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க ைர 
 

    பதிெனண் கீழ்க்கணக்கு ல்க ள், ஐந்திைண ற்கள் நான் கில், ஐந்திைண 
ெய ப  ஒன்றாகும். இஃ  அகப்ெபா ட் ைற கைளப் பல்லாற்றான் 
விளக்கு ைறயில் தன்ைம ெபற்ற திைண மாைல ற்ைறம்ப  என்ற ற்கு 
அ த்தப யில் ைவத்  எண்ணத்தகுந்த ஏற்றத்திைனக் ெகாண் ள . இதன்கண் ம் 
ெதால்காப்பியர் கண்ட பல அாிய ைறகள் அழகுற்  விளங்குகின் றன. குறிஞ்சி, 

ல்ைல, பாைல, ம தம், ெநய்தல் என்ற திைன ைற ைவப்  இங்குக் 
காணப்ப கின்ற . ஒவ்ெவா  திைணயின்கண் ம் பதினான்கு பாக்களாக ஐந்  
திைணக்கும் எ ப  பாக்கைள இந் ல் ெகாண் ந்தைம க தி ஐந்திைண ெய ப  
என்ற காரணக் குறி இதற்கு வழங்கலாயிற் . ஆயி ம், பின்னர் ேநர்ந்த ஏட் ப் 
பிரதிகளின் சிைதவான் ல்ைலக்கண் இ  ெசய் ட்க ம், ெநய்தற் கண் 
இ ெசய் ட்க ம் மைறய மிகுந்த அ பத்தா  ெசய் ட் க ம் கட ள் வாழ்த் ச் 
ெசய் ேம ெவளிவரலாயின. அவற் ள் இ பத்ேத  ெசய் ட்கள் ேநாிைச 
ெவண்பாக்களாக ம், நாற்ப  ெசய் ட்கள் இன்னிைச ெவண்பாக்களாக ம் 
இய கின்றன. கட ள் வாழ்த்தாகக் காணப்ப ம் ெவண்பா, ெசாற்ேபாக்கா ம் 
ெபா ட்ேபாக்கா ம் பிற்காலத்ேத குந்த ெதான்ெறனப் லப்ப ம். 
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    திைணமாைல ற்ைறம்பதின் ெதளிவாகிய இந் ல் மக்களின் இன்பத்திற் 
குயிர்நிைலயாகிய அன்பிைன எழி ம் இனிைம ற எ த்தியம்பிச்ெசல் ஞ் 
சிறப்பிைனத் தமிழ்மகனா ள்ள ஒவ்ெவா  வ ம் ப த்தின் வ  அவ க் 
ேகற்பட்ட பலகடைமகளிெலான் றாம். இன்பத்தின் ெதாடக்கமாகிய 

ணர்ச்சியிைன ம் அதற்குாிய நிமித்தங்கைள ம் குறிஞ்சி எனக்கூறி, 
அப் ணர்ச்சியாற் ெபற்ற அன்பிைன ெநகிழவிடா  அகத்தி த்தி அைமதலாகிய 

ல்ைலயிைன அ த் ைரத் , அவ்வன்பின் நிைலேபற்றிைனக் கண்டறிதற்குாிய 
பிாிவாகிய பாைலயிைனப் பின்ைவத் , அவற்றின் பயனாகிய ஊட ங் கூட ெமன்ற 
ம தத்திைன விளக்கி, இைவ ேபாின்பத்திைன யண் தற்குாிய ெப வழிேயயன்றிப் 
ேபறாகா எனத் ெதளிய, இரங்கலா கிய ெநய்த ைன யி தியிற் கூறிய ெவழில் என்  
மறக்ெகாணா மாட்சியதாகும். 
 
    குறிஞ்சிக்கண் . தைலமகள் தைலமகைன இயற்படெமாழி ம் எழி ம், அதற்ேகற்ப 
இைறச்சிப்ெபா ைளக் ைகயா ம் ஏற்ற ம், சான்றவர் ேகண்ைமயின் தன்ைம ம் 
ஆன்றவ ம் கண்  அகமகிழற் குாியனவாம். ேதாழி ெசவி க்குப் பைடத் ெமாழி 
கிளவியாக, தைலமகள் ணர்ச்சி காரணமாகக் கண்சிவக்கப் ெபற்றைமயிைன, “ேசந்நீ 
ாிழித ங் கான்யாற் ட், ேடங்கலந்  வந்த அ வி குைடந் தாடத், தாஞ்சிவப் ற்றன 
கண்,” எனக் கூ வ ம், தைலமகைனத் ேதாழி வைர  கடா ங்கால், “நாட! ஒன் 

ண்ேடா வறிவின்க ணின்ற மடம்,” எனப் பக ம் நாகாிக ம் ெநஞ்சகத்ேத நீள 
நிைனக் கற்பாலவாம். ேம ம், குறிஞ்சிநிலப் பண் கள் பல்லாற்றான் விாிக்கப்ப  

ைறக ம் பார்த்  மகிழற்குாியவாம். 
 
    ல்ைலக்கண் எவ ஞ் ெசல்லா ைறயாகப் பன்னிரண்  பாக்களி ம் 
ப வங்கண்டழிந்த தைலமகள் கூற்றாகக் கார்கால வியல் பிைன ம், 
மாைலக்காட்சியிைன ம் ப ப்ேபார் மனத்ேத படக்காட்சி ேபாற் ப மா  கூ வ  
பல ங் ெகாண்டா க் ெகாள்ளேவண் யதாகும். இ பத்திரண்டாவ  ெசய் ட்கண் 
கார்கால மாைல ேவைளயில் காணப்ெப ங் காட்சி ம், இ பத்ெதட்டாவ  ெசய் 

ட்கண், மாைல ேவைளயில் ஆயன் பசுநிைரகேளா  மலர்மாைல சூ  
வந் ெகாண் க்க அவன் பின்னாேல கா ன்றிப் ெபய்  ெகாண்ேட மைழ 
ெதாடர்ந்  வ வதாகக் கூறிய ெசய்தி ம் இத் திைணக்கண், மிகச் சிறப் ற் க் 
காணப்ெப கின்றன. குதிைரகட் குத் தவைளகைளப் ேபான்  ஒ க்கும் மணிமாைலக 
ளிட் ந்த வழக்கும் இங்குக் காணப்ப கின்ற . 
 
    பாைலக்கண் ேபாாிற் பட்ட மறவர்க்குக் கல் ந த ம், அக்கல் ல் அம்மறவாின் 
ெசய்திகைள வைரந்  ைவத்த ம், ஆந்ைத ெயா  ம்மல், பல் ெசால், 
இடக்கண்ணாடலாகிய நிமித்த மறித ம் பகரப்ெபற் ள்ளன. பாைலநிலவழி 
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பலப யாகக் கூறப்ெபற் , பாைலக்கு நிலமின்ைம ேதான்ற, ல்ைலகட் பாைல ம் 
ெமாழியப் பட் ள . 
 
    ம தத்தின்கண் தைலமகன் தல்வன் கங் காண்டல், தல்வற்குப் ெபயாி தல், 
பரத்ைதயர் தைலமகைன மாைலயாற் பிணித் க் ெகாண்  ேபாதல், எ ைமயின் 
க த்தில் ெதாண் க் கட்ைடயிடல், உ தி ெமாழிகைள எ வித் க்ெகாளல், 
பாணற்குத் தைலமகள் வாயின்ம க்கும் வைக, ேதாழி தைலமகைன வணங்கிய 
ெமாழியான் இணங்குவிக்கும் வாய்ைம, ேதாழி தைலமகள் மாட் க் ெகாண் ள்ள 
ேபரன்  த யன ெபாி ம் ெநஞ்சிைனப் பற்றியி க்கும் ேநர்ைமயனவா ள்ளன. 
நாற்பத்ேதழாவ  ெசய் ட் கண் காதல ங் காத ம் மாறின்றி வா ங் 
காட்சிையக்கண்  ெசவி  நற்றாயிடங் கூ ங் கூற் , பிற்காலத்ேத எள்ளப்ப ம் சில 
ெசய்திக ம் அக்காலத்ேத ெபாிேயார் பலராற் ேபாற்றப்பட்டன எனப் 

லனாக்குகின்ற . ஐம்பத்திரண்டாவ  ெசய் ட்கண் நிக ந் தைலவிகூற்றான  
ெதால்காப்பியர் கண்ட பல அாிய ைறகளில் சில இந் ற் காணப்ப கின்றன 
என்பதற்கு எ த் க் காட்டாகும். 
 
    ெநய்தற்கண் தைலமகள் தைலமகைன இயற்பட ெமாழி ம் எழி ம், அல்லகுறிபட்ட 
வழகும், ேதாழி அன்றிெலா  கூறியா ம் அைமதி ம், கு கிைனச் சான்றாகக் 
ெகாள் மா ம், அவ்வவ்விடங்கட்ேகற்ற இைறச்சிப் ெபா ம் ெபா ந் ள்ளன. 
 
    இந் ைன இயற்றிய வாதியர் என்ற ெபாியாைரப்பற்றிய ெசய்தி ெயான் ம் 
அறி மாறில்ைல, ெபயர் ெகாண்  இவர் சமணசமயி என ஐ றற் கிட ண்டாகின்ற . 
இந் ன் த பத்  நான்கு ெசய் ட்கட்குமட் ம் பைழய ெபாழிப் ைர ெயான்  
காணப்ப கின்ற . அதைனச் ெசய்தார் ெசய்தி ம் ெதாிந்தில . இ பத் நான்காவ  
ெசய் ளின் பைழய ைரயின் பிற்பகுதி ஏ களின் சிைதவாற் காணப்ெபறா  திதாகச் 
ேசர்க்கப்பட்ட . இ பத்ைதந்தாவ  ெசய் ண் தல் ப்பத்தா  ெசய் ட்கட்குப் 

திதாகப் பத ைர மட் ம் எ திச் ேசர்க்கப் பட்ட . இ பத்ெதட்டாவ  ெசய் ட்கண், 
"ெபய ம்" என்ப ம், ப்பத்ெதட்டாவ  ெசய் ட்கண் "ெகா வாி நல்" என்ப ம் 
ஏ களின் சிைதவாற் காணப்ெபறா  ேபாயினவற்றிற்குாியவாக, ன்பின் 
வ ெமாழிகளின் ைணெகாண்  தியனவாகச் ேசர்க்கப்பட்டனவாம். 
 
    இந் ல் எளிய ைறயில் எல்ேலார்க்கும் பயன்பட ேவண் ெமன்ற 
நல்ெலண்ணத்தினாேன ஊக்குவிக்கப்பட் ப் பத ைர விாி ைரக டன், இங்ஙனம் 
ெவளியிட ன் வந்தைமயின், இதைனக் கண் ம் அறிஞர்கள் யான் 
அறியாைமயான் ேமற்ெகாண் ள்ள பிைழகைள ெய த் க்காட்  மன்னிக்க 
ேவண் கின்றனன். ேதான்றாத் ைணயாக ன்னின்  இதைன ப்பித்த எல்லாம் 
வல்ல இைறவற்கு என  வணக்கம் உாித்தாகும். இதைன ெவளியிட் தவிய 
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ெதன்னிந்திய ைசவ சித்தாந்த ற்பதிப் க் கழகத்தார்க்கும், இதைன ெவளியி ங்கால் 
அன்  கூர்ந்  பார்ைவயிட் த் தி த்தங்கள் ெசய்  உதவிய ேமற்ப  கழக 
ெவளியீட் க் கு ப்பின ம் பாைளயங் ேகாட்ைட அர்ச் சேவாியர் கல் ாித் 
தைலைமத் தமிழாசிாிய ம் ஆகிய தி வாளர் வித் வான் .சி. ன்ைனவனநாத 

த யாரவர்கட்கும் யான் என் ம் நன்றி பாராட் ங் கடப்பா ைடேயன். 
 
    தி ச்சி,            இங்ஙனம் 
    2-5-'36.           அ. நடராசபிள்ைள. 
    ------------------------------------- 
 
    ஓம் 

ஐந்திைண ெய ப  
விளக்க ைர பைழய ெபாழிப் ைர டன் 

 
    கட ள் வாழ்த் . 
 
        எண் ம் ெபா ளினிேத ெயல்லா த்ெதமக்கு 
        நண் ங் கைலயைனத்  நல்குமால்- கண் த ன் 
        ண்டத்தா னண்டத்தான் லத்தா னாலஞ்ேசர் 
        கண்டத்தா னீன்ற களி . 
 
    (பத ைர) கண் த ன்- கண்ைண ெநற்றியி ைடய ண்டத்தான்- 
தைலயிைன ைடயவ ம், அண்டத்தான்- இவ் லகமாகிய அண்டத்திைனத் தன  
வ வமாகக் ெகாண்டவ ம், லத்தான்- எல்லாவற்றிற்கும் தற் காரணனாய் 
உள்ளவ ம், ஆலம்ேசர்- ஆலகால விஷமாகிய நஞ்சு ெபா ந்தியி க்கும்ப யான, 
கண்டத்தான்-க த்ைத ைடயவ மான சிவெப மான். ஈன்ற- ெபற்ெற த்த, களி  - 
யாைன கக் கட ள், எண் ம் -யாம் வி ம் ம், ெபா ள்- ெபா ள்கள், எல்லாம்-
எல்லாவற்ைற ம், இனி - நன்றாக, த் - ெபறச்ெசய் , எமக்கு- எங்க க்கு, 
நண் ம்-(இவ் லகத்ேத) ெபா ந்தி ள்ள, கைல- கல்விப் ெபா ள்கள், அைனத் ம்- 
எல்லாவற்ைற ம், நல்கும்- ெகா க்கும். 
 
    (விாி ைர) ஏ- இைசநிைற. ஆல்- அைசநிைல. "களி  எல்லாம் த் , அைனத் ம் 
நல்கும்" என க்க. "நல்குவான்" என ம் பாடம். இச் ெசய் ளின் ேபாக்கும் 
ெபா ம் இதைனப் திதாய் இைடச்ெச கெலன எண்ண இடமளிக்கின்றன. "ெதய்வ 
வணக்க ம் ெசயப்ப ெபா ம் எய்த ைரப்ப  தற்சிறப் " என்றாங்கு இ  
ெசயப்ப  ெபா ைளக் ெகாண் ராைமயின், இ  பைழய ேபாக்காகிய 
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பாயிரமாகாைம காண்க. அன்றி ம், இவ்வாழ்த்  இந் க் குாியெதனக் கூறற்குச் 
சான்  ஒன் ம் இதன்கட் காணப்பட் ல . ேம ம், இதற்குப் பைழய ைர ங் 
கிைடத்தில . 
    ------------- 
 
    ல் 

தலாவ  -குறிஞ்சி 
 
        அவைர ெபா ந்திய ைபங்குர ேலனல் 
        கவாி மடமா க உம் படர்சாரற் 
        கானக நாட! மறவல் வயங்கிைழக் 
        கியானிைட நின்ற ைண. 1 
 
    [ேதாழி தைலமகைன வைர கடாய ] 
 
    (பத. ) அவைர- அவைரக் ெகா கள், ெபா ந்திய-படர்ந்  நின்ற, ைபங்குரல்- பசிய 
கதிர்கைள ைடய, ஏனல்- திைனப் பயிர்கைள, கவாி மடமா- இளைமயான கவாி 
மான்கள், க உம்-பற்றி ேம ம்ப யான, படர்-பரந்த, சாரல்-மைலப் பக்கத்ைத ைடய, 
கானக நாட- மைலநாட் த் தைலவேன! வயங்கு இைழக்கு- விளங்குகின்ற 
அணிகலங்கைள யணிந்த தைலவிக்கும் (உனக்கும்) இைட- ந ேவ, யான்- நான், நின்ற 

ைண-(ெதய்வம் ேபான் ) ைணயாக நின்  உங்கட்குக் கூட் ற  ெசய்வித்த 
நன்றியிைன, மறவல்- மறவா  (தைலமகைள மணந்  என்ைன) மகிழ்விப்பாயாக 
(என்  ேதாழி தைலவனிடங் கூறினாள்) 
 
    (பைழய ைர) அவைர ெபா ந்திய கதிைர ைடய பசுந்திைனையக் கவாிமடமா 
க வாநின்ற படர்ந்த சார ைன ைடய கானகநாடேன! மறவா  நிைனப்பாயாக; 
வயங்கா நின்ற அணியிைன ைடயாட்கு யான் ந நின்ற ைணயிைன. 
 
    (விாி) கவாிமான்- ஒ வைக மான், வயங்கிைழக் கியான்- குற்றிய கரம் அலகு 
ெபறாைம காண்க. இச் ெசய் ளிைன இளம் ரணர் வைர  நீட் த்தவழித் ேதாழி 
தைலவற்குக் கூறிய ெதன்பர். (ெதால். ெபா ள். கள.1) நம்பியகப்ெபா ளில் இ  
பாங்கியிற் கூட்டத்தின் பின் பாங்கி தைலவிைய நீங்கித் தைலவற்கு ஓம்பைட சாற்றல் 
எனப்ப ம். (அகப். கள.33.) வைர  கடாதல்- மணம் ாிந்  ெகாள் ம்ப  ண் தல். 
க உம்- ெசால் ைச யளெபைட. (1) 
    ----------- 
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        ெகால்ைலப் னத்த வகில்சுமந்  கல்பாய்ந்  
        வானி ன வி த ம்பக் கவினிய 
        நாட னய ைடய ெனன்பதனா னீப்பி ம் 
        வாடன் மறந்தன ேதாள். 2 
 
    [வைர  தைலவந்தைம கண்  மகிழ்ந்த தைலமகள் ேதாழிக்குக் கூறிய .] 
 
    (பத) வானின்- மைழயினாேல (ெப க்ெக த்த) அ வி-நீர் ழ்ச்சியான , கல் 
பாய்ந் - மைலகளி ந்  இறங்கிச் ெசன் , ெகால்ைல னத்த-- ேதாட்டமாகிய 
திைனப் னத்தின்கண்ேண ள்ள, அகில் சுமந் - அகிற்கட்ைடகைள ேமற்ெகாண் , 
த ம்ப-எங்கும் நிரம்ப (அதனாேல), கவினிய -அழகு மிகுந்த, நாடன்-மைல 
நாட் ற்குாிய தைலமகன், நயம் உைடயன்- வாய்ைம த ய நற் பண் கள் 
வாய்ந் ள்ளான்., என்பதனால்- என்ற இதனாேல, நீப்பி ம்-(அவன் ெபா ள் ேதடல் 
காரணமாக என்ைன இந் ெந  நாளாய்ப்) பிாிந்  ெசன்றி ந் ம் , ேதாள்-என் 
ேதாள்கள், வாடல்- (வ த்தத்தால்) ெம தைல, மறந்தன-ேமற்ெகாள்ளாவாயின (என்  
தைலவி ேதாழியினிடங் கூறினாள்) 
 
    (பைர) ெகால்ைலப் னத்த அகிைலச் சுமந்  கற்கைளப் பாய்ந்  மைழயா ளதாய 
அ வி ழங்குதலான் அழகு ெபற்ற நாடன் தன்ைன யைடந்தார்க்கு ஈர ைடயன் 
என்பதனான் அவன் பிாிந்தானாயி ம் வா தைல மறந்தன உன் 
 
    (விாி) கல்-மைல, த ம்பல்-நிைறதல், நயம்-வாய்ைம இரக்க த ய நற்பண் கள். 
வைர  தைலவரல்- தைலமகைனச் சார்ந்தார் மணம் ேபசி வரல். தைலமகைனத் 
தைலமகள் நய ைடயன் என்றதனால் வைர  தைலவந்தைம ெபறலாயிற் . 
தைலவனின் வாய்ைம த ய நற்பண் கள் தைலவிக்கு அவன் வைர காரணமாகப் 
ெபா ள்வயிற் பிாிந்த காலத் ம் மனக்கலக்கத்ைத விலக்கிய ெவன்பார், "நீப்பி ம் 
வாடன் மறந்தன ேதாள்" என்றார். இச்ெசய் ைள இளம் ரணர், வைர  
தைலவந்தவழித் தைலமகள் கூறியதற்கு ேமற்ேகாளாகக் கூ வர். (ெதால்.ெபா ள். 
கள.21) நச்சினார்க்கினியர், 'நீப்பி ம்' என்றதனால் தைலமகன் மாட் ப் பரத்தைம 
கூறினாள் என்பர். வைர க்குப் பின்னர் கற்பில் பரத்தைம கூறல் சிறப்பாமன்றிக் 
களவின்கட் பரத்தைம கூற ம் ெசய ங் காதற் ணர்ச்சிக்கு மாறாமாகலான், 
'நீப்பி ம்' என்றதற்கு வைர காரணமாக ைலவிைலக்குப் ெபா ள் ேதடப் 
பிாிந்தைம கூறப்பட்ட . இ  ேதாழி தலாயினார் அறத்ெதா  நின்  தைலமகளின் 
வைரவிைன எதிர் ேநாக்கிய காலத்  வைர  கூறியதாகும். (2) 
    ----------- 
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        இைலயடர் தண்குளவி ேயய்ந்த ெபா ம்பிற் 
        குைல ைடக் காந்த ளினவண் மி ம் 
        வைரயக நாட ம் வந்தான்மற் றன்ைன 
        அைல  மைலேபாயிற் றின் . 3 
 
    [ேதாழி தைலமகன் வைர  ம ந்தைம தைலமகட்குச் ெசால் ய .] 
 
    (பத) இைல- தைழகள், அடர்-நிைறந் ள்ள, தண்- குளிர்ந்த, குளவி- காட்  
மல் ைகக் ெகா கள், ஏய்ந்த-ெபா ந்திப் படர்ந் ள்ள, ெபா ம்பில்- 
ேசாைலகளினிடத்ேத ள்ள, குைல ைட- ெகாத் க்களாக ள்ள, காந்தள் - காந்தள் 

வினிடத்ேத, இனம் வண்  - கூட்டமாகிய வண் கள், இமி ம் - ஒ த்  
ெமாய்க்கும்ப யான, வைரயகம் - மைலயிடத்ைத ைடய, நாட ம் – 
நாட் ற்குாியவனாகிய தைலமக ம், வந்தான் - மணம் ேபசி வ தைல ேமற் 
ெகாண்டான், (அதனால்) அன்ைன - நம் ெசவி த்தாய், அைல ம் - (வைரதைல 
ேவண் ) வ ந் கின்ற, அைல - வ த்தமான , இன்  - இப்ெபா ேத, ேபாயிற்  - 
நீங்கிய . (என்  ேதாழி தைலவியிடங் கூறினாள்.) 
 
    (ப-ைர.) இைல பயின்ற தண்குளவிக் ெகா கள் படர்ந்  ய ெபா ம்பின்கட் 

ங்ெகாத்ைத ைடய காந்தளில் இன வண் கள் ஒ க்கும் வைரயகநாட ம் 
வைரெவா  வந்தான்; ஆதலான், இன்  நமக்கு அன்ைன யைலக்கும் அைல ம் 
ேபாயிற் . 
 
    (விாி.) “ேவய்ந்த,” என ம் பாடம். மற்  அைசநிைல. வைர  ம தல் - மணப் 
ேபச்சிைன ேமற்ெகாண் வரல். இதைனத் தைலவி கூற்றாக வைர  ம ந்தைம கண்  
மகிழ்ந்த  எனக் கூ வா  ளர். (3) 
    ----------- 
 
        மன்றப் பலவின் சுைளவிைள தீம்பழ 
        ண் வந்  மந்தி ைலவ டக் - கன்றமர்ந் 
        தாமா சுரக்கு மணிமைல நாடைன 
        யாமாப் பிாிவ திலம். 4 
 
    [தைலமகன் சிைறப் றத்தானாக இயற்பழித்த ேதாழிக்குத் தைலமகள் இயற்பட 
ெமாழிந்த .] 
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    (பத.) மந்தி - குரங்கான , மன்ற - மன்றின்கண் நின் ள்ள, பலவின் - பலாமரத்திேல, 
சுைள - பலாச் சுைளகள், விைள - திர்ந் ள்ள, தீம்பழம் - தித்திப்பான பலாப் பழத்ைத, 
உண்  - தின் , வந்  - (நீர் ேவட்ைகேயா ) கீழிறங்கிவந் , ஆமா - (அம்மரத்த யிற் 
றங்கியி ந்த) காட் ப் பசுக்களின், ைல- பான் ம ைய, வ ட- தடவிக்ெகா க்க, 
கன்  அமர்ந் - கன்றினிடத் ப்ேபால அன் பட் , சுரக்கும்- (அப் பசுக்கள் பால்) 
சுரந்  ெகா க்கும்ப யான, அணி- இயற்ைகயழகுக் காட்சிகள் மிக்க, மைலநாடைன- 
மைலநாட் ற்குாிய தைலமகைன, யாம் ஆ- யாம் இப்பிறப்பில் உயிேரா  
உள்ேளமாகும் வைரக்கும், பிாிவ - (அவைனப்) பிாிந்  வாழ்வ , இலம்- 
ேமற்ெகாளமாட்ேடம் (என்  தைலமகள் ேதாழியிடங் கூறினாள்) 
 
    (ப-ைர) மன்றின்கண் நின்ற பலவின் சுைள திர்ந்த இனிய பழத்ைதத் தின்றின் ற்  
வந்  ஆமாவின் ைலைய மந்தி வ ட, அவ்வாமாத் தன் கன்றிற்குப்ேபால அன்  
    பட் ப் பாைலச்சுரக்கும் அணிமைலநாடைன யா ேளமாகப் பிாிவதிலம். 
 
    (விாி) மன் - மக்கள் தேலார் ெசன்  தங்குமிடம். 'அமர்ந் ' என் ம் பாடம். 
அமாத்தல்- அன்  படல்; பழங்கால வழக்கு. தைலமகன் சிைறப் றத்தானாக- 
பாங்கியிற் கூட்டத்தினின் ம் பிாிந்த தைலமகன் திைனப் னஞ் ெசல் ம் 
ேதாழியிைன ம் தைலவிைய ம் ேசாைலயின் ேவ ப் றத்  நின்  ேநாக்கினனாக. 
இயற்பழித்தல்- தைலவனின் அன்பாகிய இயல்பிைனக் குைறத் க் கூறல். இயற்பட 
ெமாழிதல்- அன்பாகிய இயல்  ெபா ந் மா  கூறல். தைலமகன் அன்பிற்குைறயா 
ெனன்ப  மந்தி ைலவ ட ஆமா சுரக்கும் அணிமைல நாடன் என்றதனாற் 
ெபறப்ப ம். இதைன அளிசிறந்தவழித் தைலவி கூறிய ெதன்பர் இளம் ரணர். (ெதால். 
ெபா ள். கள. 21) (4) 
    ------------- 
 
        சான்றவர் ேகண்ைம சிைதவின்றா ன்றி 
        வ யாகிப் பின் ம் பயக்கு ெம வில் 
        கயந்திகழ் ேசாைல மைலநாடன் ேகண்ைம 
        நயந்திக  ெமன் ெமன் ெனஞ்சு. 5 
 
    [இ ம ] 
 
    (பத) என் ெநஞ்சு -என  மனமான , சான்றவர்- நற் பண் கள் நிைறந்த 
ெபாிேயார்க ைடய, ேகண்ைம- நட்பான , சிைதவின்றாய்- ேக த ன்றி, ஊன்றி- 
நிைலெபற் , வ யாகி- (அைடந்தவர்க்கு) வன்ைமமிக்க ைணயாகி, பின் ம்- 



 10

ேம ம், பயக்கும்- பலவித நன்ைமகைள ண்டாக்கும். (அ  ேபால) கயம்- 
நீர்நிைலகளாேன, திகழ்- வளத் டன் காணப்ப ம், ேசாைல- ஞ்ேசாைலக ைடய, 
மைல நாடன்- மைலநாட் ற்குாிய தைலமகன , ேகண்ைம- நட்பான , ெம  இல்- 
குைறத ன்றி, நயம் திக ம்- இன்பமிகுந்  விளங்கும், என் ம்- என்  க தாநின்ற . 
(என்  தைலவி ேதாழியிடங் கூறினாள்) 
 
    (ப-ைர) அைமந்தா ைடய நட் ச் சிைதத ன்றி நிைல ெபற்  அைடந்தார்க்கு 
வ யாகி ம ைமயின்கண் ம் பயைனச் ெசய் ம், அ ேபால, நீராற் றிகழாநின்ற 
ேசாைலைய ைடய மைல நாட ைடந நட்  ெம வின்றி இன்பத்ைதத் திகழ்விக்கும் 
என்னா நின்ற  என்ெனஞ்சு. 
 
    (விாி) கயம்- நீர், நீர்நிைல (குளம்) ெம -வ த்த மாம். ெம வில் நயம்- 

ன்பங்கலவாத இன்பம். (5) 
    ------------ 
 
        ெபான்னிணர் ேவங்ைக கம  நளிேசாைல 
        நன்மைல நாட! மறவல் வயங்கிைழக்கு 
        நின்னல தில்ைலயா லீயாேயா கண்ேணாட்டத் 
        தின் யிர் தாங்கு ம ந் . 6 
 
        [ ணர்ந்  நீங்குந் தைலமகைனக் கண்  ேதாழி வைர கடாய ] 
 
    (பத) ெபான்- ெபான்ேபான்ற, இணர்- ங்ெகாத் க்கைள ைடய, ேவங்ைக-
ேவங்ைகமரங்கள், கம ம்- மணக்கும்ப யான, நளி-குளிர்ந்த, ேசாைல- 

ஞ்ேசாைலகள் மிகுந்த, கல் மைல நாட- நல்ல மைலநாட் ற் குாிய தைலமகேன! 
மறவல்- (தைலமகைள) மறவா  காப்பாயாக, வயங்கு இைழக்கு- விளங்குகின்ற அணி 
கலங்கைள யணிந்த தைலமக க்கு, நின் அல - நின்ைனயல்லாமல், இல்ைல- 
(உத ம் உறவினர் எவ ம்) கிைடயா , ஆல்- ஆக ன், கண் ஓட்டத் - நின் அ ட் 
பார்ைவயால், இன் உயிர்- இனிய உயிைர, தாங்கு- நிைல ெப விக்கும், ம ந் - 
ம ந்  ேபான்ற மணவிைனைய, ஈயாய்- (நீ அவ க்குக்) ெகா த்  அவைளக் 
காப்பாற் வாயாக. (என்  ேதாழி தைலமகனிடங் கூறினாள்) 
 
    (ப-ைர) ெபான் ேபான்ற ங்ெகாத்ைத ைடய ேவங்ைக கமழாநின்ற குளிர்ந்த 
ேசாைலைய ைடய நன்மைல நாடேன! மறவா ெதாழிவாயாக.; வயங்கிைழக்கு 
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நின்னல்ல  ஓரரணில்ைலயாதலால்? நின் கண்ேணாட்டத்தான் இன் யிைரத் தாங்கு 
ம ந்  நல்காேயா! 
 
    (விாி) ணர்ந்  நீங்கும் -பாங்கியிற் கூட்டத்தாற் றைலவிையக் கூ ப் பிாி ம். ஓ- 
இைச நிைற; வினா மாம். (6) 
    ----------- 
 
        காய்ந்தீய லன்ைன! இவேளா தவறில 
        ேளாங்கிய ெசந்நீ ாிழித ங் கான்யாற் ட் 
        ேடங்கலந்  வந்த வ வி குைடந்தாடத் 
        தாஞ்சிவப் ற்றன கண். 7 
 
    [பகற்குறிக்கட் டைலமகன் சிைறப் றத்தானாகப் பைடத் ெமாழி கிளவியாற் ேறாழி 
வைர கடாய ] 
 
    (பத) அன்ைன- அன்னாய்! ஓங்கிய- சிறப் மிக்க, ெசந்நீர்- சிவந்த நீரான , 
இழித ம்-வழிந்ேதா ம்ப யான, கான்யாற் ள்- (மைல ேடெசல் ம்) 
காட்டாற்றினிடத்ேத, ேதம்- ேதனான ், கலந்  வந்த- கலக்கப்ெபற்  ஓ ய, அ வி- 
நீர் ழ்ச்சியில், குைடந்  ஆட- (தைலமகள்) ழ்கி விைளயா யப யால், கண்- 
(அவ ைடய) கண்கள், சிவப் ற்றன- சிவக்கலாயின, (ஆதலால்), இவேளா- 
இத்தைலமகேளா, தவறிலள்- யா ந் தவறிய நிைலயில் உள்ளவளல்லள், காய்ந்தீயல்- 
( ேண எங்கைளச்) சினந்  ெமாழி யல் ேவண்டா. (என்  ேதாழி ெசவி த்தாயிடங் 
கூறினாள்) 
 
    (ப-ைர) ெவகுள ேவண்டா அன்னாய்!- குற்றமிலள் இவள்; மிக்க சிவந்த நீர் 
தாழ்ந்ேதா ங் கான்யாற் ள் ேதேனா ங் கலந்  வந்த அ விநீைரக் குைடந் 
தா தலான் இவள் கண்கள்தாஞ் சிவப் ற்றன; ஆதலான். 
 
    (விாி) அன்ைன- அண்ைமவிளி. தாம்- அைசநிைல. பகற் குறி- ேதாழி யி தவியால் 
பகற்கண்ேண தைலமகைனத் தைலமகள் கண்  கூ மிடம், இ  திைனப் னத்தின் 
அ கி ள்ள ேசாைலயாகும், அங்குச் ெசன்  தி ம்பிய தைலமகள் திைனப் னத்தின் 
கண்ேண தன்ைனக் காணவந்த ெசவி த்தாயிைனக் கண்  திைகத்  நின்றாள். 
ெசவி  தைலமகைளக் கண்  அவள் கண்கள் சிவப் ற்றைமக்குக் காரணம் யாெதன 
வினவினள். இந்நிைலயிைனத் தைலமகன் திைனப் ன ேவ யின் ெவளிப் றமாக 
நின்  ேநாக்கிக் ெகாண் ந்தனன். அப்ெபா  ேதாழி தைலமகட்குப் ணர்ச்சியா 

ண்டாகிய கட்சிவப்பிைன அ வியாட்டத்தா ண்டாய ெதனச் ெசவி க்குக் கூறி, 
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தைலமக க்கும் தைலமகைள விைரவில் வைரந்  ெகாள்வ  நன்ெறனப் லப்படக் 
கூறிய ெசய் ளாகுமி . பைடத்  ெமாழி கிளவி- திதாக ெவான்ைற அைமத் க் 
கூ ம் ெசாற்ெறாடர். காய்ந்தீயல்- வியங்ேகாள் விைன ற் . (7) 
    ----------- 
 
        ெவறிகமழ் தண்சுைனத் ெதண்ணீர் ம்பக் 
        கறிவளர் ேதமா ந ங்கனி ம் 
        ெவறிகமழ் தண்ேசாைல நாட! ஒன் ண்ேடா 
        வறிவின்க ணின்ற மடம். 8 
 
    [ ணர்ந்  நீங்குந் தைலமகைனக் கண்  ேதாழி வைர கடாய ] 
 
    (பத) கறி வளர்- மிளகு ெகா கள் வளர்ந்  படர்ந் ள்ள, ேத மா தித்திப்பான 
மாவின , ந ம்- நல்ல, கனி- பழமான . ெவறி கமழ்- மண நா ம்ப யான, தண்- 
குளிர்ந்த, சைன- சுைனயின்க ள்ள, ெதள் நீர்- ெதளிந்த நீரான , ம்ப- 
அைல ம்ப , ம்- வி ம்ப யான, ெவறி கமழ்- ந  நாற்ற மிக்க, தண்- குளிர்ந்த, 
ேசாைல- ேசாைலகள், சூழ்ந்த நாட, -நாட் ற்குாிய தைலமகேன! அறிவின்கண்- 
(சிறந்ேதானாகிய நின ) நல்லறிவினிடத்ேத, நின்ற- (பிறர் எ த் க் கூ ம்ப ) 
தங்கி ள்ள, மடம்- அறியாைமயாகிய , ஒன் - ஒ  ெபா ள், உண்ேடா- 
காணப்ப ேமா? (காணப்படமாட்டா . ஆக ன், அறிவாளியாகிய நினக்குத் 
தைலமகைள நீ விைரந்  மணம் ாிய ேவண்  ெமன்பைத விளக்க ேவண் வதின் , 
என்  ேதாழி தைலமகனிடங் கூறினாள்) 
 
    (ப-ைர) விைர கமழாநின்ற குளிர்ந்த சுைனயின்கண் ெதளிந்த நீர் ம்ப மிளகு 
படர்ந்  வளராநின்ற இனிய மாவின  ந விய கனி ம் ெவறிகமழ் தண்ேசாைல 
நாடேன! நின் அறிவின்கண் நின்றெதா  ேபைதைம ண்ேடா? 
 
    (வி◌ி) தன்ேனாில்லாத தைலமகனாத ன், ேதாழி, "நாட! ஒன ண்ேடா 
வறிவின்கணின்ற மடம்" எனக் குறிப்பாக வைர  கடாயினள். சுைன 
மைலயின்கண்ணள்ள நீர்நிைல. கறி- குறிஞ்சி நிலக் க ப்ெபா ள். (8) 
    ----------- 
 
        மன்றத் கற் க ங்கண் சு க ங் 
        குன்றக நாடன் ெறளித்த ெதளிவிைன 
        நன்ெறன்  ேதறித் ெதளிந்ேதன் றைலயளி 
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        ெயான் மற் ெறான்  மைனத் . 9 
 
    [தைலமகன் சிைறப் றத்தானாக இற்பழித்த ேதாழிக்குத் தைலமகள் இயற்பட 
ெமாழிந்த ] 
 
    (பத) மன்றத் - பலர் கூ ம் ெவளியில், உ  கல்- ெபா ந்தி ள்ள கற்களில், க ம் 
கண்- காிய கண்கைள ைடய, சு- சு என் ம் ஒ வைகக் குரங்குகள், உக ம்- 
குதித்  யா ம் , குன்  அக நாடன்- மைலகைளத் தன்னிடத்ேத ெகாண்ட நாட் க் 
குாிய தைலமகன், ெதளி்ந்த- (இயற்ைகப் ணர்ச்சிக் காலத்ேத யான் ெதளி ம்ப  
என்ைன) ெதளிவித்த, ெதளிவிைன- ெதளிவாகிய தைலமக க்கும் எனக்கு ேமற்பட்ட 
கூட்டப் ெப ைமயிைன, நன்  என் - (எதிர்கால வாழ்க்ைகயிற் ெபாிய) 
நன்ைமயிைனத் தரக்கூ ய ஒன்ெறன் , ேதறி- அறிந் , ெதளிந்ேதன்- தீர்மானித்ேதன், 
(அப்ப த் தீர்மானித்த எனக்கு) தைல அளி- (அன்  அவன் காட் ய ) மிகுந்த 
அன்பாகிய, ஒன் - ஒன்றாக ள , ஒன் ம்- அவ் ெவான் ம், அைனத் - எக்கா ம் 
அத்தன்ைமயினின் ம் மாறா  என்ைனக் காக்கும். (ஆக ன், நீ ேண தைலமகனின் 
தன்ைமயிைனப் பழித் க் கூறேவண்டா எனத் தைலமகள் ேதாழியிடங் கூறினாள்) 
 
    (ப-ைர) மன்றங்களிேல ெந ங்கிய கல் ன்கண் க ங்கண் சுக்கள் குதிபா ங் 
குன்றகநாடன் என் மனத்ைதத் ெதளிவித்த ெதளிவிைனப் பிைழயாெதன்  
ேதறிேனற்கு அவன், ெசய்த தைலயளிெயான் ; அவ் ெவான் ம் அப்ெபற்றித்தாய்ப் 
ப தாகா . 
 
    (விாி) மன்றத் கல்- பலர்கூ ம் ெவளியில் பல ம் அமர்தற் குாியதாகப் 
ெபா ந்திய கற்கள் என மாம். உ  கல்- மிகுந்த கற்கள் எ ம் ெபா ளில் உாிச்ெசாற் 
ெறாட மாம். மற் - அைசநிைல. (9) 
    ------------ 
 
        பிைரசங் ெகாள ழ்ந்த தீந்ேத னிறாஅன் 
        மைரயான் குழவி குளம்பிற் ைகக்கும் 
        வைரயக நாட! வைரயாய் வாிெனந் 
        நிைரெதா  வாழ்த லள். 10 
 
    [ேதாழி தைலமகைளக் கண்  வைர கடாய ] 
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    (பத) பிைரசம்- ேதனிைன, ெகாள- ேவ வர் ைகக் ெகாண்  ெசல்ல, ழ்ந்த- ழ்ந்  
கிடக்கும்ப யான, தீம் ேதன் இறால்- தித்திப்பான ேதனிறால்கைள, மைரயான்- 
மான்களின், குழவி- கன் கள், குளம்பின்- தம் காற் குளம் களினாேல, ைகக்கும்- 
மிதித்  உழக்கும்ப யான, வைர அக நாட- மைலகைளத் தன்னிடத்ேத ெகாண்ட 
நாட் ற்குாிய தைலமகேன! வைரயாய்- (நீ தைலமகைள விைரந் ) மணந்  
ெகாள்வாயாக. வாின்- (அங்ஙனம் வைரயா  கள ப் ணர்ச்சியிைனேய வி ம்பி) 
வந்  ெகாண் ப்பாயாயின், எம் நிைரெதா - எங்கள் நிைரெதா யாகிய தைலமகள், 
வாழ்தல் இலள்- (வ த்த மிகுதியால்) உயிர் வாழ்த ன்றி ம வள். (என்  ேதாழி 
தைலமகனிடங் கூறினாள்) 
 
    (ப-ைர) ேதறைலப் பிறர் ெகாள்ள ழ்ந்த தீந்ேதன் இறால்கைள மைரயான்கன்  
குளம்பால் உழக்கும் வைரயக நாடேன! நீ வைரயா  வ வாயாயின், எங்கள் 
நிைரெதா  உயிர்வாழாள். 
 
    (விாி) பிைரசம்- பிரசம்- ேதன். ; அகர ஐகார இைடப்ேபா . இறாஅல்-இைசநிைற 
யளெபைட. வைரயாய்-ஏவெலா ைம விைன ற் . அன்றி, எதிர்மைற 

ற்ெறச்ச மாம். நிைர ெதா - கூ  ெந ஙகிய வைளயல்கைள யணிந்த தைலமகள்: 
விைனத்ெதாைக யன்ெமாழி. (10) 
    ------------ 
 
        ேகழ த காி னக் ெகால்ைல ள் 
        வாைழ காய் க வன் ைதத்தய ந் 
        தாழ வி நாடன் ெறளிெகா த்தா ெனன்ேறாழி 
        ேநர்வைள ெநஞ்சூன்  ேகால். 11 
 
    [தைலமகன் சிைறப் றத்தானாகத் தைலமகள் ேகட்பத் ேதாழி தைலமகைன 
இயற்பழித்த .] 
 
    (பத) ேகழல்- பன்றிகள். உ த- ெகாம்பினாேல கிளறி விட் ள்ள ம். காி- 
(ேவ வர்களாேல சுட் க்) காியப் ெபற்ற மான, னக் ெகால்ைல ள்- 
திைனப் னமாகிய நிலத்தினிடத்ேத, க வன்- ஆண் குரங்குகள், வாைழ காய்- 
வாைழயின் திர்ந்த காய்கைள (ப் ப ப்பிக்கேவண் ) ைதத் - ைதத்  ைவத் , 
அய ம்- ( ைதத்த விடந் ெதாியாமல்) வ த்த ம்ப யாக, தாழ் அ வி- 
(அத்திைனப் ன வழியாகப் ெப க்ெக த் த்) தாழ்ந்  ெசல் ம்ப யான 
நீர் ழ்ச்சிகைள ைடய, நாடன்- நாட் ற்குாிய தைலமகன், என் ேதாழி- என் ைடய 
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உயிர்ப்பாங்கியாகிய, ேநர்வைள- நல்ல வைளயலணிந்த தைலமகளின், ெநஞ்சு- 
மார்பினிடத்ேத, ஊன் - ைதத்த, ேகால்- அம்  ேபான்ற, ெதளி- ெதளிவாகிய உ தி 
ெமாழிகைள, ெகா த்தான்- ெகா த் விட்டான் (என்  ேதாழி கூறினாள்) 
 
    (ப-ைர.) பன்றிகள் ெகாம்பினால் உ த சுட் க்காிந்த னக் ெகால்ைல ள் 
வாைழயின் திர்ந்த காையக் குரங்கி ட் க வன்கள் அப் தியிற் ைதத்தய ந் 
தாழ்ந்த அ விகைள ைடய நாடன் என் ேறாழியாகிய ேநர்வைளக்கு அக்காலத்  
ெநஞ்சூன்  ேகாலாகத் ெதள்ளிய வஞ்சினங் கூறினான். 
 
    (விாி.) தைலமகன் வைர  நீட் த்தவழி அ  ெபாறாத ேதாழி வ த்த மிகுதியாற் 
கூறியதாகு மி . ேநர்வைள- விைனத்ெதாைகயன்ெமாழி. "ேநர்வைள ெநஞ்சூன்  
ேகால்" என்றைமயான், இயற்பழித்ததாயிற் . (11) 
    ----------- 
 
        ெப ங்ைக யி ங்களி ைறவன மாந்திக் 
        க ங்கான் மராம்ெபாழிற் பாசைடத் ஞ்சுஞ் 
        சு ம்பிமிர் ேசாைல மைலநாடன் ேகண்ைம 
        ெபா ந்தினார்க் ேகமாப் ைடத் . 12 
 
    [தைலமன் சிைறப் றத்தானாக இயற்பழித்த ேதாழிக்குத் தைலமகள் இயற்பட 
ெமாழிந்த ] 
 
    (பத) ெப ம் ைக- ெபாிய திக்ைகயிைன ைடய, இ ம்- ெபாிய, களி - ஆண் 
யாைனயான , ஐவனம்- மைல ெநற்பயிைர, மாந்தி- தின் விட் , க ம் கால்- காிய 
அ ப்பாகத்ைத ைடய, மராம்- மராமரங்கள் நிைறந்த, ெபாழில்- 
ேசாைலயினிடத்ேத ள்ள, பாசு அைட- பசிய இைலகளா ண்டாகிய நிழ னிடத்ேத, 

ஞ்சும்- உறங்க இடமாய ம், சு ம் - வண் னங்கள், இமிர்- ஒ க்கின்ற, ேசாைல- 
ங்காக்கள் நிைறந் ள்ள மாகிய, மைல- மைலகளால் சூழப்பட்ட, நாடன்- 

நாட் ற்குாிய தைலமகனின், ேகண்ைம- நட்பான , ெபா ந்தினார்க்கு- அவைள 
ெந ங்கி வாழ்வார்க க்கு, ஏமாப்  உைடத் - பா காவலாகப் ெபா ந் ம் 
பண்பிைனக் ெகாண்டதாம். (என்  தைலமகள் ேதாழியிடங் கூறினாள்) 
 
    (ப-ைர) ெப ங்ைகைய ைடய இ ங்களி  ஐவன ெநல்ைலத் தின் , 
க ங்காைல ைடய மராம்ெபாழி ற் பச்சிைலநிழ ற் யி ம் வண் கள் ஒ க்கும் 
ேசாைலமைல நாடன் ேகண்ைம ெபா ந்தினார்க்கு ஏமாப் ைடத் . 
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    (விாி) ெபா ந்தினார்- காத மார்கள். "களி  ஞ்சும் மைல, சு ம்பிமிர் 
ேசாைலமைல" எனக் கூட் க. "ேகண்ைம ெபா ந்தினார்க்கு ஏமாப்பாகப் 
ெபா ந் தைல ைடத் " என க்க. (12) 
    ------------ 
 
        வார்குர ேலனல் வைளவாய்க் கிைளகவ  
        நீராற் ெறளிதிகழ் காநாடன் ேகண்ைமேய 
        யார்வத்தி னார யங்கிேனன் ேவல  
        மீர வ த்தான் மறி. 13 
 
    [ெவறியாட் ெட த் க் ெகாண்டவிடத் த் ேதாழிக்குத் தைலமகள் அறத்ெதா  
நின்ற .] 
 
    (பத) (ேதாழிேய) வார்- நீண்ட, குரல்- கதிாிைன ைடய ஏனல்- திைனயிைன, வைள- 
வைளந்த, வாய்- வாயிைன ைடய, கி(ள்)ைள- கிளிகள், கவ ம்- பற்றிக்ெகாண்  
ெசல் ம், நீரால்- தன்ைமயினாேல (என்ைனயன்மார் என்ைனத் திைனப் னக் 
காவ ன் கண் நி த்த அதனாேல,) ெத  - விளக்கமாக, திகழ் – விளங்கா நின்ற, கா - 
ேசாைலகைள ைடய, நாடன் - நாட் ற்குாிய தைலமகன , ேகண்ைமேய - 
நட்ெபான்றிைனேய, ஆர்வத்தின் - காத டேன, ஆர - மிகுதி ம், யங்கிேனன் - 
ேமற்ெகாண்டன்ன். (அதனால், என் ேமனியிற் சிறி  மாற்ற ண்டாய ; உண்டாகேவ, 
அ  ெதய்வத்தானாய  என்  க தி,) ேவல ம் - (ெவறி யா பவனாகிய) ேவல் 
ைகக்ெகாண்ட ேதவராள ம், மறி ஆட் க் குட் யிைன, ஈர - ( கற்குப்) ப யாகக் 
ெகா த்  ெவறியாட, வ த்தான் - ணிந் விட்டான். (ஆக ன், நீ ெசன்  
உண்ைமைய ைரத்  அதைன விலக்குவாயாக, என்  தைலமகள் ேதாழியிடங் 
கூறினாள்.) 
 
    (ப-ைர.) நீண்ட கதிாிைன ைடய பசுந்திைனைய வைளவாய்க் கிளியினம் கவ ம் 
நீராேன ெதளிந்  திகழாநின்ற ேசாைலகைள ைடய மைலநாடன் ேகண்ைமையக் 
காத னாேல நிரம்ப ேமவிேனன்; பிாிதலாற்ேற னாயிேனன்; அவ்வாற்றாைம 
ெதய்வத்தினாய  என்  கற்கு மறிைய ய க்கத் ணிந்தான் ேவேலான்; ேதாழி; 
இதைன விலக்குவாயாக. 
 
    (விாி.) ெவறியாட் ெட த்தல் - ேவலற்குப் ைசயிடல்; அறத்ெதா  நிற்றல் - 
உண்ைமயிைன எ த் ச் ெசால் த் தவறாகக் காாியங்கைள நிகழ ெவாட்டா  
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நடத்தல். கிைள - கிள்ைள - கிளி : இைடக்குைற விகாரம். ஏகாரம் - பிாிநிைல. 
ேவல ம் – உம்ைம உயர்  சிறப் ப் ெபா ள . (13) 
    --------- 
 
        குைறெயான் ைடேயன்மற் ேறாழி! நிைறயில்லா 
        மன் யிர்க் ேகமஞ் ெசயல்ேவண்  மின்ேன 
        யராவழங்கு நீள்ேசாைல நாடைன நம்மி 
        ராவார ெலன்ப ைர. 14 
 
    [தைலமகன் வ ம்வழியின் ஏதத்திற்குக் கவன்ற தைலமகள் வைர  ேவட் த் 
ேதாழிக்குச் ெசால் ய ] 
 
    (பத) ேதாழி- ேதாழிேய. குைற ஒன் - நின்னால் க்கப் ெபற ேவண் ய காாிய 
ெமான்; , உைடேயன்- என்பா ள . (அஃ  யாெதன்றால்) நிைற இல்லா- 
(மனக்கவற்சியால்) ஒ வழி நிற்றைலச் ெசய்யாத, மன் உயிர்க்கு- என்பா ள்ள 
என யிர்க்கு, ஏமம்- பா  காவைல, ெசயல் ேவண் ம்- நீ ெசய்  என்ைனப் பா காக்க 
ேவண் ம் என்பதாம். (அஃெதங்ஙனெமனின்) நீள் ேசாைல- நீண்  வளர்ந்த 
மரங்கைள ைடய ேசாைலகள் சூழ்ந்த, நாடைன- நாட் ற்குாிய தைலமகைன, 
இன்ேன-இப்ெபா தி ந்ேத, அரா வழங்கு- பாம் கள் நடமா கின்ற 
(சுற் ப் றத்திைன ைடய,) நம் இல்- (இர க் குறியாகிய) நம் ட் ப் றத்ேத, இரா 
வாரல்- இராக்காலத்  வ தல் ேவண்டா. (வைரவிைனக் ைகக்ெகாண்  
பகற்ெபா ேத வ தல் ேவண் ம்,) என்ப - என்ற ெசய்திைய உைர- ெசால்வாயாக. 
(என்  தைலமகள் ேதாழியிடங் கூறினாள். 
 
    (ப-ைர) நின்னான் ஒ  காாிய ைடேயன், ேதாழி! நிைலயில்லாத என் 
மன் யிர்க்கு அரணஞ் ெசய்யேவண் ம்; இப்ெபாழேத பாம் களான் 
வழங்கப்படகின்ற நீண்ட ேசாைலைய ைடய நாடைன நம்மைனயின்கண் இரா 
வரேவண்டா என்பதைனச் ெசால். 
 
    (விாி) மற் - அைசநிைல. ஏ- பிாிநிைல. ஏதம்- ன்பம். ேவட்டல்- வி ம்பல். 
தைலவன் அரா வழங்கு இற் றம் வந்  ெசல்வ  தைலவிக்குப் ெப ந் யர் 
விைளக்காநின்ற ெதன்பார், "நிைறயில்லா மன் யிர்க் ேகமஞ் ெசயல் ேவண் ம்" 
என்றார். (14) 
 
    குறிஞ்சி ற் ம். 
    ------------ 
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இரண்டாவ  -- ல்ைல. 
 
        ெசங்கதிர்ச் ெசல்வன் சினங்கரந்த ேபாழ்தினாற் 
        ைபங்ெகா  ல்ைல மணங்கமழ--வண் மிரக் 
        காேரா டலம ங் காரவானங் காண்ெடா  
        நீேரா டலம ங் கண். 15 
 
    [ப வங் கண்டழிந்த தைலமகள் ேதாழிக்குச் ெசால் ய .] 
 
    (பத.) ெசம் கதிர்--ெசம்ைமயாகிய கதிர்கைளேய, ெசல்வன்-- ெசல்வமாகக் ெகாண்ட 
கதிரவன், சினம்--தன  சீற்றமாகிய ெவப்பத்ைத, கரந்த ேபாழ்தினால்--
மைறத் க்ெகாண்ட மாைலப் ெபா தின்கண், ைப ெகா --பசிய ெகா கைள ைடய, 

ல்ைல-- ல்ைலச் ெச கள், மணம் கமழ--( த் ) மணத்ைத சுதலாேன, வண்  
இமிர--வண் கள் சூழ்ந்  ஒ க்க, (வந்த,) கார் ஓ --கார் காலத் டேன. அலம ம்--
சுழன்  கா ம்ப யான, கார்-- கில்கைள ைடய, வானம்--விசும்பிைன, காண் 
ெதா ம்--கா கின்ற ேவைளகளிெலல்லாம். கண்-என் கண்கள், நீர் ஓ --
நீாிேனா ங்கூட, அலம ம்-- த மாறி வ ந்தாநின்றன (என்  தைலமகள் 
ேதாழியிடங் கூறினாள்.) 
 
    (ப-ைர.) ெசய்ய கதிாிைன ைடய ெசல்வன் சீற்றமடங்கிய காலத்தின்கண் 
பசுங்ெகா ைய ைடய ல்ைலகள் த்  மணங் கமழ்தலான் வண் கள் ஒ க்கக் 
கார்ப்ப வத்ேதா  த மா கின்ற கில்கைள ைடய வானங் கா ந்ேதா ம் 
நீேரா ங்கூடத் த மாறா நின்றன கண்கள். 
 
    (விாி.) ப வம்-கார் காலம், ல்ைலக்கு மாைலயாகிய சி ெபா  சிறந் , ல்ைல 

க்க வ த ன், "ெசல்வன் சினங் கரந்த ேபாழ் ," என்பதைன மாைல ெயனக் 
ெகாள்ளலாயிற்ெறன்க. ேபாழ்தினால்--ேவற் ைம மயக்கம். கார்-- ல்ைலக்குாிய 
ெப ம் 
    ெபா . அலம ம்--அலமர தனிைல. (15) 
    ------------- 
 
        தடெமன் பைணத்ேதாளி! நீத்தாேரா வாரார் 
        மடநைட மஞ்ைஞ யகவக்-கடன் கந்  
        மின்ெனா  வந்த ெதழில்வானம் வந்ெதன்ைன 
        ெயன்னாதி ெயன்பா  மில். 16 
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    [இ ம .] 
 
    (பத.) தடம்-ெபாிய, ெமல்-ெமல் யவாகிய, பைண- ங்கி விைன ெயாத்த, ேதாளி-
ேதாள்கைள ைடய ேதாழிேய! நீத்தாேரா- நம்ைமப்) பிாிந்  ெசன்றவராகிய 
தைலவேரா, வாரார்-(இப் ெபா ) வ கின்றவராகத் ேதான்றவில்ைல, (ஆனால்) 
எழில் வானம்-அழகிய கிேலா, மடம் நைட-ெம வான நைடயிைன ைடய, மஞ்ைஞ-
மயில்கள், அகவ-களித் க் கூப்பிட, கடல் கந் -கடனீைரக் கு த் , மின் ஓ -
மின்னல்க டேன, வந்த -வந் விட்ட , வந்  என்ைன-என் பக்க ற் ேசர்ந்  
என்ைன ேநாக்கி, என் ஆதி-நீ எங்ஙனம் வாழ்கின்றைன? உன்னிைலயா ? 
என்பா ம்-என்  என்பால் இரங்கி என் ெச ைமைய வின கின்றவ ம், இல்-
இல்லா  தனிேய வ ந் கின்றனன் (என்  தைலமகள் ேதாழியிடங் கூறினாள்). 
 
    (ப-ைர.) ெபாியவாய் ெமல் யவாகிய ங்கில்ேபான்றி ந்த 
    ேதாளிைன ைடயாய்! நம்ைமத் றந்தார் இக்காலத்  வ கின்றிலர்; ெமல் ய 
நைடயிைன ைடய மயில்கள் அைழக்கக் கடன் கந்  மின் டேன வந்த , 
எழி ைன ைடய வானம்; ஆதலால், பின்ைன ம் என்ைன வந் , “நீ என் ெசய்யக் 
கடவாய்!” என்றிரங்கி ஒன்ைறச் ெசால் வா மில்ைல. 
 
    (விாி.) வானம்-இடவாகுெபயர். என்பா ம்-உம்ைம இறந்த  த விய . 
பைணத்ெதாளி-உவைமத்ெதாைக யன்ெமாழி; அண்ைமவிளி ெகாண் ள்ள . (16) 
    ------------- 
 
        தண்ண ங் ேகாட ப்ெப ப்பக் காெரதிாி 
        விண் யர் வானத் ரற்றத்-திண்ணிதிற் 
        ல் ந ாில்லார் ந ங்கச் சி மாைல 
        ெகால் நர் ேபால வ ம். 17 
 
    [இ ம ] 
 
    (பத.) சி மாைல-சி  ெபா தாகிய அந்திேவைள, தண்- குளிர்ந்த, ந ம்-
மணத்திைன ைடய, ேகாடல்-ெவண்காந்தளான , ப் - ப்பிைனப் ேபான்ற 
அ ம் க்குைலகைள, எ ப்ப-ஏந்திக்ெகாண்  நிற்க, கார்-கார்காலத்ைத, எதிர் 
ெகாண் , விண் உயர்-விண் ெவளியிேல உயர்ந்  திாி ம்ப யான, வானத் -

கில்களிடத்திேல ள்ள, உ ம்-இ கள், உரற்ற- இ த் ெதா க்க, திண்ணிதின் - 
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நன்றாக, ல் நர்-த விக் ெகாள்பவர்களாகிய காதலைர, இல்லார்-பிாிந்தவர்களாகிய 
காத மார்கள், ந ங்க-( ன்பமிகுதியாற் ய ற் ) ந ங்கும்ப யாக, ெகால் நர் 
ேபால-ெகாைலயாளிகைளப் ேபான் , வ ம்- வாரா நின்ற  (என்  தைலமகள் 
ேதாழியிடங் கூறினாள்0. 
 
    (ப-ைர.) குளிர்ந்த ந ங்ேகாடல் ப் ப்ேபாலப் க்குைலகைள ேயந்த, 
கார்காலத்ைத ஏன் ெகாண்  கில்கள்மிக்க வானத் தின்கண் உ ேம  
ஒ ப்பத்திண்ணிதாக யங்குவாைர யில்லாதார் ந ங்கும் வைக ன்பத்ைதக் ெசய்ய 
மாைல ெகால்வாைரப் ேபால வாராநின்ற . 
 
    (விாி.) ப் -உவைமயாகுெபயர். தைலமகள் தைலமகைனச் சார்ந்  த வவிற் 
ெபாி ங் க த் ைடயாள் என்பார், “திண்ணிதிற் ல் நாில்லார்,” என்றார். (17) 
    ---------- 
 
        கத ைற வானஞ் சிதற விதழகத் த் 
        தாதிணர்க் ெகான்ைற ெயாிவளர்ப்பப் பாஅ 
        யி ப்ப  ேபா  ெமழில்வான ேநாக்கித் 
        ப்ப  ேபா  யிர். 18 
 
    [இ  ம ] 
 
    (பத) வானம்- கில்கள், கதழ்- விைரவாக, உைற- மைழத் ளிகைள, சிதற- சிதறிப் 
ெபய்ய, அகத் - உள்ளிடத்ேத, இதழ்- இதழ்கைள ம், தா - ந்தா கைள ைடய 
(ெமாட் க்கள் நிைறந்த,) இணர்- ங்ெகாத் க்கைள ைடய, கன்ைற- ெகான்ைற 
மரங்கள், எாி வளர்ப்ப - ெந ப்பிைனப் ேபான்  மலர்ந்  காண, பாய்- பரந் , 
இ ப்ப  ேபா ம்- இ த் ைரப்ப ேபால ழங்கும், எழில்- அழகிைன ைடய, 
வானம்- வான் ெவளியிைன, ேநாக்கி- யான் பார்த்தால், உயிர்- என யிரான , 

ப்ப  ேபா ம்- வ ந்தித் ய வ ேபாலாநின்ற  (என்  தைலமகள் 
ேதாழியிடங் கூறினாள்.) 
 
    (ப-ைர) விைரந்  ளிகைள கில்கள் இதழகத்ேத சிதற, தாதிைன ைடய 

ங்ெகாத் க்கைள ைடய ெகான்ைறகள் எாி நிறத்ைத மிகுப்ப, பரந்  கழ வ  
ேபா ம் எழில் விசும்ைபக் கா ந்ேதா ம் வ ந்தித் ப்ப  ேபாலாநின்ற  என் 
உடலம். 
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    (விாி) பாஅய்- இைசநிைற யளெபைட. ேநாக்கி-காரணப் ெபா ளில் வந்த 
விைனெயச்சம். ேபா ம்- ன்ன  உவம ; பின்ன  ஒப்பில் ேபா . உயிர் 
தானியாகுெபயராய் உட ைன ணர்த் ம். (18) 
    ------------ 
 
        ஆ  வி ப் ற் றகவிப் றெவல்லாம் 
        பீ  பரப்பி மயிலாலச்- சூ  
        விாிகுவ  ேபா மிக் காரதிர வாவி 
        குவ  ேபா  ெமனக்கு. 19 
 
    [இ  ம ] 
 
    (பத.) மயில்- மயி னங்கள், ஆ -மைழத் ளிகைள, வி ப் ற் - காத டேன , 
அகவி- கூவியைழத் க் ெகாண் , ற  எல்லாம்- ல்ைல நிலமாகிய எல்லாப் 
பாகங்களி ம், பீ - ேதாைககைள, பரப்பி- விாித் , ஆல- ஆ ம்ப , சூ -க க் 
ெகாண் , விாிகுவ  ேபா ம்- (அக்க விைன ெவளியிட) விாிந்  ெகா ப்ப  ேபால 
மின் கின்ற, இக்கார்-இந்த கிலான , அதிர- ழங்க, (அதனால்,) எனக்கு- என , 
ஆவி-உயிரான , உ குவ ேபா ம்- உைலயி ட்  உ கப் ெபற்ற  ேபால வ ந்தா 
நிற்கும் (என்  ேதாழியிடந் தைலமகள் கூறினாள்.) 
 
    (ப-ைர) மைழத் ளிகைளக் காத த்தைழத் க் காெடலாந் ேதாைககைளப் பரப்பி 
மயி னங்கள் ஆட, க க்ெகாண்  விாிகுவ  ேபா ம் இக்கார் ழங்க எனக்கு என் 
உயிர் உ குவ  ேபாலா நின்ற . 
 
    (விாி.) எனக்கு- உ  மயக்கம். ேபா ம்- ன்ன  ெபயெரச்சம்; பின்ன  உவம 

. (19) 
    --------- 
 
        இனத்த வ ங்கைல ெபாங்கப் னத்த 
        ெகா மயங்கு ல்ைல தளிர்ப்ப வி மயங்கி 
        யா  மவ ம் வ ந்தச் சி மாைல 
        தா ம் ய ம் வ ம். 20 
 
    [இ ம ] 
 



 22

    (பத.) இனத்த- கூட்டமான, அ ம்- அாிய, கைல- ஆண் மான்கள், ெபாங்க- களித் த் 
திாிய ம், னத்த-ெகால்ைலகளி ள்ள, ெகா மயங்கு- ெகா கள் கலந்  படர்ந் ள்ள, 

ல்ைல- ல்ைலச் ெச கள், தளிர்ப்ப- தைழக்க ம், யா ம்- நா ம், அவ ம்- 
(என்ைனப் பிாிந்  தங்கி ள்ள) என் காதல ம், வ ந்த- ன் ம்ப யாக ம், சி  
மாைல- சி  ெபா தாகிய மாைலேவைளயான , இ  மயங்கி- இ த்தல  கூ , 
தா ம் ய ம்- தா ம் கி மாக, வ ம்- வாராநிற்கும் (என்  தைலமகள் 
ேதாழியிடங் கூறினாள்.) 
 
    (ப-ைர.) இனங்கைள ைடய கைலகள் களித்  மிக, னங்களி ள்ள, 
ெகா மிைடந்த ல்ைல தளிர்ப்ப, இ ேயாேட கூடமிைடந் , யா ம் என் காதல ம் 
வ ந்த, ன்பத்ைதச் ெசய் ம் மாைல தா ம் மைழப்ெபய ம் எம்ேமல் வாராநின்றன. 
 
    (விாி.) களி ெபாங்க, ல்ைல தளிர்ப்ப, யா ம் அவ ம் வ ந்த, சி மாைல மயங்கி, 
வ ம் என க்க. இனத்த னத்த- குறிப் ப் ெபயெரச்சங்கள். (20) 
    ----------- 
 
        காாிைக வாடத் றந்தா ம் வாரா ன்; 
        கார்ெகா  ல்ைல ெயயிறீனக் -காேரா 
        டன்பட்ட வந்தைலக்கு மாைலக்ேகா ெவம்மின் 
        மடம்பட்  வாழ்கிற்பா ாில். 21 
 
    [இ ம .] 
 
    (பத.) றந்தா ம்- நம்ைமப் பிாிந் ெசன்ற தைலவ ம், வாரா ன்- வ வதற்கு 

ன்ேப, கார்- மைழயினாேல ெசழித்த, ெகா - ெகா கைள ைடய, ல்ைல- ல்ைலச் 
ெச யான , எயி - நம் பற்கள் ேபான்ற ல்ைல ைககைள, ஈன- ேதாற் விக்க 
(அதனாேல) காாிைக- நம  அழகு, வாட- குைறந்  ேபாகும்ப , கார் ஓ - 
கார்காலத் டேன, உடன்பட் - ஒன்  கூ , வந் - ேதான்றி, அைலக்கும்- நம்ைம 
வ த் ம், மாைலக்கு- மாைலயின்ெபா ட்டாக, எம் இன்- நம்ைமப்ேபால, மடம்பட் - 
அறியாைமயால் ன் ற் , வாழ்கிற்பார்- உயிர்வாழ் உர ள்ளவர்கள், இல்- இல்ைல 
(என்  தைலமகள் ேதாழியிடங் கூறினாள்.) 
 
    (ப-ைர) எம்மழகு சு ங்க எம்ைம நீங்கினா ம் வ வதற்கு ன்ேன 
க ங்ெகா ைய ைடய ல்ைலகள் நல்லார் எயி  ேபால அ ம்பக் காேரா  உடேன 
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ளதாய் வந்  எம்ைம ந கின்ற மாைலக்கு எம்ைமப்ேபால வ யிழந்  ெம வாற்றி 
யி ந்  உயிர் வாழ்வார் இல்ைல. 
 
    (விாி.) ஓ- அைசநிைல. கில்- ஆற்ற ைடநிைல. எம்மின்: இன் ஒப் ப் ெபா ள . 
(21) 
    --------------- 
 
        ெகான்ைறக் குழ திக் ேகாவலர் பின்னிைரத் க் 
        கன்றம ராயம் குதர- வின்  
        வழங்கிய வந்தன்  மாைலயாங் காண 
        ழங்கிவிற் ேகா ற்  வான். 22 
 
    [இ  ம ] 
 
    (பத) ேகாவலர்- இைடயர்கள், ெகான்ைற குழல்-ெகான்ைறப்பழத்ைதத் வித் 

ைளத் ச் ெசய்த குழ ைன, ஊதி- ஒ த் க்ெகாண் , பின்- பின்னாக, நிைரத் - 
வாிைசயாகநின்  ெசல்ல, கன் - தங் கன் கைள, அமர்- வி ம்பிய, ஆயம்- பசுக் 
கூட்டங்கள், குதர- ஊர்க்கண்ேண குந்  ெசல்ல, மாைல –அந்தி ேவைளயான , 
இன் -இப்ெபா , வழங்கிய- (தன்னரசிைனச்) ெச த் ம்ெபா ட் , வந்தன் -
வந்த , வான்- கி ம், யாம்- நாம், காண-கண்  வ ந் ம்ப , ழங்கி- ஆரவாாித் , 
வில்- வானவில் னாேல, ேகா ற் - (ெபய்யேவண் ய இடத்ைத) 
வைளத் க்ெகாண்  ெபய்யத் ெதாடங்கிற்  (என்  தைலமகள் ேதாழியிடங் 
கூறினாள்) 
 
    (ப-ைர) ெகான்ைற ெயன்னாநின்ற குழ தி, ேகாவலர் பின்ேன நிைரத்  நிற்க, 
கன்ைற வி ம்பிய நிைரயாயங்கள் ஊர் ேதா ம் க, இவ்விடத்தின்கண் 
வழங்கேவண்  வந்த  மாைல; யாம் இறந் படாதி ந்  நா ம்ப  ழங்கி 
வில்ைலக் ேகா ற்  மைழ. 
 
    (விாி) நிைரத் - நிைரக்க: எச்சத்திாி , வந்தன் - அன்சாாிைய ெபற்  வந்த இறந்த 
கால விைன ற் . இன் - காலப் ெபா ள்த  மிைடச்ெசால்; அன்றி இடப்ெபா ள் 
க திய மாம். பைழய ைரயில், "நிற்க" என்ற ெமாழி ஏட் ப் பிரதியின் சிைதவாற் 
காணப் ெபறா  ேபாகப் திதாய்க் க திக்ெகாண்டதாம். (22) 
    ------------- 
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        ேதைரத் தழங்குகுரற் றார்மணி வாயதிர்ப்ப 
        வார்க  வானம் ெபயெறாடங்கிக் -கார்ெகாள 
        வின்றாற்ற வாரா வி வார்ெகால் காதல 
        ெரான்றா  நில்லா வைள. 23 
 
    [இ ம ] 
 
    (பத) (ேதாழிேய! ) ஆர்க -மிக்க ெவா யிைன ைடய, வானம்- கிலான , ெபயல் 
ெதாடங்கி- ெபய்தைல ேமற் ெகாண் , கார் ெகாள- கார்ப்ப வத்ைதக் 
ெகாள் த னாேல, வைள- என் ைககளி ள்ள வைளயல்களில் , ஒன்  ஆ ம்- 
ஒன்றாயி ம், நில்லா- நிற்கா  கழன்  ழாநின்ற , காதலர் -நம் தைலவர், ேதைர- 
தவைளகைளப் ேபான் , தழங்கு- ஒ க்கின்ற, குரல்- ஒ யிைன ைடய, தார்மணி- 
குதிைரகளின் க த்தில் மாைலயாக விடப்பட் ள்ள மணிகள், வாய் அதிர்ப்ப -
ஒ க்கும்ப  (ேதாிலமர்ந் ) இன் - இற்ைற நாளில், ஆற்ற-நாம் ெபா த் க் 
ெகாள் ம்ப யாக, வாரா-வ தைலச் ெசய்யா , வி வார்ெகால்- (நம்ைம 
வ ந் ம்ப ) விட் வி வாேரா? (என்  தைலமகள் ேதாழிைய வினவினள்) 
 
    (ப-ைர) ஓைசைய ைடய கில்கள் ெபயைலத் ெதாடங்கிக் 
கார்ப்ப வத்ைதக்ெகாள்ள, நம் காதலர் ேதைர ேபான்ற தழங்கு குரைல ைடய 
குதிைரத் தார்மணிகள் வாயதிர்ப்ப, இன்  நாம் ஆற்றி ளமாம் வைக வாரா  
வி வார்ெகால்ேலா? ேதாழீ! நம்வைள யா ம் நிற்கின்ற  இல்ைலயால். 
 
    (விாி) ெகால்- ஐயப் ெபா ள் ெகாண் ள . ஒன்றானா ம் எனற்பால  ஒன்றா ம் 
எனலாய . நில்லா- ஈ ெகட்ட எதிர்மைற ெயான்றன்பாற் குறிப்  விைன ற் . (23) 
    ------------- 
 
        கல்ேலர் றவிற் கவினிப் தன்மிைச 
        ல்ைல தளெவா  ேபாதவிழ-ெவல்  
        யைலவற்  விட்டன்  வான  ண்கண் 
        ைலவற்  விட்டன்  நீர். 24 
 
    [இ ம ] 
 



 25

    (பத.) கல்- கற்கள், ஏர்- எ ந்  கா ம்ப யான, றவில்- ல்ைல 
நிலத்தின்கண்ேண, கவினி- அழகுடன் கூ , தல் மிைச- தர்களிடத்ேத, ல்ைல-

ல்ைலச் ெச கள், தள  ஒ - ெசம் ல்ைலச் ெச க டேன, ேபா  அவிழ- 
மல ம்ப யாக, வான ம்- கி ம், எல் - இர  வ ம், அைல  அற் - பின் 
வாங்க ன்றி, நீர்-மைழத் ளிகைள, விட்டன் - ெபய்த . உண் கண்- ைம ண்ட என் 
கண் ம், (நீர்)- கண்ணீர்த் ளிகைள, ைல- ைலகளின்மீேத, வற் விட்டன் - 
வ த் க்ெகாண் ராநின்ற  (என்  தைலமகள் ேதாழியிடங் கூறி வ ந்தினள்.) 
 
    (ப-ைர.) கல்ெல ந்  கிடந்த கானத்தின்கண் அழகு ெபற் ப் தல்கண்மிைச 

ல்ைலக ம் ெசம் ல்ைலக ம் க்கண் மலர, இரவின்கண் கி ம் அைலவற்  
விட்டன நீாிைன; ைம ண் கண்க ம் உண்கண்மிைச வ த்தன நீாிைன. 
 
    (விாி.) ஏர்- ஏர் - எ தல்: தனிைலத் ெதாழிற்ெபயர். அைல - வ ந்தல்; 
சைளத் ப் பின்வாங்குதல். 'நீர்' என்பதைனயீாிடத்தம் கூட் க. 
பைழய ைரயினிடத்ேத ெபாிய எ த் க்களிற் காண்பன ஏட் ப் பிரதிகளின் 
சிைதவாற் காணப் ெபறாமற் ேபாகப் பின்  தியனவாய்க் க திக்ெகாண்டனவாம். 
வற் விடல்- வ தல். (24) 
 
    ----------- 
    (இ பத்ைதந் , இ பத்தாறாவ  ெசய் ட்கள் பழம் பிரதிகளிற் காணப் ெபறாவாய் 
மைறந்தன.) 
    ----------- 
 
        கார்ப் ைடப் பாண் ல் கமழப் றெவல்லா 
        மார்ப்ேபா னவண் மிர்ந்தாட-நீர்த்தின்றி 
        ெயான்றா தைளக்குஞ் சி மாைல மா ழந்  
        நின்றாக நின்ற  நீர். 27 
 
    [இ ம ] 
 
    (பத.) கார்ப் -மைழயிைன, உைட-உைடய, பாண் ல்- வாைகமரங்கள், கமழ- த்  
மணக்க ம், ற  எல்லாம்- ல்ைல நிலங்களின் எல்லாப் பாகங்களி ம், இனம் 
வண் - வண் க் கூட்டங்கள், ஆர்ப்  ஓ -ஆரவாாிப் டேன, இமிர்ந் -ஒ த் க் 
ெகாண் , ஆட-திாிய ம், நீர்த்  இன்றி-ெப ந்தன்ைம த ய நற்குணங்களில்லாமல், 
ஒன்றா -பைகத் , அைலக்கும்- என்ைன வ த் ம், சி மாைல-சி  ெபா தாகிய 
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மாைலக்காலம், மா -(எனக்கு) மாறாக, உழந் - யன் , நின்  ஆக-நிற்க, 
(அதனாேல), நீர்-கண்ணீரான , நின்ற -கண்களில் நிைலயாகத் தங்கலாயிற் . (என் 
ெசய்ேவன்! என்  தைலமகள் ேதாழியிடங் கூறினாள்.) 
 
    (விாி.) இச்ெசய் ண் தல் பின்வ ஞ் ெசய் ட்கள் நாற்பத்திரண் க்கும் பைழய ைர 
கிைடக்கவில்ைல. தைலமகள், மாைலயான  தனிைமப்பட்ட ெபண்பாலாகிய தன்ைன 
வ த் கின்ற ெதன்பாள், “நீர்த்தின்றி ெயான்றா  அைலக்குஞ் சி மாைல 
எனலாயினள். (27) 
    ------------- 
 
        கு ந்தைல வான்படைல சூ ச் சு ம்பார்ப்ப 
        வாயன் குத ம் ேபாழ்தினா னாயிழாய்! 
        பின்ெனா  நின்  ெபய ம் ப மைழெகா 
        ெலன்ெனா  பட்ட வைக. 28 
 
    [இ ம ] 
 
    (பத.) ஆய் இழாய்-ஆராய்ந்  ெசய்யப்பட்ட அணிகலன்கைள யணிந்த ேதாழிேய! 
ஆயன்-இைடயன், கு ந்தைல-மிகச் சிறந்த, வான் - ெபாிய, படைல- மாைலயிைன, 
சூ -அணிந் , சு ம் - வண் னங்கள், ஆர்ப்ப-(சூழ்ந் ) ஆரவாாிக்க, குத ம்-
(ஆனிைரேயா  மைனக்கண்ேண) ேச கின்ற, ேபாழ்  இன் ஆன் - ேவைளயாகிய 
மாைலக்காலதிேல, என் ஓ -என் பால், பட்ட-ேதான்றிய, வைக-(வ த்தமிக்க) 
இப்ேபாக்கான , பின் ஒ -அவ்வாயன் பின்னாக, நின் -(ேதான்றி) நிைலெபற் , 
ெபய ம்-ஊர்ந்  வ ம்ப யான, ப  மைழ ெகால்-ெபய் ம் மைழயினாேல 
ேதான்றியேதா? (என்  தைலமகள் ேதாழியினிடம் வினவினள்.) 
 
    (விாி.) ஆயிைழ-விைனத்ெதாைக யன்ெமாழி. ேபாழ்தினான், என்ேனா -ேவற் ைம 
மயக்கங்கள். ப மைழ-விைனத் ெதாைக. ெகால்-ஐயப்ெபா ள் த  மிைடச்ெசால். 
“ெபய ம்,” என்ற ெசால் ஏட் ப்பிரதியின் சிைதவாற் காணப்ெபறா  ேபாலப் 

திதாய்க் க திக்ெகாண்டதாகும். (28) 
 
    ல்ைல ற் ம். 
    ------------------ 

ன்றாவ -பாைல 
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        எ த் ைடக் கன்னிைரக்க வாயில் வி த்ெதாைட 
        யம்மா றைலக்குஞ் சுரநிைரத் தம்மா 
        ெப ந்தகு தாளாண்ைமக் ேகற்க வ ம்ெபா  
        ளாகுமவர் காத லவா. 29 
 
    [தைலமகன் ெசலவிைனத் தைலமகட்குத் ேதாழி உணர்த்திய .] 
 
    (பத.) ெப ம் தகு-ெப ைமயிைன ம் தகுதியிைன ைடய, தாளாண்ைமக்கு-
ஊக்கத்திற்கு, ஏற்க-ெபா த்தமாக, அ ம் ெபா ள்-அ ைமயான ெபா ளாக, ஆகும் 
அவர்-(வி ப்ப மிகுதியால்) மாறி ந் தைலவாின். காதல் அவா-மிக்க வி ப்ப மான , 
எ த்  உைட-ெபயர்கள் த ய குறிக்கப்ெபற்ற, கல்-ந  கற்கள், நிைரக்க-
வாிைசயாக ந வதற்கு, வாயில்- காரணமாகிய, வி  ெதாைட-சிறப்பாக அம்  
ெதா க்குந் ெதாைடயாேல, அ மா  பைழைமயாகிய தம் பைகவர்கைள, அைலக்கும்- 
(மறவர்கள்) வ த்தற்கு இடமாகிய, சுரம் நிைரத் -பாைல நிலவழி யிேல ஒ ங்காகச் 
ெசல் தைல ைடய  (என்  ேதாழி தைலமகளிடங் கூறினாள்.) 
 
    (விாி.) ெசல -ெபா ள் வயிற் பிாிந்  ெசல் ஞ் ெசல . காதல் அவா-ஒ  ெபா ட் 
பன்ெமாழி. விற்ேபார் த யவற்றில் வல்ல ரர்கட்கு மட் ேம அக்காலத் க் 
கல்நட் ச் சிறப் ச் ெசய்தல் மரபாகலான், “எ த் ைடக்கன்னிைரக்க வாயில் 
வி த்ெதாைட,” எனப்பட்ட . அம்மா-வியப்பிைடச் ெசால். அ- பண்டறிசுட் . (29) 
    ------------ 
 
        வில்  ண்பார் க கி யதரைலக்குங் 
        கல்சூழ் ப க்ைகயா ரத்தத்திற் பாரார்ெகான் 
        ெமல் யல் கண்ேணாட்ட மின்றிப் ெபா ட்கிவர்ந்  
        நில்லாத ள்ளத் தவர். 30 
 
    [தைலமகனின் ெசல டன்படாத தைலமகள் ேதாழிக்குச் ெசால் ய .] 
 
    (பத.) ெமல் இயல்-ெமல் ய தன்ைமயாகிய, கண்ேணாட்டம்-இரக்கமாகிய பண் , 
இன்றி-இல்லாமல், ெபா ட்கு- ெபா ள் ேத தற்கண், இவர்ந் -வி ப் ற் , நில்லாத-
நம்மிடத்திேல நிைல ெபறாத, உள்ளத்தவர்-ெநஞ்சிைனக்ெகாண்ட தைலவர், வில்-
வில் னாேல, உ - யன்  ேபார் ாிந் , உண்பார்- (அதனால் வ ம் ெபா ைளக் 
ெகாண் ) உண்  பிைழக்கும் மறவர்கள், க கி-விைரந் , அதர் அைலக்கும்-வழிச் 
ெசல்வாைர வ த்திக் ெகாள்ைளய க்கும்ப யான, கல் சூழ்-கற்கள் சூழ்ந் ள்ள, 
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ப க்ைக-சி  கள், ஆர்-நிைறந்த, அத்தத்தின் - பாைலநில வழியின் 
ெகா ைமயிைன, பாரார் ெகால்-நிைனத் ப் பார்க்கமாட்டாரா? (என்  தைலமகள் 
ேதாழிைய வினவினள்.) 
 
    (விாி.) ெகால்-ஐயப்ெபா ள் த  மிைடச்ெசால். ப க்ைக- சி  பாைறெயன மாம். 
(30) 
    ------------- 
 
        ேபழ்வா யி ம்  குஞ்சரங் ேகாட்பிைழத் ப் 
        பா ர்ப் ெபாதியிற் காப்பார்க்கு மாாிைடச் 
        சூழாப் ெபா ணைசக்கட் ெசன்ேறா ர ணிைனந்  
        வாழ்திேயா மற்ேறா யிர்! 31 
 
    {ெபா ள்வயிற் பிாிந்  ேபாய தைலமகைனக் காய்ந்  தைலமகள் தாேன 
கூறிக்ெகாண்ட .} 
 
    (பத.) உயிர் - என  ஆ யிேர! ேபழ்வாய் - பிளந்த வாயிைன ைடய, இ ம்  - 
ெபாிய யான , குஞ்சரம் - யாைனயிைன, ேகாள் - ெகாள் த னின் ம், 
பிைழத்  - தவறிப்ேபாய், பாழ் ஊர் - (மறவர்தம் ெகாள்ைளயாற்) பாழ்பட்ட ஊாின , 
ெபாதியில்- மன்றத்தின்கண், கா - குந் , பார்க்கும் - (உணவிைன) நா  
நிற்கும்ப யான, ஆர் இைட - அாிய பாைலநில வழிேய, சூழா - ெந ங்கி, ெபா ள் 
நைச கண் - ெபா ள் ேதடேவண் த னாேல, ெசன்ேறார் - பிாிந்  ெசன்ற தைலவர , 
அ ள் - தண்ணளியிைன, நிைனந்  - இன் ம் எதிர் பார்த் , வாழ்த்திேயா - 
(ம யா ) வாழ வி ம் கின்றைனேயா? (என்  தைலமகள் தன் யி டன் 
வினவினள்.) 
 
    (விாி.) பகா, சூழா - 'ெசய்யா,' என் ம் வாய்பாட்  விைன 
    ெயச்சங்கள். நைசக்கண் - ேவற் ைம மயக்கம். மற் , ஓ - அைச 
    நிைலகள். உயிர் - அண்ைமவிளி ெகாண்ட . (31) 
    ------------ 
 
        நீாி ல ஞ்சுரத் தாமா னினம்வழங்கு 
        மாாிைட யத்த மிறப்பர்ெகா லாயிழாய்! 
        நாணிைன நீக்கி யிேரா டன்ெசன்  
        காணப் ணர்ப்ப ெகா ெனஞ்சு. 32 
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    [பிாி ணர்த்தி ேதாழிக்குத் தைலமகள் உடன்படா  ெசால் ய ] 
 
    (பத.) ஆய் இழாய் - ஆராய்ந்  ெசய்யப்பட்ட அணிகலன்கைள யாணிந்த ேதாழிேய! 
ெநஞ்சு - என் மனமான , நாணிைன - ெவட்கத்திைன, நீக்கி - றந் , உயிேரா  - 
(சாத ல்லா) உயிாிேனா , உடன் ெசன்  - கூ ப் ேபாய், காண - தைலவாிைனப் 
பார்க்க, ணர்ப்ப  - வி ம் வதா ள்ள , (அங்ஙனமி க்க) நீர் இல் - உண் தற்குத் 
நீர் கிைடக்காத, அ ம் சுரத்  - அாிய பாைல நிலத்தின் கண்ேண, ஆமான் - காட் ப் 
பசுக்களின், இனம் - கூட்டமான , வழங்கும் - (நீாின்றித் தியங்கித்) திாி ம், ஆர் இைட 
-அாிய இடத்ைத ைடய, அத்தம் - வழியின்கண்ேண, இறப்பர் ெகால் – கடந்  
ெசல்வாேரா? (என்  தைலமகள் ேதாழிைய வினவினள்.) 
 
    (விாி.) ெகால் - ன்ன  ஐயவினாப் ெபா ள ; பின்ன  அைசநிைலப் ெபா ள . 

ணர்ப்ப  - குறிப் விைன ற் . (32) 
    ------------- 
 
        ெபாறிகிளர் ேசவல் வாிமரற் குத்த 
        ெநறி  ர ஞ்சுரநா ன்னி - ய றிவிட் 
        டல ர்ெமாழி ெசன்ற ெகா யக நாட்ட 
        வல யர்ந்  ேதான்  மைல. 33 
 
    [வைரவிைடப் பிாிவில் ஏதிலார் கூ  மலர்கண்  தைலமகள் ஆற்றா  ேதாழி 
ேகட்பக் கூறிய ] 
 
    (பத.) ெபாறி கிளர் - தைலச் சூட்டான் விளங்காநின்ற, ேசவல் - காட் க் 
ேகாழியான , வாி - வாிகைள ைடய, மரல்-ம ள் ெச யிைன, குத்த - 
ெகாத் த னாேல, ெநறி- வழியான , ர் - ர்ந்  ேபாகும்ப யான, அ ம் சுரம் - 
அாிய பாைலநில வழியின் ெகா ைமயிைன, நாம் உன்னி - நாம் நிைனத்  
வ ந் தலால, அறி  இட் - (ஏதிலார் நம்களவிைன) அறிந்  கூ ம்ப யான, அலர் 
ெமாழி - பழிச்ெசாற்கள், மைல அகம் - மைலயினிடத்ேத, நாட்ட- நாட்டப் ெபற்ற, அ 
ெகா  - அக்ெகா ச்சீைலயிைனப் ேபான் , ெசன் - பரவி, வலன் உயர்ந்  - 
வலமாகச் சுழன்  எ ந் , ேதான் ம் - ேதான்றாநிற்கும் (என்  தைலமகள் 
ேதாழியிடங் கூறினாள்.) 
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    (விாி.) வைர விைடப் பிாி  - தைலமகைள மணத்தல் ேவண்  ைலவிைலக்காகப் 
ெபா ள் ேத வான் தைலமகன் ேமற்ெகாண்ட பிாி . அலர் - பழி ெமாழிகள். (33) 
    ------------- 
 
        பீாிவர் கூைர ம மைனச் ேசர்ந்த ல்கிக் 
        கூ கி ெரண்கி னி ங்கிைள கண்ப க்கு 
        நீாி ல ஞ்சுர ன்னி ய றியார்ெகா 
        லீரமி ெனஞ்சி ன வர். 34 
 
    [பிாி ணர்த்திய ேதாழிக்குத் தைலமகள் உடன்படா  ெசால் ய ] 
 
    (பத.) ஈரம் இல்- நம்மீ  இரக்கெமன்பைதக் ெகாள்ளாத ெநஞ்சினவர்- மனத்ைதக் 
ெகாண்டவராகிய நந்தைலவர், பீர்,- பீர்க்கங் ெகா கள், இவர்- ேமேலறிப்படர்ந் ள்ள, 
கூைர- ேமற் பாகத்திைன ைடய, ம  மைன- பாழ் களில், கூர் உகிர்- 
கூர்ைமயான நகங்கைள ைடய, எண்கு இன்- கர யின , இ ம் கிைள- ெபாிய 
கூட்டம், ேசர்ந் - கூ , அல்கி- ஒ ங்கி, கண்ப க்கும்- உறங்கும்ப யான, நீர்இல்- 
வறண்ட, அ ம் சுரம்- அாிய பாைல நிலத்தின் ெகா ைமயிைன, உன்னி- 
நிைனத் ப்பார்த் , அறியார் ெகால்- (தன் ெசல  ேவண்டா ெவான்ெறன) 
ெதாியமாட்டாரா? (என்  தைலமகள் ேதாழியிடம் வினவினள்.) 
 
    (விாி.) ம - குற்றம்: பாழ். ெகால்- ஐயவினாப் ெபா ள். (34) 
    ----------- 
 
        சூரற் றவி னணில்பிளிற் ஞ் சூழ்படப்ைப 
        ர்ெக  ேசவ தெலா - ேபார்திைளக்குந் 
        ேதெரா  கானந் ெத ளிலார் ெசல்வார்ெகா 
        ாி  கவ்ைவ ெயாழித் . 35 
 
    [இ ம .] 
 
    (பத.) ெத ள் இலார்- (ெபா ளி ம் அ ேள ேபாற் ம் பண்பின  என் ந்) 
ெதளிவிைன ேமற்ெகாண் ராத நங்காதலர், சூரல்- பிரப்பம் தர்கள் மிகுந்த, றவின்- 
காட் னிடத்ேத, அணில்- அணிற்பிள்ைளகள், பிளிற் ம்- ஒ க்கும்ப யான, படப்ைப 
சூழ்- ெகால்ைலகளாற் சூழப்ெபற்ற, ஊர்- பாைலநிலத் ர்களில், ெக - 
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ெபா ந்தி ள்ள , ேசவல்- ஆண் ேகாழியான , இதல் ஒ - காைடப்பறைவ டேன, 
ேபார்திைளக்கும்- சண்ைட ெசய் ம்ப யான, கானம்- பாைலநிலவழிேய, ேதர் ஒ - 
ேதாின்மீேத, ஊர் இ - இவ் ாில் நமக்கு இட் ச் ெசய்யேவண் ய, கவ்ைவ- 
காாியத்ைத, ஒழித் -விட் விட் , ெசல்வார்ெகால்- நம்ைமப் பிாிந்  ேபாவாேரா? 
(என்  தைலமகள் ேதாழிைய வினவினள்.) 
 
    (விாி.) படப்ைப- ெகால்ைல; ேதாட்டம். " றவி னணில் பிளிற் ஞ் சூழ்படப்ைப ர்," 
என்றைமயின் இ  ல்ைலக்கண் வந்த பாைல ெயன்க. ெகால்- ஐய வினாப் ெபா ள். 
ேதெரா - உ மயக்கம். (35) 
    --------------- 
 
        ள் ைட ங்கில் பிணங்கிய சூழ்படப்ைப 
        ள்ளி ெவ குதன் குட் க் கிைரபார்க்குங் 
        கள்ளர் வழங்குஞ் சுரெமன்பர் காதல 
        ள்ளம் படர்ந்த ெநறி. 36 
 
    [தைலமகன் ெபா ள்வயிற் பிாிந்த காலத்  ஆற்றாெளனக் கவன்ற ேதாழிக்குத் 
தைலமகள் ஆற் வ ெலன்ப  பட ெமாழிந்த ] 
 
    (பத.) காதலர்- நந்தைலவாின், உள்ளம்- மனமான , படர்ந்த-(ெபா ள் ேத தைல 
ேமற்ெகாண் ) ெசன்ற, ெநறி-வழியான , ள் உைட- ட்கைள ைடய, ங்கில்- 

ங்கிற் தர்கள், சூழ்- சூழ்ந் , பிணங்கிய- பின்னிக்ெகாண்  கிடக்கும்ப யான, 
படப்ைப- ேதாட்டத்தினிடத்ேத, ள்ளி- ள்ளிகைள ைடய, ெவ கு- 
காட் ப் ைனயான , தன்குட் க்கு- தன  குட் க்கு, இைர பார்க்கும்- உணவிைனத் 
ேத த் திாிதேலா , கள்ளர்- ஆறைலப்ேபார், வழங்கும்- சஞ்சாிக்கும், சுரம் என்பர்- 
ெகா ய பாைலவனம் என்  ெசால் வர் பலர் (என்  தைலமகள் ேதாழியிடங் 
கூறினள்.) 
 
    (விாி) காதலர் உள்ளம் படர்ந்த ெநறியான  ெவ கு தன் குட் க் கிைர பார்க்கும் 
கள்ளர் வழங்குஞ் சுரமாத ன், அவர் ெசல்லா  மீள்வர் என்ப  தைலவி க த் . (36) 
    ----------- 
 
        வ தல் யாைன பி ேயா றங்கு 
        ெமாிமயங்கு கானஞ் ெசல ைரப்ப நில்லா 
        வாிமயங் குண்கண்  ணீர். 37 
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    [பிாி ணர்த்திய தைலமகற்குத் ேதாழி உடன்படா  தைலமகட்குப் பின்னர் ேந ம் 
இன்ன ைன எ த்தியம்பிய .] 
 
    (பத.) (எம்ெப மாேன!) ெபாாி- ெபாாிந்த, றம்- ேமற் பாகத்ைதக் ெகாண்ட, ஓைம- 
மாமரத்தின , கர் ப - அழகு ெபா ந்திய, நீழல்- நிழ னிடத்ேத, வாி- நீளமான, 

தல்- ெநற்றியிைன ைடய, யாைன- களிறான , பி  ஓ - ெபண்யாைன டேன, 
உறங்கும்- ங்குதற்கு இடமாய ம், எாி- காட் த் தீயான , மயங்கும்- கலந்  
காண்பதற்கு இடமாய மாகிய, கானம்- காட் னிடத்ேத, ெசல - (நீர் ெபா ள்வயிற் 
பிாிந் ) ெசல் தைல, உைரப்ப- (தைலமகண்மாட்  யான்) ெசால் தலான், வாி- காிய 
ேரைககள், மயங்கு- கலக்கப்ெபற் , உண் கண் உள்- ைமதீட்டப்ெபற்ற (தைலமகளின்) 
கண்களில், நீர்- கண்ணீரான , நில்லா- தங்கா  வ யாநிற்கும் (என்  
தைலமகனிடத்தில் ேதாழி கூறினாள்.) 
 
    (விாி.) இன்னல்- யரம். நில்லா- ஈ ெகட்ட எதிர்மைற ஒன்றன்பாற் குறிப்  
விைன ற் . நீழல்- நீட்டல் விகாரம். (37) 
    ----------- 
 
        ேகாள்வல் ெகா வாி நல்வய மாக்கு ந் 
        தாள்  ப க்ைகய கான மிறந்தார்ெகா 
        லாள்விைனயி னாற்ற வகன்றவா நன் ணரா 
        மீளிெகாண் ெமாய்ம்பி னவர். 38 
 
    [பிாி ணர்த்திய ேதாழிக்குத் தைலமகள் உடன்படா  ெசால் ய .] 
 
    (பத.) ேகாள் வல்- (மான் த யவற்ைறக்) ெகாள் த ல் வல்ல, ெகா  வாி- 
வைளந்த வாிகைள ம், நல்- நல்ல, வயம்- ெவற்றியிைன ைடய, மா- விலங்காகிய 

கள், கு ம்- கூ த் திாி ம், - க்கள் நிைறந்த, தாள்- அ ப்பாகத்திைன ைடய, 
ப க்ைகய- தாிைன ைடய, கானம்- காடாகிய பாைல நிலவழியின்கண்ேண, மீளி 
ெகாள்- ரத்திைனக் ெகாண்ட, ெமாய்ம்பினவர்- வ ைம மிக்க காதலர், 
ஆள்விைனயின்- யற்சி யினிடத்ேத, ஆற்ற- மிகுதி ங் ெகாண்ட, அவா- 
வி ப்பத்தினாேல, நன்  உணரா- (இங்குத் தங்குதலாேலற்ப ம்) நன்ைமயிைன 
அறியாமல், அகன் - (நம்ைமப்) பிாிந் , இறந்தார்ெகால்- ெசன்றனேரா? (எனத் 
தைலமகள் ஐ ற் த் ேதாழிைய வினவினள்.) 
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    (விாி.) "ெகா வாிநல்" என்ப  ஏட் ப் பிரதியின் சிைதவாற் காணப்ெபறா  

திதாய்க் க திக் ெகாண்டதாகும். ெகால்- ஐயப் ெபா ள்த  மிைடச்ெசால். உணரா- 
ஈ  ெகட்ட எதிர்மைற விைனெயச்சம். (38) 
    --------- 
 
        ெகா வாி பாயத் ைணயிழந் தஞ்சி 
        க ணங்கு பாைறக் கட  ெத ட்  
        ெந வைர யத்த மிறப்பர்ெகால் ேகாண்மாப் 
        ப பைக பார்க்குஞ் சுரம். 39 
 
    [இ ம .] 
 
    (பத.) ெகா வாி- யான , பாய- பாய்த னாேல, ைண இழந் - தன  

ைணயாகிய பி யிைனப் பறிெகா த் , அஞ்சி- அச்சமிகுந்  (அப்பாற் ெசன் ) க - 
மாவிலங்கு மரம், உணங்கு- வா  நிற்கும், பாைற- பாைறக க்கு இைடேய ள்ள, 
கட - வழியினிடத்ேத, ெத ட் -நிைறத்  நிற்கும்ப யான, ேகாண்மா- களிறான , 
ப  பைக- (தன  ைணயிைனப்) ப த்த யாகிய ைகயின் வரவிைன, பார்க்கும்- 
எதிர்பார்த்தி க்கும்ப யான, சுரம்- பாைல நிலத்தின்கண் ள்ள, ெந  வைர- நீண்ட 
மைலத் ெதாடர்கைள ைடய, அத்தம்- அ ெநறிக்கண்ேண, இறப்பர் ெகால்- (காதலர்) 
கடந்  ெசல்வாேரா? (என்  தைலமகள் ஐ ற் த் ேதாழியிடங் கூறினாள்.) 
 
    (விாி.) ெகால்- ஐயப் ெபா ள் ெகாண்ட . ப பைக- விைனத்ெதாைக. (39) 
    ---------- 
 
        மன்ற மரத் தாந்ைத குர யம்பக் 
        குன்றக நண்ணிக் கு ம்பிறந் - ெசன்றவர் 
        கள்ளிய தன்ைமயர் ேபா  ம த்த த் 
        ெதாள்ளிய ம்மல் வ ம். 40 
 
    [தைலமகனின் வ ைகயிைன எதிர்ேநாக்கிக் கலங்கியதைலமகட்குத் ேதாழி 
நிமித்தங் காட் க் கூறிய ] 
 
    (பத.) குன்  அகம்- மைலயிடத்திைன, நண்ணி- ெந ங்கிச் ெசன் , கு ம்  இறந் - 
பாைலநிலத் ர் பலவற்ைறக் கடந் , ெசன்றவர்-(ெபா ள்வயிற்) பிாிந்த நந்தைலவர், 
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மன்ற- மன்றின் கண் ள்ள, மரத் - ஆலமரத்தில் வா ம், ஆந்ைத- 
ஆந்ைதயான , குரல் இயம்ப- ஒ க்க, அ த்  அ த் - அ க்க , ஒள்ளிய- 
நலமிகுந்த, ம்மல்- ம்மலான , வ ம்- (நம்மிடத் த்) ேதான்றாநின்றதாத ன், 
கள்ளிய தன்ைமயர் ேபா ம்- களவின் கண் நம்மாட்  அவர் ெகாண்ட க ங்காதல் 
ேபான்  இஞ்ஞான் ங் ெகாண்  மீள்வர்ேபாற் காண்கின்ற  (என்ற ேதாழி 
தைலமகளிடங் கூறினாள்.) 
 
    (விாி.) ெசன்றவர் , ஆந்ைத இயம்ப, ம்மல் வ த ன், கள்ளிய தன்ைமயர் ேபா ம் 
என க்க. "ஒள்ளிய ம்மல்" என்றைமயின் நன்னிமித்தம் எனலாயிற் . அ த்  
அ த் - அ க்குத் ெதாடர்: மிகுதிப்ெபா ள் பற்றிய . (40) 
    --------- 
 
        ங்கணிட மா ங் கன ந் தி ந்தின 
        ேவாங்கிய குன்ற மிறந்தாைர யாநிைனப்ப 
        ங்கிய ெமன்ேறாள் கவினிப் பிணிதீரப் 
        பாங்கத் ப் பல்  ப ம். 41 
 
    [இ ம ] 
 
    (பத.) ஓங்கிய- வானாளாவிய, குன்றம்- குன் களாகிய பாைல நில  வழிேய, 
இறந்தாைர- கடந்  ெசன்ற நங்காதலைர, யாம் நிைனப்ப- நாம் நிைனத்த வளவிேல, 

ம் கண்- நம் அழகிய கண்களிேல, இடம் ஆ ம்- இடக்கண்ணான  
த்தாடாநின்ற , கன ம்- நாம் காண்கின்ற கன க ம், தி ந்தின- நற்ெபா  

ைடயன வா ள்ளன, ங்கிய- அவற்றால் ாித்த, ெமல் ேதாள்- நம் ெமல் ய  
ேதாள்கள், கவினி- அழகுற் , பிணிதீர- ேநாய் நீங்கும் வண்ணம், பல் - பல் யான , 
பாங்கு- இணக்கமாக, ப ம்.- நிமித்தஞ் ெசால்லாநின்ற  (என்  ேதாழி தைலமகளிடங் 
கூறினாள்.) 
 
    (விாி.) ெபண்மக்க க்கு இடக்கண்ணாடல் நன்னிமித்தம் என்ப  பைழய 

ல்வழக்கு. அத் - சாாிைய. (41) 
    ----------- 
 
        ஒல்ேலாெமன் ேறங்கி யங்கி யி ப்பாேளா 
        கல் வ ர த்த ம ாிெபய் சிலம்ெபா ப்பக் 
        ெகால்களி ற ன்னான்பின் ெசல் ங்ெகா ெலன்ேபைத 
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        ெமல்விரல் ேசப்ப நடந் . 42 
 
    [உடன்ேபாய தைலமகட்கு நற்றாய் கவன் ைறத்த .] 
 
    (பத.) என் ேபைத - என்மகள், ெகால்களி  அன்னான்- ெகால்கின்ற 
ஆண்யாைனைய ெயாத்தவனாகிய தைலமகனின், பின்- பின்னாக, அாி- சி கற்கள், 
ெபய்- ெபய்யப் ெபற் ள்ள, சிலம் - காற்சிலம் கள், ஒ ப்ப- ஓைசயிட ம், 
ெமல்விரல்- ெமல் ய  கால்விரல்கள், ேசப்ப- சிவக்கும்ப யாக ம், கல்- கற்கள், இவர்- 
ேமெல ந்  நிற்கும்ப யான, அத்தம் - பாைல நிலவழிேய, நடந் - நடத்தைலச் 
ெசய் , ெசல் ம் ெகால் - ெசல்வாேளா? (அன்றி), ஒல்ேலாம் என் - (இப்பாைல 
நிலவழிேய) ெசல் தல் நம்மால் யாத காாியெமன்  நிைனத் , ஏங்கி- வ ந்தி, 
உயங்கி- வா , இ ப்பாேளா- ன் ற் த் தாங்குவேளா? ( யாேதா அறிேயன் என் , 
நற்றாய் தனக்குட்டாேன கூறிவ ந்தினள்.) 
 
    (விாி.) அாி- சிலம்பி ட் ெபய் ம் சி  கற்கள். உடன் ேபாதல் - தைலவ டன் 
பாைல நிலவழியாகப் றப்பட் ப் ேபாதல். (42) 
 
    பாைல ற் ம். 
    ---------- 

நான்காவ  – ம தம் 
 
        ஆற்ற ைடய ன ம்ெபாறி நல் ரன் 
        ேமற் ச் சி தாய காய்வஞ்சி - ேபாற் விக் 
        கட்டக த்திற் தல்வைன மார்பின்ேமற் 
        பட்டஞ் சிைதப்ப வ ம். 43 
 
    [மகற்ெபற்ற  தைலமகளிைனச் ெசய்ெப ஞ் சிறப்ெபா ேசர்தற்கண் தைலமகன் 
மகற்கண்  மகிழ்ந்த வைகயிைனத் ேதாழி கண்  மகிழ்ந்  கூறிய .] 
 
    (பத.) ஆற்றல்- ேபார்வன்ைமயிைன, உைடயன்- ெகாண்ட  வனாகிய, அ ம் ெபாறி - 
அாிய ெசல்வத்திைன ைடய, நல் ஊரன்- நல்ல ம தநிலத் ர்த் தைலவன்,ேமற் - 
ேமற்பாகத்தினிடத்ேத, சி  காய்- சிறிய காயான , தாய- ெபா ந்தி ள்ள, 
வஞ்சிேபால்- வஞ்சிச் ெச யிைனப் ேபான் , கண் தக- க க்கள் சித தலால் 
(ேதான் ம்ப யான), த்தின்- த்திைனப் ேபான்ற, தல்வைன- தன் மகைன, 
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மார்பின் ேமல்- மார்பின்மீேத, வி- ெந க்கித் த விப் பி த் , பட்டம்- ேமலாைட, 
சிைதப்ப- சிைத ம்ப யாக, வ ம்- (ெசய்ெப ஞ் சிறப்பின்கண்ேண) 
காணப்ெப கின்றனன் (என்  ேதாழி கூறி மகிழ்ந்தாள்.) 
 
    (விாி.) தைலமகள் ெபற்ெற த்த மகற்கு ஐம்பைட ட் ப் ெபயாி தலாகிய 
சிறப்பின்கண் தைலமகன் தல்வைன ேமற்ெகாண்  வந்தைமயிைனக் கண்  மகிழ்ந்த 
ேதாழி கூறியதாகு மிச்ெசய் ள். இ , "கரணத்தினைமந்  ந்த காைல," 
(ெதால்.ெபா ள். கற் .5) என்ற சூத்திரத்தின் கண், " தல்வற் பயந்த னி  ேசர் 
ெபா தின்........ெசய்ெப ஞ் சிறப்ெபா  ேசர்தற்கண்," என்பதனாற் ெபறப்ப ம். 
ெசய்ெப ஞ் சிறப் - பிறந்த தல்வன் கங்காண்டல், ஐம்பைட ட்டல், ெபயாி தன் 

த யன. ஐம்பைட- தி மா ன் ஐவைகப்பைட ேபான்றைமந்த க த்தணி கலம். (43) 
    ----------- 
 
        அகன்பைண ரைனத் தாமம் பிணித்த 
        திகன்ைம க தி யி ப்பன் - கன மரா 
        ேவதின் மகளிைர ேநாவ ெதவன்ெகாேலா 
        ேபதைம கண்ெடா கு வார். 44 
 
    [பரத்ைதயிற் பிாிந்த தைலமகைனத் தைலமகள் காய்ந்  கூறிய .] 
 
    (பத.) அகன் பைண- பரந்த ம தநிலத் ள்ள, ஊரைன- ஊர்க்குத் தைலவனான என் 
காதலைன, தாமம்- மலர்மாைலயினாேல, பிணித்த - (பரத்ைதயர்) கட் க் ெகாண்  
ேபாயதனால், இகன்ைம - (அவர் மாட் ) மா பாட் ைன, க தி-எண்ணி, இ ப்பன்- 
இ த்தைலச் ெசய்கின்றனன், ேபதைம- அறியாைமயிைன, கண்  ஒ குவார்- ெசய்  
நடப்பவராகிய, ஏதில் மகளிைர - பிறமகளிராகிய பரத்ைதயைர, கன் அமரா- மனம் 
ெபா ந்தி, ேநாவ - (தைலமகன் பிாி க்காக) ெநாந்  ெகாள்வ , எவன்- எற் க்கு? 
(அன் ம் உற ைடய தைலமகைன ேநாவேத ெநறியாம், என்  தைலமகள் 
கூறிக்ெகாண்டனள்.) 
 
    (விாி.) பரத்ைதயர் தைலமகைனப் ெபாழிலாட்  த யவற் ட் ப த்தி அைழத் ச் 
ெசன்றைமயிைனத் ெதாிந்த தைலமகள் தற்கண் அப்பரத்ைதயைர ெவ த் ப் 
பின்னர், பிறராகிய  அவைர ெவ த்தல் ெநறியன்  எனத் ெதளிந் , தைலமகைனக் 
    காய்ந்  ( லந் ) கூறியதாகு மிச்ெசய் ள். ெகால், ஓ – அைச நிைலகள். (44) 
    --------- 
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        ேபாத்தில் க த்திற் தல்வ ணச்சான்றான் 
        த்ேத மினியாம் வ ைலயார் ேசாி  
        ணீத் நீ னவாய்ப் பாண!நீ ேபாய்ெமாழி 
        கூத்தா  ண்ணி  ண். 45 
 
    [பாணற்குத் தைலமகள் வாயின் ம த்த .] 
 
    (பத.) பாண- பாணேன! க த்தில்- (தைலமகன் ன்  த வியைமந்த) எம  
க த்தினிடத்ேத, ேபாத்  இல்- இனித் த தற்கு ேநரமின்றி, தல்வன் - என் மகன், 
உண - ைல ண் ம்ப , சான்றான் - அைமந் ள்ளான், இனி- ேம ம், யாம்- நாம், 

த்ேதம் - தைலமகற்குத் தகுதியின்றி ப்பிைனயைடந்ேதாம், (ஆக ன்) நீ நீத்  - நீ 
இவ்விடத்தினின்  நீங்கி, வ  ைலயார் - ன்ேனாக்கி வள கின்ற 

ைலகைள ைடய பரத்ைதயர , ேசாி ள் - ேசாியினிடத்ேத, ேபாய் - ெசன் , ெமாழி 
- (அங்குள்ள தைலமக க்கு எம  ப்  த ய ெசய்திகைள) இயம் வாயாக, 
(அன்றி) நீர் - கள் த ய கு நீர் வைககைள ம், ஊன் - இைறச்சிகைள ம், அவாய் - 
வி ம்பி, கூத்  ஆ - பரத்ைதயர் ன்பாக நாடக  த யனவற்ைற ந டத்தி, 
உண்ணி ம் - உண் தைலச் ெசய்யி ம், உண் - ெசய் (என்  தைலமகள் 
பாணனிடங் கூறினாள்.) 
 
    (விாி.) ேபா  = ேபாத்  = ெபா ; விாித்தல் விகாரம். வ ைல- விைனத் 
ெதாைக. (45) 
    ------------- 
 
        உழைல க்கிய ெசந்ேநாக் ெக ைம 
        பழனம் ப ந் ெசய் மாந்தி - நிழல்வதி ங் 
        தண் ைற ரன் மலரன்ன மாற் றப் 
        ெபண் ர்க் குைரபாண! உய்த் . 46 
 
    [இ  ம ] 
 
    (பத.) பாண- பாணேன! உழைல - உழைல மரத்திைன, க்கிய - நாசப்ப த்திய, 
ெசந்ேநாக்கு - சிவந்த கண்கைள ைடய, எ ைம - எ ைமயான , பழனம் ப ந்  - 
ம த நிலத் ேட தவழ்ந்  ெசன் , ெசய் - கழனியிேல, மாந்தி - ேமய்ந் , நிழல்- 
(ம தமர) நிழ ன் கண்ேண, வதி ம் - தங்கியி க்கும்ப யான, தண் - குளிர்ந்த, ைற 
- இடத்திைன ைடய, ஊரன் - ஊர்க்குத் தைலவனாகிய தைலமகன , மலர் அன்ன - 
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(வண் கள் பல ப ம் வண்ணம் மலர்ந்  கிடக்கும்) மலர்ேபான்ற, மால் - காத ைன, 
உய்த்  - ெகாண்  ேசர்த் . ற ெபண் ர்க்கு - ஊர்க்குப் றத்ேத ள்ள ேசாியில் 
வா ம் பரத்ைதயர்க்கு, உைர - ெசால்வாயாக (என்  தைலமகள் பாணனிடங் 
கூறினாள்.) 
 
    (விாி.) "மல ரன்ன மார் ற," என ம் பாடம். தைலமகன் காதல் பரத்ைதயர் பல க்கும் 
உாியதன்றித் தனக்குாியதன்  என்பாள், "மலரன்ன மால்," என லாயினள். உழைல 
மரம்- ெதாண் க் கட்ைட: அன்றி, ெதா வ மரெமன மாம். (46) 
    ----------- 
 
        ேதங்கமழ் ெபாய்ைக ய கவய ரைனப் 
        ங்கட் தல்வன் மிதித் ழக்க - ங்குத் 
        தளர் ைல பாராட்  ெயன் ைடய பாைவ 
        வளர் ைலக் கண்ஞ க்கு வார். 47 
 
    [தைலமகளின் இல்லற வியல்பிைனக் கண்  மகிழ்ந்த  ெசவி  நற்றாய்க் குைரத்த ] 
 
    (பத.) ேதம் கமழ் - ந மண மிக்க, ெபாய்ைக - மலர்த் தடங்கைள ைடய, அகம் - 
ம த நிலத்ேத ள்ள, வயல் ஊரைன - கழனி சூழ்ந்த ஊர்க்குத் தைலவனாகிய 
தைலமகைன, ம் கண் - அழ கிய கண்கைள ைடய, தல்வன் - மகன், மிதித்  - 
கால்களால் ைவத் , உழக்க - சிைதத் க் ெகாண் க்க, (தைலமகனார்,) ஈங்கு- இந் 
நிைலயிேல, என் ைடய பாைவ- என் பாைவ ேபால்பவளாகிய தைலமகளின், 
தளர் ைல- (மகப் ெபற்றைமயால்) ெநகிழ்ந் ள்ள ைலகைள, பாராட் - வி ம்பி, 
வளர் ைல கண்- ன்ேனாக்கி வளர்ந்  கா ம்ப யான அம் ைலகளின் 

னியிைன, ஞ க்குவர்- ைககளால் ெந  மகிழ்ச்சி வார் (என்  ெசவி  
நற்றாயிடங் கூறினாள்) 
 
    (விாி) அகம்- ம தம். பாைவ- உவைமயாகுெபயர் ஞ க்குதல்-ந க்குதல் - 
ெந தல்; ஞகர நகரப் ேபா ; நைம- தனிைல. தளர் ைல, வளர் ைல- விைனத் 
ெதாைககள்,. 
    தைலமகளின் இல்வாழ்க்ைகச் சிறப்பிைன ேநாிற் கண்ட ெசவி  நற்றாய்க்குக் 
கூறியதாகு மிச் ெசய் ள். (47) 
    ---------- 
 
        ேபைத கைல தல்வன் ைணச்சான்ேறா 
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        ேனாைத ம மகிழ்நற் கியாஅ ெமவன்ெசய் ம் 
        வார் குழற்கூந்தற் ெபான்னன்னார் ேசாி  
        ேளாவா  ெசல்பாண! நீ. 48 
 
    [தைலமகள் பாணர்க்கு வாயின் ம த்த ] 
 
    (பத) பாண- பாணேன! ஓைத -பல்வைக ெயா கள், ம -மிகுந்த, மகிழ்நற்கு- 
ம தநிலத் தைலவனாகிய தைலமக க்கு, தல்வன்- மகைனேய, ைண சான்ேறான்- 
(பிாிவின் கண்) ைணவனாகிய சான்ேறாென ம், கல்- அைடக்கலமாகக் ெகாண்ட, 
ேபைத- ெபண்பாலாகிய, யாம்- நாம், எவன் ெசய் ம்- என் ெசய்  பயன்படப் 
ேபாகின்ேறாம்? (அவற்கு எம்மால் ஆவ  யா மின் )  ஆர் - க்கள் நிைறந்த, குழல் 
கூந்தல்- சு ட்  த்த மயிாிைன ைடய, ெபான் அன்னார்- தி மகைள 
ெயாத்தவராகிய (அவற்கு ேவண் ய) பரத்ைதயாின், ேசாி ள்- ேசாியினிடத்ேத, 
ஓவா - ஒழியா , நீ ெசல்- நீ ேபாவாயாக (என்  தைலமகள் பாணனிடங் கூறினாள்) 
 
    (விாி.) கைல-'ஐ,' சாாிைய.மகிழ்நன்-ம தநிலத்தைலவன். எவன்-அஃறிைண 
வினாவிைனக் குறிப் ற் .மகிழ்நற்கியா அம்- குற்றி கரம் அலகு ெபற்றில ; 
இைசநிைறயளெபைட ெகாண் ள . பரத்ைதயைரப் ெபான்னன்னார் என்ற  
இழித்தேலா  கூ ய குறிப்  ெமாழியாம். (48) 
    ---------- 
 
        யாணர்நல் ரன் றிறங்கிளப்ப ெலன் ைடய 
        பாண! இ க்க வ கைள-நா ைடயான் 
        றன் ற்ற ெவல்லா மி க்க வி ம்பாண! 
        நின் ற்ற ண்ேட ைர. 49 
 
    [இ ம ] 
 
    (பத.) என் ைடய பாண-என்ன ைமப் பாணேன! இ க்க-இவ்விடத்ேத 
இ ப்பாயாக, யாணர்-  வ வாயிைன ைடய, நல் ஊரன்-நல்ல ம தநிலத் ர்த் 
தைலவன , திறம்- ேமன்ைமயிைன, கிளப்பல்-(பலப யாக எ த் ச்) 
ெசால் தலாகிய, அ -அப்ேபாக்கிைன, கைள-ஒழித்  வி வாயாக, இ ம் பாண- 
ெப ைமமிக்க பாணேன! நாண் உைடயான்(பிற ெபண் ைரக் கா த ல்) 
ெவட்க ற் ப் பின்வாங்கும் ெப ைமயிைன ைடய தைலமக க்கு, உற்ற எல்லாம்-
ேநர்ந்த குைறகெளல்லாம், இ க்க- இ க்கட் ம், நி்ன்-உன  வாழ்க்ைகயில், உற்ற -
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ெபா ந்திய குைற யாேத ம், உண்ேடல்-உளதாயின், உைர-எ த் ச் ெசால்வாயாக 
(என்  தைலமகள் பாணனிடங் கூறினாள்.) 
 
    (விாி.) “நா ைடயான்,” என்ற  இழித்தல் க திய குறிப்  ெமாழி. கிளப்பல்-
கிளத்தல்’ ெசால்லல். (49) 
    ---------- 
 
        ஒள்ளிதழ்த் தாமைரப் ேபா ற  ரைன 
        ள்ளங்ெகாண் ள்ளாெனன் றியார்க்குைரக்ேகா       ெவாள்ளிழாய்! 
        அச்சுப் பணிெமாழி ண்ேடேனா ேமனாேளார் 
        ெபாய்ச்சூ ெளனவ றியா ேதன். 50 
 
    [தைலமகன் பரத்ைதயிற் பிாியத் தைலமகள் லந்  ெசால் ய .] 
 
    (பத.) ஒள் இழாய் - ஒளியிைன ைடய அணிக***யணிந்த ேதாழிேய! ேமல் நாள் - 
(கள ப் ணர்ச்சி நிகழ்ந்த) அக்காலத்திேல (கூறிய உ தி ெமாழிகள்,) ஓர் ெபாய் சூள் - 
பல ம் நிைனவி த்தக் கூ ய வஞ்சக ெமாழிகள், என-என் , அறியாேதன்.- 
ெதாிந்  ெகாள்ள யாத யான், பணிெமாழி - அக்காலத்ேத (தைலமகன்) பணி டன் 
கூறிய அவ் தி ெமாழிகைள, அச்சு - எ த்  வ வமாக, உண்ேடேனா - 
(எ தித்தரப் ெபற் க்) ெகாண்ேட மில்ைல, (அங்ஙனமி க்க, இப்ெபா ) ஒள் 
இதழ்- நிறமிக்க இதழ்கைள ைடய, தாமைர ேபா  - தாமைரப் க்கள், உற ம் - 
இைடயிட் க் கிடக்கும், ஊரைன - ஊர்க்குத் தைலவனாகிய தைலமகைனப்பற்றி, 
உள்ளங் ெகாண்  - மன வைத  ெமான்  ேசர்த் , உள்ளான் - (என்ைன) 
எண் வதில்ைல, என்  - என்பதாக, யார்க்கு - எவாிடத்தில், உைரக்ேகா - (குைற) 
கூறிக்ெகாள்ளட் ம் (என்  தைலமகள் ேதாழிைய வினவினள்.) 
 
    (விாி.) உைரக்கு - தன்ைம ெயா ைம விைன ற் . ஓ- இரக்கப்ெபா ள் க திய . 
ஓர் - நிைன ; தனிைலத் ெதாழிற்ெபயர். உண்ேடேனா - ஓ எதிர் மைறப் ெபா ள . 

லத்தல்- ஊடல். என்றியார்க்கு - குற்றிய கரம் அலகு ெபற்றில . (50) 
    ---------- 
 
        ேபைதய ெரன்  தமைரச் ெச பேவார் 
        ேபா றழ் தாமைரக்கண் ரைன ேநர்ேநாக்கி 
        வாய்  யிட்  மி ப்பேவர் மாணிழாய்! 
        ேநாவெதன் மார்பறி  மின் . 51 
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    [இ  ம ] 
 
    (பத) ஏர்- அழகிய, மாண்- மாட்சிைமப்பட்ட, இழாய்- அணிகலன்கைள யணிந்த 
ேதாழிேய! தமைர- தம்மவராகிய தைல மகனாைரக் (காணாவிடத்  அவராற் 
காத க்கப்ப ம் பரத்ைதயர்) ேபைதயர் என்  -அறிவிலாெரன்  திட் , ெச ப- 
சினத்ைத ேமற்ெகாள்வர், ஓர்- ஒப்பற்ற, தாமைர ேபா - தாமைரப் க்கள், உறழ்- 
இைடயிட் க் கிடக்கும்ப யான, கண்- இடத்திைன ைடய, ஊரைன- ம த நிலத் ர்த் 
தைலவனாகிய தைலமகைன, ேநர்ேநாக்கி- எதிேர பார்த்தவளவில், வாய்  யிட் ம்- 
அடங்கி ம், இ ப்ப- இ ப்பார்கள், (அங்ஙனம் வஞ்சகர்களாகிய அவர்கைள நா த் 
தைலமகனார் பிாிந்  ெசன்ற ) இன் - இப் ெபா , ேநாவ - மிகுதி ம் மன 
ேநாயிைனச் ெசய்யாநின்ற , (அந்ேநாயின் ெகா ைம வாய்விட் க் 
கூ ந்தரத்ததன் ) என் மார் - என்ெனஞ்சேம, அறி ம்- (அதைனத்) ெதாி ந் தரத்த  
(என்  தைலமகள் ேதாழியடங் கூறினாள்) 
 
    (விாி) ெச ப, இ ப்ப- பலர்பால் படர்க்ைக விைன ற் க்கள். மாணிைழ- 
பண் த்ெதாைகயன்ெமாழி. (51) 
    --------- 
 
        காத ற் றீரக் கழிய யங்கன்மி 
        ேனாதந் வன்  ெமா ன ரைனப் 
        ேபைதப்பட் ேடங்கன்மி னீயி  ெமண்ணிலா 
        வாைச ெயாழிய ைரத் . 52 
 
    [பரத்ைதய ம் ஏைனத்தைலவிய ம் தம் வி மம் கூறிய ெபா  தைலமகள் 
அவர்கண்மாட் ப் பாிந்  கூறிய ] 
 
    (பத) நீயி ம்- யாேன யன்றி நீங்க ம், ஓதம்- ெவள்ளமான , வன் ம்- ெந ங்கி 
மிகுதலா ண்டாகிய, ஒ - ஒ க்கின்ற, னல் ஊரைன- நீர்வளமிக்க ம தநிலத் 
தைலவனாகிய நம் தைல மகைன, காத ன்- உள்ளன்பின் மிகுதியினின் , தீர- 

வ ம், கழிய- நீங்கும்ப யாக, யங்கன்மின்- இனித் த வாதி ப்பீர்களாக, 
ேபைதபட் - அறியாைமயாேல அகப்பட் , எண் இலா- அளவில்லாத, ஆைச- 
தைலமகன , வி ப்பம், ஒழிய- நீங்கும்ப  உைரத் - (காதன் ெமாழிகள் பல ) கூறி, 
ஏங்கன்மின்- (தைலமகன்மாட் க்) குைறயிரக்கா தி ப்பீர்களாக. (இங்ஙனம் சில 
காலம் நாம் ஒற் ைமயாக இ ப்ேபாமாயின், தைலமகன் ன்ேபால் நம்மாட் க் 
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காதல் ெகாண்  ஒ குவன், என்  தைலமகன் தன் மாட்  வந் , தைலமகனின் 
அன்பின்ைமயிைன எ த் ச் ெசான்ன பரத்ைதயாிடத் ம், ஏைனத் தைலவியாிடத் ம் 
கூறினாள்) 
 
    (விாி) தம்  வி மம்- தா ற்ற ன்பம். தைலமகன் தன் விைனமிகுதியாற் 
சிற்றின்பங் க தானாக, அக்காலத் ப் பரத்ைதயர் தேலார் தைலமகள்மாட்  

ைறயிட் க் ெகாள்ளத் தைலமகள் கூறியதாகுமிச்; ெசய் ள். இதைன "தம்  
வி மம் பரத்ைதயர் கூறி ம்" (ெதால். ெபா ள். ெபா ளிய. 41) என்றதனாற் ெகாள்க. 
நீயி ம்- உம்ைம எச்சப் ெபா ள . ஏங்கன்மின், யங்கன்மின்- எதிர்மைற ஏவற் 
பன்ைம விைன ற் க்கள். (52) 
    ------ 
 
        உண்ணாட்டஞ் சான்றவர் தந்த நைசயிற்ெறன் 
        ெறண்ணார்க்குக் கண்ேணாட்டந் தீர்க்கு ெமன்-ெறண்ணி 
        வழிபா  ெகாள் ம் வளவய ரன் 
        பழிபா  நின்ேம ல . 53 
 
    [ேதாழி, தைலமகளின் ஊடல் தீர்த்தைல வி ம்பிய தைலவன் வயத்தளாய் நின்  
தைலவிையக் கழறிய ] 
 
    (பத) உள் நாட்டம்- ஆழ்ந்த ஆராய்ச்சி ைறகள், சான்றவர்- நிைறந்த ெபாிேயார்கள் 
தந்த- ஏற்ப த்திய  (இல்லறம்,) நைசயிற் - அன்ேபா  கூ ய , என்  
எண்ணார்க்கு- என நிைனயா  கலவிெயான்றிைனேய க ம் பரத்ைதயாிடத்தில், 
(காட் ய) கண்ேணாட்ம்- அ ளிைன, தீர்க்கு ம்- இனி விட்ெடாழிப்ேபாம், என்  
எண்ணி- எனக் க தி, வழிபா ெகாள் ம்- நின்பால் வணக்கத்திைன 
ேமற்ெகாண் ள்ள, வள வயல்- வளப்ப மிக்க கழனிகள் சூழ்ந் ள்ள, ஊரான்- ஊர்க்குத் 
தைலவனாகிய தைலமகன , பழிபா - (நீ அவைன ஏற் க் 
ெகாள்ளாைமயா ண்டாங்) குற்றப்பா , நின் ேமல - நின்ைனேய சா ம். (ஆக ன், 
அவைன ஏற் க் ெகாள்வாயாக, என்  ேதாழி தைல மகளிடங் கூறினாள்) 
 
    (விாி) கழ தல்- வற் த்திக் கூறல். எண்ணார்க்கு-உ  மயக்கம். நைசயிற் , 
ேமல - ஒன்றன்பாற் குறிப்  விைன ற் க்கள். தந்த- தந்த . ஈ ெகட்ட 
ஒன்றன்பால் விைன ற் . (53) 
    ------- 
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        உண் ைறப் ெபாய்ைக வராஅ னமிாி ந் 
        தண் ைற ர! தகுவேதா- ெவாண்ெடா ையப் 
        பாராய் மைன றந் தச்ேசாிச் ெசல்வதைன 
        ராண்ைம யாக்கிக் ெகாளல். 54 
 
    [பரத்ைதயர்பாற் ெசன்  வந்த தைலமகைனத் ேதாழி வணங்கிய ெமாழியான் 
இணங்குவித்த ] 
 
    (பத) ெபாய்ைக- தடாகத்தினிடத்ேத, உண் - ேமய்ந் , உைற- வா ம், வரால் 
இனம்- வரால்மீன் கூட்டம், இாி ம்- திாி ம்ப யான, தண்- குளிர்ந்த, ைற- 
இடத்திைன ைடய, ஊர- ம தநிலத்திற் குாிய தைலவேன! ஒண் ெதா ைய- ஒள்ளிய 
வைளயிைன யணிந்த தைலமகைள, பாராய்- கைடக்கணிக்காதவனாய், மைன றந் - 
எம  மைனயிைனவிட்  நீங்கி, அ ேசாி- அப்பரத்ைதர் ேசர்ந்  வசிக்கும் சிற் ர்க்கு, 
ெசல்வதைன- ேபாகின்ற ேபாக்கிைன, ஊர் ஆண்ைம- ெபாிய காாியமாக, ஆக்கி 
ெகாளல்- ஏற்ப த்திக் ெகாள்வ , தகுவேதா- (ெப ந்தன்ைம மிக்க நினக்குத்) 
தக்கதாேமா? (என்  ேதாழி தைலமகைன வினவினள்) 
 
    (விாி.) வரா அல் - இைசநிைற யளெபைட. பாராய் - ற்ெறச்சம். ஒண்ெடா  - 
பண் த்ெதாைக யன்ெமாழி. (54) 
    -------- 
 
        ெபாய்ைகநல் ரன் றிறங்கிளத்த ெலன் ைடய 
        ெவவ்வ ெமனி  ெம ந்தீக - ைவகன் 
        ம வில் ெபாலந்ெதா  சு மலற் ஞ் 
        சி வ ைடேயன் ைண. 55 
 
    [பாணற்கு வாயின் ம த்த .] 
 
    (பத.) (பாணேன!) ைவகல் - நாேடா ம், ம  இல் - குற்றமில்லாத, ெபாலம் ெதா  - 
ெபான்னாற் ெசய்த வைளயணிந்த ைககைள, சும் - சி ம், அலற் ம் - விாித் ம் 
விைளயா ம். சி வன் - என் தல்வனாகிய சி வைன, ைண - பா  காவலாக, 
உைடேயன் - ெகாண் ேளன், (ஆக ன்) ெபாய்ைக - நல்ல நீர் நிைலகைள ைடய, 
நல் ஊரன் - நல்ல ம த நிலத் தைலவனாகிய தைலமகனின், திறம் - ஒ க்க 

ைறகைள, கிளத்தல் - எ த்தியம்ப ேவண்டா, என் ைடய எவ்வம் எனி ம் - 
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(தைலமகன் பிாிய ேநாிட்ட ) என  தவேறயாயி ம், (ஆகட் ம்,) எ ந்தீக -(இவ் 
விடத்ைத விட் ) எ ந்  நடப்பாயாக (என்  தைலமகள் பாணனிடங் கூறினாள்.) 
 
    (விாி.)கிளத்தல் - எதிர்மைற வியங்ேகாள். எ ந்தீக - வியங்ேகாள் விைன ற் . 
ெதா  - தானி யாகுெபயர். அன்றி, 'ெபாலந்ெதா 'எனத் ெதா த்  ெமாழிந்  
பண் த்ெதாைக 
    யன்ெமாழியாக்கி மாம். (55) 
    --------- 
 
        வளவய ரன் ம ைரக்கு மாதர் 
        வைளஇய சக்கரத் தாழி - ெகாைளபிைழயா 
        ெவன்றிைட யிட்  வ ேமனின் வாழ்நாட்க 
        ெளான்றி யைனத்  ேளன். 56 
 
    [பரத்ைதயிற் பிாிந்த தைலமகனின் வரவிைன ேவட் த் ேதாழி தைலமகட்குக் 
கூறிய .] 
 
    (பத.) (எம்ெப மாட்டீ!) வளம் வயல்- பல்விதவளத்தாற் சிறந்த வயல்களாற் 
சூழப்பட்ட, ஊரன்- ம த நிலத் ர்த் தைலவனாகிய தைலமகன், ம ள் உைரக்கும்- 
மாயெமாழிகைளக் கூறி மயக்கும், மாதர் -பரத்ைதயர , வைளஇய-வைளந்த, சக்கரத்  
ஆழி- சக்கரம் ேபான்ற ேமாதிரமணிந்த ைககளால், ெகாைள- 
ெகாள்ளப்ப த னின் ம்,. பிைழயா- தப்பி, என்  என்ைறக்காவ , இைட இட்  - 
ந விேல ேதான்றி, வ ேமல் - நம்மிடத்  வ வானாயின், நின் - உன் ைடய, வாழ் 
நாட்கள் - வா ங் காலத்திேல; ஒன்றி- அவைனச் சா வித் , அைனத் ம் – ேவண் ய 
ெவல்லாம், உேளன் - ெபற்றவள்ேபால மகிழ்ேவன் (என்  ேதாழி தைலமகளிடங் 
கூறினாள்.) 
 
    (விாி.) வைளஇய - ெசால் ைசயளெபைட. ெகாைள- ெகாள்ைள: இைடக்குைற 
விகாரம். பிைழயா - ெசய்யா என் ம் வாய்பாட்  விைனெயச்சம். ஆழி - தானியாகு 
ெபயர். (56) 
 
    ம தம் ற் ம். 
    ------ 

ஐந்தாவ  – ெநய்தல் 
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        ஒ கு திைரக்கைர வான்கு கின் வி 
        ழித  ைத ெய க்குந் ைறவைனப் 
        ேபைதயா ெனன் ண  ெநஞ்சு மினி ண்ைம 
        திய மன்ேறா யிர்க்கு. 57 
 
    [தைலமகன் சிைறப் றத்தானாக இயற்பழித்த ேதாழிக்குத் தைலமகள் இயற்பட 
ெமாழிந்த .] 
 
    (பத.) (ேதாழிேய!) ஒ கு - (ஏறிவந்  பாய்ந் ) இறங்கிச் ெசல் ம்ப யான, திைர - 
அைலகைள ைடய, கைர - கடற்கைரயினிடத்ேத (வா ம்ப யான) வான் - ெபாிய, 
கு கின் - கடற்பறைவகளின், வி - இறகுகளினின் ம், உழித ம் - சுழன்  
    ெவளிப்ப ம், ஊைத - காற்றான , எ க்கம் - எ ப்பாக சும்ப யான, 

ைறவைன - ைற கத் க்குாிய தைலவனாகிய தைலமகைன, ேபைதயான் - 
(வஞ்சகமின்றி) அறியாைம ெயான்றைனேய ைடயான், என்  - என, உண ம் - 
ெதாி ம்ப யான, ெநஞ்சும் - மனத்ைத ம், இனி  உண்ைம - நன்றாக நாம் 
ெகாண் த்தல், 
    உயிர்க்கு - நம் வாழ்க்ைகக்கு, ஊதியம் அன்ேறா – நன்ைம ண்டாக்கும் நற்ேபாக் 
கன்ேறா? (என்  தைலமகள் ேதாழிைய வினவினள்.) 
 
    (விாி.) ெநஞ்சும் - உம்ைம உயர்  சிறப் ப் ெபா ள். அன் , ஓ - ேதற்றப் ெபா ள் 
த  மிைடச் ெசாற்கள். பகற்குறிக்கண் பன் ைற வைர  கடாவிச் ெசன்ற ேதாழி, ஒ  
நாள் தம்ைமச் சிைறப் றமாக நின்  ேநாக்கும் தைலவ க்குக் ேகட்கும்ப யாகத் 
    தைலமகளிடத் , "தைலமகன் ெபாி ம் ேபதைம ைடயான்," என இயற்பழித்தனள். 
அதைனக் ேகட்ட தைலமகன் அதற்கு ம ெமாழியாகக் கூறியதாகு மி . "தைலமகன் 
நம்ைம ஏமாற் ம் வஞ்சகனாகா  ேபைதயானாய  ெபாி ம் ெகாண்டாடற் 
பாலதாம்," என்ப  தைலமகளின் க த் . இயற்பழித்தல் - குைற கூறல். 
    இயற்பட ெமாழிதல் - நிைற  கூறல். (57) 
    ------ 
 
        என்ைனெகா ேறாழி! அவர்கண்  நன்கில்ைல 
        யன்ைன க  ம வாகும் - ெபான்னலர் 
        ன்ைனயம் ங்கானற் ேசர்ப்பைனத் தக்கேதா 
        நின்னல்ல தில்ெலன் ைர. 58 
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    [வைரயா ெதா குந் தைலமகன் ஒ ஞான்  ேதாழிையக்க ெமன எதிர்ப்படத் 
தைலமகள் தன்னிைலயிைனத் தைலமகற்குக் கூெறனத் ேதாழிக்குச் ெசால் ய .] 
 
    (பத.) ேதாழி - ேதாழிேய! என்ைன ெகால் - யா  காரணம்? அவர்கண் ம் - 
நம்தைலமகனார் மாட் ம், நன்கு இல்ைல - விைரந்  வைரதைல ேமற்ெகாள் மா  
காணப்பட் ல , அன்ைன க ம் - ெசவி  நம்மாட்  நடந் ெகாள் ம் 
மனப்ேபாக்கும் (கள  ெவளிப் பட்டைமயினாேல,) அ வாகும் - அம் ைறயிற் 
ெகா ைமயிைனக் ெகாண் ள்ள , ெபான் அலர் - அழகிய மலர்கைள ைடய, 

ன்ைன - ன்ைன மரங்கள் நிரம்பிய, ம் கானல் - அழகிய கடற்கைரச் 
ேசாைலகைள ைடய, ேசர்ப்பைன - ைற கத் க்குாிய தைலவனாகிய தைல 
மக க்கு, தக்கேதா - (இம் ைறயாக வைர  நீட் த்தல்) ெபா த்தமாகுேமா? 
(ெபா ந்தா , ஆக ன்,) நின் அல்ல  - நின்ைன யல்லாமல் ேவ  ைண (எனக்கு), 
இல் என்  - இல்ைலெயன் , உைர - (தைலமக க்குச்) ெசால்வாயாக (என்  
தைலமகள் ேதாழியிடங் கூறினாள்.) 
 
    (விாி.) ெகால் - ஐயப் ெபா ள் த  மிைடச்ெசால். அவர் கண் ம் என்பதனால் 
தைலமகளின் ெபற்ேறார்மாட் ம் எனக்ெகாள்க. ெசவி  மனப்ேபாக்கு - காவ ற் 
க குதல். ேசர்ப்பைன - ேசர்ப்ப க்கு: உ மயக்கம். க ெமன - திடீெரன் . 
தக்கேதா: ஓ, எதிர்மைறப்ெபா ள். (58) 
    ----------- 
 
        இ மண ெலக்க ரகன்கானற் ேசர்ப்பன் 
        க மான் மணியரவ ெமன்  - ெகா ங்குைழ 
        ள்ளரவங் ேகட் ப் ெபயர்ந்தாள் சி கு ய 
        ள்ளரவ நா வ ெரன் . 59 
 
    [இர க்குறி ேவண் வந்த தைலமகன் தைலமகைளக் காணா  சிைறப் றத்தானாக, 
ேதாழி தைலமகள் அல்லகுறிப்பட்டைமயிைனத் தைலமகற்குக் கூறிய .] 
 
    (பத.) ெகா ம் குைழ - வைளந்த காதணிகைள ைடய தைல மகன், ள் அரவம் - 
பறைவகளின் ஒ கைள, ேகட்  - அறிந்  இ  - (அைலகளா ம் காற்றினா ம்) 
இடப்பட்ட, மணல் எக்கர் - மணல் ேம கைள ைடய, அகன் கானல் - இ ப்பிடமாகிய 
கடற்கைரச் ேசாைலகைள ைடய, ேசர்ப்பன் - ைற கத்திற்குாிய தைல மகன , க  
மான் - விைரந்  ெசல் ங் குதிைரயின் (க த்தி லணியப்ெபற்ற), மணி - மணிகளின், 
அரவம் என்  - ஒ  ெயன்  (நிைனத் ), - சி கு யர் - தன் சுற்றத்தாராகிய 
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பரதவர்கள், உள்ள தன  மனத்தினிடத்ேத உண்டாகின்ற, அரவம் – மனக் 
கலக்கத்திற்கு (இவ்ெவா  காரணமாகுேமா என,) நா வர் - மதித்தறிவர், என்  - 
என நிைனத் , ெபயர்ந்தாள் - இர க்குறி யிடம்வைரெசன்  தைலமகனாகிய 
நின்ைனக் காணா  தி ம்பினாள் (என்  ேதாழி தைலமகற்குக் கூறினாள்.) 
 
    (விாி.) இ மணல் - விைனத்ெதாைக. மான் – னகரெவாற் ச் சாாிைய. 
ெகா ங்குைழ - பண் த்ெதாைக யன்ெமாழி. சி கு  - ெநய்தனிலத் ர். (59) 
 
    [தைலமகள் இர க்குறிக்கண் தைலமகன் தன்ைனச் சார்ந்  பிாிந்தவழி உறக்கம் 
வாராைமகண்  லம்பித் ேதாழி ேகட்ப ைரத்த .] 
    ------------ 
 
        மணிநிற ெநய்த ங்கழிச் ேசர்ப்ப 
        ன ணிநல ண்டகன்றா ெனன் ெகா ெலம்ேபாற் 
        றிணிமண ெலக்கர்ேம ேலாதம் ெபயரத் 
        ணி ந்நீர் ஞ்சா த . 60 
 
    (பத.) எம் ேபால் - (தைலமகைன இர க்குறிக்கண் சார்ந்  தி ம்பிவந்  உறக்கங் 
ெகாள்ளாத) எம்ைமப்ேபால, திணி - ெசறிந்த, மணல் எக்கர் - மணல்ேம களின், ேமல் - 
மீ , ஓதம் - அைலகள், ெபயர - ேமாதி நடக்கும்ப , ணி - (ெபாிேயார்களால்) 

ணிந்  வைரய க்கப்பட்ட, ந்நீர் - ன்  தன்ைமகைள ைடய  கடல், ஞ்சாத  - 
உறங்காைமைய ேமற்ெகாண்ட , மணிநிற  ெநய்தல் - நீலமணிேபான்ற 
நிறத்ைத ைடய ெநய்தற் க்கள் (மலர்ந்த,) இ ம் கழி - ெபாிய 
உப்பங்கழிகைள ைடய, ேசர்ப்பன்- கடற்கைரத்தைலவன், அணி நலம்- தன  அழகிய 
நலமாகிய இன்பத்ைத, உண்  - ேமற்ெகாண் , அகன்றான் - நீங்கிவிட்டான், என்  
ெகால் - என்  நிைனத் த்தாேனா? (என்  தைலமகள் ேதாழிைய வினவினள்.) 
 
    (விாி.) ெகால் - ஐயவினாப்ெபா ள். த்தன்ைம - பைடத்தல், காத்தல், அழித்தல். 
இச் ெசய் ைள, நச்சினார்க்கினியர் அல்லகுறிப் பட்ட ேதாழி இல்  ளி ந்  
சிைறப் றமாகக் கூறியெதன்பர். (ெதால்.கள.42) (60) 
    ------------ 
 
        கண் ரண் த்தம் பயக்கு மி ந்நீர்ப் 
        பண்டங்ேகா ணாவாய் வழங்குந் ைறவைன 
        ண்டகக் கான ட் கண்ேட ெனனத்ெதளிந்ேத 
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        னின்ற ணர்விலா ேதன்.61 
 
    [தைலமகள், ெபாிதாகிய இைடயீட் ள் அாிதாகத் தைலமன் வந்த ஞான் ம், 
ெபறாத ஞான்ைறத் ன்ப மிகுதியாற் ெபற்றதைன ங் கள  ேபான்  ெகாண்  
இகழ்ந்த  கூறிய .] 
 
    (பத.) கண் - கண்களி ள்ள விழிகைளப்ேபால், திரள் - திரட்சி ற்றி க்கும் யான, 

த்தம் - த் க்கைள, பயக்கும் - ெகா க்கும்ப யான, இ  - ெபாிய, ந்நீர் - 
கட னிடத்ேத, பண்டம் ெகாள் - ெபா ள்கைள ஏற் மதி ெசய் ம்ப யான, நாவாய் - 
மரக்கலங்கள், வழங்கும் - வந்  ேபாகும்ப யான, ைறவைன - ைற கத் 
தைலவைன, ண்டம் கான ள் - தாைழகள் சூழ்ந்த கடற்கைரச் ேசாைலயினிடத்ேத, 
கண்ேடன் - (இன்  அாிதாகக்) காணப்ெபற்ேறன், (ஆயி ம்) நின்ற - (இவைனக் 
கா தல் ன்  இன்பந்த ெமன உணர்ந் ) நிைலெபற்றி ந்த, உணர்  - 
உணர்ச்சியான , இலாேதன் - (இப்ெபா ) இல்லாத யான், என -( ணர்ச்சி ன்பம் 
த ம்) என்ற, ெதளிந்ேதன் - ெதாியலாேனன் (என்  தைலமகள் கூறினாள்.) 
 
    (பத.) ஆய் இழாய் - ஆராய்ந்  ெசய்யப்பட்ட அணிகலன்கைள யணிந்த தைலவிேய! 
கண் உ  - கண்களின் தன்ைமயிைனக் ெகாண்ட, ெநய்தல் - ெநய்தற் க்கள், கம ம் - 
மணக்கும்ப யான, ெகா ம் - வைளந்  ெசல் ம்ப யான, கழி - கடற் 
கால்வாய்கைள ைடய, தண் - குளிர்ந்த, அம் - அழகிய, ைறவேனா - ைற 

கத் க்குாிய தைலமகேனா, தன் இலன் - தன  பைழய ேபாக்கிைன 
ேமற்ெகாண் ராதவனாய், வண்ணம் - அழகிைன ைடய, ைகபட்டதைன - அவன் 
ைககளில் நாம் அகப்பட் க் ெகாண்டதைன, ஆண்ைம என - தன  
ஆண்ைமயின்பாற்பட்ட ெசய்தி என் , க தி - எண்ணி இ மாப் ற் , பண் அைம - 
ஒ ங்காக அைமக்கப்பட்ட, ேதர் ேமல் - ேதாின்கண்ேண அமர்ந் , வ ம் - (வைரதைல 
எண்ணா ) வாராநின்றனன் (என்  ேதாழி தைலமகளிடங் கூறினாள்.) 
 
    (விாி.) இர க்குறியிைன ேவண் வந்த தைலமகன் தைலமகளின் ட்  
ேவ ப் றமாக நிற்பைதக் கண்ட ேதாழி தைலமக க்குக் ேகட்கும்ப யாக 
தைலமகைள ேநாக்கிக் கூறியதாகு மி . ஓ – சிறப் ப் ெபா ள். ஆயிைழ - 
விைனத்ெதாைக யன்ெமாழி. (63) 
    --------- 
 
        ெதண்ணீ ாி ங்கழி ேவண்  மிைரமாந்திப் 
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        ெபண்ைணேமற் ேசக்கும் வணர்வாய்ப் ணரன்றில்! 
        தண்ணந் ைறவற் குைரயாய் மடெமாழி 
        வண்ணந்தா ெவன்  ெதா த் . 64 
 
    [வைரவிைடப் ெபா ட்பிாிவில் தைலமகன் நீட் த்த வழித்ேதாழி அன்றிேலா  
கூறிய .] 
 
    (பத.) ெதள் நீர் - ெதளிந்த நீாிைனக் ெகாண்ட, இ ம் - ெபாிய, கழி - கடற்கால்வா 
யிடத்திேல, ேவண் ம் - வி ம்பிய வள , இைர - மீன் த ய உண கைள, மாந்தி - 
உண் , ெபண்ைணேமல் - அ கி ள்ள பைனமரத்தின் மீேத, ேசக்கும் - 
தங்கும்ப யான, வணர் வாய் - வைளந்த வாயிைன ைடய, ணர் - இைண பிாியாத, 
அன்றில் - அன்றிற் பறைவேய! மடெமாழி - இளைமயான மழைலச்ெசாற்கைள ைடய 
தைலமகளின், வண்ணம் - (கள ப் ணர்ச்சியிற் ைகக்ெகாண்ட) கன்னித் 
தன்ைமயாகிய அழகிைன, தா என்  - தி ப்பிக்ெகா த் வி வாய் என் , ெதா ்த்  - 
ேவண் ய ெமாழிகைள யடக்கி, தண் - குளிர்ந்த, அம் - அழகிய ைறவற்கு - 

ைற கத்திற்குாிய தைலமகற்கு, உைரயாய் - (ெசன் ) ெசால்வாயாக (என்  ேதாழி 
அன்றிற்பறைவயிடம் கூறினாள்.) 
 
    (விாி.) வைரதற்கு ேவண் ப் ெபா ள் ேதடச்ெசன்ற தைல மகன் கால நீட் க்க, 
தைலமகள் ெபாறா  வ ந்த, அதைனக் கண்ட ேதாழி மன ைடந்  கூறியதாகுமி . 
அன்றில் - ஒ வைகப் ள். இஃ  எக்கா ம் இைணபிாியா  வா மியற்ைக-
யதாக ன், " ணரன்றில்" எனப்பட்ட . (64) 
    --------- 
 
        எறிசுறாக் குப்ைப யினங்கலக்கத் தாக்கு 
        ெமறிதிைரச் ேசர்ப்பன் ெகா ைம - யறியாெகால் 
        கானக நண்ணி ய ளற் றிடக்கண் ம் 
        கான ள் வா ங் கு கு. 65 
 
    [தைலமகன் வைரவிைட ைவத் ப் ெபா ள்வயிற் பிாிந்த காலத் ப் பிாி  
நீட் த் ழித் தைலமகள் வ ந்திக் கூறிய .] 
 
    (பத.) கானல் உள் - (யாங் கள ப் ணர்சியிற் கண்  கூ ய) கடற்கைரச் 
ேசாைலயினிடத்ேத, வா ம் - தங்கியி க்கும், கு கு - நாைரகள், ஏறி - ள்ளி 
விைளயா ம், சுறா குப்ைப - சுறாமீன் ெதாகுதியாகிய, இனம் - கூட்டமான , கலக்க - 
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கலந்  சித ம் ப யாக, தாக்கும் - ேமா ம்ப யான, எறி - சுகின்ற, திைர - 
அைலகைள ைடய, ேசர்ப்பன் - கடற்கைரத் தைலமகனின், ெகா ைம - (பிாிேயன் 
என்  கூறிப் பிாிந்த) தீைமயிைன, கானகம் - காட்  வழியிடத்ேத, நண்ணி - ெபா ள் 
ேவண் ச் ெசன் , அ ள் - (என் ேம ள்ள மிகுந்த) அன்பான , அற்றிட - இல்லாமல் 
காலநீட் த்திட, கண் ம் - ெதாிந் ம், அறியா ெகால் - ெதாிந் ெகாள்ளமாட்டாேவா? 
(என்  தைலமகள் தனக்குட்டாேன வினவி வ ந்தினாள்.) 
 
    (விாி.) தைலமகள் தான் அறிந்த தைலமகன் ெகா ைமயிைனக் களவின் ெதாடக்க 

தல் அ கி ந்த கு குக ம் அறி ம் என வ த்த மிகுதியாற் கூறினாள். (65) 
    ----------- 
 
        ண்ஞாண் வைலயிற் பரதவர் ேபாத்தந்த 
        பன்மீ ணங்கல் கவ ந் ைறவைனக் 
        கண்ணினாற் காண வைம ங்ெகா ெலன்ேறாழி! 
        வண்ணந்தா ெவன்கந் ெதா த் . 66 
 
    [வைரவிைடப் ெபா ட்பிாிவில் தைலமகன் நீட் த்தவழித்ேதாழி தைலமகேளா  
கூறிய .] 
 
    (பத.) என் ேதாழி - என் ைடய ேதாழியாகிய தைலமகேள! ண் - ட்பமாகிய, 
ஞாண் - கயி களாேல பின்னப்பட்ட, வைலயில் - வைலயினாேல, பரதவர் - 
ெநய்தல்நில மக்கள், ேபா தந்த - பி த் க் ெகாண் வந்த, பல் மீன் - பலவித 
மீன்களாகிய, உணங் கல்- க வாட் ைன, கவ ம் - ( ட்கள் ெசன் ) பற்றிச்ெசல் தற் 
கிடமாகிய, ைறவைன - கடற் ைர கத் க் குாிய தைலமகைன, கண்ணினால் - நம் 
கண்களால், காண - கா ம்ப யாக, அைம ம் ெகால் - நீ ேமா? (அங்ஙனங் காண 
ேந மாயின்,) ெதா த்  - (அவைன விடா ) பின்ெதாடர்ந் , வண்ணம் - கள ப் 

ணர்ச்சியிற் ைகக்ெகாண்ட) கன்னித் தன்ைமயாகிய அழகிைன, தா - ெகா ப்பாய், 
என்கம் - என்  நாம் ேகட்ேபாம் (என்  ேதாழி தைலமகனிடங் கூறினாள்.) 
 
    (விாி.) ெகால் - ஐயவினாப் ெபா ள். ேபாத்த தல் - ெகாணர்தல். (66) 
    ---------- 
 
        இவர்திைர நீக்கியிட் ெடக்கர் மணன்ேமல் 
        கவர்கா லலவன் றனெபைட ேயா  
        நிகாி ங்கழிச் ேசர்ப்ப! என் ேறாழி 
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        படர்பசைல யாயின்  ேதாள். 67 
 
    [தைலமகன் தன்ைன ய ைமெசய்  தைலமகைள மறந்த காைல, ேதாழி அவைன 
எதிர்ப்பட் க் கூறிய .] 
 
    (பத.) இவர் - கைரேம ேலறி வ கின்ற, திைர - அைலகளினாேல, நீக்கி இட்ட - 
கட னின் ங் ெகாண் வந்  ேபாடப்பட்ட, எக்கர் - ேமடகிய, மணர் ேமல் - 
மண டத்ேத, கவர் – இ  பிாிவாக அைமந் ள்ள, கால் - கால்கைள ைடய, அலவன் - 
ஆண் நண்டான , தன - தன் ைடய, ெபைட - ெபட்ைட நண் க டேன, ஓ ம் - ஓ  
விைளயா ம்ப யான, நிகர் இல் - ஒப்பற்ற, இ ம் - ெபாிய, கழி - 
கடற்கால்வாய்கைள ைடய, ேசர்ப்ப - கடற்கைரத் தைலவேன! என் ேதாழி ேதாள் - 
என் ேதாழியாகிய தைலமகளின் ேதாள், (நின் பிாிவாேல,) படர் - படரப்ெபற்ற, 
பசைலயாயின்  - பசைல க்கப்ெபற்  வ ந்தாநின்ற . (நீ வந்  அப்பசைல 
ேயாைய நீக்குவாயாக, என்ற ேதாழி தைலமகைன ேவண் க் 
    ெகாண்டாள்.) 
 
    (விாி.) நீக்கியிட்ட + எக்கர் = நீக்கியிட்ெடக்கர்: அகரந் ெதாகுத்தல் விகாரம். 
"மணல்ேமல் கவர்கா லலவன் தன ெபைடெயா ம்," என்ற  இைறச்சிப்ெபா ள். 
ஆயின்  - ஆயிற் . (67) 
    --------- 
 
        சி மீன் க ட்ெகாண்ட ெசந் வி நாராய் 
        இ ெமன் ரலநின் பிள்ைளகட்ேக யாகி 
        ெநறிநீ ாி ங்கழிச் ேசர்ப்ப னகன்ற 
        ெநறியறிதி மீன்ற  நீ. 68 
 
    {தைலமகன் வைரவிைட ைவத் ப் ெபா ள்வயிற் பிாிந்த காலத் ப் பிாி  
நீட் த் ழித் தைலமகள் வ ந்திக் கூறிய } 
 
    (பத.) சி  மீன் - சிறிய மீன்கைள, க ள் - அலகிைடேய, ெகாண்ட - ைவத் ள்ள, 
ெசம் வி - சிவந்த இறகுகைள ைடய, நாராய் - நாைரேய! இ ம் - 
வ ந் தைல ைடய, ெமல் -* ய, குரல - ஒ யிைன ைடய, நின் - உன் ைடய, 
பிள்ைள கட்கு ஏ - குஞ்சுகைளேய, ஆகி - க தி, மீன் த  - மீன்கைளக் ெகால்கின்ற, நீ - 
(கள க்காலத்தி ந்  எம்ைமக் கண்  ெகாண் ள்ள) நீ, ெநறி நீர் - அைலந்  
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ெசல் ம் நீாிைன ைடய, இ ம் - ெபாிய, கழி - கடற்கால்வாய்கைள ைடய, 
ேசர்ப்பன் - கடற்கைரத்தைலவன், அகன்ற - என்ைனவிட் ப் பிாிந்த, ெநறி - 

ைறயிைன, அறிதி - நன்கு ெதாிவாய். (ஆத ன், நீேய எனக் குற்ற சான்றாகுைவ, 
என்  தைலமகள் நாைரயிைன ேநாக்கி ந ந்  கூறினாள்.) 
 
    (விாி.) ஏ - பிாிநிைலப் ெபா ள . (68) 
 
    ------- 
    அ பத்ெதான்பதாவ , எ பதாவ  ெசய் ட்கள் 
    பைழய ஏட் ப் பிாிதிகளின் சிைதவாற் காணப்ெபறவில்ைல. 
    ---------- 
 

ெநய்தல் ற் ம். 
ஐந்திைண ெய ப  ற்றிய . 

 
 

ஐந்திைண ெய ப   -    ெசய் ள் தற்குறிப்  அகராதி. 
      
    ெசய் ள் எண்  ெசய் ள் எண் 
    அகன்பைண 44  சான்றவர் 5 
    அ ம்பிவ ெரக்க 53  சி மீன் 68 
    அவைர ெபா 1  சூரற் றவி 35 
    ஆ வி ப் ற்  19  ெசங்கதிர் 15 
    ஆற்ற ைடய 43  தடெமன் �16<  
    இ மண ெலக்க 59  தண்ண ங் 17 
    இைலயடர் 3  ெதண்ணீ ந் 54 
    இவர்திைர 67  ேதங்கமழ் 47 
    இனத்தவ ங்கைல 20  ேதைரத் 23 
    உண் ைறப் 54  நீாில ஞ்சுரக் 32 
    உண்ணாட்டஞ் 53  ண்ஞாண் 66 
    உழைல க்கிய 46  பிைரசங் 10 
    எண் ம் 1  பீாிவர் கூைர 34 
    எ த் ைடக் 29  ங்கணிட 41 
    எறிசுறாக்குப்ைப 65  ெப ங்ைக 12 
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    என்ைன ெகாேறாழி 58  ேபைத கைல 48 
    ஒல்ேலாெமன் 42  ேபைதயெரன்  51 
    ஒ குதிைர 57  ேபழ்வாய் 31 
    ஒள்ளிதழ்த் 50  ெபாய்ைகநல் 55 
    கண் ரண் 61  ெபாாி ற 37 
    கண்  53 ெபாறிகிளர் 33 
    கத ைர 18 ெபான்னிணர் 6 
    கல்ேலர் 24 ேபாத்தில் 45 
    காத ற்றீர 52 மணிநிறெநய்த 60 
    காய்ந்தீய 7 மன்றத் க 9 
    காாிைக 21 மன்றப்பலவின் 4 
    கார்ப் ைடப் 27 மன்ற மறத் 40 
    கு ந்தைல 28 ள் ைட 36 
    குைறெயான்  14 யாணர்நல் 49 
    ேகழ த 11 வளவய ரன் 56 
    ெகா வாி 39 வார்குரேலன 13 
    ெகால்ைலப் 2 வில்  30 
    ெகான்ைறத் 22 ெவறிகமழ் 8 
    ேகாள்வல் 38 
    ---------------   
  

ஐந்திைண ெய ப  
ைற, ெசாற்ெறாடர் விளக்கம். 

    வைர  கடாதல் - மணம் ாிந் ெகாள் ம்ப  ண் தல் 
    வைர  தைலவரல் - தைலமகைனச் சார்ந்தார் மணம் ேபசிவரல் 
    வைர  ம தல் - மணப்ேபச்சிைன ேமற்ெகாண்  வரல் . 
    தைலமகன் சிைறப் றத்தானாக - பாங்கியிற் கூட்டத்தினின் ம் பிாிந்த தைலமகன் 
திைனப் னஞ் ெசல் ந் ேதாழியிைன ம், தைலவிைய ம் ேசாைலயின் 
ேவ ப் றமாக நின்  ேநாக்கினனாக. 
 
    இயற்பழித்தல் - தைலவனின் அன்பாகிய இய பிைனக் குைறத் க் கூறல் 
    ெம வில் நயம் - ன்பங் கலவாத இன்பம். 
    ணர்ந்  நீங்கும் - பாங்கியிற் கூட்டத்தாற் தைலவிையக் கூ ப் பிாி ம். 
    பகற்குறி - ேதாழியி தவியால் பகற்கண்ேண தைலமைனத் தைலமகள் கண்  கூ  
மிடம். இ  திைணப் னத்தின் அ கி ள்ள ேசாைலக்கண்ணதாகும். 
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    பைடத்  ெமாழிக் கிளவி - திதாக ெவான்ைற அைமத் க் கூ ஞ் ெசாற்ெறாடர் 
    மன்றத் கல் - பலர் கூ ம் ெவளியில் பல ம் அமர்தற் குாியதாகப் ெபா ந்திய 
கற்கள். 
    நிைரெதா  - கூ  ெந ங்கிய வைளயல்கைள யணிந்த தைலமகள். 
    ெவறியாட் ெட த்தல் - ேவலற்குப் ைசயிடல். 
    அறத்ெதா  நிற்றல் - உண்ைமயிைன எ த் ச் ெசால் த் தவறாகக் காாியங்கைள 
நிகழெவாட்டா  நடத்தல் . 
 
    ெசங்கதிர்ச் ெசல்வன் - சூாியன். 
    ெகான்ைறக் குழல் - ெகான்ைறப் பழத்ைதத் வித் ைளத் ச் ெசய்த குழல். 
    ெசல  - ெபா ள்வயிற் பிாிந்  ெசல் ஞ் ெசல . .. 
    வைரவிைடப் பிாி  - தைலமகைள மணத்தல் ேவண்  ைல விைலக்காகப் 
ெபா ள் ேத வான் தைலமகன் ேமற்ெகாண்ட பிாி . 
 
    உடன்ேபாதல் - தைலவ டன் பாைலநில வழியாகப் றப்பட் ப் ேபாதல். 
    ெசய் ெப ஞ் சிறப்  - பிறந்த தல்வன் கங் காண்டல், ஐம்பைட ட்டல், 
ெபயாி தன் த யன. 
    உழைல மரம் - ெதாண் கட்ைட; அன் , ெதா வமரெமன மாம். 
    தம்  வி மம் - தா ற்ற ன்பம். 
    ெசவி  மனப்ேபாக்கு - காவ ற் க குதல். 
    த்தன்ைம - பைடத்தல், காத்தல், அழித்தல். 
    இைடயீ  - ெதாடர்ச்சியற்ற நிைல. 
    அன்றில் - ஒ வைகப் ள்; இஃ  எக்கா ம் இைணபிாியா  வா  மியற்ைகய . 
    ----------------------- 
 
    [எண் - ெசய் ெளண்] 
    அகம் - ம தநிலம் 47  அலவன் - நண்  62 
    அகலல் - பிாிதல் 38  அலற் தல் - விாித்தல் 55 
    அகல்தல் - பரத்தல் 44  அைலத்தல் - வ த்தல் 3,21 
    அகவல் - அைழத்தல் 16,19  அைல  - சைளத் ப் பின் வாங்கல் 24 
    அச்சு - எ த்  50  அல்குதல் - ஒ ங்குதல் 34 
    அ ம்  - அடப்பங்ெகா  62  அவா - வி ப்பம் 38 
    அைட - இைல 12  அளி - அன்  9 
    அணி - அழகு 4  ஆைச - வி ப்பம் 52 
    அதர் - வழி 30  ஆ தல் - திாிதல் 25 
    அதிர்தல் - ழங்கல் 19  ஆமா - காட் ப்பசு 4 
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    அத்தம் - பாைலநிலவழி 30  ஆமான் - காட் ப்பசு 32 
    அமர்தல் - வி ம்பல் 22  ஆயம் - பசுக்கூட்டம் 22 
    அமர்ந்  - அன் பட்  4  ஆயன் - இைடயன் 28 
    அமர்த்தல் - அன் படல் 4  ஆாிைட - அாிய பாைலவழி 31 
    அம்மா - வியப்  29  ஆர்தல் - நிைறதல் 30 
    அயர்தல் - வ த்த றல் 11  ஆர்ப்  - ஆரவாாிப்  25 
    அரவம் - ஒ , மனக்கலக்கம் 59  ஆர்வம் - காதல் 13 
    அரா - பாம்  14  ஆ  - மைழத் ளி 19 
    அாி - சிலம்பி ட் ெபய் ஞ் சி கற்கள் 42 ஆ தல் - ஆ தல் 19 
    அ வி - நீர் ழ்ச்சி 2,7,11  ஆவி - உயிர் 19 
    அலமரல் - த மாறல் 15  ஆழி - ேமாதிரம் 59 
    அலர் - மலர் 58  ஆள்விைன - யற்சி 38 
    அலர்ெமாழி - பழிச்ெசால் 33 
    -------- 
 
    இகன்ைம - மா பா  44 உண்ணாட்டம் – ஆழ்ந்த ஆராய்ச்சி 53 
    இடம் - இடப்பக்கம் 41 உயங்கல் - வாடல் 42 
    இணர் - ங்ெகாத்  6,18 உயிர் - உடலம் 18 
    இதல் - காைடப்பறைவ 35 உய்த்தல் - ெகாண் ேசர்த்தல் 46 
    இமிர்தல் - ஒ த்தல் 3,12,15 உரற்றல்- இ த்ெதா த்தல் 17 
    இரா - இர  14 உ ம் - இ  17 
    இாிதல் - திாிதல் 54 உைர - ெசால் 14 
    இவர்தல் - வி ம்பல், 30 உழக்கல் - சிைதத்தல் 47 
    ேமெல ந்  நிற்றல் 42 உழத்தல் - யலல் 25 
    இைழ - அணிகலன் 28 உழிதரல் - சுழலல் 57 
    இனம் - கூட்டம் 20 உ தல் - யல்தல் 30 
    இனி  - நன்றாக, [கட ள் வாழ்த் .]  உள்ளம் - மனம் 36 
    இன்னல் - யரம் 37  உள் தல் - எண் தல் 50 
    இன்ேன - இப்ெபா ேத 14  உற தல் – இைடயிட் க் கிடத்தல் 50 
    இறால் - ேதன்கூ  10 உைற - மைழத் ளி 18 
    ஈதல் - ெகா த்தல் 6  உைறதல் - வாழ்தல் 54 
    ஈரம் - இரக்கம் 34  உற்ற  - ெபா ந்திய  49 
    உகளல்-குதித்  விைளயாடல் 9  உன்னல் - நிைனத்தல் 33 
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    உகிர் - நகம் 34  ஊதியம் - நன்ைம 57 
    உணங்கல் - வாடல், 39  ஊைத - காற்  57 
    க வா  66  ஊராண்ைம - ெபாியகாாியம் 54 
    உணர்தல் - ெதாிதல் 57  ஊன் - இைறச்சி 45 
 
    ------------- 
    எக்கர் - ேம  59 ஏர் - அழகு 51 
    எண் - அள  52  ஏனல் - திைன 1,13 
    எண்கு - கர  34 ஐம்பைட - தி மா ன் 
    எயி  - பல் 21 ஐவைகப் பைட ேபான்றைமந்த 
    எாி - ெந ப் , 18 க த்தணிகலம் 43 
    காட் த்தீ 37 ஐவனம் - மைலெநல் 12 
    எல்  - இர  24< ஒண்ைம - நன்ைம, 40 
    எவ்வம் - தவ  55 நிறம் 50 
    எழில் - அழகு 16,18 ஒல் தல் - தல் 42 
    ஏங்கல் - குைற இரந்  நிற்றல் 52 ஓதம் - ெவள்ளம் 52, அைல 60 
    ஏதம் - ன்பம் 14 ஓைத - ஒ  48 
    ஏதில்மகளிர் - பிறமகளிர் 44 ஓைம - மா மரம் 37 
    ஏமம் - அரணம், பா காவல் 14 ஓர் - ஒப்பற்ற 51 
    ஏர் - ஏர் , எ தல் 24 ஓர்தல் - நிைனத்தல் 50 
 
    -------------------------- 
    கட  - வழி 39 கா - ேசாைல 13 
    க  - மாவிலங்குமரம் 39 காணல் - ெசய்தல் 44 
    க கல் - விைரதல் 30 காதல் - அன்  52 
    க மான் - விைரந்  காய்தல் - சினத்தல் 7 
    க வன் - ஆண்குரங்கு 11 காாிைக - அழகு 21 
    கண் - க  43, இடம் 51 கார் - கார்காலம், 15,17 
    கண்ேணாட்டம் - அ ட்பார் ைவ 6 கில் 19 
    கண்ப தல் - உறங்கல் 34 கார்ப்  - மைழ 27 
    கதழ்  - விைர  18  கால் - அ ப்பாகம் 12 
    க தல் - பற் தல் 1  கானம் -பாைலநிலவழி 35 
    கமழ்தல் - மணத்தல் 6,27  கானகம் - குறிஞ்சிநிலம் 1 
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    கயம் - நீர், குளம் 5  கானல்-கடற்கைரச்ேசாைல 59 
    கரத்தல் - மைறத்தல் 15  கான்யா  - காட்டா  7 
    க  - ஒ  23  கிளப்பல் - ெசால்லல் 49 
    கைல – கல்விப்ெபா ள் கிைள=கிள்ைள - கிளி 13 
    [கட ள் வாழ்த் .]  கிைள - கூட்டம் 34 
    கல் - மைல 2;ந கல் 29  குஞ்சரம் - யாைன 31 
    கவாி - ஒ வைக மான் 1  குத்தல் - ெகாத் தல் 33 
    கவினல் - அழகுறல் 24  குரல் - கதிர் 1, 3, 
    கவி தல்-அழகு ெப தல் 2  ஒ  23 
    க ள் - அலகு 68  கு கு - பறைவ 57 
    கவ்ைவ - காாியம் 35  நாைர 65 
    கைளதல் - ஒழித்தல் 49  குழல் – சு ட்  க்கப் ப வ  48 
    கள்ளமனம் - வஞ்சகம் 62  கு மல் - கூ த்திாிதல் 38 
    கள்ளர் - ஆறைலப்ேபார் 36  குைழ - காதணி 59 
    கறி - மிளகுெகா  8  குளவி - காட்  மல் ைக 3 
    கழ தல் - வற் த்திக் கூறல் 53 கு ம்  - பாைலநிலத் ர் 40 
    கழி - கடற் கால்வாய் 63  குன்  - மைல 9 
    களி  -ஆண்யாைன 12   
 
    ------------- 
    கூத்  - நாடகம் 45 ெகால் நர் - ெகால்வார் 17 
    கூந்தல் - ெபண்மயிர் 48 ெகால்ைல - ேதாட்டம் 2 
    ேகண்ைம - நட்  5,12,13 ெகாைள - ெகாள்ளப்ப தல் 56 
    ேகழல் - பன்றி 11 ேகாடல் - ெவண்காந்தள் 17 
    ைகப்படல் - அகப்படல் 63 ேகாண்மா - களி  39 
    ெகா ைம - வைள  62 ேகால் - அம்  11 
    ெகா வாி -  39 ேகாவலர் - இைடயர் 22 
 
    --------------- 
    சா தல் - அைமதல் 45 சூ தல் - க க்ெகாள் தல் 19 
    சான்றவர் - அைமந்தார் 5 சூழ்தல் - ெந ங்கல் 31 
    சி  கு  - ெநய்தனிலத் ர் 59 ெசய் - கழனி 46 
    சி கு யர் - பரதவர் 59 ெச தல் - சினத்தல் 5 
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    சினம் - சீற்றம் 15 ேசாி - சிற் ர் 54 
    சுரம் - பாைலநிலம் 32 ேசவல் – ஆண்ேகாழி 35 
    சு ம்  - வண்  12,28 ேசார்தல் – ன் தல் 62 
    சுறா - சுறாமீன் 65 ஞ க்குதல் - ெந தல் 47 
    சுைன - மைலயின்கண் நீர்நிைல 8 ஞாண் - கயி  66 
    சூரல் - பிரப்பம் தர் 35 ஞான்  - நாள் 61 
 
    --------------------- 
    த தல் - ெகால்லல் 68  ேதம் - ேதன் 7; ந மணம் 47 
    தமர் - தம்மவர் 51  ேதைர - தவைள 23 
    தழங்கல் - ஒ த்தல் 23 ெதா  - வைளயல் 10,55 
    தளர்தல் - ெநகிழ்தல் 47 ெதாைட - ெதா த்தல் 29 
    தள  - ெசம் ல்ைல 24  தா  – ந் கள் 18 
    (கட ள் வாழ்த் )  தாமம் - மலர்மாைல 44 
    தளிர்த்தல் - தைழதல் 20  தாளாண்ைம - ஊக்கம் 29 
    தடம் - ெப ைம 16  தாள் - அ ப்பாகம் 38 
    தண் - குளிர்ச்சி 8  திகழ்தல் - கா தல், 5 
    வி - இறகு 57 விளங்கல் 13 
    ெத ள் - ெதளி  35 திணிதல் - ெசறிதல் 60 
    ெத ட்டல் - நிைறதல் 39 திண்ணிதின் - நன்றாக 17 
    ெதளி  - விளக்கம் 13 திரள் - திரட்சி 61 
    ேதமா - தித்திப்  மாமரம் 8  
 
    ------------------------------ 
    நைச - வி ப்பம் 31 நீத்தல் - ற த்தல், பிாிந்  ெசல்லல் 16 
    நண்ணல் - ெந ங்கல் 40 நீயிர் - நீங்கள் 52 
    நயம் - ஈரம் 2; இன்பம் 5 நீர் - தன்ைம 13 
    நல்குதல் – ெகா த்தல்  தல் - ெநற்றி 37 
    நளி - குளிர்ச்சி 6 > ெநஞ்சு - மனம் 5,34,57 
    ந ம் - மணத்திைன ைடய 17 மார்  11 
    நா தல் – மதித்தறிதல் 59 ெநறி - வழி 36 
    நாண் - ெவட்கம் 32 ெநறிதல் - அைலதல் 67 
    நாவாய் - மரக்கலம் 51  
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    ------------------ 
    திைர - அைல 57  த்தல் - ய றல் 12 
    திறம் - ேமன்ைம 49  ைண - காவல் 55 
    ஒ க்க ைற 55 வல் – ெந க்கிப் பி த்தல் 
    தீர்த்தல் - விட்ெடாழித்தல் 53  வன் தல் - ெந ங்குதல் 52 
    ைகத்தல் - மிதித் ழக்கல் 10 ம்பல் - அைசதல் 8 
    ஞ்சல் - யி தல், உறங்கல்12,70 றத்தல், பிாிந் ெசல்லல் 21 
 
    -------------- 
    பசைல – காதலா ண்டாம்  லத்தல் – ஊடல் 50 
    ேமனி மாற்றம் 67 ல் தல் - த வல் 17 
    படப்ைப - ேதாட்டம் 35 ள் - பறைவ 59 
    படர்தல் - ெசல்லல் 36 ற  - ல்ைலநிலம் 19,24 
    பட்டம் - ேமலாைட 43 னம் - ெகால்ைல 20 
    பைண - ங்கில், 16 னல் - நீர் 52 
    ம த நிலம் 44  - அழகு 41 
    பண் - ஒ ங்கு 63 யல் - மைழப்ெபயல், கில் 20 
    பண்டம் - ெபா ள் 61 ேபழ்வாய் - பிளந்தவாய் 31 
    ப க்ைக - சி  , சி பாைற 30 ெபண்ைண - பைனமரம் 64 
    தர் 48  ெபயர்தல் -ஊர்தல் 28 
    பரதவர் - ெநய்தனில மக்கள் 66  தி ம்பல் 59 
    ப வம் - கார்காலம் 15  ெபாங்கல் – களித் த் திாிதல் 20 
    பழனம் - ம தநிலம் 46  ெபாதியில் - மன்றம் 31 
    பழிபா  - குற்றப்பா  53 ெபா ம்  - ேசாைல 3 
    பாங்கு - இணக்கம் 41  ெபாய் - வஞ்சகம் 50 
    பி  - ெபண்யாைன 37  ெபாய்ைக - மலர்த்தடம் 45 
    பிணங்கல் - பின்னல் 36  தடாகம் 54,57 
    பிணி - ேநாய் 41  ெபா ந்தினார் – காதலேரா  
    பிணித்தல் - கட்டல் 44  கூ வா ம் காத யர் 12 
    பிைரசம் - ேதன் 10  ெபாலம் - ெபான் 55 
    பிைழத்தல் - தவறல் 31  ெபாறி - தைலச் சூட்  33 
    பிளிற்றல் - ஒ த்தல் 35  ெசல்வம் 43 
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    பிள்ைள - குஞ்சு 68  ெபான் - தி மகள் 48 
    பின் - ம ைம 5  அழகு 58 
    பீர் - பீர்க்கஞ்ெச  34  ேபாத்த தல் - ெகாணர்தல் 66 
    பீ  - ேதாைக 19  ேபாத்  - ேபா  -ேநரம் 45 
    கர் - அழகு 37  ேபார் - சண்ைட 35 
    கல் - அைடக்கலம் 48  ேபதைம - அறியாைம 44 
    ணர் - இைண 64  ேபைத - ெபண் 48 
    தல் - தர் 24  ேபைதயர் - அறிவிலார் 51 
    தல்வன் - மகன் 47 
 
    ----------- 
    மகிழ்நன் - ம த நிலத் தைலவன் 48  மாந்தல் - தின்னல் 12 
    மஞ்ைஞ - மயில் 16  ேமய்தல் - 46; உண்ணல் 64 
    மடம் - அறியாைம 8  மார்  - ெநஞ்சம் 51 
    ெமன்ைம 69  மாைல - அந்திேவைள 17 
    மயங்கல் - கலத்தல் 20  மால் - காதல் 46 
    மரல் - ம ள்ெச  33  மீளி - ரம் 38 
    மராம் - மராமரம் 12  கன் - மனப்ேபாக்கு 58 
    ம ள் - மாயம் 56  சு - ஒ வைகக் குரங்கு 9 
    மைரயான் - மான் 10  ண்டகம் - தைல [கட ள் வாழ்த் .] 
    ம தல் - மிகுதல் 48  மரம் - ஆலமரம் 40 
    மறி - ஆட் க்குட்  13  த்தம் - த்  61 
    ம  - பாழ், குற்றம் 34  ந்நீர் - கடல் 60 
    மைன -  34  யங்கல் - த வல் 52 
    மன்றம் - பலர்கூ ம்ெவளி 9  ழங்கல் - ஆரவாாித்தல் 22 
    மன்  - மக்கள் தலாேனார்  ெம  - வ த்தம், குைற  5 
    ெசன்  தங்குமிடம் 4  ெமாய்ம்  - வ ைம 38 
    மா - விலங்கு 38 
 
    -------------- 
    யாணர் - வ வாய் 49  வா தல் - குைறதல் 21 
    வணர் - வைள  64  வாயில் - காரணம் 29 
    வண்ணம் - அழகு 63  வார் - நீண்ட 13 
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    வதிதல் - தங்கல் 46  வாழ்நாள் - வா ங்காலம் 56 
    வயங்கல் - விளங்கல் 6  வானம் - விசும்  15,18 
    வயம் - ெவற்றி 38  கில் 16,17,18 
    வயல் - கழனி 47  வான் - மைழ 2; ெப ைம 28 
    வாி - நீளம், இேரைக 37  வி ப்பம் - காதல் 19 
    வைர - மைல 3,10   -  38 
    வைரதல் - மணம் ாிதல் 10  ெவ கு - காட் ப் ைன 36 
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