெசல் தல் என் ம் ெபா ைம க தி இரண் ைன ம் 
ஒப்ப ேவா எனஒ ைமயாற் கூறினாள். 
     ------- -------  
 
    201. பாைல 
    [பிாிவிைட ேவ பட்டதைலமகட்குத் ேதாழி ெசால் ய .] 
 
        அம்ம வாழி ேதாழி ெபான்னின் 
        அவிெரழில் டங்கும் அணிகிளர் ஓைட 
        விைனநவில் யாைன விறல்ேபார்ப் பாண் யன் 
        கழ்ம  சிறப்பிற் ெகாற்ைக ன் ைற 
        அவிர்கதி◌ா த்தெமா  வலம் ாி ெசாாிந்           5 
        தைழயணிப் ெபா ந்த ேகாேடந்  அல்குல் 
        பைழயர் மகளிர் பனித் ைறப் பரவப் 
        பகேலான் மைறந்த அந்தி ஆாிைட 
        உ ெக  ெப ங்கடல் உவ க்கிளர்ந் தாங்க 
        அல ம் மன் பட் டன்ேற அன்ைன ம்          10 
        ெபா ந்தாக் கண்ணள் ெவய்ய உயிர்க்குெமன்  
        எவன்ைக அற்றைன இகுைள ேசாழர் 
        ெவண்ெணல் ைவப்பின் நல்நா  ெபறி ம் 
        ஆண்டைமந்  உைறநர் அல்லர் னா அ  
        வான் கு தைலய குன்றத் க் கவாஅன்          15 
        ெப ங்ைக எண்கின் ேபழ்வாய் ஏற்ைற 
        இ ள் ணிந் தன்ன குவ மயிர்க் கு ைள 
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        ேதான் ைலப் பிணெவா  திைளக்கும் 
        ேவனில் நீ ய சுரன்இறந் ேதாேர. 
                 -------  மா லனார். 
 
    (ெசா - ள்.) 1 - 12. ேதாழி - ,  வாழி - ,  அம்ம - நான் கூ வதைனக்ேகட்பாயாக; 
ெபான்னின் அவிர் எழில் டங்கும் - ெபான்னினாலாகிய விட்  விளங்கும்அழகியஒளி 
அைச ம்,  அணிகிளர் ஓைட - அ குமிக்கெநற்றிப் பட்டத்திைன ைடய,  விைன 
நவில் யாைன  - ே◌◌ார்ச் ெசய ற் பயின்ற யாைனகைள ைடய, விறல்ேபார்ப் 
பாண் யன் - ேபாாில்ெவற்றிெகாள் ம் பாண் யன ,  கழ்ம  சிறப்பின்ெகாற்ைக 

ன் ைற - கழ்மிக்க சிறப்பிைன ைடயெகாற்ைகப் பதியின் கடற் ைறயிேல,  
அவிர் கதிர் தெமா  வலம் ாி ெசாாிந்  - விளங்கும்ஒளியிைன ைடய 

த் க்க டன் வலம் ாிச்சங்கிைன ம் ெசாாிந் ,  தைழ அணிப் ெபா ந்தேகா  
ஏந்  அல்குல் பைழயர் மகளிர் - தைழ ைடஅணிதலாற் ெபா ற்ற பக்கம் 
உயர்ந்தஅல்கு ைன ைடய பைழயர  ெபண் ர்,  பனித் ைற பரவ  - 
குளிர்ந்த ைறக்கண் ெதய்வத்திைனப் பரவாநிற்க, பகேலான் மைறந்த அந்தி 
ஆர்இைட - ஞாயி  மைறந்தஅந்தியாகிய அாிய ேபாழ்திேல,  உ ெக  ெப ங் 
கடல்உவ க் கிளர்ந்தாங்கு - அச்சம் ெபா ந்திய ெபாியகடலான  நிைறமதி நாளில் 
ஆரவாாித்ெத ந்தாற்ேபால,  அல ம் மன்  பட்டன்  -  (ஊரார்கூ ம்) அல ம் 
மன்றின்கண் பரவிய ,  அன்ைன ம்ெபா ந்தாக் கண்ணள் ெவய்ய உயிர்க்கும் - 
தா ம்கண் யிலாளாய் ெவம்ைம ைடயனவாக ச்ெசறி ம், என்  - என்  
இங்ஙனம் வறி,  எவன் ைகயற்றைன - ஏன்ெசயலற்றைன? 
     ------- 
 
    12. இகுைள - ேதாழிேய! 
 
    14 - 9. னாஅ  - பைழயதாகிய,  வான் கு தைலய குன்றத் க் கவாஅன் - 
வானில் ஓங்கிய உச்சியிைன ைடய மைலயின் சாரற் கண்ேண,  ெப ங்ைக எண்கின் 
ேபழ்வாய் ஏற்ைற - ெபாிய ைகயிைன ம் பிளந்த வாயிைன ைடய ஆண் கர ,  
இ ள் ணிந்தன்ன குவ  மயிர்க்கு ைள - இ ைளத் ணித்  ைவத்தாற் ேபான்ற 
திரண்ட மயிாிைன ைடய குட் ட ம்,  ேதால் ைலப் பிணெவா  - திரங்கிய 

ைலயிைன ைடய ெபண் கர ட ம்,  திைளக்கும் - மகிழ்ந்தி க்கும்,  ேவனில் 
நீ ய சுரன் இறந்ேதார் - ெவம்ைமமிக்க பாைல நிலத்ைதக் கடந்  ெசன்ற நம் 
தைலவர்; 
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    12 - 4. ேசாழர் ெவண்ெநல் ைவப்பின் நல்நா  ெபறி ம் - ேசாழ மன்னர  
ெவண்ெணல் விைள ம் ஊர்கைள டய நல்ல நாட் ைனேய ெப வதாயி ம்,  
ஆண்  அைமந் உைறநர் அல்லர் - அங்ேக மன வந்  தங்கிவி வாரல்லர். 
 
    ( ) ேதாழி! வாழி! அம்ம: ‘ெப ங்கடல் உவ க் கிளர்ந் தாங்கு அல ம் மன்  
பட்டன் ; அன்ைன ம் ெவய்ய உயிர்க்கும்’ என்  எவன் ைகயற்றைன; இகுைள! 
சுரனிறந்ேதார்,  ேசாழர் நல்நா  ெபறி ம்,  ஆண்  அைமந்  உைறநர் அல்லர். 
 
    (வி - ைர.) த்தெமா  வலம் ாி ெசாாிந்  என்றைமயால்,  அவற்ைறப் 
ெப தற்கிடனாகிய ெகாற்ைகத் ைறயின்சிறப் க்கூறிய வாறாயிற் . பைழயர் - 
ெநய்தல் நிலமாக்கள்: கள் விற்பவர். பைழயர் மகளிர் உவாநாளிேல த்ைத ம் 
வலம் ாிைய ஞ் ெசாாிந்  கடற்ெறய்வத்ைதப் பர வாெரன்க. உவா நாளிற் கடல் 
ெபாங்கி எ மா க ன் ெப ங்கடல் உவ க் கிளிர்ந்தாங்கு என்றார். உவ :குறியதன் 
இ திச் சிைன ெகட்  உகரம் ெபற்  ந்த . அல ம்,  அன்ைன ம் 
எச்ச ம்ைமகள். ேசாழர  நல்நா  ேபா ம் ெபா ைள ஆண் ப் ெப வதாயி ம் 
என்ப  க த்தாகக்ெகாள்க. எண்கின் ஏற்ைற கு ைளெயா ம் பிணெவா ம் 
திைளக்கும் என்ற ,  அன்  தகுந வாகிய அவற்ைறக் கண் ,  தைலவர் விைரவில் 
மீள்வர் என்  குறித்  வாறாகும். 

-----------   
 

    202. குறிஞ்சி 
    [இர க் குறிக்கண் வந்  நீங்கும் தைலமகற்குத் ேதாழி ெசால்  வைர  கடாய .] 
 
        வயங்குெவள் ள விய குன்றத் க் கவாஅன் 
        கயந்தைல மடப்பி  இனேன மார்ப்பப் 
        ப்பைக ெவன்ற ண்கூர் யாைன 
        கல்லகச் சிலம்பிற் ைகெய த் யிர்ப்பின் 
        நல் ணர் ேவங்ைக ந  ெகால்லன்          5 
        கு குஊ  திதி ைலப் பிதிர்விற் ெபாங்கிச் 
        சி பன் மின்மினி ேபாலப் பல டன் 
        மணிநிற இ ம் தல் தா ம் நாட 
        யாேம அன்றி ம் உளர்ெகால் பானாள் 
        உத்தி அரவின் ைபத்தைல மிய          10 
        உர  ர ம் உட்குவ  நனந்தைலத் 
        தவிர்வில் உள்ளெமா  எஃகு ைணயாகக் 
        கைனயி ள் பரந்த கல்லதர்ச் சி ெநறி 
        ேதரா  வ உம் நின்வயின் 
        ஆரஞர் அ ம்படர் நீந் ேவாேர.          15 
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                 - 1ஆ ர்கிழார் மகனார் கண்ணனார். 
     ------- 
    (பாடம்) 1. ஆ ர்கிழார் மள்ளனாகனார். 
     -------- 
    (ெசா - ள்.) 1 - 8. வயங்கு ெவள் அ விய குன்றத்  கவான் - விளங்கும்ெவள்ளிய 
அ வியிைன ைடய மைலயின் சாரற்கண்ேண, கயம் தைல மடப்பி  இனன் ஏம் 
ஆர்ப்ப - ெமல் யதைலயிைன ைடய இைளய பி  இனத் டன் இன்பமைடய,  

பைக ெவன்ற ண்கூர் யாைன - யாகிய பைகையெவன்ற ண் மிக்க ஆண் 
யாைன,  கல் அகச் சிலம்பில் ைகஎ த்  உயிர்ப்பின் - கற்கைள இடத்ேத 
ெகாண்டபக்க மைலயில் ைகைய யர்த்திப்ெப ச்ெசறிதலால்,  நல்இணர் ேவங்ைக 
ந  - ேவங்ைகமரத்தின  நல்ல ெகாத் க்களி ள்ள ந மண ைடய க்கள்,  
ெகால்லன் கு கு ஊ  மிதிஉைலப்பிதிர்வில் ெபாங்கி - ெகால்லன் கு கு ஊ மிதி 
உைலப் பிதிர்வில் ெபாங்கி - ெகால்லன் த்திைய மிதித்  ஊ ம் உைலயிற் 
பிதிர்ந் எ ம் தீப்ெபாறி ேபாலப் ெபாங்கி எ ந் ,  சி பல்மின்மினி ேபால - சிறிய 
பலவாய மின்மினிப் ச்சிகைளப் ேபால,  பல டன் மணி நிற இ ம் தல்தா ம் - 
பல ம் ஒ ங்ேக நீலமணியின் நிறத்திைனஒத்த ெபாிய தாில் பரவி வி ம், நாட - 
நாட்ைட ைடய தைலவேன! 
 
    9 - 15. பானாள் - ந இரவில்,  அரவின் உத்தி ைப தைல மிய - பாம்பின  

ள்ளிகைள ைடய படம் ெபா ந்திய தைல ணி பட,  உர உ  உரறம் உட்குவ  
நனந்தைல - வ ய இ யான ழங்கும் அச்சம் வ ம் அகன்ற இடத்ேத,  தவிர் இல் 
உள்ளெமா  எஃகு ைணயாக - ஊக்கம்குன் த ல்லாத உள்ளத் டன் ேவேல 

ைணயாக,  கைனஇ ள் பரந்த கல்அதர் சி ெநறி - ெசறிந்த இ ள்பரவிய 
    கற்கைள ைடய வழியாகியஒ ங்கிய ெநறியில், ேதரா வ உம் நின்வயின் - 
ஏதத்ைத ஆராயா  வ ம்நின்னிடத் ,  ஆர் அஞர் அ ம் படர் நீந் ேவார்  - 
ெபா த்தற்காிய ன்பமாகிய அாிய நிைனவிைனநீந் ேவார்,  யாேம அன்றி ம் 
உளர்ெகால்  - எம்ைமயன்றிப் பிற ம் உளேரா? 
 
    ( ) நாட! சி ெநறி ேதார  வ ம் நின்வயின்,  ஆர்அஞர்அ ம்படர் நீந் ேவார் 
யாேம அன்றி ம் உளேரா?யாைனஉயிர்ப்பின் ேவங்ைக ந  ெபாங்கி மின்மினி 
ேபாலப் தல் தா ம் நாட என்க. 
 
    (வி - ைர.) உயிர்ப்பின் - உயிர்த்தலால். பிதிர்   - பிதிர்கின்ற தீப்ெபாறி. படர் - யர் 
நிைன .நீந் ேவார் என்றதனால் நிைனவாகிய ெவள்ளம்என்ப  ெபற்றாம். நீ இர க் 
குறிக்கண் வ தலால்யாம் ன் தல்ேபாலத் ன் வார் பிறர் இலர் என்பாள்,  
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நீந் ேவார் யாேம யன்றி ம்உளர்ெகால் என்றாள்; அதனால்,  எம  ன்பம் 
நீங்கவிைரவில் வைரந்  ெகாள்க என வைர  கடாயினாளாம். 
 
    (உ - ைற.) ப்பைக ெவன்ற யாைன யிர்ப்பின் ேவங்ைக மின்மினிேபாலப் 

தல் தா ம் என்ற ,  தைலவன் இைடயீட் ைனக் கடந்  இர க் குறிக்கண் 
வ தலால் ஊெரங்கும் அலர் எ கின்றத என்றப . 
 
    203. பாைல 
    [மகட் ேபாக்கிய 1தாய்ெசால் ய .] 
 
        உவக்குந ளாயி ம் உட ந ளாயி ம் 
        யாயறிந் ணர என்னார் தீவாய் 
        அலர்விைன ேமவல் அம்பல் ெபண் ர் 
        இன்னள் இைனயள்நின் மகெளனப் பன்னாள் 
        எனக்குவந் ைரப்ப ந் தனக்குைரப் பறிேயன்          5 
        நா வள் இவெளன நனிகரந் ைற ம் 
        யானில் வ மைன ெயாழித் தாேன 
        அன்ைன யறியின் இவ ைற வாழ்க்ைக 
        எனக்ெகளி தாகல் இல்ெலனக் கழற்கால் 
        மின்ெனாளிர் ெந ேவல் இைளேயான் ன் றப்          10 
        பன்மைல ய ஞ்சுரம் ேபாகிய தனக்கியான் 
        அன்ேனன் அன்ைம நன்வா யாக 
        மானதர் மயங்கிய மைல தற் சி ெநறி 
        ெவய்திைட றாஅ ெதய்தி ன்னர்ப் 
        ல்ெலன் மாமைலப் லம் ெகாள்சீ ர்ச்          15 
        ெசல்வி ந் தாற்றித் ச்சி த்த 
        ைனகுைழத் தலம  ெநாச்சி 
        மைனெக  ெபண் யான் ஆகுக மன்ேன. 
                 -------  கபிலர். 
 
        (பாடம்) 1. ெசவி . 
         -------  
 
    (ெசா - ள்.) 1 - 5. உவக்குநள் ஆயி ம் உட கள் ஆயி ம் - உவப் அைடவாள் 
ஆயி ம் மா ப வாள் ஆயி ம்,  யாய்அறிந்  உணர என்னார் - தாய் 
ஆய்ந் உணர்க என்  க தாராய்,  அலர் விைன ேமவல் அம்பல்ெபண் ர் - ெகா ய 
வாயால் அலர் கூ ந்ெதாழிைலேயவி த ைடய றங்கூ ம் ெபண் ர்கள்,  
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நின்மகள்இன்னள்இைனயள் என - நின் மகள் இன்ன தன்ைமயள்இைனய தன்ைமயள் 
என் ,  பல் நாள் எனக்கு வந் உைரப்ப ம் - பல நா ம் என்பால் வந்  கூற ம்; 
 
    5 - 7. நா வள் இவள் என -  இவள் நா வாள் என்  எண்ணி; தனக்கு 
உைரப் அறிேயன் - அவ க்கு உைரத்தல் ெசய்ேயனாய், நனிகரந்  உைற ம் - 
மிக ம் மைறத்  ஒ கும், யான்இவ் வ மைன ஒழிய - யான் இந்த வறிய 
மைனயில்ஒழிந்திட; 
 
    7 - 11. தான் - என்மகள்,  அன்ைன அறியின் இவண் உைற வாழ்க்ைக - 
என்அன்ைன அறியின் இங்கத் தைலவ டன் களவிற்கூ ைற ம் வாழ்க்ைக,  
எனக்கு எளிதாகஇல் என  - எனக்கு எளிய ெதான்றாதல் இல்ைல என்  
எண்ணினைமயால்,  கழற்கால் மின் ஒளிர் ெந ேவல்இைளேயான் ன்உற - 
கழ ைனத் தாித்த காைல ம்மின் ேபல ஒளிவி ம் நீண்டேவைல ைடய 
இளைமப்ப வ ைடய தன் தைலவன் ன்ேன ஏக,  பல் மைல அ  சுரம்ேபாகிய 
தனக்கு - பல மைல கைள ைடய அாிய காட் ைனக்கடந்  ெசன்ற அவ க்கு; 
 
    11 - 4. யான் அன்ேனன்அன்ைம நன் வாயாக - யான் அத்தன் ைமயிேனன் 
அல்லாைம மிக்க உண்ைமயாதல் ேதான்ற,  மான் அதர்மயங்கிய மைல தல் சி  ெநறி 
– விலங்குகள் ெசல் ம் ெநறிகள் பின்னிக் கிடக்கும் மைலய யிற் சிறிய ெநறிகளில்,  
ெவய் இைட றா ன்னர் எய்தி - இைடேய தீங்கு உண்டாகாதவா  அவர்கட்கு 

ன்னேர ெசன்  ேசர்ந் ,  ல் என் மாமைல லம்  ெகாள் சீ ர் -  
ெபா வற்றி க்கும் ெபாிய மைலையச் சார்ந்த தனிைம ெகாண்ட சிறியஊாில்,  ெசல் 
வி ந்  ஆற்றி - வ ம் வி ந்தாகஏற்  அவர்கைள உண்பித் ,  ச்சில் இ த்த  - 
தங்குமடத்தில் இ க்கச் ெசய்ய; 
 
    17 - 8. ைன குைழத் அலம ம் ெநாச்சி - ைனகள் தளிர்க்கப் ெபற்  
அைசந்தி ம் ெநாச்சி சூழ்ந்த,  மைனெக  ெபண்டயான் ஆகுக - மைனக்குாிய 
ெபண்டாக யான் ஆேவனாக. 
 
    ( ) அம்பல் ெபண் ர் இன்னன் நின் மகெளனப் பன்னாள்எனக்கு வந்  
உைரப்ப ம் (அவள்) தனக்குஉைரப்பறிேயன் கரந் ைற ம் யான் வ மைன ஒழிய, 
இைளேயான் ன் ற அ ஞ்சுரம் ேபாகிய தனக்கு,  யான்அன்ேனன் அன்ைம 
வாயாக,  சி ெநறி எய்திச்சீ ர்ச் ெசல் வி ந்தாற்றித் ச்சி த்த, மைனெக  
ெபண்  யானாகுக. 
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    (வி - ைர.) இன்னள் இைனயள்: ஒ  ெபா ள் குறித்த ெசான்னைட.அம்பற் 
ெபண் ர  ெகா ைம கூ வாள்,  அவர் றத்ேதஉைரத்தலன்றிப் பின்னாள் என்பால் 
வந் , நின்மகள் இைனயெளன உைரத்தார் என் ம், அதைனக்ேகட் ம் தன் மகள் 
நாணால் வ ந்தாத ப , அவ க்கு உைரயாைமேய யன்றி எவ்வாற்றா ம் 
அ லப்படா மல் தான் மைறத்த ம் ெசய்த அ ைமேதான்றத்,  ‘தனக்குைரப்-
பறிேயன் நா வள் இவெளனநனிகரந் ைற ம் யான்’ என் ம் கூறினாள். தன்மகள் 
நீங்கிய மைன சிறி ம் ெபா வின்றி வ வியமைனயாகத் ேதான்ற ன்,  யான் இவ் 
வ மைன ெயாழியஎன்றாள். அ ஞ்சுரம் ேபாயினாள்; அங்ஙனம் ேபாகியதனக்கு என 
ேவ  அ த்  உைரக்க. அவள் தைலவெனா க ம் இன்பத்ைத உணர்ந்த நான் 
ெவறாைமேய யன்றிஉவத்த ம் ெசய்தல்  உண்ைமயாதைல இவ்வாறன்றி 
ெவளிப்ப த்தல் அாிெதன்பாள்,  ‘யான் அன்ேனனன்ைம நன்வாயாகச்,  சீ ர்ச் 
ெசல்வி ந்தாற்றித் ச்சி த்த மைனெக  ெபண்  யானாகுக’என்றாள். மன்: 
அைசநிைல; ஒழியிைச மாம். 
 
    204. ல்ைல 
    [விைன ற்றிய தைலமகன்ேதர்ப்பாகற்குச் ெசால் ய .] 
 
        உலகுடன் நிழற்றிய ெதாைலயா ெவண்குைடச் 
        கடல்ேபால் தாைனக் க மா வ தி 
        ெவன்றமர் உழந்த வியன்ெப ம் பாசைறச் 
        ெசன் விைன த்தன மாயின் இன்ேற 
        கார்ப்ெபயற்கு எதிாிய காண்டகு றவில்          5 
        கணங்ெகாள் வண் ன் அஞ்சிைறத் ெதா தி 
        மணங்கமழ் ல்ைல மாைல ஆர்ப்ப 
        உ க்காண் வந்தன்  ெபா ேத வல்விைரந்  
        ெசல்க பாகநின் நல்விைன ெந ந்ேதர் 
        ெவண்ெணல் அாிநர் ம வாய்த் தண் ைம          10 
        பன்மலர்ப் ெபாய்ைகப் ப ள் ஓப் ம் 
        காய்ெநற் படப்ைப 1வாணன் சி கு த் 
        தண்டைல கம ங் கூந்தல் 
        ஒண்ெதா  மடந்ைத ேதாளிைண ெபறேவ. 
                         -------  ம ைரக் காமக்கணி நப்பாலத்தனார். 
         ------- -  -  
        (பாடம்) 1.பண்ணன்சி கு  
         -------  
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    (ெசா - ள்.) 9.பாக - பாகேன! 
 
    1 - 4. உலகு உடன்நிழற்றிய ெதாைலயா ெவண்குைட - உலக ம் நிழல்ெசய்த 
ெகடாத ெவண்ெகாற்றக் குைடயிைன ம், கடல்ேபால் தாைன - கடல்ேபான்ற 
ேசைனயிைன ம்,  க மா - ெச க்கிய குதிைரயிைன ைடய,  வ தி - பாண் யள், 
ெவன்  அமர் உழந்த வியன் ெப  பாசைறச் ெசன்   - ேபாாில் யன்  ெவன்ற 
அகன்ற ெபாிய பாசைறக்கண்ேண ெசன் ,  விைன த்தனம் ஆயின் - 
விைனையெவற்றிெபற த்ேதாம் ஆதலா ம்; 
 
    5 - 8. கார் ெபயற்குஎதிாிய காண்தகு றவில் - கார்காலத்தின் மைழைய 
ஏற் க்ெகாண்  (தைழத்த) காண்டற்கு இனியகாட் ல்,  கணம் ெகாள் வண் ன் அம் 
சிைறத்ெதா தி - கூட்டம் கூட்டமாக வ ம் அழகியசிைறயிைன ைடய வண் ன் 
ெதாகுதி,  மணம் கமழ ல்ைலமாைல ஆர்ப்ப - மணம் சும் ல்ைல மலாில் 
மாைலக்காலத்ேத ஆரவாாிக்க,  ெபா  உ க்காண்வந்தன்  - உேதா,  கார் காலம் 
வந்  விட்ட (ஆதலா ம்); 
 
    10 - 4. ெவண்ெநல்அாிநர் - ெவண்ெணல்ைல அாிேவார் (அ க்கும்), ம வாய் 
தண் ைம - ேதால் மடங்கிய வாயிைன ைடயகிைணயின் ஒ ,  பல் மலர்ப் 
ெபாய்ைகப ள் ஒப் ம் - பல மலர்கைள ைடய ெபாய்ைகயில் ெபா ந்திய 
பறைவகைள ஓட் ம்,  காய் ெநல்படப்ைப - விைளந்த ெநற்கைள ைடய 
வயல்கைள ைடய,  வாணன் சி கு த் தண்டைல கம ம் கூந்தல் - வாணன  
சி கு யி ள்ள ேசாைல என மணக்கும் கூந்தைல ம்,  ஒள்ெதா  - ஒளி ெபா ந்திய 
வைளயைல ம் உைடய,  மடந்ைதேதாள் இைணெபற - நம் தைலவியின் 
ேதாளிைணைய யங்குதற்கு; 
 
    4. இன்ேற  - இப்ெபா ேத; 
 
    8 - 9. நின் நல் விைனெந  ேதர் - நினத நல்ல ெதாழிற் றிறம் அைமந்தநீண்ட ேதர்,  
வல் விைரந்  ெசல்க - மிக விைரந் ெசல் வதாக; 
 
    ( ) பாக! வ தி பாசைற விைன த்தனம் ஆதலா ம்,  உேதாெபா  
வந்தன்  (ஆதலா ம்),  மடந்ைத ேதாளிைண ெபற, ெந ந்ேதர் விைரந்  ெசல்க. 
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    (வி - ைர.) அரசன  ெவற்றிையக் குைடக்கு ஏற்றி,  ெகாற்றக் குைடஎன்பவாக ன் 
ெதாைலயா ெவண்கைட என்றார். ெவன் அமர் உழந்த - அமர் உழந்  ெவன்ற என 
மா க. த்தனம் ஆயின் - த்தனம் ஆதலால் என்க. ஆதலால்என்பதைனப் 
பின் ங்கூட் ,  த்தனம் ஆதலா ம், ெபா  வந்தன்  ஆதலானம் என 
உைரத் க் ெகாள்க.வண்டாகிய ெதா தி என்க. உ க்காண் - உேதா ேதர்வல் 
விைரந்  ெசல்க என்ற ,  ெசல் மா  ெச த் க என்றப . 
 
    205. பாைல 
    [தைலமகன் பிாிவின்கண்ேவ பட்ட தைலவி வற் க்கும் ேதாழிக்குச்ெசால் ய .] 
 
        உயிர்கலந்  ஒன்றிய ெதான் ப  நட்பில் 
        ெசயிர்தீர் ெநஞ்செமா  ெசறிந்ேதார் ேபாலத் 
        ைதயல நின்வயின் பிாியலம் யாெமனப் 
        ெபாய்வல் உள்ளெமா  ாி ணக் கூறித் 
        ணிவில் ெகாள்ைகய ராகி இனிேய          5 
        ேநாய்ம  வ த்தெமா  தல்பசப் ர 
        நாம்அழத் றந்தனர் ஆயி ந் தாேம 
        வாய்ெமாழி நிைலஇய ேசண்விளங்கு நல் ைச 
        வளங்ெக  ேகாசர் விளங்குபைட றி 
        நிலங்ெகாள ெவஃகிய ெபாலம் ண் கிள்ளி          10 
        விாி ெந ங்கழி நாப்பண் ெப ம்ெபயர்க் 
        காவிாிப் படப்ைபப் பட் னத் தன்ன 
        ெச கர் நல்வி ந் தயர்மார் ஏ ற 
        வி நிதி எளிதினின் எய் க தில்ல 
        மைழகால் அற்சிரத்  மா ள் நீங்கி          15 
        நீடைம நிவந்த நிழல்ப  சிலம்பிற் 
        கடாஅ யாைனக் க ண்ம ங் குறழ 
        ஆ ர்  இழித  காமர் ெசன்னிப் 
        ாி வாியதள் க ப்பக் க சிறந்  
        நாட்  ேவங்ைக ந மலர் உதிர          20 
        ேமக்ெக  ெப ஞ்சிைன ேயறிக் கணக்கைல 
        கூப்பி உ உக ங் குன்றகச் சி ெநறிக் 
        கற்பிறங்க ஆாிைட விலங்கிய 
        ெசாற்ெபயர் ேதஎத்த சுரனிறந் ேதாேர. 
                -------  நக்கீரர். 
 
    (ெசா - ள்.) 1 - 7. (ேதாழி!),  தாம் - நம் தைலவர்,  உயிர் கலந் ஒன்றிய ெதான் ப  
நட்பில் - உயி டன் கலந் ெபா ந்திய பல பிறவிகளி ம் ெதாடர்ந்  வ ம்நட்பினால்,  
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ெசயிர்தீர் ெநஞ்ச ெமா ெசறிந்ேதார்ேபால - குற்றமற்ற ெநஞ்சத்தால் கலந்ேதார்ேபால,  
ைதயல் - ெபண்ேண, நின்வயின் பிாியலம் யாம் என  - நின்னிடத்தினின் ம் யாம் 
என் ம் பிாிேயம்என் ,  ெபாய் வல் உள்ளெமா  ாி ணக்கூறி - ெபாய்மிக்க 
உள்ளத்தால் யாம் வி ம் மா கூறி,  ணி இல் ெகாள்ைகயராகி – உ தியில்லாத 
ெகாள்ைகயினராகி,  இனி - இப்ெபா ,  ேநாய்ம வ த்தெமா  தல் பசப்  ஊர - 

ன்பம் மிக்கவ த்தத்தால் நம  ெநற்றியிற் பசைல பரக்க ம், நாம்அழ - நாம் அழ ம்,  
றந்தனராயி ம் - நம்ைமப்பிாிந்  ெசன்றாராயி ம்; 

 
    15 - 24. மைழ கால்அற்சிரத்  மால் இ ள் நீங்கி - மைழெயன்னப்ெபய் ம் 

ன்பனிப் ப வத்  மயக்கத்திைனத் த ம்இ ள் நீங்க,  நீ  அைம நிவந்த 
நிழல்ப சிலம்பில் - நீண்ட ங்கில் உயர்ந்தநிழல்ெபா ந்திய பக்க மைலயில்,  கடாஅ 
யாைனக்க ள் ம ங்கு உறழ - மதக்களிற்றின  க ளின்பக்கத்திைன ெயாப்பம் ஊர்  
இழித காமர் ெசன்னி - நீர் ஊர்ந்  இறங்கும் அழகியஉச்சிமைலயில்,   உாி வாி 
அதள் க ப்ப  - யின் உாியாகிய வாிகைள ைடய ேதாைல ெயாப்ப, நாள்  
ேவங்ைக ந மலர் உதிர - மணநாைளக் காட் ம் க்களாய ேவங்ைகயின் நறிய க்கள் 
உதிர்ந்திட, க சிறந்  ேமக்கு எ  ெப  சிைன ஏறி - ெச க்குமிக்கு அல்ேவங்ைகயின் 
ேமேனாக்கி ெய ந்த ெபாியகிைளயில் ஏறி,  கண கைல - கூட்டமாய ஆண் குரங்குகள்,  
கூப்பி உ உக ம் - தம் இனங்கைளக் கூப்பிட் த்தா ம்,  குன்றகச் சி ெநறி - 
குன்றிைடேய ெசல் ம்சிறிய ெநறியாகிய,  கல் பிறங்குர் இைடவிலங்கிய - கற்கள் 
விளங்கிய அாிய இடங்கள் கு க்கிட்ட,  ெசால்ெபயர் ேதஎத்த சுரன்இறந்ேதார் - 
ெமாழி ேவ படட ேதயங்களி ள்ள பாைலையக் கடந்  ெசன்ற அவர்; 
 
    8 - 14. வாய்ெமாழிநிைலஇய ேசண் விளங்கு நல் இைச - உண்ைம நிைலெபற்ற 
ெந ந் ரத்  விளங்கும்நல்ல கழிைன ைடய, வளங்ெக  ேகாசர் - ெசல்வம் மிக்க 
ேகாசர்கள , விளங்கு பைட றி - விளக்க ற்ற பைடயிைன அழித் , நிலம்ெகாள 
ெவஃகிய ெபாலம் ண் கிள்ளி - அவர்கள்நிலத்ைதக் ைகக்ெகாள்ள வி ம்பிய 
ெபாற் ைண ைடய ேசாழன ,  விாி ெந ங்கழிநாப்பண் - க்கள் விாிந்த நீண்ட 
கழியின் ந ேவ, படப்ைப - ேதாட்டங்கைள ைடய,  ெப ம் ெபயர்க் காவிாிப் 
பட் னத்  அன்ன - ெபாிய கைழ ைடயகாவிாிப் ம்பட் னத்ைத ெயாத்த,  
ெச நகர்  - வளவிய நம் இல் ல்,  நல்வி ந்  அயர்மார் - நல்லவி ந்தாற்றதற்கு,  ஏம் 
உற - இன்பம் உண்டாக, வி நிதி எளிதினின் எய் க - சிறந்த ெபா ைளஎளிதினில் 
அைடவாராக. 
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    ( ) ேதாழி! நம் தைலவர்,  ‘ைதயல்! நின் வயிற்பிாியலம் யாம்’ எனக்கூறி,  தல் 
பசப் ர நாம்அழத் றந்தனராயி ம்,  ெசாற்ெபயர் ேதஎத்த சுரன்இறந்ேதாராய அவர்,  
காவிாிப் பட் னத்தன்ன ெச நகர் நல்வி ந் தயர்மார் ஏ ற வி நிதிஎளிதினின் 
எய் க;சிலம்பில்ஆ ர்  இழித  ெசன்னியில் ேவங்ைக மலர் உதிர, ெப ஞ்சிைன 
ஏறிக் கணக்கைல உக ம் குன்றகச்சி ெநறியாய ஆாிைட விலங்கிய சுரன் என்க. 
 
    (வி - ைர.) ெதான் ப  நட்  - பழைம ெபா ந்திய நட் ; பலபிறவிகளி ம் 
ெதாடர்ந்  வ ம் நட்  என்றப .கழிநாப்பண் படப் ைபைய ைடய காவிாிப்பட் னம் 
என்க. தில்ல: விைழ ப்ெபா ட் . அற்சிரத் மா ள் நீங்கி எனேவ பின்பனி ம் 
ேவனி ம்ேபாந்தைம ெபற்றாம். நீங்கி - நீங்க எனத்திாிக்க. அ வி நீெரா கும் 
மைலயின் ெசன்னிக்குமதஞ் சிந் ம் யாைனயின் க ள் உவைமயாகக் கூறப்பட்ட ; 
1'மைலப கடாஅம் மாதிரத்  இயம்ப’ என் ம் ெதாட ம்,  அதன் சிறப்பால் 
உத்தராற் ப்பைட மைலப கடாம்எனப் ெபயர் எய்திய ம் ஈண்  அறியற்பாலன. 
நாட்  -  திய  என் மாம். 
         -------  
        1. மைலப . 348. 
        -------  
 
    206. ம தம் 
    [வாயில் ேவண் ச் ெசன்றவிற க்குத் தைலமகள் வாயில் ம த் .] 
 
        என்ெனனப் ப ங்ெகால் ேதாழி நன்மகிழ்ப் 
        ேப ப் ெபண்ெகாண் டா ைக க ப்ப 
        2நகுவரப் பைணத்த திாிம ப் ெப ைம 
        மயிர்க்கவின் ெகாண்ட மாத்ேதால் இ ம் றப் 
        சி ெதாழில் மகாஅர் ஏறிச் ேசேணார்க்குத்          5 
        கல் மந்தியில் ேதான் ம் ஊரன் 
        மாாி ஈங்ைக மாத்தளி ரன்ன 
        அம்மா ேமனி ஆயிைழ மகளிர் 
        ஆரந் தாங்கிய அலர் ைல ஆகத்  
        ஆராக் காதெலா  தாாிைடக் குைழய          10 
        ழ கம் லரா விழ ைட வியனகர்  
        வ ைவ ேமவல னாக ன் அ லந்  
        அ ேபார் ேவளிர் ைர ன் ைற 
        ெந ெவள் ப்பின் நிரம்பாக் குப்ைப 
        ெப ம்ெபயற்கு உ கி யாஅங்குத்          15 
        தி ந்திைழ ெநகிழந்தன தடெமன் ேறாேள. 
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                 -------  ம ைர ம தனிள நாகனார். 
         ------- 
        (பாடம்) 2. நகுவரப்பைடத்  
         --------- 
 
    (ெசா - ள்.) 1 - 6. ேதாழி - ,  நல் மகிழ் - நல்ல களிப் டன், ேப ப்ெபண் காண்  - 
ேப யாகிய ெபணணின் உ வம் ண் ,  ஆ  ைக க ப்ப - ஆ வான  
பின்ெசன் ேமல்வைளந்த ைகைய ெயாப்ப,  நரகுவப் பைணத்த திாிம ப்  எ ைம - 
விளங்குத றப் ெப த்த க்குண்டெகாம்பிைன ைடய எ ைமயின்,  மயிர்க்கவின் 
ெகாண்ட மா ேதால் இ  றம் - மயிரால் அழகுெபற்றகாிய ேதா ைன ைடய ெபாிய 

கில்,  சி ெதாழில்மகாஅர் ஏறி -  கு ந்ெதாழில்கைளச் ெசய் ம்சி வர்கள் ஏறி,  
ேசேணார்க்கு ற கல் மந்தியில்ேதான் ம் ஊரன் – ேசய்ைமயி ள்ளார்க்கு 
உ ண்ைடக் கல் ன் மீ ள்ள மந்திேபாலக்காணப்ப ம் ஊரனாகிய நம் தைலவன்; 
 
    7 - 12. மாாி ஈங்ைக மாதளிர் அன்ன - மாாிக் காலத்  ஈங்ைகச் ெச யிற்ேறான் ம் 
சிறந்த தளிாிைன ஒத்த,  அம் மா ேமனிஆய் இைழ மகளிர் - அழகிய மாைம 
நிறத்திைன ைடய ேமனியிைன ம் ஆய்ந்த அணியிைன ைடய பரத்ைதயர , 
ஆரம் தாங்கிய அலர் ைல ஆகத்  - த் மாைலையஏந்திய பரந்த 

ைலயிைன ைடய மார்ப கத்ேத,  ஆராக்காதெலா  தார் இைட குைழய - அைமயாத 
காத டன் மாைல இைடப்பட் க் குைழய,  ழ  கம் லராவிழ  உைட வியன் 
நகர் - ழவின் ஒ  ஓய்த ல்லாதவிழவிைன ைடய ெபாிய மைனயில்,  வ ைவ 
ேமவலன்ஆக ன் - மணத்திைனப் ெபா ந் த ைடயனாத ன்; 
 
    12 - 16. அ  லந்  அச்ெச ைன ெவ த்த,  அ ேபார் ேவளிர் ைர ன் ைற  - 
ெவல் ம் ேபாாிைன வல்ல ேவளிர்கட்கு உாிய ைரஎன் ம் இடத்தி ள்ள 

ைறயின் ன்னிடத்ேத,  ெந ெவள் உப்பின் நிரம்பாக் குப்ைப - நீண் கிடக்கும் 
ெவள்ைள ப்பின் அளவிலடஙகாத குவியல்,  ெப ம் ெபயற்கு உ கியாங்கு - மிக்க 
மைழயால் உ கினாற்ேபால,  தட ெமல் ேதாள் - என  ெபாியெமல் ய ேதாள்கள் 
ெம ந் ,  தி ந்  இஐ◌ாெநகிழ்ந்தன - தி ந்திய வைளகள் ெநகிழப்ெபற்றன; 
 
    1. என் எனப்ப ம்ெகால் - இவ்வாறாக ம் இவ் விற யின் கூற் யாெதனப்ப ம். 
 
    ( ) ேதாழி! ஊரன் வ ைவ ேமவலன் ஆக ன்,  ெமன் ேதாள்இைழ ெநகிழ்ந்தன; 
(இவ்வாறாக ம் இவ்விற யின்கூற் ) என் எனப்ப ம்! 
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    (வி - ைர.) ேப ப்ெபண் - ேப யாகியெபண்ெணன இ  ெபயெராட் . 
ெபண்ெகாண்  - ெபண்ணின உ  ெகாண் . ஆ  ைக க ப்ப என்றைம - 
யாற்பின்ெசன்  ேமல் வைளந்த ம ப்  என்க. எ ைமயின் றத்திற்குத் கல் ம் 
மாகஅ க்கு மந்தி ம்உவமம். தார் இைட குைழய ேமவலன் என ம்,  அ  

லந் ேதாள் இைழ ெநகிழ்ந்தன என ம் கூட் க.  கம் லார விழ ைட 
வியனகர் வ ைவ ேமவலன் என்றைமயால், அவன் பரத்ைதயர் இல் ல் வ ைவ 
அயர்தைல அவ்வாரவாரேம லப்ப த் ம் என்றாளாயிற் . உப்பின்குப்ைப ெபயற்கு 
உ கியாங்கு என்ற க த் ,  1'கடல்விைளய தம் ெபயற்ேகற்றாஅங் கு கி குதல்’ 
2'உப்பியல்பாைவ ைற ற்றதேபால,  உக்கு வி ெமன் யிர்’ 3'உப்ெபாய் சகடம்,  
ெப ம் ெபயறைலய ந்தாங்கு’எனப் பலவிடத் ம் வ தல் காண்க. 
        -------  
        1. நற். 88. 2. க . 138. 3. கு ந். 165. 
         ------- -  
 
    207. பாைல 
    [மகட் ேபாக்கிய 4தாய்ெசால் ய .] 
 
        அணங்குைட ந்நீர் பரந்த ெசறவின் 
        உணங்குதிறம் ெபயர்ந்த ெவண்கல் அமிழதம் 
        குட ல ம ங்கின் உய்ம்மார் ள்ேளார்த் ப் 
        பைடயைமத் ெத ந்த ெப ஞ்ேசய் ஆடவர் 
        நிைரப்பரப் ெபாைறய நைரப் றக் க ைதக்          5 
        குைறக்குளம்  உைதத்த கற்பிறழ் இயவின் 
        ெவஞ்சுரம் ேபாழ்ந்த அஞ்சுவ  கவைல 
        மிஞிறார் கடாஅங் கரந் வி  க ள 
        ெவயில்தின வ ந்திய நீ ம ப்  ஒ த்தல் 
        பிணரழி ெப ங்ைக ரண்ட கூவல்          10 
        ெதண்கண் உவாிக் குைறக்குட கைவ 
        அறனி லாளன் ேதாண்ட ெவய் யிர்த்தப் 
        பிைற தல் ெவயர்ப்ப உண்டனள் ெகால்ேலா 
        ேதங்கலந் தைளஇய தீம்பால் ஏந்திக் 
        கூைழ உளர்ந்  5ேமாைழைம கூற ம்          15 
        ம த்த ெசால்லள் ஆகி 
        ெவ த்த உள்ளெமா  உண்ணா ேதாேள. 
                 -------  ம ைர எ த்தாளன் ேசந்தம் தனார். 
         ------- -  



     
 

196

        (பாடம்) 4. ெசவி . 5. ெமாழிைம 
         ------- - - -  
    (ெசா - ள்.) 1 - 7. அணங்க உைட ந்நீர் பரந்த ெச வின்தய்வத்ைத ைடய 
கட ன்நீர் பரவிய உப்  விைள ம்வய ல்,  உணங்கு திறம் ெபயர்ந்த 
ெவண்கல்அமிழ்தம் - நீர் காய்ந்த தன்ைமயால் ேவறாகியெவள்ளிய உப்பாகிய 
அமிழ்திைன,  குட ல ம ங்கின்உய்ம்மார் - ேமற்குத் திைசயி ள்ள இடங்க க்குச் 
ெச த் ம் ெபா ட் ,  ள் ஓர்த்  - நிமித்தம்பார்த் ,  பைட அைமத்  எ ந்த 
ெப ஞ்ெசய் ஆடவர்  - பைடக்கலங்கைள அைமத் க்ெகாண்ெடபந்த ெபாிய ரச் 
ெசயல்கைளப் ாி ம் ஆடவர்,  நிைரபரப்ெபாைறய நைர றக் க ைத - அ க்கிய 
உப் ப்ெபாதியாய சுைமயிைன ைடய ெவள்ளிய றத்திைன ைடய க ைதகளின்,  
குைறக் குளம்  உைதத்த கல்பிறழ்இயவின் - ேதய்ந்த குளம்  உைதத்தலால் 
பரற்கற்கள் பிறழ்ந்  கிடக்கும் வழியாய,  ெவம்சுரம் ேபாழ்ந்த அஞ்சுவ  கவைல – 
ெகா ய பாைலயிைனஊட த் ச் ெசல் ம் அச்சந்ேதான் ம் கவர்த்தெநறிகளில்; 
 
    8 - 12. மிஞிறஆர்கடாஅம் கரந் வி  க ள - வண் கள் ெபா ந் ம்மதம் 
கரந்ெதாழிந்த கன்னத்திைன ைடய,  ெவயில்தின வ ந்திய நீ  ம ப்  ஒ த்தல் – 
ெவயில் ந தலால் வ ந்திய நீண்ட ெகாம்பிைன ைடயகளிற்றின்,  பிணர் அழி 
ெப ங்ைக ரண்ட கூவல்  - ச ச்சைர அழிந்த ெபாிய ைக நீர்ேவண் த் ழாவிப் 
பார்த்த கிணற்றிைன,  அறன் இலாளன்ேதாண்ட - அறம் இல்லானாகிய தன் 
தைலவன்ேதாண் தலால் ஊறிய,  ெதள் உவாி குைறக்குட கைவ  - ெதளிந்த 
உவைர ைடயதாகிய குைறக்குடமாக கக்கப்பட்ட நீைர; 
 
    14 - 17. ேதம் கலந் அைளஇய தீம்பால் ஏந்தி - ேதைனப் ெபய்  நன்குகலந்த 
இனிய பாைல ஏந்திக்ெகாண் ,  கூைழ உளர்ந் ேமாைழைம கூற ம் - கூந்தைலக் 
ேகாதி நயெமாழிகைளக்கூற ம்,  ம த்த ெசால்லள் ஆகி - ம த் ைரப்பாள்ஆகி,  
ெவ த்த உள்ள ெமா  உண்ணாேதாள் - ெவ ப் ற்றஉள்ளத் டன் அதைன 
உண்ணா ேதாளாகிய என்மகள்; 
 
    12 - 13. ெவய் உயிர்த்  - ெவப்பத் டன் ச்ெசறிந் ,  பிைற தல் வியர்ப்ப 
உண்டனள் ெகால் - பிைறமதி ேபான்றெநற்றி வியர்த்திடப் ப கினேளா! 
 
    ( ) அஞ்சுவ  கவைலயில்,  கூவைல அறனிலாளன் ேதாண்ட, குைறக்குட 

கைவ நீைர,  ேதம்கலந்  அைளஇய தீம்பாைலஏந்தி உளர்ந்  ேமாைழைம கூற ம் 
உண்ணாேதாள், ெவய் யிர்த்  தல் வியர்ப்ப உண்டனள் ெகால். 
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    (வி - ைர.) குட ல ம ங்கின் உய்ம்மார் என்றைமயால்,  உப் விைளந்த  குணகடற் 
ெச வில் என்ப  ேபாத ம்.பைட - ேசைன  மாம். ெசய் - ரச்ெசய்ைக; தனிைலத் 
ெதாழிற்ெபயர். க ளவாகிய ஒ த்தல் என ம், உவாியாகிய கைவ என ம் 
இைய ம். கைவ - கந்தநீர். தண்கண்: கண் அைச. 1'மீன்கண் அற்றதன்சுைனேய’ 
என் ழிப்ேபால. தைலவிபால் மிக்கஅன் ைடயனாயி ம் தமாிற் பிாித் க் ெகாண்  
ெசன்றைமயின் அறனிலாளன் என்றாள் ேமாைழைம  - தாழ்ந்த ெமாழி. 
         ------- 
        1. றம்,  106. 
     ------- -  
 
    208. குறிஞ்சி 
    [ ணர்ந்  நீங்கும்தைலமகன் தன் ெநஞ்சிற்குச் ெசால் ய .] 
 
        யாம இரவின் ெந ங்கைட நின்  
        ேத திர் சிைமயக் குன்றம் பா ம் 
        ண்ேகால் அக நர் ேவண் ன் ெவண்ேகாட்  
        அண்ணல் யாைன ஈ ம் வண்மகிழ் 
        ெவளியன் ேவண்மான் ஆஅய் எயினன்          5 
        அளியியல் வாழ்க்ைகப் பாழிப் பறந்தைல 
        இைழயணி யாைன யியல்ேதர் மிஞி ெயா  
        நண்பகல் உள்ள ெச வில் ண்கூர்ந்  
        ஒள்வாள் மயங்கமர் ழ்ந்ெதனப் ள்ெளா ங்கு 
        அங்கண் விசம்பின் விளங்கு ஞாயிற்           10 
        ஒண்கதிர் ெதறாைமச் சிறகாில் ேகா  
        நிழல்ெசய்  உழறல் காேணன் யாெனனப் 
        ப களங் காண்டல் ெசல்லான் சினஞ்சிறந்  
        உ விைன நன்னன் அ ளான் கரப்பப் 
        ெப வி ப் ற்ற பல்ேவள் மகளிர்          15 
        கு உப் ம் ைபந்தார் அ க்கிய சல் 
        வைசவிடக் கடக்கம் வயங்குெப ந் தாைன 
        அகுைத கைளதந் தாங்கு மிகுெபயல் 
        உப் ச்சிைற நில்லா ெவள்ளம் ேபால 
        நா வைர நில்லாக் காம நண்ணி          20 
        நல்கினள் வாழியர் வந்ேத ஓாி 
        பல்பழப் பலவின் பயங்ெக  ெகால் க் 
        கார்மலர் க ப்ப நா ம் 
        ஏர் ண் ஓதி மாஅ ேயாேள. 
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                -------   - பரணர். 
 
        (ெசா - ள்.) 1 - 9. (ெநஞ்ேச!) யாம இரவின் ெந கைட நின்  – இரவின் 
கைடயாமத்ேத நீண்ட கைட வாயி ல் நின் ,  ேதம் திர் சிைமயக் குன்றம் பா ம் - 
ேதன் நிைறந்தஉச்சியிைன ைடய தன  குன்றிைனப் பா கின்ற, ண்ேகால் 
அக நர் ேவண் ன் - சிறிய பிரப்பங்ேகாைலக் ெகாண்ட பா நர் வி ம்பின்,  
ெவண்ேகாட்  அண்ணல் யாைன ஈ ம் - ெவள்ளியெகாம்பிைன ம் 
தைலைமைய ைடய யாைனைய வழங்கும், வண்மகிழ் - வண்ைமயாலாகிய 
மகிழ்ச்சியிைன ம், அளி இயல் வாழ்க்ைக - அ ள் ெபா ந் ம் வாழ்க்ைகயிைன - 

ைடய,  ெவளியன் ேவண்மான் ஆஅய்எயினன் என்பான்,  பாழி பறந்தைல - பாழ 
என் ம்ஊாின் கண்ணதாகிய ேபார்க்களத்ேத,  இைழ அணி யாைனஇயல் ேதர்மிஞி  
ெயா  - ஓைடைய அணிந்தயாைனயிைன ம் இயன்ற ேதாிைன ம் உைடய மிஞி  
என்பாெனா ,  நண்பகல் உற்ற ெச வில் - நண்பகற்ெபா திேல ெசய்த ேபாாின்கண்,  
ஒள்வாள் மயங்குஅமர் ண் கூர்ந்  ழந்ெதன - ஒள்ளிய வாட்பைடமயங்கிய 
ேபாாினாேல ண் மிக்கு ழ்ந்தனனாக; 
 
        9 - 14. அம் கண்விசும்பின் விளங்கு ஞாயிற்  - அழகிய இடத்ைத ைடயவானில் 
விளங்கிய ஞாயிற்றின ,  ஒள் கதிர்ெதறாைம - ஒள்ளிய கதிர் அவன் உடைலக் 
கய்தல்ெசய்யா ,  ள் ஒ ங்கு சிறகாிற் ேகா  - ட்கள்பல ம் கூ த் தம் சிறகுகளால் 
பந்தாிட் ,  நிழல்ெசய்  உழறல் காேணன் யாெனன - நிழைலச் ெசய் சுழன்  
ெகாண் த்தைல யான் காேயெனன் ,  ப களம்காண்டல் ெசல்லான் - அவன் பட்ட 
களத்ைதக்காண்டற்கச் ெசல்லானாய்,  சினம் சிறந்   - ேபாகம்மிக்கு,  உ விைன 
நன்னன் அ ளான் கரப்ப - அச்சம்த  ேபார்ச் ெசய ைனக் ெகாண்ட நன்னன் 
அ ளின்றி மைறந்  ெகாள்ள; 
 
        15 - 8. ெப  வி ப் ற்றபல் ேவள் மகளிர் - மக்க விைர  ெகாண்  வந்த 
பலேவளிர் மகளிர்,  கு உ  ைபந்தார் அ க்கிய சல்  - விளங்கும் க்களாலாய 
அழகீய மாைலகைள அழித் விட் ச் ெசய்த அ ைக ஆரவாரத்திைன,  வைசவிடக் 
கடக்கும் வயங்கு ெப தாைன - பழிநீங்க மாற்றார்பைடயிைன ெவல் ம் 
விளங்குகின்ற ெபாியேசைனயிைன ைடய,  அகுைத கைளதந்தாங்கு – அகுைத 
என்பான் நீக்கினாற் ேபால; 
 
        18 - 24. ஒாி - ஓாிஎன்பான ,  பல் பழப் பலவின் பயம்க  ெகால்  - பல 
பழங்கைள ைடய பலா மரங்கைள ைடய பயன் மிக்கெகால்  மைலயின்,  கார் 
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மலர்க ப்ப நா ம் - கார்காலத் ப் க்கும் மலாிைனெயாப்ப நா ம்,  ஏர் ண் ஒதி - 
அழகும் ெமன்ைம ம்ெபா ந்திய கூந்தைல ைடய,  மாேயாள் – மாைம நிறத்தினளாய 
நம் தைலவி,  உப் ச்சிைற நில்லாமிகுெபயல் ெவள்ளம் ேபால - உப்பினாலாகிய 
அைணயில் தைடப்பட்  நில்லாத மிக்க மைழயால்எபந்த ெவள்ளத்ைதப் ேபால,  
நா  வைர நில்லாக்காமம் நண்ணி - நாணத்தின் எல்ைலயில் அடங்காதகாமம் 
ெபா ந்தப் ெபற் ,  வந்  நல்கினள் - வந் நம் ன்பிைன நீக்கி அ ள் ெசய்தனள்,  
வாழியர் -  வாழவாளாக. 
 
        ( ) (ெநஞ்ேச!) ஆஅய் எயினன் மிஞி ெயா  உற்றெச வில் ழ்ந்ெதனப் 

ள் ஒ ங்கு ஞாயிற் ஒண்கதிர் ெதறாைமச் சிறகாிற் ேகா  நிழல்ெசய் ழறல் கேணன் 
யாெனனப் ப களங் காண்டல்ெசல்லான் நன்னன் அ ளான் கரப்ப,  மகளிர் 

சல்அகுைத கைளதந்தாங்கு,  மாேயாள் காமம் நண்ணி வந் நல்கினள் வாழியர்! 
 
        (வி - ைர.) யாம இரவ நள்ளிரெவன்ேற ெகாண் ,  ெந ங்கைட நின் குன்றம் 
பா ம் அக நர் யான இரவின் ேவண் ம்யாைன ஈ ம் எயினன் என்ற மாம். 
ெவளியன்ேவண்மான் ஆஅய் எயினன் என ம்,  பல்ேவள் மகளிர் என ம் 
கூறப்பட் த்த ன்,  ஆஅய் எயினன்என்பான் ேவளிர் கு யினன் என்ப  
ெபறப்ப ம். ெவளியன் ேவண்மா க்கு மகனாகிய ஆய் எயினன்என்றாதல்,  
ெவளியன ேவண்மான் ஆகிய ஆய் எயினன் என்றாதல் ெகாள்க. ன்னதற்கு 
ெவளியன் என்ப தந்ைதயின் ெபய ம்,  பின்னதற்கு எயினன  மற்ெறா ெபய ம் 
ஆகும். அளியியல் வாழ்க்ைக எயினன் எனக்கூட் க. மிஞி  ெயன்பான் நன்ன க்குத் 

ைணயாயவன். நன்னன் ன்னா  என் ம் நாட் ைனக்க ந்த காலத் ,  ஆய் 
எயினன் அஞ்ச ர் என்  கூறிஅந்நாட் னைரப் பா காத்த ன்,  அவ க்கும் 
நன்ன க்கும் பைகைம விைளந்த ெதன்ப ம்,  பாழிப்பறந்தைலயில் நன்ன க்குத் 

ைணயாக வந்ெதாித்தமிஞி ெயா  ெபா  எயினன் தான் கூறிய ெசாற்பிைழயா  
உயிர் ெகா த்தனன் என்ப ம்,  1'ெபாலம் ணன்னன் ன்னா  க ந்ெதன,  யாழைச 
ம கிற் பாழயாங்கண்,  அஞ்சல் என்ற ஆஅய் எயினன்,  இகல கற்பின் மிஞி  ெயா  
தாக்கித்,  தன்னயிர் ெகா த்தனன் ெசால் ய தைமயா  என்பதனால்அறியப்ப ம். 
எயினன் ள்ளின் பா காவலன்ஆக ன்,  பறைவகள் ஒ ங்குகூ  நிழல் 
ெசய்தனெவன்க. அவன் அன்னனாதைல அகம் 142,  181 ஆகியபாட் க்களா ம் 
அறிக. ள் ஒ ங்கு கூ  என ஒ  ெசால்வ வித் ைரக்க. தனக்குத் ைணயாகிய 
மிஞி பைகவைனக் ெகான்ற களத்திைனத் தான் ெசன் காண்ட ம்,  தன் பைகவன  
அ ள்ேமம்பாட்ைட அஃறிைணயாகிய பறைவகள் தா ம் ெவளிப்ப த்தைலக் கண்  
சினந்தவிர்ந்  இரங்க ம் ைறயாக ம் நாணினா ம் அபக்காற்றினா ம் அங்ஙனம் 
நன்னன் ெசய்திலன் என்பார்,  ‘ ள்ெளா ங்கு.. . நிழல் ெசய் ழறல் காேணன் 
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யாெனனப்,  ப களங்காண்டல் ெசல்லான் சினஞ்சிறந் ,  உ விைனநன்னன் 
அ ளான் கரப்ப’ என்றார். மகளிர் சைலஅகுைத கைளந்தாற்ேபால மாேயாள் வந்  
என் யர்கைளந்  நல்கினள் என்றான் என்க. ‘உப் ச் சிைறநில்லா ெவள்ளம் ேபால’ 
என் ங் க த் ப் பலவிடத்  வந்தி த்தைல 2'என்ெனனப்ப ங்ெகால் ேதாழி’ 
என் ஞ் ெசய் ைரயிற்காண்க. 
             -------  
            1. அகம். 396. 2. அகம். 206. 
         ------- 
 
        209. பாைல 
        [பிாிவிைட ேவ பட்டதைலமகைளத் ேதாழி வற் றீஇய .] 
 
            ேதா ந் ெதால்கவின் ெதாைலந்தன நா ம் 
            அன்ைன ம் அ ந் யர் உற்றனள் அலேர 
            ெபான்னணி ெந ந்ேதர்த் ெதன்னர் ேகாமான் 
            எ றழ் திணிேதாள் இயல்ேதர்ச் ெசழியன் 
            ேநரா எ வர் அ ப்படக் கடந்த  5 
            ஆலங் கானத்  ஆர்ப்பி ம் ெபாிெதன 
            ஆழல் வாழி ேதாழி அவேர 
            மாஅல் யாைன மறப்ேபார்ப் ல்  
            காம் ைட ெந வைர ேவங்கடத்  உம்பர் 
            அைறயிரந் தகன்றனர் ஆயி ம் நிைறயிறந்           10 
            உள்ளா ராதேலா அாிேத ெசவ்ேவல் 
            ள் ர் மன்னன் கழல்ெதா க் காாி 
            ெசல்லா நல் ைச நி த்த வல்வில் 
            ஓாிக் ெகான்  2ேசரலர்க் கீத்த 
            ெசவ்ேவர்ப் பலவின் பயங்ெகப ெகால்           15 
            நிைலெப  கட  ளாக்கிய 
            பலர் கழ் பாைவ யன்னநின் னலேன. 
                     -------  கல்லாடனார். 
             -------  
            (பாடம்) 2. ேசரலற்கு. 
             ------- - - -  
        (ெசா - ள்.) 1 - 7. ேதாழி - ,  வாழி - ,  ேதாளம் ெதால்கவின்ெதாைலந்தன - என் 
ேதாள்க ம் பைழய அழகு ெகட்டன, நா ம் அன்ைன ம் அ  யர் உள்ளனள் - 
நாேடா ம்அன்ைன ம் அாிய யாிைன ேமவினள்,  அலேர - ஊ◌ால்எ ம் அலர்தான்,  
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ெபான் அணி ெந ேதர் ெதன்னர்ேகாமான் - ெபான்னால் அணியப்ெபற்ற நீண்ட 
ேதாிைன ைடய பாண் யர் ெப மானாகிய,  எப உறழ்திணிேதாள் இயல்ேதர் 
ெசழியன் - கைணயமரத்ைதமா பா  திண்ணிய ேதாளிைன ம் நன்கு இயன்ற 
ேதாிைன ைடய பாண் யன் ெந ஞ்ெசழியன்,  ேநராஎ வர் அ படக் கடந்த - 
பைகத்த எ வைர ம் ற்றெவன்ற,  ஆலங்கானத்  ஆர்ப்பி ம் ெபாி என - 
தைலயாலங்கானத்  எ ந்த ெவற்றியாரவாரத்தி ம் ெபாி  என்  கூறி,  ஆழல் - 

யிாில்அ ந்தாேத; 
 
        7 - 10. அவர் - நம்தைலவர்,  மால் யாைன மறப் ேபார்ப் ல்  – ெபாிய 
யாைனைய ம் ரத் டன் ாி ம் ேபாாிைன ைடய ல்  என்பான ,  காம்  
உைட ெநகு வைர ேவங்கடத் உம்பர் - ங்கில் கைள ைடய நீண்ட சாரல் 
ெபா ந்திய ேவங்கடமைலயின் அப்பா ள்ள,  அைறஇறந்  அகன்றனர் ஆயி ம் - 
குன் கைளக் கடந் ெசன் ளாராயி ம்; 
 
        10 - 17. ள் ர்மன்னன் ெசவ்ேவல் கழல் ெதா  காாி - சிவந்தேவ ைன ம் 
கழல் இடப்பட்ட ெதா யிைன ைடய ள் ர்க்குத் தைலவனாகிய காாி என்பான்,  
ெசல்லாநல்இைச நி த்த வல்வில் ஓாிக் ெகான்  - ெகடாதநல்ல கழிைன 
நிைலநாட் ய வல்வில் ஓாிையக்ெகான் ,  ேசரலர்க்கு ஈத்த - ேசர மன்னர்க்கு 
உாிைமயாக்கிய,  ெசவ்ேவர்ப் பலவின் பயம்ெக ெகால்  - சிவந்த ேவர்ப் 
பலாமரத்தின் பழம்மிக்க ெகால்  மைலயில்,  நிைலெப  - நிைலெபற்ற, கட ள் 
ஆக்கிய - ெதய்வத் தச்சனா யற்றப்பட்ட, பலர் கழபாைவ அன்ன நின் நலன் - 
பல ம் க ம்ெகால் ப் பாைவைய ெயாத்த நின  அழைக,  நிைறயிறந்  - ெநஞ்ைச 
நி த் ந் தன்ைம மிக்கு, உள்ளார் ஆதல் அாி  - நிைனயாராதல் இல்ைல. 
 
        ( ) ேதாழி! வாழி! அலர் ஆர்ப்பி ம் ெபாிெதன ஆழல்;அவர் ேவங்கடத்  
உம்பர் அைறயிறந் தகன்றனராயி ம்,  ெகால்  நிைலெப  பாைவயன்ன நின் 
நலன்நிைறயிறந்  உள்ளாராதல் அாி . 
 
        (வி - ைர.) ெசழியனால் ெவல்லப்பட்ட பைகவர் எ வர் இவர்என்பதைன 
1'ெசழியன், ஆலங்கானத்  அகன்தைல சிவப்பச்,  ேசரல்ெசம்பியன் சினங்ெக  
திதியன்,  ேபார்வல் யாைனெபாலம் ண் எழினி,  நாராி நறவின் எ ைம ரன், ேதங்கம 
ழகலத் ப் லர்ந்த சாந்தின்,  இ ங்ேகாவேண◌்மான் இயல்ேதர்ப் ெபா நெனன்,  
ெற வர்’என்பதனால் அறிக. நிைற - நி த்தல்; ெநஞ்ைசநி த் ந் தன்ைம. இறத்தல் - 
மிகுதல். கழெறா  - கழ ம் ெதா மாம். காாி - கைடெய வள்ளல்களில் 
ஒ வனாகிய மைலயமான் தி க்காாி. ெசல்லா நல் ைச நி த்த - 
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தன்வள்ளன்ைமயால் அழியாத நல்ல கைழ நிைலநி த்திய என்க. ஓாி என்பா ம் 
கைடெய வள்ளல்களில் ஒ வேன - இவன் வல்வில்ேலாாி என்றவழங்கப்ப த ன்,  
சிறந்த பைடயாண்ைம ம் உைடயன் என்ப  ேபாத ம்.ஓாிக்ெகான் : இரண்ட  
உயர்திைண ம ங்கின் ஒழிந்  வந்த ,  உடம்ெபா  ணர்த்தலாற்ெகாள்ளப்ப ம். 
ெகால்  நிைலெப  பாைவ எனக்கூட் க. 
 
        (ேம - ள்.) 2'நாற்ற ம்ேதாற்ற ம்’ என் ஞ் சூத்திரத் ,  ‘என்  ெநகப்பிாிந்ேதாள் 
வழிச்ெசன்  கைடஇ,  அன் தைலெய த்தவன் ைறக் கண் ம்’ என் ம் பகுதிக்கண் 
இயற்படெமாழிந்  வற் த்தற்கு இச்ெசய் ைளக்காட் னர்,  நச். 
         -------  
        1. அகம். 36. 2. ெதால். கள.23. 
         -------  
 
        210. ெநய்தல் 
        [ேதாழி,  தைலமகன்சிைறப் றமாகத் தைலமகட்குச் ெசால்  வாளாய்ச் 
ெசால் ய .] 
 
            குறியிைறக் குரம்ைபக் ெகாைலெவம் பரதவர் 
            எறி ளி ெபா த ஏ  ெப மீன் 
            ண் மிழ் கு தி ல க்கடல் ம ப்பட 
            விசும்பணி வில் ற் ேபாகிப் பசும்பிசிர்த் 
            திைரபயில் அ வம் உழக்கி உரனழிந்           5 
            நிைரதிமில் ம ங்கில் 2படர்த ந் ைறவன் 
            பானாள் இரவில்நம் பைணத்ேதாள் உள்ளித் 
            தானிவண் வந்த காைல நம் ர்க் 
            கானலம் ெப ந் ைறக் கவின்பா ராட்  
            ஆனா  கழ்ந்திசி ேனாேன இனித்தன்          10 
            சாயல் மார்பிற் பாயல் மாற்றிக் 
            ைகைதயம் ப சிைன க ந்ேதர் விலங்கச் 
            ஃெசலவாி ெதன் ம என்ப  
            பலேகட் டனமால் ேதாழி நாேம. 
                     -------  உேலாச்சனார். 
             ------- -  -  
            (பாடம்) 2. பட ந் ைறவன். 
             ------- -  
        (ெசா - ள்.) 14. ேதாழி - ,  
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        1 - 6. குறி இைறக்குரம்ைப ெகாைல ெவம் பரதவர் - குறியஇறப்பிைன ைடய 
கு ைசயில் வா ம்ெகாலத்ெதாழிைல ைடய ெகா ய பரதவரால்,  எறி உளிெபா த 
ஏம் உ  ெப மீன் - எறிய்பட்ட உளி தாக்கியகளிப் ப் ெபா ந்திய ெபாிய மீன்,  
விசும்  அணிவில் ல் ேபாகி - விசும்பிைன அணிெச ம்வில்ைலப் ேபாலத் தாவிச் 
ெசன் ,  ண் உமிழ்கு தி ல க் கடல் ம ப்பட - தன் ண்ணி னின் ம்ஒ கிய 
உதிரத்தால் லால் நா ம் கடல் நீாின்நிறம் மா பட,  பசும் பிசிர் திைர பயில்அ வம் 
உழக்கி - பசிய திவைலகைள ைடய அைலெந ங்கிய கடற்பரப்ைபக் கலக்கி,  
உரன்அழிந்  - வ  குன்றி,  நிைரதிமில் ம ங்கில்படர்த ம் ைறவன் - வாிைசயாக 

ள்ள படகின்பக்க ல் வந்  ேச ம் தைறயிைன ைடய நம் தைலவன்; 
 
        7 - 10. பால் நாள்இரவில் நம் பைணத்ேதாள் உள்ளி - ந  இரவில் நம் 

ங்கிைலெயாத்த ேதாளிைன நிைனத ,  இவண்வந்தகாைல - இங்கு வந்தேபா ,  நம் 
ஊர்க் கானல் ெப ந் ைறக் கவின்பாராட்  - நம் ாின் கண்ேண ேசாைலைய ைடய 
ெபாிய ைறயின் அழகிைனப்பாராட் ,  ஆனா  கழ்ந்திசிேனான் – அைமயா  

கழ்ந்தனன்; 
 
        10 - 14. இனி  - இப்ெபா ேதா,  தன் சாயல் மார்பில் பாயல் மாற்றி -  தன  
ெமன்ைம வாய்ந்த மார்பில் யாம் கண் யிலைல யகற்றி,  ைகைத ப  சிைனக் 
க ந்ேதர் விலங்க - தாைழயின் தாழந்த கிைளகளால் தன  க யேதர் 
தைடப்ப தலால்,  ெசல  அாி  என் ம்என்ப  - ெசல் தல் அாி  என்  கூ வன் 
என்பதைன, நாம் பல ேகட்டனம் -  நாம் பல ைற ேகட்ேடம் அல்ேலேமா. 
 
        ( ) ேதாழி! ைறவன் நம் பைணத்ேதாள் உள்ளி வந்தகாைல,  நம் ர்க் 
கானலம் ெப ந் ைறக் கவின்பாராட் ப் கழ்ந்தி சிேனான்; இனி,  தன்மார்பிற் பாயல் 
மாற்றிக் க ந்ேதர் விலங்கச் ெசலவாி  என் ம் என்ப  நாம் பல ேகட்டனம். 
 
        (வி - ைர.) ேவட்டம் ெசன்  மீன்கைளக் ெகால்பவராக ன்ெகாைல ெவம் 
பரதவர் எனப்பட்டார்.  எறிஉளி - ெப மீன்கைள ெவட் வெதா  வாள். விசும்  
அணிவில் - விசம்பான  அணிந்த வில் என் மாம்.வில் ற்ேபாகி - விற்ேபாலப் பன்னி 
ற ைடயதாய்வைளந்  ேதான் மா  ெசன்  என்க. கானலம்ெப ந் ைறக் கவின் 
பாராட் ,  ஆனா ,  கழ்ந்திசிேனான் என்பதனால்,  ன்  இத் ைறையவி த் ச் 
ெசல் தற்கு வி ப்பின்றி யி ந்தான் என்ப ம் ‘க ந்ேதர் விலங்கச் ெசலவாி 
ெதன் ம்’என்பதனால்,  இப்ேபா ,  அதன்கண் வ வதற்கும் வி ப்பின்றி ள்ளான் 
என்ப ம் ெபறப்ப ம். 



     
 

204

 
        (உ - ைற.) உளிெபா த ெப மீன் கடல் ம ப்படப் ேபாகி அ வம் உழக்கி 
உரனழிந்  திமில் ம ங்கிற்ற பட ம்என்ற ,  அவனால் நலன் கரப்பட்  
ேவ பா ற்ற நாம் இற்பழியாக்கி,  ஊர் அலர் ற்ற வ யழிந் இறந் ப வேத 
பயனாயிற்  என்றவா . 
         ------- 


