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- - - மணிமிைட பவளம் (211 - 300)

211. பாைல
[பிாிவின்கண் ேவ பட்டதைலமகள

ேவ பா

ேகளாய் எல்ல ேதாழி வா ய
சுைதவிாிந் தன்ன பல் மராஅம்
பைறகண் டன்ன பாவ ேநான்தாள்
திண்ணிைல ம ப்பின் வயக்களி உாி

கண்

ேதாழி ெசால் ய .]

ெதா ம்

தண்மைழ ஆ யில் தாஅய் உழவர்
ெவண்ெணல் வித்தின் அைறமிைச உணங்கும்
பனிப ேசாைல ேவங்கடத் ம்பர்
ெமாழிெபயர் ேதஎத்த ராயி ம் நல்குவர்
குழியிைடக் ெகாண்ட கன் ைடப் ெப நிைர

5

பி ப
ச ன் எய்தா ெதாழியக்
க ஞ்சின ேவந்தன் ஏவ ன் எய்தி
ெந ஞ்ேசண் நாட் ல் தைலத்தார்ப் பட்ட
கல்லா எழினி பல்ெலறிந் த த்திய
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3
1வன்கண் கதவின் ெவண்மணி வாயில்
மத்தி நாட் ய கல்ெக பனித் ைற
நீெரா த் தன்ன ேபஎர்
அலர்நமக் ெகாழிய அழப்பிாிந் ேதாேர.
---- மா
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லனார்.

---(பாடம்) 1. அகன்கட்கதவின்.
- - ----(ெசா - ள்.) 1. எல்ல, ேதாழி ேகளாய் - ஏ , ேதாழி! நான்கூ வதைனக்
ேகட்பாயாக;
9 - 17. குழியிைடெகாண்ட - பள்ளத்தில் அகப்ப த்திய, கன் உைட ெப நிைர
பி
ச ன் - கன் கைள ம் பி கைள
ைடயெபாிய யாைனயினங்கைள
அகப்ப த் ம் சற்கண்ேண, எய்தா ஒழிய - (எழினி என்பான்) வாரா ஒழிய,
க சின ேவந்தன் ஏவ ன் எய்தி - அதனால் மிக்கசினங்ெகாண்ட ேசாழமன்னன
ஏவலாற் ெசன் , மத்தி - மத்தி என்பான், ெந
ைமக்ண்ணதாகிய நாட் ல், தைலத்தார்ப்பட்ட -

ேசண் நாட் ல் - ெந ஞ்ேசய்
தற்பைடயில் அகப்பட் க்ெகாண்ட,

கல்லா எழினி - கல்லாத அவ்ெவழினியின், பல்எறிந்
வந்

அ த்திய - பல்ைலப் பறித்

பதித்த, வன்கண் கதவின் - வன்ைம ெபா ந்திய கதவிைன ைடய, ெவண்மணி

வாயில் ெவண்மணி என்
நாட்டப்பட்ட, கல் ெக

ம் ஊாின் வாயி டத்ேத, நாட் ய - அம் மத்தி என்பவனால்
- கல் ெபா ந்திய, பனித் ைற - குளிர்ந்த

ஒ த்தன்ன - நீர் ேமாதி ஒ ப்ப

ைற கத்ேத, நீர்

ேபான்ற, ேபஎர் அலர் நமக்கு ஒழிய - ெபாிய அலர்

நம்பால் எஞ்சியி க்க ம், அழப் பிாிந்ேதார் - நாம் அழ ம் பிாிந்த நம் தைலவர்;
1 - 8. மராஅம் - ெவண் கடப்பமரத்ைத, பைற கண்டன்ன பா

அ

ேநான் தாள் -

பைறயிைனெயாத்த வட்டமாகிய பரந்த அ யிைன ைடய வ ய தாளிைன ம், திண்
நிைல ம ப்பின் - திண்ணிய நிைல வாய்ந்த ேகாட் ைன
உாி

ெதா ம் - வ ய களி

ைடய, வய களி

உாிஞ்சுெதா ம், வா ய சுைத விாிந்தன்ன பல்

ெவள்ளிய சுண்ணாம் பரந்தி ந்தாெலாத்த, அதன் பலவாய

-

க்கள், தண் மைழ

ஆ யில் தாஅய் - தண்ணிய மைழெயா வி ம் பனிக்கட் ேபால உதிர்ந் பரவி,
உழவர் ெவண் ெநல் வித்தின் அைற மிைச உணங்கும் - உழவர ெவண்ெணல் ன்
விைதேபாலப் பாைறயின் மீ காய்ந் கிடக்கும், பனிப ேசாைல ேவங்கடத்
உம்பர் - குளிர்ச்சி ெபா ந்திய ேசாைலகைள ைடய ேவங்கட மைலயின் அப்பா

ள்ள
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ெமாழிெபயர் ேதஎத்தர் ஆயி ம் - ேவற் ெமாழி வழங்கும் நாட் ன் கண்ணராயி
நல்குவர் - விைரந் வந் அ ள் ெசய்வர்.

ம்,

(
) ேதாழி! ேகளாய்! அலர் நமக்ெகாழிய, (நாம்) அழப் பிாிந்ேதார்,
ேவங்கடத் ம்பர் ெமாழி ெபயர் ேதஎதத ராயி ம் நல்குவர்.
(வி - ைர.) கன்

பி

ைடயப் ெப நிைர என மா க.

சல் - ேவட்டம்.

யாைனகைள அகப்ப த் ம் ேவட்ைடக்கு எழினி என்பான் வாராைமயால்,
சினங்ெகாண்ட ேசாழ மன்னன், மத்தி என்

ம் பைடத் தைலவன் ஏவ, அவன் ெசன்

அவ் ெவழினிையப் ேபாாிேல அகப்ப த் , அவன் பல்ைலப் பறித்

வந்

ெவண்மணி ெயன் ம் ஊாின வாயிற் கதவிேல பதித்தனன் என்ப ம்,
அவ்ெவற்றிக்கு அைடயாளமாக ஆங்குள்ள நீர்த் ைறயில் கல் நாட் னான் என்ப ம்
இச் ெசய் ளில் அறியப்ப ம் வரலா களாகும். மத்தி என்பான் பரதவக் கு யினன்
என்ப ம், கழாஅர் என்
பல்ேவல் மத்தி, கழாஅர்

ம் ஊ க்கு உாியவன் என்ப ம், ‘பரதவர் ேகாமான்
ன் ைற’ (அகம்.126) என்பதனால் அறியப்ப ம். இனிப்

ச ன் எய்தா ெதாழிய என்பதற்கு, ேவட்ைடயிற் ெசன்றி ந்தானாக ன் தன்
ஆைண யின்ப வாராெதாழிய என் ைரத்த மாம்.
----212. குறிஞ்சி
[அல்லகுறிப்பட்

நீங்குந் தைலமகன் தன் ெநஞ்சிைன 1ெந ங்கிச்]

தாவில் நன்ெபான் ைதஇய பாைவ
விண்தவழ் இளெவயில் ெகாண்டநின் றன்ன
மிகுகவின் எய்திய ெதாகுகுரல் ஐம்பால்
கிைளயாில் நாணல் கிழங்குமணற் கீன்ற
ைளேயா ரன்ன ள்ெளயிற் த் வர்வாய்
நயவன் ைதவ ஞ் ெசவ்வழி நல்யாழ்
இைசேயார்த் தன்ன இன்தீங் கிளவி
அணங்குசால் அாிைவைய நைசஇப் ெப ங்களிற்
இனம்ப நீாில் கலங்கிய ெபா தில்

5

ெபறல ங் கைரய ெளன்னாய் ைவக ம்
இன்னா அ ஞ்சுரம் நீந்தி நீேய
என்ைன யின்னற் ப த்தைன மின் வசி
உர க்கார் க ப்ப மற ைமந் ற்

10

2விர ெமாழிக் கட் ர் ேவண் வழிக் ெகாளீஇப்
பைடநிலா இலங்குங் கடல்ம ள் தாைன
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5
மட்டவிழ் ெதாியல் மறப்ேபார்க் குட் வன்
ெபா
ரண் ெபறாஅ விலங்குசினஞ் சிறந்
ெச ச்ெசய் ன்ெபா
ந்நீர் ற்றி
ஓங்குதிைரப் ெபௗவம் நீங்க ேவாட் ய
நீர்மாண் எஃகம் நிறத் ச்ெசன் ற த்தக்
கூர்மதன் அழியேரா ெநஞ்ேச ஆனா
எளிய ளல்ேலாள் க தி
விளியா எவ்வந் தைலத்தந் ேதாேய.
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---- - - பரணர்.
---- ----(பாடம்) 1. ேநாக்கிச் ெசால்
2. விர

ய .

ெமாழித் தகட் ர்.

---- ---- ----(ெசா - ள்.) 21. ெநஞ்ேச - ,
1 - 12. தாஇல் நன் ெபான் ைதஇய பாைவ - வ யற்ற மாற் யர்ந்த ெபான்னாற்
ெசய்யப்ெபற்ற பாைவ, விண் தவழ் இளெவயில் ெகாண்
இளெவயிைலத் தன்ேமற் ெகாண்
மிக்க அழகு ெபா ந்தியவ

நின்றன்ன - வானில் பர ம்

ஒளிதிகழ நின்றாெலாத்த, மிகு கவின் எய்திய -

ம், ெதாகு குரல் ஐம்பால் - திரண்ட ெகாத்தாகிய

கூந்தைல ம், கிைள அாில் நாணல் கிழங்கு மணற்கு ஈன்ற - கிைளத்த
நாணற் கிழங்கு மண டத்ேத ஈன்ற,

ைள ஓரன்ன

ள் எயிற் த்

றா கிய

வர் வாய் -

ைளைய ஒத்த (ெவள்ளிய) கூாிய பற்கைள ைடய சிவந்த வாயிைன ம், நயவன்
ைதவ ம் நல்யாழ் ெசவ்வழி இைச ஓர்த் தன்ன இன் தீம் கிளவி - யாழ் வல்ேலான்
இயக்கும் நல்ல யாழின் ெசவ்வழிப் பண்ணின் இைசையக் ேகட்டாற்ேபா ம் மிக
இனிய ெசால் ைன ம் உைடயவளாகிய, அணங்கு சால் அாிைவைய நைசஇ ெதய்வத்தின் இயல்பிைன ைடய மகைள வி ம்பி, ெப களிற் இனம் ப நீாில்
கலக்கிய ெபா தில் - ெபாிய களிற்றியாைனக் கூட்டம் ப ந் கலக்கிய நீைரப்ேபால
நீ கலக்க ற்ற ெபா
என்

, ெபறல் அ ங்குைரயள் என்னாய் - இவள் ெப தற்கு அாியள்

எண்ணாயாகி, ைவக

ம் இன்னா அ ஞ்சுரம் நீந்தி - நாேடா ம் இன்னாைம

ைடய அாிய சுரெநறிையக் கடந் , நீ என்ைன இன்னல் ப த்தைன - நீ என்ைனத்
ன்பத்தின்கண் ெச
21 - 23. ஆனா
அைமயா

த்திைன;

எளியள் அல்ேலாள் க தி - எளியள் அல்லளாய அவைள

எண்ணி, விளியா எவ்வம் தைலத் தந்ேதாய் - நீங்காத

என்பாற் ேசர்த்தி ள்ள நீதான்;

ன்பத்திைன

6

12 - 21. பைட நிலா இலங்கும் கடல் ம ள் தாைன - பைடக் கலன்களின் ஒளி சும்
கடைலெயாத்த தாைனயிைன ைடய, மட்

அவிழ ெதாியல் மறப் ேபார்க் குட் வன் -

ேதன் ஒ கும் மாைலயிைன ைடய த கண்ைம டன் ேபார்ெசய்தல்வல்ல குட் வன்,
மின் வசி உர க்கார் க ப்ப மற ைமந் உற் - மின்னலால் வாைனப் பிளந்
வ ைம ெகாண்ெட ம் ேமகத்ைதெயாப்பப் பைகத் வ ைம ெகாண் , விர
ெமாழிக் கட் ர் ேவண் வழிக் ெகாளீஇ - பல ெமாழ ம் கலந்த பாசைறையத் தான்
ேவண் மிடங்களில் அைமத் , ெபா

ரண் ெபறா

- தன்

நில எல்ைலக்குள் காணாைமயின், விலங்கு சினம் சிறந்

டன் ெபா ம் பைகைய

- ெபாங்கி எ ம் சினம் மிக்கு,

ெச ெசய் ன்ெபா
ந்நீர் ற்றி - ேபார் ாி ம் வ யால் கடைல வைளந் ,
ஓங்குதிைரப் ெபௗவம் நீங்க ஒட் ய - உயர்ந்த அைலகைள ைடய கடைலப்
பிறக்கி ம்ப

ஒட் ய, நீர் மாண் எஃகம் - மாண் ற்ற நீர்ைம ைடய ேவல், நிறத் ச்

ெசன் அ ந்த - நின் மார்பிேல ைதத்
மிக்க ெச க்கு அழியப் ெப வாயாக.

அ ந்திட, கூர் மதன் அழியேரா - நின

(
) ெநஞ்ேச! என்ைன இன்னற்ப த்தைன; விளியா எவ்வம் தைலத்தந்த நீதான்
குட் வன் எஃகம் நிறத் ச் ெசன்ற ந்த மதன் அழியேரா.
(வி - ைர.) தா - வ ; ேபாக்கற்ற ெபான் ெநகிழ்ச்சி

ைடயதா யி த்த ன் தாவில்

நன்ெபான் எனப்பட்ட . கவின் எய்திய அாிைவ என ம், ஐம்பாைல ம்
ள்ெளயிற் த்

வர்வாயிைன ம், தீங்கிளவியிைன

ைடய அாிைவ என ம்

கூட் க. மணற்க ஈன்ற; ேவற் ைம மயக்கம். நயவன் - இைசநயம் ெதாிந்
பா பவன். அணங்கு - ெதய்வத்தன்ைம. ெப தற்காியள் என்ப ேதான்ற
அணங்குசால் அாிைவ என்றான். கலங்கிய ெநஞ்சிற்குச் ெசய்வ ம் தவிர்வ ம்
ேதான்றாவாக ன், ‘கலங்கிய ெபா தில். . . . என்ைனயின்னற் ப த்தைன’ என்றான்.
ம

தல் - மா ப தல், பைகதல். பைடஞ ள்ேள பலெமாழி ேபசுவா ம்

உளராத ன், விர
ந்நீர்

ெமாழிக் கட் ர் என்றார்.

ற்றி, ஓங்குதிைரப் ெபௗவம் நீங்க ஒட் ய என்ற , கடல் நாப்பண்

பைகவர் உைந ம் தீைவச் சூழ்ந் , அவர்க்கு அரணாக

ள்ள கடல் வ

ெகடப்

ேபாக்கிய என்றவா . 1பதிற் ப்பத்தில், ‘உைட திைரப் பரப்பிற் ப கட ேலாட் ய’
(46) என் ழி, கடேலாட் ய என்ற : ‘தன்

ள் வாழ்வார்க்கு அரணாகிய கடல்

வ ைய அழத்த என்றவா ’ என அதன் பைழய உைரகாரர் கூறியி ப்ப

காண்க;

‘அதனாேல கடல் பிறக்ேகாட் ய ெசங்குட் வன்’ எனக் குட் வன் கூறப்ப வான்
ஆயினன்.
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இனி, ஒட் ய என்பதற்குப் பைகவைர ஒட் ய என்ற
ெசன்ற ந்த என, ெநஞ்ைச உ ப் ைடய
ேபால். . . . .ெநஞ்ெசா

மாம். நிறம் - மார் ; நிறத் ச்

ேபால் கூறிய , 2'உ ப் ைடய

ணர்த் ’ என்பதனால் அைம ம்.

- - ----1. பதிற் . 5 - ஆம் பத் , பதிகம்.

2. ெதால். ெபா ளியல் - 2.

---- ---- - 213. பாைல
[பிாிவிைட ேவ பட்ட தைலமகைளத் ேதாழி வற் றீஇய .]
விைனநவில் யாைன விறற்ேபார்த் ெதாண்ைடயர்
இனமைழ தவபம் ஏற்ற ெந ங்ேகாட்
ஓங்குெவள் ள வி ேவங்கடத் ம்பர்க்
ெகாய்குைழ யதிரல் ைவகு லர் அலாி
சுாியி ம் பித்ைத சு ம் படச் சூ
இகல் ைனத் தாீஇய ஏ ைடப் ெப நிைர
நைன தீர் நறவின் நாட்ப ெகா க்கும்
வால்நிணப் கவின் வ கர் ேதஎத்
நிழற்கவி னிழந்த நீாில் நீளிைட

5

அழலவில் அ ஞ்சுரம் ெந ய ெவன்னா
அகற லாய்ந்தன ராயி ம் பகல்ெசலப்
பல்கதிர் வாங்கிய ப சுடர் அைமயத் ப்
ெப மரங் ெகான்ற கால் கு வியன் னத்

10

1எாிம ள் கதிர தி மணி யிைமக்கும்
ெவல்ேபார் வானவன் ெகால் க் குடவைர
ேவெயாபக் கன்ன சாயிைறப் பைணத்ேதாள்
ெப ங்கவின் சிைதய நீங்கி ஆன்ேறார்
அ ம்ெபறல் உலகம் அமிழ்ெதா ெபறினஞ்
ெசன் தாம் நீடேலா இலேர ெயன் ங்

15

கலம்ெபயக் கவிழ்ந்த கலத்ெதா த் தடக்ைக
வலம்ப ெவன்றி வாய்வாட் ேசாழர்
இலங்குநீர்க் காவிாி யிழ னல் வாித்த
அறெலன ெநறிந்த கூந்தல்
உற ன் சாயெலா ஒன் தல் மறந்ேத.

20

---- - - 2தாயங்கண்ணனார்.
- - -----
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(பாடம்) 1. எாிம ள் கதிர்மணி யிைமக்கும் அத்தம்.
2. ைதயங் கண்ணனார்; இைதயங் கண்ணனார்.
---- ---- - (ெசா - ள்.) 1 - 11. (ேதாழி! நம் தைலவர், ) விைன நவில் யாைன விறல் ேபார்
ெதாண்ைடயர் - ேபார்த்ெதாழில் பயின்ற யாைனகைள ைடய வ ய ேபார் வல்ல
ெதாண்ைடயர ; இனம் மைழ தவ ம் ஏற்

அ

ெந

ேகாட்

ேமகங்கள் தவ ம் ஏ தற்கு அாிய ெந ய உச்சியினின்
- உயர்ந்

- கூட்டமாய

இழி ம், ஓங்கு ெவள் அ வி

ேதான் ம் ெவள்ளிய அ விகைள ைடய, ேவங்கடத்

மைலக்கு அப்பா

உம்பர் - ேவங்கட

ள்ள ம், ெகாய் குைழ அதிரல் ைவகு லர் அலாி - ெகாய்யப்ெபற்ற

தைழகைள ைடய காட் மல் ைகயின் ைவகைறயில் அல ம்

விைன, சுாி இ

பித்ைத சு ம் ப சூ - சு ண்ட காிய மயிாில் வண் ெமாய்க்கச் சூ , இகல்
தழீஇய ஏ உைட ெப நிைர - பைகவர் ேபார் ைனயில் ெவன் ெகாண்ட
ஏ கைள ைடய ெபாிய ஆனிைரக்காக, நைன திர் நறவின் நாள் ப

ைன

ெகா க்கும் -

திர்ந்த கள்ளாகிய நறவிைன வி யற்காலத்ேத ப யாகச் ெச த் ம், வால்நிண
கவின் வ கர் ேதஎத் - ெவள்ளிய நிணச் ேசாற்றிைன ைடய வ கர
ேதயத்ேத ள்ள, நிழல் கவின் இழந்த நீர் இல் நீள் இைட - நிழ ன் அழைக இழந்த நீர்
இல்லாத நீண்ட இடத்திைன ைடய, அழல் அவிர் அ
ெவப்பம் விளங்கும் அாிய கா கள் நீண்டன என்
ஆயி

ம் - நம்ைமப் பிாிந்

ேபாதைலத்

சுரம் ெந ய என்னா

- தீயின்

க தாமல், அகறல் ஆய்ந்தனர்

ணிந்தன ராயி

ம்;

49 - 24. என் ம் கலம் ெபயக் கவிழ்ந்த கழல்ெதா த் தடக் ைக - எஞ்ஞான் ம்
அணிகைளப் ெபய்தற்குக் கவிழந் ள கழ ம் ெதா யிைன அணிந்த ெபாிய
ைகயின்கண், வலம் ப

ெவன்றி வாய் வாள் ேசாழர் - வ ைமயான் எய்திய

ெவன்றிெபா ந்திய தப்பாத வாளிைனக்ெகாண்ட ேசாழர , இலங்கு நீர்க் காவிாி
இழி னல் வாித்த - விளங்கும் நீாிைன ைடய காவிாியின வ ந்த நீர் வாி வாி யாகச்
ெசய்திட்ட, அறல் என ெநறிந்த கூந்தல் - க மணல் ேபால வைளந்த கூந்தைல ம்,
உறல் இன்சாயெலா ஒன் தல் மறந் - உ தற்கு இனிய ெமன்ைமைய ம்
ெபா ந் தைல மறந் ;
11 - 17. பகல் ெசல பல் கதிர் வாங்கிய ப சுடர் அைமயத்

- பகற்ெபா

நீங் க

ஞாயிற தனத் பல கதிர்கைள ம் சு க்கிய ஒளி ம ங்கும் ேநரத்ேத, ெப மரம்
ெகான்ற கால் கு வியன் னத் - ெபாிய மரத்திைன ெவட் த் தள்ளியதால் காற் ப்
கலாகும் ெபாிய ெகால்ைலயில், எாி ம ள் கதிர் தி மணி இைமக்கும் - தீப்ேபான்ற
கதிர்கைள ைடய அழகிய மணி மிளி ம், ெவல்ேபார் வானவன் ெகால் க் குடவைர -
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ெவல் ம் ேபாாிைன ைடய ேசரன ெகால் மைலயின் ேமற்கப் பக்கத்ேத ள்ள,
ேவய் ஒ க்குஅன்ன சாய் இைறப்பைணத் ேதாள் - ங்கி ன் ேநாிய பகுதிைய ஒத்த
வைளந்த

ன்ைக

டன் கூ ய ப த்த ேதாளின், ெப

கவின் சிைதய நீங்கிச் ெசன்

- ெபாிய அழகு சிைதந்திட நீங்கிப்ேபாய்;
17 - 19. ஆன்ேறார்அ ம் ெபறல் உலகம் அமிழ்ெதா

ெபறி

ம் - ேதவர

ெபறல ம் விண் லைக ஆண் ள்ள அமிழ்தத் டன் ெப வாராயி
நீடேலா இலர் - அவர் தாழ்ந்தி த்தல் இலராவர்.
(

) ேதாழி! நம் தைலவர், ேவங்கடத் ம்பர் வ கர் ேதஎத்

ம், தாம்

அ ஞ்சுரம் அகறல்

ஆய்ந்தனராயி ம், நின் கூந்தல் உற ன் சாயெலா ஒன் தல் மறந் ெப ங் கவின்
சிைதய நீங்கிச் ெசன் அ ம் ெபறல் உலகம் அமிழ்ெதா ெபறி ம் நீடேலா இலர்.
(வி - ைர.) ெதாண்ைடயர் ேவங்கடம் என்க, ெதாண்ைடயர் - ெதாண்ைட
நாட்
ள்ள பழங்கு யினர். நிைரயிைன ம் நறவிைன ம் ப ெகா க்கும்
என்ற மாம். ஆய்ந்தனராயி
ேதவ லகம்.

ம் - ஆய்ந்

ணிந்தனராயி

ம், ஆன்ேறார் உலகம் -

---- ---- 214.

ல்ைல

[பாசைறக்கண் தைலமகள் தன் ெநஞ்சிற்குச் ெசால் ய .]
அக
விசும்பகம் ைதயப் பாஅய்ப்
பக டன் கரந்த பல்கதிர் வானம்
இ ங்களிற் இனநிைர குளிர்ப்ப சிப்
ெப ம்ெபயல் அழி ளி ெபாழித லானா
ேவந்த ம் ெவம்பைக ரணி ேயந்திைல
வி கதிர் ெந ேவல் இைமக்கும் பாசைற
அ
கழ் ேமவெலா கண்பைட யிலேன
அம ம் நம்வயின் அ ேவ நமெரன
நம்மறி

5

1ெதளிந்த ெபாம்மல் ஓதி

யாங்கா குவள்ெகால் தாேன ஓங்குவிைடப்
ப சுவல் ெகாண்ட பகுவாய்த் ெதண்மணி
ஆெபயர் ேகாவலர் ஆம்பெலா டைளஇப்
ைப ள் நல்யாழ் ெசவ்வழி வகுப்ப
ஆ யிர் அணங்குந் ெதள்ளிைச

10

மாாி மாைல ந் தமியள் ேகட்ேட.
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10
---- - - வடமவண்ணக்கன் ேபாி சாத்தனார்.
- - ----(பாடம்) 1. ெதளித்த.
---- ---- ---(ெசா - ள்.) 1 - 4. (ெநஞ்ேச!) அகல் இ

விசும் அகம் ைதய பாஅய் - அகன்ற

ெபாிய வானிடெமல்லாம் மைறயப் பரந் , பல் கதிர் பகல் உடன் கரந்த வானம் - பல
கதிர்கைள ைடய ஞாயிற்ைற
குளிர்ப்ப - ெபாிய களிற்றின் பி
அழி ளி சி ெபாழிதல் ஆனா

வ ம் மைறத்த ேமகம், இ

களிற்

இன நிைர

டன் கூ ய ெதாகுதி குளிர்ந்திட, ெப ம்ெபயல்
- ெப ம் ெபயலாகிய மிக்க ளிகைள சிச்

ெசாாிதைல அைமயா ;
5 - 7. ேவந்த ம் ெவம்பைக ரணி - அரச ம் மிக்க பைகெயா மா பட் , ஏந்
இைல வி கதிர் ெந ேவல் இைமக்கும் பாசைற - நிமிர்ந்த இைலயிைன ைடய
ஒளிவி கின்ற நீண்ட ேவல் மின் ம் பாசைறக் கண்ேணயி ந் , அ
கழ்
ேமவெலா கண்பைட இலேன - பைகைய ெவல் தலால் எய் ம் கழிைன வி ம்பித்
யி

தல் ெசய்திலன்;

8. அம ம் நம்வயி ன ேவ - ேபாாின் ெபாைற நம்ைமச் சார்ந் ள ;
8 - 9. நமர் என - நம்ேகளிர் என் , நம் - நம்ைம, அறி
ெத ண்ட, ெபாம்மல் ஓதி - ெபா

ெதளிந்த - தன் அறிவினால்

ற்ற கூந்தைல ைடய நம் தைலவி;

10 - 5. ஓங்கு விைடப சுவல் ெகாண்டபகுவாய்த் ெதள்மணி - உயர்ந்த ஏற்றின்
ெபா ந்திய பிடாிற் கட் ய ெபாிய வாயிைன ைடய ெதளிந்த ஒ யினதாகிய
மணியின் ஓைசைய ம், ஆெபயர் ேகாவலர் ஆம்பெலா
மீட் வ ம் ேகாவலர் ல்லாங்குழ

அைளஇ - ஆக்கைள

டன் ெபா ந்த, ைப ள் நல்யாழ ெசவ்வழி வகுப்ப

- பிாிந்தார்க்குத் ன்பிைனத் த ம் நல்ல யாழின் கண்ேண ெசவ்வழிப் பண்ைணப் பாட,
ஆர் உயிர் அணங்கும் ெதள் இைச - அாிய உயிர்கைள வ த் ம் அத்ெதள்ளிய
ஓைசைய ம், மாாி மாைல ம் தமியள் ேகட்
தனியளாயி ந்
அைடவாேளா?

ேகட்ட

- மாாிக்காலத்

மாைலயி

ம்

ன், யாங்கு ஆகுவள் ெகால்ேலா - எந்நிைலயிைன
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(
ேவந்த

) ெநஞ்ேச! வானம் ெப ம்ெபயல் சி அழி ளி ெபாழிதல் ஆனா ;
ம் பாசைற ரணிப் கழ் ேமவெலா கண் பைடயிலன் நமெரன நம்ைமத்

ெதளிந்த ெபாம்மல் ஓதி, மணியின் ஓைசைய ம் ெதள்ளிைசைய ம் மாாி மாைலயி
தமியள் ேகட் யாங்காகுவன் ெகால்ேலா.
(வி - ைர.) ேவந்த

ம் ெவம்பைக

என்றைமயால், மாற்றார் பணிந்

ரணிப் கழ் ேமவெலா

திைற ெகா க்க ம்,

ம்

கண் பைடயிலன்

கழ் வி ம்பினால் அரசன்

ேம ம் ேபார் ாியக் க தி ள்ளான் என்ப ம், அம ம் நம்வயின என்றைமயால்,
அப்ேபாாிைன நடத் ம் கடப்பழட தனக்கு உளெதன் ம் கூறினானாம். நாம் இங்ேக
இவ்வாறி க்க, அவட்கு வ ேவம் எனக்குறித்த கார் வந் விட்டைமயா ம், ஏற்றின்
க த்திற் கட் ய மணிேயாைச ம் குழ டன் கூ ய யாழிைச ம் மாைலப்ெபா திேல
தமியளாய்க் ேகட்டலா ம் நம் காத எத்தைகய ன்ப
வேளா எனத் தைலமகன்
தன் ெநஞ்சிற்கு இரங்கிக் கூறினாெனன்க. அம ம் நம் வயின என்றைமயால்,
தைலவன் அரச க்குப் பைடத்தைலவேனா அன்றி நட்பாளேனா ஆகல் ேவண் ம்.
நமர் எனத் ெதளிந்த ஓதி என்க. அறி - தன் அறிவினாேல; நாம் கூறித் ெதளிவித்த
உைரகளால் என் மாம். ஆம்பல் என்ற குழல்.
(ேம - ள்.)1'எவன் மரபின் ஏேனா
ெபா ேணாக்கினால்

கண்

ாியர்’ என்

வ ந்திக் கூறிய

ஞ் சூத்திரத் , இவ்வகப்பாட் ம்
என்பர், நச்.

- - ----1. ெதால், அகத், 24
---- ----215. பாைல
[ெசல ணர்த்திய ேதாழி தைலமகள் குறிப்பறிந்
ெசலவ ங்குவித்த .]

தைலமகைனச்

விலங்கி ஞ் சிைமயக் குன்றத் ம்பர்
ேவ பன் ெமாழிய ேதஎம் ன்னி
விைனநைசஇப் பாிக்கும் உரன்மிகு ெநஞ்செமா
ைனமாண் எஃகம் வலவயின் ஏந்திச்
ெசலன்மாண் உற்ற ம்வயின் வல்ேல
வலனாகு என்ற ம் நன் மற் றில்ல
க த்த பிைழக்குவ தாயின் ெதா த்த
ைகவிரல் கவ் ங் கல்லாக் காட்சிக்
ெகா மரம் பி த்த ேகாடா வன்கண்

5

வ நவில் அம்பின் ஏவ லாடவர்

10

12
ஆளழித் யர்த்த அஞ்சுவ ப க்ைகக்
கூர் திச் ெசவ்வாய் எ ைவச் ேசவல்
ப பிணப் ைபந்தைல ெதா வன குழீஇ
மல்லன் ெமாசிவிரல் ஒற்றி மணிெகாண்
வல்வாய்ப் ேபைடக்குச் ெசாாி ம் ஆங்கண்
கழிந்ேதார்க்கு இரங்கு ெநஞ்செமா
ஒழிந்திவண் உைறத லாற்ற ேவார்க்ேக.
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---- - - இறங்குகு க் குன்ற நாடன்.
(ெசா - ள்.) 7 - 17. க த்த பிைழக்குவதாயின் - குறித்த இலக்குத் தப் வதாயின்,
ெதா த்த ைகவிரல் கவ் ம் - அம்பிைனத் ெதா த்த ைகவிரைல வாயாற்
கவ்விக்ெகாள்

ம், கல்லாக் காட்சி - கல்லாத அறிவிைன ம், ெகா மரம் பி த்த

ேகாடா வன்கண் - வில்ைல ஏந்திய மாறாத ெகா ைமைய ம், வ நவில் அம்பின்
ஏவல் ஆடவர் - வ த்தல் ெசய்த அம்பிைன
ைடய ஏவலராய மறவர், ஆள் அழித்
உயர்த்த அஞ்சுவ ப க்ைக - வழிப்ேபாகும ஆட்கைளக் ெகான் அவர்கைள யிட்
ய கண்டார்க்கு அச்சம் வ ம் கற்குவியல்களில், கூர் திச் ெசவ்வாய் எ ைவச்
ேசவல் - கூாிய அலகிைனக் ெகாண்ட சிவந்த வாயிைன ைடய ஆண் ப ந் கள்,
ப பிணப் ைபந்தைல ெதா வன குழீஇ - இறந் பட்ட பிணங்களின் பசிய
தைலயிைனத் ேதாண்

வனவாகிக் கூ , மல்லல் ெமாசிவிரல் ஒற்றி - வ ய

ெந ங்கிய விரலால் ேதாண் , மணி ெகாண் - கண்மணிையப் ெபயர்த் க் ெகாண் ,
வல்வாய்ப் ேபைடக்குச் ெசாாி ம் ஆங்கண் - வ ய வாயிைன ைடய தம்
ேபைடகட்குச் ெசாாி ம் அவ்விடத்ேத, கழிந்ேதார்க்கு இரங்கும் ெநஞ்செமா
ெசன்றார்க்கு இரங்கி ெயாழி ம் ெநஞ்சத் டன், ஒழிந்
ஆற் ேவார்க்கு - அவர் தம்ைமப் பிாிந்
1 - 5. (தைலவ!) விலங்கு இ

இவண் உைறதல்

இங்ேக தங்குதல் வல்லார்க்கு;

சிைமயக் குன்றத்

உச்சிைன ைடய மைலக்கு அப்பா

- பிாிந்

ள்ள, ேவ

உம்பர் - கு க்காக ள்ள ெபாிய
பல்ெமாழிய ேதஎம்

ன்னி -

ேவ பட்ட பல ெமாழிகள் வழங்கும் ேதயத்ைதக் ெகாள்ளக்க தி, விைன நைசஇப
பாிக்கும் உரன்மிகு ெநஞ்செமா - ேபார்த்ெதாழிைல வி ம்பிச் ெச த் ம்
ணி மிக்க உள்ளத் டன்,

ைனமான் எஃகம் வலவயின் ஏந்தி - அழகிய மாண் ற்ற

ேவைல வலக்ைகயின் ஏந்தி, ெசலல் மாண் உற்ற

ம்வயின் - ெசல்

தல் மாட்சி ற்ற

ம்மிடத்ேத;
5 - 6. வல்ேல வலன் ஆக என்ற

ம் நன்

- விைரந்

ெவற்றி ேம க என்

கூறி

வி த்த ம் நன்றாகும்; மன் - யாம் அங்ஙனம் பிாிந் ைறதல் ஆற் ேவம் அல்ேலம்;
என் ெசய்ேவம்.
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(

) (தைலவ!) எ ைவச்ேசவல் மணிெகாண்

ேபைடக்குச் ெசாாி ம் ஆங்கண்

கழிந்ேதார்க்கு இரங்கும் ெநஞ்செமா இவண் உைறதல் ஆற் ேவார்க்கு, குன்றத்
உம்பர் ேதஎம் ன்னி விைன நைசஇப் பாிக்கும் ெநஞ்செமா ெசலன் மாண் ற்ற
ம்வயின், வலனா ெகன்ற

ம் நன் ; யாம் அங்ஙனம் பிாிந் ைறதல் ஆற்

ேவம்

அல்ேலம்; என் ெசய்ேவம்.
(வி - ைர.) ேதஎம் ன்னி - ேதயத்ைதக் ெகாள்ளக் க தி ெயன்க. பாிக்கும் ெச த் ம். வலனாக என்ற ம் - ெவற்றி உண்டாக என் கூறி வி த்த ம் என
விாித் ைரக்க. ஆக, ஈ
திாிந்த . க த்த

ெதாக்க . மன், ஒழியிைச. தில்ல, அைசச் ெசால் ஈ

- குறித்த இலக்கு; விைனப்ெபயர். மணி - விழி.

(ேம - ள்.)1'ேவந் விைனயியற்ைக’ என் ஞ் சூத்திரத் ,
ைட ேவந்தர்க்குாிய
ெதாழிலாகிய இலக்கணங்கள். . . . கு நில மன்னாிடத் ம் ெபா ந் ம் இட ைடய
என் ைரத் , அதற்கு உதாரணமாக ‘விலங்கி ஞ் சிைமயக் குன்றத்

ம்பர். . . .

ெசலன் மாண் ற்ற’ என்ற அ கைளக் காட் , ‘ேவ பன்ெமாழிய ேதஎத்ைதக்
ெகாள்ளக் க திப் ேபார்த் ெதாழிைலச் ெச
கு நில மன்னன் தன் பைகவயின் நா

த் ம்உரன்மிக்க ெநஞ்செமன்ற ன், இ

ெகாள்ளச் ெசன்றதாம், ேவந்தன் எனப் ெபயர்

கூறாைமயின்’ என்றார், நச்.
---- ---1. ெதால் அகத் 32.
---- ---216. ம தம்
[தைலமகட்குப் பாங்காயினார் ேகட்பத் தனக்குப் பாங்காயினார்க்குப் பரத்ைத
ெசால் ய .]
நாண்ெகாள் ண் ேகா ன் மீன்ெகாள் பாண்மகள்
2தான் ன லைடகைரப் ப த்த வராஅல்
நாராி நற ண்
ந்த தந்ைதக்கு
வஞ்சி விறகிற் சுட் வா
க்குந்
தண் ைற ஊரன் ெபண் ர் எம்ைமப்
ெபட்டாங்கு ெமாழிப என்ப அவ்வலர்ப்
பட்டன மாயின் இனிெயவ னாகியர்
கடலா மகளிர் ெகாய்த ஞாழ ங்

5

14
கழனி

ழவர் குற்ற குவைள ங்

க மிைளப் றற் த்த ல்ைலெயா
பல் ளங் ேகாசர் கண்ணி அய ம்
மல்லல் யாணர்ச் ெசல் க் ேகாமான்
எறிவிடத் ைலயாச் ெசறிசுைர ெவள்ேவல்
ஆதன் எழினி ய நிறத் த த்திய

10

ெப ங்களிற் எவ்வம் ேபால
வ ந் வர் மாதவர் ேசாியாஞ் ெச ேன.
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---- - - ஐ ர்

டவனார்.

- - ----(பாடம்) 2. தண் னல்.
---- - - ----(ெசா - ள்.) 1 - 6. நாண் ெகாள் ண்ேகா ன் மீன்ெகாள் பாண் மகள் கயிற்றிைனக்ெகாண்ட ண்ணிய ண் ற் ேகாலால் மீைனப் பி க்கும் பாணர
மகள்,

னல் அைடகைரப த்த வராஅல் - னைல அ த்த கைரயில் அகப்ப த்திய

வரால்மீன், நார் அாி நற

உண்

அாிக்கப்ெபற்ற தன்ைன ண்

இ ந்த தந்ைதக்கு - பன்னாைடயால்

களித்தி ந்த தன் தந்ைதக்கு, வஞ்சி விறகில் சுட்

வஞ்சிமரத்தின் விறகினாற் சுட் , வாய் உ க்கும் - வாயில் உண்பிக்கும், தண்

ைற

ஊரன் ெபண் ர் - குளிர்ந்த ைறயிைன ைடய ஊரன ெபண் ர்கள், எம்ைமப்
ெபட்டாங்கு ெமாழிப என்ப - எம்ைமத் தம் மனம் வி ம்பியப ெயல்லாம்
இகழ்ந் ைரப்பர் என்பார்கள்;
6 - 7. அ. அலர் பட்டனமாயின் - அந்த அலர் ேமவப்ெபற்ேற மாயின், இனி எவன்
ஆகியர் - இப்ெபா

யாேத

ம் ஆக;

8 - 16. அவர் ேசாி யாம் ெச ேன - அவர்தம் ேசாிக்கண் யாம் ெசல்ேவமாயின்,
கடல் ஆ மகளிர் ெகாய்த ஞாழ ம் - கடலா ம் ெபண் ர் ெகாய் வந்த
நகக்
ெகான்ைறப்

விைன ம், கழனி உழவர் குற்ற குவைள ம் - வய

பறித் வந்த குவைளப்

விைன ம், க மிைளப் றவில்

த்த

ல் உ ேவார்
ல்ைலெயா

-

காவற்காட் ைன ைடய ல்ைல நிலத்ேத த்த ல்ைலப்
டன் ேசர்த் , பல்
இளம் ேகாசர் கண்ணி அய ம் - பல இைளய ேகாசர்கள் கண்ணியாகக் கட்
விைளயா ம், மல்லல்யாணர் ெசல் க் ேகாமான் - மிக்க வளம் ெபா ந்திய ெசல்
மன்னனாகிய, ஆதன் எழினி - ஆதன் எழினி என்பான், எறிவிடத் உைலயா ெசறி
சுைர ெவள்ேவல் - மாற்றார்மீ எாி மிடத் ச் சிைதயாத சுைரெசறிந்த ெவள்ளிய

ர்
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ேவைல, அ

நிறத்

அ த்திய ெப களிற்

பாய்ச்சப் ெபற்ற ெபாிய களிற்றின்
(

) தண் ைற

எவ்வம் ேபால - தன

அாிய மார்பில்

ன்பம்ேபால, வ ந் வர் - வ த்த

வர்.

ரன் ெபண் ர் எம்ைமப் ெபட்டாங்கு ெமாழப என்ப; அவ்வலர்

பட்டனமாயின் இனி யாேத ம் ஆக; அவர் ேசாி யாம் ெச ேன, ஆதன் எழினி ேவல்
நிறத் அ த்திய களிற்றின் எவ்வம்ேபால் வ ந் வர்.
(வி - ைர.) ெபண் ர் - தைலமக ம் அவள் ேதாழியரம். ஞாழ ம்குவைள ம்
ல்ைலெயா கண்ணி அய ம் என ெநய்தற்கும் ல்ைலக்கும் உாிய க்கள்
ம தத்தின்கண் வந்தைம 1எந்நில ம ங்கிற்

ம் ள்

ம், அந்நிலம் ெபா ெதா

வாரா வாயி ம், வந்த நிலத்தின் பயத்த வாகும்’ என்பதனால் அைம ம், ெசல் க்
ேகாமானாய ஆதன் எழினி ெவவ்ேவல் அ த்திய ெப ங்களிற் எவ்வம் என்க.
தனக்குப் பாங்காயினாைர உளப்ப த்தி, யாம் ெச ன் என்றாள். தான் மா
அைசகள்.
- - ----1. ெதால். அகத். 19.
---- - 217. பாைல
[பிாி ணர்த்திய ேதாழிக்குத் தைலமகள் ஆற்றாைமமீ

ரச் ெசால் ய .]

2ெபய்
லம் திறந்த ெபாங்கல் ெவண்மைழ
எஃகு பஞ்சித் ய்ப்பட் டன்ன
வைல வல் கழிய அகல்வயல்
நீ கைழக் க பின் கைணக்கால் வான் க்
ேகாைடப் ைளயின் வாைடெயா தயல்வரப்
பாசிைலப் ெபா ளிய தல்ெதா ம் பகன்ைற
நீ ண் பச்ைச நிறமைறத் அைடச்சிய
ேதாெலறி பாண்
ன் வா ய மலரக்
ேகாழைல அவைரக் 3ெகா
ஊ

5

ைக அவிழ

ேதான்றி ஒண் த் தைளவிடப்

10

லந்ெதா ங் 4கு கினம் நரலக் கல்லன
அகன் ைற மகளிர் அணி றந் ந ங்க
அற்சிரம் வந்தன் றைமந்தன் றி ெவன
எப்ெபா ள் ெபறி ம் பிாியன்மி ேனாெவனச்
ெசப் வல் வாழிேயா

ைண ைட 5யீர்க்ெகன

15

என்பன

16
பாழ்ப ேமனி ேநாக்கி ேநாய்ெபார
இணாி
உைட ம் ெநஞ்செமா
ணர் ேவட்
எயி தீப் பிறப்பத் தி கி
ந ங்கு ம் பிாியின்யாங் க ம்பனி உழந்ேத.

20

---- ---- கழார்க் கீரெனயிற்றியார்.
---- ---(பாடம்) 2. ெபய்

றந்தந்த.

3. ெகா

4. குயினாநரல,

ைக ைடய

5. யீர்க்ேக.

---- ---- - (ெசா - ள்.) 1 - 13. (ேதாழி! ) ெபய்

லம் திறந்த ெபாங்கல் ெவண்மைழ - ெபய்

பின் திைசகைள ெவளியாக்கிய ெபாங்கிய ெவண்ேமகம், எஃகு
- கைடயப்ெபற்ற பஞ்சான

ெமன்ைம ற்றாற் ேபான்ற,

பஞ்சி

வைல

ய் பட்டன்ன

வல் கழிய -

சிறிய ளிையத்
தைல ம் ஒழிய, அகல் வயல்நீ கைழக் க ம்பின் கைணக் கால்
வான் - அகன்ற வய
ள்ள நீண்ட தண் ைன ைடய க ம்பின் திரண்ட
காம் ைடய ெபாிய

க்கள், ேகாைடப்

ைளயின் வாைட ெயா

யல்வர -

ேகாைடக்காலத் ப் ைளப் ப்ேபால வாைடக்காற் றால் அைசந்திட, பசு இைல
ெபா ளிய தல்ெதா ம் பகன்ைற - பசிய இைல ெந ங்கிய தல்ேதா ம்
பகன்ைறயான , நீல் உண் பச்ைச நிறம் மைறத்
ேதா ன

நிறம் மைற ம்ப

அைடச்சிய - நீலம் ஊட்டப்ெபற்ற

பதித்த, ேதால் எறி பாண்

ன் - கி கிற் பதித்த

வட்டக் கண்ணா ேபால, வா ய மலர - ெவள்ளியனவாக மலர, ேகாழஇைல
அவைர ெகா
ைக அவிழ - ெகா த்த இைலயிைன ைடயஅவைரயின் வளவிய
அ ம் கள் விாிய, ஊழ் உற ேதான்றி ஒண்

தைலவிட -

ேதான்றியின்ஒள்ளிய

லம் ெதா ம் கு கு இனம் கல் என நரல

க்கள் பிணிப் விட,

- லங்கள் ேதாறம் பறைவகளின் கூட்டம் கல்ெலன்
அணி

றந்

ந ங்க - தம் தைலவைரப் பிாிந்

அற்சிரம் வந்தன்

- பனிப்ப வம் வந் விட்ட

13 - 15. அைமந்தன்

இ

எங்கட்குத்
கூ

ம்;

ஒ க்க, அகன்

ற்றிய
உைற மகளிர்

தங்கிய மகளிர் அழகிழந்

ந ங்க,

(ஆதலால்);

என - இப் ப வம் ெபா ள் வயிற் பிாிவார்க்கு ஏற்ற

ெதான்ெறன எண்ணி, எப்ெபா ள் ெபறி
ெபா ைளப் ெப வதாயி

ைறயாக

ம் பிாியன்மின் என - எத்தைணச் சிறந்த

ம் பிாியாதீர் என் ,

ைணயாக ள்ள

ைண ைடயீர்க்குச் ெசப் வல் -

மக்குச் ெசப் ேவன், என - என்

நீ நம் தைலவர்க்குக்

17
16 - 20. நல்காக் காதலர் - அ ள் ெசய்யாத காதலர், பிாிவின் - நம்ைமப் பிாிந்
ெசல்வேரல், யாம் - நாம், நலன் உண்
நலத்திைன

கர்ந்

உைட ம் ெநஞ் ெமா

ணர்

ேவட்

க ய பனியால் வ ந்தி, எயி
ந ங்கு ம் - ந ங்குேவம்.
(
ெபறி

ேமனி ேநாக்கி - (அவர்) நம

ைகவிட்ட பாழ் பட்ட ேமனிையக் கண் , ேநாய் ெபார - ேநாய்

வ த்த, இணர் இ
ெநஞ்சத் டன்,

றந்த பாழ் ப

- ம ைக இற்

உைட ம்

- அவர் ணர்தைல வி ம்பி, க ம்பனி உழந்

-

தீ பிறப்பத் தி கி - பற்கைளத் தீ ண்டாகக் க த் ,

) (ேதாழி!) நீ, அற்சிரம் வந்தன் ; இ அைமந்தன் ெறன எப்ெபா ள்
ம் பிாியன்மிேனா எனத் ைண ைடயீர்க்குச் ெசப் வல் என நல்காக் காதலர்

பிாியின், யாம் ேமனி ேநாக்கி உைட ம் ெநஞ்செமா

ணர்வேவட் க் க ம்பனி

ழந் , தி கி, ந ங்கு ம்.
வல் கழிய, வான்
ைக யவிழ, ேதான்றிப்
வந்தன் என்க.

வாைடெயா

யல்வர, பகன்ைற வா ய மலர, அவைர

தைள விட, கு கினம் நரல, மகளிர் ந ங்க, அற்சிரம்

(வி - ைர.) பாசிைல ெபா ளிய தல்ெதா ம் பகன்ைற இைடயிைடேய
மலர்ந்தி ப்ப , நீலநிற ைடய ேதாற்கி கில் இைடயிைட பதித்த கண்ணா
ேபா ம் என்க. பச்ைச - ேதால். பாண் ல் - கண்ணா . ேதால் - ேதாலால் ஆகிய
கி கு. 1'பாண் ல் நிைர ேதால்’ என்பதன் உைர காண்க. அற்சிரம் என்ற ஈண் ப்
பின்பனிக் காலத்ைத. ைண ைடயீர்க்குப் பிாியன்மிேனா எனச் ெசப் வல் என ம்
என்

இைய ம். ‘ ைண ைடயீர்க் ெகன’ என்

பைழய பதிப்பிற் காணப் பட்ட

பாடத்திைனக் ெகாண்ட, என ம் என உம்ைம விாித்

உைரக்கப்பட்ட ;

‘ ைண ைடயீர்க்ேக’ என் ம் பாடத்திற்குப் பிாியன்மின் என் தைலவர்க்கு நீ
ெசால் மா எனக்குத் ைணயாக ள்ளநினக்கு யான் ெசப் வல் என் தைலவி
ேதாழிக்குக் கூறினளாகக் ெகாள்க.
---- ----1. றப்ெபா ள் ெவண்பாமாைல. 6.12.
---- ----218. குறிஞ்சி
[ேதாழி தைலமகைள இடத் ய்த்
தைலமகைன வைர கடாய .]

வந்

பகற்குறிேநர்ந்த வாய் பாட்டால்
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கிைளபா ராட் ங் க நைட வயக்களி
ைளத
ட் ேவண் 2குள க த்த
வாள்நிற உ வின் ஒளி
மின்னிப்
ப உ ைறப் பஃ ளி சிதறிவான் நவின்
ெப வைர நளிர்சிைம அதிர வட் த் ப்
யேல உைரஇய யி
ள் ந நாள்
விற ைழப் ெபா ந்த காண்பின் சாயல்
தைடஇத் திரண்டநின் ேதாள்ேசர் அல்லைதப்
படாஅ வாகுெமங் கண்ெணன நீ ம்

5

இ ண்மயங் கியாமத் திய க்ெகட விலங்கி
வாிவயங் கி ம்
வழங்குநர்ப் பார்க்கும்

10

ெப மைல விடரகம் 3வரலாி ெதன்னாய்
வரெவளி தாக எண் தி அதனான்
ண்ணிதிற் கூட் ய ப மாண் ஆரந்
தண்ணி கம ம் நின்மார் ஒ நாள்
அைடய யங்ேக மாயின் யா ம்
விற ைழ ெநகிழச் சாஅய் ம் அ ேவ
அன்ைன யறியி ம் அறிக அலர்வாய்
அம்பல்
ர் ேகட்பி ங் ேகட்க

15

வண் ைற ெகாண்ட எாிம ள் ேதான்றிெயா
ஒண் ேவங்ைக கம ந்
தண்ெப ஞ் சாரல் பகல்வந் தீேம.
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---- - - கபிலர்.
---- ---(பாடம்) 2. குளக ந்த.

3. வரவாிதன்னாய்.

---- ----(ெசா - ள்.) 1 - 6. (தைலவ!) கிைள பாராட் ம் க

நைட வயக் களி

- தன்

இனங்கள் பாராட் ம் க ய ெசலவிைன ைடய வ ய களி , ைள த
ஊட்
ேவண் குளகு அ த்த - ங்கில் ைளகைளத் தந் அவற்றிற்கு உண்பித்
ேவண் ம் தைழகைள ம் உண்பிக்க, வாள்நிற உ வின் ஒளி
நிறம்ேபா

ம் உ

டன் ஒளி மா

மின்னி, ப உ உைறப் பல்

மின்னி - வாளின்
ளி சிதறி - பாிய

பலவாகிய மைழத் ளிகைளச் சிதறி, வான் நவின் - வானிேல பயின் , ெப வைர
நளிர் சிைம அதிர வட் த் - ெபாிய மைலயின் குளிர்ந்த உச்சி அதிரச்
சூழ்ந் ெகாண் ,

யல் - ேமகமான , ஏற உைரஇய வியல் இ ள் ந நாள் -

இ ேயற் டன் பரந்த மிக்க இ ள் ெகாண்ட ந

இரவில்;
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7 - 9. விறல் இைழப் ெபா ந்த காண் இன் சாயல் - ேமம்பட்ட அணிகளாற்
ெபா

ற்ற காண்டற்கினிய ெமன்ைமத்தன்ைமயின தாய், தைடஇ திரண்ட நின்

ேதாள் ேசர் அல்லைத - வைளந்

திரண்ட நின் ேதாைளச் ேசர்ந்தாலல்ல , படாஅ

ஆகும் எம் கண் என - எம் கண்கள்

யிலாவாகும் என்

9 - 13. நீ ம் இ ள் மயங்கு யாமத்

கூறி;

- நீ ம் இ ள் ெசறிந்த ந

ெகட விலங்கி - ெநறி த மாறலான் விலகி, வாி வயங்கு இ ம்

யாமத்ேத, இய
வழங்குநர்ப்

பார்க்கும் - வாிகள் விளங்கும் ெபாிய
வழிவ வாைரப் பார்த்தி க்கும், ெப மைல
விடர் அகம் வர அாி என்னாய் - ெபாிய மைலயின் பிளப்பிைன ைடய இடத்தில்
வ தல் அாிெதன்
எண்

நிைனயாயாய், வர எளிதாக எண்

தி - வரற்கு எளிெதன்

கின்றைன;

14 - 17. நண்ணிதில் கூட் ய ப

மாண் ஆரம -

ண்ைமயாக அறிந்

மணங்கைளக் கலந்த மாண் ெபா ந்திய சந்தனம், தண்ணி
தண்ெணனக் கம ம் நின் மார்பிைன, ஒ நாள் - ஒ நாேள

பல

கம ம் நின் மார் ம், அைடய

யங்ேகம்

ஆயின் - ெபா ந்தத் த ேவமானால், யா ம் - யாங்க ம், விறல் இைழ
ெநகிழச்சாஅய் ம் - ேமம்பட்ட அணி ெநகிழ்ந் விழ ெம ேவாம்.
13 - அதனால் - ,
17 - 22. அ ேவ - அதைன, அன்ைன அறியி

ம் அறிக - எம் அன்ைன

அறிந்தி
ம் அறிந்தி க, அலர் வாய் அம்பல்
ர் ேகட்பி ம் ேகட்க - அலர்
கூ ம் ெபண் ர வாயினின் வ ம் பழிச் ெசாற்கைள திய எம் ர் ேகட்பி ம்
ேகட்பதாக, வண்

இைற ெகாண்ட எாிம ள் ேதான்றிெயா

தங்குதல்ெகாண்ட தீயிைன ஒத்த ேதான்றிப்

டன், ஒண்

- வண் கள்
ேவங்ைக கம ம் -

ஒள்ளிய ேவங்ைகப் நா ம், தண் ெப ம் சாரல் - தண்ணிய ெபாிய மைலச் சார ல்,
பகல் வந்தீேம - பக ல் வ
ராக.
(

) தைலவ! யல் ஏ டன் உைரஇய ந நாள் நீ ம் நின்ேதாள் ேசர் அல்லைத

எம்கண் படா அவாகும் என, விடரகம் வர எண்

தி; யா ம் நின்மார் ஒ நாள்

யங்ேகம் ஆயின் இைழ ெநகிழச் சாய் ம்; அதனால் அ ேவ அன்ைன அறியி
அறிக;
ர் ேகட்பி
பகல்வந்தீேம.

ம் ேகட்க; ேதான்றிெயா

ேவங்ைக கம ம் சாரல்

ம்
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(வி - ைர.) கிைளபாராட் ம் - கிைளயிைனப் பாராட் ம் என்
ஒளிர என்க, தைடஇ - ப த்
நீ ம் என்னாய் எண்

மாம். ஒளி

என் மாம். ேசர் - ேசர்ந்தால் என்

தி என இைய ம். அைடய ம் அறிக, அம்பல்

என்ற , பகற் குறிக்கும் இைடயீ

உளதாதல் லப்ப த்தியவா .

க த்த” என்ற , நீ ம் தைலவிைய வைரந்
சுற்றஞ்சூழ வாழேவண் ம் என்றவா .
(ேம - ள்.) 1' தல்க

உாிப்ெபா ள்’ என்

ைறக்ேக ெகாண் , இ
சிறப்ெபய்தி

ந்த

குறிஞ்சிக்கு

த

ெகாண்

ர் ேகட்பி

ைளத

ட்

ம் ேகட்க

ேவண் குள

இல்லறம் நிகழ்த்திச்

ஞ் சூத்திரத் , இச் ெசய் ைள இத்
ங்க

ம் வந்

உாிப்ெபா ளாற்

என்றார், நச்.

---- ----1. ெதால். அகத். 3.
---- ----219. பாைல
[மகட் ேபாக்கிய தாய் ெசால் ய .]
சீர்ெக வியனகர்ச் சிலம் நக விய
ஓைர யாயெமா பந் சிறி ெதறியி ம்
வாரா ேயாெவன் ேறாத்திப் ேபாிைலப்
பகன்ைற வான்மலர் பனிநிைறந் த ேபால்
பால்ெபய் வள்ளஞ் சால்ைக பற்றி
என்பா ண்டைன யாயின் ஒ கால்
ந்ைத பா ம் உண்ெணன் ட் ப்

5

1பிறந்ததற் ெகாண் ம் சிறந்தைவ ெசய்தியான்
நலம் ைனந் ெத த்தெவன் ெபாலந்ெதா க் கு மகள்
அறனி லாளேனா றந்தனள் இனிெயன
மறந்தைமந் திராஅ ெநஞ்சம் ேநாேவன்
ெபான்வார்ந் தன்ன ைவவால் எயிற் ச்
ெசந்நாய் ெவாீஇய க ைழ ெயா த்தல்
ெபாறியைர விளவின் ன் ற விைள ழல்

10

அழெலறி ேகாைட

15

க்கலற் ேகாவலர்

தி,

ைரக்க. அ ேவ என்ற ,

பகல் வ தைல, அன்ைன அறியி

க நைட வயக்களி ,

ம் ெபா ட் .

ம் என் மாம். எண்

சாய் ம் அதனால் பகல் வந்தீேம எனக் ெகாண் கூட்

(உ - ைற) “கிைளபாராட்

-
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குழெலன நிைன ம் நீாில் நீளிைட
மடத்தைக ெம யச் சாஅய்
நடக்குங் ெகால்ெலன ேநாவல் யாேன.
---- - கயமனார்.
----(பாடம்) 1. பிறந்ததற்ெகான் ம்.
---- ---(ெசா - ள்.) 1 - 9. சீர் ெக

வியன் நகர் சிலம் நக இய

ெபாிய மைனயின்கண் தன் சிலம் ஒ த்
சிறி எறியி

- சிறப் ப் ெபா ந்திய

விளங்க நடந் , ஓைர ஆயெமா

ம் - விைளயா ம் ஆய மகளி டன் பந்திைனச் சிறி

எறிந்தா

பந்
ம்,

வாராேயா என் ஏத்தி - இங்கு வ வாயாக என் அைழத் ப் பாராட் , ேபர்
இைலப்பகன்ைற வால் மலர் பனி நிைறந்த ேபால் - ெபாிய இைலயிைன ைடய
பகன்ைறயின் ெவள்ளிய

பனிநீர் நிைறயப்ெபற்ற ேபால, பால் ெபய் வள்ளம்

சால்ைக பற்றி - பால் ெபய்யப்ெபற்றகிண்ணம்நிைறந்த தைனப் பற்றிக்ெகாண் ,
என்பா உண்டைனயாயின் - என் பகுதிக்கு இதைன உண்டாயானால் (இனி),
ஒ கால் ந்ைத பா ம் உண் என் ஊட் - ஒ
ைற உன் தந்ைதயின் பகுதிக்கும்
உண்பாயாக என் கூறி யான் உண்பித் , பிறந்ததற் ெகாண் ம் சிறந்தைவ ெசய் ,
அவள் பிறந்தநாள் ெதாட் ம் சிறப் கைளச் ெசய் யான் நலம் ைனந் எ த்த
என்ெபாலம் ெதா க் கு மகள் - நான் இங்ஙனம் நலம்பாராட் வளர்த்த ெபான்
வைளயல் அணிந்த என

சிறிய மகள்;

10 - 11. அறன் இலாளெனா
இப்ெபா

கடந்

சிறி ம் மறந்தி த்த

இறந்தனள இனி என - அறெநறி யில்லாதவெனா

ெசன்றாள் என் , மறந்

அைமந்

இரா ெநஞ்சம் ேநாேவன் -

ல்லாத ெநஞ்சத்தால் வ ந் ேவன் அல்ேலன்;

12 - 18. ெபான் வார்ந்தன்ன ைவ வால் எயிற்

- ெபாற்கம்பி யி த்தா ெலாத்த

கூாிய ெவள்ளிய பற்கைள ைடய, ெசந்நாய் ெவாீஇய கர் உைழ ஒ த்தல் ெசந்நாயிைன அஞ்சிய ள்ளிகைள ைடய கைலமான், ெபாறி அைர விளவில் ல் ற
விைள ழல் - ெபாறிகள் ெபா ந்திய அைரயிைன ைடய விளவின்கனியின்
ல் யஓட் ல் ேதான்றிய

ைளயில், அழல் எறி ேகாைட

க்க ன் -

ெவப்பத்ைதக்ெகாண்
சும் ேமல்காற்
ைழந் இைசத்த ன், ேகாவலர் குழல்
என நிைன ம் - ேகாவலர குழேலாைச என நிைனந் (பா காவலாக) ஆங்குச்
ெசல்

ம், நீர் இல் நீள் இைட - நீர்இல்லாத நீண்ட ெநறியில், மடத் தைக ெம யச்
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சாஅய் - தன மடப்பத்ைத ைடய அழகு ெகட ெம ந் , நடக்கும்ெகால் என யான்
ேநாவல் - நடப்பேளா எனேவ யான் ேநாகின்ேறன்.
(

) யான் நலம் ைனந்ெத த்த கு மகள், அறனிலாள ெனா

இனி

இறந்தனள் என ெநஞ்சம் ேநாேவன்; நீாில் நீளிைட ெம யச் சாஅய் நடக்கும்
ெகால்ெலன யான் ேநாவல்.
(வி - ைர.) மைனயிேல இய ப் பந்
என்ப

சிறிெதறியி

ம் வாராேயா என்

அைழத்தாள்

தைலவியின் ெமன்ைமத் தன்ைமயிைன ம், பால் ெபய் வள்ளம் பற்றி,

என்பா ண்டைனயாயின் ஒ கால்

ந்ைத பா ம் உண்ெணன்

ட் னா ெளன்ப ,

அவள ெசல்வக் களிப்ைப ம் உணர்த்தியப யாம். பா - கூ , பங்கு. ெசல்வக்
கு யிற் பிறந் உண வி ப்பின்றி யி க்கும் சி வர் சி மியைரத் தாய்மார்
இவ்வாெறல்லாம் கூறி உண்பித்தல் இயல் .
ெசந்நாய் ெவாீஇய உைழ ஒ த்தல், குழல் என நிைனந்
என்க.

பாத காவலாகச் ெசல்

---- ---- ----220. ெநய்தல்
[இர க்குறிவந்

நீங்குச் தைலமகைன ெயதிர்ப்பட் த் ேதாழி ெசால் ய .]

ஊ ஞ் ேசாி ம் உடனிையந் தலெரழத்
ேதெரா ம கி ம் பணிெமாழி பயிற்றி ம்
ெகடாஅத் தீயின் உ ெக ெசல் ர்க்
கடாஅ யாைனக் 1கு உச்சமந் தைதய
மன்ம ங்கு அ த்த ம வாள் ெந ேயான்
ன் யன் றாிதினின்
த்த ேவள்விக்
கயிறைர யாத்த காண்டகு வனப்பின்
அ ங்க ெந ந் ண் ேபால யாவ ங்
காண லாகா மாெணழி லாகம்

5

உள்

10

ெதா ம் பனிக்கும் ெநஞ்சிைன நீேய

ெந ம் ற 2நிைலயிைன வ ந்திைன யாயின்
ழங்குகட ேலாதங் காைலக் ெகாட்கும்
பழம்பல் ெநல் ன் ஊ
ராங்கண்
ேநாலா 3இ ம் ள் ேபால ெநஞ்சமர்ந்
காதல் மாறாக் காமர் ணர்ச்சியின்
இ ங்கழி கந்த ெசங்ேகால் அவ்வைல

15

ம்
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டங்கு ற இறேவா னமீன் ெசறிக்கும்
ெந ங்கதிர்க் கழனித் தண்சாய்க் கானத்
யாணர்த் தண்பைண
ெமனக் கானல்
ஆய மாய்ந்த சாயிைறப் பைணத்ேதாள்
நல்ெலழில் சிைதயா ேவமஞ்
ெசால் னித் ெதய்யயாந் ெதளி மாேற.

20

---- - ம ைர ம தனிள நாகனார்.
---(பாடம்) 1. கு உச்சமம்.
3. இ

2. நிைலயின் வ ந்திைன.

ள்.

---- - - ----(ெசா - ள்.) 1 - 2. ஊ ம் ேசாி ம் உடன் இையந்
ேசாியின்கண்

ம் ஒ ங்ேக ேசர்ந்

பயிற்றி ம் - ேதெரா

வந்

அலர் எழ - ஊாின்கண்

அலர் ஏழா நிற்க, ேதெரா

ம கி ம் பணிெமாழி

திாிந் ம் பணிந்த ெமாழிகைளப் பலகாற் கூறி ம்;

3 - 11. ெகடாத் தீயின் உ ெக

ெசல்

தீயிைன ைடய அழகு விளங்கும் ெசல்

ர் - என் ம் நீங்காத ேவள்வித்
ாின்கண், கடாஅ யாைனக் கு

உச் சமம்

தைதய - மதம்ெபா ந்திய யாைனயின் கூட்டம் ேபார் ைனயில் அழிய, மன் ம ங்கு
அ த்த ம வாள் ெந ேயாள் - மன்னர் வழிைய அழித்த பரசுராமன்,

ள்

யன்

அாிதினில்
த்த ேவள்வி - ன் அாிதினில் யன்
த்த ேவள்விக்கண், கயி
அைரயாத்த காண்டகு வனப்பின் - கயிற்றிைன அைரயிற் சுற்றிய காணத்தக்க
அழகிைன ைடய, அ ம் க
ேவள்வித்
கா
உள்

ெந

ண் ேபால - அாிய காவைலக் ெகாண்ட நீண்ட

ண் ேபால, யாவ ம் காணல் ஆகா மாண் எழில் ஆகம் - யாவ ம்

தல் இயலாத மாண் ற்ற அழகிைன ைடய எம் தைலவியின் மார்பிைன,
ெதா ம் பனிக்கு ெநஞ்சிைனயாகி - நிைன ந்ெதா ம் ந ங்கும்

ெநஞ்சிைன ைடையயாகி, நீேய ெந ம் ற நிைலயிைன வ ந்திைனயாயின் - நீதான்
றத்திேல ெந
12 - 15.

நிற்றைல

ைடையயாகி வ ந்திைன யாத ன்;

ழங்கு கடல் ஓதம் காைல ெகாட்கும் -

காைலயில் அைல ம், பழம் பல் ெநல் ன் ஊ
ெநல்ைல ைடய ஊ

ழங்கும் கட ன் திைரகள்
ர் ஆங்கண் - மிகுதியான பைழய

ாிடத் , ேநாலா இ ம் ள்ேபால - ஒன்ைறெயான்

பிாிந்தி த்தைலப் ெபாறாத ெபாிய பறைவயாய மகன்றிைலப்ேபால, ெநஞ்சு அமர்ந்
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- ஒ வர் ெநஞ்சிேல ஒ வர் ெபா ந்தி, காதல் மாறா காமர் ணர்ச்சியின் - காதல்
நீங்காத அழகிய ணர்ச்சியினாேல;
16 - 22. இ

கழி

கந்த ெசங்ேகால் அவ்வைல - ெபாிய கழிையத்

ழவி

கந்த

ேநாிய ேகால்கைள ைடய அழகிய வைல, டங்கு ற இறேவா இன மீன்
ெசறிக்கும் - வைளந்த றத்திைன ைடய இறாமீ டன் ஏைனமீன் இனங்கைள ம்
குவிக்கும், ெந

கதிர்க் கழனி தண் சாய்க்கானத்

வயல்கைள ைடய தண்ணிய சாய்க்கானம் என்
தண்பாைண உ ம்என - அழகிய குளிர்ந்த
ஆய்ந்த - கடற்ேசாைலயில் ேதாழிமார் ஆய்ந்
ேதாள் - வைளந்த

- நீண்ட கதிர்கைள ைடய
ம் ஊாிடத் ள்ள, யாணர்

ங்கிைல ஒக்கும் என் , கானல் ஆயம்
பாராட் ய, சாய் இைறப் பைணத்

ன் ைகயிைன ைடய ப த்த இவள் ேதாள்கள், நல் எழில் சிைதயா

ஏமம் - நல்ல அழகு ெகடாைமக்கு ஏ வாய பா காவைல, யாம் ெதளி மா
ெசால் - யாம் ெதளிய உண மா இப்ெபா
நீ கூ வாயாக.
(

இனிச்

) தைலவ! நீேய ேதெரா ம கி ம் பணிெமாழி பயிற்றி ம், ெந ேயான்
த்த ேவள்வி ெந ந் ண் ேபாலக் காணலாகா எழில் ஆகும் உள் ெதா ம் பனிக்கு

ெநஞ்சிைனயாகி, ெந ம் ற நிைலயிைன வ ந்திைன யாதலான், ேநாலா இ ம் ள்
ேபாலக் காமர் ணர்ச் சியினால், இவள் பைணத்ேதாள் எழில் சிைதயா ஏமம் யாம்
ெதளி மா ெசால்.
(வி - ைர.) ேசாி - ஊாின் ஒ

பகுதி, ெத . 1'ஒ ர் வாழி

காண்க. ெகடாத்தீ - நீங்காத ேவள்வித் தீ, உ ெக

ஞ் ேசாி வாரார்’ என்ப

- உட்குப் ெபா ந்திய என் மாம்.

ம ங்கு - வழி, ம வாள் - ம வாகிய வாெளன இ ெபயெராட் . ம - பரசு.
பரசுராமன் ெந மா ன் ேதாற்றமாக ன் ெந ேயான் என்றார். ெசல் ர்க்கண்
ெந ேயான்
த்த ேவள்வித் ண்ேபாலக் காணலாகா ஆகம் என்க.
வ ந்திைனயாயின் - வ ந்திைன யாத ன் என்க. இ ம் ள் - காத ற் சிறந்த
மகன்றில்; மகன்றிற் பறைவகள், ஆ
என்ப

2' விைடப் ப

ம் யாண்

ம் ெபண்

ம் சிறி ம் பிாிந்தி க்கப்ெபறாதன

கழிந்தன்ன, நீ ைற மகன்றிற் ணர்ச்சி ேபாலப்

பிாிவாிதாகிய தண்டாக் காமம்’ என்பதனால் அறிக. சாய்க்கானம் - தி ச் சாய்க்கா
என்

ம் பதி. ெதய்ய, அைசச் ெசால். நீ ேதெரா

வந்

திாிந் ம் குைறயிரந்

ெசல்

தலால், ஊ ம் ேசாி ம் அலர் உண்டாக, அதனால், தைலவி

ம்

இற்ெசறிக்கப்பட் நின்னாற் காண்டற்கு அாியளாக இ த்த ன், நீ அவள் ஆகத்ைத
நிைன ந்ேதா ம் ந ங்கும் ெநஞ்சுடன் பலகா ம் வந்
றத்ேத நின் வ ந்தி வறி
மீள்கின்றைன; அதனால், தைலவியின் ேதா

ம் எழில் சிைதகின்ற ; இனி அவ்வா

சிைதயாைமக்கு ஏ வாகிய ஏமம் இன்னெதன யாம் ெதளிந்திேல மாக ன், அதைனத்
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ெதளி மா

நீ கூ க என்பாள் ேபான் , நீ தைலவிைய வைரந்

ெகாள்

தேல

பா காவலாகும் எனக் குறிப்பிற் லப்ப த்தித், ேதாழி தைலவைன வைர
கடாயினாள் என்க
---- ----1. கு ந். 231. 2. கு ந்.57.
---- - - ----221. பாைல
[தைலமகற்குப் ேபாக்குடன்பட்ட ேதாழி, தைலமகட்குப் ேபாக்குடன்படச்
ெசால் ய .]
நைனவிைள நறவின் ேதறல் மாந்திப்
ைனவிைன நல் ல் த மணற் குைவஇப்
ெபாம்மல் ஓதி எம்மகள் மணெனன
வ ைவ அயர்ந்தனர் நமேர அதனால்
வ
ைனந்த 1ேசயிைல ெவள்ேவல்
மதி டம் பட்ட ைமயணற் காைள

5

2வாங்குசிைன ம ந்த திரளைர மராஅத் த்
ேதம்பாய் ெமல் ணர் தளிெரா ெகாண் நின்
தண்ண ம் ச்சி ைனய அவெனா
கைழகவின் ேபாகிய மைழ யர் நனந்தைலக்
களிற்றின் பிைழத்த ற் கயவாய் ேவங்ைக
காய்சினஞ் சிறந் கு ம ன் ெவாீஇ
இ ம்பி யிாி ஞ் ேசாைல
அ ஞ்சுரம் ேசறல் அயர்ந்தெனன் யாேன.

10

-----கயமனார்.
---- ---(பாடம்) 1. ெசயைல ெவள்ேவல். 2. வாங்கு சிைன ெகாய்த.
---- - - ----(ெசா - ள்.) 1 - 4. நைன விைள நறவின் ேதறல் மாந்தி - அ ம்பினின் ம்
உண்டாகிய கள்ளின் ெதளிைவப் ப கி, ைனவிைன நல்இல் த மணல் குைவஇ ைனயப்பட்ட விைனத்திறம் அைமந்த நல்ல மைனயிேல ெகாணர்ந்த மணைலக்
குவித் ப் பரப்பி, ெபாம்மல் ஓதி எம்மகள் மணன் என - ெபா
எம் மக

க்கு மணம் என்

ற்ற கூந்தைல ைடய

கூறி, வ ைவ, அயர்ந்தனர் நமர் - நம்தாய் தந்ைதயர்

மணத்திற்கு ஆவன ெசய் ளார்;
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4 - 14. அதனால் - ,

வ

ைனந்த ேசய் இைலெவள் ேவல் - திதாகச்

ெசய்யப்பட்ட ெசவ்விய இைலெபா ந்திய ெவள்ளிய ேவைல ைடய, மதி உடம்பட்ட
- உடன் ேபாக்கிற்கு இையந்த அறிவிைன ைடய, ைம அணல் காைள - காிய
தா யிைன ைடய காைளேபான்ற நம் தைலவன், வாங்கு சிைன ம ந்த திரள் அைர
மராஅத் - வைளந்த கிைளகள் மிக்க திரண்ட அைரயிைன ைடய ெவண்
கடப்பமரத்தின், ேதம்பாய் ெமல் இணர் தளிெரா

ெகாண்

- ேதன் பா ம் ெமல் ய

ங்ெகாத் க்கைளத் தளி டன் ெகாண் வந் , நின் தண் ந ம்

ச்சி ைனய - நின

தண்ணிய நல்ல மயிர்
யிற்சூட, அவெனா - அத்தைலவ டன், கைழகவின்
ேபாகிய மைழ உயர் நனந்தைல - ங்கில்கள் அழகிழந்த மைழெபய்யா
ேமேலெசன்ற அகன்ற பாைலயிடத்ேத, களி

இைர பிைழத்த ன் கயவாய் ேவங்ைக

- களிறாகிய இைர தப்பி விட்டைமயின் ெபாிய வாயிைன ைடய ேவங்ைக, காய்
சினம் சிறந் கு ம ன் ெவாீஇ - ெகாதிக்கும் சினம் மிக்கு ழங்குத ன் அஞ்சி,
இ ம்பி இாி ம் ேசாைல அ சுரம் ேசறல் - காிய ெபண்யாைனகள் நிைலெகட்
ஓ ம் காட் ைன ைடய அாிய சுரெநறியிற் ெசல்
யான் வி ம்பி ஏற் க்ெகாண்ேடன்.

தைல, யான் அயர்ந்தெனன் -

(
) நமர் எம்மகள் மணன் என வ ைவ அயர்ந்தனர்! அதனால், மதி டம்பட்ட
காைள ெமல் ணர் தளிெரா ெகாண் நின் ச்சி ைனய அவெனா நீ அ ம் சுரம்
ேசறல், யான் அயர்ந்தெனன்.
(வி - ைர.) வ ைவ அயர்ந்தனர் நமர் என்ற , நமர் ேவற் வைரவிைன
உடன்பட்டார் என்றப் . அ ஞ்சுரம் ேசறல் அயர்ந்த ெனன் என்ற தைலவ டன்
ேபாக்குடன்பட்ேடன் என்றவா .
வ
ைனந்த ேசயிைல ெவள்ேவற் காைள
என்றைமயால், அவன், காட் ைடேய எத் ைண ம் ஏதமின்றிக் காக்கவல்லன்
என்ப ம், ெமல் ணர் தளிெரா ெகாண் நின் ச்சி ைனய என்றைமயால்,
சுரத்திேல நடந் ெசல் ம் வ த்தம் ேதான்றாவா அன்பினால் நின்ைனப் பாராட்
அைழத்ேதகுவன் என்ப ம் கூறியவாறாம்.
---- - - ----222. குறிஞ்சி
[தைலமகன் சிைறப் றத்தானாகத் ேதாழி தைலமகட்குச் ெசால் ய .]
வா

ற நிவந்த நீல்நிறப் ெப மைலக்

கான நாடன் உறீஇய 1ேநாய்க்குன்
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ேமனி ஆய்நலந் ெதாைலத ன் ெமாழிெவன்
ழ
கம் லராக் க ெகாள் ஆங்கண்
கழாஅர்ப் ெப ந் ைற விழவின் ஆ ம்
ஈட்ெடழில் ெபா ந்த ஏந் குவ ெமாய்ம்பின்
ஆட்ட னத்தி நலனயந் ைரஇத்
தாழி ங் க ப்பின் காவிாி வவ்வ ன்
மாதிரந் ைழஇ மதிம ண் டலந்த

5

ஆதி மந்தி காதலற் காட் ப்
ப கடல் க்க பாடலசால் சிறப்பின்
ம தி யன்ன மாண் கழ் ெபறீஇயர்
ெசன்ேமா வாழி ேதாழி பன்னாள்
உர
ம் ஏெறா மயங்கி

10

இர ப்ெபயல் ெபாழிந்த ஈர்ந்தண் ஆேற.

15

---- - பரணர்.
---(பாடம்) 1. ேநாய்க்ெகன்.
---- - - ----(ெசா - ள்.) 13. ேதாழி - , வாழி - ,
1 - 3. வான் உற நிவந்த நீல் நிறப் ெப மைலக் கான நாடன் - வானில் மிக உயர்ந்த
நீல நிறம் ெபா ந்திய ெப மைலயிைன அ த் ள்ள காட் நாட் ைன ைடய
தைலவன், உறீஇய ேநாய்க்கு உன்ேமனி ஆய் நலம் ெதாைலத ன் ெமாழெவன் அைடவித்த ேநாயால் நின ேமனியின் ஆய்ந்த அழகு ஒழித ன் யான் இதைனக்
கூ ேவன், ேகட்பாயாக;
4 - 8.

ழ

கம் லரா க ெகாள் ஆங்கண் -

நிக ம் இடமாகிய, கழா அர்ெப ம்
ெபாிய

ைறயிடத்

ழவின் ஒ

மாறாத ஆரவாரம்

ைற விழவின் ஆ ம் - கழார் என்

விழாவில் ஆ ய, ஈட்

எழில் ெபா ந்த ஏந்

மிடத் ள்ள

குவ

ெமாய்ம்பின் - திரண்ட அழகாற் ெபா
ற்ற நிமிர்ந்த திரண்ட ேதாளிைன ைடய,
ஆட்டன் அத்தி நலன் நயந் உைரஇ - ஆட்டனத்தி என்பான் அழகிைன வி ம்பிப்
பரந் வந் , தாழ்இ

க ப்பின் காவிாி வவ்வ ன் - தாழ்ந்

கூந்தைல ைடய காவிாி கவர்ந்

ெகாண்டைமயின்;

9 - 12. மாதிரம் தைழஇ மதி ம ண்
கணவைனத் ேத

ெதாங்கும் காிய

அலந்த ஆதி மந்தி - திைசெயல்லாம் தன்

மதிமயங்கி வா ய அவன் மைனயாள் ஆகிய ஆதிமந்திக்கு,
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காதலன் காட் - அவள் காதலைனக் காட் , ப கடல் க்க பாடல் சால் சிறப்பின்
ம தி அன்ன - ஒ க்கும் கட ற் க்கு மைறந்த பா தல் அைமந்த சிறப்பிைன ைடய
ம திைய ெயாத்த, மாண் கழ் ெபறீஇயர் - சிறந்த கைழப் ெப ம் ெபா ட் ;
13 - 15. பல் நாள் உர

உ

ஏெறா

மயங்கி - பல நா

ம் வ ய இ ேயற் டன்

கூ , இர

ெபயல் ெபாழிந்த ஈர் தண் ஆ

- இரெவல்லாம் மைழ ெசாாித

ன் ஈரம்

மிக்க ேசற்

ெநறியில் (நம் தைலவைனத் ேத ), ென◌்ேமா - ெசல்ேவாமாக.

(
) ேதாழ வாழ, நின் ேமனி நலம் ெதாைலத ன் ெமாழ ெவன்; ஆட்டனத்தி
நலம் நயந் காவிாி வவ்வ ன் அவைன ஆதிமந்திக்குக் காட் க் கட ற் க்க ம தி
யன்ன கழ் ெபறீஇயர், ஈர்ந்தண் ஆ
(வி - ைர.) ேநாய்க்ெகன்ேமனி என்ப

ெசன்ேமா.
பாடமாயின் 1'தாயத்தி னைடயா’ என்

ஞ்

சூத்திர விதியால், ேதாழி தைலவி உ ப்ைபத் தன்
ப்பாகக் ெகாண்
கூறினாெளன்க. ஆதிமந்தி காதலற் ெக த் அலமந்த ெசய்தி இந்
ள் ேவ
ெசய் ட்களி ம் கூறப்பட் ள்ள ; 2'வாடல் உழிஞ்சில்’ என் ம் ெசய் ளின்
உைரயிற் காண்க. ஆட்டனத்திையக் காவிாி வவ்விச் ெசன்றதைன அவன நலம்
நயந் கவர்ந் ெசன்றதாகத் தற்குறிப்ேபற்ற வைகயாற் கூறினார். காவிாிையப்
ெபண்ணாக உ வகித்தைமக்ேகற்ப, தாழி ங்க ப்பின் என அைட
ெகா க்கப்பட்ட . காதலற் காட் ப் ப

கடல் க்க ம தி என்றைமயால், ம தி

ெயன்பாள் தன்னயிர்க்கு அஞ்சா கட ற் ெசன் , ஆதிமந்திக்கு அவள் கணவைனக்
காட் த் தான் உயிர் வி த்தாள் என்ப ேபாத ம். அதனால் அவள் கழ் மிகச்
சிறந்ததாயினைமயின், ‘ம தி யன்ன மாண் கழ் ெபறீஇயர் ெசன்ேமா’ எஙன
கூறிய நா ம் தைலவைனத் ேத ச்ெசன் அவைனக் காணமாட்டா
உயிர் றந்ேதாமாயி ம் அதனால் விபப் கழ் எய் ேவம் என்பாள் ேபான்
தைலமகைன வைர கடாயினவா ெறன்க. ெசல்கம் என்ப ெசன்ேமா என
விகாரமாயிற் .
1. ெதால். ெபா ளியல், 27.

2. அகம். 45.

---- ----223. பாைல
[பிாிவிைட ேவ பட்ட தைலமகைளத் ேதாழி வற்
பிாிதல் வல் யர் இ நத் றந்ேதார்
மறந் ம் அைமகுவர் ெகால்ெலன் ெறண்ணி

த்திய .]

ேதாழி

29
ஆழல் வாழி ேதாழி ேகழல்
வைளம ப் உற ம் உைள 1ெந ம் ெப ங்காய்
நைன திர்

க்கின் சிைனேசர் ெப ங்கல்

5

காய்சினக் க வளி எ த்த ன் 2ெவங்காட்
அழல்ெபாழி யாைனயின் ஐெயனத் ேதான் ம்
நிழ ல் ஓைம நீாில் நீளிைட
இறந்தன ராயி ம் காதலர் நம்வயின்
மறந் கண் ப தல் யாவ
றந்தாழ்
அம்பைண ெந ந்ேதாள் தங்கித் ம்பி
அாியினங் க க்குஞ் சுாிவணர் ஐம்பால்

10

3 ண்ேக ழடங்க வாாிப் ைப ள்ெகட
நன் ைக அதிரற் ேபாெதா குவைளத்
தண்ந ங் கமழ்ெதாைட ேவய்ந்தநின்
மண்ணார் கூந்தல் மாீஇய யிேல.
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---- - பாைலபா ய ெப ங்க ங்ேகா.
----(பாடம்) 1. ெந ம்ெபாங்கர்.
3.

2. ெவங்கட் .

ண்குளடங்க.

---- ---- ---(ெசா - ள்.) 1 - 3. ேதாழி - , வாழி - , பிாிதல் வல் யர் நத் றந்ேதார் - நம்ைமப்
பிாிதற்கு மனவ எய்தினாராகி அங்ஙனம் நம்ைமப் பிாிந் ெசன்றார், மறந் ம்
அைமகுவர் ெகால் என் இ எண்ணி - நம்ைம மறந் தங்குத ம் ெசய்வேரா என்
இதைன எண்ணி, ஆழல் -

யாில் அ ந்தாேத;

3 - 9. ேகழல் வைள ம ப் உற ம் உைள ெந

ெப ம் காய் - பன்றியின் வைளந்த

ெகாம்பிைன ஒத்த ஆர்க்கிைன ைடயெந ய ெபாிய காயிைன ைடய, நைன திர்
க்கின் சிைனேசர் ெப ங்கல் - அ ம்
திர்ந்த
க்க மரத்தின் கிைள ெபா ந்திய
ெபாிய கல்லான , காய்சின க
டப்ெபற்ற யாைன ையப்ேபான்

வளி எ த்த ன் - மிக்க காட் ல் அழலால்
வியப் றத் ேதான் ம், நிழல் இல் ஓைம நீர் இல்

நீள் இைட - நிழலற்ற ஓைம மரத்திைன ைடய நீர் இல்லாத நீண்ட சுரத்ைத,
இறந்தனர் ஆயி

ம் - கடந்

ெசன்றனராயி

ம், காதலர் - நம

9 - 16. றம் தாழ் - றத்தில் தாழ்ந் , அம்பைண ெந
ங்கில் ேபான்ற நீண்ட ேதாளில் ப ந் ,

காதலர்;

ேதாள் தங்கி - அழகிய

ம்பி அாி இனம் க க்கும் -

ம்பி
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வண் ன் கூட்டத்ைத ஒக்கும், சுாி வணர்

ண் ேகழ் ஐம்பால் - சுாிந்

வைளந்த நண்யி

க நிறம் வாய்ந்த கூந்தைல, ைப ள் ெகட அடங்க வாாி - வ த்தம் ஒழிய
வாாி, நல் ைக அறல் ேபாெதா

வ ம்

- காட் மல் ைகயின் நல்ல அ ம் டன் வ ய

மலெரா , தண் ந ம் குவைள கமழ் ெதாைட ேவய்ந்த - தண்ணிய நறிய
குவைளமலைர ைவத் த் ெதா த்த நா ம் மாைலையச் சூட் ய, நின் மண் ஆர்
கூந்தல் மாீஇய யில் - நின மண் மண் தல் அைமந்த கூந்த ற் ெபா ந்திய
யிைல, நம் வயின் - நம் மிடத்ேத தங்கிப் ெப தைல, மறந்
மறந்

ஆங்குத்

(

யி

கண்ப தல் யாவ

தல் எங்ஙனம் இயல்வ ?

) ேதாழி, வாழி, நத் றந்ேதார், மறந் ம் அைமகுவர் ெகால் என்

எண்ணி ஆழல்; நம் காதலர், நீாில் நீளிைட இறந்தனராயி
கூந்தல் மழீஇய

-

யில் மறந்

இ

ம், நின் மண்ணார்

கண்ப தல் யாவ ?

(வி - ைர.)
க்கின் ெசந்நிறப் க்களாற் சூழப்ெபற்ற கல், காட் ேல அழலாற்
சூழப்ெபற்ற யாைனேபாலத் ேதான் ெமன்றார். காய்சினக் க வளி எ த்த ன்
என்ற , காட் ேல அழல் சூ தற்கு ஏ க் கூறியப யாம். அழல் ெபாதி யாைன
ெயனப் பாடம் ெகாள்ள

மாம். ேதான் ம் நீளிைட என ம், ஒைம நீள் இைட என ம்,

நீாில் நீளிைட என ம் தனித்தனி கூட் க. மண் - க
தல் ; தனிைலத்
ெதாழிற்ெபயர். காதலர் கூந்தல் மாீஇய யிைல மறந் ஆண் க் கண் யில்
ெசய்யாராத ன், விைரந்
ெளன்க.

வ வர் எனக் கூறித், ேதாழி தைலமைகள ஆற் வித்தா

---- - 224.

ல்ைல

[விைன ற்றிய தைலமகன் ேதர்ப்பாகற்குச் ெசால் ய .]
ெசல்க பாக எல் ன் ெபா ேத
வல்ேலான் அடங்குகயி றைமப்பக் ெகால்லன்
விைசத் வாங்கு
த்தியின் ெவய்ய உயிராக்
ெகா
கத் தியாத்த தைலய க நைடக்
காற்க ப் பன்ன க ஞ்ெசலல் இ ளி
பால்கைட ைரயின் ப உமிதப் பன்ன
வால்ெவண் ெதவிட்டல் வழிவார் ணக்கஞ்
சிலம்பி
ன் உணங்குவன பாறிச்
சாந்
லர் அகலம் ம ப்பக் காண்டகப்
நலம் ெபற்ற ெவய்தநீங்கு றவில்

5

10
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ெதறிநைட மைரக்கணம் இாிய மைனேயாள்
ஐ ணங்கு வல்சி ெபய்
க் கு த்த
திாிமரக் குர ைச க ப்ப வாிமணல்
அலங்குகதிர்த் திகிாி ஆழி ேபாழ
வ ங்ெகால் ேதாழிநம் இன் யிர்த் ைணெயனச்
சில்ேகால் எல்வைள ெயா க்கிப் பல்கால்
அ ங்க வியனகர் ேநாக்கி
வ ந் மால் அளியள் தி ந்திைழ தாேன.
-----1 ஆ ர்

15

லங்கிழார் மகனார் ெப ந்தைலச் சாத்தனார்.

----1. ஆ ர்கிழார் மகன் ெப ஞ்சாததன்.
---- ---- - (ெசா - ள்.) 15. ேதாழி - ,
2 - 15. வல்ேலான் அடங்கு கயி

அைமப்ப - வல்ேலானாகிய பாகன் அடங்கிச்

ெசல்வதற்கு உாிய க வாளக் கயிற்றிைனப் ட்ட, ெகால் விைசத் வாங்க
த்தியின் ெவய்ய உயிரா - ெகால்லன் வ த் இ க்கம்
த்தியிைனப்ேபால
ெவப்பமாகப் ெப

ச்சு விட் , ெகா

கத்

யாத்த தைலய - வைளந்த

கத்திடத்ேத கட்டப் ெபற்ற தைலயினவாகிய, க நைட கால் க ப் அன்ன க ம்
ெசலல் இ ளி - க ய நைடயிைன ம் காற்றின் ேவகத்ைத ெயாத்த விைரந்த
ஒட்டத்திைன

ைடய குதிைரகளின், பால் கைட

ைரயின் ப உ மிதப் அன்ன -

பால் கைட ங்கால் எ ம் ெவண்ெணயின் ெபாிய மிதப்பிைன ெயாத்த, வால் ெவண்
ெதவிட்டல் வழி வார் ணக்கம் - மிக ெவள்ளியதான வாயின் ெதவிட்டலாய பின்ேன
வழிந்தி ம் ெமல்
ல்ேபால

ய

ைர, சிலம்பி

ன்

குவனவாய்ச் சிதறி, சாந்

லந்த மார்பில் ம ச் ெசய்ய ம், காண்தக
அழகு ெபறப்

ணங்குவன பாறி - சிலம்பியின்
லர் அகலம் ம ப்ப - சந்தனம்
நலம் ெபற்ற ெவய்

சிப்

நீங்க றவில் -

நலத்திைனப் ெபற்ற ெவம்ைம நீங்கிய காட் ல், ெதறி நைட

மைரக்கணம் இாிய - குதித் ச் ெசல் ம் மைரயினங்கள் அஞ்சிேயாட ம்,
மைனேயாள் ஐ உணங்கு வல்சி ெபய்
றக்கு உ த்த - மைனவி பதமாகக் காய்ந்த
அாிசிையப் ைகயின் குரெலா ஒக்க, வாி மணல் - வாிப்பட்ட மண ல், அலங்கு கதிர்
திகிாி ஆழி ேபாழ - சுழ ம் கதிாிைன ைடய வட்ட ஆழி அ த் க்ெகாண்
ெசல்ல ம், நம் இன் உயிர்த் ைண வ ம் ெகால் என - நம
உயிர்த் ைணவராய காதலர் வ வர்ெகால் என் ;

இனிய
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16 - 18. சில் ேகால் எல் வைள ஒ க்கி - சிலவாய திரண்ட ஒளி ெபா ந்திய
வைளயிைன ெயா க்கி, பல் கால் அ ங்க
காவ

வியன் நகர் ேநாக்கி - பல ைற அாிய

ைடய ெபாிய மைனயின் றத்ேத வந்

பார்த் , அளியள் தி ந்

இைழ -

இரங்கத்தக்காளாகிய தி ந்திய அணியிைன ைடய நம் காத , வ ந் ம் வ ந் வாள்;
1. எல் ன் ெபா ேத - ெபா
விைரந் நம் ேதா ெசல்வதாக.
(

) ‘ேதாழி! இன்

ம் இரவாயிற்

ஆத ன், ெசல்க பாக - பாகேன

யிர்த் ைண வ ங்ெகால்’ எனப் பல் கால் வியனகர் ேநாக்கி

அளியள் தி ந்திைழ வ ந் ம்; ெபா

ம் எல் ன் ; பாக, (ேதர்) ெசல்க.

(வி - ைர.) ெசல்க - ெச த் க எனப் பிறவிைனப் ெபா ட்டாக்க மாம். இ ளியின்
ெதவிட்டல் என்க. ெதவிட்டல் - வாய் குதட் தலால் உண்டாகும் விலாழிநீர். ம ப்ப ம ச்ெசய்ய. ‘காண்டகப்

நலம் ெபற்ற ெவய்த நீங்கு றவில்’ என்றைமயால்

கார்ப்ப வம் வந்தைம ெபற்றாம்.
க்கு த்த - சுழற்றிவிட்ட, திாிமரம் - இ திாிைக
என வழங்கும். திகிாியாய ஆழி என இ ெபயெராட் மாம். கழ ம் வைளகைளச்
ெசறித்

என்பான், எல்வைள ஒ க்கி என்றான்.

---- ----225. பாைல
[ெபா ள் கைடக்கூட் ய ெநஞ்சிற்குத் தைலமகன் ெசால் ய .]
அன் ம் மட ஞ் சாய ம் இயல் ம்
என் ம் ெநகிழ்க்குங் கிளவி ம் பிற ம்
ஒன் ப ெகாள்ைகெயா ஓராங்கு யங்கி
இன்ேற யிவண மாகி நாைளப்
த வர் ஆடைமத் ம்பி குயின்ற
அகலா அந் ைள ேகாைட கத்த ன்
அகலா அந் ைள ேகாைட கத்த ன்
நீர்க்கியங் கினநிைரப் பின்ைற வார்ேகால்
ஆய்க்குழற் பாணியின் ஐதவந் திைசக்குந்
ேதக்கமல் ேசாைலக் கடேறாங் க ஞ்சுரத்

5

யாத்த ணித் தைலதிறந் தைவேபாற்
த்த இ ப்ைபக் குைழெபாதி குவியிணர்
கழல் ைள த்திற் ெசந்நிலத் உதிர

10
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மைழ ளி மறந்த அங்கு ச் சீ ர்ச்
ேசக்குவங் ெகால்ேலா ெநஞ்ேச ப் ைன
யெலன ஒ வ ந் தாழி ங் கூந்தல்
ெசறிெதா
ன்ைகநங் காத
அறிவஞர் ேநாக்க ம் லவி ம் நிைனந்ேத.

15

---- - - எயினந்ைத மகனார் இளங்கீரனார்.
(ெசா - ள்.) 14. ெநஞ்ேச - ,
1 - 4. அன் ம் மட

ம் சாய

ம் இயல் ம் - அன் ம் மட

ம் ெமன்ைம ம்

ஒ க்க ம், என் ம் ெநகிழ்க்கும் கிளவி ம் - என்ைப ம் ெநகிழ்விக்கம் ெசால்
பிற ம் - ஏைனய ம், ஒன் ப

ெகாள்ைக ெயா

நற்ெகாள்ைக ைடேயமாய், ஓராங்கு
இவணம் ஆகி - இன்

ம்,

- தைல டன்ஒன் பட் ள்ள

யங்கி - ஒ

ெபற்றிேய த வி, இன்

இவ்விடத்ேதம் ஆகி;

4 - 13. நாைள - நாைளப் ேபாழ்தில்,
இடத்ேத ள்ள அைச ம்

தல்இவர் ஆ

ங்கிற்கண்ேண,

ைளத்த கு கிய அழகிய

அைம - தல்கள் பரந்த

ம்பி குயின்ற அகலா அம்

ைள வழிேய, ேகாைட

ைள - வண்

கத்த ன் - ேமல்காற் ப் கந்

வ த ன் (எ ம் ஒ , ) நீர்க்கு இயங்கு இன நிைரப்பின்ைற - நீர்ப கச் ெசல்

ம்

கூட்டமாய ஆனிைரக்குப் பின்ேன வ ம், வார்ேகால் ஆய்க்குழல் பாணியின் ஐ
வந் இைசக்கும் - நீண்ட ேகா ைன ைடய ஆயர்தம் குழ ன் இைசெயன
அழகிதாகவந் ஒ க்கும், ேதக்கு அமல் ேசாைல கட ஒங்கு அ சுரத்
ேதக்கமரங்கள் நிைறந்த ேசாைலயிைன ைடய கா உயர்ந்த அாிய
பாைலவழியி

ள்ள, யாத்த

-

ணி தைல திறந்தைவ ேபால் - அம் கைளத் ெதாகுத்த

ட் ல்கள்
திறக்கப்ெபற்றன ேபாற் காணப்ெப ம், த்த இ ப்ைபக் குைழ
ெபாதி கவி இணர் - த் ள இ ப்ைபயின் தளிர் பாதியப் ெபற்ற குவிந்த
( ைள ைடய)
னின்
மைழ

ங்ெகாத் க்கள், கழல்

கழன்

வி ம்

ைள

ைள ெபா ந்திய

த்தில் ெசந்நிலத்

உதிர -

த்ைதப்ேபால் சிவந்த நிலத்ேத உதிர,

ளி மறந்த - மைழெபய்தைல மறந்த இடமாய, அம் கு

சீ

ர் - அழகிய

கு கைள ைடய சிறிய ஊாின் கண்ேண;
14 - 17.

ைன யல் என ஒ வ ம் தாழ் இ

கூந்தல் -

வாற் ைனயப்ெபற்

ேமகம்ேபாலத் தைழத்த தாழ்ந்த காிய கூந்த ைன ம், ெசறி ெதா
ெந ங்கிய வைளகைள ைடய

ன் ைகயிைன ம் உைடய, நம் காத

ன்ைக அறி

அஞர்
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ேநாக்க ம லவி ம் நிைனந்

- நம் காத

யின் அறி

கலங்கிய பார்ைவயிைன ம்

லவியிைன ம் நிைனந் , ேசக்குவம் ெகால்ேல - (தனித் த்) தங்கியி ப்ேபேமா?
(

) ெநஞ்ேச! தைலவி டன் ஒராங்கு

அ ஞ்சுரத் ச் சீ

ர், காத

யங்கி இன்ேற இவணமாகி, நாைள,

ேநாக்க ம் லவி ம் நிைனத்

ேசக்குவம் ெகால்ேலா?

(வி - ைர.) அன் - ஒ வைர ெயா வர் இன்றியைமயாைமக் ேக வாகிய காதல்.
மடன் - ஒ வர் குற்றம் ஒ வர் அறியாைம சாயல் - ெமன்ைமத்தன்ைம. இயல் ஒ க்கம். 1'சால் ம் வியப் ம் இயல் ம்’ என்பதின் உைர காண்க, பிற என்ற
நிைற, அறி

ெசறி ,

தலாயினவற்ைற ஒன் பட ெகாள்ைக என்றைமயால்

இைவெயல்லாம் தைலவ

க்கும், தைலவிக்கும் ஒத்தி த்தல் ேவண் ம்

என்றவாறாயிற் . இனி, தைலவி, அன்
த ய யா ம் ஒன்றிய ெகாள்ைகைய
ைடைமயினாேல அவ டன் ஓராங்க யங்கி என்ற மாம். கட - கற்கா .
இ ப்ைபயின் அ ம் அம் க்குப்பி ேபா

மாக ன்,

ணித்தைல திறந்தைவேபால்

இ ப்ைபக்குைழ ெபாதி குவியிணர் என்றார். 2'வில்ேலார்

ணி

ங்கப் ெபய்த, அப்

ைன ேயய்ப்ப அ ம்பிய இ ப்ைப’ என ன் வந்தைம ங் காண்க. இ ப்ைபயின்
குவியிணர் த் ப்ேபாற் ெசந்நிலத் திர்ந் கிடத்தலால் அழகு ெபற்ற
கு யி ப்பிைன ைடய சீ ர் என்க. இன் நம்மாற் பாராட்டப்ெபற் மகிழ்ச்சி டன்
இ க்கும் நம் காத , நாைள நம்ைமப் பிாிந்

ஒப்பைன ெசய்யாத கூந்த

ம், ெதா

ெநகி ம் ைக ம், கலங்கிய ேநாக்க ம், அதனால் ெவ ப் ம் உைடயள் ஆதைல
நிைனந் சீ ாில் தங்கி யி ப்ேபாம் ேபா ம் என்றாள் என்க.
---- ----1. குறிஞ்சிப். 15. 2. அகம். 9.
---- ---- ---226. ம தம்
[தைலமகற்குத் ேதாழி வாயின் ம த்த .]
உணர்குெவன் அல்ேலன் உைரயல்நின் மாயம்
நாணிைல மன்ற யாணர் ஊர
அக ள் ஆங்கண் அம்பைக ம ைவக்
கு ந்ெதா மகளிர் கு உப் னல் ைனயின்
பழனப் ைபஞ்சாய் ெகா திக் கழனிக்
கரந்ைதயஞ் ெச வின் ெவண்கு கு ஓப் ம்
வல்வில் எ ழ்த்ேதாட் பரதவர் ேகாமான்
பல்ேவல் மத்தி கழாஅர் ன் ைற

5
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ெந ெவண் ம ெதா

வஞ்சி சாஅய்

வி யல் வந்த ெப நீர்க் காவிாித்
ெதா யணி ன்ைக நீெவய் ேயாெளா
ன்னா ளா ய கவ்ைவ இந்நாள்
வ மிகு ன்பிற் பாணெனா ம தார்த்
தித்தன் ெவளியன் உறந்ைத நாளைவப்

10

பா ன் ெதண்கிைணப் பா ேகட் டஞ்சிப்
ேபார தாைனக் கட்
ெபாராஅ ேதா ய ஆர்ப்பி ம் ெபாிேத.

15

---- - - பரணர்.
(ெசா - ள்.) 1 - 2. யாணர் ஊர -

வ வாைய ைடய ஊரேன!, நின் மாயம்

உைரயல் - நின் வஞ்சைன ெபாதிந்த ெசாற்கைளக் கூறாேத, உணர்குெவன் அல்ெலன்
- யான் அவற்ைற ெமய்ம் ைமயாகக் ெகாள்ேவன் அல்ேலன், நாண் இைல மன்ற - நீ
ேதற்றமாக நாணம் உைடைய யல்ைல;
3 - 12. அக

ள் ஆங்கண் - அகன்ற ஊாிடத்ேத, அம் பைக ம ைவ - அழகிய

பகுப்ைப ைடய தைழ ைடயிைன ம், கு
மகளிர், கு உ னல்

ெதா

- குறிய வைளயைல

ைடய

ைனயின் - விளங்கும் னல் விைளயாட்ைட ெவ ப்பின்,

பழனம் ைபஞ்சாய் ெகா தி - ெபாய்ைகயி ள்ள ேகாைரகைளக் ேகாதி, கழனிக்
கரந்ைத ெச வில் ெவண் கு கு ஓப் ம் - கழனியாகிய கரந்ைதைய ைடய ெசய்யின்
கண் ள்ள ெவள்ளிய நாைரைய ஓட் ம் (இடமாய), வல்வில் எ ழ்ேதாள் பரதவர்
ேகாமான் - வ ய வில்ைலத்தாங்கிய வ ைம ெபா ந்திய ேதாள்கைள ைடய
பரதவர்கட்குத் தைலவனாகிய, பல் ேவல் மத்தி - பல ேவற்பைடகைள ைடய மத்தி
என்பான , கழாஅர் - கழார் என் ம் பதியின், ன் ைற - ைறயின் ற்றத்ேத,
ெந ெவள் ம ெதா வஞ்சி சாஅய் - நீண்ட ெவள்ளிய ம தமரத் டன் வஞ்சி
மரத்ைத ம் சாய்த் , வி யல் வந்த ெப நீர்க் காவிாி - நாட்காைலயில் வந்த மிக்க
ெவள்ளத்ைத ைடய காவிாியிடத்ேத, ெதா
பரத்ைதெயா ,

அணி உன்னால் வி ம்பப்ெபற்ற

ன்னாள் ஆ ய கவ்ைவ - நீ ேநற்

12 - 17. இந்நாள் - இன் ; வ மிகு
வ ைம ைடய பாணன் என்பாெனா

விைளயா யதாெல ந்த அலர்;

ன்பின் பாணெனா

- ஆற்றல் மிக்க

கூ ; ேபார் அ தாைன கட்

- ேபார்

அ த ல்வல்ல தாைனைய ைடய கட் ெயன்பான் (ேபார் ெசய்தற்கு வந் ), ம
தார் தித்தன் ெவளியன் உறந்ைத நாள் அைவ - தார் ம ந்த தித்தன் ெவளியன்
என்பான உைற ாின்கண் ள்ள நாேளாலக்கத்தின்கண்ேண எ ந்த, பா இன்
ெதண் கிைணப்பா ேகட் அஞ்சி - ஓைச இனிய ெதளிந்த கிைலயின ஒ ையக்
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ேகட் அவன ெப ைமைய ணர்ந் அஞ்சி, ெபாராஅ ஓ ய ஆர்ப்பி
- ேபார் ெசய்யா ஓ ய ேபா உண்டாய ஆரவாரத்தி ம் ெபாிதாகும்.
(

ம் ெபாி

) ஊர! மாயம் உைரயல்; யான் அவற்ைற உணர்குெவன் அல்ெலன்;

நாணிைல; காவிாியில் கழாஅர்

ன் ைறக்கண்ேண நீ ெவய்ேயாெளா

ன்னாள்

ஆ ய கவ்ைவ, இந்நாள் கட் ெயன்பான் பாணன் என்பாெனா கூ ப் ேபார்
ெசய்தற்கு வந் ெவளியன் உறந்ைத நாளைவக் கண்ேண கிைணெயா ேகட்
அஞ்சிப் ெபாரா ஓ ய ேபா ண்டாய ஆரவாரத்தி ம் ெபாிதாகும்.
(வி - ைர.) மாயம் - பரத்ைதைய அறிேயன் என் ம் ெபாய்ம் ெமாழி. பைக - பகுப் ,
ஒன்றற்ெகான்
ரண் என் மாம். பல நிற ைடய க்களா ம் தைழயா ம்
ெசய்யப்ப த ன் பைக ம ைவ என்றார். ம ைவ - தைழ ைட. கு ந்ெதா மகளிர்
என்ற , ம த நிலத் உழவர் மகளிைர. மகளிர் னலா த ல் ெவ ப் றின்
ெச வில் கு கிைன ேயாட் விைளயா வர் என்க. விைள ெச வில் கரந்ைத
உளதாதல், 1'காய்த்த கரந்ைத மாக்ெகா

விைளவயல்’ எனப் பிறாண் ம்

கூறப்ப தல் காண்க. 2'பல்ேவல் மத்தி கழாஅர்’ என இவ்வாசிாியர் ன்ன ம்
கூறி ள்ளைம அறியற்பாற் . கிைண - ஈண்
ரசு. பாண ம் கட்
ம் மிக்க
ெமய்வ
ம் பைடவ
ம் உைடயராகி ம் தித்தன் ெவளியன நாளைவக்கண்
ஒ க்கும் கிைணெயா ேகட்டல் மாத்திைரயாேன அஞ்சிேயா னைமயின் எள்ளல்
பற்றிய நைக யாரவாரம் ெபாிதாயிற்ெறன்க. ஓ ய ஆர்ப்பி
ெபா ட் .

ம்; ெபயெரச்சம் காரணப்

---- ---- - 1. பதிற். 40.

2. அகம். 6.

---- ---- ----227. பாைல
[தைலமகன் பிாிவின்கண் ேவ பட்ட தைலமகட்குத் ேதாழி ெசால் ய .
பிாிவின்கண் ேவ பட்ட ேதாழிக்குத் தைலமகள் ெசால் ய உமாம்.]
தல்பசந் தன்ேற ேதாள்சா யினேவ
திதைல யல்குல் வாி ம் வா ன
என்னா குவள்ெகால் இவெளனப் 3பன்மாண்
நீர்ம கண்ெணா ெந
நிைனந் ெதாற்றி
இைனயல் வாழி ேதாழி நைனக ள்
காய்சினஞ் சிறந்த வாய் கு கடாத்ெதா
ன்னிைல ெபாறாஅ
ரணிப் ெபான்னிணர்ப்
க்ேகழ் ேவங்ைகப் ஞ்சிைன லம்ப

5
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தல்பாய்ந் திட்ட

வ

ெயா த்தல்

ெசந்நிலப் ப நீ றா ச் ெச மைலந்
களங்ெகாள் மள்ளாின் ழங்கும் அத்தம்
பலஇறந் அகன்றன ராயி ம் நிைலஇ
ேநாயில ராகநங் காதலர் வாய்வாள்
தமிழகப் ப த்த இமிழிைச ரசின்

10

வ நர் வைரயாப் ெப நா ளி க்ைகத்
ங்கல் பா ய ஓங்குெப நல் ைசப்

15

4பி மிதி வ
ைணப் ெப ம்ெபயர்த் த ம்பன்
க மதில் வைரப்பின் ஊ
ர் உம்பர்
வி நிதி

ஞ்சும் 5

ெப

தி நகர்

இ ங்கழிப் படப்ைப ம ங்கூர்ப் பட் னத்
எல் மிழ் ஆவணத் அன்ன
கல்ெலன கம்பைல ெசய்தகன் ேறாேர.
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---- - - நக்கீரர்.
---- - (பாடம்) 3. பன்னாணீர்ம .
5. விழ

4. பி மகி

ைண.

தி நகர்.

---- - - ----(ெசா - ள்.) 1 - 5. ேதாழி - , வாழி - ,

தல் பசந்தன்

-

தல் பசந் ள , ேதாள்

சாயின - ேதாள்கள் ெம ந் விட்டன, திதைல அல்குல் வாி ம் வா ன - ேதமல் பரந்த
அல்குவின் வாிக

ம் வா ப்ேபாயின, என் ஆகுவள் ெகால் இவள் என - இனி இவள்

எந்நிைல யைடவேளா என் , பல்மாண் நீர்ம
நிைறந்த கண்ேணா , ெந

நிைனந்

- ெந

கண்ெணா

- பலப யாக நீர்

எண்ணி, ஒற்றி - ஆராய்ந் ,

இைனயல் - வ ந்தாேத;
5 - 12. காய் சினம் சிறந்த - கா ம் சினம் மிக்கைமயால், நைனக ள் வாய் கு
கடாத்ெதா

- நைனந்த கன்னத்தினின் ம் வாயிற் கும் மதநீெரா ,

ன்நிைல

ெபாறாஅ - தன் ன்ேன நிற்றைலக் காணப் ெபறாமல், ரணி - பைகத் , ெபான்
இணர்
ேகழ் ேவங்ைக - ெபான்னிறமான ெகாத் க்கைள ைடய
யின்
நிறத்திைனக்ெகாண்ட ேவங்ைக மரத்தின ,
உதிர்தலால் தனிைம ற,
பாய்ந்திட்ட,
ஆ

வ

சிைன லம்ப -

ங்ெகாம் கள்

க்கள்

தல் பாய்ந்திட்ட - அவ்ேவங்ைகயின் அ மரத்தில்

ஒ த்தல் - மிக்க வ யிைன ைடய களி , ெசந்நிலப் ப

- ெசம்மண் நிலத்திற் ெபா ந்திய

திைய அைளந் , ெச

மைலந்

களம்

நீ
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ெகாள் மள்ளாின் - ேபார் ாிந்
அத்தம் கடந்

களத்தில் ெவற்றிெகாண்ட

ழங்குகின்ற சுரெநறிகள், பல இறந்

அகன்

ேபாயினராயி

ரர்ேபால்,

அகன்றனர் ஆயி

ழங்கும்

ம் - பலவற்ைறக்

ம்;

12 - 22. வாய் வாள் - தப்பாத வாளிைன ம், தமிழ் அகப்ப த்த - தமிழ்நா
திைன ம் அகப்ப த்தி, இமிழ இைச ரசின் - ஒ க்கும் கழைமந்த ரசிைன ம்,
வ நர் வைரயா ெப நாளி க்ைக - பா வ நர்க்கு வைரயாத ெபாிய நாேளாலக்க
இ க்ைகயிைன ம் உைடய,
ஓங்கு ெப

ங்கல் பா ய -

ங்கல் எ

ம் லவராற் பாடப்ெபற்ற,

நல்இைச - மிக உயர்ந்த நல்ல கழ் வாய்ந்த, பி

மிதி - பி

மிதித்தைமயால் ஆகிய, வ
ைணப் ெப ம் ெபயர்த் த ம்பன் - வ
ணங்காய்
ேபா ம் த ம்பிைன ைடைமயால் வ
ைணத் த ம்பன் என் ம் சிறந்த
ெபயாிைன ைடயான , க மதில் வைரப்பின் ஊ
மதில் எல்ைலைய ைடய ஊ

ர்க்கு அப்பா

ர் உம்பர் - காவல்ெபா ந்திய

ள்ள, வி நிதி

ஞ்சும்

ெப

தி நகர் - மிக்க ெபா ள் நிைலெபற்றி க்கும் ெப ைம ெகாண்ட அழகிய நகராகிய,
இ கழி படப்ைப ம ங்கூர்ப் பட் னத் - ெபாிய உப்பங்கழிப் பக்கங்கைள ைடய
ம ங்கூர்ப் பட் னத் , எல் உமிழ் ஆவணத்
ேபான்ற, கல் என் கம்பைல ெசய்

அன்ன - ஒளி

அகன்ேறார் - கல்ெலன்

சும் கைடத்ெத ைவப்
ம் அலைர இவ் ாில்

எழச்ெசய் பிாிந்தகன்ேறாராகிய, நம் காதலர் - நம் காதலர், நிைலஇ ேநாயிலராக ேநாயில்லாதவராகி நிைலெபற் வாழ்வாராக.
(
) ேதாழி! வாழி! இவள் என்னாகுவள் என இைனயல்; அத்தம் இறந்தகன்
றனராயி ம் ம ங்கூர்ப் பட் னத் ஆவணத்தன்ன கம்பைல ெசய் அகன்ேறார்
ஆய நம் காதலர் நிைலஇ ேநாயிலராக.
(வி - ைர.) இைனயல் எனத் தைலவி ேதாழிக்குக் கூறினாள் என்க. நீர்ம
கண்ெணா ெந
நிைனந்ெதாற் தல் ேதாழியிடத் ண்டாய ேவ பாடாகும்.
எனேவ, இச்ெசய் ள், இரண்டாவதாகக் குறிக்கப்பட் ள்ள தைலவி கூற்றாதற்குப்
ெபாி ம் ெபா த்தமாம். ேநாயிலராக நம் காதலர் எனத் தைலவி ேதாழிைய
உளப்ப த்திக் கூற ன், தைலவி ம் ேதாழி ம் தைலவைன வாழ்த்தினாெரனக்
ெகாள் த ம் அைம ம். சிறந்த என் ம் ெபயெரச்சம் காரணப்ெபா ட் . ஒ த்தல்
ெசந்நிலப் ப நீ றா ய என்றதற் ேகற்ப மள்ளர் கு தியால் உடல் சிவந்தைம
ெகாள்க. ஒ த்தல் பைகைய ஒழித்த ெப மிதத் டன் ழங்குத ன் களங்ெகாள்
மள்ளாின் ழங்கும் என்றார். நிைலஇ ேநாயிலராக - ேநாயிலராய் நிைலெபற் வாழ்க
என விகுதி பிாித் க் கூட்
ைரக்க. ரசு - ர ரசும், ெகாைட ரசுமாம். அவன
ர ம் வண்ைம ம் தமிழ்நா
ம் பரந்தி ந்தைமயின் தமிழகப்ப த்த இைச ரசு
என்றார். வாளிைன ம்

ரசிைன ம் இ க்ைகயிைன ம் உைடய த ம்பன் என ம்,
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ங்கல் பா ய நல் ைசத் த ம்பன் என ம் கூட் க. ங்கல் - ங்கல் ஓாியார்
என் ம் லவர். அவர் த ம்பைனப் பா ய பாட் க் கிைடத்தில . பி மிதித்த
ண்ணின் த ம் என்க. வ
ைணத் த ம்பன் என் ம் ெபயர் த ம்பன் என்ேற
வழங்க

ண் . 1'ெப ம் ண், ஏஎர் த ம்பன் ஊ

கழிப்படப்ைப - உப் விைள ம்ெச

ர்’ என வ த

1'மங்கல ெமாழி ம்’ என்

ங் காண்க.

ஞ் சூத்திரத்

மங்கலெமாழி என்ற தற்குத் ‘தைலவற்குத் தீங்கு வ ெமன்
உட்ெகாண் ேதாழி ம்தைலவி ம் அதற்கஞ்சி அவைன வ த் த
கூறி, அதற்கு; ‘ேநாயிலராக நங் காதலர்’ என்

ம்’ என்

ம் இதைன எ த் க் காட் னர், நச்.

----1. ெதால். ெபா ளியல். 244.
---- ----228. குறிஞ்சி
[தைலமகன் சிைறப் றத்தானாகத் தைலமகட்குச் ெசால்
ெசால் ய .]

வாளாய்த் ேதாழி

பிரசப் பல்கிைள யார்ப்பக் கல்ெலன
வைரயிழி ய வி யாரந் தீண் த்
தண்ெணன நைனக்கும் நளிர்மைலச் சிலம்பிற்
கண்ெணன மலர்ந்த மாயிதழ்க் குவைளக்
கன் ைக ெந ஞ்சுைன நம்ெமா டா ப்
பகேல யினி டன் கழிப்பி யிரேவ
ெசல்வ ராயி ம் நன் மற் றில்ல
வான்கண் விாிந்த பகல்ம ள் நிலவில்

5

சூரல் 1மிைளய சாரல் ஆராற்
ஓங்கல் மிைசய ேவங்ைக ெயாள் ப்
ப்ெபாறி க ப்பத் ேதான்ற ற் கயவாய்
இ ம்பி இாி ஞ் ேசாைலப்
ெப ங்கல் யாணர்த்தஞ் சி கு யாேன.
---- - - அண்டர்மகன் கு வ தியார்.
- - ----(பாடம்) 1. மிைகஇய.
---- ----(ெசா - ள்.) ேதாழி - ,

ெபா ள்

10
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1 - 6. பிரசம் பல்கிைள ஆர்ப்ப - ேதைன உண்

ம் பலவாய வண் ன் இனங்க

ஆரவாாிக்க, கல்என வைரஇழி அ வி - கல்ெலன்
இறங்கும் அ வியான , ஆரம்தீண்

ம் ஒ

ம்

டன் வைரயினின் ம்

தண் என நைனக்கும் - சந்தன மரத்தில்

ழந்

அதைனத் தண்ணியதாக நைனத்தி ம், நளிமைல சிலம்பில் - ெசறிந்த பக்க மைலயில்
உள்ள, கண் என மலர்ந்த மா இதழ் குவைள - கண்ேபால் மலர்ந்த இதழிைன ைடய
குவைள மலர்கைள ைடய, கல் ைக ெந

சுைன - மைல

ைழஞ்சி

ள்ள ெந ய

சுைனயில், நம்ெமா ஆ - தைலவர் நம் டன் விைளயா , பகல் இனி
கழிப்பி - பகற் ெபா ைத இனிதாக நம் டனி ந் கழித் :

உடன்

8 - 13. வான்கண் விாிந்த பகல் ம ள் நிலவில் - வானிடத்ேத விாிந்த பகைல ெயாத்த
நிலெவாளியில், சூரல்மிைளய சாரல் ஆர் ஆற்

- பிரப்பங்காட் ைன ைடய சாரல்

ெபா ந்திய ெநறியிேல, ஓங்கல் மிைசய ேவங்ைக ஒள்
ேவங்ைக மரத்தின் ஒளி ெபா ந்திய மலர்கள்,

- மைலயின்ேம

ள்ளவாகிய

ப் ெபாறி க ப்பத் ேதான்ற ன் -

யின் உடம்பி ள்ள ள்ளிகைளப்ேபாலத் ேதான் த ன், கயவாய் இ பி
இாி ம் ேசாைல - ெபாிய வாயிைன ைடய காிய ெபண் யாைனகள் அஞ்சிேயா ம்
ேசாைலயிைன ைடய, ெப
அழகிய தம

சி

கல்யாணர் தம் சி

கு யான் - ெபாிய மைலயில் உள்ள

கு யாய ஊர்க்கு ;

6 - 7. இரேவ ெசல்வர் ஆயி

ம் நன்

- இரவினிற் ெசல்வாராயி

ம் மிக நன்றாகும்.

(
) ேதாழி! நம் தைலவர் ெந ஞ்சுைன நம்ேமாடா ப் பகேல இனி
ெப ங்கல் யாணர்த் தம் சி கு யான் இர ெசல்வராயி ம் நன் மன்.
(வி - ைர.) பிரசம் என்

கழிப்பி,

ம் அைடயால், கிைள வண் ற்காயிற் . ஆர்ப்ப இழி

அ வி என்க; வண் கள் ஒ த்தலா

ம், அ வி நறிய சந்தன மரத்ைதத் தீண்

வந்

தட்ப ற நைனத்தலா ம், குவைளகள் கண்ெணன மலர்தலா ம், ெசவி த ய
ெபாறிக க்கு இன்பம் விைளக்கும் சுைனெயனச் சுைனயின் சிறப்ைபக்
கூறினாெளன்க. பக
ம் இரவி ம் தைலவைனப் பிாியாதி த்தேல தம்
வி ப்பமாயி
இைடயீ

ம், இரவில் நில

உண்டாகலா

அன்னேதார் இைடயீ

ெவளிப்பா

த யவற்றால் கூட்டத்திற்கு

ம், பக ல் மைலயிடத் ள்ள சுைனயில் ஆ தற்கண்
இன்ைமயா

ம், ‘பகேல யினி டன் கழிப்பி இரேவ,

ெசல்வராயி ம் நன் மன்’ என்றாள். தில் என் ம் இைடச் ெசால் தில்ல எனத்
திாிந்த . தில் - விைழ ப் ெபா ட் . நில வானிடெமல்லாம் விாிந்தைமயான்
மைலமீ ள்ள ேவங்ைகமரத்தின் க்கள் சாரற்கண் ள்ள ெபண் யாைனகட்கு
இரவிேல
ப்ெபாறி ெயாப்பத் ேதான்றின என்க.
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---- ---229. பாைல
[தைலமகன் பிாிவின்கண் ேவ பட்ட தைலமகைள வற்
தைலமகள் வன் ைற ெயதிரழிந் ெசால் ய .]

த் ந் ேதாழிக்குத்

பகல்ெசய் பல்கதிர்ப் ப தியஞ் ெசல்வன்
அகல்வாய் வானத் தாழி ேபாழ்ந்ெதன
நீரற வறந்த நிரம்பா நீளிைடக்
கயந்தைலக் குழவிக் கவி கிர் மடப்பி
குளகும த் யங்கிய ம ங்குல் பல டன்
பா ர்க் குரம்ைபயில் ேதான் ம் ஆங்கண்
ெந ஞ்ேசண் இைடய குன்றம் ேபாகி
ெபாய்வ லாளர் யன் ெசய் ெப ம்ெபா ள்
நம்மின் றாயி ம்
க வல்ெலனப்

5

ெபா ந் னி ேமவல் நல்கூர் கு மகள்
ேநாய்ம ந் குத்த ெநாசிவரற் சின்னீர்
பல் தழ் மைழக்கட் பாைவ மாய்ப்பப்
ெபான்ேனர் பசைல ஊர்தரப் ெபாறிவாி
நன்மா ேமனி ெதாைலதல் ேநாக்கி

10

இைனயல் என்றி ேதாழி சிைனய
பாச ம் ஈன்ற ெசம் ைக
க்கினப்
ேபாதவிழ் அலாி ெகா தித் தாத ந்
அந்தளிர் மாஅத் அலங்கன் மீமிைசச்
ெசங்கண் இ ங்குயில் நயவரக் கூஉம்

15

இன்னிள ேவனி ம் வாரார்
இன்ேன வ
ம் எனத்ெதளித் ேதாேர.

20

---- - - ம ைரக் கூலவாணிகன் சீத்தைலச் சாத்தனார்.
(ெசா - ள்.) 10. நல்கூர் கு மகள் - மகட்கு நல் கூர்ந்தார
இைளய தைலவிேய!

ெசல்வ மகளாகிய

1 - 10. பகல் ெசய் பல்கதிர் ப தி அம் ெசல்வன் - பகைலத் ேதாற் விக்கும் பல
கதிர்கைள ைடய ஞாயிறாகிய அழகிய ெசல்வன , அகல் வாய் வானத்
அகன்ற இடமாகிய வானின் கண்

ஆழி -

ள்ள ஆைணயாய ஆழி, ேபாழ்ந்ெதன - உலைகக்

கிழித் ச் ெசன்றதாக, நீர் அற வறந்த நிரம்பா நீள் இைட - நீாில்ைலயாக வறந்திட்ட
ெசல்லத் ெதாைலயாத நீண்ட ெநறியிடத்ேத, கயம் தைல குழவிக் கவிஉகிர் மடப்பி
ெமல் ய தைலயிைன ைடய கன்றிைன ம் கவிந்த நகத்திைன
ைடய இைளய

-
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யாைன, குளகு ம த்
உண்ணா

உயங்கிய - தன் கன் ண்ண ேவண் த் தான் தைழ உணைவ

ம த் தைமயின் வா ய, ம ங்குல் பல டன் - உடம்பின் உ ப் க்கள்

பலவற் டன், பாழ் ஊர் குரம்ைபயில் ேதான் ம் ஆங்கண் - பாழ்பட்ட ஊாி
கு ைசகள் ேபாலத் ேதான் ம் அவ்விடங்கைள ைடய, ெந
ேபாகிய - ெந ய ேசய்ைமயி

யன்

ெபாிய ெபா ள், நம் இன்

ம் வல்

ஆயி

ைககூ க என் , ெப

11 - 15. ேநாய் ம ந்

ேசண் இைடய குன்றம்

ள்ள குன்றங்கைளத் தாண் ச் ெசன்ற, ெபாய் - வலாளர்

- ெபாய் மிக்காராய நம் தைலவர்,
விைரந்

ள்ள

ெசய் ெப ம் ெபா ள் -

யன்

க என - நாம் இல்ைலயாயி

ஈட் ம்
ம்

னி ேமவல் - ெபாிய ெவ ப் ேமவற்க;

உகுத்த ெநாசி வரல் சின்னீர் - வ த்த மிக்கு உதிர்ந்த

ண்ணிதாக வ ம் சிறிதளவாய கண்ணீர், பல் இதழ் மைழ கண் பாைவ மாய்ப்ப பலவாய இதழ்கைள ைடய தாமைர மலர் ேபான்ற குளிர்ந்த கண்ணில் உள்ள
க மணிைய மைறத்திட, ெபான் ஏர் பசைல ஊர்தர - ெபான்ைன ெயாத்த பசைல
பரந்திட, ெபாறி வாி நன் மா ேமனி ெதாைலதல் ேநாக்கி - ள்ளிகளாய
ேதமைல ைடய நல்ல சிறந்த என

ேமனியின் அழகு ெதாைலதைலப் பார்த் ,

இைனயல் என்றி - வ ந்தாேத என்கிறாய்;
15 - 21. ேதாழி - , பசு அ ம் ஈன்ற சிைனய - அழகிய அ ம் கைள ஈன்ற
கிைளகைள ைடய, ெசம் ைக
அ ம் கைள ைடய

க்கின் அ ேபா

அவிழ் அலாி ெகா தி - சிவந்த

க்கமரத்தின் அழகிய ேபா கள் விாிந்த மலர்கைளக் கிண் ,

தா அ ந் - அவற்றி ள்ள ெபா கைள உண் , அம் தளிர் மாஅத் அலங்கல்
மீமிைச - அழகிய தளிர்கைள ைடய மாமரத்தின் அைச ம் கிைளகளின்
உச்சியி
க்கும், ெசம் கண் இ குயில் - சிவந்த கண்ணிைன ைடய காிய குயில்,
நயவர கூஉம் இன் இள ேவனி ம் - இனிைம ேதான்றக் கூ ம் இனிய இளேவனிற்
காலத்தி

ம், இன்ேன வ

ம் எனத் ெதளித்ேதார் - இப்ெபா ேத வ ேவம் எனத்

ெதாிவித் ச் ெசன்றவர், வாரார் - வந்திலேர; என் ெசய்ேவன்.
(

) ‘நல்கூர் கு மகள்! குன்றம் ேபாகிய ெபாய்வலாளர்

நம்மின்றாயி

ம்

க எனப் ெப ந்

இைனயல்’ என்றி; ேதாழி! இன்ேன வ

யன்

ெசய்ெபா ள்

னி ேமவல்; ேமனி ெதாைலதல் ேநாக்கி,
ம் எனத் ெதளித்ேதார் இன்னிள ேவனி

வாரார்; என்ெசய்ேவன்.
(வி - ைர.)

ேவனிற் காலத்தின் ஞாயிற்றின் கதிர்

குதலால் காட் ன்

இடெமல்லாம் நீர் அற வறண்டைமையப், ப தியஞ் ெசல்வ

ைடய ஆழி

ம்
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ேபாழ்ந்தைமயால் வறந்த ெதன்றார். ஆழி - ஆைண. குழவிைய ஈன்றைமயா
உண

ெபறாைமயா

ம்

ம் என் ேதான்ற வற்றிய உடம்பிைன ைடைமயான், பி கள்

கூைரசிைதந்த குரம்ைபேபாலத் ேதான் ம் என்க. ெப ம்ெபா ள், நம்மின்றாயி

ம்

க என்ற , நாம் இறந் ப
ம் அவர் அப் ெப ம் ெபா ைளப் ெபற்
வாழ்வாராக எனத் தைலவி னிபற்றிக் கூறியதாகும். ேதாழியானவள் தைலவிைய
ேநாக்கி, நீ அங்ஙனம் கூறித்
இைனயல் என ம் வற்

னி றாேத என ம், ேமனி ெதாைலதல் ேநாக்கி

த்தினாளாக, தைலவி நீ அங்ஙனம் கூறித்

என ம், ேமனி ெதாைலதல் ேநாக்கி இைனயல் என ம் வற்
நீ அங்ஙனம் வற்

த்தலாற் பயெனன்ன? இன்ேன வ

னி றாேத

த்தினாளாக, தைலவி

ம் எனத் ெதவித் ச்

ெசன்றவர், இளேவனிற் ப வம் வந் ம் வந்திலராக ன், யான் எங்ஙனம்
ஆற்றியி ப்ேபன் எனத் ேதாழிக்கு எதிரழிந் கூறினாெளன்க. பல் இதழ் - பல
இதழ்கைள ைடய தாமைரப் . ெசம் ைக என்ற
க்கிற்கு இயல்பாய அைட.
அ ந் - அ ந்தி எனத் திாிக்க. அ ந் குயில் எனக் கூட்
ைரத்த மாம்.
ேவனிற் காலத்ேத பிாித ற்ற தைலமகன் அ த் ள்ள கார்ப்ப வத்தின்
ெதாடக்கத்ேத வ ேவன் எனக் காலம் குறித் ச் ெசன்றனனாக ன், அதைன இன்ேன
வ
ம் எனத் ெதளித்ேதார் என்றாள். கார்ப்ப வத் வாராைமேயயன்றிக் கூதிர்
த ய இைடயிட்ட ப வங்கைள ம் கடந் இளேவனில் வந் ம் அவர் இன் ம்
வந்திலர் என்றாள். இளேவனி ல் மாமரத்தின்மீ குயி
ந் கூ வ
கூ யி ப்பார்க்கு இன்பம் விைளப்பதாக ன், குயில் நயவரக் கூ ம்
இன்னிளேவனில் என்றாள் என்க.
---- ---- - 230. ெநய்தல்
[தைலமகைளக் கண்

ற்

நீங்கும் தைலமகன் தன் ெநஞ்சிற்குச் ெசால் ய .]

உ கழி ம ங்கின் ஓதெமா மலர்ந்த
சி க ெநய்தற் கண்ேபால் மாமலர்ப்
ெப ந்தண் மாத்தைழ யி ந்த அல்குல்
ஐய அ ம்பிய சுணங்கின் ைவெயயிற்
ைமயீ ேராதி வா தற் கு மகள்
விைளயாட் டாயெமா ெவண்மணல் உதிர்த்த
ன்ைன ண்தா ெபான்னின் ெநாண்
மைன றந் த தி யாயின் எைனய உம்
இம்மைனக் கிழைம ெயம்ெமா
ணாில்

5

தீ
ண்ேடா மாத ராெயனக்
க ம்பாி நன்மான் ெகா ஞ்சி ெந ந்ேதர்
ைகவல் பாகன் ைபெயன இயக்க
யாந்தற் கு கின மாக ஏந்ெதழில்

10

44
அாிேவய்உண்கண் பனிவரல் ஒ க்கிச்
சிறிய இைறஞ்சினள் தைலேய
ெபாிய எவ்வம் யாமிவண் உறேவ.

15

---- - ம ைர அ ைவவாணிகன் இளேவட்டனார்.
(ெசா - ள்.) 1 - 5. உ கழி ம ங்கின் - ெபாிய உப்பங்கழியின் பக்க ேல, ஓதெமா
மலர்ந்த - கடல் நீரால் மலர்ந்த, கண்ேபால் சி

க

ெநய்தல்

மா மலர் - கண்ைணப்ேபான்ற சிறிய காிய ெநய்தல ெபாிய மல டன் கூ ய,
ெப தண் மா தைழ இ ந்த அல்குல் - ெபாிய குளிர்ந்த சிறந்த தைழ ைட ெபா ந்திய
அல்கு ைன ம், ஐய அ ம்பிய சுணங்கின் - ெமன்ைமயவாகிய அ ம்பிய
ேதமைல ம், ைவ எயிற்

ைம ஈர் ஓதி வாள்

தல் - கூாிய எயிற்றிைன ம் காிய

ெந ய கூந்தைல ம் ஒளி ெபா ந்திய ெநற்றியிைன

ைடய, கு மகள் - இைளய

மகேள;
6 - 10. மாதராய் - ெபண்ேண, விைளயாட்
ஆயத்தா டன்,
மண ல் உதிர்த்

ஆயெமா

ன்ைன ெவண்மணல் உதிர்த்த

ண் தா

- நீ கூ

விைளயா ம் நின்

- ன்ைனமரம் ெவள்ளிய

ண்ணிய ெபா யிைன, ெபான்னின் ெநாண்

- ெபான்னாகக்

ெகாண்
கந் , மைன றந் த தியாயின் - இல்லறம் நடாத் வாயாயின், இ
மைனக்கிழைம எம்ெமா எைனய உம் ணாின் - இந்த இல்லறக்கிழைம சிறிேத
எம் டன் ெபா ந் வதாயின், தீ ம் உண்ேடா - வரக்கடவெதா
என - என்

ம்

தீங்கும் உண்ேடா,

கூறி;

11 - 13. க ம் பாி நல்மான் ெகா ஞ்சி ெந ந் ேதர் - க ய ெசலவிைன ைடய நல்ல
குதிைர

ண்ட ெகா ஞ்சியிைன ைடய உயர்ந்த ேதாிைன, ைகவல் பாகன் ைப என

இயக்க - ெச

த் ந் திறைம மிக்க பாகன் ெமல்ெலனச் ெச

ஆக - நாம் அவைன அ

த்த, யாம் தன் கு கினம்

கினமாக;

13 - 16. ெபாிய எவ்வம் யாம் இவண் உற யாம் இங்ேக ெபாிய வ த்தத்ைத அைடய,
ஏந் எழில் அாி ேவய் உண் கண் - அவள் அழகு மிக்க ெசவ்வாி பரந்த ைம ண்ட
கண்களில், பனி வரல் ஒ க்கி - உவைகக் கண்ணீர் வ தைல மைறத் , தைல சிறிய
இைறஞ்சினள் தன் தைலயிைனச் சிறிய அளவில் கவிழ்த்தனள்.
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(

) கு மகள்! மாதராய்! நீ மைன றந்த தியாயின் , இம் மைனக்கிழைம

எம்ெமா

ணாில் தீ

ண்ேடா என, ெநஞ்ேச யாம்தற்க கினமாக, யாம் ெபாிய

எவ்வம் உற, அவள், கண்பனிவரல் ஒ ங்கி, தைல சிறிய இைறஞ்சினள்.
(வி - ைர.) கண்ேபால் மா மலர் என்ப , 1'ெபா ேள
ெமாழியி

வமம் ெசய்தனர்

ம்’ என்பதனால் அைம ம். ஐய: ெபயெரச்சக் குறிப் ; விைனெயச்சக்

குறிப்பாக்கி, ெமன்ைமயவாக அ ம்பிய என் ைரத்த
எ வாயாகக் ெகாண் கு மகள் இைறஞ்சினள் என

மாம். கு மகள் என்பதைன,
த்த மாம். ெநாண் -

கந் என்பதன் ம உ. மைன றந்த தலாவ , மைனயில் வாழ்வாைரப்
ேப த ம் அறஞ்ெசய்த மாம். இம் மைனக்கிழைம எம்ெமா
ணாின் என்ப
என் டன் கூ மைனயறம் ாிதியாயின் என் ங் க த்திற் .

நீ

---- ---1. ெதால்.உவம. 6
---- ---- ---- ---ேதாிற் ட் ய குதிைர மிக விைரந்

ெசல்வதாக ம், அம்மகளிர் அஞ்சி யகலா

தன் குறிப்பறிந் ெமல்ெலனச் ெச த்தின ைமயின், ைகவல் பாகன் என்றான்.
தைலவன் அ கிய வழ தனக்கு உண்டாகிய ேவட்ைகைய அதனால் எ ம் கண்ணீர்
லப்ப த்திற்றாக ன், தைலவி நாணினால் அதைன மைறத த் தைல சிறி
இைறஞ்சினாள் என்க. அவள் அங்ஙனம் நாணி நின்ற நிைலயான அவள்
ேவட்ைகையப் லப்ப த்தி அவைளப் பிாிந் ெசல் ம் தன் உள்ளத்தில் ெபாிய
ன்பத்ைத விைளத்த ன் ெபாிய எவ்வம் யாம் இவண் உறேவ என்றான்.
(ேம - ள்.) 1'மைறந்தவற் காண்டல்’ என்
என்

ந்

ைறக்கு இதைனக்காட் , இ

ஞ் சூத்திரத் க் ‘ைகப்பட் க் கலங்கி
தைலவன் கூறிய

என்றனர், நச்.

----1. ெதால். கள. 20.
---- ---- - - ----231. பாைல
[தைலமகன் பிாிவின்கண் ேவ பட்ட தைலமகட்குத் ேதாழி ெசால் ய .]
ெச ேவார் ெசம்மல் வாட்ட ஞ் ேசர்ந்ேதார்க்கு
உ மிடத் உய்க்கும் உதவி ஆண்ைம ம்
இல்
ந் தைமேவார்க் கில்ெலன் ெறண்ணி

ம்’
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நல் ைச வ த்த நா

ைட மனத்தர்

ெகா விற் கானவர் கைணயிடத் ெதாைலந்ேதார்
ப களத் யர்த்த மயிர்த்தைலப் ப க்ைக
கள்ளியம் பறந்தைலக் களர்ெதா ங் குழீஇ
உள் நர்ப் பனிக்கும் ஊக்க ங் கடத்திைட
ெவஞ்சுரம் இறந்தனர் ஆயி ம் ெநஞ்சு க

5

வ வர் வாழி ேதாழி ெபா வர்
ெசல்சமங் கடந்த ெசல்லா நல் ைச
விசும்பிவர் ெவண்குைடப் பசும் ண் பாண் யன்
பா ெப சிறப்பிற் கூடல் அன்னநின்
ஆ வண் டரற் ம் உச்சித்

10

ேதாடார் கூந்தன் மாீஇ ேயாேர.

15

---- - - - ம ைர ஈழத் ப்

தன் ேதவனார்.

(ெசா - ள்.) 10. ேதாழி - , வாழி - ,
1 - 4. ெச ேவார் ெசம்மல் வாட்ட ம் - தம் பைகவர் ெச க்கிைன ஒழித்த ம்,
ேசர்ந்ேதார்க்கு உ மிடத் உய்க்கும் உதவி ஆண்ைம ம் - தம்ைமச் ேசர்ந்ேதார்க்கு
ஓர் ஊ எய் மிடத் உதவி ெசய்தலாய ஆண்ைம ம், இல்இ ந் அைமேவார்க்கு
இல் என் எண்ணி - இல் ன்கண்ேண வாளாவி ந் ம யால் அைமந்தி ப்ேபார்க்கு
இல்ைல என்

எண்ணி, நல்இைச வ த்த நாண் உைட மனத்தர் - நல்ல கைழக்

க திய நாண் உைடய மனத்தராய நம் தைலவர்;
5 - 9. ெகா

வில் கானவர் கைண இடத் ெதாைலந்ேதார் - ெகா ய வில்ைல ைடய

ேவடர் தம அம்பிைன வி தலாற்பட்ேடார், ப களத் உயர்த்த மயிர்த்தைலப்
ப க்ைக - வி ந் கிடக்கும் களத்தில் உயர்த்தியமயிாிைன ைடய தைலகைள ைடய
கற்குவியல்கள், கள்ளி பறந்தைல களர் ெதா ம் குழீஇ - கள்ளியிைன ைடய
பாழிடமாகிய களர்நிலந் ேதா ம் திரண் , உள் நர் பனிக்கும் ஊக்கு அ ம்
கடத்திைட - நிைனப்ேபாைர ம் ந ங்கச் ெசய்த ன் யா ம் ெசல்லத் ணியாத
காட் ைடேய உள்ள, ெவம் சுரம் இறந்தனராயி
ஆயி

ம் - ெகா ய சுரத்ைதக் கடந்தனர்

ம்;

10 - 15. ெபா வர் ெசல் சமம் கடந்த ெசல்லா நல்இைச - பைகவர

எதிர்ந்த

ேபாாிைன ஒழித்த ெகடாத நல்ல கழிைன ம், விசும் இவர் ெவண்குைட வானிடத்ேத ஓங்கிய ெவண்குைடயிைன ம் உைடய, பசும் ண் பாண் யன் பசும் ட் பாண் யன் என்பான , பா ெபசு

சிறப்பின் கூடல் அன்ன நின் -
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ெப ைம யைமந்த சிறப்பிைன ைடய ம ைரைய ெயாத்த நின , ஆ
அரற் ம் உச்சி - அைச ம் வண்
மாீஇ யார் -

ஒ

க்கும் உச்சியிைன ைடய, ேதா

விதழ் ெபா ந்திய கூந்தற்கண்ேண ெபா ந்தித்

9 - 10. ெநஞ்சு உ க வ வர் - அதைன நிைனந்
விைரந்
(

வண்
ஆர் கூந்தல்

யின்ேறார் ஆய அவர்;

தம் ெநஞ்சம் உ குதலால்

வ வர்; ஆக ன் வ ந்தாேதெகாள்.
) ேதாழி! வாழி! நல் ைச வ த்த நா

ைட மனத்தர், ெவஞ்சுரம்

இறந்தனராயி ம், நின் கூந்தல் மாீஇேயார் ஆய அவர் ெநஞ்சு க, வ வர். ஆக ன்
வ ந்தாேத ெகாள்.
(வி - ைர.) பைகவைர அழித்தற்கும் நட்டாைர ஆக்கற்கும் ெபா ள்
இன்றியைமயாததாக ன், ெபா ளீட் ம்

யற்சியின்றி இல் ல் இ ப்ேபார்க்கு

அைவ இல்ைல என்றார். ெபா ள் பைகவைர அழித்தற்குக் க வியாகுெமன் பைத,
1'ெசய்க ெபா ைளச் ெச நர் ெச க்க க்கும், எஃகதனிற் கூாிய தில்’ என்பதனால்
அறிக. அ

நட்டாைர ஆக்குதற்கு உாியெதன்ப , ஆசிாியர் நக்கீரனார் பா ய

2‘ேகள்ேக

ன்ற ங் கிைளஞ ரார ம்’ என்

ம் பாட் னாற் ெபறப்ப ம்.

---------1. குறள். 76. 9. 2. அகம். 93.
----------1அாிதாய அறெனய்தி அ ளிேயார்க் களித்த

ம், ெபாிதாய பைகெவன்

ேபணாைரத் ெத த ம், ....த ெமனப்...ெபா ள்வயிற் ெசன்ற நங்காதலர்’ என்ப ங்
காண்க. ெசம்மல் - தைலைம: ஈண் ச் ெச க்கின்ேமற் . உதவி உய்க்கும் ஆண்ைம
என்க. உவக்கம் என்ப பாடமாயின், ேசர்ந்ேதார் உவத்தற்கு ஏ வாய உதவிைய
ஆ ந்தன்ைம என் ெபா ள் ெகாள்க. நாண் - பழிக்கு அஞ்சுரம் குணம்.
ெதாைலந்ேதார் தைலகைள ைடைமயின் நிைனப்ேபாைர ந ங்கச் ெசய் ம் கடம்
என்க. நம் ெநஞ்சு ெநகி மா

வ வர் என் ைரத்த

மாம். கடந்த பாண் யன் என்க;

ெபயெரச்சத்திைனக் காரணப் ெபா ட்டாகக் ெகாண் , கடந்த நல்
அரற் ம் ச்சி எனப் பிாித்த மாம்.
---- ---- ---- ---1. க . 11: 1 - 4.
- - -----

ைச என்ற

மாம்.
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232. குறிஞ்சி
[ேதாழி, தைலமகன் சிைறப் றத்தானாகத் தைலமகட்குச் ெசால்
ெசால் ய .]

வாளாய்ச்

காணினி வாழி ேதாழி பானாள்
மைழ ழங்கு அரவங் ேகட்ட கைழதின்
மாஅல் யாைன
ெசத் ெவழீஇ
இ ங்கல் விடரகஞ் சிலம்பப் ெபய ம்
ெப ங்கல் நாடன் ேகண்ைம இனிேய
குன்ற ேவ ச் சி கு யாங்கண்
மன்ற ேவங்ைக மணநாள் த்த
மணிேயர் அ ம்பின் ெபான் தாஅய்
வியலைற வாிக்கும் ன்றில் குறவர்

5

மைன திர் மகளிெரா குரைவ ங்கும்
ஆர்க விழ க்களங் க ப்ப நா ம்
விர ப் ம் ப ெயா விைரஇ அன்ைன
க
ைட வியனகர்க் காவல் கண்ணி
ெகன ேவலன் த உம்

10

ப வ மாகப் பயந்தன்றால் நமக்ேக.

15

---- - ெகா மங்கலத்

வா ளி நற்ேசந்தனார்.

(ெசா - ள்.) 1. ேதாழி - , வாழி - , இனி காண் - இப்ெபா

யான் கூ வதைன

உணர்வாயாக;
1 - 5. பால் நாள் - ந

இரவில், மைழ

ழங்கு அரவம் ேகட்ட - ேமகம்

இ ெயா யிைனக் ேகட்ட, கைழதின் மாஅல் யாைன யாைனயான ,
அஞ்சி, இ
எதிெரா

ெசத்

5 - 11. இனி - இக்காலத் , குன்றேவ
ேவ யிைன ைடய சீ
ெபான்

யின் ஒ

கல் விடர் அகம் சிலம்ப ெபய ம் - ெபாிய மைலயின்

மைல ெபா ந்திய நாட் ைன ைடய தைலவன

கண்

ங்கிைலத் தின்

ெவாீஇ - அவ்ெவா யிைனப்

ெசய்யக் கதறிப் ெபயர்ந்ேதா ம், ெப

சி

கு

ம் ெபாிய

எனக் க தி

ைழஞ்சிடம்

கல் நாடன் ேகண்ைம - ெபாிய
நட் ;
ஆங்கண் - குன்றங்களாய

ாிடத்ேத, மன்ற ேவங்ைகமணம் நாள்

ள்ள ேவங்ைக மரங்கள் மணநாளாகிய காலத்ேத

த்த – மன்றத்தின்

த்த, மணி ஏர் அ ம்பின்

தாஅய் - மணிைய ெயாத்த அ ம் மலர்ந்த ெபான்ேபான்ற

வியல் அைற வாிக்கும்

ழங்கும்

ன்றில் - அகன்ற பாைறகைள அழகு த் ம்

க்கள் பரந் ,
ற்றத்திேல,
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குறவர் - குறவர்கள், மைன - மைனக்கண்
- ஆ தல் வல்ல மகளிெரா

ள்ள,

குரைவ ஆ ம், ஆர்க

திர் மகளிெரா

குரைவ

ங்கும்

விழ க் களம் க ப்ப -

ஆரவாரமிக்க விழாக்களத்ைத ெயாப்ப;
11 - 15. அன்ைன - , நா
பலவைகப்

ம் - நாெடா ம், விர

க்களாய ப ெயா

ெபா ந்தி, க

ப ெயா

விைரஇ - விரவிய

உைட வியன் நகர் காவல்கண் -

காவல் ெபா ந்திய அகன்ற மைலயின் கண் காத்தைலக் க தி,

கு என - நம

ேவ பா
கனால் உண்டாய ெதன் , ேவலன் த உம் - ேவலைன அைழக்கும்,
ப வம் ஆக நமக்கு பயந்தன் - காலமாக நமக்கு விைளந்த .
(

) ேதாழி! வாழி! காண்; நாடன் ேகண்ைம, இனி அன்ைன

காவல் கண்ணி, ப ெயா
பயந்தன் .

ெகன (எண்ணி)

விைரஇ, ேவலைனத் த உம் ப வமாக நமக்குப்

சி கு யாங்கண் ேவங்ைகயின் ெபான் தாஅய் அைறவாிக்கும் ன்றி ல் குறவர்
மகளிெரா குரைவ ங்கும் களங்க ப்பப் ம் ப ெயா விைரஇ என்க.
(வி - ைர.) மணி -

த் ,

த் க்களில் ெபான்ைம ெசம்ைம

ைடய ம்

உளெவன்ப , 1'சந்திர கு ேவ அங்கா ரகெனன, வந்த நீர்ைமய வட்டத் ெதாகுதி ம்’
என்பதனாற் ெபற்றாம். அ ம் டன்
தாஅய் என்ற மாம். காவல் கண்ணி
என்பதற்கு, நம்ைம இற்ெசறித்தைலக் க தி என் ம், நமக்குத் தீங்குண்டாகாமல்
கன் காத்தைலக் க தி ெயன் ம், இ வைகயாகக் ேகாட

ம் ெபா ந் ம். விழ க்

களம் க ப்ப என் ம் உவைமயால், ேவலன் ெவறியா மிடத்திற்கு மலர்
சிதறிக்கிடத்த டன் குரைவ ஆ தல் ேகாட மாம்.
---- --1. சிலப். ஊர்காண். 195 - 196.
------ 233. பாைல
[பிாிவின்கண் ேவ பட்ட தைலமகட்குத் ேதாழி ெசால் ய .]
அலமரல் மைழக்கண் மல்குபனி வாரநின்
அலர் ைல நைனய அழாஅல் ேதாழி
எாிகவர் உண்ட காி றப் ெப நிலம்
பீ ெக ம ங்கின் ஓ மைழ றந்ெதன
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ஊனில் யாைன உயங்கும் ேவனில்
மறப்பைடக் குதிைர மாறா ைமந்தின்
றக்கம் எய்திய ெதாய்யா நல் ைச
தியர்ப் ேபணிய உதியஞ் ேசரல்
ெப ஞ்ேசா ெகா த்த ஞான்ைற இ ம்பல்

5

கூளிச் சுற்றம் குழீஇ ந் தாங்குக்
குறிய ம் ெந ய ங் குன் தைல மணந்த
சுரனிறந் தகன்றன ராயி ம் மிகநனி
மடங்கா உள்ளெமா மதிமயக் குறாஅப்
ெபா ள்வயின் நீடேலா இலர்நின்

10

இ ைளங் கூந்தல் இன் யின் மறந்ேத.
---- ---- மா
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லனார்.

(ெசா - ள்.) 1 - 2. ேதாழி - , அலமரல் மைழ கண் மல்கு பனி வார - கலங்குகின்ற
குளிர்ந்த கண்ணினின் ம் நிைறந்த நீர் ஒ க ன், நின் அலர் ைல நைனய அழாஅல்
- நின் பரந்த

ைல நைனய அழாேத;

3 - 5. எாி கவர் உண்ட - ெந ப் ச் சூழ்ந்

எாித்திட்ட, காி றம் ெப

காிந்த இடங்கைள ைடய ெபாிய நிலத்ைத, பீ ெக
- வளம் ெபா ந்தியேவ

இடங்கட்கு ஓ ம் மைழ

ம ங்கின் ஓ

நிலம் -

மைழ

றந்ெதன

றந்திட்டதாக, ஊன் இல் யாைன

உயங்கும் ேவனில் - தைச ெயாழிந்த யாைன வ ந் ம் ேவனிற்கண்;
6 - 10. மறப் பைடக் குதிைர மாறா ைமந்தின் பைடக

டன் றக்கிடாத வ ைய ைடய,

ரம் ெபா ந்திய குதிைரப்

றக்கம் எய்திய ெதாய்யா நல் இைச -

றக்கத்திைன யைடந்த ெகடாத நல்ல கழிைன ைடய, தியர் ேபணிய உதியன்
ேசரல் - ன்ேனார்கட்குத் ெதன் லக் கடன் ஆற்றிய உதியன் ேசரலாதன் எ ம்
மன்னன், ெப ேசா

ெகா த்த ஞான்ைற - அவர்கட்குப் ப யாகப் ெப ஞ்ேசா

பைடத்திட்ட காலத்ேத, இ பல் கூளிச் சுற்றம் குழீஇ இ ந்தாங்கு - காிய பலவாய
ேபய்ச்சுற்றங்கள் அதைன உண்பதற்குக் கூ யி ந்தாற் ேபால;
11 - 14. குறிய ம் ெந ய ம் குன்
குன் கள் இடந்ெதா
உள்ளெமா

தைல மணந்த - குறியன ம் ெந யன மாய

ள்ள, சுரன் இறந்

- சுரத்திைனக் கடந் , மிக நனி மடங்கர்

- மிகப் ெபாி ம் அடங்காத உள்ள ைடயராய், மதிமயக்குறாஅ -

அறி மயங்குத

ற் , ெபா ள்வயின் அகன்றனர் ஆயி

க திச் ெசன்றாராயி

ம்;

ம் - ெபா ள் ஈட் தைலக்
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14 - 15. நின் இ ள் ஐங் கூந்தல் இன்
கூந்த ற் ெப ம் இனிய
விைரந் வ வர்.
(

யில் மறந்

- நின

காிய ஐம் பகுப்பாய

யிைல மறந் , நீடல் இலர் - தாழ்த்தி த்தல் இலராவர்;

) ேதாழி அழாஅல், ேவனிற்கண் குறிய ம் ெந ய ம் குன்

சுரன் இறந் ெபா ள்வயின் அகன்ற னராயி
நீடேலா இலர்.

தைல மணந்த

ம் நின் கூந்தல் இன் யில் மறந் ,

(வி - ைர.) ெப நிலத்தின்கண் யாைன உயங்கும் ேவனில் என ம்,
குதிைரப்பைடயிைன ம் ைமந்திைன
ைடய உதியஞ் ேசரல் என ம் கூட் க.
இனிக் குதிைரப் பைடயிைன ம் ைமந்திைன ம் உைடய தியர் என் ைரத்த மாம்.
உதியன் ேசரல் றக்கெமய்திய தன் ன்ேனார்க்குப் பிண்டம் ஈதலாகிய கடன்
ஆற்றியேபா , ெப ஞ்ேசா அளித்தனன் என்க. இனி, ெப ஞ்ேசா ெகா த்த
ஞான் என்பதைனப் பாரதப்ேபாாில் இ திறப் பைடக்கும் ேசாறளித்த ஞான்
என் ைரப்பா

ளர். உதியஞ் ேசரலாதன் என்பான் பாரதப் ேபாாில் ேசாறளித்தைம,

‘அலங்குைளப் ரவி ஐவெரா
ெப ஞ்ேசாற்

சிைன இ....ைரம் பதின்ம ம் ெபா

மிகுப ம் வைரயா

ெற ந்த, ேபாாிற் ெப ஞ்ேசா

களத்ெதாழியப்,

ெகா த்ேதாய்’ 2'ஓைரவ ாீைரம் பதின்மர் உடன்

ேபாற்றா

தானளித்த, ேசரன்’ என்பவற்றாற்

ெபறப்ப மாயி ம், ஈண் ம் பாரதப்ேபாைரச் சுட் ம் குறிப் யா மின்ைமயின்,
இவ் தியன் ேசரன் அவனின் ேவறாயினான் எனக் ெகாள்ளல் ேவண் ம். ெதாய்யா ெகடாத. கூளிச் சுற்றம் - அறிய ம் ெபாிய மாகிய ேபய்களின் சுற்றம்.
---- ---- ---- - 1. றம். 2.

2. சிலப் - வாழ்த் , ஊசல்வாி, 6 - 8.

---- ---- ----234.

ல்ைல

[தைலமமகன் ேதர்ப்பாகற்குச் ெசால் ய .]
கார்பயம் ெபாழிந்த நீர்திகழ் காைல
ண்ணயிர் பரந்த தண்ணயம் ம ங்கில்
நிைரபைற அன்னத் அன்ன விைரபாிப்
ல்உைளக் க மா ெமல் திற் 1ெகாளீஇய
வள்ெபா ங் கைமயப் பற்றி 2 ள்கிய
பல்கதி ராழி ெமல்வழி ய ப்பக்
காெலன ம ள ஏறி
யற்

5
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3கண்ேணாக்கு ஒழிக்கும் பண்ணைம ெந ந்ேதர்
வல்விைரந் ர்மதி நல்வலம் ெப ந
4ததர்தைழ ைனஇய ெதறிநைட மடப்பிைண
ஏ
ணர் உவைகய ஊறில உகள
அஞ்சிைற வண் ன் ெமன்பைறத் ெதா தி
ல்ைல ந மலர்த் தா நயந் த
எல்ைல ேபாகிய ல்ெலன் மாைலப்

10

றவைடந் தி ந்த உைறவின் நல் ர்க்
கழிபட ழந்த பனிவா ண்கண்
நன்னிறம் பரந்த பசைலயள்
மின்ேனர் ஓதிப் பின் ப்பிணி விடேவ.
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-----5 ேபயனார்
---- - - ----(பாடம்) 1. ெகாளீஇ.

2.

ழ்கிய.

3. கண்ேணாக்கு ஒளிக்கும்.

4. தகர் நைன.

5. கழார்க்கீரன் எயிற்றியார்.
---- - - ----(ெசா - ள்.) 9. நல்வலம் ெப ந - ேதர் ெச

த் த ல் நல்ல ெவற்றி ைடய பாக!

1 - 8. கார் பயம் ெபாழிந்த நீர் திகழ் காைல - ேமகம் நீைர ெபாழிந்ததாலாய
ெவள்ளம் விளங்கும் காலத்ேத ண் அயிர் பரந்தண் அயம் ம ங்கின் - ண்ணிய
மணல் பரவிய குளிர்ந்த நீர்நிைலயிடத்ேத, நிைர பைற அன்னத்

அன்ன -

வாிைசயாகப் பறத்தத ைடய அன்னப் பறைவைய ஒத்த, விைர பாி ல் உைள க மா
விைரந்த ெசலவிைன ைடய ல் ய பிடாிமயிாிைன ைடய ெச க்கு வாய்ந்த
குதிைரகைள, ெமல் தின் ெகாளீஇய வள் ஒ ங்கு அைமயப் பற்றி - ெமன்ைம றப்
ட் ய க வாள வாாிைன ஒ ெபற்றியைமயாப் பற்றி, ள்கிய பல்கதிர் ஆழி
ெமல்வழி அ ப்ப - நிலத்ேத பதிந்த பல ஆரங்கைள ைடய உ ைள ெமன்னில
வழிைய அ த்ேதக, கால் என ம ள - ேவகத்தாற் காற்ெறன வியக்க, ஏறி ஏறியமர்ந் ,
ல் இயல் கண் ேநாக்கு ஒழிக்கும் பண் அைம ெந ந்ேதர் - ல்
ெநறிப்ப இயன்ற ம் ேவகத்தாற் கண்ணின்பார்ைவயிைனத் தவிர்ப்ப ம் பண்
அைமந்த மாய ெந ய ேதாிைன;
10 - 15. ததர் தைழ

ைனஇய ெதறிநைட மடப்பிைண - ெந ங்கிய தைழயிைன

மிகத்தின் ெவ த்த ள்ளிச்ெசல் ம் நைடயிைன ைடய இைளய ெபண்மான், ஏ
ணர் உவைகய ஊ இல உகள - ஆண்மா டன் கூ ய மகிழ்ச்சிைய ைடயவாய்
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இைட றின்றித்

ள்ளித்திாிய, அம் சிைற வண் ன் ெமன்பைறத் ெதா தி - அழகிய

சிைறயிைன ைடய வண் ன் ெமல் ய பறத்தைல ைடய கூட்டம்,
தா

நயந்

ஊத - நறிய

ல்ைல மலாில் உள்ள

எல்ைல ேபாகிய ல் என் மாைல - பகற்ெபா
ற அைடந்தி ந்த உைற இன் நல் ஊர் -

ல்ைல ந

மலர்

ம்ெபா யிைன வி ம்பி ஊத,

கழந்த ெபா வற்ற மாைலக்காலத்ேத,
ல்ைலநிலத்ைதச் சார்ந்தி ந்த

உைறதற்கு இனிதாகிய நல்ல ஊாின் கண்ேண;
16 - 18. கழி படர் உழந்த பனிவார் உண்கண் - மிக்க ன்பத்தில் வ ந்திய நீர்வா ம்
ைம ண்ட கண்கைள ம். நல் நிறம் பரந்த ைலயள் - நல்ல ேமனியின்கண் பரவிய
பசைலைய ம் உைடய நம் தைலவி, மின் ேநர் ஓதி - தன
கூந்த ன், பின்
9. வல் விைரந்

மின்னைலெயாத்த

ப் பணி விடேவ - பின்னலாய பிணிப் நீங்க;
ஊர்மதி - மிக விைரந்

ெச

த் வாயாக.

(
) நல்வலம் ெப ந! நல் ர்க்கண் மாைலயில் கழிபடர் தந்த பசைலயள்
ஓதியின் பின் ம் பிணி விட ெந ந்ேதர் வல்லைரந் ஊர்மதி.
(வி - ைர.) கார்பயம் ெபாழிந்த என்றதனால், தைலவன் குறித்த நீர்ப்ப வம்
வந்தைம ெபற்றாம். ண்மணல் பரந்த நீர்நிைலகளின் அகத்ேத தாழவிைரந் பறக்கும்
அன்னம், அங்ஙனம் பறப்ப ேபால் விைரந்

தாவிச் ெசல்

ம் குதிைரக்குத் ெதாழில்

பற்றி உவமமாகும். ெதால்காப்பியனார், 1'விைனவயிற் பிாிந்ேதான் மீண் வ
காைல, இைடச்சுர ம ங்கிற் றவிர்த
ளியற் க

மா

ல்ைல, உள்ளம் ேபால உற் ழி

ைடைமயான’ எனக் கூ த

பற்றிப் பண் வைம விரவிவந்த ெதன

ங் காண்க.

த ம்,

ய ெவண்ணிற

ைடைம

மாம். குதிைரக்கு ெவண்ணிறம் சிறந்ததாதல்,

2'பால் ைர ரவி நால்குடன் ட் ’ என்பதனால் அறிக. வள் - வார். மைழயால் நிலம்
ெநகிழ்ந்தி த்த ன் ெமல்வழி எனப்பட்ட . கட் லன் க வலாகாத
விைர ைடைமயின், காெலன ம ள என ம், கண்ேணாக் ெகாழிக்கும் என ம்
கூறினார். தன் பிாிவால் பசைல பரந்த ேமனியளாய் ஒப்பைன ெசய்யா
பிணிப் ற்றி க்கும் கூந்தைல ைடயளாய்ப் பட ழக்கும் தைலவியின் ன்பத்ைதப்
ேபாக்குதற்கு மிக விைரந்

ேசறல் ேவண் ெமன் பான், ‘காெலன ம ள வல்விைரந்த

ஊர்மதி’ என்றான். பாகன் அங்ஙனம் ெச

த் ம் ஆற்றல் உைடயன் என்ப

‘நல்வலம் ெப ந’ என, விளித்தான். கார்ப்ப வம் வந் ற்றைமயால்
நிலத் ள்ள மானினங்க

ம் வண் க

ம் நறிய உணவிைன ண் ம்,

லப்பட,

ல்ைல
ைண டன்

கூ
ம் மகிழ்ந்தி க்க, அந்நிலத்தின் கண்ணதாகிய உைறதற்கினிய ஊாி
க்கும்
தைலவி அவற்ைறக் கா ந்ெதா ம் ஆற்றாைம மீ ர்ந் பட ழப்பள் என்ப
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ேதான்ற, மடப்பிைண உவைகய உகள, வண் ன் ெதாகுதி தா

நயந்

த,

கழிபட ழந்த பசைலயள் என்றான் என்க. பின் ப் பிணி விட என்ற , தன்
வ ைகயால் மகிழ்ச்சி ற் க் கூந்தைல ஒப்பைன ெசய் ெகாள்ள என்றப .
---- ---- ----1. ெதால். கற். 59. 2. ெபா ந. 165.
---- ---- ---- ---235. பாைல
[தைலமகன் பிாிவின்கண் ேவ பட்ட தைலமகள் ஆற்றாைமமீ
ெசால் ய .]
அம்ம வாழி ேதாழி ெபா ள் ாிந்
உள்ளார் ெகால்ேலா காதல ள்ளி ஞ்
சிறந்த ெசய்தியின் மறந்தனர் ெகால்ேலா
பயனிலங் குைழய சிப் ெபயல் னிந்
விண்
ன்னிய ெகாண்டல் மாமைழ
மங்குல் அற்கெமா ெபாங்கு
ளிப்ப
வாைடெயா நிவந்த ஆயிதழ்த் ேதான்றி
சுடர்ெகாள் அக ல் சு ங்குபிணி யவிழச்
சுாி கிழ் சுண்ைடப் ெபாதியவிழ் வான்

5

விசும்பணி மீனிற் பசும் த் லணியக்

10

1கள்வன் மண்ணைளச் ெசறிய அகல்வயற்
கிைளவிாி க ம்பின் கைணக்கால் வான்
மாாியங் கு கின் ஈாிய குரங்க
நனிக ஞ் சிவப்ெபா நாமந் ேதாற்றிப்
பனிக

ெகாண்ட பண்பில் வாைட

15

ம ளின் மாைலெயா 2ட ளின்றி ந ய
த ைற ெகாண்ட அயலறி பசைலெயா
ெதான்னலஞ் சிைதயச் சாஅய்
என்னள்ெகால் அளியள் என்னா ேதாேர.
---- - கழார்க் கீரெனயிற்றியார்.
---- ---- ----(பாடம்) 1. களவன்.

2. ட ளின் .

---- - - ----(ெசா - ள்.) க. ேதாழி - , வாழி - , அம்ம - ேகட்பாயாக ;

ரத் ேதாழிக்குச்
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4 - 16. பயன் நிலம் குைழய
னிந்

சி - பயன் த ம் நிலங்கள் ெநகிழப் ெபய் , ெபயல்

- பின் ெபய்தைல ெவ த் , வண்

ன்னிய ெகாண்டல் மா மைழ -

மைலையச் ேசர்ந்த ெகாண்ட லாகிய காியேமகம், மங்குல் அற்கெமா

ெபாங்கு

ளிப்ப - மீண் ம் இரவில் தங்குத ற் ப் ெபாங்கித் ளிக்க, வாைடெயா நிவந்த
ஆய் இதழ் ேதான்றி - வாைடக்காற்றால் உயர்ந்த அழகிய இதழிைன ைடய
ெசங்காந்தள், சுடர் ெகாள் அக ல் சு ங்கு பிணி அவிழ - சுடாிைனக் ெகாண்ட
அகல்ேபாலச் சு ங்கிய அ ம் விாிய, சுாி கிழ்

சுண்ைட ெபாதி அவிழ் வான்

-

சுாிந்த அ ம்பிைன ைடய சுண்ைடயின் கட்ட விழ்ந்த ெபாிய , விசும் அணி
மீனில் பசும் தல் அணிய - வாைன அழகு த் ம் மீன்கைளப்ேபாலப் பசிய தர்கைள
அழகு த்த, கள்வன் மண் அைள ெசறிய - நண் தன மண் வைள ட் ெசறிந்திட,
அகல் வயல் கிைளவிாி க ம்பின் கைணக்கால் வான் - அகன்ற வய ல் கிைளத்
விாிந்த க ம்பின

திரண்ட காம்பிைன ைடய ெபாிய

, மாாி அம் கு கின் ஈாிய

குரங்க - மைழயில் நைனந்த நாைரையப்ேபால ஈரம் ெகாண்டனவாய் வைளந்தி க்க,
நனி க ம் சிவப்ெபா நாமம் ேதாற்றி - மிக்க க ய சினத்தினால் அச்சத்ைத
உண்டாக்கி, பனி க

ெகாண்ட பண்பில் வாைட - பனி தங்கிய நற்பண்பில்லாத

வாைடக் காற்றான , ம ளின் மாைலெயா
ைடய மாைலப் ெபா
17 - 19.

டன் கூ

அ ளின்றி ந ய - மயங்குதைல

இரக்கமின்றி ந ந்திட;

தல் இைற ெகாண்ட அயல் அறி பசைலெயா

-

தற் கண்ேண தங்குதல்

ெகாண்ட அயேலாரால் அறியப்ப ம் பசைல டன், ெதால் நலம் சிைதயச் சாஅய் பைழய ேமனி நலம்ெகட ெம ந் , என்னள்ெகால் அளியள் என்னாேதார் - என்ன
நிைலயினளாயினேளா இரங்கத்தக்காள் என்
1 - 3. காதலர் - நம் தைலவர், ெபா ள் ாிந்

உசாவி யறியாராத ன் ;
உள்ளார் ெகால்ேலா - ெபா ள்

ேத தைலேய வி ம்பி நம்ைம நிைனந்திலேரா, உள்ளி ம் - நிைனந் ம், சிறந்த
ெசய்தியின் - ெசய் ம் விைனயின் மிகுதியால், மறந்தனர் ெகால்ேலா - உசா தைல
மறந் விட்டனேர ?
(

) ேதாழி! வாழி! பண்பில் வாைட மாைலெயா

ெகால் அளியள் என்னாேதார் ஆத

அ ளின்றி ந ய, என்னள்

ன், நம் காதலர் நம்ைம உள்ளார் ெகால்ேலா,

உள்ளி ம் சிறந்த ெசய்தியின் மறந்தனர் ெகால்ேலா?

56
மைழ ெபாங்கு

ளிப்ப, ேதான்றி பிணி அவிழ,

கள்வன் அைளச் ெசறிய, க ம்பின்
க ெகாண்ட வாைட என்க.

சுண்ைட வான்

ஈாிய குரங்கு சிவப்ெபா

(வி - ைர.) குைழய - தளிர்க்க என் மாம். ெபயல்

னிந்

தல் அழிய,

நாமம் ேதாற்றிப் பனி

என்றைமயா

ம்,

ெபாங்கு
ளிப்ப என்றைமயா ம், பனிக ெகாண்ட வாைட என்றைமயா ம்,
கூதிாின் பின்னர்த்தாகிய பனிப்ெபா
என்ப ேபாத ம். மங்குல் - விசும்
என் மாம். அற்கும் தங்குதல் : ெதாழிற் ெபயர். கூதிர்ப் ப வத்ேத ேமகம் ெபயைல
ெவ த்

வானி

ந்

ளிக்கும் இயல்பின

என்ப

1'ெபய

லந் ெத ந்த

ெபாங்கல் ெவண்மைழ, அக
விசும்பிற் வைல கற்ப’ என்பதனா ம்
அறியப்ப ம். குரங்குதல் - வைளதல். சிவப் - ெவகுல். நாம் என் ம் உாிச்ெசால் ஈ
திாிந்த . தைலவைனப் பிாிந் தைலவி வ ந் தைல ஏேனார்க்கு அறிவிப்ப
பசைலயாக ன், ‘அயலறி பசைல’ எனப்பட்ட .
---- ---- - - ----1. ெந நல். 19 - 20.
- - ----236. ம தம்
[ஆற்றாைம வாயிலாகப் க்க தைலமகன் நீக்கத் க்கண் க்க ேதாழிக்குத்
தைலமகள் ெசால் ய .]
மணிம ள் மலர ள்ளி அமன்ற
ணிநீர் இலஞ்சிக் ெகாண்ட ெப மீன்
அாிநிறக் ெகா ங்குைற 2ெவௗவினர் மாந்தி
ெவண்ெண லாிநர் ெபயர்நிைலப் பின்ைற
3இடனில ெநாித ெந ங்கதிர்ப் பல்சூட் ப்
பனிப சாய்ப் றம் பாிப்பக் கழனிக்
க ங்ேகாட் 4மாஅத் அலங்குசிைனப்
மயங்குமைழத் வைலயில் தாஅம் ஊரன்
காமம் ெப ைம யறிேயன் நன் ம்

5
ப்

உய்ந்தெனன் வாழி ேதாழி யல்கல்
அணிகிளர் சாந்தின் அம்பட் ைமப்பக்
ெகா ங்குைழ மகளிாின் ஒ ங்கிய இ க்ைக
அறியா ைமயின் அ ந்த ெநஞ்சின்
ஏற்றியல் எழினைடப் ெபா ந்த ெமாய்ம்பின்

10

ேதாட்
ஞ் சுாியல் மணந்த பித்ைத
ஆட்டன் அத்திையக் காணீ ேராெவன

15
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நாட் ன் நாட் ன் ஊாின் ஊாின்
கடல்ெகாண் டன்ெறனப் னெலாளித் தன்ெறனக்
க ழ்ந்த கண்ணள் காதலற் ெக த்த
ஆதி மந்தி ேபால
ஏதம் ெசால் ேப ெபாி

20
றேல.

---- - பரணர்.
---- ---(பாடம்) 2. ெவவ்விளர்.

3. இைடநிலம்.

4. மாஅத்தஅஞ்சிைன
---- ---- ---- ---(ெசா - ள்.) 1 - 9. ேதாழி - , வாழி - , ெவண் ெநல் அாிநர் - ெவள்ளிய ெநல்ைல
அ ப்ேபார், மணி ம ள் மலர - நீல மணியிைன ெயாத்த மலர்கைள ைடய,
அமன்ற - நீர்

ள்ளி நிைறந்த,

ணி நீர் இலஞ்சி ெகாண்ட - ெதளிந்த நீாிைன ைடய

ம விற் கவர்ந்த; ெப மீன் அாி நிறம் ெகா
ெபா ந்திய நிறத்திைன ைடய வளவிய

குைற - ெபாிய மீனின் வாிகள்
ண் ைன, ெவௗவினர் மாந்தி -

ெகௗவி ண் , ெபயர் நிைலப் பின்ைற - எ ந்த பின்னர்க் (ெகாண்
ேபாகட்ட, ) இடன் இல ெநாித

ள்ளி

ெந ம் கதிர் பல் சூட்

ெசறிந் ள நீண்ட கதிாிைன ைடய பல ெநற்கட்

ேபாய்ப்

- களத்ேத ெவற்றிடம் அறச்

கைள ைடய, பனிப

சாய்ப் றம்

பாிப்ப - பனிதங்கிய ேகாைரைய ைடய களெனலாம் சூழ, கழனி - வயற் றத்ேத ள்ள,
க ங்ேகாட்

மாஅத்

- காிய கவாிைன ைடய மாமரத்தின், அலங்கு சிைனப்

-

அைச ம் ெகாம் களி ள்ள திய க்கள், மயங்கும் மைழத் வைலயில் தாஅம் ஊரன்
- கலந் ெசாாி ம் மைழத் ளிேபால உதிர்ந் பரந் கிடக்கும் ஊரனாகிய நம்
தைலவன , காமம் ெப ைம அறிேயன் - காமம் ெப ைம இவற்றிைன அறியாேதன்;
10 - 13. அல்கல் - இரவில், அணிகிளர் சாந்தின் அம்பட்

இைமப்ப - அழகு

விளங்கும் சாந்தி டன் அழகிய பட்டாைட ஒளி ெசய, ெகா குைழ மகளிாின்
ஒ ங்கிய இ க்ைக - வைளந்த குைழயணிந்த மகளிைரப்ேபால நம் தைலவன்
நாணியி ந்த இ க்ைகயிைனக் கண் , அறியாைமயின் அழிந்த ெநஞ்சின் மடைமயால் உ கப்ெபற்ற ெநஞ்சிேனன் ஆயினைமயின்;
14 - 21. காதலற் ெக த்த - தன் கணவைன இழந்தைமயின், க

ழ்ந்த கண்ணள் -

அ த கண்ணினளாகிய, ஆதிமந்தி ேபால - ஆதிமந்திையப்ேபால, ஏற்

இயல் எழில்

நைட - ஏற்றின் தன்ைம ைடய எ ச்சி ெபா ந்திய நைடயிைன ம், ெபா ந்த
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ெமாய்ம்பின் - ெபா

ற்ற ேதாளிைன ம், ேதா

இ

சுாியல் மணந்த பித்ைத -

ெதாகுதி ெகாண்ட காிய சு ைளப் ெபா ந்திய தைலமயிாிைன
ைடய, ஆட்டன்
அத்திையக் காணீேரா என - ஆட்டன் அத்தியாய என் தைலவைனக் கண்டீரல்லீேரா
என் , நாட் ன் நாட் ன் ஊாின் ஊாின் - நாட ேதா ம் ஊர்ேதா ம் ெசன் , கடல்
ெகாண்டன் என னல்ஒளித்தன் என - என் தைலவைனக் கடல் ெகாண்ட
ேபா

ம் னல் ெகாண்ெடாளித்த

உறல் -

ன்பத்ைதச் ெசால்

ேபா

ெமனக் கூறி, ஏதம் ெசால் ப் ேப

ெபாி

ப் ெபாி ம் மயங்குத னின் ம்;

9 - 10. நன் ம் உய்ந்தெனன் - ெபாி ம் தப்பிேனன்,
(

) ேதாழி! வாழி! ஊரன் காமம் ெப ைம அறிேயன், அல்கல் மகளிாின்
ஒ ங்கிய அவன இ க்ைக கண் அழிந்த ெநஞ்சின் காதலற் ெக த்த ஆதிமந்தி
ேபால ஏதம் ெசால் ப் ேப றல் நன் ம் உய்ந்தனன்.
(வி - ைர.) பின்ைறக் ெகாண்

ேபாகட்ட என வ வித் ைரக்க. காமம் ெப ைம:

என் ம்ைம விகாரத்தாற் ெறாக்கன. சாந்திெனா பட் ைமப்ப என்றைமயால்,
பரத்ைதயிற் பிாிந் வந்தான் என்ப ெபற்றாம். நாணா ம் அச்சத்தா ம் ஒ ங்கிய
இ க்ைக என்க. இ க்ைக கண் என ஒ ெசால் வ விக்கப்பட்ட . ெநஞ்சின் ெநஞ்சிேனனாக ன் என விாித் ைரக்க. ஆதிமந்தி, தன் காதலனாகிய ஆட்டன்
அத்தி டன் நீரா யெபா

அத்திையக் காவிாி வவ்விச் ெசன்றைமயின், அவள்

அவைனப் பலவிடங்களி ம் ேத
ழந்த வரலா
ன்னர் 1'வா ற நிவந்த’ என் ம்
அகப்பாட்
ம் பரணராற் கூறப்பட்டைம அறிக. நாட் ன் நாட் ன் ஊாின் ஊாின்
என் ம் அ க்குகள் பன்ைம குறித்தன. ெகாண்டன் , ஒளித்தன் என் ம்
இடங்களில் ஐயப்ெபா ட்டாகிய இைடச்ெசால் விாித் ைரத் க்ெகாள்க.
(ேம - ள்.) 2'அணங்ேக விலங்ேக’ என்

ம் சூத்திரத்ேத,

லவி ெபா ளாக அச்சம்

வ தற்கு இப்பாட் ன் ‘அணிகிளர் சாந்தின் அம்பட் ைமப்பக், ெகா ங்குைழ
மகளிாின் ஒ ங்கிய இ க்ைக’ என்ற அ கைளக் காட் னர், ேபரா.
---- ---- ---1. அகம். 222. 2. ெதால். ெமய். 8.
---- ---- - 237. பாைல
[தைலமகன் பிாிவின்கண் ேவ பட்ட தைலமகைளத் ேதாழி வற் றீஇய .]

59
ன்காற் பாதிாி அாிநிறத் திரள்
ண்ெகா அதிரெலா
ணங்கறல் வாிப்ப
அரெவயிற் அன்ன அ ம்
திர் குரவின்
ேதனிமிர் ந ஞ்சிைனத் ெதன்றல் ேபாழக்
குயில்குரல் கற்ற ேவனி ந் யில் றந்
இன்னா கழி ங்கங்கு ெலன் நின்
நன்மா ேமனி அணிநலம் லம்ப
இைனதல் ஆன்றிசின் ஆயிைழ கைனதிறல்
ெசந்தீ அணங்கிய ெச நிணக் ெகா ங்குைற

5

ெமன்திைனப் 3 ன்கம் உதிர்த்த மண்ைடெயா
இ ங்கதிர் அலம ங் கழனிக் க ம்பின்
விைளகைழ பிழிந்த அந்தீஞ் ேசற்ெறா
பால்ெபய் ெசந்ெநற் பாசவல் பகுக்கும்
னல்ெபா
தவின் உறந்ைத ெயய்தி ம்

10

விைனெபா ளாகத் 4தவிர்விலர் கைடசிவந்
ஐய அமர்த்த உண்கணின்
ைவேயர் வாெலயி ஊறிய நீேர.

15

---- - - தாயங் கண்ணனார்.
---- - (பாடம்) 3. ன்கம் உயர்த்த

4. தவிரலர்.

---- ---- ---- - (ெசா - ள்.) 1 - 8. ஆயிைழ - அழகிய அணிகைள ைடய தைல விேய, ன் கால்
பாதிாி அாி நிற திரள்
- ல் ய காம்பிைன ைடய பாதிாியின் வாிகள் ெபா ந்திய
நிற ைடய திரண்ட மலர்,
ன யின் மலெரா ,
ெசய்ய, அர
அ ம் கள்

எயி

ண்ெகா

அதிரெலா

ணங்கு அறல் வாிப்ப -

அன்ன அ ம்

- ெமல் ய ெகா யாகிய
ண்ணிய மண டத்ேத ேகாலஞ்

திர் குரவின் - பாம்பின் பல் அைனய

திர்ந்த குராவின , ேதன் இமிர் ந

சிைன ெதன்றல் ேபாழ - வண் கள்

ஒ க்கம் நறிய கிைளயில் ெதன்றல் ஊட த் ச் ெசல்ல, குயில் குரல் கற்ற ேவனி

ம் -

குயில் கூ தைலப் பயின்ற ேவனிற்காலத் ம், கங்குல் - இராப்ெபா தான , யில்
றந் இன்னா கழி ம் என் - யி ன்றி வ ந் ம்ப இன்னாதாய்க் கழியா நிற்கும்
என்

கூறி, நின் நல் மா ேமனி அணி நலம் லம்ப - நின

நல்ல மாைம

நிறத்ைத ைடய ேமனியின் சிறந்த அழகு ஒழிய, இைனதல் ஆன்றிசின் - வ ந் தல்
ஒழவாயாக ;
8 - 14. கைன திறல் ெசந்தீ அணங்கிய ெச

நிண ெகா

ெசந்தீயில் சுட்ட வளம் ெபா ந்திய நிணத்தில் ெகா விய

குைற - ெசறிந்த வ ய
ண் கைள, ெமன் திைன
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ன்கம் உதிர்த்த மண்ைடெயா

- ெமல் ய திைனச்ேசாற்றிேல ெசாாிந்த கலத் டன்,

இ ங் கதிர் அலம ம் கழனி - ெபாிய ெநற்கதிர்கள் சுழல்கின்ற வய டத் , க ம்பின்
விைளகைழ பிழிந்த அழகிய இனிய சா

ற்றிய க ம்பின் தண் ைனப் பிழிந்த, அம் தீம் ேசற்ெறா
அட்டபாகுடன், பால் ெபய் - பா ைன ம் ெபய்

-

அைளந்த,

ெசந்ெநல் பாசவல் - ெசந்ெநல்லாலாகிய பசிய அவைல, பகுக்கும் - பாணர்
தலாயினார்க்குப் பகுத் க்ெகா க்கும்,

னல் ெபா

தவின் உறந்ைத எய்தி

நீர் ேமா கின்ற வாய்த் தைலகைள ைடய உைற ைரேய அைடவதாயி
15 - 17. கைட சிவந்

ஐய அமர்த்த உண்கண் நின் - கைட சிவப் ற்

ெபா ந்திய ைம ண்ட கண்கைள ைடய நின , ைவ ஏர் வால் எயி

ம் -

ம் ;
வியக்குமா

ஊறிய நீர் -

அழகு ெபா ந்திய கூாிய ெவள்ளிய எயிற்றின்கண் ஊறிய நீாிைன, விைன
ெபா ளாக - (நம் தைலவர்) ெபா ளீட் ம் விைன காரணமாக, தவிர்விலர் உண்ணா தவிர்ந்தி ப்பாரல்லர்.
(

) ஆயிைழ! ேவனி

ம் கங்குல் இன்னா கழி ம் என்

இைனதல் ஆன்றிசின்; நம் தைலவர் உறந்ைத எய்தி
நீாிைன விைனெபா ளாகத் தவிர் விலர்.
(வி - ைர.) ன்கால்

இள ேவனில் ஆகும். பாதிாி

நீர் வற்றிய க மண ற் சிதறி அழகு ெசய்த
வந்

சுத

ம் நின்வால் எயி

ஊறிய

எனக் கூட் க. அாி - ஒண்ைம மாம். ‘ ன்கால்....குயில்

குரல்கற்ற’ என்றதனால் ஈண் க் குறித்த
ஊட த்

நின்ேமனி நலம் லம்ப

ம், ெதன்றல்

ம், வண் கள் ஒ த்த

த்த குரா

ம், குயில் கூ த

த ய

க்கள்

த யவற்ைற

ம் உைடய

இளேவனிற் ேபா , கூ யி ப்பார்க்கு மிக்க இன்பத்திைனச் ெசய்வதாக ன்,
ேவனி ம் என் ம் உம்ைம உயர் சிறப் . அணங்குதல் - வ த் தல் ; ஈண் ச்
சு தல் என்றப . மண்ைட - பாண ைடய உண்கலம். ன்கம் உதிர்த்த
மண்ைடெயா

என்றாேர

ம், மண்ைடயின்கண் ெசாாிந்த ன்கத்திைன ம்

பாசவ ைன ம் பகுக்கும் எனக் ெகாள்க ; இனி,

ன்கத்ைத ஒழித்த மண்ைடயின்கண்

பாசவற் பகுக்கும் என்ன மாம்; இதற்கு மண்ைடெயா என்ப ேவற் ைம மயக்கம்.
விைள க ம்பின் கைழ என மா க. ேச - சா காய்ச்சிய பாகு. சா என்ன மாம்.
பகுக்கும் ஹந்ைத என்ற , ப த்தளிக்கும் வண்ைம ைடயார் வா ம் ெசல்வம் மிக்க
உறந்ைத என்றப . ெபா ளாக - காரணமாக. ஊறிய நீர் தவிர்விலர் என்ற , அதைன
உண் ம் ேவட்ைகயால் விைரந் வ வர் என் குறிப்பித்தவாறாயிற் .
---- -----
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238. குறிஞ்சி
[இர க்குறி வந்த தைலமகற்குத் ேதாழி ெசால் ய .]
மான்றைம யறியா மரம்பயில் இ ம்பின்
ஈன்றிைளப் பட்ட வய ப்பிணப் பசித்ெதன
மடமான் வல்சி தாீஇய ந நாள்
இ ண் ைகச் சிலம்பின் இைரேவட் ெட ந்த
1பைனம ள் எ த்திற் பல்வாி இ ம்ேபாத்
மடக்கண் ஆமான் மாதிரத் அலறத்
தடக்ேகாட் ஆமான் அண்ணல் ஏஎ
நனந்தைலக் கானத் வலம்படத் ெதாைலச்சி
இ ங்கல் வியலைற சிவப்ப ஈர்க்கும்

5

ெப ங்கல் நாட பிாிதி யாயின்
ம ந் ம் உைடையேயா மற்ேற இரப்ேபார்க்கு
இைழயணி ெந ந்ேதர் களிெறா என் ம்
மைழசுரந் தன்ன ஈைக வண்மகிழ்க்

10

கழல்ெதா த் தடக்ைகக் 2க மான் நள்ளி
நளி ைக ைடந்த ந ங்கா ர க்கத் ப்
ேபாந்ைத
தல் நிைலஇய காந்தள்
ெமன்பிணி ைகயவிழ்ந் தலர்ந்த
தண்கமழ்
மலர் நா ம்ந
தற்ேக.

15

---- - - - கபிலர்.
---- ---- ----(பாடம்) 1. பைண ம ள்.

2. க மான் நள்ளி.

---- ---- ---- - (ெசா - ள்.) 1 - 10. மான்றைம அறியாமரம் பயில் இ ம்பின் - மரங்கள்
ஒன்ேறாெடான் பின்னியி த்தல் அறியப்படாதவா ெந ங்கி ள்ள காட் ன்கண்,
ஈன் இைளப்பட்ட வய பிண பசித்ெதன - ஈன் காவற்பட்ட
ேவட்ைகயிைன ைடய ெபண்
பசி ற்றதாக மடமான் வல்சி தாீஇய - அதற்கு
இைளய மானாகிய உணைவக் ெகாணர்ந் தர, ந நாள் இ ள் ைகச் சிலம்பின்
இைரேவட் எ ந்த - ந இரவில் இ ண்ட குைககைள ைடய பக்க மைலயில் இைர
ெகாள் தைல வி ம்பிப் றப்பட்ட, பைனம ள் எ த்தின் பல்வாி இ ேபாத்
பனந் ண் ைனப் ேபான்ற பிடாியிைன ைடய பல வாிகைள ைடய ெபாிய
ஆண்

, மடகண் ஆமான் மாதிரத்

–

அலற - மடப்பம் ெபா ந்திய

கண்ணிைன ைடய காட் ப்பசு ேசய்ைமக்கண் நின் அலற, தட ேகாட் ஆமான்
அண்ணல் ஏ - வைளந்த ேகாட் ைன ைடய தைலைம ெபா ந்திய அக் காட் ப்
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பசுவின் ஏற்றிைன, நனதைலக் கானத்

வலம்பட

ெதாைலச்சி - அகன்ற

இடத்திைன ைடய காட் ல் வலப்பக்கம் ழக் ெகான் , இ கல் வியல் அைற
சிவப்ப ஈர்க்கும் - ெபாிய மைலைய ய த்த அகன்ற பாைறகள் கு தியால் சிவந்திட
இ த்ேதகும், ெப

கல் நாட - ெபாிய மைல ெபா ந்திய நாட்ைட ைடயவேன!

பிாிதியாயின் - நீ இவைளப் பிாிந்

ெசல்வாயாயின்,

11 - 18. இரப்ேபார்க்கு - பாணர்

த

ய இரவலர்க்கு, இைழ அணி ெந

அணிகள் அணிந்த ெந ய ேதைர, களிெறா
ஈைக - எஞ்ஞான் ம் வானம் சுரந்தளிப்ப

- களிற் டன், என் ம் மைழ சுரந்தன்ன
ேபான்

மகிழ் - மிக்க மகிழ்ச்சியிைன ம், கழல் ெதா

த ம் ஈைகயிைன ம், வண்

- கழலவிட்ட ெதா யணிந்த, தடைக -

ெபாிய ைகயிைன ம், க மான் - ெச க்குற்ற குதிைரகைள
என்பான , நளி

ைக உைடந்த ந

கார் அ க்கத்

நறிய காிய பக்கமைலகளில், ேபாந்ைத

ேதர் -

ைடய, நள்ளி - நள்ளி

- ெசறிந்த அ ம் கள் மலர்ந்த

தல் நிைலஇய - பைனயின் ெபாிய

அ ப்பக்கத்ேத நிைலெபற் ள்ள, காந்தள் ெமல் பிணி

ைக அவிழ்ந்

அலர்ந்த -

காந்தள ெமல் ய பிணிக்கப் ெபற்ற அ ம் கள் இதழ் விாிந் மலர்ந்த, தண் கமழ்
மலர் நா ம் ந
தற்கு - தண்ணிதாகிக் கம ம் திய மலர் ேபால நா ம் நறிய
ெநற்றி ைடயாைள (இறவா காத்தற்கு)
11. ம ந் ம் உைடையேயா - ம ந்திைன ம் உைடையேயா? மற்
யல்ைலயாக ன் பிாியற்க.
(
) ெப ங்கல் நாட! நீ இவைளப் பிாிதியாயின், ந
(இறவா காத்தற்கு) ம ந் ம் உைடையேயா! மற் .

- உைடைய

தைல ைடயாைள

(வி - ைர.) மான்றைம - மயங்கினைம. வய - சூல் திர்ந்த விடத் ம்
ஈன்றவிடத் ம் உண
த ய பற்றி ண்டாம் ஆைசப் ெப க்கம்: பைண ம ள்
என்ப

பாடமாயின், பட்டைடேபா

அைடகல். பல்வாி என்
உயிர் வ ந் வதாயி
வலப்பக்கத்ேத
ேகழல் இடம்பட

ம் என்க. பட்டைட - ெகால்லன் உைலக்களத்

ம்அைடயால், ேபாத் ,
ம் இடப்பக்கத்தில்

ழ்த்தி உண்

த

க்காயிற்

யான

பசியால்

ழ்ந்த விலங்கிைன உண்ணாைம ம்,

ம் ஆகிய இயல்பிைன ைடய ெதன்ப

1'க ங்கட்

ழ்ந்ெதன; அன்றவண் உண்ணாதாகி வழிநாள், ....

இ ங்களிற்ெறா த்தல் நல்வலம் ப க்கும்,

பசித்தன்ன’ என்பதனால் அறிக.

2'ெதாடங்கு விைனதவிரா அைசவில் ேநான்றாள், கிடந் யிர் ம குவதாயி

ம்
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இடம்ப ன்,

ழ்களி

மிைசயாப்

யி

ம்’ என இந்

ள்

ன்னர்ப்

ேபாந்தைம ம் அறியற்பாற் . மற் , விைனமாற் . ேதர் களிெறா ஈ ம் என ஒ
ெசால் விாித் ைரக்க. வண்மகிழ் - வண்ைமயாலாகிய மகிழ்ச்சி மாம்.
நளி ைக ைடந்த - க்களின் ெசறிந்த ைக ைடந்த என்க. ந
தற்கு - ந
தைல ைடயாைள இறவா காத்தற்கு என விாித் ைரக்க. ம ந் ம் உைடையேயா
என்ற , நீ பிாியின் இறந்
ெகாள்க என்ப க த் .

ப வள் என்றப யாம்; என் ம் பிாியா தி க்க வைரந்

---- ----1. றம். 190. 2. அகம். 29.
---- ---- - 239. பாைல
[ெபா ள்வயிற் பிாிந் ேபாகாநின்ற தைலமகன் தன் ெநஞ்சிற்குச் ெசால் ய .]
1அளிேதா தாேன எவனா வ ெகால்
மன் ம் ேதான்றா மர ம் மா ம்
ெயன உலம் ம் ெசங்கண் ஆடவர்
ெஞ ெயா பி த்த வார்ேகால் அம்பினர்
எல் ர் எறிந் பல்ஆத் தழீஇய
விளிப
சல் ெவஞ்சுரத் இரட் ம்
ேவ பல் ேதஎத் ஆ பல நீந்திப்
ள்ளித் ெதாய்யில் ெபாறிப சுணங்கின்
ஒள்ளிைழ மகளிர் உயர்பிைற ெதா உம்

5

ல்ெலன் மாைல யாமிவண் ஒழிய
ஈட்ட ங் குைரய ெபா ள்வயின் ெச ேன
நீட் விர் அல் ேரா ெந ந்தைக யீெரனக்
கு ெந ம் லவி கூறி நம்ெமா

10

2ெந ந

ந் தீம்பல ெமாழிந்த

சி நல் ஒ த்தி ெப நல்

ேர.

---- - - எயினந்ைத மகனிளங்கீரனார்.
---- ---(பாடம்) 1. அணிேதா தாேன எவனாகுவங்ெகால்.
2. ெந ைந ம்
---- ---- - - ----(ெசா - ள்.) 12. ெந ந் தைகயீர் - ெப ந் தன்ைம ைடயீேர!

15
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3 - 7.
என உலம் ம் ெசங்கண் ஆடவர் ேபால ழங்கும் சிவந்த
கண்ைண ைடய மறவர். ெஞ ெயா பி த்த வார்ேகால் அம்பினர் - தீக்
ெகாள்ளி டன் பி த் ள்ள நீண்ட திரண்ட அம்பினராகிச் ெசன் , எல் ஊர் எறிந்
இரவில் மாற்றார் ஊாிைனப்ேபாாிற் ெறாைலத் , பல் ஆ தழீஇய விளிப

-

சல் - பல

ஆனினங்கைளக் கவர்ந்தைமயால் உண்டாகிய ஒ த்தல் மிக்க ஆரவாரம், ெவம்
சுரத் இரட் ம் - ெகா ய சுரத்ேத மாறி ெயா க்கும், ேவ பல் ேதஎத் ஆ பல
நீந்தி - ேவ பட்ட ெமாழி வழங்கும் பல ேதயங்களின் ெநறிகள் பலவற்ைறக் கடந்
ெசன் ;
8 - 12. ள்ளித் ெதாய்யில் - ள்ளி வ வினதாக எ தப்பட்ட ேகாலத்திைன ம்,
ெபாறிப

சுணங்கின் - ெபாறிகள் ெபா ந்தியேதமைல ம் உைடய, ஒள் இைழ

மகளிர் - ஒள்ளிய அணிகைள யணிந்த மங்ைகயர், உயர் பிைற ெதா

உம் ல் என

மாைல - உயர்ந்த பிைறயிைன வணங்கும்ெபா வற்ற மாைலக்காலத்ேத, யாம்
இவண் ஒழிய - நாம் இங்ேக தனித்தி க்க, ஈட்

அ ம் குைரய - ஈட் தற்கு

அ ைமயாய, ெபா ள் வயின் ெச ேன - ெபா ளீட் ம் விைனக்கண் ெசல்

ன்,

நீட் விர் அல் ேரா என - காலம் தாழ்ப்பீர் அல்லீேரா என் ;
13 - 15. கு ெந

லவி கூறி - குறியன ம் ெந யன மாகிய ஊட

ைரகைளக்

கூறி, ெந ந

ம் நம்ெமா

உைரத்த, சி

நல் ஒ த்தி ெப நல் ஊர் - இளைம ெபா ந்திய நல்லளாய நம்

தைலவிய

தீம்பல ெமாழிந்த - ேநற் ம் நம் டன் இனிய பலவற்ைற

ெபாிய நல்ல ஊரான ;

1 - 2. மன் ம் ேதான்றா

- மன் ம் ேதான்றப் ெபறா ; மர

மைறயப்ெப ம்; எவன் ஆவ
இரங்கத்தக்க .
(

) ெந ந் தைகயீர்! ேவ

ெகால் - இனி எத்தன்ைமய

பல் ேதயத்

ெபா ள் வயிற் ெச ேன, நீட் விர் அல்

ஆ

ஆகுேமா? அளி

ேரா என ெந ந

ம் நம்ெமா
ம் மா ம்;

ெகால்?

தற்கு ெஞ

-

லவிகூறித்

(வி - ைர.) ெசங்கண் ஆடவர் என்ற , ெவட்சி மறவைர மாற்றார் ஊாிைனத்
தீக்ெகா

ம்

பல நீந்தி, யாம் இவண்ஒழிய,

தீம்பல ெமாழிந்த ஒ த்தி ெப நல் ஊர்மன் ம் ேதான்றா ; மர
எவனாவ

ம் மா ம் - மரங்க

ம், பைகவைரக் ேகாறற்கு அம் ங் ெகாண்
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ெசன்றாராக ன், “ெஞ ெயா
ெசன்

பி த்த வார்ேகாலம்பினர்” எனப்பட்டார். இரவிேல

ஊாிைன அழிப்பராக ன் ‘எல் ஊெரறிந் ’ என்றார்; 1'அர ர் மதியிற் காி

ஏம - இர

ெராிெகாளீஇக் ெகான் ’ என வ தல் காண்க. விளிப

சல் -

ெவட்சியா ங் கரந்ைதயா ம் ேபார்ெசய்தலால் எ ம் ஆரவாரம். ‘எல்

ெரறிந்

பல்லாத் தழீஇய, விளிப
சல்’ என்பதன்கண், ஊர்ெகாைல, ஆ ேகாள், சல்
மாற் என் ம் ெவட்சித்திைணயின் ைறகள் அைமந்தி த்தல் அறியற்பாற் .
இரட் ம் ஆ என ம் ேதஎத் ஆ என ம் இைய ம். ெதாய்யில் - சந்தனக்குழம்
த யவற்றால் மகளிர் மார்பி ம் ேதாளி ம் ெசய் ம் ேகாலம். உயர்பிைற - ேமல்
வளர்தற்குாிய பிைற என் மாம். வ ைவயாகாத கன்னியர் பிைற ெதா தல் மர
என்க. இளைம ம் எழி ம் வாய்ந்த தைலவியின் ஊட ைர ம் தைலவ க்கு மிக்க
இன்பம் விைளத்தனவாக ன், ‘ லவிகூறி நம்ெமா

தீம்பல ெமாழிந்த, சி நல்

ெலா த்தி’ என்றான். தைலவிையப் பிாிந்த பிற்ைறஞான் , இைடச்சுரத்ேத தன்
ெநஞ்சிற்குக் கூ கின்றானாக ன், ெந ந ம் என்றான். ெப நல் ர் - அவள்
பிறத்தலாற் ெப ைம ம் நன்ைம ம் வாய்ந்த ஊர் என்க. ஊாின்கண் மன் ம்
ேதான்றா மர ம் மா ம் என் மாம். தைலவிையப் பிாிந் அவ் ைர வி த் ச்
ெசல்

ந் தைலவன், தைலவிபா

ள்ள காதல்மிகுதியால் அவ் ாிைன

ேநாக்கியவண்ணம் ெசல்வானாக ன், அங்ஙனம் ெசல்

ங்கால்

த ல் மன்

மைறய ம், பின் உயர்ச்சி ைடய மரங்க ம் மைறய ற்றன; அதனால் ஆற்றாைம
எய்திய தைலவன் இனி ம் எனக்கு எத்தன்ைமய தாகுங்ெகால் என்றான் என்க.
---- - - ----1. ெதால். ெபா ள். றத். 3 - ஆம் சூத்திர ேமற்ெகாள்.
---- ---- - 240. ெநய்தல்
[ேதாழி, இர க்குறிவந்த தைலமகற்குப் பகற்குறி ேநர்ந்த .]
ெசவ் ஞாழல் 1க ங்ேகாட்
ஞ்சிைனத்
தனிப்பார்ப் உள்ளிய தண்பைற நாைர
மணிப் ெநய்தல் மாக்கழி நிவப்ப
இனிப் லம் பின்ேற கான ம் நளிகடல்
திைரச்சுரம் உழந்த திண்திமில் விளக்கிற்
பன்மீன் கூட்டம் என்ைனயர்க் காட் ய
எந்ைத ஞ் ெசல் மார் இரேவ அந்தில்
அணங்குைடப் பனித் ைற ைகெதா ேதத்தி
யா ம் ஆயேமா டய ம் நீ ந்

5

ேதம்பாய் ஓதி தி
தல் நீவிக்
ேகாங்கு ைகத் தன்ன குவி ைல யாகத்

10

ர

66
இன் யில் அமர்ந்தைன யாயின் வண் பட
விாிந்த ெச ந்தி ெவண்மணன்
க்கர்ப்
ேவய் ன்ைனயந் தண்ெபாழில்
வாேவ ெதய்ய மணந்தைன ெசலற்ேக.
---- - எ

15

உப்பன்றி நாகன் குமரனார்.

---- ---(பாடம்) 1. க ங்ேகாட் டஞ்சிைன.
---- ---- ----(ெசா - ள்.) 1 - 4. ெசவ்

ஞாழல் க

ேகாட்

இ

சிைன - சிவந்த

விைன ைடய

நகக் ெகான்ைறயின் காிய ெகாம்பின் ெபாிய கிைளயில், தனி பார்ப் உள்ளிய
தண் பைற நாைர - தனிேயயி க்கும் தன் குஞ்சிைன நிைனத்த தணியப்
பறத்தைல ைடய நாைர, மணி
ெநய்தற்

ெநய்தல் மா கழி நிவப்ப - நீலமணி ேபா

க்கைள ைடய காிய கழியினின் ம் ேமேல எ ந்

இனி லம்பின்

- கடற்கைரச்ேசாைல ம் இப்ெபா

ம்

பறந்திட, கான

ம்

தனிைம ற்ற ;

4 - 7. நளி கடல் திைர சுரம் உழந்த திண் திமில் விளக்கில் - ெசறிந்த கடலாகிய
திைரைய ைடய சுரத்தில் திாிந் வ ந்திய திண்ணிய படகின் விளக்ெகாளியில், பல்
மீன் கூட்டம் என் ஐயர்க் காட் ய - தான் அகப்ப த்த பலவாய மீன் கூட்டங்கைள என்
அண்ணன் மார்க்குக் காட் தற்கு, எந்ைத ம் இர

ெசல்

ம் - என் தந்ைத ம் இரவில்

மைனக்கண் ேபாத ம்;
7 - 9. யா ம் ஆயேமா

- என் தா ம் ஆயத்தா டன், அணங்கு உைட பனி

அந்தில் ைக ெதா தி ஏத்தி அய ம் – ெதய்வ ைடய குளிர்ந்த
(அத்ெதய்வத்ைதக்) ைகயால் வணங்கித்

தித்

ைற

ைறயாய ஆங்ேக

அதற்குச் சிறப் ச் ெசய் ம்;

9 - 15. நீ ம் - , ேதம் பாய் ஓதி - ேதன் ஒ கும் கூந்தைல

ைடய தைலவிய , தி

தல் நீவி - அழகிய ெநற்றிையத் தடவி, ேகாங்கு ைகத்தன்ன குவி ைல ஆகத்
ேகாங்கு அ ம்பினாெலாத்த குவிந்த
அமர்ந்தைன யாயின் - இனிய

யில்

யிைல வி ம்பினாயாயின், மணந்தைன ெசலற்கு -

அங்ஙனம் அவைளக் கூ ச் ெசல்
ெமாய்க்க விாிந்த

ைலயிைன ைடய மார்பகத்ேத, இன்

தற்கு, வண் பட விாிந்த ெச ந்தி - வண்

க்கைள ைடய ெச ந்திமரம் ெபா ந்திய, ெவண்மணல்

ெவள்ளிய மணல் பரந்த

-

க்கில்,

ேவய் ன்ைன அம் தண் ெபாழில் -

க்கள்

க்கர் -
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ெபா ந்திய ன்ைன மரங்கைள
வ வாயாக.
(

ைடய அழகிய தண்ணிய ேசாைலக்கண், வா -

) தைலவ! நாைர ம் நிவப்பக் கானல் லம்பின் ; எந்ைத ம் இர

(மைனக்கட்) ெசல் ம்; யா ம் ஆயெமா அய ம்; நீ ம் ஓதி ஆகத் இன் யில்
அமர்ந்தைனயாயின் மணந்தைன ெசலற்குப் ன்ைனயந் தண் ெபாழில் வா.
(வி - ைர.) தண் பைற - ெமல்லப் பறத்தல். நிவப்ப - உயர்ந்

பறந்

ெசல்ல

என்றப . நாைர நிவப்பக் கானல் லம்பின் என்ற , கட ல் அகப்ப த்த
மீன்கைளக் கைரயிற் ேபாகட் ச்ெசல் தற்கு இைட றின்ைம கூறியப . நாைர
நிவப்ப என்றாேர ம் இனம்பற்றிப் பிற பறைவக ங் ெகாள்ளப்ப ம். ேவட்டம்
ஆ வார் சுரத்திேல ெசல் ம் வழக்கு வ யால் கடைலச் சுரமாக உ வகித்தார். எந்ைத
இரவில் மைனக்கட் ெசல் ம் என்ப ம், யாய் அணங்கிற்குச் சிறப்பய ம் என்ப ம்,
இர க்குறியின் இைடயீ கூறியவா . அணங்க - ெநய்தற் ெறய்வமாகிய வ ணன்.
‘வண்

பட விாிந்த...தண்ெபாழில்’ என்ற

ெதய்ய, அைச. அந்தி

பகற்குறிக்குச் சிறந்த களம் சுட் யவா .

ம் அைசெயன்ன

(ேம - ள்.) 1'மாேயான் ேமய’ என்

மாம்.

ஞ் சூத்திரத்

‘அணங்குைட.....அய ம்’ என்ப ,

ெநய்தன்மகளிர் கிைள டன் குழீஇ வ ணற்குப் பர க்கடன் ெகா ப்ப
2'ேதாழியின்

ம் இட

மா

ண்ேட’ என்

தண் ெபாழில் நீவா’ என்பதைன இ
களேன’ என்
ஆ ம்’ என்
நச்.

ம் சூத்திரத் , இ

ஞ் சூத்திரத்

ேதாழி களஞ் சுட் ய

ேதாழி பகற்குறி உைரத்த

என் ம்,

‘ ேவய் ன்ைனயந்
என் ம், 3'பகற் ணர்
என் ம், 4'ெபா

ம்

ஞ் சூத்திரத் , இ , பகல் நீ வா என்றல் வ வைமதி என் ம் கூறினர்,

---- - - ----1. ெதால். அகத். 5.

2. ெதால். கள 30.

3. ெதால். கள. 41.

4. ெதால். ெபா ளியல், 16.

---- ---- ---- ----241. பாைல
[பிாிவிைட ேவ பட்ட தைலமகள், வற்
னியின் றிையந்த வரா நட்பின்
இனியர் அம்ம அவெரன னியா
நல்குவர் நல்ல கூறி ம் அல்க ம்

த் ந் ேதாழிக்குச் ெசால் ய .]
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பிாியாக் காதெலா

உைழய ராகிய

நமர்மன் வாழி ேதாழி யர்மிைச
ங்கில் இள ைள திரங்கக் காம்பின்
கைழநரல் வியலகம் ெவம்ப மைழமறந்
அ வி யான்ற ெவ வ நனந்தைலப்
ேபஎய் ெவண்ேதர்ப் ெபயல்ெசத் ேதா த்

5

தாஅம் பட்ட தனி திர் ெப ங்கைல

10

லம்ெபயர்ந் ைறதல் ெசல்லா 1தலங்குதைல
வி ந்தின் ெவங்காட் வ ந்தி ைவகும்
அத்த ெநல் த் தீஞ்சுைவத் திரள்காய்
வட்டக் கழங்கில் தாஅய்த் ய்த்தைலச்
ெசம் க மந்தி ஆ ம்

15

2நன்மர ம ங்கின் மைலயிறந் ேதாேர.
---- - காவன்

ல்ைலப்

தனார்.

---- ---- ----(பாடம்) 1.அலங்கு நிைல.

2. நீன்மரம்

---- ---- - (ெசா - ள்.) 5. ேதாழி - , வாழி - ,
1 - 5. னியா நல்குவர் - என்ைன ெவறா அ
வார் ஒ வர், னி இன்
இையந்த வரா நட்பின் - ெவ ப்பின்றி ஒன்றிய என் ம் பிள படாத
நட்பிைன ைடய, இனியர் - இனிய குணங்கைள ைடயர், அவர் என - நம் தைலவர்
என, நல்ல கூறி

ம் - அவர

என் ம், பிாியாக் காதெலா

நற்குணங்கைளப் பாராட் க் கூறி
- நம்ைம விட் ப் பிாியாத காத

- நம் பக்க ல் உள்ளார் ஆகிய, நமர் - நம் காதலர் (இப்ெபா
5 - 16. உயர் மிைச - மைலயின் உச்சிக்கண்ேண
ங்கி ன் இைளய
ங்கில்தண்
மைழ ெபய்யா

ள்ள,

ம், அல்க

ம் -

டன், உைழயர் ஆகிய
);

ங்கில் இள ைள திரங்க -

ைள வதங்க ம், காம்பின் கைழ நரல் வியல் அகம் ெவம்ப -

ஒ க்கும் ெபாிய பாைறயின் இடங்கள் ெவம்ப ம், மைழ மைறந்
மறந்

-

ேபாத ன், அ வி ஆன்ற - அ வி இல்ைலயாகிய, ெவ வ

நனந்தைல - அச்சம் வ ம் அகன்றஇடத்ேத ேதான்றிய, ேபஎய் ெவண் ேதர்ெபயல்
ெசத்
ெப

ஓ

- ெவள்ளிய ேபய்த்ேதைர மைழெயன்

கைல - தாகம்பட்ட தனித்த

உைறதல் ெசல்லா

க தி ஓ , தாஅம் பட்ட தனி

திர்ந்த ெபாிய கைலமான்,

- அவ்விடத்தினின் ம் மீண்

லம் ெபயர்ந்

உைறதல் மாட்டா , அலங்கு

திர்
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தைல வி ந்தின் ெவம் காட்

- அப் ேபய்த்ேதர் அைச ம் இடமாய தியெவவ்விய

காட் ன்கண்ேண, வ ந்தி ைவகும் - வ த்த ற் த் தங்கிக்கிடக்கும், அத்தம் ெநல்
தீம் சுைவ திரள் காய் - பாைலநிலவழியில் உள்ள ெநல் யின் இனிய சுைவ
ெபா ந்திய திரண்ட காய்கள் ஆகிய, வட்ட கழங்கில் - வட்டமான கழங்குகைளக்
ெகாண் ,

ய் தைல ெசம் க மந்தி தாஅய் ஆ ம் - பஞ்சு ேபான்ற மயிைர ைடய

தைலயிைன ம் சிவந்த கத்ைத
ைடய மந்தி தாவி விைளயா ம், நல்மர ம ங்கின்
மைலயிறந்ேதார் - நல்ல மரங்கள் ெபா ந்திய பக்கத்ைத ைடய மைலயிைனக்கடந்
ெசன்றார் ஆத ன் ஆற்றகில்ேலன்.
(

) ேதாழி! வாழி!

னியா

நல்குவர், ஒ வர் ‘நட்பின் இனியர் நம் தைலவர்’

என நல்ல கூறி ம், பிாியாக் காதேலா
ஆத ன் ஆற்றகில்ேலன் என்றாள்.
(வி - ைர.)

னியா

உைழயர் ஆகிய நமர், மைலயிறந்ேதார்;

நல்குவர் என்ற , ேதாழிையப் பிறர் ேபாற் கூறியதாகும். இனி

அவர் நட்பின் இனியர், நல்குவர் என நீ னியா நல்ல கூறி ம்
என் ைரத்த மாம். மறந் - மறத்தலால். ேபஎய்த்ேதர் - ெவண்ேடர் என ம்ப ம்.
தாகம் என்ற தாஅம் என விகாரமாயிற் . லம் - ேவ நற் லம் என் மாம்.
அலங்குதைல - வ ந் தற் ேக வாகிய இட மாம்.
---- - - ----242. குறிஞ்சி
[தைலமகன் சிைறப் றத்தானாகத் ேதாழி தைலமகட்குச் ெசால்
ெசால் ய .]
அ ம்
திர் ேவங்ைக அலங்கல் ெமன்சிைனச்
சு ம் வாய் திறந்த ெபான் ைர ண்தா
மணிம ள் கலவத் ைறப்ப அணிமிக்கு
அவிர்ெபாறி மஞ்ைஞ யா ஞ் ேசாைலப்
ைபந்தாட் ெசந்திைனக் ெகா ங்குரல் வியன் னம்
ெசந்தார்க் கிள்ைள நம்ெமா க ந்ேதான்
பண் தர வந்தைம அறியாள் ண்ேகழ்
றி ைர ெயழினலத் ெதன்மகள் யர்ம ங்கு
அறிதல் ேவண் ெமனப் பல்பிரப் பிாீஇ

5

அறியா ேவலன் தாீஇ அன்ைன
ெவறியயர் வியன்களம் ெபா ய ஏத்தி
மறி யிர் வழங்கா அளைவச் ெசன்றியாம்
ெசலவரத் ணிந்த ேசண்விளங்கு எல்வைள
ெநகிழ்ந்த ன்ைக ேநாிைறப் பைணத்ேதாள்

10

வாளாய்ச்
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நல்ெலழில் அழிவில் ெதால்கவின் ெபறீஇய
கிழ்த் வரல் இள ைல ழ்கப் பல் ழ்
யங்கல் இையவ மன்ேனா ேதாழி

15

நைறகால் யாத்த 1நளிர் ைகச் சிலம்பின்
ெப மைல விடரகம் நீ ய சிறியிைலச்
சாந்த ெமன்சிைன தீண் ேமவ
பிரசந் ங்கு ேசட்சிைம

20

வைரயக ெவற்பன் 2மணந்த மார்ேப.
---- - ேபாி சாத்தனார்.
---- - - ----(பாடம்) 1. நளி ைக.

2. மலர்ந்த மார்

---- ---- ---- ----(ெசா - ள்.) 17. ேதாழி - ,
1 - 7. அ ம்

திர் ேவங்ைக அலங்கல் ெமல் சிைன - அ ம் கள்

திர்ந்த

ேவங்ைகமரத்தின் அைச ம் ெமல் ய கிைளகளில், சு ம் வாய் திறந்த ெபான் ைர
ண் தா - வண் கள் வின் வாையத் திறத்தலால் ெபான்ைன ெயாத்த ண்ணிய
ெபா கள், மணி ம ள் கலவத்

உைறப்ப - நீலமணிைய ெயாத்த ேதாைகயில்

உதிர்ந்திட, அணி மிக்கு - அழகு மிகுந் , அவிர் ெபாறி மஞ்ைஞ ஆ ம் ேசாைல விளங்கும் ெபாறிகைள ைடய மயில் ஆ ம் ேசாைலயின் பக்கத்ேத, ைபந்தாள்
ெசந்திைன ெகா ங் குரல் - பசிய தாளிைன ைடய சிவந்த திைனயின் வைளந்த
கதிர்கைள ைடய, வியன் னம் - ெபாிய ெகால்ைலயில் வ ம், ெசந்தார்க்கிள்ைள
நம்ெமா க ந்ேதான் - சிவந்த இேரைகைய ைடய கிளிகைள நம் டனி ந் ஓட் ய
நம் தைலவன , பண் தர வந்தைம அறியாள் - நல் யல் கள் த தலால் வந்த
வ த்தத்ைத அறியாதவளாகி;
7 - 12. அன்ைன - நம் அன்ைன, ண் ேகழ் றி ைர எழில் நலத் என் மகள் ண்ணிய நிறம் ெபா ந்திய தளிைர ெயாத்த எ ச்சி வாய்ந்த அழகிைன ைடய என்
மகள ,

யர் ம ங்கு அறிதல் ேவண் ம் என -

யர்வந்த பாிசிைன அறிதல்

ேவண் ம் என் ம், பல் பிரப் இாீஇ - பல பிரப்பிைனப் ப யாகைவத் , அறியா
ேவலன் தாீஇ - உண்ைம உணரமாட்டாத ேவலைன அைழத் , ெவறி அயர் வியன்
களம் ெபா ய ஏத்தி - ெவறியா ம் ெபாிய களம் ெபா
வழங்கா அளைவ - ஆட் க்குட் யின் உயிைரப் ப யிடா

மா

தித் , மறி உயிர்

ன்னேர;
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12 - 15. ெசலவரத்

ணிந்த - ஏறி இறங்கும் அளவில் எண்ணிச் ேசர்த்த, ேசண்

விளங்கு எல்வைள - ேசய்ைமக்கண் ெசன்
ெநகிழ்ந்த

ன் ைக - கழன்ற

பைண ேதாள் - ெபாிய ேதா

விளங்கும் ஒளியிைன ைடய வைள,

ன் ைக ம், ேநர் இைற - ேநாிய சந்திைன ைடய,
ம், நல் எழில் அழிவில் - நல்ல அழகு ஒழிவினின் ம்

நீங்கி, ெதால்கவின் ெபறீஇய - பைழய அழகிைனப் ெப மா , யாம் ெசன்

- யாம்

ெசன் ;
18 - 22. நைற கால் யாத்த நளிர்

ைக சிலம்பின் - ேதன் கூ கள் நிரம்பிய குளிர்ந்த

குைககைள ைடய பக்க மைலகைளக் ெகாண்ட, ெப மைல விடர் அகம் - ெபாிய
மைலயின் பிளப் க்களிடத்ேத, நீ ய சிறி இைல சார்ந்தெமல் சிைன தீண்

- நீண்

வளர்ந்த சிறிய இைலகைள ைடய சந்தனமரத்தின் ெமல் ய கிைளகள் தீண்ட,
ேமல பிரசம் ங்கும் - ேம டத்ததாகிய ேதனிறால் ெதாங்கும், ேசண் சிைம
வைரயக ெவற்பன் - ெந ய உச்சியிைன ைடய ங்கிைலத் தன்னகத்ேத ெகாண்ட
மைல நாடன , மணந்த மார் 16 - 17.

கிழ்த்

ழ்கிட, பல் ஊழ்
(

வரல் இள

ைல

யங்கல் இையவ

) ேதாழி! (நம

அறியாள், அன்ைன

ன் கூ ய மார்பிைன;
ழ்க - அ ம்பிவ த
- பல ைற த

இ ம்ைப) கிள்ைள நம்ெமா

ைடய இைளய

ைல

தல் தக்க .
க ந்ேதான் பண் தர வந்தைம

யர்ம ங்கு அறிதல் ேவண் ெமன ேவலன் தாீஇ பிரப் இாீ இ.

களம் ெபா ய ஏத்தி, மறி யிர் வழங்கா அளைவ, யாம் ெசன்
மணந்தமார்
ைல ழ்க யங்கல் இையவ .
(வி - ைர.) வாய் திறந்த -

ெவற்பன்

வின் வாையத் திறந்த என விாித் க் ெகாள்க. திறந்த

என் ம் ெபயெரச்சம் காரணப்ெபா ட் . கிள்ைள நம்ெமா க ந்ேதான் என்ற ,
எளியனாய் நம் டனி ந் கிளிைய ஓட் உதவி ாிந்த நன்ைமயான் என்றப . பண்
தர வந்த என்ற , அவன உயர்ந்த குண ெவா க்கங்களால் தைலவிக்கு
ெம
ண்டாயிற் என் கூ ம் வாயிலாகத் தைலவி அவைனக் காத த்த
தக ைடயேத என் ம், அவ டன் இைடயறா கூ யி க்கப் ெபறாைமயால்
ெம
கின்றாள் என் ம் ேதாழி கூறியப யாம். இவ் ண்ைமைய அறியாத
அன்ைன தன் மக ற்ற ெம
அணங்கு த ய வற்றால் உண்டாயேதா என
ஐ ற் , அதைன அறிந்
மறிையப் ப யிட

கைளதற்கு ேவலைன யைழத்

ெவறியாட்ெட த்

ந் கின்றாளாக ன், அவள் அங்ஙனம் ெசய்தற்கு

ேமனி பைழய அழகிைனப் ெப ம்ப , தைலவைனப் பல்

ழ்

யங்கல்

ன் நம
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ேவண் ெமன் , தைலமகன் சிைறப் றத்தினின் ேகட்பத், ேதாழி தைலமகட்குக்
கூறினாெளன்க. அதைனத் தைலமகன் ேகட் விைரய வைரந் ெகாள்வானாதல்
பயன். அறியா ேவலன் என்ற உண்ைமைய அறியாமேல, எதைன ம் ெதய்வத்தால்
வந்தெதன் கூ பவன் என்றப . ன்ைக ம் பைணத்ேதா ம் ெதால்கவின்
ெபறீஇய என் ைரத்தாேள

ம், ேமனி ெதால்கவின் ெபறீஇய என்ப

க தாகக்

ெகாள்க. ‘பைழயகவின் ெபற்றைமையக் காணின், அன்ைன ெவறியாட்ெட த்தைல
நி த் வள் என்க.’ ெசலவற (13) என் பாடம் ெகாள்ளின் வைள கழலாவா
மலர்ந்த மார் என்ப பாடமாயின் பரந்த மார் என் ம் ெபா ள்ெகாள்க.
(உ - ைற.) ேவங்ைக
என்ற , தைலவன

ண்தா

கலவத்

உைறப்ப, மஞ்ைஞ அணிமிக்கு ஆ ம்

மார்பின் சாந்தம் நம் ஆகத்திற் ெபா ந் மா

கூ ன், நாம் எழில் சிறந்

மகிழ்ச்சி

என் ம்,

யங்குதல்

ேவம் என்றவா . உயர்ந்த சந்தனத்தின் கிைள

தீண்டத் ேதனிறால் ெதாங்கும் என்வ , பல்லாற்றா ம் ஒப் ைம ைடய உயர்ந்த
தைலவ ம் தைலவி ம் கூ இல்லறம் ாிதல் யாவர்க்கும் இன்பம் பயப்பதாம்
என்றப .
---- - - ----243. பாைல
[தைலமகன் பிாிவின்கண் வற்
என்ப படச் ெசால் ய .]

த் ந் ேதாழிக்குத் தைலமகள் ஆற்ேறன்

அவைர ஆய்மலர் உதிரத் வாின்
வாங்கு ைளத் கிாின் ஈங்ைக ப்ப
இறங்குேபா தவிழ்ந்த ஈர்ம் தல் பகன்ைற
கறங்கு ண் வைலயின் ஊ ைழ யணியப்
ெபயல்நீர்
வரல் தவிரச் சிைனேநர்
பீள்விாிந் திைறஞ்சிய பிறங்குகதிர்க் கழனி
ெநல்ெலா பாசவல் ைழஇக் கல்ெலனக்
க
வந் தி த்த கண்ணில் வாைட
ெந

5

வந் தைனெயன 1நில்லா ேதகிப்

பல லந்

ைற ந்

ைணயில் வாழ்க்ைக

10

நம்2வலத் தன்ைம கூறி அவர்நிைல
3அறி ம் ஆயின் நன் மன் தில்ல
பனிவார் கண்ேண மாகி இனிய
நமக்ேக எவ்வம் ஆகின்
அைனத்தால் ேதாழிநந் ெதால்விைனப் பயேன.

15
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---- - 4ெகா

ர்கிழார் மகனார் ெநய்தல்தத்தனார்.

---- ---- ----(பாடம்) 1. நில்லா ேதங்கி.

2. வ த்தன்ைம.

3. அறி நமாயின்.

4. கு க்கிழார் மகனார்.

---- ---- ----(ெசா - ள்.) 15. ேதாழி - ,
1 - 9. அவைர ஆய் மலர் உதிர - அவைரயின் அழகிய மலர்உதிர ம்,
வாங்கு ைள

கிாின் - சிவந்த வைளந்த

ப்ப - இண்ைடயான

வாின

ைளயிைன ைடய பவளம்ேபால, ஈங்ைக

க்க ம், இறங்கு ேபா

அவிழ்ந்த ஈர் தல் பகன்ைற -

ஞாயிற தா ம்ெபா
விாிந்த குளிர்ந்த தலாகிய பகன்ைற, கறங்கு ண்
வைலயின் ஊர் உைழ அணிய - ஒ க்கும் வாைட டன் வ ம் ண்ணிய
மைழ ளியால் ஊாின் அ ேக அழகுெபற மலர ம், ெபயல் நீர்
மைழயாகிய நீர்

வரல் தவிர -

வதாக வ தல் ஒழிய ம், கிைன ேநர் பீள் விாிந்

இைறஞ்சிய -

கிைளத்தல் ெபா ந்திக் க விாிந் எ ந் வைளந்த, பிறங்கு கதிர் கழனி ெநல் ஒ
பசு அவல் ைழஇ - விளங்கும் கதிர்கைள ைடய வய ன் ெநல் ஒ ெசய் ம் பசிய
பள்ளங்கைளத்
ஒ

ழாவி, கல் என க

டன் விைரந்

தாழ்க்கா

வந்

வந்

இ த்த கண் இல் வாைட - கல்ெலன்ற

தங்கிய இரக்கமற்ற வாைடயான , நில்லா

தைலவாிடத்ேத விைரந்

ெசன் , ெந

ஏகி

வந்தைன என நீ வந்

ெந ங்காலம் தாழ்த்தைன என் ;
10 - 12. பல லந்
உைற ம்
- நம

உைற ம்

ைண இல் வாழ்க்ைக - பலவற்ைற ம் ெவ த்

ைணவ டன் கூ யிராத வாழ்க்ைகயிைன ைடய, நம் வலத்தன்ைம கூறி

வ த்தன்ைமையக் கூறி, அவர் நிைல அறி ம் ஆயின் நன்

நிைலயிைனத் ேத
12 - 15. இனி அ

மாயின் ெபாி ம் நன்றாகும்;
- இப்ெபா

நாம் நீர் ஒ கும் கண்கைள

அவ் வாைடயான , பனிவார் கண்ேணம் ஆகி -

ைடேயம் ஆக, நமக்ேக எவ்வம் ஆகின்

ன்பம் த வதாக ஆகின்ற , நம் ெதால்விைனப் பயன் அைனத்
தீவிைனயின் பயன் அத் தன்ைமத் ப் ேபா ம்.
(

) ேதாழி! வாைட நில்லா

கூறி, பல லந்

மன் - அவர் தம்

உைற ம்

தைலவாிடத்ேத ஏகி, நீ ெந

- நமக்ேக

- நம

பைழய

வந்தைன ெயனக்

ைணயில் வாழ்க்ைக நம் வலத்தன்ைம கூறி, அவர் நிைல
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அறி மாயின் நன் ; இனி அ , பனிவார் கண்ேணம் ஆக, நமக்ேக எவ்வம் ஆகின் ;
நம் ெதால் விைனப்பயன் அைனத் .
உதிர,

ப்ப, அணிய, தவிர,

(வி - ைர.)

ைழஇ, கல்ெலன இ த்த வாைட என்க.

ன்னேர, தைலவைனப் பிாிந்

வாைட நம்ைம ேம

ம் வ த் கின்ற

கண்ேணாட்டம், இரக்கம். அ
வ த் தற் ெபா ட்

வந்

வ ந் ம் நம்பாற் சிறி ம் இரக்கமின்றி,

என்பாள், ‘கண்ணில் வாைட’ என்றாள். கண் -

வரக் கடவதாகிய காலத்தி

நிைலெபற் ள்ள

வலத் தன்ைமயாவ , இன்னைலப் ெபா த்

ம்

என்பாள், ‘க

ன்னேர நம்ைம
வந்தி த்த’ என்றாள்.

உயிர் தாங்கியி க்கும்

வ த்தன்ைமயாகும். அவர் நிைல அறி மாயின் நன்

மன் என்ற , நம்மிடத்ேத

தங்கி இன்னல் விைளக்கும் இவ்வாைட, தைலவர் உைற மிடத் ம் இ ப்பதாயின்
அவர் அதற்கு ஆற்றா வ வர் என் ம் க த்திற் அன்றி, வாைடயான
தைலவர்பால் தாகச் ெசன் அவைரப் பிாிந் நாம் எய் ம் ன்பநிைலயிைன
அவர்க்கு உைரத் அவர் க த்திைன அறிந் வந் உைரக்குமாயின் நன் என்
உைரத்த மாம். தில்ல - இைடச்ெசால்: ஈ திாிந்த . ஆகி - ஆக எனத் திாிக்க.
---- ----244.

ல்ைல

[விைன ற்றிய தைலமகன் ேதர்ப்பாகற்குச் ெசால் ய .]
1பைசப பச்ைச ெநய்ேதாய்த் தன்ன
ேச யர் சிைனய மாச்சிைறப் பறைவ
பக ைற
மரம் லம்பப் ேபாகி
ைகவாய் திறந்த நைகவாய் ல்ைல
க மகள் க ப்பின் நாறிக் ெகா மிைச
வண் னந் தவிர்க்குந் தண்பதக் காைல
வாி ம் வாரா ராயி ம் ஆண்டவர்க்கு
இனி ெகால் வாழி ேதாழி ெயனத்தன்
பல் தழ் மைழக்கண் நல்லகஞ் சிவப்ப

5

அ ந் ய 2 ைடயள் அவெளன வி ம்பிப்
பாணன் வந்தனன் ேத நீ ம்
ல்லார் ரவி வல்விைரந்
ட்

10

3ெந ந்ேதர் ஊர்மதி வலவ
ந்தன் அம்மநாம் ன்னிய விைனேய.
---- ம ைர...மள்ளனார்.
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---- ---- ----(பாடம்) 1. பைகப
3. ெந ந்ேதர் ஏ

பச்ைச.

2. வ ந் வள் அவெளன.

மதி.

---- ---- - - ----(ெசா - ள்.) 13. வலவ - பாகேன;
1 - 6. பைச ப

பச்ைச ெநய் ேதாய்த்தன்ன மா சிைற பறைவ - பைச ெபா ந்திய

ேதாைல ெநய்யிற்ேறாய்த்தாற் ேபான்ற காிய சிறகிைன ைடய வாவல், பகல் உைற
ேசய் உயர் சிைனய
மரம் லம்பப் ேபாகி - பக ல் தங்கியி ந்த மிக உயர்ந்த
கிைளகைள ைடய திர்ந்த மரம் தனித்திடப்ேபாக, ெகா மிைச ைகவாய் திறந்த
நைகவாய் ல்ைல - ெகா யின்மீ அ ம் கள் வாய்திறந் மலர்ந்த ஒளி ெபா ந்திய
ல்ைல - ெகா யின்மீ

அ ம் கள் வாய்திறந்

மலர்ந்த ஒளி ெபா ந்திய

ல்ைல,

க மகள் க ப்பின் நாறி - மணமகள் கூந்தைலப் ேபால மணந் , வண் னம்
தவிர்க்கும் - வண் ன் ெதாகுதிகைளச் ெசல்லெவாட்டா

த க்கும், தண்பதக்காைல -

குளிர்ந்த ெசவ்விைய ைடய கார்காலத்ேத ;
7 - 11. ேதாழி - ேதாழிேய! வாி

ம் வாரார் ஆயி

வாராதி ப்பி

ம், ஆண்

அவர்க்கு இனி

இனிய ேபா

ம், வாழி - , என - என்

ம் - நம் தைலவர் ஈண்

வாி

ம்

ெகால் - அவர் ெசன்ற இடம் அவர்க்கு

கூறி, தன் பல் இதழ் மைழக் கண் - தன

பல

இதைழ ைடய தாமைர மலர்ேபான்ற குளிர்ந்த கண்ணின், நல் அகம் சிவப்ப - நல்ல
உள்ளிடெமல்லாம் சிவக்க, அ ம்

யர் உைடயள் - ெபா த்தற் காிய

யாிைன

ைடயவளாயினள், அவள் என - நின் தைலவி என் , பாணன் - பாணன், வி ம்பித்
வந்தனன் - வி ப்ப ற் த்
14. நாம்

ன்னிய விைன

தாக வந்தனன் ;
ந்தன்

- நாம் எண்ணி

யன்ற விைன ம்

ற்ற ;
11 - 13. நீ ம் ல் ஆர் ரவி ட் - நீ ம் ல் ைனத் தின்ற குதிைரையப் ட் ,
ெந ேதர் வல்விைரந் ஊர்மதி - நீண்டேதாிைன மிக விைரந் ெச த் வாயாக.
(

) ‘ேதாழி, தண்பதக் காைல, நம் காதலர் வாி

அவர்க்கு இனி ெகால்’ என்

ம் வாராராயி

ம் ஆண்

கூறித் தன் கண் சிவப்ப அ ந் ய ைடயாள் நின்
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தைலவி என் பாணன்
விைரந் ஊர்மதி.

வந்தனன் ; வலவ! விைன ம்

ந்தன்

நீ ம் ேதர்

(வி - ைர.) ேபாகி - ேபாக எனத் திாிக்க. மாச்சிைறப் பறைவ ேபாக, ைல
வண் னம் தவிர்க்கும் தண் பதக் காைல என்க. ேபாக என்ப நிகழ் உணர்த்திற் .
தண்பதக் காைல - கார்காலம். பறைவ ேபாதல் கார்காலத் மாைல எனக் ெகாள்க.
என்ைன, ‘ெக நீ ராம் பல் அைடப் றத்தன்ன, ெகா ெமன் சிைறய கூ கிர்ப்
பறைவ, ...பக

ைற

மரம் லம்பப் ேபாகும், சி

ன் மாைல’ என வ த ன்,

‘வாி ம் வாரா ராயி ம் ஆண்டவர்க்கு, இனி ெகால்’ என்ற , அவர் வந்
ன்பத்ைதப் ேபாக்காெதாழியி ம். அவர் உைற மிடம் அவர்க்கு இன்பம்

நம

விைளப்பதாயின் நன்றாம், அவ்வா

ய ற்

விளக்குங் ெகால்ேலா என்

தைலவி

ெமாழிந்தாள் என்க. அதைனக் கூறிப் பாணன்
வந்தைமயா ம், விைன
ந்தைமயா ம் விைரந் ேதாிைன ஊர்மதி என் தைலவன் கூறினான் என்க.
(ேம - ள்.) 1'ேவந்

விைனயியற்ைக’ என்

ஞ் சூத்திரத்

‘

ந்தன்

அம்மநாம்

ன்னிய விைனேய’ என்ற ன், தாேன கு நில மன்னன் ெசன்றதாம் என்றனர், நச்.
---- - - ----1. ெதால். ெபா ள். அகத். 32.
---- ---245. பாைல
[ெபா ள் கைடக்கூட் ய ெநஞ்சிைனக் கழறித் தைலமகன் ெசால் ச்
ெசலவ ங்கிய .]
உயிாி ஞ் சிறந்த ஒண்ெபா ள் த மார்
நன்
ாி காட்சியர் ெசன்றனர் அவெரன
மைனவ த் ெதாழி ம் ம ைகய ளாதல்
நீநன்கு அறிந்தைன யாயின் நீங்கி
மைழெபயல் மறந்த கைழதிரங்கு இயவில்

5

ெசல்சாத் எறி ம் 2பண்பில் வாழ்க்ைக
வல்வில் இைளயர் தைலவர் எல் ற
வாிகிளர் பைணத்ேதாள் வயிறணி திதைல
அாிய லாட் யர் அல்குமைன வைரப்பின்
மகிழ்ெநாைட ெபறாஅ ராகி நைனக ள்
கான யாைன ெவண்ேகா சுட்
மன்ேறா
தல்வன் ன்தைல நீ ம்
அ
ைனப் பாக்கத் அல்கி ைவகுற

10
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நிழல்படக் கவின்ற நீளைற இலவத்
அழலைகந் தன்ன அலங்குசிைன ெயாண் க்
ைசத் ம்பி யார்க்கும் ஆங்கண்
கு ம்ெபாைற ணங்குந் ததர்ெவள் என்
க ங்கால் ஒட்டகத் தல்குபசி தீர்க்கும்
கல்ெந ங் கவைலய கானம் நீந்தி

15

அம்மா அாிைவ ெயாழியச்
ெசன்ேமா ெநஞ்சம் வாரெலன் யாேன.

20

---- ம ைர ம தனிள நாகனார்.
---- ---- ----(பாடம்) 2. அன்பில் வாழ்க்ைக.
---- ---- - - ----(ெசா - ள்.) 21. ெநஞ்சம் - ெநஞ்ேச!
1 - 4. நன்

ாி காட்சியர் - அவர் நன்ைமயிைன வி ம்பிய அறிவிைன-

ைடயராகிய தைலவர், உயிாி
காட்

ம் சிறந்த ஒள்ெபா ள் த மார் - உயிைரக்

ம் சிறந்த ஒள்ளிய ெபா ைளத் த தல் ேவண் , ெசன்றனர் என வ த்

ெசன்றனர் என்

-

ணிந் , மைன ஒழி ம் ம ைகயள் ஆதல் - மைனயின்கண்

தங்கியி க்கும் வ

ைடயள் ஆதைல, நீ நன்கு அறிந்தைனயாயின் - நீ நன்றாக

அறிந் ளாயாயின், நீங்கி - இவளின் நீங்கி;
5 - 21. மைழ ெபயல் மறந்த - மைழ ெபய்தைல மறந்தைமயால், கைழதிரங்கு
இயவில் -

ங்கில்கள் வற்றிய ெநறியில், ெசல் சாத்

எறி ம் - ெசல்

ம் வணிகர்

திரைள அைலத்தி ம், பண் இல்வாழ்க்ைக - அன்பில்லாத வாழ்க்ைகயிைன ைடய,
வல் வில் இைளயர் தைலவர் - வ ய வில் ைனக்ெகாண்ட மறவர் தைலவர், எல் உற
- இ ள் வர, வாிகிளர் பைண ேதாள் திதைல அணிவயி
ேதாளிைன ம் ேதமல் அணிந்த வயிற்றிைன

- வாி விளங்கும் ப த்த

ைடய, அாியலாட் யர் அல்குமைன

வைரப்பின் - கள்விற்ேபார் ெபா ந்திய மைனயகத்ேத, மகிழ் ெநாைட ெபறாஅர் ஆகி
- கள்ளிற்கு உாிய விைலப்ெபா ள் எய்தப் ெபறாராகி, நைன க ள் கான யாைன
ெவண்ேகா சுட் - மதத்தால் நைனந்த கன்னத்திைன ைடய யாைனயின் ெவள்ளிய
ெகாம்பிைன எ த்
விைளயா ம் தல்வ
அ

ைன பாக்கத்

வ தல் குறித் , மன்
ைடய,

ஓ

தல்வன் - மன்றின்கண் ஓ

ன் தைல நீ ம் - ல் ய தைலையத் தடவி ஏ ம்,

அல்கி - அாிய ேபார் ைனகைள ைடய பாக்கத்திடத்ேத தங்கி,

ைவகு உற - இ ள் கழி ம் வி யல் ேதான்ற, நிழல்படக் கவின்ற நீள் அைர -
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நிழல்ெபா ந்த அழகுெபற்ற நீண்ட அைரயிைன ைடய, இலவத்
அலங்கு சிைன - அைச ங் கிைளகளி
தளிர்த்தா ெலாத்த ஒள்ளிய
குழல்ேபா

- இலவமரத்தின ,

ள்ள , அழல் அைகந்தன்ன ஒள்

- எாி

க்களில், குழல் இைசத் ம்பி ஆர்க்கும் ஆங்கண் -

ம் இைசைய ைடய வண் கள் ஒ க்கும் இடமாகிய, கு ம் ெபாைற

உணங்கும் - பாைறயிடத்ேத காய்ந்
ெவள்ளிய எ

கிடக்கும், ததர் ெவள் என் - சுள்ளிேபா

ம் கள், க ம் கால் ஒட்டகத்

ம்

அல்கு பசி தீர்க்கும் - ேவகம் வாய்ந்த

கால்கைள ைடய ஒட்டகத்தின் மிக்க பசியிைனப் ேபாக்கும், கல் ெந ம் கவைலய
கானம் நீந்தி - கற்கள் ெபா ந்திய நீண்டகவர் வழிகைள ைடய காட் ைனக் கடந் ,
அம்மா அாிைவ ஒழியச் ெசன்ேமா - அழகிய மாைம நிறத்ைத ைடய நம் தைலவி
தனித்தி க்க நீ ெசல்வாயாக, யான் வாரெலன் - யான் அவைளப் பிாிந்
வாேரன்.
(

நின்

டன்

) ெநஞ்சம்! மைன வ த்ெதாழி ம் ம ைகயாளாதல் நீ நன்கு அறிந்தைன-

யாயின், நீங்கி, அ

ைனப் பாக்கத்

அல்கி, ைவகுற, கானம் நீந்தி, அாிைவ

ஒழியச்ெசன்ேமா; யான் வாரெலன்,
(வி - ைர.) ‘உயிாி
தைலவன் ெகாண்
ஊ பா

ஞ் சிறந்த....ெசன்றனரவர்’ என என்ப

தைலவியின் கூற்ைறத்

கூறிய . தைலவன் ெபா ள் வயிற்பிாியின், தன் உயிர்க்கு

ம்; அக்காரணத்தால் தைலவன் உயிர்க்கு ஏத ம் உண்டாகும் என்ப

ேதான்ற ‘உயிாி

ம் சிறந்த’ எனப்ெபா ப்படக் கூறினாள். அற

பயவாைமேயயன்றி; உயிர்க்கும் ஊ
ெசல்பவர் அதைன உயிாி

ம் இன்ப ம்

விைளக்கும் ெபா ைளத் ேத தற்ெபா ட் ச்

ம் சிறந்தெதனக் க தினாராவர் என ம், அதனால் அவர்

நன்
ாி காட்சியர் அல்லர் என ம் ெகாள்வள் என்ப ம், அந்நீரதாகிய நம
பிாிவினால் அவள் மைனயின்கண் தனித் ஆற்றியி க்கும் வ
ைடயள் அல்லள்
என்ப ம் நீ அறிந்திைல என்பான், ‘உயிாி
நன்

ம் சிறந்த ஒண்ெபா ள்’ என ம்,

ாி காட்சியர்’ என ம் ம ைகயள் என ம் குறிப் ெமாழியாற் கூறினான் என்க.

கள்விற்கும் மகளிர் தம் மைனயின்கண் ைபத்

விற்பராக ன், ‘அாியலாட் யர் அல்கு

மைன வைரப்பின் என்றள். ெபறாஅராகி என்ற , ேவ
என்க. ெவண்ேகா

ெபா ள் ெபறாைமயால்

சுட் ப் தல்வன் ன்றைல நீ ம் என்ற , தம் மைனயின்

கண் ள்ள யாைனயின் ேகாட் ைனக் கள் விைலயாகத் த தற்கு, அதைனக்
ெகாண மா
தல்வைன ஏ
ர் என்றப . தைலையநீ தல் அவற்கு மனெவ ச்சி
ண்டாக்கு தற்ெபா ட்டாம். தைலவர் ஒவ்ெவா வ ம்தம தல்வன் ன்றைல நீ வர்
எனக் ெகாள்க. கானவர்கள் விைலயாக யாைனக்ேகா
1'ேவட் வர் .... ... மத

ைட ேவழத்

ெகா த்தைல,

ெவண்ேகா ெகாண்

ெபான்

ைட நியமத் ப்
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பிழிெநாைட ெகா க்கும்’, 2'ேவந்

ர் யாைன ெவண்ேகா ெகாண் , கட்ெகா

டங்கு மாவணம் க்கு அ ங்கள் ெநாைடைம தீர்ந்தபின் மகிழ்சிறந் ’
என்பவற்றானறிக அத்தைகய ெகா ய பாக்கத்திேல, நீ இரவிேல தங்கி இ ள் கழிந்த
பின் கானம் நீந்திச் ெசல் என்றான். ெவள்ெளன் ஒட்டகத் அல்கு பசி தீர்க்கும்
என்ற , அதற்கும் ேவ
விைரந்

ெசல்

உண

கிட்டாைம கூறியப . ஒட்டகம் பாைலயி

ம் இயல்பின ெதன்ப

ேதான்றக், ‘க ங்கால் ஒட்டகம்’ என் ம்,

பலநாள் உண ெபறாத பசிையப் ெபா த்தி க்கும் இயல்பின
‘ஒட்டகத்

என்ப

அல்குபசி’ என் ம் கூறப்பட்ட .

---- ---- ---- ---1. பதிற் .30.

2. பதிற் . 68.

---- ---246. ம தம்
[ேதாழி தைலமகற்கு வாயில் ம த்த .]
பிணர்ேமாட்

நந்தின் ேபழ்வாய் ஏற்ைற

கதிர் க்கு ஆரல் 3கள்வ னாக
ெந நீர்ப் ெபாய்ைகத் ைணெயா
ம நீர் அகல்வயல் யாணர் ஊர

ண ம்

ேபாதார் கூந்தல் நீெவய் ேயாெளா
தாதார் காஞ்சித் தண்ெபாழில் அகல்யா
ஆ ைன ெயன்ப ெந ைந அலேர

5

4காய்சின ெமாய்ம்பிற் ெப ம்ெபயர்க் காிகால்
ஆர்க நறவின் ெவண்ணி வாயில்
சீர்ெக மன்னர் மற ய ஞாட்பின்
இமிழிைச ரசம் ெபா களத் ெதாழியப்
பதிெனா ேவளிெரா ேவந்தர் சாய
ெமாய்வ ய த்த ஞான்ைறத்
ெதாய்யா அ ந் ர் ஆர்ப்பி ம் ெபாிேத.
---- ---- ---- பரணர்.
---- - - ----(பாடம்) 3. களவன். 4. காய்சின
---- ---- - - -----

ம்

ன்பின்.

10

ேதான்ற,
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(ெசா - ள்.) 1 - 4. பிணர் ேமாட்

நந்தின் ேபழ்வாய் ஏற்ைற - ச ச்சைர ெபா ந்திய

வயிற்றிைன ம் பிளந்த வாயிைன
- கூாிய

ைடய ஆண் சங்கு, கதிர்

க்கிைன ைடய ஆரல் மீன் காி கூ ேவானாக, ெந

ஆழ்ந்த நீைர ைடய ெபாய் ைகயில்,
மணம் ண ம், ம
வயல்கைள ைடய
5 - 7. ேபா

ைணெயா

க்கு ஆரல் கள்வனாக
நீர்ப் ெபாய்ைக -

ண ம் - ெபண்சங்கிெனா

நீர் அகல் வயல் யாணர் ஊர - நீர் நிைறந்த அகன்ற
வ வாய் மிக்க ஊரேன!

ஆர் கூந்தல் நீ ெவய்ேயாெளா

-

க்கள் நிைறந்த கூந்தைல ைடய

நின்னால் வி ம்பப்ெபற்ற பரத்ைதெயா , தா ஆர் காஞ்சித் தண் ெபாழில்
அகல்யா - ந் கள் நிைறந்த குளிர்ந்த காஞ்சி மரச்ேசாைல சூழ்ந்த அகன்ற
ஆற்றின்கண்ேண, ெந ைந ஆ ைன என்ப - ேநற்

நீர்விைளயாட்ட-

யர்ந்தைனெயனப் பல ம் கூறாநிற்பர்;
7 - 14. அலேர - அதனாெல ந்த அலர், காய் சின ெமாய்ம்பின் - மிக்க சின ம்
வ

ைடய, ெப ம் ெபயர்க் காிகால் - ெபாிய கழிைனக்ெகாண்ட காிகால்

வளவன், ஆர்க

நறவின் ெவண்ணி வாயில் - ஆரவார மிக்க கள் வள ைடய

ெவண்ணிவாயில் என்

மிடத்ேத, சீர்ெக

மன்னர் ம ய ஞாட்பில் - சிறப் வாய்ந்த

பைகயரசர் மா பட்ெட ந்த ேபாாின்கண், இமிழ் இைச ரசம் ெபா களத் ஒழிய மிக்க ஓைசைய ைடய ர ரசம் ேபார்க்களத்ேத ஒழிந் கிடக்க பதிெனா
ேவளிெரா ேவந்தர் சாய - ேவளிர் பதிெனா வ டன் இ ெப ேவந்த ம்
நிைலெகட, ெமாய் வ

அ த்த ஞான்ைற - அவர்தம் மிக்க வ ையக் ெக த்த நாளில்,

ெதாய்யா அ ந் ர் ஆர்ப்பி
ெபாி - ெபாிதாய .
(
யா

ம். அ ந்

ர்க்கண் எ ந்த குைறயாத ஆரவாரத்தி

) யாணர் ஊர! ெந ைந நீ ெவய்ேயாெளா

ம்,

காஞ்சித் தண்ெபாழில் அகல்

ஆ ைன என்ப; அலர் ெப ம்ெபயர்க் காிகால் வளவன், ெவண்ணி

வாயி ன்கண், ஞாட்பில்,
அவர்தம் ெமாய்வ

ரசம் ெபா களத்ெதாழிய ேவளிெரா

அ த்த ஞான்ைற, அ ந்

ாிெல ந்த ஆர்ப்பி

ேவந்தர்சாய
ம் ெபாி .

(வி - ைர.) கள்வன் - காி கூ பவன்; பிறர் அறிய ெவளிப்ப த் பவன் என்றப .
இச்ெசால் ன் உ வம் களவன் என் ம் காணப்ப கின்ற . ெபாழி
ம் யாற்றி ம்
விைளயா ைனெயன்ப என் ைரத்த மாம். காிகால் - காிகால் வளவன். ேவளிர்
கு நிலமன்னராக ன், சீர்ெக

மன்னர் என்ற , ேவளி ம் ேவந்த மாகிய

இ திறத்தார்க்கும் ெபா . ேவந்தர் என்ற , ேசர பாண் யைர. ெகடாத அ ந்

ர்
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என்ற மாம். ெந ைந ஆ ைன, அலர் அ ந் ர் ஆர்ப்பி
அவ்வலர் விைரந் பர தைல உணர்த்தியப .

ம் ெபாி

என்ற ,

(உ - ைர.) நந்தின் ஏற்ைற ஆரல் கள்வனாகத் ைணெயா
ண ம் என்ற , நீ
அலர் கூ ேவார் அறி ம்ப நினக்குத் ைணயாகிய பரத்ைதெயா
கூ விைளயா ைன என்றப .
(ேம - ள்.) 1'ஆற்றெலா
‘பிணர்ேமாட்

ணர்ந்த’ என்

ஞ் சூத்திரத் ’ ஏற்ைற என வ தற்கு,

நந்தின் ேபழ்வாய் ஏற்ைற, என்பதைன எ த் க் காட் னர், ேபரா.

---- - - ----1. ெதால். மர . 49.
---- ---- ----247. பாைல
[தைலமகன் பிாிவின்கண் ேவ பட்ட தைலமகள
ேதாழிக்குத் தைலமகள் ெசால் ய .]

ேவ பா

கண்

மண்ணா த்தம் ஒ க்கிய வன ைல
நன்மாண் ஆகம் லம்பத் றந்ேதார்
அ ளிலர் வாழி ேதாழி ெபா ள் ாிந்
இ ங்கிைள எண்கின் அழல்வாய் ஏற்ைற
க ங்ேகாட் இ ப்ைப ெவண்
ைனயின்
ெப ஞ்ெசம் ற்றின் இ ந்தைல யிடக்கும்
அாிய கானம் என்னார் பைகபட
ைனபாழ் பட்ட ஆங்கண் நாட்பார்த் க்
ெகாைலவல் யாைன சுரங்க ெகாள் ம்

5

ஊ ப கவைலய ஆ பல நீந்திப்
ப
ைட நைசஇய பைறெந ங் க த்திற்
பா கிைள ேசக்குஞ் ேசட்சிைமக்
ேகா யர் பிறங்கல் மைலயிறந் ேதாேர -

10

---- 1ம ைர ம தங்கிழார் மகனார் ெப ங்கண்ணனார்.
---- ---- ---- ---(பாடம்) 1. ம ைர ம தங்கிழார் மகனார் ெவண்ணாகனார்.
---- ---- ---- ----(ெசா - ள்.) 3. ேதாழி - , வாழி - ,

ேவ பட்ட

82

3 - 13. ெபா ள் ாிந் - ெபா ைள வி ம்பி, இ கிைள எண்கின் அழல் வாய்
ஏற்ைற - ெபாிய சுற்றத்திைன ைடய ெவப்பம் ெபா ந்திய வாயிைன ைடய ஆண்
கர , க

ேகாட்

இ ப்ைப ெவண்

இ ப்ைப மரத்தின் ெவள்ளிய

ைனயின் - காிய கிைளகைள ைடய

விைன ெவ த்தால், ெப

இடக்கும் - ெபாிய ெசம்மண் ற்றின

ெசம் ற்றின் இ தைல

ெபாிய உச்சியிைனப் ெபயர்த்தி ம்,

அாியகானம் என்னார் - ெசல் தற்கு அாிய கானம் என் நிைனயாராய், பைகபட
ைன பாழ்பட்ட ஆங்கண் - மா ெகாண் ேபார்ெசய்தலால் சீ ர் பாழாகிய
அவ்விடத்ேத, ஆள் பார்த் ெகாைலவல் யாைன சுரம் க ெகாள் ம் - ஆட்களின்
வ ைகைய எதிர்ேநாக்கிக் ெகால் தல் வல்ல யாைன சுரெநறிையக்
காவல்ெகாண்

த்த ன், ஊ ப

கவைலய ஆ

பல நீந்தி - இைட

மிக்க

கவர்த்தனவாகிய பல ெநறிகைள ம் கடந் , ப
ைட நைசஇய பைற ெந
க த்தின் - மிக்க லால்நாற்றத்திைன வி ம்பிச் ெசல் ம் பறத்தைல ைடய நீண்ட
க த்திைன ைடய, பா கிைள ேசக்கும் - ப ந் மரக்கிைளகளிற் றங்கியி க்கும்,
ேசண்சிைம ேகா உயர் பிறங்கல் மைல இறந்ேதார் - நீண்ட உச்சியிைன ம் சிகரம்
உயர்ந்த பக்க மைலகைள ம் உைடய மைலையக் கடந் ெசன்ேறார் ஆகிய நம்
தைலவர்;
1 - 3. மண்ணா

த்தம் ஒ க்கிய வன ைல - க வாத

ஒ கவிடப்ெபற்ற அழகிய

த்தமாய கண்ணீர்

ைலயிைன ைடய, நல் மாண் ஆகம் லம்பத்

- நல்ல மாண் ற்ற மார் தனித்

வ ந்தத்

றந்

றந்ேதார்

ெசன்ேறார் ஆக ன், அ ள் இலர் -

அ ள் அற்றவேர யாவர்; என் ெசய்வாம்.
(
) ேதாழி! வாழி! ெபா ள் ாிந் , அாிய கானம் என்னார், ஆ பல நீந்தி,
மைல யிறந்ேதார் ஆகிய நம் தைலவர் ஆகம் லம்பத் றந்ேதாராக ன் அ ள் இலர்.
(வி - ைர.) மண்

தல் - க

தல்.

த்தம் க வப்ப வதாக ன், மண்ணா

த்தம்

ஒ க்கிய வன ைல என் ழி, மண்ணா த்தம் என்ற கண்ணீர்த் ளிகைள; இ
ெவளிப்பைட எனப்ப ம். பைக பட - மா பட் ப் ேபார்ெசய்தலால் என்றப . ைன ேவட் வர் ஊர். ேசட்சிைமைய ைடய மைலெயன ம், பிறங்கல் மைலெயன ம்
கூட் க.
---- - 248. குறிஞ்சி
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[இர க்குறிச் சிைறப் றமாகத் தைலமகட்குச் ெசால்
ேதாழி ெசால் ய .]

வாளாய்த் தைலமகன் ேகட்பத்

நைகநீ ேகளாய் ேதாழி அல்கல்
வயநாய் எறிந் வன்பறழ் தழீஇ
இைளயர் எய் தன் 1மடக்கிக் கிைளெயா
நான் ைலப் பிணவல் ெசா யக் காெனாழிந்
அ ம் ைழ
க்கர் ஆட்குறித் நின்ற
த கட் பன்றி ேநாக்கிக் கானவன்
கு கினன் ெதா த்த கூர்வாய்ப் பகழி
பைடெசலன் ன்பில்தன் பைடெசலச் ெசல்லா
அ வழி விலக்குெமம் ெப விறல் ேபான்ெமன

5

எய்யா ெபய ங் குன்ற நாடன்
ெசறியாில் டக்க ற் பாீஇப் ாியவிழ்ந்
ஏந் குவ ெமாய்ம்பிற் ச்ேசார் மாைல
ஏற்றமில் கயிற்றின் எழில்வந்
யல்வர
இல்வந் நின்ேறாற் கண்டனள் அன்ைன

10

வல்ேல ெயன் கம் ேநாக்கி
நல்ைல மன்ெனன நகூஉப்ெபயர்ந் ேதாேள.

15

---- - - கபிலர்.
---- ---- ----(பாடம்) 1. மடக்கிைளேயா .
---- ---- ---(ெசா - ள்.) 1. ேதாழி - , அல்கல் நைக நீ ேகளாய் - (ேநற் ) இர

நிகழ்ந்த

நைகக்கிடனாய ெசய்திெயான்ைறக் ேகட்பாயாக;
2 - 10. வய நாய் எறிந்

- வ ய ேவட்டமா ம் நாையக்க ந்

விலக்கி, இைளயர்

எய் தல் மடக்கி - ேவட் வர் ெந ங்குதைலத் த த் , வன்பறழ் தழீஇ - வ யைமந்த
குட் கைள அைணத் க்ெகாண் , கிைளெயா
ெதாங்கும்

ைலயிைன ைடய ெபண்பன்றி கிைள டன் ெபயர, கான் ஒழிந்

காட் னின் ம் ெவளிவந் , அ ம் ைழ
ஆள் குறித்

நான் ைலப் பிணவல் ெசா ய -

க்கர் - அாிய வாயிலாய

-

க்கிேல,

நின்ற - ேவட்டம் ெசய் ம் ஆட்கைள எதிர்ேநாக்கி நின்ற, த கண் பன்றி

- அஞ்சாைமைய ைடய பன்றியிைன, கானவன் - ேவட் வன், கு கினன் ேநாக்கி அணிைமயிற் ெசன்

ேநாக்கி, ெதா த்த கூர்வாய் பகழி - தன் வில் ற்ேகாத்த கூாிய

ைனைய ைடய அம்பிைன, மைடெசலல்

ன்பின் தன் பைட ெசல - ம த்தல்
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அைமந்த வ ைய ைடய தன் பைட இாிய ம், ெசல்லா

- தான் ெபயரா

நின் ,

அ வழி விலக்கும் - பைகவர் வ ம் அாிய வழியில் அவைரத் த த் நிற்கும்,
எம்ெப விறல் ேபான்ம் என - எம் ைடய ெபாிய வல்லாளைனப் ேபா ம் இ
(வியந் ), எய்யா

ெபய ம் குன்றநாடன் - அப் பன்றியின்ேமல் எய்யா

மீ

ெவன
ம்

இடமாய மைல ெபா ந்திய நாட் ைன ைடய நம் தைலவன் ஆகிய;
11 - 14. ெசறி அாில்
அவிழ்ந்
உயர்ந்

டக்க ன் - ெந ங்கிய

- அ பட் ப் ாிகள் அவிழ்ந்
திரண்ட ேதாளிடத்ேத,

மாைலயான , ஏற்
இல் ன்கண் வந்

ழ்த ன், ஏந்

ேசார் மாைல -

இமில் கயிற்றின் எழில் வந்

கிடக்கும் கயிற்ைறப்ேபான்

கள் பற்றியி த்தலால், பாீஇ ாி
குவ

ெமாய்ம்பில் -

க்கள் உதிரப்ெப ம்
யல்வர - எ தின் திமி ன்கட்

அழகு ெபற அைசந்திட, இல் வந்

நின்ேறான் - நம்

நின்றவைன;

14 - 16. அன்ைன கண்டனள் - நம் அன்ைன கண்டனளாகி, வல்ேல என்
ேநாக்கி - விைரய என்

கம்

கத்திைனப்பார்த் , நல்ைல மன் என - நீ மிக ம் நல்லவள்

என் , நகூஉ ெபயர்ந்ேதாள் - நகா நின்

றம் ேபாயினள், என் ெசய்வாம்.

(
) ேதாழி! அல்கல் நைக நீ ேகளாய்; கானவன் த கட் பன்றிைய ேநாக்கி எம்
ெப விறல் ேபான்ெமனப் பகழி எய்யா ெபய ம் குன்ற நாடன் இல் வந்
நின்ேறாைனக் கன்டனளாகி அன்ைன என் கம் ேநாக்கி நல்ைல மன்ெனன நகூஉப்
ெபயர்ந்ேதாள்.
(வி - ைர.) வயநாய் எறிந் இைளயர் எய் தைல மடக்கிக் கான் ஒழிந்
ஆட்குறித் நின்ற பன்றி என்க. பன்றிைய ேநாக்கிய கானவன் அதன
த கண்ைமைய வியந் , தான் வில்நாணிற்ெறா த்த அம்பிைன அதன்மீ எய்யா
அவ்விடத் நின் ெபயர்வான் என்க. தன் பைட ெசலச் ெசல்லா அ வழி விலக்கும்
என்ற , 1'வ விைசப் னைலக் கற்சிைறேபால, ஒ வன் தாங்கிய ெப ைம’
என் ம் வஞ்சித் திைணயின் ைறப்ெபா ள் அைமந்த . ெமாய்ம்பிற்கு ஏற்றின்
இமி ம், ச்ேசார் மாைலக்குக் கயி ம் உவைமயாம். இல் வந் நின்ேறான்
என்பதனால் இர க்குறி வந் நின்றான் என்ப ெபற்றாம். அன்ைன நின்ேறாைனக்
கண் என் கம் ேநாக்கி நல்ைலமன் எனக் கூறி நக்குச் ெசன்றாள் என்ற , அவன்
வ ைகக்கு யான் வாயிலாதல் க தித் தீங்குைடைய ெயன இழித் க்கூறி ெவகுண்
ெசன்றாள் என்றப யாம். நல்ைலமன் என்ற குறிப் ெமாழி. நச்சினார்க்கினிய ம்
ேபராசிாிய ம் இச் ெசய் ைளத் தைலவி கூற்றாகக் ெகாண்டனர்.
---- -----
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1. ெதால். றத்.8.
---- ---- ----(உ - ைற.) பன்றியான

தன

பிணவல்

த யவற்றிற்கு உண்டாய ஊ பாட்ைட

நீக்கிக் காத் நின்ற என்ப , தைலவன் இற் ெசறித்தலால் தைலவிக்கு உண்டாகும்
ஏதத்ைத நீக்கிக் காக்க ேவண் ம் என்றப .
(ேம - ள்.) 1'வைரவிைட ைவத்த காலத்

வ ந்தி

ம்’ என்

தைலவி கூற்றிற்கு இச் ெசய் ைள எ த் க் காட் , இ
எதிர்ந் ழிக் கூறிய

ஞ் சூத்திரத்ேத,

வந்ேதான் ெசவி ைய

என்றனர், நச்.

2'எள்ளல் இளைம’ என்

ஞ் சூத்திரத்ேத ‘நைக நீ ேகளாய் ேதாழி’ என்ப

தன்

ேபைதைம ெபா ளாக நைக பிறந்த ; என்ைன? தான் ெசய்த தவற்றிற்குத் தாய்
தன்ைன ெவகுண்ட

தனக்கு நைகயாகக் ெகாண்டைமயின் என் ம், ‘நல்ைல

மன்ெனன நகூஉப் ெபயர்ந்ேதாேள; என்ப

பிறர் எள்ளிய

நைக பிறந்த ; என்ைன? தன் மகள் தன்ைன மதியா

ெபா ளாகத் தன்கண்

இகழ்ந்தாெளன நக்கவா ; இ

ெவகுளிப் ெபா ளாக நக்க தன்ேறா ெவனின், அ
ரர்க்ேக உாித்தாகல்ேவண் ம்,
இவள் அவைள ெவகுண் தண்டம் ெசய்வாள் அல்லள் அதற்ேக உவப்பின் அல்ல
என் ம் கூறினர், ேபரா.
---- - - ----1. ெதால். களவியல். 21.

2. ெதால். ெமய். 4.

---- ----249. பாைல
[தைலமகன் பிாிவின்கண் ேவ பட்ட தைலமகள
ேதாழிக்குத் தைலமகள் ெசால் ய .]

ேவ பா

அம்ம வாழி ேதாழி பன்னாள்
இவ் ர் அம்பல் எவேனா வள்வார்
விசிபிணித் தியாத்த அாிேகால் ெதண்கிைண
இன்குரல் அக நர் இரப்பின் நாெடா ம்
ெபான்ேகாட் ச் ெசறித்

ெபாலந்தார்

ட் ச்

சாந்தம் ைதத்த 3ஏந்
ளங் ெகழி மில்
ஏ
ந்
த் ச் சால்பதங் குைவஇ
ெந ந்ேதர் களிற்ெறா சுரக்குங் ெகா ம் ட்

5

கண்

ஆற்றாளாய
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பல்ேவல்

சுண்ைட ேவம்பி யன்னெவன்

நல்ெலழில் இளநலம் ெதாைலயி ம் நல்கார்
பல் ங் கானத் அல்குநிழல் அைசஇத்
ேதாைகத் வித் ெதாைடத்தார் மழவர்
நாகா ழ்த் த் திற்றி தின்ற
ல க்களந் ைழஇய கள்வாய்க் ேகாைட

10

நீள்வைரச் சிலம்பின் இைரேவட் ெட ந்த
வாள்வாி வயப்
தீண் ய விளிெசத்
ேவ ேவ கவைலய ஆ பாிந் தலறி
உைழமான் இனநிைர ேயா ங்
கைழமாய் பிறங்கன் மைலயிறந் ேதாேர.

15

---- - நக்கீரனார்.
---- ----(பாடம்) 3. ஏந்

ளங்கியிெலழில்

---- ---- ---- - (ெசா - ள்.) 1. ேதாழி - , வாழி - , அம்ம - நான் கூ வதைனக் ேகட்பாயாக;
11 - 14. ேதாைக

வி ெதாைட தார் மழவர் - மயி ன் சிறகாற் ெறா த்தைல ைடய

மாைலைய அணிந்த மழவர், பல்

கானத்

அல்கு நிழல் அைசஇ - பல

க்கைள ைடய காட் ல் சு ங்கிய நிழ ல் தங்கி, நாகு ஆ

ழ்த்

- இைளய

பசுவிைனக் ெகான் , திற்றி தின்ற - அதன் ஊைனத் தின்ற இடமாய,
ைழஇய - லால்

சும் இடத்திைனத்

ழாவிய,

ல

களம்

கள்வாய்க் ேகாைட -

திையத்

தன்னிடத்ேத ெகாண்ட ேமல் காற்றின் ஒ யிைன;
15 - 19. உைழ மான் இனம் நிைர - ஆண்மா டன் கூ ய கூட்டமாய மானினம்,
நீள் வைரச் சிலம்பின் இைர ேவட் எ ந்த - நீண்ட ங்கிைல ைடய பக்க மைலயில்
இைரயிைனக் ெகாள் தற்கு வி ம்பி எ ந்த, வாள் வாி வய
தீண் ய விளி
ெசத் - ஒளி ெபா ந்திய வாிகைள ைடய வ ய
(மாைனப்) பற்றியதால் எ ம்
ஒ யாகக் க தி, ேவ

ேவ

கவைலய ஆ

பாிந்

அலறி ஓ ம் - ேவ

ேவறாய

கவர்த்த ெநறிகளில் வ ந்தி அலறி ஓடாநிற்கும், கைழ மாய் பிறங்கல் மைல
இறந்ேதார் - ங்கிலால் மைற ம் உயர்ந்த ேதாற்ற ைடய மைலையக் கடந்
ெசன்ற நம் தைலவர்;
2 - 10. வள் வார் விசி பிணித்

யாத்த - வளம் ெபா ந்திய வாாினால் இ கப்

பிணித் க் கட் ய, அாிேகால் ெதண்கிைண இன் குரல் அக நர் - இ த்

அ க்கும்
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ேகா ைன ைடய ெதளிந்த ஒ

யினதாகிய கிைணப்பைறயின் இனிய குரைல

எ ப்பிப் பா ம் பாணர், இரப்பின் - இரந்
ெபான் ேகாட் ச் ெசறித்
தார்

ட்

- ெபாற்

ந்

ணிைனக் ெகாம்பில் ெந ங்கச் ேசர்த் , ெபாலம்

- ெபான்னாி மாைலயிைனக் க த்தில் அணிவித் , சாந்தம் ைதத்த ஏந்

ளங்கு எழில் இமில் - சந்தனம்
ஏ

ேவண் ன், நாெடா ம் - நாள்ேதா ம்,

த்

குவித் , ெந

- ஏற்றிைன

ேவற்பைடைய

சுரக்கும் - நீண்ட ேதாிைன யாைன டன் ேசர

ண் பல்ேவல்

ைடய

அைச ம் அழகிய திமி ைன ைடய,

ன்னர் நி த்தி, சால்பதம் குைவஇ - மிக்க உணவிைனக்

ேதர் களிற்ெறா

அளிக்கும், ெகா ம்

சிய உயர்ந்

சுண்ைட - வைளந்த

ைண ம் பல

சுண்ைட என்பான , ேவம்பி அன்ன - ேவம்பி எ

ஊர்ேபான்ற, என்நல் எழில் இளநலம் ெதாைலயி

ம் - என

இளைமச்ெசவ்வி ெதாைலந்த வழி ம், நல்கார் - வந்

ம்

நல்ல அழகிய

அ ள் ெசய்கின்றிலர்;

(அங்ஙனமாக ம்);
1 - 2. பல் நாள் இ ஊர் அம்பல் எவேனா - பல நாளாக இவ் ரார் ெசய் ம் அம்பல்
என்ைனேயா?
(

) ேதாழி! வாழி! மைல யிறந்ேதார்,

நலம் ெதாைலயி

சுண்ைட என்பான

ேவம்பி அன்ன என்

ம் நல்கார்; (அங்ஙனமாக ம்) பன்னாள் இவ் ர் அம்பல் எவேனா?

(வி - ைர.) அாிேகால் - அாித்ெத ம் ஓைசையச் ெசய் ம் ேகால், ெபான் ெபான்னாற் ெசய்த குப்பிக்கு ஆகுெபயர். சால் பதம் குைவஇ ஏ
ந்
த்
ெந ந்ேதர் களிற்ெறா சுரக்கும் என மா க. ேகாைட - ேமல் காற் ; ஈண் அதன்
ஒ க்கு ஆயிற் . வயப்
தீண் ய - வயப்
மாைனத் தீண் ய என ஒ ெசால்
வ வித் ைரக்க. தீண் ய என் ம் ெபயெரச்சம் காாியப் ெபயர் ெகாண்ட .
(உ - ைற.) ேகாைடயான

லால் நா ம் களத்ைதத்

ழாவிப்

திையத்

தன்னிடத் க் ெகாண்டெதன்ப , அம்பற் ெபண் ர் பிறர் பழியாயவற்ைறேய
ஆராய்ந் தங்கண் ெகாள் கின்றனர் என்றப . ேகாைடயின் ஒ ைய வயப்
மாைனத் தீண் ய ஒ யாகக் க தி மானினம் அஞ்சுெமன்ற , தைலவனாலாய
ெமய்ேவ பாட்ைடத் ெதய்வத்தால் ஆயெதன் அன்ைன அஞ்சுகின்றாள் என்றப .
---- - - ----250. ெநய்தல்
[தைலமகற்குக் குைறேநாந்த ேதாழி தைலமகட்குக் குைறநயப்பக் கூறிய .]
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எவன்ெகால் வாழி ேதாழி மயங்குபிசிர்
மல்குதிைர ழந்த ஒல்குநிைலப் ன்ைன
வண் மிர் இணர ண்டா வாிப்ப
மணங்கமழ் இளமணல் எக்கர்க் காண்வரக்
கணங்ெகாள் ஆயெமா
ணர்ந் விைள யாடக்
ெகா ஞ்சி ெந ந்ேதர் இைளயெரா நீக்கித்
தாரன் கண்ணியன் ேசரவந் ெதா வன்
வாிமைன கழ்ந்த கிளவியன் யாவ ம்
ம ெமாழி ெபறாஅன் ெபயர்ந்தனன் அதற்ெகாண்

5

அ ம்படர் எவ்வெமா ெப ந்ேதாள் சாஅய்
அவ்வைலப் பரதவர் கானலஞ் சி கு
ெவவ்வாய்ப் ெபண் ர் கவ்ைவயில் கலங்கி
இைறவைள ெநகிழ்ந்த நம்ெமா
ைற ந் ஞ்சா கங்கு லாேன.

10

---- - ெசல்

ர்கிழார் மகனார் ெப ம் தங்ெகாற்றனார்.

1. எவன் ெகால் - இதற்குக் காரணம் என்ைனேயா?
(ெசா - ள்.) 1 - 5. ேதாழி - , வாழி - , மயங்கு பிசிர் மல்கு திைர உழந்த - ெந ங்கிய
ளிகள் மிக்க அைலகளால் வ ந்திய, ஒல்கு நிைல ன்ைன - அைச ம்
நிைலயிைன ைடய ன்ைன மரத்தின், வண் இமிர் இணர ண்தா வாிப்ப வண் கள் ஒ க்கின்ற ங்ெகாத் க்களின் ண்ணிய ம்ெபா கள் உதிர்ந் அழகு
ெசய்ய, மணம் கமழ் இளமணல் எக்கர் - மணம் நா ம் ெமத்ெதன்ற மணல் ேமட் ல்,
காண் வர கணம் ெகாள் ஆயெமா
ணர்ந் விைளயாட - யாம் அழகு ெபா ந்தக்
கூட்டம் ெகாண்ட ஆயத்தாெரா

கலந்

விைளயாடாநிற்க (அப்ெபா

6 - 9. ெகா ஞ்சி ெந ந்ேதர் இைளயெரா
ேதாிைனத் தன் ஏவலாளெரா

);

நீக்கி - ெமாட் ைன ைடய நீண்ட

நீக்கி நி த்தி, தாரன் கண்ணியன் - தாாிைன ம்

கண்ணிைய ம் உைடயன் ஆகி, ேசரவந் - அ க வந் , ஒ வன் - ஒ தைலவன்,
வாி மைன கழ்ந்த கிளவியன் - யாம் இயற்றிய வண்டல் மைனையப் பாராட் ய
ெசால்ைல ைடயனாகி, யாவ ம் ம ெமாழி ெபறாஅன் ெபயர்ந்தனன் யாெதான் ம் ம

ெமாழி ெபறா

9 - 14. அதற்ெகாண்

-அ

மீண்

ெசன்றனன்;

தல்; அ ம் படர் எவ்வெமா

- அாிய நிைனவாலாய

ன்பத்தால், ெப ம் ேதாள் சாஅய் - ெபாிய ேதாள் ெம ய, அ வைல பரதவர் கானல்
அம் சி கு - அழகிய வைலகைள ைடய பரதவர கடற்கைரயி ள்ள அழகிய
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சிற்

ாி

ள்ள, ெவவ்வாய்ப் ெபண் ர் கவ்ைவயில் கலங்கி - ெகா ய

வாயிைன ைடய ெபண் ர்
ெநகிழ்ந்த நம்ெமா
இராப்ெபா திேல,
(

-

ற் ம் அலரால் உள்ளம் கலங்க, இைற வைள

ன்ைகயிடத்
ைற ம்

வைள ெநகிழப்ெபற்ற நம் டன், கங்குலான் -

ஞ்சா

- கடற் ைற ம்

ஞ்சுகின்றில ;

) ேதாழி! வாழி! நாம் இள மணல் எக்காிேல ஆயெமா

ஒ வன் ேதாிைன இைளயேரா

நீக்கி அ

ணர்ந்

விைளயாட,

க வந் , வாிமைன கழ்ந்த

கிளவியனாய் ம ெமாழி ெபறா அன் ெபயர்ந்தனன்; அதற்ெகாண்
சாஅய், கவ்ைவயிற் கலங்கி, வைளெநகிழ்ந்த நம்ெமா

ெப ந்ேதாள்

கல்குலான்

ைற ம்

ஞ்சா ; (இஃ ) எவன் ெகால்?
(வி - ைர.) மணம் - ன்ைனப்

வின் மணம், விைளயாட என்

ம் எச்சம்

காலத்ைத ம் இடத்ைத ம் குறித் நின்ற . தார், கண்ணி என்பவற்றின் ெபா ைளக்
கட ள்வாழ்த் ச் ெசய்

ைரயிற் காண்க. ‘வாிமைன கழ்ந்த கிளவியன் யாவ ம்,

ம ெமாழி ெபறாஅன் ெபயர்ந்தனன்’ என்ற , நம்பா

ள்ள அன் மிகுதியால் நம்

வாய்ச்ெசால்ைலக் ேகட்க வி ம்பி அவன் நம் வண்டல் மைனையப் கழ்ந்தானாக ம்,
நாம் ம ெமாழி ெயான் ங் கூறா வன்கண்ைம ைடேயம் ஆயினைமயின், வாளா
ெபயர்ந் ெசன்றனன் என்றப . அதற்ெகாண் எவ்வெமா ேதாள்சாஅய்க்
கவ்ைவயிற் கலங்கி இைறவைள ெநகிழ்ந்த நம்ெமா

என்றைமயால், நாம் உற்ற

ேநாய்க்குக் காரணம், நம் உள்ளம் அவன்கண்ணதாக நாம் அவைனப்
பிாிந்தி த்தேலயாம் என்ப ம், நம்ெமா

கங்குலாேன

ைற ம்

என்றைமயால், அவைனப் பிாிந்த வ த்தத்தால் நாம் இரவிேல

ஞ்சா
யி ன்றிேய

வ ந் கின்ேறாம் என்ப ம் கூறினாளாம். ைற ம் ஞ்சா என்ற , இரவிேல
யி ன்றிேய விழித்தி க்கும் தமக்கு அக்கடெலா இைடயறா ேதான்றி மிக
வ த் த ன், நம்ைமப் ேபால் இக்கட

ம்

ஞ்சுகின்றிலேத: இஃெதன்ைன என் ம்

கூறினாளாம். எனேவ, நாம் உற்ற ேநா ம் ெவவ்வாய்ப் ெபண் ர் கவ்ைவ ம் ஒழிய
ேவண் ன், அப் ெப ந்தைகயின் குைறயிைன நயந்

ஏற் க்ேகாடல் ேவண் ம்

எனத் ேதாழி குைறநயப்பக் கூறினாளாம் என்க. சாஅய், கலங்கி என்

ம்

எச்சங்கைளச் சாஅய, கலங்க எனத் திாிக்க; திாியா ேதாள் சாஅய், உள்ளங் கலங்கி,
வைள ெநகிழ்ந்த நம்ெமா எனச் சிைனகளின் விைனைய தெலா சார்த்தி
ைரத்த மாம்.
---- ---- - 251. பாைல
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[தைலமகன் பிாிவின்கண் ேவ பட்ட தைலமகள
ெசால் ய .]

ேவ பா

கண்

ேதாழி

ம் ெசன்றன ேதா ஞ் ெசற் ம்
ஓதி ெயாண் தல் பசைல ம் மா ம்
ங்கிைழ ெநகிழச் சாஅய்ச் ெசல்லெலா
நாம்படர் கூ ம் அ ந் யர் ேகட்பின்
1நந்தன் ெவ க்ைக ெயய்தி ம் மற்றவண்
தங்கலர் வாழி ேதாழி ெவல்ெகா த்
ைனகா லன்ன ைனேதர்க் ேகாசர்
ெதான் தாலத் த ம்பைணப் ெபாதியில்
இன்னிைச ரசங் க ப்பிகுத் திரங்கத்

5

ெதம் ைன சிைதத்த ஞான்ைற ேமாகூர்
பணியா ைமயிற் பைகதைல வந்த
மாெக தாைன வம்ப ேமாாியர்
ைனேதர் ேநமி
ளிய குைறத்த

10

இலங்குெவள் ள விய 2அைறவா

ம்பர்

மாசில் ெவண்ேகாட் அண்ணல் யாைன
வா ள் தப்பிய அ ங்ேகழ் வயப்

15

மாநிலம் ெநளியக் 3குத்திப் கெலா
காப்பில ைவகுந் ேதக்கமல் ேசாைல
நிரம்பா நீளிைடப் ேபாகி
அரம்ேபாழ் அவ்வைள நிைலெநகிழ்த் ேதாேர.
---- - மா

20

லனார்.

---- - - ----(பாடம்) 1. நந்தர் ெவ க்ைக.

2. வைரவா

ம்பர்.

3. குத்திய கெழா .
---- ---- ---- ----(ெசா - ள்.) 6. ேதாழி - , வாழி - ,
1.

ம் ெசன்றன - நாம் தைலவர்பாற் ெச

த்திய

தர்க

ம் ெசன் ள்ளார்கள்;

3 - 4. ங்கு இைழ ெநகிழச் சாஅய் - ெசறிந்த அணிகள் ெநகிழ்ந் விழ ெம ந் ,
ெசல்லெலா நாம் படர்கூ ம் அ ந் யர் ேகட்பின் - நாம் வ த்தத் டன் நிைன
மிகும் அாிய

யாிைன அத்

வர் கூறக் ேகட்பின்,
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6 - 14. ெவல் ெகா
ைன கால் அன்ன ைன ேதர்க் ேகாசர் - ெவல் ம்
ெகா யிைன ைடய விைர ம் காற்ைறெயாத்த அணிெசயப் ெபற்ற ேதாிைன ைடய
ேகாசர் என்பார், ெதால்

ஆலத்

அ ம் பைணப் ெபாதியில் - மிக்க ெதான்ைம

வாய்ந்த ஆலமரத்தின் அாிய கிைளகைள ைடய மன்றத்ேத, இன் இைச ரசம் க ப்
இகுத் இரங்க - இனிய ஓைசைய ைடய ரசம் கு ந்த யால் அ க்கப் ெபற்
ஒ க்க, ெதவ் ைன சிைதத்த ஞான்ைற - பைகவர

ேபார்

ைனைய

அழித்தகாலத்ேத, ேமாகூர் பணியாைமயின் - ேமாகூர் என்பான் பணிந்
வாராைமயின், பைக தைலவந்த மா ெக தாைன வம்ப ேமாாியர் - அவன்பாற் பைக
ஏறட் க் ெகாண்டவராகிய குதிைரகள் ெபா ந்திய ேசைனயிைன ைடய திய
ேமாாியர் என்பார்,

ைனேதர் ேநமி உ ளிய குைறத்த - ைனயப்ெபற்ற ேதர் உ ைள

தைடயின்றிச் ெசல் தற்ெபா ட் உைடத் வழியாக்கிய, இலங்கு ெவள் அ விய
அைறவாய் உம்பர் - விளங்கும் ெவள்ளிய அ விகைள ைடய மைலெநறிக்கு
அப்பாற்பட்ட;
15 - 19. மாசுஇல் ெவண்ேகாட்

அண்ணல் யாைன - குற்ற மற்ற ெவள்ளிய

ெகாம்பிைன ைடய ெப ைம வாய்ந்த யாைனயான , வா ள் தப்பிய அ ங்ேகழ்
வய

- தன் வாயினின் ம் தப்பிய அாிய நிறத்ைத ைடய வ ய

ைய, மாநிலம்

ெநளியக் குத்தி - ெபாிய நிலம் குழியக் குத்திக்ெகான் , கெலா காப்பில ைவகும்
ேதக்கு அமல் ேசாைல - ெச க்குடன் பா காவல்இன்றித் தங்கியி க்கும்
ேதக்குமரங்கள் நிைறந்த காடாகிய, நிரம்பா நீள் இைடப் ேபாகி - ெதாைலயாத நீண்ட
இடத்திேல ெசன் ;
20. அரம்ேபாழ் அவ்வைள நிைல ெநகிழ்த்ேதார் - அரத்தால் அ த்

இயற்றப்பட்ட

அழகிய வைளயிைன நிைலயினின் ம் ெநகிழச் ெசய்ேதாராகிய நம் தைலவர்;
5 - 9. நந்தன் ெவ க்ைக எய்தி
ெசல்வத்ைதேய எய் வதாயி
(விைரந்

வந்

ம் - நந்தன் என்பான் ெதாகுத்

ம், மற்

ைவத்த

அவண் தங்கலர் - இனி அங்குத் தங்கியிரார்

வார்);

1 - 2. ேதா ம் ெசற் ம் - இனி நாம் ேதா ம் வைள ெசறியப் ெப ேவம், ஓதி ஒள்
தல் பசைல ம் மா ம் - நம் கூந்தல் சூழ்ந்த ஒ தங்கிய ெநற்றியின்கண் உள்ள
பசைல ம் மைறந்ெதாழி ம்.
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(

) ேதாழி! வாழி!

ம் ெசன்றன, நீளிைடப் ேபாகி நிைலெநகிழ்த்ேதாராகிய

நம் தைலவர், நாம் படர் கூ ம் அ ந் யர் ேகட்பின் நந்தன் ெவ க்ைக எய்தி
அவண் தங்கலர்; அதனால் நாம் ேதா

ம்

ம் ெசற் ம் நந் தற் பசைல ம் மா ம்.

(வி - ைர.) ெசற் ம் - ெசறியப்ெப ம் என்றப ; வைளெசறியப் ெப ம் என
விாித் ைரக்க. ெசல்லல் - உடற் ன்ப ம், படர் கூர்தல் - உளத் ன்ப ம் ஆம்.
பாட
ரத்ைத யாண்ட நந்த அரசர்களில் ஒ வன் மகாப மம் எ ம் ேபெரண் அள
நிதியம் பைடத் அதனால் மகாப ம நந்தன் எனப் ெபயர் சிறந் விளங்கினாெனன்
வட

ல்களால் அறியப்ப த ன், அவன

ெவ க்ைக எய்தி
எய்தி

ம் என்ற

ெசல்வத்ைதக் குறித் , ‘நந்தன்

ம்’ என்றாள்; நந்தன் ெவ க்ைக ேபால் வேதார் ெசல்வத்ைத
மாம். ேமாகூர் - ேமாகூர்க்கு மன்னாகிய பைழயன்; ஆகுெபயர்.

1'ேமாகூர், வலம்ப கு

உநிைல யதிர மண் ’என் ழி ம் ஆகுெபயராதல் காண்க.

ேகாசர் என்பார் பைழய

ைடய ேமாகூாில் வஞ்சினம் கூறிப் ெபா தனர் என்ப ,

2'பைழயன் ேமாகூர் அைவயகம் விளங்க, நான்ெமாழிக் ேகாசர் ேதான்றி யன்ன’
என்பதன் உைரயால் அறியப்ப ம். ேமாகூர் மன்னன் ேகாசர்க்குப்
பணியாைமயினாேல ேகாசர்க்குத் ைணயாய் வந்த ேமாாியர் என்க. ேமாாியர்
ேதர்ேநமி

ம்ப

ேமனி ம்’ என்
தப்பிய; உ

மைலைய ய த்

வழி ெசய்தைமைய 3'ஆய்நலம் ெதாைலந்த

ம் அகப்பாட் ன் உைரயிற் காண்க. வா ள் தப்பிய - வாயினின் ம்
மயக்கம்.

- - ----1. பதிற் . 49.

2. ம ைரக். 508 - 9.

3. அகம். 69.

----252. குறிஞ்சி
[தைலமகன் சிைறப் றத்தானாகத் ேதாழிக்குச் ெசால்
ெசால் ய .]

வாளாய்த் தைலமகள்

இடம்ப
அறியா வலம்ப ேவட்டத்
வாள்வாி ந ங்கப் கல்வந் ஆளி
உயர் தல் யாைனப் கர் கத் ெதாற்றி
ெவண்ேகா
ய்க்குந் தண்கமழ் ேசாைலப்
ெப வைர ய க்கத் ஒ ேவல் ஏந்தித்
தனியன் வ தல் அவ ம் அஞ்சான்
பனிவார் கண்ேணன் ஆகி ேநாயட
எமிேயன் இ த்தைல யா ம் ஆற்ேறன்
யாங்குச் ெசய்வாங்ெகால் ேதாழி ஈங்ைகத்

5
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சித்

10

3ெதாழின்மைழ ெபாழிந்த பானாட் கங்குல்
எறிதிைரத் திவைல உஞ் சி ேகாட் ப்
ெப ங்குளங் காவலன் ேபால
அ ங்க அன்ைன ந் யின்மறந் தனேள.
---- - 4நக்கண்ைணயார்.
---- ---- ---- - (பாடம்) 3. ெதழி மைழ.
4. திண்ெபாற் ேகாழிக் காவிதி மகன் கண்ணனார்; நக்கணன்.
---- ---- ---- - (ெசா - ள்.) 9. ேதாழி - ,
1 - 5. இடம் ப
பக்கத்ேத

அறியா வலம்ப

ேவட்டத்

- தான்

ழ்த் ம் விலங்குகள் இட

ழ்தைல அறியாதெவற்றி ெபா ந்திய ேவட்டத்திைன ைடய, வாள் வாி

ந ங்க கல்வந் ந ங்கிட வி ப்பங்ெகாண் (பாய்ந் ), ஆளி - ஆளியான ,
உயர் தல்யாைன கர் கத் ஒற்றி - உயர்ந்த ெநற்றியிைன ைடய யாைனயின்
ள்ளி ெபா ந்திய

கத்ைதத் தாக்கி, ெவண்ேகா

ய்க்கும் - அதன் ெவள்ளிய

தந்தத்திைனப் பறிக்கும் (இடமாய), தண் கமழ் ேசாைல ெப வைர அ க்கத்

-

தண்ெணனக் கம ம் ேசாைலயிைன ைடய ெபாிய மைலயின் சார ன்கண்;
5 - 6. ஒ
ெகாண்

ேவல் ஏந்தி தனியன் வ தல் அவ

தனியனாகி வ தைலத் தைலவ

ம் அஞ்சான் - ேவல் ஒன்றிைனேய

ம் அஞ்சு கின்றிலன்;

7 - 8. பனி வார் கண்ேணன் ஆகி ேநாய் அட - நீர் ஒ கும் கண்ணிேனன் ஆகிப்
பிாிதற் ன்பம் வ த்த, எமிேயன் இ த்தைல யா
யா

ம் ஆற்ேறன் - தனித்

இ த்தைல

ம் ஆற் கிேலன்;

9 - 14. அ

க

அன்ைன ம் - க ய காவல்ெகாண்ட நம் அன்ைன ம், ஈங்ைக

ய்

அவிழ் பனி மலர் உதிர - இண்ைடயின் ஆர்க்கு விாிந்த குளிர்ந்த மலர் உதி மா ,
சி
ெதாழில் மைழ ெபாழிந்த பானாள் கங்குல் - ெபய்தற் ெறாழிைல ைடய ேமகம் நீாிைன
சி்ச் ெசாாிந்த ந நாள் இரவில், எறிதிைரதிவைல
ளிகள் பரக்கும், சி

உம் -

சும் அைலகளின்

ேகாட் ப் ெப ங் குளம் காவலன் ேபால - சிறிய

கைரயிைன ைடய ெபாிய குளத்ைதக் காத்தல் ெசய் பவன்ேபாலக் (காவல் ெசய் ),
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யில் மறந்தனள் ெசய்வாம்
(

ங்குதைல மறந்

) ேதாழி! ெப வைர ய க்கத்

விட்டனள்; யாங்குச் ெசய்வாம் - யாம் என்

அவ

ம் தனியன் வ தல் அஞ்சான்; யா

ேநாயட எமிேயன் இ த்தைல ஆற்ேறன்; அ ங்க
காவலன் ேபாலத்

ம்

அன்ைன ம் ெப ங்குளம்

யில் மறந்தனள்; யாங்குச் ெசய்வாம்.

(வி - ைர.) இடம்ப
அறியா என்றைமயால்,
எப்ெபா
ம் ஏைன
விலங்குகைள வலப்பக்கத்ேத ழ்த்தி உண் ம் இயல்பின என்ப ெபற்றாம்.
ன்னர்,

யின் சிறப் க் கூறினைமயால், வாள் வாி ம் என்

ம் சிறப் ம்ைம

ெதாக்கெதனக் ேகாட மாம். கல் வரல் - வி ம் தல். ஆளி - யாளி, சிங்கம் ய்க்கும்
அ க்கம் என ம் ேசாைல அ க்கம் என ம் கூட் க. ய்க்கும் என் ம் ெபயெரச்சம்
இடப்ெபயர் ெகாண்ட ; எமிேயன் - தமிேயன், தனியன் வ தல் அவ
எமிேயன் இ த்தைல யா

ம் அஞ்சான்,

ம் ஆற்ேறன் என்றைமயால், யான் அவன

கூட்டத்ைதேய வி ம் த ைடேயன்; எனி ம் ஏதம் மிக்க வைரய க்கத் அவன்
தனியனாய் வ தைல அஞ்சுகின்ேறன் என்றாளாம். ெதாழில் மைழ - உ ெதாழிற்கு
உத ம் மைழஎன்ற மாம், 1'மைழெதாழி தவ’ என் ழி நச்சினார்க்கினியர் இவ்வி
ெபா
ம் ெகாண்டைம ங் காண்க. ெதழிமைழ என் ம் பாடத்திற்கு - கைனக்கின்ற
மைழெயன்க.
---- ----1. ம ைரக்காஞ்சி. 10.
---- - - ----மலர் உதிர

சிப் ெபாழிந்த என்றைமயால், ெப ம்ெபயல் என்ப

ெபறப்ப ம்.

நள்ளிரவில் மைழ ெபாழிய, அதனால் நீர் நிரம்பிய அைல ேமாதாநிற்க, அதன்
ளிகள் கைரயின் ேம ட ெமங்கும் பரத்த ன் ெம ந்த கைரயிைன ைடய
அப்ெபாிய குளத்ைதக் காப்பவன், அதன் கைர உைடயாதப
சிறி மின்றி அதைனச் சூழ்வந்
தன்ைனப் பல்கா ம் ேநாக்குத

யிெலன்ப

காப்பன் ஆக ன், அவ்வா நள்ளிரவி ம் யிலா
ைடய அன்ைனக்குக் குளங் காவலைன உவைம

கூறினாள். காவலன் யி ன்றிக் குளத்ைதக் காத்தல்ேபால, அன்ைன ம் யி ன்றி
என்ைனக் காக்கின்றனள் எனத் ெதாழில் உவமம் ெகாள்க. எறிதிைரத் திவைல உம்
சி ேகாட் ப் ெப ங்குளம் என்றைமயால், தைலவியானவள் காமெவள்ளம்
மிகுதலால், தன

நாண்

கி நின்ற நிைலையக் குறித்தாளாம். 1'மிகுெபயல்,

உப் ச்சிைற நில்லா ெவள்ளம்ேபால, நா

வைர நில்லாக் காமம் நண்ணி’ என்ப
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ஈண்

அறியற்பால , அவ

சுைவபட நின்றன; எண்

ம், யா

ம் அன்ைன ம் என்

ம் உம்ைமகள் கட் ைரச்

ம்ைம மாம். ெகால்: அைச.

---- ----1. அகம்.208.
---- ----253. பாைல
[தைலமகன் பிாிவின்கண் ேவ பட்ட தைலமகட்குத் ேதாழி ெசால் ய .]
ைவகல் ேதா ம் பசைல பாயெவன்
ெமய் ம் ெப ம்பிறி தாகின் ஒய்ெயன
அன்ைன ம் அமரா கத்தினள் அலேர
வாடாப் விற் ெகாங்கர் ஓட்
நா பல தந்த பசும் ண் பாண் யன்

5

ெபான்ம 2ெந நகர்க் கூடல் ஆ ய
இன்னிைச யார்ப்பி ம் ெபாிேத ஈங்கியான்
சிலநாள் உய்யெலன் ேபான்ெமனப் பலநிைனந்
ஆழல் வாழி ேதாழி வடாஅ
ஆாி ள் ந நாள் 3ஏரா ஒய்யப்
பைக ைன ய த் ப் பல் னஞ் சாஅய்க்
கணஞ்சால் ேகாவலர் ெந விளிப் பயிரறிந்
இனந்தைலத் த உந் ளங்கிமில் நல்ேலற் த்
த உப்பிணர் எ த்தந் தாழப் ட் ய

10

அந்

ம் பகலைமக் கமஞ்ெசலப் ெபய்த
காழ் வல்சியர் ெதா வைற ெவௗவிக்
கன் ைடப் ெப நிைர மன் நிைற த உம்
ேநரா வன்ேதாள் வ கர் ெப மகன்
ேபாிைச எ ைம நன்னாட் ள்ளைத

15

அயிாியா இறந்தன ராயி ம் மயாிறந்
உள் வ தில்ல தாேம பைணத்ேதாட்
கு ம்ைப ெமன் ைல அ ம்பிய சுணங்கின்
சுப்பழித் ெதா வ ந் தாழி ங் கூந்தல்
மாக விசும்பில் திலகெமா பதித்

20

திங்கள் அன்னநின் தி
கத்த
ஒண்சூட் அவிர்குைழ மைலந்த ேநாக்ேக.

25

---- நக்கீரர்.
---- ---- ---- - (பாடம்) 2. ெந மதிற் கூடல்.

3. எராஉய்ய.
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---- ---- ---- - (ெசா - ள்.) 1 - 9. ேதாழி - , வாழி - , ைவகல் ேதா ம் பசைல பாய - நாேடா ம்
பசைலயான

படர்த ன், என் ெமய் ம் ஒய் எனப் ெப ம் பிறி

ஆகின்

உடம் ம் விைரய இறப்பிைன எய்தி வ கின்ற , அன்ைன ம் அமரா
அன்ைன ம் ெவ த்த

- என்

கத்தினள் -

கத்தினள் ஆகின்றாள், அலேர - ஊர்க்கண் எ ம் அலர் தான்;

வாடாப் வின் ெகாங்கர் ஓட் - ெபாற் விைன அணிந்த ெகாங்கைர அகற்றி, நா
பல தந்த பசும் ண் பாண் யன் - அவர் தம் நா பலவற்ைற ம் ைகப்பற்றிய
பசும் ண் பாண் யன் என்பான், ெபான் ம

ெந

நகரமாகிய கூடற்கண், ஆ ய இன் இைச ஆர்ப்பி

நகர்க் கூடல் - ெபான் மிக்க ெபாிய
ம் ெபாி

- அவ்ெவற்றிக்

களிப்பினால் ஆ ய இனிய ஒ ைய ைடய ஆரவாரத்தி ம் மிக்கதாகின்ற , ஈங்கு
யான் சிலநாள் உய்யெலன் ேபா ம் என - இவ்விடத்ேத யான் இனிச் சிலநா ம்
உயிர்தாித்திேரன் ேபா

ம் என் , பல நிைனந்

ஆழல் - பல ம் எண்ணித்

யாில்

அ ந்தாேத;
9 - 11. வடாஅ

- வடக்கின் கண்ணதாகிய, ஆர் இ ள் ந

நள்ளிரவில், ஏர் ஆ ஒய்ய - அழகிய பசுக்கைளக் கவர்ந்

நாள் - இயங்குதற்காிய

வ வதற்கு, பைக

ைன

அ த் - பைகப் லத்ைதக் ெக த் , பல் இனம் சாஅய் - பல இனங்கைள ம்
ஓட்
ம்.
12 - 20. ெந

விளி பயிர் அறிந்

- தங்கள் ெந ய கூப்பீட ெடா ைய அறிந் ,

இனம் வைலத் த ம் - பசுவினத்ைதத் தம்மிடத்
இமில் நல் ஏற்

- அைச ம்

அைணத் க்ெகா வ ம்,

கப்பிைன ைடய நல்ல ஏ களின், த

ளங்கு

உப் பிணர்

எ த்தம் - ச ச்சைர ெகாண்ட க த்தில், தாழப் ட் ய ெதாங்கப் ட்
ள்ள,
அம் ம் அகல் அைம கமம் ெசலெபய்த - அழகிய உட்ெடாைளயிைன ைடய அகன்ற
ங்கிற் குழாயில் நிைற

எய் மா

ெபய்த,

காழ் வல்சியர் - ெசறி மிக்க

உணவினராகிய, கணம் சால் ேகாவலர் - கூட்டம் மிக்க ேகாவலர , ெதா
ெவௗவி - ெதா வாகிய அைறயிைனக் கவர்ந் ம், கன்

அைற

உைட ெப நிைர மன்

நிைற த உம் - கன் கைள ைடய ஆனிைரைய மன் கள் நிைற மா ெகாண ம்,
ேநரா வன்ேதாள் வ கர் ெப மகன் - ஒப்பில்லாத வ ய ேதாளிைன ைடய வ கர்
தைலவனாகிய, ேபர் இைச எ ைம நல் நாட்
எ ைம என்பான
- அயிாி என்

உள்ளைத - ெபாிய கழிைன ைடய

நல்ல நாட் ன்கண் உள்ளதாகிய, அயிாியா

ம் யாற்றிைனக் கடந்

இறந்தனர் ஆயி

( நம் தைலவர்) ெசன்றனர் ஆயி

ம்;

ம்
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21 - 29. பைணேதாள் -

ங்கில்ேபான்ற ேதாளிைன ம், கு ம்ைப ெமல்

கு ம்ைப ேபான்ற ெமல் ய
சுணங்கிைன ம்,

ைல -

ைலயிைன ம், அ ம்பிய சுணங்கின் - அ ம்பிய

சுப் அழித்

ஒ வ ம் தாழ் இ ம் கூந்தல் - இைடயிைன

வ த்தித் தைழத்த தாழ்ந்த காிய கூந்தைல ம் உைடய, நின் - நின , மாக விசும்பில்
திலகெமா பதித்த திங்கள் அன்ன தி
கத் - மாகமாகிய வானில் உள்ள இைடேய
திலகம் பதித்த திங்கள்ேபான்ற அழகிய கத்தி ள்ள, ஒண்சூட் அவிர் குைழ
மைலந்த ேநாக்கு - ஒள்ளிய மத்தக மணி யைமந்த விளங்குகின்ற காதணியாகிய
குைழெயா

ெபா த பார்ைவயிைன;

20 - 21. தாம் மயர் இறந்
(

உள்

ப - அவர் மறவியற்

) ேதாழி! வாழி! ெமய் ம் ெப ம் பிறி

கத்தினள்; அலர் பசும்
உய்யெலன் ேபா

என் ம் நிைனயாநிற்பர்.

ஆகின் ; அன்ைன ம் அமரா,

ண்பாண் யன் கூடல் ஆ ய ஆர்ப்பி

ம் என நிைனந்

ம் ெபாி ; யான்

ஆழல்; (நம் தைலவர்) வடாஅ

நன்னாட் உள்ளதாகிய அயிாியா இறந்தனராயி
மைலந்த ேநாக்குத் தாம் மயர் இறந் உள் வர்.

ம், நின் தி

எ ைம
கத்

அவிர்குைழ

சாய், ெவௗவிப் ெப நிைர த உம் எ ைம என்க.
(வி - ைர.) வாடாப் - ெபான்னானியன்ற விற்கு ெவளிப்பைட, ெவன்ற
ெவட்சி த ய ேபார்ப் விைன. ஆ ய - ெவற்றிக் களிப்பால் ஆ ய என்க. ஆ ய
ஆர்ப் - ஆ யகாைல எ ந்த ஆர்ப் ; இன் இைச - இனிய இயங்களின்
ஓைச மாம்.ேபான்ம் - ேபா ம். ஒப்பில் ேபா . வடாஅ நன்னா எனக் கூட் க.
பைக

ைன என்ற , கரந்ைதயார

ேபார்

ைன. பல்இனம் என் ழிப் பன்ைம,

மிகுதிைய உணர்த்திற் . த உப் பிணர் - பிணர் த உ என மா க; த
தல்;
ெபா ந் தல். வல்சியராகிய ேகாவலர ெதா அைற என்றிையக்க. ேகாவலர்
எ த்தின் க த்தில் ங்கிற்குழாயில் உணவிைனப் ெபய்
ட் யி ப்பர் என்ப
1'ேகாவலர், மழவிைட ட் ய குழா அய்த் தீம் ளி, ெசவியைட தீரத் ேதக்கிைலப்
பகுக்கும், ல் நன்னா ’ எனப் பிறாண் ம் கூறப்பட்ட . நிைற - நிைறய உள்ளைத - ஐ: பகுதிப்ெபா ள் விகுதி. மாக விசும் : இ ெபயெராட் . திலகெமா
பதித்த திங்கள் அன்ன என்ற , இல்ெபா ள் உவைம. திலகெமா : ேவற் ைம
மயக்கம். சூ - குைழயிற் பதித்த மத்தகமணி.
---- ----1. அகம். 311.
---- - - -----
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254.

ல்ைல

[விைன ற்றி வந்ெதய்திய தைலமகன் ேதர்ப்பாகற்குச் ெசால் ய .]
நைரவிரா

ற்ற ந ெமன் கூந்தற்

ெசம்
ெசவி யர் 1பலபா ராட்டப்
ெபாலன்ெசய் கிண்கிணி நலம்ெப ேசவ
மணன்ம
ற்றத் நிலம்வ க் ெகாளாஅ
மைன ைற றவின் ெசங்கால் ேசவல்
ைணெயா கு ம்பைற பயிற்றி ேமற்ெசல
விைளயா ஆயத் திைளேயார்க் காண்ெடா ம்
நம்வயின் நிைன ம் நன் த லாிைவ
லம்ெபா வதி ம் கலங்கஞர் அகல

5

ேவந்
ெதாழிெலா ேவ
லத் அல்கி
வந் விைன
த்தன மாயின் நீ ம்
பைணநிைல ைனஇய விைனநவில் ரவி
இைழயணி ெந ந்ேதர் ஆழி
ப்ப
ண்ெகா மின்னிற் ைபம்பயிர் மியத்

10

தளவம் 2 ல்ைலெயா தைலஇத் தண்ெணன
ெவறிகமழ் ெகாண்ட தைத றவின்
ெந யிைட பின்படக் கட மதி என்றியான்

15

ெசால் ய 3அளைவ நீடா
தார்மணி மாவறி றாஅ

வல்ெலனத்

ஊர்நணித் தந்தைன உவைகயாம் ெபறேவ.

20

---- - - 4ம ைர அ ைவ வாணிகன் இளேவட்டனார்.
---- ---- - (பாடம்) 1. பலர்பா ராட்.

2.

ைலெயா ேதான்றி ேதான்ற.

3. அளைவயினீடா .

4. கபிலர்.

---- ---- ---- ---(ெசா - ள்.) 1 - 9. (பாக!), நைர விரா ற்ற ந ெமல் கூந்தல் - நைரமயிர் கலப் ற்ற
நறிய ெமல்

ய கூந்தைல ைடய, ெசம்

ெசவி யர் - ெசவ்விய

திய ெசவி த்

தாயர், பல பாராட்ட - தன்ைனப் பலவா பாராட் க் கூற, ெபாலன் ெசய் கிண்கிணி
நலம்ெப ேச அ - ெபான்னாற் ெசய்யப்ெபற்ற சதங்ைகைய அணிந்த அழகிய
அ யால், மணல் ம
வ க்ெகாள்

மா

ற்றத்

நிலம் வ க் ெகாளாஅ - மணல் பரந்த

ற்றத்ேத நிலம்

ெசய் , மைன உைற றவின் ெசங்கால் ேசவல் - மைனயிற் றங்கி
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ைற ம் சிவந்த கா ைன ைடய றவின் ேசவல்,
பயிற்றி - தன் ெபைடெயா

ைணெயா

கு ம் பைற

கு கக் கு கப் பறத்தைலச் ெசய் , ேமல்ெசல - பின்

ேமேல எ ந்திட, விைளயா

ஆயத்

தன் ேதாழியராய இைளயைரக் கா

இைளேயார்க் காண்ெதா ம் - விைளயா ம்
ந்ெதா ம், நம்வயின் நிைன ம் - நம்பால்

நிைன ெகாள் ம், நல் தல் அாிைவ - அழகிய ெநற்றியிைன ைடய நம் தைலவி,
லம்ெபா வதி ம் கலங்கு அஞர் அகல - தனிைமெயா தங்கியி க்கும் மிக்க ன்பம்
நீங்குமா ;
10 - 11. ேவந்
ேவ

உ

லத் வந்

ெதாழிெலா

- ேவந்தற்கு உற் ழி உத ம் விைனயினால்,

அல்கி - இவ் ேவற்

நாட் ன் கண் வந்

ஆயின் - ேமற்ெகாண்ட விைனயிைன
11 - 18. நீ ம், பைண நிைல

ைனஇய விைனநவில் ரவி - பந்தியில் நிற்றைல

வழியி

ட் ய, இைழ அணி ெந

த யன அணிந்த நீண்ட ேதர் உ ைள,

ண்ணிய மின்

க் ெகா ேபான்

த்தனம்

த் ேளாம் ஆக ன்;

ெவ த்த ேபார்த்ெதாழி ற் பயின்ற குதிைர
த்தாரம்

தங்கி, விைன

ெச

ள்ள பசிய பயிர்கள் அ பட்

ண் ெகா

ேதர் ஆழி -

மின்னில் உ ப்ப -

த்தப் ெப த ன், ைபம் பயிர்

விலக, தளவம்

ல்ைலெயா

மிய -

தைலஇ -

ெசம் ல்ைல ெவண் ல்ைல டன் கூ , தண் என ெவறி கமழ் ெகாண்ட

தைத

றவின் - தண்ெணன் ந மணம் கம ம் மலர் ெசறிந்த காட் ன , ெந இைட
பின்படக் கட மதி என் - நீண்ட வழி பின் றச் ெச த் வாய் என் . யான்
ெசால் ய அளைவ - யான் கூறிய மாத்திைரயாேன;
18 - 20. நீடா

- தாழ்க்கா , உவைக யாம் ெபற - யாம் மகிழ் ெப ம் பாிசு, தார்

மணி மா அறி றாஅ - மணிமாைலயணிந்த குதிைரயின் உள்ளம் அறிந் , வல் என விைரய, ஊர் நணி தந்தைன - ஊர்க்கு அணித்தாகத் ேதாிைனக் ெகாண்

வந்தைன;

(வாழியர்.)
(

) பாக! வந்

விைன

த்தனமாயின், அாிைவ லம் ெபா

வதி ம்

கலங்கஞர் அகல, ெந ந்ேதாிைனப் றவின் ெந யிைட பின்படக் கட மதி என்
யான் ெசால் ய அளைவ யாம் உவைக ெபற வல்ெலன ஊர் நணித்தந்தைன
(வாழியர்.)
(வி - ைர.) கிண்கிணி நலம்ெப
ஏ வாகிய ேசவ

ேசவ

- கிண்கிணியான

என் மாம். 1'குைழக்கு விளக்காகிய ஒண்

அழகு ெப தற்கு
தல் ெபான்னின்,
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இைழக்கு விளக்காகிய....மகளிர்’ என்ப
என்ப

திாிந்

நின்ற ; வ ச்ெசய்

காண்க. வ க்ெகாளாஅ - வ க்ெகாள்ள

என் மாம். பாராட்ட விைளயா ம், நிலம்

வ க்ெகாள விைளயா ம், ேமற்ெசல விைளயா ம் எனத் தனித்தனி கூட் க. மணல்
ற்றத்ேத இைளேயார் ஓ விைளயா த ன் அங்குள்ள ேசவ ம் ெபைட ம்
ேமெல ந் ெசல்வவாயின.
---- ---1. அகம் 311.
---- - - ----அங்ஙனம்,

றாக்கள் ேசவ

ம் ெபைட மாக ேமற்ெசல்ல, இளம் ப வ

ைடய

மகா ம் மகளி ம் விைளயா ம் மகிழ்ச்சிமிக்க விைளயாட் , கூ யி ப்பவர்க்ேக
இன்பம் விைளக்குமாக ன், நாம் தைலவ டன் கூ

இவ்வின்பிைன

கரப்

ெபற்றிேலெமன் தைலவி நம்ைம நிைனந் வ ந் வள் எனக் க தி, அவ் வ த்தம்
நீங்க நீ ேதாிைன விைரந் கட தி என் தைலவன் பாகற்குக் கூறினான் என்க.
விைன நவில் ரவி - குறிப்பறிந் ெசல் ம் ெதாழில் பயின்ற ரவி என் மாம். பைண
நிைல

ைனஇய என்றதனால், அ

ம் விைரந்

ேசறற்கண் மனெவ ச்சி -

ைடயதாதல் கூறியவாறாயிற் . உ ப்ப - ஊட த் ச் ெசல்ல, ெந ய இைடய
என்ப ெந யிைட என விகாரமாயிற் . மா - குதிைரயின் உள்ளம். அறி றாஅ அறிந்

தந்தைனயாக ன்‘ வாழி என விாித் ைரக்க.

---- - - ----255. பாைல
[பிாிவிைட ேவ பட்ட தைலமகள் ஆற்றாைம மீ

ரத் ேதாழிக்குச் ெசால் ய .]

உலகுகிளர்ந் தன்ன உ ெக வங்கம்
ல த்திைரப் ெப ங்கடல் நீாிைடப் ேபாழ
இர ம் எல்ைல ம் அைசவின் றாகி
விைரெசலல் இயற்ைக வங்கூ ழாட்டக்
ேகா யர் திணிமணல் அகன் ைற நீகான்
மாட ெவாள்ெளாி ம ங்கறிந் ெதாய்ய
ஆள்விைனப் பிாிந்த காதலர் நாள்பல
கழியா ைமேய அழிபட ரகல
வ வர் மன்னால் ேதாழி தண்பைணப்

5

ெபா
னல் ைவப்பின் நம் ராங்கண்
க விைள ரணிய தண் தற் பகன்ைறப்
ெப வள மலர அல் தீண் ப்
பல க்காய்ப் றத்த பசும்பழப் பாகல்

10
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திைலக் ெகா நிைரத்

ங்க

அறனின் றைலக்கும் ஆனா வாைட
க மைன மாடத் க் கங்குல் சித்
தி ந்திைழ ெநகிழ்ந் ெப ங்கவின் சாய
நிைரவைள
ந் ேதாெளன
உைரெயா ெசல் ம் அன்பினர்ப் ெபறிேன.

15

---- - - - ம ைர ம தனிள நாகனார்.
(ெசா - ள்.) 9. ேதாழி - ,
1 - 7. உலகு கிளர்ந்தன்ன - உலகு ைடெபயர்ந்தா ெலாத்த, உ ெக
அச்சம் ேதான் ம் நாவாய்,

ல

வங்கம் -

திைர ெப ங்கடல் நீர் இைடப் ேபாழ - லால்

அைலகைள ைடய ெபாிய கட ன் நீைர இைடேய பிளந்

சும்

ெசல்ல, இர ம்

எல்ைல ம் அைச இன் ஆகி - இர ம் பக ம் ஓாிடத் ம் தங்குதல் இன்றி, விைர
ெசலல் இயற்ைக வங்கூழ் ஆட்ட - விைரந் ெசல் ம் இயற்ைகயின தாய காற்
அைசத் ச் ெச

த்த, நீகான் - நாவாய் ஓட் வான், ேகா

உயர் திணி மணல் அகன்

ைற - கைர உயர்ந்த ெசறிந்த மணைல ைடய அகன்ற ைறக்கண், மாட ஒள் எாி
ம ங்கு அறிந் ஒய்ய - மாடத்தின் மீ ள்ள ஒள்ளிய விளக்கினால் இடம் அறிந்
ெச

த்த, ஆள்விைனப் பிாிந்த காதலர் - ெபா ளீட் ம்

யற்சிபற்றி நம்ைமப் பிாிந்

ெசன்ற நம் தைலவர்;
9 - 19. தண் பைணப் ெபா
நிலமாய நீர்ேமா ம் நாட்

னல் ைவப்பின் நம் ஊர் ஆங்கண் - குளிர்ந்த ம த
ள்ள நம

ஊாிடத்ேத, க விைள

ரணிய தண் தல்

பகன்ைற - க விைளயின் விெனா மா பட்ட குளிர்ந்த பகன்ைறச் ெச யின்,
ெப வளம் மலர அல் தீண் - மிக்க ெச ைம ைடய மலர்களின் அகவிதைழ
அைசத் , பல க் காய்ப் றத்த பசும் பழப் பாகல் - பலாக்காய் ேபா

ம்

றத்திைன ைடய அழகிய பழத்திைன ைடய பாகற்ெகா கள், கூதள
இைலக்
ெகா நிைற ங்க - கூதாளியின் திய இைலகைள ைடய ெகா களின்
கூட்டத்திற்கிடந்
நம்ைம அறமில்லா

அைச ம்ப

ெசய் , அறன் இன்

வ த் ம் நீங்காத வாைட, க

அைலக்கும் ஆனா வாைட -

மைன மாடத் க்கு கங்குல்

காவல் ெபா ந்திய மாடமாய மைனயில் இரெவல்லாம்

ச ன், தி ந்

சி -

இைழ

ெநகிழ்ந் ெப ங்கவின் சாய - தி ந்திய அணிகள் ேசாரப் ெபாிய அழகு ெகட, நிைர
வைள ஊ ம் ேதாள் என - ேதாளான வாிைசயாக ள்ள வைளகள் ெநகிழ்ந்
விழப்ெப ம் என்
ெசல்

ம், உைரெயா

ெசல்

ம் அன்பினர் ெபறின் - உைர ெகாண்

ம் அன் ைடயாைர நாம் ெப ேவாமாயின்;
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7 - 9. அழிபடர் அகல - நம
தாழ்க்கா , வ வர் - விைரந்

மிக்க

ன்பம் நீங்க, நாள் பல கழியாைம - பலநாள்

வந்

வர், மன் - அங்ஙனம் ெசன் ைரப்பார் இலேர;

(என் ெசய்வாம்.)
(

) ேதாழி! ஆள்விைனப் பிாிந்த நங் காதலர், வாைட, க

கங்குல்
ெசல்

ச, இைழ ெநகிழ்ந்

கவின் சாய, ேதாள் வைள

மைன மாடத் க்

ம் என உைரெயா

ம் அன்பினர்ப் ெபறின், நாள் பல கழியாைமேய, அழிபடர் அகல வ வர் மன்.

(வி - ைர.) உலகு கிளர்ந்தன்ன வங்கம் என்ப வங்கத்தின் ெப ைம கூறியப ;
உலகு ைட ெபயர்வ ேபா ம் ைடெபயர்ச் சிைய ைடய வங்கம் என்க. வங்கூழ் காற் . மாட ஒள்ெளாி - கலங்கள் ைறயறிந் வ தற் ெபா ட் உயாிய
மாடத்தின்மீ அைமக்கப்ெபற்ற ஒள்ளிய விளக்கு. இ கலங்கைர விளக்கம்
என ம்ப ம். வங்கம் நீகான் ஒய்ய ஆள்விைனப் பிாிந்த காதலர் என்றைமயான்,
ெபா ளீட் தற்குக் கலத்திற் பிாிந்த தைலவன் என்பதாயிற் . பகன்ைறயின் மலர்
ெவண்ணிற ைடய தாக ன் க விைள ரணிய பகன்ைற மலர் எனப்பட்ட .
பகன்ைற - சிவைத. ங்க - ங்கச் ெசய் என விாித் ைரக்க. சி,
ச என்பதன்
திாி . ச என் ம் பாடேம ெகாள் த ம் ஆம். என உைரெயா - என உைரக்கும்
உைரெயா

என விாித் ைரக்க. உைரெயா

ெசல்

ம் அன்பினர் என்ப , ெசன்

உைரக்கும் அன்பினர் என்றப . ெசல் ம் அன்பினர்ப் ெபறிேன என்ற , ேதாழி
அங்ஙனம் ெசய்திலள் என்பதைனக் குறிப்பிற் கூறியவாறாம்.
(ேம - ள்) 1' ந்நீர் வழக்கம் மக உேவா
கலத்திற் பிாி

ஞ் சூத்திரத்

இச் ெசய் ள்

தைலமகைள ெயாழியப் பிாிந்தைமக்கு உதாரணெமன்றனர், இளம்.

2'இ வைகப் பிாி ம்’ என்
உைரத்த

ல்ைல’ என்

ஞ் சூத்திரத் , இச்ெசய் ள்

வி வ

காரணமாக

என ம், இம் மணிமிைட பவளத் ப் பின்பனி வந்தவா ம் நண்பகல்

கூறாைம ம் அவர் குறித்த காலம் இ ெவன்ப
3'ஏவன் மரபின்’ என்

ேதான்றியவா ம் காண்க என ம்,

ஞ் சூத்திரத் , இப் பாட் ள் வணிகன் தைலவனாக ம்

ெகாள்ளக் கிடத்த ன், தைலவி ம் அவ்வ ணத் தைலவியாெமன்
கூறினர், நச்.
---- ----1. ெதால். ெபா ள். அகத். 37.
3. ெதால். அகத். 24.
---- - - -----

2. ெதால், அகத். 11.

ணர்க என ம்
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256. ம தம்
[ேதாழி தைலமகற்கு வாயின் ம த்த .]
பிணங்காில் வள்ைள நீ ைலப் ெபா ம்பின்
ம
யின் ைனஇய வள் கிர் யாைம
ெநா வி கல் ற் ேபாகி அகன் ைறப்
பகுவாய் நிைறய ங்கிற் கள்ளிாின்
1உகுவா ர ந் மகிழ்பியங்கு நைடெயா
தீம்ெப ம் பழன ழக்கி அயல
ஆம்பன் ெமல்லைட ெயா ங்கும் ஊர

5

2ெபாய்யால் அறிெவனின் மாய ம ேவ
ைகயகப் பட்டைம யறியாய் ெந ைந
ைமெயழில் உண்கண் மடந்ைதெயா ைவைய
ஏர்த
ப் னல் உாிதினி கர்ந்
பரத்ைத யாயங் கரப்ப ம் ஒல்லா
கவ்ைவயா கின்றாற் ெபாிேத காண்டகத்
ெதால் கழ் நிைறந்த பல் ங் கழனிக்

10

க ம்பமல் படப்ைபப் ெப ம்ெபயர்க் கள்
தி
தற் கு மக ளணிநலம் வவ்விய
அறனி லாளன் அறிேய ெனன்ற
திறனில் ெவஞ்சூ ளறிகாி கடாஅய்
றியார் ெப ங்கிைள ெசறியப் பற்றி

15

ர்த்

நீ தைலப் ெபய்த ஞான்ைற
சா லைவயத் ஆர்ப்பி ம் ெபாிேத.

20

---- - - ம ைரத் தமிழ்க்கூத்தனார் க வன் மள்ளனார்.
---- ---- ---(பாடம்) 1.

கர்வார் உந் . 2. ெபாய்யா னறிவன்.

---- ---- ---(ெசா - ள்.) 1 - 7. பிணங்கு அாில் வள்ைள நீ

இைல ெபா ம் பில் - பின்னிய

கைள ைடய வள்ைளக்ெகா யின் நீண்ட இைலச் ெசறிவில், ம
யில்
ைனஇய வள் உகிர் யாைம - ம ந் கிடக்கும் யிைல ெவ த்த வ ய
நகத்திைன ைடய யாைம, ெநா

வி

பரல்களின் வழிேய ெசன் , அகன்

கல்

ல் ேபாகி - ஒ த்தல் ெசய்கின்ற

ைற - அகன்ற நீர்த் ைறக்கண்ேண, பகுவாய்

நிைறய - பிளந்த வாய் நிைறந்திட, ங்கின் கள்ளின் உகுவார் அ ந் மகிழ் இயங்கு
நைடெயா - பனங்கள்ளின் அ ந் ங்கால் சிந்திய ஒ க்கிைன உண்ட களிப் டன்
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ெசல்

ம் நைடெயா , தீம்ெப ம் பழனம் உழக்கி - இனிய ெபாிய வயல்கைளக்

கலக்கி, அயல ஆம்பல் ெமல் அைட ஒ ங்கும் ஊர - அதன் அயலதாகிய ஆம்ப ன்
ெமல் ய இைலகட்குள்ேள ஒ ங்கிக் கிடக்கும் ஊரேன!
8 - 13. ெபாய்யால் - நீ ெபாய் கூறாேத, நின் மாயம் அறிெவன் - நின் வஞ்சைனைய
அறிேவன், அ

ைகயகப்பட்டைம அறியாய் - நின் பரத்தைம ெவளிப்பட்டைமைய நீ

அறிந்திைல, ெந ைந - ேநற் , ைம உண் எழில் கண் மடந்ைதெயா
அழகிய கண்கைள ைடய பரத்ைத டன், ைவைய ஏர்த
அழகு ெபா ந்திய திய ன ல், உாிதினில்

கர்ந்

- ைம ண்ட

ப் னல் - ைவையயின்

- உாிைம டன் இன்பம்

கர்ந்திட, பரத்ைத ஆயம் கரப்ப ம் - அதைனப் பரத்ைதயர் கூட்டம் ஊரார்
அறியாமல் மைறக்க ம், ஒல்லா

கவ்ைவ ஆகின்

ெபாி

- மைறக்க

யாமல்

மிக ம் அலர் எ கின்ற ; (அவ்வலர்தான்.)
13 - 15. காண்தக ெதால் கழ் நிைறந்த - அழகு விளங்க பைழ ைமயான கழ் மிக்க,
பல்

கழனி - பலவைகயான

க்கள் நிைறந்த வயல்கைள ம், க ம் அமல் படப்ைப

- க ம் மிக்க ேதாட்டங்கைள
வாய்ந்த கள்
16 - 21. தி

ர் என்

ைடய, ெப ம் ெபயர்க் கள்

ர் - மிக்க சிறப்

ம் ஊாின்கண்;

தல் கு மகள் அணிநலம் வவ்விய - அழகிய ெநற்றியிைன ைடய

இைளயாள் ஒ த்தியின் அழகிய நலத்திைனக் கவர்ந் தண்ட, அறன் இலாளன்
அறிேயன் என்ற திறன் இல் ெவம்சூல் - அற ெநறி நில்லாெனா வன் பின் தான்
அவைள அறிேயன் என்

கூறிய நீதியில்லாத ெகா ய சூளிைன, அறிகாி கடாஅய் -

அவர்தம் கூட்டம் உணர்ந்த சான்றாவாைர வினவி உணர்ந் , (அவைன), றி ஆர்
ெப ங் கிைள ெசறியப் பற்றி - (அைவயத்தார்) தளிர்கள் ெபா ந்திய ெபாிய மரத்தின்
கிைளயில் இ கப்பிணித் , நீ

தைலப் ெபய்த ஞான்ைற - நீற்றிைன அவன்

தைலயிற் ெபய்த காலத்ேத,
சால் அைவயத் ஆர்ப்பி
அைவயின்கண் எ ந்த ஆர வாரத்தி ம் ெபாிதாயிற் .
(

ம் ெபாி

- சிறப் மிக்க

) ஊர! ெபாய்யால்! அறிவன் நின் மாயம்! அ ேவ ைகயகப்பட்டைம

அறியாய்! ெந ைந மடந்ைதேயா
ஆயம் கரப்ப ம் ஒல்லா

ைவையப் னல் உாிதினில்

கவ்ைவயாகின் ; அ

கள்

கர்ந் ; பரத்ைத

ர் அறனிலாளைன, ெவஞ்சூல்

அறிகாி கடா அய், கிைள பற்றி; நீ தைலப் ெபய்த ஞான்ைற அைவயத்
ெபாி .

ஆர்ப்பி

ம்
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(வி - ைர.) ெநா வி தல் - ெவ த்தல்; ெநா வி கல் ற் ேபாகி என்பதற்குச்
சிறார்கள் நீாிேல தத்திச் ெசல் மா வி கின்ற வட்டக்கல்ேபாலச் ெசன்
என்ற

மாம்.

ங்கிற்கள் - பனங்கள் உகுவார் - கள் சித ண்

ஒ குவ ,

1'ேமற் ைறக் ெகாளீஇய கழா ற் கீழ்த் ைற, உகுவார் அ ந்தப் பகுவா யாைம’
எனப் பின் வ வ ங் காண்க.
---- ----1. அகம்.356.
---- ---- ---- - நிைறய அ ந் ம் எனக் கூட் க. அ ந் ம் என்

ம் ெபயெரச்சம் காரணப்

ெபா ட் , ைவயகப் பட்டைம என்ற ெதளிய அறியப்பட்டைமைய உணர்த்திற் .
கு மகள் அணிகலம் வவ்விய அறனிலாளன் அறிேயன் என்ற திறனில் ெவஞ்சூள்
என்றைமயால் தீவிைனயாளன் ஒ வன் ஓர் இளமகளின் நலத்ைத கர்ந் பின்
அவைளக் ைகவி த் , அவள
சான்ேறார்

ைறயீட் ைனக் ேகட்

அவைன உசாவிய

ன், யான் அவைள அறிந்திேலன் எனப் ெபாய்ச்சூள் கூறினான்

என்றவாறாயிற் . ெவஞ் சூள் அறிகாி கடாஅய்ச் ெசறியப் பற்றி, நீ

தைலப் ெபய்த

என்றைமயால், சான்ேறார்கள் காியாவார் கூற்றினாேல உண்ைம ெதளிந் அவைன
அவ்வா ஒ த்தனர் என்பதாயிற் . ன் கவராய கிைளகளின் ந ேவ ைவத் ப்
பிணித்த ம் நீ தைலப் ெபய்த ம் அஞ்ஞான் குற்றத்திற்கு விதிக்கும்
தண்டங்களாம் என்க.
(உ - ைற.) வள்ைள நீ ைலப் ெபா ம்பில்
உகுவார் அ ந்

மகிழ்பியங்கு நைடெயா

யில் ைனஇய யாைம, கள்ளின்

பழனம் உழக்கி, அயல ஆம்பல்

ெமல்லைட ஒ ங்கும் ஊர என்ற , நின் மைனயிடத் த்
பரத்ைதயர் ேசாியில் அவர் இன்பம்
ெசன் தங்குைவ என்றவாறாம்.

யிறைல ெவ த் ச் ெசன் ,

கர்ந்த ெப மிதத்ேதா , இற்பரத்ைதபாற்

---- ---- - 257. பாைல
[உடன் ேபாகாநின்ற தைலமகட்குத் தைலமகன் ெசால் ய .]
ேவனிற் பாதிாிக் கூனி மாமலர்
நைரவாய் வாடல் நா ம் நாள்சுரம்
அாியார் சிலம்பின் சீற சிவப்ப
எம்ெமா ெடாரா படீஇயர் யாழநின்
ெபாம்மல் ஓதி ெபா ள வாாி

5
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அ ம்பற மலர்ந்த ஆய் மராஅத் ச்
சு ம் சூழ் அலாி ைதஇ ேவய்ந்தநின்
ேதம்பாய் கூந்தல் கு ம்பல ெமாசிக்கும்
வண் க ந் ேதாம்பல் ேதற்றாய் அணிெகாள
ண்ேகால் எல்வைள ெதளிர்க்கும் ன்ைக
ெமல் ைறப் பைணத்ேதாள் விளங்க சி
வல் ைவ மன்னால் நைடேய கள்வர்
பைகமிகு கவைலச் ெசன்ெனறி காண்மார்
மிைசமரஞ் ேசர்த்திய கைவ றி யாஅத்

10

நாரைர ம ங்கின் நீர்வரப் ெபாளித் க்
களி சுைவத் திட்ட ேகா ைடத் ததரல்
கல்லா உமணர்க்குத் தீ ட் டாகும்
ன்
தகுந ஆங்கண் ன்ேகாட்
அாி வர் ற்றத் அல்கிைர நைசஇ

15

ெவள்ளரா மிளிர வாங்கும்
பிள்ைள எண்கின் மைலவயி னாேன.

20

---- ---- - உைற ர் ம த் வன் தாேமாதரனார்.
(ெசா - ள்.) 12 - 21. (கு மகள்) கள்வர் பைக மிகு கவைல ெசல்ெநறி காண்மார் ஆறைல கள்வர்க ைடய பைக மிக்க கவர்த்த ெநறிகளில் வம்பலர் தாம்
ெசல்

தற்குாிய ெநறியி ெவனக் கா

ம் ெபா ட் , மிைசமரம் ேசர்த்திய கைவ

றி

யாஅத் - ேம டத்ேத ஏணி சாத்தப்ெபற்ற கவர்த்த தளிர்கைள ைடய யா மரத்தின்,
நார் அைர ம ங்கின் நீர் வர ெபாளித் - நாாிைன ைடய அ மரத்தில் நீர் வ ம்ப
உாித் , களி

சுைவத்திட்ட ேகா

உைட ததரல் - களிற்றியாைன சுைவத் ப்

ேபாகட்ட சக்ைகயாகிய சுள்ளிகள், கல்லா உமணர்க்கு தீ
வாணிகர்க்குத் தீ

ட் த்

ம் ஆகும்,

உறத்தகுவன ஆகிய அவ்விடங்களில்,

ன் உ
ண் ேகாட்

ட்

ஆகும் - கல்லாத உப்

தகுந ஆங்கண் -

ன்பம்

அாில் இவர் ற்றத்

- ல் ய

ைடகைள ைடய சி

கள் படர்ந்த ற்றின்கண், அல்கு இைர நைசஇ -

இராப்ெபா தில் உண்

ம் இைரயிைன வி ம்பி, ெவள்அரா மிளிர வாங்கும் -

ெவள்ளிய பாம் கள் பிற ம்ப

ைகயால் வவ் ம், பிள்ைள எண்கின் மைலவயின்

ஆன - குட் க் கர கைள ைடய மைலயினிடத்ேத;
1 - 12. பாதிாி நைறவாய் கூனி மாமலர் வாடல் நா ம் - பாதிாியின் ேதன்
ெபா ந்திய வைளைவ ைடய சிறந்த

க்களின் வாடல் நா கின்ற, ேவனில் நாள் -

ேவனிற்காலத்தின் பகற்ெபா தில், சுரம் - சுரத்தின்கண்ேண, அாி ஆர் சிலம்பின் சி
அ

சிவப்ப - பரற்கல் ெபா ந்திய சிலம்பிைன அணிந்த நின்சிறிய அ கள் சிவக்க,
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எம்ெமா

ஓர் ஆ

படீஇயர் - எம் டன் ஒ

ெநறியில் ெபா ந்திவரற்கு, ெபாம்மல்

ஓதி ெபா ள வாாி - ெபா
ற்ற கூந்தைல ெந ங்க வாாி, அ ம் அற மலர்ந்த ஆய்
மரா அத் ச் சு ம் சூழ் அலாி - அ ம் இல்ைலயாக மலர்ந்த அழகிய
க்கைள ைடய ெவண்கடம்பின் வண் கள் சூழ்ந்த மலர்கைள, ைதஇ ேவய்ந்த ெதா த் ச் சூ ய, நின் ேதம் பாய் கூந்தல் கு ம் பல ெமாசிக்கும் வண்

- நின

ேதன் ெபா ந்திய கூந்த ல் குறியனவாய்ப் பலவாக ெமாய்க்கும் வண் கைள, க ந்
ஓம்பல் ேதற்றாய் - க ந்
ெபா ந்த,

பா காத்தைல ம் அறியாயாய், அணிெகாள - அழகு

ண்ேகால் எல் வைள ெதளிர்க்கும்

ெபா ந்திய வைள ஒ க்கும்

ன்ைக -

ண்ணிய திரண்ட ஒளி

ன் ைகைய ைடய, ெமல் இைற பைணேதாள் விளங்க

சி - ெமல் ய சந்திைன ைடய ங்கில் ேபா ம் ேதாள்கைள விளக்க ற
நைட வல் ைவ மன் - ெபாி ம் நடத்தல் வன்ைம ைடைய ஆகின்றாய்.

சி,

(
) (கு மகள்!) ேவனில் நாள் சுரம் சீற சிவப்ப எம்ெமா ஒரா படீஇயர்,
ஓதி ெபா ள வாாி அலாி ைதஇ ேவய்ந்த நின் கூந்தல் ெமாசிக்கும் வண் க ந்
ஓம்பல் ேதற்றாய்; பைணத் ேதாள் விளங்க

சி நைடவல்

ைவ மன்.

(வி - ைர.) ெகா ைம மிக்க மைலயின் கண்ணதாகிய சுரத்திேல ெவம்ைம மிக்க
ேவனில் நாளில் எம் டன் ஒ ெபற்றிேய ெசல் தைல வி ம்பிச் சீற சிவப்பவண்
க ந்ேதாம் தல் ேதற்றாய்; பைணத்ேதாள் விளங்க

சி நடத்தல் வன்ைமைய

ைடையயாயினாய்; கு மகேள! நின் அன்பி ந்தவா என்ேன! என் தைலவன்
தைலவியின் நைடைய வியந் பாராட் னான் என்க. கூந்தைல வாாி மலர்கைளத்
ெதா த் ச் சூ னாள் என்ப , தைலவ டன் ேசறற்கண் தைலவிக்குள்ள ஆர்வ
மிகுதிையப் லப்ப த்தியப யாம். ஓம்பல் - தன்ைனக் காத்த ம் வண் மீட் ம்
வாராமற் காத்த மாம். மிைசமரம் - மரத்தின் ேமற்பகுதி. ேகா - ற்றின் ைடப் .
(ேம - ள்.) 1'ெகாண்

தைலக் கழியி

ம்’ என்

ஞ் சூத்திரத் , இச் ெசய் ள்

ெகாண் தைலக் கழிதற்கண் தைலவன், நைடைய வியந்த

என்றார், நச்.

---- ----1. ெதால், அகத். 15.
---- ----258. குறிஞ்சி
[அல்ல 1குறிப்பட் ப் பதிப்ெபயர்ந்த தைலமகன் தன்ெனஞ்சிற்குச் ெசால் ய .]
நன்னன் உதியன் அ ங்க ப் பாழித்
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ெதான் திர் ேவளிர் ஓம்பினர் ைவத்த
ெபான்னி ம் அ ைமநன் கறிந் ம் அன்ேனாள்
ன்னல மாேதா எனி மஃ ெதால்லாய்
தண்மைழ தவ ந் தாழ்நீர் நனந்தைலக்
க ங்காற் ெற க்கும் ெந ம்ெப ங் குன்றத்
மாய இ ளைள மாய்கற் ேபால

5

மாய்கதில் 2வாழிய ெநஞ்ேச நா ம்
ெமல் யற் கு மகள் நல்லகம் நைசஇ
அரவிைர ேத ம் அஞ்சுவ சி ெநறி
இரவின் எய்தி ம் ெபறாஅய் அ ள்வரப்
ல்ெலன் கண்ைண லம் ெகாண் லகத்
உள்ேளார்க் ெகல்லாம் ெப நைக யாகக்
காமம் ைகம்மிக
தர

10

ஆனா அ ம்படர் தைலத்தந் ேதாேய.

15

---- ---- பரணர்.
---- ----(பாடம்) 1. அல்ல குறிப்பிட்ட தைலமகன்.
2. வாழி ெயன் ெனஞ்ேச.
---- ---- ----(ெசா - ள்.) அ. ெநஞ்ேச - , வாழிய - ,
1 - 4. நன்னன் உதியன் அ

க ப் பாழி - நன்னன் உதியன் என்பான

காவைல ைடய பாழிச் சிலம்பில், ெதால்

திர் ேவளிர் ஓம்பினர் ைவத்த - பழைம

மிக்க ேவளிர்கள் பா காவல் ெசய் ைவத்த, ெபான்னி
ெபான்ைனக் காட்
ன்னலம் எனி
அஃ

அாிய

ம் அ ைம நற்கு அறிந் ம் -

ம் எய் தற்கு அாியளாதைல நன்கு அறிந் ம், அன்ேனாள்

ம் - அவைள யாம் ெந ங்குேவம் அல்ேலம் என யான் கூறி

ம்,

ஒல்லாய் - அங்ஙனம் என் கூற்றிற் ெபா ந்தாயாய்;

8 - 15. நா

ம் - நாேடா ம், ெமல் இயல் கு மகள் நல் அகம் நைசஇ -

ெமன்ைமத்தன்ைம வாய்ந்த இைளய தைலவிைய நின் நல்ல அகத்தில் வி ம்பி, அர
இைர ேத ம் அஞ்சுவ சி ெநறி - பாம் கள் இைரேத த் திாி ம் அச்சம் ேதான் ம்
ஒ ங்கிய ெநறியில், இரவின் எய்தி ம் ெபறாஅய் - இராப்ேபாதில் ெசன் ம்
ெபறாயாகி, அ ள் வரப் ல் என் கண்ைண லம் ெகாண்

- கண்டார்க்கு அ ள்

உண்டாகப் ல் என்ற கண்ைண ைடையயாய்த் தனிைம ேமவி, உலகத்
உள்ேளார்க்ெகல்லாம் ெப நைக ஆக - உலகின் கண் ள்ளயாவர்க்கும் ெபாிய
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இகழ்ச்சி ேதான்ற, காமம் ைகம்மிக உ தர - காமம் அள
அ ம்படர் தைலத் தந்ேதாய் - அைமயாத அாிய

கடந்

மிகலான், ஆனா

ன்பிைன நம்பால் எய் வித்தைன;

5 - 8. தண் மைழ தவ ம் தாழ்நீர் நனந்தைல - குளிர்ந்த ேமகங்கள் தவ ம்
அ வி நீாிைன ைடய அகன்ற விடத்திைன ைடய, க ம் காற்

ம்

எ க்கும் ெந

ெப குன்றத் - க ய காற் ச் சுழ ம் நீண்ட ெபாிய குன்றின்கண்ேண, மாய இ ள்
அைள மாய் கல்ேபால - மயக்கத்திைனத் த ம் இ
ைடய குைகயில் ஒளியின்றி
மைற ம் மணிகள் ேபால, மாய்கதில் - நீ ஒளியிழந் ெதாழிவாயாக.
(

) ெநஞ்ேச! வாழிய! ெபான்னி

ன்னலம் எனி

ம், அஃ

ம் அ ைம நன்கறிந் ம், அன்ேனாள்

ஒல்லாய், கு மகள் நல்லகம் நைசஇ, அஞ்சுவ

இரவின் எய்தி ம் ெபறாஅய்,

லம் ெகாண்

சி ெநறி

உலகத் ள்ேளார்க் ெகல்லாம்

ெப நைக யாக, காமம் ைகம்மிக உ தர ஆனா அ ம் படர் தைலத் தந்தாய்: ெந ம்
ெப ங் குன்றத் இ ள் அைள மாய் கற்ேபால மாய்க தில்.
(வி - ைர.) நன்னன் உதியன் என்பதனால், நன்ன க்குச் ேசர மன்னர் சார்பினால்
உதியன் என்பெதா ெபயர் எய்திற் ப் ேபா ம். அ ங்க ப் பாழி - அாிய
அரண்வ

ைடய பாழிச் சிலம் ; அச்சிலம்பி

ஓம்பினர் ைவத்த ெபான்னி

ள்ள நக மாம். பாழியில் ேவளிர்

ம் அ ைம நற்கறிந் ம் என்ற , தைலவிையத் தாயர்

த ேயார், பிறர் அ காவா அ ங்க ப் ப த் ள்ளார் என்பதைன அறிந் ம்
என்றப . கு மகள் நல்லகம் நைசஇ என்பதற்குத் தைலவிய நல்ல மைனயின்கண்
அவைளக்கூட வி ம்பி என் ைரத்த மாம். தைலவிைய இர க்குறியில் எய்த வி ம்பி
ஏதமிக்க ெநறியிைட இராப்ேபாதில் பலகா ஞ் ெசன் அவைளக் கூடப்ெபறா
மீண் ம் வ ந் தல் கண்டார்க்கு இரக்கத்ைத ம், அவைளக் கூடப்ெபறாைமயால்
காமம் ைகமிக்கு எ ந் வ த் தல் உலகத்ேதார்க்ெகல்லாம் ெபாிய இகழ்ச்சிைய ம்
த வனவாயின என்

தைலவன் ெநஞ்சிற்குக் கூறி, நீ இன்ன தீைமைய ைடைய

ஆக ன், இ ள் அைளயில் ஒளி மாழ்கிக் கிடக்கும் மணிேபால மைறந்ெதாழிக
என்றான் என்க. இதனால் தைலவன் இர க்குறியிற் ெசன் அல்லகுறிப்பட்
மீண்டைம ெபற்றாம்.
(ேம - ள்.) 1'ெமய்ெதாட் ப் பயிறல்’ என்
இர

விலக்கிய

என்பர், நச்.

---- ----1. ெதால். கள. 11.
---- ---- -----

ஞ் சூத்திரத் , இப்பாட்

ெநஞ்சிைன
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259. பாைல
[உடன்ேபாக்கு ேநர்ந்த ேதாழி தைலமகட்குச் ெசால்

ய .]

ேவ ம் விளங்கின விைனஞ மியன்றனர்
தா ந் ைதயின தைட ந் ெதா த்தன
நிலநீர் அற்ற ெவம்ைம நீங்கப்
ெபயல்நீர் தைலஇ உலைவயிைல நீத் க்
கு
றி யீன்றன மரேன நறமலர்
ேவய்ந்தன ேபாலத் ேதான்றிப் பல டன்
ேதம்படப் ெபா ளின ெபாழிேல கான ம்
நனிநன் றாகிய பனிநீங்கு வழிநாள்
பாெலனப் பரத்த நிலவின் மாைலப்

5

ேபா வந் தன்
ேத நீ ம்
கலங்கா மனத்ைத யாகி ெயன்ெசால்
நயந்தைன ெகாண்ேமா ெநஞ்சமர் தகுவி
ெதற்றி உலறி ம் வயைல வா
ம்
ெநாச்சி ெமன்சிைன வணர்குரல் சாயி ம்

10

நின்னி ம் மடவள் நனிநின் நயந்த
அன்ைன அல்லல் தாங்கிநின் ஐயர்
ம ள் ெசம்மல் ேநாக்கி
வ யாய் இன் ந் ேதாய்கநின் ைலேய.

15

---- ---- - கயமனார்
(ெசா - ள்.) 12. ெநஞ்சு அமர் தகுவி - என் உள்ளம் வி ம் ம் தகுதிைய
1 - 2. ேவ

ம் விளங்கின - ேவல்க

ம் ெநய்

சப்ெபற்

ைடயாய்!

விளக்க ற்றன,

விைனஞ ம் இயன்றனர் - ஏவலாள ம் றப்பட்டனர், தா ம் ைதயின - மாைலக
கட்டப்ெபற்றன, தைழ ம் ெதா த்தன - தைழ ைடக
3 - 10. நிலம் நீர் அற்ற ெவம்ைம நீங்க - நிலமான

ம்

ம் ெதா க்கப்பட்டன;
நீர் ஒழிந்ததாலாய ெவப்பம்

நீங்க, ெபயல் நீர் தைலஇ - மைழநீர் ெபா ந் த ன்; உலைவ இைல நீத் கு
ஈன்றன மரன் - மரங்கள் கிைளகளி ள்ள திர்இைலகைள உதிர்த் க் குறிய

றி

தளிர்கைள ஈன்றன; ெபாழில் - ெபாழி ன்கண், ந மலர் - நறிய மலர்கள், ேவய்ந்தன
ேபாலத் ேதான்றி - ைனயப்பட்டன ேபாலத் ேதான்றி, பல உடன் ேதம்படப்
ெபா ளின - பல ம் ஒ ங்ேக ேதன் ெபா ந்தச் ெசறிந்தன; கான ம் நனி நன்
ஆகிய - கா க

ம் மிக ம் நல்லன ஆயின; (இங்ஙனெமல்லாம் சிறக்க, ) பனிநீங்கு
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வழிநாள் - பனிக்காலம் கழிந்த பின்னாளாகிய இளேவனிற்கண், பால் எனப் பரத்த
நிலவின் மாைலப்ேபா - பால் என்னப் பரவிய நிலாவிைனக்ெகாண்ட மாைலப்
ெபா தான ,

வந்தன்

13 - 17. ெதற்றி உலறி
வா
சாயி

-

தாக வந்த ;

ம் - ேமைடயி

ள்ள

ஞ்ெச கள் காய்ந்தா

ம், வயைல

ம் - வயைலக்ெகா வா த ற்றா ம், ெநாச்சி ெமன்சிைன வணர்குரல்
ம் - ெநாச்சியின் ெமல் ய கிைளகளி ள்ள வைளந்த கதிர்கள் வா க்

கவிழ்ந்தா

ம் அைவ க தி ம், நின்னி

ம் மடவள் - நின்ைனக் காட்

ம்

மடப்பத்ைத ைடயாளாகி, ’ நனி நின் நயந்த அன்ைன அல்லல் தாங்கி - நின்ைன மிக
வி ம்பிய அன்ைன எய் ம் ன்பத்ைத உளத்திற்ெகாண் ம், நின் ஐயர்
ம ள்
ெசம்மல் ேநாக்கி - நின் தைமயன்மார
ையெயாத்த அச்சம் த ம் தைலைமைய
ேநாக்கி ம்;
10 - 12. நீ ம் கலங்கா மனத்ைதயாகி - நீதான் கலங்காத மனத்திைன ைடையயாகி,
என் ெசால் நயந்தைன ெகாண்ேமா - என் ெசால்ைல வி ம்பி ஏற் க்ெகாள்வாயாக;
18. வ யாய் - உடன் ேபாக்கிைனத் ணிவாயாக; இன் ம் ேதாய்க நின்
- இன் ம் நின் ைல என் மார்பிேல ெபா ந்த யல்வாயாக.
(

) ெநஞ்சமர் தகுவி! ேவ

ைலேய

ம் விளங்கின, விைனஞ ம் இயன்றனர், தா ம்

ைதயின, தைழ ந் ெதா த்தன; மரம் கு

றி ஈன்றன; ெபாழி ல் ந மலர்

ெபா ளின; கான ம் நனி நன்றாகிய; மாைலப் ேபா

வந்தன் ; நீ ம்

உலறி ம் வா
ம் சாயி ம் அைவ க தி ம், அன்ைன அல்லல் தாங்கி ம்,
நின்ைனயர் ெசல்லல் ேநாக்கி ம் கலங்கா மனத்ைத யாகி என் ெசால் நயந்தைன
ெகாண்ேமா; வ யாய்; இன்
< (வி - ைர.) ேவ

ம் நின் ைல ேதாய்க.

ம் விளங்கின விைனஞ ம் இயன்றனர் என்ப , தைலவன்

றப்ப வதற்கும், தா ம் ைதயின தைழ ம் ெதா த்தன என்ப , தைலவி
றப்ப வதற்கும், ஏற்றக விகள் அைமந்தைம கூறியப யாம். மரன் கு

றி ஈன்றன,

ெபாழி ல் ந மலர் ெபா ளின, கான ம் நனி நன்றாகிய என்பன, ெசல் ம்
ெநறிகள் ஏதம் விைளக்கா இன்பம் விைளத்தற்குாியவாதல் கூறியப . பனி நீங்கு
வழிநாள் பாெலனப் பரத்த நிலவின் மாைலப்ேபா என்ப ெசல் தற்குாிய
ெபா
ம் இன்பம் பயப்பதாதல் ெதாிவித்தப . ேபா
வந்தன் என்ப ,
இக்காலத்ேத நீவிர் ஒ ங்கு வ
ராயின் ேபாின்பம் ய்ப்பீர் என் அைழப்ப
ேபான்றதாயிற் என்றவா . இங்ஙனம் யா ம் இன்பம் பயப்பனவாக
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அைமந்தி த்த ன், ெதற்றி உல தல் த யவற்ைற ம் அன்ைன அல்லைல ம்
நின்ைனயர் ெசம்மைல ம் ேநாக்கி உள்ளம் கலங்கி உடன்ேபாக்கால் எய் ம்
ேபாின்பத்ைத இழத்தல் தகவன்

என்பாள், ‘நீ ம் கலங்கா மனத்ைத யாகி என் ெசால்

நயந்தைன ெகாண்ேமா’ எனக்கூறி, உடன் ேபாக்கிற்கு ஒ ப்ப த் வாள் ஆயினாள்
என்க. இைளய ம் என் ம் பாடத்திற்கும் ஏவலாளர் என்பேத ெபா ள். வ மா
என்ப பாடமாயின், மா அைச. அலமரல் என் ம் பாடத்திற்கு, ேநாக்கி
மனங்கலங்காேத என் உைரக்க. இன் ம் ேதாய்க நின் ைல என்ற ேதாழி
தைலவிைய யங்கியப கூறிற் .
(ேம - ள்.) 1'தைலவ ம் வி ம நிைலெய த்
இவ் வகப்பாட்

ேபாக்குதற்கண்

ைரப்பி

யங்கிக் கூறிய

ம்’ என்

ஞ் சூத்திரத் ,

என்றனர், நச்.

---- - - ----1. ெதால். அகத். 39.
---- ---- ----260. ெநய்தல்
[இர க் குறிக்கண் தைலமகன் சிைறப் றமாகத் ேதாழியாற் ெசால்ெல க்கப்பட் த்
தைலமகள் ெசால் ய .]
மண் லம் ம க மைலநிறங் கிளர
வண் னம் 1மலர்பாய்ந் ஊத மீமிைசக்
கண்டற் கானற் கு கினம் ஒ ப்பக்
கைரயா டலவன் அைளவயிற் ெசறியத்
திைரபா டவியத் திமில்ெதாழில் மறப்பச்
ெசக்கர் ேதான்றத் ைண ணர் அன்றில்
எக்கர்ப் ெபண்ைண அகமடல் ேசரக்
கழிமலர் கமழ் கங் கரப்பப் ெபாழின்மைனப்
ன்ைன ந
ெபான்னிறங் ெகாளாஅ

5

எல்ைல ைபப்பயக் கழிப்பி எல்

10

ற

2பாங்கா குவள்ெகால் தாேன நீங்கா
மரத் உைற ம் ர வாய்
ள்
க ெமனக் குழ ங் க
வழங் கைரநாள்
ெநஞ்சுெநகிழ் ப வரல் ெசய்த
அன்பி லாளன் அறி நயந் ேதேன.
---- - - - ேமாசிக் கைரயனார்.
---- ---- - -
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(பாடம்) 1. மலர் பரந்

த மிைசய.

2. யாங்கா குவல்ெகால் யாேன.

---- ---- - - ----(ெசா - ள்.) 1 - 11. மைலநிறம் கிளர - மைலகள் ெசக்கர் வானால் ஒளி ெபற ம்,
வண் இனம் மலர் பாய்ந் ஊத - வண் ன் கூட்டம் மலர்களிற் பாய்ந் ஊத ம், மீ
மிைச கண்டல் கானல் கு கு இனம் ஒ ப்ப - தாைழக ைடய ேசாைலயின்
ேமேலயி ந்

நாைரயினங்கள் ஒ க்க ம், கைர ஆ

கடற்கைரயில் விைளயா ய ெஞண்

அலவன் அைளவயின் ெசறிய -

வைளயகத்ேத ெசல்ல ம், திைரபா

மீன்

படகுகள் ேவட்டமாடைல நீங்க ம், ெசக்கர் ேதான்ற - ெசவ்வானம் ேதான்றா நிற்க,
ைண ணர் அன்றில் - தன் ைணையப் பிாியா ேசர்ந்தி க்கும் அன்றிற் பறைவ,
எக்கர் ெபண்ைண அகமடல் ேசர - மணல்ேமட்
ள்ள பைனமரத்தின் உள் மட ல்
ேசர்ந்

தங்க ம், கழிமலர் கமழ

கம் கரப்ப - கழியிடத்

இதழ்கள் குவியப்ெபற ம், ெபாழில் மைன ன்ைன ந

மலர்கள் மணக்கும்
- ெபாழில் சூழ்ந்த

மைனக்கண் உள்ள ன்ைனயின் நறிய மலர், ெபான்னிறம் ெகாளாஅ - ெபான்னின்
நிறத்திைனக்ெகாண்

விாிய ம், எல்ைல ைபபய கழிப்பி - பகற்ெபா ைத ெமல்ல

ெமல்லப் ேபாக்கி, மண் லம் ம க - ஞாயிற்

மண் லம் ெவம்ைம குைறய, எல்உற -

இர வந்தக் கால், யாங்கு ஆகுவள் ெகால்தான் - இவள் எந்நிைலயிைன
அைடவாேளா (என் ேதாழி உைரப்ப):
11 - 15. நீங்கா
எப்ெபா

மரத்

ம் நீங்கா

குழ ம் - விைரந்

உைற ம்

தங்கும்

ர வாய்

ள் -

திய மரத்தின்கண்

ழங்கும் வாயிைன ைடய ேபராந்ைத, க ெமனக்

குழறி ெயா ப்ப ம், க

வழங்கு அைர நாள் - ேபய்

இயங்குவ மாகிய பாதியிரவில், ெநஞ்சு ெநகிழ் ப வரல் ெசய்த - மனம் உ கும்
ன்பிைனச் ெசய்த, அன் இலாளன் அறி நயந்ேதன் - அன்பில்லாதவன
அறி ைடய ெமாழிைய ெமய்ம்ைம என வி ம்பிேனன் என் தைலவி கூறினாள்
என்க.
(

) மைலநிறங் கிளர, வண் னம் மலர்பாய்ந்

அலவன் அைளவயிற் ெசறிய, திைர பா

ஊத, கு கினம் ஒ ப்ப,

அவிய, திமில் ெதாழில் மறப்ப, ெசக்கர்

ேதான்ற, அன்றில் ெபண்ைண அகமடல் ேசர, மலர் கங் கரப்ப,

ன்ைன ந

ெபான்னிறம் ெகாள்ள, எல்ைல ைபபயக் கழிப்பி மண் லம் ம க எல்
யாங்காகுவள்ெகால் (என்

ேதாழி உைரப்ப, ) க

ெசய்த அன்பிலாளன் அறி

நயந்ேதன்; (எனத் தைலவி கூறினாள்.)

ற, தான்

வழங்கு அைரநாள் ப வரல்
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(வி - ைர.) மைல நிறங்கிளர்தல் தல் ன்ைன
ெபான்னிறங் ெகாள்ளல் ஈறாக
ள்ளைவ எற்பாட் ன் நிகழ்ச்சிகளாம். ெகாளாஅ - ெகாள்ள எனத் திாிக்க. மண் லம்
எல்ைல கழிப்பி ம க எனக் கூட் க. மண் லம் ம க என்பதைனக் ெகாண் கூட்டா
கிடந்தாங்கு நிறீஇ, எல்லான

எல்ைல கழிப்பி உற என்

உைரத்த

மாம். தைலவி

எய் ம் ஆற்றாைமக்கு இரங்கி, யாங்காகுவள் ெகால்தாேன எனத் ேதாழி கூற, அவள்
தான் ெகாண்ட க த்திைனக் கூறி

க்கு

ன், அன்பிலாளன் அறி

நயந்ேதன்

என் தைலமகள் கூறினாள் என்க. எனேவ, என அறியாைமயால் யான் எய் ம்
ன்பத்திற்கு நீ வ ந் வதனாற் பயன் என்ைன என்றாளாம்.
இச் ெசய் ளில் திைரபாடவிய என்
பதிப் க்களில் காணப்ப
என்

ம் ஐந்தாவ

அ , ஐந்தாவதாக ம் பைழய

ம், 1'அ ெதா ம் தைலெய த் ெதாப்ப

ேமாைன’

ஞ் சூத்திர உைரக்கண் ேபராசிாிய ம் நச்சினார்க்கினிய ம் ‘கண்டற்கானல்’

‘கைரயாடலவன்’ என்

ம் அ கைள அ ேமாைனத்ெதாைடக்கு உதாரணமாகக்

காட் யி த்த ன், இங்ஙனம் பாடங் ெகாள்ளேல ெபா த்தமாம்.
ெபா ளதிகாரத்ைதப் பின்னர் அச்சிட்டவர்கள் இவ்வ கள் அ ேமாைனத் ெதாைடக்கு
உதாரணமாதைலக் க தாம ம் தாேமாதரம் பிள்ைளயவர்கள் பதிப்ைப ேநாக்காம ம்
அகநா ற்றின் பைழய பதிப் க்கைள ேநாக்கித் தவறாகப் பதிப்பித் ள்ளனர் என்க.
---- ---- - 1. ெதால் - ெசய். 12.
---- ---- - (ேம - ள்.) 1'எ த்
தலா ஈண் ய அ யில்’ என் ஞ் சூத்திரத் எ த்
தலா
ஈண் ய அ யில் குறித்த ெபா ைள
ய நாட் தல் என்பதற்கு உதாரணம்
காட் மிடத்ேத, ‘மண் லம் ம க....கு கினம் ஒ ப்ப’ என்
காட் , இ
நாட் னவா

இ சீரா

ம்

ச்சீரா

ம் நாற்சீரா

ம் பகுதிைய எ த் க்

ம் குறித்த ெபா ைள

கண் ெகாள்க என்றார், ேபரா.

2'அ ெதா ம் தைலெய த் ெதாப்ப

ேமாைன’ என்

‘கண்டற்...ஒ ப்ப, கைரயாடலவன்...ெசறிய’ என்ப

ஞ் சூத்திரத்தில்

அ ெதா ம்

தெல த்ெதான்றி

ேமைனத்ெதாைட வந்தவா

என்றார், ேபரா. அச் சூத்திரத்தில், அதற்கு

இவ்வ கைளக் காட் , இ

சீர்வைகய

ெதா த்த

என்றார், நச்.

---- ---- - 1. ெதால் - ெசய். 78.
---- ---- ----

ய,

2. ெதால் - ெசய். 12.
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261. பாைல
[ ணர்ந் டன் ேபாயினகாைல இைடச்சுரத் ப் பட்டதைன மீண்
ேதாழிக்குத் தைலமகன் ெசால் ய .]

வந்த காலத் த்

கானப் பாதிாிக் க ந்தகட் ஒள்
ேவனில் அதிரெலா விைரஇக் காண்வரச்
சில்ைலங் கூந்தல் அ த்தி ெமல் ணர்த்
ேதம்பாய் மராஅம் அைடச்சி வான்ேகால்
இலங்குவைள ெதளிர்ப்ப சிச் சிலம் நகச்
சின்ெமல் ஒ க்கெமா ெமன்ெமல இய நின்
அணிமாண் சி
றங் காண்கம் சி நனி
ஏெகன ஏகல் நாணி ஒய்ெயன
மாெகாள் ேநாக்கெமா மடங்ெகாளச் சாஅய்

5

நின் தைல யிைறஞ்சி ேயாேள அ கண்
யா ந்
தல் ெசல்ேலம் ஆயிைட
அ ஞ்சுரத் தல்கி ேயேம இ ம்
களிறட் க் கு
ம் ஓைச ங் களிபட்
வில்ேலார் கு ம்பில் த ம் ம்

10

வல்வாய்க் க ந்

15

ப் பாணி ங் ேகட்ேட.

---- ---- - - பாைலபா ய ெப ங்க ங்ேகா.
(ெசா - ள்.) 12 - 15. (ேதாழி!) இ ம்

களி

அட்

கு

ம் ஓைச ம் - ெபாிய

யான களிற்றிைனக் ெகான்
ழங்கும் ஓைசயிைன ம், வில்ேலார் கு ம்பில்
களிபட் த ம் ம் - வில் ைன ைடய கானவர சீ ாில் (அவர் தாம் கள் ண் )
களிப் றலால் ஒ க்கும்; வல்வாய் க
பாணி ம் ேகட் - வ ய
கத்திைன ைடய க ய
யின் ஒ யிைன ம் யாம் ேகட்டைமயின் (தைலவி
அஞ்சுவாெளன உட்ெகாண் );
1 - 8. ேவனில் கானப் பாதிாி க
காட்

தகட்

ஒள்

- இவ்ேவனி

ற் த் ள

ள்ள பாதிாியின் காிய றவிதைழ ைடய ஒளி ெபா ந்திய மலர்கைள,

அதிரெலா

விைரஇ - ன

மலெரா

கலந் , காண்வர - அழகு ெபா ந்த, சில் ஐங்

கூந்தல் அ த்தி - சில வாயஐவைகப்ப ம் கூந்த ற் ெச கி, ெமல் இணர் ேதம்பாய்
மராஅம் அைடச்சி - ெமல் ய ெகாத் க்களி ள்ள ேதன் பா ம் மரா மரத்தின்
மலர்கைளச் சூ , வான் ேகால் இலங்கு வைள ெதளிர்ப்ப

சி - ெபாிய திரண்ட ஒளி

ெபா ந்திய வைளகள் ஒ க்கக் ைகைய சி, சிலம் நக சில்ெமல் ஒ க்கெமா ெமல்
ெமல இய - சிலம்ெபா விளங்கச் சிலவாய ெமல் ய நைடெகாண் ெமல்ல
ெமல்லச் ெசன் , நின் அணிமான் சி

றம் காண்கம் - நின

அழகு மாண் ற்ற

116
கிைன யாம் காண்ேபமாக, சி

நனி ஏக என - சிறி

ரம்

ன் நடக்கெவன யாம்

கூற;
8 - 10. ஏகல் நாணி - அங்ஙனம்
விைரவாக, மாெகாள் ேநாக்கெமா
ேநாக்கத்ேதா

ன்ேன ெசல்

தைல அவள் நாணி, ஒய்ெயன -

மடம் ெகாளச் சாஅய் நின்

- மாைன ஒத்த

மடப்பம் ெபா ந்த விலகி நின் , தைல இைறஞ்சிேயாள் -

தைலவணங்கினள்;
10 - 12. அ கண்

- , யாம்

ந்

இல்ேலமாய், ஆயிைட அ ம் சுரத்
யாங்கள் தங்குேவம் ஆயிேனம்.
(

)

களிறட் க் கு

தல் ெகல்ேலம் - யாம்

ன்ேன ெசல்

த

ம்

அல்கிேயம் - அாிய சுரமாய அவ்விடத்ேத

ம் ஓைச ம் வில்ேலார் கு ம்பில் த ம் ம் க ந்

ப்

பாணி ம் ேகட் , தைலவி அஞ்சுவாெளன உட்ெகாண் , ‘நின் அணி மாண் சி
றம் காண்கம்; சி

நனி ஏக’ என, ஏகல் நாணி ஒய்ெயன மாெகாள் ேநாக்கெமா

மடங்ெகாளச் சாஅய் நின் தைல இைறஞ்சிேயாள்; அ
ெசல்ேலம். ஆயிைட அ ஞ்சுரத் அல்கிேயம்.

கண்

யாம்

ந்

தல்

(வி - ைர.) காண்கம் - யாம் காண்டற்கு. ஏெகன - ன்னர் ஏெகன் உைரக்க என்க.
காட் ேல களிற்ைறக்ெகான்
ழங்கும் ஓைசைய ம் கானவர
ஓைசைய ம் ேகட்ட தைலவன் தனக்குப் பின்ேன வ ம் தைலவி அவற்றால் அஞ்சுவள்
என உட்ெகாண் , அதைனப் லப்ப த்தாமல், ேவேறாராற்றால் தைலவிைய
நடக்கும்ப

கூறக் க தி, நின

ெமன்னைடயிைன ம் அணிமாண் சி

யாம் கண்

மகி மா

ற்படச் ெசல்க என்றான்; தைலவன் தன்ைன

சிறி

ன்

றத்திைன ம்

இங்ஙனம் பாராட் வைதக் ேகட்ட தைலவி நாண்சிறந் தைல இைறஞ்சி நின்றாள்;
அந்நிைலயில் தைலவன் ேவ ெசய்தல் கூடாைமயின் இைடச்சுரத்ேத தைலவி டன்
சிறி ெபா
தங்குவானாயினன்; இங்ஙனம் நிகழ்ந்ததைன மீண் வந்தகாைல
ேதாழிக்குத் தைலவன் கூறினான் என்க. வைளெதளிர்ப்ப சிச் சிலம் நக சின்ெமல்
ெலா க்கெமா

ெமன்ெமல, இய

என்றதனால் தைலவிய

நைடயின் அழகும்,

கூந்தல் அ த்தி, மராஅம் அைடச்சி என்பதனா ம், அணி மாண் சி
றம்
என்பதனா ம் தைலவிய பிற்பக்கத் அழகும் ெபற்றாம். காண்கம் சி நனி ஏக
என்றைமயால், காண்டற்கு ஏற்ற அணிைமயில் ன்னர்ச் ெசல் க என்றானாயிற் .
மாெகாள் ேநாக்கம் - மாவ ைவெயாத்த கண்ணின் பார்ைவ ெயன் மாம்.
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(ேம - ள்.) 1'மர நிைல திாியா மாட்சிய வாகி’ என்
மீண்

வந்ேதான் ேதாழிக்கு உைரத்த

ஞ் சூத்திரத் , இச்ெசய் ள்

என்றார், நச்.

---- ---- ---- - 1. ெதால். அகத். 45.
---- ---- ---- - 262. குறிஞ்சி
[இர க்குறிக்கண் தைலமகைளப் ணர்ந்
ெசால் ய .]

நீங்குந் தைலமகன் தன் ெனஞ்சிற்குச்

ைதப பசுங்காட் அாில்பவர் மயக்கிப்
பக பல ண்ட உழ
ெசஞ்ெசய்
இ
ைற நிரம்பி ஆகுவிைனக் க த் ப்
பாசிைல அமன்ற பய ஆ க்ெகன
வாய்ெமாழித் தந்ைதையக் கண்கைளந் த ளா
ஊர்
ேகாசர் நைவத்த சி ைமயிற்
கலத்
ண்ணாள் வா
டாஅள்
சினத்திற் ெகாண்ட ப வம் மாறாள்
மறங்ெக தாைனக் ெகாற்றக் கு ம்பியன்

5

ெச வியல் நன்மான் திதியற் குைரத்தவர்
இன் யிர் ெசகுப்பக் கண் சின மாறிய
அன்னி மிஞி ேபாலெமய்ம் ம ந்
ஆனா வைகேய மாயிெனம் ம ந்
அ வி யார்க்கும் அயந்திகழ் சிலம்பில்

10

ண்பகல் வைல தன்மிைச நைனக்கும்
வண் ப நறவின் வண்மகிழ்ப் ேபகன்

15

1ெகாண்டன் மாமைல நாறி
அந்தீங் கிளவி வந்த மாேற.
---- ---- பரணர்.
---- - - ----(பாடம்) 1. ெகாண்டகன் மாமைல.
---- ---- - (ெசா - ள்.) 13 - 18.
நிைறயக்ெகாண்
ண் பல்

ம

ந்

அ வி ஒ த்

வைல -

அ வி ஆர்க்கும் அயம் திகழ் சிலம்பில் -

க்கைள

வி ம் சுைனகள் விளங்கும் பக்கமைலயில் (எ ம்),

ண்ணிய பல வாய

ளிகள், மிைச தல் நைனக்கும் - அம்
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மைலமீ ள்ள தல்கைள ெயல்லாம் நைனக்கும், வண் ப

நறவின் - வண்

ெபா ந் ம் ம விைன ம், வண் மகிழ்ப் ேபகன் - வண்ைமயால் எய் ம்
மகிழ்ச்சிைய ம் உைடய ேபகன் என்பான , ெகாண்டல் மாமைல நாறி - ேமகம்
தவ ம் ெபாிய மைலேபா

ம் நாற்றம் உைடயளாய், அம் தீம் கிளவி வந்தமாேற -

அழகிய இனிய ெசால்ைல ைடய நம் தைலவி வந்

ணர்ந்தைமயால்;

1 - 4. ைத ப பசுங் காட் - பைழைம ேமவிய பசிய காட் ேல, அாில் பவர்
மயக்கி - பின்னிய ெகா கைள உழக்கி பக பல ண்ட உழ உ ெசஞ் ெசய் எ

கள்

ண்ட பல ஏரால் உழவிைனப் ெபா ந்திய சிவந்த ன்ெசய் நிலத்தில், இ

ைற நிரம்பி - இடப் ெப வன

ைறேய நிரம்ப இடப்ெபற் , ஆகு விைனக் க த்

- ெபா ந்திய விைன ைடைமயால் தைழத் , பசு இைல அமன்ற பய
இைலகள் நிைறந்த பயற்றில், ஆ க்ெகன - பசு குந்

- பசிய

ேமய்ந்த தாக

(அதன்ெபா ட் ) ;
5 - 6. ஊர்
ேகாசர் - பழைம வாய்ந்த ஊாி ள்ள ேகாசராவார், வாய் ெமாழித்
தந்ைதைய அ ளா கண் கைளந் - வாய்ைம மிக்க தன்தந்ைதைய அ ளாமல்
கண்ைணப் பி ங்கி. நைவத்த சி ைமயின் 7 - 8. கலத் ம் உண்ணாள் வா
யதாய உைடயிைன உடாம

ன்

த்திய ெகா ைமபற்றி ;

ம் உடாஅன் - கலத்தி ட்

ம்

ம், சினத்தில் ெகாண்ட ப வம் மாறாள் -

சினத்தினால் ேமற்ெகாண்ட ேநான்பிற்குாிய வ வம் மாறாம
9 - 13. மறம்ெக

உண்ணாம

தாைன ெகாற்றக் கு ம்பியன் -

ம் இ ந்

;

ரம்ெபா ந்தியபைடயிைனக்

ெகாண்ட ெவற்றி ெபா ந்திய கு ம்பியனாகிய, ெச இயல் நல்மான் திதியற்கு
உைரத் - ேபார்த்திறம் வாய்ந்த நல்ல குதிைரைய ைடய திதியன் என்பா க்குக்
கூறி, அவர் இன் உயிர் ெசகுப்பக் கண்

- அக் ேகாசர

ேபாக்கக்கண் , சினம் மாறிய அன்னி மிஞி

இனிய உயிர்கைளப்

ேபால - சினம் ஒழியப்ெபற்

மகிழ்ந்த

அன்னி மிஞி என்பாைளப் ேபால, ெமய் ம ந் ஆனா உவைகேயம் ஆயிெனம் உடல் ாிக்கப்ெபற் அைமயாத மகிழ்ச்சி உைடேயம் ஆயினம்.
(
) சிலம்பில் ேபகன் மாமைல நாறி அந்தீங்கிளவி வந்த மாேற, அன்னி மிஞி
ேபால ெமய்ம்ம ந்த ஆனா உவைகேயம் ஆயிெனம்.
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ஆ க்ெகனத் தந்ைதையக் கண் கைளந்

அ ளா

ேகாசர் நைவத்த

சி ைமயின், உண்ணாள், உடாஅள், ப வம் மாறாள், திதியற்கு உைரத் , அவர்
உயிர் ெசகுப்பக் கண் சினம் மாறிய அன்னி மிஞி ேபால என்க.
(வி - ைர.) பசுங் கா

என்றைமயால் மைழ ெபய்

ல்

தலாயின தைழத்த கா

என்றப யாம். அாில் பவர் மயக்கி என்ற , ெகா
தலாயின மண்ணிற் ைதந்
ம
மா ெசய் என்றப . பல - பல ஏர். இ
ைற நிரம் தலாவ - ெபா ந்திய
எ க்கைள நிரம்ப இ தல். ஆகு விைன - கைள கட்டல், நீர்பாய்ச்சலாகிய ெதாழில்.
பய - கூலப்ெபா ள்க ள் ஒன் . வாய் ெமாழித் தந்ைத என்றதனால், தன் பசு
குந் ேமய்ந்ததைன மைறயா உண்ைம ைரத்தனன் என்பத ெபற்றாம். கண்
கைளந் அ ளா என்றதைன, அ ளா கண்கைளந் என் மா க. பயற்றிேல ஆ
குந்த சி பிைழக்காக உண்ைம ைரத்த தந்ைதைய அ ளின்றிக் கண் கைளதலாகிய
ெகா ஞ் ெசயைலச் ெசய்தைமயால், அன்னிமிஞி அதைனப் ெபா க்கலாற்றா ,
அன்ேனாைரக் ெகால்வித்தன்றிக் கலத்தி ம் உண்ேணன் வா
ம் உேடன் என
வஞ்சினம் கூறித் தவக்ேகாலம் தாங்கி நின் , திதியன் என்பா க்கு உைரத் ,
அவனால் அக் ேகாசர் உயிைரக் ெகால்வித் ச் சினம் மாறினாள் என்க. சினம் மாறிய
என்ற , சினம் நீங்கி உவைக எய்திய என்றப . அந்தீங் கிளவி: ஆகு ெபயர்.
‘நிரம்பியாகு’ என்ப ‘நிரம்பிய வரகு’ என்றி க்கேவண் ம் என ஒ
ெபா ந் வதன் ெறன்க.
---- - - ----263. பாைல
[மகட் ேபாக்கிய தாய் ெசால் ய .]
தயங்குதிைரப் ெப ங்கடல் உலகுெதாழத் ேதான்றி
வயங்குகதிர் விாிந்த உ ெக மண் லம்
கயங்கண் வறப்பப் பாஅய் நன்னிலம்
பயங்ெகடத் தி கிய ைபத காைல
ேவ பல் கவைலய ெவ வ வியன்காட்
ஆ ெசல் வம்பலர் வ திறம் காண்மார்

5

வில்வல் ஆடவர்1 ேமலான் ஒற்றி
நீ நிைல2 யாஅத் க் ேகா ெகாள் அ ஞ்சுரம்
ெகாண்டனன் கழிந்த வன்கண் காைளக்கு
அவள் ணி அறிந்தெனன் ஆயின் அன்ேனா
ஒளி ேவல் ேகாைத ஓம்பிக் காக்கும்
வஞ்சி யன்னெவன் வளநகர் விளங்க
இனிதினிற் ணர்க்குெவன் மன்ேனா னியின்

10

சாரார் கூறிய
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தற் ெபா ந்தெவன் ேபைத

வ

ைல

ற்றத் ேத

---- ---- - - க

யிேல.

15

ர்க் கண்ணம்பாளனார்.

---- ----(பாடம்) 1. ேமலாள் ஒற்றி. 2. மராஅத் .
---- ---- ---(ெசா - ள்.) 1 - 4. தயங்கு திைரப் ெப

கடல் உலகு ெதாழத் ேதான்றி - அைச ம்

அைலகைள ைடய ெபாிய கட ல் உயர்ந்ேதார் தன்ைன வணங்கத் ேதான்றி,
வயங்கு கதிர் விாிந்த உ ெக மண் லம் - விளங்கும் கதிர்கள் விாியப்ெபற்ற உட்குப்
ெபா ந்திய ஞாயிற்

மண் லம், கயம் கண் வறப்பப்பா அய் - குளங்கள்

தம்மிடத் ள்ள நீர் வற்றிடப் பரந் , நல் நிலம் பயம் ெகடத் தி கிய ைப
- நல்ல நிலங்களின் வளம் ெக மா
5 - 8. ேவ

காைல

ரணிய பசுைமயற்ற ேவனிற் காலத்ேத;

பல் கவைலய ெவ வ

வியன் காட்

- ேவ

ெநறிகைள ைடய அச்சம் த ம் ெபாிய காட்டகத்ேத, ஆ
காண்மார் - வழிச்ெசல்

அ

பட்ட பலவாய கவர்த்த
ெசல் வம்பலர் வ திறம்

ம் தியர் வ ம் இயல்பிைனக் கா

ம்ெபா ட் , வில்வல்

ஆடவர் - வில் வன்ைம ைடய ஆறைலப்ேபாராய ஆடவர், ேமல் ஆன் ஒற்றி ேம டத்ேத மைறந் , நீ நிைல யாஅத் க் ேகா ெகாள் அ ஞ் சுரம் - நீண்டநிைல
வாய்ந்த யா மரத்தின

ேகாட் ைன இடமாகக்ெகாள்

ம் அாிய சுரத்ேத;

9 - 10. ெகாண்டனன் கழிந்த வன்கண் காைளக்கு - என்மகைள உடன்ெகாண்
ேபான திண்ணியனாகிய காைளயிடத்ேத, அவள்

ணி

அறிந்ெதெனன் ஆயின் -

அவள் ெகாண் ள்ள அன்பின் உ திைய யான் அறிந்ேதன் ஆயின், அன்ேனா ஐேயா!
11 - 15. ஒளி

ேவல் ேகாைத ஓம்பிக் காக்கும் வஞ்சி அன்ன - ஒளி சும்

ேவைல ைடய ேசரன் பா காத்

ஆ

ம் வஞ்சிேபான்ற, என் வளநகர் விளங்க -

என வளம் ெபா ந்திய மைன சிறப் ற் விளங்க, னியின் - ெவ ப்பின்றி, தி
தல் ெபா ந்த என் ேபைத வ
ைல ற்றத் - அழகிய ெநற்றியாற் ெபா
ற்ற
என் மகள
யி

ம்

வள ம்

ைலப்பரப்பில், ஏம் உ

யில் - அவள் தைலவன் இன் ற் த்

யி ைன, இனிதினிற் ணர்க்குெவன் - (வ ைவ ெநறியால்) இனிைம றக்

கூட் ைவத்தி ப்ேபன், அன்ேனா - அந்ேதா! மன் - அ

கழிந்தேத!
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) உ ெக

மண் லம் தி கிய ைப

அ

அ ஞ்சுரம் ெகாண்டனன் கழிந்த காைளக்கு அவள்

காைல; ெவ
ணி

வ

வியன்காட்

அறிந்தெனன் ஆயின்,

அன்ேனா! என் வளநகர் விளங்க, னியின்றி, என்ேபைத வ
யில் இனிதினிற் ணர்க்குெவன் மன்.

ைல

ற்றத்

ஏ

(வி - ைர.) கயம் கண்: கண் அைச மாம்; 1'மீன்க ணற்றதன் சுைனேய’
என் ழிப்ேபால. ஒற்றிக் ேகா ெகாள் என்பதற்குக் ேகாட் ைன இடமாகக்ெகாண்
மைறந்

அறி ம் என்ப

க த்தாகக் ெகாள்க. வன்கண் - கலங்காைம; 2'வன்கண்

கு காத்தல்’ என் ழி அப்ெபா ட்டாதல் காண்க. காைளக்கு - காைள திறத்தில்;
ேவற் ைம மயக்கம். அன்ேனா: இரங்கற்ெபா ள்த ம் இைடச்ெசால். ஓம்பிக் காக்கும்
என்ற

- குறிக்ெகாண்

காக்கும் என்ற

மாம். குறிக்ெகாண்

காத்தலாவ ,

3'வறிஞன் ஓம் ேமார் ெசய்ெயனக் காத்தல்.’
---- - - ----1. றம். 109.

2. குறள். 632.

3. கம்ப. பால அரசியல்: 12.
---- ---- ----264.

ல்ைல

[ப வங் கண் வன் ைற ெயதிரழிந்
தைலமகட்குச் ெசால் ய மாம்.]

தைலமகள் ேதாழிக்குச் ெசால் ய ; ேதாழி

மைழயில் வானம் மீனணிந் தன்ன
குைழயமன் சுண்ைட வா ய மலர
வாிெவண் ேகாடல் வாங்குகுைல வான் ப்
ெபாிய சூ ய கவர்ேகாற் ேகாவலர்
எல் ப்ெபயல் உழந்த பல்லான் நிைரெயா
நீர்திகழ் கண்ணியர் ஊர்வயின் ெபயர்தர
நனிேசண் பட்ட மாாி தளிசிறந்
ஏர்த க நீர் ெத
ெதா ஒ கப்
ேபாிைச ழக்கெமா சிறந் நனி மயங்கிக்

5

கூதிர்நின் றன்றாற் ெபா ேத காதலர்
நம்நிைல அறியா ராயி ந் தம்நிைல
அறிந்தனர் ெகால்ேலா தாேம ஓங்குநைடக்
காய்சின யாைன கங்குல் சூழ
அஞ்சுவர இ த்த தாைன

10

ெவஞ்சின ேவந்தன் பாசைற ேயாேர.

15

---- ---- - - உம்பற்காட்

இளங்கண்ணனார்.
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(ெசா - ள்.) 1 - 10. மைழ இல் வானம் மீன் அணிந்தன்ன - ேமகம் இல்லாத வானம்
விண்மீன்கைள அணிந்

விளங்கினாற்ேபால, குைழ அமல்

சுண்ைட வா ய மலர -

தைழ நிைறந்த சுண்ைடயின் க்கள் ெவள்ளியவாக மலர ம், வாி ெவண்ேகாடல்
வாங்குகுைல வான் - வாிகைள ைடய ெவண்காந்தளின் வைளந்த குைலயி ள்ள
சிறந்த க்கைள, ெபாிய சூ ய கவர்ேகால் ேகாவலர் - மிகுதியாகச் சூ க்ெகாண்ட
கவர்த்த ேகா ைனக்ெகாண்ட ஆயர்கள் - எல் ெபயல் உழந்த பல் ஆன் நிைரெயா

-

பகற்ெபா தில் மைழயால் வ ந்திய பல பசுத்திரெளா , நீர் திகழ் கண்ணியர்
ஊர்வயின் ெபயர்தர - நீர் விளங்கும் மாைலயராய் ஊாிடத்ேத மீண்

வர ம், நனி

ேசண்பட்ட மாாி - மிக ம் ேசணிைடப்பரந்த ேமகங்கள், ேபர் இைச ழக்க ெமா
சிறந் நனி மயங்கி - ெபாிய இ
ழக்கத்ேதா ேமம்பட் மிக ம் ஒன்ேறாெடான்
கலந் , தளி சிறந் ஏர்த க நீர் ெத
ெதா ஒ க - ளிகள் மிக்குப் ெபய்தலால்
எ ச்சி ெபா ந்திய விைரந்த நீர்ெத க்கேடா ம் ெசல்ல ம் - கூதிர் நின்றன்
ெபா

- கூதிர்ப் ெபா

நிைலெபற்ற ;

11 - 15. ஓங்கு நைட காய்சின யாைன கங்குல் சூழ - உயர்ந்த நைடயிைன ம் கா ம்
சினத்திைன ம் உைடய யாைனகள் இராக் காலத்ேத சூழ்ந்

நிற்க, அஞ்சு வர இ த்த

தாைன - பைகவர்க்கு அச்சம் உண்டாகத் தங்கிய ேசைனைய ைடய, ெவம்சின
ேவந்தன் பாசைறேயார் காதலர் - ெகா ய சினத்திைன ைடய அரசன
பாசைறக்கண்

ள்ளாராய நம் தைலவர், நம்நிைல அறியார் ஆயி

நிைலயிைன அறியாராயி

ம் - நம

ன்ப

ம், தம் நிைல அறிந்தனர்ெகால் - தாம் உ ம்

நிைலயிைனயாதல் அறிந் ளராவேரா?
(

)

சுண்ைட வா ய மலர, ேகாவலர் பல்லான் நிைரெயா

ெபயர்தர, மாாி தளி சிறந்

ெபய்த க நீர் ெத

ஊர்வயிற்

ெதா ம் ஒ கக் கூதிர்ப்ெபா

நின்றன் ; ேவந்தன் பாசைறேயார் ஆகிய காதலர் நம் நிைல அறியாராயி

ம் தம்

நிைல அறிந்தனர் ெகால்ேலா?
(வி - ைர.)

கில் மைறப்பில்லாத நீலநிற விசும்பில் மீன்கள் நன்கு

விளங்கினாற்ேபால, பசுைம மிக்க சுண்ைடயின் அதன் ெவள்ளிய க்கள் மலர்ந்
விளங்கின என்க. ெபாிய சூ ய - ெபாிய கண்ணிகளாகக் கட் ச் சூ ய என் மாம். எல்
- ஈண் ப் பகல். ேபாிைச ழக்கெமா சிறந் கார்ப்ப வத் டன் மயங்கிக்
கூதிர்ப்ெபா
நின்றன் என் ைரத்த மாம். தைலவர் வந் வி வர் என்
வற்

த்திய ேதாழிக்கு, அவர் குறித்த கார்ப்ப வம் ேபாய், கூதிர் வந் ம் அவர்

இன்

ம் வந்திலர்; இப் ப வத்தில் யாம் எய் ம்

ன்பத்திைன அவர் அறியாராயி

ம்
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பின் தாம் எய் ம் நிைலைய ம் ஓர்ந்திலர் ேபா

ம் என்

தைலவி எதிரழிந்

கூறினாள் என்க. தம் நிைல என்ற , நாம் இறந் ப ன் பின் அவர் எய் ம் ன்பம்
என்க. இன்னகாலத் வ ேவன் என் உைரத்த ெசால் தவறலாகா என் ம் இயல்
என் மாம்.
(ேம - ள்.) 1'திைணமயக்கு த
தைலவி கூறிய , இதன்கண்
நிைலய

ம் திைணேய’ என்

ம்’ என்

ஞ் சூத்திரத் , இச் ெசய் ள் ேதாழிக்குத்

ல்ைல ட் கூதிர் வந்த
ம் சூத்திரத் , இ

கூறக்ேகட்ட தைலவி, நந்நிைலயறியா ராயி
நச்.

என் ம், 2'நிகழ்ந்த

கூறி

தைலவன் பாசைறப் லம்பினைவ

ம் எனக் கூறினாள் என் ம், கூறினார்

---- ---- - 1. ெதால். அகத். 12.

2. ெதால். அகத்.44.

---- ---- - 265. பாைல
[பிாிவிைட ேவ பட்ட தைலமகள் ஆற்றாைம மீ

ரத் ேதாழிக்குச் ெசால் ய .]

ைகயிற் ெபாங்கி வியல்விசும் உகந்
பனி ர் அழற்ெகா க ப்பத் ேதான் ம்
இமயச் ெசவ்வைர மா ங் ெகால்ேலா
பல் கழ் நிைறந்த ெவல்ேபார் நந்தர்
சீர்மிகு பாட க் குழீஇக் கங்ைக
நீர் தற் கரந்த நிதியங் ெகால்ேலா
எவன்ெகால் வாழி ேதாழி வயங்ெகாளி
நிழற்பால் அற ன் ெநறித்த கூந்தல்
குழல்குரல் பாைவ இரங்க நத் றந்

5

ெநகிழச் சாஅய்ச் ெசல்லெலா
கண்பனி க ழ்ந்தியாம் ஒழியப் ெபாைறயைடந்
இன்சிைல எழிேல ெகண் ப் ைரய
நிணம்ெபாதி வி த்த ெந ப்பின் ைவத்ெத த்
அணங்க மரபிற் ேபஎய் ேபால

10

விள ன் தின்ற ேவட்ைக நீங்கத்
களற விைளந்த ேதாப்பி ப கிக்
குலாஅ வல்வில் ெகா ேநாக்கு ஆடவர்

15

1 லாஅற் ைகயர் சா வாயர்
ஒராஅ உ ட் ங் கு மிக் குராெலா
மராஅஞ் சீ ர் ம ங்கில் ங்கும்
ெசந் தல் யாைன ேவங்கடந் தழீஇ

20
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ெவம் ைன அ ஞ்சுரம் இறந்ேதார்
நம்மி ம் வ தாத் க்கிய ெபா ேள.
---- - - - மா

லனார்.

---- - - ----(பாடம்) 1. லராக் ைகயர்.
---- ---- ----(ெசா - ள்.) 7 - 11. ேதாழி - , வாழி - , வயங்கு ஒளி நிழற்பால் அற ன் ெநறித்த
கூந்தல் - விளங்கும் ஒ வாய்ந்த நிழற்கண் ள்ள அறல்ேபாலக் குழன்ற
கூந்த ைன ம், குழல் குரல் - குழேலாைச ேபான்ற இனிய குர ைன ம் உைடய,
பாைவ இரங்க - பாைவ ேபான்ற நீ இரங்க, ஒள் ெதா
ெநகிழ்ந்

ழ, சாஅய் ெசல்லெலா

யாம் ஒழிய - கண்ணீர் ெசாாிந்
ைகவிட்

- ெம ந்

ெநகிழ - நம

ஒள்ளிய வைள

ன்பத் டன், கண்பனி க

யாம் இவண் தங்கியி க்க, நம்

றந்

ழ்ந்

- நம்ைமக்

;

11 - 22. குலாஅ வல்வில் ெகா
ெகா ய பார்ைவயிைன

ேநாக்கு ஆடவர் - வைளந்த வ ய வில்ைல ம்

ைடய மறவர்கள், ெபாைற அைடந்

அைடந் , இன்சிைல எழில் ஏ

ெகண்

- இனிய

- குன்றிைன

ழக்கம் ெசய் ம் எ ச்சி ள்ள

எ திைனக் ெகான் , ைரய நிணம் ெபாதி வி த ெந ப்பின் ைவத் எ த் உயர்ச்சி ைடய ெகா ப் ப்ெபாதிந்த சிறந்த தைசயிைன ெந ப்பில்ைவத் ச் சுட்
எ த் , அணங்கு அ ம் மரபின் ேபஎய் ேபால - கண்டாைர வ த் ம் அாிய
திற

ைடய ேபய்கைளப் ேபால, விளர் ஊன் தின்ற ேவட்ைக நீங்க - ெவ

ைனத் தின்றதாலாய நீர்ேவட்ைக நீங்க,
குற்றமற

த்த அவ்

கள் அற விைளந்த ேதாப்பி ப கி -

திர்ந்த ேதாப்பிக்கள்ைளக் கு த் ,

லாஅல் ைகயர்

சாவாயர் - லால்

நீங்காத ைகயினராய்க் க வாத வாயினராய், ஒராஅ உ ட் ம் கு மிக் குராெலா
இைடயறா விட் விட்
மராஅம் சீ ர் ம ங்கில்

ஒ க்கும் கு மியிைன ைடய ேகாட்டான் ஒ ெயா
ங்கும் - ெவண்கடப்ப மரங்கைள ைடய சிறிய

ஊர்ப்பக்கத்ேத கூத்தா ம், ெசம்

கூ ,

தல் யாைன ேவங்கடம் தழீஇ - சிவந்த

ெநற்றியிைன ைடய யாைனகைள ைடய ேவங்கடமைலையப் ெபா ந்தி ள்ள,
ெவம் ைன அ ம் சுரம் இறந்ேதார் - ெவவ்விய ைனயி ப் க்கைள ைடய அாிய
சுரத்திைனத் தாண் ச் ெசன்ற நம் தைலவர்;
23. நம்மி
ஆராய்ந்

ம் வ தா

க்கிய ெபா ள் - நம்ைமக்காட்

ணிந்த ெபா ள்;

-

ம் உ தி ைடத்தாக
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1 - 7 வியல் விசும் உகந்
ைகேபாலப் ெபா

- அகன்ற வானில் உயர்ந் ,

ைகயிற் ெபாங்கி -

ற் , பனி ஊர் - பனி தவ ம், அழல் ெகா

- தீச்சுடைர ஒப்பத் ேதான் ம், இமயச் ெசவ்வைர மா

க ப்பத் ேதான் ம்

ங்ெகால் - இமயமாய ெசவ்விய

மைலயிைன ஒக்குேமா? அன்றி, பல் கழ் நிைறந்த ெவல்ேபால் நந்தர் - பல்வைகப்
க ம் மிக்க ேபார்ெவல்
பாட

ம் நந்தர் என்பார , சீர்மிகுபாட

ரத்திேல, குழீஇ - திரண்

ந்

(பின் ), கங்ைக நீர்

- சிறப் மிக்க
தல் கரந்த நிதியம்

ெகால் - கங்ைகயின் நீர் அ யில் மைற ற்ற ெசல்வேமா, எவன்ெகால் அவ்விரண் ம் அன் யின் அவர் நம்ைம விட் ப் பிாிந்த

என்ைன ெகால்ேலா?

(
) ேதாழி! வாழி! பாைவ இரங்க, நத் றந் , கண்பனி க ழ்ந் யாம் ஒழிய
ேவங்கடம் தழீ இய சுரம் இறந்ேதார் நம்மி ம் வ தாத் க்கிய ெபா ள் இமயச்
ெசவ்வைர மா ம் ெகால்ேலா! நந்தர் பாட க் குழீஇப் பின் கங்ைகநீர் தற்கரந்த
நிதியங் ெகால்ேலா! எவன்ெகால்!
ெகா ேநாக்கு ஆடவர் ேபஎய் ேபால ஊன்தின்ற ேவட்ைக நீங்கத் ேதாப்பி ப கி;
லாற்ைகயராய் சா வாயராய் குராேலா சீ ர் ம ங்கில் ங்கும் ேவங்கடம் என்க.
(வி - ைர.) உகந்
பனிமைல யாகலா

- உயர்ந் , 1'உகப்ேப உயர்தல்’ என்ப

உாியியல். இமயம்

ம், அ

ம் பனி ர் ‘அழற்ெகா

ெபான்மைல என ம் ப தலா

க ப்பத் ேதான் ம் இமயச் ெசவ்வைர’ என்றாள். உகந்
ெசவ்வைர என்க. மா

ேதான் ம் இமயச்

ம் ெகால்ேலா என்ற , அத் ைணப் ெபாியெதான்ேறா

என்றப . நந்தர், பாட ைய ஆண்ட அரச ள் ஒ

பிாிவினர். நந்தர

நந்த ள் ஒ வனால் ஈட்டப்பட் ப் பாட யில் திரண்

பாட

என்க.

ந்த ெப ம்ெபா ள்,

பின்னர்மாற்றார் பைடெய ப்பினால் அழியாவண்ணம் அன்ேனார், கங்ைகயாற்றின்
அ யில் சு ங்ைக ெசய்
வரலா

மைறத்

இங்ேக குறிக்கப்பட்ட

ைவக்க, அப்ெபா ள் மைறந்

ஒழிந்த

என்

என்க. குழீஇக் கரந்த நிதியம் என்க. ‘நந்தன்

ெவ க்ைக’ (251) என

ன் இவ்வாசிாியராற் சுட்டப்ெபற்ற ம் இ ேவ. இமயச்

ெசவ்வைர ஒப்ப

இன்ைமயா

அாிதாகலா

ஒன்

ம்

ம், நீர்

தற் கரந்த நிதியம் ெப தற்கு

ம், நம் தைலவர் அைவ ேநாக்கிப் பிாிந்தவர் ஆகார். அைவயன்றி அவர்

ெகாண் வரத்

ணிந்த ெபா ள், நம்மி

ம் பார்க்கில் அவர்க்கு அற ம் இன்ப ம்

பயவாதன்ேற, அவ்வாறாக ம் பிாி த் ன்பத்தால் நாம் வ ந்த அவர் நம்ைமப்
பிாிந் ெசன்ற என்ைனேயா எனத் தைலமகள் ஆற்றாைம மீ ரத் ேதாழிக்குச்
ெசால் னாள் என்க. பாைவ என்ற ேதாழிைய. யாம் ஒழியச் சுரம் இறந்ேதார் எனக்
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கூட் க. அணங்கு அ ம் மரபிற் ேபஎய் - பிறரால் வ த் தற்காிய தன்ைமைய ைடய
ேபய் என் மாம். ஓராஅ - ஒ வா ; ஈ ெகட்ட எதிர்மைற விைனெயச்சம்.
---- ----1. ெதால். ெசால் 305.
---- ---- ---- - குரா ன் ஒைச க ப் உ ண்

ஒ ப்பிக்கும்

யின் ஓைச ேபால்வதாக ன்

உ ட் ம் எனப்பட்ட . ‘உ ள்
மகுளியின்...இைசக்கும்’ (19) என ன்
வந்தி ப்ப ங் காண்க. ங்கும் என் ம் ெபயெரச்சம் இடப்ெபயர் ெகாண்ட .
ங்கும் ேவங்கடம் என ம் யாைனைய ைடய ேவங்கடம் என ம் தனித்தனி கூட் க.
தழீஇ - தழீஇய என்

ம் ெபா ட் ; தழீஇய என்ேற பாடம் ேகாட

மாம்.

---- ----266. ம தம்
[பரத்ைதயிற் பிாிந் வந்
ேகா ற நிவந்த நீ

கூ ய தைலமகற்குத் தைலமகன் ெசால் ய .]
ம் 1பரப்பின்

அந்திப் 2பாஅயப்
ப் னல் ெந ைந
ைமந் ம களிற்றின் தைலப் ைண தழீஇ
நரந்தம் நா ங் குைவயி ங் கூந்தல்
இளந் ைண மகளிேரா ஈரணிக் கைலஇ
நீர்ெபயர்ந் ஆ ய ஏந்ெதழின் மைழக்கண்
ேநாக்குெதா ம் ேநாக்குெதா ம் தவிர்விைலயாகிக்
காமங் ைகம்மிகச் சிறத்த ன் நாணிழந்
ஆ ைன என்ப மகிழ்ந அ ேவ

5

யாழிைச ம கின் நீ ர் கிழேவான்
வாய்வாள் எவ்வி ஏவல் ேமவார்

10

ெந மிடல் சாய்த்த 3பசும் ண் ெபா ந்தலர்
அாிமண வாயில் உறத் ர் ஆங்கண்
கள் ைடப் ெப ஞ்ேசாற் எல் மிழ் அன்ன
கவ்ைவ ஆகின்றால் ெபாிேத யினியஃ
அவலம் அன் மன் எமக்ேக அயல
கழனி ழவர் க சிறந் ெத த்த
கறங்கிைச ெவாீஇப் பறந்தேதாைக
அணங்குைட வைரப்பகம் ெபா யவந் தி க்குந்

15

தி மணி விளக்கின் அைலவாய்ச்
ெச மிகு ேசஎெயா உற்ற சூேள.

20
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- ----- பரணர்.
---- ---- ---- - (பாடம்) 1. பரப்பினந்தி.

2. பராஅட்ட .

3. ெப ம் ட் ெபா ந்திலர்; பசும் ட் ெபா ந்திலர்.
---- - - ----(ெசா - ள்) 1 - 9. மகிழ்ந - தைலவேன!, ேகா

உற நிவந்த - கைரயின் உச்சிையப்

ெபா ந் மா , உயர்ந்த, நீ இ ம் பரப்பின் - நீண்ட ெபாிய பரப்பிைன ைடய,
அம் தீம் பாயப்
ப் னல் - அழகிய இனிய மனத்திற்கு வி ப்பமான
நீர்ப்
ெப க்கில், ெந ைந - ேநற் , ைமந் ம

களிற்றின் - வ ைம மிக்க

களிற்றிைனப்ேபால, தைலப் ைண தழீஇ - ைணயின் தைலப் றத்திைனத் த வி,
நரந்தம் நா ம் குைவ இ ம் கூந்தல் - நரந்தம் ல் நா கின்ற திரண்ட காிய
கூந்தைல ைடய, இளம்

ைண மகளிெரா

- நினக்குத்

ைணயாய

இைளயமகளிெரா , ஈர் அணிக் கைலஇ - நீர் விைளயாட் ற்குாிய அணிகைளக்
ெகாண் , நீர் ெபயர்ந்
மைழக்கண் - அவர்க

ஆ ய - நீாின்கண் ெபயர்ந்

விைளயா ய, ஏந்

எழில்

ைடய மிக்க அழகிைன ைடய குளிர்ந்தகண்கள்,

ேநாக்குெதா ம் ேநாக்குெதா ம் - நின்ைனப் பார்க்குந்ெதா ம் பார்க்குந்ெதா ம்,
தவிர்விைலயாகி - நீ வி ப்பம் தவிராயாகி, காமம் ைகம் மிகச் சிறத்த ன் - காமம்
அள

கடந்

- நீ அவர்க

மிகுத னால், நான் இழந்
டன் நீர்விைளயாட்

- நாணத்திைன இழந் , ஆ ைன ெயன்ப

நிகழ்த்திைன என்

பல ம் கூ வர்;

9 - 15. அ ேவ - அச்ெசயல்தான், யாழ் இைச ம கின் நீ ர் கிழேவான் - யாழ்
ஒ க்கும் ெத க்கைள ைடய நீ ாின் தைலவனான, வாய் வாள் எவ்வி வாய்ெவன்றி வாய்ந்த எவ்வி என்பான், ஏவல் ேமவார் - தன் ஏ தைல
ஏற் க்ெகாள்ளாராகிய, பசும் ண் ெபா ந்தலர் - பசிய ெபான்னணிைய ைடய
பைகவர , ெந மிடல் சாய்த்த - மிக்க வ ைமையக் ெக த்த, அாிமணவாயில்
உறத் ர் ஆங்கண் - அாிமணவாயில் உறத் ராய அவ்விடத்ேத, கள் ைடப்
ெப ஞ்ேசாற் எல் இமிழ் அன்ன - அவ ைடய பைடயாளர்க் களித்த கள் டன்
கூ ய ெப ஞ்ேசாற்றினாேல பக ல் எ ந்த ஆரவாரம் ேபான் , ெபாி
ஆகின்

கவ்ைவ

- மிக ம் அலராகின்ற ;

15 - 21. இனி அஃ
ன்பந் த வதன்

அவலம் அன்

எமக்கு - இப்ெபா

(மற் ), அயல கழனி உழவர் க

சிறந்

அ தா

ம் எமக்குத்

எ த்த - பக்கத்ேத ள்ள

வய ல் உ ேவார் ெச க்கு மிக்கு எ ப்பிய, கறங்கு இைச ெவாீஇ - ஒ க்கின்ற ஆர
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வாரத்திைன அஞ்சி, பறந்த ேதாைக - பறந் ேபாய மயில், அணங்கு உைட வைரப்
அகம் ெபா ய வந் இ க்கும் - ெதய்வத்ைத ைடய குன்றிடத்ேத ெபா
ற வந்
தங்கும், தி மணி விளக்கின் அைலவாய் - அழகிய மணிவிளக்கு ஒளி ம்
தி ச்சீரைலவாயமர்ந்த, ெச மிகு ேசஎெயா உற்றசூள் - ேபார்வன்ைம மிக்க
கெனா ெபா ந்திச் ெசய்த சூ றேவ ன்பம் த வதாகும்.
(
) மகிழ்ந! ெந ைந
ப் னல் தைலப் ைண தழீஇ இளந் ைண மகளிெரா
ஈரணிக் கைலஇ மைழக்கண் ேநாக்குந்ெதா ம் தவிர் விைலயாகி நாண் இழந்
ஆ ைன என்ப; அ ேவ எவ்வி, ெபா ந்தலர் ெந மிடல் சாய்த்த அாிமண வாயில்
உரத்

ர் ஆங்கண் ெப ஞ்ேசாற்

அவலம் அன்

இமிழ் அன்ன கவ்ைவ ெபாிதாகின் ; இனி அஃ

எமக்ேக; அைலவாய்ச் ேசஎெயா

உற்ற சூேள அவலமாகும்.

(வி - ைர.) பாயம் - வி ப்பம்; 1'பாயம் பா ’ என்பதற்கு வி ப்பமானவற்ைறப் பா
என நச்சினார்க்கினியர் உைரத்தைம காண்க. இனி, பாஅய
ப் னல் என்றாதல்
பராஅய
ப் னல் என்றாதல் பாடமி ப்பின் பரந்த
நீர் என்க. அந்தில் என்ப
பாடமாயின் அவ்விடத்ேத என் ைரக்க. தைலப் ைண - ைணயின் தைலப் ;
‘தார் ண் களிற்றிற் றைலப் ைண தழீஇ’ (166) என

ன்ன ம் வந் ள்ளைம காண்க.

ஈர் அணி - ஈாிய அணி ; நீராட் ற்குாிய அணி என்றப . கைலஇ - கலந் ெகாண் ,
என்றப . ஏவல் ேமவாராகிய ெபா ந்தலர் என்ப ெப ந்திறல் என ம் இ க்க
ேவண் ம் எனக் ெகாண் , பசும் ண் ெப ந்திறல் பாண் யன் ெந ஞ்ெசழியன்
ஆவான் என்

உைரப்பா ம் உளர். 2பசும்

ெந ஞ்ெசழியைனேய குறிக்க ேவண் ம் என்
அவன

ண் ெப ந்திறல் என்ப

பாண் யன்

ம் நியதியின்ைம ம்; எவ்வி என்பான்

ஏவைலப் ெபா ந்தினான் என்றல் ஏலாைம ம், ‘ேமவர’, ‘ெப ந்திறல்’ என

யாண் ம் பாடமின்ைம ம் க தற்பாலன. இமிழ் - ஒ ; ஆரவாரம். கழனி உழவர்
கறங்கிைச ெவாீஇப் பறந்த ேதாைக வைரப்பகம் ெபா ய வந்தி க்கம் அைலவாய்
என்றைமயால், ம தம் குறிஞ்சி ெநய்தலாகிய நிலங்கள் கலந் ள்ளைம ெபற்றாம்.
அைலவாய் - கட ன் அைல ஒவா

அைலக்கும் ெசந்தில் என்

ம் பதி;

3'ெவண்டைலப் ணாி அைலக்குஞ் ெசந்தில்’ எனப் றப்பாட் ல் வ தல் காண்க.
‘சூேள அவலமாகின்ற ’ என விாித் ைரக்க 4'ெபறற்க ம் ெப ம் ெபா ள்

ந்த

பின்’ என் ஞ் சூத்திரத் , ‘சூள்நயத் திறத்தாற் ேசார் கண் டழியி ம் என் ம்
பகுதியில் ேகா ற நிவந்த என் ம் மணிமிைட பவளத்ைதத் ேதாழி கூற்றாகக்
காட் வா ம் உளர் என் ம் நச்சினார்க்கினியர் கூற்றால் இதைனத் ேதாழி வற்றாகக்
ெகாண்டா ம் உளர் என்ப ேபாத ம்.
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(உ - ைற.) உழவர் கறங்கு இைச ெவ விப் பறந்த ேதாைக அணங்குைட
வைரப்பகம் ெபா யவந் தி க்கும் என்ப , நீ ம் ஊாில் எ ந்த அல க்கு அஞ்சிேய
இம் மைல ெபா ய வந் ள்ளாய் என் கூறியப .
---- ----1.பத் .குறிஞ்சிப்.58.

2. பரணர்.பக்கம் 54 - 55.

3. றம்.55.

4. ெதால்.கற் .9

---- ---- ----267. பாைல
[பிாிவிைட ேவ பட்ட தைலமகள
தைலமகள் ெசால் ய .]

ஆற்றாைம கண்

ஆற்றாளாகிய ேதாழிக்குத்

1ெநஞ்சுெநகிழ் தகுந கூறி அன் கலந்
அறாஅ வஞ்சினஞ் ெசய்ேதார் விைன ாிந்
திறம்ேவ றாகல் எற்ெறன் ஒற்றி
2இைனத லான்றிசின் நீேய சிைனபாய்ந்
உதிர்த்த ேகாைட உட்குவ கடத்திைட
ெவ க்க யன்ன குவி கிழ இ ப்ைப
ம ப் க் கைடந்தன்ன ெகாள்ைள வான்
மயிர்க்கால் எண்கின் ஈாினங் கவர

5

ைமபட் டன்ன மா க 3 சுக்கைல
ைபத ெந ங்கைழ பாய்த ன் ஒய்ெயன
ெவதிர்ப ெவண்ெணல் ெவவ்வைறத் தாஅய
உகிர்ெநாி ேயாைசயிற் ெபாங்குவன ெபாாி ம்
ஓங்கல் ெவற்பிற் சுரம்பல இறந்ேதார்
தாம்பழி ைடய ரல்லர் நா ம்

10

நயந்ேதார்ப் பிணித்தல் ேதற்றா வயங்குவிைன

15

வாேளர் எல்வைள 4ெநகிழ்த்த
ேதாேள ேதாழி தவ ைட யவ்ேவ.
---- - - - பாைல பா ய ெப ங்க ங்ேகா.
---- ---- - (பாடம்) 1.ெநஞ்சு ெநகிழ்க்குந.
3.

சுவினம். 4. ெநகிழ்ந்த.

---- ---- - - ----(ெசா - ள்.) 17. ேதாழி - ,

2. உைளதல் ஆன்றிசின்.
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1 - 4. நீேய - நீதான், ெநஞ்சு ெநகிழ்தகுந கூறி - நம் ெநஞ்சம் ெநகிழத்தக்கன
வற்ைறக் கூறி, அன் கலந்

- அன்பினால் உள்ளம் கலந் , அறாஅ வஞ்சினம்

ெசய்ேதார் - தாம் என் ம் பிாியாைமக் குாிய சூ
விைன ாிந்

ற

ெசய்ேதாராய நம் தைலவர்,

- ெபா ளீட் ம் ெதாழிைல வி ம்பி, திறம் ேவ

தன்ைமயர் ஆய , எற்

என்

ஒற்றி - என்ைனெயன்

ஆகல் - ேவ

ஆராய்ந் , இைனதல்

ஆன்றிசின் - வ ந் தல் ஒழிவாயாக;
4 - 14. உட்கு வ

கடத்திைட - அச்சம் ேதான் ம் காட் டத்ேத, ேகாைட -

ேகாைடக்காற் , சிைன பாய்ந்
ெவ க்கு அ

அன்ன -

உதிர்த்த - கிைளயிைன ேமாதி உதிரச் ெசய்த,

ைனயின் அ யிைனெயாத்த, குவி

கிழ் இ ப்ைப - குவிந்த

அ ம்பிைன ைடய இ ப்ைபயின , ம ப் க் கைடந்தன்ன ெகாள்ைள வான்

-

தந்தத் திைனக் கைடந்தாெலாத்த மிகுதியாக ள்ள ெவள்ளிய க்கைள, மயிர்க்கால்
எண்கின் ஈர்இனம் கவர - மயிர் அடர்ந்த கா ைன ைடய கர யின் ெபாிய கூட்டம்
கவர்ந் ண்ண, ைமபட்டன்னமா க சுக் கைல - ைம சினாெலாத்த காிய
கத்திைன ைடய ஆண்குரங்கு. ைப அ ெந கைழ பாய்த ன் - பசுைமயற்ற
நீண்ட ங்கி ற் பாய்த னால், ஒய்ெயன - விைரய, ெவதிர்ப ெவண் ெநல் ெவவ்
அைற தா அய் - ங்கி ல் விைளந்த ெவள்ளிய ெநற்கள் ெவப்பம் மிக்க பாைறயில்
உதிர்ந்

பரந் , உகிர் ெநாி ஒைசயில் ெபாங்குவன ெபாாி ம் - நகத்ைத ெநாிப்ப

ேபான்ற ஒைச டன் ெபாங்கிப் ெபாாிந்தி ம், ஒங்கல் ெவற்பின் சுரம் பல இறந்ேதார் உயர்ந்த மைலகைளய த்த கா

பலவற்ைற ம் கடந்

ெசன்றவராய அவர்,

பழி ைடயர் அல்லர் - பழி ைடேயார் ஆகார்;
14 - 17. நா

ம் - எஞ்ஞான் ம், நயந்ேதார்ப் பிணித்தல் ேதற்றா - தம்ைம வி ம்பி

வந்தாைர விடா பற்றிக் ெகாள் தைல அறியாவாய, வயங்கு விைன வாள் ஏர் எல்
வைள ெநகிழ்த்த - விளங்கும் ெதாழிற் றிறம் வாய்ந்த வாளால் அ த்
அழகு த்தப்ெபற்ற ஒளி ெபா ந்திய வைளயைல ெநகிழவிட்ட, ேதாேள தவ ைடய நம் ேதாள்கேள தவ ைடயன.
(

) ேதாழி! நீ, அறாஅ வஞ்சினம் ெசய்ேதார் விைன ாிந்

எற்ெறன்

திறம் ேவறாதல்

ஒற்றி இைனதல் ஆன்றிசின்; ெவற்பின் சுரம் பல இறந்ேதார் பழி ைடயர்

அல்லர்; நா ம் நயந்ேதார்ப் பிணித்தல் ேதற்றாவாய எல்வைள ெநகிழ்த்த ேதாேள
தவ ைடய.
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இ ப்ைப வான் எண்கின் ஈாினம் கவர, சுவினம், கைழ பாய்த ன்,
ெவண்ெணல் ெவவ்வைறத் தாஅய்ப் ெபாாி ம் சுரம் என்க.
(வி - ைர.) அன் கலந்

கூறி வஞ்சினம் ெசய்ேதார் என்க. அறாஅ வஞ்சினம் -

நீங்காைமையப் லப்ப க்கும் சூ

ற . எற்

- எவன், என்ைன. ஈர் இனம் - காிய

கூட்ட மாம். சுவான 1'ைம பட்டன்ன மா க சுக்கைல’ என இங்ஙனேம
பிறாண் ம் கூறப்பட் ள்ள . வஞ்சினம் ெசய்ேதார் திறம் ேவறாகல் எற்ெறன்
ேதாழி, ஆற்றாளாய்க் கூறியெபா

நீ அங்ஙனேம கூறி வ ந்தாேத, ெகா ய சுரம்

பல கடந்த தைலவர் பழி ைடயர் அல்லர், நம்மாட்

அன் ைடய அவைரப்

பிணித் க்ெகாள்ள அறியாத நம் ேதாேள தவ ைடயன, ஆக ன் நாம்
ஆற்றியி த்தேல கடன் என உைரத்தாளாம்.
---- ----1. கு ந். 121.
---- ---- ---268. குறிஞ்சி
[குைறேவண் ப் பின்னின்ற தைலமக
குைறநயப்பக் கூறிய .]

க்குக் குைறேநர்ந்த ேதாழி தைலமகட்குக்

அறியாய் வாழி ேதாழி ெபாறிவாிப்
தல் யாைனெயா
ெபாரக் குைழந்த
கு திச் ெசங்களம் லவற ேவங்ைக
உ ெக நாற்றங் குளவிெயா விலங்கும்
மாமைல நாடெனா ம வின் றாகிய
காமங் கலந்த காதல் உண்ெடனின்
நன் மன் ன நீ நாடாய் கூ தி
நா ம் நட் ம் இல்ேலார்த் ேதாின்
யானல தில்ைலயிவ் லகத் தாேன

5

இன் யிர் அன்ன நின்ெனா ஞ் சூழா
ைளயணி ங்கி ற் கிைளெயா ெபா ந்த
ெப ம்ெபயர் எந்ைத அ ங்க நீவிச்
ெசய் பின் இரங்கா விைனெயா
ெமய்யல ெப ம்பழி எய்தி ேனேன.

10

---- ---- - - வடமவண்ணக்கன் ேபாிசாத்தனார்.
(ெசா - ள்.) 1 - 7. ேதாழி - , வாழி - , அறியாய் - யான் கூ வதைன நீ மனத்தான்
ஆராய்ந்

பாராய், ெபாறி வாி

தல் யாைனெயா

- ள்ளிகைள ம்
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வாிகைள

ைடய ெபா

ற்ற ெநற்றியிைன ைடய யாைன டன்,

ெபா தலால், குைழந்த கு திச் ெசங்களம் ல

ெபார -

அற - கு தியால் குைழ ற்ற சிவந்த

களம் லால் நாற்றம் நீங்க, ேவங்ைக உ ெக நாற்றம் குளவிெயா விலங்கும் நிறம் ெபா ந்திய ேவங்ைகமலர்களின் நாற்றம் காட் மல் ைக மலர் நாற்றத்ெதா
கூ

மாற் ம், மாமைல நாடெனா

ம இன்

- ெபாிய மைலநாட்ைட ைடய தைலவெனா ,

ஆகிய - குற்றமில்ைலயாகத் ேதான்றிய, காமம் கலந்த காதல் காண்

எனின் - அன் கலந்த கூட்டம் உளதாயின், நன்

மன் - அ

மிக நன்றாகும், அ

நீ

நாடாய் கூ தி - அதைன நீ ஆராயாமற் கூ கின்றாய்;
10 - 14. இன் உயிர் அன்ன நின்ெனா ம் சூழா
நின்ெனா ம் கலந்ெதண்ணா ,

ைள அணி

- இனிய உயிைர ெயாத்த

ங்கி ற் கிைளெயா

ெபா ந்த -

ைளகளால் அழகுெபற்ற ங்கிைலப்ேபாலப் ெப ஞ் சுற்றத்தாற் சிறப் ற்ற, ெப ம்
ெபயர் எந்ைத அ க நீவி - ெபாிய கழ் ேமவிய நம் தந்ைதயின் அாிய காவைலத்
தாண் , ெசய்

பின் இரங்கா விைனெயா

- ெசய் பின் வ ந் தற் ேக வாகா நல்ல

விைனையச் ெசய்தைமயால், ெமய் அல ெப ம் பழி எய்திேனன் - ஆ ங்கால்
உண்ைம ஆகாத ெபாிய பழிகைள நான் அைடந் ள்ேளன்; ஆகலான்.
8 - 9. இவ் லகத்தான் - இவ்

லகத்தின்கண்ேண, நா

ம் நட் ம் இல்ேலார்த்

ேதாின் - நா ம் நட் ம் இலராயினாைர ஆராயின், யான் அல
ெயாழிய யா ம் இலராவர்.
(

) ேதாழி! வாழி! மாமைல நாடெனா

இல்ைல - என்ைன

காமம் கலந்த காதல் உண்ெடனின்

நன் மன்; நீ அ நாடாய் கூ தி அறியாய்; இன் யிர் அன்ன நின்ெனா ஞ் சூழா
எந்ைத அ ங்க நீவிச் ெசய் பின் இரங்கா விைனெயா ெமய்யல ெப ம்பழி
எய்திேனேன; இவ் லகத்தாேன நா

ம் நட் ம் இல்ேலார்த்ேதாின் யானலதில்ைல.

(வி - ைர.) ‘அறியாய்’ ன்னிைல ஏவல் உடன்பா . காதல் ஈண் க் கூட்டம்
என் ம் ெபா ட் . நாடாய் கூ தி அறியாய் எனக் கூட் க. கூ தி என்பதைனக் கூறி
எனப் பாடங்ெகாண்
தைலமக

இகர ற்

வியங்ேகாள் என்பர் 1சிவஞான

க்குக் குைற ேநர்ந்த ேதாழி, தைலவெனா

அதைன ஆராய்ந்

பார் என்

னிவர்.

கூட்டம் உண்ெடனின் நன் ;

தைலவிக்குக் கூறியவழி, அவள் அதற்கு இைசயாள்

ேபான்றி ந்தனளாக ன், யான் ெப ம் பழி எய்திேனன் - இவ் லகில் நா ம் நட் ம்
இல்ேலார் என்ைன யன்றிப் பிறர் இலர் என அவள் குைற நயப்பான்ேவண் .
வன்ைமயாற் கூறினாள் என்க. இன்

யிரன்ன நின்ெனா ம் சூழாத

என்ற ,
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என்னின் ேவறல்லாத நின்ெனா ம் சூழாத
இரங்காவிைன என்ற , தான் ெசய்த

குற்றம் ஆகா

என்ப ம், ெசய் பின்

பழியாகாத நல்விைனேய என்ப ம்,

ெப ம்பழி எய்திேனன் என்ற , யான் அங்ஙனம் ெசய் ம் ஏலாத பழிைய எய்திேனன்
என்ப ம் கூறியப யாம். ேதாழி கூறியதற்குத் தைலவி நாணினாளாத ன்,
இவ் லகில் யாேன நாண் இல்லாதவள் என் ம், ெக தைகைமயாற் ேகளா
ெசய்ததற்கு இைசந் மகிழா ைமயின் யாேன நட்பில்லாதவள் என் ம் வ திற்
கூறினாெளன்க. அதன் பயன் தைலவி குைறநயப்பாளாவ .
(உ - ைற.) கு திச் ெசங்களம் ல அற, ேவங்ைக நாற்றம் குளவிெயா

விலங்கு

மாமைல நாடன் என்ற , களெவா க்கத்தால் பிறர் கூ ம் பழிைய வைரந் ெகாண்
இல்லறம் நிகழ்த் தலால் ேபாக்கி ய ள்வன் தைலவன் என்றப .
(ேம - ள்.) 2'ெசய்யாய் என்
யாகிடன் உைடத்ேத’ என்
அகப்பாட்
அ

ம்

ன்னிைல விைனச்ெசால் - ெசய்ெயன் கிளவி

ஞ் சூத்திரத்

அறியாய் வாழி ேதாழி, ...’ என்

ம்

ள், அறியாய் என்ற , ‘காமங் கலந்த காதல் உண்ெடனின், நன் மன்

நீ நாடாய் கூ தி’ என்றதெனா

உண்ெடனின் அ
மனத்தால் ஆராய்ந்

இைய ங்கால், அவெனா

கூட்டம்

மிக நன் , அதைன நீ ஆராயாமல் கூ கின்றாய்; அதைன நின்
பாராய் என ேவண் க்ேகாடற் ெபா ள் தந் ,

உடன்பாடாய் நின்றவா ங் காண்க என்றார், நச்.
---- - - ----1. சிவஞானபா யம், சூத்.9.உைர.
2. ெதால். ெசால். எச். 54.
---- ---- ----269. பாைல
[பிாிவிைட ேவ பட்ட தைலமகைளத் ேதாழி வற்

த்திய .]

ெதா ேதாள் இவர்க எவ்வ ந் தீர்க
ெநறியி ங் க ப்பிற் ேகாைத ம் ைனக
ஏ ைட யினநிைர ெபயரப் ெபயரா
ெசறிசுைர ெவள்ேவல் மழவர்த் தாங்கிய
த க ணாளர் நல் ைச நி மார்
பி ம ந் தன்ன கு ம்ெபாைற ம ங்கின்
நட்ட ேபா ம் நடாஅ ெந ங்கல்
அக டங் குயின்ற பல்ெபயர் மண்ணி

5

ன்னிைல ஏவல்
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1ந விைர மஞ்சள் ஈர்ம் றம் ெபா ய
அம் ெகாண் ட த்த ஆர்நார் உாிைவயிற்
ெசம் ங் கரந்ைத ைனந்த கண்ணி
வாிவண் டார்ப்பச் சூட் க் கழற்கால்
இைளயர்பதிப் ெபய ம் அ ஞ்சுரம் இறந்ேதார்
ைதஇ நின்ற தண்ெபயல் கைடநாள்

10

ெபாலங்காசு நிைரத்த ேகாேடந் அல்குல்
நலங்ேகழ் மாக்குரல் குைழெயா
யல்வரப்
பா ர் எ த ம் பகுவாய் மண் லத்
வயிாிைடப் பட்ட ெதள்விளி இயம்ப
வண்டற் பாைவ உண் ைறத் தாீஇத்

15

தி

20

தன் மகளிர் குரைவ அய ம்

2ெப நீர்க் கானல் தழீஇய இ க்ைக
வாணன் சி கு வணங்குகதிர் ெநல் ன்
யாணர்த் தண்பைணப் ேபா வா யவிழ்ந்த
ஒண்ெசங் க நீர் அன்னநின்
கண்பனி

ைடமார் வந்தனர் விைரந்ேத.

25

---- - - ம ைர ம தனிள நாகனார்.
---- ---- - (பாடம்) 1. ந வைர. 2. ெப நிழற்கானல்.
---- ---- ---- - (ெசா - ள்.) 3 - 13. ேதாழி, ஏ

உைட இனநிைர ெபயர - ஏ க

டன் கூ ய

பசுவினமாய நிைரகள் மீள ம், ெபயரா - மீளா நின் , ெசறி சுைர ெவள்ேவல்
மழவர்த் தாங்கிய - திணிந்த சுைரைய ைடய ெவள்ளிய ேவைல ைடய ெவட்சி
ரைரத் த த் ப் ெபா
கரந்ைத

ரர

பட்ட; த கணாளர் நல் இைச நி மார் - அஞ்சாைம ைடய

நல்ல கைழ நிைலநி த் மா , பி

ம ந்தன்ன கு ம்ெபாைற

ம ங்கின் - ெபண் யாைனகள் கிடந்தாெலாத்த குன் களின் பக்கத்ேத, நட்டேபா

ம்

நடாஅ ெந ங்கல் - ைவத்தைவ ேபான்ற இயற்ைகயிெல ந்த நீண்ட கற்களின், அகல்
இடம் குயின்ற பல் ெபயர் மண்ணி - அகன்ற இடத்ைதச் ெச க்கி இயற்றிய பல
வ

கைள ம் நீராட் , ந விைர மஞ்சள் ஈர்ம் றம் ெபா ய - ந

மஞ்சள் அவற்றின் ஈாிய றத்தில் விளங்குமா

சி, அம் ெகாண்

மண ள்ள
அ த்த ஆர் நார்

உாிைவயின் - அம்பினால் அ த்ெத த்த ஆத்தியின் பட்ைடயாகிய நாாினால், ெசம்
கரந்ைத ைனந்த கண்ணி - சிவந்த கரந்ைதப்

ைவத் ெதா த்

இயற்றிய கண்ணிைய,

வாிவண் ஆர்ப்பச் சூட் - வாிகைள ைடய வண் கள் ஒ க்கச் சூட் , கழல் கால்
இைளயர் பதிப்ெபய ம் - கழ ைனத் தாித்த கா ைன ைடய ரர்கள் தம்
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ம், அ ம் சுரம் இறந்ேதார் - அாிய காட்ைடக் கடந்

ெசன்ேறாராய

நம் தைலவர்;
14. ைதஇ நின்ற தண்ெயல் கைடநாள் - ைதத் திங்களில் எஞ்சி நிற்கும் குளிர்ந்த
ெபய ன் இ தி நாட்களில்;
15 - 25. ெபாலம் காசு நிைரத்த ேகா
ெதா த்

ஏந்

அல்குல் - ெபான்னாலாய காசிைனத்

அணிந்த பக்கம் உயர்ந்த அல்கு டத்ேத, நலம் ேகழ் மா குரல் குைழெயா

யல்வர - நன்னிறம் வாய்ந்த சிறந்த ங்ெகாத் க்கள் தைழ டன் கூ அைசய, பா
ஊர் எ த ம் பகுவாய் மண் லத் - ஓைச பரந் எ ம் ெபாிய வாய்
வட்டத்ைத ைடய, வயிாிைடப்பட்ட ெதள் விளி இயம்ப - ஊ
எ ந்த ெதளிந்த இைச ஒ க்க; வண்டல் பாைவ உண்

ெகாம்பினிடத்

ைற தாீஇ - வண்டல்

விைளயாட் க்குாிய பாைவைய நீர் உண் ம் ைறயில் ெகாணர்ந் ைவத் , தி
தல் மகளிர் குரைவ அய ம் அழகிய ெநற்றியிைன ைடய ெபண்கள் குரைவக்
கூத்தா ம், ெப

நீர்க் கானல் தழீஇய இ க்ைக - கடற்கைரச் ேசாைல சூழ்ந்த

ஊராகிய, வாணன் சி கு - வாணன் என்பான சி கு யி ள்ள, வணங்கு கதிர்
ெநல் ன் யாணர்த் தண்பைண - வைளந்த கதிர்கைளக் ெகாண்ட ெநல் ைன ைடய
அழகிய நீர்வளஞ்சான்ற வய ல், ேபா

வாய் அவிழ்ந்த ஒள் ெசங் க நீர் அன்ன -

அ ம் வாய் திறந்த ஒள்ளிய ெசங்க நீர் மலர் ேபான்ற, நின் கண் பனி
நின் கண்ணினின்
விைரந்

வ ம் நீைரத்

ைடத்

ஆற் விக்க, விைரந்

ைடமார் -

வந்தனர் -

வந் ள்ளார்; ஆத ன், ேதாழி!

1 - 2. ெதா

ேதாள் இவர்க - நின் வைளகள் ேதாளில் ஏ வனவாக, எவ்வ ம் தீர்க

- நின் ன்ப ம் தீர்வதாக, ெநறி இ ம் க ப்பில் ேகாைத ம் ைனக - ெநளிந்த காிய
கூந்த ல் மாைலைய ம் நீ ைனக.
(

) அ ஞ்சுரம் இறந்ேதார் நின் கண்பனி

ஆத ன், நின் ெதா
(வி - ைர.) ெதா

ைடமார் விைரந்

வந்தனர்;

ேதாள் இவர்க; எவ்வ ம் தீர்க; க ப்பிற் ேகாைத ம் ைனக.
ேதாள் இவர்க என்றதனால், தைலவைனப் பிாிந்த தைலவியின்

ேதான் ெம வால் ெதா கள் கழலப்ெபற்றன என்ப ம், எவ்வ ம் தீர்க என்றதனால்,
தைலவி தீராத வ த்தம் உைடயள் ஆயினாள் என்ப ம், க ப்பிற் ேகாைத ம் ைனக
என்றதனால், அவ் வ த்தத்தால் தைலவி ேகாைத ைனதல் த ய ஒப்பைனயின்றி
யி ந்தாள் என்ப ம் ெபற்றாம். மழவர் என்பார் ெவட்சி மறவர்: த கணாளர் - கரந்ைத
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மறவர், நிைர கவர்ந்

ெசன்ற ெவட்சி மறவாிடத்தினின் ம் அதைன மீட்ட கரந்ைத

மறவர், அவ்ெவட்சியார் மீட் ம் நிைரேமற் ெசல்லா
த கண்ைம டன் ெபா
சார்ந்த

த த்

நின்

பட்டனர் ஆத ன், அவர் கைழ நி த் தற்கு அவைரச்

ரர்கள் கல் ேல அவர் ப வத்ைத இயற்றி வழப வாராயினர் என்க. ‘நடாஅ

ெந ங்கல் அக டம் குயின்ற’ என்றதனால், பல்லவர் காலத்திற்ேபால இயல்பாய
பாைறையக் குைடந் ப வம் இயற் ம் வழக்கு அஞ்ஞான் ம் இ ந்த ெதன்ப
லனாகின்ற , பல் ெபயர் என் ழி, ெபயர் என்ப ெபா ள் ஆவ ப வம் என்க.
த கணாளர் நல் ைச நி மார் ெந கல் குயின்ற பல்ெபயர் என்க. ெபா
பட்ட
கரந்ைதயார
கைழ நி த்தேவண் ெந ங் கல் ேல குயின்ற வ விைன நீராட்
மஞ்சட் சிக் கண்ணி சூட் வழிபட் இைளயர் தம் பதிக்கு ஏகும் அ ம் சுரம் என்க.
ைதஇ நின்ற - ைதத் தன்ைம நிைல ெபற்ற என் மாம். கைடநாளில்
வண்டற்பாைவைய உண் ைறத் தாீஇ மகளிர் குரைவ அய ம் கானல் என ம்,
கானல் தழீஇய இ க்ைகச் சி கு என ம் இைய ம். யல்வர இயம்பக் குரைவ
அய ம் என்க. ைதத் திங்களில் கன்னியர் பாைவைய நீர்த் ைறயில் ைவத்
விைளயா ம் ேநான் ைடயர் என்ப , 1'தைளெநகிழ் பிணி நிவந்த’ என் ம் குறிஞ்சிக்
க யா ம் அறியப்ப ம். விைரந் வ வார் என்பதைன வந்தனர் விைரந் எனத்
ணி பற்றி ஓதினாள் என்க.
---- ---1. குறிஞ்சிக், 23.
---- ---- ----270. ெநய்தல்
[பகற்குறிக்கண் வந் நீங்குந் தைலமகைனத் ேதாழி வைர கடாய .]
இ ங்கழ் மலர்ந்த வள்ளிதழ் நீலம்
லாஅன் ம கிற் சி கு ப் பாக்கத்
இனமீன் ேவட் வர் ஞாழெலா மிைல ம்
ெமல்லம் லம்ப ெநகிழ்ந்த ேதாேள
ேசயிறாத் ழந்த ைரபிதிர்ப் ப திைர
பராஅைரப் ன்ைன வாங்குசிைனத் ேதா ங்
கானலம் ெப ந் ைற ேநாக்கி யிவேள
ெகாய்சுவல் ரவிக் ைகவண் ேகாமான்
நல்ேதர்க் குட் வன் க மலத் தன்ன

5

அம்மா ேமனித் 1ெதான்னலந் ெதாைலயத்
ஞ்சாக் கண்ணள் அலம ம் நீேய
கட ள் மரத்த ள்மிைட குடம்ைபச்
ேசவெலா
ணராச் சி க ம் ேபைட

10

2இன்னா

உயங்குங் கங்கு

ம்
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3 ம்

ர் உள்

திர் ேநாேகா யாேன.

15

---- ---- சாகலாசனார்.
---- - - ----(பாடம்) 1. ெதான்னலம் சிைதய.
3.

ம்

ர்உள்

2. இன்னா

உய ம்.

ைவ.

---- ---- ----(ெசா - ள்.) 1 - 4. லாஅல் ம கின் சி கு ப் பாக்கத்

- லால் நாற்றம்

சும்

ெத விைன ைடய சிறிய கு யி ப் க்கைள ைடய பாக்கத்தில், இன மீன்
ேவட் வர் - கூட்டமாய மீன் ேவட்டம் ாிபவர், இ

கழி மலர்ந்த வள் இதழ் நீலம் -

ெபாிய உப்பங்கழியில் மலர்ந்த வளம் வாய்ந்த இதழ்கைள ைடய நீலப்
ஞாழெலா

மிைல ம் -

நகக்ெகான்ைறப்

க்க

க்கைள,

டன் சூ ம், ெமல் அம் லம்ப -

ெமன்னிலமாகிய ெநய்தற் றைலவேன;
4 - 11. ேதாள் ெநகிழ்ந்த - இவள் ேதாள்கள் ெம ந்தன; இவள் - இத் தைலவி, ேசய்
இறா ழந்த ைர பிதிர்ப்ப திைர - சிவந்த இறாமீன் கலக்கிய ைர டன் கூ ய
திவைல ெபா ந்திய அைலகள், ப

அைரப் ன்ைன வாங்கு சிைனத் ேதா ம் - ெபாிய

அ யிைன ைடய ன்ைனமரத்தின் வைளந்த கிைளகளில் ெபா ந் ம், கானல் அம்
ெப ந் ைற ேநாக்கி - ேசாைலைய ய த்த அழகிய ெபாிய ைறைய ேநாக்கி, ெகாய்
சுவல் ரவிக் ைகவண் ேகாமான் - ெகாய்யப் ெபற்ற பிடாிமயிாிைன ைடய
குதிைரகைள ைடய ைகவண்ைம மிக்க தைலவனாகிய நல்ேதர் குட் வன் - நல்ல
ேதாிைன ைடய குட் வன , க மலத்

அன்ன - க மலம் என்

ம் ஊாிைனப்

ேபான்ற, அம்குமா ேமனி ெதால் நலம் ெதாைலய - அழகிய மாைம நிறம் வாய்ந்த
ேமனி பைழய அழகு ெகட,

ஞ்சாக் கண்ணள் அலம ம் - கண்

யிலாளாகி மனம்

கலங்குவள்;
11 - 15. நீேய - , கட ள் மரத்த

ள் மிைட குடம்ைப - ெதய்வத் திைன ைடய

மரத்திடத்தவாகிய

ள்ளால் மிைடயப்ெபற்ற கூட் ல், ேசவெலா

ேபைட - தன் ேசவ

டன் கூடப் ெபறாத சிறிய காிய அன்றிற் ேபைட, இன்னா

உயங்கும் கங்கு

ம் -

ஊர்க்கு ஏகிவிட எண்

ன்ப ற்

வ ந் ம் இரவி

ம்,

ம்ஊர் உள்

கின்றீர், யான் ேநாகு - யான் ேநாகின்ேறன்.

ணராச் சி
திர் -

ம

க ம்
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(

) ெமல்லம் லம்ப! இவள் ேதாள் ெம ந்த; இவள் கானலம் ெப ந் ைற

ேநாக்கி, ேமனி ெதான்னலம் ெதாைலயத்
ேபைட இன்னா

உயங்கும் கங்கு

ம்

ஞ்சாக் கண்ணள் அலம ம்; நீர்தாம்

ம் ஊர் உள்

(வி - ைர.) கானலம் ெப ந் ைற ேநாக்கித்

திர்; யான் ேநாகு,

ஞ்சாக் கண்ணள் அலம ம்

என்றதனால், ன் நின் டன் தைலப்ெபய் இன்பம் ய்த்த அவ்விடத்திேல,
இனிப் பகற் குறிக்கண் கூ தல் அாிெதன் ம் க த்தினால் தைலவி யிலா
வ ந் கின்றாள் என்ப ம், ேசவெலா
கங்கு

ம்

ம் ஊர் உள்

ணராப்ேபைட இன்னா

உயங்கும்

திர் என்றதனால், நீர் இர க் குறிக்கண் வந்தாதல்

தைலவியின் வ த்தத்ைதப் ேபாக்க நிைனக்கின்றிலீர் என்ப ம், இவ்வாற்றால் பகற்
குறியி ம் இர க் குறியி ம் ம்ைமத் தைலப்ப மாறின்றித் தைலவி எய் ம்
வ த்தத்திைன ேநாக்கி, யான் வ ந் கின்ேறன் என்ப ம் ேதாழிதைலவனிடத் க்
கூறி, ஒ ஞான் ம் பிாியா இன்பம் ய்த்தற்கு இனி நீர் வைரந் ெகாள்ள
ேவண் ெமனக் குறிப்பித்தாளாம் என்க. ேபைட உயங்கும் கங்கு ம் ம் ஊர்
உள் திர் என்ற , தன
க தா தைலவன் ெசல்

கூட்டமின்ைமயால் தைலவி எய் ம் வ த்தத்ைதச் சிறி ம்
ம் ெகா ைமைய விளக்கியப யாம்.

271. பாைல
[1ெசல ணர்த்திய ேதாழி தைலமகள
ெசால் ய .]

குறிப்பறிந்

தைலமகைனச் ெசலவ ங்கச்

ெபாறிவாிப் றவின் ெசங்கால் ேசவல்
சி
ன் ெபைடெயா ேசட் லம் ேபாகி
அாிமணல் இயவிற் பரல்ேதர்ந் ண்
வாிமரல் வா ய வான்நீங்கு நனந்தைலக்
கு ம்ெபாைற ம ங்கிற் ேகாட்சுரம் நீந்தி
ெந ஞ்ேசண் வந்த நீர்நைச வம்பலர்
ெசல் யிர் நி த்த சுைவக்காய் ெநல் ப்
பல்காய் அஞ்சிைன யக ம் அத்தம்
ெசன் நீர் அவணி ராகி நின் த ம்

5

நிைலய ம் ெபா ட்பிணி நிைனந்தனி ெரனிேன

10

2வல்வ தாக ஞ் ெசய்விைன யிவட்ேக
களிம கள்ளில் நற்ேற 3ரவியன்
ஆ யல் இளமைழ சூ த் ேதான் ம்
பழந் ங்கு விடரகத் ெத ந்த காம்பின்
கண்ணிைட ைர ம் ெந ெமன் பைணத்ேதாள்
தி ந் ேகா லாய்ெதா ெஞகிழின்

15
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ம ந்

ண்ேடா பிாிந் ைற நாட்ேட.
---- - - - காவிாிப் ம்பட் னத் ச் ெசங்கண்ணனார்.

---- ---- ---- - (பாடம்) 1. பிாி ணர்த்திய ேதாழி.

2. வாய்வதாக.

3. அைவயன்.

---- ---- ---- - (ெசா - ள்.) 1 - 11. (தைலவ!) ெபாறிவாி ெசங்கால் றவின் ேசவல் - ள்ளிகைள ம்
வாிகைள ம் சிவந்த கால்கைள
ைடய ஆண் றா, சி
ன் ெபைடெயா
ேசண் லம்ேபாகி - தன சிறிய ல் ய ெபைட டன் ேசய்ைமயாய இடத்திற்குச்
ெசன் , அாி மணல் இயவில் பரல் ேதர்ந்

உண்

- விளங்கும் மணல்ெநறியில்

பரல்கற்கைள ஆய்ந் உண் , வாி மரல் வா ய வான் நீங்கு நனந்தைல வாிகைள ைடய மரற்ெச வா
ள்ள ேமகம் ெபய்யாெதாழிந்த அகன்ற
இடத்ைத ைடய, கு ம்ெபாைற ம ங்கில் ேகாள் சுரம் நீந்தி - குன் களின்
பக்கத்தி

ள்ள ஊ ெபா ந்திய சுரத்திைனக் கடந் , ெந

ேசண்வந்த நீர் நைச

வம்பலர் - ெந ந் ரம் வந்த நீர்ேவட்ைக மிக்க தியர்களின், ெசல் உயிர் நி த்த
சுைவக்காய் ெநல் - ேபாகும் யிைரப் ேபாகா நி த்திய சுைவ ைடய காய்கைளக்
ெகாண்ட ெநல்

மரத்தின், பல்காய் அம்சிைன அக ம் அத்தம் - பல

காய்கைள ைடய அழகிய கிைளயி

ந்

ஒ க்கும் காட் ெநறியில், நீர் ெசன்

-

நீர் ேபாய், அவணிர் ஆகி நின் - அவ்விடத்தீ ராகி நின் , த ம் - ஈட் வ ம்,
நிைல அ ம் ெபா ட்பிணி நிைனந்தனிர் எனிேன - ஓாிடத் ம் நிற்ற ல்லாத
ெபா ைள நிைனந்

ெசல் ராயின்,

ஈட் விைன வ ைம

ம் ெசய்விைன வல்வதாக -

ம் ெபா ள்

வதாக; ஆயின்;

11 - 17. இவட்கு - இத்தைலவிக்கு, களி ம

கள்ளின் நல்ேதர் அவியன் - களிப்

மிக்க கள்ளில் என்ற ஊாிைன ம் நல்ல ேதாிைன
ைடய அவியன் என்பான , ஆ
இயல் இளமைழ சூ த் ேதான் ம் - அைசதல் ெபா ந்திய இள கிைல அணிந்
ேதான் கின்ற, பழம் ங்கு விடர் அகத் - பழங்கள் ெபா ந்திய மைலப்பிளவிடத்ேத,
எ ந்த காம்பின் கண்இைட ைர ம் - வளர்ந்த ங்கி ன் இ க க்களின் இைடப்
பகுதிைய ஒக்கும், ெந
கண்

ள்ள, தி ந்

ெஞகிழின் - ெநகிழ்ந்

ெமன் பைணத் ேதாள் - நீண்ட ெமல் ய ெபாிய ேதாளின்

ேகால்ஆய் ெதா
ழின், பிாிந்

- தி ந்திய திரண்ட அழகிய வைளயல்,
உைறநாட்

- நீ பிாிந்

நாட் ல், ம ந் ம் உண்ேடா - அதைன மாற் ம் ம ந்
ெசல்க.

தங்கியி க்கும்

உளதாேமா? உளதாயிற்
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) நீர் அத்தம் ெசன்

எனின்,

அவணிராகி நின்

த ம் ெபா ட் பிணி நிைனந்தனிர்

ம் ெசய்விைன வல்வதாக; இவட்குப் பைணத்ேதாள் ஆய்ெதா

பிாிந் ைற நாட்

ெஞகிழின்,

ம ந் ம் உண்ேடா?

(வி - ைர.) ேசவல் ெபைடெயா ேபாகிப் பரல் ேதர்ந் உண் ெநல்
அஞ்சிைனயி
ந் அக ம் அத்தம் என்க. மரல் வா ய நனந்தைல வானீங்கு
நனந்தைல எனத் தனித்தனி கூட் க. ேகாட் சுரம் - ஆறைலப்ேபாரா ம் ெகா
விலங்குகளா ம் உண்டாம் ஊ பாட் ைன ைடய சுரம். வந்த நீர் நைச என் ழிப்
ெபயெரச்சம் காரண காாியப் ெபா ட்டாய் நின்ற . நீர் நைச வம்பலர் ெசல் யிர்
நி த்த சுைவக்காய் ெநல் என்றைமயால், வம்பலர் நீர் விடாய் தாங்கா உயிர்
கழியப்ெப ம் எல்ைலயில் ெநல் க்காய் அவ்விடாையப் ேபாக்கி அவர்கள் உயிைர
நி த் ம் என்பதாயிற் . நீரற்ற காட் ெநறிகளில் வழிச்ெசல்வார் விடாய் தணித்தல்
க தி ெநல் மரத்ைத ைவத்

வளர்த்தல் உண்ெடன்ப

1'அறந்தைலப் பட்ட

ெநல் யம் பசுங்காய்’ என்பதனா ம் அறியப்ப ம். களி ம கள்ளின் எனக் ெகாண்
களிப் மிக்க ம விைன ைடய என் ைரத்த மாம். ேதாள் ஆய் ெதா ெஞகிழின்
என்ற , ம ந்
ண்ேடா என் ம் குறிப்பால் அவள் பிாி த் யரால் ெம ந்
இறந் ப வள் என் கூறியவாறாயிற் . நீர் பிாிந் ைற ம் அவ்விடத்தி ந் இவள்
உயிைரக் காக்கத் தக்கெதா ம ந் ம் இன்ைமயால் நீர் ெசல் தல் தவிர்க எனத்
ேதாழி ெசல அ ங்குவித்தாளாம் என்க.
---- ---- ---1. கு ந். 209.
---- ---- ----272. குறிஞ்சி
[இர க்குறி வந்த தைலமகன் சிைறப் றத்தானாகத் தைலமகட்குச்
ெசால் வாளாய்த் ேதாழி ெசால் ய .]
இ ம்
ெதாைலத்த ெப ங்ைக ேவழத் ப்
ல நா
கர் தல் க வக் கங்குல்
அ வி தந்த அணங்குைட ெந ங்ேகாட்
அஞ்சுவ விடர் ைக ஆாி ள் அகற்றிய
மின்ெனாளிர் எஃகஞ் ெசல்ெநறி விளக்கத்

5

தனியன் வந் 1பனியைல னியான்
நீாிழி ம ங்கின் ஆாிடத் தமன்ற
குளவிெயா மிைடந்த கூதளங் கண்ணி
அைசயா நாற்றம் அைசவளி பகரத்
கல் நண்ணிய கறியிவர் படப்ைபக்

10
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குறியிைறக் குரம்ைபநம் மைனவயிற் குத ம்
ெமய்ம்ம
வைகயன் அந்நிைல கண்
ெகன உணர்ந்
கமன் கூறி
உ வச் ெசந்திைன நீெரா
உய்
ெந ேவட் பர ம் அன்ைன அன்ேனா
என்னா வ ெகால் தாேன ெபான்ெனன
மலர்ந்த ேவங்ைக அலங்குசிைன ெபா ய
மணிநிற மஞ்ைஞ அக ம்
அணிமைல நாடெனா அைமந்தநந் ெதாடர்ேப.

15

--------ம ைர அ ைவ வாணிகன் இளேவட்டனார்.
---- ---- ---(பாடம்) 1. பணியைல.
---- ---- ---- - (ெசா - ள்.) 1 - 15. (நம் தைலவன்), இ ம்
ெபாிய

ெதாைலத்த ெப ங்ைக ேவழத்

ைய ெவன்ற ெபாிய ைகயிைன ைடய யாைனயின்,

ல

நா

-

கர்

தல்

க வ - லால் நா ம் ள்ளி ெபா ந்திய ெநற்றியிைனக் க வ, கங்குல் - இரவில்,
அ வி தந்த - அ விையத் தந்த, அணங்கு உைட ெந ங்ேகாட்
ெதய்வத்திைன ைடய ெந ய மைலயின , அஞ்சுவ

-

விடர் ைக - அச்சம் த ம்

பிளப்பாகிய குைககளி ள்ள, ஆர் இ ள் அகற்றிய - அாிய இ ைளப் ேபாக்கிய,
மின் ஒளிர் எஃகம் ெசல் ெநறி விளக்க - மின்ேபால் விளங்கும் ேவல் தான் ெசல் ம்
ெநறியிைனக் காட்ட, தனியன் வந்
தமியனாய் வந்

பனி அைல

னியான் - நம் தைலவன்

பனி அைலத்தைல. ெவறானாகி, நீர் இழி ம ங்கின் ஆர் இடத்

அகன்ற - அ விநீர் ஒ கும் பக்கத்திைன ைடய அாிய இடத்ேத ெந ங்கிய,
குளவிெயா மிைடந்த கூதளம் கண்ணி - காட் மல் ைக மல டன் கூதள மலைர ம்
ேசரத்ெதா த்த கண்ணியின், அைசயா நாற்றம் அைசவளி பகர - விட்
மணத்திைன அைச ம் காற்

ெவளிப்ப த்த,

ெபாற்ைறக்கல் ெபா ந்திய மிளகுக் ெகா

நீங்காத

கல் நண்ணிய கறி இவர் படப்ைப -

படர்ந்த ேதாட்டத்ைத ைடய, கு

இைற

குரம்ைப நம் மைனவயின் - குறிய இறப்பிைன ைடய, கு ைசயாய நம்
மைனயினிடத்ேத, ெமய்ம்ம

உவைகயன் - உடல்

குத ம் அந்நிைல - கும் அந்நிைலைய, கண்
கு என உணர்ந்
ெசந்திைன நீெரா
ெந ேவள் பர ம் -

-

கேன என எண்ணி,

ாிக்கும் மகிழ்ச்சி ைடயனாய்,

- ேநாக்கி, அன்ைன - நம் அன்ைன,
கமன் கூறி - க ைர கூறி, உ வச்

உய் - நல்ல நிறம் வாய்ந்த ெசந்திைனைய நீெரா
கைனப் பரவா நின்றாள்;

வி,
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15 - 19. ெபான் என மலர்ந்த ேவங்ைக - ெபான்னிறங் ெகாண்
ேவங்ைகயின், அலங்கு சிைன ெபா ய - அைச ம் கிைள ெபா

மலர்ந்த
ற, மணிநிற

மஞ்ைஞ அக ம் - நீலமணிைய ெயாத்த நிறத்ைத ைடய மயில் ஆ ம், அணிமைல
நாடெனா அைமந்த நம் ெதாடர் - அழகிய மைலநாட்ைட ைடயனாய
தைலவெனா

ெபா ந்திய நம் நட்பான , அன்ேனா - , என் ஆகுவ

ெகால் - என்ன

நிைலயிைன அைட ேமா?
(

) (நம் தைலவன்) எஃகம் ெசல் ெநறி விளக்க, தனியன் வந் ; பணியைல

னியான், கண்ணி நாற்றம் வளிபகர, ெமய்ம்ம
கும் அந்நிைல கண் ,

ெகன உணர்ந்

வைகயன் நம் மைனவயிற் குதர,

கமன் கூறி, ெசந்திைன நீெரா

உய், அன்ைன ெந ேவள் பர ம்; மைல நாடெனா

அைமந்த ெதாடர் அன்ேனா

என்னா வ ெகால்?
(வி - ைர.) ெந ங்ேகா

மைலக்கு ஆயிற் . விடராகிய

ைக என்க. பணியைல

னியான் என்ப பாடமாயின், தாழ்ந் நிற்றைல ெவறா என் ெபா ள்
உைரத்தல் ேவண் ம். இப் பாடம் ெபா ந் ேமற் ெகாள்க. நீ நிைல மாடத்தில்
வதி ம் இயல் ைடய நம் தைலவன் நம குறியிைறக் குரம்ைபைய ம் மதித்
உவைக டன் குவான் ஆயினன் என் ேதாழி வியந் கூறினாள் என்க. குத ம் கா நிற்க; அங்ஙனம் கும் என ேவற த் உைரக்க. ேவல் உைடைமயா ம்
அஞ்சாைமயா ம் கண்ணி நாற்றத்தா ம் தைலவேன
ெகன உணர்ந்தாெளன்
ெகாள்க.
ெகன உணர்ந் அன்ைன பர ம் என்றைமயால்,
கனால் நமக்குத்
தீங்கு உண்டாகும் என் அஞ்சி இனி இற்ெசறிப்பள் என்ப
லப்ப த்தி அதனால்
தைலவெனா அைமந்த நம் ெதாடர் இனி யாதாகுேமா எனத் ேதாழி தைலவிக்குக்
கூறினாள் என்க. சிைறப் றத்தானாகிய தைலவன் ேகட்
றத்தானாகிய ெகாள் தல் இதன் பயனாம் என்க.

வைரந்

சிைறப்-

(ேம - ள்.) 1'களவல ராயி ம்’ என் ம் சூத்திரத் , இச்ெசய் ைளக் வறி, இம்
மணிமிைட பவளத் த் தைலவைனச் ெசவி கண்
ெகனப் பராவினைம ேதாழி
ெகாண்

கூறினாள் என்றார், நச்.

---- - 1. ெதால்.கள.24.
---- ---273. பாைல
[பிாிவின்கண் தைலமகள் அறி மயங்கிச் ெசால் ய .]
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விசும் 2விைசத்ெதறிந்த கூதளங் ேகாைதயிற்
பசுங்கால் ெவண்கு கு வாப்பைற வைளஇ
ஆர்க வளவயிற் ேபாெதா பரப்பப்
லம் னி தீர்ந்த
வரல் அற்சிரம்
நலங்கவர் பசைல ந ய ம் நம் யர்
அறியார் ெகால்ேலா தாேம அறியி ம்

5

நம்மனத் 3தன்ன ெமன்ைம யின்ைமயின்
நம் ைட லகம் உள்ளார் ெகால்ேலா
யாங்ெகன உணர்ேகா யாேன ங்கு
4தைலவரம் பறியாத் தைகவரல் வாைடெயா
ைலயிைடத் ேதான்றிய ேநாய்வளர் இள ைள
அைச ைட ெநஞ்சத் உய த்திரள் நீ
ஊேரார் எ த்த அம்பல் அஞ்சிைன
ஆராக் காதல் அவிர்தளிர் பரப்பிப்

10

லவர் கழ்ந்த 5நாணில் ெப மரம்
நிலவைர ெயல்லாம் நிழற்றி
அலர ம் ஊழ்ப்ப ம் வாரா ேதாேர.
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---- ---- - ஒளைவயார்.
---- ---- ----(பாடம்) 2. விைசத்ெத ந்த.

3. தன்ைமயன்ைமயின்.

4. நிைலவாம் .

5. நாாில் ெப மரம்.

---- ---- ----(ெசா - ள்.) 9 - 17. ங்கு தைல வரம் அறியாத் தைக வரல் வாைடெயா மிகுந்
ெவல்ைல இ ெவன அறியப்ெபறாத தன்ைமெயா வ தைல ைடய
வாைடக்காற்ெறா கூ , ைலயிைடத் ேதான்றிய ேநாய் வளர் இள ைள ைலயின்கண்ேண ேதான்றிய ேவட்ைக ேநாயாகிய வள ம் இைளய ைள. அைச
உைடெநஞ்சத் உய த் திரள் நீ - தளர்ச்சிைய ைடய ெநஞ்சினிடத்ேத
வ த்தமாகிய திரண்ட அ யாய் நீண் , ஊேரார் எ த்த அம்பல் அம் சிைன - ஊரார்
எ ப்பிய அம்பலாய அழகிய கிைளகைளக் ெகாண் , ஆராக் காதல் அவிர்தளிர்
பரப்பி - அைமயாத காதல் என்

ம் விளங்கும் தளிர்கைளப் பரப்பி,

லவர் கழ்ந்த

நாண் இல் ெப மரம் - லவராற் கழப்ெபற்ற நாணம் இல்லாத ெபாிய மரம் ஆகி,
நிலவைர எல்லாம் நிழற்றி - நிலத்தின் எல்ைல ெயல்லாம் கவிந் , அலர் அ ம்
ஊழ்ப்ப ம் - அலர் ஆகிய மலர்கைளச் ெசாாிய ம், வாராேதார் - வாராராயினர்;
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ஆக ன், அங்ஙனம் வாராத நம் தைலவர்;

1 - 6. விசும் விைசத்

எறிந்த - வானில் ேவகங் ெகாண்ெடறிந்த, கூதளம்

ேகாைதயில் - கூதாளியின் மாைலேபால, பசு கால்ெவண்கு கு - பசிய
கா ைன ைடய ெவள்ளாங் கு கு, வாப் பைற வைளஇ - தா ம் சிறகிைன வைளத் ,
ஆர்க வளவயின் ேபாெதா பரப்ப - வளம் ெபா ந்திய கடற்பக்கத்ேத
நாட்காைலயில் பரவி அமர,

லம் னி

தீர்ந்த

வரல் அற்சிரம் - விைளநிலங்கள்

கதிர்கைள ஈன்ற அணிைம நீங்கிய திதாக வந்த பனிக்காலத்ேத, நலம் கவர் பசைல
ந ய ம் - நம

அழகிைனக் கவர்ந்த பசைல நம்ைம வ த்த ம், நம்

ெகால்ேலா - அதனால் நாம் எய் ம்
6 - 9. அறியி

யர் அறியார்

யாிைன அறிந்திலேரா;

ம் - அன்றி அறிந்தி ப்பி

ம், நம் மனத்

அன்ன ெமன்ைம

இன்ைமயின் - நம் மனத்தின் ெமன்ைம ேபான்ற ெமன்ைம தம்மனத்ேத யின்ைமயின்,
தாம் - அவர் நம் ைட உலகம் உள்ளார் ெகால் - நம் ெபண் ர் உலகத் இயல்பிைன
நிைனந்திலேரா’ யான் யாங்கு என உணர்கு - யான் என்ெனன உணர்ேவன்?
(

) வாைடெயா

ைலயிைடத் ேதான்றிய ேநாய்வளர் இள ைள, ெநஞ்சத்

உய த் திரள் நீ , அம்பல் அஞ்சிைன ெகாண்

காதல் தளிர் பரப்பி, நாணில் ெப

மரமாகி, நிலவைர ெயல்லாம் நிழற்றி, அலர் அ ம் ஊழ்ப்ப ம் வாராேதார்,
அற்சிரம் பசைல ந ய ம், நம்

யர் அறியார் ெகால்ேலா; அறியி

ெமன்ைமயின்ைமயின், தாம் நம் ைட

ம்,

லகம் உள்ளார்ெகால்ேலா; யான் யாங்ெகன

உணர்கு?
(வி - ைர.) விாிந்த கூதாளி மல ம் ெவண்கு கும் ேதாற்றத் தான்
ஒப் ைம ைடயவாதல், 1'ைபம் தல் நளிசிைனக் கு கி ந்தன்ன வண்பிணி யவிழ்ந்த
ெவண்கூ’ தாளத் , அலங்குகுைல யலாி’ என்பதனா ம் அறியப்ப ம். நிலத்தி
ந்
வானிேல விைசத்ெத ந்த ெவண்கு கு வானில் விைச டன் எறியப்பட்ட ெவள்ளிய
கூதாளி மலர் ேபால்வதாயிற் . கு குபல நிைரந் ெசன்றைமயின் கூதள
மாைலேபால என்றார். ேபா - காைலப்ெபா
. வாைட டன் கூ ய கூதிர்ப்ப வம்
தைலவைனப் பிாிந்

வ ந் ம் தனக்கு மிக ெந தாய்த் ேதான் த ன், ‘தைலவரம்

அறியா வாைட’ என்றாள். அக்காலத்ேத, தைலவி தைலவைன அைணயப்ெபறாத
ைலயிைன ேநாக்குழிப் பிாி த்
பின்

ன்பம் ேதான் த ன், அ

ம் அகற்ேகற்ப, அவ்வ த்தம் மிகுத

ைளயாக ம்

ம் அதனால் ஊரார் எ ப்பிய அம்ப

ம்,
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அ

பற்றி மிக்ெக கின்ற காத

பரத்த

ம்

ம், காதல் மிக்குழி நாண் அழித

ம் பின் அலர்

ைறேய பராைர, சிைன, தளிர், ெப மரம் மலர் என்பனவாக ம்

உ வகிக்கப்ெபற்றன. இப்பாட் உ வகம் அம்பல் - கிழ் கிழ்த்தல்; பிறர்
பழியிைனச் சிலர் கூ ச் ெசவிச் ெசால்லாகப் ேபசுதல். காதல் - ஈண் ேவட்ைக ேநாய்.
அம்பலால் ேநாய் வள ெமன்ப , 2'ஊரவர் ெகௗைவ எ வாக அன்ைன ெசால்,
நீராக நீ

மிந் ேநாய்’ என்பதனால் அறிக. மகளிர்க்கு நாண் உயிாி

லவர் பலரா

ம் சிறந்த

என்

ம் ேபாற்றப்ப த ன், ‘ லவர் கழ்ந்த நாண்’ எனப்பட்ட . நாண்

இல் ெப மரம் என்றதைன, நாண் இன்ைமயாகிய ெப மரம் எனப் ெபா ள் ெகாள்க.
அலர் - பலர் அறியப் ேபசும் பழிெமாழி. இங்ஙனம் உ வகங்கைளக் காரண காாிய
ைறயால் அைமத்தி ப்ப ஒளைவயார நல் ைசப் லைமயின் எல்ைலயில்
ெப ைமக்குச் சான்றாகுமா அறிக. வாராேதார் - என்பதைன வாராராயினர் ஆக ன்,
அங்ஙனம் வாராத நம் தைலவர் என விாித் ைரத் க் ெகாள்க. ஆக ன் நம் யர்
அறியார் ெகால்ேலா என்றிையக்க. தம் பிாிவால் நம்மிைடத்ேதான்றிய ேநாய்
இவ்வாெறல்லாம் ெப கி நம்ைமத் ன்
த்த ம் வந்திலராக ன் நம் யாிைன
அறியாேரா என ம், அறிந் ைவத் ம் நம்ேபா

ம் மன ெநாய்ம்ைமயின்றித்

ன்பத்ைதத் தாங்கும் திண்ைம ைடயராக ன், மகளிராவார்

யர்

ெபா க்கலாற்றா உயிர்வி ம் நீரர் என்பதைன நிைனந்திலேரா என ம், அவற் ள்
ஒன்
ணியப்படாைமயின் யாங்ெகன உணர்ேகா என ம் தைலவி அறி மயங்கிக்
கூறினாள் என்க.
---- - - ----1. அகம். 178. 2. குறள். அலரறி. 7
---- ---- ---- - 274.

ல்ைல

[தைலமகன் ேதர்ப்பாகற்குச் ெசால் ய .]
இ விசும் அதிர ழங்கி அரந ந்
இகுெபயல் அழி ளி தைலஇ வானம்
ப வஞ் ெசய்த பானாட் கங்குல்
ஆ தைலத்
வின் ேதாேட மார்ப்பக்
கைடேகால் சி தீ அைடய மாட் த்
திண்கால் உறியன் பாைனயன் அதளன்
ண்பஃ வைல ெயா திறம் நைனப்பத்
தண் கால் ஊன்றிய தனிநிைல யிைடயன்
ம வி
ைள க தெசன் றிைசப்பத்

5

ெதறிமறி பார்க்குங் கு நாி ெவாீஇ

10

ள்

ைடக் கு ந்

1இாியப் ேபாகுந்
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தண்ண ம் றவி ன ேவ ந மலர்
ல்ைல சான்ற கற்பின்
ெமல் யற் கு மகள் உைறவின் ஊேர.
---- - 2இைடக்காடனார்.
---- ---- ---- - (பாடம்) 1. இாியப்ெபய ம்.

2. கல்லாடனார்.

---- ---- ---- - (ெசா - ள்.) 12 - 14. (பாக!) ந மலர்
அணிந்த, கற்பின் ெமல்

1 - 3. வானம் - ேமகம், இ
ெபயலாகிய மிக்க

மண ைடய

ல்ைலமலர்

யல் கு மகள் - கற்பிைன ைடய ெமன்ைமத்தன்ைம

வாய்ந்த நம் தைலவி, உைற

ழங்கி, அரந ந்

ல்ைல சான்ற - ந

இன் ஊர் - உைறவிடமாய இனிய ஊர்;
விசும் அதிர

- பாம்பிைன வ த்தி, இ

ழங்கி - ெபாிய ஆகாயம் அதி ம்ப
ெபயல் அழி

ளி தைலஇ - ெசாாி ம்

ளியிைனப் ெபா ந்திய, ப வம் ெசய்த பால் நாள் கல்குல் -

கார்ப்ப வத்திைனச் ெசய்த பாதி இரவில்;

4 - 12. ஆ தைலத்

வின் ேதா

ஏம் ஆர்ப்ப - அைச ம் தைலயிைன ைடய

ெசம்மறியாட் ன் ெதாகுதி பா காவல் அைடய, கைட ேகால் சி

தீ அைடய மாட்

-

கைட ம் ேகா னின் ெற ந்த சி தீைய (அ ) வளர்ந்திட விறகிற் ேசர்த் , திண்
கால் உறியன் - வ ய தாம்பிைன ைடய உறி ைடேயா

ம், பாைனயன் -

பாைனைய ைடேயா ம், அதளன் - ேதாற்ப க்ைக உைடேயா ம், ண்
பல் வைல ஒ திறம் நைனப்ப - ண்ணிய பலவாய மைழத் ளி தன ஒ பக்கத்ைத
நைனத்திட, தண்

கால் ஊன்றிய தனிநிைல - ேகா ைனக் கா

ஊன்றிய தனிேய நிற்றைல ைடேயா

டன் சார்த்தி

மாகிய; இைடயன் - , ம வி

ைள க

ெசன் இைசப்ப - வாைய ம த் எ ப் ம் சீழ்க்ைக விைரந் ெசன் ஒ த்த ன்,
ெதறிமறி பார்க்கும் கு நாி ெவாீஇ - ள்ளி விைளயா ம் குட் யிைனக் கவரப் பார்த்
தி க்கும் குள்ளநாி அஞ்சி,
குறிய

ற்றின்கண் ெகட்

ள்உைட கு

இாியப் ேபாகும் -

ஓ ப்ேபாகும், தண் ந ம் றவின

ட்கைள ைடய

- குளிர்ந்த நறிய

காட் ன் கண்ண ,
(
) (பாக) கு மகள் உைற இன் ஊர் தண் ந ம் றவின பானாட்கங்குல்
தனிநிைல இைடயன் ம வி
ைள இைசப்பக் கு நாி ெவாீ இக் கு ந்
இாியப்
ேபாகும் ற என்க.
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(வி - ைர.) அர, குறியதன் இ திச் சிைனெகட உகரம் ெபறா
மிக்க

ளி. கற் ைட மகளிர்

ல்ைல மலைர வி ம்பி அணிவாராக ன், ந மலர்

ல்ைல சான்ற கற்பின் என்றான். அன்றி,

ல்ைல சான்ற கற் என்பதற்கு இ த்தல்

அைமந்த கற் எனப் ெபா ள் ெகாண் , ந மலர் என்ற அைட
ெபயர் ேநாக்கி வந்த
தைலவிக்கு மீண்

என்ற

உைறவின் ஊர் தண்ண ம் றவின

ம்

விட்டெதன்ப ம், கு மகள்

என்றைமயால், நாம் ெசல்

ெசவ்வி ைடத் - ெதன்ப ம் கூறி, ஆண் த் ேதைரச் ெச
பாகற்கு உணர்த்தினான் என்க.

275. பாைல
[மகட் ேபாக்கிய 1தாய் ெசால் ய .]
ஓங்குநிைலத் தாழி மல்கச் சார்த்திக்
குைடயைட நீாின் மைடயினள் எ த்த
பந்தர் வயைலப் பந்ெதறிந் தா
இளைமத் தைகைமைய 2வளமைனக் கிழத்தி
பிதிர்ைவ நீைர ெபண்ணீ ஆெகன
யாந்தற் கழ ங் காைலத் தான்றன்
மழைல இன்ெசாற் கழறல் இன்றி
இன் யிர் கலப்பக் கூறி நன் தல்
ெப ஞ்ேசாற் றில்லத் ெதா ங்கிவண் இராஅள்

5

ஏதி லாளன் காதல் நம்பித்
திரளைர யி ப்ைபத் ெதாள்ைள வான் க்

10

கு ைள 3ெயண்கின் ஈாினங் கவ ம்
4ெவம்மைல ய ஞ்சுரம் நம்மிவண் ஒழிய
இ நிலன் உயிர்க்கும் இன்னாக் கானம்
ெந ைநப்ேபாகிய ெப மடத் தகுவி
ஐதகல் அல்குல் தைழயணிக் கூட் ம்
கூைழ ெநாச்சிக் கீழ ெதன்மகள்
ெசம் ைடச் சி விரல் வாித்த
வண்ட ங் காண் ேரா கண் ைட யீேர.

தற்கு ெநறி ம்

த் க எனத் தைலவன்

---- - - -----

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

ல்ைல என்

மாம். வானம் ப வம் ெசய்த என்ற ைமயால், நாம்

வ வதாகக் குறித்த ப வம் வந்

---- - - - கயமனார்.

வந்த . அழி ளி -

15

148
(பாடம்) 1. ெசவி

ெசால் ய .

2. வளமைன கழிப்பி.

3. எண்கின் இ ங்கைள.

4. ெவம் ன அ ஞ்சுரம்.

---- ---- ---- ---(ெசா - ள்.) 1 - 6. வளமைனக் கிழத்தி - வளம்ெபா ந்திய மைனக்கு உாியளாகிய
ெசல்விேய!, ஓங்கு நிைலத் தாழி - உயர்ந்த நிைலயினதாகிய சா யில், மல்கச் சார்த்தி
- நிைறய அைடவித் , குைட அைட நீாின் - பனங்குைடயால்
மைடயினள் எ த்த ெசாாிந்
பந்தாில், பந்

எறிந்

ஆ

கந்த நீாிைன,

வளர்த்த, பந்தர் வயைல - வயைலக் ெகா
- பந்திைன எறிந்

படர்ந்த

விைளயா , இளைமத் தைகைமைய -

இளைமத் தன்ைமைய உைடையயாய், பிதிர்ைவ நீைர - திாி ம்
இயல்பிைன ைடைய ஆகின்றாய்; ெபண் நீ

ஆக என - நின

என் , யாம் தன் கழ ங்காைல - யாம் அவைளக் க ந்
6 - 8. நல்

ெபண்ைம அழிவதாக

கூ ங் காலத் ;

தல் - நல்ல ெநற்றியினளாய அவள், தான் கழறல் இன்றி - தான்

வன்ெசாற் கூ த ன்றி, தன் மழைல இன் ெசால் - தன

மழைலயாகிய இன்

ெசால்லால், இன் உயிர் கலப்பக் கூறி - இனிய உயி டன் ெபா ந் ம்ப
9 - 19. ெப ஞ்ேசாற்

இல்லத்

- (நா

ஒ ங்கு இவண் இராஅள் - எம் டன்கூ

ம்) ெப வி ந்

கூறி;

நிக ம் எம் இல் ல்,

இங்குத் தங்காளாய், ஏதிலாளன் காதல்

நம்பி - அயலான காதைல வி ம்பி, நம் இவண் ஒழிய - நாம் இங்ேக பிாிந்தி க்க,
திரள் அைர இ ப்ைப ெதாள்ைள வான் - திரண்ட அைரயிைன ைடய இ ப்ைப
மரத்தின்

ைள ைடய ெவள்ளிய

க்கைள, கு ைள எண்கின் ஈர்இனம் கவ ம் -

குட் க் கர களின் ெபாிய கூட்டம் கவர்ந் ண்

ம், ெவம்மைல அ ம் சுரம் - ெகா ய

மைலகைள ய த்த அாிய வழிைய ைடய, இ நிலம் உயிர்க்கும் இன்னாக் கானம் ெபாிய உலகம் அஞ்சி உயிர்த்தற்ேக வாகிய இன்னாைமைய ைடய ெபாிய
காட் ன்கண், ெந ைகந ேபாகிய - ேநற் ப் ேபாய்விட்ட, ெப மடத் தகுவி - ெபாிய
மடப் பத்ைத ைடயளாகிய, என் மகள் - என் மகள், ஐ

அகல் அல்குல் - அழகிதாக

அகன்ற அல்கு டத்ேத, தைழ அணி கூட் ம் - தைழயாகிய அணிக்குக் ெகாய் ம்,
கூைழ ெநாச்சிக் கீழ

- குறிய ெநாச்சியின் கீழதாய், ெசம் ைடச் சி

விரல் வாித்த -

அவள

சிவந்த பக்கத்திைன ைடய சி விரல்களால் இயற்றப்ெபற்றதாய,

வண்ட

ம் - வண்டைல ம், கண் உைடயீர் - கண்

நீவிர் காண் ேரா?

ைடயவர்கேள, காண் ேரா -
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(
) யாம் தன் கழ ங்கால், தான் மழைல இன்ெசாற்கூறி, இவண் இராள்,
காதல் நம்பிக் கானம் ேபாகிய என் மகள் சி விரல் வாித்த வண்ட ம் கண் ைடயீர்
காண் ேரா?
(வி - ைர.) நீாின் - சாாிைய நிற்க உ
ெதாக்க . மைடயினள் - ம த்தவளாய்ச்
ெசாாிந் என்றப . எ த்த - வளர்த்த. வயைலப்பந்தர் என மா க.
மைனக்கிழத்தியாகற்குாிய ப வம் எய்திய நீ இளைமத்தன்ைமைய ைடையயாய்ப்
பந்திைன விைளயா ப் றத்ேத திாிகின்றைன யாக ன் நின ெபண்ைம நீறாக
என்

தாய் கழறினாள் என்க. 1'ேபைத யல்ைல ேமைதயங் கு மகள், ெப ம்ைபப்

ப வத்ெதா ங்கிைன றத்ெதன’ என

ன் வந்தைம ங் காண்க. ெபண் - ெபண்ைம,

ெபண்டன்ைம. 2'கண்ணார்ந்த......ெபண்ணன்
ைனயிழாய்’ என் ழிப் ெபண் இப்
ெபா ட்டாதல் காண்க. ெபண் ஈறாக எனப் பிாித் ைரத்த மாம். கூைழ ெநாச்சி தைழயணியின் ெபா ட் க் ெகாய் குைறந்த ெநாச்சி என் மாம். கீழ வண்ட ம்
என் இைய ம். கண் ைடயீர் காண் ேரா என்ற காணில் ஆற்றீர் எனத் தாய் தன்
ஆற்றாைம ேதான்றக் கூறியப யாம்.
(ேம - ள்.) 3'ஏமப் ேப ர்ச்’ என்
கண்

ஞ் சூத்திரத் , ‘ெவம்மைல அ ஞ்சுரம்....

ைடயீேர’ என்பதன்கண், வண்டைலக் காணார் ேதஎத்

ஆற்றீர் எனக் கூறினைமயின், ஆயத்திற் கன்றிப் றஞ்ெசன்
உைரத்ததாயிற்

நின் , காணல்
ேசாிேயார்க்கு

என்றார், நச்.

---- ---- ----1. அகம். 7.

2. க . குறிஞ்சி.24.

3. ெதால். அகத்.37.
---- ---- - - ----276. ம தம்
[தைலமகட் ப் பாங்காயினார் ேகட்பப் பரத்ைத ெசால் ய .]
நீளி ம் ெபாய்ைக யிைரேவட் ெட ந்த
வாைள ெவண்ேபாத் உணீஇய நாைரதன்
அ யறி உ தல் அஞ்சிப் ைபப்பயக்
க யிலம் கூஉங் கள்வன் ேபாலச்
சாஅய் ஒ ங்குந் ைறேகழ் ஊரெனா
ஆவ தாக இனிநாண் உண்ேடா
வ கதில் அம்மஎஞ் ேசாி ேசர
அாிேவய் உண்கண் அவன் ெபண் ர் காணத்
தா ம் தாைன ம் பற்றி ஆாியர்

5
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பி பயின் த உம் ெப ங்களி ேபாலத்
ேதாள்கந் தாகக் கூந்த ற் பிணித்தவன்
மார் க ெகாள்ேள னாயின் ஆர் ற்
இரந்ேதார்க் கீயா ஈட் ேயான் ெபா ள்ேபால்
பரந் ெவளிப்படா தாகி

10

வ ந் க தில்லயாய் ஓம்பிய நலேன.

15

---- - - பரணர்.
(ெசா - ள்.) 1 - 6. நீள் இ ம் ெபாய்ைக - நீண்ட ெபாிய ெபாய் ைகயில், இைர
ேவட் எ ந்த வாைள ெவண் ேபாத் - இைரைய வி ம்பிப் றப்பட்ட ெவள்ளிய
வாைளப் ேபாத்திைன, உணீஇய - உண்

ம் ெபா ட் , நாைர - நாைரயான , தன்

அ

ைய அம்மீன் உணர்ந் ெகாள்ளைல அஞ்சி,

அறி

தல் அஞ்சி - தன் அ யின் ஒ

ைபப்பய - ெமல்லெமல்ல, க

இலம் கூஉம் கள்வன்ேபால - காவல் ெபா ந்திய

ட் ற் கும் கள்வைனப்ேபால, சாஅய் ஒ ங்கும் ைற ேகழ் ஊரெனா - தளர்ந்
நடக்கும் இடமாகிய ைற ெபா ந்திய ஊரனால் ஆவ ஆக - நமக்கு ஆம்பழி
ஆவதாக, இனி நாண் உண்ேடா - இனி நமக்கு நாண் என்ப ம் உளதாகுேமா?
7 - 12. எம் ேசாி ேசர வ க - அவ் ரன் எம் ேசாிக்கண் ெபா ந்த வ வானாக,
அாிேவய் உண்கண் அவன் ெபண் ர் காண - ெசவ்வாி ெபா ந்திய ைம ண்ட
கண்கைள ைடய அவன் ெபண்கள் காண, தா ம் தாைன ம் பற்றி - அவன்
மாைலைய ம் ஆைடைய ம் பி த் க்ெகாண் , ஆாியர் பி பயின் த உம் ெப ம்
களி ேபால - ஆாியர் பழக்கிைவத் ள ெபண்யாைன தான் பழகிக் ெகாணர்ந் த ம்
ெபாிய ஆண் யாைனேபால, ேதாள் கந்தாகக் கூந்த ல் பிணித்

- ேதாள் கட் ந்

தறியாக அதன்கண் கூந்தலாற் கட் , அவன் மார் க ெகாள்ேளன் ஆயின் - அவன்
மார்பிைனச் சிைற ெசய்ேயனாயின்;
12 - 15. யாய் ஓம்பிய நலன் - என் தாய் பா காத்
உற்

- ெபா ைள வி ம்பி, இரந்ேதார்க்கு ஈயா

வளர்த்த என் அழகான , ஆர்
- இரந்தவர்க

ஈட் ேயான் ெபா ள்ேபால் - ேசர்த்தவன் ெபா ைளப்ேபால, பரந்

க்கு ஈயாமல்,
ெவளிப்படா

ஆகி - ெவளிப்பட் ப் பரவாததாகி, வ ந் க - வ ந்தி ஒழிவதாக.
(

) ஊரெனா

ஆவ

ஆக; இனி நாண் உண்ேடா; அவன் எம் ேசாி ேசர வ க

தில்; அவன் ெபண் ர் காணத் தா ம் தாைன ம் பற்றித் ேதாள் கந்தாகக் கூந்த
பிணித் , அவன் மார் க ெகாள்ேளன் ஆயின், யாய் ஓம்பிய நலன் பரந்
ெவளிப்படாதாகி வ ந் க.

ற்
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(வி - ைர.) வாைளப்ேபாத் - ஆண் வாைள; 1'நீர் வாழ் சாதி ள் அ பிறப் ாிய’
என்பதனால் வாைள ேபாத் எனப்பட்ட . நாைர கள்வன்ேபாலச் சாஅய் ஒ ங்கும்
ஊரன் என்றதனால், தைலவன் மைறவிற் பிறைர நா வன் என்ப
குறிப்பித்தவாறாயிற் . நாண் உண்ேடா - நாணியி த்தலாற் பய ண்ேடா என்றப .
வ கதில் என் ழி வந்தால் இன்ன ெசய்வல் என் ம்ெபா ட்டாக ன் தில்
ஒழியிைசக் கண் வந்த . அவன் ெபண் ர் என்ற , தைலமகட்குப் பாங்காயினாைர.
ஆர்

உற்

- வி ம்பி, இவ தைல ேமற்ெகாண் ; ஆர் ற்

இரந்ேதார்க்கு ஈயா

ஈட் ேயான் ெபா ள், அற

ஈட் ேயான் என்க.

ம் இன்ப ம் பயவாைமயின்,

நன்மக்களால் அறியப் படாதாகியி ந் ஒழிதல்ேபால, யாய் ஓம்பிய நலன்
ெவளிப்பா ன்றி இ ந் அழிக எனப் பரத்ைத வஞ்சினம் கூறினாள் என்க. இச்
ெசய் ள் காமக்கிழத்தி ேசாிப்பரத்ைதையப் லந் கூறியெதன்ப நச்சினார்க்கினியர்
க த்தாகும்.
---- ----1. ெதால்.மர . 24
---- ---- ----(ேம - ள்.) 1' ல்

தல் மயக்கும் லவிக் கண்

இச்ெசய் ைளக் காட் , இத

ட் ‘பரந்

என்றைமயிற் ேசாிப்பரத்ைதையப் லந்
நச்.
2'விைழேவ காலம்’ என்

ம்’ என்

ஞ் சூத்திரத்

ெவளிப்படாதாகி வ ந் க என்னலம்,
கூ தல்

த

யன ங் ெகாள்க என்றார்,

ஞ் சூத்திரத் , ‘தில்’ ஒழியிைசப் ெபா ளில் வந்ததற்கு,

‘வ க தில் அம்ம’ என்பதைன எ த் க் காட் ; வந்தக்கால் இன்ன

ெசய்வல் என்ப

ெபா ள் என்றனர், இளம், ேசனா, ெதய்வச், நச்.
---- ---- ---- - 1. ெதால்.கற். 10.

2. ெதால்.இைட.5.

---- ---- ---- - 277. பாைல
[தைலமகன் பிாிவின்கண் தைலமகள் ேதாழிக்குப் ப வங்கண் டழிந்
தண்கதிர் மண் லம் அவிரறச் சாஅய்ப்
பகலழி ேதாற்றம் ேபாலப் ைபெயன
தெலாளி கரப்ப ம் ஆள்விைன த மார்

ெசால் ய .]
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கவ ல் உள்ளெமா

எஃகு ைண யாகக்

கைடயலங் குரல வாள்வாி உ ைவ
ேபழ்வாய்ப் பிணவின் வி ப்பசி ேநானா

5

இ ம்பனஞ் 3ெச ம்பின் அன்ன ப உமயிர்ச்
சி கட் பன்றி வ திறம் பார்க்கும்
அத்தமார் அ வத் தாங்கண் நனந்தைலப்
ெபாத் ைட மரத்த கர்ப

நீழல்

10

ஆ ெசல் வம்பலர் 4அைச ந ாி க்கும்
ஈரமில் ெவஞ்சுரம் இறந்ேதார் நம்வயின்
வாரா அளைவ ஆயிைழ கூர்வாய்
அழலைகந் தன்ன காமர் ைதமயிர்
மைன ைற ேகாழி மற ைடச் ேசவல்
ேபார் ாி ெய த்தம் ேபாலக் கஞ ய

15

5ெபாங்கழல்
க்கின் ஒண்குரல் மாந்திச்
சிதர்சிதர்ந் குத்த ெசவ்வி ேவனில்
வந்தன் அம்ம தாேன
வாரார் ேதாழிநங் காத ேலாேர.
---- - - - க

20

ர் நன்மார்பனார்.

---- ---- ---- ---(பாடம்) 3. ெச ம்பினைனய.
5. ன்காய்

4. அைசவின ாி க்கும்.

க்கின்.

---- ---- ----(ெசா - ள்.) 13. ஆய் இைழ - ஆய்ந்த அணிகல

ைடய ேதாழிேய!

1 - 13. தண் கதிர் மண் லம் - குளிர்ந்த கதிர்கைள ைடய திங்கள் மண் லம், அவிர்
அற - விளக்கம் அற, சாஅய் - ஒளிகுன்றி, பகல் அழி ேதாற்றம்ேபால் - பக ல்
மைற ம் ெசயல்ேபால, ைப என

தல் ஒளி கரப்ப ம் - ெமல்ெலன நம

ஒளி மாழ்க ம், ஆள் விைன த மார் தவல்இல்உள்ள ெமா
ேவேல உற்ற

ெநற்றியின்

யற்சியால் ெபா ள் ஈட் தற்காக,

- நீங்குதல் இல்லாத ஊக்கத் டன், எஃகு

ைணயாக - தம

ைணயாகக்ெகாண் , கைடயல் அம் குரல - தயிர் கைடவ

ேபான்ற

குரைல ைடய, வாள் வாி உ ைவ - ஒளிெபா ந்திய வாிகைள ைடய
ேவங்ைகயான , ேபழ் வாய் பிணவின் வி பசி ேநானா
தன் ெபண்

யின் மிக்க பசியிைனப் ெபாறா

- பிளந்த வாயிைன ைடய

(ெசன் ), இ

பனம் ெச ம்பின்

அன்ன - காிய பைனயின் சிறாம்பிைனப்ேபான்ற, ப உ மயிர் - த த்த மயிாிைன ம்,
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சி

கண் - சிறிய கண்ணிைன

ைடய, பன்றி வ

திறம் பார்க்கும் - பன்றி

வ கிறெநறி யிைனப் பார்த்தி க்கும், அத்தம் ஆர் அ வத்
காட் ன் பரப்பாகிய அகன்ற இடத்திேல, ெபாத்

உைட மரத்த கர்ப

ெபாந்திைன ைடய மரங்களின் ள்ளிபட்ட நீழ ல், ஆ
இ க்கும் - வழிச்ெசல்

நனந்தைல ஆங்கண் நீழல் -

ெசல் வம்பலர் அைச நர்

ம் தியர் தள ர்ந் தனராகித் தங்கியி க்கும், ஈரம் இல்

ெவம்சுரம் இறந்ேதார் - ஈரம் அற்ற ெவவ்விய பாைலையக் கடந்
நம் வயின் வாரா அளைவ - நம்பால் மீண்

ெசன்ற நம் தைலவர்,

வாராக் காலத்ேத;

13 - 20. ேதாழி - , கூர்வாய் - கூாிய வாயிைன ம், அழல் அைக ந்தன்ன தீெகா ந் விட் ெடாிந்தாற்ேபா

ம், காமர்

ைத மயிர் - அழகிய ெசறிந்த மயிர்ச்

சிறகிைன ைடய, மைன உைற ேகாழி மறன் உைடச் ேசவல் - மைனயில் உைற ம்
ேகாழியின் த கண்ைமைய உைடய ேசவ ன், ேபார் ாி எ த்தம் ேபால - ேபார்
ெசய் ங்கால் கிளர்ந்ெத ம் க த்திைனப்ேபால, கஞ ய ெபாங்கு அழல்
க்கின்
ஒண் குரல் மாந்தி - ெந ங்கிய மிக்க தீப்ேபா ம் நிறம் வாய்ந்த ெசம்
க்கின
ஒள்ளிய ெகாத்தி

ள்ள ம ைவ ஆர உண் , சிதர் சிதர்ந்

வண் கள் அத் ேதன் சித மா

உகுத்த இளேவனிற்காலம், வந்தன்

காதேலார் வாரார் - நம் காதலர் இன்
(

) ஆய் இைழ! நம்

உகுத்த ெசவ்வி ேவனில் - வந்த , நம்

ம் வந்திலர், என்ெசய்வாம்.

தல் ஒளி கரப்ப ம், ஆள்விைன த மார் எஃகு

ைணயாக ெவஞ்சுரம் இறந்ேதார் நம்வயின் வாராஅளைவ, ெசவ்வி ேவனில்
வந்தன் ; ேதாழி! நம் காதேலார் வாரார்; என்ெசய்வாம்.
(வி - ைர.) பக ல் ஞாயிற்றின் கதிர்
குந்ேதா ம், திங்கள் மண் லம் ஒளி சிறி
சிறிதாகக் குைறந் மைறத ன் தைலவியின் தல் ஒளி சிறி சிறிதாகக் குன்றி
ஒழிதற்கு உவைமயாகக் கூறப்பட்ட . த ெலாளி கரப்ப ம் ஆள்விைன த மார்
ெவஞ்சுரம் இறந்ேதார் என்ற , பிாி க்குறிப் அறிந்
அச்சத்தால் நம

ெநற்றியின் ஒளி ஒ கக் ெகட ம், அ

யற்சிைய ேமற்ெகாண்

தைலவர் பிாிவர் என்
ேநாக்கி ெயாழியா

ெசன்றவர் என்றப . ‘தவ ல் உள்ளெமா

ைணயாக...ஈரமில் ெவஞ்சுரம் இறந்ேதார்’ என்ற

ம்

தைலவ

எஃகு

ைடய ஆண்ைமைய ம்

அஞ்சாைமைய ம் கூறியப யாம். கைடயலங்குரல: கைடயல் - தயிர் கைடதல், அம் அைச. தயிர் கைட ம் ஓைச ம்

யின்

ழக்க ம் ஒ

நிகரன என்ப

மத்தம் ஒ ப்ப வாங்கி’ 2'கைடதயிர்க் குரல ேவங்ைக’ என்பவற்றா
ெபாத்

1'

க்குரல்

ம் அறியப்படம்.

- ெபாந் ; வ த்தல் விகாரம். ெவஞ்சுரம் இறந்ேதார் வாரா அளைவ

ெசவ்விேவனில் வந்தன் ; காதேலார் வாரார் என்றைமயால் இளேவனிற்கு ன்
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வ ேவம் என் காலம் குறித் ச் ெசன்ற தைலவர் அ வந்த பின் ம் வந்திலேர எனத்
தைலவி ப வங்கண்டழிந் கூறினாளாயிற் . ைதமயிர்ச் ேசவல் எனக் கூட் க.
சிதர் - வண் . சிதர்ந் - சிதர்ந்திட. உகுத்த என் ம் ெபயெரச்சம் காலப்ெபயர்
ெகாண்ட . வண்
இன்பம்

உண்

எஞ்சிய ேதைனச் சித ம்ப

உகுத்த ேவனில் என்ற ,

கர்வார்க்குச் சிறந்த இளேவனில் என, அதன் சிறப் க் கூறியப .

---- ---- ---- - 1. ெப ம்பாண் - 156.

2. சிந்தா - 2717.

---- ---- ---- - 278. குறிஞ்சி
[இர க்குறிக்கண் தைலமகன் சிைறப் றமாகத் தைலமகட்குத் ேதாழி ெசால் ய .]
குணகடன் கந்த ெகாள்ைள வானம்
பைணெக ேவந்தர் பல்பைடத் தாைனத்
ேதால்நிைரத் தைனய வாகி வலேனர்
ேகால்நிமிர் ெகா யின் வசிபட மின்னி
உ

ர

அதிர்குரல் தைலஇப் பானாட்

5

1ெப மைல மீமிைச ற்றின வாயின்
வாளிலங் க வி தாஅய் நாைள
இ ெவதிர் அம்கைழ ஒசியத் தீண்
வ வ மாேதா வண்பாி ந்தி
நனிெப ம் பரப்பின் நம்

ர்

ன் ைறப்

10

பனிெபா மைழக்கண் 2சிவப்பப் பானாள்
னிபடர் அகல ழ்குவங் ெகால்ேலா
மணிம ண் ேமனி யாய்நலந் ெதாைலயத்
தணிவ ந் யரஞ் ெசய்ேதான்
அணிகிளர் ெந வைர யா ய நீேர.

15

---- - - கபிலர்.
---- ---- ---(பாடம்) 1. ெப வைர. 2. சிவப்பப் பன்னாள்.
---- ---- ---- - (ெசா - ள்.) ேதாழி!
1 - 6. குணகடல்

கந்த ெகாள்ைள வானம் - கீழ்கட ன் நீைர

மிகுதிைய ைடய ேமகங்கள், பைணெக

கந்த

ேவந்தர் பல்பைடத் தாைன ேதால் நிைரத்த
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அைனயவாகி -

ரசு ெபா ந்திய அரசர்களின் பலாவாகிய பைடக்கலங்கைள ைடய

ேசைனயின்கண்ேண நிைரக்கப் பட்ட யாைனகைள ஒப்பனவாகிய, வலன்ஏர் வலமாக எ ந் , ேகால் நிமிர் ெகா யின் வசிபட மின்னி - ேகா ன்கண் நிமிர்ந்த
ெகா ேபால வானம் பிளக்கும்ப

மின்

தைலஇ - இ இ க்கின்ற மிக்க

ழக்கத்ைதப் ெபா ந்தி, பால் நாள் - ந இரவில்,

ெப மைல மீமிைச

தைலச் ெசய் , உ ம் உர

அதிர் குரல்

ற்றின ஆயின் - ெபாிய மைலயின் உச்சியில் சூழ்ந்தன ஆக ன்;

7 - 10. நாைள - நாைள, வாள் இலங்கு அ வி தாஅய் - ஒளிவிளங்கும்
அ வியான

பரந் , இ

அழகிய தண்

ாி ம்ப

ெவதிர் அம் கைழ ஒசியத் தீண்

- ெபாிய

ங்கி ன்

தாக்கி, வண் பாி உந்தி - அழகிய குதிைர மரங்கைளச்

சாய்த் , நனி ெப ம் பரப்பின் நம் ஊர்
நம் ஊாின் நீர்த் ைறயில், வ வ

ன் ைற - மிக்க ெபாிய பரப்பிைன ைடய

- வாராநிற்கும் (வந்தால்);

11 - 15. மணி ம ள் ேமனி ஆய் நலம் ெதாைலய - மணிைய ஒக்கும் ேமனியின்
அழகிய நலம் ெக ம்ப , தணி
யரத்ைதச் ெசய்தவ

அ ம்

யரம் ெசய்ேதான் - நீங்குதல் இல்லாத

ைடய, அணி கிளர் ெந வைர ஆ ய நீர் - அழகு

விளங்குகின்ற நீண்ட மைலயிேல ேதாய்ந்

வ கின்ற நீாின்கண், பனி ெபா

மைழக்கண் சிவப்ப - பனிைய ெயாக்கும் குளிர்ந்த கண்கள் சிவக்க, பால் நாள்
னிபடர் அகல் - நள்ளிரவில் ெவ க்கும்

ன்பம் நீங்க,

ழ்குவம் ெகால்ேலா -

ழ்குேவேமா?
(

) ேதாழி! வானம் ெப மைல மீமிைச

ன் ைற வ வ ; வந்தால்,
அகல

ற்றின; ஆயின், நாைள அ வி நம் ஊர்

யரஞ் ெசய்ேதான் ெந வைர ஆ ய நீர் பானாள் படர்

ழ்குவங் ெகால்ேலா?

(வி - ைர.) ெகாள்ைள - நீர்ப் ெப க்கு. நீ ண்ட ேமகத்திற்கு யாைன
உவைமயாதைல, 1'ஒளி வாட் ெபா ப்பன் உடல்சமத் தி த்த, களி

நிைரத்தைவ

ேபாற் ெகாண்

ம் ஏ ம் வலம்’

என்பவற்றா

’ 2'ெநய்யணி குஞ்சரம் ேபால இ ங் ெகாண்
ம் அறிக. இனி, ேதால் பாிைச என்ற

’ ைவக

மாம்: 3'ெநய்கனி ெந ேவல்

எஃகிைல யிைமக்கும், மைழ ம ள் பஃேறால் மாவண் ேசாழர்’ 4'மாாி யம்பின்
மைழத்ேதாற் பைழயன்’ என்பன காண்க. ஆயின் - ஆதலால். பாி - யாற்றில் அைண
ேகா வார் நி த் ம் குதிைர மரம்; 5'பாி நி த் வார்’ என்ப காண்க. தைலவன்
நம அழகுெகட நம்ைமப் பிாிந் நாம் யங்குதற்குத் தன் மார்பிைனத் தாரா
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ன்பம் ெசய்தான் ஆயி ம், அவன மைலயிைனத் ேதாய்ந் வ ம் நீாில் நாம்
ழ்குதலால் அவன மார்பிைனத் ேதாய்ந் வ ம் நீாில் நாம் ழ்குதலால் அவன
மார்பிைனத் ேதாய்ந்தாற்ேபால் படர் அகலப் ெப ேவம் என் தன ேவட்ைக மிகுதி
லப்ப த் த் தைலமகட்குக் கூ வாளாய்த் ேதாழி தைலமகன் சிைறப் றமாகக்
கூறினாெளன்க. தைலவன் இதைனக் ேகட் விைரந் வைரவானாதல் பயன்.
---- ---- - - ----1. பாிபாடல். 22:1 - 2.

2. கார்நாற்ப .

3. அகம். 123.

4. அகம். 186.

5. தி விைள மண்சுமந்த. 5.
---- ---- - - ----279. பாைல
[ெபா ள்வயிற் பிாிந்

ேபாகாநின்ற தைலமகன் தன்ெனஞ்சிற்குச் ெசால் ய .]

நட்ேடார் இன்ைம ங் ேகளிர் ன்ப ம்
ஒட்டா உைற நர் ெப க்க ங் கா
உ
ஒ பதி வாழ்தல் ஆற் ப தில்ல
ெபான்னவிர் சுணங்ெகா ெசறிய ங்கிய
ெமன் ைல ற்றங் கடவா ேதாெரன
நள்ெளன் கங்கு ம் பக ம் இையந்திையந்
உள்ளம் ெபாத்திய உரஞ்சு கூெராி
ஆள்விைன மாாியின் அவியா நா ம்
கட ழந் இவண மாகப் பட ழந்

5

யாங்கா குவள்ெகால் தாேன தீந்ெதாைட
விளாி நரம்பின் நயவ சீறியாழ்

10

1ம
ம் ெபாங்கர் மகிழ்குரல் குயிெலா
ணர் யில் எ ப் ம் னல்ெதளி காைல ம்
நம் ைட ம ைகய ளாகி யணிநைட
அன்னமாண் ெபைடயின் ெமன்ெமல இய க்
ைகய ெநஞ்சினர் அைடத ம்
ைமயீர் ஓதி மாஅ ேயாேள.

15

---- 2இ ங்ேகான் ஒல்ைலயாயன் ெசங்கண்ணனார்.
---- ---- ---(பாடம்) 1. நைற ம
---- ---- - - ----(ெசா - ள்.) ெநஞ்ேச!

ெபாங்கர்.

2. இ ங்ேகாக் கண்ணனார்.
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1 - 9. ெபான் அவிர் சுணங்ெகா
ெசறிய

- ெபான்ெனன விளங்கும் சுணங்கிைனக் ெகாண் ,

ங்கிய - ெந ங்கப் பைணத்த, ெமல்

பரப்பிைன, கடவாேதார் - விட்
ம், ஒட்டா

ெப மிதத்

ற்றம் - ெமல்

ம், ேகளிர்

ைலப்

ன்ப ம் - சுற்றத்தார்

உைற நர் ெப க்க ம் - மனம் ெபா ந்தா

டனி த்த

ய

நீங்காத ெநஞ்சினர், நட்ேடார் இன்ைம ம் -

நண் ற்றார் ெசல்வம் இல்லாெதாழித
உ த

ைல

ம், கா

உ - கண்

ைவத் ம், ஒ

ன்பம்

உைறபவர்

பதி வாழ்தல் ஆற் ப -

ஒேர யிடத்தில் ம ந்தி த்தைலப் ெபா த்தி ப்பார்கள், என - என் , நள் என்
கங்கு

ம் பக

இையந்

ம் - நள்ெளன்

இையந்

ம் ஓைசைய ைடய இரவி

ம் பக

ெபாத்திய - உள்ளத்திேல ேதான்றித் ேதான்றி

ம், உள்ளம்
ண்ட, உரம் சு

கூர் எாி - ெநஞ்சிைனச் சு கின்ற கவைலயாகிய மிக்க தீயிைன, ஆள்விைன மாாியின்
அவியா உழந்

யற்சியாகிய மைழயால் அவித் , நா

ம் - ஒவ்ெவா நா

ம், கட

இவணம் ஆக - இக்காட் ல் வ ந்தி நாம் இங்ேக பிாிந்தி ப்ேபம் ஆக ;

9 - 17. தீம் ெதாைட விளாி நரம்பின் நயவ

சீறியாழ் - இனிய ெதா த்தல் அைமந்த

விளாி என் ம் நரம்பின இனிைம ெபா ந்திய சிறிய யன் இைச, ம
ங் ெகாம்பர்
மகிழ்குரற் குயிெலா - மிக்க க்கைள ைடய ெகாம் களி
ந் மகிழ்ந் கூ ம்
குயி ன் ஒ

டன் கூ ,

ணர்

யிைல எ ப் ம் நீர் ெதளிந்

யில் எ ப் ம் னல் ெதளி காைல ம் - ெபா ந்திய

வ ம் காைல ம், நம் ைட ம ைகயள் ஆகி -

நம்ைமேய தன் வ யாகக்ெகாண்டனளாகி, அணி நைட அன்ன மாண் ெபைடயின்
ெமல்ெமல இய - மாண் ற்ற அன்னப் ெபைட ேபா ம் அழகிய நைடயால்
ெமல்ெலன நடந் , ைகய

ெநஞ்சினள் - ெசயலற்ற ெநஞ்சினளாகி, அைடத ம் -

நம்ைம அைண ம், ைம ஈர் ஓதி மாேயாள் - காிய ெந ய கூந்தைல ைடய மாைம
நிறத்தினளாய நாம் தைலவி, படர் உழந்

யாங்கும் ஆகுவள்ெகால் -

ன்பத்தால்

வ ந்தி எத்தன்ைமயள் ஆவேளா?
(

) ெநஞ்ேச! ெமன் ைல

ன்ப ம் ஒட்டா

ற்றம் கடவாேதார், நட்ேடாாின்ைம ம் ேகளிர்

ைற நர் ெப க்க ம் கா

உள்ளம் ெபாத்திய உரஞ்சு

உ, ஒ பதி வாழ்தல் ஆற் ப; என

கூர்எாி, ஆள்விைன மாாியின் அவியா, நா

ம்

கட ழந்திவணமாக, ைம ஈர் ஓதி மாேயாள் யாங்காகுவள் ெகால்?
(வி - ைர.) ஒட்டா உைற நர் - ஒட்டார், பைகவர். ெமன் ைல ற்றம்
கடவாேதார் என்ற - ேபாகம் ேவண் ஆள்விைனயாற் ெபா ள் ஈட்டாதவர் என
அதன் காாியத்ைத உணர்த்திற் . ெபா ள் ஈட்டாதவர் நட்டார

வ ைமைய ம்,
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சுற்றத்தார
ன்பத்ைத ம் பைகவர மிகுதிைய ம் கைளதல் ஆற்றார் என்க.
நட்ேடா ம் ேகளி ம் ன்ப
தைல ம் பைகவர் ெப மிதத்ேதா வாழ்தைல ம்
கண் ைவத் அவர்க டன் ஒ பதியில் வாழ்தல் என்ப மான ைடயார்க்குப்
ெபா த்தற்காியதாக ம், ெமன் ைல
ெபா ப்பெரன அவர
வாட்ட

ற்றங் கடவாேதார் அதைன ம்

இகழ்ச்சி ேதான்றக் கூறியப . 1'ெச ேவார் ெசம்மல்

ம் ேசர்ந்ேதார்க், கு மிடத்

ய்க்கு

தவி யாண்ைம ம், இல்

ந்

தைமேவார்க் கில்ெலன ெறண்ணி’ என்ப ம், அச் ெசய் ளின் உைர ம் ஈண்
அறியற்பாலன. ெபாத்திய - ஈண்
ண்ட என்றப . அவியா உழந் என இைய ம்.
யாழ் குயில் என்பன ஆகுெபயர். சீறியாழ் யிெல ப் ம் என்ற , யிெலைடநிைல
பா தைலக் குறிப்பித்தவா . னல் ெதளி காைல இளேவனிற் காலம். காைல ம்:
உம்ைம, சிறப் ம்ைம. நம் ைட ம ைகயள் ஆகி ெமன்ெமல இய க் ைகய
ெநஞ்சினன் அைடத ம் மாேயாள் என்ற - நாம் பிாி ம் ன்ேப பிாிேவேமா என் ம்
அச்சத்தால் ைகயற்ற ெநஞ்சுடன் நம்ைம அகலா அ கும் இயல் ைடயவள்
என்றப பிாியாஆங்ேக அங்ஙனம் வ ந் பவள் நாம் பிாிந்தி க்கும் இக்காலத்ேத
ஊ னாெரல்லாம் கூ தற்குாிய இவ்விளேவனில் யாங்காகுவேளா என் தைலவன்
தன் ெநஞ்சிற்குச் ெசால் வ ந்தினாெனன்க.
---- ---- ----1. அகம் - 231
---- ---- - - ----280. ெநய்தல்
[தைலமகைளக் கண் ற் நீங்குந் தைலமகன் தன்ெனஞ்சிற்குச் ெசால் ய .
அல்லகுறிப்பட் ப் ேபாகாநின்றவன் ெசால் ய மாம்.]
ெபான்னடர்ந் தன்ன ஒள்ளிணர்ச் ெச ந்திப்
பன்மலர் ேவய்ந்த நலம்ெப ேகாைதயள்
திணிமணல் அைடகைர அலவன் ஆட்
அைசயினள் இ ந்த ஆய்ெதா க் கு மகள்
நலஞ்சால் வி ப்ெபா ள் கலம்நிைற ெகா ப்பி

ம்

5

ெபறல ங் குைரயள் 1ஆயின் அறந்ெதாிந்
நா ைற ேதஎம் ம உப்ெபயர்ந் தவெனா
இ நீர்ச் ேசர்ப்பின் 2உப் டன் உழந் ம்
ெப நீர்க் குட்டம் ைணெயா
க்கும்
ப த்தனம் பணிந்தனம் 3அ த்தனம் இ ப்பில்
த குவன் ெகால்ேலா தாேன விாிதிைரக்
கண்திரள் த்தங் ெகாண் ஞாங்கர்த்
ேதன்இமிர் அகன்கைரப் பகுக்குங்
கானலம் ெப ந் ைறப் 4பரதவன் நமக்ேக.

10
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---- ---- - அம்

வனார்.

---- ---- ---(பாடம்) 1. ஆயினந்தில்.

2. உப் ட

ம்.

3. ம த்தனம் வி ம்பில்.

4. பரதவன் மகேள.

---- ---- ---- - (ெசா - ள்.) 1 - 6. (ெநஞ்ேச!) ெபான் அடர்ந்தன்ன - ெபாற்

க்கள் ெந ங்கி

யி ந்தாற்ேபான்ற, ஒள் இணர் ெச ந்தி பல் மலர் ேவய்ந்த - ஒளிெபா ந்திய
ெகாத் க்கைள ைடய ெச ந்தியின் பல

க்கைளச் சூ ய, நலம் ெப

ேகாைதயள் -

அழகு ெபா ந்திய கூந்தைல ைடயளாகி, திணி மணல் அைடகைர - ெசறிந்த
மணைல ைடய கடற்கைரயில், அலவன் ஆட்

- ெஞண் ைன ஓட்

அைசயினள் இ ந்த - இைளப்பாறி யி ந்த, ஆய்ெதா
ெதா யிைன அணிந்த தைலவி, நலம் சால் வி
நன்ைம மிக்க சிறந்த ெபா

விைளயா ,

கு மகள் - ஆய்ந்த

ெபா ள் கலம் நிைற ெகா ப்பி

ம் அணிகல ம் நிைறயக் ெகா ப்பி

ம் -

ம், ெபறல் அ ங்

குைரயள் ஆயின் - ெப தற்கு அாியள் ஆனால்;
11 - 14. விாி திைர கண் திரள்
வ விைன ைடய

த்தம் ெகாண்

- விாிந்த கட ல் திரண்ட

த் க்கைளக்ெகாண் , ேதன் இமிர் அகன்கைர ஞாங்கர் பகுக்கும்

- வண் கள் ஒ க்கும் அகன்ற கைரயிடத்ேத அைவகைளப் பகுத் க்ெகாள்
கானல் அம் ெப ந் ைற பரதவன் - ேசாைலயிைன ைடய அழகிய ெபாிய

ம்,

ைறயிைன ைடய ெநய்தற் றைலவனாகிய அவள் தந்ைத நமக்கு - ,
6 - 11. நாம் உைற ேதஎம் ம உ ெபயர்ந்

- நாம் தங்கும் இந் நாட் ல்

பயின்றி த்த ன் நீங்கி, அவெனா - அவ டன் கூ , இ நீர் ேசர்ப்பின் உப்
உடன் உழந் ம் - ெபாிய கடற்கைரயிைன ய த்த உப் ச்ெச வில்
உப் ப்ெபாதி டன் திாிந்

வ ந்தி ம், ெப

நீர்

குட்டம் ைணெயா
க்கும் - ெபாிய கட ன் ஆழத்தில் ைணயின்கட் ெசன் ம்,
ப த்தனம் பணிந்தனம் அ த்தனம் இ ப்பின் - அவன் வயமாகி ம் பணிந் ம்
சார்ந் ம் இ ப்பின், அறம் ெதாிந்

- அறமா தைல உணர்ந் , த குவன் ெகால் -

அவைளத் த வாேனா;
(

) ெநஞ்ேச! வி ப்ெபா ள் கலம் நிைற ெகா ப்பி

ஆயின், நாம் ெபயர்ந்

அவெனா

உடன் உழந் ம்,

ம் ெபறல ங் குைரயள்

ைணெயா

க்கும்
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ப த்தனம் பணிந்தனம் அ த்தனம் இ ப்பில், பரதவன் அறந்ெதாிந்

நமக்கு

(அவைளத்) த குவன் ெகால்ேலா?
(வி - ைர.) ெபான் அடர்ந்தன்ன - ெபான் தகடாயினாற்ேபான்ற (ெச ந்திமலர்)
என் ைரத்த மாம். கடற்கைரயிடங்களில் உள்ள சி ெஞண் கள் மக்கைளக்
காண் ழி விைரந் ஓ அைளயிற் குதல் சிறந்தெதா காட்சியாக இ க்குமாக ன்,
சி வர் சி மியர் அவற்ைற அங்கும் இங்கும் அைலத் விைளயா தல் இற்ைறக்கும்
கண்கூ . வி ப் ெபா ள் - ெபான். கலம் - அணிகலம். நிைற - நிைறய. ம
தல் பயின்

வதிதல். ஒப் டன் உ

1'இ ங்கழிச் ெச வின் உழாஅ
என்

கூறியி த்த ன், ஈண்

ம் என்

பாடங் காணப்ப

ம், இவ்வாசிாியேர,

ெசய்த, ெவண்கல் உப்பின் ெகாள்ைள சாற்றி’
உ

ம் என்ற பாடம் ெபா ந்தாைம

ணர்க.

உப் டன் உழத்தலாவ உப் விற் த் திாிந் வ ந் தல். ப த்தல் - அகப்ப த்தல்;
அவன் வயம் ஆக்குதல். அ த்தல் - சார்ந்தி த்தல். த குவன் ெகால்ேலா
என்றைமயால், த வனாயின் அவ்வா ெசய் ம் அவைளப் ெபறக்கடேவம் என்
தைலமகன் ெநஞ்சிற்குக் கூறினான் என்க. நச்சினார்க்கினியர் இச் ெசய் ைளத்
தைலவன் ெபா ள்வயிற்பிாியக் க தியதாகக் ெகாண் உைரப்பர்.
(ேம - ள்.) 2'ெவளிப்பைட தாேன’ என்
இத

ஞ் சூத்திரத் , இச் ெசய் ைளக் காட் ,

ள் ெபா ள் ெகா த்தாற் ெபறல் அாியளாயின், தன்ைன வழிபட்டால் தந்ைத

த வேனா? அ

நமக்கு அாிதாக ன், இன்

ம் ெபா ள் நாம் மிகத் ேத வந்

வைர ம் எனப் ெபா ள் வயிற் பிாியக் க தியவா

காண்க என்பர், நச்.

---- ---- ----1. அகம். 140.

2. ெதால். கள. 50.

---- ---- ----281. பாைல
[தைலமகன் பிாிவின்கண் ேவ பட்ட தைலமகள
ேதாழிக்குத் தைலமகள் ெசால் ய .]
ெசய்வ

ெதாிந்திசின் ேதாழி அல்க

ேவ பா

ம்

3அக ள் ஆங்கண் அச்சறக் கூறிய
ெசாற்ப தாகும் என் ம் அஞ்சா
ஒல்கியல் மடமயில் ஒழித்த பீ
வான்ேபாழ் வல்வில் சுற்றி ேநான்சிைல
அவ்வார் விளிம்பிற்கு அைமந்த ெநாவ்வியல்
கைனகுர ைசக்கும் விைரெசலற் க ங்கைண

5

கண்

ஆற்றாளாகிய
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ரண்மிகு வ கர் ன் ற ேமாாியர்
ெதன்றிைச மாதிரம் ன்னிய வரவிற்கு
விண் ற ேவாங்கிய பனியி ங் குன்றத்
ஒண்கதிர்த் திகிாி
ளிய குைறத்த
அைறயிறந் தவேரா ெசன்றனர்
பைறயைறந் தன்ன அலர்நமக் ெகாழித்ேத
---- ---- மா

10

லனார்.

---- ---- - (பாடம்) 3. அக

ள் ஆண்ைம.

---- ---(ெசா - ள்.) 1 - 3. ேதாழி - , அல்க

ம் அக

ள் ஆங்கண் - நாேடா ம்

ஊாின்கண்ேண யி ந் , அச்சு அறக் கூறிய ெசால் - நமக்கு அச்சம் இன்றாகக் கூறிய
ெசால், ப

ஆகும் என் ம் அஞ்சா

-ப

4 - 12. ஒல்கு இயல் மட மயில் ஒழித்த பீ

ப ம் என ம் அஞ்சாமல்;
-

டங்கும் தன்ைம வாய்ந்த இளைம

ெபா ந்திய மயில் கழித்த ேதாைகைய, வான் ேபாழ் வல்வில் சுற்றி - நீண்ட வாாினால்
வ ய வில்

ல் ைவத் க் கட் , ேநான் சிைல - அந்த வ ய வில் ன், அவ் வார்

விளிம்பிற்கு அைமந்த - அழகிய ெந ய நாணின் விளிம்பிற்குப், ெபா ந்திய, ெநாவ்
இயல் கைன குரல் இைசக்கும் விைர ெசலல் க கைண - விைர த்தன்ைம ைடய
மிக்க ஒ

ஒ க்கும் விைரந்தெசல

ெபா ந்திய க ய அம் கைள ைடய,

ரண் மிகு

வ கர் ன் உற - மா பா மிக்க வ கர் தமக்கு ன்ேன ைணயாகி வர, ேமாாியர்
ெதன் திைச மாதிரம் ன்னிய வரவிற்கு - ேமாாியர் என்பார் ெதன்றிைச நா கைளப்
பற்ற எண்ணிப் ேபாந்த வ ைகக்கு, விண் உற ஓங்கிய பனி இ

குன்றத்

- வான்

அளாவ உயர்ந்த பனி ைடய ெபாிய மைலயிைன, ஒண் கதிர் திகிாி உ ளிய - தம
ஒள்ளிய கதிர்கைள ைடய ஆழி தைடயின்றிச் ெசல்ல, குைறத்த - ேபாழ்ந்
வழியாக்கிய, அைற இறந்

- பாைறகைளக் கடந்

12 - 13. பைற அைறந்தன்ன அலர் நமக்கு ஒழித்

;
- பைற அைறந்தாெலாத்த

அலாிைன நம்பால் வி த் , அவேரா ெசன்றனர் - நம் தைலவர் ேபாய்விட்டார்;
(

) ேதாழி, அச்சறக் கூறியெசாற் ப தாகுெமன் ம் அஞ்சா , அவர்

அைறயிறந்

அலர் நமக்கு ஒழித் ச் ெசன்றனர்; ெசய்வ

ெதாிந்திசின்.

---- - - ----1. ெசய்வ

ெதாிந்திசின் - நாம் இனிச் ெசயற்பாலதைன ஆராய்ந்

காண்பாயாக.
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- - ----(வி - ைர.) அக

ள் - அகன்ற இடத்ைத ைடய ஊர்; 1'அக

ளாங்கண் அறி நர்

வினா ம்’ என் ழி நச்சினார்க்கினியர் உைரத்தைம காண்க. அச்சம் - அச்சு எனக்
குைறந் நின்ற . கூறிய ெசால்லாவ - நின்னிற் பிாிேயன் என் பலகா ம்
ெத ட் ய ெசால். அஞ்சா ெசன்றனர் என் இைய ம், ெநாவ் இயல் கைன குரல்
- கைண விைரந் ெசல் தலால் எ ம் ஓைச. பைற அைறந்தன்ன அலர் பைறயைறந்தாற் ேபால யாண் ம் பரந் ெவளிப்ப ம் அலர். அலர் நமக்கு ஒழித்
என்ற , அலராகிய

ன்பம் ஒன்ைறேய நமக்கு உாியதாக்கிச் ெசன்றனர் என்றப .

---- ---- ---282. குறிஞ்சி
[இர க்குறிக்கண் தைலமகன் சிைறப் றமாகத் ேதாழி தைலமகட்குச்
ெசால் வாளாய்ச் ெசால் ய . தைலமகன் பிாிவின்கண் ேதாழிக்குத் தைலமகள்
ெசால் ய மாம்.]
ெப மைலச் சிலம்பின் ேவட்டம் ேபாகிய
ெசறிமைட யம்பின் வல்விற் கானவன்
ெபா
ெதாைல யாைன ெவண்ேகா ெகாண்
நீர்திகழ் சிலம்பின் நன்ெபான் அகழ்ேவான்
கண்ெபா
இைமக்குஞ் திண்மணி 2கிளர்ப்ப
ைவந் தி வான்ம ப் ெபா ய உக்க
ெதண்ணீர் ஆ க க்கும் த்தெமா

5

ேவ தார ம் 3ஒ ங்குடன்ெகாண்
சாந்தம் ெபாைறமர மாக நைறநார்
ேவங்ைகக் கண்ணியன் இழித நாடற்கு
இன்தீம்பலவின் ஏர்ெக ெசல்வத்
எந்ைத ம் எதிர்ந்தனன் ெகாைடேய அலர்வாய்
அம்பல் ஊ ம் அவெனா ெமாழி ஞ்
சாயிைறத் திரண்ட ேதாள்பா ராட்

10

யா மவேன ெயன் ம் யா ம்
வல்ேல வ க வைரந்த நாெளன
நல் ைற ெமல்விரல் கூப்பி

15

இல்

ைற 4கட ட்கு ஓக்கு ம் ப ேய.
---- - - - ெதால் கபிலர்.

---- ---- ----(பாடம்) 1. குறிஞ்சி.

2. கிளர.
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3. ஒ ங்குடன் சாற்றிச். 4. கட ட் காக்கு ம்.
---- ---- ---(ெசா - ள்.) 1 - 10. ேதாழி! ெப மைலச் சிலம்பின் ேவட்டம் ேபாகிய - ெபாிய
மைலயின் பக்கத்ேத ேவட்ைடக்குச் ெசன்ற, ெசறிமைட அம்பின் வல் வில் கானவன் ட் வாய் ெசறிந்த அம்பிைன ம் வ ய வில் ைன
ைடய ேவட் வன், ெபா
ெதாைல யாைன ெவண்ேகா ெகாண் - தன் டன் ேபார் ெசய் பட்ட யாைனயின்
ெவள்ளிய ெகாம்பிைனக்ெகாண் , நீர் திகழ் சிலம்பின் - நீர் விளங்கும் மைலயில், நன்
ெபான் அகழ்ேவான் - சிறந்த ெபான்ைன அகழ்ந் எ ப்ேபான், கண் ெபா
இைமக்கும் திண் மணி கிளர்ப்ப - கண்ணிைனப் ெபா
விளங்குகின்ற திண்ணிய
மணிகள் ெபான்

டன் மீப்ேபாந்

விளங்க அவற்ைற, ைவ

தி வால் ம ப் ஒ ய

உக்க - கூாிய ைனைய ைடய ெவள்ளிய யாைனக் ெகாம் ஒ தலால் உதிர்ந்த,
ெதள் நீர் ஆ க க்கும் த்தெமா - ெதளிந்த நீர்ைமைய ைடய ஆலங்கட் ைய
ெயாக்கும்

த் க்க

டன் கூட் ,

ேவ

தார ம் - ெவவ்ேவறாகிய அம்

பண்டங்கைள ம், சாந்தம் ெபாைற மரம் ஆக ஒ க்கு உடன் ெகாண்
கா

மரமாக அவற்ைற ஒ

ன்

- சந்தன மரம்

ேசரக் காவிக்ெகாண் , நைற நார் ேவங்ைகக்கண்ணியன்

- நைறக் ெகா யாய நாாினால் ேவங்ைகமலைரத் ெதா த்த கண்ணிைய ைடயனாய்,
இழித ம் நாடற்கு - அம் மைலயினின் ம் இறங்கிவ ம் நாட்ைட ைடய நம்
தைலவ

க்கு;

11 - 18. இன் தீம் பலவின் ஏர் ெக

ெசல்வத்

பலாமரங்கைள ைடய அழகு மிக்க ெசல்வத்ைத

எந்ைத ம் - மிக்க இனிைம ைடய
ைடய நம் தந்ைத ம், ெகாைட

எதிர்ந்தனன் - நின்ைனக் ெகா த்தைல ஏற் க் ெகாண்டான், அலர்வாய் அம்பல்
ஊ ம் - பழிெமாழியிைனச் சில ம் பல ம் அறியக் கூ ம் வாயிைன ைடய
ஊாி

ள்ளா ம், அவெனா

ெமாழி ம் - அவெனா

நின்ைனச் ேசர்த்ேத கூ வர்,

யா ம் - நம் தா ம், சாய் இைற திரண்ட ேதாள் பாராட்
திரண்ட நின் ேதாள்கைளப் பாராட் , அவேன என்
என்

- வைளந்த சந்திைன ைடய

ம் - நினக்கு உாியன் அவேன

கூ வள், யா ம் - நா ம், வைரந்த நாள் வல்ேல வ க என - நம் மணத்திற்கு

வைரந்த நாள் விைரந்

வ வதாக என் , நல் இைற ெமல்விரல் கூப்பி - நல்ல

இைறயிைன ைடய ெமல் ய விரல்கைளக் குவித் , இல்
மைன ைற ெதய்வத்திற்கு, ப

ஓக்கு ம் - ப

ெச

த்

ைற கட ட்கு -

ேவாமாக.
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(

) கானவன் ெவண்ேகா

ஒ ங்குடன் ெகாண்

ெகாண்

ெபான் அகழ்ேவான்

ேவ

தார ம்

இழித ம் நாடற்கு எந்ைத ம் ெகாைட எதிர்ந்தனன்; அலர்வாய்

அம்ப
ம் அவெனா ெமாழி ம் யா ம் அவேன என்
வ க என இல் ைற கட ட்குப் ப ஓக்கு ம்.

ம் ; யா ம் நாள் வல்ேல

(வி - ைர.) நீர் திகழ் சிலம் - நீர் ெவளிப்பட் விளங்கும் மைல; மாாிக்கண் உண்ட
நீாிைனக் ேகாைடக்கண் உமி ம் மைலெயன்க. கண் ெபா
- கண்ெணாளி டன்
மா பட்

; கண் வ க்குற விளங்கும் என்றப . ெபான்

டன் மணி கிளர்ப்ப என்க.

ஆ - நீர்த்திரள் என் ம் ெபா ள ; ஆலம் - நீர். ெதண்ணீர் - ெதளிந்த நீர் என்ேற
ெகாண் ஆ ெபயர் மாத்திைரயாய் நின்ற என்ற மாம். அவற்ைற த்தெமா
கூட்

எனச் சில ெசால் வ வித் ைரக்க; ஒ ங்குடன் உைரக்க. சாற்றி என்

ம்

பாடத்திற்கு ஒ ங்ேக விைல கூறி எனப் ெபா ள் ேவட்டம் ேபாகிய கானவன்,
யாைனக்ேகா ம் ெபான் ம் த் ம் சந்தன ம் ேவங்ைக மல ம் ெபற் வ வன்
என்ற , அம் மைலயின் சிறப் க்கூறியப . அத்தைகய நாட் ைன ைடயவன் நம்
தைலவன் என்றைமயால், அவன் அ ம்ெபா ள் பலவற்ைற வைர ெபா ளாகக்
ெகாண் வந் ளான் என்றவாறாயிற் . எந்ைத நின்ைன அவ க்குக் ெகா த்தல்
ஒ தைல என்பாள் ‘எதிர்ந்தனன் ெகாைட’ ெயனத் ணி பற்றிக் கூறினாள்.
எதிர்ந்தனன் ெகாைட என்பதற்கு நின் ெபா ட் த் தைலவன் ெகாண் வந்த
ெபா ட்ெகாைடைய ஏற் க் ெகாண்டனன் என்ற மாம். எந்ைத ெகாைட
எதிர்ந்தைமயா ம் ெமாழிதலா ம் நீ தைலவ க்ேக உாிையயாதல் ஒ தைல;
எனி ம் மண நாள் விைரந் வ க என் கட ட்குப் ப ஓக்கு ம் எனத் ேதாழி
தைலவிக்கக் கூறினாள் என்க. தைலவன் ேகட் விைரந் வைரய வ வானாதல்
இதன் பயன். ‘யா ம் அவேன’ என்ப தாய் ெதய்வத்ைதப் பரா ங் குறிப்பினெதன்ப
நச்சினார்க்கினியர் க த் . இச்ெசய் ள் தைலமகள் ேதாழிக்குச் ெசால் யெதனக்
ெகாள்ளின், நின் என்
என்ப

பாடமாயின் ப

ம் இடங்களில் நம் என உைரத் க் ெகாள்க. ஆக்கு ம் ப
அைமப்ேபாம் என்

உைரக்க. 1'ேசர்ப்பைன, யா

காதெலன் யா நனி ெவய்யள் எந்ைத ங் ெகாடீஇயர்ேவண் , அம்ப
அவெனா ெமாழிேம’ என்ப
இன் றற்பால .
(ேம - ள்.) 2'களவலராயி

இச்ெசய் ட் க த்ெதா

ம்’ என்

ெயன்

ம்’ என்

யாய் ெதய்வம் பராயி

அத்ெதய்வத்திற்குப் ப
---- ---- - - -----

ம்

ெபாி ம் ஒத்தி த்தல் அறிந்

ம் சூத்திரத் , ெதய்வம் வாழ்த்த

பகுதிக்கண் இச்ெசய் ைளக் காட் , இத

ங்

ம் என்னம்

ள் ‘ேதாள் பாராட் , யா ம் அவேன
ள் என்ப படக் கூறி, யாம்

ெகா த் ம் என்றவா

காண்க என்றனர், நச்.
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1. கு ந். 51. 2. ெதால். கள.24.
---- ---- ---- - 283. பாைல
[உடன்ேபாக்கு வ த்த ேதாழி தைலமகற்குச் ெசால் ய .]
நன்ென ங் க ப்ெபா ெப ந்ேதாள் 1நீவிய
நின்இவண் ஒழிதல் அஞ்சிய என்னி ஞ்
ெசல தைலக் ெகாண்ட ெப வி ப்
வி
பல்கவர் ம ப்பின்
மான் ேபாக்கிச்
சில் ணாத் தந்த சீ ர்ப் ெபண் ர்
திாிவயின் ெதவிட் ஞ் ேசட் லக் கு ைஞப்
ைபதல் ெமன்குரல் ஐ வந் திைசத்ெதா ம்

5

ேபாகுநர் லம் மாேற 2ஏகுதற்கு
அாிய ஆகுெமன் னாைமக் காிமரங்
கண்ணைக இளங்குைழ கால் தல் கவினில்
விசும் டன் இ ண் ெவம்ைம நீங்கப்
பசுங்கண் வானம் பாய்தளி ெபாழிந்ெதனப்
ன் கும் ெப த்த நன்ென ங் கானத்
ஊட் பஞ்சிப் பிசிர்பரந் தன்ன

10

வண்ணம் தாய் தண்ணிலம் 3வாிப்ப
இனிய ஆகுக தணிந்ேத
இன்னா நீப்பின் நின்ெனா ெசலற்ேக.

15

---- - - - ம ைர ம தனிள நாகனார்.
---- ---- ---- - (பாடம்) 1. நீவி.

2. ஏகுநர்க்கு.

3. பாிப்ப.

---- ---- ----(ெசா - ள்.) 1 - 3. தைலவ! நல் ெந ங் க ப்ெபா

ெப ந் ேதாள் நீவிய -

தைலவியின் நல்லநீண்ட கூந்தெலா ெபாிய ேதாளிைனத் தடவிய, நின் இவண்
ஒழிதல் அஞ்சிய என்னி ம் - நின்ைன ஒழிந் இங்குத் தங்கியி த்தைல அஞ்சி ள
என்ைனக்காட்
ெப

ம், ெசல

தைலக்ெகாண்ட - உடன்ேபாக்கிைன ேமற்ெகாண்ட,

வி ப் உ வி - ெபாிய விைரவிைன

17. இன்னா நீப்பின் நின்ெனா
நின்

டன் ேபாதற்கு;

ெசலற்கு -

ற்றி க்கும் தைலவி;
ன்பத்ைதத் த ம் பிாிவின் கண்
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4 - 9. பல் கவர் ம ப்பின்
ெகாம்பிைன ைடய

மான் ேபாக்கி - பல கிைளகள் ெபா ந்திய

திய மான்கைளத்

ெபா ைளக் ெகாண் வந்த, சீ

ரந் , சில் உணா தந்த - சிறிய உண ப்

ர் ெபண் ர் திாிவயின் - சிறிய ஊர்களி

ள்ள

ெபண்கள் திாி மிடத்ேத, ெதவிட் ம் ேசட் லக் கு ைஞ - ேசய்ைமயிடத்ேத இ ந்
ஒ க்கும் ேபராந்ைத யின், ைபதல் ெமன் குரல் ஐ
த ம் ெமல் ய குரல் ெமன்ைமயாக வந்
- வழிப் ேபாவார் ேகட்

வந்

இைசத்ெதா ம் - வ த்தம்

ஒ க்குந்ேதா ம், ேபாகுநார் லம் ம் ஆ

வ ந் ம் சுர ெநறிகள், ஏகுதற்கு அாிய ஆகும் என்னாைம -

ெசல்லற்கு அாியன ஆகும் என்னாதப ;
11 - 16. காி மரம் கண் அைக இளம் குைழ கால்
தம்மிடத்ேத கிைளக்கப்ெப ம் இைளய தளிர்கள் அ

தல் கவினி - காிந்த மரங்கள்
தற் கிைளத்

அழகு ெபற ம்,

ெவம்ைம நீங்க - ெவப்பம் ஒழிய ம், விசும் உடன் இ ண் - வானில் ஒ ங்ேக
இ ட்சி ற் . பசுங் கண் வானம் பாய் தளி ெபாழிந்ெதன - பசுைமையத் தன்பாற்
ெகாண்ட ேமகம் பரந்த ளியிைனச் ெசாாிந்ததாக, ல் கும் எ த்த நல் ெந ங்
கானத் - ற்கள் கு த்திைன விட்ட நல்ல நீண்ட காட் ல் ஊட் பஞ்சிப் பிசிர்
பரந்தன்ன - ெசந்நிறம் ஊட் ய பஞ்சின் பிதிர் பரவிய ேபான்ற, வண்ணம்

தாய்

தண் நிலம் வாிப்ப - ெசந்நிற ைடய தம்பலப் ச்சிகள் குளிர்ந்த நிலத்ேத அழகு த்த ;
தணிந் இனிய ஆகுக - ெவப்பம் தணிந் இனிைம டன் ஆகுக.
(

) தைலவ! ெப வி ப்

வி நின்ெனா

ெசலற்கு, ஆ கள் ஏகுதற்கு அாிய

ஆகும் என்னாைம, வானம் தளி ெபாழிந்ெதன, நன்ென ங் கானத்
தணிந் இனிய ஆகுக!

தாய் வாிப்ப,

(வி - ைர.) அஞ்சிய - அஞ்சி உடன்ேபாக்கு வ த்த என்றப , க ப் ம் ேதா ம்
நீவித் தைலயளி ெசய்த ேபரன் ைடய நின்ைனப் பிாிந் தைலவி ஆற்றியி த்தல்
அாிெதன அஞ்சி யான் உடன்ேபாக்கு வ த்ேதனாக. தைலவி என்னி ம் ந் ற
உடன்ேபாக்கிற்கு விைரகின்றாள் என்பாள், ‘அஞ்சிய என்னி
ெசல தைலக்ெகாண்டெப வி ப்

வி’ என்றாள். வி ப்

ம்
தல் - ஆர்வ டன்

விைரதல். சில் உணா - மான் உண் எஞ்சிய சிறிய உண ; திைன த யன.
ேசட் லத் தினின் ஒ த்தலால் கு ைஞயின் குரல் ெமன்குரல் எனப்பட்ட . கவினி கவின எனத் திாிக்க. ல் - றக்காழனவாகிய பைன த யன மாம். மைழ ெபய்த
பின்ைற நிலத்திேல பரந் கிடக்கும் தம்பலப் ச்சிகள் நிலத்திைனக் ேகாலம்
ெசய்தாற்ேபால இனிய காட்சிையப் பயக்குமாக ன், ‘வண்ணம்
வாிப்ப இனியவாகுக’ என்றாள். உடன்ேபாக்கில் தைலவி தைலவ

தாய் தண்ணிலம்
டன் ெசல்

ம்
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ேதாழி ஆயத்தார் உள்ளிட்டாைர ம் பயின்ற இடத்ைத ம் வி த் ச் ேசற ன்
அதைன ம் பாைலயாகேவ ெகாண்
லெனறி வழக்கம் ெசய்தனர் சான்ேறார்.
உடன்ேபாக்கான தனக்கும் தாய் தலாயினார்க்கும் இன்னாைம விைளத்த ன்
அதைன இன்னா நீப் என் ேதாழி கூறினாள் என்க.
---- ---- ----284.

ல்ைல

[விைன ற்றிய தைலமகன் ேதர்ப்பாகற்குச் ெசால் ய . தன் ெநஞ்சிற்குச்
ெசால் ய மாம்.]
சிறியிைல ெநல் க் காய்கண் டன்ன
கு விழிக் கண்ண கூரலங் கு
யல்
டந்ைத வரகின் ங்குபீள் அ ந்
குடந்ைதயஞ் ெசவிய ேகாட்பவர் ஒ ங்கி
இன் யி ெல ந்
ைணெயா ேபாகி
ன்றில் சி நிைற நீர்கண் ண் ம்
ன் லந் தழீஇய ெபாைற தற் சி கு த்
திைனக்கள் ண்ட ெதறிேகால் மறவர்
விைசத்த வில்லர் ேவட்டம் ேபாகி

5

ல்ைலப் படப்ைபப் ல்வாய் ெகண் ங்
காமர் றவி ன ேவ காமம்
நம்மி ந் தான்றைல மயங்கிய
அம்மா அாிைவ உைறவின் ஊேர.

10

---- ---- ---- இைடக்காடனார்.
(ெசா - ள்.) 11 - 13. காமம் நம்மி

ம் தைலமயங்கிய - காமத்தால் நம்ைமக்காட்

மிக்க மயக்க ற்ற, அம் மா அாிைவ - அழகிய மாைம நிற ைடய நம் தைலவி,
உைற

இன் ஊர் - உைறத

ம் இனிய ஊரான ;

1 - 11. சிறி இைல ெநல் க்காய் கண்டன்ன - சிறிய இைலகைள

ைடய

ெநல் யின் காையக் கண்டாெலாத்த, கு விழிக் கண்ண - குறிய விழிெபா ந்திய
கண்கைள ம், கூரல் கு
யல் - கூாிய மயிாிைன
ைடய குறிய
டந்ைத வரகின் ங்கு பீள் அ ந்
- வைளந் கிடக்கும் வரகின

யல்கள்,
ப த்த

கு த்திைனத் தின் , குடந்ைத அம் ெசவிய - வைளந்த அழகிய ெசவியினவாகி,
ேகாள் பவர் ஒ ங்கி - காய்கைளக் ெகாண்ட ெகா க
இன்

யில் எ ந்

ைணெயா

- இனிய

ேபாகி,

யி னின் ம் எ ந் ,

ன்றில் சி

நிைற நீர் கண்

ட் குந்

கிடந்

ைணெயா
உண்

ம் -

உறங்கி,

ேபாகி - தம்
ட்

ம்
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ற்றத்ேத ள்ள சிறிய சால்களி
ல்ைல நிலத்

ள்ள நீைரக் கண்

ஊர்கள் சூழ்ந்த, ெபாைற

ப கும்,

தல் சி கு

ன் லம் தழீஇய

- குன்றின் அ களி

ள்ள

சிறிய ஊர்களிடத்ேத, திைனக் கள் உண்ட ெதறி ேகால் மறவர் - திைனயினாலாக்கிய
கள்ளிைன ண்ட நாணிைனத் ெதறித்
விைசத்த வில்லர் - ேவகமாக இ த்
ேவட்ைடயா ,
மாைன அ த்
(

வி க்கும் அம்பிைன ைடய மறவர்கள்,
நாண்

ட் ய வில் னராய், ேவட்டம் ேபாகி -

ல்ைலப் படப்ைப ல்வாய் ெகண் ம் உண்

) காமம் நம்மி

வரகின் பீள் அ ந்

ம், காமர் றவின

ல்ைலநிலத் ேதாட்டத்ேத

- அழகிய காட் ன் கண்ண .

ம் தைலமயங்கிய அாிைவ ஊர் காமர் றவின ; கு

, பவர் ஒ ங்கி,

யிெல ந் ,

நிைறயின் நீர் கண் உண் ம் ன் லம் என ம், சி
ல்வாய் ெகாண் ம் ற என ம் இைய ம்.

ைணெயா
கு

ேபாகி,

யல்
ன்றில்

மறவர் ேவட்டம் ேபாகிப்

(வி - ைர.) கண்ணவாகிய கு
யல், கூரைல ைடய கு
யல் என்க. கூரல் மயிர். நிைற - நீர்ச்சால். ன் லம் - ல்ைலநிலம். ன்றில் நிைறநீர் கண் உண்
ன் லம் என்றைமயால்,
ம த நிலத்

ல்ைல நிலத்

ஊர்கள் எனப் ெபா

ம்

ைரக்கப்பட்ட .

ெநல்லாற், கள் அைமத்தல் ேபாலக் குறிஞ்சி நிலத் த் திைனயால் கள்

அைமத் உண்பராக ன், திைனக்கள் உண்ட மறவர் என்றான். றவின ஆக ன்
நம் ேதாிைன ஆண் விைரந் ெச த் க எனத் தைலமகன் பாகற்குக் கூறினான்
என்க. ெநஞ்சிற்குக் கூறியதாயின், தைலவியி க்கும் ஊர் றவின , நாம் இன்
ஈண் ேளாம்! என்றான் என்க.
---- ----285. பாைல
[1உடன்ேபாக்குடன் ப வித்த ேதாழி, தைலமகட்குச் ெசால் ய .]
ஒழியச் ெசன்மார் ெசல்ப என் நாம்
அழிபடர் உழக்கும் அவல ெநஞ்சத்
எவ்வம் இகந் ேசண் அகல ைவெயயிற்
ஊனைசப் பிணவின் உ பசி கைளஇயர்
கா ேதர் மடப்பிைண யலறக் கைலயின்
ஓ குறங்கு அ த்த ெசந்நா ேயற்ைற
ெவயில் லந் திைளக்கும் ெவம்ைமய பயில்வாி
இ ம்
ேவங்ைகக் க ந்ேதால் அன்ன
கல்ெல த் ெதறிந்த பல்கிழி உ க்ைக

5

உல குைட வம்பலர் உயர்மரம் ஏறி

10

ம்
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ஏ ேவட் ெட ந்த இனந்தீர் எ ைவ
ஆ ெசவி ேநாக்கும் அத்தம் பைணத்ேதாள்
குவைள ண்கண் இவ ம் நம்ெமா
வ உம் என்றனெர காதலர்
வாராய் ேதாழி

யங்குகம் பலேவ.

15

---- - காவிாிப் ம் பட் னத் க் காாிக்கண்ணனார்.
---- ---- ---(பாடம்) 1. உடன்ேபாக்கு அைமத்த.
---- ---- ----(ெசா - ள்.) 15. ேதாழி - ,
14. காதலர் - நம் காதலர்;
1 - 3. ஒழியச் ெசன்மார் ெசல்ப என்
ெசல்

தற்குச் ெசல்வார் என் , நாம் அழிபடர் உழக்கும் - நாம் மிக்க

எப்ெபா
இகந்

- நாம் பிாிந்தி க்கப் ெபா ளீட்டச்

ம் வ ந் ம், அவலம் ெநஞ்சத்
ேசண் அகல -

ன்பத்தால்

- ஆற்றாைம ைடய மனத்தின், எவ்வம்

ன்பம் நீங்கிச் ேசய்ைமக்கண் ஒழி மா ;

3 - 14. ைவ எயிற் ஊண் நைசப்பிணவின் உ பசி கைளஇயர் - கூாிய
பல்விைன ைடய ஊைன வி ம் ம் ெபண்நாயின் மிக்க பசியிைனப் ேபாக்குதற்கு,
கா ேதர் மடப் பிைண அலற - தன் கைலயிைனக் காட் ல் ேத ம் இைளய
ெபண்மான் கதற, கைலயின் ஓ

குறங்கு அ த்த ெசந்நாய் ஏற்ைற - ஆண்மானின்

ஓ த் தப்பற்குாிய ெதாைடயிைனச் சிைதத்த ெசந்நாயின் ஆண், ெவயில் லந்
இைளக்கும் - ெவய்யிைல ெவ த்
யன ம், பயில் வாி இ ம்
ேவங்ைகப்

ெம

ம், ெவம்ைமய - ெவப்பம் ெபா ந்தி

ேவங்ைக - வாிகள் ெபா ந்திய ெபாிய

யின், க ந் ேதால் அன்ன - விளங்கும் ேதா ைனப் ேபான்ற, கல்

எ த் எறிந்த - ஆறைலப்ேபார் கல்ைல எ த் எறித ன், பல் கிழி உ க்ைக உல
குைட வம்பலர் - பல கிழி கைளக் ெகாண்ட உைடயிைன ம் உலறிய
குைடயிைன

ைடய தியராய வழிச்ெசல்வார், உயர் மரம் ஏறி - உயர்ந்த மரத்தில்

ஏறி, ஏ ேவட்

எ ந்த - உணைவ எற் தைல வி ம்பி எ ந்த, இனம் தீர் எ ைவ -

இனத்திற் பிாிந்

வந்த ப ந் , ஆ

ெசவி ேநாக்கும் அத்தம் - வானில் அைச ம்

ெசவ்விைய ேநாக்கியி ப்பன ம் ஆகிய காட்
ேதாளிைன ம், குவைள உண்கண் இவ

ெநறிகளில், பைணத்ேதாள் - ெப த்த

ம் - குவைளமலைரப் ேபான்ற ைம ண்ட
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கண்கைள
என்

ைடய இவ

வ உம் என்றனர் - நம் டன் வாராநிற்பள்

கூறினர்;

15. வாராய்
வ வாயாக.
(

ம் - நம்ெமா

யங்குகம் பலேவ - ஆைகயால் நாம் பன் ைற

) ேதாழி! காதலர் நாம் அழிபடர் உழக்கும் ெநஞ்சத்

அகல, அத்தம் இவ
வாராய்.

ம் நம்ெமா

யங்குதற்கு நீ

எவ்வம் இகந்

வ உம் என்றனர்; ஆைகயால்

ேசண்

யங்குகம் பல;

(வி - ைர.) அகல என் ம் எச்சம் என்றனர் என்பதன் தனிைல ெகாண்
ம்.
கா ேதர் பிைண - காட் ேல ஆண்மான் இ க்குமிடத்ைத ஆராய்ந் திாி ம் பிைண.
ஓ குறங்கு - ஓ தற்கு ஏ வாகிய குறங்கு. ெசந்நாய் ஏற்ைற ெவயில் லந்
இைளக்கும் ெவம்ைமய என்ற , காட் ன் ெவம்ைம மிகுதி கூறியப , ெவம்ைமய
அத்தம் என ம், வம்பலர் மரம் ஏறி எ ைவ ஆ

ெசவி ேநாக்கும் அத்தம் என ம்

இைய ம், ஏ - எறிதல்; 1'கூ கிர்ப் ப ந்தின் ஏ குறித் ெதாாீஇ’ என்றதனா ம்
இஃ இப் ெபா ட்டாதல் அறியப்ப ம். ெசவ்வி ெசவி என்றாய . உண குறித்
எ ந்த ப ந்

விசும் பிேல இயங்கும் திைசபற்றி, காட் ன் இயல் அறியப்ப -

மாக ன், வம்பலர் அதைன ேநாக்குவாராயினர் என்க.
---- ----286. ம தம்
[வைரந் ெதய் வெலன் நீங்குந் தைலமகன் தைலமகைள ஆற் வித் க்
ெகாண்
த்தல் ேவண் ெமன் ேதாழிையக் ைகப் பற்றிய . தன்ைனத் ெதாட் ச்
சூ
வானாகக் க தித் ேதாழி ெசால் ய .]
ெவள்ளி வி த்ெதா ெமன்க ப் லக்ைக
வள்ளி ண்ணிைட வயின்வயின் டங்க
மீன்சிைன யன்ன ெவண்மணற் குைவஇக்
காஞ்சி நீழல் தமர்வளம் பா
ஊர்க்கு மகளிர் கு வழி விறந்த
இறாஅல் அ ந்திய சி சிரல் ம தின்
தாழ்சிைன றங்குந் தண் ைற ஊர
விைழயா ள்ளம் விைழ ம் ஆயி ம்
என் ங், ேகட்டைவ ேதாட்

5

யாக மீட்டாங்கு

அற ம் ெபா
ம் வழாைம நா த்
தற்றக ைடைம ேநாக்கி மற்றதன்

10
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பின்னா கும்ேம ன்னிய
த்தல்
அைனய ெபாிேயா ெரா க்க மதனால்
அாிய ெபாிேயார்த் ெதாி ங் காைல
ம்ேமா ரன்ேனார் மாட் ம் இன்ன
ெபாய்ெயா மிைடந்தைவ ேதான்றின்
ெமய்யாண் ளேதாவிவ் லகத் தாேன.

15

---- - ஓரம்ேபாகியார்.
---- - றம் 34.
---- ---- ----(ெசா - ள்.) 1 - 7. ெவள்ளி வி

ெதா

- ெவள்ளியினாலாகிய சிறந்த

ெமல் க ப் உலக்ைக - ெமல் ய க ம்பாகிய உலக்ைகயால், வள்ளி

ைண ைடய,
ண் இைட -

ெகா ேபான்ற ண்ணிய இைட, வயின் வயின் டங்க - அங்கும் இங்கும் அைசய,
மீன் சிைன அன்ன ெவண் மணல் குைவஇ - மீனின் ட்ைட ேபான்ற ெவள்ளிய
மணைலக் குவித் , காஞ்சி நீழல் - காஞ்சி மரத்தின் நிழ
கு யினர் ெப ைமகைளப் பா , ஊர்க்கு

ல், தமர் வளம் பா

மகளிர் கு வழி - ஊாி

- தம்

ள்ள இைளய

ெபண்கள் குற் ங்கால், விறந்த இறாஅல் அ ந்திய சி சிரல் - ெசறிந்த இறால்
மீைனத் தின்ற சிறிய சிரற்பறைவ, ம தின் தாழ்சிைன உறங்கும் தண் ைற ஊர ம தமரத்தின் தாழ்ந்த கிைளயிற் ெசன்
யி ம் குளிர்ந்த ைறையைடய ஊரேன!
8 - 13. என் ம் விைழயா உள்ளம் விைழ ம் ஆயி
வி ம்பா உள்ளம் ஒேராவழி மயங்கி வி ம் மாயி
ேகட்ட ேகள்விகள் அங்குசமாக, மீட்

ன்னிய

ம், ேகட்டைவ ேதாட் யாக -

- உள்ள மாய யாைனைய மீட் , அற

ெபா
ம் வழாைம நா - இல்லற ம் ெபா
தக ைடைம ேநாக்கி மற் அதன்பின் - தன
பின்னேர,

ம் - அறனல்லவற்ைற என் ம்
ம்

ம் வ வாவைகைய ஆய்ந் , தன்
தகுதி ைடைமைய உணர்ந் அதன்

த்தல் ஆகும் - தான் க தியைத

த்தல் உளதாகும்,

ெபாிேயார் ஒ க்கம் - ெபாிேயார் ஒ க்கங்கள், அைனய - அத் தன்ைமயவாம்;
13 - 7. அதனால் - , அாிய ெபாிேயார்த் ெதாி ங்காைல - அாியன ெசய் ம்
ெபாிேயார் ெசயல்கைள ஆரா மிடத் ,
ெபாிேயாாிடத் ம், இன்ன ெபாய்ெயா
ெபாய்ெயா
ெமய் யாண்

ம் ஓரன்ேனார் மாட் ம் -

ம்ைம ெயாத்த

மிைடந்தைவ ேதான்றின் - இத்தைகயன

கூ ய கூற் க்கள் ேதான்றின், இவ் லகத்தான் - இவ் லகின்கண்,
உளேதா - ெமய் எங்கு உளதாகும்?
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(

) தண்

ைற ஊர! விைழயா

ள்ளம் விைழ ம் ஆயி

ம், மீட் , நா ,

ேநாக்கி, அதன் பின்னாகும் ன்னிய
த்தல்; ெபாிேயார் ஒ க்கம் அைனய;
அதனால் ெதாி ங்காைல ம்ேமாரன்ேனார் மாட் ம் ெபாய்ெயா மிைடந்தைவ
ேதான்றின் இவ் லகத்தான் ெமய் யாண் ளேதா?
(வி - ைர.) கு மகளிர் காஞ்சி நிழ

ல் ெவண்மணற் குைவஇ க ப் உலக்ைகயால்

இைட டங்கத் தமர் வளம்பா க் கு வழி என்க. தமர் என்ற , தம் திைன
தல்வர்கைள ம் அரசர் தலாயினாைர ம் குறிக்கும். க ப் லக்ைகயால் கு வர்
என்ற , ம தநிலத்தின் வளமிகுதி கூறியப
த்தம்,

1'தீங்க ம் நல்

லக்ைகயாகச் ெச

ங்காஞ்சி நீழல் அைவப்பார் கார்மகளிர், ஆழிக் ெகா த் திண்ேடர்ச்

ெசம்பியன் வம்பலர்தார்ப், பாழித்தடவைரத் ேதாட் பாடேல பாடல், பாைவமார்
ஆாிக்கும் பாடேல பாடல்’ என்

ம்

வள்ைளப் பாட் ஈண் அறிந் இன் றற்பால . அ ந்திய சி சிரல் என்றதனால்
வாரஅல் என் ம் பாடம் ெபா ந்தாைம அறிக. பாட் ைனக் ேகட் உறங்கும் என்க.
விைழயா உள்ளம் என்ற . இயல்பிேல நன்றல்லதைன வி ம்பாத உள்ளம் என
உள்ளத்தின் ய்ைம கூறியப . ேகட்டைவ ேதாட் யாக என்றைமயால்,
உள்ளமாகிய யாைனைய என்க. இஃ ஏகேதச உ வகம். உள்ளம் வி ம்பிய வழி
அதைனச் ெசல்லவிடா , வி ம்பிய ெபா ளின் நலம் தீங்கிைன ஆராய்ந் ,
நன்ைமயாயினவழிச் ெச

த்தேவண்

ெமன்ப , 1'ெசன்ற விடத்தாற் ெசலவிடா

தீெதாாீஇ, நன்றின்பால் உய்ப்ப அறி ’ என் ம் வா ைற வாழ்த்தால் அறியப்ப ம்.
அங்ஙனம் உள்ளத்ைத மீட் நல்வழிப்ப த்தற்குச் சான்ேறார்பால் தாம் ேகட்ட
ெபா ண்ெமாழிகள் ெபாி ம்

ைணயாவன ஆக ன், ‘ேகட்டைவ ேதாட் யாக

மீட் ’ என்றார். தைலவன் தன்ைனக் ைகப்பற்றிய அதைனச் சூ

றவாகக் க திய

ேதாழி, உலகத் ப் ெபாிேயார் ஒ க்கம் அத்தன்ைமய ஆக ன், ம்மாட் ப்
ெபாய்ேதான் மாறில்ைல என்ப பட அவ க்குக் கூறினாள் என்ப இச் ெசய் ளின்
க த்தாகும். ஆசிாியர் நக்கீரனா ம் இச் ெசய் ளின் க த் இ ேவயாகக்
ெகாண் ள்ளார். நச்சினார்க்கினியர்,

ன்னிய

என்பதற்குப் றத்ெதா க்கம்

என் ம், அாிய ெபாிேயார்த் ெதாி ங்காைல என்பதற்குப் ெபாிேயார் ஒ க்கத்ைத
ஆரா மிடத் அைவ அாியவாய் இ ந்தன என் ம் ெபா ள் ெகாண் , தைலமகன்
ன் சூள் தப்பினாள் எனத் ேதாழி லந் கூ கின்றாளாகக் க த் க் ெகாண்டனர்.
---- ---- ---1. சிலப். வாழ்த் க். 26.
---- ---- -----
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(ேம - ள்.) 2'குறிெயனப் ப வ ...ெமாழிப’ என்
‘ெசறிப்பறி

க்கப்பட்ட தைலமகன் - ெத ள்வானாயின் இந்நாள் வைரவல்,

அத் ைண ம் இவைள ஆற் வித் க் ெகாண்
ைகப்பற் ம்; ைகப்பற்றியதைனத் ேதாழி சூ
சூ

ம் சூத்திரத் ச்
; நினக்கு அைடக்கல ெமனக்

ற வாகக் க தினாள்; உலகத் ச்

வார் பசுைவ ம் பார்ப்பாைர ம் ெபண் ைர ம் ெதாட் ச் சூ

சூ

ற வாற்றார் என்ப

நிைனந் : நீர் வைரவல் என்றேத அைமயாேதா? சூ

ேவண் ேமா? ெபாய்த்த
ெசால்லாதார்க்குச் சூ
ெமய்ெயன்ப
உைரத்

ம் வாய்த்த

ற

ம் உைடயாரன்ேற சூ

ேவண் ேமா? நின் கண்

இவ் லகத்

ைமயா

விைழ மாயி

வர்? ெமய்யல்ல

ம் ெபாய் ண்டாயின்

நிைலெபற்ற வழி இல்ைலயாகாேத? என்

ம் என்

பாசைற’ என்

ம்; என்

ம் சூத்திரத் , கட்டைம ஒ க்கத் க்

ம் பகுதிக்கு, இச் ெசய் ளில் ‘விைழயா

ம்....அாிய ெபாிேயார்த் ெதாி ங் காைல’ என்

காட் , இ

ெதாகுத் க் கூறிய

வந்த’ என்

ம் சூத்திரத் , ெபாிேயார் ஒ க்கம் ெபாி

யில்லாப் பிைழப்பி

ள்ளம்

ம் பகுதிைய எ த் க்

என் ம், 4'ெபறற்க ம் ெப ம்ெபா ள்
எனக் கிளந்

ம் என்ற பகுதியில் இச்ெசய் ைளக் காட் , இத

ம் தகுதிப்பா

ைடயவாம் தன்ைம ேநாக்கி என்றவாறாம்;

ந்த பின்

ெப தைல
ள் அறன்

என்ற , இல்லறத்ைத; தற்றக ைடைம ேநாக்கி என்ற , தன்னால் அவ்வற
ெபா

றல்

அதற்கு உதாரணமாக இச்ெசய் ைளக் காட் னர், நக்கீரர்.

3'கூதிர் ேவனில் என்றி
கண்

வராகலான்;

ன்னிய

ம்
என்ற ,

றத்ெதா க்கத்ைத ; ெபாிேயார் ஒ க்கம் அைனய என்ற , ெபாிேயார் ஒபக்கம்
ெபாிய என்றவா , என் உைரத் , இ
ன்னர் நிகழ்ந்த ெபாய்ச்சூள் பற்றி,
ம்மேனார்மாட் ம் இன்ன ெபாய்ச்சூள் பிறக்குமாயின் இவ் லகத் ெமய்ச்சூள் இனி
இன்றாம்; அதனால் ெபாிேயாைரத் தம

ஒ க்கத்ைதத் ேத ங்காைல அாியவாயி

தனெவனத் தைலவைன ேநாக்கித் ேதாழி கூற ன், அவைன வழிபா
தப்பினாளாயிற் . உள் ைற வமம் இதற்கு ஏற்குமா உணர்க என்

கூறினார். நச்.

---- ---- ----1. குறள்.422.

2. இைறயனார் களவியல். 18.

3. ெதால். றத். 21.

4. ெதால். கற் . 9.

---- ---- ---- - 287. பாைல
[பிாிந் ேபாகாநின்ற தைலமகன் இைடச்சுரத்
ெசால் ய .]

நின்ற தன்ெனஞ்சிற்குச்
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ெதா யணி ன்ைகத் ெதாகுவிரல் குைவஇப்
ப வ ெநஞ்செமா பகல் ைண யாக
ேநாங்ெகால் அளியள் தாேன ங்குநிைல
மைரேய ெசாறிந்த மாத்தாள் கந்தின்
சுைரயிவர் ெபாதியில் அங்கு ச் சீ ர்
நாட்ப மறந்த நைரக்கண் இட் ைகப்
ாிைச ழ்கிய ெபாாியைர ஆலத்
ஒ தனி ெந
ழ் உைதத்த ேகாைட
ைணப் றா இாிக்குந் மைழ நனந்தைலக்

5

கைணக்கால் அம்பிைண ஏ
றம் நக்க
ஒல்குநிைல யாஅத் ஓங்குசிைன பயந்த
அல்கு வாிநிழல் அைசயினம் ேநாக்க
அரம் வந் அைலக்கும் மாைல
நிரம்பா நீளிைட வ ந்
ம் யாேம.

10

---- - - குடவாயிற் கீரத்தனார்.
(ெசா - ள்.) 3 - 9. மைர ஏ

ெசாறிந்த - ஆண் மைர உராய்ந் தைமயால்,

நிைல - அைச ம் நிைலயிைனப் ெபா ந்திய, மா தாள் கந்தின் - காிய அ
கந்திைன ைடய, சுைர இவர் ெபாதியில் - சுைரக்ெகா
கண்ேண, அம்கு

சீ

ங்கு
ெபா ந்திய

படர்ந்த அம்பலத்தின்

ர் - அழகிய கு யி ப்பிைன ைடய சீ

ாி

ள்ளார், நாட் ப

மறந்த - வி யற்காலத்ேத யி ம் ப ைய மறந்தைமயால், நைரக்கண் - ெவளிதாகிய
இடத்திைன ைடய, இட் ைக - ப பீடத்ைத ய த் ,

ாிைச

ழ்கிய ெபாாி அைர

ஆலத் - மதில்ேபாற் சூழ்ந்த ெபாாிகள் ெபா ந்திய அ யிைன ைடய ஆலமரத்தின்,
ஒ தனி ெந
ழ் உைதத்த ேகாைட - ஒன்றாய்த் தனித்த நீண்ட வி திைன ேமாதிய
ேகாைடக் காற் ,
ஒட் ம் இடமாகிய,

ைணப் றா இாிக்கும் -

ைண டன் ேமவியி ந்த றாக்கைள

மைழ நனந்தைல - மைழ அற்ற அகன்ற இடத்ேத ;

10 - 14. கைணக் கால் அம் பிைண ஏ
அழகிய பிைணயிைன அதன் கைல

றம் நக்க - திரண்ட கா ைன ைடய
கிடத்ேத நக்க, ஒல்கு நிைல யாத்

ஓங்கு

சிைன பயந்த - அைச ம் நிைலயிைன ைடய யாமரத்தின் உயர்ந்த கிைளகளாலாகிய,
அல்கு வாி நிழல் அைசயினம் ேநாக்க - சு ங்கிய வாிவாியாய நிழ ல் தங்கிேனமாய்
ேநாக்க, அரம் வந் அைலக்கும் மாைல - கு ம்பாக வந் வ த் ம் மாைலயில்,
நிரம்பா நீளிைட யாம் வ ந்
ம் - இந்தத் ெதாைலயாத நீண்ட ெநறியில் யாம்
தனித்

வ ந் கின்ேறம் ; (நம் தைலவி.)
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1 - 3. ெதா

அணி

ன்ைகத் ெதாகுவிரல் குைவஇ - வைளயிைன அணிந்த

ன்ைகயில் ெதாக்க விரைலக் குவித் , ப வ ெநஞ்செமா

- நம்ைமக் காணலாம்

விரதம் ெகாண்ட ெநஞ்சத் டன், பகல் ைணயாக ேநாம்ெகால் - பகல் ேநரேம
தனக்குத் ைணயாக வ ந்தியி ப்பேளா அளியள் - இரங்கத்தக்காள்.
(

) யாம் யாத்

வாி நிழல் அைசயினம் ேநாக்க, அரம் வந்தைலக்கும் மாைல

நிரம்பா நீளிைட வ ந்

ம்; நம் காத

ப வ ெநஞ்செமா

பகல்

ைணயாக

ேநாங்ெகால்? அளியள்.
(வி - ைர.) ெதாகு விரல் குைவஇ என்ற , மகளிர்க்கு வ த்தம் மிக்க வழி
நிகழ்வெதா நிகழ்ச்சி. ப வம் - ேநான் . ேவ
ைணயின்றி ெயன்பான், பகல்
ைணயாக என்றான். தான் விைரந் ெசன் அவள வ த்தத்ைதப்
ேபாக்க
யாைம க தி அளியள் தாேன என்றான். கந் - ெபாதியி ன்கண் ெதய்வம்
உைற ம் தறி ; அதன் அ
சீ

ர் -

காிதாயி த்த ன் மாத்தாட்கந்

ன் அழகின் கு யி ப்பினதாயி ந்த சீ

ேபாகப்பட்டைமயின், நாட்காலத்ேத ப
என்பான், மைரேய

ெசாறிந்த

எனப்பட்ட , அங்கு ச்

ர் என்க. சீ

ர் கு ,

ெகா ப்பாாின்றிப் ெபாதியில் பாழ்பட்ட

ங்கு நிைலக்கந்

என ம், சுைர இவர் ெபாதியில்

என ம் கூறினான். இட் ைக - ெசங்கல்; ஈண் ப் ப பீடம்; அதன்கண் ப யிடப்
ெபறாைமயின் நைரக்கண் இட் ைக எனப் பட்ட . 1'க ெக
விடப், ப கண் மாறிய பாழ் ப
என்பன வற்றா

கட ள் கந்தங்ைக

ெபாதியில்’ 2'கட ள் ேபாகிய க ந்தாட் கந்தம்’

ம் ெபாதியி ல் கந்தின்கண்ேண ெதய்வம் உைறத

ப யி வாாின்றி அ

பாழ்ப த

ம் அறியப்ப ம்.

மைழ - மைழ

ம்,
என மா க;

தல் - ஒழிதல்; 3'க மஞ் ெசயெவா வன் ைக ேவன்’என் ழித்
தல் ஒழிதல்
என் ம் ெபா ட்டாதல் காண்க. பிைணயின் ெவப்பத்ைதத் தணித்தற்காக ஏ அதன்
றத்திைன நக்கும் என்க. ேநாக்க அைலக்கும் மாைல என்க. அரம் - கு ம் . இ
ேபரரசர்க்கு இைடேய சிறி ெபா
குந் கு கைள வ த்திச் ெசல் ம் கு நில
மன்னர் ேபாலப் பக க்கும் இர க்கும் ந ேவ குந் சிறி ெபா
நின்
தணந்தாாிைடத்

ன்

த்திச் ெசல்வதாக ன், மாைலைய அரம் என்றான்;

4' ன்கண் மாைலக் கு ம்ெபறிந் ஓட் ’ என்றார் இளங்ேகா வ க
நீளிைட - ெசல்லத் ெதாைலயாத ெந ய வழி.
---- - - ----1. றம். 52. 2. அகம். 307.
3. குறள். 1021. 4. சிலப். 4 - 24.
---- ---- ----

ம். நிரம்பா
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288. குறிஞ்சி
[பகற்குறிக்கண் ேதாழி ெசறிப்பறி

றீ இ வைர

கடாய .]

ெசன்மதி சிறக்கநின் உள்ளம் நின்மைல
ஆரம் நீவிய அம்பகட் மார்பிைன
சாரல் ேவங்ைகப் ப சிைனப்
ப்
கு ரண் ெகாள் ம் உ வக் கண்ணிைய
எாிதின் ெகால்ைல யிைறஞ்சிய ஏனல்
எவ்வங் கூறிய ைவக ம் வ ேவாய்
கனி திர் அ க்கத்ெதம் தனிைம காண்ட ன்
எண்ைம ெசய்தைன யாகுைவ நண்ணிக்
ெகா ேயார் கு கும் ெந யி ங் குன்றத்

5

இட்டா இரங்கும் விட்ெடாளிர் அ வி
அ வைர யிழித ம் ெவ வ படாஅர்க்
கயந்தைல மந்தி உயங்குபசி கைளஇயர்
பார்ப்பின் தந்ைத பழச்சுைள ெதா
ம்
நனி நாய் ஏய்க்கும் பனிகூர் அ க்கத்

10

மகளிர் மாங்காட்

15

அற்ேற

களறக்

1ெகாந்ேதா திர்த்த க ப்பின்
அந்தீங் கிளவி தந்ைத காப்ேப.
---- ---- - - - 2விற்

ற்

ெதயினனார்.

---- ---- ---(பாடம்) 1. ெகாங்ேகா

திர்த்த.

2.

த்

ற்

ெதயினனார்.

---- ---- ---(ெசா - ள்.) 1 - 6. (தைலவ!) நின் மைல ஆரம் நீவிய அம் பகட் மார்பிைன மார்பிைன - நின மைலயின் சந்தனம் சப்ெபற்ற அழகிய விளக்கம் ெபா ந்திய
மார்பிைன ைடையயாய், சாரல் ேவங்ைக ப சிைன

- பக்கமைலயி

ள்ள

ேவங்ைகமரத்தின் மிக்க கிைளகளி ள்ள திய க்களாலாய,
கு ரண்ெகாள்
உ வக் கண்ணிைய - பிறவற்றின் மணத் டன் மா ப ம்அழகிய கண்ணிைய
ைடையயாய், எாிதின் ெகால்ைல இைறஞ்சிய ஏனல் - தீயான
ெகால்ைலயின் கண் விைளந்
ைவக ம் வ ேவாய் - நின

எாித்த

கதிர் வைளந்த திைனப் னத்ேத, எவ்வம் கூறிய
ன்பத்ைதக் கூ தற்கு நாேடா ம் வ ேவாய்!

8 - 15. ெகா ேயார் நண்ணி கு கும் ெந

இ

குன்றத்

- ஆறைலப்ேபார்

ெபா ந்திய ெந ங்கியி க்கும் நீண்ட ெபாிய குன்றின், இட்
ஒளிர் அ வி - கு கிய ெநறியில் ஒ க்கும் இைடயிட்

ஆ

இரங்கும் விட்

விளங்கும் அ வியான ,

ம்
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அ வைர இழித ம் ெவ வ
இடமாகிய அச்சந்ேதான்
கைளஇயர் - ெமல்

படாஅர் - அாிய மைலயினின்

ம் சி

களி

வந்

வி ம்

க்கும், கயந்தைல மந்தி உயங்கு பசி

ய தைலயிைன ைடய மந்தியின் வ த் ம் பசியிைன நீக்குமா ,

பார்ப்பின் தந்ைத - அதன் குட் யின

தந்ைதயாய க வன், பழச்சுைள ெதா

ம் -

பலாப்பழத்தின் சுைளயிைனத் ேதாண்
ம், நனி ேநாய் எய்க்கும் பனி கூர்
அ க்கத் - மிக்க ன்பம் வந் ெபா ந் ம் ந க்கம் மிக்க (ெதய்வ ைடய)
பக்கமைலயில் உள்ள, மகளிர் மாங்காட்
என்

அற்ேற - கன்னியர் உைற ம் மாங்கா

ம் ஊாின் காவைல ஒத்த ;

15 - 17.

கள் அற - குற்றமற, ெகாந்ேதா

உதிர்த்த -

ங்ெகாத் கைள உதிர்த்

அணிந்த, கப்பின் - கூந்தைல ம், அம் தீம் கிளவி தந்ைத காப் - அழகிய இனிய
ெசாற்கைள

ைடய இவள் தந்ைதயின் காவ டம்;

7 - 8. (அங்ஙனமாக ம்), கனி

திர் அ க்கத்

எம் தனிைம காண்ட ன் - கனிகள்

திர்ந் ள்ள இந்தப் பக்கமைலயில் நாங்கள் தனிைம ற்றி த்தைலக் கா த ன்,
எண்ைம ெசய்தைன ஆகுைவ - நீ எங்கள் அ ைம ணரா எளிைம ெசய்தைன
ஆகின்றாய்;
1. நின் உள்ளம் சிறக்க - நின் எண்ணம் சிறப்
வ வாயாக.
(

வதாக; ெசன்மதி - ெசன்

) தைலவ! மார்பிைன, கண்ணிைய, ஏனல் எவ்வங்கூறிய ைவக

வ ேவாய்! அந்தீங் கிளவி தந்ைத காப் , பனிகூர் அ க்கத்

ம்

மகளிர் மாங்காட்

அற் ; (அங்ஙனமாக ம்) எம் தனிைம காண்ட ன் எண்ைம ெசய்தைன ஆகுைவ;
ெசன்மதி ; சிறக்க நின் உள்ளம்.
(வி - ைர.) ேதாழி, ெசறிப்பறி

த்தி, தைலவைனப் பகற்குறி

விலக்குகின்றாளாக ன், ெசன்மதி என் ம், தைலவி இற்ெசறிப் உற்றைமயால்,
இனி எய் தற்கு அாியள் என மனம் மாழ்கியிரா
யன் வைரந் ெகாள் தி
என்பாள், சிறக்க நின் உள்ளம் என் ம் கூறினாள். நின்மைல ஆரம் நீவிய
என்றதனால், தைலமகன் அம்மைல நாட் ற்குத் தைலவன் ஆதல் ெபற்றாம்.
வாலாகிய கண்ணிைய

ைடைய என்

இைய ம்.

கு

ப்

ரண் ெகாள்ளல், பிற

க்களின் மணத் டன் மா ப தல்;
க டன் மா படத்தக்க கண்ணிைய
ைடையயாய் என்ற மாம். தீயினால் காட் ைன ெயாித் த் தி த்திய

178
ெகால்ைலயாக ன், எாிதின் ெகால்ைல எனப்பட்ட , எவ்வங் கூ தல் - ெக தி
வினாதல் த யன ம் ஆம். அ க்கத் எம் தனிைம காண்ட ன் என்றைமயால்
பிறவழித் தனித் க் காண்டல் அாி என்பதாயிற் , ெந ய என்ப ெந என
விகாரமாயிற் . குன்றத் இரங்கும் அ வி இழித ம் படாஅர் என்க. இழித ம்
என் ம் ெபயெரச்சம் இடப்ெபயர் ெகாண்ட . படாஅர் - சி
; கு ங்கா
என மாம். குட் ைய ஈன்றமந்தி என்ப ேதான்ற ஆண்குரங்கு பார்ப்பின் தந்ைத
எனப்பட்ட . ஈன்ற மந்தியின் அழி பசிையப் ேபாக்குதற்கு அதன்கணவனாகிய
க வன், தமக்கு இயல்பில் உணவா ள்ள பழச்சுைளையத் ேதாண்

எ த்தல்

குற்றமாகாெதன்ப ேதான்ற, ‘மந்தி உயங்கு பசி கைளஇயர்...தந்ைத பழச்சுைள
ெதா

ம்’ எனப்பட்ட . தக்கன தகாதன அறிந்

ஒ கற்பாலராய மக்க

ட் படா

விலங்கினத்திற்பட்ட குரங்கு, இன்றியைமயாக் கடப்பா பற்றிப் பழச்சுைள
ெதாட்டதாயின், ஆண் ைற ம் ெதய்வத்தால் அதற்கும்

ன்பம் உண்டாகும் என

அவ்விடத்தின் இயல் கூறிய வாறாயிற் . ஏய்க்கும் - ஏ ம் என்றப . எனேவ,
மகளிேர

ைற ம் மாங்கா

ேபாத ம். ெகாந்ேதா

எ

ம் பதி, ெதய்வத்தின் காப் மிக்குைடயெதன்ப

- ெகாந் கைள; ேவற் ைம மயக்கம்.

---- - - ----289. பாைல
[பிாிந்

ேபாகா நின்ற தைலமகன் தன் ெநஞ்சிற்குச்ெசால் ய .]

சிைலேய றட்ட கைண ழ் வம்பலர்
உயர்ப க் கிவர்ந்த ததர்ெகா அதிரல்
1ெந நிைல ந கல் நாட்ப க் கூட் ஞ்
சுரனிைட விலங்கிய மரேனாங் கியவின்
வந் விைன வ த்த நம்வயின் என் ம்
ெத மரல் உள்ளெமா வ ந்தல் ஆனா
ெநகிழா ெமன்பிணி ங்கிய ைகசிறி
அவிழி ம் உய ம் ஆய்மடத் தகுவி
ேச ைற லம்பின் நாண் ைற யிைழத்த

5

திண்சுவர் ேநாக்கி நிைனந் கண்பனி
ெநகிழ் ல் த்தின் கிழ் ைலத் ெதறிப்ப
ைமயற விாிந்த பைடயைம ேசக்ைக
ஐெமன் வி அைணேசர் பைசஇ
ைமயல் ெகாண்ட மதனழி யி க்ைகயள்

10

பகுவாய்ப் பல் ப ெதா ம் பரவி
நல்ல கூெறன ந ங்கிப்
ல்ெலன் மாைலெயா ெபா ங்ெகால் தாேன.

15

179
------ எயினந்ைத மகன் இளங்கீரனார்.
---- ---- ----(பாடம்) 1. நிைரநிைல.
---- ---- ---- - (ெசா - ள்.) 1 - 6. சிைல ஏறட்ட கைண
கைணயால்

ழ்ந்திறந்த தியர்களின் உடைல

இவர்ந்த - ஏறிப்படர்ந்த, ததர்ெகா
மல் ைகயின்

ழ் வம்பலர் உயர்ப க்கு - வில்

க்கள், ெந

ற் ேகாத்த

ய உயர்ந்த கற்குவியல்களில்,

அதிரல் - ெந ங்கிய ெகா யாகிய காட்

நிைல ந கல் நாள் ப

கூட் ம் - உயர்ந்த

நிைலயிைன ைடய ந கல் ன் காைலப்ப க்குக் கூட்டப்ெப ம், சுரனிைட
விலங்கிய மரன் ஓங்கு இயவின் - பாைலநிலத்ேத கு க்ேக ெசல் ம் மரங்கள்
உயர்ந் ள ெநறியில், வந்

விைனவ

த்த நம்வயின் - வந்

ெபா ளீட் ம்

ெதாழி ல் உ திெகாண் ள நம்மிடத்ேத, என் ம் ெத மரல் உள்ளெமா
ஆனா

- எப்ெபா

ம் நிைனந்

7 - 8. ெமன்பிணி
மிக்க ைக ெநகிழ்ந்

சுழ

ம் உள்ளத்தால் வ ந் தல் அைமயா

ங்கிய ைக ெநகிழா சிறி
சிறி

விலகி

வ ந்தல்

அவிழி

;

ம் - ெமத்ெதன்ற பிணிப்

ம், உய ம் ஆய் மட தகுவி - வ ந் ம் அழகிய

மடப்ப ைடய நம் தைலவி ;
9 - 14. ேசண் உைற லம்பின் நாள்
தனிைமயால் நாேடா ம்

ைற

ைற இைழத்த - நாம் ேசய்ைமக்கண் உைற ம்

ைறயாகக் ேகா ட்

வந்த, திண் சுவர் ேநாக்கி

நிைனந் - திண்ணிய சுவாிைனப் பார்த் உட ைறயப் ெபறாைமைய நிைனந் ,
கண்பனி ெநகிழ் ல் த்தின் கிழ் ைல ெதறிப்ப - கண்ணீர் லற் உதி ம்
த் க் கைளப்ேபால

கிழ்த்த

ைலமீ

ெதறித்

விழ, ைம அற விாிந்த பைட

அைம ேசக்ைக - குற்றமற அகன்ற ப த்தல் அைமந்த ப க்ைகயில், ஐ ெமன் வி
அைண ேசர் அைசஇ - அழகிய ெமல் ய அன்னத்தின் சிறகாலாய அைணயிைனச்
ேசர்ந்

தங்கி; ைமயல் ெகாண்ட மதன் அழி இ க்ைகயள் - மயக்கம் ெகாண்டைமயின்

வ யற்ற இ க்ைகயளாகி;
15 - 17. பகு வாய்ப் பல்

ப ெதா ம் பரவி - பிளந்த வாயிைன ைடய பல்

ஒ க்குந்ெதா ம் ெதய்வத்ைதத் ெதா

, நல்ல கூ

என - நல்ல ெமாழியிைனக்

கூ வாயாக என அதைன ேவண் , ந ங்கி - மனம் ந ங்கி,
ெபா ம் ெகால் - ெபா வற்ற மாைலக் காலத்ெதா

ல் என் மாைலெயா

மா ப வேளா?
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(

) ெநகிழா ெமன் பிணி

தகுவி, மரன்ஓங்கு இயவின் வந்

ங்கிய ைக சிறி

அவிழி

ம் உய ம் ஆய் மடத்

விைன வ த்த நம் வயின் என் ம் வ ந்தல்

ஆனா , ேசண் உைற லம்பின், நாண்

ைற இைழத்த சுவர் ேநாக்கி நிைனந் ,

கண்பனி ெதறிப்ப, ேசக்ைக அைண ேசர் அைசஇ, மதன் அழி இ க்ைகயள், பல்
ப ெதா ம் பரவி, ந ங்கி, மாைலெயா

ெபா ங்ெகால்?

(வி - ைர.) ப க்கு - ப க்ைக, வழிச் ெசல்வார் அதிரைலப் ப க்குக் கூட் ம் என்க;
ப யாகக் கூட் ம் என்ற மாம். ஆய்மடத் தகுவி வ ந்தல் ஆனா இைழத்த சுவர்
ேநாக்கி நிைனந் என் இைய ம். ைக சிறி அவிழி ம் உய ம் ஆய் மடத் தகுவி
என்ற அவள இளைம கூறியப . இைழத்த - ேகா ட்ட, ேநாக்கி என்ற , ெசன்ற
நாட்கைள ம் ெசல்லக்கடவ நாட்கைள ம் எண்ணி யறிந் என் ம் காாியம் ேதான்ற
நின்ற . ேசக்ைக அைணேசர் அைசஇ மதன் அழி இ க்ைகயள் என்ற , தைலவி
யி ன்றி வ ந் தைல உணர்த்தியப . ப தல் - ஒ த்தல். நல்ல என்ற , தைலவன்
வர

என்றப . கூ

பல்லாற்றா

ம்

என - கூ

கூறி, தணந்தார்க்கு மாைலப் ெபா

ன்பம் விைளப்பதாகலான், அதெனா

என்றான். மாைலெயா
உயி ண்

என்

ந ங்கிப் ெபா ங்ெகால்

மா ப தைல 1'மாைலேயா அல்ைல மணந்தார்

ம் - ேவைலநீ வாழி ெபா

’ என்பதனால் அறிக.

---- - - ----1. குறள், 123 - 1.
---- - - ----290. ெநய்தல்
[இர க் குறிக்கண் தைலமகன் சிைறப் றத்தானாகத் ேதாழிக்குச் ெசால்
தைலமகள் ெசால் ய .]
கு மிக் ெகாக்கின் ைபங்கால் ேபைட
இ ஞ்ேசற் அள்ளல் நாட் லம் ேபாகிய
ெகா மீன் வல்சிப் ன்தைலச் சிறாஅர்
ண் ஞாண் அவ்வைலச் ேசவல் பட்ெடன
அல்கு ெபா தின் ெமல்கிைர மிைசயா
ைபதற் பிள்ைள தழீஇ ஒய்ெயன
அங்கட் ெபண்ைண யன் ற நர ஞ்
சி பஃ ெறால்கு ப் ெப நீர்ச் ேசர்ப்பன்
கழிேசர் ன்ைன யழி ங் கானல்

5

தணவா ெநஞ்செமா தமியன் வந் நம்
மணவா ன் ம் எவேனா ேதாழி

10

வாளாய்த்
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ெவண்ேகாட் யாைன விறற்ேபார்க் குட் வன்
ெதண் ைரப் பரப்பிற் ெறாண்
ன் ைறச்
சு ம் ண மலர்ந்த ெப ந்தண் ெநய்தல்
1மணிேயர் மாணலம் ஒாீஇப்
ெபான்ேனர் வண்ணங் ெகாண்டெவன் கண்ேண.

15

---- ---- ---- - நக்கீரர்.
---- ---- - (பாடம்) 1. மலேர மாணலம்.
---- - - ----(ெசா - ள்.) 11. ேதாழி - ,
1 - 8. இ

ேசற்

அள்ளல் - காிய குழம்பாகிய ேசற்றிைன ைடய,

லம் -

ெசய்யின்கண், நாள்ேபாகிய - காைலேவட்டத்திற்குச் ெசன்ற, ெகா மீன்
வல்சிப் ல்தைல சிறாஅர் - ெகா மீனாகிய உணவிைன ைடய ற்ெகன்ற
தைலயிைன ைடய சி வர் (இட்ட),

ண் ஞாண் அ வைல ேசவல் பட்ெடன -

நண்ணிய கயிற்றாலாய அழகிய வைலயில் ேசவல் அகப்பட்டதாக, கு மிக் ெகாக்கின்
ைபங்கால் ேபைட - சூட் ைன ைடய அக் ெகாக்கின் பசிய கா ைன ைடய ேபைட,
அல்கு ெபா தின் ெமல்கு இைர மிைசயா - தனித் த் தங்கியி க்கும் காலத்ேத
ெமல்

ம் இைரயிைனத் தின்னா , ைபதல் பிள்ைள தழீஇ -

ன்

ம் தன்

குஞ்சிைனத் த வி, ஒய் என அம் கண் ெபண்ைண அன் உற நர ம் - அழகிய
இடத்ைத ைடய பைனமரத்தின்கண் ெப நீர்ச் ேசர்ப்பன் - சிறிய பலவாய பைழய
கு கைளக்ெகாண்ட கடற்கைரைய ைடய நம் தைலவன் ;
9 - 11. கழி ேசர் ன்ைன அழி

கானல் - கழிையச் சார்ந்த ன்ைனயின் மிக்க

க்கைள ைடய ேசாைலயில், தணவா ெநஞ்செமா
ெநஞ்ச டன் தனியனாகி வந் , நம் மணவா

ன்

தமியன் வந்

- அன் நீங்காத

ம் - நம்ைமக் கலத்தற்கு

ன்

ம் ;

11 - 16. என்கண் - என் கண்கள், ெவண்ேகாட் யாைன விறல் ேபார்க் குட் வன் ெவள்ளிய தந்தத்திைன ைடய யாைனைய ம் ேபார் ெவற்றியிைன
ைடய
குட் வன , ெதண்திைரப் பரப்பின் ெதாண்
ெபா ந்திய பரப்பிைன ைடய ெதாண் யின்

ன்

ைற - ெதளிந்த அைலகள்

ைற ற்றத்ேத, சு ம் ண மலர்ந்த

ெப தண் ெநய்தல் - வண் ேதைன ண்ண மலர்ந்த ெபாிய தண்ணிய ெநய் தற் வின்,
மணி ஏர் மாண்நலம் ஒாீஇ - நீலமணிைய நிகர்த்த மாண் ற்ற அழகிய நிறத்திைன
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நீங்கி, ெபான் ேநர் வண்ணம் ெகாண்ட - ெபான் ேபா

ம் நிறத்ைதக் ெகாண்டன,

எவேனா - இஃெதன்ைனேயா?
(

) ேதாழி! ேசர்ப்பன், கானல் தமியன் வந்

குட் வன் ெதாண்

நம் மணவா

ன்னம் என்கண்

ன் ைற ெநய்தல் மாண் நலம் ஒாீஇ, ெபான் ேநர் வண்ணம்

ெகாண்ட; எவன்?
(வி - ைர.) கு மி - சூ ; உச்சியின் கண்ணேதார் உ ப் . அள்ளற் லம் நாட்ேபாகிய
என மா க. ேபாகிய சிறாஅர் அவ்வைலச் ேசவல் பட்ெடன என் இைய ம். அல்கு
ெபா
- தனித் த் தங்கியி க்கும் ெபா
. ெமல்கு இைர - ெமன் தின் ம் இைர
1'ெமல்கு ெபயரா’ என் ழி ெமல்குதல் இப்ெபா ட்டாதல் காண்க. ைபதற் பிள்ைள பறக்கலாற்றா வ த்தத்ைத ைடய பிள்ைள; பிறவற்ைறக் கண் அஞ்சும்
வ த்தத்ைத ைடய பிள்ைள என் மாம். அன் - ேசவ டத் ள்ள அன் . கண்டார்க்கு
இரக்கம் ேதான்ற ஒ க்கும் என்ற மாம். தணவா ெநஞ்சம் - காதல் நீங்காத ெநஞ்சம்.
தைலவன் கான டத் த் தனியன் வந் இர க் குறிக்கண் நம்ைம மணத்தல் ஒ தைல
என்பாள், ‘மணவா
ேந ங்ெகால் என்

ன்

ம்’ என்றாள். இர க் குறிக்கண் என்ன இைடயீ

ம் அச்சத்தால் கண்கள் பசைல

ற்றன என்பாள், ‘மணவா

ன்னம் என்கண் ெபான் ேநர்வண்ணம் ெகாண்ட’ என்றாள். இ
மணவா

ன்

பசப்

ப வரல்.

ம் கண்கள் பசைல ற்றன எவேனா என்றதன் பயன், தைலவி நம்ைமப்

பிாிந் சிறி ம் ஆற்றகிலாள் ஆக ன், நாம் விைரந்
தைலவன் உணர்தலாம் என்க.

வைரதல் ேவண் ெமனத்

---- ----1. சி பாண். 45.
---- ---- ----291. பாைல
[ெபா ள்வயிற் ேபாகாநின்ற தைலமகன் இைடச்சுரத் த் தன்ெனஞ்சிற்குச்
ெசால் ய .]
வானம் ெபயல்வளங் கரப்பக் கானம்
உலறி இைலயில வாகப் பல டன்
ஏ ைட ஆயத் இனம்பசி ெத ப்பக்
கயனற வறந்த ேகாைடெயா நயனறப்
ெப வைர நிவந்த ம ங்கில் ெகா வாிப்
ெயா ெபா
சினஞ்சிறந் வ ேயா
உர க்களி ஒ ங்கிய ம ங்கிற் ப உப்பரல்

5
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சி பன் மின்மினி க ப்ப எவ்வா ம்
நிைறவன இைமக்கும் நிரம்பா நீளிைட
எ ைவ யி ஞ்சிைற யிாீஇய விாியிணர்த்
தா ண் ம்பி ர ைச க ப்பப்
பாியின யிர்க்கும் அம்பினர் ெவ வர
உவைல சூ ய தைலயர் கவைல
ஆர்த் ட ன ம்ெபா ள் வவ்வ ன் யாவ ம்

10

சாத்திைட வழங்காச் ேசட்சிைம யதர
சிறியிைல ெநல் த் தீஞ்சுைவத் திரள்காய்
உதிர்வன தாஅம் அத்தம் தவிர்வின்
ள்ளி அம்பிைண உணீஇய உள்ளி

15

அ 1ம ப் ஒழித்த தைலய ேதால்ெபாதி
ம ம ப் பிளங்ேகா டதிரக் கூஉஞ்
சுடர்ெதற வ ந்திய அ ஞ்சுரம் இறந்தாங்கு
உள்ளிைன வாழிய ெநஞ்ேச ேபாெதனப்
லங்கமழ் நாற்றத் தி ம்பல் கூந்தல்
நல்ெலழின் மைழக்கணங் காத

20

ெமல் ைறப் பைணத்ேதாள் விலங்குமாண் கவிேன.

25

---- ---- - - - பாைல பா ய ெப ங்க ங்ேகா.
- - ----(பாடம்) 1. ம ப்ெபாழிந்த.
---- ---- - - ----(ெசா - ள்.) 22 - 25. ெநஞ்ேச - , வாழிய - , ேபா
எனப் லெமலாம் கம ம் நாற்றத்திைன

என லம் கமழ் நாற்றத்

- மலர்

ைடய, இ ம்பல் கூந்தல் - காிய பலவாய

கூந்தைல ம், நல் எழில் மைழக்கண் - நல்ல அழகிய குளிர்ந்த கண்ணிைன ம்
உைடய, நம் காத

- நம் காத யின், ெமல் இைறப் பைணத்ேதாள் - ெமல்

ய

இைறயிைன ைடய ப த்த ேதாளின், விளங்கும் மாண்கவின் - விளங்கும் மாண் ற்ற
அழகிைன ;
1 - 9. வானம் ெபயல் வளம் கரப்ப - ேமகம் ெபயலாய வளத்திைனத் தராெதாழிய,
கானம் உலறி இைலயிலவாக - கா கள் காய்ந் இைலகளில்லாதனவாக, ஏ உைட
ஆயத் இனம் பல உடன்பசி ெத ப்ப - ஏ கைள ைடய ஆயமாகிய ஆனிைரகள்
பலவற்ைற ம் ஒ ங்ேக பசி வ த்த, கயன் அற வறந்த ேகாைடெயா
நீரற வற்றிய ேகாைடயால், நயன் அற ெப வைர நிவந்த ம ங்கில் -

- குளங்கள்
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வளம் ஒழியப் ெபாிய மைல உயர்ந்த பக்கத்தில், ெகா

வாிப்

ெயா

சினம்

சிறந் ெபா
- வைளந்த வாிகைள ைடய
டன் சினம் மிக்குப் ேபார் ெசய் ,
வ ேயா உர க்களி ஒ ங்கிய ம ங்கில் - ெச க்குடன் வ ய யாைன நடந்த
இடங்களில், ப உப்பரல் - ெபாிய பரற்கற்கள், சி
பலவாய மின்மினிப்

பல் மின் மினி க ப்ப - சிறிய

ச்சிகைளப் ேபால, எவ்வா ம் நிைறவன இைமக்கும் நிரம்பா

நீளிைட - எவ்விடத் ம் நிைறந்

ஒளிவி ம் ெசல்லத் ெதாைலயாத நீண்ட இடத்ேத ;

10 - 15. இ ம் சிைற எ ைவ இாீஇய - ெபாிய சிறகிைன ைடய ப ந்
அஞ்சிேயாட, விாி இணர் தா
ங்ெகாத் க்களில்
பாியின

உண்

ந் கைள உண்

ம்பி

ரல் இைச க ப்ப - விாிந்த

ம் வண் கள் ஒ க்கும் இைசையப்ேபால,

உயிர்க்கும் அம்பினர் - விைரந்

ெசல்வதாய் ஒ க்கும் அம்பிைன-

ைடயவ ம், ெவ வர உவைல சூ ய தைலயர் - கண்டார்க்கு அச்சம் ேதான்றத்
தைழக் கண்ணி சூ ய தைலயிைன ைடய ம் ஆகிய ஆறைலப்ேபார், கவைல ஆர்த்
உடன் அ ம் ெபா ள் வல்வ ன் - கவர்த்த ெநறிகளில் ஆரவாாித் ஒ ங்கு அாிய
ெபா ள் கைளப் பறித் க் ேகாட ன், யாவ ம் சாத்

இைடவழங்கா - வாணிகச்

சாத்தர் சிறி ம் ெநறியிைடேய இயங்குதல் அற்ற ம் ;
15 - 22. ேசண் சிைம அதர - உயர்ந்த மைல ச்சிகைள ய த்த ெநறிகளிடத்தவாய,
சிறி யிைல ெநல் த் தீம்சுைவத் திரள்காய் - சிறிய இைலயிைன ைடய ெநல் யின்
இனிய சுைவ ெபா ந்திய திரண்ட காய்கள், உதிர்வன தாஅம் அத்தம் - உதிர்ந்
பரந் கிடக்கும் காட் ல் தவிர் இன்
ள்ளி அம் பிைண உணீஇய உள்ளி தவிர்தல் இன்றிப் ள்ளிகைள ைடய அழகிய பிைணமான் உண்ண நிைனந் , அ
ம ப் ஒழித்த தைலய - அற் வி ம் ெகாம்பிைன ஒழித்த தைலயிற் ேறான் வன ம்,
ேதால் ெபாதி ம ம ப் - ேதாலாற் ெபாதியப் ெப வன ம் ஆகிய பின்னர்த்
ேதான் ம் ெகாம் களாகிய, இளங்ேகா

அதிர - இைளய ெகாம் கள் அதிர்ந்திட,

கூஉம் - ஆண்மான்கள் கூவி அைழக்கும் இடமாய, சுடர் ெதற வ ந்திய அ ம் சுரம்
இறந் - ஞாயி ெத தலால் வ த்த ற்ற அாிய சுர ெநறிையக் கடந்
உள்ளிைன - நிைனத்தைன.
(

) ெப வைர நிவந்த ம ங்கில், களி

வந் ,

ஒ ங்கிய ம ங்கில், பரல் இைமக்கும்

நீளிைடயில், அம்பினர், தைலயர் அ ம் ெபா ள் வவ்வ ன், சாத்திைட வழங்காத
அ ஞ்சுரம் இறந் , நம் காத யின் மாண்கவிைன உள்ளிைன.
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(வி - ைர.) ெபா

சினஞ் சிறந்

எனக் கிடந்தவாேற உைரத்த

மாம். வ

-

ஈண் த் த க்கு ; ெப மித மாம். ‘பரல் மின்மினி க ப்ப இைமக்கும்’ என்ற ,
ெவயி ன் விளக்க மிகுதி கூறியப . இ ஞ்சிைற எ ைவ இாீஇய என மா க.
பாியின விைரந் ெசல்வதாய். உயிர்த்தல் - ஒ த்தல். கைலமான் கூஉம் என
எ வாய் வ வித் ைரக்க. ன் ைளத்த ெகாம் கழன் ேவ ெகாம் ேதான்றிய
ெபா

, அதைனத் ேதால்

யி க்குமாதலா

அவ்விளங் ெகாம் ந ங்கும் ஆதலா

ம், அப்ெபா

உரக்க ஒ ப்பின்

ம், ‘அ ம ப் ெபாழிந்த தைலய ேதால் ெபாதி,

ம ம ப்பிளங்ேகா அதிரக் கூஉம்’ எனப்பட்ட . வ ந்திய சுரம் - ஆண் ள்ள மா ம்
ள் ம் மர ம் தலாயினெவல்லாம் வ ந்திய சுரம் என்க. ெகா ய காட் ைன
இத் ைண ம் கடந் வந் காத யின் கவிைன உள் தலாற் பயன் என்ைன
என்பான், ‘ெநஞ்ேச அ ஞ்சுரம் இறந்

காத

கவின் உள்ளிைன’ என்றான்.

ஆங்கு அைச.
---- ---- ---292. குறிஞ்சி
[ெவறியச்சுறீஇத் தைலமகள் ேதாழிக்குச் ெசால் ய .]
கூறாய் ெசய்வ ேதாழி ேவ ணர்ந்
அன்ைன ம் ெபா
குத் அலம ம் ெமன் றிச்
சி குளகு அ ந் தாய் ைல ெபறாஅ
மறிெகாைலப் ப த்தல் ேவண் ெவறி ாி
ஏதில் ேவலன் ேகாைத யல்வரத்
ங்கும் ஆயின் அ உம் நா வல்
இலங்குவைள ெநகிழ்ந்த ெசல்லல் லம்படர்ந்
இரவின் ேமயல் ம உம் யாைனக்
கால்வல் இயக்கம் ஒற்றி ந நாள்

5

வைரயிைடக் க தின் 1வன்ைகக் கானவன்
க விைசக் கவணின் எறிந்த சி கல்
உ
கைணயிற் ேபாகிச் சாரல்
ேவங்ைக விாியிணர் சிதறித்ேதன் சிைத உப்
பலவின் பழத் ள் தங்கும்

10

மைலெக

15

நாடன் மணவாக் காேல.

---- ---- - - கபிலர்.
---- ---- ----(பாடம்) 1. வன்கட்கானவன்.
---- ---- ---- - -
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(ெசா - ள்.) 1. ேதாழி - ,
7. இலங்குவைள ெநகிழ்ந்த ெசல்லல் - விளங்கும் வைள ெநகிழற்கு ஏ வாய
ன்பத்திைனக் கண் ;
1 - 2. அன்ைன ம் - நாம் அன்ைன ம், ேவ

உணர்ந்

பிறிெதான்றானாயெதன உணர்ந் , ெபா ள் உகுத்

-அ

- ெபா ைளச் ெசாாிந் ,

அலம ம் - மனம் சழலாநிற்கும் ;
2 - 6. ெமல்

றி சி

குளகு அ ந்

- ெமல் ய தளிராய சிறிய தைழ ணைவத்

தின் ம், தாய் ைல ெபறாஅ - தாய் ைலயிைனப் ெபறா ெதாழி ம், மறி
ெகாைலப் ப த்தல் ேவண் - யாட் க் குட் யிைனப் ப க்காகக் ெகால் தைல
வி ம்பி, ெவறி ாி - ெவறியாடைலச் ெசய் ம், ஏதில் ேவலன் - யா ம் இையபில்லாத
ேவலன், ேகாைத

யல்வர - மாைல தன் மார்பில் அைசந்திட,

ெவறி ஆ வானாயின், அ
7 - 15. லம் படர்ந்

உம் நா

ங்கும் ஆயின் -

வல் - அதைன ம் நாணா நிற்ேபன்;

இரவில் ேமயல் ம உம் யாைன - ேவற் ப் லம் ெசன்

இரவில் ேமய்தைலப் ெபா ந்தி வ ம் யாைனயின், கால்வல் இயக்கம் ஒற்றி - கால்
ஊன்றி நடக்கும் வ ய நைடையக் கூர்த் அறிந் , ந நாள் - நள்ளிரவில்,
வைரயிைடக் க தின் வன்ைகக் கானவன் - மைலயிடத்ேத பரண்மீ ள்ள வ ய
ைகைய ைடய ேவட் வன், க
விைசயிைன

விைசக் கவணின் எறிந்த சி

ைடய கவணால் எறிந்த சி கல், உ

இறகிைனப் ெபா ந்திய அம்ெபன விைரந்
சிதறி - பக்கமைலயி

உ

கல் - மிக்க

கைணயில் ேபாகி -

ெசன் , சாரல் ேவங்ைக விாி இணர்

ள்ள ேவங்ைகமரத்தின் விாிந்த

ங்ெகாத் க்கைளச் சிதறி, ேதன்

சிைத உ - ேதைன அழித் , பல வின் பழத் ள் தங்கும் - பலாப் பழத்தி

ள்

தங்கிவி ம், மைலெக நாடன் மணவாக்கால் - மைலநாட்ைட ைடய நம் தைலவன்
நம்ைம மணந் ெகாள்ளாத வழி :
1. ெசய்வ
(
உகுத்

கூறாய் - நாம் ெசய்வதைனக் கூ வாயாக.

) ேதாழி! வைள ெநகிழ்ந்த ெசல்லல் ேவ
அலம ம் ெவறி ாி ஏதில் ேவலன்

மைலெக

நாடன் மணவாக்கால், ெசய்வ

உணர்ந்

ங்குமாயின் அ
கூறாய்.

அன்ைன ம் ெபா ள்
உம் நா

வல்;
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(வி - ைர.) ேவ

உணரல் - தைலவனால் உண்டாகிய ெசல்லைலப் பிறிெதான்றால்

ஆயெதன உணர்தல். ெபா ள் உகுத் அலம ம் என்ற , கட்
ம் கழங்கி ம் குறி
கூ வாாிடத் ம் ேவலனிடத் ம் வறிேத ெபா ைளச் ெசாாிந் ம் அதனா ம்
தீராைமயால் மனங்கலங்கும் என்றப . குளக ந்

மறி, தாய் ைல ெபறாஅ

மறிெயனத் தனித்தனி கூட் க; என்ற மிக்க இளைம ைடயெதா மறிெயன
இரங்கிக் கூறியப யாம். ேவலன் ெவறியாட ன்பயன் மறிையக் ேகாறலன்றிப்
பிறிதின்ெறன்பாள், ‘மறிெகாைலப் ப த்தல்ேவண் த்
அ

உம் நா

ங்கும் ஆயின்’ என்றாள்.

வல் என்ற உம்ைமயால், அன்ைன அலம ம் அதைன ம் நா

என்றாளாகும். 1'பிறர்பழி ம் தம் பழி ம் நா

வார் நா

க் - குைறபதி ெயன்

வல்
ம்

உலகு, என்பதனால், அன்ைனயின் பயனில் ெசய ம் ேவலன தீச்ெசய ம் ஆகிய
பழிகட்கத் தைலவி நா வாள் ஆயினள் என்க. ெசல்லல் ேவ உணர்ந் எனக்
கூட் க. ஒற்றி - மைறய நின் ணர்ந் என்ற மாம். உ - நாணிற் ெபா ந் ம்
அம்பின் அ
மாம். மைலெக நாடன் மணவாக்கால் யா ெசய்வ என
அஞ்சுகின்ேறன் என்பாள், ெசய்வ

கூறாெயனத் ேதாழிக்குக் கூறினாள் என்க.

1'ெந வைர ஆசினிப் பணைவ ேயறிக், க விைசக் கவைணயிற் கல்ைக வி த ன்,
இ வைர ேவங்ைகயின் ஒள்
ேதன்ெசய் இறாஅல்

சிதறி, ஆசினி ெமன்பழம் அளிந்தைவ உதிராத்,

ைளபடப் ேபாகி, ந வ

மாவின் ைபந் ணர் உழக்கிக்,

குைல ைட வாைழக் ெகா மடல் கிழியாப், பலவின் பழத் ட்டங்கும், மைலெக
ெவற்பைன’ என இவ்வாசிாியர் பா ய பிறிெதா
‘வைரயிைட...மைலெக
மகிழ்வதற்குாிய .

நாடன்’ என்

ெசய் ளின் பக்தி,

ம் இப்பகுதிெயா

ஒத்தி த்தல் அறிந்

---- ---- ---- - 1. குறள், 1015.
---- ---- ----(உ - ைற.) கானவன் எறிந்த கல் ேவங்ைக விாியிணர் சிதறித் ேதன் சிைத உ
பலவின் பழத் ள் தங்கும் என்ற , ெவறியாடலால் எ ம் அலர், தைலவன்
குறியிடத் வ தைலக் ெக த் , நம
தங்குவதாகும் என்றப .

இன்பத்ைத அழித் , நம

---- - - ----1. குறிஞ்சிக்க , 5.
---- ---- ---293. பாைல

2.

கிலாெனய்ைக.

உள்ளத்திேல
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[ெபா ள்வயிற் பிாியக்க திய தைலமகன் குறிப்பறிந் தைலமகள் ேதாழிக்குச்
ெசால் ய . தைலமகனாற் பிாி ணர்த்தப்பட்ட ேதாழி தைலமகட்குச்
ெசால் ய உமாம்.]
இைலெயாழித் லறிய ன்தைல லைவ
வைலவலந் தைனய வாகப் பல டன்
சிலம்பி சூழ்ந்த லங்ெக ைவப்பின்
2 கிலாய் ெசய்ைகப் பாவிாிந் தன்ன
ெவயிலவிர்
டங்கும் 3ெவவ்ெவங் களாிக்
குயிற்கண் ணன்ன கு உக்காய் ற்றி
மணிக்கா சன்ன மானிற இ ங்கனி
உகாஅ ெமன்சிைன உதிர்வன கழி ம்
ேவனில் ெவஞ்சுரம் தமியர் தாேம

5

4ெசல்ப என்ப ேதாழி யாேம.
பண்பில் ேகாவலர் தாய்பிாித் யாத்த
ெநஞ்சமர் குழவி ேபால ெநாந் ெநாந்
இன்னா ெமாழி ம் என்ப

10

5என்மயங் கினர்ெகால்நங் காத ேலாேர.
---- -----காவன்

ல்ைலப்

தனார்.

- - ----(பாடம்) 3. ேவல்ெவங்களாி.

4. ெசல்ப என்

நர்.

5. என்மயங் கினர்நம்.
---- - - ----(ெசா - ள்.) 10. ேதாழி - ,
14. நம் காதேலார் - நம் காதலர்,
1 - 3. இைல ஒழித்

உலறிய ன் தைல உலைவ - இைலகைள உதிர்த்

வற்றிய

ெபா வற்ற உச்சியிைன ைடய ேவல மரத்தில், வைல வலந்தைனய ஆக - வைல
கட் யன ேபால, சிலம்பி பல உடன் சூழ்ந்த - சிலம்பி
லம் ெக
4 - 5.
பாவான

ல் பல ம் ஒ ங்ேக சூழ்ந்த,

ைவப்பின் - நிலம் பாழ்பட்ட இடங்கைள ைடய;
கில் ஆய் ெசய்ைக பா விாிந் தன்ன - ஆைட ஆய்ந்
விாிந்த

ேபால, ெவயில் அவிர்

ெவய்யில் விங்கி அைச ம் மிக்க ெவப்பத்ைத

ெநய் ங்கால்

டங்கும் ெவவ் ெவௗங் களாி ைடய காட் டத்ேத ;
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6 - 10. குயில் கண் அன்ன கு உக் காய் ற்றி - குயி ன் கண் ைணப்ேபான்ற
விளங்கும் காய்

ற்றி, மணிக்காசு அன்ன மால் நிற இ கனி - அழகிய ெபாற்காசு

ேபான்ற ெப ைம ெபா ந்திய நிறத்திைன

ைடய ெபாிய கனி, உகாஅ ெமன்சிைன

உதிர்வன கழி ம் - உகாவின் ெமல் ய கிைளகளினின் ம் உதிர்ந் ஒழி ம், ேவனில்
ெவம் சுரம் தமியர்தாம் ெசல்ப என்ப - ேவனிலால் ெவப்பமிக்க சுரத்தில் தனித் நம்
காதலர் ெசல்

வார் என்

ஊரார் கூ கின்றனர்; மற் ம் அவேர;

10 - 13. பண் இல் ேகாவலர் தாய் பிாித்

யாத்த - இரக்கம் இல்லாத ேகாவலர்

தாையப் பிாித் க் கட் ய, ெநஞ்சு அமர் குழவி ேபால - ெநஞ்சத்
கன் ேபால, ெநாந்

ெநாந்

இன்னா ெமாழி ம் என்ப - யாம் மிக ெநாந்

இன்னாதவற்ைற, ெமாழிந்தி க்கின்ேறாம் என்

நம்ைமப் றங்கூ கின்றனர்;

14. என் மயங்கினர் ெகால் - அவர் இங்ஙனம் மயங்கிய
(

அதைன வி ம்பிய

என்ைனேயா?

) ேதாழி! (இவ் ரார், ) நம் காதேலார் ேவனில் ெவஞ்சுரம் தமியர் ெசல்ப

என்ப ; மற் ம் அவர், யாம் ெநாந்

ெநாந்

இன்னா ெமாழி ம் என்ப; என்

மயங்கினர்ெகால்?
(வி - ைர.) சிலம்பி சூழ்ந்த ைவப் என்றதனால் மைழயின்ைம ம், பா விாிந்தன்ன
ெவயில் அவிர்
டங்கும் என்றதனால், ெவம்ைம மிகுதி ம் கூறியப யாம்.
விாிந்தன்ன - விாிந்தன்னவாக என விைனெயச்சப்ப த் க. காசு ஈண் ப் ெபாற்காசு.
உகா - பாைலக் கண்
ேபால - குழவி பலகா

ள்ளெதா மரம்; இஃ உகாய் என ம் வழங்கும். குழவி
ம் வ ந்திக் கத வ ேபால என விாித் ைரத் க் ெகாள்க.

தைலவர் ெகா ய காட் ேல தனித் ச் ெசல்ல, அவைரப் பிாிந் நாம் வ ந் தல்
இயல்பாக ம் அதைன அறிந் ைவத் ம் ஊரார் நம்ைமப் றன் உைரத்தல்
என்ெனன்பாள், ‘என் மயங்கினர்’ என்றாள்.
---- ---- - 294.

ல்ைல

[ப வவரவின்கண் வற்

க்குந் ேதாழிக்குத் தைலமகள் ெசால் ய .]

மங்குல் மாமைழ விண்ணதிர்
ள்

ழங்கித்

ப்ெபயல் 1கழிந்த பின்ைறப் ைக றப்
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ள்ளி ண் வைல வகம் நிைறயக்
காதலர்ப் பிாிந்த ைகய மகளிர்
நீர்வார் கண்ணிற் க விைள மலரத்
யத்தைலப் வின் த வர் ஈங்ைக
ெநய்த்ேதாய்த் தன்ன நீர்நைன யந்தளிர்

5

2இ வகிர் ஈ ளின் ஈாிய யல்வர
அவைரப் ைபம் ப் பயில அகல்வயற்
கதிர்வார் காய்ெநல் கட்கினி இைறஞ்சச்
சிதர்சிைன ங்கும் அற்சிர அைரநாள்
காய்சின ேவந்தன் பாசைற நீ
நந்ேநாய் அறியா அறனி லாளர்
இந்நிைல கைளய வ குவர் ெகால்ெலன

10

ஆனா ெதறித ம் வாைடெயா

15

ேநாேனன் ேதாழிெயன் 3தனிைம யாேன.
---- கழார்க்கீர ெனயிற்றியார்.
---- ---- - - ----(பாடம்) 1. ெபாழிந்த பின்ைற.

2. இ வகிர் இ ளின்.

3. தனிைமயினாேன.
---- ---- ----(ெசா - ள்.) 16. ேதாழி - ,
1 - 3. மங்குல் மா மைழ - மிக ம் இ ண்ட ேமகமான , விண் அதிர்
வானில் அதிர்ந்
ெசய்

ழங்கி ;

கழிந்த பின் ,

ண்ணிய பனித்

ள்

வைல - ைகையப் ேபாலப் ள்ளியாய
க்களின் உள்ேள நிைறய ம் ;

மகளிர் - தம் காதலைரப் பிாிந் ள்ள ெசயலற்ற

; நீர்வார் கண்ணில் க விைள மலர - நீர் ஒ கும் கண்கைளப்ேபாலக்

காக்கணம்
6 - 8.

ண்

அகம் நிைறய -

4 - 5. காதலர்ப் பிாிந்த ைகய
மகளிர

ெபயல் கழிந்த பின்ைற - குதித்தலாகிய ெபய்தைலச்

ைக உற ள்ளி

ளிகள்,

ழங்கி -

மலர ம் ;

ய் தைல

வின் தல் இவர் ஈங்ைக - பஞ்சு ேபான்ற தைலயிைன ைடய

விைன ைடய ம் தர்களிற் படர்வ மான ஈங்ைகய , ெநய்த் ேதாய்த்தன்ன நீர்
நைன அம் தளிர் - ெநய்யிற்ேறாய்த்ெத த்தாற்ேபான்ற நீரால் நைனந்த அழகிய
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தளிர்கள், இ வகிர் ஈ ளின் - இ பிளவாகிய ஈரல் ேபால, ஈாிய

யல்வர -

ஈர ைடயனவாய் அைசந்திட ;
9 - 10. அவைர ைபம் பயில - அவைரயின் அழகிய க்கள் எங்கும் ெசறிய, அகல்
வயல் கதிர்வார் காய் ெநல் கட்கு இனி இைறஞ்ச - அகன்ற வய டத்ேத கதிர்கள்
நீண்ட காய்த்த ெநல் கண்ணிற்கு இனிைம றத் தைல வைளந்திட ;
11. சிதர் சிைன
நிற்கும்

ங்கும் அற்சிர அைர நாள் - வண் கள் கிைளகளில் அைசயா

ன் பனிக்காலத்

நள்ளிரவில் ;

12 - 14. காய் சின ேவந்தன் பாசைற நீ
ெந

- சின மிக்க அரசன

ேமவி, நம் ேநாய் அறியா அறன் இலாளர் - நம

ன்பிைன அறியாத அறன்

இல்லாத தைலவர், இந்நிைல கைளய வ குவர் ெகால் என - நம
நிைலயிைன நீக்க வ வேரா என்
15 - 16. ஆனா

(

இத் யர்

எண்ணி ;

எறித ம் வாைடெயா

என் தனிைம - என

பாசைறக்கண்ேண

- அைமயா

சும் வாைடக்காற்றால்,

தனிைமைய, யான் ேநாேனன் - யான் ெபாேறனாகின்ேறன்.

) ேதாழி, ! மங்குல் மாமைழ ெபயல் கழிந்த பின்ைற அற்சிர அைரநாள்

ேவந்தன் பாசைற நீ , நந்ேநாய் அறியா, அறனிலாளர் இந்நிைல கைளய வ குவர்
ெகால் என, வாைடெயா
(வி - ைர.)

ள்

என்றைமயால்,

என் தனிைம ேநாேனன்.

ப் ெபயல் என்ற , கார்காலத் , மிக்க மைழ என்றப . ைக ற
வைல பனித் வைல யாயிற் . தைலவி தைலவைனப் பிாிந்த

வ த்தத்தால் நீர் ஒ கும் கண்ணினளாயி த்த ன், அவ்வாேற காதலைரப் பிாிந்த
ஏைன மகளி ம்

ன்

வர் எனக்ெகாண் ; பனிநீர் வார மலர்ந்தி க்கும்.

க விைளமல க்கு, மகளிர் நீர்வார் கண்ணிைன உவைம கூறினாள் என்க. ஈங்ைக இண்ைட. ெநய்யிற் ேறாய்த்ெத த்தா ெலாத்த ெநய்ப் ம் பசுைம ம் உைடய
இண்ைடயின் தளிர் இ வகிராக ஈரல் ேபான்றி க்குமாக ன், அதைன இ வகிர்
ஈ ளின் ஈாிய யல்வர என்றாள். ஈ ள் - ஈரல்; ‘ஈ ட்ட
’1 என்பதனால் ஈ
அறியப்ப ம். வாைடக்காற்றினால் வண் கள் ஓாிடத்தில் நிைல த ன்றிக்
கிைளகளிேல திாிந் ெகாண்
க்குமாக ன், சிதர்சிைன ங்கும் அற்சிர அைர நாள்
என்றாள். தைலவர் வந் வி வர் என வற்
க்கும் ேதாழிக்குத் தாம் குறித்த
கார்ப்ப வேமயன்றிக் கூதி ம் ன்பனி ம் வந் ம் நாம் எய்தலாகும் ன்பத்திைன
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அறிந் , வ த ல்லாத அறனில்லாதவர் இனி ம் வ வேரா என ஐ ற் வாைடயால்
என் தனிைமையப் ெபா க்கலாற்ேறன் ஆகின்ேறன் எனத் தைலமகள் வன் ைற
எதிரழிந் கூறினாள் என்க. வ குவர் ெகால்என என்ப வாரார் எனக் க தி
என்றப . தான் ேநானாைமக்குப் பிறி ம் ஏ க் கூ வாள், ‘வாைடெயா
என்றாள்.
(ேம - ள்.) ‘திைண மயக்கு த
இம் மணிமிைட பவளத் ,
மயங்கிற்

ம்’2 என்

ல்ைல ள்

ஞ் சூத்திரத் , இச்ெசய் ைளக் காட் ,
ன் பனி வந்த

; நில ம் க

; என்றார், நச்.

---- ---- ---1. சிந்தா. 2791.

2. ெதால். அகத். 12.

---- - - ----295. பாைல
[பிாிவிைட ேவ பட்ட தைலமகட்குத் ேதாழி ெசால் ய .]
நிலநீ ரற் நீள்சுைன வறப்பக்
குன் ேகா டைகயக் க ங்கதிர் ெத த ன்
என் ழ் 3நீ ய ேவய்ப நனந்தைல
நில நிற ம ப்பிற் ெப ங்ைக ேசர்த்தி
ேவங்ைக ெவன்ற ெவ வ பைணத்ேதாள்
ஓங்கல் யாைன யங்கிமதந் ேதம்பிக்
கடனீர் உப்பின் கணஞ்சால் உமணர்
உயங்குபக யிர்ப்ப அைசஇ ரம்பி த்
அக டங் குழித்த அகல்வாய்க் கூவல்

5

ஆ ெசல் வம்பலர் அைசவிட ஊ ம்
ைடயலங் கழற்காற் ல் குன்றத்
நைடய ங் கானம் விலங்கி ேநான்சிைலத்
ெதாைடயைம பகழித் வன் நிைல வ கர்
பிழியார் மகிழர் க சிறந் தார்க்கும்

10

ெமாழிெபயர் ேதஎம் இறந்தனர் ஆயி ம்
பழிதீர் மாணலந் த குவர் மாேதா
மாாிப் பித்திகத் ஈாிதழ் ைர ம்
அம்க ழ் ெகாண்ட ெசங்கைட மைழக்கண்
மணங்கமழ் ஐம்பால் மடந்ைதநின்

15

அணங்குநிைல ெபற்ற தடெமன் ேறாேள.

20

---- - மா

லனார்.

ேநாேனன்’

ம்
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---- - - ----(பாடம்) 3. நீ யெவய்ப .
---- ---(ெசா - ள்.) 16 - 21. மாாி பித்திகத்

ஈர்இதழ் ைர ம் - மாாிக்காலத்ேத

மலாின் குளிர்ந்த இதைழ ஒக்கும், அம் க

க்கும் பிச்சி

ழ் ெகாண்ட ெசம் கைட மைழக் கண் -

அழகு ஒ கும் சிவந்த கைடயிைன ைடய குளிர்ந்த கண்ணிைன ம்; மணம் கமழ்
ஐம்பால் - மணம் நா ம் கூந்தைல

ைடய, மடந்ைத - மடந்ைதேய;

9. கடல் நீர் உப்பின் கணம் சால் உமணர் - கடல் நீரால் விைளந்த உப் வாணிகர
கூட்டம் ;
1 - 8. நிலம் நீர் அற்

- நிலங்கள் நீர் இல்ைலயாகி, நீள் சுைன வறப்ப - ஆழ்ந்த

சுைனகள் வறள ம், குன்

ேகா

அைகய - மைலயிேல மரக்கிைளகள் எாிய ம், க

கதிர் ெத த ன் - ஞாயிற்றின் க ய கதிர் ெத தலால், என்

ழ் நீ ய ேவய் ப

நனந்தைல - ெவம்ைம மிக்க ங்கில்கள் ெதறிக்கும் அகன்ற இடமாகிய, ேவங்ைக
ெவன்ற ெவ வ பைண ேதாள் - ேவங்ைகப்
யிைன ெவன்ற அச்சம் வ ம் ப த்த
ைகயிைன ைடய, ஓங்கல் யாைன உயங்கி மதம் ேதம்பி - மைல ேபான்ற யாைன
வ ந்தி மதம் வா , நில நிற ம ப்பின் ெப ங் ைக ேசர்த்தி - நிலாப்ேபா
நிறத்திைன ைடய ெகாம்பிேல ெபாிய ைகைய ேசர்த்தி - நிலாப்ேபா ம்

ம்

நிறத்திைன ைடய ெகாம்பிேல ெபாிய ைகைய அைணத் க்ெகாண் , பல் மர ஒ
சிைற பி ெயா வதி ம் - பல மரங்கைள ைடய ஒ பக்கத்ேத தன் பி ேயா தங்கிக்
கிடக்கும், கல் உைட அதர கானம் நீந்தி - கற்கள் ெபா ந்திய ெநறிகைள ைடய
காட் ைனக் கடந் ;
10 - 12. உயங்கு பக

உயிர்ப்ப அைசஇ - உப் ப்ெபாைறயிைன ஈர்த்

வ ந்திய

எ
கள் இைளப்பாறத் தங்கி, ரம் இ த் அகல் இடம் குழித்த அகல்வாய்க்
கூவல் - வன்னிலத்ைத இ த் விாிந்த இடத்திேல ேதாண் ன அகன்ற
வாயிைன ைடய கிண , ஆ
ெசல்

ெசல்வம்பலர் அைசவிட ஊ ம் - அந்ெநறிேய

ம் தியர்கள் தளர்ச்சி நீங்க ஊ ம் இடமாகிய ;

13 - 17. ைடயல் கழல் கால் ல்
காைல ைடய ல்

குன்றத்

- ஒ க்கின்ற

ரக்கழலணிந்த

என்பான , ேவங்கடமைலையச் சார்ந்த, நைட அ

கானம்

விலங்கி - ெசல்லற்கு அாிய காட் ைனக் கடந் , ேநான் சிைல ெதாைட அைம பகழி
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வன்

நிைல வ கர் - வ ய வில் ல் ெதா த்தல் அைமந்த அம் களின்

ெசறிவிைன ைடய வ கர், பிழி ஆர் மகிழர் - கள்ளிைன ண்ட மகிழ்ச்சி ைடயராய்,
க

சிறந்

ஆயி

ஆர்க்கும் - ெச க்கு மிக்கு ஆரவாாிக்கும், ெமாழி ெபயர் ேதஎம் இறந்தனர்

ம் - ேவற் ெமாழி வழங்கும் ேதயத்ைதக்கடந்

ெசன் ளாராயி

21 - 22. நின் அணங்கு நிைலெபற்ற தடெமன் ேதாள் - நின
ெபாிய ெமல்

அழகு நிைலெபற்ற

ய ேதாளின் ;

18. பழிதீர் மாண் நலம் த குவர் - குற்றமற்ற சிறந்த நலத்திைன வந்
(

ம்;

தந்த ள்வர்.

) மடந்ைத! (நம் தைலவர்) ல் குன்றத் க் கானம் விலங்கி, வ கர்

க சிறந்தார்க்கும் ெமாழி ெபயர் ேதஎம் இறந்தனர் ஆயி
த குவர்.
உமணர் கானம் நீந்திப் பக
ஊ ம் ல் குன்றம் என்க.

ம், நின்ேதாள் மாண் நலம்

உயிர்ப்ப அைசஇக் குழித்த கூவல் வம்பலர் அைசவிட

(வி - ைர.) என் ழ் நீ ய கானம் என ம், நனந்தைலக் கானம் என ம், யாைன
பி ெயா வதி ம் கானம் என ம் தனித்தனி கூட் க. யாைன ம ப்பிற்ைக ேசர்த்தி
வதி ம் என்க. ஓங்கல் - உயர்ச்சி மாம் அைச - அைச , நீர் ேவட்ைகயால் ஆம்
தளர்ச்சி. தைலவர் விைரந் வந் நின் ன்பத்ைதப் ேபாக்கி இன்பம் த வர் என்பாள்
‘நின் ேதாள் மாணலம் த குவர்’ என்றாள்.
---- - - ----296. ம தம்
[வாயில்ேவண் ச் ெசன்ற தைலமகற்கு வாயின்ம க்குந் ேதாழி ெசால் ய .]
ேகாைத யிணர கு ங்காற் காஞ்சிப்
ேபாதவிழ் ந ந்தா தணிந்த கூந்தல்
அாிமதர் மைழக்கண் மாஅ ேயாெளா
ெந ைந ங் கமழ்ெபாழில் 1 ஞ்சி இன் ம்
ெப நீர் ைவைய அவெளா ஆ ப்
லரா மார்பிைன வந் நின் எம்வயின்
கரத்தல் கூ ேமா மற்ேற பரப்பிற்
பன்மீ ன் ெகாள்பவர் கந்த இப்பி
நாராி நறவின் மகிழ்ெகாைடக் கூட் ம்

5
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ேபாிைசக் ெகாற்ைகப் ெபா நன் ெவன்ேவல்
க ம்பகட் யாைன ெந ந்ேதர்ச் ெசழியன

10

மைல ைர ெந நகர்க்2கூடல் ஆ ய
ம த கம்பைல ேபால
அலரா கின்ற பலர்வாய்ப் பட்ேட.
---- - ம ைரப் ேராலவாயார்.
---- - - ----(பாடம்) 1.

ஞ்சிைன இன் ம்.

2. கூடல் நீ ய.

---- - - ----(ெசா - ள்.) தைலவர்!,
1 - 7. ேகாைத இணர கு ங்கால் காஞ்சி - மாைல ேபான்ற ெகாத் க்கைள ைடய
குறிய அ யிைன ைடய காஞ்சிமரத்தின், ேபா

அவிழ் ந ம் தா

அணிந்த கூந்தல் -

மலர் விாிந்த நறிய ெபா யிைன அணிந்த கூந்தைல ம், அாிமதர் மைழக் கண் ெசவ்வாி பரந்த மதர்த்த குளிர்ந்த கண்ணிைன ம் உைடய, மாஅேயாெளா
நிறத்திைன ைடய பரத்ைத டன், ெந ைந ம் கமழ் ெபாழில்

- மாைம

ஞ்சி - ேநற் ம் மணம்

கம ம் ெபாழி ல் யின் , இன் ம் அவெளா ெப நீர் ைவைய ஆ - இன் ம்
அவ டன் ைவைய நீர்ப்ெப க்கில் விைளயா
லரா மார்பிைன - ஈரம் லராத
மார்பிைன ைடையயாய், எம் வயின் வந்
கூ ேமா - எமக்கு மைறத்தல் இய

நின்

ேமா?, மற்

- எம்பால் வந்

நின் , கரத்தல்

- இயலாதன்ேற, (அச்ெசயல்)

7 - 14. பரப்பில் - கடல் நீர்ப் பரப்பில், பல் மீன் ெகாள்பவர் - பல மீன்கைள ம்
பி ப்ேபார், கந்த இப்பி - அவற் டன் ேசரக் ெகாண்ட சிப்பிகைள, நார் அாி
நறவின் மகிழ் ெநாைடக் கூட் ம் - பன்னாைடயால் அாிக்கப்ெப ம் மகிழ்ச்சி த ம்
கள்ளின் விைலயாகச் ேசர்க்கும், ேபர் இைசக் ெகாற்ைகப் ெபா நன் - ெபாிய
கழிைன ைடய ெகாற்ைகக்குத் தைலவனாகிய, ெவன் ேவல் - ெவன்றிையத் த ம்
ேவைல ம், க

பகட்

யாைன ெந ந்ேதர்ச் ெசழியன் - க ய ெபாிய

யாைனயிைன ம் ெந ய ேதாிைன
ைடய பாண் யன் ெந ஞ்ெசழியன்,
மைல ைர ெந நகர் கூடல் - மைலைய ெயாத்த நீண்ட ேகாயிைல ைடய
ம ைரக்கண், ஆ ய - ெவற்றிக்களிப்பால் ஆ யதனால் எ ந்த, ம த
கம்பைலேபால - நிைறந்த ஆரவாரம் ேபால, பலர்வாய்ப் பட்
வாயா ம் கூறப்பட் அலராகின்ற .

அலராகின்ற

- பலர்
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(

) தைலவ! மாஅேயாெளா

ெந ைந ம் ெபாழில் ஞ்சி, இன் ம் ைவைய

அவெளா ஆ ப் லரா மார்பிைன வந் நின் ; எம்வயிற் கரத்தல் கூ ேமா? மற் ;
அ ெசழியன் கூடல் ஆ ய கம்பைல ேபாலப் பலர் வாய்ப்பட் அலராகின்ற .
(வி - ைர.) லரா மார்பிைன என்பதைன இரட் ற ெமாழிதலாகக் ெகாண் ,
பரத்ைத ெசய்த குறி நீங்காத மார்பிைன ைடையயாய் என ம் உைரத் க் ெகாள்க.
பரத்ைதயிற் பிாிந் வந் தைலவிைய ஊடல் நீக்கிக் கூட விைழந் ேதாழிைய
வாயில் ேவண் நிற்பவன், யான் பரத்ைதைய அறிேயன் என்றானாக, நீ ெந ைந
அவ டன் ஞ்சி அவள் ெசய்த குறிேயா ம் இன் அவ டன் நீரா ப் லராத
மார்ேபா ம் வந்

நின் , நின் றத் ெதா க்கத்ைத மைறத்தல் யாங்ஙனம் என்பாள்,

‘ லரா மார்பிைன வந்
விைனமாற் , இப்பி -

நின்

எம்வயிற் கரத்தல் கூ ேமா’ என்றாள். மற் ,

த் க்கு ஆகுெபய மாம்.

பாண் யன் கூட ல் ஆ யெபா

ஆரவாரம் எ ந்த

ேராட் , நா பலதந்த பசும் ட் பாண் யன், ெபான்ம
இன்னிைசயார்ப்பி

ம் ெபாிேத, என

1'வாடாப்

விற்ெகாங்க-

ெந நகர்க் கூட லா ய,

ன்ன ம் ேபாந்தைம அறியற்பால .

---- ----297. பாைல
[ெபா ள்வயிற் ேபாகாநின்ற தைலமகன் தன் ெநஞ்சிற்குச் ெசால் ய .]
பானாட் கங்கு ம் ெப ம் ன் மாைல ம்
ஆனா ேநாெயா அழிபடர்க் கலங்கி
நம்வயின் நிைன ம் இ ம்ைப ைகம்மிக
என்ைன யாகுேமா ெநஞ்ேச நம்வயின்
இ ங்கவின் இல்லாப் ெப ம் ல் தா க்

5

2க ங்கண் மறவர் பகழி மாய்த்ெதன
3ம ங்குல்

கிய ேபஎ திர் ந கல்

ெபயர்பயம் படரத் 4ேதான் குயிெல த்
இைய டன் ேநாக்கல் ெசல்லா தைச டன்
ஆ ெசல் வம்பலர் விட்டனர் கழி ஞ்

10

5சூர் த
ந்த ஓைமயம் றவின்
ஈர் ள் ேவ ப் ல நா
ன்றில்
எ தியன்ன ெகா ப ெவ கின்
ள யன்ன ெபாங்குமயிர்ப் பிள்ைள
மதிசூழ் மீனில் தாய்வழிப் ப உஞ்

15
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சி கு மறவர் ேசக்ேகாள் தண் ைமக்கு
எ ைவச் ேசவல் இ ஞ்சிைற ெபயர்க்கும்
ெவ வ கானம் நம்ெமா
வ வல் என்ேறாள் மகிழ்மட ேநாக்ேக.
---- - ம ைர ம த னிளநாகனார்.
---- ---- ---- - (பாடம்) 1. அகம், 253.

2. க ங்கைண மழவர்.

3. ம ங்கில்

4. ெதான்

கிய.

5. சுர த

குயிெல த் .

ந்த.

---- ---- ----(ெசா - ள்.) 4. ெநஞ்ேச - ,
5 - 11. இ ம் கவின் இல்லாப் ெப ம் ல் தா

- மிக்க அழகு இல்லாத ெபாிய

ெபா வற்ற தா யிைன ம், க ங்கண் மறவர் பகழி மாய்த்ெதன வன்கண்ைமைய ம் உைடய மறவர
திர் ந கல் - பக்கம் ெம
குயில் எ த்

அம் ேதய்த்ததாக, ம ங்குல்

ந்த அச்சம் மிக்க ந கல்

- ெபய ம் பீ ம் விாியத் ேதான் மா

கிய ேபஎம்

ல், ெபயர் பயம் படரத் ேதான்
ெபாறித்த எ த் க்கைள,

இைய உடன்ேநாக்கல் ெசல்லா

- ஒ ங்குேசர்த்

அைச டன் - தளர்ச்சி டன், ஆ

ெசல்வம்பலர் விட்டனர் கழி ம் - வழிச்ெசல்

தியர் அதைன வி த்
அ யி

நீங்கும், சூர்

லால்நா ம்

நா

நீண்ட ைனயின்,

ள்ள;

ன்றில் - ஈர்கின்ற

ற்றத்ேத, எ தியன்னெகா

ேபான்ற ெம ந்

ம்

தல் இ ந்த ஓைமப் றவின் - ெதய்வம்

க்கப்ெபற்ற ஓைம மரங்கைள ைடய காட்

12 - 16. ஈர் ள் ேவ ப் ல

ேநாக்குதல் மாட்டாராய்,

ள் ேவ யிைன ைடய

ப ெவ கின் - ஓவியத்

எ தினாற்

ைள அன்ன ெபாங்கு மயிர்ப் பிள்ைள -

ைளப்

விைன ெயாத்தவிளங்குகின்ற மயிாிைன ைடய குட் கள், மதிசூழ் மீனில் தாய்
வழிப் ப உம் - திங்கைளச் சூழ்ந் ள்ள விண்மீன் ேபாலத் தம் தாயின் பின்
சூழ்ந்தி க்கும், சி
தண்

ைமக்கு - ஏ

கு

மறவர் - சீ

ாி

ள்ள மறவர்கள , ேச ேகாள்

ேகாட் பைற ெயா க்கு, எ ைவச் ேசவல் இ

ெபயர்க்கும் - ஆண் ப ந்

தன

ெபாிய சிறகிைன எ ப்பிப் பறந்ேதகும்,

ெவ வ கானம் - அச்சம் வ ம் காட் ற்கு, நம்ெமா
வ ேவன் என்

சிைற

வ வல் என்ேறாள் - நம் டன்

கூறிய நம் தைலவியின், மகிழ்மட ேநாக்கு - மகிழ்ச்சிையத் த ம்

மடப்பம் வாய்ந்த ேநாக்கம்;
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1 - 4. பால் நாள் கங்கு

ம் ெப ம் ல் மாைல ம் - பாதி நாளாகிய இரவி

ெபா வற்ற மாைலக்காலத் ம், ஆனாேநாெயா
வ த்தத் டன் மிக்க
நிைனதலாலாகும்

ம் மிக்க

அழி படர்க் கலங்கி - அைமயாத

யரத்தாற் கலங்க, நம்வயின் நிைன ம் இ ம்ைப - நம்ைம
ன்பம், ைக மிக - அள

கடத்த ன், நம்வயின் என்ைன ஆகுேமா

- நம்பால் என்ன தீங்கு நிக ேமா?
(

) ெநஞ்ேச! சி கு

மறவர் ேசக்ேகாள் தண்

இ ஞ்சிைற ெபயர்க்கும் ெவ வ
கங்கு

கானம், நம்ெமா

ைமக்கு எ ைவச் ேசவல்
வ வல் என்ேறாள் மடேநாக்கு,

ம் மாைல ம் கலஇங், இ ம்ைப ைகம்மிக. நம்வயின் என்ைனயாகுேமா?

(வி - ைர.) கலங்கி - கலங்க. நம்வயின் நிைன ம் - நம்ைம நிைன ம்; ேவற் ைம
மயக்கம். ேநாக்குக் கலங்க, இ ம்ைப ைகம்மிக நம்வயின் என்ைன ஆகுேமா? எனத்
தைலவன் தன் ெநஞ்சிற்குக் கூறினான் என்க. என்ைன யாகுேமா, - யா
நிக ேமா என்ற ப

ன்பம்

. மாய்த்தல் - தீட் தல், 1'மாய்த்தேபால ம கு ைன ேதாற்றி’

2'ெகா வில் ெலயினர் பகழி மாய்க்கும்’ என்பவற்றில் மாய்த்தல் இப்ெபா ட்டாதல்
காண்க. மறவர் தம் அம்பிைனத் தீட் தலால்,

றம் ேதய்ந்

எ த் க்கள் இைடயிைட

மைறந்தி த்த ன், வம்பலர் அவற்ைற இையத் ேநாக்கலாற்றா வி த் அகல்வார்
என்க. ெபயர் பயம் - ெபய ம் பீ ம் என்க. குயில் எ த் - குயிற்றிய எ த் . றவின்
ன்றி ல் ெவ கின் பிள்ைள தாய்வழிப் ப ம் சி கு என்க, ெவண்ணிற ைடய
ெவ கிற்கு மதி ம் அதைனச் சூ ம் பிள்ைளகட்கு மதிையச் சூ ம் மீன்க ம்
உவமமாயின. தண் ைம ஒ ையக் ேகட்ட எ ைவச் ேசவல், ஆண் உண
உளதாதல் க திச் ெசல் ம் என்ப சிைற ெபயர்க்கும் என்பதனாற் குறிக்கப்பட்ட .
அஞ்சத்தக்க காட்
ம் தைலவி உடன்ேபாக்குத் ணிந் கூறிய காைல அவள
ேநாக்கம் மகிழ்ச்சியால் மலர்ந்தி ந்த , தைலவன ெநஞ்சில்
நிைலெபற்றி ந்தைமயின் அதைன விதந் மகிழ்மட ேநாக்கு என்றான்.
---- ---- ---1. அகம். 5.

2. கு ந். 12.

---- ---- ------- ----298. குறிஞ்சி
[இர க்குறிக்கண் தைலமகற்குத் தைலமகள் ெசால்

ய .]
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பயங்ெக தி வின் பல்கதிர் ஞாயி
வயங்குெதாழில் தாீஇயர் வலேனர் விளங்கி
மல்குகடல் ேதான்றி யாங்கு மல்குபட
மணிம ண் மாைல மலர்ந்த ேவங்ைக
ஒண்தளிர் அவிர்வ ம் ஒ ெக ெப ஞ்சிைனத்
தண் ளி அைசவளி ைதவ ம் நாட
ெகான் சினந் தணியா ெவன்
ரண் சாம்பா
இ ம்பி த் ெதா தியின் இனந்தைல மயங்கா
ெப ம்ெபயற் கடாஅஞ் ெச க்கி வளமைல

5

இ ங்களி

10

இயல்வ ம் ெப ங்காட்

இயவின்

ஆாி ள் மிய 3ெவள்ேவல் ஏந்தித்
தாழ் ங் ேகாைத ஊ வண் இாீஇ
ெமன்பிணி யவிழ்ந்த அைரநாள் இரவிவண்
நீவந் ததனி ம் இனிதா கின்ேற
வற் கள்ளின் ைனேதர் எந்ைத
க
ைட வியனகர் ஓம்பினள் உைற ம்
யாயறி
தல் அஞ்சிப் பானாட்

15

4காவல் ெநஞ்செமா காமஞ் ெசப்ேபன்
யான்நின் ெகா ைம கூற நிைனபாங்கு
இைனயல் வாழி ேதாழிநத் றந்தவர்
நீடலராகி வ வர் வல்ெலனக்
கங்குல் உய த் ைண யாகிய
ஞ்சா ைறவி இவ வந் த ேவ.
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---- - ம ைரப் பண்டவாணிகன் இளந்ேதவனார்.
---- - - ----(பாடம்) 3. 11 - 14. ஏந்தி, ெமன்பிணி யவிழ்ந்த தாழ் ங் ேகாைத, ஊ வண் ாிய
யங்கிய, நீவந் ததனி

ம்.

4. காவல்.

---- ---- ---(ெசா - ள்.) 1 - 6. பயம் ெக

தி வின் பல் கதிர் ஞாயி

- உலகிற்குப் பயன்மிக்க

தி விைனத் த ம் பல கதிர்கைள ைடய ஞாயி , வயங்கு ெதாழில் தாீஇயர் விளங்கும் ெதாழில்கைள அவ் லகிற்குத் த மா , வலன் எர் - வலமாக எ ந் ,
விளங்கி - விளக்க ற் , மல்கு கடல் ேதான்றியாங்கு - ெபாிய கட ல்
ேதான்றினாற்ேபால, மணி ம ள் மாைல - நீல மணியிைன ெயாத்த மாைலக் காலத்ேத,
மல்கு பட மலர்ந்த ேவங்ைக - நிைறதல் உண்டாகமலர்ந் ள ேவங்ைக மரத்தின், ஒள்
தளிர் அவிர் வ ம் ஒ ெக ெப ஞ்சிைன - ஒளி ெபா ந்திய தளிர்கள் விளங்கும்
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தைழத்தல் ெபா ந்திய ெபாிய கிைளயி ள்ள, தண் ளி அைசவளி ைதவ ம் நாட தண்ணிய ளிகைள அைசந் வ ம் காற் ெமல்ெலனத் தடவி உதிர்க்கும் நாடேன!
7 - 10. ெகான்

சினம் தணியா

ேபாக்கிக்ெகாள்ளாம

- தன் பைகயிைனக் ெகான்

ம், ெவன்

மா பாட் ைன ெம விக்காம

ரண் சாம் பா

- அன்றி அதைன ெவன்ேறாட்

ம், இ ம்பி த் ெதா தியின் இனம் தைலமயங்கா

ெபாிய ெபண் யாைனகளின் கூட்டமாகிய இனத் டன் கலவாம
கடாஅம் ெச க்கி - ெப ம் மைழேபா
இ ங்களி

11 - 14. ஆர் இ ள்

ெநறியில்;

மிய ெவள் ேவல் ஏந்தி - அாிய இ ள் நீங்க ெவள்ளிய

ேகாைத - தாழ்ந்த மாைலக்கண், ஊ வண்
அைரநாள் இர இவண் நீ வந்த அதனி ம் - ந

ேதாிைன

ம், ெப ம் ெபயல்

ம் மதத்தால் ெச க்குற் , வள மைல

ேவைலக் ைகயிற் ெகாண் , ெமல் பிணி அவிழ்ந்த - ெமல்

14 - 23.

-

- வளமிக்க மைலயிடத்ததாய ெபாிய களி , இயல்வ ம் ெப ங்காட்

இயவின் - இயங்கும் ெபாிய காட்

வ ைகயி

தன் சினத்திைனப்

ய அ ம் மலர்ந்த, தாழ்

இாீஇ - ஊ ம் வண் ைன ஓட் ,
நாளாய இரவில் இங்கு நீ வந்த

ம்;
வல் கள்ளின்

ைன ேதர் எந்ைத - மைழ ேபான்ற கள்ைள ம் விைர ம்

ைடய எம் தந்ைதயின், க

உைடவியன் நகர் ஓம்பினள் உைற ம் -

காவைல ைடய ெபாிய மைனயின் கண் எம்ைமப் பா காத்

அகலாதி க்கும், யாய்

அறி
தல் அஞ்சி - எம் தாய் அறிந்திடைல அஞ்சி, பால் நாள் - ந இரவில், கரவல்
ெநஞ்செமா காமம் ெசப்ேபன் - மைறத்தல் ெபா ந்திய மனத்திெனா என
காமத்திைனச் ெசப்பா , யான் - , நின் ெகா ைம கூற - நீ வந்திைல என்

ம்

ெகா ைமயிைன ெமல்ெலனக் கூற, ஆங்கு நிைனப - அங்கு என் க த்திைன
உணர்ந் , ேதாழி - , வாழி - , இைனயல் - வ ந்தாேத, நம்

றந்தவர் - நம்ைமத்

றந்த நம் தைலவர், நீடலர் ஆகி வல்வ வர் என - தாழ்க்காதவராகி விைரந்
எனக் கூறி, கங்குல் உய த்
உைறவி -

யிலா

மகிழ்ந்த , இனி
(

என்
ஆகின்

ைணயாகிய - இரவில் உசாத் ைணயாதற்கு,

டன் கூ யி ந்த என் ேதாழியாய, இவள் உவந்த
- எனக்கு இனியதாக

வ வர்
ஞ்சா
- இவள்

ள்ள .

) நாட! ெப ங்காட் யவின் ேவல் ஏந்தி, அைரநாள் இர

இவண் நீ

வந்ததனி ம், ேதாழி இைனயல், நத் றந்தவர் நீடலராகி வ வர் எனக் கூறி, கங்குல்
உய த் ைணயாகிய ஞ்சா உைறவி இவள் உவந்த இனி ஆகின் .
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(வி - ைர.) பயம் ெக தி வில் பல் கதிர் - பயன் மிக்க வானவில் ேபா ம் பல
கதிர்கள் என் மாம். வயங்கு ெதாழில் - உயிர்கள் விளங்குதற்கு ஏ வாகிய
ெதாழில்கள். ஞாயி ேதான்றின் அன்றித் ெதாழில் நிகழாதாக ன், ஞாயி ெதாழில்
தாீஇயர் கடற்ேறான்றி யாங்கு எனப்பட்ட . மாைலப்ெபா தின் நீலமணி ேபா ம்
இ ளிற்கும், அதன்கண் மலெரா ம் தளிெரா ம் சிவந் விளங்கும் ேவங்ைகக்கும்,
நீலநிற ைடய கட ம் அதன்கண்உதிக்கும் ஞாயி ம் உவமமாயின என்க. ெவன் பைகையத் ரந் ெவன் என்க. ெகான் ம் ெவன் ம் என உம்ைம
விாித் ைரத்த மாம். களி மதச் ெச க்கினாேல சினம் தணியா
ரண் சாம்பா
இனம் தைல மயங்கா திாி ம் கா என்க. இரவிற் க்கும் ‘இ ள் நாறி’ த ய
க்கள் ெமன் பிணி அவிழ்த்த இர என்க. இர நீ வந்ததனி ம் இனிதாகின்
என்றைமயால், தைலவன் வ ைக தனக்கு இனிதாயிற்
மிகுதிைய அறிந்

என்றாளாம். நின் காதல்

ைவத் ம் அன்ைன அறிதற் கஞ்சிப் பானாள் அதைன ெமாழியா ,

நின் ெகா ைம கூறிேனனாக, ‘நீ வ ந்தாேத தைலவர் வ வர்’ என் கூறி,
இரெவல்லாம் உசாத் ைணயாகித் யிலாதி ந்த ேதாழி எய்திய மகிழ்ச்சி நீ வந்த
மகிழ்ச்சியி ம் இனிதாயிற் எனத் தைலவி தைலவற்குக் கூறினாள் என்க.
---- ----299. பாைல
[இைடச்சுரத் ப் ேபாகாநின்ற தைலமகன் தன் ெநஞ்சிற்குச் ெசால் ய .]
1எல்ைல ம் இர ம் விைனவயின் பிாிந்த
2உள்ளம்

ன்

பைடய உள்ளிய

பதிமறந் உைறதல் 3வல் நம் ஆயி
அ மறந் ைறதல் அாிதா கின்ேற

ம்

க வளி ெய த்த கால்கழி ேதக்கிைல

5

ெந விளிப் 4ப ந்தின் ெவறிெய ந் தாங்கு
விசும் கண் ைதயப் பாஅய்ப் பல டன்
5அக டஞ் ெசல்

நர் அறி ெகடத் தாஅய்க்

கவைல கரக்குங் 6காடகல் அத்தஞ்
ெசய்ெபா ண் ம ங்கின் ெசல தனக் குைரத்ெதன
ைவகுநிைல மதியம் ேபாலப் ைபெயனப்
லம் ெகாள் அவலெமா
க்கவின் இழந்த
நலங்ெக தி
கம் இைறஞ்சி நிலங்கிைளயா
நீெரா ெபா த ஈாிதழ் மைழக்கண்

10

இகுத ெதண்பனி ஆகத் உைறப்பக்
கால்நிைல ெசல்லா கழிபடர்க் கலங்கி
நாந க் குற்ற நவிலாக் கிளவிெயா

15
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அறல்ம ள் கூந்த ன் மைறயினள் திறன்மாண்
தி ந் க மாேதா ம் ெசலெவன ெவய் யிராப்
ப வரல் எவ்வெமா அழிந்த
ெப வி ப்
வி ேப
நிைலேய.
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---- எயினந்ைதமகனார் இளங்கீரனார்.
---- ---- - (பாடம்) 1. எல்
3. வல் மாயி

ம் இர ம்.

2.

ம்.

5. அக ைடச் ெசல்

ன்னம்.

4. ப ந்தினம்.
நர்.

6. காய்கலத்தம்.

---- ---- ----(ெசா - ள்.) 1 - 3. விைனவயின் பிாிந்த உள்ளம் - விைனயின் ெபா ட் ப் பிாிந்
ேபாந்த உள்ளேம!
- பக

ன் உ

ம் இர ம்

நம்பதிைய மறந்

- பண்

ெதாட் , எல்ைல ம் இர ம் அைடயஉள்ளிய

ம் நிைனக்கப்பட்ட, பதிமறந்
தங்குதைல மாட் ேவமாயி

உைறதல் வல்

நம் ஆயி

ம் -

ம்;

5 - 9. க வளி எ த்த கால் கழி ேதக்கு இைல - க ய காற்றினாற் பறிக்கப்ெபற்ற
காம் ஒழிந்த ேதக்கின் இைலகள், ெந விளிப் ப ந்தின் ெவறி எ ந்தாங்கு - நீண்ட
கூப்பீட் ைனச் ெசய் ம் ப ந்தின் வட்டம் எ ந்த ேபான் , விசும் கண் ைதயப்
பாஅய் - விசும் இடம் மைறயப் பரவி, பல உடன் பல ம் ஒ ங்ேக ேசர்ந் , அகல்
இடம் ெசல் நர் அறி ெகடத் தாஅய் - அகன்ற பாைலயிடத்ேத ெசல் ேவாாின்
அறி

(சுவ

அறியா ) மயங்கும்ப

பரந் , கவைல கரக்கும் கா

கவர்த்த ெநறிகைள ெயல்லாம் மைறத்
10. ெசய் ெபா ள் ம ங்கின் ெசல
ெசல்

தைல அவ

வி ம் அகன்ற காட்

அகல் அத்தம் -

ெநறியில்;

தனக்கு உைரத்தன - ெபா ளீட் ம் விைனக்கட்

க்கு உைரத்ேதனாக;

11 - 21. ைவகுநிைல மதியம் ேபால - இர

ல ம் காலத்

மதியிைனப்ேபால,

லம் ெகாள் அவலெமா - தனிைம
ம் ன்பத்ெதா , ைபெயனப்
க்கவின்
இழந்த நலம்ெக தி
கம் இைறஞ்சி - திய அழகிைன ெமல்ல இழந்த நலம்
ெபா ந்திய அழகிய

கத்திைனக் கவிழ்த் , நிலம் கிைளயா - கால் விரலால்

நிலத்ைதக் கிைளத் , நீெரா

ெபா த ஈர் இதழ் மைழக்கண் - நீ டன் கூ ய ஈரம்

வாய்ந்த இதழிைன ைடய குளிர்ந்த கண், இகுத
ெசாாிகின்ற ெதளிந்த நீர் மார்பின்கண்

ளித்

ெதண்பனி ஆகத்

உைறப்ப -

விழ, கால்நிைல ெசல்லா

- கால்
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ஓாிடத்தில் நிற்றல் ஆற்றாதாக, கழிபடர்க்கலங்கி - மிக்க ன்பத்தாற் கலக்க ற் ,
அறல் ம ள் கூந்த ன் மைறந்தனள் - க மணைல ஒத்த விாிந்த கூந்த ல் மைறந்
நாந க்குற்ற நவிலாக் கிளவிெயா - நாவான ந க்க ற்ற தி ந்தாத ெசாற்களால்,
ம் ெசல திறன்மாண் தி ந் க என - ம ேபாக்கான கூ பா மாட்சி ற் ச்
ெசப்ப

க என்

எவ்வெமா
ேப

உ

அழிந்த -

உயிரா - ெவவ்விதாக உயிர்த் , ப வரல்

ன்பத்ைதத் த ம் வ த்தத்தால் அழிந்த, ெப வி ப்

நிைல - மிக்க விைரவிைன

4. அ மறந்
ள்ள .
(

கூறி, ெவய்

வாளாய தைலவி மயக்குற்ற நிைலயாய;

உைறதல் அாிதாகின்

- அதைனமறந்

தங்குதல் அாியதாக

) விைனவயிற் பிாிந்த உள்ளேம! பதிமறந் ைறதல் வல்

காடகல் அத்தம் ெசல

தனக்கு உைரத்ெதன. தி

மைழக்கண் ெதண்பனி ஆகத்

வி

நம் ஆயி

ம்,

கம் இைறஞ்ச, நிலம் கிைளயா,

உைறப்ப, கால் நிைல ெசல்லா , கழிபடர்க் கலங்கி,

கூந்த ன். மைறயினள், நவிலாக் கிளவிெயா , ம் ெசல திறன் மாண் தி ந் க
எனக் கூறி அழிந்த ெப வி ப்
வி ேப
நிைல அ மறந் ைறதல் அாிதாகின் .
(வி - ைர.) பிாிந்த - பிாிந் என் டன் ேபாந்த என்க. உள்ளம், விளி. பிறந்த நாள்
ெதாட் ப் பக ம் இர ம் பயின் வதிந் நிைனந் வந்த பதிைய ஒ காலத்
மறந் ைறதல் என்ப அாிெதன்பான், ‘பதி மறந் ைறதல் வல் நமாயி ம், ’
என்றான். ேதக்கிைல பாஅய்த்தாஅய்க் கவைல கரக்கும் அத்தம் என்க.
க ங்காற்றினால் கவரப்ெபற்ற ேதக்கிைலகள் தற்கண் விசும்பிடெமல்லாம்
மைற ம்ப

படர்ந் , பின் நிலமிைச

ழ்ந்

பரவி வழிகைள மைறக்கும் அத்தம்

என்றான். ெபா ள் வயிற் ெசலைவ உைரத்த ேகட்ட தைலவியின்
ெமல்ெலன ஒளிகுன்றிக் காட் ற்
குைறந் ேதான் ம் மதியத்ெதா
இைம. தான்ெபா ள்வயிற் பிாி

கம்,

த ல்

ஆத ன், அதைன வி யற் காைலயில் ஒளி
உவமித்தான். ெபா த - த த்த என் மாம். இதழ் உைரப்பக் ேகட்டெபா

, தைலவியின்

கம்

ஒளிகுன்றிக் கவிழ்ந்தி க்க, கால்கள் நிலத்ைதக் கிைளத்

நிைலெபறாவாக, கண்கள்

நீாிைனச் ெசாாிய, உள்ளம் ெப ந்

ற, கூந்தல் விாிந்

ன்பத்தால் கலங்குத

உடம்பிைன மைறக்க, இங்ஙனமாகத் தைலவி எவ்வம் உற்
உைரத்தற்கு நா எழா

ந ங்க,

ம் ெசல

அழிந்

ெவய் யிர்த் ,

தி ந் க எனக் கூறிய வ த்தம் மிக்க

நிைல, தைலவன் உள்ளத்ேத மாறா நிைலெபற்றி ந்தைமயின், ேப
நிைலயாகிய அ மறந் ைறதல் அாிதாகின் எனத் தைலவன் ெநஞ்சிற்கு உைரத்தான்
என்க. ேப உ நிைல - வ த்தத்ைத மிகுவிக்கும் நிைல என் மாம்.
---- -----
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300. ெநய்தல்
[பகற்குறி வந்

நீங்குந் தைலமகற்குத் ேதாழி ெசால் ய .]

நாள்வைல கந்த ேகாள்வல் பரதவர்
ணங்குமணல் ஆங்கண் உணங்கப் ெபய்ம்மார்
பறிெகாள் ெகாள்ைளயர் ம க உக்க
மீனார் கு கின் கானலம் ெப ந் ைற
எல்ைல தண்ெபாழில் ெசன்ெறனச் ெசலீஇயர்
ேதர் ட் அயர ஏஎய் வார்ேகால்
ெசறிெதா தி த்திப் பா மயிர் நீவிச்
ெசல் னி மடந்ைதநின் ேதாழிெயா மைனெயனச்
ெசால் ய அளைவ தான்ெபாி க ழ்ந்

5

தீங்கா யினளிவ ளாயின் தாங்கா
ெநா மலர் ேபாலப் பிாியிற் க ெமனப்
பிறிெதான் றாக ம் அஞ்சுவல் அதனாற்
ேசணின் வ நர் ேபாலப் ேபணாய்

10

1இ ங்க

யாணெரம் சி கு த் ேதான்றின்

வல்ெலதிர் ெகாண் ெமல் தின் விைனஇத்
ைற ம் மான்றின் ெபா ேத சுற ம்

15

2ஓதம் மல்க ன் மாறா யினேவ
எல் ன் ேதான்றல் ெசல்லா தீெமன
எமர்குைற கூறத் தங்கி ஏ ற
இைளய ம் ரவி ம் இன் ற நீ ம்
இல் ைற நல்வி ந் தயர்தல்
ஒல்
ம் ெப மநீ நல்குதல் ெபறிேன.
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---- உேலாச்சனார்.
---- - - ----(பாடம்) 1. ெப ங்க . (பாடம்)

2. ஒதம

கட ன்.

---- - - ----(ெசா - ள்.) 22. ெப ம - ெப மாேன!
1 - 4. நாள் வைல கந்த ேகாள் வல் பரதவர் - நாட் காைலயில் வைலயினால்
மீன்கைள கந் ெகாண்ட மீன்பி த்த ல் வல்லபரதவர்கள். பறி ெகாள்
ெகாள்ைளயர் - பின் பறியால் ெகாண்ட மிக்க மீனிைன ைடயராகி அவற்ைற,
ணங்கு மணல் ஆங்கண்

ண்ணிய மண டத்ேத, உணங்கப் ெபய்மார் - ல ம்ப
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ெபய்வாராய், ம க உக்க - வ ந் மா
தின்

ெசாாிந்த, மீன் ஆர் கு கின் - மீன்கைளத்

ம் பறைவகைள ைடய, கானல் அம் ெப ந் ைற - ேசாைலைய ைடய

அழகிய ெபாிய கடற் ைறயின்கண்;
5 - 9. தண்ெபாழில் எல்ைல ெசன்ெறன - குளிர்ந்த ேசாைலயிற் பகற்ெபா
ெசன்றதாக, ெசலீஇயர் - நின் ஊர்க்குச் ெசல்ல, ேதர்
ட் மா

ஏவி, வார் ேகால் ெசறி ெதா

தி த்தி - இவள

ெந ங்கிய வைளயிைனத் தி ந்த அணிவித் , பா
தடவி, மடந்ைத நின் ேதாழிெயா
நின் ேதாழி டன் இப்ேபா

ட்

அயர ஏஎய் - ேதைரப்
ெந ய திரண்ட

மயிர் நீவி - சிதறிய கூந்தைலத்

இனி மைன ெசல் என - மடந்ைதேய நின்மைனக்கு

ெசல்வாயாக என் , ெசால் ய அளைவ ெசான்ன

அளவிேல;
9 - 12. இவள் ெபாி

க

ழ்ந்

தீங்காயினள் ஆயின் - இவள் மிக ம் அ

வ ந் கின்றாளாத ன், தாங்கா

ெநா மலர் ேபாலப் பிாியின் - அதைன எண்ணா

ஏதிலர் ேபாலப் பிாிந் ெசல் ன், க ெமனப் பிறிெதான் ம் ஆக ம் அஞ்சுவல்
அதனால் - விைரந் இவள் ேவ தீங்கு அைடயி ம் அைடவெளன அஞ்சுகின்ேறன்
அதனால்;
13 - 22. நீ நல்குதல் ெபறிேன - யான் கூ வதைன நீ ேகட்ட
தல் ெசய்யின்,
ேசணின்வ நர் ேபாலப் ேபணாய் - நீ ம் நின் இைளய ம் ேசய்ைமயினின் ம்
வ வார் ேபாலக் க தாயாய், இ

க

ஆரவார ைடய அழகிய எம

ாின் கண் வாின், எமர் - எங்கள் மைனயினர், வல்

எதிர் ெகாண்

சீ

யாணர் எம் சி கு த் ேதான்றின் - மிக்க

- விைரய எதிர்ெகாண்டைழத் , ெமல் தின் விைனஇ - ெமல்ெலன

வினாவி, ெபா
மான்றின் - ெபா
மயங்கிவிட்ட , ைற ம் ஓதம் மல்க ன்
சுற ம் மா ஆயினேவ - நீர்த் ைற ம் அைலெப கி ஏற ன் சுறாக்க ம்
பைகயாயின, எல் ன்

- இ ண் விட்ட , ேதான்றல் - தைலவ, ெசல்லா தீம் என -

ெசல்லற்க என, குைற கூற - குைறயிரந் ேவண்ட, ஏம் உறத் தங்கி - அங்கு
இன்ப றத் தங்குதல்ெசய் இைளய ம் ரவி ம் நீ ம் இன் உற - நின் ஏவல ம்
குதிைர ம் நீ ம் இன்பம் எய்த, இல் உைற நல் வி ந் அயர்தல் ஒல்
ம் - எம்
இல் ல் தங்கும் நல்ல வி ந்தாக ஏற் ப் ேப தைலப் ெபா ந் ேவாம்.
(
) ெப ம! நீ எல்ைல ெசன்ெறனச் ெசலீஇயர் ேதர் ட்டயர ஏஎய், மடந்ைத!
நின் ேதாழிெயா இனி மைனெசல் எனச் ெசால் ய அளைவ இவள் ெபாி
தீங்காயினள் ஆயின், நீ பிாியின், பிறிெதான்றாக

ம் அஞ்சுவல்; அதனால் நீ
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நல்குதல் ெபறின், எம் சி கு த் ேதான்றின், எமர் குைற கூறத் தங்கி, ஏ ற,
நல்வி ந்தயர்தல் ஒல்
ம்.
(வி - ைர.) பறி - மீன் ப க்கும் ஒ க வி. எல்ைலண் ெபாழிற் ெசன்றன என்ப
பகற்குறிக்கண் கூட்டம்
ந்தைம உணர்த்தியவாறாம். ெசலீஇயர் - ஊர்க்கண்
ெசல் தற்கு. ஏஎய் - இைளயைர ஏவி என்க. இைளயைர ஏவி, ெதா தி த்தி, மயிர்
நீவிச்ெசால் ய அளைவ என்றிைய ம். கூட்டத்தால் ெதா பிறழ்ந் ம் மயிர்
குைலந் ம் இ ந்தவற்ைறத் தி த்தி ம் நீவி ம் ெசம்ைம ெசய்தான் என்க. தாங்கா உள்ளத்திற் ெகாள்ளா . பிறி ெதான்றாகல் - ெப ம்பிறி தைடதல்; உயிர் றத்தல்
என்றதைன ெவளிப்படக்கூ தற்கும் ஆற்றா பிறிெதான்றாக ம் என்றால்;
பிறிெதான்றாக ம் கூ ேமா என அஞ்சுவல் என்றாள் என்க. ேசணின் வ நர்ேபாலப்
ேபணா என்ற , பைழயர் ேபாலக்க தி என்றப யாம். அன்றிச்
ேசய்ைமக்கணின் ம் தியராய் வ வார் ேபால எம் ட ள்ள ெதாடர்
சி

கு த் ேதான்றின் என் ைரத்த

ம் ஆம். ெபா

மான்றின் ,

லப்படா

ைற ம் ஓதம்

மல்க ன் சுற ம் மாறாயின எனக் ெகாண் கூட் க. குைற கூ தல் - குைறயிரத்தல்,
ஏ றத் தங்கி நீ நல்குதல் ெபறின் என இையத் ைரத்த மாம்.
(ேம - ள்)1'இ வைகக் குறிப் பிைழப் பாகிய விடத் ம்’ என்

ஞ் சூத்திரத்

இச்ெசய் ைளக் காட் , இத ள் தான் ெபாி க ழ்ந் தீங்காயினள் எனேவ
அக்குறிப் த் தைலவன் ேபாகாமற் ற ப்பக் கூறிய ெதன் உணர்ந் ேதாழி
கூறினாள் என் ம், 2'நாற்ற ம் ேதாற்ற ம்’ என்

ஞ் சூத்திரத் , ேவளாண்

ெப ெநறி ேவண் ய விடத் ம் என்ற பகுதியில், இச்ெசய்
நச்.

ம் அ என் ம் கூறினர்,

---- - - ----1. ெதால். கள. 16. 2. ெதால். கள. 23.
---- ---- ----அகநா
: மணிமிைட பவளம் நாவலர் ந. . ேவங்கடசாமி நாட்டார் விளக்க ைர

ற்றிற் .

