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ேபரா. ச பாலசுந்தரம் - பதிப்பாசி யர்

தஞ்சாவூர் மகாராஜா சரேபாஜியின் சரசுவதிமகால் நுலக சங்கம்

ெவளியீட்டு எண் 370 - 1988

1. ஆசி ய மாைல
அறிமுகம்
காலத்தால் மைறந்து ேபான பற்பல பழம் தமிழ் நூல்களில், சில பாடல்கள்

மடடுேம கிைடத்துள்ளதில் ஒன்று இவ் ஆசி ய மாைல. இது நீதித்திரட்டு

எனும் ெதாைக நூலில் கண்டது. அத்திரட்டில் ெதாகுப்பாளர், அறம் ெபாருள்

எனும் பால்சார் பல்ேவறு அதிகாரத் தைலப்புகளின் கீ ழ், பற்பல நூல்களினின்றும்
ெதாகுத்த ௧௪௭௪ பாடல்கள் உள்ளன. அப்பாடல்களிைட மிைடந்து காணப்படும்
ஆசி யமாைலப் பாக்கள் ஈங்கு இருமடி திரட்டாக வகுக்கப்பட்டு, அதனுடன்

உைர ஆசி யர் சிலர் காட்டும் ேமற்ேகாள்களின்றும் கிட்டிய பாக்கள் இைணய,
ஓர் குறுநூலாக பைடக்கப்படுகின்றன.

ேமலும் சில விளக்கங்கைள கீ ேழ காண்க
நூ.த.ேலாகசுந்தரமுதலி, மயிைல,ெசன்ைன
-----------

நூற்பாக்கள்
1

மூஇைல ெநடுேவல் ஆதி வானவன்

இடமருங்(கு) ஒளிக்கும் இமயக் கள்வி

தனிக்கண் விளங்கும் நுதல்பிைற ேமல்ஓர்

மிைகப்பிைற கதுப்பின் சூடி வைளக்ைகயின்

வாள்பிடித்(து) ஆளி ஏறித் தானவர்
மானக் கடும்ெபார் கடந்த கும

மூவா ெமல்லடித் திருநிழல்

வாழி காக்கஇம் மலர்தைல உலேக

(அறம் 1-கடவுள் வாழ்த்து/உைமயவள்-7) 7

2

எளி(து)என இகழாது அ (து)என உைரயாது
நுமக்குநீர் நல்குதிர் ஆயின் மனத்திைட

நிைனப்பினும் பிறக்கும் ெமாழியினும் வளரும்

ெதாழில்படின் சிைனவிடூஉப் பயக்கும் உணர்த்தின்

இவணும் உம்பரும் துைணேய அதனால்

3
துைறெதாறும் துைறெதாறும் ேநாக்கி

அறம்நிறுத்தி ஆய்மின் அறிந்திசி ேனாேர

(அறம் 4 -அறன்வலி உறுத்தல்-22) 39

3

வ க்கைட ெநடுங்கண் விளங்க ேமதக

மணித்ேதாடு ெபய்து வாள்முகம் திருத்தி

நால்நிலம் வைளத்த பரைவயடு ெகழீஇய
கான்யாற்று வருபுனல் ஆடலும் ேதமலர்
வல்லிப் பந்தர் வண்டுவாழ் ஒருசிைற

நிலமகள் புணரும் ேசக்ைகயும் மாமுதல்
ெமல்உ

ெவண்துகில் உைடயும் ெதால்வைகப்

பைடஉழா விைளயுளில் உணவும் மந்திரத்துச்

சுடர்முதல் குலமுைற வளர்த்தலும் வைரயாது
வருவிருந்து ஓம்பும் ெசல்வமும் வைரமுதல்

காடுைகக் ெகாள்ளும் உைறயுளும் என்(று)இவ்
எண்வைக மரபின் இைசந்த வாழ்க்ைக

ஐம்ெபாறிச் ேசைன காக்கும் ஆற்றெலாடு

ெவன்றுவிளங்கு தவத்தினர் அரசியல் ெபருைம
மாக்கடல் உடுத்த வைரப்பின்

யார்க்(கு)இனி(து) என்(று)அஃ(து) அறியுநர்ப் ெபறிேன
(அறம் 28-தவம்-15) 279

4

அைரயது துகிேல மார்பின(து) ஆரம்

முடியது முருேக நாறும் ெதாைடயல்

புைடயன, பால்ெவண் கவ யின் கற்ைற
ேமலது,

மாைல தாழ்ந்த மணிக்கால் தனிக்குைட

முன்னது, முரசு முழங்கும் தாைன

இந்நிைல இைனய ெசல்வத்து ஈங்(கு)இவர்
யாவ ேரேயா ேதவர் அல்லர்

இைமப்பதும் ெசய்தனர் மாந்தேர என

மயக்கம் நீங்க களிற்றுமிைச வந்தனர்

ெநருநல் இன்றிஇவர் பசிப்பிணி காய்தலின்

உணங்கிய துணியும் உடுத்து

மாசுமீ ப் ேபார்த்த யாக்ைகயடு

தாேம ஒருசிைற இருந்தனர் மன்ேன

(அறம் 36-ெசல்வம் நிைலயாைம-18) 349

5

யாணர் வரவின் ேமல்நாள் ஈங்(கு)இவன்
இளைம ெசவ்வி நயந்த ேபைதயர்

காதல் உண்கண் வருபனி நீங்கி

இன்னும் துயில்ெகாண்(டு) இலேவ இன்(று)இவன்
ேபார்ைவப் பாசைற உணங்கிப் பாணர்

பழந்தைல சீறியாழ் ேபாலக் குரல்அழிந்து

நரம்பு மடித்(து)யாத்த யாக்ைக மூப்(பு)உற
பதிெகழு மூதூர் மன்றத்துப்

4
ெபாதியில் புறம்சிைறச் சார்ந்தனன் மன்ேன

(அறம் 38-இளைம நிைலயாைம-12) 361

6

உள்ளது கரக்கும் கள்ள யாக்ைக

ேமம்படு குற்றம் மூன்ெறாடு வழங்கலின்
உண்டிநல் அரசு தண்டத்தின் வகுத்த
ேநான்பிணி அகப்பட் டிருப்பினும்

ேதான்றுவது முன்னர் காப்பது பின்ேன

(அறம் 39-யாக்ைக நிைலயாைம-233) 384

7

ெநருநல் என்பது ெசன்றது நின்ற

இன்றும் ெசல்லா நின்றமுன் ெசன்று
வருநாள் கண்டவர் யாேரா அதனால்

ஒருநாள் அகப்படுத் துைடேயார் இன்ைமயின்
இல்லது நாடுமின் உள்ளது ெகாடுமின்

வாழ்வில் இன்பமும் புணர்மின்
அ தான்று

கீ ழது நீரகம் புகினும் ேமலது

விசும்பின் பிடர்தைல ஏறினும் புைடயது

ேநமி மால்வைரக்(கு) அப்புறம் புகினும்
ேகாள்வாய்த்துக் ெகாட்கும் கூற்றத்து

வளிக்
ீ
ெகாடுநா விலக்குதற்(கு) அ ேத

(அறம் 39-பல்வைக நிைலயாைம-10) 394

8

தற்பாடு பறைவ பசிப்பப் பைசயற

நீர்சூல் ெகாள்ளாது மாறிக் கால்ெபாரச்

சீைர ெவண்டைலச் சிறுபுன் ெகாண்மூ

மைழகரல் ஊன்றா வளவயல் விைளயா

வாய்ைமயும் ேசட்ெசன்று கரக்கும் தீதுதரப்

பிறவும் எல்லாம் ெநறிமாறு படுேம
கடும்சினம் கைவஇக் காட்சிக்

ெகாடுங்ேகால் ேவந்தன் காக்கும் நாேட

(ெபாருள் 19-ெகாடுங்ேகான்ைம-7) 667

9

குடிபிறப்(பு) உடுத்துப் பனுவல் சூடி

விழுப்ேபர் ஒழுக்கம் பூண்டு காமுற

வாய்ைமவாய் மடுத்து மாந்தித் தீதறு

நடு(வு)நிைல ெநடுநகர் ைவகி ைவகலும்

அழுக்கா(று) இன்ைம அவாஅ இன்ைமஎன
இருெபரு நிதியமும் ஒருதர மீ ட்டும்
ேதாலா நாவின் ேமேலார் ேபரைவ

உடன்மரீஇ இருக்ைக ஒருநாள் ெபறும்எனின்
ெபறுகதில் அம்ம யாேம வரன்முைற

ேதான்றுவழித் ேதான்றுவழிப் புலவுப் ெபாதிந்து

நின்றுழி நின்றுழி ஞாங்கர் நில்லாது
நிைலஅழி யாக்ைக வாய்ப்பஇம்

5
மலர்தைல உலகத்துக் ெகாட்கும் பிறப்ேப
(ெபாருள் 32-அைவ அறிதல்-11) 815

10

தாமைர வண்கிழங்கு விரவி ஓராங்குக்

கருமலங்கு மிளிரக் ெகாழுமுகந்(து) இயக்கிய
பழஞ்ேசற்றுப் பரப்பில் பருமுதல் எடுத்து

ெநடும்கதிர் இைறஞ்ச வாங்கிக் கால்சாய்த்து
வாளில் துமித்த சூட்ேட மாவின்

சிைனகைளந்து பிறக்கிய ேபேர எருத்தின்
கைவஆடி ைவத்த உணேவ மருதின்

ெகாழுநிழல் குைவஇய குப்ைபேயா(டு) அைனத்தினும்
மலர்மகிழ்ந்(து) ஊங்க உலகுபுறம் தரூஉம்
மாவண் ேசணாட்(டு) ஊர்ெதாறும்

ஏேரார் களவழி வாழிய ெநடிேத
(ெபாருள் 33-நாடு-19) 834

11

சிறுபுனம் சில்என் ெநடுெவளி ஆனா

மரம்பயில் தானத்துப் பரல்புறம் ெகாண்ட
அடியர் ெநடுெநறிச் ெசல்வாய் உைடயது

முல்ைல வருந்தில் ேபாகிப் புல்அருந்திக்
கானியாற்றுத் ெதள்நீர் பருகாமுன்

கன்றுபால் அருந்துபுக்(கு) என்றன மாேதா
முன்பல் அரும்பிய பால்நாறு ெசவ்வாய்ப்
புன்தைல மகாஅர்த் தந்த

கன்றுசூழ் கடிமைன கைவஇய நிைரேய
(ெபாருள் 64-நிைர ேகாடல்-10) 1212

12

மாமுது தாைத ஏவலின் ஊர்துறந்து

கான்உைற வாழ்க்ைக கலந்த இராமன்
மாஅ இரைல ேவட்டம் ேபாகித்

தைலமகள் பி ந்த தனிைமயன் தனாது
சுற்றமும் ேசணிைட யதுேவ முற்றிய

நஞ்சுகைற படுத்த பூண்மிடற்(று) இைறவன்

உலகுெபாதி உருவெமாடு ேகாைதையத் தைலநாள்

ெவண்ேகாட்டுக் குன்றம் எடுத்த மீ ளி

வன்ேதாள் தடக்ைக ஊன்ற அன்ேறார்
ெசால்முைற மறந்தனம் வாழி

வில்லும் உண்(டு)அவற்(கு) அந்நாள் ஆங்ேக
(ெபாருள் 73-எயில் ேகாடல்-11/1) 1301

13

மாதர் ெகண்ைட வ ப்புறத் ேதாற்றமும்
நீலக் குவைள நிறுமும் பாழ்பட

இலங்ைக அகழி முற்றும் ஆக்கிய

கருங்கால் ெநடுங்கைழக் கண்ணும் விளிம்பிழிந்து
ெபருநீர் உகுதல் மாேதா

குரங்குெதாழில் ெகாண்ட இராமன்

6
அலங்கு தடந்ேதாள் வாள்சுழித்த ஞான்ேற
(ெபாருள் 73-எயில் ேகாடல்-11/2) 1301

14

இருசுடர் இயங்காப் ெபருமூ(து) இலங்ைக
ெநடுந்ேதாள் இராமன் கடந்த ஞான்ைற

எண்கிைட மிைடந்த ைபங்கண் ேசைனயின்

பச்ைச ேபார்த்த பல்புறத் தண்ணைட

எச்சார் மருங்கினும் எயில்புறத்(து) இறுத்தலின்
கடல்சூழ் அரணம் ேபான்றது

உடல்சின ேவந்தன் முற்றிய ஊேர

(ெபாருள் ௭௩-எயில் ேகாடல்-௧௨) ௧௩0௨

15

ேமலது வானத்து மூவா நகரும்
கீ ழது நாகர் நாடும் புைடயன

திைச காப்பாளர் ேதயக் குறும்பும்

ெகாள்ைளச் சாற்றிக் கவர்ந்துமுன் தந்த
பல்ேவறு விழுநிதி எல்லாம் அவ்வழிக்

கண்ணுதல் வானவன் காதலின் இருந்த

குன்(று)ஏந்து தடக்ைக அைனத்தும் ெதாழில்உறத்
ேதாலாத் துப்பின் தாள்நிழல் வாழ்க்ைக

வலம்படு மள்ளர்க்கு வசி
ீ இலங்ைகயில்
வாடா ெநாச்சி வகுத்தனன்

மாைல ெவண்குைட அரக்கர் ேகாேவ
(ெபாருள் 74-எயில் காத்தல்-10) 1312

16

இருபால் ேசைனயும் நனிமருண்டு ேநாக்க

முடு(கு)இயல் ெபருவிைச உரவுக்கருங் ெகாட்பின்

எண்திைச மருங்கினும் எண்ணிைறந்து ேதான்றினும்

ஒருதனி அநுமன் ைகஅகன்று பரப்பிய

வன்மரம் துணிபட ேவறுபல ேநான்பைட
வழங்கிய கம்பத் ேதாள்பைட யாக

ஓச்சிஆங்(கு) அவனும் முன்ைகயில் அழுத்தலின்
தனாது வன்தைல உடல்புக்குக் குளிப்பக்

க ந்(து)உயிர் ேபாகும் ெசந்ெநறி ெபறாைமயின்
ெபாருகளத்து நின்றன ெநடும்ேசண் ெபாழுேத
(ெபாருள் 76-தாைன மறம்-11) 1338

17

ெபாருேபார்க் - - - - - - ென

தமிழ்சிறு ெகண்ைட இைமயத்(து) அைமத்து
வடதிைச ஆண்ட ெதன்னவன் கடிெகாள

முனிந்தக் கூற்றத்துப் புருவம் ேபால
வாங்கிரும் ெகாழுங்கைட வைளந்த

ேவம்பின் இைலஅவன் சூடும் பூேவ
(ெபாருள் 83-புகழ்-28) 1460

7
18

சிறுெசவி யன்ேன ெபரும்ேகள் வியேன

குறும்கணி யன்ேன ெநடும்காட் சியேன

இைளயன் ஆயினும் அறிவின்மூத் தனேன
மகளிர்ஊ டிடினும் ெபாய்அறி யலேன

கீ ேழார் கீ ழ்ைம ெசய்யினும் தான்தன்
வாய்ைம வழக்கம் மறுத்தல் அஞ்சி
ேமல்ெநறி படரும் ேபரா ளன்ேன

ஈண்டுநலம் தருதல் ேவண்டிப் பாண்டியர்
பாடுதமிழ் வளர்த்த கூடலின் வடாஅது

பல்குடித் துன்றக் கன்னியம் ெபரும்பதிச்

சாஅல்பு ேமல்ேமல் ேதான்றிய தாழி

காதலின் ேமவலன் பிறர்பிறர்க் கீ ந்து

தானும் உண்டு விருந்(து)உண்டு மிகிேன
(ெபாருள் 83-புகழ்-29) 1461

[ஈங்கு பாடல்களின் கைடயில் பிைறக் குறியுள் காண்பன நீதித் திரட்டார்

தான் ெகாண்ட கருத்தின் இனமாகும் தைலப்புகேள. ஆகலின் மூலநூலின்
(ஆசி ய மாைல) தாங்கு ெபாருளும் ஒழுக்கும் அல்ல என துணிக]

19

ஆள்விைன முடித்த அருந்தவ முனிவன்

ேவள்வி ேபாற்றிய இராமன் அவெனாடு
மிதிைல மூதூர் எய்திய ஞான்ைற

மதிஉடன் பட்ட மடக்கண் சீைத

கடுவிைச வில்ஞாண் இடிஒலி ேகளாக்
ேகட்ட பாம்பின் வாட்டம் எய்தித்

துயில்எழுந்து மயங்கினள் அதாஅன்று மயிலஎன
மகிழ் - - - - - - - - -

(நச்சி.ெதால்.அகத்.சூத்.54)

20

கடலும் மைலயும் ேநர்படக் கிடந்த

மண்ணக வளாகம் நுண்எயில் துகளின்
ெநாய்தால் அம்ம தாேன இ (து)எவன்

குறித்தனன் ெநடியான் ெகால்ேலா ெமய்தவ
வாங்குசிைல இராமன் தம்பி ஆங்(கு)அவன்
அடிெபாைற ஆற்றின் அல்லது

முடிெபாைற ஆற்றலன் படிெபாைற குறித்ேத
(நச்சி.ெதால்.புறத்.சூத்.76)

ேமற்கண்ட ஆசி யமாைல பற்றி ஓர் குறு விளக்கம்
இஃது நச்சினார்க்கினிய ன் உைரகளினின்று அறியப்படும் நூல்களில் ஒன்று.

புறத்திரட்டு, நீதித் திரட்டு ெபருந்ெதாைக எனவரும் ெதாகுப்புகளில் காணும் பல

பாக்களின் ைவப்புமுைற அவற்றின் பாடல்கள் பல இவர்தம் உைரகள் வழிேய

வந்தன என காட்டாநிற்கின்றன. ெபருந்ெதாைக என காணப்படும் ஓர்

ெதாகுப்பிலும் 'மைறந்துேபான தமிழ் நூல்கள்' கண்ட மயிைல சீனிேவங்கடசாமியார் புறத்திரட்டினின்று காட்டுவனவும் இைவேய.

8
இந்நூலின் ெபய னின்று இ து ஓர்வைகப் பா யாப்பினால் யாத்தைம

ெபறப்படுகின்றது. மாைல எனும் பாவினப்ெபயர் பல்வைகப் ெபாருள்/கருத்து

மிைடந்து வரும் பாக்களால் ஆவதால் ஈங்கு அகம் புறம் என இருவைகத்

திைணயின் பாற்பட்ட பாக்களால் ெதாடுக்கப்ெபற்ற ஓர் நூல் ேபாலும். தைலப்பு,

நூலின் ெபருைம, தாங்கு கருத்து பற்றி குறித்தில. கிட்டிய ஓர்சில பாடல்களில்

'நாடுமின்' 'ெகாடுமின்' 'மன்ேன' என முன்னிைல விளிெகாண்டு பாடப்-

பட்டிருப்பினும் 'நாலடி' ேபான்று பற்பல புலவர் தம்மால் பாடப்ெபற்று பின்

ேகார்க்கப்ெபற்ற வைகத்தாக ேதான்றில. மற்றும் ஆசி யர் யார் எனவும் காட்டில.

கடவுள் வாழ்த்தினில் சிலப்பதிகாரம் ேபான்று ஆளியின் மீ தமர்ந்த சிவேன

ெபண்பாலாகேதாற்றும் வடிவுைடத் ெதய்வம் (துர்ைக) ேபாற்றப் ெபற்றுள்ளதால் அ
தும் அரசகுலம் மற்றும் அரசுசார்ந்ேதாருக்ேக சிறப்பாதலின் அவ்வழி வந்தவர் ஆ

கலாம் அல்லது புரக்கப்பட்டவராகலாம்.இராமாயணத் ெதாடர்புைடய சில

காட்சிகள் பாடப்பட்டுளதலால் அைத மைலந்து பாடியதும் கூடும். பாடலின்

ெதான்ைமயான யாப்பு நைட ஒழுக்கு இவற்றால் ஓர் பழம் புலவரால் பாடப்
பட்டைம மட்டும் ஏலும்.

பாடல்களின் ெசால்லிலும் ெபாருளிலும் காணும் சீர்ைமகள் சில
"எளிெதன இகழாது அ ெதன உைரயாது" (2)

"இல்லது நாடுமின் உள்ளது ெகாடுமின்" (7)

"மைழகரல் ஊன்றா வளவயல் விைளயா" (8)
என வரும் ெசவிஅறிஉரூஉ வும்

"எண்வைக மரபின் இைசந்த வாழ்க்ைக" (3)
எனும் ெதாகுப்பும்

"சிறுெசவி யன்ேன ெபரும்ேகள் வியேன
குறும்கணி யன்ேன ெநடும்காட் சியேன

இைளயன் ஆயினும் அறிவின்மூத் தனேன" (18)
என வரும் முரண்ெதாைடயும்

"தாமைர வண்கிழங்கு விரவி ஓராங்குக்
- - - - - - - - - - - - - - -

மாவண் ேசணாட்டு ஊர்ெதாறும்" (10)

என்ற நாட்டு வளைம விளக்கமும்

"ேமலது வானத்து மூவா நகரும்

கீ ழது நாகர் நாடும் புைடயன" (15)

"பாடுதமிழ் வளர்த்த கூடலின் வடாஅது

பல்குடித் துன்றக் கன்னியம் ெபரும்பதி"

எனும் புவிஇயல் குறிப்புகளும் ேநாக்கத்தக்கன.

அதான்று, 12, 13, 14, 15, 16, 19 இைவகளில் இராமயணக் காட்சிகளும்

"தமிழ்சிறு ெகண்ைட இைமயத் தைமத்து வடதிைச ஆண்ட ெதன்னவன்"
(17) என வரலாற்ைறக் குறித்தைலயும் காண்க

9

ஆசி யமாைலப் பாடல்கள் பல்ேவறு ெதாகுப்புகளில் காணும் ஒப்புேநாக்கு நிரல்
---------------------------------------------------------------------------ேமற்படி

மயிைலயார்

நீதித் திரட்டு

ெபருந்ெதாைக நச்சி. உைர

வ ைச #

வ ைச #

வ ைச #

வ ைச #

1

7

புறத்திரட்டு

வ ைச # சூத். #

--------------------------------------------------------------------------1

2

2

39

225

113

??

3

3

279

328

??

5

5

361

302

??

4
6
7

8

9

10
11

12
13

14
15

16
17

18

19

20

4
6

7

8

9

10
11

349
384

394

667

815

834

309
303

??

??

XX
XX
XX
XX
XX

294

??

369

827 76

350
XX

XX

??

XX

??

XX

1212

XX

1301/2$

482/2$

??

XX

16%

1312

461

??

XX

XX

1460

XX

13%

14%

15%
17%

1301/1$
1302

1338

12

1461

XX

XX

XX

XX

482/1$
481

536
XX
688

747

??

??

XX
XX

133467

??

??

XX
XX

??

XX

??

76

??
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----------------------------------------------------------------------% இைவ 'காப்பியங்கள்' தைலப்பின் கீ ழ் உள்ளன

$ இைவ இரண்டும் ஒேர பாவாக இைணந்துள்ளன
இப்பதிவினில் பயன்பட்ட நூல்கள்
(1) நீதித் திரட்டு - ேபரா. ச பாலசுந்தரம் - பதிப்பாசி யர், தஞ்சாவூர் மகாராஜா

சரேபாஜியின் சரசுவதிமகால் நுலக சங்கம், ெவளியீட்டு எண் 270 - 1988

(2) மைறந்துேபான தமிழ் நூல்கள் - மயிைல சீனி ேவங்கடசாமி

(3) ெதால்காப்பியம் ெபாருளதிகாரம்-நச்சினார்க்கினியம் / முதல்பகுதி

(4) ெதால்காப்பியம் ெபாருளதிகாரம்-நச்சினார்க்கினியம் / ெசய்யுளியல்
தமிழ்மண் பதிப்பகம் / இளங்குமரனார், பதிப்பாளர்-இளவழகன்

(5) சங்கநூல் முழு ெதாகுப்பு::1957 மர்ேர ராஜம் பதிப்பின் 1981 ெவளியீடு
(6) ெபருந்ெதாைக= ?? (பல்வைக ெபாருள் பற்றியனவும், யாப்பினவும்,

ேவறுேவறு சூழ்நிைல/காலத்தும் பற்பல ஆசி யர்களாலும், இயற்றப்பட்ட

தனிப்பாடல்களின் திரட்டு. யான் கண்ட இந்த தமிழ் அகாெடமியின் வலயப்
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பதிவு அத்ெதாகுப்பாசி யர்/பதிவாளர் கருத்தில் ஏேதா ஒருவைகயில் முழுைம

ெபறாமல் நின்றேதா என ஐயம் உள்ளது.) [மதுைரத் தமிழ்சங்கம் ெவளியிட்ட

இராகவ ஐயங்கார் பதிப்பின் ேவாறானது ேபாலும்]

2. குண்டலேகசித் திரட்டு
ஓர் குறு அறிமுகம்
சங்க காலத்திற்கு பின் ஓ ரு நூற்றாண்டுகளுக்குள் எழுந்த ெதாடர்நிைல

பாடல்களால் யாத்த ஒர்ெபாருள்/வரலாறு /கைத இவற்றின் ேமல் எழுந்த மிகு

நீண்ட ெபருநைடயுைட நூற்கைள காவியங்கள் எனவும், சிலப்பதிகாரம்,

மணிேமகைல என்பன. அவற்றின் ெபருைம, சீர்ைம கருதி ஐம்ெபரும்

காப்பியங்கள் எனவும் அடுத்ெதழுந்த சிந்தாமணி சூளாமணி முதலியைவ ஐஞ்-

சிறுகாப்பியங்கள் எனவும் பழந்தமிழ் மரபு நூல்கைளப் பயிற்றுேவார் குறிப்பதைன
நாம் நன்கு அறிேவாம். ெபருங்காப்பியங்களில் ஒன்ெறனத் திகழ்ந்து பின்பு

மைறந்தனவற்றில் குண்டலேகசியும் ஒன்ெறன்பர். எனினும் குண்டலேகசி,

வைளயாபதி, முத்ெதாள்ளாயிரம் பாரதம் தகடூர் யாத்திைர என்பனவற்றின் சில

பாடல்கள் மட்டும் ெதான்ைமயான உைர ஆசி யர்களால் அவர் எடுத்த நூல்தம் உ

ைரகளின் ேமற்ேகாள் பாடல்களாக காட்டப்பட்டுள்ளன.
ேமலும்,

எடுத்த நல்ல கருத்துகள் சில/பல ெகாண்டு அதன்வழிப்படும் பாடல்கள்

பலநூல்களில் அைமயக்காண்பனவற்ைற சில புலவர் ெபருமக்கள் ஒருமுகமாகத்

ெதாகுத்து திரட்டு நூல்கள் என பைடத்துச் ெசன்றுள்ளனர். அவற்றின்கண் பற்பல
ெதான்ைம வாய்ந்த நூல்களின் ெபாறுக்குப் பாடல்களின் ெகாத்துகைளக்

காண்கின்ேறாம். சங்கநூற்களான எட்டுத்ெதாைக பத்துப்பாட்டு என்பைவயும்
ேமற்படி வழியில் வந்த ெதாைக நூற்கள்தாேன. ைசவ ைவஷ்ணவ

திருமைறகளாம் ேதவாரம், பிரபந்தம் முதலியனவும் அவ்வைகத்தேத என்பதும்

நன்கு அறிவர்கள்
ீ

பன்னூல்திரட்டு, புறத்திரட்டு, நீதித் திரட்டு, ெபருந்ெதாைக, தனிப்பாடல் திரட்டு,

சீட்டுக்கவித்திரட்டு என்பன சில திரட்டு நூல்களாகும்.

ஈங்கு காணும் 17 குண்டலேகசிப்பாடல்கள் 'நீதித் திரட்டு' எனும் திரட்டு நூலில்
காண்பைவ. அத்திரட்டினில், ெதாகுப்பாசி யர் திருக்குறளில் காணும் 'அறம்'

'ெபாருள்' எனும் பால் பகுப்பு மற்றும் 'யாக்ைக நிைலயாைம' 'குற்றங்கடிதல்'
ேபான்ற அதிகாரங்கள் வழி பற்பல வைகத்ததான நூல்களினின்று ெபாறுக்குப்

பாடல்கைளத் ெதாகுத்து பைடத்துள்ளார். எனினும் கிைடத்துள்ள மிகக் குைறந்த

பாடல்களின்று 'குண்டலேகசி' எனும் ெபரும் காவியத்தின் மூலகைத/ெபாருள்
மற்றும் ஈங்குளள்ள ைவப்பு முைறயினின்று புலப்படா.

'குண்டலேகசி' பற்றி அறிந்த சிறு குறிப்பு::
இஃது ெபௗத்தசமயம் சார்புைடய ஓர் நுல். சமகாலத்ததான பிற மாற்றுச்-

சமயங்களின் தாக்கங்கைள எதிர்ெகாள்ள எழுந்தது. நாகர்தம் நாட்டதனில்

தற்காலம் ெபருவழக்காக திகழும் இச்சமயத்தின் ஆதிெமாழிதனில் ெசய்யப்-
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பட்டுள்ள சமய நூற் கருத்துக்கைள தாங்கி தமிழ்ெமாழியில் ெபயர் கிட்டாத

ஆசி யரால் பாடப்பட்ட நூல். முதற்பாடல் சித்த சரணமாக புத்தப்பிராைனக்

குறிப்பதுவும், 16 ஆம் பாடல் ெநற்றிக்கண் திறந்த சிவன் தன் கைறக்கண்டத்ைதக்
காட்டுவதும், 8-9 ஆம் பாடல்களின் யாப்பு / ஓைசயில் அப்பர்ெபருமான்தன்

ேதவாரப் பாடல்கள் ேபால் அைமந்துள்ளைமயும் 14 ஆம் பாடலில் புத்தர் பிராைன

'பிறந்தமூர்த்தி' (ைவணவ மரபினில் அவதாரம் என்பர்) என காட்டுவதும் காண்க.
பாடல்கள் யாவற்றின் ஈற்றைசகள் ேசக்கிழார் ெபருமானின் 'திருத்ெதாண்டர்
புராணம்' ேபான்று ஓர் நீள்ெதாடர்நூலின் ஒழுக்கிைன நன்கு காட்டாநிற்கும்.

நூ. த. ேலாகசுந்தரமுதலி

---------

கிைடத்துள்ள குண்டலேகசிப் பாடல்கள்

1

கலித்துைற

முன்தான் ெபருைமக்கண் நின்றான்முடி ெவய்துகாறும்

நன்ேற நிைனந்தான் குணேம ெமாழிந்தான் தனக்ெகன்று

ஒன்றானும் உள்ளான் பிறர்க்ேக உறுதிக் குழந்தான்
அன்ேற இைறவன் அவன்தாள் சரண் நாங்களன்ேற

அறத்துப்பால்-1 கடவுள் வாழ்த்து,சித்த சரணம்-5 / 5

2

கலித்துைற

ேநாய்க்குற்ற மாந்தர் மருந்தின் சுைவேநாக்க கில்லார்

தீக்குற்ற காதலுைடயார் புைகத்தீைம ஓரார்

ேபாய்க்குற்றம் மூன்றும் அறுத்தான் புகழ்கூறு ேவற்ெகன்
வாய்க்குற்றம் ெசால்லின் வழுவும் வழுவல்ல அன்ேற
அறத்துப்பால்-2 அைவயடக்கம்-4 / 12

3

ெகாச்சகக் கலிப்பா

வாயுவிைன ேநாக்கிஉள மாண்டவய நாவாய்

ஆயுவிைன ேநாக்கிஉள வாழ்க்ைகயது ேவேபால்

தீயவிைன ேநாக்கும்இயல் சிந்தைனயும் இல்லா

துயவைன ேநாக்கிஉள துப்புரவும் எல்லாம்

அறத்துப்பால்-21 தீவிைன அச்சம் -15 / 201

4

அறுசீர் விருத்தம்

வைகஎழில் ேதாள்கள் என்றும் மணிநிறக் குஞ்சி என்றும்
புகழ்எழ விகற்பிக் கின்ற ெபாருளில்கா மத்ைத மற்ேறார்

ெதாைகஎழும் காதல் தன்னால் துய்த்தியாம் துைடத்தும் என்பார்

அைகஅழல் அழுவம் தன்ைன ெநய்யினால் அவிக்க லாேமா
அறத்துப்பால்-30 புணர்ச்சி விைழயாைம-14 / 298

5

அறுசீர் விருத்தம்

அனல்என நிைனப்பில் ெபாத்தி அகம்தைலக் ெகாண்ட காமம்

கனலிைன உவப்பு நீரால் கைடயற அவித்தும் என்னார்

12
நிைனவிலாப் புணர்ச்சி தன்னால் நீக்குதும் என்று நிற்பார்

புனலிைனப் புனலி னாேல யாவர்ேபா காைம ைவப்பார்
அறத்துப்பால்-30 புணர்ச்சி விைழயாைம-15 /299

6

அறுசீர் விருத்தம்

ேபாதா உயிர்த்த ஆவி புகஉயிர்க்(கு) இன்ற ேதனும்

ஊதியம் என்று ெகாள்வார் உணர்வினால் மிக்க நீரார்

ஆதலால் அழிதல் மாைலப் ெபாருள்களுக்(கு) அழிதல் ேவண்டா
காதலால் அழிதும் என்பார் கண்அணி கைளயல் உற்றார்
அறத்துப்பால்-38 யாக்ைக நிைலயாைம-19 / 380

7

அறுசீர் விருத்தம்

அரவினம் அரக்கர் ஆளி அைவகளும் சிறிது தம்ைம
மருவினால் தீயஆகா வரம்பில் காலத்துள் என்றும்

பி விலம் ஆகித் தன்ெசால் ேபணிேய ஒழுகும் தங்கட்(கு)

ஒருெபாழுது இரங்க மாட்டாக் கூற்றின்யார் உய்த்தும் என்பார்
அறத்துப்பால்-38 யாக்ைக நிைலயாைம-20 / 381

8

அறுசீர் விருத்தம்

பாைளயாம் தன்ைம ெசத்தும் பாலனாம் தன்ைம ெசத்தும்

காைளயாம் தன்ைம ெசத்தும் காமுறு இளைம ெசத்தும்

மீ ளும்இவ் வியல்பும் இன்ேன ேமல்வரும் மூப்பும் ஆகி

நாளும்நாள் சாகின் றாமால் நமக்குநாம் அழாத ெதன்ேன
அறத்துப்பால்-38 யாக்ைக நிைலயாைம-21 /382

9

அறுசீர் விருத்தம்

ேகாள்வைலப் பட்டும் சாவாம் ெகாைலக்களம் குறித்தும் ெசன்ேற

மீ ளினும் மீ ளக் காண்டும் மீ ட்சிஒன் றானும் இல்லா

நாளடி இடுதல் ேதான்றும் நம்உயிர் மருகும் கூற்றின்

வாளின்வாய்த் தைலைவப் பாக்குச் ெசல்கின்ேறாம் வாழிகின் ேறாேமா
அறத்துப்பால்-38 யாக்ைக நிைலயாைம-22 / 382

10

அறுசீர் விருத்தம்

நன்ெகன நாறும்இ ெதன்றிவ் வுடம்பு நயக்கின்ற தாயின்

ஒன்பது வாயில்கள் ேதாறும் உள்நின்று அழுக்கு ெசா யத்

தின்பேதார் நாயும் இழுப்பத் திைசெதாறும் சீப்பில்கு ேபாழ்தின்
இன்பநன் நாற்றம் இதன்கண் எவ்வைக யால்ெகாள லாேம
அறத்துப்பால்-40 துய்யத்தன்ைம-8 / 402

11

அறுசீர் விருத்தம்

உறுப்புகள் தாம்உடன் கூடி ஒன்றாய் இருந்த ெபரும்ைப

மைறப்பில் விழவற்கு சார்வாய் மக்குவ ேதல்இவ் வுறுப்புக்
குைறந்தன ேபால அழுகிக் குைறந்து குைறந்து ெசா ய

ெவறுப்பில் கிடந்த ெபாழுதின் ேவண்டப் படுவதும் உண்ேடா
அறத்துப்பால்-40 துய்யத்தன்ைம-9 /403

13
12

அறுசீர் விருத்தம்

மாறுெகாள் மந்தரம் என்றும் மரகத வங்ெகழு
ீ
என்றும்

ேதறிடத் ேதாள்கள் திறத்ேத திறத்துளிக் காமுற்ற தாயின்

பாெறாடு நாய்கள் அசிப்பப் பறிப்பறிப் பற்றின ேபாழ்தின்
ஏறிய இத்தைச தன்மாட் டின்புறல் ஆவதிங் ெகன்ேனா
அறத்துப்பால்-40 துய்யத்தன்ைம-10 / 404

13

அறுசீர் விருத்தம்

எனெதன சிந்தித்த லான்மற் றிவ்வுடம் பின்பத்துக் காேமன்

திைனப்ெபய்த புன்கத்ைதப் ேபாலச் சிறியவும் மூத்தவும் ஆகி
நுைனய புழுக்குலம் தம்மால் நுகரவும் வாழவும் பட்ட

இைனய உடம்பிைனப் பாவி யான்என ெதன்னலு மாேம
அறத்துப்பால்-40 துய்யத்தன்ைம-11 / 405

14

கலிவிருத்தம்

இறந்த நற்குணம் எய்தற்கு அ யவாய்

உைறந்த தம்ைமஎல் லாம்உடன் ஒக்குவான்

பிறந்த மூர்த்திஒத் தால்திங்கள் ெவண்குைட

அறம்ெகாள் ேகாள் அண்ணல் மும்மத யாைனயான்
ெபாருட்பால்-1 இைறமாட்சி 21 / 483

15

கலிவிருத்தம்

சீற்றம் ெசற்றுப்ெபாய் நீங்கிச்ெசங் ேகாலினால்

கூற்றம் காய்ந்து ெகாடுக்க எனும்துைண

மாற்ற ேமவிநன் றான்தடு மாற்றத்துத்

ேதாற்றம் தன்ைனயும் காமுறத் ேதாற்றினான்
ெபாருட்பால்-1 இைறமாட்சி 22/ 484

16

அறுசீர் விருத்தம்

மண்ணுளார் தம்ைமப் ேபால்வார் மாட்டேத அன்று வாய்ைம

நண்ணினார் திறத்தும் குற்றம் குற்றேம நல்ல ஆகா

விண்ணுளார் புகழ்தற் ெகாத்த விழுமிேயான் ெநற்றி ேபாழ்ந்த

கண்ணுளான் கண்டம் தன்ேமல் கைறயனார் கைறயன் ெறன்பார்
ெபாருட்பால்-6 குற்றம் கடிதல் 9 / 539

17

கலித்துைற

ேவ க் கமழ்தார் அரசன் விடு ெகன்ற ேபாழ்தும்

தா த்தல் ஆகா வைகயால் ெகாைல சூழ்ந்த பின்னும்

பூ த்தல் வாடுதல் என்றி வற்றால் ெபாலிவின்றி நின்றான்
பா த் ெதல்லாம் விைனயின் பயன் என்ன வல்லான்

ெபாருட்பால்-25 இடுக்கண் அழியாைம 14 / 712

-------------

14
3. ெபரும்ெபாருள் விளக்கம்
அறிமுகம்
மைறந்து ேபான பற்பல பழம் தமிழ் நூல்களில், குைறயாக ஒருசில பாடல்கேள

கிைடத்துள்ளனவற்றில் ெபரும்ெபாருள் விளக்கம் எனும் நூலும் ஒன்று. இதன் 39

பாடல்கள் நீதித்திரட்டினில், அறம் ெபாருள் சார்ந்த பல்ேவறு அதிகாரத்

தைலப்புகளின் கீ ழ் ேவறு பல நூற்களின் பாடல்களிைட மிைடந்து காணப்படுவன,

ஈங்கு ஓர் நூல்தைலப்பு வழி இருமடி திரட்டாக ெதாகுக்கப்பட்டு,

பைடக்கப்படுகின்றன

ேமலும் சில விளக்கங்கைள கீ ேழ காண்க

-----------

நூற்ெசய்யுள்கள்
1

மின்னும் தமனியமும் ெவற்றிரும்பும் ஓர்இனமாய்ப்

ெபான்னின் ெபயர்பைடத்தால் ேபால்வேத - ெகான்ேன

ஒளிப்பாரும் மக்களாய் ஒல்லுவ(து) ஆங்ேக

அளிப்பாரும் மக்கள்ஆ மாறு

(அறம்-23 ஈைக-12) 224

2

இைளயர் முதியர் எனஇருபால் பற்றி

விைளயும் அறிவு எனல் ேவண்டா - இைளஞனாய்த்
தன்தாைத காமம் நுகர்தற்குத் தான்காமம்

ஒன்றாது நீத்தானும் காண்

(ெபாருள்-5 அறிவுைடைம-15) 530

3

யாைன நிைரஉைடய ேரனும் எழில்சிறந்தார்

ஏைன நிைரஉைட ஏர்வாழ்நர் - யாைனப்

பைடேயார்க்கு ெவன்றி பயக்கும் பகட்டுஏர்
உைடேயார்க்கு அரசேரா ஒப்பு

(ெபாருள்-58 குடிமரபு-9) 1130

4

நிலம்ெபாைற ஆற்றா நிதிபல ெகாண்டும்

குலம்ெபறும்தீங்(கு) அந்தணர் ெகாள்ளார் - நலம்கிளர்

தீவாய் அவிெசா யத் தீவிளங்கும் ஆறுேபால்
தாவா(து)ஒளி சிறந்தார் தாம்

(ெபாருள்-58 குடிமரபு-10) 1131

5

ஈட்டிய(து) எல்லாம் இதன்ெபாருட்(டு) என்பது

காட்டிய ைகவண்ைம காட்டினார் - ேவட்ெடாறும்
காமருதார்ச் ெசன்னி கடல்சூழ் புகார்வணிகர்
தாமைரயும் சங்கும்ேபால் தந்து

(ெபாருள்-58 குடிமரபு-11) 1132

15
6

ெவவ்வாள் மறவர் மிைலச்சிய ெவட்சியால்

ெசவ்வானம் ெசல்கின்றதுேபால் ெசல்கின்றார் - எவ்வாயும்
ஆர்கும் கழல்ஒலி ஆங்கண் படாலியேரா
ேபார்க்கும் துடியடு புக்கு

(ெபாருள்-64 நிைர ேகாடல்-2) 1204

7

வாள்வலம் ெபற்ற வயேவந்தன் ஏவலால்

தாள்வல் இைளயவர் தாம்ெசல்லின் - நாைளக்
கைனகுரல் நல்ஆ,தன் கன்றுஉள்ளப் பாலால்

நைனவது ேபாலும்நம் ஊர்

(ெபாருள்-64 நிைர ேகாடல்-3) 1205

8

வந்த நிைரயின் இருப்பும் மணியுடன்

எந்தைல நின்றைல யாம்தருதும் - முந்துநீ

மற்றைவ ெபற்று வயேவந்தன் ேகால்ஓங்கக்
ெகாற்றைவ ெகாற்றம் ெகாடு

(ெபாருள்-64 நிைர ேகாடல்-4) 1206

9

திைரகவுள் ெவள்வாய் தி ந்துவழ்
ீ தாடி

நைரமுதிேயான் நின்றுைரத்த நற்ெசால் - நிைரஇன்றி
எல்ைலநீர் ைவயம் இைறேயான் களிக்குமால்
வல்ைலேய ெசல்மின் வழி

(ெபாருள்-64 நிைர ேகாடல்-6) 1208

10

பிறர்புலம் என்னார் தமர்புலம் என்னார்

விறல்ெவய்ேயார் வங்கிருள்கண்
ீ
ெசன்றார் - நிைறயும்
கடாஅம் ெசருக்கும் கடும்களி யாைன
படாஅம் முகம்படுத்(து) ஆங்கு

(ெபாருள்-64 நிைர ேகாடல்-7) 1209

11

அழுங்கல்நீர் ைவயகத்து ஆர்உயிைரக் கூற்றம்

விழுங்கியபின் வடு
ீ ெகாண்டற்றால் - ெசழுங்குடிகள்

தார்ஆர் கரந்ைத தைலமைலந்து தாம்ேகாடல்

ேநரார்ைகக் ெகாண்ட நிைர

(ெபாருள்-65 நிைர மீ ட்சி-1) 1214

12

அடியதிர் ஆர்ப்பினர் ஆெபயர்த்தற்(கு) அன்னாய்
கடிய மறவர் கதழ்ந்தார் - மடிநிைர

மீ ளாது மீ ளார் விறல்ெவய்ேயார் யாவாம்ெகால்
வாள்ஆர் துடியர் வளம்

(ெபாருள்-65 நிைர மீ ட்சி-2) 1215

13

கங்ைக பரந்தாங்கு கானப் ெபருங்கவைல

எங்கும் மறவர் இைரத்(து)எழுந்தார் - தம்கிைளகண்

மன்றுகாண் ேவட்ைக மடிசுரப்பத் ேதான்றுவ

கன்றுகாண் ெமய்குளிர்வில் கண்டு

16
(ெபாருள்-65 நிைர மீ ட்சி-3) 1216
14

கடல்புக்கு மண்எடுத்தக் கார்ஏனக் ேகாட்டின்

மிடல்ெப (து) எய்தின மாேதா - ெதாடைலக்
கரந்ைத மறவர் கருந்தாழ் குழாஅம்
துரந்து நிைரமீ ட்ட ேதாள்

(ெபாருள்-65 நிைர மீ ட்சி-6) 1219

15

கல்ெகழு சீரூர்க் கைடகாண் விரும்பினான்
ெமல்ல நடவா விைரயும் - நிைரஎன்ேனா
ெதள்ளநல் கானியாற்றுத் தீநீர் பருகவும்

மள்ளர் நடவா வைக

(ெபாருள்-65 நிைர மீ ட்சி-7) 1220

16

காட்டகம் ெசன்றுயிர் ேபாற்றான் கடும்சுைரயான்
மீ ட்ட மகைன வினவுறான் - ஓட்டந்து

தன்எதிர் ேதான்றும் புனிற்றா தழீஇக்கலுழும்
என்னதுயர் பட்டாேயா என்று

(ெபாருள்-65 நிைர மீ ட்சி-8) 1221

17

யாேம பகுத்திட ேவண்டா இனநிைர

தாேம தமைர அறிந்தனெகால் - ஏமுற

அன்றீன்ற தம்ைம அறிந்துெகாள் கன்(று)ஏய்ப்பச்
ெசன்(று)ஈண்டும் ஆங்கவாபால் ேசார்ந்து
(ெபாருள்-65 நிைர மீ ட்சி-9) 1222

18

விண்ணைசஇச் ெசல்கின்ற ேவல்இைளயர் ஆர்ப்ெபடுப்ப

மண்ணைசஇச் ெசல்கின்றான் வாள்ேவந்தன் - எண்ணம்
ஒருபால் படர்தரக் கண்டு ஒன்னார்தம் உள்ளம்
இருபால் படுவ(து) எவன்

(ெபாருள்-66 பைகவயிற்ேசறல்-4) 1226

19

ேபார்ப்பைட ஆர்ப்பப் ெபாடியாய் எழுமேரா

பார்ப்புரவு எண்ணான்ெகால் பார்ேவந்தன் ஊர்ப்புறத்து

நில்லாத தாைன நிலன்ெநளிய நீளிைடப்
புல்லா ேமல்ெசல்லும் ெபாழுது

(ெபாருள்-66 பைகவயிற் ேசறல்-5) 1227

20

மூதில்வாய் தங்கிய முல்ைலசால் கற்புைட

மாதர்பால் ெபற்ற வலிஅளேவா - கூதி ன்

ெவங்கண் விறல்ேவந்தன் பாசைறயுள் ேவனிலான்

ஐங்கைண ேதாற்ற அழிவு

(ெபாருள்-67 பாசைற-4) 1241

21

மாற்றுப்புலம் ெதாறும் ேபார்மண்டி மாக்களம்ெகாள்
ேவற்றுப் புலேவந்தர் ெவல்ேவந்தர்க்(கு) - ஏற்ற

17
பைடஒலியில் பாண்ஒலி பயில்கின்றால் ஒன்னார்

உைடயன் தாம்ெபற்(று) உவந்து

(ெபாருள்-67 பாசைற-5) 1242

22

தழிச்சிய வாள்புண்ேணார் தம்இல்லம் ேதாறும்

பழிச்சியசீர் பாசைற ேவந்தன் விழுச் சிறப்பில்
ெசால்லிய ெசால்ேல மருந்தாகத் தூர்ந்தன
புல்அணலார் ெவய்(து)உயிர்க்கும் புண்
(ெபாருள்-67 பாசைற-7) 1244

23

பகல்எறிப்(து) என்ெகாேலா பால்மதி என்(று)அஞ்சி

இகல்அரணத்(து) உள்ளவர் எல்லாம் - அகம்நலிய
விண்தஞ்சம் என்ன வி ந்தகுைட நாள்ெகாள்ளக்

கண்(டு)அஞ்சி சிம்புளித்தார் கண்

(ெபாருள்-93 எயில் ேகாடல்-2) 1292

24

ெதாழுது விழாக்குைறக்குத் ெதால்கடவுள் ேபணி

அழுது விழாக்ெகாள்வர் அன்ேனா - முழுதளிப்ேபான்

வாள்நாள்ேகாள் ேகட்ட மடந்ைதயர் தம்மகிழ்ந்தார்
நீள்நாள்ேகாள் என்று நிைனந்து

(ெபாருள்-73 எயில் ேகாடல்-3) 1293

25

இற்ைறப் பகலுள் எயிலகம் புக்கன்றி

ெபான்ேதரான் ேபானகங்ைக ெகாள்ளானால் - ஏற்றாம்ெகால்
ஆறாத ெவம்பசித்தீ ஆற உயிர்பருகி
மாறா மறலி வயிறு

(ெபாருள்-74 எயில் ேகாடல்-7) 1297

26

தாய்வாங்கு கின்ற மகைனதனக் ெகன்று

ேபய்வாங்கி அன்னேதார் ெபற்றித்ேத - வாய்வாங்கு

ெவல்பைட ேவந்தன் விரும்பாதார் ஊர்முற்றிக்
ெகால்பைட வட்டுங்
ீ
குறிப்பு

(ெபாருள்-74 எயில் ேகாடல்-8) 1298

27

ெவஞ்சின ேவந்தன் எயில்ேகாள் விரும்பியக்கால்
அஞ்சி ஒதுங்காதார் யார்யாவர் - மஞ்சுசூழ்

வான்ேதாய் பு ைச ெபாறியும் அடங்கின
ஆன்ேறார் அடக்கம்ேபால் ஆங்கு

(ெபாருள்-74 எயில் ேகாடல்-9) 1299

28

ெபாருவரு மூதூ ல் ேபார்ேவட்டு ஒருவர்க்(கு)
ஒருவர் உடன்(று)எழுந்த காைல - இருவரும்
மண்ேணாடு சார்த்தி மதில்சார்த்திய ஏணி
விண்ேணாடு சார்த்தி விடும்

(ெபாருள்-74 எயில் ேகாடல்-10) 1300

18
29

முற்றரணம் என்னும் முகில்உருமுப் ேபால்ேதான்ற

ெகாற்றவன் ெகாற்றவாள் நாள்ெகாண்டான் - புற்(று)இழிந்த
நாகக் குழாம்ேபால் நடுங்கின என்னாம்ெகால்

ேவகக் குழாக்களிற்று ேவந்து

(ெபாருள்-74 எயில் காத்தல்-4) 1306

30

இடியான் இருள் முகிலும் ஏறுண்ணும் என்னும்

படியால் பக(டு)ஒன்று மீ ட்டு - வடிேவல்

எறிந்தார்த்தார் மன்னர் இைமயாத கண்ெகாண்(டு)
அறிந்(து)ஆர்த்தார் வாேனாரும் ஆங்கு
(ெபாருள்-75 அமர்-4) 1316

31

ஆளும் கு சில் உவைகக் கள(வு) என்னாம்

ேகாள்அன்றிக் ெகான்றாேர ேகளாகி - வாள்வசி
ீ
ஆடினார் ஆர்த்தார் அடிேதாய்ந்த மண்வாங்கிச்

சூடினார் வழ்ந்தாைனச்
ீ
சூழ்ந்து

(ெபாருள்-75 அமர்-5) 1317

32

வான்துறக்கம் ேவட்(டு)எழுந்தார் வாள்மறவர் என்பதற்குச்

சான்(று)உைரப்ப ேபான்றன தம்குைற - மான்ேதர்ேமல்
ேவந்து தைலபனிப்ப விட்ட உயிர்விடாப்
பாய்ந்தன ேமல்ேமல் பல

(ெபாருள்-75 அமர்-6) 1318

33

ெவய்ேயான் எழாமுன்னம் வங்(கு)இருள்
ீ
ைகஅகலச்

ெசய்ேயான் ஒளிவழங்கும் ெசம்மற்ேற - ைகஅகன்று
ேபார்தாங்கும் மன்னன்முன் புக்குப் புகழ்ெவய்ேயான்

தார்தாங்கி நின்ற தைக

(ெபாருள்-76 தாைன மறம்-4) 1331

34

மம்மர் விசும்பின் மதியும் மதிப்பைகயும்

தம்மில் தடுமாற்றம் ேபான்றேத - ெவம்முைனயில்

ேபார்யாைன மன்னர் புறம்கவித்த ெவண்குைடையக்
கார்யாைன அன்(று)அடர்த்த ைக

(ெபாருள்-76 யாைன மறம்-12) 1367

35

வான்ேதாய் கழுகினமும் வள்உகிர்ப் ேபய்க்கணமும்

ஊன்ேதாய் ந யும் உடன்ெதாக்க - மூன்றும்

கடமா நிலம்நைனக்கும் கார்யாைனக்(கு) இட்ட
படம்ஆறு நீப்(பு)அதைனப் பார்த்து

(ெபாருள்-78 யாைன மறம்-13) 1368

36

மாயத்தால் தாக்கும் மைலயும் மைலேபால்

காயத்தூறு அஞ்சாக் களிற்ெறாடும் ேபாய்ச் - சாயும்

ெதாைலஅறியா ஆடவரும் ேதான்றினார் வான்ேமல்
மைலஉைறயும் ெதய்வம்ேபால் வந்து
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(ெபாருள்-78 யாைன மறம்-14) 1369
37

ெவன்று களம்ெகாண்ட ேவந்தன்ேதர் ெசன்றதன்பின்

ெகான்ற பிணக்கூழ் ெகாற்றைவ - நின்(று)அளிப்ப

உண்டாடு ேபய்க்கண்(டு) உவந்தனேவ ேபார்ப்ப சில்

ெகாண்டாடின குரைவக் கூத்து

(ெபாருள்-80 களம்-12) 139

38

உலகு ெபாதிஉருவம் தன்உருவ மாகப்

பலர்பரவத் தக்க பறந்தைல நன்காடு

புலவும்ெகால் என்ேபால் புலவுக் களத்ேத(டு)
இகல்ெநடுேவ லாைன இழந்து

(ெபாருள்-81 இரங்கல்-19) 1422

39

கண்ணுதேலான் காப்ப கடிேநமியான் காப்ப

எண்ணிருேதாள் ஏந்திைழயாள் தான்காப்ப - பண்ணியல்நூல்

ெசன்னியர்க்(கு) அளிக்கும் ெதய்வம் நீஇ
மன்னுக நாளும்இம் மண்மிைச யாேன
(ெபாருள்-84 வாழ்த்து-)

(ஈங்கு ஒவ்ெவாரு பாடல்களின் கைடயில் பிைறக்குறியுள் காண்பைவ
'நீதித்திரட்டு' தான் அடக்கும் பால் / அதிகாரத் தைலப்புகேள. இைவ

மூலநூல் தாங்கு ெபாருள் காட்டா. (எ.கா.) இங்கு 39 ஆம் பாடலாவது

இந்நூலின் கடவுள் வாழ்த்துப் பாடல் என நச்சி.குறிப்பால் அறிகிேறாம்)
-------------------

ெபரும்ெபாருள் விளக்கம்
இஃது நச்சினார்க்கினிய ன் உைரகளினின்று அறியப்படும் நூல்களில் ஒன்று.

புறத்திரட்டு, நீதித் திரட்டு ெபருந்ெதாைக எனவரும் ெதாகுப்புகளில் காணும் பல

பாக்களின் ைவப்புமுைற அவற்றின் பாடல்கள் பல இவர்தம் உைரகள் வழிேய

வந்தன என காட்டாநிற்கின்றன. ெபருந்ெதாைக என காணப்படும் ஓர்

ெதாகுப்பிலும் 'மைறந்துேபான தமிழ் நூல்கள்' கண்ட மயிைல சீனிேவங்கடசாமியார் புறத்திரட்டினின்று காட்டுவனவும் இைவேய.

கிைடத்துள்ள பாடல்கள் யாவும் ெவண்பாவாகேவ காணப்படுதலின் முழு நூலும்

அந்த யாப்பினில் அைமந்ததாகலாம். "கடல்புக்கு மண் எடுத்தக் கார்ஏனக்

ேகாட்டின்" என திருமால்தம் 'ேகழல்நிைல' (14) ேதாள்திறல் காட்டப்பட்டாலும்

கடவள் வாழ்த்து என நச்சினார் குறிக்கும் பாடலில் சிவன் திருமால் ெகாற்றைவ எ

ன மூன்று ெதய்வங்கைளப் பாடி உள்ளதால் ஆசி யர் இைற வழிபாட்டில்
ெபாதுநிைல ெகாண்டவராகலாம்.

இந்நூலில் காணும் சீர்ைமகள் சில
ெபான் என்றால் தங்கம் ஆகாது ெபாதுநிைலயில் ஓர் உேலாகத்ைதேய

குறிக்கும் என்ற விளக்கமும் (1)
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'யயாதி' எனும் ஓர் வடநாட்டு மன்னன் அவன்தன் தன்மகனிைட இளைம

முதுைம பற்றி பின்னிப் ேபசப்பட்ட ெதான்ைமக் கைத குறிப்பும் (2)

அரசுக்கு நிகரான உழவுத்ெதாழிலின் ேமன்ைம சிறப்ைப காட்டுதலும் (3)
ேசாழநாட்டு புகார்நகர வணிகர்தம், ெசல்வநிைல குறிப்பும் (5)

[அப்பர்ெபருமான் குறித்துள்ள சங்கநிதி, பதுமநிதி - இக்காலத்து

ேகாடீசுவரர், லட்சாதிபதி என்பர்-சங்கம் பதுமம் ஓர் ேபெரண்,

மாெபரும் ேபா ல் மைலக்கும் தாைன அளைவ குறிக்கவும் வருவன]
'திைரகவுள், ெவள்வாய், தி ந்துவழ்
ீ தாடி, நைர" என ஓர் முதிேயானின்

உடல் இயல் விளக்கமும் (9)

ஈன்ற அன்ேற தன்தாைய அறியும் புனிற்றிளம் கன்றுேபால் எனும்
(நாலடியார்-பல்லாவுள்-101) உவைமயும் (17)

அரணத்ேத நிகழும் ேபா ல் பல்வைகப் ேபார்ப்ெபாறிகள் பயன்படுதல்

குறிக்கப்படுதலும் (27) // யவனர் இயற்றிய பல ெபாறிகள் மற்றும் எந்திரம்

(ெபரும் கல்ெலறி கவண், ெவப்பம் ஏற்றின எண்ெணய், ெநடுதூரம் கைண ஏவும்

வில்) வஞ்சைன பலவும் அைமந்த, இடங்கர் உள்ளடக்கிய புறம்சூழ் கிடங்கு,

ேதாட்டிமுள் பதித்த காவற்காடு, பதணம், ஏப்புைழ, ஞாயில், எழு, சீப்பு இைவ
அைமயப்ெபற்ற வாயிலங ேகாபுரம் இைவ ெகாண்டு தண்டு ெகாண்டு வந்த

மாற்றாைர எதிர் ெகாள்ளுதல் பற்றி நச்சினார் தம் ெதால். ெபாருள் புறத்திைண

இயல் சூத் 65) உைர விளக்கத்தில் காட்டுபைவதைன கண்டுெகாள்க.

தகடூர் யாத்திைரயில் "மறனுைடய மறவர்" என்னும் ெபான்முடியார் படலிலும்

இைவ நிரல்படுத்தப்பட்டுள்ளைம காண்க //

ஞாயிறு ேதான்றா இரவினில் ெசவ்வாய்க்ேகாளின் ஒளிவழி ெநறி

ெசல்லல் ஆகிய உவைமயும் (33)

திங்கைள மைறக்கும் பாம்பு (வானியல்-பற்றுதல்) யாைன மற்றும்
மன்னன் ெவண்ெகாற்றக்குைட இவற்றிைட உருவகமும் (34)

குறிக்கத்தக்கன

நூ.த.ேலாகசுந்தரமுதலி-மயிைல, ெசன்ைன
----------------------
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---------------------------------------------------------------------------ெப.ெபா.வி.

நீதித்திரட்டு

புறத்திரட்டு

நச்.உைர

ேமற்படி #

வ ைச#

வ ைச#

வ ைச#

1

224

228

90

3

1130

1159

76

397

5

1132

1161

75

279

1205

1237

58

420

(எ.கா.)

ெபருந்ெதாைக

ெதால்.புற.இயல்
சூத்.#

----------------------------------------------------------------------------2
4
6
7

8

9

10

530

1131

1204

1206

1208

1238

1239

1245

58

441

1220

??

1246

442

1221

1249

58

444

1255

63

450
544

1248

19

1227

??

21

1242

23

1292

25

1297

1226

58
60

445
447

451

1271

76

1244

1273

63

457

1293

1326

68

476

1298

1328

1299

29

1306

31

1317

30

58

1241

27

28

446

58

1250

26

58

??

1247

1222

24

??

1219

17

22

425

422

1215

15

20

58

58

429

428

1216

18

58

289

58

13

16

1236

75

359

1240

1214

14

1160

76

1209

11

12

542

274

1300
1316

1272

??

67

68

??

475

1927

67

487

1329

68

496

68

464

1330
1338

??

??

68
68

72

72

490
485
535

542

32

1318

1350

71

540

34

1367

??

??

507

33

35

36

1331

1368

1369

37

1398

39

1469

38

1422

1363
??

1401

1430

1501

1439

72

??

72

76

90

79

504
508

506
546

713

??

-----------------------------------------------------------------------------
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இப்பதிவினில் பயன்பட்ட நூல்கள்
(1) நீதித் திரட்டு - ேபரா. ச பாலசுந்தரம் - பதிப்பாசி யர்,

தஞ்சாவூர் மகாராஜா

சரேபாஜியின் சரசுவதிமகால் நுலக சங்கம், ெவளியீட்டு எண் 270 - 1988

(2) மைறந்துேபான தமிழ் நூல்கள் - மயிைல சீனி ேவங்கடசாமி

(3) ெதால்காப்பியம் ெபாருளதிகாரம்-நச்சினார்க்கினியம் / முதல்பகுதி

(4) ெதால்காப்பியம் ெபாருளதிகாரம்-நச்சினார்க்கினியம் / ெசய்யுளியல்
தமிழ்மண் பதிப்பகம் / இளங்குமரனார், பதிப்பாளர்-இளவழகன்

(5) சங்கநூல் ெதாகுப்பு::1957 மர்ேர ராஜம் பதிப்பின் 1981 ெவளியீடு

(6) ெபருந்ெதாைக = மதுைரத் தமிழ்சங்கம் ெவளியிட்ட இராகவ ஐயங்கார் பதிப்பு
----------------

4. தகடூர் யாத்திைர (திரட்டு)
அறிமுகம்
மைறந்து ேபான பற்பல பழம் தமிழ் நூல்களில், குைறயானதாக ஒருசில

பாடல்கேள கிைடத்துள்ளனவற்றில் தகடூர் யாத்திைர ஒன்று. இப்புறப்ெபாருள்

நூலின் 45 பாடல்கள் நீதித்திரட்டு எனும் ஓர் ெதாகுப்பு நூலில், அறம் ெபாருள்
சார்ந்த பல்ேவறு அதிகாரத் தைலப்புகளின் கீ ழ் ேவறு பல நூல் பாடல்களின்

இைடஇைடேய மிைடந்து காணப்படுவன, ஈங்கு நூல்தைலப்பு வழியில், இருமடி

திரட்டாக ெதாகுத்து, ேவறு 11 பாடல்களும் இைணய, சந்தி பி த்து, இயன்ற சிறு

குறிப்புகள் இைணத்து பைடக்கப்படுகின்றன.

இந்நூல் பற்றி ேமலும் பல விவரங்கள், விளக்கங்கள் கீ ேழ காண்க
1

ேந ைச ெவண்பா

வியத்தக்க காணுங்கால் ெவண்ைமயில் தீர்ந்தார்

வியத்தக்க தாக வியப்பர் - வியத்தக்க

அல்ல எனினும் அறியாதார் தாம்ேபால

எல்லாம் வியப்பர் இனிது

(அற.2 அைவயடக்கம்-1) 9

2

ஆசி யப்பா

கிழிந்த சிதாஅர் உடுத்தும் இழிந்தார்ேபால்

ஏற்றிரந் துண்டும் ெபருக்கத்து நூற்றிதழ்த்
தாமைர அன்ன சிறப்பினர் தாமுண்ணின்
தீ

ட்டி உண்ணும் படிவத்தர் தீயைவ

ஆற்றுழி ஆற்றிக் கழுவுபு ேதாற்றம்

அவிர்முருக்கத் ேதாலு த்த ேகாலா துவர்மன்னும்
ஆைடயர் பாடின் அருமைறயர் நீடின்

உருவம் தமக்குத்தா மாய

இருபிறப் பாளர்க் ெகாரூஉகமா தீேத
(அற.3 நீத்தார் ெபருைம 5) 17
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3

பஃெதாைட ெவண்பா

நூற்றுவ ல் ேதான்றும் தறுகண்ணன் ஆயிரவர்
ஆற்றுளித் ெதாக்க அைவயகத்து மாற்றம்

ஒன்றக் ெகாடுக்கும் மகன்ேதான்றும் ேதற்றப்
பரப்புநீர் ைவயகம் ேத னும் இல்ைல

இரப்பாைர எள்ளா மகன்
(அற.23 ஈைக 11) 223

4

பஃெதாைட ெவண்பா

இறப்பப் ெபருகி இைசபடுவ தல்லால்

சிறப்பில் சிறுகுவ துண்ேடா அறக்ேகாலால்

ஆர்வமும் ெசற்றமும் நீக்கிமற் றியார்கண்ணும்
இன்னாத ேவண்டா இகல்ேவல் மறமன்னர்
ஒன்னார்க் குயர்த்த பைட

(ெபாரு.18 ெசங்ேகான்ைம 6) 654

5

இன்னிைச ெவண்பா

அறம்பு ந்தன்(று) அம்ம அரசில் பிறத்தல்
துறந்த ெதாடர்ெபாடு துன்னிய ேகண்ைம
சிறந்தார்க்கும் பாடு ெசயல்ஈயார் தத்தம்
பிறந்தேவல் ெவன்றிப் ெபாருட்டு

(ெபாரு.28 ெசங்ேகான்ைம 7) 655

6

பஃெதாைட ெவண்பா

ெசால்லுங்கால் ெசால்லின் பயன்காணும் தான்பிறர்

ெசால்லிய ெசால்ைலச் ெசலச் ெசால்லும் - பல்லார்
பழித்தெசால் தீண்டாமல் ெசால்லும் விழுதக்க

ேகட்டார்க் கினியவாச் ெசால்லாேனல் பூக்குழலாய்
நல்வயலூரன் நறும்சாந் தணிஅகலம்
புல்லின் ஊடல் இனிது

(ெபாரு.21 ெசால்வன்ைம 11) 744

7

இன்னிைச ெவண்பா

கால ெவகுளிப் ெபாைறய ேகள்நும்பிையச்

சாலும் துைணயும் கழறிச் சிறியேதார்

ேகால்ெகாண்டு ேமல்ேசறல் ேவண்டா அதுகண்டாய்
நூல்கண்டார் கண்ட ெநறி
(ெபாரு.29 தூது 10) 764

இதனில் ேசரன்பால் (ெபருஞ்ேசரல் இரும்ெபாைற) புலவர்

(ெபான்முடியார் ?) உன் தாயாதிையயும் அவன்துைணயாக வந்ேதார்

ேமலும் ேகாபித்து ேபா ட ேவண்டாேம நல்ேலார்தம் ெநறி அதுதாேன

என அறிவுறத்துகிறார் ேபாலும்
8

இைணக்குறள் ஆசி யப்பா

ஒளிவிடு பசும்ெபான் ஓைட சூட்டிய

24
ெவளிறில் ெவண்ேகாட்டு களிறுெகழு ேவந்ேத

வினவுதி யாயின் ேகண்மதி சினவாது

ஒருகுடர் படுதர ஓர்இைர தூற்றும்

இருதைலப் புள்ளின் ஓர்உயிர் ேபால

அழிதரு ெவகுளி தாங்காய் வழிெகடக்

கண்உறு ெபாழுதில் ைகேபால் எய்தி

நும்ேமார்க்கு நீதுைண ஆகலும் உைளேய,
ேநாதக

முன்னைவ வரூஉங் காைல நும்முன்
நுமக்குத் துைண யாகலும் உ யன்,
அதனால்

ெதாடங்க உ ய விைனெப

தாயினும்

அடங்கல் ேவண்டுமதி அத்ைத அடங்கான்

துைணஇலன் தமியன் மன்னும் புைணஇலன்
ேபர்யா ெறதிர்நீந்தும் ஒருவன் அதைனத்
தாழ்தல் அன்ேறா, அ து தைலப்படுதல்
ேவண்டின் ெபாருந்திய

விைனயின் அடங்கல் ேவண்டும்

அைனய மாகீ ண் டறிந்திசி ேனார்க்ேக

(ெபாரு.30 மன்னைரச் ேசர்ந்து ஒழுகுதல்1 ) 773
"ஓைடயடு ெபாலிந்த விைனநவில் யாைன"

ெநடுநல். 169. ஓைட= யாைனக்கு இடும் முகபடாம். ஈங்கு தங்கத்தால்ஆன
முககவசம் புலவர், ஈங்கும் நல்ல ஏதுக்கைளக்காட்டி அ யன ெசய்வான்
அடங்கிட ேவண்டும் என அைமச்சன் ேபால் அடக்கமுைடைமைய

வலியுறுத்துகின்றார். மிக மிக அ ய பிறப்பாக பறைவக்கு ஓர் ெமய்

இருதைலகள் உள்ளதாக காணப்பட்டைம ஆவணப்படுத்தப் படுகின்றது.

ஈங்கு அதியமான் ெதடுமான் அஞ்சியும் ேசரர் குல மன்னன் ெபருஞ்ேசரல்
இரும்ெபாைறயும் தாயாதிகள் ஆகும் என்பதற்கு அகச்சான்று

9

ஆசி யப்பா

ெமாய்ேவல் ைகயர் முரெசறிந் ெதாய்என
ைவயகம் அறிய வலிதைலக் ெகாண்டது
எவ்வழி என்றி வியன்தார் மார்ப

எவ்வழி ஆயினும் அவ்வழித் ேதான்றித்
திண்கூர் எ கின வயவர்க் காணின்

புண்கூர் ெமய்யின் உராய்ப் பைகவர்

ைபந்தைல துமித்த ைமந்துமலி தடக்ைக
ஆண்டைக மறவர் மலிந்துபிறர்

தீண்டல் தகாது ேவந்துைட அரேண

(ெபாரு.30 மன்னைரச் ேசர்ந்து ஒழுகுதல் 2) 774

புலவர், அம்மன்னனின் (அதியமான் ெநடுமான் அஞ்சி) ேகாட்ைட

வலிமிக்கது வரம்மிக்க
ீ
வரர்
ீ
காப்பதால் ெவல்லுவதற்கு எளிதன்ெறன
ேசரனுக்கு விளக்குகின்றார் ெதால்.ெபாரு.புறத்.நச்சி.உைரயில்

'ெகாள்ளார் ேதஎம்' எனும் ௬௭ ஆம் சூத் 'உடன்ேறார்வருபைக' எனும்

அடி விளக்கத்திற்கு 'இதுெபான்முடியார் தகடூ ன் தன்ைம கூறியது'

என காட்டுகிறார். ெபருந்ெதைக எனும் மற்றுேமார் திரட்டு நூல் 462

25
பாடலிலும் "ெபான்முடியார் ேசரமானுக்குத் தகடூ ன் தன்ைம கூறியது"

எனும் அேத தைலக் குறிப்புள்ளது.
10

ஆசி யப்பா

ெபருநீரால் வா

சிறக்க இருநிலத்(து)

இட்டவித்(து) எஞ்சாைம நாறுக நா(று)ஆர
முட்டாது வந்து மைழெபய்க ெபய்தபின்
ஒட்டாது வந்து கிைளபயில்க அக்கிைள

பால்வார்(பு) இைறஞ்சிக் கதிர்ஈன அக்கதிர்

ஏர்ெகழு ெசல்வர் களம்நிைறக அக்களத்துப்

ேபார்எல்லாம் காவாது ைவகுக ேபா ன்

உருெகழும் ஓைத ெவரீஇப் ெபாைடயடு

நாைர இ யும் விைளவயல்

யாணர்த் தாகஅவன் அகன்தைல நாேட
(ெபாரு.33 நாடு 17) 832

பயிர் விைளச்சலின் ெசயற்பாடுகள் நிரல்பட ைவத்து எதினிலும் இடர்

வாராது நாட்டு வளம் நனிசிறக்க என புலவர் வாழ்த்துகிறார்
11

ேந ைச ெவண்பா

அரும்ெபான் னார்ேகாட்டி ஆர்உற்ற கண்ணும்

கரும்புதின் பார்முன்னர் நாய்ேபால் - கரும்பலவர்

ெகாண்ெடாழிப ஒன்ேறா துயில்மடிப அல்லாக்கால்
விண்டுைரப்பர் ேவறாய் இருந்து

(ெபாரு.44 புல்லறிவாண்ைம 14) 981

கரும்பின் இனிய சுைவ அறியா நாயிைனப்ேபால் என்று சிற்றறிவினார்தம்

புன்ைமதைன உவமித்தது புறப்ெபாருள் திைண/துைறகள்
12

ஆசி யப்பா

நாளும் புள்ளும் ேகளா ஊக்கேமா(டு)

எம்ேகான் எயினன் ஆதலின் யாமத்துச்

ெசங்ேகால் ெவட்சியும் திைனயும் தூஉய்
மறிக்குரல் குருதி மன்றுதுகள் அவிப்ப
வி ச்சி ஓர்தல் ேவண்டா

எயில் புறம் தருதும்யாம் பைகப்புல நிைரேய
(ெபாரு. 64 நிைரேகாடல் 5) 1207

எம்'ேகான்' எயினன் என்றதால் அஃது ஓர் மன்னன் ெபயரும்

ஆகும். நிைர கவர் ெவட்சியில், வி ச்சி ஓர் துைற."எம்தைலவன்

'எயினன்' ஆகேவ நிமித்தம் முதலியன பார்க்காமேல இரவு வி ச்சியில்

நாங்கள் பைக நாட்டா ன் நிைரகைள மீ ட்டு ேகாட்ைட ெவளிேய

ெகாணர்ந்து விடுேவாம்" என சூளுர்தது புறத்திரட்டு 1241 (நிைரேகாடல் 10)

மற்றும் ெபருந்ெதாைக 423-ம் பாடலாக, ெதால்.ெபாரு. புற.இயல்

நச்சி.உைரயில் "வி ச்சி விலக்கிய வரக்
ீ
குறிப்பு" எனும் தைலப்புடன்
காண்பது

13

ஆசி யப்பா

இருநில மருங்கின் எப்பிறப் பாயினும்

26
மருவின் மாைலேய இனிேத இரவின்

ஆேகாள் மள்ளரும் அளவாக் கானத்து

நாம்புறத் திருந்தனம் ஆகத் தாம்தம்
கன்றுகுரல் ேகட்டன ேபால்

நின்றுெசவி ஏற்றன ெசன்றுபடு நிைரேய
(ெபாரு. 65 நிைரமீ ட்சி 4) 1217

மீ ட்ட ஆநிைரகள் அைவகைள ெசலுத்தப்படும் இரவுக் காலத்ேத ஈன்ற
பசுக்கள் தம் கன்றுகளின் அைழகுரல் ேகட்டது ேபால் சிறிது நின்று

ெசன்றன. புறத்திருத்தலும் ஆேகாளும் ெவட்சித்திைணக்கு உள்ளதான

துைறகள் ெதால்.ெபாரு.புறத்.நச்சி.உைரயில் 'மறவர் கூற்று', எனவும்,
ெபருந்ெதாைக 431-ம் பாடலாக 'புறத்திைற' எனும் ெவட்சித்துைறத்

தைலப்புகளுடன், புறத்திரட்டு 'நிைரமீ ட்சி'-1251 ம் பாடலாகவும் காண்பது

14

ேந ைச ெவண்பா

ெசங்கண் மழவிைடயின் தண்டிச் சிைலமறவர்

ெவங்களம் மகிழ்ந்து விழவயர - அங்குைழய
வஞ்சி வணங்கார் வணக்கிய வண்டார்ப்பக்
குஞ்சி மைலந்தான்எம் ேகா

(ெபாரு.66 பைகவயிற்ேசறல் 1) 1223

ெவட்சியில் கடந்து வஞ்சியில் ெசல்வது. வணக்கிய= பணியச்ெசய்த,

குஞ்சிமைலத்தல்=ஒர் ெமய்ப்பாடு
15

ெவண்பா

முன்னர் முர சிரங்க மூ க் கடல்தாைன

துன்னரும் துப்பில் ெதாழுெதழா - மன்னர்
உைடவாள் உலந்தனவால் ஓதநீர் ேவலிக்
குைடநாள் இைறவன் ெகாள

(ெபாரு.66 பைகவயிற்ேசறல் 2) 1224

உலந்தன=உலர்ந்தன
16

ெவண்பா

ேவத்தமர் ெசய்தற்கு ேமல்ெசல்வான் மீ ண்டு வந்(து)
ஏத்தினர்க் கீ த்தும்என் ெறண்ணுேமா - பாத்திப்

பைடக்கல மான்ேதர் உடன் ஈத்தான் ஈத்த
பைடக்கலத்தில் சாலப் பல

(ெபாரு.66 பைகவயிற்ேசறல் 6) 1228

ேபார்க்களந் ேமல் ெசல்லும் தைலவன் தன் பைடயின் பி வுக்குத் தக்கபடி

ேதைவயான கலன்கைள அளித்தைம 'ெபருந்ெதாைக' திரட்டினில் பாடல்
எண் 458 'ெகாைட வஞ்சி' எனும் தைலப்பினில்.காண்பது.

'நச்சினார்க்கினியர்'-ெதால்.ெபாருள்.புறத்திைணஇயல். 'இயங்குபைட

அரவம்' எனத் ெதாடங்கும் 63-ஆம் சூத்திரம் 'ெகாடுத்தல் எய்திய

ெகாைடைமயானும்' எனும் அடி விளக்கத்தில் ேமற்ேகாள் காட்டுகிறார்.

ஆனால் 'தகடூர் யாத்திைர'ப் பாடல் குறிக்கவில்ைல. புறத்திரட்டில்
பாடல் 1257.

27
17

ெவண்பா

உண்டியின் முந்தாது உடன்உண்பான் தண்ேதறல்

மண்டி வழங்கி வழீஇயதற்ேகா - ெகாண்டி

மறவர் மறமிக்கு உயிர்ேநர்ந்தார் மன்னர்க்(கு)
உறவிலார் கண்ேணாடார் ஓர்ந்து

(ெபாரு 66 பைகவயிற்ேசறல் 7) 1229

ெவற்றிக்குப்பின் ேபா ட்ேடாருடன் தானும் அமர்ந்து கள் அருந்தி மகிழ்ந்து

ஊக்கிவிப்பது 'ெபருந்ெதாைக' திரட்டினில் பாடல் எண் 456

'ெபருஞ்ேசாற்றுநிைல' எனும் தைலப்பின்கீ ழ் ெதால்.ெபாரு.புறத்.சூத் 63.
"பிண்டேமயெபருஞ் ேசாற்று" எனும் அடி விளக்கதில் "துைறஎனேவ

கள்ளும் பாகும் அப்பால்படும்" எனக்கூறி இந்தப் பாடைலக் ேமற்ேகாள்

காட்டுகிறார்
18

ஆசி யப்பா

குழிபல ஆயினும் சால்பா னாேத

முைழபடு முதுமரம் ேபால்எவ் வாயும்

மைடநுைழந் தறுத்த இடனுைட விழுப்புண்
ெநய்இைட நிற்றல் ஆனாது ைபஎன

ெமழுகுெசய் பாைவயின் கிழிபல ெகாண்டு
முழுவதும் ெபாதியல் ேவண்டும் பழிதீர்

ெகாைடக்கட னாற்றிய ேவந்தர்க்குப்

பைடக்கட னாற்றிய புகேழான் புண்ேண
(ெபாரு.68 பாசைற 6) 1243

ேபார்களத்ேத பட்ட ெப ய அளவிலான விழுப்புண்ணிற்கு

(கிழிப் ெபாதியல்=ஒத்தடம்) முதலிய மருத்துவம் உைரப்பது

19

ஆசி யப்பா

கலிமா ேனாேய கலிமா ேனாேய

நாகத் தன்ன நீள்ெநடும் தடக்ைகக்

காய்சின யாைனக் கலிமா ேனாேய

ெவள்ளத் தாைனநும் ேவந்ெதாப் பான்முன்
உள்ளழித் துப்புேகன் ஆயின் உள்ள(து)
இரப்ேபான் இன்ைம கண்டும்

காப்ேபான் சிறுைம யான்உறு கவ்ேவ
(ெபாரு.71 வஞ்சினம் 4) 1273

கலிமா=குதிைர, ெபாதுவாக குதிைர என ெபாருள் கூறுவர். எனினும்
கூர்ந்து ேநாக்கின் கலப்பின குதிைரையக் குறிக்கும். (கலி=கலப்பு)

ப , இவுளி என ெசாற்கள் ேவறுபடின் ெகாள்ளும் ெபாருளும் ேவறுபடும்.

மற்றும் குதிைரயிலும் உயரம் மிகுந்தது தாழ்ந்தது என பல ேவறுபாடுடன்

காணப்படும். ேகாஏறு கழுைத எனவும் ஒன்றுண்டு. இ து கழுைத-குதிைர

கலப்புமா ஆகும். இதனில் சூேலற்கும் ெபண்மாவிைன ெகாண்டு இருவைக
ெபறப்படும் என்பர் இைவ கன்று ஈனும் தன்ைம இழந்தைவேய.

ஓேய=விளிஅைச
20

பஃெறாைட ெவண்பா

கூற்றுறழ் முன்பின் இைறதைல ைவத்தபின்

28
ஆற்றி அவைன அடுதல் அடாக்காைல

ஏற்றுக்களத்ேத விளிதல் விளியாக்கால்

மாற்றம் அளவும் ெகாடுப்பேவா சான்ேறார்தம்

ேதாற்றமும் ேதசும் இழந்து

(ெபாரு.72 பைடெசருக்கு 8) 1283

தைலவன் பைடவரீ டம் ேபார் மரபுைரத்து

அவர்கள் சிறப்புற பணியாற்ற முைனப்படுத்தல்

21

பஃெறாைட ெவண்பா

தற்ெகாள் ெபருவிறல் ேவந்துவப்பத் தாம்அவற்கு

ஒற்கத்து உதவினான் ஆகுமால் பின்பின்

பலர்ஏத்தும் ெசம்மல் உைடத்தான் பலர்ெதாழ

வான்உைற வாழ்க்ைக இையயுமால் அன்னேதார்

ேமன்ைம இழப்பப் பழிவருவ ெசய்பேவா
தாேமயும் ேபாகும் உயிர்க்கு

(ெபாரு.92 பைடெசருக்கு 9) 1284

ெசம்மல் / மல்-மல்லன்-ேபார்வரன்,
ீ

சீர்ெபற வளர்ந்த ேதாள்வலி உைடயான்

'புறத்திரட்டு' தனில் 1315 (பைடச்ெசருக்கு-9) ஆம் பாடல்

'ெபருந்ெதாைக' யில் 'தும்ைப-தாைனநிைல' என தைலக் குறிப்பைடய
505-ஆம் பாடல் மற்றும் 'நச்சினார்க்கினியர்'-ெதால்.ெபாருள்.

புறத்திைணஇயல். 'தாைன யாைன குதிைர என்ற' எனத் ெதாடங்கும்
72ஆம் சூத்திரம் 'இனிப்ேபார்த் ெதாழிலால் தாைன நிைலவருமாறு'

எனும் குறிப்பின் கீ ழ் ேமற்ேகாள் காட்டுவதில் 'தகடூர் யாத்திைர'ப் பாடல்

என காண்பது. இளம்பூரணார் உைரயில் "ஒருவரன்
ீ
கூற்று" என
காண்பதாக மயிைல சீனி ேவங்கடசாமி குறிக்கினறார்.

22

பஃெறாைட ெவண்பா

நைகஉள்ளும் நல்லைவ எய்தார் பைகநலிய

ஞாட்புள்ளும் நல்லைவ எய்தார் விைழெவாடு
ேவற்றுக் களத்தில் ஒருவர் தமராக

ெசற்றார் ஒருவர்ேமல் ெசம்மாந் தடர்த் தாற்றி
புண்ணும் படுக்கலார் தாம்படார் ேபாந்தாரக்
கண்ணும் படுங்ெகால் கவன்று
(ெபாரு.72

பைடெசருக்கு 10) 1285

ஞாட்பு=ேபார், ெசம்மாந்து=ெபருமிதம்
23

பஃெறாைட ெவண்பா

ேவல்தாைன ெவள்ளம் ெநறிதர ஆற்றுக்
கடும்புனல் கல்சிைற ேபால நடுக்காது

நிற்பவற் கல்லால் எளியேவா ெபாற்பார்

முறிஇைலக் கண்ணி முழுவுத்ேதாள் மன்னர்
அறியுநர் என்னும் ெசருக்கு

(ெபாரு.72 பைடெசருக்கு 11) 1286

ெநறிதர=முன்ேனற, கல்சிைற= கற்களின் ெதாகுப்பால் (ஆற்றுநீர்)
ஓடிவிடாமல் தடுத்து நிறுத்தும் மைட= கல்லைண

29

24

இன்னிைச ெவண்பா

பிறந்த ெபாழுேதயும் ெபய்தண்தார் மன்னர்க்(கு)
உறழ்பு ெகாடுத்தாேர மூத்தார் உடம்ெபாடு

முற்றுழிக் கண்ணும் இைளயேர தம்ேகாமான்
குற்றுழிச் சாவா தவர்

(ெபாரு.72 பைடெசருக்கு 12) 1287

உறழ்பு=திரள்ேதாள், 'இடிஎதிர்கழறும்கால் உறழ்பு
எழுந்தவர்' , 'உறழ்த்ேதாள்',= ப பாடல்

25

ேந ைச ெவண்பா

பரைவ ேவல்தாைன பகல்அஞ்சுேவேனா

இரேவ எறிஎன்றாய் என்ைன - விைரவிைரந்து

ேவந்துநீ ஆயினாய் அன்றிப் புகுவேதா
ேபாந்ெதன்ைனச் ெசல்லிய நா
(ெபாரு.72

பைடெசருக்கு 13) 1288

பரைவ=பரந்த நீர்பரப்பிைன உைடய கடல் (உவைமயாக)
26

ெவண்பா

வான்வணக்கி அன்ன வலிதரு நீள்தடக்ைக

யைனக்கீ து என்ைகயில் எஃகமால் - தானும்

விலங்கால் ஒருைகத்தால் ெவல்ைகநன் ெறன்னும்
நலம்காேணன் நாணுத் தகும்

(ெபாரு. 72 பைடெசருக்கு 14) 1289

வான்வணக்கிஅன்ன=வானவில் ேபால் குமிழ்த்த
27

ெவண்பா

காலாளாய்க் காலாள் எறியான் களிற்ெறருத்தின்

ேமலான் எறியான் மிகநாணக் - காைள

கருத்தினேத என்று களிெறறியான் அம்ம
தருக்கினேன சான்ேறான் மகன்

(ெபாரு.72 பைடெசருக்கு 15) 1290

எருத்து=பிட =கழுத்தின் பின்புறம்.சான்ேறான்=ேபார்வரன்
ீ
"சான்ேறான் ஆக்குதல் தந்ைதக்குக் கடேன" புற- 312

28

ஆசி யப்பா

பல்சான் றீேர பல்சான் றீேர

வழ்ந்த
ீ
பு ைச ேசார்ந்த ஞாயில்

கைணயில் தூர்ந்த கன்றுேமய் கிடங்கின்
மல்லல் மூதூர் பல்சான் றீேர

பல்நாள் வருந்தி இைளஞரும் முதியரும்

நல்நுதல் மகளிரும் இன்னும்கண் டுவப்ப
யாமம் ெகாள்பவர் ஒழிய ேமல்நாள்

ெகால்பைட ெமாய்த்த குன்றுயிர் விழுப்புண்
ெநய்யுைடப் பஞ்சி ேசர்த்திப் ைபஎனக்

கருங்குரல் ெநாச்சி மிைலந்த

30
திருந்துேவல் விடைல காப்பைமந் ேதாேன
(ெபாரு.74 எயில்காத்தல் 8) 1310

புறம் 195, 246 லும் முதலடி ஈேத. சான்ேறார்=(விளியில் சான்றீர்)
ேபார்த்ெதாழில் ெகாண்ேடார். ஈழகுலச் சான்றார் ஏனாதி
நாயனார் என்பார் ேசக்கிழார் சான்றார் தி பு சாணார்

என்பார் மயிைலசீனிேவங்கடசாமி. ஞாயில்=எளிதில் சாய்ந்து

வழாது
ீ
நிைலெகாள வைளஉருவில் துருத்தி அடியில் பருத்துள்ள
மதில். பு ைச=காப்பு அரணுைட ேகாட்ைட, [எயில்=எய்+இல்,
நின்று ேவல் கைண எய்ய ஏற்ற மதிலுருப்புைடஅரண்].

கிடங்கு = அரணுக்கு ேமலும் துைணயாக ேதர் குதிைர யாைனப்

பைடகள் அணித்ேத ெநருங்க இயலாது இயற்ைகயாக நீர் ேதங்கு

உருப்புடன், (கராம் முதைல முதலிய ெகாடிய நீர்வாழ் உயி னமும்
கூடியதும்) ஆகிய பகுதி [அகழி=ெசயற்ைகயாக அகழ்ந்த கிடங்கு]

விடைல = ஆணில் ேபார் ெசய்ய தகுந்த பருவம் எய்தியவன்

ெநாச்சி= பைகவர் தம்முைட அரைணத் ெவளியினின்று தாக்க

ஓர் மன்னன் அதைன ஊள்ளிருந்து எதிர்ப்பது
29

ஆசி யப்பா

இவேன ெபாறிவ அன்ன ெபாங்குைள வயமான்
ேமேலான் யாெரன வினவின் ேதாலா

உரன்உைட உள்ளத்து ஒன்னார் உயிர்க்கும்
சுைரஅைம ெநடுேவல் சுடர்ப் பூேணாேன
அவேன எம்இைற ஈதவன் மாேவ

கறுவுெகாள் ெநஞ்சம் கதுவவந் தனேன

யாவறும் குறுகல் ஓம்புமின் குைறநாள் மறவர்ீ
ெநருநல் எல்லி நிைரவரு கடும்திறல்
பருமத யாைன பைதக்க நூறி

அடுகளத் ெதாழிந்ேதான் தம்பி ெதாடுகழல்
ெநாச்சித் ெத யல் ெநடுந்தைக

அச்சம் அறியான் ஆரணங் கினேன
(ெபாரு.74 எயில்காத்தல்) 1311

ெபாறிவ

அன்ன=வ யிைன ெபாறியாக உைடய புலி ேபான்ற,

ெபாங்குைள வயமான்= ெநருங்கிக் ெகாத்தாக காணும் மயிற் ெதாகுதி
உைடய சிங்கம், அணங்கினன்= பாய்நிைல சீற்றத்தினன்

30

ெவண்பா

கார்தரும் புல்அணல் கண்அஞ்சாக் காைளதன்

தார்பற்றி ஏர்தரும் ேதாள்ேநாக்கித் தார்ப்பின்ைன

ஞாட்பினுள் யாைனக் கணம்ேநாக்கி யாைனப்பின்
ேதர்க்குழாம் ேநாக்கித்தன் மாேநாக்கிக் கூர்த்த

கைணவரவு ேநாக்கித்தன் ேவல்ேநாக்கி பின்ைனக்
கிைணவைன ேநாக்கி நகும்

(ெபாரு. 76 தாைன மறம் 5) 1332

கார்தரும் புல்அணல்=கருைமநிற இளைமத் தாடி "ைம அணல்

காைள"-ஐங்குறு- 389/புறம்-83, 'புல்அணேலாேன'-புறம் 310, மா=(ஈங்கு)

குதிைர, கைண=பகழி/அம்பு, கிைண=ேபார்ேமல் ெசல்ேவார் சீர்ெபற்று ஏக

31
ஒலிக்கும் கருவி ெதால்.ெபாரு.புறத்திைணஇயல் நச்சி.உைர சூ. 63

"இயங்குபைட அரவம்" த்தின் "வருவிைசப் புனைல கற்சிைலேபால . . . "

எனும் அடிக்கு ேமற்ேகாளாக, மற்றும் புறத்திரட்டு ௧௩௭0ஆம்பாடலாக"

ெபான்முடியார் ஆங்கு அவைன கண்டு கூறியது" எனும் தைலப்புடன்

காண்பது இப்பாடல்
31

ஆசி யப்பா

இகழ்தல் ஓம்புமின் புகழ்சால் மறவர்ீ

கண்இைமப் பளவில் கைணெசல் கடுவிைசப்
பண்அைமப் புரவி பண்புபா ராட்டி

எல்இைட படர்தந் ேதாேன கல்என
ேவந்தூர் யாைனக் கல்லது

ஏந்துவான் ேபாலான்தன் இலங்கிைல ேவேல
(ெபாரு 76 தாைன மறம் 12) 1339

32

ஆசி யப்பா

அதிராது அற்றம் ேநாக்கும் ஞாயிலுள்

கதிர்விடு சுட ன் விளங்கும் ெவள்ேவல்

எதி ய திருவின் இைளேயான் இன்றுதன்
குதிைர ேதான்ற வந்துநின் றனேன

அவன்ைக ஒண்பைட இகழ்தல் ஓம்புமின்

விழுச்சீர் விண்ெபரு ெநடுங்குைட ேவந்தன்

கண்பைட ெபறாஅன் ைவகினன் இவன்ைகத்
திண்கூர் எஃகம் திறந்த

புண்கூர் யாைன நவில்குரல் ேகட்ேட
(ெபாரு.76 தாைன மறம் 13) 1340

எஃகம்=ைகயில் ஏந்தி எறிந்து தாக்கும் பைடக்கலன்
33

ஆசி யப்பா

கட்டி அன்ன கா

ேமேலான்

ெதாட்டது கழேல ைகயது ேவேல
கிட்டிய அதுவும் களிேற ஒட்டிய
தைன முழுதுடன் விடுத்துநம்
யாைன காமின்அவன் பிறிெத

யலேன

(ெபாரு.76 தாைன மறம் 14) 1341

கட்டி=வரம்
ீ
மிக்க ஓர் குறுமன்னன், (நன்னன் ஏற்ைற நறும்பூண் அத்தி

துன்அருங் கடுந்திறல் கங்கன் கட்டி ெபான்அணி வல்வில் புன்றுைற ......
அகம்-44)

34

கா =க யநிற குதிைர

ஆசி யப்பா

அஞ்சுதக் கனேள அஞ்சுதக் கனேள
பயறு காவலர் பந்தர் அன்ன

அலறுதைல முதியாள் அஞ்சுதக் கனேள
ெவஞ்சமத்து

என்ெசய் ெகன்னும் ேவந்தற்கு

அஞ்சல் என்பேதார் களிறீன் றனேன

32
(ெபாரு. 76 தாைன மறம் 15) 1342

ெவஞ்சமம்=ேபார்க்களம்
35

ஆசி யப்பா

வல்ேலான் ெசய்த வைகஅைம வனப்பின்

ெகால் விைன முடியக் குருதிக் கூர்இைல

ெவல்ேவல் ைகவலன் ஏந்திக் ெகாள்எனின்
ெகாள்ளும் காலும் மாேவண் டாேன
ேமேலான்

அறிெவாடு புணர்ந்த ெநறியின் புரவிக்

கழல்கால் இைளேயான் அழல்திகழ் ெவகுளி
இகழ்தல் ஓம்புமின் புகழ்சால் மன்ன ீர்

ெதால்ைல ஞான்ைறச் ெசருவினுள் இவன்ைக
ேவல்வாய் வழ்ந்ேதார்
ீ
ெபண்டிர் ைகம்ைமயின்
அறுத்த கூந்தல் பிறக்கம் சகடம்

ெபாறுத்தல் ெசல்லா பலமு ந் தனேவ
அதனால்

வல்ேலார் பூைழ நில்மின் கல்என

ெவஞ்சமம் குைரப்பக் கூர்தலின்

அஞ்சுதக(வு) உைடத்(து)இவ் ஆற்றேலான் நிைலேய
(ெபாரு.௭௬ தாைன மறம் ௧௬) ௧௩௪௩

36

ஆசி யப்பா

உண்டது கள்ளும்அன்று களிபட் டனேன

ஊர்ந்தது புள்ளும்அன்று புறத்தயங் கும்ேம

ேமேலார்

ெதய்வம் அல்லன் மகேன ெநாய்தாங்குத்
ெத அலர் எடுத்த பாசிைலக் கண்ணி

ெவருவத் தக்க ேவலி ேனாேன
ேவேல

ைபய நிமிர்ந்து பருந்தின் ஓடிக்

கழிந்தார்த் தன்றவன் எறிந்தைதக் கழல்ெதாட்டு

ஏந்துவைர இவரும் புலிேபால்

ேவந்துவந் தூரும் ெவஞ்சினக் களிேற
(ெபாரு. 76 தாைன மறம் 17) 1344

37

ஆசி யப்பா

நிைலஅைம ெநடும்திைண ஏறி நல்ேலாள்

இைலெபாலி புதுப்பூண் கணவெனா(டு) ஊடி
சிந்தி அன்ன ேசடுபடு வனப்பின்
புள்ளிக் கா

ேமேலான் ெதள்ளிதின்

உள்ளினும் பனிக்கும் ஒருேவ ேலாேன

குண்டுநீர்க் கிடங்கின் ெகண்ைடப் பார்க்கும்

மணிநிறச் சிறுசிரல் ேபாலநம்

அணிநல் யாைனக் கூ(று)அளக் கும்ேம
(ெபாரு. 76 தாைன மறம் 18) 1345

33
சிரல்=பாய்ந்து மூழ்கி மீ ன் கவ்வு புள்-மீ ன்ெகாத்தி
38

ஆசி யப்பா

வருக வருக தாங்கன்மின் தாங்கன்மின்
ெவரூஉக் குதிைர ஒருேவ ேலாேன

இருைக மாக்கைள யா(ன்)அஞ் சலேன

நாற்ைக மாக்கள் நாட்டகத்(து) இல்ைல
அவனும்

தாெராடு துயல்வரும் தயங்குமணிக் ெகாடும்பூண்
மார்புைடக் கருந்தைல எற்குறித் தனேன
யானும்

கடிகமழ் உவைகக் ைகவல் காட்சியன்

துடியவன் கவன்அைர அறுைவஈந் தனேன
அதனால்

என்னா தாகினும் ஆக மூந்நீர்

நீர்ெகாள் ெபருங்குளம் தயங்க நாைள

ேநாய்ெபாதி ெநஞ்சம் குளிப்ப அவன்தாய்

மூழ்குவள் ஒன்ேறா அன்ேறல் என்தாய்
மூழ்குவள் ஒன்ேறா அறிேயன்

தாயும் யாயும் உடன் மூழ்குபேவ

(ெபாரு.76 தாைன மறம் 19) 1346

39

ெவண்பா

அடுதிறல் முன்பினன் ஆற்ற முருக்கிப்

படுதைல பாறுண்ண நூறி வடிஇைலேவல்
வசிப்
ீ
ெபயர்பவன் ஊர்ந்தமாத் தீதின்றி

நாண்மகிழ் தூங்கும் துடியன் துடிெகாட்டும்
பாணியில் ெகாட்டும் குளம்பு

(ெபாரு.77 குதிைர மறம் 4) 1350

40

ஆசி யப்பா

என்கண் டறிேகா என்கண் டறிேகா

என்மகன் ஆதல் என்கண் டறிேகா

கண்ேண கைணமுழ் கினேவ தைலேய

வண்ண மாைல வாள்விடக் குைறந்தன

வாேய

ெபாருநுைனப் பகழி மூழ்கலின் புலால்வழிந்து
ஆவ நாழிைக அம்புெசறித் தற்ேற

ெநஞ்ேச ெவஞ்சரம் கடந்தன குறங்ேக
நிறம் கரந்து பல்சரம் நிைரத்தன
அதனால்

அவிழ்பூ அப்பைணக் கிடந்தகாைள

கவிழ்பூங் கழற்றின் காய்ேபான் றனேன
(ெபாரு. 79 மூதின் மறம் 4) 1375

'ெபருந்ெதாைக' திரட்டினில் பாடல் எண் 702 'மூதின் முல்ைல' யில்
"துறக்கத்துப்ெபயர்ந்த ெநடுங்ேகாளாதன் தாய் இறந்துபட்ட தைலப்

34
ெபயல்நிைல" எனும் தைலப்புடன் காண்பது. மற்றும்,

'நச்சினார்க்கினியர்'-ெதால்.ெபாருள்.புறத்திைணஇயல். 'மாற்றரும் கூற்றம்'

எனத் ெதாடங்கும் ௭௯ஆம் சூத்திரம் 'நல்ேலாள் கணவெனாடு

நனிஅழல்புகீ இ' என்றடியின் விளக்கத்து ேமற்ேகாளில் ேமற்கண்ட

அேத ெகாளுவுடன் 'தகடூர் யாத்திைர'ப் பாடல் என காண்பது இப்பாடல்.

41

ஆசி யப்பா

வாதுவல் வயிேற வாதுவல் வயிேற

ேநாலா ததனகத் துள்ள ீன் றனேன

ெபாருந்தா மன்னர் அருஞ்சமம் முருக்கி
அக்களத் ெதாழிதல் ெசல்லாய் மிக்க

புகர்முகக் குஞ்சரம் எறிந்த எ கம்

அதன்முகத் ெதாழிய நீேபாந் தைனேய

எம்மில் ெசய்யா அரும்பழி ெசய்த

கல்லாக் காைளைய ஈன்ற வயிேற
(ெபாரு. 79 மூதின் மறம் 7) 1378

'ெபருந்ெதாைக' திரட்டினில் பாடல் எண் 705 ேமற்படி குறிப்பு

ெபாருந்துவது. மற்றும், 'புறத்திரட்டு' தனில் 1407.

'நச்சினார்க்கினியர்'-

ெதால்.ெபாருள்.புறத்திைணஇயல். "க யிைட ேவெலாழியப் ேபாந்தற்குத்
தாய்தப வந்த தைலப்ெபயல் நிைல" ெகாளுவுடன்'தகடூர் யாத்திைர'ப்

பாடல் என காண்பது இப்பாடல்.
42

ெவண்பா

தருமமும் ஈேதயாம் தானமும் ஈேதயாம்

கருமமும் காணுங்கால் ஈேத - ெசருமுைனயில்

ேகாள்வாய் மறவர் தைலதுமிய என்மகன்

வாள்வாய் முயங்கப் ெபறின்

(ெபாரு. 79 மூதின் மறம் 8) 1379

['ெபருந்ெதாைக' திரட்டினில் பாடல் எண் 706 ேமற்படி குறிப்பு

ெபாருந்துவது]
43

ெவண்பா

இன்பம் உடம்புெகாண் ெடய்துவர்ீ காண்மிேனா

அன்பின் உயிர்மறக்கும் ஆரணங்கு - தன்கணவன்
அல்லாைம உட்ெகாள்ளும் அச்சம் பயந்தேத
புல்லார் ெமய்சிைதத்த புண்

(ெபாரு. 79 மூதின் மறம் 9) 1380

'புறத்திரட்டு' தனில் 1405-ஆம் (மூதின்மறம் 82) 'ெபருந்ெதாைக'யில்
'ஆஞ்சிக்காஞ்சி' பாடல் எண் 707 மற்றும், 'நச்சினார்க்கினியர்'

ெதால்.ெபாருள் புற. இயல். 'மாற்றரும் கூற்றம்' எனத் ெதாடங்கும்

சூத்.79 'நீத்த கணவன் தீர்த்த ேவலின்' என்றடியின் விளக்கத்து

ேமற்ேகாளில் 'தகடூர் யாத்திைர'ப் பாடல் என குறிப்பது இப்பாடல்.
44

ெவண்பா

இரவலர் வம்மின் எனஇைசத் தல்இன்றிப்

புரவலன் மாய்ந்துழியும் ெபாங்கும் - உைரஅழுங்க

35
ேவற்கண் ணியர்அழுத ெவம்பூசல் ேகட்டடங்கா

ேதால்கண்ண ேபாலும் துடி

(ெபாரு. 81 இரங்கல் 2) 1405

'புறத்திரட்டு' தனில் 1438-ஆம் (இரங்கல் 3) பாடல்

'ெபருந்ெதாைக'யில் 'பூசல்மயக்கம்' 710 மற்றும் 'நச்சினார்க்கினியர்'-

ெதால்.ெபாருள்.புறத்திைணஇயல். 'மாற்றரும் கூற்றம்' எனத் ெதாடங்கும்
79-ஆம் சூத்திரம் 'ஆய்ந்த பூசல் மயக்கத்தானும்' என்றடியின் உைர

ேமற்ேகாளில் 'தகடூர் யாத்திைர'ப் பாடல் என குறிப்பது இப்பாடல்.
45

ஆசி யப்பா

இழும்என முழங்கும் முரசெமாடு குழுமிய

ஒன்னா மள்ளர்த் தந்த மூன்னூர்ச்

சிைறயில் விலங்கிச் ெசவ்ேவல் ஏந்தி
ஆண்டு பட்ெடனேன ெநடுந்தைக

ஈண்டுநின் றம்ம அணியின் ெபரும்புகேழ
(ெபாரு. 81 இரங்கல் 14) 1417

(ஒவ்ேவார் பாடல் கைடயிலும் பிைறக்குறிக்குள் காண்பைவ

நீதித்திரட்டினில் இப் பாடல்கள் ைவகும் வ ைச எண் குறிப்பு)
46

ேந ைச ெவண்பா

ெசவ்விக் கடாக்களிற்றின் ெசம்மத் தகத்ெத ந்த
கவ்ைவ ெநடுேவல் ெகாணராேனல் - எவ்ைவ
கடிபட்ட வில்லகத்துக் ைகபார்த் திருப்பன்
விடிவளவில் ெசன்று விைரந்து

[ தகடூர் யாத்திைரப்பாடலாக் புறத்திரட்டினில் உள்ள 44 (மயிைல சீனி

ேவங்கடசாமி) பாடல்களில் ஒன்று]
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கைலஎனப் பாய்ந்தமாவும் அைல என

மயங்கமர் உழந்த யாைனயும் இயம்படச்

சிைலஅைலத் துய்ந்த வயவரும் என்றிைவ
பலபுறம் கண்ேடார் முன்னான் நீேய
அமர்புறம் கண்ட பசும்பூண் ேவந்ேத

மாக்களி றுைதத்த கைணேசர் ைபந்தைல
மூக்கறு நுங்கிற் றூற்றயல் கிடப்பக்

கைளயாக் கழல்கால் கருங்கண் ஆடவர்

உருெகழு ெவகுளியர் ெகறுத்தனர் ஆர்ப்ப
மிைளேபாய் இன்று நாைள நாேம

உரும்இைச ெமாண்ட மயிர்க்கண்(டு)

இருமுர சிரங்க ஊர்ெகாள் குவேம

இப்பாடல், நச்.ெதால்.ெபாருள்.புற.'ெகாள்ளார் ேதஎம் குறித்த ெகாற்றமும்'

எனத் ெதாடங்கும் 67-ஆம் சூத். 'அன்றி முரணிய புறத்ேதான்

அணங்கிய பக்கமும்' என்ற அடி உைரயில் 'தகடூர் யாத்திைர'ப்

பாடலாக ேமற்ேகாள் காட்டுவது. ''இ து ேசரமான்'ெபான்முடியா'ைரயும்

'அ சில் கிழா'ைரயும் ேநாக்கித் 'தன் பைடபட்ட தன்ைம கூறக் ேகட்ேடாற்கு

36
அவர் கூறியது' எனும் ெகாளுவுடன் காண்பது. ெபருந்ெதாைக 483
பாடலுக்கு ேமற்கண்ட வாேற தைலக் குறிப்பு உள்ளது.
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ெமய்ம்மலி மனத்தின் எம்எதிர் நின்ேறான்

அடர்விைனப் ெபாலிந்த சுடர்விடு பாண்டில்

ைகஇகந்து அமரும் ைதஅணல் புரவித்

தைளஅவிழ்க் கண்ணி இைளேயான் சீறின்

விண்உயர் ெநடுவைர வழ்புயல்
ீ
கடுப்பத்

தண்அறும் கடாஅம் உமிழ்ந்த ெவண்ேகாட்(டு)

அண்ணல் யாைன எறிதல் ஒன்ேறா

ெமய்ம்மலி உவைகய நம்மருங்கு வருதல்
கடிஅைம கள்உண் ைகவல் காட்சித்

துடியன் உன்கண் ேநாக்கிச் சிறிய

ெகாைலெமாழி முன்னிச் சிதர்ந்தைனயதன்
ேவறி த் திட்டு நகுதலும் தகுேம

இப்பாடல், 'நச்சினார்க்கினியர்'-ெதால்.ெபாருள். புறத்திைண இயல்.
'இயங்குபைட அரவம்' எனத் ெதாடங்கும் 63-ஆம் சூத்திரம்

'ெபாருளின்றி உய்த்த ேபாராண் பக்கமும்' என்பதன் உைரயில்

'தகடூர் யாத்திைர'ப் பாடல் என ேமற்ேகாள் காட்டுவது இபப்பாடல்

''இஃது அதிகமானால் சிறப்ெபய்திய ெபரும்பாக்கைன மதியாது ேசரமான்

(ெபருஞ்ேசரலிரும்ெபாைற) முைனப்பைட நின்றாைனக் கண்டு
'அ சில் கிழார்'கூறியது'' எனும் ெகாளுவுைடயது.
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மறனுைடய மறவர்க் ேகறஇடன் இன்றி
ெநய்ேயா ைடஅவி அப்பிய எவ்வாயும்
எந்திரப் பறைவ இயற்றின நிறீஇக்

கல்லும் கவணும் கடுவிைசப் ெபாறியும்
வில்லுங் கைணயும் பலபட பரப்பி

பந்தும் பாைவயும் பசுவ ப் புட்டிலும்

என்றிைவ பலவும் ெசன்றுெசன் ெறறியு

முந்ைத மகளிைர இயற்றிப் பின்ைற
எய்ெபரும் பகழி வாயில் துக்கிச்

சுட்டல் ேபாயின் றாயினும் வட்டத்
தீப்பாய் மகளிர் திகழ்நலம் ேபர

ேநாக்குநர் ேநாக்குநர் ெநாந்துைக விதிர்க்கும்
தாக்கரும் தாைன இறும்ெபாைற

பூக்ேகாள் தண்ணுைம ேகட்ெடாறும் கலுழ்ந்ேத
அக்காலத்து ேபார்களங்களிேலேய மனித ஆற்றைல ேதக்கிைவத்து எய்யும்
யந்திர கல்ெலறி ெபரும்கவண், கைணஎறி ெபாறி, சூேடற்றிய ெநய்ைய

விசிறும் கலம் வட்டவடிவிலான எறியும் எ பந்தம் (திருமால்ைக ஆழி)
என இக்லத்து பீரங்கி முதலியைவ களின் முன்ேனாடிகள் எயில்

தாக்கலில் பயன் ெகாண்டைம ஈங்கு குறிக்கப்படுகின்றன. "கற்ெபாறியும்"

37
எனெதாடங்கும் புறப் ெபாருள் ெவண்பாமாைல பாடல் இவற்ைறேய
குறித்து ேமலும் பாம்புகள் கடிக்கும் குரங்குகள் முதலியனவும்

பயன்பட அதைன விலக்கிேய எயில் ஏறுவார் என 'ஏணி மற'த்தில்

காட்டும். கிடங்கு/அகழிகைளக் கடக்குங்கால் முதைல, கராம், சுறவு என
பலவும் தாக்க வருவன அறிேவாம். மதில் ஏறுேவாறும் நன்கு பழக்கிய

உடும்பிைன பயன்ெகாள்வதும் அறிேவாம். கிளிகைள பழக்கி அைவ-

ெகாணரும் கதிர்மணிகளால் ேகாட்ைடக்குள் சிைறபட்ேடார்

பயன்ெகாண்டைமயும் சங்கநூல் பாடல்களில் குறிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஈங்கு ெதாங்கி தூக்கும் நிைல ேகாட்ைட வாயில்கள்

குறிப்பிடப்படுகின்றன. நச்சினார் தம் உைரயில் யவனர் சிலவற்ைற
வடிவைமத்தனர் என்பார்.

ேமலும்

ெதால். ெபாரு. புறத். இயல் நச்சி. உைர "ெகாள்ளார் ேதஎம் குறித்த"
67-ஆம் சூத்திரத்தின் "ெதால் எயிற்கு இவர்தலும்" எனும் அடியின்

விளக்கமாக பாடல் ேமற் ேகாள் மற்றும் "ெபான்முடியார் பாட்டும் இது"

என குறிப்பும் உள்ளது
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இல்எழும் வயைல இைலயு மூழ்த்தன

ெசால்வன் மாக்களில் ெசல்லும் அ கின

மயிலடி இைலய மாக்குரல் ெநாச்சிப்

பயிலிணர் நறும்ெபாழில் பாைவயும் தமியள்
ஏதி லாளன் ெபாய்ப்பப் ெபாய்மருண்டு

ேபைத ேபாயினள் பிறங்குமைல இறந்ெதன

மான்ற மாைல மைனேயார் புலம்ப

ஈன்ற தாயும் இடும்ைபயள் எனநிைனந்து
அங்கண் வானத் தகடூர்ந்து தி தரும்

திங்களம் கடவுள் ெதளித்துநீ ெபயர்த்த ல்

கடிமலர்க் ெகான்ைறக் காவலன் சூடிய

குடுமியம் ெசல்வம் குன்றினும் குன்றாய்

தண்ெபாழில் கவித்த தமனிய ெவண்குைட
ஒண்புகழ் தந்ைதக் குறுதி ேவண்டித்

தயங்குநைடத் முதுைம தாங்கித் தான்தனி
இயங்குநைட இளைம இன்புற் றீந்த

மான்ேதர் அண்ணல் ேதான்றுபுகழ் ேபாலத்
துளங்கிருள் இரவினும் மன்ற

விளங்குைவ மன்னாஇவ் வியலிடத் தாேன
இதனில் சிலவ கள் தந்ைதயின் முதுைமைய வாங்கிக்ெகாண்டுதன்

இளைமைய தந்ைதக்கு அளித்த யயாதி கைத குறிக்கின்றது ேபாலும்

ெதால். ெபாரு. புறத். இயல் நச்சி. உைர "தன்னும் அவளும் சுட்டி"
36-ஆம் சூத்திரத்தின் விளக்கமாக ேமற்ேகாள் பாடலாக"

இது ெதய்வத்ைத ேநாக்கிக் கூறியது" எனும் குறிப்புடன் காண்பது

38
51

ஆசி யப்பா

கனேவ ேபாலவும் நனேவ ேபாலவும்

முன்னிய தன்றிஎன் உள்ளகம் நடுக்குறக்

கருநிறக் காக்ைகயும் ெவண்ணிற கூைகயும்

இருவைக உயர்திைணக் ேகந்திய ெகாடியடும்

ெவருவந்த ேதாற்றத்தால் உருவின பலகூளிக்

கணங்கள் குருதிமண்ைட சுமந்தா டவும்

பைறஅன்ன விழித்தகண்ணாள் பிைறஎன்ன ேபர்எயிற்றாள்

குவடன்ன ெபருமுைலேயாள் இைடகரந்த ெபாருமாட்டாள்

இடிஅன்ன ெபரும்குரலாள் தடிவாயால் தைசபுைதத்தாள்

கடலன்ன ெபருேமனியாள் தாள்பின்னாக் கமழ்ேகாைதயாள்

சிைலஎன்ன புருவத்தாள் ெசன்ேறந்திய அகல்அல்குலாள்
மைழயும் அஞ்சும் வளியும் ேபாலும்
ெசலவினாள் ஒருெபண் டாட்டி

தைலவி த்துத் தடக்ைக நாற்றி

மறன்அறிந்து மாறு ெகாண் டறியா

அறிவுக்(கு)இம் முைறநாள் இவ்வள(வு) அன்ேற
பூவிரல் காட்டி நீறுெபாங் கத்தன்

ைககளால் நிலன்அடித்துத் தூைர இடம்ெசய்து

காடு புகுதல் கண்ேடன் என்றும்

கவைல ெநஞ்செமாடு அவலம் நீத்தினாள்
அன்றது மன்றஅவ் அதிகமான் தாய்க்ேக

தக்கயாகப் பரணி உைரயாசி யர் காளிக்குக் கூளி கூறிய 397-ஆம்

தாழிைசக்கு ேமற்ேகாள் காட்டுவது இப்பாடல் என மைறந்த தமிழ் நூல்

பாடல்கைள ெதாகுத்த ெப யார் மயிைல சீனி ேவங்கடசாமி தன் ெதாகுப்பு
நூலில் குறித்துள்ளார்.
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வங்குெசலல்
ீ
ப தி ெவவ்ெவயில் எறித்தலின்
ேநாங்கண் ேநாக்கா தாங்கு நீேபாய்

அரசுநுகம் பூண்ட பின்னர் நின்னைல

முரசுைட ேவந்தர் முகம்தி ந் தனேர

அ தான்று

உவவுமதி ேநாக்குநர் ேபாலப் பாணெராடு
வயி யர் ெபாருநர்நின் பதிேநாக் கினேர
அதனால்

அதரும் ேகாடு முதலிய கூட்டுண்(டு)

இகலின் இைசேமஎந் ேதான்றித்
தீதில ஆகிய நீெபறு நாேள

ெதால்.ெபாரு.புறத்.இயல் நச்சி.உைர "ெவறியறி ெவவ்வாய் ேவலன்"
எனும் 60 ஆம் சூத்திரத்தின் "தாவா விழுப்புகழ் பூைவநிைலயும்"

எனும் அடியின் விளக்க ேமற்ேகாளாக"இது முடியும் குைடயும் ஒழித்து
அரசற்கு உ யன கூறி இழித்துக் கூறியும் புகழ் மிகுத்தது" என

மற்ற ேமற்ேகாள் பாடல்களுக்குள்ளன ேபால் ஓர் புலவர்-அரசன் ெதாடர்பு
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காட்டப் படுதலால் தகடூர் யாத்திைரையச் ேசர்ந்ததாகத் ேதான்றுகின்ற

ேமலும் ெபருந்ெதாைக கண்ணும் (பாடல் ௭௨௪) "அரசு புகைழக் காட்டு

வாழ்ேவார்க்குக் கூறியது" எனும் தைலப்புக் குறிப்புள்ளது. அதான்று
ஆசி யப்பாவில் இைட இைட 'அஃதான்று', 'அதனால்' என

தனிச்ெசாற்கள் ௮, ௩௪, ௩௫, ௩௬, ௩௮, ௪0 ஆம் பாடல்கைளப்ேபால்

யாப்பைமப்பு காணப் படுதலாலும் உைரயிைட இட்ட (தனிச் ெசால்)
ெகாண்டநூல் என உைரயாசி யர்களால் குறிக்கப் படுததாலும்

'தகடூர்யாத்திைர' பாடலாகலாம்.
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தாக்கற்குப் ேபரும் தகர்ேபால் மதிலகத்(து)

ஊக்கம் உைடேயார் ஒதுங்கியும் - கார்க்கண்
இடிபுறப் பட்டாங்கு எதிர்ஏற்றார் மாற்றார்
அடிபிறக் கீ டும் அ து
[தகர்= (மறி)ஆடு]

'புறத்திரட்டு' தனில் 1341-ஆம்பாடல் (எயில் காத்தல் 7) .

'ெபருந்ெதாைக' யில் 'எயில்காத்தல்' எனும் தைலக் குறிப்புைடய

470-ஆம் பாடல் மற்றும் 'நச்சினார்க்கினியர்'-ெதால்.ெபாருள்.புறத்திைண

இயல். 'குைடயும் வாளுநாள் ேகாளன்றி' எனத் ெதாடங்கும் 68-ஆம்

சூத்திரம் 'புறத்ேதான் வழ்ந்த
ீ
புதுைமயானும்' என்றடியின் உைர

ேமற்ேகாள் காட்டுவதில் 'தகடூர் யாத்திைர'ப் பாடல் எனவும்

"இஃது அகத்ெதான் வழ்ந்த
ீ
புதுைம" என குறிப்புடன் விளக்குகிறார்.

ஆனால் நீதித்திரட்டினில் 'ெபரும்ெபாருள்விளக்க'ப் பாடலாக
காட்டப்பட்டுள்ளது"
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மழுவான் மிைளேயாய் மதிலான் அகழ்ந்தூர்ந்(து)

எழுவாள் ஆன் ஏற்று உண்ட(து) எல்லாம் - இழும்என
மட்(டு)அவிழ் கண்ணி மறேவந்தன் சீற்றத்தீ

விட்ெட ய விட்ட மிைக

'புறத்திரட்டு' தனில் 1340ஆம் (எயில் காத்தல்) பாடல்

'ெபருந்ெதாைக' யில் 'புறத்ேதான் வழ்ந்த
ீ
புதுைம' எனும்

தைலக்குறிப்பைடய 497 ஆம் பாடல் மற்றும் 'நச்சினார்க்கினியர்'ெதால்.ெபாருள்.புறத்திைணஇயல். 'ெகாள்ளார் ேதஎம்' எனத்

ெதாடங்கும் 67-ஆம் சூத்திரம் 'உள்ளியது முடிக்கும்' என்றடியின்

உைரயில் ேமற்ேகாள் காட்டுவதில் 'தகடூர் யாத்திைர'ப் பாடல் என
காண்பதில் ஒன்று இப்பாடல். ஆனால் நீதித்திரட்டினில்
'ெபரும்ெபாருள்விளக்க'ப் பாடலாக காட்டப்பட்டுள்ளது
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ெபாருசினம் ஆறாப் புலிேபாத் துைறயும்

அருவைர கண்டார்ேபால் அஞ்சி ஒருவரும்

ெசல்லா மதில்அகத்து வற்றிருந்தான்
ீ
ேதர் ேவந்தன்
எல்லார்க்கும் எல்லாம் ெகாடுத்து

40

[புலிேபாத்து=ஆண்புலி]

'புறத்திரட்டு' தனில் 1339ஆம் (எயில் காத்தல் 5)

'ெபருந்ெதாைக'யில் 'உழிைஞ-அகத்ெதான் ெசல்வம்' எனும் தைலக்/

குறிப்பைடய 460 ஆம் பாடல் மற்றும் 'நச்சினார்க்கினியர்'-ெதால்.ெபாருள்.
புறத்திைணஇயல். 'ெகாள்ளார் ேதஎம்' எனத் ெதாடங்கும் 67ஆம்

சூத்திரம் 'அகத்ேதான் ெசல்வம்' என்றடியின் உைரயில் ேமற்ேகாள்
காட்டுவதில் 'தகடூர் யாத்திைர'ப் பாடல் என காண்பது இப்பாடல்.
ஆனால் நீதித்திரட்டினில் 'ெபரும்ெபாருள்விளக்க'ப் பாடலாக

காட்டப்பட்டுள்ளது
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குன்றுயர் திங்கள்ேபால் ெகாற்றக் குைடஒன்று

நின்றுயர் வாயில் புறம்நிவப்ப - ஒன்றார்

விளங்குருவப் பல்குைட விண்மீ ன்ேபால் ேதான்றித்
துளங்கினேவ ேதாற்றம் ெதாைலந்து

ெதால்.ெபாரு.புறத்.இயல் நச்சி.உைர "குைடயும் வாளும் நாள் ேகாள்"

எனும் 68 ஆம் சூத்திரத்தின் முதலடியின் விளக்க ேமற்ேகாள் பாடலாக"

இஃது அகத்ேதான் குைடநாட்ேகாள்" என குறிக்கின்றார். புறத்திரட்டு 1337

எயில்காத்தல் 3 ஆக காண்பது ஆனால் நீதித்திரட்டினில்
'ெபரும்ெபாருள்விளக்கப் பாடலாக காட்டப்பட்டுள்ளது

தகடூர் யாத்திைர
மரபுத் தமிழ்ெமாழி நூல்களில் ஊன்றி கற்ேறார், தமிழகத்தில் ஒருகால்

பயின்றிருந்து காணாமல் மைறந்த பல்லாயிரம் பழம் நூல்களில் தகடூர் யாத்திைர

ஒன்ெறன அறிவர்.

கல்ெவட்டுகள் ெசப்ேபடுகள் ேபான்ற பழம் ஆவணங்களினின்றும் உைரயாசி ய

ெபருமக்கள் உைரவிளக்க ேமற்ேகாள்களிலிருந்தும் மைறந்த பல தமிழ்நூல்கள்

பற்றி விவரங்கள் அறியப்பட்டுதலும், இதுகாறும் முழு நூல்கள் கிைடக்காம-

லிருப்பதும், நாமறிேவாம். சில ெதாகுப்பு/திரட்டு நூல்களில் இவற்றின் பாடல்கள்

காண்பதும் இவ்வழி குண்டலேகசி, வைளயாபதி, முத்ெதாள்ளாயிரம் ேபான்றவற்றின் பாக்கள் கிைடத்ததும் நன்கு அறிேவாம்.

ெதான்ைம மதித்த ஓர் புலவர் புறத்திரட்டு என பல்வைகப் பாக்கைள ெதாகுத்து
ைவத்தைமயால் மைறந்து ேபான சில நூல்களின் பாக்கள் பற்பல கிைடக்கப்
ெபற்றன. இதனில் தகடூர் யாத்திைர பாடல்களும் அடங்கும். மற்றுேமார்

ஆன்ேறார் நீதித்திரட்டு எனும் ெதாகுப்பிைன ெசய்துள்ளார். இதனில் ேவறு

நூல்களினின் பாடல்களுடன் சில தகடூர் யாத்திைரப் பாடல்களும் கிட்டின.

ெதான்ைமயான நூல்களுக்கு உைர எழுதிய பழம் உைர ஆசி யர்கள் உைரயில்
ேமற்ேகாள் காட்டிய சில தகடூர் யாத்திைர பாடல்கள் புறத்திரட்டிலும் காணப்-

படுகின்றன. ெபருந்ெதாைக என ஓர் ெதாகுப்பு நூலிலும் அேத தகடூர் யாத்திைரப்

பாடல்கள் காணப்படுகின்றன.

41
ெபருமகனார் மயிைல சீனி ேவங்கடசாமி அவர்கள் தன் மைறந்த ேபான தமிழ்நூ

ல்களில் தகடூர் யாத்திைர பற்றி எழுதிய ஒருசில கருத்துகளின் சுருக்கம்:

ேபராசி யர், நச்சினார்க்கனியர், தக்கயாகப்பரணி உைரயாசி யர் என்ேபார் தகடூர்
யாத்திைர பாக்கைள ேமற்ேகாள் காட்டியுள்ளனர். இம்மூவரும் தகடூர் யாத்திைர
யாப்பிைனப்பற்றி குறித்துள்ளனர்.
ேபராசி யர்

"பாட்டிைட ைவத்த குறிப்பினானும் என்பது ஒரு பாட்டு இைடஇைட

நிற்கும் கருத்தினான் வருவது எனப்படும் என்ைன. பாட்டு வருவது
சிறுபான்ைம ஆதலின் அைவ தகடூர் யாத்திைர ேபால்வன"

நச்சினார்க்கினியர்

"பாட்டிைட ைவத்த குறிப்பினானும்-ஒருபாட்டிைன இைடஇைட

ெகாண்டு நிற்கும் கருத்தினால் வருவனவும்" "அைவ தகடூர் யாத்திைர
சிலப்பதிகாரம் ேபால்வன"

"ெதான்ைம என்பது உைர விராய் பழைமயாகிய கைத ெபாருளாகச்

ெசய்யப்படுவது என்றவாறு. அைவ ெபருந்ேதவனாரால் பாடப்பட்ட
பாரதமும் தகடூர் யாத்திைர ேபால்வன"

"இனி யாைன நிைலக்கும் குதிைர நிைல . . . . பிறவும் ஆம்

. . . இைவ தனித்து வராது. ெதாடர்நிைலச் ெசய்யுட்கண் வரும்

அைவ தகடூர் யாத்திைரயிலும் பாரதத்திலும் காண்க"

தக்கயாகப்பரணி உைரகாரர்

"இது தர்க்க வாதம். இது தகடூர் யாத்திைரயிலும் உண்டு"

[ெதால்காப்பிய சூத்திரம் ெபாரு. ெசய்யு.173]
"பாட்டிைட ைவத்த குறிப்பி னானும்

பாவின்றி எழுந்த கிளவி யானும்

ெபாருளடு புணர்ந்த நைகெமாழி யானுெமன்று
உைரநைட ெமாழிேய நான்ெகன ெமாழிப"

இவற்றால் தகடூர் யாத்திைர எனும் நூலில் பாக்களுக்கு இைட இைடேய
உைரநைட ெசாற்களும் பயின்று வரும் என்பேத. சிலப்பதிகாரத்திற்கும்

உைரயிைட இட்ட பாட்டுைடச்ெசய்யுள் எனும் ெபயருைடைம அறிேவாம்.
கலிப்பாக்களிலும் 'எனவாங்கு' என்று தனிச்ெசாற்கள் மிைடந்து வருவதும்

அறிந்தேத. பாடல் எண் 8, 35, 36, 38, 40, 54 முதலியவற்றில் 'அதனால்' ேபான்ற
தனிச்ெசாற்கள் வந்து அடி குறளானைம காண்க. ேமலும் மயிைலயார் இந்நூல்

சிலப்பதிகாரத்திற்கு முந்ைதயது என்றும் ேபராசி யர் சிலர் உைரயில் குறித்தது

(பாரதம்) ேபான்று வாய்வழி/நூல்வழி அறிந்த ஒரு வரலாற்ைற பிற்காலத்ேதார்

பாடியது அல்ல என அறிஞர் சிலர் கூற்றுகைள மறுக்கிறார்.

ேமற்கண்ட தகடூர் யாத்திைர பாடல்கள் ெவண்பா ஆசி யப்பா என இருவைக

யாப்பினில் அைமந்துள்ளதாலும் தனிப்பாடல்களின் தைலப்பு குறிப்புகளினின்றும்
இந்நூல் ஓன்றிற்கும் ேமற்பட்ட புலவர் பாடிய பாடல்களின் ெதாகுப்பாகத்

ேதான்றுகிறது. அ சில்கிழார், ெபான்முடியார் எனும் ேசரைனச் சார்ந்து நின்ற

சங்ககாலப் புலவர் தகடூர் ேமல் தண்டு ெகாண்டு ெசன்றேபாது உடனிருந்து பாடும்

கூற்றாக குறிப்புகள் உள்ளன. பத்துப்பாட்டு எட்டாம் பத்தின் பதிகம் மிகத்-

ெதளிவாக அ சில் கிழார் தகடூர் எறிந்த இரும்ெபாைறயின் ெவற்றிையப் புகழ்ந்து

(பத்துப்பாட்டு-8) பாடி அதனால் ெபரும் ப சு ெபற்றார் என கூறுகின்றது.
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ெபருந்ேதவனார் பாரதம் எனும் பழம் காப்பிய பாடல்களாக கிைடத்துள்ளைவயும்

இவ்வைக ஆசி யப்பா ெவண்பா என இருவைக யாப்பினில் அைமந்துள்ளைம-

யால் இைவ அக்கலாத்து பாவின வைகேபாலும்

தன் ெதாகுப்பு நூலில் மயிைலயார் தகடூர் யாத்திைர முழுநூலாக ஓைலச்சுவடி

வடிவில் 19 ஆம் நுற்றாண்டுவைர இருந்து பிறகு மைறந்தைமதைன

மகாமகாேபாத்யாய உ.ேவ.சா. அவர்கள்தம் சுயவாழ்ைகைய விளக்கும் நூலில்
குறித்துள்ளைதக் சுட்டுகிறார்.

தகடூர்
தகடூர், தற்காலம் தமிழ்நாட்டு தருமபு

மாவட்டத் தைலநகராகத் திகழும் தர்மபு

நகேர ஆகும் (Deg.12.8'N; Deg.78.10'E) இந்நாளில் அதிகமான் ேகாட்ைட எனத்

திருத்தப்பெபற்ற அதியமான் ெநடுமான் அஞ்சியின் ெபயர் தாங்கும் பைழய

ேகாட்ைட(அதமன் ேகாட்டா) நகருக்கு ெவளிேய ெதற்ேக சிறிது துரத்தில்
அைமந்துள்ளது.

அதிகமான் ெநடுமான் அஞ்சி சங்கநூல் காலத்ேத ெபரும் சிற்றசனாகவும்

ஔைவ ேபான்ற புலவர்களால் பாடப்பட்டவனும் ஆன அதியமான் ெநடுமான்

அஞ்சி ஔைவக்கு அ ய ெநல்லிக்கனி ஈந்தவனும் (புறம்-92) அவ யற்றிதாக

காணும் 59 சங்கநூல் பாடல்களில் 26 பாடல்களில் சிறப்பிக்கப்பட்டவனும்
ஆகும்.

அதியமானின் தகடூர் சங்கநூல் பாடல்களில் பயின்று வந்துள்ளன.

புறம்-50 (த) ேசரமான் தகடூர் எறிந்த ெபருஞ்ேசரல் இரும்ெபாைற
புறம்-230 (த) அதியமான் தகடூர் ெபாருது வழ்ந்த
ீ
எழினி

அகம்-212 - - - - - - - - தகடூர் ேவண்டுவழிக் ெகாள ீஇ
பதிற்.பத்து-௭௮ "வில்பயில் இறும்பின் தகடூர் நூறி"
பதிற்.பத்து எட்டாம் பத்தின் பதிகம்

"ெபாய்இல் ெசல்வக் கடுங்ேகா வுக்கு

ேவளாவிக் ேகாமான் பதுமன் ேதவிஈன்றமகன்
ெகால்லிக் கூற்றத்து நீர்கூர் மீ மிைசப்

பல்ேவல் தாைன அதிக மாேனா(டு)

இருெபரு ேவந்தைரயும் உடன்நிைல ெவன்று
முரசும் குைடயும் கலனும் ெகாண்(டு)

உைரசால் சிறப்பின் அடுகளம் ேவட்டுத்

துகள்தீர் மகளிர் இரங்கத் துப்(பு)அறுத்துத்
தகடூர் எறிந்து ெநாச்சிதந்(து) எய்திய

அருந்திறல் ஒள்இைசப் ெபருஞ்ேசரல் இரும்ெபாைறைய

மறுஇல் வாய்ெமாழி அ சில்கிழார் பாடினார் பத்துப்பாட்டு.
தகடூர் எறிந்த ெநடுஞ்ேசரல் இரும்ெபாைற
பதிேனழ்யாண்டு வற்றிருந்தான்"
ீ

சங்கநூல் பாடல்களான நற்-381; குறு-91, 393; பதிற்று-(8); சிறு-103; அக-115,142,

162,325,352; புறம்-87, 88,89,90,91,92, 93,94,95,96,98,99,100,101, 102,103,104,114,116,

117,118,119,120, 206,208,231,232,235, 319,315,390.392;
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இைவகளினின்று தகடூர், அதைன தைலநகராக உைடய அதியமான் ெநடுமான்

அஞ்சி, அவன் மகன் ெபாகுட்ெடழினி, மற்றும் மன்னர்கள் ேசரமான் ெபருஞ்ேசரல்

இரும்ெபாைற, புலவர்கள் - ஔைவயார், அஞ்சிஅத்ைதமகள் நாைகயார்,

அ சில்கிழார், ெபான்முடியார், பரணர் இவர்கள் சம காலத்தவராக இைணக்கப்படுகின்றனர்.

அதிகமான் ெநடுமான் அஞ்சியின் தகடூர் எயிலிைன ேசரமன்னன் ெபருஞ்ேசரல்

இரும்ெபாைற (தன் தளபதி ெபரும்பாக்கன் ைவத்து) பலகாலம் முற்றுைகயிட்டு

ேபா ட்டு அதைன அழித்து ெபற்ற ெவற்றி தைன அ சில் கிழார் புகழந்து பாடினார்

என்கின்றார் நச்சினார் தன் உைரயில் தகடூர் யாத்திைரப்பாடைல ேமற்ேகாள்

காட்டி பின் தரும் விளக்கத்தில். சங்கநூல் பாடல்களினின்று தகடூர் மன்னனாகிய
அதியமான் பற்றி கீ ழ்கண்ட விவரங்கள் ெத ய வருகின்றன::

அதியமான் (அதிகமான்) ெநடுமான் அஞ்சி ேவள்வி பலெசய்ேதார்.
வழிவந்தவன் எழுவைர ஒருேசர ெவன்றவன்.

பரணரும் பாடினார், ேகாவலூைர அழித்தவன் (புறம்-99)

வைளேபான்ற எ யுைட தீப்ெபாற கலன் (திருமால் ைக ேநமி)
எய்ய வல்ல வரன்.
ீ

அவன் முன்ேனார்தான் கரும்பு எனும் தீம்பால் பயி னத்ைத முதல்

முதலில் தமிழகத்திற்கு ெகாணர்ந்து பயிராக்கினர் (புறம்-99 392)

அதியமான் அதியர் குலத்துத்தவன் (புறம்-91,392) மழவர் (புறம்-88.90)
எனும் ேபார்ெசய் பி வினர் தாைனயும் உைடயவன்

அதியமானின் ஓர்தவமகன் (ெபாகுட்ெடழினி/புறம்-௧0௨) பிறந்தநாளில்
ஔைவ வாழ்த்தினார் (புறம்-100 தைலப்பு)

அதியமான் ேபார் பல ெவன்று விழுப்புண் பட்டுக்கிடந்தவன் (புறம்-92)
"உன் பைடயும் பைடக்கலங்களும் பல ேபார்களில் நின்று முதுநிைலயில்

உள்ளன. ெபருமன்னனுக்கு நீெசன்று திைறெசலுத்து அல்லது வரமுடன்
ீ
'ேபார்' அறிவித்துவிடு. இரண்டு மல்லாது ெபண்கள் துைணநாடுவது சீர்

அல்ல ேதர்ந்து ெசயல்படு" என ஔைவ அம்மன்னைன இடித்துைரக்கவும்
ெசய்கிறார் (புறம்-97)

ேசரமான் ெபருஞ்ேசரல் இரும்ெபாைற என்னும் ேசரநாட்டு ெபருமன்னன்
அதிகமானின் தகடூைர ெசன்று ேபா ட்டுச் சிைதத்தான்

அதிகமானும் (அவன்மகன் ெபாகுட்டு) எழினியும் ேபா ல் வழ்ந்தனர்
ீ
ஔைவயார் தம் காலத்ேதேய அதிகமான் ேசரமன்னன் தாக்கி வழ்ந்தான்
ீ
ஆதலால்தான் புகழ்பாக்களும் அதன் பிறகு இரங்கல் பாவும் பாடினார்
அதியமானுக்கு நடுகல் நடப்பட்டைம ஔைவ தன் இரங்கற்பாவில்

காட்டுகிறார் (புறம்-232)

நூ த ேலாகசுந்தர முதலி
-------------------
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கீ ழ்கண்ட பாடல்கள் தகடூர் யாத்திைரப்பாடல்கள் ேபால் ேதாற்றுகின்றன.
(1) நீதித்திரட்டிலும் ெபருந்ெதாைகயிலும் தகடூர் யாத்திைரப் பாடல்களுக்கு

இைடஇைடேய மிைடந்து உள்ளைமயும்; (2) பாக்களின் யாப்பு/நைட/

தாங்குெபாருள்/ தைலப்புகளின் விளக்க நீட்டம் இைவயும் ஐயம் எழ

காரணங்களாகும்

ெபருந்ெதாைகயில் 423,431,456,458,460,462,463,470,484, 497 மற்றும் 702, 705,
706, 707, 710 தகடூர் யாத்திைரயினது ஆனது.

-----------------------------------------------------------------------தகடூர் யாத்திைர

நீதித்திரட்டு

ெபருந்ெதாைக

நச்சி. ேமற்ேகாள்

ேமற்படி 12

1207

423

1241

ேமற்படி 13
ேமற்படி ?

1207
443

431

பூசன்மாற்று

புறத்திரட்டு

1251

பூசன்மாற்று-

கண்ேடார் கூற்று

-----------------------------------------------------------------------1

ஆவூர் எறிந்து நிைரயடு ெபயர்ந்த
ெவட்சி மறவர் வழவும்
ீ
உள்காது

கயிறியல் பாைவ ேபால வயிறி த்(து)

உைழக்குரற்கு உணர்ந்த வயப்புலி ேபால

முற்படு பூசல் ேகட்டனர் பிற்பட

நிணமிைச இழுக்காது தமர்பிணம் இடறி

நிலங்ெகடக் கிடந்த கருந்தைல நடுவண்
மாக்ெகட ெநருப்புப் ேபால ேநாக்குபு
ெவஞ்சிைல விடைல வழ்ந்தனன்
ீ

அஞ்சுதக்க அன்றான் ெசஞ்ேசாற்று நி

உைழ=மான், / ஆவூர்=இரவூர்-பாடேபதம் /

[இஃது ேபார் நிகழ்ச்சிைய புலவர் ேந ல் பார்

விளக்குவதாக உள்ளைம காண்க]

தகடூர் யாத்திைர=?;ெபருந்ெதாைக 459 உண்டாட்டு;
நச்சி. ேமற்ேகாள் உண்டாட்டு

2

பைகவர் ெகாண்ட படுமணி ஆயம்

மீ ட்டிவள் தந்த வாள்திறல் கு சில்

முழவுத் துயில்மறந்த மூதூர் ஆங்கண்

விழவுத் தைலெகாண்ட விைளயாட்டு ஆயத்து
ஊன்சுடு ெகாழும்புைக கருங்ெகாடி உம்பர்

மீ னசுடு புைகயின் விசும்பு வாய்த்தன்ேற

ைகவல் கம்மியர் பல்கூட் டாரெமாடு

ெநய்பிழி நறுவிைர நிலம் பரந்தன்ேற

காவில் காவில் கணங்ெகாள் வண்ெடனப்

பூவிைல மகளிர் புலம்படர்ந் தனேர

45
சந்தியும் சதுக்கமும் பந்தர் ேபாகிய
வாடுறு நறவின் சாடிேதாறும்

ெகாள்விைன மாற்றாக் ெகாைடயடு

கள்விைல ஆட்டுடியும் ைகதூ வாேள

தகடூர் யாத்திைர=?; ெபருந்ெதாைக 453 ெகாற்ற வஞ்சி;
நச்சி. ேமற்ேகாள் அடுத்தூர்ந்திட்ட-ெகாற்றமும்
3

நீள்நில ேவந்தர் நாள்ெசல் விருப்பத்துத்

ேதாள்சுமந்(து) இருத்தல் ஆற்றார் ஆள்விைனக்
ெகாண்டி மாக்கள் உண்டியின் முனிந்து

முைனப்புலம் மருங்கில் நிைலப்பரும் ெசய்விைன

ெவன்றியது முடித்தனர் மாேதா

ஆங்குள ெகால்இனி ஊங்குப்ெபறும் ெசருேவ

[இஃது நச்சினார் உைர ேமற்ேகாளசூத். ௫௮ "அடுத்து ஊர்ந்து

அட்ட ெகாற்றத்தானும்" என வரும் அடியின் விளக்கத்தினுள் காண்பது.]
[இஃது காலத்தினால் நீண்ட ேபார் நிகழ்ச்சிைய புலவர்

ேந ல் பார்த்திருந்து விளக்குவதாக உள்ளைம காண்க]
தகடூர் யாத்திைர=?; ெபருந்ெதாைக 558 அறிவன் வாைக
நச்சி. ேமற்ேகாள் ெநறியினாற்றிய அறிவன்ேதயமும்
4

வாய்ைம வாழ்ந மூதறிவாள

நீேய ஒருதனித் ேதான்றல் உைறபதி

யாருமில் ஒருசிைற யாேன ேத ன்

அவ்வழி வந்தநின் உணர்வுமுதல் தங்கும்

ெதால்ெநறி மரபின் முயவைக நின்றன

காலமும் நினெனாடு ேவெறன

யாேராஓ ெபருமநின் ேறர்கு ேவாேர

இஃது நச்சினார் உைர ேமற்ேகாளசூத். 75 "ெநறியின் ஆற்றிய

அறிவன் ேதயமும்" என வரும் அடியின் விளக்கத்தினுள் காண்பது.
[இஃது புலவர் ேசரமன்னைன அவன் ெதால்மரபு வழி வந்த

ேதான்றல் உனக்கு பதி என்று யாரும் இல்ைல என பலவாறு

நல்ெநறிைய முன்னிைலயில் கூறுவதாக உள்ளைம ேநாக்குக]
------------------------------------------------------------------தகடூர் யாத்திைர

நீதித்திரட்டு

ேமற்படி 17

1229

ேமற்படி 55

ெப.ெபா.வி

ேமற்படி 16
ேமற்படி ?

1207

ெபருந்ெதாைக

நச்சி. ேமற்ேகாள்

456

1241

458

460
701

புறத்திரட்டு
1257

1339

மறக்காஞ்சி

------------------------------------------------------------------ேபார் முடிந்த பின் களம்புக்கு நடுகல்

ஆயினாைன ஒருவரன்
ீ
கண்டு நிகழ்த்தியது

46

5

ெபாருது வடுபட்ட யாக்ைக நாணிக்

ெகான்று முகம்ேதாய்ந்த எ கம் தாங்கிச்
ெசன்று களம்புக்க யாைன தன்ெனாடு

முன்மைலந்து மடிந்த ஓடா விடைல

நடுகல் ெநடுநிைல ேநாக்கி ஆங்குதன்

புண்வாய் கிழித்தனன் புகேழான் அந்நிைல
ெசன்றுழிச் ெசல்க மாேதா ெவண்குைட

அரசுமைலந்து தாங்கிய களிறுமடி பறந்தைல
முரண்ெகழு ெதவ்வர் காண

இவன்ேபால் இந்நிைல ெபறுகயான் எனேவ.

[ இஃது நச்சினார் உைர ேமற்ேகாளில் சூத். ௭௯ "பண்புற

வரும் பகுதி ேநாக்கி" என வரும் அடிக்கான
விளக்கத்தின் கீ ழ் காணப்படுகின்றது]

தகடூர் யாத்திைர (ேமற்படி ௪0); நீதித்திரட்டு 1375;
ெபருந்ெதாைக 702; நச்சி. ேமற்ேகாள்

தகடூர் யாத்திைர=?; ெபருந்ெதாைக 703 மூதின் முல்ைல;
நீதித்திரட்டு 1382 மூதின் மறம்

6

குரங்கு ேமனித் திரங்குமுகச் ெசதுமுைல
நைரமூ தாட்டி வினவுதி யாயின்

நும்மகன் ெகால்ேலா அறிேயன் இம்மகன்
ெகாற்ற ெவண்குைட மன்னர்க் குதவி

ெசஞ்ேசாற் றருங்கடன் ெவஞ்சமத் தாற்றி
களிறுதைல அடுத்து மாகால் நீட்டிப்

பிளிறுகுரல் முரசம் ெமத்தைண யாக
பருந்தின் ெசறுநிழல் பந்தர் ஆக
அழிபிணக் குன்ேற ேவலியாகக்
கழுகுணக் கிடந்த காைள

நும்மகன் ெகால்ைல நான் அறிேயேன
தகடூர் யாத்திைர=?; ெபருந்ெதாைக 704
நீதித்திரட்டு 1383 மூதின் மறம்

7

மூதின் முல்ைல;

வாழிய துடிய வாழிய துடிய
என்மகன்

ஆர்த்ெதறிந் தனேனா ஆர்த்ெதறிந் தனேனா
ஆர்த்தும் எறியான் எறிந்தும் அமரான்
ைகயது ேவேல காலது கழேல

ெமய்யது சினேன ேமல்ெசன் றனேன
ேவந்தர் எல்லாம் தன்ேநாக் கினேர

ேநாக்கி ேநாக்கான் முறுவலன் தாக்கித்
தழீஇம் தாம்எனத் தண்ணுைம

சுழித்தான் ஒள்வாள் வழ்ந்தன
ீ
களிேற

47
--------------------------------------------------------------------தகடூர் யாத்திைர

நீதித்திரட்டு

ெபருந்ெதாைக

நச்சி. ேமற்ேகாள்

ேமற்படி 41

1378

705

1308

1380

707

ேமற்படி 42

1379

ேமற்படி 44

1405

ேமற்படி 43

706
710

புறத்திரட்டு

1405

1438

----------------------------------------------------------------------------------

