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அகநா

: நித்திலக் ேகாைவ

பாகம் 3, ெசய் ள் 301- 400
நாவலர் ந. . ேவங்கடசாமி நாட்டார் விளக்க ைரக

டன்

Source:
அகநா
தி

- நித்திலக் ேகாைவ (301-400)

நாவலர், ந. . ேவங்கடசாமி நாட்டார்,

கரந்ைதக் கவியரசு, ரா. ேவங்கடாசலம் பிள்ைள
அவர்களால் எ தப்ெபற்ற பத ைர விளக்க ைரக டன்
பாகேனாி ெவ ெபாி பழ காசிவிசுவநாதன் ெசட் யார்
அவர்களால் ெவளியிடப்ெபற்ற .
கிைடக்குமிடம்: தி
தி

ெநல்ேவ

ெதன்னிந்திய ைசவ சிந்தாந்த

ற்பதிப் க் கழகம்,

ெநல்ேவ , ெசன்ைன

தாரண – ஐப்பசி / October 1944
----------------அகநா

-

ல ம் உைர ம்

1. களிற்றியாைன நிைர (1-120);
3. நித்திலக் ேகாைவ (301-400)
அகநா
- நித்திலக் ேகாைவ (301-400)
உள்ளடக்கம்
1. பதிப் ைர
2.

ல ம் உைர ம்

3. பாயிரம்
4. பாட்

தற்குறிப் அகரவாிைச

5. ஆசிாியர் ெபயர் அகரவாிைச
6. அ ஞ்ெசாற் ெபா ள் அகரவாிைச
-------

2. மணிமிைட பவளம் (121-300)
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நித்திலக் ேகாைவ - பதிப் ைர
அகத்ேத நிக ம் இன்பம் 'அகப்ெபா ள்’ எனப்ப ம். அகப்ெபா ள்
பல உள்ளன. ஆயி
ஒன்ேற உள்ள . அ

ல்கள் தமிழிற்

ம், 'அகம்’ என்ேற ெபயரைமந்த பைழய இலக்கிய
தான் 'அகநா

ல் இப்ேபா

’ என்ப .

கைடச்சங்க காலத்தில் எட் த்ெதாைக

ல்க

ன் அகநா

ம் ஒன் . நா

அகவற் பாட் க்கால் ஆன ; லவர் பலரால் இயற்றப்பட் , ம ைர
உப் ாிகு கிழான் மகனார் உ த்திரசன்மரால் ெதாகுக்கபபட்ட .
அகநா

ன்

பகுதிகளாக உள்ள .

தல்

ற்றி ப

பாட் க்கள்

'களியாற்றிைன நிைர’ எனப்ப ம். அ த்த

ற்ெறண்ப

'மணிமிைடபவளம்’ எனப்ப ம். கைடசி
எனப்ப ம்.

பாட் க்கள் 'நித்திலக்ேகாைவ’

இந்

க்குப் பைழய உைர உண் . அ ,

பாட் க்கள்

தல் 90 பாட் கட்கு மட் ம்

குறிப் ைரயாக இ க்கின்ற . அ த் 70 பாட் கட்கு அந்நா ற்றின்
தற்பதிப்பாசிாியரான தி . ேவ. இராஜேகாபாலாச்சாாியார் உைர
எ தியி க்கின்றார். ஆதலால் ல்
ைமக்கும் ஒேர வைகயாகத் ெதள்ளிய
உைரெயான் எ தி ெவளிவரேவண் ய இன்றியைமயாைம இந்
க்கு
ெந ங்காலமாக இ ந் வந்த .
அக் குைறயிைன நீக்கும்ெபா ட் , இப்ேபா , தஞ்ைச நாவலர், தி . ந.
ேவங்கடசாமி நாட்டாரவர்க ம், கரந்ைதக் கவியரசு, ரா. ேவங்கடாசலம்
பிள்ைளயவர்க ம் ேசர்ந் இந் ல்
ைமக்கும் யன் உைர ெய தி
ெசய் ட்கைளப் பதம் பிாித் ,
ெபா ள் ெசல்

ம் ெநறிக்கு ஏற்ப

தவினர்.

த ல் ெதளிவாகத் தைலப் க் ெகா த் ப் பின்
ைறப்ப த்திப் பத ைர கண் , அதன்ேமல்

ம் விளக்க ைர ம் எ தி, உள்
விளக்கி, உாிய அ க் குறிப் க்க

.

ைற லப்ப த்தி, ேமற்ேகாள் இடங்கைள

டன் இவ் ைர ெதளிந்

தற்கண் 'களியாற்றிைன நிைர’ என்

ம்

தற்பகுதி ஒ

ெசல்கின்ற .
தனிப் த்தகமாக

ெவளியிடப்ெபற்ற . பின் , இரண்டாம் பகுதியாகிய 'மணிமிைட பவள ம்’ ஒ
த்தகமாக ெவளிவந்த . இப்ேபா

இ திப் பகுதியாகிய 'நித்திலக் ேகாைவ’ ம்

தனியாக ெவளிவ கின்ற . ஒவ்ெவான்றன் இ தியி

ம் பாட்

தற் குறிப் ம்,

தனிப்
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ஆசிாியர் ெபயர் வாிைச ம் ெகா க்கப்பட்
ப் த்தகமாக ெவளிவ ம்ேபா
குறிப் க ம் ேசர்க்கப்ெப ம்.

க்கின்றன. அண்ைமயில், அகநா

ல் வரலா , உைர வரலா , அ ம்ெபா ட்

. காசி விசுவநாதன்.
-----------

அகநா

-

ன்றாம் பாகம் - நித்திலக் ேகாைவ

301. பாைல
[பிாிவிைட ேவ பட்ட தைலமகள் வற்

த் ந் ேதாழிக்குச் ெசால்

ய .]

வற
ெசய்யின் வா
வ ந்திப்
படர்மிகப் பிாிந்ேதார் உள்
நிைனதல்
சி நனி யான்றிகம் என்றி ேதாழி
நல்குர் ஒழித்த கூ ச் சில்பதம்
ஒ ைவ யின்றி ஓம்பா ண்
நீர்வாழ் தைல ஆவித் தன்ன
ஆைர ேவய்ந்த அைறவாய்ச் சகடத்
ஊாிஃெதன்னா றில் வாழ்க்ைகச்
சுர தல் வ த்தம் மர தல் ட் ப்
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பா ன் ெறண்கிைண கறங்கக் காண்வரக்
குவியிண ெர க்கின் ததர் ங் கண்ணி
ஆ உச் ெசன்னி தைகப்ப மக உ
ளாித் தீயின் ழங்கழல் விளக்கத் க்
களாி யாவிைரக் கிளர் ங் ேகாைத

10

வண்ண மார்பின் வன ைலத் யல்வரச்
ெசறிநைடப் பிெயா களி
ணர்ந் ெதன்னக்
கு ெந ந் ம்ெபா
ழ ப் ணர்ந் திைசப்பக்
கார்வான் ழக்கின் நீர்மிைசத் ெத ட் ம்
ேதைர ெயா யின் மானச் சீரைமத் ச்

15

சில்லாி கறங்குஞ் சி பல் யத்ெதா
பல் ர் ெபயர்வன ரா ஒல்ெலனத்
தைலப் ணர்த் தைசத்த பஃெபறாைகக் கலப்ைபயர்
இ ம்ேப ெராக்கற் ேகா ய ாிறந்த
ன்றைல மன்றங் காணின் வழிநாள்

20

அ ங்கன்

25

ர்க் கின்னா தாகும்

5
அ ேவ ம வினம் மாைல யதனாற்
காதலர் ெசய்த காதல்
நீ ன் மறத்தல் கூ ேமா மற்ேற.
----- அதியன் விண்ணத்தனார்
(ெசால் ெபா ள்). 1-3 ேதாழி -, வறன் உ
விைள லம் ேபால, வா
உள்

வ ந்தி - வா

ெசய்யின் - வற்கட காலத்ேத நீர்வறண்ட

வ ந்தி, படர்மிக -

நிைனதல் நம்ைமப் பிாிந்த தைலவைரப் பலகா

சி நனி ஆன்றிகம் என்றி - சிறி

ன்பம் மிக, பிாிந்ேதார்

ம் நிைனத்

மிக அைமந்தி ப்பாம் என்ற கூ கின்றைன;|

4-5. நல்குநர் ஒழித்த கூ ச் சில்பதம் - ெகாைடயாளர் எஞ்சா
ஆகிய சிறிய உணவிைன, ஒ ைவ இன்றி ஓம்பா
ெபா ைளப் பா காவா
6-8. நீர்வாழ்

உண்

உண் ,

தைல ஆவித் தன்ன - நீாில் வா ம்

வாயிைன ைடய வண் யில் ெசல்
தற் கில்லாத, ஊ

9-15. சுரம்

ெகா த்த பாிசில்

- இைடயறவின்றிப்

தைல அங்காந்தாற்ேபான்ற,

ஆைர ேவய்ந்த - பாயால் ேவயப்ெபற்ற, அைறவாய்ச் சகடத்
ெசால்

வ ந் தைல,

ம், இஃ

ஊர் என்னா - இஃ

இல் வாழ்க்ைக - இைட

தல் வ த்தம் மரம்

தல்

ட்

- ஒ யிைனச் ெசய் ம்
எம

ஊர் என்

இல்லாத வாழ்க்ைகயராய்,

- சுரத்திடத்ேத வந்த ெவம்ைமயாராய

வ த்தத்ைத மரத்த யில் தங்கிப் ேபாக்கி, பா

இன் ெதண்கிைண கறங்க - இனிய

ஒ யிைன ைடய ெதள்ளிய கிைணப்பைற ஒ க்க, காண்வர - அழகு ெபா ந்த, குவி
இணர் எ க்கின் ததர் ங் கண்ணி - குவிந்த ெகாத் க்கைள ைடய எ க்கினத
ெந ங்கிய

க்களாலாய கண்ணி, ஆ உச் ெசன்னி தைகப்ப - ஆடவர் ெசன்னிைய

அழகு த்த,

ளாித் தீயின் - காட் த்தீயிெல ந்த,

தீயின் ஒளியில், களாி ஆவிைரக் களிர்
விளங்கும்
மகளிர

ங்க அழல் விளக்த்

ங் ேகாைத - காட்

ள்ள ஆவிைரச்ெச யின்

க்களாலாய மாைல, மக உ வண்ணம் மார்பின் வன

அழகிய மார்பின் கண்ணவாய ெபாிய

- ஒ க்கும்

ைலத்

யல்வர -

ைலகளிற் கிடந்தைசய,

14-23. ெசறி நைடப் பி ெயா கள
ணர்ந் ெதன்ன - ெசறிந்த
நைடயிைன ைடய ெபண் யாைனயன் உயிர்ப் ஒ
டன் களிற்றின்உயிர்ப்ெபா
கூ னாற்ேபா
ஒ ேயா ,

ம், கு
ழ

ெந

ணர்ந்

ம்ெபா -சிற வங்கியம் ெப வங்கியங்களின்
இைசப்ப தண்

ைம ஒைச ெபா ந்தி ஒ க்க, கார்வான்

ழக்கின் - காிய ேமகம் இ க்கங்கால், நீர்மிைசத் ெத ட் ம் - நீாின்கண் ஒ க்கும்,
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ேதைர ஒ யின் மான சீர் அைமத் - ேதைர ஒ யிைன ெயாக்கத் தாளம் அைமத் ,
சில்லாி கறங்கும் சி பல் யத்ேதா - சிலவாகிய அாிகள் ஒ க்கும் சிறிய பல
வாச்சியங்கேளா , பல்ஊர் ெபயர்வனர் - பல ஊர்க்கும் ெசன்ற, ஆ

- கூத்தியற்றி,

ஒல் என - விைரவாக, தைல ணர்த் அைசத்த பல்ெதாைக கலப்ைபயர் தைலயிைனச் ேசர்த் க் கட் ய பல தாைகயாகிய வாச்சியங்கைள ைடய
ைபயினராகிய, இ ம் ேபர் ஒக்கல் ேகா யர் - மிகப் ெபாிய சற்றத்திைன ைடய
கூத்தர்,
23-5. இறந்த ன் தைல மன்றம் வழிநாள் காணின் - ேபாய் விட்ட ெபா வற்ற
இடத்திைன ைடய மன்றிைனப் பின்னாளிற் காணின் அக் காட்சி, அ ங்கல்
ர்க்கு - ஆரவாரங் ெகாண்

ந்த

திய ஊரார்க்கு, இன்னா

ஆகும் -

ன்பம்

உண்டாகும்;
24-8. அ ேவ - அத்தைகய

ன்பத்ைதேய, மாைல ம வினம் - இம் மாைலக்கண்

அைடந் ள்ேளம், அதனால், காதலர் ெசய்த காதல் - நம் காதலர் ெசய்த காதி ைன,
நீ

இன்ற மறத்தல் கூ ேமா - தாழா
(

) ேதாழி! பிாிந்ேதார் உள்

மறத்தல் ஒல்

ேமா, மற்

நிைனதல் சிறநனி ஆன்றிகம் என்றி; ேகா யர்

இறந்த ன்றைல மன்றங் காணின் வழிநாள்

ர்க்கு இன்னாதாகும்; அ ேவ

ம வினம் மாைல; அதனால் காதலர் ெசய்த காதல் நீ ன்
சில்பதம் உண் , வ த்தம்

- ஒல்லாதன்ேற.

மறத்தல் கூ ேமா.

ட் , கண்ணி தைகப்ப, ேகாைத தயல்வர,

ம்ெபா

ழ
ணர்ந் இைசப்ப, சி பல் யத்ெதா , பல் ர் ெபயர்வனர் ஆ ,
தைலப் ணர்த் அைசத்த கலப்ைபயராய ேகா யர் என்க.
(விளக்க உைர.) ெசய்யின் - ெசய்யி ள்ள பயிர்ேபால என்க. ஒம் தல் - பிறர்க்கு
வழங்காம ம் பின் தமக்கு ேவண் ெமன் க தி ம் ெபாரைளப் பா காத்தல்.
தைல ஆவித்தன்ன - தைல ெகாட்டாவி வி தற்கு வாய் அங்காந்தாெலாத்த
வ விைன ைடய என்க. ஆவித்தாற் ேபா ம் ஒ க்கின்ற சகடம் என்றமாம். 1ஆைர ெதாத் ளிப்பாய் என்பர் நசினார்க்கினியர். சகடத் - சகடத் ச் ெசல் ம் என
விாித் ச் ெசல்

ம் வாழக்ைகையராய் என இையக்க. வங்கியத்தின் ஓைச, யாைனயின்

உயிர்ப் ஓைசேபா

ம் என்ப , 2'ஓய்களி ெற த்த ேநா ைட ெந ங்ைக,

ெதாகுெசாற் ேகா யர்
களிற் யிர்த்

ம்பின் உயிர்க்கும்’ என ம், 3'எண்ணிைட வி த்த

ம்பின்’ என ம், 4'கண்வி

ம்பிற் களிற் யிர்’ என ம்

7
வ வனவற்றால் அறிக. கு ெந ந் ம் - கு ந்
சில்லாி - சிலவாகிய அாித்ெத ம் ஓைச என்க.

ம் ம் ெந ந்

ம் ம் என்க.

----1. பத் ப். ெப ம்பாண். 50. உைர. 2. அகம். 111.
3. மைலப . 6. 4. றம். 152.
------------302. குறிஞ்சி
[பகேல சிைறப் றமாகத் ேதாழி தைலமகட்குச் ெசால்

வாளாய்ச் ெசால் ய .]

சிலம்பிற் ேபாகிய ெசம் க வாைழ
அலங்கல் அந்ேதா டைசவளி
ெதா ம்
பள்ளி யாைனப் ப உப் றந் ைதவ ம்
நல்லவைர நாடென ட வி யா
ம்
பல் தழ் நீலம் ப சுைனக் குற் ம்
ந
ேவங்ைக இனவண்டார்க்கும்
ெவறிகமழ் ேசாைல நயந் விைள யாட ம்
அ◌ாய ேபா ங் காதலந் ேதாழி
இ ங்கல் அ க்கத் ெதன்ைனயர் உ த

5

க ம்ெபனக் கவினிய ெப ங்குரல் ஏனல்
கிளிபட விைளந்தைம யறிந் ஞ் ெசல்ெகன
நம்மவண் வி நள் ேபாலாள் ைகம்மிகச்
சில்சுணங்க கணிந்த ெசறிந்
ங் கிள ைல
ெமல் யல் ஒ வ ங் க ப்ெபா

10

பல்கால் ேநாக்கும் அறனில் யாேய.

15

------ ம ைர அ ைவவாணிகன் இளேவட்டனார்.
(ெசா-ள்.) 1-8. காதல் அம் ேதாழி - அன் ைடய ேதாழிேய!’ சிலம்பில் ேபாகிய
ெசம் க வாைழ - மைலயில் நீண்ட வளர்ந்த ெசவ்வாைழயின், அலங்கல் அம் ேதா

-

அைச ம் அழகிய இைலகள், அைசவளி உ ெதா ம் - அைச ம் காற்
ேமா ந்ேதா ம், பள்ளி யாைனப் ப உப் றம் ைதவ ம் யாைனயின் பாிய உடம்பிைனத் தட ம், நல்வைர நாடென

யில்ெகாள்

ம்

- நல்ல

மைலநாட் ைன ைடய நம் தைலவ டன், அ வி ஆ
ம் - அ வி நீரா
ம்,
ப சுைன பல் இதழ நீலம் குற் ம் - ெபா ந்திய சுைனயி ள்ள பல இதழகைள ைடய
நீலப்

க்கைளப் பறித் ம், ந

இனம் வண்

ேவங்ைக - நறிய

ஆர்க்கும் - ெதாகுதியாய வண் கள் ஒ

க்கைள ைடய ேவங்ைகயின்கண்,
க்கும், ெவறி கமழ் ேசாைல -

8
மணம்
ேபா

சும் ேசாைலக்கண், நயந்
ம் - அாியனவாகும் ேபா

9-15. இ

கல் அ க்கத்

விைளயாட

ம் - வி ம்பி விைளயாட

ம், அாிய

ம்;

- ெபாிய கற்கைள ைடய பக்க மைலயில், என் ஐயர்

உ த - என் தைமயன்மார் உ தவிடத்ேத, க ம் எனக் கவினிய ெபர குரல் ஏனல் க ம் ேபாலத் திரண்

அழகுற்ற ெபாிய கதிாிைன ைடய திைன, கிளிபட

விைளந்தைம அறிந் ம் - கிளிகள் வந்

ழ விைளந்தைத அறிந்

ைவத் ம்; அறன்

இல் யாய் - அற ணர்ச்சியில்லாத தாய், ெசல்க என நம் அவண் வி நள ேபாலாள் ெசல் ராக என நம்ைம அங்கப் ேபாக்குவாள் ேபான்றிலாளாய், ைகம் மிக - அழகு மக,
சில் சுணங்கு அணிந்த - சிலவாய ேதமைல அணிந்த, ெசறிந்த
ெந ங்கிப் ெப த்த இள

ங்கு இள

ைலகைள, ெமல் இயல் ஒ வ ம் க ப்ெபா

ைல - ெமன்ைமத்

தன்ைம டன் தைழச்சல் கூ ய கூந்தெலா , பலகால் ேநாக்கும் - பன் ைற ம்
ேநாக்கா நிற்கும்.
(

)காதல் அம் ேதாழி! அறன் இல் யாய், இள ைல க க்ெபா

கல்கால்

ேநாக்கும்; ஆகலன் ஏனல் கிளிபட விைளந்தைம அறிந் ம் ெசல்ெகன நம் அவண் வி
நாள் ேபாலாள்; (இனி, நாம்) நாடெனா அ வி யா
நயந் விைளயாட ம் அாிய ேபா ம்.
(வி-ைர.) ஆ

ம் சுைனக்குற் ம் ேசாைல

ம் குற் ம் ேசாைல விைளயாடல் என்க. ஈண்

ெபாழில் விைளயாட் ல் அடக்கப்பட்ட . விைளயாடலாவ

அ வியா தல்

1'யா ங் குள

ங்

கா ம் ஆ ப் பதியிகந் ’ வ தல்; 2'ெசல்வம் லேன ணர் விைளயாட் ’ என் ஞ்
சூத்திர உைர காண்க. உ த ஏனல் ெப ங்குரல் ஏனல் எனத் தனித்தனி இைய ம்.
உ த ஏனல் என்ற , 3'பக

நடந்த கூழ’ என் ழிப்ேபாலப் ெபயெரச்சம் காரணப்

ெபாரட்டாய் நின்ற . யாய் பல்கால் ேநாக்கும், நம் அவண் வி நல் ேபாலாள் என்பன
இற்ெசறிப் நிக மாற்ைறத் தைலவ க்குத் ேதாழி அறிவித்தப யாம்.
------------303. பாைல
[தைலமகன் பிாிவின்கண் ேவட்ைக மீ
ெசால் ய .]

ர்ந்த தைலமகள் தன் ெநஞ்சிற்குச்

இைடபிற ரறித லஞ்சி மைறகரந்
ேபஎய் கண்ட கனவிற் பன்மாண்
ண்ணிதின் இையந்த காமம் ெவன்ேவல்

9
மறமிகு தாைனப் பசும் ட் ெபாைறயன்
கார் கன் ெற த்த சூர் கல் நனந்தைல
மாயி ங் ெகால்
ச்சித் தா அய்த்
தைதந் ெசல் ல வியின் அலெரழப் பிாிந்ேதார்
லங்கந் தாக இரவலர் ெச ேன
வைர ைர களிற்ெறா நன்கலன் ஈ ம்

5

உைரசால் வண் ழ்ப் பாாி பறம்பின்
நிைரபைறக் குாீஇயினங் காைலப் ேபாகி
டங்கு றச் ெசந்ெநற் றாீஇயர் ஓராங்கு
இைறேதர் ெகாட்பின வாகிப் ெபா
படப்
படர்ெகாண் மாைலப் படர்தந் தாங்கு

10

வ வெரன் ணர்ந்த மடங்கெக ெநஞ்சம்
ஐயந் ெதளியேரா நீேய பல டன்
வறன்மரம் ெபா ந்திய சிள்
மணர்
கணநிைர மணியி னார்க்குஞ் சுரனிறந்

15

4அழிநீர் மீன்ெபயர்ந் தாங்கவர்
வழிநைடச் ேசறல் வ த்திசின் யாேன

20

----- ஒளைவயார்.
---------1. ெதால். கற். 50. 2. ெதால். ெமய். 11.
3. நால . 2. (பாடம்) 4. இழிநீர்.
----(ெசா-ள்) 1-3. இைட பிறர் அறிதல் அஞ்சி - நம்மிைட நிகழ்ந்தனவற்ைறப் பிறர்
அறிதைல அஞ்சி, ேபஎய் கண்ட கனவின் - ேபய் தான் கண்ட கனவைனக் கூறாத
ேபான் , மைற கரந்

- மைறயிைன ெவளிப்ப த்தா

ண்ணிதின் இையந்த - பல மாண்ன் கூ

அடக்கதலால், பல்மாண்

ட்பமாகப் ெபா ந்திய, காமம் - நம்

காதலான ,
3-7. ெவன் ேவல் - ெவன்றி ெபா ந்திய ேவ ைன ம், மறம் மிகு தாைன-

ரம்

மிக்க ேசைனயிைன ம் உைடய, பசும் ட் ெபாைறயன் - பசும் ண்ைக ைடய
ெபாைறயன , கார் கன்

எ த்த - ேமகம் வி ம்பி மைழ ெபய்த, சூர் கல்

நனந்தைல - ெதய்வம் வி ம்பி ைற ம் அகன்ற இடத்திைன ைடய, மா இ
உச்சித் தாஅய் - மிகப்ெபாிய ெகால்
அ வியின் - மிக்குச் ெசல்

ெகால்

மைலயின் உச்சியில் பரவி, தைதந் ெசல்

ம் அ வியின் ஒ ேபான் , அலர்எழ - அலராகி

ெவளிப்பட, பிாிந்ேதார் - நம்ைமப் பிாிந்

ெசன்ற நம்தைலவர்,

10

8-14. லம் கந்

ஆக - தம் அறி

பற் க்ேகா

இரப்ேபார் வாின், வைர ைர களிற்ேறா
களி க

ஆக, இரவலர் ெச ேன -

நல்கலன் ஈ ம் - அவர்கட்கு மைலேபா

ம்

டன் நல்ல அணிகைள ம் அளிக்கும், உைரசால் வண் கழ் - உைரத்தல்

அைமந்த வளவிய கழிைன ைடய, பாாி பறம்பில் - பாாியின

பறம் அரணில்,

நிைரபைறக் குாீஇ இனம் - வாிைசயாகப் பறத்தைல ைடய கு வியின் கூட்டம்,
காைலப்ேபாகி - காைலயில் றம் ேபாய்,

டங்கு றச் ெசந்ெநல் தாீஇயர் - வைளந்த

றத்திைன ைடய சிவந்த ெநற்கதிர்கைளக் ெகாணர்ந் த மா , ஒராங்க இைரேதர்
ெகாட்பினவாகி - ஒ ங்ேக அந் ெநற்கதி ள்ள இடத்ைத ஆராய்ந்
திாிதைல ைடயனவாகி, ெபா

பட - ஞாயி

மைறய ெபா தில்

மீண் வந்தாற்ேபால,
15-6. வ வர் என்ற உணர்ந்த மடம்ெக

ெநஞ்சம் - மீண்

வ வர் என்ற எண்ணிய

அறியாைம ெபா ந்திய ெநஞ்சேம, ஐயம் ெதளி நீ - ஐயம் நீங்கித் ெதளி
16-20. வறன் மரம் ெபா ந்திய சிள்

வாயாக.

-வற்றல் மரத்திைனப் ெபா ந்திய சிள்

என் ம் வண் கள், பல உடன் - பல ம் ஒ ங்கு ேசர்ந் , உமணர் கணம் நிைர
மணியின் ஆர்க்கும் - உப் வாணிகர கூட்டமாய எ
களின் மணிெயா ேபால
ஒ க்கும், சுரன் இறந்

- சுரத்திைனக் கடந் , அழநீர் மீன் ெபயர்ந்தாங்கு-நீர்

வற் ம்ெபா
அதி ள்ள மீன் நீர் உள்ள இடத்திற்கு மீண் ெசன்றாற்ேபால, யான்
அவர் வழிநைடச் ேசறல் வ த்திசின் - யான் அவர் ெசன்ற வழிேய ெசல் தைலத்
ணிந் ேளன்.
(

) மைற சுரந்

ண்ணிதின் இையந்த காமம் அலர் எழப் பிாிந்ேதார் வ வர்

என் உணர்ந்த ெநஞ்சம்! நீ ஐயம் ெதளியேரா; சுரன் இறந்
யான் வ த்திசின்.
(வி-ைர.)இைட - இடம்; இடத்
பசும் ண் - பசும் ெபான்னாலாய
கூட்டம். பாாியின் பறம் அரைண

அவர் வழி நைடச் ேசறல்

நிகழ்ச்சி. கரந் , கரத்தலால் எனத் திாிக்க.
ண். ெபாைறயன் ேசரன். குாீஇ இனம்-கிளிகளின்
ேவந்த ம்

அகத்தி ப்பார் உணவின்றி வ ந்தாவா

ற்றியி ந்த ெபா

ற்றியி ந்த ெபா

,

, அகத்தி ப்பார்

உணவின்றி வ ந்தாவா , கபிலர் என் ம் நல் ைசப் லவர் கிளிகைள வளர்த்
ெவளியி
ந் கதிர்கைளக் ெகாண் வரச்ெசய்தனர் என்ப வரலா . இதைன
'உலகுடன் திாித ம் பலர் கழ் நல் ைச, வாய் ெமாழிக் கபிலன் சூழச் ேசயநின் ,
ெச ஞ்ெசய் ெநல் ன் விைளகதிர் ெகாண் ... ேவந்தர் ஒட் ய க ம்பாிப் ரவிக்
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ைகவண்பாாி’ என்பதனா

ம், 'கபிலன் சூழ என்ற , பாாிைய அரசர்

வைளத்தி ப்ப அகப்பட்

ந்த உணவில்லாைமக் கிளிகைள வளர்த் , கதிர்ெகாண்

வர விட்ட கைத’ என்ற அதன் பைழய உைரயினா

வ ம்

ம் அறிக. குாீஇ இனம் மாைலப்

படர்தந்தாங்கு என்ற உவைமயால், தைலவர் ெபா ளீட் க்ெகாண்
தவறா வ வர் என் ம் ெபா ள் ெபறப்ப ம்.

குறித்தெபா தில்

-----304.

ல்ைல

[1பாசைறக்கண் தைலமகன் தன் ெநஞ்சிற்குச் ெசால் ய .]
இ விசும் பிவர்ந்த க வி மாமைழ
நீர்ெசறி ங்கின் கண்2சிதர்ந்தைவேபாற்
சூர்பனிப் பன்ன தண்வரல் ஆ ெயா
ப உப்ெபயல் அழி ளி தைலஇ வானவின்
கு உத் ளி ெபாழிந்த ெப ம் லர் ைவகைற
ெசய் விட் டன்ன ெசந்நில ம ங்கிற்
ெசறித் நி த் தன்ன ெதள்ளறல் ப கிச்
சி மறி தழீஇய ெதறிநைட மடப்பிைண
வலந்திாி ம ப்பின் அண்ணல் இரைலெயா

5

அலங்குசிைனக் கு ந்தின் அல்குநிழல் வதியச்
சு ம்பிமிர் தப் பிட த்தைள யவிழ

10

1அ ம்ெபாறி மஞ்ைஞ யால 2வாிமணல்
மணிமிைட பவளம் ேபால அணிமிகக்
காயாஞ் ெசம்மல் தாஅய்ப் பல டன்
ஈயல் தாய் ஈர்ம் றம் வாிப்பப்
லனணி ெகாண்ட காெரதிர் காைல
ஏந் ேகாட் யாைன ேவந்தன் பாசைற
விைனெயா ேவ
லத் தல்கி நன் ம்
அறவ ரல்லர்நம் அ ளா ேதாெரன

15

நந்ேநாய் தன்வயின் அறியாள்
எந்ெநாந்
லக்குங்ெகால் மாஅ ேயாேள.

20

---- இைடக்காடனார்
-------(பாடம்) 1. இ ம்ெபாறி. 2. விாிமணல்.
--------------(பாடம்) 1. பாசைறப் பிாிந்த.
2. சிதர்த்தைவேபால்.
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-----------(ெசா - ள். ) 1-5. (ெநஞ்ேச!) இ

விசும் இவர்ந்த க வி மா மைழ-ெபாிய வானில்

எ ந்த ெதாகுதியாகிய காிய ேமகம், நீர் ெசறி
(பனங்காயின்) நீர் நிைறந்த
அன்ன தண்வரல் ஆவிெயா

ங்கின் கண்சிதர்ந்தைவ ேபால் -

ங்காகிய கண் சிதறி வி ந்தைவேபா ம், சூர் பனிப்
- ெதய்வம் ந க்கஞ் ெசய்தல் ேபான்ற குளிர்ச்சி

ெபா ந்திய பனிக்கட் ேயா , ப உப் ெபயல் அழி

ளி தைலஇ - ப த்த ெபயலாய

மிக்க ளிகைளப் ெபா ந்தி, வான் நவின் - வானிடத்ேத பயின் , கு உத் ளி
ெபாழிந்த ெப ம் லர் ைவகைற - விளக்கம் வாய்ந்த அத் ளிகைளச் ெசாாிந்த
இ ள்மிகப் லர்ந்த வி யற்காலத்ேத,
6-10. ெசய்

விட்டன்ன ெசந் நில ம ங்கின் - ெசவ்வண்ணம் தீட்

ைவத்தாற்ேபான்ற சிவந்த நிலத்திடத்ேத, ெசறித்

நி த்தன்னெதள் அறல ப கி -

ேதக்கி ைவத்தாற்ேபான்ற ெதறிந்த அறல் பட்டநீைரக்கு த் , சி மறி தழீஇய
ெதறிநைட மடப்பிைண - சிறிய குட் ையத் த விக்ெகாண்ட ள்ளிய
நைடயிைன ைடய இைளய ெபண்மான், வலம் திாி ம ப்பின் அண்ணல் இரைல
ெயா - வலமாகத்திாிந்த ெகாம்பிைன ைடய தைலைம ைடய கைலமாெனா ,
அலங்கு சிைனக்கு ந்தின் அல்கு நிழல் வதிய - அைச ம் கிைளயிைன ைடய கு ந்த
மரத்தின் ெபா ந்திய நிழ ல் தங்கியி க்க,
11-2. சு ம் இமிர் ஊதப் பிட த் தைள அவிழ - வண்
பிடாவின

ஒ த்

ஊதப்

அ ம் கள் மலர, அ ம் ெபாறி மஞ்ைஞ ஆல - அாிய ள்ளிகைள ைடய

மயில் ஆட,
12-5. வாி மணல் - வாிப்பட்ட மண ல், மணி மிைட பவளம் ேபால - நீல மணி டன்
கலந்த ெசம்பவளம் ேபால, அணி மிக - அழகு மிக, காயாஞ் ெசம்மல் - காயா ன்
வாடற்

ம், ஈயல்

தாய் - தம்பலப்

ச்சி ம், பல உடன் தாஅய் - பல ம் ேசரப்

பரந் , ஈர்ம் றம் வாிப்ப நிலத்தில் ஈரம்பட்ட இடத்ைத அழகுெசய்ய,
16 - லன் அணி ெகாண்ட கார் எதிர் காைல - (இங்ஙனம்) காடாகிய நிலம் அழகு
ெபற்ற கார்காலம் ேதான்றிய ெபா தில்,
17 - 21. மாேயான் - மாைம நிறத்திைன ைடய நம் தைலவி, ஏந் ேகாட் யாைன
ேவந்தன் பாசைற - நிமிர்ந்த ெகாம்பிைன ைடய யாைனைய ைடய அரசன
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பாசைறக்கண்ேண, விைனெயா

ேவ

லத்

அல்கி - அவன் ஏவிவிட்ட

விைனயினால் ேவற் நாட் ல் தங்கி, நம் அ ளாேதார் நன் ம் அறவர் அவலர் என நமக்கு அ ள் ெசய்யாேதார் ெபாி ம் அறத்திைன

ைடயர் அல்லர் என் , நம்ேநாய்

தன்வயின் அறியாள் - அவைளக் க தி நாம அைட ம் ேநாயிைன அறியாளாய், எம்
ெநாந்
லக்கும் ெகால் - எம்ைம ெநாந் ெவ ப்பாேளா.
(

) ெநஞ்ேச! கார் எதிர்காைல மாஅேயாள், ேவந்தன் பாசைற விைனெயா

ேவ
லத் அல்கி, நம் அ ளாேதார், அறவர் அல்லெரன எம் ெநாந்
லக்குங்ெகாள்.
மைழ ெபாழிந்த ைவகைற, வதிய, ஊத, அவிழ, வாிப்ப, லன் அணி ெகாண்ட கார்
எதிர் காைல என்க.
(வி - ைர.) ங்கின்கண் - ங்காகிய கண், கண் ேபாற ன் கண் எனப்பட்ட . இனி,
ங்கு என்ற பனங்காைய உணர்த்திற் மாம். ங்கின்கண் ஆ க்கு வ
ம் உ
ம்
பற்றிய உவைமயாகும். சூர்பனிப் அன்ன என்ற ஆ யின் தட்பமிகுதிைய
உணர்த்தியப , மைழயால் ேம பள்ளம் நிரவப் ெபற் ச் சமமாக இ த்த ன், ெசய்
விட்டன்ன ெசந்நிலம் எனப்பட்ட என்ற மாம். ெசய் ைவத்தாற்ேபால இயல்பில்
அைமந்த (ெசந்நில ம ங்கிற்) ெபாய்ைக என்ற மாம். அல்கு நிழல் - பிற்பக ன் நிழல்
என் மாம். மணி மிைட பவளம் ேபாலக் காயாஞ் ெசம்ம ம் தா ம் வாிக்கும்
என்

ம் இ , 1''அரக்கத்தன்ன ெசந்நில ெப வழிக், காயாஞ் ெசம்மல் தாஅய்ப்

பல டன். ஈயல் தாய் வாிப்பப் பவளெமா , மணி மிைடந்தன்ன குன்றம்" என ன்
வந்ததெனா ெசால்லா ம் ெபா ளா ம் ஒத்தி த்தல் அறிந் மகிழ்தற்குாிய .
----1. அகம் 14.
-------------305. பாைல
[பிாி ணர்த்தப்பட்ட ேதாழிக்குத் தைலமகள் ெசால் ய . தைலமகன் பிாிவின்கண்
ேதாழி தைலமகட்குச் ெசால் ய மாம்.]
பக
ம் அகலா தாகி1 யாமம்
தவ ல் நீத்தெமா ைடெயனக் கழியத்
தளிமைழ ெபாழிந்த தண்வரல் வாைடெயா
பனிமீக் கூ ம் ைபதற் பானாள்
பல்பைட நிவந்த வ ைமயில் ேசக்ைகப்

5

14
ப கு வன்ன காதெலா தி கி
ெமய் கு வன்ன ைககவர் யக்கத்
ஓ யிர் மாக்க ம் லம் வர் மாேதா
அ ளி லாளர் ெபா ள்வயி னகல
எவ்வந் தாங்கிய இ ம்ைப ெநஞ்சத்
யாெனவன் உளேனா ேதாழி தாேன
பராைரப் ெபண்ைணச் ேசக்குங் கூர்வாய்
ஒ தனி அன்றில் உய க்குரல் கைடஇய
உள்ேள கன ம் உள்ளம் ெமல்ெலனக்

10

கைனெயாி பிறப்ப ஊ ம்
நிைனயா மாக்கள் தீங்குழல் ேகட்ேட.
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---- 2 வடமவண்ணக்கன் ேபாிசாத்தனார்.
--------(பாடம்) 1. இர ந். 2. ெப ஞ்சாத்தன்.
------------(ெசா-ள்.) 19. ேதாழி,
1-4. பக
நீத்தெமா

ம் அகலாதாகி - பகற்காலத் ம் நீங்காதாகிப் ெபய் , யாமல் தவல் இல்
- இரவி

ம் நீங்குதல் இல்லாத ெவள்ளத் டன், ஐ எனக் கழிய -

ெமல்ெலனக் கழிய, தளி மைழ ெபாழந்த - ேமகம் மைழையச் ெசாாிந்தைமயால், தண்
வரல் வாைடெயா பனி மீக்கூ ம் - குளிர்ந் வ தைல ைடய வாைடக்காற்றால்
ந க்கம் மிகும், ைபதல் பால் நாள் - வ த்தத்ைத ைடய பாதியிரவில்,
5-8. பல் பைட நிவந்த வ ைமஇல் ேசக்ைக - பல அ க்கு ெமத்ைதகளால் உயர்ந்த
வளம் மிக்க ப க்ைகயின்கண், ப கு அன்ன காதெலா

- ப குதைலெயாத்த

காத

- மாறி ஒ வர் ெமய்யில்

டன், தி கிெமய் கு

ஒ வர் ெமய் குவ

ேபா

அன்னைககவர்
ம் ைக வி ம் ம்

யக்கத்

யக்கத்தால், ஓர் உயிர்மாக்க

லம் வர் - ஈட ம்பிற்கு ஓர் உயிெரனத் தகும் காதலர்க

ம்

ம் வ ந்தா நிற்பாரன்ேறா;

9. அ ள் இலாளர் ெபா ள்வயின் அகல - அ ள் இல்லாத நம் தைலவர் ெபா ள்
ஈட் ம் விைனக்குச் ெசல்ல,
10-1. எவ்வம் தாங்கிய இ ம்ைப ெநஞ்சத்
ெநஞ்சுைடேயனாகிய யான்,

யான் -

ன்பத்ைதச் சுமந்த வ த்த ற்ற
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12-6. ப அைரப் ெபண்ைண ஒ

தனி ேசக்கும் - பாிய அ யிைன ைடய

பைனமரத்தில் ைணயின்றித் தனிேய தங்கியி க்கும், கூர்வாய் அன்றில் உய
கைடஇய - கூாிய வாயிைன ைடய அன்றி ன் வ த்தத்ைத ைடய குரல்
ட் தலால், உள்ேள கன

குரல்

ம் உள்ளம் - அகத்ேத ெகாதிக்கின்ற உள்ளத்திடத்ேத,

கைன எாி பிறப்ப - மிக்க தீ உண்டாக, நிைனயா மாக்கள் ெமல்ெலன ஊ ம் தீங்குழல்
ேகட்

- சூழ்ச்சியில்லாத மாக்கள் ெமல்ெலன ஊ ம் இனிய குழல் ஓைசையக் ேகட் ,

11. எவன் உளன் - எங்ஙனம் ஆற்றியி ப்ேபன்.
(

) ேதாழி! வாைடெயா

ஓ யிர் மாக்க

பனி மீக்கூ ம் ைபதற்பானாள், ைககவர்

யக்கத்

ம் லம் வர்; அ ளிலாளர் ெபா ள் வயின் அகல, எவ்வம் தாங்கிய

இ ம்ைப ெநஞ்சத்

யான். உள்ளம் எாிபிறப்ப ஊ ம் குழல்ேகட் , எவன் உளேனா.

(வி-ைர.) தளி-ேமகம். ெபாழிந்த என் ம் ெபயெரச்ச ம் அகல என் ம்
விைனெயச்ச ம் காரணப்ெபா ளன. ப கு: தனிைலத் ெதாழிற்ெபயர். ப கு வன்ன
காதல் என்ற , காதல் மிகுதிைய உணர்த்தியப . 1'ப குவார் ேபா

ம்’, 2'ப கு

வன்ன அ கா ேநாக்கெமா ’ என்பன காண்க. அன்பால் ெசறிய

யங்கும்

இவ்வாேற 'ெமய் கு வன்ன ைககவர்

ன்ன ம் (11)

யக்கம்’, என, இந்

பின்ன ம் (379) வந் ள்ளைம ம் காண்க. ஓ யிர் மாக்க

ல்

யக்கம்,

ம் லம் வர் என்ற ,

வாைடயின் ெகா ைம மிகுதிைய உணர்த்தியப யாம். எவ்வ ம், இ ம்ைப ம்
தாங்கிய ெநஞ்சம் என்ற

மாம். எவ்வம், அ ளின்றித் தைலவர் பிாிந்ததனாலாகிய

ன்ப ம்; இ ம்ைப, வாைடயால் வ ந் ம் வ த்த ம் ஆகக் ெகாள்க. குழேலாைச,
ைணவைரப் பிாிந்தி க்கும் நம் உள்ளத்தில் ன்பமாகிய ெந ப்பிைன
ட் வதாக ம், அதைனச் சிறி ம் ஓரா

தமக்கு ஒ

விைளயாட்டாகக் குழல்

ஊ கின்றனர் என்பாள், கைன ெயாி பிறப்ப ஊ ம், நிைனயா மாக்கள் தீங்குழல்
என்றாள் என்க. அ ளிலாளர் ெபா ள்வயின் அகல, தீங்குழல் ேகட் எவ்வம் தாங்கிய
இ ம்ைப ெநஞ்சத் யான் ஓ யிர் மாக்க ம் லம் தற்கு ஏ வாகிய வாைடயால்
எவன் உளேனா என
த்த ம் ஆகும்.
(ேம-ள்.) 3'உாிப்ெபா
'இப்பாட்
------------

ளல்லன மயங்க ம் ெப ேம’ என்

ள் ெப மண

ஞ் சூத்திரத் ,

லகத் ப் பாைல வந்த ’ என்றனர், நச்சினார்கினியர்.
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1. குறள். 82.1 2. பத் ப். ெபா ந. 77.
3. ெதால்.அகத்.13.
---------------306. ம தம்
[ேதாழி தைலமகற்கு வாயின் ம த்த ]
ெப ம்ெபயர் மகிழ்ந ேபணா தகன்ேமா
பரந்த ெபாய்ைகப் பிரம்ெபா நீ ய
ட்ெகாம் பீங்ைகத் ய்த்தைலப்
ஈன்ற மரத்தின் இளந்தளிர் வ ட
ஆர்கு குறங்கும் நீர்சூழ் 1வளவயற்
கழனிக் க ம்பின் சாய்ப் றம் ஊர்ந்
பழன யாைம பசுெவயிற் ெகாள் ம்
ெநல் ைட ம கின் நன்னர் ஊர
இ ேவா மற் நின் ெசம்மல் மாண்ட

5

மதிேயர் ஒண் தல் வயங்கிைழ ெயா த்தி
இகழ்ந்த ெசால் ஞ் ெசால் ச் சிவந்த
ஆயிதழ் மைழக்கண் ேநா ற ேநாக்கித்

10

தண்ண ங் கமழ்தார் 2பாீஇயினள்
ஊ னள் சி
னி ெசய்ெதம்
மணன்ம

ம்ெமா

ம கின் இறந்திசி ேனாேள.
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----- ம ைரக் கூலவாணிகன் சீத்தைலச்சாத்தனார்.
-------(பாடம்) 1. அகல்வயல். 2. பாீஇயினள் நம்ெமா
------------(ெசா-ள்) 1. ெப ம் ெபயர் மகிழ்ந - ெபாிய கைழ ைடய தைலவேன!
2-8. பரந்த ெபாய்ைகப் பிரம்ெபா
பிரம்பிெனா

கூ

நீண்

வளர்ந்த,

ெகாம்பிைன ைடய ஈங்ைகயின்,
உச்சியிைன ைடய திய

நீ ய - அகன்ற ெபாய்ைகக் கண்ணதாய
ள் ெகாம் ஈங்ைக ய் தைல

ள்ைள ைடய

- பஞ்சு ேபான்ற

ம், ஈன்ற மரத்தின் இளம் தளிர் - ஈனப்பட்ட மாமரத்தின்

இளம் தளி ம், வ ட - தன்ைனத் தட த ன், ஆர் கு கு உறங்கும் நீர் சூழ் வளவயல் மீைன ண்ட நாைர யி ம் நீர் சூழ்ந்த வளம் ெபா ந்திய வய டத்ேத ள்ள,
கழனிக் க ம்பின் சாய்ப் றம் ஊர்ந் - நன்ெசய்க் க ம்பின் ெச ம்பிைன ைடய
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றத்ேத ஊர்ந்

ெசன் , பழன யாைம பசு ெவயில் ெகாள்

ம் - ெபாய்ைகயி

ள்ள

யாைம இளெவயிற் கா ம், ெநல் உைட ம கின் நன்னர் ஊர - ெநற்கைள ைடய
ெத விைன ைடய நல்ல வளம் வாய்ந்த ஊரேன!
9-15. மாண்ட மதி ஏர் ஒள்

தல் - மாட்சிைம ற்ற திங்கைள ெயாத்த

ஒளிெபா ந்திய ெநற்றியிைன ம், வயங்கு இைழ - விளங்கும அணியிைன ம் உைடய,
ஒ த்தி - நின் பரத்ைதயாய ஒ த்தி,
இகழ்ந்த ெசால் ம் ெசால் - நின்ைன இகழ்ந் கூ ம் ெசால் ம் கூறி, சிவந்த
ஆய் இதழ் மைழக்கண் ேநாய் உற ேநாக்கி - சிவந்த அழகிய இதழிைன ைடய
குளிர்ந்த கண்ணால் வ த்தம் மிகப் பார்த் , தண் ந

கமழ் தார் பாீஇயினன் - நின

தண்ணிய நறிய மணம் கம ம் மாைலயிைன அ த் , அம்ெமா
னிெசய்

-

ம் டன் ஊ ச் சி

இறந்திசிேனாள் - எம

கலாம் ெசய் , எம் மணல் ம

(

ம கின்

மணல் நிைறந்த ெத வழிேய ெசன்றாளன்ேற;

9. இ ேவா நின் ெசம்மல் - இ தான் நின
10. ேபணா

ஊ னன் சி

தைலைமேயா;

அகன்ேமா - எம்ைமப் ேபாற்றா

அகன்

ெசல்வாயாக.

) ெப ம் ெபயர் மகிழ்ந! வயங்கிைழ ஒ த்தி, இகழ்ந்த ெசால்

ேநா ற ேநாக்கி, தார் பாீஇயினள்,

ம்ெமா

ஊ னள், சி

இறந்திசிேனாள்; இ ேவா நின் ெசம்மல் ேபணா
(வி-ைர.) ெப ம்ெபயர் மகிழ்ந என்ற
தைலவன், தன

ம் ெசால் ,

னி ெசய் , எம்ம கின்

அகன்ேமா.

இகழ்ச்சிக் குறிப் . பரத்ைதயிற் பிாிந்

வந்த

தைலைம ேதான்றப் பரத்ைதயைர இழித் ைரத் த் தைலவிையப்

பாராட் , வாயில் ேவண் நின்றானாக, இன்ன தன்ைமயாள் ஒ த்தி, ம்ைம
இகழ்ந் ைரத் த்தாாிைனப் பாிந் ஊ ச்சி
னி ெசய் எம்ம கின்
இறந்திசிேனாள் ஆத ன், அ தான் ம் தைலைமேயா, எம்ைமப் ேப
ஒழி ராக என் கூறித் ேதாழ வாயில் ம த்தாள் என்க.
(உ-ைற.)ஈங்ைகப்

தைல

ம் மாத்தின் இளந்தளி ம் வ ட ஆர்கு கு உறங்கும் நீர்

சூழ் வளவயல் என்ற , தைலவன் குறியாத இன்பத்திைன ம் எளிதின் எய் வான்
என்றப .
---------------

18

307. பாைல
[பிாி ணர்த்தப்பட்ட ேதாழி தைலமகைனச் ெசல

விலக்கிய .]

சி
தல் பசந் ெப ந்ேதாள் சாஅய்
அகெலழில் அல்குல் அவ்வாி வாடப்
பக ங் கங்கு ம் மயங்கிப் ைபெயனப்
ெபய
மலாிற் கண்பனி வார
ஈங்கிவள் உழக்கும் என்னா விைனநயந்
நீங்கல் ஒல் ேமா ஐய ேவங்ைக
அ
ரண் ெதாைலத்த ெந நல் யாைன
ைமயலங் கடா அஞ் ெச க்கி மதஞ்சிறந்
இயங்குநர்ச் ெசகுக்கும் எய்பட நனந்தைலப்

5

ெப ங்ைக எண்கினம் கு ம்பி ேத ம்
ற் ைடச் சுவர த வர் ெபாதியிற்
கட ள் ேபாகிய க ந்தாட் கந்தத்
உட ைற பைழைமயிற் றத்தல் ெசல்லா
இ ம் றாப் ெபைடெயா பயி ம்

10

ெப ங்கல் ைவப்பின் மைல த லாேற.

15

---- ம ைர ஈழத் ப்

தன் ேதவனார்.

(ெசா - ள்.) 6. ஐய - ஐயேன!
6 - 15. ேவங்ைக அ
ஒழித்த, ெந

ரண் ெதாைலத்த - ேவங்ைகயின் அ கின்ற மா பாட்ைட

நல் யாைன - நீண்ட நல்ல யாைன, ைமயல் கடாஅம் ெச க்கி -

மயக்கத்ைதத் த ம் மதத்தால் ெச க்குற் , மதம் சிறந்
ெசகுக்கும் - வழிப்ேபாவாைரக் ெகால்

ம், எய் ப

- வலமிக்கு, இயக்குநர்ச்

நனந்தைல -

ள்ளம்பன்றி

ெபா ந்திய அகன்ற காட் ன் இடத்ைத ம், ெப ைக எண்கு இனம் - ெபாிய
ைகயிைன ைடய கர க் கூட்டம், கு ம்பி ேத ம் - ற்றாம்பழஞ் ேசாற்றிைன
ஆரா ம், ற்

உைடச்சுவர - ற் க்கைள ைடய சுவாிைன ைடய, தல் இவர் -

தர்கள் படரப்ெபற்ற, ெபாதியில் - ெபாதியி டத்ேத, கட ள் ேபாகிய க
கந்தத்

- ெதய்வம் ேபாய்விட்ட வ ய தாளிைன ைடய

பைழைமயில் - ெந ங்காலம் கூ யி ந்த பைழைம பற்றி,
நீங்காமல், இ
ஒ க்கும், ெப
ஊர்கைள

றா ெபைடெயா

ணில், உடன் உைற
றத்தல் ெசல்லா

- விட்

பயி ம் - ெபாிய றாக்கள் ெபட்ைடகேளா

கல்ைவப்பின் மைல தல் ஆ
ைடய மைலய யி

தாள்

- ெபாிய கற்கள் ெபா ந்திய

ள்ள ெநறியில்,

கூ
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1-6. சி

தல் பசந்

- சிறிய ெநற்றி பசப் ற் , ெப ேதாள் சாஅய் - ெபாிய ேதாள்

ெம ந் , அகல் எழில் அல்குல் அவ்வாி வாட - அகன்ற எழி
அழகிய வாிகள் வாட, பக

ம் கங்கு

என - ெமல்ெலன, ெபயல் உ

ம் மயங்கி - பக

ைடய அல்கு

ம் இர ம் மயங்குத

யரால் வ ந் வள் என்

விைனைய வி ம்பி, நீங்கல் ஒல்
(

ற் , ைப

மலாில் கண்பனி வார - மைழ ெபய்தைல ஏற்ற மலைரப்

ேபாலக் கண்ணில் நீர்ெப கி வழிய, ஈங்கு இவள் உழக்கும் எண்ணா
தனித் த்

ன்

எண்ணா , விைன நயந்

ேமா - நீ பிாிந்

ெசல்

- இங்ேக இவள்

- ெபா ளீட் ம்

தல் ெபா ந் வதாேமா?

) ஐய! நனந்தைலயிைன ம் ெப ங்கல் ைவப்பிைன ம் உைடய மைல

ஆற்றில், இவள் உழக்கும் என்னா , விைன நயந்

நீங்கல் ஒல்

தல்

ேமா!

(வி - ைர.) பசந் , சாஅய் என்பன சிைனவிைன யாக ன் உழக்கும் என்பதேனா
ம். இயங்குநர்ச் ெசகுக்கும் நனந்தைல என ம் எய்ப நனந்தைல என ம்
தனித்தனி கூட் க. தல் இவர் ெபாதியில் கட ள் ேபாகிய க த்தாட் கந்தம் என்ற ,
ஊர் பாழாயினைமையப் லப்ப த் ம். மைல

தல் ஆ , இவள் உழக்கும் என்னா

நீங்கல் ஒல் ேமா என்றதனால், நின்ைனப் பிாிதலா ம் நீ இத்தைகய ஏதம் மிக்க
ெகா ய ெநறியிற் ெசல் ைவ என்றதனா ம் தைலவி வ ந் வள் எனக் கூறித் ேதாழி
ெசல விலக்கினாள் என்க.
308. குறிஞ்சி
[இர

வ வாைனப் பகல் வ ெகன்ற .]

உ ைவெயா ழந்த உயங்குநைட ெயா த்தல்
ெந வகிர் வி ப் ண் கழா அக் கங்குல்
ஆ யழி ளி ெபாழிந்த ைவகைற
வால்ெவள் ள விப் னன்ம ந் ெதா க ன்
இலங்குமைல ைதய ெவண்மைழ கைவஇக்
கலஞ்சு
ைகயிற் ேறான் ம் நாட
இரவின் வ தல் எவேனா பகல்வாின்
ெதாைலயா ேவ ன் வண்மகி ெழந்ைத
களிறணந் ெதய்தாக் கன் ைக இதணத் ச்

5

சி திைனப் ப கிளி ெயம்ெமா ேடாப்பி
மல்ல லைறய ம ர்சுைனக் குவைளத்
ேதம்பா ெயாண் ந ம்பல அைடச்சிய
கூந்தல் ெமல்லைணத் ஞ்சிப் ெபா
படக்

10

20
காவலர்க் கரந்

க

னந்

ைழஇய

ெப ங்களிற் ெறா த்த ற் 1ெபயர்குைவ
க ங்ேகாற் குறிஞ்சி ம் உைறவி
ர்க்ேக.
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----- பிசிராந்ைதயார்.
---------(பாடம்) 1. ேபாகுைவ.
(ெசா - ள்.) 5-6. இலங்கும் மைல ைதய ெவண்மைழ கைவஇ- விளங்கும் மைல
மைற மா ெவள்ளிய ேமகம் சூழ்ந் , கலம் சு
ைகயில் ேதான் ம் நாட-மட்கலம்
சு ம் சூைளயிற் ைகேபாலத் ேதான் ம் நாடேன!
1-7. உ ைவெயா

உழந்த உயங்கு நைட ஒ த்தல் -

ெயா

ெபா

ழந்த

வ ந்திய நைடயிைன ைடய களிற்றியாைனயின், ெந வகிர் வி ப் ண் கழாஅ நீண்ட பிளப்பாகிய மத்தளப் ண்ைணக் க வி, கங்குல் ஆ
இரவில்

கில்கள் ஆலங் கட்

அழி

ளி ெபாழிந்த -

டன் கூ ய மிக்க ெபயைலப் ெபாழிந்தைமயால்,

ைவகைற - வி யிற் காலத்ேத, வால் ெவள் அ விப் னல் ம ந்

ஒ க ன் - மிக்க

ெவண்ைமைய ைடய அ வியின் நீர் மிக்குப் ெப கி வ த ன், இரவில் வ தல்
எவேனா - இத்தைகய இரவில் நீ வ தல் என்ைனேயா;
7-13. பகல் வாின் - பகற் கண்ேண வாின், ெதாைலயா ேவ ன் வண்மகிழ் எந்ைத ெதாைலதல் இல்லாத ேவ விைன ைடய வளவிய மகிழ்ச்சிைய ைடய எம் தந்ைத
அைமத்த, களி
ைக இதணத்

அணந்

எய்தா - ஆண்யாைன ேமல் நிமிர்ந்

பற்றலாகாத, கல்

- மைலக் குைகயின் ேமலதலாகிய பரணியில், சி திைனப் ப கிளி

எம்ெமா ஒப்பி - சிறிய திைனயிற் ப
ம் கிைளயிைன எம் டனி ந் ஒட்
ம்,
மல்லல் அைறய ம ர் சுைனக்குவைள - வள ைடய பாைறயின் இடத்தவாய ெப கிய
நீாிைன ைடய சுைனயி

ள்ள குவைளயின், ேதம்பாய் ஒண்

ேதன் பா ம் ஒள்ளிய நறிய பல
கூந்தலாய ெமல் ய அைணயில்
இனி

ந ம் பல அைடச்சிய -

க்கைளச் சூ ய, கூந்தல் ெமல் அைண
யின் ம், ெபா

பட - இவ்வா

ஞ்சி -

பகற்ெபா

கழிய,

14-6. க ேகால் குறிஞ்சி

ம் உைற

இன் ஊர்க்கு - காிய கிைளகைள ைடய

குறிஞ்சி மரங்கைள ைடய இ த்தற்கு இனிைம ைடய ம் ஊர்க்கு, காவலர் கரந்
க
னம் ைழஇய-காவலாளர்க்கு மைறந் காவல் ெகாண்ட னத்ைத
வைளத் ண்ட, ெப களிற்
ெபயர்குைவ - ெசல்வாய்.

ஒ த்த ன் - ெபாிய களிற் யாைனையப் ேபால,
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(

) நாட! அ வி னல் ம ந்

ஒ க ன் இரவில் வ தல் எவேனா; பகல் வாின்,

கிளி, எம்ெமா ஒப்பி, கூந்தல் ெமல்லைணத்
ஊர்க்குக் களிற் ஒ த்த ற் ெபயர்குைவ.

ஞ்சி, ெபா

பட,

ம் உைற

இன்

(வி - ைர.) ெவண் மைழ என்ற , ெபய் விட்ட மைழ ெயன்றப . அணந் அண்ணாந் : நிமிர்ந் . இரவில் னத்திைன ேமய வ ம் களி பரணின் மீதி ந்
கவண்

த

யவற்றால் தன்ைன ஓட் வாைரக் ேகாறற்கு

யறல் உண்டாக ன்,

அதற்கு எட்டாத ேசய்ைமயில் பரண் இடப்ெபற்றி க்கும் என்ப , களி
ெதய்தாக் கன் ைக இதணத் என்பதனாற் ெபறப்ப ம்.

அணந்

---------309. பாைல
[பிாிவிைட ேவ பட்ட தைலமகள
தைலமகள் ெசால் ய .]
வயவாள் எறிந்

ேவ பா

கண்

ேவ பட்ட ேதாழிக்குத்

வில் ன் நீக்கிப்

பயநிைர தழீஇய க ங்கண் 1மழவர்
அம் ேசட் ப த் வன் லத் ய்த்ெதனத்
ெதய்வஞ் ேசர்ந்த பராைர ேவம்பிற்
ெகா ப்பா எறிந் கு தி உய்ப்
ல ப்
க்குண்ட வான்கண் அகலைறக்
களி
றம் உாிஞ்சிய க ங்கால் இலவத்
அரைல ெவண்காழ் ஆ யில் தாஅம்
கா மிக ெந ய என்னார் ேகா யர்

5

2ெப ம்பைடக் குதிைர நற்ேபார் வானவன்
தி ந் கழற் ேசவ நைசஇப் படர்ந்தாங்கு
நாஞ்ெச ன் எவேனா ேதாழி காம்பின்

10

3வைனகைழ ைடந்த கவண்விைசக் க யி க்
கைனசுடர் அைமயத் வழங்கல் ெசல்லா
இர ப் னம் ேமய்ந்த உர ச்சின ேவழம்
தண்ெப ம் படாஅர் ெவ உம்
குன் விலங் கியவினவர் ெசன்ற நாட்ேட.
---- 4 க

ர்க் கந்தப்பிள்ைளச் சாத்தனார்.

--------(பாடம்) 1. மறவர். 2. பசும்பைட.
3. விைள கைழ. 4. க

ர் கதப்பிள்ைளச் சாத்தனார்.
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--------------(ெசா-ள்.) 1-11. பயம் நிைர தழீஇய க கண் மழவர் - பா ைன ைடய
பசுவினத்ைதப் பற்றிக்ெகாண்ட அஞ்சாைம ைடய ெவட்சி ரர், வய வாள் எறிந்
அம் வில் ன் நீக்கி - (தம்ெமா ெபா த கரந்ைதயாைர ) ெவற்றி ெபா ந்திய
வாளால்

சி ம் அம்பிைன வில்

னின்

வி த் ம், ேசண் ப த்

- ெந ந்

ரம்

ேபாக்கிவிட் , வன் லத் உய்த்ெதன - வ ய காட் நிலத்ேத ெச த்தினார்களாக,
ெதய்வம் ேசர்ந்த ப அைற ேவம்பின் - ெதய்வம் தங்கிய பாிய அைரயிைன ைடய
ேவப்ப மரத்த யில், ெகா ப் ஆ எறிந்
கு தி

உய் - உதிரத்ைதத்

லாைலப்

- ெகா ப்பிைன ைடய பசுவிைனத் த ந் ,

விப் ப யிட் , ல ப்

க்கு உண்ட - அதன்

க்கி உண்ட இடமாய, வான் கண் அகல் அைற - உயாிய இடம் அகன்ற

பாைறயில், களி

றம் உாிஞ்சிய க ங்கால் இலவத்

- களி

தன் றத்திைன

உரசிக்ெகாண்ட காிய அ யிைன ைடய இலவ மரத்தின், அரைல ெவண்காழ் விைதயாய ெவள்ளிய ெகாட்ைட, ஆ யில் தாஅம் கா

- ஆலங்கட்

ேபாலப் பரவிக்

கிடக்கும் கா கள், மிக ெந ய என்னார் - மிகச் ேசய என் ெறண்ணாராய், ேகா யர் கூத்தர், ெப ம்பைட குதிைர - ெபாிய குதிைரப் பைடயிைன ைடய, நல்ேபார்
வானவன் - நல்ல ேபார்த்திறன் வாய்ந்த ேசரன , தி ந்

கழல் ேசவ

- தி ந்திய

ரக்கழைல யணிந்த சிவந்த அ யிைன, நைசஇ படர்ந்தாங்கு - வி ம்பிச் ெசன்றாற்
ேபால,
12-7. ேதாழி -, காம்பின் வைன கைழ உைடந்த உைடதற்கு ஏ வாய, கவண் விைச க

இ

தாக்குதைல உைடய, கைன சுடர் அைமயத்

ங்கி ன் அழகிய தண்

- கவண் கல் ன் ேவகந் தங்கிய க ய
வழங்கல் ெசல்லா

கதிர்கைள ைடய பகற்ெபா தில் இயங்குதல் இன்றி, இர

- ெவப்பமிக்க

னம் ேமய்ந்த உர

சின

ேவழம் - இரவின்கண் திைனப் னத்ைத ேமய்ந்த வ ய சினம் ெகாண்ட யாைன, தண்
ெப ம் படாஅர் ெவ உம் - குளிர்ந்த ெபாிய ற்றிைன அஞ்சும், குன் விலங்கு
இயவின் அவர் ெசன்ற நாட் - குன் கள் கு க்கி ம் ெநறிகைள ைடய நம் தைலவர்
ெசன்ற நாட் ன்கண், நாம் ெச ன் எவேனா - நாம் ெசன்றால் என்ைனேயா?
(

) ேதாழி! ேகா யர், வானவன் தி ந் கழற் ேசவ

என்னார் படர்தந்தாங்கு, நாம் குன்
எவேனா?

நைசஇக் கா

மிக ெந ய

விலங்கு இயவின் அவர் ெசன்ற நாட் ச் ெச ன்
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(வி - ைர.) அம் வில் ன் நீக்கி எனக் ெகாண் கூட் க. பயம் - பால் ; பய நிைர கறைவ இனம் என்றப . வான் கண் - கண்: அைச. மழவர் ெகா ப்பா எறிந்
க்குண்ட அகல் அைறயில் இலவத் ெவண்காழ் ஆ யில் தாஅம் கா என்க.
ெப ம் பைட; பைட - குதிைரக் கலைண மாம். படாஅர் இயல்பினதாகிய
ஒன் உண்டாக ன் அதைனக் கண்

; பாந்தளின்
ேவழம் அஞ்சும் என்க.

'அகல்வாய்ப் பாந்தட் படாஅர்’ (68) என ன் வந்தி ப்ப ங் காண்க. ேகா யர் கா
மிக ெந ய என்னார் வானவன் ேசவ நைசஇப் படர்தந்தாங்கு என்ற உவைமயால்
ெசல் ம் ெநறி ெந ய என்னா நா ம் தைலவைர நச்சி அவர் நாட் ச் ெசல் ன்
எவேனா என் தைலவி உைரத்தாளாகக் ெகாள்க. இனி, கா மிக ெந ய என்னார்
குன் விலங்கு இய ன் அவர் ெசன்ற நாட் என இையத் உைரத்த மாம்.
-------310. ெநய்தல்
[தைலமகற்குக் குைறேநர்ந்த ேதாழி ெசால் ய ]
க ந்ேத ாிைளயெரா நீக்கி நின்ற
ெந ந்தைக நீர்ைமைய யன்றி நீ ம்
ெதா தகு ெமய்ைய அழி
ந்
த் ப்
பன்னாள் வந் பணிெமாழி பயிற்ற ன்
குவைள ண்கண் க ழ நின்மாட்
இவ ம் ெப ம்ேப ற்றன ேளா ந்

5

1தா ைட ெந நகர்த் தமர்பா ராட்டக்
காத ன் வளர்ந்த மாத ராக ன்
ெப மட 2 ைடயேரா சிறிேத யதனாற்
குன்றிற் ேறான் ங் குவ மணற் ேசர்ப்ப

10

இன்றிவண் வி ம்பா தீேமா 3ெசன்றப்
விாி ன்ைன மீ ேதான் ெபண்ைணக்
கூஉங்க ணஃேத ெதய்ய ஆங்கண்
உப்ெபாய் உமணர் ஒ ைகெயா வந்த
இைளப்ப ேபைட யிாியக் குைரத்ெத ந்
உ மிைசப் ணாி ைடத ம்
ெப நீர் ேவ ெயஞ் சி நல்
ேர.
----- நக்கீரனார்
---------(பாடம்) 1. தா ைற வியனகர். 2. உைடயள் சிறிேத.
3. ெசன்றிப்.
-------------

15
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(ெசா - ள்.) 10. குன்றில் ேதான் ம் குவ மணல் ேசர்ப்ப - குன்
திரண்ட மணைல ைடய கடற்கைரத் தைலவேன!
1 - 4. க ந்ேதர் இைளயெரா

நீக்கி நின்ற - விைரந்

ஏவலாள டன் ேசய்ைமக்கண் நி த்தி இங்கு வந்

ெசல்

ேபாலத் ேதான் ம்

ம் ேதாிைன

நிற்கும், ெந ந்தைக நீர்ைமைய -

ெப ந்தன்ைமயாகிய இனிய குணத்திைன ைடைமைய ஆகின்றாய், அன்றி - அ ேவ
யன்றி, ெதா தகு ெமய்ைய - பிறர் வணங்கத் தக்க ேதாற்றத்திைன ைடைய, நீ ம் இத்தைகய நீ ம், அழி
பல நா

ந்

த்

- மனச் சிைதைவ ேமற்ெகாண் , பல் நாள் வந்

ம் வந் , பணி ெமாழி பயிற்ற ன் - பணிந்த ெமாழிகைளப் பலகாற் கூற ன்,

5 - 6. இவ

ம் -, குவைள உண்கண் க

கண் கலங்க, நின்மாட்

ெப ம்ேபா

ழ - க ங்குவைள மலர் ேபான்ற ைம ண்ட

உற்றனள் நின்னிடத் ப் ெபாிய மயக்கத்திைன

எய்தி ளாள்;
7 - 9. தாய் உைட ெந

நகர் தமர் பாராட்ட - தாய்மார் உள்ள ெபாிய மைனயில்

சுற்றத்தார் பாராட்ட, காத ன் வளர்ந்த மாதர் ஆத ன் - காதெலா வளர்ந்த
ெபண் ர் ஆதலான் (இவைளப் ேபான்றார்) சிறி ெப மட் உைடயர் - சில
காலத்திற்கு மிக்க நாணிைன ைடயர் ஆவர், அதனால் - ஆைகயால்,
11 - 7. இன் இவண் வி ம்பாதீ - இன் இவ்விடத்தி த்தைல வி ம்பற்க; உப்
ஒய் உமணர் ஒ ைகெயா ஆங்கண் வந்த - உப்பிைனச் ெச த்தி வ ம் உப்
வணிகர

வண்

டன் அவ்விடத்ேத வந்த, இைளப

ேபைட இாிய - பா காவல்

எய்திய ேபைட அஞ்சிேயாட, உ ம் இைசப் ணாி - இ ேபா
அைல, குைரத்
எம் சி

எ ந்

உைடத ம் - ஒ த்

எ ந்

நல் ஊர் - கடைல எல்ைலயாக ைடய எம

ெசன்ற வழி, அ

விாி ன்ைன மீ

ம் ஒ யிைன ைடய

சிதறி வி ம், ெப நீர் ேவ
சிறிய நல்ல ஊர், ெசன்

ேதான் ம் - அந்தப்

- சிறி

க்கள் விாிந்த ன்ைனயின்

ேமேல ேதான் கின்ற, ெபண்ைண - பைன மரத்தினின் ம், கூ ம் கண்ணஃேத கூப்பி
ரத்ேத ள்ளேதயாம்.
(
ந்

-

) ேசர்ப்ப! ெந ந்தைக நீர்ைமைய ; அன்றித் ெதா தகு ெமய்ைய; நீ ம் அழி
த் ப் பன்னாள் வந்

ெப ம்ேப

பணிெமாழி பயிற்ற ன், இவ

உற்றனள்; காத ன் வளர்ந்த மாதராக

ன், சிறி

ம் நின்மாட் ப்
ெப மடம் உைடயர்;
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அதனால் இன்

இவண் வி ம்பாதீேமா; எம் சி

நல்

ஙா ெபண்ைணக் கூ ங்

கண்ண , (அவண் வ க.)
(வி - ைர.) ரவலன் ேபா

ம் ேதாற்ற ைடய நீ இரவலன்ேபால் வந்

பணிெமாழி கூறிைன என்பாள் ''க ந்ேதாிைளயெரா

பலகால்

சீக்கி நின்ற, ெந ந்தைக

நீர்ைமைய யன்றி நீ ம், ெதா தகு ெமய்ைய . . . . பன்னாள் வந்

பணிெமாழி

பயிற்ற ன்" என்றாள். நின்மாட் இவ ம் ெப ம்ேபா உற்றனள் என்ற , நீ
எய்திய ன்பத்திற்குத் தா ம் வ ந்தி நின்ைனேய நிைனந் அறி நிைல
கலங்குவாளாயினள் என்றப

ஓ ம், ஓ, ெதய்ய: அைசநிைல. ேமா :

ன்னிைலயைச.

கூஉங்கண்ணஃ : ஆய்தம் விாித்தல் ; ெபண்ைணக்கு ஊங்கண்ணஃ
ெபண்ைணக்கு அப்பாலாய இடத்த என உைரத்த மாம்.

எனப்பிாித் ,

----------311. பாைல
[பிாிவின்கண் ேவ பட்ட தைலமகட்குத் ேதாழி ெசால் ய ]
இ ம்பி ப் பாிசிலர் ேபாலக் கைடநின்
அ ங்க க் காப்பின் அகனகர் ஒ சிைற
எ தி யன்ன திண்ணிைலக் கதவம்
1க

வழங் கைரநாள் காவலர் ம ந்ெதனத்

திறந் நப் ணர்ந் நம்மிற் சிறந்ேதார்
இம்ைம லகத் தில்ெலனப் பன்னாள்
ெபாம்மல் ஓதி நீவிய காதெலா

5

2பயந்தைல ெபயர்ந் மாதிரம் ெவம்ப
வ வழி வம்பலர்ப் ேபணிக் ேகாவலர்
மழவிைடப் ட் ய குழாஅய்த் தீம் ளி
ெசவியைட தீரத் ேதக்கிைலப் பகுக்கும்
ல் நன்னாட் ம்பர்ச் ெசல்ல ஞ்
சுரமிறந் ேதகி ம் நீடலர்
அ ண்ெமாழித் ேதற்றிநம் அகன்றிசி ேனாேர.
---- மா

லனார்.

------(பாடம்) 1. க
2. மைழதைல.
------------

யங் கைரநாள் காவலர் ம ந்ெதன.

10
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(ெசா - ள்.) 1 - 7. இ

பி

பாிசிலர் ேபால - ெபாிய ெபண் யாைனயிைனப் பாிசில்

ெப ம் பாணர் ேபால, கைட நின்

- நம

மைனயின் கைடயில் நின்

(பின்), அ

க

காப்பின் அகல் நகர் - அாிய காவைல ைடய மதில் சூழ்ந்த அகன்ற மைனயின்,

ஒ

சிைற - ஒ

பா

ள்ள, எ தி அன்ன திண் நிைலக் கதவம் - எ தினாற் ேபான்ற

ெசறிந்த நிைலயிைன ைடய கதவிைன, க

வழங்கு அைர நாள் - ேபய் வழங்கும்

பாதியிரவில், காவலர் ம ய - காவலர்கள் ேசார்ந்தி க்கும் ெசவ்வி பார்த் , திறந்
திறந்

வந் , நம் ணர்ந்

-

- நம்ைமக் கூ , நம்மிற் சிறந்ேதார் இவ் லகத்ேத யா ம்

இல்ைல என் கூறி, பல் நாள் - பல காலம், ெபாம்மல் ஓதி நீவிய காதெலா
ெபா
ெபற்ற கூந்தைலத் தடவி அளிெசய்த காதேலா .

-

14. அ ள் ெமாழித் ேதற்றி நம் அகன்றிசிேனார் - இரக்கம் ேதான் ம் ெமாழியால்
நம்ைமத் ெதளிவித் அகன் ெசன்ேறார்.
8 - 13. பயம் தைல ெபயர்ந்

மாதிரம் ெவம்ப - நீர் அற்

ஒழியத் திைசெயல்லாம்

ெகாதிக்க, வம்பலர் வ வழி ேபணி - திய வழிப்ேபாக்கர் வ ங்கால் அவர்கைளப்
ேபாற்றி, ேகாவலர் - ஆயர்கள், மழவிைடப்
எ

களின் க த்திற் கட்

ள்ள

ட் ய குழாஅய்த் தீம் ளி - இைளய

ங்கிற் குழாயி

ள்ள இனிய ளிச் ேசாற்ைற, ெசவி

அைடதீர - அப் தியாின் காதைடப் நீங்க, ேதக்கு இைல பகுக்கும் - ேதக்கின்
இைலயில் பகிர்ந்

அளிக்கும், ல்

நான்னாட் ற்கு அப்பா
சுரெநறிையக் கடந்
(
ல்

நல் நாட்

உம்பர் - ல்

ள்ள, ெசல் அ ம் சுரம் இறந்

ெசன்றி ப்பி

ஏகி

ம், நீடலர் - தாழ்க்கா

என்பான

ேவங்கட

ம் - கடத்தற் காிய
விைரவில் வ வர்.

) ேதாழி! நப் ணர்ந் காதெலா அ ண்ெமாழித் ேதற்றி நம் அகன்றிசிேனார்,
நன்னாட் ம்பர்ச் ெசல்ல ம் சுரம் இறந்ேதகி ம் நீடலர்.

(வி-ைர.) ெபண் யாைனையப் பாிசில் ெப ம் அகவலா
வாயி ல் ஒ ங்கி நிற்பராக

தலாயினார், மைன

ன், இ ம்பி ப் பாிசிலர் ேபாலக் கைடநின்

என்றாள்.

பாிசிலர் வாயி ல் நிற்றல் 1'பாிசில் கைடஇய கைடக்கூட் ’ எனப்ப ம். ம ய
ம ந்தி க்கும் ெபா
என்க. ெசவியைட - பசியாற் கா ேகளாத நிைலைய
அைடதல்.
------1. ெதால். றத்: 36
----------
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312. குறிஞ்சி
[தைலமகன் சிைறப் றமாகத் ேதாழி ெசால்
ெநஞ்சுடம் ப த ன் ஒன்

ய . தைலமகள் ெசால் ய மாம்.]

ாிந் தடங்கி

இரவின் வ உம் 1இ ம்ைப நீங்க
வைரயக் க
ம் ஆயின் ெபாி வந்
ஓங்குவைர யிழித ம் ங்குெபயல் நீத்தம்
காந்தளஞ் சி கு க் ெகௗைவ ேபணா

5

அாிமதர் மைழக்கண் 2சிவப்ப நாைளப்
ெப மைல நாடன் மார் ைண யாக
ஆ கம் வம்ேமா காதலந் ேதாழி
ேவய்பயில் அ க்கம் ைதயக் கால் ழ்த்
இன்னிைச ரசின் இரங்கி ஒன்னார்
ஓ
றங் கண்ட தாேடாய் தடக்ைக
ெவல்ேபார் வ தி ெசல்சமத் யர்த்த
அ
கழ் எஃகம் ேபாலக்
ெகா பட மின்னிப் பாயின்றால் மைழேய.

10

----- ம ைர ம தன் இளநாகனார்.
-------(பாடம்) 1. இ ம்ைப தீர. 2. ேசப்ப.
----------(ெசா - ள்.) 8. காதல் அம் ேதாழி - காதல் மிக்க ேதாழிேய,
7. ெப மைல நாடன் - ெபாிய மைல நாட் னனாகிய நம் தைலவன்,
1 - 3. ெநஞ்சு உடம்ப த ன் - இ வர் ெநஞ்சும் ஒன்
அடங்கி - வைரந்

ெகாள்ளைல எண்

ன்பம் அகல, வைரயக் க

ம் ஆயின் -

ம் ஆக ன்,

3 - 8. காந்தள் சி கு க் ெகௗைவ ேபணா
அலாிைனப் ேபாற்றா , ஓங்குவைர இழித ம்
மைலயினின் ம்

ாிந்

ேகாடலாய அதைனேய வி ம்பியைமந் , இரவின் வ உம்

இ ம்ைப நீங்க - இரவில் வ தலாய
வைரந்

ப த ன், ஒன்

- காந்தட்

க்கைள ைடய இச்சீ

ாின்

ங்கு ெபயல் நீத்தம் - உயர்ந்த

ம் மிக்க மைழயாலாய அ வி நீாின், மார்

ைணயாக - (நம்

தைலவன்) மார் ெதப்பம் ஆக, அாிமதர் மைழ கண் சிவப்ப - ெசவ்வாி பரந்த மதர்த்த
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குளிர்ந்த கண்கள் சிவந்திட, நாைள ெபாி
மகிழ்ந்

- கால் இறங்கி, இன் இைச

ேபால ஒ

த் , ஒன்னார் ஓ

கண்ட, தாள் ேதாய் தடைக ம் ேபாாில்

ேபால, ெகா

ங்கில் ெந ங்கிய பக்கமைல மைறய, கால்

ரசின் இரங்கி - இனிய இைச ெபா ந்திய

ரசம்

றம் கண்ட - பைகவர் ஓ ம் றக்ெகாைடயிைனக்
ழந்தாளிைனப் ெபா ந் ம் ெபாிய ைகயிைன ைடய,

ெவல் ேபார் வ தி - ேபார் ெவல்
ெசல்

ஆ கம் - நாம் நாைள மிக ம்

விைளயா ேவாம், வம்ேமா - வ வாயாக;

9 - 14. ேவய் பயில் அ க்கம் ைதய ழ்த்

உவந்

க்கிய, அ

ம் பாண் யன், ெசல் சமத்
கழ் எஃகம் ேபால - ெகால்

உயர்த்த - ெவன்
ம் கழ் வாய்ந்த ேவல்

பட மின்னி - ஒ ங்கு பட மின்னி, மைழ பாயின்

- மைழ பரவி ள்ள ;

(காண்பாயாக.)
(

) காதலம் ேதாழி! ெப மைல நாடன் வைரயக் க

நீத்தம் மார்

ம் ஆயின்

ங்கு ெபயல்

ைணயாக ஆ கம் வம்ேமா; மைழ பாயின்றால்.

(வி - ைர.) க

ம் ஆயின் - க

ம் ஆத ன். நீத்தம் கண் சிவப்ப மார்

ைணயாக

ஆ கம் என ம், ெகௗைவ ேபணா மார்
ைணயாக ஆ கம் என ம் தனித்தனி
கூட் க. ேபணா - ஒ ெபா ளாகக் ெகாள்ளாமல். ரசின் இரங்கி எஃகம் ேபால
மின்னி என் ழிப் ெபா ள் உவைமயாயின; 1'ெபா ேள

வமம் ெசய்தனர்

ெமாழியி

விதியாகலான்.

ம், ம ள

சிறப்பினஃ வைம யாகும்’ என்ப

---------313. பாைல
[பிாிவிைட ேவ பட்ட தைலமகைளத் ேதாழி வற்

த்திய .]

இனிப்பிறி ண்ேடா அஞ்சல் ஓம்ெபன
அணிக்கவின் வளர யங்கி ெநஞ்சம்
பிணித்ேதார் ெசன்ற ஆ நிைனந் தல்க ங்
குளித் ப்ெபா கய ற் கண்பனி மல்க
ஐய வாக ெவய்ய யிரா
இர ம் எல்ைல ம் படரட வ ந்தி
அர
ங்கு மதியின் தெலாளி கரப்பத்
தம்மல தில்லா நம்மிவண் ஒழியப்
ெபா ள் ாிந் தகன்றன ராயி ம் அ ள் ாிந்

5

வ வர் வாழ ேதாழி ெபாிய

10

29
நிதியஞ் ெசாாிந்த நீவி ேபாலப்
பாம் ன் ேதம் ம் வறங்கூர் கடத்திைட
நீங்கா வம்பலர் கைணயிடத் ெதாைலந்ேதார்
வசிப
ண்ணின் கு தி மாந்தி
ஒற் ச்ெசல் மாக்களின் ஒ ங்கிய குரல
இல்வழிப் ப உங் காக்ைகக்
கல் யர் பிறங்கல் மைலயிறந்த ேதாேர.

15

------ பாைலபா ய ெப ங்க ேகா.
-----1. ெதால். உவம: 9.
-----------(ெசா-ள்.) 10. ேதாழ-, வாழி-,
1-3. இனி பிறி

உண்ேடா-இனி நீ வ ந்தற் குாிய ெதான்

ஒம் என - அஞ்சுதைல ஒழிவாயாக என்

உண்ேடா, அஞ்சல்

கூறி, அணிகவின் வளர

யங்கி - அழகிய

ஒளி ெப கத் த வி, ெநஞ்சம் பிணித்ேதார் - நம் உள்ளத்ைதக் கவர்ந்ேதாராகிய நம்
தைலவர்,
3-9. ெசன்ற ஆ

நிைனந்

நாேடா ம், குறித் ப் ெபா

- தாம் ெசன்ற சுர ெநறிைய நாம் நிைனந் , அல்க
கய ல் கண் பனி மல்க-நீாில்

ம் -

ழ்கிப் ெபா ம்

கயல்கைளப் ேபாலக் கண்களில் நீர் ெப க, ஐய அக ெவய்ய உயிரா - ெமன்ைமயாக
ெவவ்விய உயிர்ப்பிைன உயிர்த் , இர ம் எல்ைல ம் படர் அட வ ந்தி-இர ம்
பக

ம்

ன்பம் ந ய வ ந்தி, அர

ங்கு மதியின்

திங்கெளன ெநற்றி ஒளியிைன இழந்திட, தம் அல
யல்லா

ேவ

தல் ஒளி கரப்ப-அரா வி ங்கிய
இல்லா நம் இவண் ஒழிய - தம்ைம

கைளகண் இல்லா நாம் இங்ேக தங்கியி க்க, ெபா ள் ாிந்

அகன்றனர் ஆயி

ம் - ெபா ைள வி ம்பிச் ெசன்றன ராயி

ம்,

10-7. ெபாிய நிதியம் ெசாாிந்த நீவி ேபால-மிக்க நிதியிைனச் ெசாாிந் விட்ட
உள்ளீ ல்லாத

ணிப்ைப ேபால, பாம் ஊன் ேதம் ம் வறம் கூர் கடத்திைட-பாம்

உடல் வா க் கிடக்கும் வறட்சி மிக்க காட் டத்ேத, கைண இட-அறைலப்ேபார்
அம்பிைன எய்தலால், ெதாைலந்ேதார் - இறந்
ஒழியாத திேயார , வசிப

பட்ேடாராய, நீங்கா வம்பலர் -

ண்ணின் கு தி மாந்தி - பிளந்த ண்ணினின் றிழி ம்

ெசந்நீைரக் கு த் , காக்ைக-காகங்கள், ஒற் ச் ெசல் மாக்களின் ஒ ங்கிய குரல-
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ஒற்றராகச் ெசல்

ம் மக்கைளப்ேபால உள்ளடங்கிய குர

மைனயிடத்ேத வந்

தங்கும் இடமாய, கல்உயர் பிறங்கல் மைல இறந்ேதார் - கற்கள்

உயர்ந்த பக்கமைலகைள ைடய மைலையக் கடந்
9 - 10. அ ள் ாிந்
(

னவாய், இல்வழிப் ப உம் -

ெசன்ேறாராய அவர்,

வ வர் - நம்பால் அ ள் ெசய்

வ வர்.

) ேதாழி! வாழி! ெநஞ்சம் பிண்த்ேதார், தம்மலதில்லா நம் இவண் ஒழியப்

ெபா ள் ாிந்

அகன்றன ராயி

(வி - ைர.) இனிப் பிறி

ம், மைலயிறந்ேதாராய அவர், ஒ ள் ாிந்

வ வர்.

உண்ேடா என்ற , இனி நமக்குப் பிாிெவன்ப

இல்ைலெயனக் குறிப்பித்தப ; இனிப் பிாி மா

இல்ைலெயனத் தன் ெநஞ்சம்

ஒ ப்படத் ெத ட் ய தைலவர், பிாிந் ெசன்றாராக ன், தைலவி கண் பனிமல்க
ெவய்ய உயிரா வ ந்தி யி ந்தனள் என்க. ெபா கயல் - ஒன்ேறா ெடான் எதிர்த் ப்
ெபா ள் கயல் எனக் கண்ணின் வ
லப்படக் கூறியவாறாம். நம் இவண் ஒழிய நாம் இவண் ஒழிய என்க. அ ள் ாிந் - அ ைள வி ம் த ைடயர் ஆகலால் என
ஏ ப் ெபா ண்ைம குறிப்பினாற் ெகாள்ளப்ப ம். நீவி - ம ச்சீைல; ம யிற் சுற்றிக்
கட் க் ெகாள் ம் நீண்ட வ
ைடய பணப்ைப. பாம் ஊன் ேதம் ம் கடம் என்ற
காட் ன் ெவம்ைம மிகுதி கூறியப . நீங்கா வம்பலர் - இைடயறா
ெசன் ெகாண்
க்கும் தியர். கைணயிட - ஆறைலப்ேபார் கைணயிடலால் என
வ வித் ைரக்க.
(ேம - ள்.)1''அைவதாம், அன்ன ஏய்ப்ப" என்
கய ற் கண்பனி மல்க’ என்ப
வந்த

ம் சூத்திரத்

உவம உ பின்றி இன்

என்றனர், நச்சினார்கினியர்.

-------1. ெதால்.உவன : 11
----314.

ல்ைல

[விைன ற்றிப் குந்த தைலமகற்குத் ேதாழி ெசால் ய .]
நீலத் தன்ன நீர்ெபாதி க வின்
1மாவிசும் பதிர ழங்கி ஆ யின்
நிலந்தண் ெணன் கானங் குைழப்ப
இனந்ேதர் உழவர் இன்குர யம்ப

'குளித் ப் ெபா
தன் ெபா ட் கண்

ம்
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மறி ைட மடப்பிைண தழீஇப் றவில்
தி ம ப் பிரைல ைபம்பயிர் உகள

5

2ஆர்ெபயல் உதவிய கார்ெசய் காைல
ெனறி ணங்கிய கானவில் ரவிக்
கல்ெலனக் கறங்குமணி யியம்ப வல்ேலான்
வாய்ச்ெசல வணக்கிய தாப்பாி ெந ந்ேதர்
ஈர்ம் ற இயங்குவழி ய ப்பத் தீந்ெதாைடப்

10

ைப ள் நல்யாழ் ெசவ்வழி 3பிறப்ப
இந்நிைல வாரா ராயின் தந்நிைல
எவன்ெகால் பாண உைரத்திசிற் சிறிெதனக்
கட ட் கற்பின் மடேவாள் கூறச்
ெசய்விைன யழிந்த ைமயல் ெநஞ்சில்
னிெகாள் ப வரால் தீர வந்ேதாய்
இனி ெசய் தைனயால் வாழ்கநின் கண்ணி
ேவ சுற்றிய வால்
ல்ைல

15

20. 4ெப ந்தார் கம ம் வி ந்ெதா க ப்பின்
இன்னைக யிைளேயாள் கவவ
மன் க ெப மநின் மலர்ந்த மார்ேப.

20

----- ம ைர அளக்கர் ஞாழார் மகனார் அம்மள்ளனார்.
-----------1. அமர் விசும் . 2. கார்ப் ெபயல்.
3. மறப்ப. 4. ெபா ந்திதழ் கம ம்.
----------(ெசா - ள்.) 1-7. நீலத்

அன்ன நீர் ெபாதி க வின் - நீலமணிைய ெயாத்த நீர்

ெபாதிந்த சூ ைனக்ெகாண் , மா விசும் அதிர

ழங்கி - காிய வானினிடத்ேத அதிர

இ த் , ஆ யின் - ெபய்த நீாினால், நிலம் தண்ெணன்
குைழப்ப - கா

- நிலம் தட்ப ற் , கானம்

தைழத்திட, இனம் ேதர் உழவர் - இனத்ைத ஆரா ம் உழவர்,

இன்குரல் இயம்ப - இனிய குரல் ஒ க்க, மறி ைட மடப்பிைண தாீஇ குட் யிைன ைடய இைளய ெபண்மாைனத் த விக்ெகாண் , றவில் - காட் ல்,
திாிம ப் இரைல -

க்கிய ேகாட் ைன ைடய கைலமான், ைப பயிர் உகள -

பசிய பயிாிேல ள்ளித் திாிய, ஆர் ெபயல் உதவிய கார் ெசய்காைல - ேமகம் மிக்க
ெயைலத் தந்த கார்ப்ப த்ைதச் ெசய் ம்காலத்ேத.
8 - 15. பாண - பாணேன,

ல் ெநறி

ணங்கிய - ரவி

ல் கூ ம்

ைறப்ப

ண்ணிதின் அைமந்த, கால் நவில் ரவி - ேவகத்தாற் காற்ெறனக் கூ த் தகும் குதிைர,
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கல் எனக் கறங்கும் மணி இயம்ப - கல்ெலன்

ஒ க்கும் மணி (இைடயறா ) ஒ க்க,

வாய்ச் ெசலவாவிச் ெசல்ல, வல்ேலான் வணக்கிய தா பாி ெந ந்ேதர் - வன்ைம ைடய
பாகனால் அடக்கி விடப்ப ம் தா ம் ெசலவிைன ைடய நீண்ட ேதர், ஈர் ற இயங்கு
வழி அ ப்ப - ஈரம் ெபா ந்திய இடங்களில் தான் ெசல் ம் வழியிைன அ த் ச்
ெசல்ல, தீம்ெதாைட ைப ள் நல் யாழ் ெசவ்வழி பிறப்ப - இனிய
நரம் த்ெதாைடயிைன ைடய நல்ல யாழில் வ த்தத்ைதத் த ம் ெசவ்வழிப்பண்
ேதான்ற, இ நிைல வாரார் ஆயின் - இத்தைகய மாைலப்ேபாழ்தில் வந்

ேசராராயின்,

தம்நிைல எவன் ெகால் - அவர்தம் நிைல யாதாகுேமா, உைரத்திசிற் சிறி

என - சிறி

உைரப்பாயாக என் , கட ள் கற்பின் மடேவாள் கூற - ெதய்வக் கற்பிைன ைடய
மடப்பம் வாய்ந்தவளாகிய எம் தைலவி கூற,
16 - 22. ெப ம -, ெசய்விைன அழிந்த ைமயல் ெநஞ்சில் - ெசய்யப்ப ம் விைனகள்
அழிதற் ேக வாய மயக்கம் ெபா ந்திய ெநஞ்சில்,
ெவ ப் த் த ம்

னிெகாள் ப வரல் தீர -

ன்பம் அகல, வந்ேதாய் - நீ வந் ற்றைன அதனால், இனி

ெசய்தைன - எம் தைலவிக்கு இனியெதான்றிைனச் ெசய்தாய் ஆவாய்; வாழ்க நின்
கண்ணி - நின் கண்ணி வாழ்வதாக; நின் மலர்ந்த மார் - நின அகன்ற மார் , ேவ
சுற்றிய வால்
ல்ைல - மைனயில் ேவ யாகச் சூழ்ந்த ெவள்ளிய ல்ைல
மலர்களாகிய, ெப தார் கம ம் - ெபாிய மாைல கம ம், வி ந்

ஒ

க ப்பின் -

ைம றத் தைழத்த கூந்தைல ைடய, இன் நைக இைளேயாள் கவவ - இனிய
நைகைய ைடய இைளேயாளாகிய இவள் த விக்ெகாள்ள, மன்
நிைலெப வதாக.
(

க-

) கார் ெசய் காைல, ரவி வாய்ச் ெசல வல்ேலான் வணக்கிய தாப்பாி

ெந ந்ேதர் இயங்கு வழி ய ப்ப, யாழ்ெசவ்வழி பிறப்ப, தைலவர் இந்நிைல
வாராராயின், தம் நிைல எவன்ெகாள், பாண, சிறி

உைரத்திசின் எனமடேவாள் கூற,

அவள ைமயல் ெநஞ்சிற் ப வரல் தீர வந்ேதாய்; ெப ம! இனி ெசய்தைன; நின்
கண்ணி வாழ்க: இைளேயான் கவவ நின் மலர்ந்த மார் மன் க.
கானங் குைழப்ப உழவர் இன்குரல் இயம்ப, இரைல உகளப் ெபயல் உதவிய
கார்ெசய் காைல என்க.
(வி - ைர.) ஆ

- ஈண்

இனமாவாைரத் ேதர்த

நீாிைனக் குறித்த . இனம் ேதர்தல் - தம

ம், எ

த ய இனத்திைனத் ேதர்த

உ ெதாழிற்கு

ம் ஆம். குரல் -

உ தல் வித் தல் த யன ெசய் ழி எ ம் குரல்; பாடப்ப ம் குர மாம்.
மகிழ்ச்சி டன் கூ யதாக ன் இன்குரல் ஆயிற் . கார் ஆர் ெபயல் உதவிய கார்ெசய்
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காைல எனக் கார் என்பதைன ன் ம் கூட்
ைரகக. ணங்கிய ரவி, கால் நவில்
ரவி எனத் தனித்தனிேய கூட் க. வாய் - வாவி. வாச் ெசல என் ம் பாடத்திற்கு
வா தலாகச் ெசல்ல என்க. ரவி ெசல்ல, வல்ேலான் வணக்கிய ெந ந்ேதர் இயங்கு
வழிய ப்ப வாராராயின் என்ற பிாிந்தார்க்கு வ த்தத்ைதச் ெசய் ம் ெசவ்வழிப் பண்
ேதான் ம் இத்தைகய மாைலப்ெபா தில் வாராராயின் என்றப . தம் நிைல,
அவ ைடய வாய்ைம. கூற - கூறிய காைல என்க. ெசய்விைன - உண்
ம்
ஒப்பைன ம் தலாயின. இைளேயான் கவவ மார் மன க என்ற , மார்
தைலவியின் அகத்தீ இைடயீ ல்ைலயாகப் ெபா ந் க என்றப .
(ேம - ள் )1'ெபறற்க ம் ெப ம்ெபா ள்
ெசய் ள், ேதாழி

ந்தபின் வந்த’ என்

ன் தைலவிக்கு நிகழ்ந்த ஆற்றாைம ம், அ

கலங்கியவா ம் தைலவற்குக் கூறிய

ஞ் சூத்திரத்
கண்

என்றனர், நச்சினார்கினியர்.

-------1. ெதால். கற் : 9.
------------315. பாைல
[மகட்ேபாக்கிய தாய் ெசால் ய ]
கூைழ ங் கு ெநறிக் ெகாண்டன ைல ம்
சூழி ெமன் கஞ் ெசப் டன் எதிாின
ெபண் ைண சான்றனள் இவெளனப் பன்மாண்
கண் ைண யாக ேநாக்கி ெந ைந ம்
அயிர்த்தன் மன்ேன ெநஞ்சம் ெபயர்த் ம்
அறியா ைமயிற் ெசறிேயான் யாேன
ெப ம்ெபயர் வ தி கூடல் அன்னதன்
அ ங்க வியனகர்ச் சிலம் ங் கழியாள்
ேச றச் ெசன் வ ஞ்சுைனக் ெகால்கிப்

5

ற க்குயின் ண்ட ன்காய் ெநல் க்
ேகாைட திர்ந்த குவிகட் பசுங்காய்
அ
ற் பளிங்கின் ைளக்காசு க ப்ப

10

1வ நிலத் தி ம் அத்தம் க ெமனக்
கூர்ேவல் விடைல ெபாய்ப்பப் ேபாகிச்
ேசக்குவள் ெகால்ேலா தாேன ேதக்கின்
அக ைல 2குவித்த தல்ேபால் குரம்ைப
ஊன்
க் கய ம் ன்றிற்
கான்ெக வாழ்நர் சி கு யாேன.

15

தான்

இச்
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----- குடவாயிற் கீரத்தனார்.
----------(பாடம்) 1. வறனிலத் . 2. கவித்த.
----------(ெசா - ள்.) 1 - 6. கூைழ ம் கு ெநறி ெகாண்டன - தைல மயி ம் கு கிய
ெநறிப்பிைனக் ெகாண்டன,
ைலக
ெபண்

ம் உச்சியி

ைல ம் சூழி ெமல் கம் ெசப் டன் எதிாின -

ள்ள ெமல் ய

கத்தால் சிமிழி

ைண சான்றனள் - இவள் ெபண் என்

டன் மா பட்டன, இவள்

ம் இயல்பிைன அைமந்தனள், என -

என் , கண் ைண ஆகப் பல் மாண் ேநாக்கி - என் கண்கேள ைணயாகப் பல ைற
பார்த் ெந ைந ம் அயிர்த்தன் மன்ேன ெநஞ்சம் - என ெநஞ்சமான ேநற் ம்
மிக ம் ஐ ற்ற , ெபயர்த் ம் அறியாைமயின் ெசறிேயன் யாேன - அதன்பின்
என

ம்

அறியாைமயால் யான் என மகைள இற்ெசறியா ெதாழிந்ேதன்;

7 - 14. ெப ம் ெபயர் வ தி கூடல் அன்ன - ெபாிய கழிைன ைடய பாண் யன
ம ைரைய ெயாத்த, தன் அ ங்க

வியன் நகர் சிலம் ம் கழியாள் - தன

அாிய

காவல் ெபா ந்திய ெபாிய மைனயில் சிலம் கழி ேநான் ம் ெசய்யப் ெபறாளாய்,
ேசண் உறச்ெசன்
நீர்ெபறா
ெநல்

- ெந ந்

தளர்ந் , ற

ரம் ெசன் , வ

குயின்

சுைனக்கு ஒல்கி - நீரற்ற சுைனக்கண்

உண்ட - றா

ைளத்

உண்டைமயின், ல்காய்

- ல் ய காய்கைள ைடய ெநல் யின்கண், ேகாைட உதிர்ந்த குவிகண்

பசுகாய் - ேமல்காற்
அ
ல் பளிங்கின்

உதிர்த்திட்ட குவிந்த கண்ணிைய ைடய பசிய காய்கள்,
ைள காசு க ப்ப - ல் அற் உதிர்ந்த ைளயிைன ைடய

பளிங்குக் காசுகைள ெயாப்ப, வ நிலத்
கிடக்கும் காட்

உதி ம் அத்தம் - வறிய நிலத்தில் உதிர்ந்

ெநறியில், கூர்ேவல் விடைல ெபாய்ப்ப க ெமனப் ேபாதி - கூறிய

ேவ ைன ைடய தன் தைலவன் ெபாய்கூறி அைழத் ச் ெசல்ல விைரந் ெசன் ,
15 - 8. தல்ேபால் குரம்ைப

ன்றில் - தர்ேபா

ம் கு ைசயின்

ன்றி ல்,

ேதக்கின் அகல் இைல குவித்த - ேதக்குமரத்தின் அகன்ற இைலயில் குவிக்கப்ெபற்ற,
ஊன்

க்கு அய ம் -

க்கிய ஊனிைன உண்

ம், கான்ெக

ெபா ந்திய வாழ்க்ைகயிைன ைடயார , சி கு யான் - சீ
ேசக்குவள் ெகால் - அவள் தங்கியி ப்பேளா.

வாழ்நர் - நாட் ல்

ாின்கண், தான்
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(

) ெபண் ைண சான்றனள் இவள் என ேநாக்கி ெந ைந ம் ெநஞ்சம்

அயிர்த்தன் ; ெபயர்த் ம் அறியாைமயின் யான் ெசறிேயன்; தான் தன் வியன் நகர்
சிலம் ம் கழியாள் அத்தம் விடைல ெபாய்பபப்ேபாகி, சி கு யான் ேசக்குவள் ெகால்.
(வி - ைர.) சூழி ெமன் கம் - படாம் அணிந்த ெமல் ய

கம் என் மாம்.

ெபண் ைண சான்றனள் - 1'ெபண்ைம ய த்த மகெனன் கிளவி’ என்பதனால்
றத் ப்ேபாய் விைளயா ம் சி மி ெபண்மகன் எனப்ப த ண்டாக ன், அங்ஙனம்
அல்லாத ப வ ற்றனள் என்ப ேபாதரப் ெபண் ைண சான்றனள் என்றாள்.
பன்மாண், கண் ைணயாக ேநாக்கி ெந ைந ம் அயிர்த்தன்

மன்ேன ெநஞ்சம்

என்ற , அங்ஙனமாக ம் இற்ெசறியாைமயாகிய தவ ெசய் விட்ேடேன எனக்
கழிவிரக்கம் ேதான்றக் கூறியப யாம். தன் வியனகர் சிலம் ம் கழியாள் என்ற , தன்
மைனயின்கண் சிலம் கழித்தலாகிய ேநான் ம் ெசய்யப்ெபறாளாய் என்றப . சிலம்
கழித்தல், கல்யாணத்திற்கு
சிலம் கழீஇ அயாி
எவேனா’ என்பதனா

ேநான் என்ப , 2' ம்மைனச்

ம், எம்மைன வ ைவ நன்மணம் கழிெகனச், ெசால் ன்,
ம், 'உடன் ெகாண்

தன் இல்லத் க் ெகாண்
என்

ன் ெசய்யப்ப வெதா

ேபான தைலமகன் மீண்

தைலவிையத்

க்குழி, அவன் தாய் அவட்குச் சிலம் கழிகுச் ெசால் ய ’

ம் அதன் பைழய உைரக் க த்தா

ம் அறியப்ப ம். மற் ம், 3'சி வன் கண்ணி

சிலம் கழீஇ, அறியாத் ேதஎத்தள் ஆகுதல் ெகா ேத’ 4'சிலம் கழீஇய ெசல்வம்,
பிற ணக் கழிந்தெவன் னாயிைழ ய ேய’ என்பன ம் அதைனக்குறித்தல் காண்க.
சுைனக்கு: ேவற் ைம மயக்கம்.
--------1. ெதால். ெசால்: 164. 2. ஐங்கு

: 399.

3. அகம் : 385. 4. நற்: 279.
--------------316. ம தம்
[தைலமகற்கு வாயில் ேநர்ந்த ேதாழி தைலமகைள ெந ங்கிச் ெசால் ய ]
ைறமீன் வழங்கும் ெப நீர்ப் ெபாய்ைக
அாிமலர் ஆம்பல் ேமய்ந்த ெநறிம ப்
ஈர்ந்தண் எ ைமச் சுவல்ப
ேபாத் த்
ங்குேசற் றள்ளல் ஞ்சிப் ெபா
படப்
ைபந்நிண வராஅல் குைறயப் 1ெபயர் தந்
2கு உக்ெகா ப் பகன்ைற சூ
3ேபார்ச்ெசறி மள்ளாிற் குத

ர்ப்
ரன்a

5
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ேதர்தர வந்த ெதாியிைழ 4ெநகிழ்ேதாள்
ஊர்ெகாள் கல்லா மகளிர் தரத்தரப்
பரத்ைதைம தாங்கேலா விலெனன வறி நீ
லத்தால் ஒல் ேம மைனெக மடந்ைத
அ
லந் ைறதல் வல் ேயாேர
ெசய்ேயாள் நீங்கச் சில்பதங் ெகாழித் த்
தாமட் ண் தமிய ராகித்

10

ேதெமாழிப் தல்வர் திரங்கு ைல சுைவப்ப
ைவகுந ராகுதல் அறிந் ம்
அறியா ரம்மவஃ ட ேமாேர.

15

------ ஓரம்ேபாகியார்.
----------(பாடம்) 1. ேபாதந் . 2. ப உக்ெகா .
3. ேபார் ெசறி. 4. ெநகிழ்த்ேதாள்.
------------(ெசா - ள்.) 1 - 7.

ைற மீன் வழங்கும் ெப நீர் ெபாய்ைக -

ைறயின்கண் மீன்கள்

இயங்கும் ெபாிய நீர் நிைறந்த ெபாய்ைகக்கண், அாிமலர் ஆம்பல் ேமய்ந்த - விளங்கும்
ஆம்பல் மலைர ேமய்ந்த, ெநறி ம ப் ஈர் தண் சுவல்ப
ெநறித்த ேகாட் ைன ம் மிக்க குளிர்ச்சி ற்ற
கிைன
எ ைமக்கடா,

ங்கு ேசற்

அள்ளல்

எ ைமப் ேபாத்
ைடய திய

-

ஞ்சி - மிக்க ேசற்றின் குழம்பிேல கிடந்

இரெவல்லாம் யின் , ெபா
பட - ஞாயி ேதான்றிய காைலயில், ைப நிண
வரால் குைறயப் ெபயர்தந் - பசிய நிணத்திைன ைடய வரால் மீன்கள் மிதிபட்
அழிய ெவளிப்பட் , கு உ ெகா

பகன்ைற சூ

- ெவள்ளிய

க்கைள ைடய

பகன்ைறக் ெகா யிைனச் சூ க்ெகாண் ,
ஊர் - பழைமயான ஊாின்கண்,
ேபார்ச்ெசறி மள்ளாில் குத ம் ஊரன் - ேபாாில் ெவன்றி எய்திய ரர் வ மா
ேபாலப் கும் ஊாிைன ைடய தைலவன்,
8-11. ேதர்தர வந்த - தன

ேதாிற் ெகாணர்தலால் வந்த, ெதாி இைழ ெநகிழ்ேதாள் -

விளங்கும் அணி ெநகிழ்ந்த ேதாள்கைள ைடய, ஊர்ெகாள்கல்லா மகளிர் - ஊர்
தாங்காத பரத்ைதயர், பரத்தைம தரத்தர - பரத்தைமைய ேமன்ேம

ம் தன்பால்

எய் விக்க, தாங்கேலா இலன் என - அதைனத் தாங்கலாற்றாதவனாக
என் , மைன ெக
வறி

லத்தல் ஒல்

ள்ளான்

மடந்ைத - மைன வாழ்க்ைக ேமவிய கற் ைடய மடந்ைதயாகிய நீ,
ேம - பயனின்றி அவன்பால் ஊ தல் ெபா ந் ேமா?
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12-7. அ

லந்

உைறதல் வல் ேயாேர - தைலவன் பரத்தைமையப் லந்

பிாிந் ைற ம் வண்ைம ைடேயார், ெசய்ேயாள் நீங்க - தம்மிடத்

நின் ம் தி மகள்

நீங்க, சில்பதம் ெகாழித்

உண்

- சிறிய அாிசிையத் ைடத் , தாம் அட்

தமியர்

ஆகி - தாேம சைமத் ண் தனித்ேதார் ஆகி, ேதம்ெமாழிப் தல்வர் திரங்கு ைல
சுைவப்ப - ேதன் ேபா ம் இனிய ெமாழியிைன ைடய மக்கள் பால் இன்றிச் சு ங்கிய
ைலயிைனச் சுைவத் ப் பார்க்க, ைவகுநர் ஆகுதல் அறிந் ம் - எளிைம டன்
தங்குவார் ஆதைல அறிந் ைவத் ம், அஃ

உட

ேமார் - தைலவன்

பரத்தைமகுறித்தமா பா ேவார், அறியார் - அறிவிலாராவர்.
(

) ஊரன் ேதர்தர வந்த மகளிர் தரத்தரப் பரத்தைம தாங்கேலா இலன் என,

மைனெக

மடந்ைத நீ லத்தல் ஒல்

ெசய்ேயாள் நீங்கச் சில்பதம் அட்
ைவகுநர் ஆதல் அறிந்தம், அ

ேமா? அ

உண்

உட

லந் ைறதல் வல் ேயார்,

தமியராகி,

தல்வர் திரங்கு

ைல சுைவப்ப,

ேமார் அறியார்.

(வி. ைர.) ெபா
ப தல் - ஞாயி ேதான் தல். குைறய - அஞ்சி இாிய
என் மாம். ேபார்ச்ெசறி மள்ளர் - ேபா க்குச் ெசன் ெவற்றிெபற்ற ரர். பகன்ைறக்
ெகா ைய அ த் ஙக ெகாம்பிேல ஏறட்டக்ெகாண்டைம, அதைனச் சூ னைம
ேபான்றி த்தலால், பகன்ைறசூ எனப்பட்ட . கண்ணி சூ தலா ம் ஊ க்குப்
ெப மிதத் டன் ேசறலா ம் மள்ளர் உவைமயாயிற் . எ ைம
ேபாத்
குத ம்
ஊரன் என இைய ம். குத ம் என் ம் ெபயெரச்சம் இடப்ெபயர் ெகாண்ட .
தைலவன் பரத்ைதையைரத் ேதேரற்றி வ பவனாத ன், ேதர்தர வந்தான் என்றாள்.
ெதாியிைழ ெநதிழ்ேதாள் என்ற , ணர்ச்சிக்கு ன் நிகழ்வெதா
இதைன, 1'கூைழ விாித்தல்’ என்

ெமய்ப்பா ;

ஞ் சூத்திரத் , 'ஊழணி ைதவரல்’ என்பதனா

அதற்குக் காட் ய 'நிழலணி மணிப் ண் ெநஞ்ெசா

ம்,

கழல’ என்ற ேமற்ேகாளா

அறிக. ஊர் ெகாள்கல்லா என்ற , ஊர் இடமில்ைல யாம்ப

ம்

நிைறந்த என்றப ;

அன்றி, ஊைரெயல்லாம் இடமாகக்ெகாண்ட கல்வியில்லாத மகளிர் என் மாம்.
ேதர்தர வந்த மகளிர் ேமன்ேம
மைனெக

ம் த தலால் பரத்தைம தாங்கலாற்றானாயினன் என,

மடந்ைதயாகிய நீ லத்தல் கூ ேமா என ம்; லந் ைறதல் வல்

ேயார்

தல்வர் திரங்கு ைல சுைவப்ப வறியராய் ைவகுநராதல் அறிந் ம், அஃ
உட ேமார் அறியாதாராகுவர் என ம் ேதாழி தைவவிையச் சினந் கூறினாள் என்க.
--------1. ெதால். ெமய்ப்: 14
---------------
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(உ-ைற) ெபாய்ைக ஆம்பல் ேமய்ந்த எ ைமப்ேபாத்த அள்ளல்

ஞ்சிப் ெபா

பட

வரால் குைறயப் பகன்ைற சூ
ர் மள்ளாிற் குத ம் ஊரன் என்ற , தைலவன்
பரத்ைதயர் ேசாிக்கண்ேண அப்பரத்ைதயைர கர்ந் இரெவல்லாம் அவ் விழிந்த
இன்பத்திேல மயங்கிக் கிடந் , காைலயில், தன் ெப ைம குைறய ம் அலர் மிக ம்
நாணின்றிப் ேபாந்தான் என்றப .
(ேம-ள்.) 1'ெபறற்க ம் ெப ம்ெபா ள்
'உணர்ப் வயின் வாரா ஊட

ந்தபின்’ என்னஞ் சூத்திரத் ,

ற்ேறாள்வயின், உணர்த்தல் ேவண் ய கிழேவான்

பானின் , தான்ெவகுண் டாக்கிய தகுதிக் கண்
இச்ெசய்

ம்’ என்

ளக் காட் , இ , ேதாழி தைலவிைய ெவகுண்

என் ம், 2'வ த்த மிகுதி சுட் ங் காைல’ என்

ம் பகுதிக்கண்,
ஆக்கியவா

ஞ் சூத்திரத் , இச்ெசய்

காண்க
ள், 'அ

லந் ைறதல் வல் ேயாேர’ எனப் லவியால் நின் இல்வாழ்க்ைக குைறப ெமனத்
ேதாழி கூறியவா

காண்க என் ம் கூறினர், நச்சினார்கினியர்.

-----1. ெதால். கற்: 9 2. ெதால். ெபா ளியல்: 32.
-----------317. பாைல
[தைலமகன் வர ணர்ந்த ேதாழி தைலமகட்குச் ெசால் ய .]
மாக விசும்பின் மைழெதாழில் உலந்ெதனப்
பாஅய் அன்ன பக
ள் பரப்பிப்
ைகநிற உ வின் அற்சிரம் நீங்கக்
குவி ைக
க்கின் கூர் ைன ைவெயயிற்
நைக க மகளிர் ஊட் கிர் க க்கும்
திராப் பல் தழ் உதிரப் பாய்ந் டன்
மல ண் ேவட்ைகயின் சிதர்சிதர்ந் குப்பப்
ெபான்ெசய் கன்னம் ெபா ய ெவள்ளி
ண்ேகால் அைறகுைறந் திர்வன ேபால

5

அரவ வண் னம் ஊ ெதா ங் குரவத்
ஓங்கிைசன ந
ேகாங்கலர் உைறப்பத்
ைவத்ெத
ம்பித் தவிாிைச விளாி
உைதத் வி நரம்பின் இம்ெமன இமி ம்

10

1மாேன

ற்ற காமர் ேவனில்

ெவயிலவர் ைர ம் தைத மரா அத் க்
குயி
சல் எம்ெமா ேகட்ப

15

39
வ ேவ ெமன்ற ப வம் ஆண்ைட
இல்ைல ெகால்ெலன ெமல்ல ேநாக்கி
நிைனந்த மி ந்தன மாகநயந் தாங்கு
உள்ளிய ம ங்கின் உள்ளம் ேபால

20

வந் னின் றனேர காதலர் 2நந் றந்
என் ழி ய ெகால் தாேன பன்னாள்
அன்ைன ம் அழி ற அணங்கி
நன் தற் பாஅய பசைல ேநாேய.
----- வடேமாதங்கிழார்.
-----(பாடம்) 1. மரேன ற்ற. 2. நத் றந் .
----------(ெசா - ள்.) 1-14. மாக விசும்பின் மைழ ெதாழில் உலந்ெதன - வானின் கண்ேண
மைழ ெபய்

ந்ததாக, பாஅய் அன்ன இ ள் பகல் பரப்பி - பரப்பி

ைவத்தாற்ேபான்ற இ ளிைனப் பக
ைகயின் நிறம் ேபா

ம் விாித் , ைகநிற உ வின் அற்சிரம் நீங்க -

ம் உ விைன ைடய பனிக்காலம் நீங்க, ைவ எயிற்

மகளிர் - கூாிய பற்கைள ம் ஒள்ளிய

கத்திைன

ைடய ெபண் ர , ஊட்

க க்கும் - பஞ்சி ஊட் ய நகத்திைன ெயாக்கும், குவி ைக
அ ம் கைள ைடய

நைக

க்க மரத்தின , கூர் ைன

க

உகிர்

க்கின் - குவிந்த

திராப் பல்இதழ் - கூாிய

ைனயிைன ைடய ற்றாத பல விதழ்கள், உதிர - உதி மா , மலர் உண்
ேவட்ைகயின் சிதர் உடன் பாய்ந் சிதர்ந் உகுப்ப - மலர்த் ேதைன உண் ம்
வி ப்பினால் வண் கள் ஒ ங்குகூ ப் பாய்ந்

கிண்

உதிர்த்திட ம், ெபான் ெசய்

கன்னம் ெபா ய - ெபான்னானியன்ற கன்னத்தட் ெபா ந்திட, ெவள்ளி ண்ேகால்
அைற குைறந் உதிர்வன ேபால - ெவள்ளியின் ெமல் ய கம்பி அ ததலால்
குைறந்

உதிர்வனவற்ைறப்ேபால, அரவ வண்

இனம் ஊ

ெதா ம் -

ஒ யிைன ைடய வண் ன் கூட்டம் ஊ ந் ேதா ம், ேகாங்கு அலர் - ேகாங்கின்
வகத்ேத, குரவத்

ஓங்குசிைன ந

- குரவ மரத்தின் உயர்ந்தசிைனயி

நறியமலர்கள், உைறப்ப - குைறந்தஉதிர ம்,
ஒ த்

ைவத்த எ

எ கின்ற வண் ன் விட் ைசக்கும் ஒ , உைகத் வி

ள்ள

ம்பித் தவிர் இைச - ெதறித்

வி ம்,

விளாி நரம்பின் - விளாிநரம்பின் ஒ ேபால, இம்என இமி ம் - இம்ெமன
ஒ க்கும்,மான் ஏ ற்ற காமர் ேவனில் - மானினங்கள் இன்ப ற்ற அழகிய ேவனி ல்,
15-9. ெவயில் அவிர் ைர ம்

தைத மராஅத்

விளக்கத்ைதெயாக்கும் மலர்கள் ெசயிந்த மராமரத்தி

- ெவயி ன்
ந் , குயில்இ

சல்
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எம்ெமா

ேகட்ப - குயில் ெசய் ம் ஆரவாரத்திைன நம் டனி ந்

என்ற ப வம் - யாம் வ

ம் என்

ேகட்க, வ ேவம்

நம் தைலவர் குறித்த இவ்விள ேவனிற் ப வம்,

ஆண்ைட இல்ைல ெகால் என - அவாி க்குமிடத்தில் இல்ைலேயா என, ெமல்ல
ேநாக்கி நிைனந்தனம் இ ந்தனமாக - ெமல்ெலன ஆராய்ந்
19-21. நயந்

இ ந்ேதமாக;

உள்ளிய ம ங்கின் உள்ளம்ேபால் - (திண்ைம ைடேயார்) ஒன்ைற

வி ம்பி நிைனத்தவிடத்
வந்

சிந்தித்

உள்ளத்தில் நிைனந்தைவ வந்

நின்றனர் - நம் காதலர் வந்

ேசர்வ ேபால, காதலர்

நின்றார்;

21-4. பல்நாள் அன்ைன ம் அறி ற அணங்கி - பலநாளாக நம் அன்ைன ம்
அறிந்திட நம்ைம வ த்தி, நல்

தல் பாய பசைல ேநாய் - நம் காதலர் வந்

நின்றார்;

(

) காமர்ேவனில் மராஅத் க் குயி
சல் எம்ெமா ேகட்ப, (தைலவர் தாம்)
வ ேவம் என்ற ப வம் ஆண்ைட இல்ைல ெகால்ெலன ெமல்ல ேநாக்கி நிைனந்தனம்
இ ந்தனமாக, காதலா வந்
என் ழிய ெகால்.

நின்றனர்; நன்

தற் பாயபசைல ேநாய் நம

றந்

(வி - ைர.) மாக விசும் - மாகமாகிய விசும் என இ ெபயெராட் . மைழ ெதாழில்
உலர்ந்ெதன என்ற

கூதிர்க்காலத்தின் கழிைவ ம், அற்சிரம் நீங்க என்ற

பனிக்காலத்தின் கழிைவ ம், மான் ஏ ற்ற காமர்ேவனில் என்ற , இளேவனிற்
ப வத்தின் வ ைகைய ம் குறிப்பன என்க.
க்கின் கூர் ைன இதெழன ம் உகிர்
க க்கும் இதழ் என ம் கூட் க. சிதர் - வண் . சிதர்ந் - கிண் . சிதர் உ த்தலால்
இதழ் உதிர என் ைரத்த மாம். கன்னம் - ெபாற்ெகால்லர சிறிய தராசுத்தட் .
ேகாங்கலர்க்குக் கன்ன ம், குராவின் மலர் அற்

உதிர்வதற்கு ெவள்ளிக் கம்பி அற்

உதிர்வன ம் உவைமயாம். உகுப்ப, உைறப்ப, இமி ம் ேவனில் என இைய ம்.
ப வம் ஆண்ைட இல்ைல ெகால் என என்ற . இ ப்பின் நம்ைம ேநாக்கி வராதிரார்
என் ம் க த்தாலாம் என்க. ேநாக்கி நிைனந்தனம் இ ந்தனமாக என்பதற்குத்
தைலவன் உ ைவ ேநாக்கி அவர வ ைகைய நிைனந் இ ந்ேதமாக
என் ைரத்த

மாம். நயந்தாங்கு - ஆங்கு ; அைச, உள்ளம் ேபால - உள்ளத்

ெபா ள் வ தல்ேபால; பசைல ஒழி ம் என்
என்றாள்.

ம்

ணிவால், என்

----------318. குறிஞ்சி
[இர க்குறி வந்த தைலமகைன வர

விலக்கி வைர

கடாய ]

உள்ளிய

ழிய ெகால்

41

கான மானதர் யாைன ம் வழங்கும்
வான மீமிைச உ
நனி உர ம்
அர ம்
ம் அஞ்சுதக ைடய
1இர ச் சி ெநறி தமிைய வ தி
வைரயிழி ய விப் பாட்ெடா

பிரசம்

5

2 ழ ச்ேசர் நரம்பின் இம்ெமன இமி ம்
பழவிறல் நனந்தைலப் பயமைல நாட
மன்றல் ேவண்
ம் ெப குைவ ஒன்ேறா
இன் தைல யாக வாரல் வாிேன
3ஏ
யரம் யாமிவண் ஒழிய
எற்கண் ெபய ங் காைல யாழநின்
கற்ெக சி கு எய்திய பின்ைற
ஊதல் ேவண் மாற் சிறிேத ேவட்ெடா
ேவய்பயி ல வத் ப் பிாிந்தநின்

10

நாய்பயிர் குறிநிைல ெகாண்ட ேகாேட.

15

------ கபிலர்.
-------(பாடம்) 1. இர வழங்கு சி ெநறி. 2.
3. எம்

ழ

ேசர்.

யரெமா யாமி வெணாழிய

-------------(ெசா - ள்.) 5-7. வைர இழி அ விப் பாட்ெடா
அ விெயா

டன் வண் ன் ஒ

கூ ,

பிரசம் - மைலயினின் ம்

ம்

ழ ச் ேசர் நரம்பின் இம் என இமி ம் -

தண் ைம ெயா
டன் கூ ய யாழ் நரம்பின் ஒ ேபால இம்ெமன் ஒ க்கும், பழ
விறல் நனந்தைல பயம் மைல நாட - பழைமயான ெவற்றியிைன ம் அகன்ற
இடத்திைன ம் உைடய பயன் ெபா ந்திய மைலைய ைடய நாட் ற்குத தைலவேன!
1-4. கானம் மான் அதர் யாைன ம் வழங்கும் - காட்
ெநறியில் யாைனக

ம் இயங்கும், வானம் மீமிைச உ

மிக உயர்ந்த இடத்ேத இ
- ேம

ம் மிக ம்

ம் அந்ெநறிகள் பாம்பிைன ம்

ழங்கும், அர ம்

ம்

ம் நனி உர ம் - வானத்தில்
ம் அஞ்சு தக

யிைன ம் யாவ ம் அஞ்சுமா

சி ெநறி - இத்தைகய ஒ ங்கிய ெநறியில், இர
ைணயின்றி வ கின்றைன;

ள்ள விலங்குகள் ெசல்

உைடய

உைடயன,

- இரவிேல, தமிைய வ தி - நீ
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8. மன்றல் ேவண்

ம் ெப குைவ - நீ வைரந்

ேகாடைல வி ம்பி

ம் ெப வாய்,

(ஆகேவ)
8-15. ஒன்

-, இன்

தைலயாக வாரல் - இன்

(அன்றி), வாிேன - நீ வ திேயல், ஏம் உ
இவ்விடத்தில் மயக்க
என்ைனக்கண்

ம்

தலாக அங்ஙனம் வாராேத

யரம் யாம் இவண் ஒழிய - யாங்கள்

யரத்தின் நீங்குமா , என் கண்

நீங்கும் காலத் , நின் கல் ெக

சி கு

ெபய ம் காைல -

எய்திய பின்ைற - நின

மைலகள் ெபா ந்திய சீ ைர அைடந்த பின்னர், ேவய் பயில் அ வத் பிாிந்த நின்
ேவட்ெடா நாய் - ேவட்டமா ங்கால் ங்கில் மிக்க காட் ல் பிாிந்த நின்
ேவட் வர்கேளா

நாய்கைள, பயிர் குறி நிைல ெகாண்ட ேகா

குறிப்பிைனக் ெகாண் ள்ள ஊ ெகாம்பிைன, சிறி
ஊ தல் ேவண் ம்.
(

) பயமைல நாட! யாைன ம் வழங்கும்; உ

அஞ்சுதக ைடய; சி

- அைழக்கும்

ஊதல் ேவண் ம் - சிறி

ம்; உர ம்;

ம்

ெநறி இரவில்; தமிைய வ தி: மன்றல் ேவண்

ம்

ெப குைவ; இன் தைலயாக வாரல், வாீேன, ஏ
யரம் யாம் இவண் ஒழிய, எற்
கண் ெபய ங்காைல நின் சி கு எய்திய பின்ைற அ வத் ப் பிாிந்த ேவட்ெடா
நாய் பயிர் ேகா சிறி ஊதல் ேவண் ம்.
(வி - ைர.) யாைன

த யன இரவில் வழங்கும் சி ெநறி என ம், நீ இரவில்

தமிைய வ தி என ம் இரவிைன ஈாிடத் ம் கூட் ப்ெபா ள் ெகாள்க. அ விப்பா ;
பா -ஓைச. பிரசம்- வண் ன் இைச அ விேயாைசேயா கூ ய வண் ன் இைச
ழெவா ேயா

கூ ய நரம்பின் ஒ ேபால ஒ க்கும் என்க; அ விக்கு

பிரசத்திற்கு நரம் ம் உவமம். நீ இரவில் வ ம் ெநறி ஏதம் மிக்கதாகலா

ழ ம்
ம், நீ

மன்றைல வி ம்பினர் எமர் வைரெவதிர்ெகாள்வர் ஆகலா ம், இன்
தலாக
இர க் குறிக்கண் வாரற்க என்றாள். பின் ம் அவன் வாின் தாம் எய் ம் கலக்கத்ைத
அறி

ப்பாளாய், எ

யரம் யாமிவண் ஒழிய நின் ேகாட் ைனச் சி கு

எய்திய

பின்ைற ஊதல் ேவண் ம் என்றாள் என்க. ஒன் : உறழ்ச்சிப் ெபா ளில் வந் ள ;
அ

வாரற்க, ஊதல் ேவண் ம் என்பவற்ேறா
(ேம - ள்.)1'நாற்ற ம் ேதாற்ற ம்’ என்

தனித்தனி ெசன்றிைய ம்.

ஞ் சூத்திரத் , ஆற்ற

தீைம அறி

கலக்க ம் என் ம் பகுதிக்கண், கலக்கம் எனப் ெபா ப்படக்கூறிய அதனால்,
ஆற்றிைட ஏதமின்றிச் ெசன்றைம ேதான்ற ஆண் ஓர் குறி ெசய் எனக் கூ வன ங்
ெகாள்க என் ைரத் , இச் ெசய் ைளக் காட் , இத

ள், 'வாிேன ஏ

யரம்
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நாமிவண் ஒழிய நின் நாய் பயிர் குறிநிைல ெகாண்ட ேகாட்ைட ஊதல் ேவண் மாற்
சிறி ’ என்றவா

காண்க என்றார், நச்சினார்கினியர்.

-----------1. ெதால்.கள.23.
-----------319. பாைல
[ெசல ணர்த்திய தைலமகற்குத் ேதாழி ெசலவ ங்கச் ெசால் ய .]
மணிவாய்க் காக்ைக 1மாநிறப் ெப ங்கிைள
பிணி ழ் ஆலத் தலங்குசிைன ேயறிக்
ெகா வில் எயினர் கு ம்பிற் கூக்குங்
க விைன மறவர் வில் டத் ெதாைலந்ேதார்
ப பிணங் கவ ம் பாழ்ப நனந்தைல
அணங்ெகன உ த்த ேநாக்கின் ஐெயன
ணங்கிய ம்பின் ண்ேகழ் மாைமப்

5

ெபான் ேவங்ைகப்
மலர் 2 ைரய
நன்னிறத் ெத ந்த சுணங்கணி வன ைலச்
சு ம்பார் கூந்தற் ெப ந்ேதாள் இவள்வயிற்
பிாிந்தனிர் அகறல் சூழின் அ ம்ெபா ள்
எய் க மாேதா மக்ேக ெகாய்குைழத்

10

3தளிேரர் அன்ன தாங்க ம் ம ைகயள்
ெமல் யள் இைளயன் நனிேபர் அன்பினள்
ெசல்ேவம் என்

ம்

ம்ெமதிர்

15

4ஒழிேவம் என்

ம் ஒண்ைமேயா இலேள.
------ எ க்காட் ர்த் தாயம்கண்ணனார்.

---------(பாடம்) 1. மானிறப். 2. ைர ம்.
3. ெகாய்குைழ. 4. ஒழிேயாம்.
-------------(ெசா - ள்.) 1-5. மணி வாய் காக்ைக - க மணி ேபான்ற வாயிைன ைடய
காக்ைகயின், மா நிற ெப கிைள - காிய நிறத்திைன ைடய ெபாிய சுற்றம், பிணி
- பிணிப் ற்ற வி

கைள ைடய, ஆலத்

அலங்கு சிைன ஏறி - ஆலமரத்தின்

அைச ம் கிைளகளில் ஏறியி ந் , ெகா வில் எயினர் - வைளந்த வில்ைல ைடய

ழ்
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எயினராகிய, கு ம்பிற்கு ஊக்கும் - கு ம்பினின் ம் ஊக்கி எ ம், க விைன மறவர் ெகா ந்ெதாழிைல ைடய மறவர், வில் டத் ெதாைலந்ேதார் - வில்லால் எய்தலால்
இறந் பட்ேடா ைடய, ப பிணம் கவ ம் - வி ந்
உண்

ம், பாழ்ப

கிடக்கும் பிணங்கைளக் கவர்ந்

நனந்தைல - பாழ்பட்ட அகன்ற பாைலயிடத்ேத,

6 - 11. அணங்கு என உ த்த ேநாக்கின் - ெதய்வம் என்
கண்கைள ம், ஐ என
ண் ேகழ் மாைம -

ணங்கிய

மா

சுப்பின் - அழகிதாக ெம

ம்

ெகாண்ட

ந்த இைடயிைன ம்,

ண்ணிய மாைம நிறத்திைன ம், ெபான்

ைரய - ெபான்ேபா

வ

ேவங்ைகப்

மலர்

க்கைள ைடய ேவங்ைகயின் திய மலைர ெயாப்ப,

சுணங்கு அணி –
ேதமைலயணிந்த, நல் நிறத்
அழகிய

எ ந்த வன ைல - நல்ல மார்பின்கண் எ ந்த

ைலயிைன ம், சு ம் ஆர் கூந்தல் - வண்

ெமாய்க்கும் கூந்தைல ம்,

ெப ந்ேதாள் - ெபாிய ேதாளிைன

ைடய, இவள் வயின் பிாிந்தளிர் அகறல் சூழின் -

இவளிடத்தினின் ம் பிாிந்

ேபாதைல எண்

11-6.

அகன்

திராயின்,

மக்கு அ ம்ெபா ள் எய் க - உமக்கு அாியெபா ள் வந்

வதாக, ெகாய்

குைழத் தளிர்ஏர் அன்ன - ெகாய்யப்பட்ட குைழயாகிய அழகிய தளிாிைன ெயாத்த,
தாங்கும் ம ைகயன் - பிாிதற் ன் பிைனத் தாங்குதற்காிய வ யின
இைளயள் - ெமன்ைமத் தன்ைமயின
மிகப் ெபாிய அன்பின
ஒழிேவம் என்

ம் இைளய

ம், நனிேபர் அன்பினள் -

மாகிய இவள், ெசல்ேவம் என்

ம் ஒண்ைம - பிாிந்

ம், ெமல் யள்

ம்

ஆற்றியி ப்ேபம் என்

ம

ம்பால்

எதிாில் நின் ,

கூ ம் அறி ைடைம,

இலள் - இல்லாதவள் ஆவள்; (என் ெசய்ேவன்.)
(

) பாழ்ப

நனந்தைல, இவள் வயிற் பிாிந்தனீர் அகறல் சூழின்

அ ம்ெபா ள் எய் க, தாங்க ம் ம ைகயன், ெமல்
ேபரன்பினள் ஆகிய இவள் ெசல்ேவம் என்
இலள் (என் ெசய்ேவன்.)

மக்கு

யள், இைளயன், நனி

ம் எதிர், ஒழிேவம் என்

ம் ஒண்ைம

(வி - ைர.) கிைள - கூட்டம். காக்ைக இனத் டன் கூ உண் ம்
இயல்பினதாக ன் காக்ைக ெப ங்கிைள கவ ம் எனப்பட்ட . ஆலத் - அத் :
சாாிைய. எயினர கு ம்பிைனக் ெகாள் தற்கு ஊக்கி எ ம் மறவர் என்ற மாம்.
கு ம் - சிற்றரண். அ ம் ெபா ள் எய் க என்ற , அதற்கு இைட
கூ ம் எனக் குறிப்பித்தவா . தாங்க ம் ம ைகயன் என்ப , தாங்கும்

உண்டாத

ம்
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ம ைகயில்லாதவள் என்றப . இனி இவள் என்

ம் ெபய டன் தாங்க ம் ம ைகயள்,

இைளயள், அன்பினள், ஒண்ைமயிலள் என்பனவற்ைறத் தனித்தனி பயனிைலயாக்கி
த்த மாம்.
-------------320. ெநய்தல்
[பகற்குறிக்கண் வந்த தைலமகைனத் ேதாழி வைர கடாய .]
ஓங்குதிைரப் பரப்பின் வாங்குவிைசக் ெகாளீஇத்
திமிேலான் தந்த க ங்கண் வயமீன்
தைழயணி யல்குற் ெசல்வத் தங்ைகயர்
விழவயர் ம கின் விைலெயனப் பக ங்
கானலஞ் சி கு ப் ெபரநீர்ச் ேசர்ப்ப
மலேரர் உண்கெணந் ேதாழி எவ்வம்
அலர்வாய் நீங்கநீ அ ளாய் ெபாய்ப்பி ம்
ெந ங்கழி தைழஇய கு ங்கால் அன்னம்
அ ம்பமர் எக்கர் அஞ்சிைற உள ம்

5

தட நிைலப் ன்ைனத் தாதணி ெப ந் ைற
ந ஙகயிர் ேபாழ்ந்த ெகா ஞ்சி ெந ந்ேதர்
வண்டற் பாைவ சிைதய வந் நீ
ேதாள் தி ண்ட ஞான்ைறச்
சூ ம் ெபாய்ேயா கடலறி காிேய.

10

----- ம ைரக் கூலவாணிகன் சீத்தைலச் சாத்தனார்.
-------(ெசா-ள்.) 1-5. ஓங்கு திைரப் பரப்பின் - உயர்ந்த அைலகைள
வாங்கு விைச ெகாளீஇ - வைலயிைன விைசத்

ைடய கட

ல்,

இ த்த லாற் பற்றி, திமிேலான் தந்த -

மீன் பி க்கும் படகினன் ஆய தைமயன் ெகாண் வந்த, க

கண் வயமீன் -

த கண்ைம ைடய வ ய மீன்கைள, அல்குைல ைடய ெசல்வமிக்க தங்ைகமார்,
விழ

அயர் ம கின் - விழாச் ெசய் ம் ெத க்களில், விைல என பக ம் - இன்ன

விைலயின என்
சீ

கூறி விற்கும், கானல் அம் சி

கு -கடற்கைரச் ேசாைல சூழ்ந்த

ர் கைள ைடய, ெப நீர்ச் ேசர்ப்ப - கடற்கைரைய ைடய தைலவேன!,
6-7. மலர் ஏர் உண் கண் எம் ேதாழி எவ்வம் - மலாிைன ஒத்த ைம ண்ட

கண்ணிைன ைடய எம் ேதாழியின்

ன்ப ம், அலர்வாய் - ஊரார் வாயின் அல ம்,

நீங்க - நீங்கும்ப , நீ அ ளாய் ெபாய்பி

ம் - நீ அ ள் ெசய்யா

ெபாய்த்தா

ம்,
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8-14. ெநட கழி

ைழஇய கு

கால் அன்னம் - நீண்ட உப் பங்கழிையத்

ழவி மீன்

பி த் ண் ம் குறிய கா ைன ைடய அன்னம், அ ம் அமர் எக்கர் அம் சிைற
உள ம் - அ ம்பங்ெகா ெபா ந்திய மணல் ேமட்
ந் தன அழகிய
சிறகிைனக் ேகாதி உலர்த் ம், தட நிைல ன்ைன தா

அணி ெப

ைற - வைளந்த

நிைலயிைன ைடய ன்ைன மரத்தின் ங்ெகா அழகுெசய் ம் ெபாிய ைறக்கண்,
ந ங்கு அயிர் ேபாழ்ந்த ெகா ஞ்சி ெந ேதர் - ெநகி ம் ண்மணைலப் பிளந்
ெகாண்

வந்த ெகா ஞ்சிைய ைடய நீண்ட ேதாிைன, வண்டல் பாைவ சிைதய

வந் -யாங்கள் ைனந் விைளயா ய வண்டற்பாைவ அழிந்திடச் ெச த்திவந் , நீ
ேதாள் தி உண்ட ஞான்ைற - நீ இவள் ேதாளின் நலத்திைனப்
வதாக கர்ந்த
நாளில், கடல் அறி காி - கடலான
சூ ம் ெபாய்ேயா.

அறி ம் சான்றாக, சூ

ம் ெபாய்ேயா - நீ கூறிய

(
) ேசர்ப்ப! எம் ேதாழி எவ்வம் அலர் வாய் நீங்க நீ அ ளாய் ெபாய்ப்பி ம்,
ெந ந்ேதர் வண்டற்பாைவ சிைதய வந் நீ இவள் ேதாள் தி ண்ட ஞான்ைறக்
கூறிய சூ ம் ெபாய்ேயா.
(வி - ைர.) வைலயிைன விைசத்

இ த்தலால் என ஒ

ெசால்வ வித்

உைரக்க.

ெசல்வத் தங்ைகயர் என்றைமயான், திமிேலான் தைமயன் ஆயிற் . விைல
எனப்பக ம் - இதற்கு இ விைல எனக்கூறி விற்கும் என் விாித் உைரத் க்
ெகாள்க. எவ்வ ம் அல ம் எ ம எண் ம்ைம ெதாக்கன. நீ அ ளாய் ெபாய்ப்பி

ம்

என்ற , நீ வைரந் ெகாண் இவைளப் பிாியாதி க்கின்றிைல என்றப யாயிற் .
சூளாவ இயற்ைகப் ணர்ச்சிக் காலத் யான் நின்ைன வைரந் ெகாண் இல்லறம்
நிகழ்த் ேவன் எனக் கடற்ெறய்வம் சான்றாகக் கூறிய ெசால். சூள் பிைழத்தல்
தகுதியன்றாக ன் அ பிைழயா இவைள வைரந் ெகாள்க எனத் ேதாழி வைர
கடாயினா ளாயிற் .
---------321. பாைல
[மகட் ேபாக்கிய ெசவி

ெசால் ய .]

பசித்த யாைனப் பழங்கண் அன்ன
வ ஞ்சுைன கந்த ேகாைடத் ெதள்விளி
விசித் வாங்கு பைறயின் விடரகர் தியம்பக்
கதிர்க்கால் அம்பிைண உணீஇய கேல
குதிர்க்கால் இ ப்ைப ெவண்

உண்ணா

ஆண்குரல் விளிக்கும் ேசண்பால் 1வியன்சுைரப்
ப மணி இனநிைர உணீஇய ேகாவலர்

5
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வி நிலம் உைடத்த க ழ் 2கட் கூவல்
கன் ைட மடப்பி களிெறா தடவ ம்
ன்றைல மன்றத் தங்கு ச் சீ ர்த்
ைணெயா
ச்சில் இ க்குங் ெகால்ேலா
கைணேயார் அஞ்சாக் க ங்கட் காைளெயா
எல்
ன் றச் ெசல் ங் ெகால்ேலா
எவ்விைன ெச ங்ெகால் ேநாேகா யாேன

10

அாிெபய்

15

ெபாதிந்த ெதாிசிலம் கழீஇ

3யாயறி
தல் அஞ்சி
ேவ யர் பிறங்கல் மைலயிந் ேதாேள.
----- கயமனார்.
-----------(பாடம்) 1. வியன் சுவல். 2. கற்கூவல்.
3. யாயறிந் ணர்தல் அஞ்சி.
----------(ெசா - ள்) 15 - 7. அாி ெபய்
ஆராய்ந்

ெபாதிந்த ெதாிசிலம் கழீஇ வர ைனயிட்

ெகாண்ட சிலம்பிைன நீக்கி, யாய் அறி

அஞ்சி, ேவய் உயர் பிறங்கல் மைல இறந்ேதாள் பக்கமைலைய ைடய மைலையத் தன் தைலவ

ய

தல் அஞ்சி - தன் தாய் அறிதைல
ங்கில் உயர்ந்த

டன் கடந்

ெசன்ற என் மகள்,

1 - 6. பசித்த யாைனப் பழங்கண் அன்ன - பசி ற்ற யாைனயின் ெபா வற்ற
கண்ேபான்ற, வ

சுைன

கந்த ேகாைடத் ெதள்விளி -நீரற்ற சுைன ட் குந் வ ம்

ேமல்காற்றின் ெதளிந்த ஒ , விசித்

வாங்கு பைறயின் விடர் அகத்

இயம்ப -

ேதா ைன இ த் க் கட் ய பைறெயா ேபால மைலப்பிளப்பில் ஒ க்க, கதிர்கால்
அம்பிைண உணீஇய - ெம ந் நீண்ட கா ைன ைடய அழகிய ெபண்மான்
உண் தற்கு, கல் ஏ - அதன்பால் வி ப்பம் மிக்க கைலமான், குதிர்கால் இ ப்ைப
ெவண் உண்ணா - குதிர்ேபான்ற அ மரத்தி ைன ைடய இ ப்ைப மரத்தின்
ெவள்ளிய

விைனத் தான் உண்ணா , ஆண் குரல் விளிக்கும் - தன

ேதான்ற அதைன அைழக்கும், ேசண்பால் - ேசய்ைமக்கண்

ஆண்குரல்

ள்ள,

6 - 10. வியன் சுைர ப மணி இனம் நிைர உணீஇய - ெபாிய ம யிைன ம்
ஒ க்கும் மணியிைன
வி நிலம் உைடத்த க

ைடய கூட்டமாய ஆனிைரகள் ப க, ேகாவலர் - ஆயர்,
ழ்கண் கூவல் - தாிசு நிலத்ேத கற்கைள உைடத் இயற்றிய

பில்கும் ஊற் க் கண்ணிைன ைடய கிணற்றிைன, கன்

உைட மடப்பி

களிெறா
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தடவ ம் - கன்றிைன ைடய இைளயபி தன் களிற் டன் கூ த் தடவிப் பார்க்கும்,
ன்தைல மன்றத் அம் கு சீ ர் - ெபா வற்ற இடத்திைன ைடய மன்றிைன ம்
அழகிய கு யி ப்பிைன ம் உைடய சீ
11 - 4. எல்

ைணெயா

ாின் கண்ேண,

ச்சில் இ க்குங்ெகால் - இரவில் தன்

ைணவ

டன்

ஓர் ஒ க்கிடத்ேத தங்கியி ப்பாேளா (அன்றி அவ்விரவில்), கைணேயார் அஞ்சாக்
க ங்கண் காைளெயா - அம்பிைன எய் ம் ஆறைலப்ேபாைர அஞ்சாத
த கண்ைமைய ைடய காைளயாய தன் தைலவ
அவன்

ன்ேன நடந்

ெசல்

டன்,

ன் உறச் ெசல்

ம்ெகால் -

வாேளா? எ விைன ெச ம் ெகால் - என்ன

காாியத்திைனச் ெசய்வேளா? யான் ேநாகு - யான் ேநாேவனாகின்ேறன்.
(

) யாய் அறி

எல்

ைணெயா

ெசல்

தலஞ்சி சிலம் கழீஇ மைலயிறந்ேதாள், ேசண் பால் சீ
ச்சில் இ க்குங்ெகால், காைளெயா

ன்

ர்

றச்

ங்ெகால், எவ்விைன ெச ங்ெகால்? யான் ேநாகு.

(வி - ைர.) பசியால் வா ய யாைனயின் கண் குழிந் பைசயின்றியி த்த ன்
அதைன வ ஞ்சுைனக்கு உவைம கூறினார். விசித் வாங்குபாைற - க ப்பிைன
இ த்

ஒ ப்பிக்கும் இ கு பைற என் மாம். இ ப்ைபயின்

, பிைண ம் தா

ம்

உண்பதற்குப் ேபாதியதன்றாக ன், பிைணைய மாத்திரம் உண்பிக்க ேவண் ய
கைலமான், தான் அதைன உண்ணாமேல பிைணைய விளிக்கும் என்றார். ஆண்குரல்
விளிக்கும் என்ற , பிைண ஏதமின்ெறனத் ணிந் வ தற்குத் தன ஆண்ைம
தன்ைம ைடய குரலால் விளிக்கும் என்றப . ேசண்பா ள்ள சீ ர் எனக் கூட் க.
வியன் சுவல் என்ப பாடமாயின் ெபாிய க த்தின் கண் (ெபா ந்திய மணி)
என் ைரக்க, வி நிலம் - பயிர் ெசய்யா விடப்பட்ட நிலம். கன் ைட மடப்பி
களிெறா தடவ ம் என்றதனால் அவற் ள் ஒன்ேற ம் உண்பதற்கு நீாில்லாைம
ெபற்றாம். ச்சில் - பிறர் மைனயில் உள்ள ஒ க்கிடம். இத்தைகய காட் ன்
கண் ள்ள சீ ாில் இராப்ெபா
ைணவெனா
ச்சில் இ த்தல் அன்றி
அவ டன் நடந் ெசல் தல் ஆய இரண் ம் ன்பம் விைளப்பனேவ என்பாள்
எவ்விைன ெச ங்ெகால் ேநாேகா யாேன என்றாள்.
-------------322. குறிஞ்சி
[அல்லகுறிப்பட் ப் ேபாகின்ற தைலமகன் தன் ெனஞ்சிற்குச் ெசால் ய .]
வயங்குெவயில் ெஞமியப் பாஅய் மின் வசி
மயங்கு ளி ெபாழிந்த பானாட் கங்குல்
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ஆராக் காமம் அ உநின் றைலப்ப
இ வைர ழ்நாின் ந ங்கித் ெத வரப்
பாம்ெபறி ேகா ற் றமிைய ைவகித்
ேதம் தி ெகால்ேலா ெநஞ்ேச உ மிைசக்
களி கண் கூ ய வாண்மயங்கு ஞாட்பின்
ஒளி ேவற் றாைனக் க ந்ேதர்த் திதியன்
வ
னல் இழித மரம்பயில் இ ம்பிற்

5

பிைழ றழ் ம ப்பிற் க ங்கட் 1பன்றிக்
குைறயார் ெகா வாி கு
ஞ் சாரல்
அைற
தீந்ேதன் குறவர் அ ப்ப
ய நர் ற்றா ஏற்ற ெந ஞ்சிைமப்

10

கல ம் ெபாதியில் 2ேபாலப்
ெபறல ங் குைரயணம் அணங்கி ேயாேள.

15

---- பரணர்.
----------(பாடம்) 1. பன்றி குைறயாக் ெகா வாி. 2. ேபா

ம்.

---------(ெசா - ள்.) 6. ெநஞ்ேச!
15. நம் அணங்கிேயாள் - நம்ைம இங்ஙனம் வ த்திய நம் காத ,
6 - 15. உ ம் இைச களி

கண்கூ யவாள் மயங்கு ஞாட்பின் - இ ேபான்ற

ழக்கிைன ைடய ஆண்யாைனகள் திரண்டவாட்கள் பின்னிய ேபார்க்கண்ேண,
ஒளி ேவல் தாைன க ம்ேதர் திதியன் - விளங்கும் ேவ ைன ைடய
ேசைனயிைன ம் க ய ேதாிைன ம் உைடய திதியன் என்பான , வ
னல் இழித
மரம் பயில் இ ம்பில் - மைலயினின் வ ம் அ வி வி ம் மரங்கள் ெந ங்கிய
காட் ல், பிைற உறழ் ம ப்பின் க ங்கண் பன்றி - பிைறமதியிைன ெயாத்த
ேகாட் ைன ம் அஞ்சாைமயிைன
ைடய பன்றியின , குைற ஆர் ெகா வாி
கு
ம் சாரல் - இைறச்சித் ண் ைனத் தின்ற
கள் கூ
ழங்கும்
பக்கமைலயிைன ம், அைற உ

தீம் ேதன் அ ப்ப

ய

உச்சிப்பாைறயில் உள்ள இனிய ேதைன அ த்ெத க்க

நர் குறவர் ய

ம் குறவர்க

ம்,

ற்றா -

எய்தியறியாத, ஏற்

அ ெந

சிைம - ஏ தல் அாிய நீண்ட

உச்சிமைலயிைன

ைடய, கல் அ ம் ெபாதியில் ேபால் - குதற் காிய ெபாதியில்

மைலயிைனப்ேபால, ெபறல அ ங்குைரயள் - ெப தற்கு அ ைம யாயவள் அன்ேற!
(அதைன உணரா ,)
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1-6. வயங்கு ெவயில் ெஞமிய பாஅய் - விளங்கும் ெவயில் மைறயேவ (ேமகம்)
பரந் , மின்

வசி - மின்னல் பிளந்திட, மயங்கு

ெசாாிந்த, பானாட் கங்குல் - ந
அைமயாத காமம் வ த்தா நின்
கட் னின்

ளி ெபாழிந்த - மிக்க மைழையச்

இரவில், ஆராக் காமம் அ உ நின்
அைலந்திட, இ

ழ்ந்திறப்பார் ேபால, ெத

வைர-

அைலப்ப -

ழ்நாின் - மைல

வர ந ங்கி, - அச்சம் உண்டாக ந ங்கி,

பாம் எறி ேகா ல் - ேகாலால் அ க்கப்பட்ட பாம் ேபால், தமிைய ைவகி - ேவ
ைணயின்றியி ந் , ேதம் தி ெகால்ேலா - வா ைவேயா.
(

) ெநஞ்ேச! நம் அணங்கிேயாள், ெபாதியில் ேபாலப் ெபறல ங் குைரயாள்;

(அதைன உணரா ) பானாட் கங்குல் ஆராக் காமம் அ உ நின்றைலப்ப, ந ங்கி,
ேகாெலறி பாம்பின் ேதம் தி ெகால்ேலா.
(வி - ைர.) ேமகம் பாஅய் என வ வித் ைரக்க. வசி - வசிய எனத் திாிக்க. காமம்
அ உ நின் அைலப்ப என்பதைன இரட் ற ெமாழிதலாக்ெகாண் , அைலத்தலால்
ழ்நர்ேபால என ம் அைலத்தலால் ந ங்கி என ம் ெகாள்க. இ வைர - மைலயின்
இ வாய். பாம்ெபறி ேகா ன் என்பதைனக் ேகால் ஏறி பாம்பின் என மா க.
அ

ண்ட பாம் ெசயலற் க் கிடப்ப ேபால, நீ ம் ெசயலற் க் கிடத்திேயா

என்பான் பாம் எறி ேகா ன் ேதம் தி ெகால்ேலா என்றான். களி

கண் கூ ய: கண்,

அைச, திதியன ெபாதியில் என ம், சார ைன ம் சிைமயிைன
ைடய ெபாதியில்
என ம் கூட் க. பன்றிக்குைற - பன்றியின் தைச. ஆர்தல் - உண்டல். பன்றி குைறயாக்
ெகா வாி. என்ப பாடமாயின் பன்றிையக் ெகான்
( ழங்கும்) என்க. தீந்ேதன்
அ ப்ப ய நர் குறவர் ற்றா எனக் ெகாண் கூட் க. குறவ ம் ற்றா எனச்
சிறப் ம்ைம ெதாக்கதாகக் ெகாள்க.
----------323. பாைல
[பிாிவின்கண் ேவ பட்ட தைலமகைளத் ேதாழி வற்

த்திய .]

இம்ெமன் ேபரலர் இவ் ர் நம்வயிற்
ெசய்ேவார் ஏச்ெசால் வாடக் காதலர்
வ வர் என்ப 1வாய்வ தாகல்
ஐய ெசய்ய மதனில சிறியநின்
அ நிலன் உ தல் அஞ்சிப் ைபயத்
தடவரல் ஒ க்கந் தைகெகாள இய க்
காணிய வம்ேமா கற் ேமம் ப வி

5
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பல ப்பல தைடஇய ேவய்பயி ல க்கத்
யாைனச் ெசல் னம க ப்ப வானத்
வயங்குகதிர் ம ங்கப் பா அய்ப் பாம்பின்
ைபபட இ க்குங் க ங்குரல் ஏற்ெறா
ஆ யழி ளி தைலஇக்
கால் ழ்த் தன் நின் க ப் றழ் யேல.

10

----- றநாட் ப் ெப ங் ெகாற்றனார்.
----------(பாடம்) 1. வாய்வதாக, ைவய.
----------(ெசா - ள்.) 7. கற் ேமம்ப வி - கற்பினால் ேமம்பட்ட தைலவிேய, 8-13. பல
பலதைடஇய - பலாமரங்கள் பல திரண் ள்ள, ேவய் பயில் அ க்கத்
ெந ங்கிய பக்க மைலயில், யாைன ெசல் இனம் க ப்ப - ெசல்
கூட்டத்திைனப் ேபால, வானத்
விளங்கும் ஞாயி
- பாம்பின

ம ங்குமா

-

ங்கில்

கின்ற யாைனக்

- வானின் கண், வயங்கு கதிர் ம ங்கப் பாஅய் பரவி, பாம்பின் ைபபட இ க்கும் க

குரல் ஏற்ெறா

படம் அழிய இ க்கும் க ய குர ைன ைடய இ ேயற் டன், ஆவி அழி

ளி தைலஇ - நீர்க்கட்

டன் கூ ய மிக்க

யல் - நின் கூந்தைல ெயாத்த ேமகம், கால்
1 - 3. இம் என் ேபர் அலர் - இம்ெமன்

ளிகைளப் ெபய் , நின் க ப் உறழ்
ழ்த்தன்

- கால் இறக்கிய ;

எ ம் ெபாிய அலாிைன, இஊர் -

இவ் ாின்கண், நம்வயின் ெசய்ேவார் - நம்பாற் ெசய்ேவார , ஏ ெசால் வாட ெச க்குற்ற ெசால் அழிய, காதலர் வ வர் என்ப
வாய்வ

- நம் காதலர் வந்

வி வர் என்ப ,

ஆகல் - உண்ைம யாதைல,

4 - 7. நின் - நின , ஐய ெசய்ய மதன் இல சிறிய அ

- அழகிய சிவந்த வ

யற்ற

சிறிய அ கள், நிலன் உ தல் அஞ்சி - நிலத்திற் ெபா ந் தைல அஞ்சி, ைபய ெமல்ெலன, தடவரல் ஒ க்கம் தைகெகாள இய
அழகு ெபற நடந் , காணிய வம்ேமா - கா
(

) கற் ேமம்ப வி, யல்கால்

ஏச்ெசால் வாடக் காதலர் வ வெரன்ப
வம்ேமா.

- உடல் வைளந்

நடக்கும் நைட

தற்கு வ வாயாக.

ழ்த்தன் ; ேபர் அலர் நம் வயிற் ெசய்ேவார்,
வாய்வதாகல், தைகெகாள இய , காணிய
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(வி - ைர.) இம்ெமன் ேபரலர் - இைடவிடாத ெபாிய அலர் என்க. ஏச்ெசால் ஏக்க த்த ைடய ெசால், த க்குைடய ெசால். வா தல் - ஒழிதல். வாய்வதாகல்
காணிய வம்ேமா என ம் தைன ெகாள இய வம்ேமா என ம் கூட் க. தடவரல் வைள . ஒ க்கம் - நைட. வானத்

வயங்கு கதிர் என ம், வானத் ப் பாஅய் என ம்

வானம் என்ப ஈாிடத் ம் ெசன் இைய ம். யல் கால் ழ்த்தன் ஆதலால், இனி,
கார்காலத் ெதாடக்கத்ேத காதலர் வ தல் உண்ைம என ேவனி ன் இ திக்கண்
ேதாழி தைலவிைய வற்
த்தினாள் என்க.
-----------324.

ல்ைல

[விைன ற்றிய தைலமகன் க த் ணர்ந்

உைழயர் ெசால்

ய .]

வி ந் ம் ெப குநள் ேபா ந் தி ந்திைழத்
தடெமன் பைணத்ேதாள் மடெமாழி யாிைவ
தளிாியற் கிள்ைள இனிதின் எடத்த
1வளராப் பிள்ைளத்

வி யன்ன

2வார்ெபயல் வளர்த்த ைபம்பயிர்ப் றவிற்
பைறக்கண் அன்ன நிைறச்சுைன ேதா ந்
ளிப ெமாக்குள் ள் வன சாலத்
ெதாளிெபா ெபாகுட் த் ேதான் வன மாய
வளிசிைன திர்த்த ன் ெவறிெகாள் தாஅய்ச்

5

சிரற்சிற ேகய்ப்ப அறற்கண் வாித்த
வண் ண் ந
மித்த ேநமி
தண்ணில ம ங்கிற் ேபாழ்ந்த வழி ள்
நிைரெசல் பாம்பின் விைர நீர்
கச்
ெசல் ம் ெந ந்தைக ேதேர

10

ல்ைல மாைல நகர் கல் ஆய்ந்ேத.

15

----- ஒக்கூர் மாசாத்தியார்.
---------(பாடம்) 1. வளாிளம் பிள்ைள. 2. உளர் ெபயல்.
------------(ெசா - ள்.) 3 - 15. தளிர் இயல் கிள்ைள - தளிாின் இயல் வாய்ந்த கிளி, இனிதின்
எ த்த - இனி

வளர்த்த, வளராப் பிள்ைள

வி அன்ன - இைளய பார்ப்பின்

சிறகிைன ெயாத்த, வார் ெபயல் வளர்த்த ைப பயிர் றவில் - ெபய் ம் மைழ வளர்த்த
பசிய பயிாிைன ைடய காட் ல், பைற கண் அன்ன நிைறச்சுைன ேதா ம் - பைறயின்
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கண் ேபான்ற நிைறதைல

ைடய சுைனகள் ேதா ம்,

ளிப

ெமாக்குகள்

ள்

வன

சால - மைழ ெபய்தலால் உண்டாகிய குமிழிகள் குதிப்பனவற்ைறெயாப்ப,
ெதாளிெபா ெபாகுட் ேதான் வன மாய - ேசற்றின் கண்ேண ெபா தலால் எ ம்
குமிழிகள் ேதான்றி மைறய, வளிசிைன உதிர்த்த ன் ெவறி ெகாள் தாஅய் சிைனயினின் ம் காற் உதிர்த்தலால் மணம் ெகாண் பரந் , சிரல் சிறகு ஏய்ப்ப
அறல் கண் வாித்த - சிச்சி ப் பறைவயின் சிறகிைன ெயாப்ப அற னிடத் க் ேகாலம்
ெசய்த, வண்

உண் ந

மித்த ேநமி - வண் கள் ேதன் உண்

அ த்

ஏகிய ேத

பிளந்

ெசன்ற சுவட் ல், நிைர ெசல்பாம்பின் விைர நீர்

ஒன்றாக வாிைச

ம் நறிய

க்கைள

ள், தண் நில ம ங்கில் ேபாழ்ந்த வழி ள் - குளிர்ந்த நிலத்திடத்ேத
ற் ச் ெசல்

மாைல நகர் கல் ஆய்ந்

-

ம் பாம் ேபால விைரந்

நீர்

க - ஒன்றன்பின்
கிச் ெசல்ல,

ல்ைல

ல்ைல மல ம் மாைலக் காலத்ேத, நகாின்கண் குதைல

ஆய்ந் ணர்ந் , ெந ந்தைக ேதர் ெசல்
ெசல்லாநிற்கும்.

ம் - ெப ந்தைகயாய தைலவன் ேதர்

1-2. தி ந் இைழ தடெமல் பைணேதாள் மடெமாழி அாிைவ - தி ந்திய
அணியிைன ம் ெபாிய ெமன்ைம வாய்ந்த ங்கில் ேபா ம் ேதாளிைன ம் மடப்பம்
வாய்ந்த ெமாழியிைன
ைடய தைலவி, வி ந் ம் ெப குநள் ேபா
வி ந்தயர்த ம் ெப வாள் ேபா ம்.
(

) ெந ந்தைக ேதர், றவில், ெதாளி ெபா

ெபா ட் த் ேதான் வன மாய,

ேநமி ேபாழ்ந்த வழி ள் நிைர ெசல் பாம்பின் விைர நிர்
ஆய்ந்

ெசல்

ம் - இன்

ம்; அாிைவ வி ந் ம் ெப குநள் ேபா

க, மாைல, நகர் கல்
ம்.

(வி - ைர.) அாிைவ வி ந் ம் ெப குநன் ேபா ம் என்க. - வி ந் ம் : உம்ைம
சிறப் . வளர் இளம் பிள்ைள என் ம் பாடத்திற்கு வளர்தற்குாிய இளம் பிள்ைள என்க.
சால - ஒப்ப என் ம் ெபா ட் - ெதாளி - ேச . ெபாகுட் - கலங்கல் நீாில் எ ம்
குமிழி. தைலவன் ேதர் ஏறிச் ெசல்வன் என்றதைன, தைலவன ேதர் ெசல் ம்
என்றார். ெசல் ம் ஆக ன் வி ந் ம் ெப குநள் ேபா ம் என இையத் ைரக்க.
(ேம - ள்.)1'ஆற்ற பண் ம்’ என் ஞ் சூத்திரத் , தைலவன் மீ ங்கால் வி ந்
ெப குவள் ெகால்ெலன இைளேயார் தைலவி நிைல ைரத்த க்கு இச்ெசய் ைளக்
காட் னர், நச்சினார்கினியர்.
----------1. ெதால். கற்: 29
-------------
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325. பாைல
[1ெகாண் நீங்கக் க தி ெயாழிந்த தைலமகன் பிாிவின்கண் தைலமகள் ேதாழிக்குச்
ெசால் ய .]
அம்ம வாழி ேதாழி காதலர்
ெவண்மணல் நிவந்த ெபாலங்கைட ெந நகர்
நளியி ங் கங்குற் ணர்குறி வாய்த்த
கள ங் ைகம்மிக 2வளர்ந்தன் றன்ைன ம்
உட்ெகாண் ேடாவாள் காக்கும் பிற்ெபாி
இவ ைற ெவவேனா அளியெளன் ற ளி

5

ஆ நைடப் ெபா ந்த கற்சியின் 3நா ேகாள்
அள்ளைனப் பணித்த அதியன் பின்ைற
வள்

யிர் மாக்கிைண 4கண்ணவிந் தாங்கு

மைலகவின் அழிந்த கைனகடற் ற ஞ்சுரம்
ெவய்ய மன்றநின் ைவெபயி ணீஇய
தண்மைழ ெயா நாள் தைலஇய ஒண் தல்
ஒல்கியல் அாிைவ நின்ெனா ெசல்கஞ்
சின்னாள் ஆன்றைன யாெகனப் பன்னாள்

10

உைலவில் உள்ளெமா விைனவ
எல்லாம் ெப ம்பிறி தாக வரலா

15

5 றீஇ

6நல்ேவற் பாணன் நன்னாட் ள்ளைத
வாட்கண் வானத் ெதன் ழ் நீளிைட
ஆட்ெகால் யாைன அதர்பார்த் தல்கும்
ேசாைல அத்தம் மாைலப் ேபாகி
ஒழியச் ெசன்ேறார் மன்ற
பழிெயவன் ஆங்ெகால் ேநாய்த பாேல.
----- மா

20

லனார்.

---(பாடம்) 1. தைலமகன் குறிப்பறிந்த ேதாழி, தைலமகட்குச் ெசால் ய .
2. வலந்தன் . 3. நா , ெகாள்ைளப் பணித்த.
4. கண்ணவிந்தன. 5. உறீஇய.
6. பல்ேவற் பாணன்.
--------------
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(ெசா-ள்.)1-6. ேதாழி-, வாழி-, அம்ம-யான் கூ வதைனக் ேகட்பாயாக, காதலர் - நம்
காதலர், ெவண்மணல் நிவந்த-ெவள்ளிய மணல் உயர்ந்த, ெபாலன் கைட ெந
ெபா

ெபற்ற வாயிைல ைடய ெபாிய மைனயின்கண், நளி இ

நகர் -

கங்குல் - இ ள்

ெசறிந்த நீண்ட இரவில், ணர் குறி வாய்த்த - ண ம் குறி அைமந்த, கள ம்களெவா க்க ம், ைகமிக வளர்ந்தன் -வரம்பிகந்

நீண்ட , அன்ைன ம்-,

உட்ெகாண் -இக் களவிைன உள்ளத்திற்ெகாண் , ஒவாள் காக்கும்-நீங்காதவளாகிக்
காவல் ெசய்தி க்கும், பின் ெபாி

இவண் உைற

எவன் - பின்னர் மிக ம் இங்குத்

தங்கியி த்தல் எங்ஙனம் இயல்வதாகும், அளியள் - இரங்கத்தக்காள், என்
என்

அ ளி -

இரக்க ற் ,

7-14. ஆ

நைடப் ெபா ந்த கற்சியின் - ெவன்றி ெயா க்கத்தால் ேமம்பட்ட

வி ப்பத்தினால், அள்ளைன நா ேகாள் பணித்த - அள்ளன் என்பாைன நாட் ைனக்
ெகாள் மா பணித்த, அதியன் பின்ைற - அதியன் என்பான் ஞ்சிய பின் , வள்
உயிர் மா கிைணகண் அவிந்தாங்கு - சிறந்த ஒ யிைன ைடய ெபாிய கிைணயான
ஒ

அடங்கினாற்ேபால, மைல கவின் அழிந்த கைன கடற்

அ சுரம் - மைலயின்

அழகு ஒழிந்த ெசறிந்த காடாகிய அாிய பாைலவழிகள், ெவய்ய மன்ற - ஒ
தைலயாகக் ெகா யன, நின் ைவ எயி

உணீஇய - நின் கூாிய பற்கள் நீர் ப குமா ,

தண் மைழ ஒ நாள் தைல இய - குளிர்ந்தமைழ ஒ நாள் ெபய்வதாக, ஒள் தல் ஒல்கு
இயல் அாிைவ - ஒளிெபா ந்திய ெநற்றியிைன ம் தள ம் இய ைன
ைடய
அாிைவேய, நின்ெனா

ெசல்கம் - பின் நின்

டன் ெசல்ேவம், சிலநாள் ஆன்றைன

ஆக என - சில நாள் அைமந்தி ப்பாயாக என் ,
14-6. பல் நாள் உைல
விைன வ

இல் உள்ளெமா

- பலகாலம் தளர்த ல்லாத ஊக்கத் டன்,

றீஇ - ெகாண் தைலக் கழிதலாகிய விைனைய வற்

த் ைரத் ,

எல்லாம் ெப ம் பிறிதாக - அைவெயல்லாம் அழிந் ேபாக,
16-21. வடாஅ

- வடக்கின்கண், நல் ேவல்பாணன் நல்நாட் ள்ளைத - நல்ல

ேவைல ைடய பாணன சிறந்த நாட் ன்கண் உள்ளதாய, வாள் கண் வானத்
என் ழ் நீள் இைட - ஒளிெபா ந்திய வானின் கண்ணாகிய ஞாயிற்றின் ெவம்ைம
மிக்க நீண்ட சுரத்திேல, ஆள் ெகால்யாைன - ெநறிச்ெசல்ேவார்கைளக் ெகான்றி ம்
யாைன, அதர் பார்த் அல்கும் - வழியிைனப் பார்த் த் தங்கியி க்கும், ேசாைல
அத்தம் மாைலேபாகி - ேசாைலகைள ைடய காட் ெநறியில் மாைலக்காலத்ேத
ேபாய், ஒழிய ெசன்ேறார் - நாம் இவண் ஒழிந்தி க்கச்ெசன்றார் ஆத ன்,
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21-2. ேநாய் த பால் - ேநாயிைனச் ெசய் ம் பகுதியால், மன்ற - ஒ தைலயாக, பழி
எவன் ஆம் ெகால் - யா பா உண்டாகுேமா.
(

) ேதாழி! வாழி! காதலர், கள ங் ைகமிக வளர்ந்தன் , அன்ைன ம்

உட்ெகாண்

ஓவாள் காக்கும்; பின்ெபாி

என்ற ளி, அ ஞ்சுரம் ெவய்ய நின்எயி
அாிைவ! நின்ெனா

இவண் உைற

எவேனா; அளியள்;

உணீஇய மைழ ஒ நாள் தைலஇய;

ெசல்கம்; சின்னாள் ஆன்றைனயாெகன விைனவ

றீஇ,

எல்லாம் ெப ம்பிறிதாக, என் ழ் நீளிைட அத்தம் மாைலப் ேபாகி ஒழியச் ெசன்ேறார்;
ேநாய்த பால் மன்ற பழி எவன் ஆங்ெகால்.
(வி - ைர.) கங்குற் ணர் குறி வாய்த்த என்ற , இர க் குறிக்கண் ணர்தல்
அைமந்த என்றப . 'ஆ நைட......அதியன்’ என்பதி

ந் , அள்ளன் என்பான் தனக்கு

ெவற்றிைய அளித்தான் என்ற மகிழ்ச்சியால், அதியன் என்பவன் அவ க்குப் பாிசிலாக
நா நல்கினன் ேபா ம் எனக் க தப்ப கின்ற . அதியன் ஞ்சிய பின் என்ப
கிைண கண்ணவிந் தாங்கு என்பதனாற் ெபற்றாம். கண் - கிைணயின் அ க்கப்ப ம்
இடம். கண் அவிதல் - அ படா ெதாழிதல், கிைண கண்ணவிந்தாங்கு மைல
கவினழிந்த என்க. எயி : வாய்க்கு ஆகு ெபயர். ெப ம் பிறிதாக - அழிந்ெதாழிய.
வாட்கண் வானத் , ஒளி ெபா ந்திய வானின் கண் என்க. வான்கண் - ஞாயி ;
1'வான்கண் விழியாைவகைற யாமத் ’ என்ப காண்க. நமக்கு ேநாையச் ெசய் ம்
பகுதியால் அவ க்கு யா பழி ண்டாகுேமா என் தைலவி ேதாழிக்குக் கூறினாள்
என்க. நமக்கு வ ம் பழி என்ைன என்றா ம் ஆம்.
-------------1. சிலப். 10: 1.
--------326. ம தம்
[ேதாழி தைலமகைன வாயில் ம த்த .]
2ஊரல் அவ்வாய் உ த்த தித்திப்
ேபரமர் மைழக்கட் ெப ந்ேதாட் சி
தல்
நல்லள் அம்ம கு மகள் ெசல்வர்
க ந்ேதர் குழித்த ெஞள்ளல் ஆங்கண்
ெந ங்ெகா
டங்கும் அட்டவாயில்
இ ங்கதிர்க் கழனிப் ெப ங்கவின் அன்ன
நலம்பா ராட் நைடெயழிற் ெபா ந்
விழவிற் ெசலீஇயர் ேவண் ம் ெவன்ேவல்

5
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இைழயணி யாைனச் ேசாழன் மறவன்
கைழயளந் தறியாக் காவிாிப் படப்ைபப்

10

3 னன்ம
தவிற் ேபாஒர் கிழேவான்
பைழயன் ஓக்கிய ேவல்ேபாற்
பிைழயல கண்ணவள் ேநாக்கிேயார் திறத்ேத.

15

-----பரணர்.
------(பாடம்) 2. ஊற லவ்வாய். 3. னன்ம

றவிற்.

----------(ெசா - ள்.) 1-3. ஊரல் அ வாய் உ த்த தித்தி - ஊரலாகிய அழகுவாய்ந்த
உ ப்ெபற்ற ேதமைல ம், ேபர் அமர் மைழ கண் - ெபாிய அமர் ெசய் ம் குளிர்ந்த
கண்கைள ம், ெப ேதாள் சி

தல் - ெபாிய ேதாளிைன ம் சிறிய ெநற்றிைன ம்

உைடய, கு மகள் - நின் இைளய பரத்ைத, நல்லள அம்ம - அழகிற் சிறந்தாளாவள்;
(ஆக ன், தைலவ!)
8 - 13. ெவன் ேவல் இைழ அணி யாைனேசாழன் மறவன் - ெவற்றி ெபா ந்திய
ேவைல ம் அணிகலன் அணிந்த யாைனைய
ைடய ேசாழனின் பைடத்தைலவ
கைழ அளந்த அறியா காவிாி படப்ைப - ஓடக் ேகாலால் ஆழம் அளந்தறியப்படாத
காவிாியின் கைரயிைனச் சார்ந்த ேதாட்டங்கைள ம், னல்ம
ஒ ம் மதகுகைள ம் உைடய, ேபாஒர் கிழேவான் - ேபார் என்
தைலவ

தவின் - நீர் நிைறந்
ம் ஊ க்குத்

மாகிய, பைழயன் - என்பான், ஓக்கியேவல் ேபால - பைகவர் மீ

ேவல் ேபால, அவள் ேநாக்கிேயார் திறத்

ம்,

ெச

த்திய

- அவளாற் பார்க்கப் ெபற்றார் பக்கல், கண்

பிைழயல - அவள் கண்கள் ைதத்தல் தப்பா;
3-8. ெசல்வர் க ந்ேதர் குழித்த ெஞள்ளல் ஆங்கண் - ெசல்வர்கள
ெசல்

ம் ேதர் குழித்த ெத க்களிடத்ேத, ெந ெகா

ெகா கள் அைச ம் அட்டவாயில் என்
ெப கவின் அன்ன - நீண்ட கதிர்க

விைரந்

டங்கும் அட்டவாயில் - நீண்ட

ம் ஊாிடத்ேத ள்ள, இ

கதிர் கழனி

ைடய வயல்களின் ெபாிய அழகிைன ெயாத்த,

நலம் பாராட் - அவள அழகிைனப் பாராட் , நைடயால் விளக்க ற் , விழவில்
ெசலீஇயர் ேவண் ம் - அவ டன் னல் விழாவின்கண் ெசல் தல் நினக்குத்
தகுவாகும்.
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(

) தைலவ! கு மகள் நல்லள் அம்ம; ேபாஒர் கிழேவான் பைழயன் ஓக்கிய

ேவல்ேபால, அவள் ேநாக்கிேயார் திறத் க் கண் பிைழயல; அவள் நலம் பாராட் ,
நைட எழிற் ெபா ந் , விழவிற் ெசலீஇயர் ேவண் ம்.
(வி - ைர.) ஊரல் - ேதமல் வைக. ஊரலாகிய தித்தி என்க. அம்ம: அைச. கு மகள்
நல்லள் என்றைமயால், யாம்
ைம ம் அழகின்ைம ம் இைடேயம் எனப் லந்
கூறியவா . டங்கும் மட்டவாயில் எனப் பிாித்தற்கும் இடம் உண் . நைட
எழிற்ெபா ந் என்ற , ெப மிதத் டன் இ வ ம் ஒ ங்கு நடக்கும் நைடயில்
விளக்க ற் என்றப . ெசலீஇயர்: ெதாழிற்ெபயர். பைழயன் பைகவாிடத் ஓக்கிய
ேவல் பிைழயாைம 1'ேபார் கிழேவான், பைழயன் ேவல்வாய்த் தன்னநின், பிைழயா
நன்ெமாழி’ எனப் பிறாண் ம் வ தல் காண்க. பிைழயல கண் என்ற , நீ அவைள
விட் நீங்குதல் அாி என்றப . ------1. நற். 10.
----------327. பாைல
[ெபா ள் கைடக் கூட் ய 2ெநஞ்சிைனக் கழறிய .]
இன்ப ம் இ ம்ைப ம் ணர் ம் பிாி ம்
நன்பகல் அைமய ம் இர ம் ேபால
ேவ ேவ றியல ஆகிமா ெறதிர்ந்
உளெவன உணர்ந்தைன யாயின் ஒ உம்
இன்னா ெவஞ்சுரம் நன்னைச ரப்பத்
ன்ன ந் தகுேமா ணிவில் ெநஞ்ேச
நீெசல வ த்தைன யாயின் யாவ ம்
3நிைனத

5

ஞ் ெசய்திேயா எம்ேம கைனகதிர்

ஆவி அவ்வாி நீெரன 4நைசஇ
மாதவப் பாிக்கும் மரல்திரங்கு நனந்தைலக்
களர்கால் யாத்த கண்ணகன் பரப்பிற்
ெசவ்வைரக் ெகாழிநீர் க ப்ப அரவின்
அவ்வாி ாிைவ அணவ ம ங்கிற்
ற்றைர யாத்த லர்சிைன மரத்த

10

ைமந்நிற உ வின் மணிக்கட் காக்ைக
ைபந்நிணங் கவ ம் ப பிணக் கவைலச்
ெசன்ேறார் ெசல் றத் திரங்கார் ெகான்ேறார்
ேகால்கழி இரங்கும் அதர
ேவல்பயில் அ வம் இறந்த பின்ேன

15
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------- ம ங்கூர்ப்பாைகச் சாத்தன்

தனார்.

------(பாடம்) 2. ெநஞ்சிற்குக் தைலமகன் ெசால் ய .
3. நிைனத

ந் நிைனதிேயா. 4. நைசஇய.

---------------(ெசா - ள்) 6.

ணி

இல்ெநஞ்ேச - உ தி யற்ற ெநஞ்சேம!

1 - 6. இன்ப ம் இ ம்ைப ம் - இன்ப ம்
ணர்த

ம் பிாித

ம், நன் பகல் அைமய ம் இர ம் ேபால - நல்ல பகற்ெபா

இராப்ெபா

ம் ேபால, ேவ

மா

உள என - மாறாக எதிர்ப்பட்

எதிர்ந்

ன்ப ம், ணர் ம் பிாி ம் -

ேவ

இயல் ஆகி - ேவ

ேவ

தன்ைமயினவாகி,

நிற்பன என, உணர்ந்தைன ஆயின் - நீ

உணர்ந் ளாயாயின், ஒ உம் இன்னா ெவம் சுரம் - இவைள நீங்கிச் ெசல்
இன்னாைமைய ைடய ெகா ய சுரெநறியில், நல்நைச
ேவட்ைக ெச

த்த,

ன்ன

ம் தகுேமா - நீ ெசன்

7. நீ ெசல வலத்தைன யாயின் - நீ ெசல்

தற்ேக

8 - 19. கைன கதிர் ஆவி அவ் வாி - ஞாயிற்றின

ம்

ரப்ப - நல்லெபா ள்

ேசர்த

ம் தகுவதாமா?

ணிந் விட்டாயாயின்,
மிக்க கதிரால் ேதான் ம்

ஆவியாய அவற்றின் அைலகைள, நீர் என நைசஇ - நீர் என்
தவ பாிக்கும் - விலங்குகள் மிக ஓ

ம்

எண்ணி வி ம்பி, மா

அைல ம், மரல் திரங்கு நனந்தைல - மரற்ெச

வா ம் அகன்ற இடத்திைன ம், களர் கால் யாத்த கண் அகன் பரப்பின் - களர் பரந்த
இடமகன்ற பரப்பிைன ம், ெசவ்வைரக் ெகாழி நீர் க ப்ப - ெசங்குத்தாய
மைலயினின் ம் ெகாழித் வ ம் அ விநீர் ேபால, அரவின் அ வாி உாிைவ
அணவ ம் ம ங்கின் - பாம்பின அழகிய வாிகைள ைடய உாிக்கப் ெபற்ற
ேதால்கள் ெபா ந் ம் பாைற இடங்கைள ம் உைடய, ற்

அைர யாத்த - ற் க்கள்

அ மரத்தில் கட்டப்ெபற் ள, லர் சிைன மரத்த - காய்ந்த கிைளகைள ைடய
மரத்திடத்தவாய, ைம நிற உ வின் மணிக் கண் காக்ைக - ெபய் ம் ேமகத்தின் நிறம்
ேபா ம் உ விைன ம் நீலமணி ேபா ம் கண்ணிைன
ைடய காக்ைககள்,
ைபநிணம் கவ ம் ப பிண கவைல - பசிய ெகா ப்பிைனக் கவர்ந் ண் ம் இடமாய
மிக்க பிணங்கள் கிடக்கும் கவர்த்த ெநறிகளாகிய, ெசன்ேறார் ெசல் றத் இரங்கார்
ெகான்ேறார் - வழிச்ெசல் ம் வணிகர்கள் ேபாகும் இடங்களின் பின்ேன யி ந்
இரக்க றா

அவர்கைளக் ெகான்ற ஆறைலப்ேபார், ேகால் கழி இரங்கும் அதர -
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தங்கள் அம் கள் கழிந்ததன் ெபா ட்ேட இரங்கும் ெநறிகைள ைடய, ேவய் பயில்
அ வம் இறந்தபின் -

ங்கில் ெந ங்கிய காட் ைனக் கடந்த பின்,

7 - 8. எம்ேம யாவ ம் நிைனத
நிைனத்த ம் ெசய்வாேயா.

ம் ெசய்திேயா - எங்கைளச் சிறிேத

ம்

(
) ணிவில் ெநஞ்ேச! இன்ப ம் ன்ப ம் ணர் ம் பிாி ம் ேவ
ேவறியலவாகி மாெறதிர்ந் உள என உணர்ந்தைனயாயின் ெவஞ்சுரம் ன்ன

ம்

தகுேமா; நீ ெசலவ த்தைனயாயின் ேவய் பயில் அ வம் இறந்த பின்ேன எம்ைம
யாவ ம் நிைனத ம் ெசய்திேயா.
நனந்தைலயிைன ம் பரப்பிைன ம் ம ங்கிைன ம் உைடய அ வம் என ம்
கவைலயாகிய அதர்கைள ைடய அ வம் என ம் தனித்தனி கூட் க.
(வி - ைர.) இன்ப ம் இ ம்ைப ம் மா

எதிர்ந் ள, ணர் ம் பிாி ம் மா

எதிர்ந் ள என்க. இதைனப் ணர் ம் அதனாலாய இன்ப ம், பிாி ம், அதனாலாய
இ ம்ைப ம் என உைரத்த

மாம். இன்ப ம், இ ம்ைப ம் பக

ம் இர ம் ேபால

என நிரனிைறயாகக் ெகாள்க. தைலவிையப் ணர்ந் ம் இன்பம் ய்க்கும் நீ, பிாியின்
ன்பேம ள எனறதைன அறிந்தாயாயின் ெபா ள்நைசயால் தைலவிையப் பிாிந்
ெவஞ்சுரம் ன் தல் தகா என்றான். ணி - ெதளி மாம். நீ ெசல
வ த்தைனயாயின் - ன்பமாதைல அறிந் ைவத் ம் நீ ெசல் தைலத்
ணிந்தாயாயின் என்க. அ வம் இறந்த பின் எம்ைம நிைனத ம் ெசய்திேயா என்ற ,
யாம் நின் டன் வ ேவம் அல்ேலம் எனக்கூறிச் ெசலவ ங்குவித்த ப யாம்.
கால்யாத்தல் - பரத்தல்: ஒ
1''பாம்பின்,

ெசால். பாம்பின் உாி அ வி நீர் ேபால்வதாதல்,

ங்கு ேதால் க க்குந்

ெவள் ள வி" என்பதனா

ம் ெபறப்ப ம்.

-----1. கு ந். 235.
-------------328. குறிஞ்சி
[இர க்குறிச் சிைறப் றமாகத் ேதாழி ெசால்ெல ப்பத் 1தைலமகள் ெசால் ய ]
வைழயாமல் அ க்கத் வலேனர் வயிாியர்
ழவதிர்ந் தன்ன ழக்கத் ஏேறா
உர ப்ெபயல் ெபாழிந்த நள்ெளன் யாமத்
அரவின் ைபந்தைல இடறிப் பானாள்
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இரவின் வந்ெதம் 2இைட ைல ெபா ந்தித்
னிகண் அகல வைளஇக் கங்கு ன்

5

இனிதின் இையந்த நண்பவர் 3 னிதல்
ெதற்றா குதனற் கறிந்தன மாயின்
இலங்குவைள ெநகிழப் பரந் படர் அைலப்பயாம்
யங்குெதா ம் யங்குெதா ம் உயங்க கந் ெகாண்
அடக்குவம் மன்ேனா ேதாழி மடப்பி
மைழதவழ் சிலம்பிற் க ஞ்சூல் ஈன்
கைழதின் யாக்ைக விைழகளி ைதவர
வாைழயஞ் சிலம்பிற் ஞ்சுஞ்

10

சாரல் நாடன் சாயன் மார்ேப.

15

------ ம ைர பண்டவாணிகன் 4இளந்ேதவனார்.
----------(பாடம்) 1. ேதாழிக்குத் தைலமகள் ெசால் ய .
2. இைட ைல

யங்கி. 3.

னிேதா றிற்றா.

4. ஈழன்ேறவனார்.
------------(ெசா - ள்.) 11. ேதாழி
1-9. வைழ அமல் அ க்கத்

- சுர ன்ைன மரங்கள் நிைறந்த மைலச்சார ல், வலன்

ஏர் -(ேமகமான ) வலமாக எ ந் , வயிாியர்
- கூத்தர
ழவம் அதிர்ந்தாற் ேபான்ற
உர ெபயல் ெபாழிந்த நள் என் யாமத்
ஒ யிைன ைடய ந

தம்மிடத்

அதிர்ந்தன்ன

ழக்கத்

ஏேறா

ழக்கத்திைன ைடய இடேய க டன் கூ ,
- மிக்க ெபயைலச் ெசாாிந்த நள்ெளன் ம்

இரவில், அரவின் ைபதைல இடறி - பாம்பின

இடறிக்ெகாண் , பால் நாள் இரவின் வந்
ைல ெபா ந்தி - எம்

ழ

பசிய தைலைய

- அந்தப்பாதி இரவில் வந் , எம்இைட

ைலயிைடேய ெபா ந்தி,

னி கண் அகல் - தம

வ த்தம்

நின் ம் நீங்க, வைளஇ - ஆகத்ைதத் த வி, கங்கு ன் - இரெவலாம்,

இனிதின இையந்த நண் - இங்ஙனம் இனிைமயாகப் ெபா ந்திய நண்பிைன, இலங்கு
வைள ெநகிழ - விளங்கும் வைள ெநகிழ ம், படர்பரந்

அைலப்ப - நம

ன்பம்

பரவி வ த்த ம், அவர் னிதல் ெதற் ஆகுதல் நற்கு அறிந்தனம் ஆயின் - அவர் பின்
ெவ த்தல் ெதளிவாதைல நாம் நன்கு உணர்ேவாமாயின்.
11 - 5. மைழ தவழ் சிலம்பில் - ேமகம் தவ ம் பக்கமைலயில், மடபி
ெபண் யாைன, க ஞ் சூல் ஈன்

- தன

- இைளய

தற்சூ ைன ஈன் , கைழ தின் யாக்ைக -
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ங்கிைலத் தின்
மிக்க தன

ம் தன் யாக்ைகயிைன, விைழ களி

ஆண் யாைன தடவிக்ெகாண்

ைதவர - தன்பால் வி ப்ப

க்க, வாைழ அம் சிலம்பில்

வாைழகைள ைடய அழகிய அப் பக்க மைலயில்

யி

ஞ்சும் -

ம், சாரல் நாடன் -

சாரைல ைடய மைலநாடனாய அத் தைலவன , சாயல் மார் - ெமன்ைமைய
ைடய மார்பிைன,
9 - 11. யாம் - நாம்,

யங்குெதா ம்

யங்கு ேதா ம், உயங்க

யங்குெதா ம் - அவர்

கந் ெகாண்

அடக்குவம் - வ த்த

மார்பின்கண்ேண அடக்கியி ப்ேபம். மன் - அ
(

) ேதாழி! பானாள் இரவின் வந்

படர் அைலப்ப அவர்
மார் ,

யங்குேதா ம்
கந் ெகாண்

நம்

கழிந்தேத,

கங்கு ன் இையந்த நண் வைள ெநகிழப்

னிதல் ெதற்றாகுதல் நற்கு அறிந்தனமாயின், சாரல் நாடன்

யங்கு ெதா ம் உயங்க

கந் ெகாண்

அடக்குவம் மன்.

(வி - ைர.) ேமகம் என வ வித் , ேமகம் ஏர் ெபாழிந்த யாமம் என
க்க.
அரவின் ைபந்தைல இடறி என்ப இ ளின் ெசறிைவ உணர்த்தியப எனேவ இர க்
குறியின் ஏதம் அஞ்சா வந் என்பதாயிற் . ைபந்தைல, ைபத்தைல என்பதன்
விகாரம் எனக்ெகாண் படத்திைன ைடய தைல என்ற மாம். அகல அைளஇ எனப்
பிாிந்தி த்தல். உயங்க கந் ெகாண் - வ ந் ம்ப இ கப் பற்றிக் ெகாண்
என்றவா . யங்குெதா ம் யங்க எனப்பிாித் , ேம ம் இைடவிடா
என் ைரத்த மாம். ேதாழி ெசால்ெல ப்பத் தைலமகள் ெசால் ய என்
ைறக்ேகற்ப, நற்கு அறிந்தனமாயின் என்
நாடன் மார்பிைன அவன் யங்குேதா ம்
கூறினாள் என் ெகாள்க.
(உ - ைற.) மடப்பி
சிலம்பில்

ெதாடங்கித் ேதாழி கூறி
க்கு ன்,
கந் ெகாண் அடக்குவம் எனத் தைலவி

மைழ தவழ் சிலம்பில் சூல் ஈன்

ஞ்சும் என்ற , தைலவி, தைலவ

யங்க
ம்

யாக்ைக களி

ைதவர

ைடய ெசல்வமிக்க மைனயில்

மகப்ெபற் , தைலவன் அன் பாராட்ட இல்லறம் நடத் தைல வி ம் வள் என்றப .
(ேம - ள்.)1'ஒ தைல
அ க்கத் ’ என்பத

ாிைம ேவண்

ள்,

வி ம்பியவா ம், உள்

ஞ் சூத்திரத்

'வைழயமல்

கந் ெகாண்டடக்குவம் என இைடவிடா

இன்பம்

ைறயான் இல்லறம் நிகழ்ந்த வி ம்பியவா ம் காண்க

என்றார், நச்சினார்கினியர்.
-----------

ம்’ என்

கர
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1. ெதால். ெபா ளியல், 31.
--------------329. பாைல
[பிாிவிைட ேவ பட்ட தைலமகள் ேதாழிக்குச் ெசால் ய . பிாி ணர்த்திய
ேதாழிக்குத் தைலமகள் ெசால் ய உமாம்.]
ங்க ம் த ம் பசப்ப ேநாய்கூர்ந்
ஈங்கியான் வ ந்த ம் நீங்குதல் ணிந்
வாழ்தல் வல் ந ராயிற் 1காதலர்
குவிந்த குரம்ைப அங்கு ச் சீ ர்ப்
ப மணி யியம்பப் பக ையந் உமணர்
ெகா
கம் பிணித்த ெசங்கயிற் ெறா ைகப்
பகடயாக் ெகாள் ம் ெவம் ைனத் கெடாகுத்
எறிவளி சுழற் ம் அத்தஞ் சிறிதைசந்
ஏகுவர் ெகால்ேலா தாேம பாய்ெகாள்

5

2உ ெவாிந் ஒ க்குஞ் சி வாிக் கு ைள
ெந நல் யாைன நீர்நைசக் கிட்ட
ைககறித் ர ம் ைம ங்கு இ ம்பில்
க்கு ஈ ம் வ ஞ்சுைனப்
பனிப சிைமயப் பன்மைல யிறந்ேத.

10

------உைற ர் 3

கூத்தனார்.

-------(பாடம்) 1. ேறாழி. 2. றெவாி.
3. கூற்றனார்.
---------(ெசா - ள்.) ேதாழி! -,
1 - 3. காதலர் - நம் காதலர்,

க

ெநற்றி ம் பசைல ற,ேநாய் கூர்ந்
யான் வ ந்தாநிற்க ம், நீங்குதல்
வல்

நர் ஆயின் - தனித்

ம்
ணிந்

வாழ வன்ைம

ைடய சிற்

ம் பசப்ப - என

ஈங்கு யான் வ ந்த ம் -

4 - 8. குவிந்த குரம்ைப அம்கு ச் சீ
கு யி ப் க்கைள

த

அழகிய கண்

ம்

ன்பம் மிக்கு இங்ேக

- நம்ைமப் பிாிதைலத்

ணிந் , வாழ்தல்

ைடயராயின்,

ர் - தைல கூம்பிய கு ைசகளாகிய அழகிய

ாின்கண், ப

மணி இயம்ப - ெபா ந்திய மணி
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ஒ க்க, பகல் இையந் - பகுத்தல் ெபா ந்தி, உமணர் ெகா
கம் பிணித்த ெசங்
கயிற் ஒ ைகப் பக - உப் வாணிகர் வைளந்த கத்திேல ெசவ்விய கயிற்றினால்
பிணிக்கப் ெபற்ற வண் யி க்கும் பக கள், அயாக் ெகாள்
ெவம் ைன - ெகா ய இடங்களில் எ ம்,
எறிவளி சுழற் ம் அத்தம் சிறி

தங்கி யி ந்

கள் ெதாகுத்

ம் - வ ந்தி யி க்கும்,
-

திையத் திரட் ,

சும் காற் ச் சுழற் ம் சுர ெநறியில், சிறி

அைசந்

-

(பின் ),

9 - 14. பாய் ெகாள் உ

ெவாிந் ஒ க்கும் சி

வாிக்கு ைள - பாய்தல் ெகாண்

ேநர்ைம ெபா ந்திய
கிைன ெநளிக்கும் கு கிய வாிகைள ைடய
க்குட் ,
ெந நல் யாைன நீர் நைசக்கு இட்ட ைககறித் உர ம் - நீண் யர்ந்த நல்ல யாைன
நீர் ேவட்ைகயால் சுைனயின் பால் இட்ட ைகயிைனக் க த்
ங்கு இ ம்பில் - ேமகம்
ைமயின்) குந்

ஞ்சும் காட் ல்,

குட் ைய ஈ

க்கு ஈ

ம் வ

ழங்கும் இடமாய, ைம
சுைன -

(நீாின்

ம் வறிய சுைனயிைன ைடய, பனி ப சிைமையப் பல்

மைற இறந் . பனி உைறந்த உச்சியிைன ைடய பல மைலகைள ம் கடந் , தாம்
ஏகுவர் ெகால்ேலா - அவர் ேபாவேரா.
(
) ேதாழி! காதலர் ஈங்கு யான் வ ந்த ம் நீங்குதல் ணிந் வாழ்தல்
வல் நராயின் ெவம் ைனத் கள் ெதாகுத் எறிவளி சுழற் ம் அத்தம் சிறி
அைசந் பன்மைல யிறந் ஏகுவர் ெகால்ேலா.
(வி - ைர.)

ங்கண் -

ப்ேபா

ம் கண்

ம் ஆம். பகல் இையந்

பிணித்த பக

என ம், மணி இயம்பப் பக அயாக் ெகாள்க ம் என ம் கூட் க. பகல்
இையதலாவ
கத்தின் இ
றத் ம் தம்மின் ஒத்தனவாய் பக கைளத் ேதர்ந்
ெகாள்ளல். பகற்ெபா ெதனக் ெகாண் பக ேல ெபா ந்தி அயாக்ெகாள் ம்
என்ற மாம். எறி வளி-சூறாவளி. சிறி அைசந் - அக்காற் நிற்குமள ம்
தங்கியி ந் . பாய் ெகாள் - உடைல ெந தாக்கல். நைசக்கு - நைசயால் ேவற் ைம
மயக்கம்.
---------330. ெநய்தல்
[தைலமகற்குக் குைறேநர்ந்த ேதாழி தைலமகட்குக் குைறநயப்பக் கூறிய .]
கழிப் க் குற் ங் கானல் அல்கி ம்
வண்டற் பாைவ வாிமணல் அயர்ந் ம்
இன் றப் ணர்ந் ம் இளிவரப் பணிந் ம்
தன் யர் 1ெவளிப்படத் தவறில் நந் யர்
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அறியா ைமயின் அயர்ந்த ெநஞ்செமா
ெசல் ம் அன்ேனா ெமல்லம் லம்பன்

5

ெசல்ேவான்2 ெபயர் றத் திரங்கி ன்னின்
தைகஇய ெசன்றெவன் நிைறயில் ெநஞ்சம்
எய்தின் ெகால்ேலா தாேன எய்தி ம்
காமஞ் ெசப்ப நாணின் ெகால்ேலா
உ வ காணவர் ஊர்ந்த ேதேர
குப்ைப ெவண்மணற் குவ மிைச யா ம்
எக்கர்த் தாைழ மடல்வயி னா ம்
ஆய்ெகா ப் பாச ம் அாிய ஊர்பிழி

10

சி கு ப் பரதவர் ெப ங்கடன் ம த்த
க ஞ்ெசலற் ெகா ந்திமில் ேபால
நிவந் ப ேதாற்றெமா கந் மா ம்ேம.

15

----- உேலாச்சனார்.
------(பாடம்) 1. ெவளிப்படல் உறீஇ. தவறி நந் யர்.
2. ெபயர் றத் தியங்கி.
--------------(ெசா - ள்.) ேதாழி! 6. ெமல்அம் லான் ெமன்னிலமாகிய ெநய்தைல ைடய நம்
தைலவன்.
1 - 6. கழி

குற் ம் - கழியி

ள்ள

க்கைளப் பறித் ம், கானல் அல்கி ம் -

கடற்கைரச் ேசாைலயில் தங்கியி ந் ம், வண்டல் பாைவ வாிமணல் அயர்ந் ம் வாிப்பட்ட மண ல் வண்டற் பாைல ெசய்
இன்பம் உறப் பலகால் வந்

கூ

ெசல்

ம் - தன

ம், இன் உற ணர்ந் ம் -

ம், இளிவர பணிந் ம் - சிறைம ேதான்றப்

பணிதைலச் ெசய் ம், தவ இல் நம்
குற்றமில்லாத நம

விைளயா

யர் அறியாைமயின் அயர்ந்த ெநஞ்செமா

யைர அறியாமல் ேசார்ந்த ெநஞ்சுடன், தன்

-

யர் ெவளிப்படச்

யரம் ெவளிப்பட் த் ேதான்றச் ெசல்லா நிற்பன், அன்ேனா -

அந்ேதா!,
7 -10. ெசல்ேவான் ெபயர் றத்
இரங்கி - இரக்க ற் ,

ன்நின்

- அங்ஙனம் ெசல்கின்றவன் ேபாகிய திைசயில்,
தைகஇய -

உ தியற்ற ெநஞ்சமான , எய்தின்

ன்ேன நின்

ெசல்லற்க என

ெகால்ேலா - அத் தைலவைனச் ெசன்ற
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சார்ந்ததின்ேறா, எய்தி ம் - சார்ந் ம், காமம் ெசப்ப நாணின்

ெகால்ேலா - நம்

காமத்திைனக் கூற நாணியேதா;
11 - 7. அவர் ஊர்ந்த ேதர் உ வ காண் - அவர் ஏறிச்ெசன்ற ேதர் உங்ேக
ேதான்றைலக் காண்பாயாக, குப்ைப ெவண் மணல் குவ
மணல திரண்ட குவியல்களின் ேம

மிைசயா

ம், எக்கர் தாைழ மடல்வயினா

ேமட் டத் ள்ள தாைழ மடல்களினிடத் ம், ஆய் ெகா

ம் - ெவள்ளிய
ம் - மணல்

பசு அ ம் அாிய ஊர்

இழி - அழகிய அ ம்பின் பசிய ெகா கள் அாிபட ஏறி ம் இறங்கி ம், சி கு ப்
பரதவர் ெப ங்கடல் ம த்த - சிறிய கு வாழ்க்ைகைய ைடய ெநய்தல் மாக்கள்
ெபாிய கட
ெசல்

ற் ெச

த்திய, க

ெசலல் ெகா

தைலயிைடய வைளந்த மீன் படகுேபால, நிவந் ப

ேதான் ம் ேதாற்றத் டன், இகந்
(

திமில் ேபால் - விைரந்

மா ம் - ெசன்

ேதாற்றெமா

- உயர்ந்

அப்பால் மைறயா நிற்கின்ற .

) ேதாழி! லம்பன் அல்கி ம் அயர்ந் ம் ணர்ந் ம் பணிந் ம் தவ இல்

நம் யர் அறியாைமயின் அயர்ந்த ெநஞ்செமா

ெசல்

ம்; ெசல்ேவான் றத்

இரங்கித் தைகஇய ெசன்ற என் ெநஞ்சம் எய்தின் ெகால்ேலா; எய்தி ம் காமம் ெசப்ப
நாணின் ெகால்ேலா: அவர் ஊர்ந்த ேதர் பரதவர் கடல் ம த்த திமில்ேபால
நிவந் ப

ேதாற்றெமா

இகந்

மா ம் ; உ வ காண்.

(வி - ைர.) தன் யர் ெவளிப்படச் ெசல் ம் என ம், அயர்ந்த ெநஞ்செமா
ெசல் ம் என ம் தனித்தனி கூட் க. மன் ஓ எனப் பிாித் அைசநிைல என்ற
லம்பன் - ெநய்தற் றைலவன். ெநய்தல் ெமன்னிலமாக ன் ெநய்தல் நிலத்
தைலவைன ெமல்லம் லம்பன் என்ப

மாம்.

வழக்கா . எய்தின் : எதிர்மைறச் ெசால்,

1' க்கில் அைமந்தின் ெகால்ேலா’ என் ழிப்ேபால. தைலவன் ஏறிய ேதர்
அண்ைமயில் நிவந்த ேதாற்ற ைடயதாயி ந் ேசய்ைமயிற் ெசல் ந்ேதா ம்
மைறத க்கு அவ்வா ெசன் மைற ம் திமில் உவைமயாயிற் . இப்பாட் ைனத்
தைலவி கூற்றாகக்ெகாண் , தைலவி தன்வயின் உாிைம ம் அவன்வயிற்
பரத்ைதைம ம் ெவளிப்படக் கூறியெதன்பர் நச்சினார்க்கினியர். கள க் காலத்தில்,
தைலவன்பால் பரத்ைதைமயின்றாக ம் காதல் மிகுதியால் உளதாகக்ெகாண்
தைலவி ஊ தல் உண் என்ப ம் அ
லவிப் ேபா யா ெமன்ப ம் அவர்
க த்தாகும்.
(ேம - ள்.) 2'மைறந்தவற் காண்டல்’ என்
இத

ஞ் சூத்திரத் , இச்ெசய் ைளக் காட் ,

ள், ''அறியாைமயின் அயர்ந்த ெநஞ்செமா " என்ப

மா ம் என்ப

அவன் வயிற்பரத்ைதைம, என்

தன்வயின் உாிைம, இகந்

கூறினர், நச்சினார்கினியர்.

67
-----------1. குறள், 340 2. ெதால் கள, 20
--------331. பாைல
[தைலமகன் பிாிவின்கண் ேதாழிக்குத் தைலமகள் ெசால் ய .]
நீ நிைல அைரய ெசங்குைழ இ ப்ைபக்
ேகா கைடந் தன்ன ெகாள்ைள வான்
ஆ பரந் தன்ன ஈனல் எண்கின்
3ேச சிைன

ாீஇ உண்ட மிச்சில்

ைபங்குைழத் தைழயர் பைழயர் மகளிர்
கண் ரள் நீளைமக் க ப்பிற் ெறாகுத் க்
குன்றகச் சி கு ம குெதா ம் ம குமஞ்
சீ ர் நா பலபிறக் ெகாழியச்
ெசன்ேறார் அன்பிலர் ேதாழி என் ம்

5

அ ந் ைற ற்றிய க ங்ேகாட் ச் சீறியாழ்ப்
பாணர் ஆர்ப்பப் பலகலம் உதவி
நாளைவயி ந்த நைனமகிழ் திதியன்

10

ேவளிெரா

4ெபாாீஇய கழித்த

வாள்வாய் அன்ன 5வ ஞ்சுரம் இறந்ேத.
------ மா

லனார்.

------(பாடம்) 3. ேதா

சிைன ைரஇ 4. ெபாாீஇக் கழித்த.

5. அ ஞ்சுரம்.
------(ெசா - ள்.) 9. ேதாழி-,
1 - 8. நீ

நிைல அைரய ெசம்குைழ இ ப்ைப - நீண்ட நிைலயாகிய

அ மரத்திைன ைடய சிவந்த தளிர்கைள ைடய இ ப்ைப மரங்களின், ேகா
கைடந்தன்ன ெகாள்ைள வான் - தந்தத்திைனக் கைடந்தாற் ேபான்ற மிகுதியான
ெவள்ளிய

க்களில், ஆ

பரந்த அன்ன - ஆ கள் பரந்தால் ஒத்த, ஈனல் எண்கின் ேச

- ஈன்ற ெபண் கர களின் திரட்சி, சிைன உாீஇ உண்ட மிச்சில் - கிைளகளில் பரந்
ெசன்

உண்ட மிச்சிலாயவற்ைற, ைப குைழ தைழயர் பைழயர் மகளிர் - பசிய
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தளிர்களாலாய தைழ ைடய ராகிய எயினர் மகளிர், கண்திரள் நீள் அைமக்க ப்பில்
ெதாகுத் - க க்கள் திரண் நீண்ட ங்கிற் குழாயில் திரட் , குன்றகம் சி கு
ம குெதா ம் ம கும் - குன்றின் கண்ணவாகிய சீ ாின் ெத க்கேடா ம் சுழன்
விற் த் திாி ம், அம்சீ

ர் நா

பல பிறக்கு ஒழிய - அழகிய சிறிய ஊர்கைள ைடய

பல நா கள் பின்ேன கழிய,
9 - 14. என் ம் - எஞ்ஞான் ம், அ
ைற ற்றிய க ேகாட் சி யாழ்ப் பாணர்
ஆர்ப்ப - அாிய இைசத் ைறகைள ற்ற உணர்ந்த காிய தண் ைன ைடய சிறிய
யாழிைன ைடய பாணர்கள் ஆரவாரம் ெசய்ய, பல கலம் உதவி - பல
அணிகலன்கைள அளித் , நாளைவ இ ந்த நைனமகிழ் திதியன் - நாேளாலக்கம்
ெகாண்

ந்த கள்ளின் மகிழ்விைன

கழித்த - ேவளிெரா

ைடய திதியன் என்பான், ேவளிெரா

ெபாாீஇய

ேபார்ெசயற்கு உ விய, வாள் வாய் அன்ன வ ம் சுரம் இறந்

-

வாளின் வாயிைன ெயாத்த ெகா ைமைய ைடய வறண்ட சுரத்திைனக் கடந் ,
9. ெசன்ேறார் அன் இலர் - ெசன்றவராய நம் தைலவர் நம்பால் அன்பிலாதார்
ஆவர் (என் ெசய்வாம்).
(

) ேதாழி! சீ

ர் நா

பல பிறக்கு ஒழிய, வ ஞ்சுரம் இறந்

ெசன்ேறார்

அன்பிலர், என் ெசய்வாம்.
(வி - ைர.) இ ப்ைப வான்
உணர்த்தியப . ேச
மிச்சிலாகிய

என்க. ஆ

பரந்தன்ன என்ற

எண்கின் மிகுதிைய

- திரட்சி, கூட்டம் என்றப . உாீஇ - உ வி என் மாம். உண்ட

க்கைள என்க. பைழயர், கள் விற்ேபார், எயினர். க ப் -

ங்கிற்

குழாைய உணர்த்திற் . ம கும் - திாி ம்; விற் த்திாி ம் என்றப . அன்பிலாராய்ப்
ெசனறார் என் மாம். அ ந் ைற - பண் ம் திற ம் ஆகிய இைசயின் கூ பா கள்.
ஆர்ப்ப - மகிழ்ச்சியால் ஆரவாாிக்க. வாள் வாய் அன்ன ெகா ைம ைடய என
விாித் ைரக்க.
--------332. குறிஞ்சி
[இர க்குறிக்கண் சிைறப் றமாகத் ேதாழிக்குத் 1தைலமகள் இயற்பட ெமாழிந்த .]
2 ைளவளர் தல ங்கில்
க்கிக்
கிைளெயா ேமய்ந்த ேகழ்கிளர் யாைன
நீர்நைச ம ங்கின் 3நிறம்பார்த் ெதா ங்கிய

69
ெபா மரண் உ ைவ ெதாைலச்சிக் கூர் ைனக்
கு திச் 4ெசங்ேகாட்ட டழி ளி கழாஅக்
5கன் ைக அ க்கத

5

ெமன்ெமல இய ச்

ெச பைக 6வாட் ய ெசம்மெலா ட கால்
யாழிைசப் பறைவ இமிரப் பி ணர்ந்
வாைழயஞ் சிலம்பிற் ஞ்சும் நாடன்
நின் ைரத் தக்க சாயலன் எனநீ
அன் ைரத் தடங்கக் கூறிய இன்ெசால்
வாய்ந்தன வாழி ேதாழி ேவட்ேடார்க்கு
அமிழ்தத் தன்ன கமழ்தார் மார்பின்
வண் ைடப் படாஅ யக்க ம்

10

தண்டாக் காத

15

ம் தைல 7நாள் ேபான்ேம.

---- கபிலர்.
---(பாடம்) 1. தைலமகள் ெசால் ய . 2.

ைழவளர்.

3. நிரம்பா ெதா ங்கிய. 4. ெசங்ேகாடழி.
5. கண்

ைக. 6. ஓட் ய ெசம்மல்.

7. நாட்ேபான்.
---------(ெசா - ள்.) 12. ேதாழி - , வாழி -,
1 - 9.

ைள வளர்

தல

ங்கில்

ங்கில்கைள ஒ த் , கிைளெயா

க்கி -

ைளகள் வள ம்

களி

ள்ள

ேமய்ந்த ேகழ் கிளர் யாைன - தன் இனத் டன்

தின்ற நிறம் விளங்கிய களி , நீர் நைச ம ங்கின் நிறம் பார்த்

ஒ ங்கிய -

நீர்ேவட் ச் ெசல் ம் ைறய ேக தன் உ விைனப் பார்த் த் தாக்கற்குப் ப ங்கிய,
ெபா
ரண் உ ைவ ெதாைலச்சி - ேபார் ெச ம் மா பாட் ைனக் ெகாண்ட
ையப் ெபா

ெகான் , கூர்

ைன கு திச் ெசம்ேகாட

அழி

ளி கழாஅ - கூாிய

ைனயில் கு தி ேதாய்ந்த சிவந்த ெகாம்பிைன மிக்க மைழயால் க விக்ெகாண் ,
கல் ைன அ க்கத் ெமல்ெமல இய - கல் ைனகைள ைடய பக்க மைலயில்
ெமல்ல ெமல்லச் ெசன் , ெச

பைக வாட் ய ெசம்மெலா

- ெசற்றங் ெகாண்ட தன்

பைகையத் ெதாைலத்த ெச க்குடன், அ கால் யாழ் இைச பறைவ இமிர - யாழ்
ேபான்ற இைசயிைன ைடய ஆ
பி

ணர்ந்

கால்கைள ைடய வண் கள் ஒ க்கும்ப

- தன் பி யிைனக் கூ , வாைழ அம் சிலம்பில்

மரங்கைள ைடய மைலயில்

யி

ம் நாட்ைட

ெசன் ,

ஞ்சும் நாடன் - வாைழ

ைடய தைலவன்,
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10 - 5. நின் ைர தக்க சாயலன் என - நின
தன்ைமயன் என, நீ -, அன் உைரத்
உைரத்

உயர் க்கு ஏற்ற ெமன்ைமத்

அடங்கக் கூறிய இன்ெசால் - அன்பால்

என் மனம் அைமதி றக் கூறிய இன்ெசாற்கெளல்லாம், வாய்த்தன -

வாய்ைமயாய்
ந்தன, ேவட்ேடார்க்கு - தன்ைன வி ம்பியவர்க்கு, அமிழ்தத்
அன்ன கமழ்தார் மார்பின் - அமிழ்தம் ேபான்ற இனிய நறிய தாாிைன ைடய தன்
மார்பின்கண்ேண வண் இைடப்படாஅ யக்க ம் - வண் இைடயிற்
ெபா ந்தலாகாத ெசறிந்த யக்க ம், தண்டாக காத ம் - நீங்காத காத
நாள் ேபான்ம் - த ற் கண் ற்ற ஞான்ேற ேபாலச் சிறவாநின்றன.
(

ம், தைல

) ேதாழி! வாழி! நாடன் நின் ைரத் தக்க சாயலன் என நீ அன் ைரத்

அடங்கக் கூறிய இன்ெசால் வாய்த்தன: அவன் மார்பின்
தைலநாள் ேபான்ம்.
யாைன உ ைவ ெதாைலச்சிக் ெசங்ேகா
ஞ்சும் நாடன் என்க.
(வி - ைர.) நிறம் - வ

யக்க ம், காத

கழாஅ இய ப் பி

; மார் மாம். ெசம்மெலா

பி

ணர்ந்

ணர்ந்

ம்

சிலம்பில்

என்க. ைர -

உயாச்சி; ைரத்தக்க - உயர்ச்சிக்குத்தக்க. வாய்த்தன - வாய் ஆயின. அமிழ்தத் தன்ன
மார் என்க. கமழ்தார் மார்பாக ன் வண் உளதால் ெபறப்ப ம். இைடப் படா
யக்கம் என்ற அவ் வண் நீங்குமா ெசறிந்த யக்கம் என்றவா .
(உ - ைற.) யாைன உ ைவ ெதாைலச்சிக் கு திச் ெசங்ேகா அழி ளி கழாஅச்
ெச பைக வாட் ய ெசம்மெலா யாழிைசப் பறைவ இமிரப் பி
ணர்ந்
வாைழயஞ் சிலம்பில் ஞ்சும் என்ற , தைலவன் அவர் கூ வார் வாைய அடக்கி,
களவினாலாகும் மாசுதீரத் தைலவிைய மணந் சுற்றத்தா ம் பாணர் தலாயினா ம்
ெகாண்டாட வளம் மிக்க மைனயில் இன்பம் ய்த்தி ப்பன் என்றவா .
--------333. பாைல
[பிாிவிைட வற்

த் ந் ேதாழிக்குத் தைலமகள் ெசால் ய .]

யா அ ஒண்டளிர் அரக்குவிதர்த் தன்னநின்
ஆக ேமனி அம்பசப் ர
அழி ெபாி ைடைய யாகி அவர்வயின்
பழிதைலத் த தல் ேவண் தி ெமாழிெகாண்
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தாங்கல் ஒல் ேமா மற்ேற ஆங்குநின்
எவ்வம் ெப ைம உைரப்பின் ெசய்ெபா ள்
வயங்கா தாயி ம் பயங்ெகடத் க்கி
நீடலர் வாழி ேதாழி ேகாைடயிற்
கு த்தி
உக்க வ த்தம் ெசாலா

5

ம் ைடத் ய்த்தைலக் கூம்
திரங்கிய
ேவனில் ெவளிற் ப்பைன ேபாலக் ைகெய த்
யாைனப் ெப நிைர வானம் பயி ம்
மைலச்ேசண் இகந்தனர் ஆயி ம் நிைலெபயர்ந்
நாளிைடப் படா வ வர் நமெரனப்

10

பயந்த ெகாள்ைகயின் நயந்தைல 1திாியா
நின்வாய் இன்ெமாழி நன்வா யாக
வ வர் ஆயிேனா நன்ேற வாரா
அவணவர் காதலர் ஆயி ம் இவணம்
பசைல மாய்தல் எளி மற் றில்ல

15

ெசன்ற ேதஎத் ச் ெசய்விைன ற்றி
ம தரல் உள்ளத்தர் எனி ம்
கு குெப நைசெயா
வரப் ெபறிேன.

20

------ கல்லாடனார்.
-------------(பாடம்) 1. திாியா.
-----------(ெசா - ள்.) 8. ேதாழி-, வாழி-,
1 - 8. யாஅ ஒண் தளிர் அரக்கு விதிர்த்தன்ன - யாமரத்தின் ஒள்ளிய தளிாில் அரக்குப்
ெபா யிைனச் சிதறினாற்ேபான்ற, நின் ஆகம் ேமனிஅம் பசப் ஊர - நின்
உடம்பின

ேமனியின்கண் அழகிய பசைல பரக்க, அழி

ெபாி

உைடைய ஆகி -

வ த்தம் மிகுதி ம் உைடையயாகி, அவர்வயின் பழி தைலத் த தல் ேவண் தி அவாிடத்ேத பழிையச் ேசர்த்தைல வி ம் கின்றைன, ஆங்கு நின் எவ்வம் ெப ைம
உைரப்பின் - அங்ேக நின
ன்ப மிகுதிைய யாேர ம் ெசன் உைரப்பின்
ெமாழிெகாண் தாங்கல் ஒல் ேமா - அம் ெமாழிகைளக் ேகட் அவரால் ன்பம்
தாங்கியி த்தல் இய
ற்றாதாயி

ேமா, ெசய் ெபா ள் வயங்காதாயி

ம், பயம் ெகடத்

ம் - ெசய்யப்ப ம் ெபா ள்

க்கி - இன்பப் பயன் ெக மா

ஆய்ந் , நீடலர் - அங்ேக தாழ்த் விடார்;

அதைனேய ெபாிதாக
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8 - 14. ேவனில் - ேவனிற் காலத்தில், ேகாைடயில் கு த்

இ

உக்க -

ேமல்காற்றால் கு த் இற் உதிர்ந்த, வ த்தம் ெசாலா - வ த்தம் நீங்கா ,
உைட ய்தைல கூம்
திரங்கிய - ைள ைடய ய்ைய ைடய உச்சி கூம்பி
வற்றிய, ெவளிற் ப் பைன ேபால் - இளம் பைன ேபால, ைக எ த்

ம்

யாைன ெப

நிைர வானம் பயி ம் – ைகைய உயர்த்தி யாைனயின் ெப ங் கூட்டம் ேமகத்ைத
ேநாக்கிக் கத ம், மைல ேசண் இகந்தனர் ஆயி
ேசய்ைமக்கண் ெசன்றனராயி

ம் - மைலையக் கடந்

ம், நிைலெபயர்ந்த நாள் இைடப்படா

நமர் வ வர் -

தாம் கூறிய கால எல்ைல ெபயர்ந்திட நாட்கள் இைடப்படாமல் நம் தைலவர் வ வர்;
14 - 7. என - என்றிங்ஙனம், பயம் த
உண்டாக்கும் ெகாள்ைகேயா

ெகாள்ைகயின் நயம் தைல திாியா

இனிைம நீங்கா

- பயைன

கூ ம், நின் வாய் இன் ெமாழி நன்

வாயாக - நின் வாயின் இனிய ெமாழிகள் நல்ல உண்ைமயாக, வ வர் ஆயின் நன்ேற வந்தி வராயின் அ
17 - 22. வாரா

மிக ம் நல்லேத, (அன்றி,)
அவணர் காதலர் ஆயி

அவ்விடத்தில் தங்குவாராயி
ெசய்விைன
எனி

ம் - மீ

ம் - அங்ஙனம் வாராமல் நம் காதலர்

ம், ெசன்ற ேதஎத்

ற்றி - தாம் ெசய் ம் ெதாழிைல
ம் எண்ண ைடயராயி

மீண் வ ம் ெப

- தாம் ெசன் ள ேதயத்ேத,
த் க்ெகாண் , ம தரல் உள்ளத்தர்

ம், கு கு ெப

வி ப் டன் வி க்கும்,

நைசெயா

வரப்ெபறின் -

ெப ேவமாயின், இவண் நம் பசைல மாய்தல் எளி
மைறதல் எளிதாகும்.

- இவ்விடத்

- அங்ஙனம்
வரப்
நம

பசைல

(
) ேதாழி! வாழி! நின்ேமனி பசப் ர அழி ெபாி ைடையயாகி, அவர்வயின்
பழிதைலத்த தல் ேவண் தி: நின் எவ்வம் ெப ைம உைரப்பின் ெமாழிெகாண்
தாங்கல் ஒல் ேமா, ெசய்ெபா ள் வயங்காதாயி ம் நீடலர் ; மைலச்ேசண் இகந்தனர்
ஆயி ம் நாளிைடப் படா நமர் வ வர் எனக்கூ ம் நின் வாய் இன்ெமாழி
நன்வாயாக வ வர் ஆயின் நன்ேற: காதலர் வாரா அவணர் ஆயி ம், ெசய்விைன
ற்றி ம தரல் உள்ளத்தர் எனி ம்
வரப்ெபறிேன இவண் நம் பசைல மாய்தல்
எளி .
(வி - ைர.) தளிர் அரக்கு விதிர்த்தன்ன என்ப உ உவமம். ஆகேமனி:
இ ெபயெராட் . தைலத்த தல்: ஒ ெசால். மற் : விைன மாற் . எவ்வம் ெப ைம: ெம த்தல் விகாரம். ெசாலா - நீங்கா . ச ச்சசைர ைடயதாய்க் காிதாய்
நீண்
த்த ன் யாைனக்குப் பைன உவைமயாகும். ஈண் யாைனயின் ைளக்ைக
ெவம்ைமயால் திரண் ேமல் நிவந்தி த்த ன் அதற்குக் கு த் இற் வா ய
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ைள ைடய ெவளிற் ப் பைன உவைமயாயிற் . நிைல ெபயர்ந்
அவ்விடத்தினின் ம் ெபயர்ந்

என்ற

-

மாம். மன், தில்ல: அைசகள் - ம தரல் - மீட்சி.

---------334.

ல்ைல

[விைன ற்றிய தைலமகன் ேதர்ப்பாகற்குச் ெசால் ய .]
ஓடா நல்ேலற் ாிைவ ைதஇய
ஆ ெகாண் ரசம் இ ெமன ழங்க
நா திைற ெகாண்டன மாயின் பாக
பா மிழ் கட ன் எ ந்த சும்ைமெயா
ெப ங்களிற் த் தடக்ைக ைரயக் கால் ழ்த்
இ ம்பி த் ெதா தியின் ஈண் வன குழீஇ

5

வணங்கிைற மகளிர் 1அயர்ந்தனர் ஆ ம்
கழங்குறழ் ஆ ெயா கத ைற சிதறிப்
ெபயெறாடங் கின்றால் வானம் வானின்
வயங்குசிைற அன்னத் நிைரபைற க ப்ப
நால்குடன் ண்ட கானவில் ரவிக்
ெகா ஞ்சி ெந ந்ேதர் க ம்பாி தவிரா
இனமயில் அக ங் கார்ெகாள் வியன் னத்
ேநான்சூட் டாழி ஈர்நிலம் மிப்ப

10

ஈண்ேட காணக் கட மதி ங்ேகழ்ப்
ெபா வன அமர்த்த உண்கண்
ஒ பல் கூந்தல் ஆய்சி
தேல

15

----- 2ம ைரக் கூத்தனார்.
----------(பாடம்) 1. அமர்ந்தனர்.
2. ம ைரக் கடாரத்தனார்; ம ைரக்கந்தரத்தனார் ; ம ைரக்ேகாடரத்தனார்.
---------(ெசா - ள்.) 3 - 9. பாக - பாகேன, வானம் - ேமகமான , பா
ழங்கும் கட ன்கண், எ ந்த சும்ைமெயா
ழக்கிெனா , இ
ேபான்

ேசர்ந்

பி

- நீைர

இமிழ் கட

ன் - ஒ

கந்ெத ந்ததாலாய

ெதா தியின் ஈண் வன குழீஇ - காிய பி களின் கூட்டம்

திரண் , ெப களிற்

தடைக ைரய கால்

ழ்த்

- ெபாிய

களிற்றின் ப த்த ைகேபாலக் கால் இறக்கி, வணங்கு இைற மகளிர் அயர்ந்தனர் ஆ ம்
கழங்கு உறழ் ஆ ெயா - வைளந்த ன் ைகயிைன ைடய மகளிர் வி ம்பி
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விைளயா ம் கழங்கிைன ெயாத்த பனிக் கட்
ளிகைளச் சிதறி, ெபயல் ெதாடங்கின்
1 - 2. ஓடா நல் ஏற்
ஏற்றின

ரசமான

- ெபய்தைலத் ெதாடங்கிவிட்ட ; (ேம

உாிைவ ைதஇய - பிறக்கிடா

ேதாலாற் ேபார்த்த, ஆ

ெகாண்ட

டன், கதழ் உைற சிதறி - விைர ம்

ெகாள்

ெவல்

ரசம் இ ம் என

இ ெமன ஒ க்க, நா

ம் நல்ல

ம்,)

ரம் மிக்க

ழங்க - ெவற்றி

திைற ெகாண்டனம் ஆயின் - பைகவர்

நாட் ைனத் திைறயாகக் ெகாண்ேடாம் ஆக ன்,
15 - 7.

ேகழ் ெபா வன அமர்த்த உண்கண் - அழகிய நிறத்தினாற்

ெபா வனவாய் மா பட்ட ைம ண்ட கண்கைள ம், ஒ
பலவாய கூந்தைல ம், ஆய் சி

பல் கூந்தல் - தைழத்த

தல் - அழகிய சிறிய ெநற்றியிைன

ைடய நம்

தைலவிைய, ஈண்ேட காண - இப்ெபா ேத காண்டற்கு,
9 - 15. வானின் வயங்கு சிைற அன்னத் நிைர பைற க ப்ப - வானத்தின்கண்
விளங்கும் சிறகிைன ைடய அன்னத்தின் கூட்டம் பறந் ெசல்லைல ெயாப்ப
(விைரந்

ெசல்

ம்), நால்கு உடன் ண்ட கால் நவில் ரவி - ேவகத்தாற் காற்ெறனக்

கூறப்ெப ம் குதிைரகள் நான்கு ஒ ேசரப்

ட்டப்ெபற்ற, ெகா ஞ்சி ெந ேதர்

க ம்பாி தவிரா - ெகா ஞ்சிைய ைடய நீண்ட ேதாின் மிக்க ேவகம் தளரா , இனம்
மயில் அக ம் கார்ெகாள் வியன் னத் - கூட்டமாய மயில்கள் ஆ ம் கார் காலத்தின்
தன்ைம ைடய ெபாிய

ல்ைல நிலத்ேத, ேநான்சூட்

ஆழி ஈர் நிலம்

மிப்ப - வ ய

வட்ைடயிைன ைடய உ ள்கள் ஈரமாய நிலத்திைனக் கிழித் ச் ெசல்ல, கட மதி ெச த் வாயாக.
(

) பாக! வானம் ெபயல் ெதாடங்கின் ,

ரசம்

ழங்க நா திைற ெகாண்டனம்

ஆயின், ஆய் சி
தைல ஈண்ேட காண, ரவி நால்குடன்
தவிரா வியன் னத் ஆழி நிலம் மிப்பக் கட மதி.
(வி - ைர.) ஓடா நல்ேலற்
ேதால் என்ப ம், அதனால்
குத்திப்

ெயா

ெபா

ேபார்த்த,

ைனகுரல்

உாிைவ -

ெயா

ெபா

ர ரசம் ேபார்க்கப்ப த
ெவன்ற, கைன குர

ரசம்’ என்பதனா

ண்ட ெந ந்ேதர் க ம்பாி

ெவன்ற ெகால்ேலற்றின்

ம், 1' ைனம ப் ப ந்தக்
ச் சீற்றக் கதழ்விைட

ாிைவ

ம் 'ெகால்ேலற் ப் பசுந்ேதால் சீவா

ேபார்த்த மாக்கண் ரசம்’ என்பதனா ம் அறிக. நா திைறெகாண்டனமாயின்
என்றதனால் தைலவர் அரசர் மரபினனாதல் ெபற்றாம். அன்னத் சிைரபைற க ப்ப
என்றைமயால் ரவிகள் ெவண்ணிற ைடயவாதல் ெபற்றாம். நால்கு - நான்கு:
இதைனப் ெபயர்த்திாிெசால் என்பர் நச்சினார்க்கினியர். ெவண்ணிற ைடய
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குதிைரகள் சிறந்தனவாத ம், அைவ நான்கு ட்டப் ெப த நான்கு: இதைனப்
ெபயர்த்திாிெசால் என்பர் நச்சினார்க்கினியர். ெவண்ணிற ைடய குதிைரகள்
சிறந்தனவாத

ம், அைவ நான்கு

ட்டப் ெப த

ம், 2'நிைரபைற அன்னத் தன்ன

விைரபாிப் ல் ைளக் க மா’ 3'பால் ைர ரவி நால்குடன் ட் ’ என்பவற்றா
அறியப்ப ம். ஈண் - ெபா திைன உணர்த்திற் . சி
தல் - சிறிய தைல
ைடயாட்கு ஆயிற் .
---------1. சிந். 2899. 2. அகம். 234.
3. ெபா ந. 165.
---------------335. பாைல
[தைலமகன் ெபா ள்கைடக் கூட் ய ெநஞ்சிைனக் கழறிச் ெசலவ ங்கிய .]
இ ள்ப ெநஞ்சத் தி ம்ைப தீர்க்கும்
அ ணன் குைடய ராயி மீதல்
ெபா ளில் ேலார்க்கஃ திையயா தாகுதல்
யா மறிெவன் மன்ேன யாைனதன்
1ெகான்ம ப் ெபா யக் குததிச் சினஞ்சிறந்
இன்னா ேவனில் இன் ைண யார

5

ளிசிைன 2யாஅத் ப் ெபாளிபிளந் ட்டப்
லம்
ற் றி ந்த நிலம்பகு ெவஞ்சுரம்
அாிய 3வல்லமன் னமக்ேக விாிதார்
ஆ ெகாள் ரசின் அ ேபார்ச் ெசழியன்
மாட
ர் மதிற் றந் தழீஇ
நீ ெவயில் உழந்த குறியிைறக் கைணக்கால்

10

4ெதாைடயைம பல்மலர்த் ேதா ெபாதிந் தியாத்த
குைடேயா ரன்ன ேகாளைம ெய த்திற்
பாைள பற்றிழிந் ெதாழியப் றஞ்ேசர்
வாள்வ த் தன்ன வயி ைடப் ெபாதிய
நா றத் ேதான்றிய நயவ வனப்பின்
ஆரத் தன்ன அணிகிளர்
ப்
வா
கவாியின் வண் ண விாிய

15

த்தின் அன்ன ெவள் தாஅய்
அலகின் அன்ன அாிநிறத் தா
நைகநனி வளர்க்குஞ் சிறப்பிற் றைகமிகப்
ெவா வளர்ந்த வாப் பசுங்காய்
நீாி மினிய வாகிக் கூெரயிற்

20

ம்
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அமிழ்தம் ஊ ஞ் ெசவ்வாய்
25
ஒண்ெடா க் கு மகட் ெகாண்டனம் ெச ேன.
------ ம ைரத் தத்தங் கண்ணனார்.
------(பாடம்) 1. ேகாண்ம ப். 2. மராஅத் .
3. வல்ல நமக்ேக. 4. ெதாைடயைம பல மலர் ெகா .
-----------(ெசா - ள்.)ெநஞ்ேச-,
1 - 4. இ ள் ப

ெநஞ்சத்

இ ம்ைப தீர்க்கும் - வ ைமயால் மயக்கம் ெகாண்ட

ெநஞ்சின் வ த்தத்ைதப் ேபாக்குகின்ற, அ ள் நன்கு உைடயர் ஆயி
மிக உைடயராயி
அஃ

ம் அ ளிைன

ம், ெபா ள் இல்ேலார்க்கு - ைகப்ெபா ள் இல்லார்க்கு, ஈதல்

இையயா

ஆகுதல் - ஈதலாகிய அச் சிறப் இயலாததாதைல, யா

அறிெவன் - யா

ம்

ம் அறிேவன், மன் - அதனாற் ெபற்றெதன்?

9 - 26. விாி தார் ஆ ெகாள் ரசின் அ ேபார்ச் ெசழியன் - விாிந்த மலர்த்
தாாிைன ம் ெவற்றி ெபா ந்திய ரசிைன ம் ெவல் ம் ேபாாிைன
ைடய
பாண் யன , மாடம்

ர் மதில் றம் தழீஇ - மாடங்கைள ைடய

ம ைரயின் மதிப் றத்திைனத் த வி, நீ

திய ஊராய

ெவயில் உழந்த - நீண்ட ெவப்பத்தால்

வ ந்திய, குறி இைற கைணகால் - குறிய இைறகைள ைடய திரண்ட
அ யிைன ைடய க கமரத்தின், ெதாைட அைம பல்மலர் ேதா ெபாதிந் யாத்த
குைட ஓரன்ன - ெதா த்தல் அைமந்த பல மலர்களின் ெதாகுதிைய
க் கட் ய
குைடயிைன ெயாத்த, ேகாள் அைம எ த்தில் - காய்த்தல் ெபா ந்திய
எ த்தினிடத் ள்ள, பாைள பற்

இழிந்

ஒழிய - பாைள பற்

ேசர் - றத்ைத அைடந் , வாள் வ த்தன்ன வயி

நீங்கி ஒழிய, றம்

உைடப் ெபாதிய - வாைள

வ த் ைவத்தாற் ேபான்ற வயிற்றிைன ைடய ெபாதியின் கண்ணவாய, நாள் உற
ேதானறிய நயவ வனப்பின் - ப வம் உற்றவிடத் ெவளிப்பட்ட இனிைம
ெபா ந்திய அழகிைன ைடய - ஆர்த் அன்ன அணி கிளர்
ப் - ஆரம் ேபா ம்
அழகு விளங்கும் திய

க்கள், வார் உ

ெபா ந்திய கவாியின் கண்ேண வண்
ெவள்
அாிநிறத்

தாஅய் ஆ

கவாியின் வண்
ேதன் உண்

த் க்கைளப்ேபான்ற ெவள்ளிய

மா

உண விாிய - நீட்சி
விாிய,

த்தின் அன்ன

க்கள் பரந் , அலகின் அன்ன

- பலகைறைய ஒத்த ஒள்ளிய நிறத்ைத ைடய ஆலங்கட்

ேபால,

நைக நனி வளர்க்கும் சிறப்பின் - மகிழ்ச்சிைய மிகுதி ம் உண்டாக்கும் சிறப் டன்,
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தைகமிக - அழகுமிக,

ெவா

வளர்ந்த

ற்றாத இளங்காயின , நீாி

வாப் பசு காய் -

ெவா

ம் இனிய ஆகி - நீைரக் காட்

இனிைம ைடயனவாகி, கூர் எயிற்

வளர்த

ற்ற

ம்

அமிழ்தம் ஊ ம் ெசவ்வாய் - கூாிய

பற்களிடத்ேத அமிழ்தம் ஊ ம் சிவந்த வாயிைன ம், ஒள் ெதா

- ஒளி ெபா ந்திய

வைளயிைன ம் உைடய, கு மகள் ெகாண்டனம் ெச ேன - இைளயளாய
தைலவிைய நாம் உடன் ெகாண்

ெசல் ன்,

4 - 9. யாைன - களிற்றியாைன, தன் ெகால் ம ப் ஒ யக் குத்தி - தன
ேகா

ஒ ந்திடப் பாய்ந் , சினம் சிறந்

ெகால்

- சினம் மிக்கு, இன்னா ேவனில் இன்

ம்

ைண

ஆர - ெகா ய ேவனி ல் தன இனிய ைணயாய பி உண் ம்ப , ளி சிைன
யாஅத் ெபாளிபிளந் ஊட்ட - பட்ட கிைளகைள ைடய யா மரத்தின் பட்ைடையக்
கிழித்

ஊட்ட, லம்

ற்றி ந்த - வ த்தம் கு ெகாண் ள்ள, நிலம் பகு ெவம் சுரம் -

நிலம் பிளந்த ெவவ்விய சுரங்க
வலல.
(
மன்;

ம், நமக்கு அாிய அல்ல - நமக்குச் ெசல்லற்கு அாியன

) ெநஞ்ேச! ஈதல் ெபா ளில்ேலார்க்கு இையயாதாகுதல் யா
வாப் பசுங்காய் நீாி

ம் இனியவாகிக் கூர் எயிற்

ம் அறிேவன்,

அமிழ்தம் ஊ ம் ெசவ்வாய்

ஒண்ெடா க் கு மகள் ெகாண்டனம் ெச ேன, ெவம்சுரம் அாிய அல்ல மன் நமக்ேக.
(வி - ைர.)இ ள் - மயக்கம். லம்
ற்றி ந்த என்ப ேவறிடத்தி ல்லாதவா
ன்பம் மிக்கி ந்த என்றவா . கைணக்கால் - திரண்ட காைல ைடய க க மரம்:
ஆகுெபயர். க கின் ேகாளைம எ த்

என ம், குைட ஓரன்ன பாைள என ம்

கூட் க. ேதா - மிகுதி; தாைழ மட மாம். க கம் பாைள அகத்ேத ெதா த்த
மாைலேபா ம் க்கைள ைடைமயின் ெதாைடயைம பன்மலர்த் ேதா ெபாதிந்
தியாத்த குைடேயா ரன்ன பாைள என உவைம கூறப்பட்ட . பாைள, பற்றிழிந்
ெதாழிய என்ற க கம்பாைளயின் ற மடல் பற் நீங்கி ஒழிய என்றப . ெபாதி பீள், க ; அ

றமட ன் உள்ேள வாள்ேபா

ம் வ விைன

வாள் வ த்தன்ன வயி ைடப் ெபாதி எனப்படட . ெபாதிய

ைடயதாயி த்த ன்
ப்

என ம்,

வனப்பின்
ப் என ம், அணி கிளர்
ப் என ம் தனித்தனி கூட் க. வின்
ெகாத் கவாி ேபால்வதாக ன் கவாி எனப்பட்ட .
ப் விாிய என்க. தாஅய் பரக்க எனத் திாிக்க. பசுங்காய் - தட்ப மிகுதியால் ஆவிேபால் மகிழ்ச்சி விைளக்கும்
என்க. க கின்

ற்றாத பசுங்காயின் நீர் இனிைமமிக்குைடய

1''அங்க ங் கா சீவி றைவத் தைமக்கப் பட்ட
ெசங்களி விராய கா ஞ் ெசம்ப க் கா ம் தீந்ேதன்

என்ப ,
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எங்க ங் குளிர்ந்த இன்னிர் இளம்பசுங் கா ம் ன் ம்
தங்களி ெசய்யக் கூட் த் ைதயலார் ைகெசய் தாேர. "
என்பதனால் அறிக. இச் ெசய் ளிற் கூறிய பாக்கின்

ன்

நிைல ம்

ேவ

ெபா திற்கு உாியனவாம் என்ப ,
2''ைபங்க ங் கா ச் ெசங்களி அைளஇ
நன்பகற் கைமந்த அந் வர்க் கா ம்
இ ங்கண் மாைலக்குப் ெப ம்ப க் கா ம்
ைவகைறக் கைமயக் ைக ைனந் தியற்றிய
இன்ேறன் அைளஇய இளம்பசுங் கா ம்."
என்

ம் ெப ங்கைதப் பகுதியாற் ெபறப்ப ம். கு மகைளக் ெகாண்டனம் ெச ன்

ெவஞ்சுரம் நமக்கு அாிய அல்லமன் என்றைமயால், ெபா ளீட் தற் ெபா ட் த்
தைலவிையப் பிாிந் ெசல்வ என்னால் இயல்வதன் ; நீ எங்ஙனம் ெசல்
எனத் தைலமகன் ெநஞ்சிைனக் கழறிக் கூறினான் என்க.
-----------1. சீவக. இலக்கைண. 2473.
2. ெப ங். மகத. 14: 81 - 85.
-----------336. ம தம்
[நயப் ப்பரத்ைத இற்பரத்ைதக்குப் பாங்காயினார் ேகட்பச் ெசால் ய .]
குழற்காற் ேசம்பின் ெகா மடல் அக ைலப்
பாசிப் பரப்பிற் பறெழா வதிந்த
உண்ணாப் பிணவின் உயக்கஞ் ெசா ய
நாளிைர தாீஇய எ ந்த நீர்நாய்
வாைளேயா ழப்பத் ைறக ழ்ந் தைமயின்
ெதண்கட் ேடறல் மாந்தி மகளிர்
ண்ெசயல் அங்குடம் இாீஇப் பண்பின்
மகிழ்நன் பரத்ைதைம பா யவிழிணர்க்
காஞ்சி நீழற் குரைவ யய ந்

5

தீம்ெப ம் ெபாய்ைகத் ைறேகழ் ஊரன்
ேதர்தர வந்த ேநாிைழ மகளிர்
ஏசுப என்பெவன் நலேன அ ேவ
பாகன் ெந
யிர் வாழ்தல் காய்சினக்
ெகால்களிற் றியாைன நல்கல் மாேற

10

திேயா?
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தா ம் பிற ம் உளர்ேபாற் ேகறல்
ழவிமிழ் ணங்ைக ங்கும் விழவின்

15

யானவண் வாரா மாேற 1வாிேன
சுடெரா திாித ெந ஞ்சி ேபால
என்ெனா திாிேயன் ஆயின் ெவன்ேவல்
மாாி யம்பின் மைழத்ேதாற் ேசாழர்

20

வில்லீண் கு ம்பின் 2வல்லத் ப் றமிைள
ஆாியர் பைடயின் உைடகெவன்
ேநாிைற ன்ைக ங்கிய வைளேய.
--------- பாைவக் ெகாட் லார்.
------(பாடம்) 1. வாிேன, வானிைடச். 2. வல்லத் க் கு மிைள.
-------------(ெசா - ள்.) 1 - 12. குழல் சால் ேசம்பின் ெகா மடல் அகல் இைல - ைள
ெபா ந்திய தண் ைன ைடய ேசம்பின ெகா விய மட
ள்ள அகன்ற
இைல டன் கூ ய, பாசிப் பரப்பில் - பாசியிைன ைடய நீர்ப் பரப்பில், பறெழா
வதிந்த உண்ணாப் பிணவின் உயக்கம் ெசா ய - குட்
டன் கூ யி க்கும்
உண்ணாைமயால் வ ந்திய ெபண்நாயின் வ த்தத்ைத நீக்குதற்கு, நாள் இைத தாீஇய
எ ந்த நீர் நாய் - காைலப் ெபா திேல இைரயிைனக் ெகாணர்தற்கு எ ந்த நீர் நாய்,
வாைளேயா
க

உழப்ப - வாைளையப் பற்றிப் ேபார் ெசய்த ன்,

ைற -

ழ்ந்தைமயின் - நீர்த் ைற கலங்கினைமயால், ெதண் கள் ேதறல் மாந்தி - ெதளிந்த

கள்ளிைனக் கு த் , மகளிர் - ெபண்கள்,

ண் ெசயல் அம் குடம் இாீஇ -

ண்ணிய

ெதாழில்நலம் வாய்ந்த அழகிய குடத்திைன ைவத் விட் , மகிழ்நன் பண் இல்
பரத்ைதைம பா - தம் கணவர நற்பண் பில்லாத பரத்ைதைமகைளப் பா , அவிழ்
இணர் காஞ்சி நீழல் குரைவ அய ம் - விாிந்த ங்ெகாத் க்கைள ைடய காஞ்சி
மரத்தின் நீழ ல் குரைல ஆ தைலச் ெசய் ம், தீம் ெப ம் ெபாய்ைகத் ைறேகழ்
ஊரான் - இனிய ெபாிய ெபாய்ைகயின் ைற ெபா ந்திய ஊைர ைடய
தைலவ

ைடய, ேதர் தர வந்த ேநர் இைழ மகளிர் - ேதர் ெகாண் வர வந்த

பரத்ைதயராய ேநாிய அணிகைள யணிந்த மகளிர், என் நலன் ஏசுப என்ப - என்
அழகிைன ஏசுகின்றனர் என்பர்;
12 - 4. அ

- அச்ெசயல், பாகன் ெந

உயிர் வாழ்தல் - பாகன் ெந ங்காலம்

உயி டன் வாழ்தல், காய் சினக் ெகால் களிற்

யாைன நல்கல்மாேற - மிக்க
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சினத்திைன ைடய ெகால்
ெசய்தலால் ஆவ

ேபா

ம் களிற்றியாைன அவைனக் ெகால்லா

ம்;

15 - 7. தா ம் பிற ம் உளர் ேபால் ேசறல் - அப் ெபண்
ேபாலச் ெசல்

தல்,

ழ

அ ள்

இமிழ்

ணங்ைக

ம் பிற ம் சிறப் ளார்

ங்கும் விழவில் -

ழ

ஒ க்கும்

ணங்ைகக் கூத் ஆ ம் விழாக்காலத்ேத, யான் அவண் வாரா மாேற - யான்
அவ்விடத் வாராைமயால் ஆயேத.
17 - 23. வாின் - யான் அவ்விடத்

வாின், சுடெரா

திாி த ம் ெந ஞ்சிேபால -

ஞாயிற்றின் ெசல்ைகைய ேநாக்கிச் சுழ ம்ெந ஞசிப் ப் ேபால, என்ெனா
திாிேயன் ஆயின் - அவர்கைள யான் ெசல் மிடெமல்லாம் என்ெனா திாியச்
ெசய்ேவன், அங்ஙனம் ெசய்ேயன் ஆயின், ெவன் ேவல் மாாி அம்பின் மைழத்ேதால்
ேசாழர் - ெவற்றி ெபா ந்திய ேவ ைன ம் மைழ ேபான்ற அம்பிைன ம் ேமகம்
ேபான்ற ேதாற்கி கிைன
ைடய ேசாழர , வில் ஈண் கு ம்பின் வல்லத் ப்
றமிைள - விற்பைட ெந ங்கிய அரைண ைடய வல்லத் ப் றத்ேத ள்ள
காவற்காட் ன்கண் வந்தைடந்த, ஆாியர் பைடயின் - ஆாியர பைடேபால என் ேநர்
இைண ன்ைக ங்கிய வைள - என ேநாிய சந்தியிைன ைடய ன் ைகயில்
திரண்ட வைளகள், உைடய - சிைதந்ெதாழிவனவாக.
(

) ஊரன் ேதர்தரவந்த மகளிர், என் நலன் ஏசுப என்ப: அ ேவ பாகன்

ெந
யிர் வாழ்தல், களிற்றியாைன நல்கல்மாேற, தா ம் பிற ம் உளர்ேபாற் ேசறல்,
விழவின் யான் அவண் வாராமாேற: வாிேன சுடெரா திாித ெந ஞ்சி ேபால
என்ெனா (திாியச் ெசய்ேவன்) திாிேயனாயின் என் ன்ைக ங்கிய வைள ேசாழர்
வல்லத் ப் ற மிைள ஆாியர் பைடயின் உைடக.
(வி - ைர.) கட்ேடறல் - கள்ளாகிய ேதறல் என்க. பண்பின் - பண்பினாேல,
ைறயாேல என் ைரத்த

மாம். 1'அறிந்தறிந் ம் பாகைனேய ெகால்

இயல்பினதாகிய யாைன, அவைனக் ெகால்லா

விட்

ம்’

த்தேல அவன் ெந

உயிர்

வாழ்தற்குக் காரணமாதல்ேபால, விழவில் யான் அவண் வாராைமேய தா ம் பிற ம்
உளர்ேபாற் ேசறற்குக் காரணமாயிற் என்றாள். வாின் திாியச் ெசய்ேவன், அங்ஙனம்
திாியச் ெசய்ேயனாயின் என விாித் ைரக்க. இற்பரத்ைத தலாயினாைர என்ேனா
திாியச் ெசய்ேவன் என்றாெளன்க. ேசாழர் வல்லத் ப் ற மிைள என்க. வல்லத் ப் ற
மிைள ஆாியர் பைடயின் உைடக என்றதனால், ேசாணாட் ன் கண்ணதாகிய
வல்லத்தின் றத்ேத ஒ கால் ஆாியர் பைடெய த் வந் ேதாற்ேறா னர் என் ம்
வரலா ெபறப்ப கின்ற . வைள உைடக என்றாேள ம் வைளைய உைடப்ேபன்
என்றாளாகக் ெகாள்க.
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(ேம - ள்.)2' ல்

தல் மயக்கும் லவிக் கண்

ம்’ என்

ஞ் சூத்திரத் , மைனேயாள்

ஒத்த ல் தன்ேனா ரன்ேனார், மிைகபடக் குறித்த ெகாள்ைகக் கண் ம் என் ம்
பகுதிக்கு இச்ெசய் ைளக் காட் இத ள் யானவண் வாரா மாேற எனத் தான்
மைனேயாைளப்ேபால் இல் ைறதல் கூறி, ஆண் ச் ெசல் ற் சுடெரா திாி ம்
ெந ஞ்சிேபால ஏைன மகளிைர யான் ெசல் ழிச் ெசல் ம் ேச யர்ேபாலத் திாி ம்ப
பண்ணிக்ெகாள்வல் எனக் கூறியவா
3'உயர்ந்ததன் ேமற்ேற

ள்

காண்க என்பர், நச்சினார்கினியர்.

ங் காைல’ என்

ஞ் சூத்திரத்

உவமம் உயர்ந்தாக

ேவண் ம் எனற்கு, இத ள் மாாியம்பின் மைழத் ேதாற் ேசாழர் என்பதைன ம் காட் ,
உவைம யர்ச்சியாேன உவமிக்கப்ப ம் ெபா ட்குச் சிறப் எய் வித்தவா கண்
ெகாள்க என்றார் ேபரா.
------1. நால . 22 - 3. 2. ெதால். கற். 10.
3. ெதால். உவம. 3.
---------337. பாைல
[ ன்ெனா காலத் ப் ெபா ள்வயிற் பிாிந் வந்த தைலமகள் பின்
கைடக் கூட் ய ெநஞ்சிற்குச் ெசால் ய .]

ம் ெபா ள்

சாரல் யாஅத் உயர்சிைன குைழத்த
மாாி ஈர்ந்தளி ரன்ன ேமனிப்
ேபரமம் மைழக்கண் லம் ெகாண் ெடாழிய
ஈங்குப்பிாிந் ைறதல் இனிதன் றாக ன்
அவணதாக ெபா ெளன் மணர்
கணநிைர யன்ன பல்காற் கு ம்ெபாைறத்
ெதாய் பார்ப்பான் ம ெவள் ேளாைல

5

பைட ைடக்ர 1ைகயர் வ திற ேநாக்கி
உண்ணா ம ங்குல் இன்ேனான் ைகய
ெபான்னா குத ம் உண்ெடனக் ெகான்ேன
த ந் டன் ழ்த்த க ங்கண் மழவர்
திறனில் சிதாஅர் வ ைம ேநாக்கிச்
ெசங்ேகால் அம்பினா ைகந்ெநா யாய்ப் ெபயரக்
ெகா வி

கு தித்

10

ங்குகுடர் 2கறீஇ

வாிமரல் இயவின் ஒ நாி ேயற்ைற
ெவண்பரல் இைமக்கும் கண்பறி கவைலக்

15
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கள்ளி நீழற் கத
வதிய
மைழக்கண் மாறிய ெவங்காட்டாாிைட
எமியங் கழிதந் ேதாேய பனியி ட்
ெப ங்க வானந் தைலஇய
இ ங்குளிர் வாைடெயா வ ந் வள் எனேவ
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----- பாைல பா ய ெப ங்க ங்ேகா.
------(பாடம்) 1. ைகயர் ேதர வ ெதாடர். 2. கதீஇ.
----------(ெசா - ள்.) 1 - 5. ெநஞ்ேச! சாரல் யா அத்த உயர்சிைன மாாி குைழத்த - பக்க
மைலயின்கண் யா மரத்தின் உயர்ந்த கிைளயில் மாாிக் காலத்ேத தளிர்த்த, ஈர் தளிர்
அன்ன ேமனி - குளிர்ந்த தளிைரெயாத்த ேமனியிைன ம், ேபர் அமர் மைழ கண் ெபாிய அமாிய குளிர்ந்த கண்கைள ம் உைடய தைலவி, லம் ெகாண்
தனிைம

ற் ப் பிாிந்தி க்க, ஈங்குப் பிாிந்

தங்கியி த்தல், இனி
ஆகெபா ள் - அவ

அன்

19 - 21. பனி இ ள் ெப

உைறதல் இவ்விடத் ப் பிாிந்

ஆக ன் - இனியதன்

ள்ள விடத்
க

ஒழிய -

ஆகலான், அவன

இ ப்பேத ெபா ள் ஆவதாக என் ம்,
வானம் தைலஇய - ந க்கத்ைதத் த ம் இ ளில்

ெபாிய ஆரவார ைடய மைழ ெபய்தைமயால், இ

குளிர் வாைடெயா

வ ந் வள்

எனேவ - ெபாிய குளிர்ெகாண்ட வாைடயால் அவள் வ ந் வள் என் ம் கூறி,
5 - 19. உமணர் கணம் நிைர யன்ன கு ம்ெபாைற - உப் வாணிகர
ெசல்
பல்கா

ம் க ைத நிைரேபான்ற பாைறகளின் வழிேய, பல்கால்
ம்

ெசல்

ம் பார்ப்பான், ம

கூட்டமாகச்

ஒய் பார்ப்பான் -

ெவள் ஓைல - ெவள்ளிய ஒைலச்சு

டன்,

வ திறம் ேநாக்கி - வ கின்ற இயல்பிைன ேநாக்கி, உண்ணா ம ங்குல் இன்ேனான்
ைகய

- உண்ணாைமயால் வா ய விலாவிைன ைடய இவன் ைகயில் உள்ள ,

ெபான் ஆகுத

ம் உண்

என - ெபான்னாத

ம் கூ ம் எனக் க தி, ெகான்ேன த ந்

உடன் ழ்த்த பைட ைடக்ைகயர் க ங்கண் மழவர், பயனின்றி அப்ேபாேத ெகான்
ழ்த்திய ைகயிற் பைடயிைன ைடய ெகா ைமைய ைடய மறவர், திறன் இல்
சிதாஅர் வ ைம ேநாக்கி - உ க்கும் கூ பா இல்லாத கந்ைதைய உ த்தி க்கும்
வ ைமையப் பார்த் , ெசங்ேகால் அம்பினர் ைக ெநா யா ெபயர - கு தியாற் சிவந்த
ேகாலாகிய அம்பிைன ைடய அவர்கள் ைகைய ெநா த் ப் றம்ேபாக, ெகா
கு தி

வி

ங்கு குடர் கறீஇ - நீள ஒ கிய கு தி டன் ெதாங்கிக் கிடந்த குடைலக் க த் ,
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வாி மரல் இய ன் ஒ நாி ஏற்ைற - வாிகைள ைடய மர ள்ள ெநறியில் ஓர் ஆண்நாி,
ெவண் பரல் இைமக்கும் கண் பறி கவைல - ெவள்ளிய பாற்கற்கள் மின் ங் கண்
ஒளிையக் கவ ம் கவர்த்த ெநறியின்கண், கள்ளி நீழல் கத

வதிய - கள்ளி

நீழற்கண்ேண கூக்குர ட் த் தங்கியி க்க, மைழ கண் மாறிய ெவம்காட்

ஆர் இைட

- மைழ ெபய்யாத்ெதாழிந்த ெவப்பமிக்க காட் ெநறியாய அாிய இடத்ேத, எமியம்
கழிதந்ேதாேய - ( ன் ஒ கால்) யாம் தமிேயமாக நீ மீண் வந்தா யன்ேறா.
(

) ெநஞ்ேச! மைழக்கண் லம் ெகாண் ெடாழிய ஈங்குப் பிாிந் ைறதல்

இனிதன்றாக ன், அவணதாக ெபா ெளன ம் இ ங்குளிர் வாைடெயா
என க்கூறி, மைழ கண் மாறிய ெவங்காட்
கழிதந்ேதாய்.
(வி - ைர.) தைலவிையப் பிாியா

ஆர் இைட

வ ந் வள்

ன் ஒ கால் எமியம்

உைறதேல ெபா ளாகும் என்

ம் க த் ,

1'வடமீன்ேபான்ற ெறா ேதத்த வயங்கிய கற்பினாள், தடெமன்ேறாள் பிாியாைம
ெபா ளாயி னல்லைத’ என்பதனால் அறியப்ப ம். அவணதாக ெபா ள் என் ம்,
வாைடெயா வ ந் வள் என் ம் கூறிக் கழிதந்ேதாய் எனக் கூட் க. பல்கால்
கு ம்ெபாைற - பல கால்கள் ேபா ம் கற்கைள ைடய பாைற என் மாம். பார்ப்பான்
ஓைல டன் வ திறம் ேநாக்கி என ம், பைட ைடக் ைகயராகிய க ங்கண் மழவர்
என ம் கூட் க. உண்ணா ம ங்குல் என்ற பார்ப்பான இயல் கூறியப . தம்
ெசய்ைகயின் பயனின்ைமையக் க திக் ைகைய ெநா த் ப் ெபயர்ந்தனர் என்க.
ெநஞ்ேச! ன் அங்ஙனம் வந்தாயாக ன், இப்ேபா மீட் ம் நின் ெசால்ைலத்
ெதளிந் நின் டன் ேபாத மா எங்ஙனம் எனத் தைலவன் தன் ெநஞ்சிற்குக்
கூறினான் என்க.
----1. க த். பாைல 1.
----------338. குறிஞ்சி
[அல்ல குறிப்பிட்ட தைலமகன் தன் ெநஞ்சிற்குச் ெசால் ய .]
குன்ேறாங்கு ைவப்பின் நா மீக் கூ ம்
மறங்ெக தாைன அரச ள் ம்
அறங்கைடப் பி த்த ெசங்ேகா டனமர்
மறஞ்சாய்த் ெத ந்த வல யர் திணிேதாட்
பலர் கழ் தி விற் பசும் ட் பாண் யன்
அணங்குைட உயர்நிைலப் ெபா ப்பிற் கவாஅன்

5
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சிைனெயாண் காந்தள் நா ம் ந
தல்
ைணயீர் ஓதி மாஅ ேயாள்வயின்
ண்ேகால் அவிர்ெதா

1வண் றஞ் சுற்ற

யங்கல் இையயா தாயி ம் என் ம்
வய
ெநஞ்சத் ய த் ைணயாக
ஒன்னார் ேதஎம் பாழ்பட
ம்
ன்ன ம் ப்பின் ெவன்ேவற் ெபாைறயன்
அக
ங் கானத் க் ெகால் ேபாலத்

10

தவா அ
அறா அ

15

யேரா நட்ேப அவள்வாயின்
யேரா ேத ெபாறாஅர்

2விண்ெபறக் கழித்த திண்பி ெயாள்வாட்
னிற்றான் தரவின் இைளயர் ெப மகன்
ெதாகுேபார்ச் ேசாழன் ெபா ண்ம பாக்க
வழங்க லானாப் ெப ந் ைற
ழங்கி
ந்நீர்த் திைரயி ம் பலேவ.
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----- ம ைரக் கணக்காயனார்.
-----(பாடம்) 1. வன்பிற்சுற்ற, அன்பிற்சுற்ற.
2. கணம் ெபாரக் கழித்த.
------------(ெசா - ள்.) 1 - 10. ெநஞ்ேச! குன்

ஓங்கு ைவப்பின் மீக்கூ ம் நா

உயர்ந்த இவ் லகில் சிறப்பித் க் கூ ம் நாட் ைன ைடய, மறம்ெக
ம் -

ெசங்ேகா

டன் - அறத்திைனக் ைகக்ெகாண்ட ெசங்ேகா லாட்சி டன், அமர் மறம்

எ ந்த - பைகவர

ள்

தாைன

அரச ள்
சாய்த்

ரம் மிக்க பைடகைள ைடய ேபரரசர்க

- மைலகள்

ம், அறம் கைடப்பி த்த

ேபார்ெசய் ம் த கண்ைமையக் ெக த் வளர்ந்த, வலன்

உயர் தினி ேதாள் - ெவற்றி மிக்க திண்ணிய ேதாைள ம், பலர் கழ் தி வின் பலரா

ம் கழபப ம் தி விைன

ைடேயானாகிய, பசும் ட் பாண் யன் -

பசும் ட் பாண் ய ைடய, அணங்கு உைட உயர்நிைலப் ெபா ப்பின் கவாஅன் ெதய்வத்ைத ைடய உயர்ந்த நிைலயிைனப் ெபா ந்திய ெபாதியி ன் பக்க
மைலயி

ள்ள, சிைன ஒள் காந்தள் நா ம் - கிைளத்த ஒளி ெபா ந்திய காந்தட்

ப்ேபால மணக்கும், ந
தல் ைண ஈர் ஓத மாஅேயாள்வயின் - நல்ல
ெநற்றியிைன ம் அளெவாத்த நீண்ட கூந்தைல
ைடய மாைம நிறத்தினளாய
தைலவியிடத் , ண் ேகால் அவிர்ெதா
ண்ணிய திரண்ட விளங்கும் வைள நம
சுற்றிக்ெகாள்ள

யங்குதல், இையயா

வண் றம் சுற்ற யங்கல் - அவள
வளைம ெபா ந்திய
கிைனச்
ஆயி

ம் - நமக்குக் கிட்டாதாயி

ம்,
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12 - 4. ஒன்னார் ேதஎம் பாழ்பட
ம் - பைகவர ேதயம் பாழ்பட அழிக்கும்,
அ ம் ப்பின் ெவன்ேவல் ெபாைறயன் - பைகவரால் கிட் தற்கு அாிய

ன்

வ யிைன ைடய ெவன்றி ெபா ந்திய ேவ ைன ைடய ேசரன , அகல் இ
கானத் க் ெகால்

ேபால - அகன்ற காிய காட் ைன ைடய ெகால்

10 - 1. என் ம் வய

உ

ெநஞ்சத்

உய

ேவட்ைக ற்ற ெநஞ்சத்திற்கு ஒர் உசாத்
15. நட் தவாஅ

யர் - நட் க் ெகடா

மைலேபால,

ைணயாக - எஞ்ஞான் ம்

ைணயாக,
நிைலெப வதாக;

19 - 21. ெபாறாஅர் விண் ெபற கழித்த திண்பி

ஒள்வாள் - பைகவர் விண்

லைக

எய் மா உ விய திண்ணிய பி யிைன ைடய ஒளி ெபா ந்திய வாைள ைடய,
னிற் ஆன் தரவின் இைளயர் ெப மகன் - ஈன்ற அணிைம ைடய பசுக்கைளக்
கவர்ந்

வ ம் ெவட்சி

ரர்க

ேபாாிைன ேமற்ெகாண்

க்குத் தைலவனான, ெதாகுேபார்ச் ேசாழன் - திரண்ட

ெவல்

ம் ேசாழன , ெபா ள்ம

பாக்கத்

வழங்கல்

ஆனா - பண்டங்கள் நிைறந்த பாக்கத்தின்கண் ெசன் மீளல் அைமயாத,
ந்நீர் ெப ந் ைற திைரயி ம் பல - ழங்கும் ெபாிய கட ன் ெபாிய
ைறயிடத் ள்ேள அைலகளி
15 - 6. அவள் வயின்
ெசல்வதாக.
(

ம் பலவாக,

அறா அ யர் - அவளிடத்

) ெநஞ்ேச! மாேயான்வயின்

நட் த் தவா யேரா;

ழங்கு இ

வி ம்

யங்கல் இையயா தாயி

ந்நீர்ப் ெப ந் ைறத் திைரயி

(வி - ைர.) எ ந்த ேதாள் என்க. ெசங்ேகா

ஒழியா

ம் ெகால் ேபால

ம் பல

அறாஅ யர்.

டன் திணிேதாைள ம்,

தி விைன
ைடய பாண் யன் எனக் கூட் க. பசும் ட் பாண் யம், ெபயர்.
ணிைன ம் உைடய பாண் யன் என் மாம். ெபா ப் என்ற ெபாதியிைல.
யங்கல் இையயாதாயி

ம் என்றைமயால், தைலவன் அல்ல குறிப்பட்டா ெனன்ப

ெபற்றாம், நட் , நமக்கு அவேளா

உளதாய நட் என்க. ெநஞ்சத்

உய த்

ைணயாக என்றைமயால், அந் நட்பிைன ெநஞ்சில் நிைனதல் மாத்திைரேய

ம்

இன்
ேவாம் என் ம்,
அறாஅ யர் என்றைமயால், பலகா ம்
ெசல் ன்
ஒேராவழி அவைள யங்குத ம இையவதாம் என் ம் தைலவன் ெநஞ்சிற்குக்
கூறினான் என்க.
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ம ைரக் கணக்காயனார் பா ய இப் பாட் ல்

ேவந்த ம் கூறப்ப வ

இவர் மகனாராகிய நக்கீரனார் பா ய 'ேகள்ேக ன்ற ம்’ (13) என்
ேவந்த ம் கூறப்பட்
த்தல் அறிந் இன் றற்குாிய .

ேபாலேவ,

ம் அகப்பாட் ல்

-----------339. பாைல
[ேபாகா நின்ற தைலமகன் தன் ெநஞ்சிற்குச் ெசால் ய .]
ங்குவிைசப் பிணித்த விைரபாி ெந ந்ேதர்
ேநான்கதிர் சுமந்த ஆழியாழ் ம ங்கிற்
பாம்ெபன
குநீர் ஓடக் கூம்பிப்
பற் வி விர ற் பய காய் ஊழ்ப்ப
அற்சிரம் நின்றன்றாற் ெபா ேத
ஆள்விைனக் ெக ந்த அைசவில் உள்ளத்
ஆண்ைம வாங்கக் காமந் தட்பக்
கைவப ெநஞ்சங் கட்கண் அைகய
இ தைலக் ெகாள்ளி யிைடநின் வ ந்தி

5

ஒ தைலப் படாஅ உறவி ேபான்றனம்
ேநாங்ெகால் அளியள் தாேன யாக்ைகக்கு

10

1உயிாிையந் தன்ன நட்பின் அவ் யிர்
வாழ்தல் அன்ன காதல்
சாதல் அன்ன பிாிவாி ேயாேள.
----- 2நைர

ெநட்ைடயர்.

---(பாடம்) 1. உயிாிடத்தன்ன. 2. நிைற

ெநட்ைடயார்.

-------------(ெசா - ள்.) 1 - 5. விைரபாி பிணிந்த

ங்கு விைச ெந ேதர் - விைரந்த குதிைரகள்

ட்டப்ெபற்ற மிக்க விைசைய ைடய ெந ய ேதாின், ேநான் கதிர் சுமந்த ஆழி ஆழ்
ம ங்கில் - வ ய ஆாிைனக் ெகாண்ட உ ைள ஆழ்ந்

ெசல்

ம் சுவட் ல், பாம்

என
கு நீர் ஓட-பாம் ேபால ேவகமாகச் ெசல் ம் நீர் ஓட ம், கூம்பி பற்
வி விர ல் பய காய் ஊழ்ப்ப - குவிந் பற் நீங்கின விரல்கள் ேபால் பயற் ச்
ெச யில் காய்கள்
ெபா ந்திய ;

ற்ற ம், ெபா

அற்சிரம் நின்றன்

- ெபா

பனிப்ப வமாகப்
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5 - 10. ஆள்விைனக்கு எ ந்த அைசயில் உள்ளத் ஆண்ைம ற்பட வாங்க தாளாண்ைம பற்றி எ ந்த தளர்த ல்லாத ெநஞ்சின் கண் ள்ள ஆண்ைம ன்ேன
இ க்க ம், காமம தட்ப - காமமான

பின்ேன நின்

த க்க ம், சுைவப

அவற்றால் இ பாற்பாட்ட ெநஞ்சேம நாம், கண்கண் அைசய - க
எாித ன், இ தைலக் ெகாள்ளி இைட நின்

ெநஞ்சம் -

க்காளில் தீப்பற்றி

வ ந்தி - இ தைல ம்

ெகாள்ளியிைன ைடய ஒ
ழற் றட்ைடயின் உள்ேள நின் வ ந்தி, ஒ தைலப்
படாஅ உறவி ேபான்றனம் - ஒ பக்கத் ம் ெசல்ல இயலா த மா ம் எ ம்பிைன
ஒத் ேளம்;
11 - 4. யாக்ைகக்கு உயிர் இையந்தன்ன நட்பின் - உடெலா

உயிர் ஒன்றினா

ெலாத்த நட்பிைன ம், அ உயிர் வாழ்தல் அன்ன காதல் - அவ் யிர் இன் ற்
ேபா

ம் காதைல ம் உைடய, சாதல் அன்ன பிாி

சாதல்ேபா

ம்

வாழ்தல்

அாிேயாள் - அதற்குச்

ன்பிைனத் த ம் பிாிதல் அ ைமைய உைடய நம் தைலவி, ேநாம்

ெகால் - வ ந்தி யி ப்பாேளா, அளியள் - மிக ம் இரங்கத்தக்காள்.
(

) ெபா

அற்சிரம் நின்றன்றால் : ஆள்விைனக்கு எ ந்த உள்ளத்

வாங்க, காமம் தட்ப, சுைவப

ஆண்ைம

ெநஞ்சேம! இ தைலக் ெகாள்ளி யிைட நின்

வ ந்தி

ஒ தைலப்படாஅ உறவி ேபான்றனம்; நட்பிைன ம் காதைல ம் பிாிதற்கு
அ ைமைய ம் உைடய நம் தைலவி ேநாங்ெகால்? அளியள்.
(வி - ைர.) ேதர் உ ள் கிழித் ச் ெசன்ற சுவட் ல் பாம் ேபால் நீர் ஒ ம் என்ற
இக்க த் , 'ேநமி, தண்ணில ம ங்கிற் ேபாழ்ந்த வழி ள், நிைரெசல் பாம்பின்
விைர நீர்
க’ (324) என ன்ன ம் வந் ள்ளைம காண்க. நீ◌ா ஓடப், பய காய்
ஊழ்ப்பப் ெபா
அற்சிரம் நின்றன் என்க. ஆண்ைம ற்பட வாங்க என்றைமயின்
காமம பின்னின் தட்ப என்க. ெசல் தல் தவிர்தல் என்ற இரண் ல் ஒன்றிற்
படாைமயின், கைவப

ெநஞ்சமாயிற் . ெநஞ்சம்: விளி. உறவி - எ ம் . யாக்ைகக்கு

உயிர் இையந்தன்ன நட் என்ற , ஒ வைரெயா வர் இன்றியைமயாத நட்
என்றப . 1'சாத ன் இன்னாத தில்ைல’ என்பவாக ன் சாதல் அன்ன பிாி
சாதல்ேபா

ம் இன்னாைம ைடய பிாி

அன்ன காதல் என்பதற்கு, அவ்
காதல் எனப் ெபா ள் ெகாள்க.
--1. குறள் : 230.
-------------

என்பதாயிற் . எனேவ, அவ்

யிர் இன் ற்

வாழ்தல் ேபா

என்ற

யிர் வாழ்தல்

ம் இன்பத்ைத நல்கும்
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340. ெநய்தல்
[பகற் குறிக்கண் ேதாழி தைலமகற்குச் ெசால் ய .]
பன்னாள் எவ்வந் தீரப் பகல்வந்
ன்ைனயம் ெபா ம்பின் இன்னிழற் கழிப்பி
மாைல மால்ெகாள ேநாக்கிப் பண்ணாய்ந்
வலவன் வண்ேடர் இயக்க நீ ம்
ெசல
ப்
தல் ஒழிகதில் அம்ம
ெசல்லா நல் ைசப் ெபாலம் ட் ைரயன்
பல் ங் கானற் பவத்திாி அனவிவள்

5

1நல்ெலழில் இளநலம் ெதாைலய ஒல்ெலனக்
கழிேய ஓதம் மல்கின் வழிேய
வள்ெளயிற் றரெவா வயமீன் ெகாட்கும்
ெசன்ேறார் மன்ற மான்றின் ெபா ெதன
நின்றிறத் தவலம் ட இன்றிவண்
ேசப்பின் எவேனா க்ேகழ் லம்ப

10

பசுமீன் ெநா த்த 2ெவண்ெணல்மாத் தயிர்மிதி
3மிதைவ மாவார் குநேவ நினக்ேக
வடவர் தந்த வான்ேகழ் வட்டம்
குட ல உ ப்பிற் கூட்
நிகழ்த்திய

15

வண் மிர் 4ந ஞ்சாந் தகுவம் திண் மல்
எல் த்ெதாழின் ம த்த வல்விைனப் பரதவர்
கூர்வளிக் 5க விைச மண்ட ற் பாய்ந் டன்
ேகாட்சுறாக் கிழித்த ெகா
ெந வைல
தண்கடல் அைசவளி எறிெதா ம் விைனவிட்
ன்றிற் றாைழத் ங்கும்
ெதண்கடற் பரப்பிெனம் உைறவின் ஊர்க்ேக.
----- நக்கீரர்.
------(பாடம்) 1. நல்ெலழி ன்னலம்.
2. ெவண்ெணல் மாஅத், தயிர்மிதி மிதைவ ஆர்த் வம் நினக்ேக.
3. தயிர்மிதி மாஅ ஆர்குவ நினக்ேக.
4. ந ஞ்சாந் தயர்குவம்.
5. க விைச மாட்ட ன் பாய் டன்.
---------------

20
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(ெசா - ள்.) 13

ேகழ் லம்ப -

க்கள் ெபா ந்திய கடற்கைரைய ைடய

தைலவேன,
6 - 12. ெசல்லா நல்இைச ெபாலம்

ண் திைரயன் - என் ம் ெகடாத நல்ல

சீர்த்தியிைன ம் ெபாற் ணிைன
ைடய திைரயன் என்பான , பல் கானல்
பவத்திாி அனஇவள் - பல க்கைள ைடய ேசாைலயிைன ைடய பவத்திாி எ ம்
ஊர் ேபான்ற இவள், இளநல் எழில் நலம் ெதாைலய - தன

நல்ல அழகு வாய்ந்த

இளைமச் ெசவ்வி ெதாைல மா , வழி - வழியான , கழி ஒல் என ஓதம் மல்கின்
கழி ஒல்ெல

ம் ஒ

ெகாட்கும் - ேம
ெபா

டன் நீர் ெப கப் ெபற் ள்ள , வள் எயிற்

ம் கூாிய பற்கைள ைடய பாம்பிெனா

மன்ற மான்றின்

- ெபா

ஒ

வயமீன்

சுறாமீன் திாியப்ெப ம்,

தைலயாக மயங்கிய , ெசன்ேறார் -

இங்ஙனமாக ம் நம் தைலவர் ெசன்

விட்டனேர, என - என்

அவலம்

ம்

ட - நின்னிடத் க் ெகாள்

அரெவா

-

கூறி, நின்திறந்

ன்பம் ஒழிய,

18 - 24. திண் திமில் எல் ெதாழில் ம த்த வல்விைன பரதவர் - திண்ணிய
படகுடன் ெசன் பக ேல மீன் பி க்கும் ெதாழிைல ேமற்ெகாண்ட வ ய
ெசயைல ைடய மீன் பி ப்ேபார், கூர் வளி க

விைன மண்ட ன் - க ய காற்றின்

மிக்க விைச டன் ெசல் தற்கண், ேகாற் சுறா பாய்ந் உடன் கிழித்த ெகா
ெந வைல - ெகாைலத்ெதாழிைல ைடய சுறாமீன்கள் ஒ ங்ேக பாய்ந் கிழித்த
வைளந்த
கைளக் ெகாண்ட நீண்ட வைலகள், விைனவிட் - ெதாழில் ஒழிந் ,
தண் கடல் அைசவளி எறிெதா ம் - குளிர்ந்த கட னின் அைசந் வ ம் காற்
சுந்ேதா ம்,
கிடந்

ன்றில் தாைழ

ங்கும் - மைன

ற்றங்களி

அைசயாநிற்கும், ெதள்கடல் பரப்பின் எம் உைற

கடற் பரப்பிைன ைடய எம
12 - 3. இன்

ள்ள தாைழ மரத்தின்மீ

இன் ஊர்க்கு - ெதளிந்த

உைறதற்கினிய ஊாின்கண்,

இவண் ேசப்பின் எவேனா - நீ இன்

எம்மிடத்ேத தங்கிச் ெசல் ன்

வ ம் குைற யா ?
14 - 8. பசு மீன் ெநா த்த ெவண் ெநல் மா தயிர் மிதி மிதைல - பசிய மீை ன விற்
மாற்றிய ெவண்ெணல் ன் மாைவத் தயிாிட் ப் பிைசந்த கூழிைன, மா ஆர்குந குதிைரகள் உண்பனவாகும், நினக்கு-, வடவர் தந்த வான் ேகழ் வட்டம் வடநாட்
ள்ளார் ெகாணர்ந்த ெவள்ளிய நிறத்ைத ைடய வட்டக் கல் ல், குட ல
உ ப்பில் கூட்
நிகழ்த்திய - குடமைலயாய ெபாதியிற் சந்தனக் கட்ைடயால்
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பிறமணப் ெபா ள்கைள ம் கூட்

ண்டாக்கிய, வண்

இமிர் ந

சாந்

அணிகுவம்

- வண் கள் ஒ க்கும் நறிய சாந்திைன அணிவிப்ேபாம்;
1-5. பல் நாள் எவ்வம் தீர பகல் வந்

- பல நா

ம் நின

வ த்தம் நீங்கப் பகற்

ெபா திேல வந் , ன்ைன அம் ெபா ம்பின் இன் நிழல் கழிப்பி - ன்ைன
மரங்கைள ைடய அழகிய ேசாைலயின் இனிய நிழ ல் ெபா ைதக் கழித் ,
மாைலமா ெகாள ேநாக்கி - மாைலப் ேபாழ்
வர அதைன மயக்கம் ேதான்றப் பார்த் , வலவன் பண் ஆய்ந்

வண்ேதர் இயக்க -

நின் பாகன் ேதாிைனப் ட் தைல ஆராய்ந் அழகிய அத்ேதாிைனச் ெச த்த, நீ ம்
ெசல வி ப்
தல் ஒழிக - நீ ம் ெசல் தற்கு வி ம் தைல ஒழிவாயாக.
(
அரெவா

) லம்ப! இவள், தன் நலம் ெதாைலய, வழிேய கழி ஒதம் மல்கின் ;
வயமீன் ெகாட்கும்; ெபா

திறத் க் ெகாள்

மன்ற மான்றின் ; ெசன்ேறார்; என நின்

ம் அவலம் விட, எம் உைற

இன் ஊர்க்கண் இவண் இன்

ேசப்பின் எவேனா? மாமிதைவ ஆர்குந ; நினக்கு ந ஞ் சாந்
நீ ம் ெசல வி ப்
தல் ஒழிகதில்.

அணிகுவம் ; ஆதலால்

(வி - ைர.) ஒழிகதில்: தில் விைழவின்கண் வந்த . அம்ம: அைச. இவள் இளநலம்
ெதாைலய நின் திறத் க் ெகாள் ம் அவலம் என விாித் ைரக்க. பசுமீன் ெநா த்த
ெவண்ெணல் - மீைனக்ெகா த் அதற்கு மாறாகப் ெபற்ற ெநல் என்க. வடவர் தந்த
வட்டம் - வடவர் வடமைலயினின் ம் ெகாண் வந்த வட்டக்கல் என்க. வடமைலயில்
உண்டாகிய கல் ம் ெதன் மைலயில் உண்டாகிய சந்தனக் கட்ைட ம் சிறந்தனவாகப்
பண்ைடேயார் ெகாண்
ம ங்கிற் சாந்ெதா

ந்தனர் என்ப , 1'வடவர் தந்த வான்ேகழ் வட்டம், ெதன் ல
றப்ப’ 2'வடமைலப் பிறந்த வான்ேகழ் வட்டத்ைதத்,

ெதன்மைலப் பிறந்த சந்தனம் ம க’ என்பனவற்றான் அறியப்ப ம். ெபாதியின் மைல
குடமைல என ம் ப மாத ன் அதைனக் குட லம் எனக்ெகாண் அதனி ண்டாகிய
கட்ைடைய உ ப் என்றார். அன்றி, குட ல உ ப் என்பதற்கு யவன
ேதயத்தி

ண்டாகிய விைரக்கு உ ப்பாம் ெபா ள்கள் என்ற

ம ங்கின் ெவள்ளயிர்’ என வ வ

காண்க.

(ேம - ள்.)4'நாற்ற ம் ேதாற்ற ம்’ என்
ேவண் யவிடத்

என்

ம் சூத்திரத்

ேவளாண் ெப ெநறி

ம் பகுதிக்கு, இச் ெசய் ைளக் காட்

ரவிக்கும் ெகா ப்பன கூறித் த த்தவா
-----

மாம். 3'குடதிைச

இத

ள் தனக்கும்

காண்க என்பர், நச்சினார்கினியர்.
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1. ெந ெநல். 51 - 2. 2. சிலப். 4: 37 - 8.
3. சிலப். 4 - 35. 4. ெதால். கள. 23.
----------341. பாைல
[பிாிவின்கட் ேடாழிக்குத் தைலமகள் ெசால் ய .]
உய்தைக யின்றால் ேதாழி ைபபயக்
ேகாங்குங் ெகாய்குைழ ற்றன குயி ம்
ேதம்பாய் மாஅத் ேதாங்குசிைன விளிக்கும்
நாடார் காவிாிக் ேகா ேதாய் ம ர்நிைறக்
கைழயழி நீத்தம் சாஅய வழிநாள்
மைழகழிந் தன்ன மாக்கால் மயங்கறல்
பத ேமயல் அ ந்
ளங்கிமில் நல்ேல ம்
மத நைட நாக்ெகா டைச டப் ப கிக்

5

ெபாற்றைக ண்டா உைறப்பத் ெதாக்குடன்
குப்ைப வார்மணல் எக்கர்த் ஞ்சும்
யாணர் ேவனில் மன்னி
மாணலம் க ந் ைண ைட ேயார்க்ேக.

10

----- ஆ ர்

லங்கிழார்.

----------(ெசா - ள்.) 1 - 3. ேதாழி -, ேகாங்கும் ைப பய ெகாய் குைழ உற்றன - ேகாங்கும்
ெமல்ல ெமல்லக் ெகாய்யப்ப ம் தளிர்கைள எய்தின, குயி ம் ேதம் பாய் மாஅத்
ஓங்கு சிைன விளிக்கும் - குயி ம் ேதன் ெப கும் மாமரத்தில் உயர்ந்த கிைளயி

ந்

கூ ம்;
4 - 11. நா

ஆர் காவிாி ேகா

ேதாய் ம

ர் நிைற - நா கள் நிைறதற் ேக வாய

காவிாியின் கைரையப் ெபா ந்திய மிக்க ெப க்காகிய, கைழ அழி நீத்தம் - ஓடக்ேகால்
மைற ம் ெவள்ளம், சாஅய வழி நாள் - வற்றிய பின்னாளில், மைழ கழிந்தன்ன மா
கால் மயங்கு அறல் - மைழெபய் கழிந்தாெலாத்த ெபாிய வாய்க்கால்களிற் றங்கிய
நீாிைன, பத

ேமயல் அ ந்

ளங்கு இமில் நல் ஏ ம் - அ கம் ல்லாய

உணவிைனத் தின்ற அைச ம் ெகாண்ைடயிைன ைடய நல்ல ஏ க

ம், மத

உைடநா ெகா அைச ட ப கி - வ ைம ைடய நாவினால் தளர்ச்சி நீங்கக் கு த் ,
கு கால் காஞ்சி ேகாைத ெமல் இணர்ெபான்தைக ண் தா உைறப்ப - குறிய
அ யிைன ைடய காஞ்சிமரத்தின் மாைல ேபான்ற ெமல் ய ங்ெகாத் க்களினின்
உதி ம் ெபான்னின் அழகுைடய

ண்ணிய ெபா கள் ேமேல உதிர்ந்திட, ெதாக்கு
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உடன் குப்ைப வார்மணல் எக்கர்
குப்ைபயாகிய ேமட் ேல
12 - 3. இ

யி

ஞ்சும் - ஒ ங்கு கூ

ம்,

- இங்ஙனமாய இக்காலம், மாண் நலம்

சிறந்த இன்பத்ைத

க ம

ெந ய மண ன்

க ம்

ைண ைடேயார்க்கு -

ைணயிைனப் பக்க ல் உைடயார்க்கு, யாணர் ேவனில் -

அழகிய ேவனிற் ப வமாகும், மன் - அதனாற் ெபற்ற ெதன்?
1. உய்தைக இன்
(

-

ைணையப் பிாிந் ள்ள நாம் உய் மா

) ேதாழி! ேகாங்கும் ெகாய் குைழ

அறல் ப கி

ண்தா

உைறப்ப எக்கர்த்

இல்ைலேய.

ற்றன; குயி

ம் விளிக்கும்; நல்ேல ம்

ஞ்சும்; இ

ைண ைடயேயார்க்கு

யாணர் ேவனில் மன்; நாம் உய்தைக இன் .
(வி - ைர.) அறல் ப கி எனக் கூட் க. நா ெகா - நாவிைனக் ெகாண் ; நாவினால்.
ஞ்சும் என்பதைனப் ெபயெரச்சமாகக் ெகாண்
ஞ்சும் இ என் ைரத்த மாம்.
யாணர் ேவனில் - இன்பத்ைதத் த ம் ேவனில் என்க.
-------342. குறிஞ்சி
[அல்ல குறிப்பிட்ட தைலமகன் தன் ெநஞ்சிற்குச் ெசால் ய .]
ஒ ப்ப ஓவைல நி ப்ப நில்லைல
ணர்ந்ேதார் ேபாலப் ேபாற் மதி நினக்கியான்
கிைளஞன் அல்லேனா ெநஞ்ேச ெதனாஅ
ெவல்ேபார்க் க ாியர் நன்னாட் ள்ளைத
மண்ெகாள் ற்றத் த ப் ைழ திறப்பின்
ஆெகாள்
ர்க் கள்வர் ெப மகன்
ஏவல் இைளயர் தைலவன் ேமவார்
அ ங்கு ம் ெபறிந்த ஆற்றெலா ப ந் படப்
பல்ெச க் கடந்த ெசல் றழ் தடக்ைக

5

ெகடாஅ நல் ைசத் ெதன்னன் ெதாடாஅ
நீாிழி ம ங்கிற் கல்லைளக் கரந்தவவ்
வைரயர மகளிாின் அாியள்
அவ்வாி அல்குல் அைணயாக் காேல.

10

---- ம ைரக் கணக்காயனார்.
-----------
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(ெசா - ள்.) 3 - 4. ெநஞ்ேச -, ெதனாஅ - ெதற்கின் கண்ேண ள்ளதாகிய,
ெவல்ேபார் க ாியர் நல் நாட் உள்ள - ேபார் ெவல் ம் பாண் யர நல்ல
நாட்

ள்ளதாய,

5 - 13. மண்ெகாள் ற்றத்

- மண்ணாலாய ற்றிைன ைடய, அ ப் உைழ

திறப்பின் - காட்டரணின் இடத்ைதத் திறத்தேலா , ஆெகாள்
- பைகவர் ஆக்கைளக் கவர்ந் ெகாள்

ர் கள்வர் ெப மகன்

ம் பைழய ஊாினராய கள்வர்கட்கு

தல்வ

ம்,

ஏவல் இைளயர் தைலவன் - ஏ தைலச் ெசய் ம் ரர்கட்குத் தைலவ ம், ேமவார்
அ கு ம் எறிந்த ஆற்றெலா - பைகவர அாிய அரண்கைள அழித்த
வ ைம டன், ப ந் பட பல் ெச

கடந்த - ப ந் கள் வந் கூடப் பைகவர

பலேபாைர ம் ெவன்ற, ெசல் உறழ் தட ைக - இ

டன் மா ப ம் ெபாிய

ைகயிைன ம், ெகடாஅ நல் இைச - என் ம் ெகடாத நல்ல
சீர்த்தியிைன

ைடயா

ம் ஆகிய, ெதன்னன் - பாண் யன , ெதாடாஅ நீர் இழி

ம ங்கில் - ேதாண்டப்படாத அ வி

ம் ெபாய் ைகயிைன ைடய, கல் அைள -

மைலயின் குைகயில், கரந்த - மைறந்த, வைரயர மகளிாின் - வைரயர மகளிர்ேபால,
அாியள் - அாியளாய, அ வாி அல்குல் - அழகிய வாிகைள ைடய
அல்குைல ைடயவளாய தைலவி, அைணயாக்கால் - நம்ைம அைணயப் ெபறாத
விடத் ,
1 - 3. ஒ ப்ப ஓவைல - உன்ைன வன்ெசாற் கூறி ஒ க்க ம் ஒழிவாய் அல்ைல,
நி ப்ப நில்லைல - இன்ெசாற் கூறி நி த்த ம் நிற்பாய் அல்ைல, நினக்கு யான்
கிைளஞன் அல்லேனா - உனக்கு யான் உறவினன் அல்லேனா, ணர்ந்ேதார்ேபால
ேபாற் மதி - உள்ளம் ஒன்றிய நண்பைரப்ேபால யான் கூ வதைனப் ேபாற் வாயாக.
(

) ெநஞ்ேச! வைரயர மகளிாின் அாியள் அவ்வாி அல்குல் அைணயாக்கால்,

ஒ ப்ப ஓவைல; நி ப்ப நில்லைல; நினக்கு யான் கிைளஞன் அல்லேனா;
ணர்ந்ேதார்ேபாலப் ேபாற் மதி.
கள்வர் ெப மக ம் இைளஞர் தைலவ
உைடேயா மாகிய ெதன்னன் என்க.

ம் தடக்ைக ம் நல் ைச ம்

(வி - ைர.) ஒ த்தல் - வன்ெசாற் கூறிக் கழ தல், ேமல் ஒ ப்ப என்றைமயால்
நி ப்ப என்பதற்கு இன்ெசால் கூறி நி த்த ம் என்க. இவ்வி திறத்தா ம்
அறி

த்தல் கிைளஞர் ெசயலாத ன், நினக்கு யான் கிைளஞன் அல்லேனா

என்றான். அல்ல குறிப்பிட்ட தைலமகன் தைலவி ெப தற்காியள் ஆக ன், ஆண் ச்
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ெசல் தல் ஒழிக ஈங்ேக நில் என் உைரத் ம் ெநஞ்சு ேகளா
ேநாக்கி இங்ஙனம் கூறினான் என்க.

ெசல்

த ன் அதைன

ெதனாஅ : குறிப்
ற் எச்சமாகிய . உள்ளைத-ஐ: சாாிைய. நன்னாட்
உள்ளதாகிய கல் அைள என் ம் கூட் க. அ ப்பம் - அ ப் என்றாய . அ ப்பம் காட்டரண். ேமவார் - ேவளி ம் ேவந்த மாகிய பைகவர்: ேவளிர கு ம் எறிந்த
என் ம், ேவந்தர

பல் ெச க்கடந்த என் ம் ெகாள்க. ேவளிர் - கு நில மன்னர்.

ெதாடா ம ங்கு - ேதாண்டப்படாத இடம்; இயற்ைகயாய நீர்நிைல; இ
எனப்ப ம்.

ெபாய்ைக

------------343. பாைல
[தைலமகன் இைடச்சுரத்

மீளக் க திய ெநஞ்சிைனக் கழறிப்ேபாய .]

வாங்கைம ைர ம் ங்கிைறப் பைணத்ேதாள்
சில்சுணங் கணிந்த பல் ண் ெமன் ைல
நல்ெலழில் ஆகம் ல் தல் நயந்
1மரங்ேகாள் உமண்மகன் ெபய ம் ப திப்
ன்றைல சிைதத்த வன்றைல ந கற்
கண்ணி வா ய மண்ணா ம ங்குற்
கூ ளி குயின்ற ேகா மாய் எ த்தவ்
வா ெசல் வம்பலர் ேவ பயம் ப க்கும்
கண்ெபாாி கவைலய கானத் தாங்கண்

5

நனந்தைல யாஅத் தந்தளிர்ப் ெப ஞ்சிைன
இல்ேபால் நீழற் ெசல்ெவயில் ஒழிமார்
ெந ஞ்ெசவிக் க ைதக் கு ங்கால் ஏற்ைறப்

10

றநிைற பண்டத் ப் ெபாைறயசாஅக் 2கைளந்த
ெபயர்பைட ெகாள்ளார்க் குய த் ைண யாகி
உயர்ந்த ஆள்விைன ாிந்ேதாய் ெபயர்ந் நின்
உள்ளிைன வாழிெயன் ெநஞ்ேச கள்ளின்
மகிழின் மகிழ்ந்த அாிமதர் மைழக்கண்
சின்ெமாழிப் ெபா ந்த 3 வர்வாய்ப்
பன்மாண் ேபைதயிற் 4பிாிந்த நீேய.
----- ம ைர ம த னிளநாகனார்.
---(பாடம்) 1. மரங்ெகால். 2. கைளந்த, பைடெகாளாளர்.
3. ெசவ்வாய். 4. ெபயர்ந்த நீேய.
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----------(ெசா - ள்.) 16 - 9. என் ெநஞ்ேச வாழி -, கள்ளின் மகிழின் மகிழ்ந்த - கள்ளால் ஆகிய
மகிழ்தற்கு ஏ வாகிய, அாிமதர் மைழகண் - ெசவ்வாி படர்ந்த மதர்த்த குளிர்ந்த
கண்கைள ம், சில்ெமாழிப் ெபா ந்த

வர் வாய் - சிலவாய ெமாழிகளாற் ெபா

ற்ற

பவளம்ேபான்ற வாயிைன ம், பல் மாண் - பலவாய மாண் கைள ம் உைடய,
ேபைதயின் பிாிந்த நீ - நம் தைலவிையப் பிாிந் வந்த நீ,
4 - 15. மரம் ேகாள் உமண் மகன் ெபய ம் ப தி - வண் யிைனக் ெகாண்ட உப்
வாணிகன

ெபயர்ந்

ெசல்

ம் உ ளின், ன் தைல - ெபா வில்லாத

ண், சிைதந்த

வன்தைல ந கல் - சிைதயச் ெசய்த வ ய பாைறயி ள்ள ந கல் ன், கண்ணி
வா ய மண்ணா ம ங்குல் - இடப் ெபற்ற கண்ணி வாடப்ெபற்ற ம் நீராட்டப்
ெபறாத மாகிய இடத்தில், கூர் உளி குயின்ற ேகா மாய் எ த்

- கூாிய உளியால்

இயற்றப்ெபற்ற கீற் க்கள் மைறந்த எ த் க்கள், அ ஆ ெசல் வம்பலர் ேவ
ப க்கும் - அவ்வழியிேல ெசல் ம் தியர்க்கு ேவ ெபா ளினவாகப் பிறழ்ந்
காணப்ப ம், கண் ெபாாி கவைலய கானத்

பயம்

ஆங்கண் - இடங்கள் ெபாாிந்த கவர்த்த

ெநறிகைள ைடய காடாகிய அங்குள்ள, நனந்தைல யாஅத் அம் தளிர் ெப
அகன்ற இடத்தின்கண்ேண யா மரத்தின் அழகிய தளிர்கைள ைடய ெபாிய

சிைன -

கிைளகளின், இல்ேபால் நீழல் ெசல் ெவயில் ஒழிமார் - இல் ன்கண் இ ப்ப ேபான்ற
நீழ ல் தாம் வந்த ெவயி ன் ெவப்பம் ஒழிதற்கு, ெந

ெசவி க ைத கு கால் ஏற்ைற

- நீண்ட ெசவியிைன ம் குறிய கா ைன
ைடய ஆண்க ைதயின், றம் நிைற
பண்டத் ப் ெபாைற அசாஅக் கைளந்த - றத்ேத நிைறந் ள்ள பண்டங்களின்
பாரததாலாய தளர்விைனப் ேபாக்கியவதார்க்கு, உய

ைணயாகி - உசாவியி க்கும்

வழித் ைணயாகி, உயர்ந்த ஆள்விைன ாிந்ேதாய் - மிக்க
நின்றைன, (ஆயி

யற்சியிைன வி ம்பி

ம் இப்ேபா ),

1 - 3. வாங்கு அைம ைர ம்

ங்கு இைற பைண ேதாள் - வைளந்த

ங்கிைல

ஒக்கும் மிக்க இைறயிைன ைடய ெப த்த ேதாளிைன ம், சில் சுணங்கு அணிந்த பல்
ண் ெமன் ைல - சிலவாய ேதமைல அணிந்த பல ண்கைள ைடய ெமத்ெதன்ற
ைலயிைன

ைடய தைலவியின், நல் எழில் ஆகம் ல்

ஆகத்திைனத் த
15 - 6. ெபயர்ந்
நிைனத் ளாய்; இ

தல் நயந்

- நல்ல அழகிய

தைல வி ம்பி,
நின்

உள்ளிைன - மீண்

தகுமா?

நின்

இம்

யற்சியிைனக் ைகவிட
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(

) என் ெநஞ்ேச! வாழி! ேபைதயிற் பிாிந்த நீ கானத்

ஆள்விைன ாிந்ேதாய் ஆயி
நின்

உள்ளிைன ; இ

ம், இப்ேபா , ெமன் ைல ஆகம் ல்

மரக்கலத்ைதக் குறித்தல்ேபால. அ
ேபாக்கிக் கூ

தல் ெபயர்ந்

தகுமா?

(வி - ைர.) மரம் ேகாள்: மரம் என்ப
நீந்தியமரம் வ

ஆங்கண் உயர்ந்த

அதனாலாய வண் ையக் குறித்த ;

மரக் கலத்ைதக் குறித்தல், 1'ெப ங்கடல்

க்கும்,’ 2'மரத்தாாிம்மாணா க்குப் பிறந்தார்,’3'இல்ைல மரம்
ெகாண்டார்,’ என்பவற்றான் அறியப்ப ம். ப தி - வண் யின் உ ள்.

பயம் - ெபா ள். ெபயர்பைட - ெபயர் அைட ; ெபயர்தைலப் ெபா ந்தல். தைலவி
உசாத் ைணயின்றி வ ந்த அவைளப் பிாிந் சுரத்திேல ெசல் ம் பண்ட
வாணிகர்க்கு உசாத் ைணயாகிப் ெபாிய யற்சிைய ேமற்ெகாண்ட நீ இப்ெபா
இைடச்சுரத்ேத மீண் நின் தைலவிைய நிைனப்ப
ெநஞ்சிைனக் கழறினான் என்க.

என்ைன? எனத் தைலவன்

----1. பதிற் . 76. 2. நால . 15 : 5
3. பழெமாழி. 1.
------------344.

ல்ைல

[விைன

ற்றிய தைலமகன் ேதர்ப்பாகற்குச் ெசால் ய .]

வளமைழ ெபாழிந்த வானிறக் களாி
உளர்த தண்வளி உ ெதா ம் நிலெவனத்
ெதாகு ைக விாிந்த டக்காற் பிடவின்
ைவேயர் வாெலயிற் ெறாண் தல் மகளிர்
ைகமாண் ேதாளி க ப்பப் ைபெயன
மயி னம் பயி ம் மரம்பயில் கானம்
எல் ைட றாஅ வளைவ வல்ேல
1கழெலா

5

நாவில் ெதண்மணி கறங்க

2நிழெலா ப் பன்ன நிமிர்பாிப் ரவி
வயக்கு ெகா ஞ்சி ெபா ய வள்பாய்ந்
இயக்குமதி வாழிேயா ைக ைட வலவ
பசப்
படரட வ ந்திய
நயப்பின் காத நைக கம் ெபறேவ.
----- ம ைர அளக்கர் ஞாழார் மகனார் 3மள்ளனார்.

10
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---------(பாடம்) 1. சுழெலா . 2. நிழெலாளிப், நிழெலாழிப்.
3. அம்மள்ளனார்.
-----------(ெசா - ள்.) 11 - 3. ைக உைட வலவ - ேதர் ஊர்த ல் ைக ேதர்ந்த பாகேன!, வாழி! -,
பசப் உ
காத

படர் அட வ ந்திய - பசைல - உற்ற

- அன் மிக்க இனிய காத யின், நைக

ன்பம் வ த்த வ ந்திய, நயப் இன்
கம்ெபற - நைக டன் கூ ய

கத்திைன அைடய,
1 - 6. வள மைழ ெபாழிந்த - வளந்த ம் மைழ ெசாாிந்த, வால் நிற களாி - ெவள்ளிய
நிறத்திைன ைடய களர் நிலமாகிய காட் ல், உளர் த

தண் வளி உ ெதா ம் -

சும்

குளிர்ந்த காற் மிகுந்ெதா ம், நில என ெதாகு ைக விாிந்த டம்கால் பிடவின் நிலெவாளி என் மா ெதாக்க அ ம் கள் விாிந்த வைளந்த அ யிைன ைடய
பிடாமரத்தின்கண்ேண, ைவஏர் வால் எயிற் ஒள் தல் மகளிர் ைக மாண்ேதாளி
க ப்ப - கூாிய அழகிய ெவள்ளிய பற்கைள ம் ஒளி தங்கிய ெநற்றியிைன
ைடய
மகளிர ஒ ங்கு மாட்சிைமப்பட்ட ேதாளி என் ம் விைளயாட்ைட ெயாப்ப, ைப என
மயில் இனம் பயி ம் மரம் பயில் கானம் - ெமல்ெலன மயிற் கூட்டங்கள் இய ம்
மரங்கள் அடர்ந்த காட்

ெநறியில்,

7. எல் இைட உறா அளைவ - இ ள் இைடப்படா
7 - 11. வல்ேல - விைரந் , கழல் ஒ

ன்னேர,

நாவின் ெதண் மணி கறங்க - கழலாகிய

ஒ க்கும் நாவிைன ைடய ெதளிந்த மணிஒ க்க, நிழல் ஒ ப் அன்ன நிமிர் பாிப்
ரவி - ஒளியின் தைழத்தைல ெயாத்த நிமிர்ந்த ெசலவிைன ைடய குதிைரகள், வள்
ஆய்ந்

- க வாளத்திைன ஆய்ந்

விளக்க
ம் ெகா ஞ்சி ெபா
ெச த் வாயாக.
(

) வலவ! வாழி! காத

ரவி வள் ஆய்ந்

ெச

த்தி, வயக்கு உ

ெகா ஞ்சி ெபா ய -

ற் க் காண, (இவர்ந் ) இயக்குமதி - ேதாிைனச்

நைக கம் ெபற, கானம் எல்இைட உறா அளைவ,

ெகா ஞ்சி ெபா ய (இவர்ந் , ேதாிைன) இயக்குமதி.

(வி - ைர.) களாி - களர் நிலம், பிடவின்கண் மயி னம் பயி ம் கானம் என்க. ேதாளி
- மகளிர் விைளயாட் ள் ஒன் . இ பல்வாிக் கூத் ள் ஒன்றாதைலச் சிலப்பதிகார
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அரங்ேகற் காைத உைரயான் அறிக. ேதாைள சி ஆ த ன் ேதாளி எனப்பட்ட .
ைக மாண் - ைக சுதல் மாட்சி ற்ற என் மாம். தி வாசகத்திற் கூறப்பட்ட
ேதாேணாக்கம் என்ப ம் இ ேவ ேபா ம். கார்காலத்தில் பிடவின் மீ மயில்கள்
உவைக டன் உலா த க்கு ஒண் தல் மகளிர ேதாள் ச்சு உவமம் ஆயிற் .
---------345. பாைல
[ேதாழிக்குத் தைலமகள் ெசால் ய .]
விசும் தளி ெபாழிந் ெவம்ைம 1நீங்கித்
தண்பதம் ப தல் ெசல்ெகனப் பன்மாண்
நாஞ்ெசல் விைழந்தன மாக ஓங்கு கழ்க்
கானமர் ெசல்வி அ ள ன் ெவண்காற்
பல்பைடப் ரவி எய்திய ெதால் ைச
ணங்கு ண் ப வற் லவன் பா ய
இனமைழ தவ ம் ஏழிற் குன்றத் க்
க ங்கால் ேவங்ைகச் ெசம் ம் பிைணயல்
ஐேதந் தல்குல் யாமணிந் வக்குஞ்

5

சின்னாள் கழிக என்
ன்னாள்
நம்ெமா ெபாய்த்தனர் ஆயி ந் தம்ெமா
தி ந் ேவல் இைளயர் சு ம் ண மைலமார்
மா றி ஈன் மரக்ெகாம் பைகப்ப
உைறகழிந் லந்த பின்ைறப் ெபாைறய

10

சி ெவள் ள வித் வைலயின் மலர்ந்த
க ங்கால் ணவின் ெப ஞ்சிைன வான் ச்
ெசம்மணற் சி ெநறி கம்ெமன வாிப்பக்
கா கவின் ெப க ேதா◌ா ஆ வளிக்கு
ஒல்குநிைல இற்றி ஒ தனி ெந
ழ்

15

கல்கண் சீக்கும் அத்தம்
அல்குெவயில் நீழல் அசந்தனர் ெசலேவ

20

--- குடவாயிற் கீரத்தனார்.
----(பாடம்) 1. நீங்க.
-----------(ெசா - ள்) 18. ேதாழி-,
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1-3. விசும் தளி ெபாழிந்

- வானம்

ளிையச் ெசாாிந் , ெவம்ைம நீங்கி -

ெவப்பம் கழிந் , தண் பதம் ப தல் - குளிர்ந்த நிைலைம எய் த ன், ெசல்க என எம்ைம ம் உடன்ெகாண்

ெசல்வாயாக என்

கூறி, நாம் பல மாண்

ெசலவிைழந்தனம் ஆக - நாம் பல ைற ம் உடன் ெல◌்ல வி ம்பி ேவண் ேனமாக,
3-11. ஓங்கு கழ் காண் அமர் ெசல்வி - மிக்க கழ் வாய்ந்த ெகாற்றைவ, அ ளி
- அ ள் கூர்ந்

ன்

அளித்த ன், ெவண்கால் பல் பைட ரவி எய்திய - ெவள்ளிய

கா ைன ம் பல பைடயிைன ம் உைடய குதிைரகைள அைடந்த, ெதால் இைச
ணங்கு ண்ப வல் லவன் பா ய - பழைமயான கழிைன ைடய மிக ண்ணிய
ெசய் ட்கைள இயற்றிய லவனாற் பாடப்ெபற்ற, இனம்மைழ தவ ம் எழில் குன்றத்
- கூட்டமாய ேமகங்கள் தவ ம் எழில் எ ம் குன்றத்தின்கண் ள்ள, க கால்
ேவங்ைக ெசம் பிைணயல் - காிய அ யிைன ைடய ேவங்ைக மரத்தின் சிவந்த
க்களாலாய மாைலைய, ஐ

ஏந்

உயர்ந்த அல்கு ல் யாம் அணிந்
நாள் கழிவதாக என் ,

உவக்கும் - அழகிதாய

மகி ம் ப வமாய, சில நான் கழிக என்

ன் நம்ெமா

ெபாய்கூறிச் ெசன் விட்டாராயி
18 - 21. ஆ

அல்குல்யாம் அணிந்
ெபாய்த்தனர் ஆயி

ம் -

- சில

ற்காலத்ேத நம்பால்

ம்,

வளிக்கு ஒல்கு நிைல இற்றி ஒ

தனி ெந

ழ் - அைச ம் காற்றினால்

தள ம் நிைல வாய்ந்த இற்றிமரத்தின் ஒன்றாகித் தனித்த நீண்ட வி
சீக்கும் அத்தம் - மைலயின் இடத்திைனத்

்; கல் கண்

ைடக்கும் சுரெநறியில், அல்கு ெவயில்

நீழல் அைசந்தனர் ெசல - ெபா ந்திய ெவயிற்காக நிழ ன்கண் தங்கினராகிச் ெசலற்கு,
11 - 8. தம்ெமா

தி ந்

ேவல் இைளயர் - தம் டேன தி ந்திய ேவ ைன ைடய

ஏவலாள ம், சு ம் உண மைலமார் - வண் கள் உண் ம்ப தாித் க்ேகாடற்கு,
மா றி ஈன் மரக்ெகாம் அைகப்ப - சிறந்த தளிர்கைள ஈன் மரத்தின் ெகாம் கள்
தளிர்க்குமா , உைற கழிந் உலர்ந்தபின்ைற - மைழெபய் நீங்கியபின் , ெபாைறய
சி ெவள் அ வித் வைல ன் மலர்ந்த - குன் களினிடத்தவாய சிறிய ெவள்ளிய
அ விகளின் நீர்த் ளியால் மலர்ந்த, க
அ யிைன ைடய
ெசம்மணல் சி

கால்

ணிவின் ெப

ணா மரத்தின் ெபாிய கிைளகளிற்

சிைன வான்

த்த ெவள்ளிய

- காாிய

க்கள்,

ெநறி கம் என வாிப்ப – சிவந்த மணைல ைடய சிறிய வழிகளிேல

கம்ெமன் மணக்குமா
ெப வதாக.

உதிர்ந்

அழகு ெசய, கா கவின் ெப க - கா

அழகு
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(

) ேதாழி! பன் மாண் நாம் ெசல விைழந்தனமாக, ேவங்ைகப்

யாம் அணிந்

உவக்கும் சின்னாள் சுழிக என்

அத்தம் நீழல் அைசந்தனர் ெசல, மா றி ஈன்
வான்

ம்பிைணயால்,

ன்னாள் ெபாய்த்தனராயி
மரக்ெகாம் அைகப்ப,

ம்,

ணவின்

சி ெநறி கூம்ெமன வாிப்பக், கா களின் ெப க.

(வி - ைர.) ப த ன் உடன் ெகாண்

ெசல்ெகன விாித் ைரக்க. 'கானமர் ெசலவி

அ ள ன் . . . . ரவி எய்திய . . . . லவன் பா ய எழிற் குன்றம்’ என்பதனால், ஏழிற்
குன்றத்ைதப் பா ய சிறந்த லவன் ஒ வ க்குக் கானமர் ெசல்வி குதிைர
அளித்தெதா

வரலா

ெபறப்ப கின்ற . பைட - குதிைரக்கலைண, ஏழிற் குன்றம்

நன்னன் என்பான ; ேமல்கடற் பக்கத் . தம்ேமா
இைளய ம் மைலதற்கு என்க. தைலவர் இப்ெபா

இைளயர் மைலமார் - தா ம்
நம்ைமப் ெபாய்த்

அகன்றனராயி ம் பன்னா ம் நமக்கு இன்பம் விைளத்தவராக ன், அவர் ெசல் ம்
ெநறி நீழ ல் இைளப்பாற்றிச் ெசல் தற்குக் கா கவின் ெப வதாக எனத் ேதாழிைய
ேநாக்கித் தைலவி கூறினாள் என்க.
-----------346. ம தம்
[ேதாழி தைலமகற்கு வாயின் ம த்த .]
நைகநன் றம்ம தாேன இைறமிைச
மாாிச் சுைதயின் ஈர்ம் றத் தன்ன
கூரற ெகாக்கின் கு ம்பைறச் ேசவல்
ெவள்ளி ெவண்ேடா டன்ன கயல்குறித் க்.
கள்ளார் உவைகக் க மகிழ் உழவர்
காஞ்சியங் கு நதறி குத்தித் தீஞ்சுைவ
ெமன்கைழக் க ம்பின் நன்பல மிைடந்
ெப ஞ்ெசய் ெநல் ன் பாசவல் ெபாத்தி
வ ந்திக் ெகாண்ட வல்வாய்க் ெகா ஞ்சிைற

5

மீதழி க நீர் ேநாக்கிப் ைபப்பயப்
பார்வல் இ க்கம் பயங்ேகழ் ஊர
யாம ேபணின்ேறா இலேம நீநின்
பண்ணைம நல்யாழ்ப் பாெணா விசிபிணி
மண்ணார் ழவின் கண்ணதிர்ந் தியம்ப

10

மகிழ் ைணச் சுற்றெமா மட் மாந்தி
எம்மைன வாரா யாகி ன்னாள்
ம்மைனச் ேசர்ந்த ஞான்ைற யம்மைனக்
கு ந்ெதா மடந்ைத உவந்தனள் ெந ந்ேதர்
இைழயணி யாைனப் பைழயன் மாறன்

15
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மாடம

ம கிற் கூடல் ஆங்கண்

20

ெவள்ளத் தாைனெயா 1ேவ
லத் தி த்
கிள்ளி வளவன் நல்லமர் சாஅய்க்
க ம்பாிப் ரவிெயா களி பல வவ்வி
ஏதின் மன்னர் ஊர்ெகாளக்
ேகாைத மார்பன் உவைகயிற் ெபாிேத.

25

------- நக்கீரர்.
----(பாடம்) 1. ேவண்

லத் தி த்த.

-----------(ெசா - ள்.) 1 - 11. மாாி சுைதயின் இைறமிைச ஈர் றத்
இறப்பின் ேம

ள்ள சுைத

சிய குளிர்ந்த ேம

அன்ன - மாாிக்காலத்ேத

டத்ைத ெயாத்த, கூரல் கு ம் பைற

ெகாக்கின் ேசவல் - இறகிைன ைடய கு கக் கு கப் பறக்கும் ெகாக்கின் ேசவலான ,
ெவள்ளி ெவண் ேதா அன்ன கயல் குறித் - ெவள்ளியாலாய ெவள்ளிய இதழ்
ேபான்ற கயல் மீைனப் ெபறல் க தி, கள் ஆர் உவைக க

மகிழ் உழவர், கள்ளிைன

ண்ட மகிழ்வாலாய மிக்க ெச க்கிைனக் ெகாண்ட உழவர், காஞ்சி கு தறி குத்தி காஞ்சி மரத்தின் குறிய ண் கைள நட் . தீம் சுைவ ெமல் கைழ க ம்பின் நல் பல
மிைடந் - இனிய சுைவ ைடய ெமல் ய தண் ைன ைடய க ம்பின் சிறந்த பல
கழிகைளக் கட் க் கு க்ேக ைவத்

அைடத் , ெப

ெசய் ெநல் ன் பசு அவல்

ெபாத்தி - ெபாிய ெநற்பயிைர ைடய ெசய்யாகிய பசிய பள்ளங்களில் நீைரத் ேதக்கி,
வ ந்திக் ெகாண்ட வல் வாய்க் ெகா சிைற - வ த்த ற் இயற்றிய வ ய
இடத்திைன ைடய வைளந்த அைணயின், மீ

அழி க

நீர் ேநாக்கி - ேமேல ேதங்கி

வழி ம் க ய நீாிைனப் பார்த் , ைப பய பார்வல் இ க்கும் பயன் ேகழ் ஊர - ெமல்ல
ெமல்லச் ெசன்

ேநாக்கியி க்கும் பயன் ெபா ந்திய ஊாிைன ைடயவேன,

12 - 7. நீ நின் பண் அைம நல்யாழ் பாெணா

- நீ நின

பண்ணின் திறம் அைமந்த

நல்ல யாழிைன ைடய பாண டன், விசிபிணி மண்ஆர் ழவின் கண் அதிர்ந்
இயம்ப - இ கிய கட் ைன ைடய மார்ச்சைன அைமந்த ழவின் கண்கள் ழங்கி
ஒ க்க; மகிழ் ைணச் சுற்றெமா
ைணயாகிய சுற்றத் டன் கள்
மைனயின்கண் வாரா ெதாழிந் ,
ஞான்ைற -

ம

மட்

மாந்தி - மகிழ்ச்சி ற்ற நினக்குத்

ண் ; எம் மைன வாராய் ஆகி - எம
ன் நாள் -

ன்ைன நாளில்,

ம் மைன ேசர்ந்த

மைனயா அப் பரத்ைத இல் ன்கண் ேசர்ந்தி ந்த ேபாழ் ,
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17 - 25. அம் மைன கு

ெதா

மடந்ைத - அம் மைனயி

ள்ள சிறிய

ெதா யிைனயணிந்த நின் பரத்ைத, ெந ேதர் இைழ அணியாைன பைழயன் மாறன் நீண்ட ேதாிைன ம் இைழைய அணிந்த யாைனயிைன
ைடய பைழயன் மாறன்
என்பாைன, மாடம் ம

ம கின் கூடல் ஆங்கண் - மாடங்கள் மிக்க

ெத க்கைள ைடய கூடலாகிய அங்ேக, ெவள்ளம் தாைனெயா
- மிக்க ேசைன டன் ேவற் ப் லத்ேத ேபார் ெசய வந்

ேவ

லத்

இ த்த

தங்கியி ந்த, கிள்ளி வளவன்

நல் அமர்சாஅய் - கிள்ளி வளவன் நல்ல ேபாாின்கண் சாய்த் , க ம் பாிப் ரவிெயா
களி பல வவ்வி - க ய ெசலவிைன ைடய குதிைரக டன் பல யாைனகைள ம்
பற்றிக்ெகாண் , ஏதில் மன்னர் ஊர் ெகாள் - பைக மன்னர
பற்றிக்ெகாள்ள, ேகாைத மார்பன் உவைகயின் ெபாி
ேசரன் எய்திய மகிழ்வி
12. யாம் அ

ேபணின்ேறா இலம் - யாகங்கள் அதைனக் க திய

) பயம் ேகழ்! நீ நின் பாணெனா

சுற்றெமா

மட்

- ேகாைத மார்பன் என்

இலம்;

மிக்க நைகைய

ழவின்கண் இயம்ப மகிழ் ைணச்

மாந்தி எம் மைன வாராயாகி

மைனக் கு ந்ெதா

ம்

ம் ெபாிதாக, உவந்தனள் - மகிழ்ந்தனள் அன்ேற,

1. நைக நன் அம்ம - அங்ஙனமாக ம் நீ ம ப்ப
உண்டாக்குவதாகும்.
(

ஊாிைனப்

ம் மைனச் ேசர்ந்த ஞான்ைற, அம்

மடந்ைத, ேகாைதமார்பன் உவைகயிற் ெபாி

ளன்ேறா! யாம் அதைனப் ேபணின்ேறா இலம், நைக நன்

உவந்தன

அம்ம.

(வி - ைர.) கூரல் - சிறகு. ேசவல் கயல் குறித் க்ெகா ஞ்சிைற மீதழி க நீர்ேநாக்கிப்
பார்வ
க்கும் என்க. பார்வல் இ த்தல் - ப ங்கிப் பார்த்தி த்தல். க ம்பிைன
மிைடந் என்ற ம தநிலத்தின் வளமிகுதி கூறியவா . ெநல் ன் ெசய்யாகிய அவல்
என்க. சிைறமீ வழி ம் நீாில் கயல்மீன்கள் ஏறி வ மாக ன், ெகாக்கின் ேசவல்
அதைன ேநாக்கியி க்கும் என்க. பைழயன் பைடத்தைலவன் கிள்ளி வளவன்
பைழயன் மாறைனக் கூடற்கண்ேண அமாில்சாய்த் ப் ரவிெயா களி பல வவ்வி
ஊர்ெகாள என்க. இப் பைழயன் மாறைனக் கூடைலயாண்ட ேபரரசனாகக்
க

வா ம் உளர். ('இராகைவயங்கார் தமிழ் வரலா ’ பக்கம் 51. காண்க.)

கு ந்ெதா மடந்ைத உவந்தனன், யாம் அ ேபணின் இலம்; அங்ஙனமாக ம், யாம்
ேவ யாைர ம் அறிேயம் என நீ கூ தல் ெபாி ம் நைக விைளவிக்கின்ற எனத்
ேதாழி தைலவைன மிகக் கழறித் தைலவியின் ஊடல் நீங்குமா கூறினாெளன்க.
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(ேம - ள்.) 1'ெபறற்க ம் ெப ம் ெபா ள்

ந்தபின் வந்த’ என்

ஞ் சூத்திரத் ,

'பிைழத் வந்தி ந்த கிழவைனேநாக்கி, இைழத்தாங் காக்கிக் ெகா த்தற் கண்
என்

ம் பகுதிக்கண், 'பரத்ைதயர் மைனக்கண் தங்கிவந்

ம்’

அகனகர் குதா

றத்தி ந்த தைலவைன மிகக் கழறிச் சில ெமாழிகைளக் கூறி, இதனாேன தைலவி
மனத்தின்கண் ஊடல் நீங்கும் தன்ைம உளதாக்கிக் கூட் ம்’ என் ைரத்

அதற்கு

இச்ெசய் ைளக் காட் னர், நச்சினார்கினியர்.
(உ - ைற.)ெகாக்கின் ேசவல் கயல் குறித் ப் பார்வல் இ க்கும் என்ற
பரத்ைதயைர ேநாக்கியி ப்பன் என்றப .

தைலவன்

----1. ெதால். கற் . 9.
------------347. பாைல
[தைலமகன் பிாிவின்கண் தைலமகள் ேதாழிக்குச் ெசால் ய .]
ேதா ந் ெதால்கவின் ெதாைலய நா ம்
நலங்கவர் பசைல நல்கின் ந யச்
சால்ெப ந் தாைனச் ேசர லாதன்
மால்கடல் ஓட் க் கடம்ப த் தியற்றிய
பண்ணைம ரசின் கண்ணதிர்ந் தன்ன
கவ்ைவ ற் ம் ெவள்வாய்ச் ேசாி
அம்பல்
ர் அலர்நமக் ெகாழியச்
ெசன்றன ராயி ஞ் ெசய்விைன அவர்க்ேக
வாய்க்கதில் வாழி ேதாழி வாயா

5

மைழகரந் ெதாளித்த கைழதிரங் க க்கத்
ஒண்ேகழ் வயப்
பாய்ந்ெதனக் குவவ
ெவண்ேகாட் யாைன ழக்கிைச ெவாீஇக்
கன்ெறாழித் ேதா ய ன்றைல மடப்பி
ைகதைல ைவத்த ைமயல் வி ப்ெபா

10

ெக மகப் ெபண் ாிற் ேற ம்
ெந மர ம ங்கின் மைலயிறந் ேதாேர.

15

---- மா

லனார்.

---------(ெசா - ள்.) 9 - 16. ேதாழி-, வாழி-, வாயா மைழ கரந்
அ க்கத் - மைழ ெபய்யா மைறந் ஒளித்தைமயால்

ஒளித்த கைழ திரங்கு
ங்கில்கள் வா ய பக்க
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மைலயில், ஒண் ேகழ் வய

பாய்ந்ெதன - ஒள்ளிய நிற ைடய வ ய

பாய்ந்ததாக, குவ அ ெவண்ேகாட் யாைன ழக்கு இைச ெவாீஇ - திரண்ட
அ யிைன ம் ெவள்ளிய ெகாம்பிைன ம் உைடய களி
ழக்கிய ஒ யிைனக்
ேகட்

அஞ்சி, கன்

ஒழித்

ஓ ய ல் தைல மடபி

- தன் கன்றிைனவிட்

ஓ ய

ல்ெலன்ற தைலயிைன ைடய இைளய பி யாைன, ைக தைல ைவத்த ைமயல்வி ப்
ெபா - ைகையத் தைலமீ ைவத் க்ெகாண்ட மயக்கம் தங்கிய விைர டன், ெக
மக ெபண் ாின் ேத ம் - தம் மகவிைனக் காணாெதாழிந்த ெபண் ர்ேபால அக்
கன்றிைனத் ேத த்திாி ம், ெந மர ம ங்கின் மைல இறந்ேதார் - நீண்ட
மரங்கைள ைடய பக்கத்திைன ைடய மைலையக் கடந்

ெசன்றவராய நம் தைலவர்,

1 - 2. ேதா ம் ெதால் கவின் ெதாைலய - ேதாள்கள் பைழய அழகு ெகட ம், நா
நலம் கவர் பசைல நல்கு இன் ந ய - ஒவ்ெவா நா ம் அழகிைனக் கவர்ந்
ெகாள்

ம் பசைலயான

அ

ம்

த ன்றி வ த்த ம்,

3 - 8. சால் ெப தாைனச் ேசரலாதன் - நிைறந்த ெபாிய ேசைனயிைன ைடய
ெந ஞ்ேசரலாதன் என்பான், மால் கடல் ஓட் க் கடம் அ த் இயற்றிய - ெபாிய
கட ன்கண் பைகவர்கைள ஓட் அவர்தம் காவன் மரமாய கடம்பிைன அ த ச்
ெசய்த, பண் அைம

ரசின்கண் அதிர்ந்தன்ன - பண்

தல் அைமந்த

ரசின

கண்

ழங்கினாற் ேபான்ற,
ர் ெகௗைவ ற் ம் ெசவ்வாய்ச் ேசாி அம்பல் அலர் ாின்கண் பழியிைனத் ற் ம் ெகா ய வாயிைன ைடய ேசாிப் ெபண்
ைடய
அம்ப

ம் அல ம், நமக்ெகாழிய - நம்மிடத்ேத தங்கியி க்க ம், ெசன்றனர் ஆயி

நம்ைமப் பிாிந்

ெசன்றார் ஆயி

ம் -

ம்,

8 - 9. அவர்க்குச் ெசய்விைன வாய்க்க - அவர்க்குச் ெசய் ம் விைன ைககூ வதாக.
(

) ேதாழி! ெந

மர ம ங்கின் மைலயிறந்ேதார், ேதான் கவின் ெதாைலய,

பசைல ந ய, அம்பல் அலர் நமக்கு ஒழியச் ெசன்றனராயி
வாய்க்க தில்.
(வி - ைர.) ேதா

ம் என்பதி

ம், அவர்க்குச் ெசய்விைன

ள்ள உம்ைமையத் ெதாைலய ம் - என மாறி ம்,

ந ய, ஒழிய என் ழி உம்ைம விாித் ம் உைரக்க. ேசரலாதன் - இமயவரம்பன்
ெந ஞ்ேசரலாதன் என் ம் அரசன். அவன் ேமல் கடற்கண்ேண பைகவைர ஓட்
அவர கடம்பிைனத் த ந்
ரசியாற்றினான் என்ப பதிற் ப்பத்தின் இரண்டாம்
பத்தால் அறியப்ப ம். இந்
கடம்ப த் ’ என

ள்ேள, 1'வலம்ப

ன் வந்தி த்த

ரசிற் ேசரலாதன்,

ம் காண்க. கவ்ைவ

ந்நீேராட் க்

ற் தேல இயல்பாக

ைடய
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ெவவ்வாய் என்க. அம்ப ம் அல ம் என்க. அம்பலாகிய அலர் என் மாம்.
வாய்க்கதில்: தில் விைழவன் கண் வந்த .
----1. அகம். 127.
----------348. குறிஞ்சி
[தைலமகன் 1சிைறப் றத்தானாகத் ேதாழி ெசால்ெல ப்பத் தைலமகள்
ெசால் ய .]
என்னா வ ெகால் தாேன ன்றில்
ேதன்ேதர் சுைவய திரளைர மாஅத் க்
ேகாைடக் கூழ்த்த கமழ்ந ந் தீங்கனி
பயிர்ப்
பலவின் எதிர்ச்சுைள யைளஇ
இறாெலா கலந்த வண்
சாியல்
ெந ங்கண் ஆடைமப் ப நிக் க ந்திறற்
பாப் க்க ப் பன்ன ேதாப்பி வான்ேகாட் க்
கட ள் ஓங்குவைரக் ேகாக்கிக் குறவர்
றித்தைழ மகளிர் ம ப்ப மாந்தி

5

அ க்கல் ஏனல் இ ம் னம் மறந் ழி

10

யாைன வவ்வின 2திைனெயன ேநானா
இைளய ம் திய ங் கிைள டன் குழீஇச்
சிைலயாய்ந் திாித ம் நாடன்
நிைலயா நன்ெமாழி ேதறிய ெநஞ்ேச.
---- ம ைர இளம்பாலாசிாியன் ேசந்தன் கூத்தனார்.
----(பாடம்) 1. சிைறப் றத்தானாகத் தைலமகள் ேதாழிக்குச் ெசால் ய .
2. திைனெயன ேனானா .
-----------(ெசா - ள்.) 1 - 10.

ன்றில் -

ன்றி ன்கண்

ள்ள, ேதன் ேதர் சுைவய - ேதன்

எனத்தகும் சுைவயினவாகிய, திரள் அைர மாத் க் ேகாைடக்கு ஊழ்த்த கமழ் ந தீம்
கனி - திரண்ட அ யிைன ைடய மாமரத்தின் ேகாைடக்காலத்ேத திர்ந்த நன்மணங்
கம ம் இனிய கனிக
பிசிைன ள்ள பலவின
ேத
ெந

டன், பயிர்ப் உ

பலவின் எதிர் சுைள அைளஇ -

ஒளி ெபா ந்திய சுைளகைளயிட் , இறாெலா

கலந்த -

டன் கூட் யாக்கிய, வண்
சு அாியல் - வண் ெமாய்க்கும் அாியலாகிய,
கண் ஆ அைம ப நி - அைச ம் ங்கி ன் நீண்ட க விைட ள்ள குழாயில்
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ெந த ந்

திர்த ன், க திறல் பாப் க ப் அன்ன ேதாப்பி - க ய ேவகம்

ெகாண்ட பாம்பின ெவகுட்சிைய ெயாத்த கள்ளிைன, வான் ேகாட் க் கட ள் ஓங்கு
வைரக்கு ஓக்கி - உயர்ந்த சிைமயத்ைத ைடய ெதய்வம் உைற ம் உயர்ந்த மைலக்குப்
பைடத் ப் பின்,

றித்தைழ மகளிர் ம ப்ப தளிராலாய தைழ ைட யணிந்த மகளிர்

உண்பிக்க, குறவர் மாந்தி - னங் காக்கும் குறவர் அதைன உண் , அ க்கல் ஏனல்
இ ம் னம் மறந் ழி - பக்க மைலயி ள்ள ெபாிய திைனப் னங்காவைல
மறந்தவிடத் ,
11 - 4. யாைன திைன வவ்வின என - யாைனகள் திைனப் னத்ைதக்
கவர்த் ண்டனவாக, ேநானா

- அதைனப் ெபாறா , இைளய ம்

திய ம் கிைள

உடன் குழீஇ - இைளய ம் திய மாகிய சுற்றெமலாம ஒ ங்ேக கூ , சிைல ஆய்ந்
திாித ம் நாடன் - வில்ைல ஆராய்ந் ெகாண் திாி ம் நாட்ைட ைடேயானாகிய நம்
தைலவன , நிைலயா நல்ெமாழி ேதறிய ெநஞ்ேச - உ தியல்லாத இனிய ெசால்ைல
ெமய்ெயனத் ெதளிந்த ெநஞ்சேம,
1. என் ஆவ
(

ெகால் - இனி நமக்கு என்ன தீங்கு உ ேமா.

) நாடன் நிைலயா நன்ெமாழி ேதறிய ெநஞ்ேச! என் ஆவ

ெகால், ேதாப்பி

மகளிர் ம ப்பக் குறவர் மாந்திப் னம் மறந் ழி, திைன யாைன வவ்வின என,
கிைள டன் குழீஇச் சிைல ஆய்ந் திாித ம் நா என்க.
(வி - ைர.) ேதன் ேதர் சுைவ - ேதேனா என ஆரா ம் சுைவ எதிர்ச்சுைள - சுைவமிக்க
சுைள என் மாம். ம வின் களிப் மிகுதிக்குப் பாம்பின் ெவகுளிைய ம், பாம் ேதள்
என்பனவற்றின் நஞ்சின் ேவகத்ைத ம் உவைம கூ வர். 1'பாம் ெவகுண் டன்ன
ேதறல்’ 2'ேதட்க ப் பன்ன நாட்ப ேதறல்’ என்பன காண்க. அாியலாகிய ேதாப்பி
என்க. மாந்தி அம் மயக்கத்தால் மறந் ழி என விாித் ைரக்க.
---1. சி பாண். 237. 2. றம். 392.
--------349. பாைல
[தைலமகன் பிாிவின்கண் ேதாழிக்குத் தைலமகள் ெசால் ய .]
அரம்ேபாழ் அவ்வைள ெசறிந்த ன்ைக
வைரந் தாம் பிணித்த ெதால்கவின் ெதாைலய
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எவனாய்ந் தனர்ெகால் ேதாழி ெஞமன்ன்
ெதாிேகால் அன்ன ெசயிர்தீர் ெசம்ெமாழி
உைலந்த ஒக்கல் பா நர் ெச ேன
உரன்ம உள்ளெமா
ைனபாழ் ஆக
அ ங்கு ம் ெபறிந்த ெப ங்கல ெவ க்ைக
சூழா சுரக்கும் நன்னன் நன்னாட்

5

ஏழிற் குன்றத் க் கவாஅற் 3ேகழ்ெகாளத்
தி ந்தைரநிவந்த க ங்கால் ேவங்ைக
எாிம ள் கவளம் மாந்திக் களி தன்
வாி தல் ைவத்த வ ேதம் தடக்ைக
கல் ர் பாம்பிற் ேறான் ஞ்
ெசால்ெபயர் ேதஎத்த சுரனிறந் ேதாேர.
----- மா

10

லனார்.

-----(பாடம்) 3. ேகழ்கிளரத்.
---------(ெசா - ள்.) 3 - 14. ேதாழி-, ெஞமன்ன் ெதாிேகால் அன்ன - ெபா ளின் அளைவ
அறி ம் க வியாய்
ெமய்ம்ெமாழியிைன

லாக்ேகாைலெயாத்த, ெசயிர் தீர் ெசம்ெமாழி - குற்றமற்ற
ைடயனாகிய, உைலந்த ஒக்கல் பா நர் ெச ேன -

வ ைமயால் அழிந்த சுற்றத் டன் பாணர்

த ேயார் ெசல் ன், உரன் ம

உள்ளெமா

- ஊக்கம் மிக்க ெநஞ்சத் டன்,

பாழ்பட, அ

கு ம் எறிந்த - அவர

அாிய அரைணத் ெதாைலத் க்ெகாண்ட, ெப

கலெவ க்ைக - விைல மிக்க அணிகலன்
அப் பா நர் தகுதி
என்பான

த ய ஆராயா

நல்ல நாட் ன்கண்

ைனபாழ் ஆக - மாற்றார் ேபார் ைன

தலாய ெசல்வங்கைள, சூழா

மிக அளிக்கும், நன்னன் நல்நாட்

சுரக்கும் - நன்னன்

ள்ள, ஏழில் குன்றத் க் கவாஅன் - ஏழில் என்

மைலச்சார ல், ேகழ்ெகாள - நன்னிறம் ெபா ந்த, தி ந்

ம்

அைர நிவந்த - ெசவ்விதாய

அ மரம் உயர்ந்த, க ங்கால் ேவங்ைக - காிய அ யிைன ைடய ேவங்ைக மரத்தின்
எாி ம ள் கவளம் மாந்தி - தீைய ெயாத்த
ஆண்யாைன, தன் வாி தல் ைவத்த வ

க்களாய் உணவிைன உண் , களி
ேதம் தட ைக - தன

-

வாிகள் தங்கிய

ெநற்றியில் ைவத்த வ ைம குன்றிய ெபாிய ைக, கல் ஊர் பாம்பில் ேதான் ம் குன்றத்ேத ஏ ம் பாம் ேபாலத் ேதான் ம், ெசால் ெபயர் ேதஎத்த சுரன் இறந்ேதார் ெமாழி ேவ

பட்ட ேதயத் திடத்தவாகிய சுரெநறிையக் கடந்

ெசன்ேறார்,
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1 - 3. அரம் ேபாழ் அவைள ெசறிந்த
வைளகள் ெசறிந்த

ன்ைக - அரத்தாற் பிளக்கப்ெபற்ற அழகிய

ன் ைகயிைன, தாம் வைரந்

பிணித்த - தாம் வைரந் ெகாண்

பற்றியதாலாய, ெதால் கவின் ெதாைலய - பைழய அழகுெகட, எவன் ஆய்ந்தனர் என்ன ெபா ைளக் க தினேரா?
(

) ேதாழி! சுரன் இறந்ேதார், ெதால் கவின் ெதாைலய எவன் ஆய்ந்தனர்?

(வி - ைர.) பிணிந்த - பற்றிய. ன் ைகையப் பற்றி வைரந்த என மா க. வைரந்த
ெதால்கவின் - மணந்தைமயால் அஞ்ஞான் எய்திய அழகு. ைகப்பற்றி வைர ம்
வழக்கிைன, 1'ேநாிைற ன்ைக பற்றி மர்தர, நாடறி நன்மணம் அயர்கம்’
என்பதனால் அறிக. ெஞமன் ேகால் எனக் கூட் க. ெதாிதல் - ெபா ள்கைள ஆராய்ந்
அறிதல். ெசம்ெமாழிைய ைடய நன்னன் என ம், சூழா

சுரக்கும் நன்னன் என ம்

தனித்தனி இைய ம். களி சுரத்தில், ேவ தக்க கவளம கிைடக்கப் ெபறாைமயால்,
ேவங்ைகப் ைவ உண் பசி தணியா வ குன்றியி க்கும் என்க.
----1. குறிஞ்சிப் பாட் : 231 - 32.
--------------350. ெநய்தல்
[பகற்குறி வந்

நீங்குந் தைலமகற்குத் ேதாழி ெசால் ய .]

கழிேய, சி குர ெனய்தெலா காவி கூம்ப
எறிதிைர ேயாதந் தரலா னாேத
ைறேய, ம ங்கிற் ேபாகிய மாக்கைவ ம ப்பின்
இ ஞ்ேசற் றீரைள அலவன் நிவப்ப
வழங்குநர் இன்ைமயிற் பாடான் றன்ேற
ெகா
கம் ைழந்த கைணக்கால் அத்திாி
வ மணி ெந ந்ேதர் ண ஏவா
ஏந்ெதழின் மைழக்கண் இவள்குைற யாகச்
ேசர்ந்தைன ெசன்ேமா ெப நீர்ச் ேசர்ப்ப

5

இலங்கி ம் பரப்பின் எறிசுறா நீக்கி
வலம் ாி ழ்கிய வான்றிமிற் பரதவர்
ஒ தைலப் பணிலம் ஆர்ப்பக் கல்ெலனக்
க ெக ெகாற்ைக எதிர்ெகாள இழித ங்
குவ மணல் ெந ங்ேகாட் டாங்கண்

10
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உவக்காண் ேதான் ெமஞ் சி நல்

ேர.
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---- ேசந்தன் கண்ணனார்.
----------(ெசா - ள்.) 9. ெப
1 - 5. கழேய சி

நீர்ச் ேசர்ப்ப ெபாிய கடற்கைரைய ைடய தைலவேன!,
குரல் ெநய்தெலா

காவி கூம்ப - கழியிடத்ேத குவிய, ஒதம் ஏறி

திைர தரல் ஆனா - கடல் சும் திைரையத் த தல் அைமயா , ைறேய ம ங்கல் ேபாகிய மாகைவ ம ப்பின் - பக்கத்ேத நீண்ட ெபாிய கவர்த்த

ைற,

ேகாட் ைன ைடய, இ

ள்ள

ஈர ைடய வைளயி
இன்ைமயின் பா

ேசற்

க்கும் ெஞண் , நவப்ப-ேமேல ெவளிப்பட, வழங்குநர்

ஆன்றன்

10-5. இலங்க இ

ஈர் அைள அலவன் - காிய ேசற்றின் கண்

- ெசல்ேவார் இல்லாைமயால் ஒ

அடங்கிய ,

பரப்பின் -விளங்கம் ெபாிய கடற்பரப்பில், ஏறி சுறா நீக்கி -

எறி ம் சுறா மீைன ஒ க்கி, வலம் ாி

ழ்கிய-வலம் ாியின்

வான் திமில் பரதவர் - ெபாிய படகிைன ைடய பரதவர், ஒ

த்திைன

ழ்கிெய த்த,

தவப் பணிலம் கல் என

ஆர்ப்ப-ஒ ையத் தன்னிடத்ேத ைடய சங்குகள் கல்ெலன ஆர்க்கும்ப , க ெக
ெகாற்ைக எதிர்ெகாள-ஆரவார மிக்க ெகாற்ைகேயார் எதிர்ெகாள்
படகினின்

இறங்கும், குவ

மணல் ெந

ேகாட்

ஆங்கண்- திரண்ட

மணைல ைடய நீண்ட கைரயாய அவ்விடத்ேத, எம் சி
ேதான் ம்-எம
6-9. ெகா

மா , இழி த ம்-

நல்ஊர் உவக்காண்

சிறிய நல்ல ஊர் உங்ேக ேதான்றாநிற்கும், காண்பாயாக;
கம்

ைழந்த கைண கால் அத்திாி-வைளந்த

கத்திற்

ட்டப் க்க

திரண்ட கா ைன ைடய ேகாேவ க ைதைய, வ மணி ெந ேதர் ண ஏவா
வ த்த மணியிைன ைடய நீண்ட ேதாினிற்
ம்ப நின் பாகற்கு ஆைண
ெசய்யா , ஏந்

-

எழில் மைழக் கண் இவள் குைறயாக - மிக்க அழகு ெபா ந்திய

குறிர்ந்த கண்ணிைன ைடய இவள் காாியமாக, ேசர்ந்தைன ெசன்ேமா-இன்றிர
இவ் ாில் தங்கிச் ெசல்வாயாக.
(

) ேசர்ப்ப! கழேய திைர ஒதம் தரல் ஆனா ,

ைறேய வழங்குநர் இன்ைமயின்

பாடான்றன் எம் சி நல் ஊர் உவக்காண் ேதான்றம், அத்திாி ெந ந்ேதர்
ஏவா இவள் குைறயாகச் ேசர்ந்தைன ெசன்ேமா.

ண

(வி-ைர.) கழியிேல திைர ஒதம் தரல்ஆனா , ைற பாடான்றன் என்பன,
பகற்ெபா
கழிந்தைமைய உணாத் வ ஆயின. ெநய்தல நிலத் ப் ேபாத ம்
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தைலவன் அத்திாி ஊர்ந்

வ தல் உண்ெடன்ப , 1'கழச்சுறா எறிந்த

ட்டாள் அத்திாி,

ெந நீர் இ ங்கழிப் பாிெம ந் தைசஇ’ என்பதனாற் ெபறப்ப ம். ஈண் , அத்திாி
ண்ட ேதர் ஊர்தல் கூறப்பட்ட . அத்திாி ேதர் ணப் பாகைன ஏவா என
விாித் ைரக்க. குைற க்கப்ப ம் காாியம். வலம் ாி ழ்கிய வலம் ாிச் சங்கிைன
ழ்கி எ த்த என் மாம். பரதவர் ஆர்ப்ப இழி த ம் ெந ங்ேகாட் டாங்கண் ஊர்
ேதான் ம் என்க.
---1. அகம், 120,
-----------351. பாைல
[ெபா ள் ற்றி ம த்தராநின்ற தைலமகன் தன் ெநஞ்சிற்குச் ெசால் ய .]
ேவற் நாட் ைற ள் வி ப் றப் ேபணிப்
ெபறல ங் ேகளிர் பின்வந் வி ப்பப்
ெபா ளகப ப த்த கன்ம ெநஞ்செமா
குைறவிைன
த்த நிைறவின் இயக்கம்
அறி
உங் ெகால்ேலா தாேன கதிர்ெதறக்
கழ ைல குத்த கால்ெபா தாழ்சிைன
அழலைகந் தன்ன அங்குைழப் ெபா ம்பிற்
ழல் யி ப்ைபப் ன்காட் டத்தம்
ம தர ள்ளெமா கு கத் ேதாற்றிய

5

ெசய்குறி ஆழி ைவகேறா ெறண்ணி

10

எ
சுவர் 1நைனந்த அ
வார் மைழக்கண்
விலங்கி ழ் அாிப்பனி ெபாலங்குைழத் ெதறிப்பத்
தி ந்திைழ ன்ைக அணலைசத் ன்றி
இ ந்தைண மீ

2ெபா ந் ழிக் கிடக்ைக

வ ந் ேதாட் சல் கைண ம ந்ெதன
உள் ெதா ப உம் பல்
ள் த்ெதா
ைறவி ெசவி த லாேன.

15

---- ெபா ந்தில் இளங்கீரனார்.
----(பாடம்) 1. நிைனந்த. 2. ெபா ந்

க் கிடக்ைக.

---------(ெசா - ள்.) 1-6. ெநஞ்ேச!, ேவற் நாட்
நாட் ற்ெசன்

உைற ள் வி ப் உற ேபணி - ேவ

தங்கதைல வி ப்பம் மிகக் குறிக்ெகாண் , ெபறல் அ ம்ேகளிர்
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பின்வந்

வி ப்ப-ெப தற்காிய சுற்றத்தார் பின் வந்

விைடதரப் ேபாந் , ெபா ள்

அகப்ப த்த கல்ம ெசஞ்செமா -ெபா ைள ஈட் ய வி ப் மிக்க ெநஞ்சி டன்,
குைறவிைன
த்த நிைற இன் இயக்கம் க்கப்ப ம் விைனையச் ெசய்
த்தைமயால் ஆகிய நிைற டன் கூ ய இனிய ெசலவிைன,
5-9. கதிர் ெதற - ஞாயிற்றின் கதிர் ெவ ப்ப, கழல்இைல உகுத்த கால்ெபா
தாழ்சிைன - கழன்ற இைலகைள உதிர்த்த காற் அைலக்கும் தாழந்த கிைளகளில்,
அழல் அைகந்தன்ன அம் குைழ ெபா ம்பில் - தீ கப் வட்டாெலாத்த அழகிய
தளிர்கைள ைடய மரச் ெசறிவில், ழல்
இ ப்ைப ல் காட் அத்தம்-உட் ைள
ெபா ந்திய க்கைள ைடய ெபா வற்ற இ ப்ைப மரஙகைள ைடய காட்
ெநறியில், ம தரல் உள்ளெமா
ெகாண்

கு க-யான் மீ

ம் எண்ண ைடேயனாகி வந்

க்க ம்,

9-17. ேதாற்றிய ெசய்குறி ஆழி - சுழித்த ெசய்குறியாய ஆழி - சுழத்த ெசய்குறியாய
வட்டத்ைத, ைவகல்ேதா

எண்ணி-நாள்ேதாறம் எண்ணி, எ

எ தப்பட்ட சுவர், நைனந்த-நைனதற்கு ஏ வாய, அ
ழ அாிப் பனி-அ தலால் நீண்ட குளர்ந்த கண் களி

சுவர் - அைவ

வார் மைழக்கண் விலங்கி
ந் விலகி வ ம் ஐதாகிய

நீரான , ெபாலம் குைழ ெதறிப்ப-காதிலணிந்த ெபாற் குைறழயற் ெறறித் விழ,
தி ந் இைழ ன்ைக அணல் அைசத் ஊன்றி - தி ந்திய அணிகைள ைடய
ன்ைகையக் க ளில் ெபா ந்தைவத் , அைணமீ

இ ந் -அைணயின்மீ

இ ந் ,

கிடக்ைக ெபா ந் ழி-பின் ப க்ைகயிற்கிடத்தல் ெபா ந்தியவிடத் , வ ந் ேதாள்
சல் கைள ம் ம ந் என-வ ந் ம் ேதாளின் வ த்தத்ைதப் ேபாக்கும் ம ந் இ
என, உள்

ெதா

ப உம் பல்

-நிைனக்குந்ேதா ம் ஒ க்கும் பல் யான , ள்

ெதா த பல் -நிைனக்குந்ேதா ம் ஒ க்கும் பல் யான , ள்

த் ெதா

த

உைறவி-

நிமித்தத்ைதப் பரவியி க்கும் தைலவியின், ெசவி தலான் - காதின் அகத்ேத,
5. அறி
(
ெதா
அறி

உம் ெகால்ேலா - அறி

) ெநஞ்ேச! குைறவிைன

த் ேமா.
த்த நிைற

உைற ெசவி தலாேன, பல் ,
உங்ெகால்ேலா.

இன் இயக்கத்திைன, ள்

த்

சல்கைள ம் ம ந்ெதன

(வி - ைர.) ேகளிர்-ேதாழி தலாயினார். அகப்ப த்த,
த்த என் ம்
ெபயெரச்சங்கள் காரணப் ெபா ளன. குைறக்கப்ப ம் ெபா ள். இதைனப்
1'பயக்குைற யில்ைலத் தாம்வா ம் நாேள’ என்பதன் உைரயால் அறிக. நிைற -உள்ள
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நிைற . அறி

உங்ெகால்-அறி

த் ங்ெகால், பிறவிைன. ம தரல் உள்ளெமா

கு கத் ேதாற்றிய-மீ ம் உள்ளத் டன் கு குதைலத் ெதாிவித்தற் என் மாம்;
இதற்குத் ேதாற்றிய என்ப ெசய்யிய என் ம் விைனெயச்சமாகும். அைணமீ
இ ந்

கிடக்ைக ெபா ந் ழி என மா க. உள்

பல் யின் இயற்ைக கூறியப . ள்

த் ெதா

ெதாற ப உம் பல்

என்ற ,

உைறவி, சுட் ; அவள் என்றப .

-------------1. றம் : 188.
-----------352. குறிஞ்சி
[வைரந் எய்திய பின்ைற மணமைனக்கட் ெசன்ற ேதாழிக்குத் தைலமகள்
ெசால் ய . வைர ம ந் ெசால் ய ேதாழிக்குத் தைலமகள் ெசால் ய உமாம்.]
2 ட
திர் பலவின் குடம ள ெப ம்பழம்
பல்கிைளத் தைலவன் கல்லாக் க வன்
பா மிழ் அ விப் பாைற ம ங்கின்
ஆ மயில் ன்ன தாகக் ேகா யர்
விழ ெகாள் ர் விற பின்ைற
ழவன்ேபால அகப்படத் தழீஇ
இன் ைணப் பயி ங் குன்ற நாடன்
கு நன்கு உைடயன் கூ நர்ப் பிாியலன்
ெக நா ெமாழியலன் அன்பினன் எனநீ

5

வல்ல கூறி வாய்வதிற் ணர்த்ேதாய்

10

நல்ைல கால் காதலந் 3ேதாழி
க ம்பாிப் ரவி ெந ந்ேதர் அஞ்சி
நல் ைச நி த்த நயவ ப வல்
ெதால் ைச நிறீஇய உைரசால் பாண்மகன்
எண்
ைற நி த்த பண் ள் ம்
வ
ைனந்த திறத்தி ம்
வ ைவ நாளி ம் இனியனால் எமக்ேக.
----- 4 அஞ்சியத்ைத மகள் நாைகயார்.
------(பாடம்) 2.

ட

தற் பலவின். 3. ேதாழீஇ

4. அஞ்சிலாந்ைத மகள் நாைகயார்; அஞ்சிலாந்ைத மகனார்.
----------

15
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(ெசா - ள்.) 11. காதல் அம் ேதாழி - காதல் மிக்க அழகிய ேதாழேய, காணில் நல்ைல ஆரா மிடத்
1-7.

நீ மிக ம் நன்ைமைய ைடைய;

ட

திர் பலவின் குடம் ம ள் ெப

பழம்-வைளதல் மிக்க பலாமரத்தின்

குடம்ேபான்ற ெபாிய பழத்திைன, பல் கிைளத்தைலவன கல்லாக் க வன் - பல
சுற்றத்திற்குத் தைலவனாகிய கல்லாத ஆண்குரங்கு, பா இமிழ அ வி பாைற
ம ங்கின்-மிக ஒ க்கும் அ வி பாைற ம ங்கின்-மிக ஒ க்கும் அ விைய ைடய
கற்பாைறயிடத்ேத, ஆ ம் மயில்

ன்ன

ன்ேன நிற்க, ேகா யர் விழ ெகாள்
ெகாண்டா ம்

ஆக-ஆ கின்ற மயில் ஒன்
ர் விற

தனக்கு

பின்ைற - கூத்தர் விழாவிைனக்

திய ஊாில் விற யன் பின் நிற்கும்,

ழவன்ேபால அகப்படத் தழீஇ

- ழ இயம் ேவான் ேபாலத் தன்னகத்ேத ெபா ந்தத் த விக்ெகாண் , இன்
பயி ம் குன்ற நாடன்-இனிய ைணயாய ெபண் குரங்கிைன அைழக்கும்

ைண

மைலநாட்ைட ைடய நம் தைலவன்,
8-10. கு
தன்

நன்க உைடயன்-உயர் கு ப்பிறப் உைடயவன், கூ நர் பிாியலன்-

டன் கூ கின்றவர்கைளப் பிாியான், நா ெக

ெமாழியலன்-நாவால்

ெக ெமாழிகைளக் கூ வானல்லன், அன்பினன்-அன் உைடயவன், என நீ வல்ல
கூறி வாய்வதிற் ணர்த்ேதாய் - என் நீ அவன் சிறப் கைளக் கூறிப் ெபா த்த றக்
கூட் ைவத்தைன, அங்ஙனேம,
12-7. க ம்பாி ரவி ெந

ேதர் அஞ்சி - க ய ேவகத்திைன ைடய குதிைரகள்

ண்ட நீண்ட ேதாிைன ைடய அதியமானஞ்சியின், ெதால் இைச நிறீ இய உைரசால்
பாண்மகன்-பைழய கைழ நிைலெபறச் ெசய்த கழ்சான்ற பாண் மகனானவன், நல்
இைச நி த்த நயவ ப வல்-நல்ல இைசகைள வைரயைற ெசய்த இனிைம மிக்க
ன், எண்
பண்ைணக் காட்

ைற நி த்த-எண்ணின்
ம்,

வ

ைனந்த திறத்தி

திறத்ைதக் காட்
ம், வ ைவ நாளி
நமக்கு இனியனாக ள்ளான்.
(

ைறப்ப

இயற்றிய, பண்ணி
ம் - அவன்

ம் - வ ைவெசய்தநாளி

ள்

ம்-

ைமயாக இயற்றிய
ம், எமக்கு இனியன்-

) காதல் அம் ேதாழி! குன்றநாடன் கு நன்கு உைடயன், கூ

நர்ப் பிாியலன்,

ெக நா ெமாழியலன், அன்பினன், என நீ வல்ல கூறிப் ணர்த்ேதாய், ஆக ன்,
நல்ைல. அஞ்சியின் பாண்மகன் பண்ணி ள் ம் திறத்தி ம் வ ைவ நாளி ம்
எமக்கு இனியன்.
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(வி - ைர.) க வன் பலவின் ெப ம் பழத்ைத ழவன ேபாலத் த விக்ெகாண்
ைணைய அைழக்கும் குன்றம் என்க. ஆ கின்ற மயி ன் பின்ேன க வன் பலாப்
பழத்ைதத் த வி நிற்ப , ஆ கின்ற விற யின் பின்
ழவிைன ைடயவன் நிற்ப
ேபா ம் என உவைம ெகாள்க. விற -விறல்பட ஆ பவள். கு ப்பிறந்தார்
இயல்பிேல பல நலங்க ம் உைடயராவர் ஆக ன், கு நன்குைடயன் என அதைன
ற்கூறினாள். ெக ெமாழ-ெபாய்ம்ெமாழி. அஞ்சிையப் பா அவன ெதால்
இைசைய நி த்திய பாண்மகன் என்க. நயவ ப வல் என்ற இைசத் தமிழ ைல.
எண்
ைற நி த்த-அலகு ைறப் ப அைமத்த. அலகு-சு தி. பண்க ள்ேள எ
நரம்பான் இயன்ற
இயன்ற

பண் எ

ம்; ஆ , ஐந் , நான்கு எனக் குைறந்த நரம் களால்

திறம் என ம் ப ம் என்ப , 'நிைறநரம் பிற்ேற பண்ெணனலாகும்,’

'குைறநரம் பிற்ேற திறெமனப் ப ேம’ என் ம்
வ
ைனந்த திறத்தி ம் என்றதற்கு நின்
என் ைரத்த ம் ஆம்.

ற்பாக்களான் அறியப்ப ம். இனி,
ைம றக் ைகெசய்த வைகயி ம்

(உ - ைற.) பல்கிைளத் தைலவனாகிய க வன் பலாப்பழத்ைதத் த வித்

ைணைய

அைழக்கும் குன்றநாடன் என்ற , தைலவன் பல சுற்றத்ைத ம் ேபணித், தைலவிபால்
மிக்க அன் ைடயனாக இ ப்பன் என்ப உணர்த்தியவா .
(ேம - ள்.)1'அவனறி வாற்ற வறி
நி த்தற்கண்

ம் என்

மாக ன்’ என்

ம் பகுதியில், தைலவன

தான் நி த்திக் கூ தற்கண்

ம் தைலவி கூற்றில்,
பண்பிைனத் ேதாழி கூறியவற்றால்,

ம் என் ைரத் , இச்ெசய் ைளக் காட் னர், இளம்.

------------1. ெதால் கற் : 6
-----------353. பாைல
[ ன்ெனா காலத் ப் ெபா ள்வயிற் பிாிந்த தைலமகன் ெபா ண் ற்றி வந்தி ந்த
காலத் மீண் ம் ெபா ள் கடாவின ெநஞ்சிற்குச் ெசால் ய .]
ஆள்விைனப் பிாித ம் உண்ேடா பிாியி
ேகளினி வாழிய ெநஞ்ேச நா ம்
கன க்கழிந் தைனய வாகி நனவின்
நாள ெசல ம் ப்பின வர ம்

ம்

அாி ெப சிறப்பிற் காமத் தியற்ைக ம்
இந்நிைல அறியா யாயி ஞ் ெசந்நிைல
அைமயா டங்கைழ தீண் க் கல்ெலன
ெஞைமயிைல உதிர்த்த எாிவாய்க் ேகாைட

5
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ெந ெவண் களாி நீ

கந்

சுழலக்

க ெவயில் தி கிய ேவனில் ெவங்காட்
உயங்குநைட மடப்பிைண தழீ இய வயங்குெபாறி
அ ேகாட் ெடழிற்கைல அ கயம் ேநாக்கித்
ெதண்ணீர் ேவட்ட சி ைமயிற் றைழமறந
உண்ணீர் இன்ைமயின் ஒல்குவன தளர

10

மாநிழல் அற்ற இயவிற் சுரனிறந்
உள் ைவ யல்ைலேயா மற்ேற உள்ளிய
வி ந்ெதாழ வறியாப் ெப ந்தண் பந்தர்
வ ந்தி வ நர் ஒம்பித் தண்ெணனத்
தா
கள் உதிர்த்த தாைழயங் கூந்தல்

15

ழிதழ அலாி ெமல்லகஞ் ேசர்த்தி
மகிழணி
வல் மாண்ட ேசக்ைக
நம்ெமா நன்ெமாழ நவி ம்
ெபாம்மல் ஓதிப் ைனயிைழ குணேன.

20

---- ம ைர அளக்கர் ஞாழலார் மகனார் 1மள்ளனார்.
-------(பாடம்) 1. அம்மள்ளனார்.
------------(ெசா - ள்) 1-2. ெநஞேச-, வாழிய-, ஆள்விைனப் பிாித
ெபா ளீட் ம்

யற்சியால் நாம் இனிப் பிாித

அன்றிப் பிாிவதாயி
2-6. நா

ம் கன

ம் இப்ெபா

ம் உண்ேடா -

ம் கூ ேமா, பிாியி

ம் இனி ேகள்-

யான் கூ வதைனக் ேகள்;

கழிந்தைனய வாகி - நாேடா ம் கனவிேல ெபா ள்கள் ேதான்றி

மைறந்த அத் தன்ைமயவாகி, நனவின்- நனவின் கண்ேண, நாள

ெசல ம்-நாளின்

கழித ம், ப்பின வர ம்-ப்பின் வ ைக ம், அாி ெப சிறப்பின்ைன ைடய
காமத் இயற்ைக ம் - அாிதாகப் ெப ம் சிறப்பிைன ைடய காமத்தின் தன்ைம ம்
அய இவற்ைற, இநிைல அறியாய் ஆயி
6-15. ெசந்நிைல அைம ஆ

ம் - இப்ெபா

அம் கைழ தீண்

அறிந்திலாயாயி

ம்,

- ெசவ்விய நிைலயிைன ைடய

ங்கி ன் அைச ம் தண் ைனத் தாக்கி, கல் என ெஞைம இைல உதிர்த்த எாிவாய்க்
ேகாைட-கல்ெலன்னம் ஒ
ண்டாக ெஞைம மரத்தின் இைலகைள உதிர்த்த ெவப்பம்
ெபா ந்திய ேகாைடக் காற் , ெந ெவண் களாி நீ
களர் நிலத் ேவனில் ெவம் காட் ெகா ய ெவய்யில்

கந் சுழல - நீண்ட ெவள்ளிய
கிய ேவனிற்காலத்

ெவவ்விய காட் ல், உயங்கு நைட மடபிைண தழீஇய - வ ந்திய நைட யிைன ைடய
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இைளய பிைணைய உடன்ெகாண்ட, வயங்கு ெபாறி அ

ேகாட்

எழில் கைல -

விளங்கும் ள்ளிகைள ம் அறல்பட்ட ெகாம்பிைன ம் உைட அழகிய கைலமான்,
ெதள் நீர் ேவட்ட சி ைமயின் -ெதளிந்த நீர் ேவட்ட

ன்பத்தால், தைழ மறந்

- தைழ

உண்டைலக் ைகவிட் , அ கயம் ேநாக்கி - நீர் அற்ற குளத்திைன ேநாக்கிச்ெசன் ,
உண் நீர் இன்ைமயின் ஒல்குவன தளர -ஆங்க உண் ம் நீர் இன்ைமயின் ெம ந்
தளர, மரம் நிழல் அற்ற இய ன் சுரன் இறந்

- மரங்கள் நிழல் அற்றனவா ள

ெநறியிைன ைடய பாைலையக் கடந் ,
16-23. உள்ளிய வி ந்

ஒழி

அறியா ெப

தண் பந்தர் - வி ம்பி வ ம் வி ந்தினர்

ஒழிதல் அறியாத ெபாிய குளிர்ந்த பந்தாின் கண், வ ந்தி வ நர் ஒம்பி - வ ைமயால்
வ ந்தி வ ேவாைரப் பா காத் , தண் என - குளிர்ச்சியாக, தாைழ - தாைழயின், தா
கள் உதிர்த்த - தாதாகிய ெபா ைய அப்பிய, கூந்தல் - கூந்த ன், ெமல் அகம் ெமல் ய பின்ன ல்,

ழ் இதழ் அலாி ேசர்த்தி - வி ம்பப் ப ம்

ைவத் ப் பின்னி, மகிழ அணி

வின் இதைழ

வல்-மகிழ்ச்சியிைன அணிெபறக்ெகாண்ட

ன்னைக டன், மாண்டேசக்ைக-மாண் ற்ற பள்ளியின்கண் ணி ந் , நம்ெமா
நன்ெமாழி நவி
குணன் - ெபா

ம்-நம் டன் நல்ல ெமாழிகைளக் கூ ம், ெபாம்மல் ஓதி ைன இைழ
ெபற்ற கூந்தைல ம் அழகிய அணிகைள ம் உைடய நம்

தைலவியின் குணங்கைள,
19. உள்
(

ைவ அல்ைலேயா-நிைனத்

) ெநஞ்ேச! வாழிய! பிாித

மயங்குவாய் அல்ைலேயா..

ம் உண்ேடா! நாள

காமத்தியற்ைக ம் இந்நிைல அறியாயாயி
உள் ைவ அல்ைலேயா.

ெசல ம்

ம், சுரன் இறந்

ப்பினத வர ம்

ைனயிை◌◌ா குணன்

(வி - ைர.) கனவிேல ெபா ள்கள் ேதான்றிக் கழிதலாவ ேதாற்ற மாத்திைரயேன
மைறதல் அ ேபால் நாட்கள் விைரந் ெசல்வன என்றான். நாள ெசல ம்
ப்பின

வர ம் காமத்

இயற்ைக ம் அறியாய் என்ற , 1'நாள

சின்ைம ம்

இளைமய த ைம ம்,....அன்பின தகல ம்’ ஒன்றாைம கூறிப் ெபா ள்வயிற்
ெசல்

தைல விலக்கியவா . 2'இளைம ம் காம ம் நின்பாணி நில்லா’ என ம்,

3'இளைம ம் காம ம் ஓராங்குப் ெபற்றார், வளைம விழதக்க

ண்ேடா’ என ம்

ேபாந்தன ஈண் ஒப் ேநாக்கற்பாலன. ேகாைட சுழல, கைல ஒல்குவன தளர, மர
நிழலற்றஇயவிற் சுரன் என்க. வி ந்ேதாம் த ம் வறியார்க்கு ஈத ம் தலாய
இல்லறம் ாிதலாகிய தைலவியின் ெசய்ைக ம், கூந்தல் அலாி ேசர்த்

வல்
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ேமனி வனப் ம் ேசக்ைகயில் நம்ெமா

நன்ெமாழி நவி

ெமாழயின் இனிைம ம் ேபாின்பம் பிைளப்பனவாக ன்,
காட் ைடச் ெசல் ழ, அவ்வின்பத்ைத நிைனத்
உள்

தலாகிய

ன்பம் த ம் ெகா ய

மீள்ைவ என்பான், 'சுரன் இறந்

ைவ அல்ைலேயா... ைனயிைழ குணேன’ என்றான் என்க

---1. ெதால். அகத்.41. 2. க . பாைல: 11.
3. க . பாைல: 17.
--------354.

ல்ைல

[விைன ற்றிய தைலமகற்கு உைழயர் ெசால் ய .]
மதவ

யாைன மற ய பாசைற

1இ
மிழ் ரசம் ெபா களத் தியம்ப
ெவன் ெகா ெய த்தனன் ேவந்த ம் கன்ெறா
2கறைவப் பல் னம் ற ெதா

களக்

குழல்வாய் ைவத்தனர் ேகாவலர் வல்விைரந்
இைளயர் ஏகுவனர் பாிய விாி ைளக்
க நைடப் ரவி வழிவாய் ஓட
வலவன் வள் வ
ப்பப் லவர்
கழ்குறி ெகாண்ட ெபாலந்தார் அகலத் த்

5

தண்கமழ் சாந்தம் ண் கள் அணிய
ெவன்றிெகா வைகெயா
குதல் ேவண் ன்
யாண் ைற வ ெகால் தாேன மாண்ட
ேபா றழ் ெகாண்ட உண்கண்
தீத லாட் தி
தற் பசப்ேப.

10

---- ம ைரத் தமிழ்க்கூத்தன் க வன் மள்ளனார்.
--------(பாடம்) 1.. இ இமழ். 2. கறைவப் ல் னம்.
--------(ெசா - ள்.) 1 -5. தைலவ!, மதவ
யாைன ேபார் ேவட்

யாைன மற ய பாசைற-மிக்க வ ைய ைடய

மா ப ம் பாசைறக் கண்ேண, இ

இயம்ப-இ ெயன ஒ க்கும் ெவன்றி

உமிழ்

ரசம் ெகா

ரசம் ேபார்க்களத்ேத ஒ க்க, ேவந்த

களத்
ம்

ெவன் ெகா எ த்தனன்-அரச ம் ேபார்ெவன் ெகா ைய உயர்த்தினன், பல்
கறைவ இனம் கன்ெறா
ற ெதா உகள - பலவாகிய கறக்கும் ஆனினங்கள்
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கா ெதாறம தாவி வர, ேகாவலர் வாய் குழல் ைவத்தனர் - ஆயர்கள் தம்

வாயிற் குழல் ைவத்

ஊ வாராயினர்;

5 - 11. இைளயர் வல் விைரந்
ஏகுவாராய்

ஏகுவனர் பாிய - நின் ஏவலர் மிக விைரந்

ன் ெசல்ல, விாி உைள க

நைட ரவி வழிவாய் ஓட - விாிந்த பிடாி

மயிாிைன ம் க ய நைடயிைன ம் உைடய குதிைர ெநறியின் கண்ேண ஓ மா ,
வலவன் வள் வ

உ ப் - பாகன் க வாளத்திைன வ ந்

பி த் ச் ெச

த்த,

லவர் கழ் குறிெகாண்ட - லவர் க ம் பைடயின் குறியாய வி ப் ண் ெகாண்ட,
ெபாலம் தார் அகலத்

- அழகிய மாைலயிைனத் தாித்த மார்பில், தண் கமழ் சாந்தம்

ண் கள் அணிய - தண்ணிய கம ம் சார்ந்திெனா
ண்ணிய ெபா கைள அணிய,
ெவன்றிெகாள் உவைகெயா
குதல் ேவண் ன் - ெவற்றி ெகாண்ட உவைக டன்
நின் மைனயிற் குதைல நீ வி ம்பினைமயான்,
12 - 4. மாண்ட ேபா

உறழ்ெகாண்ட உண்கண் - மாண் ற்ற நீல மலெரா

மா பட்ட ைம ண்ட கண்ணிைன ைடய, தீதிலாட்
தி

- தீதற்றவளாய தைலவியின்,

தல் பசப் - அழகிய ெநற்றியிற் படர்ந்த பசைல, யாண்

உைறவ

ெகால் -

இனி எங்குத் தங்கும்?
(

) தைலவ! ேவந்த

ம் ெவன்

ெகா

வாய்ைவத்தனர்; ெவன்றிெகாள் உவைகெயா
தி
தற் பசப் யாண் உைறவ ெகால்!

எ த்தனன்; ேகாவலர் குழல்
குதல் ேவண் ன், தீதிலாட்

(வி - ைர.) மத: வ ெயனப் ெபா ள்ப ம் உாிச்ெசால். மதவ : ஒ ெபா
ளி ெசால், மிக்க வ

ைடய என்றப .

ரசம் இயம்பெவன் , பாசைறக்கண் ெகா

எ த்தனன் என்க. ேவந்த ம் எ த்தனன் என்றைமயால், தைலமகன் ேவந்தற்கு
உற் ழிப் பிாிந்தானாயிற் . குழல்வாய் ைவத்தனர் ேகாவலர் என்ற மீண்
ஏகற்குாிய மாைலப் ெபா
வந்தைமையக் குறித்தப . ரவி ஓ மா
வள் வ
ப்ப என ம், இைளயர் ஏகுவனர் பாிய ம் வலவன் வள் வ
ப்ப ம்
சாந்தம் ண் கள் அணிய ம் குதல் ேவண் ன் என ம் கூட்
க்க. லவர் கழ்
குறி என்ற மார்பிற்பட்ட வி ப் ண். சாந்தம் ண் கள் அணிய என்ற எதிர்
பற்றிய . ேவண் ன் - ேவண் ைன யாக ன்.
------------355. பாைல
[பிாி ணர்த்திய ேதாழிக்குத் தைலமகள் ெசால் ய .]
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மா ம் வண்டளிர் ஈன்றன குயி ம்
இன்றீம் பல்குரற் ெகாம்பர் வ ம்
திைல ெயாழித்த ேபாதவிழ் ெப ஞ்சிைன
வல்ேலான் ைதவ ம் வள் யிர்ப் பாைல
நரம்பார்த் தன்ன வண் னம் மர ந்
ணிகயந் ன்னிய மணல் எக்கர்த்
தா கு தண்ெபாழில் அல்கிக் காதலர்
ெச மைன மறக்குஞ் ெசவ்வி ேவனில்
தாேன வந்தன் ஆயின் ஆனா

5

இலங்குவைள 1ெநகிழ்ந்த எவ்வங் காட் ப்

10

லந்தனம் வ கம் 2ெசன்ேமா ேதாழி
யாேம எமியம் ஆக நீேய
ெபான்னயந் த ளிைல யாகி
இன்ைன யாகுதல் ஒத்தன்றால் எனேவ.
---- 3தங்காற் ெபாற்ெகால்லனார்.
-------(பாடம்) 1. ெநகிழ்ந்த. 2. ெசன்மா.
3. தங்கால்

டக்ெகாற்றனார்; தங்கால்

டக்ேகாவனார்.

----------(ெசா - ள்.) 11. ேதாழி -,
1 - 9. மா ம் வண் தளிர் ஈன்றன - மாமரங்க ம் அழகிய தளிர்கைள ஈன்றன,
குயி ம் ெகாம்பர் இன் தீம் பல்குரல் வ ம் - குயி ம் அவற்றின் ெகாம் களி
மிக இனிய குரலால் பலகா

ம் கூவா நிற்கும்,

இைல ஒழித்தேபா

ந்

அவிழ் ெப

சிைன - திர்ந்த இைலகைள உதிர்ந்த மலர்கள் விாிந்த ெபாிய கிைளகளில்,
வல்ேலான் ைதவ ம் நரம் வள் உயிர் பாைல ஆர்த்தன்ன - யாழ் வல்ேலான் தட ம்
நரம் இனிய இைசெகாண்ட பாைலப்பண்ைண ஒ த்தா ெலாத்த இைச டன், வண்
இனம்

ர

ம் - வண் ன் கூட்டங்கள் ஒ க்கும்,

நிைலையய த்த, தா
உள்ள,

உகு தண் ெபாழில் -

மணல் எக்கர் -

ெசன் ),

ன்னிய - ெதளிந்த நீர்

ந் கள் உதி ம் குளிர்ந்த ேசாைலயில்

ய மணல் ேமட் ல், அல்கி - தங்கி, காதலா ெச

மறக்கும் - காதலராயினார் தம
வந்தன்

ணி கயம்

மைன

வளவிய மைனயிைன மறந்தி க்கும், ெசவ்வி ேவனில்

- இளேவனிற் காலம் வந் ள , ஆயின் - ஆதலான், (நாம் தைலவன் பாற்
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10 - 14. இலங்கு வைள ஆனா
பலகா

ம் ெநழிந்

ம்

ெநகிழ்ந்த எவ்வம் காட்

ன்பிைன நம் தைலவற்குக் காட் , யாேம எமியம் ஆக -

யாம் தமிேயம் ஆக, நீேய ெபான் நயந்

அ ள் இைலயாகி - நீ ெபா ைள வி ம்பி

அ ள் இல்லாய் ஆகி, இன்ைன ஆகுதல் ஒத்தன்
தகுதிக்கு ஒத்த

- விளங்கும் வைள

அன் , என - என்

- இத் தன்ைம ைடைய ஆதல் நின்

கூறி, லந்தனம் வ கம் - அவைன ெவ த்

வ தற்கு, ெசன்ேமா - நாம் ெசல்லக்கடேவாம்.
(

) ேதாழி! காதலர் தண் ெபாழல் அல்கிச் ெச மைன மறக்கும் இளேவனில்

வந்தன் , ஆதலான், நாம் தைலவன்பாற் ெசன்
யாம் எமியம் ஆக நீ ெபான் நயந்
லந்தனம் வ கம் ெசன்ேமா.

நம் வைள ெநகிழ்ந்த எவ்வம் காட் ,

ஆ ளிைலயாகி, இன்ைனயாகுதல் ஒத்தன்

(வி - ைர.) ெப ஞ்சிைன வண் னம்

ர

ம் தண்ெபாழில் என ம்,

எனப்

ணியகம்

ன்னிய தண்ெபாழில் என ம் கூட் க. ணியகம்: விைனத்ெதாைக; நீர் ெதளிந்த
கயம் என்க. மறக்கம் - மறத்தற்கு ஏ வாகிய. ஆயின் - ஆதலால் என்க. ெநகிழ்ந்த
எவ்வம் - ெநகிழ்தற்கு ஏ வாகிய எவ்வம். ெநகிழ்ந்த எவ்வம் என் ம் பாடத்திற்கு,
ெநகிழச் ெசய்த எவ்வம் என் ைரக்க. ெசன்ேமா என்ப விகாரம்.
----------356. ம தம்
[பின்னின்ற தைலமகற்குக் குைறேநர்ந்த ேதாழி தைலமகைளக் குைற நயப்பக்
கூறிய .]
ேமற் ைறக் ெகாளீஇய கழா ற் கீழ்த் ைற
உகுவார் அ ந்தப் பகுவாய் யாைம
கம் ள் இயவன் ஆக விசிபிணித்
ெதண்கட் கிைணயிற் பிற ம் ஊரன்
இைடெந ந் ெத விற் க ெமனக் கண்ெடன்
ெபாற்ெறா
ன்ைக பற்றினன் ஆக
அன்னாய் என்றெனன அவன்ைகவிட் டனேன

5

ெதான்னைச 1காவாைம நன்னன் பறம்பிற்
சி கா ேராடன் பயிெனா ேசர்த்திய
கற்ேபால் நாவிேனன் ஆகி மற்ற
ெசப்பெலன் மன்னால் யாய்க்ேக நற்ேறர்க்
க ம்பகட் யாைனச் ேசாழர் ம கன்
ெந ங்கதிர் ெநல் ன் வல்லம் கிழேவான்

10
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2நல்ல

ள்ளா னாக ம் 3ஒன்னார்

4க வ யற ம் யல்ப அதாஅன்
ஒ பல் கூந்தல் நம்வயின் அ ளா
ெகான்றனன் ஆயி ங் ெகாைலப தன்ேற
அ வி யாம்பல் க த்த ன் ைற

15

நன்னன் 5ஆய்பறம் பன்ன
மின்னீர் ஓதி என்ைனநின் குறிப்ேப.
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----- பரணர்.
----------(பாடல்) 1. சாலாைம. 2. நல்லளி.
3. ஒல்லார். 4. கதவம்.
5. ஆய்பிரம்பன்ன.
---------(ெசா - ள்.) 18 - 20. அ வி ஆம்பல் க த்த

ன்

ைற - அ வி நீர் ெப குமிடத்

ஆம்பல் தைழத் ள்ள ன் ைறயிைன ைடய, நன்னன் ஆய் பறம் ேபான்ற, மின்
ஈர்ஓதி - மின் கின்ற குளிர்ந்த கூந்தைல ைடயாேள!.
1 - 4. ேமல்

ைற ெகாளீஇய கழா ன் - ேமைலத்

கலங்கைளக் க

த ன், கீழ்

ைறயில் கள்ளிைனக் ெகாண்ட

ைற உகுவார் அ ந்த - கீழ்த்

ைறயின் ஒ கும்

கள்ளின் கலங்கல் நீைர அ ந்திட, பகு வாய் யாைம - பிளந்த வாயிைன ைடய
யாைமயான , கம் ள் இயவன் ஆக - சம்பங் ேகாழி வாச்சியக்காரன் ஆக, விசி பிணி
ெதள் கண்கிைணயின் பிற ம் ஊரன் - இ கப் பிணித்த ெதளிந்த கண்ணிைன ைடய
கிைணப்பைற ேபாலப் பிற ம் ஊைர ைடேயான்,
5 - 8. இைட ெந

ெத வில் க ெமனக் கண்

என்ைனக் கண் , என் ெபான்ெதா
வைளயிைன யணிந்த
அன்னாய் என்

- நீண்ட ெத வின் ந ேவ விைரந்

ன்ைக பற்றினன் ஆக - என

ெபான்

ன் ைகையப் பி த்தானாக, அன்னாய் என்ெறெனன் -

கூவிேனன், ெதால் நைச காவாைம - நீண்ட நாளாக வ ம்

வி ப்பிைன நீக்காமேல, அவன் ைகவிட்டனன் - அவன் என் ைகைய விட் விட்டான்;
8 - 11. நன்னன் பறம்பில் - நன்னன
பைண ெசய்ேவான், பயிெனா
சாைணக கல் ைனப்ேபா

பறம மைலயில், சி

காேராடன் - சிறிய

ேசர்த்திய கல்ேபால் - அரக்ெகா

ேசர்த்

இயற்றிய

ம், நாவிேனன் ஆகி - வன்ைம அைமந்த நாவிேனன் ஆகி;
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அ

யாய்க்குச் ெசப்பெலன் - அந்நிகழ்ச்சிைய நம் தாய்க்குக் கூறிேனன் அல்ேலன்

(என்ைனெயனின்),
11 - 7. நல் ேதர் க

பகட்

களிற்றியாைனகைள

யாைன ேசாழர் ம கன் - நல்ல ேதாிைன ம் க ய

ைடய ேசாழர

வழிவந்ேதானாகிய, ெந

கதிர் ெநல் ன்

வல்லம் கிழேவான் - நீண்ட ெநற்கதிர்கைள ைடய வல்லத்தின் தைலவன், நல் அ
உள்ளானாக ம் - நன்ைம ள்ளவனாக ம், ஒன்னார் க வ
பைகவர் அவைனப் பற்ற

யற

யல்வ ம் ெசய்வரன்ேறா, அதாஅன்

ம்

யல்வ - அவன்

- அ கிடக்க, ஒ

பல்கூந்தல் - தைழத்த பலவாய கூந்தைல ைடயாய், நம் வயின் அ ளா
அ ள் ெசய்யா , ெகான்றனன் ஆயி
அன்

-அ

குற்ற ைடத்

ம் -

ன்

ஆகா ; ஆக

ன்,

20. - என்ைன நின் குறிப்ேப - நின் க த்

த்தினன் ஆயி

- நம்பால்

ம், ெகாைலப

யாேதா கூ வாயாக.

(
) மின் ஈர் ஓதி! ஊரன், இைடெந ந் ெத வில் என் ன்ைக பற்றினனாக,
அன்னாய் என்றனன்: நைச காவாைம அவன் ைக விட்டனன் மற் அ கற்ேபால்
நாவிேனன்ஆகி யாய்க்குச் ெசப்பலன்; அவன் நம் வயின் அ ளா
ஆயி

ம், ெகாைல ப

ெகான்றனன்

அன் , நின் குறிப் என்ைன?

(வி - ைர.) ெகாளீஇய - ெகாண்ட கலங்கள்: விைனயலைண ம் ெபயர், உகுவார்சிந் கின்ற கலங்கல்நீாின் ஒ க்கு, யாைம இங்ஙனம் கள்ளின் கலங்கைல உண்டல்,
1'வள்

கிர் யாைம. . . . அகன் ைறப், பகுவாய் நிைறய

ங்கிற் கள்ளின், உகுவார்

அ ந் ம். . . . ' என ன்ன ம் ேபாந் ள்ளைம காண்க. அ ந்த என் ம் எச்சம் பகு
என்ப ெகாண்
ந்த . யாைம கிைணயிற் பிற ம் ஊர் என்க. யாைம ம்
கிைணயின் கண் ம் வ வான் ஒத்தி த்த ன் கிைணயின் என்ப ெமய் வமத்தின்
கண் வந்த . 2'கயத் வாழ யாைம காழ்ேகாத் தன்ன, -

ண்ேகாற் றைகத்த ெதண்கண்

மாக்கிைண’ 3'ஆைம யக ேபால் அங்கட்டடாாி என்பன ஈண்

அறியற்பாலன்.

காவாைம-வ தைலக் காவாமல், நீக்காமல் என்றப . ெதான்னைக சாலாைம என்
பாடங்ெகாள்ளி
கற்ேபால்’ என்

ம் இ ேவ ெபா ளா ெமன்க. 'சி கா ேராடன் பயிெனா
ம் இத் ெதாடர் இந்

ன்

தற் ெசய் ளி

ேசர்த்திய

ம் வந் ள்ளைம காண்க.

ேசாழர் ம கனாகிய வல்லங்கிழேவான் என்க. நல்ல - நன்ைம, அ பிறர்க்குத் தீங்கு
இயற்றாைம. அதா அன்ற என்ப அ ேபால்வ இ என எ த் க்காட் தற்கண்
வந்தத. ன் ைகவிட்ட அவன் நம்ைம அ ளா
ன்பத்தின னாயி ம்,
பழங்கண்ேணாட்ட ைடய நாம் அதைனத் தீங்காகக்ெகாள்ள மாட்டேடாம் என்பாள்
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ெகான்றனனாயி ம் ெகாைல ப தன்ேற என்றாள். என்ைன நின் குறிப் என்ற
அவன் குைறயிைன வி ம்பி ஏற் க்ெகாள்ளேல தக்க என் உணாத்தியப யாம்.
------------1. அகம் : 251. 2. றம் 70.
3. .ெவ-186.
---------357. பாைல
[பிாிவிைட ேவ பட்ட தைலமகைளத் ேதாழி வற் றீஇய .]
ெகா
ள் ஈங்ைகச் சூரெலா மிைடந்த
வான் ைக இ ம்பின் வயெவா வதிந்த
உண்ணாப் பிணவின் உயக்கம் தீாிய
தடம ப் பியாைன வலம்படத் ெதாைலச்சி
வியலைற விப்ப வாங்கி ணங்கநிமிர்ந்
ல ப்
ரண்ட ல்சாய் சி ெநறி
பயி
ங் கானத் வழங்கல் ெசல்லா

5

ெப ங்களிற் றினநிைர 1ைகெதா உப் ெபய ம்
தீஞ்சுைளப் பலவின் ெறா தி உம்பற்
ெப ங்கா றந்தன ராயி ம் யாழநின்
தி ந்திைழப் பைணத்ேதாள் வ ந்த நீ

10

உள்ளா தைமதேலா இலேர 2நல்குவர
மிகெபயல் நிைல இய தீநர்ப் ெபாய்ைக
அைடயிறந் தவிழ்ந்த தண்கமா நீலம்
காெலா
யல்வந் தன்னநின்
ஆயிதழ் மைழக்கண் அமர்ந்த ேநாக்ேக.

15

----- எ க்காட் ர்த் தாயங்கண்ணனார்.
-----(பாடம்) 1. ைகெகா உப் ெபய ம். 2. நல்குவர்.
-----------(ெசா - ள்.) 1-10. (ேதாழி! நம் தைலவர்) ெகா
வைளந்த

ள்ளிைன ைடய இண்டஞ்ெச

ள் ஈங்ைக சூரெலா

மிைடந்-

பிரம் டன் ெசறிந் ள்ள, வால் ைக

இ ம்பின் - ெவள்ளிய அ ம் கைள ைடய கு ங்காட் ன்கண், வயெவா

வதிந்த -

சூல் ேவட்ைக டன் கிடந்த, உண்ணாப் பிணவின் உயக்கம் தீாிய - உண்ணாத ெபண்
யின் வ த்தத்ைத நீக்கி, தட ம ப் யாைன வலம் பட ெதாைலச்சி - ெபாிய அைற
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சிவப்ப வாங்கி-அகன்ற பாைறகள் கு தியாற் சிவக்கும்ப
ணங்க நிமி◌ாந் - ாி நிமிர்ந் , ல
ரண்டதால், ல்சாய் சி

ரண்ட- லல்நாறம்

ெநறி பயில் இ

கானத்

ெநறிகள் மிக்க ெபாிய காட் ேல, வழங்கல் ெசல்லா
ெப களிற்

கிடக்கும் சிறிய

- இயங்கதல் ெபா ந்தா ,

ேபாகம், தீம் சுைளப்பலவின் ெதா தி-இனிய

சுைளகைள ைடய பலா மரத்தின் கூட்டத்ைத
ம் - ெபாிய உம்பற் காட்ைடக் கடந்

10-1. நின் தி ந்
யணிந்த

- ற்கள் சாய்ந்

கிடந்

இன ைந-ெபாிய களிற்றின் கூட்டமாய நிைர, ைக ெதா உப் ெபய ம்-

தம் ைககளாற் ேறாண் த் தின்
ஆயி

கிழித்தி த் வந் ,

ைடய, உம்பல் ெப

ெசன் ளாராயி

இைழ பைண ேதாள் வ ந்த நீ

- நின

கா

உறந்தனர்

ம்,
தி ந்திய அணிகைள

ங்கில் ேபான்ற ெப த்த ேதாட்கள் வ ந்தி யிைளக்குமா

தாழத் ,

12-6. மிக ெபயல் நிைல இய தீ நீர் ெபாய்ைக-மிக்க மைழ நிைல ெபற்றைமயால்
ெப கிய இனிய நீாிைன ைடய ெபாய்ைகளின்கண், அைட இறந்
கமழ் நீலம்-இைலகைளவிட்

ேமெலபந்

அவிழ்ந்த தண்

விாிந்த தண்ணிய கமழகின்ற நீலப் ,

காெலா
யல் வந்தன்ன-காற்றினால் அைசதாெலாத்த, நின் ஆய் இதழ மைழக் கண்
அமர்த்த ேநாக்கு-நின அழகிய இதழ ெபா ந்திய குளிர்ந்த கண்களின் அமாிய
பார்ைவயிைன, நல்கு வர - அ
நிைனயாதி த்தல் இலராவர்.
(

ண்டாக, உள்ளா

) ேதாழி! நம் தைலவர், உம்பற் ெப ங்கா

அைமதல் இலர் -

இறந்தனராயி

ேதாள் வ த்த நீ , மைழக்கண் அமர்த்த ேநாக்கு, நல்கு வர உள்ளா

ம் நின் பைணத்
அைமதல் இலர்.

(வி - ைர,) தீாிய: ெசய்யிய என் ம் எச்சம் ; தீாிய ெதாைலச்சி என்க. ெபய ம் கா
என ம் பலவின் ெதா திைய ைடய கா என ம் வட் க. ெபய ம் கா ெபயர்தற்கு இடனாயி ந்த கா . ேசரனாட்டகத் உம்பற்கா எனப் ெபயாிய இடம்
ஒன்

உண்

என்ப , 'உம்பற்காட்

ஐந்

ர்’ (இரண்டாம் பத் ) 'உம்பற்

காட்ைடத் தன்ேகா னிறீஇ’ ( ன்றாம் பத் ) 'உம்பற்காட் வாாிைய ம்’ (ஐந்தாம்
பத் ) எனப் பதிற் ப்பத்தின் பதிகங்களில் வ தலான் அறியப்ப ம்.
உம்பற்காெடன்ப யாைனைய மிகுதியாக உைடைமயாற் ெபற்ற ெபயர் ேபா ம்.
நல்குவர - அ ள் உண்டாதல் ெபா ந்த, நல்குவர் என்ப
ற்றாக்குக.
---------

பாடமாயின், அ ள்வர் என
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358. குறிஞ்சி
[பகேல சிைறப் றமாகத் ேதாழி தைலமட்குச் ெசால் ய .]
நீலத் தன்ன நிறங்கிளர் எ த்திற்
காமர் பீ ஆய்மயிற் ேறாைக
இன்றீங் குரல் வன்றி ெமன்சீர்
ஆ தைக எழினலங் க ப்பக் கூ க்
கண்ேணர் இதழ தண்ண ங் குவைளக்
கு ந்ெதாடர் அைடச்சிய ந ம்பல் கூைழ
நீ நீர் ெந ஞ்சுைன ஆயெமா டாடாய்
உயங்கிய மனத்ைத யாகிப் லம் ெகாண்
இன்ைன யாகிய நின்னிறம் ேநாக்கி

5

அன்ைன 1வினவின ளாயின் அன்ேனா

10

என்ெனன உரக்ேகா யாேன 2 ன்னிய
ெப வைர இழித ம் ெந ெவள் ள வி
ஓைட யாைன உயர்மிைச ெய த்த
ஆ ெகா க ப்பத் ேதான் ம்
ேகா யர் ெவற்பன் உறீஇய ேநாேய.

15

---- 3ம ைர ம தனிள நாகனார்.
--------(பாடம்) 1. வின வளாயின். 2.

ன்னிப்.

3. ம ைர ம தங்கண்ணனார்.
-----------(ெசா - ள்.) ேதாழி! 1-10. நீலத்

அன்ன நிறம் கிளர் எ த்தின்-நீல மணிைய ெயாத்த

நிறம் விளங்கம் க த்திைன ம், காமர் பீ -அழகிய பீ யாகிய, ஆய் மயில் ேதாைச சிறந்த ேதாைகைய ைடய மயில்கள், இன் தீம் குரல

வன்றி-மிக்க இனிய

குர ைன ைடயவாய் ெந ங்கி, ெமல் சீர் ஆ தைக எழில் நலம் க ப்ப-ெமல் ய
தாள அ தி ெகாண் ஆ ம் தகுதியாய எழில் நலம் க ப்ப-ெமல் ய தாள அ தி
ெகாண்

ஆ ம் தகுதியாய அழகின் சிறப்பிைன ஒப்ப, கண் ேநர் இதழ தண் ந

குவைள - கைண ெயாத்த இதழ்கைள ைடய குளிர்ந்த நறிய குவைள மலாின், கு
ெதாடர் அைடச்சிய ந பல் கூைழ-குறிய மாைலயிைனச் ெச கிய நறிய பலவாய
கூந்தல் பரக்க, நீ

நீர் ெந

சுைன ஆயெமா

நீண்ட சைனயின்கண் நின் ஆயத்

ன் கூ

கூ

ஆடாய் - ஆழ்ந்த நீாிைன ைடய

ஆடாேத, உயங்கிய மனத்ைத ஆகி -

வ ந்திய மனத்திைன ைடையயாகி, லம் ெகாண்ட - தனிைமெகாண் , இன்ைன
ஆகிய நின் நிறம் ேநாக்கி - இத் தன்ைமையயாகிய நின ேமனி ேவ பாட்ைடப்

126
பார்த் , அன்ைன வினவினள் ஆயின் - நம் அன்ைன (அதன் காரணத்ைதக்)
ேகட்டனளாயின,
11-5.

ன்னிய ெப

வைர இழித ம் ெந

ெவள் அ வி - ெபா ந்திய ெபாிய

மைலயினின் ம் ஒ கும் நீண்ட ெவள்ளிய அ வியான , ஓைட யாைன உயர்மிைச
எ த்த ஆ ெகா க ப்ப ேதான் ம்-ெநற்றிப் பட்டத்திைன ைடய யாைனயின் மீ
க்கிய அைச ம் ெவண் கிற் ெகா யிைன ெயாப்பத் ேதான் ம், ேகா உயர்
ெவற்பன் உறீஇய ேநாய் - சிகரம் உயர்ந்த மைலைய ைடய தைலவன் நம்ைம அைட
வித்த இந் ேநாயிைன, அன்ேனா - அந்ேதா, யான் என் என உைரக்கு - யான்
யாதினான் நிகழ்ந்ெதன்
(

ெகால்

ேவன்?

) ேதாழி ! அன்ைன, உயங்கிய மனத்ைதயாகிப் லம் ெகாண்

இன்ைனயாகிய நின்னிறம் ேநாக்கி, வினவினளாயன், ெவற்பள் உறீஇய ேநாய்
அன்ேனா! யான் என்ெனன உைரக்கும்.
(வி - ைர.) பீ ஆசினி ேதாைகைய ைடய மயில் எனக் கூட க. இன்தீம்: ஒ
ெபா ட் பன்ெமாழி. மயில் பல கூ இனிய குரைல ைடயவாய்த் ேதாைகைய
விாித் ஆ ல்ேபால நீ ம் ஆயத் டன் கூ க் கூர்தல் பரக்கச்சுைனயில் ஆ தல்
ெசய்யாய் என உவைம ம் ெபா
ம் ஒத் நின் மகிழ்ச்சி விைளத்தல் காண்க.
உவைமயில் இன்றீங்குரல என்பதற்ேகற்பப் ெபா ளி ம் இனிய குர டன் பா க்
ெகாண்ட ஆடாய் என விாித் ைரக்க.
---------359. பாைல
[பிாிவிைட ேவ பட்ட தைலமகட்குத் ேதாழி ெசால் ய .]
பனிவார் உண்க ம் பசந்த ேதா ம்
நனிபிறர் அறியச் சாஅய நா ங்
கரந்தனம் உைற ம் நம்பண் பறியார்
நீ னர் மன்ேனா காதலா எனநீ
எவன்ைக யற்றைன இகுைள அவேர
வான வரம்பன் ெவளியத் தன்னநம்
மாணலந் தம்ெமா ெகாண்டனர் னாஅ
அ ஞ்சுரக் கவைல யைசஇய ேகா யர்

5

ழ்பி ெக த்த ெந ந்தாள் யாைன
சூர் கல் அ க்கத் மைழமா
ழங்கும்
ெபாய்யா நல் ைச மாவண் ல்

10
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கைவக்கதிர் வரகின் யாணர்ப் ைபந்தாள்
ைதச்சுவல் ழ்கிய கான்சு கு உப் ைக
அ வித் வைலெயா மயங்கும்
ெப வைர அத்தம் இயங்கி ேயாேர.
---- மா

15

லனார்.

-------------(ெசா - ள்.) 1-5. இகுைள - ேதாழி!, பனி வார் உண் க
கண்க

ம், பசந்த ேதா

மிக ம் அறி ம்ப

ம் - பசைல ற்ற ேதாள்க

வா த

ற, நா

நாேடா ம் அவற்ைற மைறத்
என-நம் காதலர் வாரா
ெசயலற்ற
7-15.

ம்-நீர் ஒ கும் ைம ண்

ம், நனி பிறர் அறியச் சாஅய-பிறர்

ம் கரந்தனம் உைற ம் நம் பண் அறியார்-

வதி ம் நம் இயல்பிைன அறியராய், காதலர் நீ னர்

மிகத் தாழ்த்தனர் என் , நீ எவன் ைகயற்றைன - நீ

என்ைனேயா?,
னாஅ - ன் உள்ளதாகிய, அ

சுரகவைல அைசயஇய ேகா யர் இயம் -

அ◌ாய சுரத்தின் கவர்த்த ெநறிகளிற் றங்கிய கூத்தர

வாச்சிய ஒ

, ெப ங்கல் மீ

மிைச எ ந்தாங்கு - ெபாிய மைலயின் ேம டத்ேத ேதான்றினாற்ேபால, ழ பி
ெக தத ெந தாள் யாைன- வி ம்பப்ப ம் பி யிைன இழந்த நீண்ட காைல ைடய
களிற்றியாைன, சூர் கல் அ க்கத்

மைழ மா

ழங்கும்-ெதய்வம் வி ம்பி ைற ம்

மைலப் பக்கத்ேத இ ெயா மா பட ழங்கும் இடமான, ெபாய்யா நல்இைச மா
வண் ல் -பாிசிலர்க்குப் ெபாய்யாத நல்ல கழிைன ம் சிறந்த
வண்ைமைய

ைடய ல்

என்பான , கைவ கதிர் வரகின் யாணர் ைபந்தாள் -

கிைளத்த கதிாிைன ைடய வரகின
சுவல்

அழகிய பசிய தட்ைடகைள ைடய,

ழ்கிய-பழங்ெகால்ைலயாகிய ேமட்

நிலத்ைதச் சுற்றி ள்ள, பான் சு

ைக-காட்ைடச் சு வதா ெல ம் விளங்கம் ைக, அ வித்
அ வியின்

ண்ணிய

ளிக

ைதச்

டன் விரவித் ேதான் ம், ெப

வைலெயா

கு உப்

மயங்கும் -

வைர அத்தம்

இயங்கிேயார் - ெபாிய மைல ெபா ந்திய காட் ேல ெசன்ேறார் ஆகிய,
5-7. அவர்-நம் தைலவர், வான வரம்பன் ெவளியத்

அன்ன வான வரம்பன

ெவளியம் எ மிடத்ைத ெயாத்த, நம் மாண் நலம் தம்ெமா
சிறந்த அழகிைனத் தம் டன் ெகாண் ெசன்றனர்.
(

ெகாண்டனர் - நம

) இகுைள! காதலர் நம் பண் அறியார் நீ னர் மன்ேனா என நீ எவன்

ைகயாற்றைள? மரவண் ல் ெப வைர அத்தம் இயங்கிேயார் (ஆகிய) அவர், வான
வரம்பன் ெவளியத் அன்ன நம் மாண்நலம் தம்ெமா ெகாண்டனர்.
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(வி - ைர.) நா ம் சாஅய என் ைரத்த மாம். இயங்கிேயார் அவர் என ம்
ேகா யர் இயம் ெப ங்கல் மீமிைச எ ந்தாங்கு என ம் ெகாண் கூட் க. னாஅ பைழயதாகிய என் மாம்; பைழயதாகிய நம

மாணலம் எனக் கூட்

ைரத்த

மாம்.

இயல் கல்மிைச எ தல் என்ற , மைலயில் எதிெரா
ண்டாதல். ல் யின்
ெப வைர என்க. ழ்கிய கான் சூழ்ந்த கா . அவர் நம் மாணலம் தம்ெமா
ெகாண்டனர் என்ற , அவர் மீண் ம் வ ங்கால், நம
ஆற் வித்தயாறாம்.

நல ம் வந் வி ம் எனக் கூறி

------------360. ெநய்தல்
[பகற்குறி வந்த தைலமகற்குத் ேதாழி பகற்குறி ம த்

இர க் கறி ேநர்ந்த .]

பல் ந் தண்ெபாழற் பக டன் கழிப்பி
ஒ கால் ஊர்திப் ப தியஞ் ெசல்வன்
குடவயின் மாமைல மைறயக் ெகா ங்கழித்
தண்ேசற் றைடஇய கைணக்கால் ெநய்தல்
ண்டா ண் வண் னம் றப்ப
ெவ வ க ந்திறல் இ ெப ந் ெதய்வத்
உ
டன் இையந்த ேதாற்றம் ேபால
அந்தி வானெமா கடலணி ெகாளாஅ
வந்த மாைல ெபயாின் மற்றிவள்

5

ெப ம் லம் பினேள ெதய்ய அதனால்
பாணி பிைழயா மாண்விைனக் க மா
ஞ்சூர் யாமத் த் ெதவிட்டல் ஒம்பி
ெந ந்ேதர் அகல நீக்கிப் ைபெயனக்
குன்றிழி களிற்றிற் குவ மணல் நீந்தி

10

இரவின் வம்ேமா உர நீர்ச் ேசர்ப்ப
இனமீன் அ ந் ம் நாைரெயா பைனமிைச
அன்றில் ேசக்கும் ன்றிற் ெபான்ெனன
நன்மலர் ந
தாஅம்
ன்ைன ந ம்ெபாழற் ெசய்தநங் குறிேய.

15

---- ம ைரக் கண்ணத்தனார்.
-------(ெசா - ள்.) 15. உர
1-10. பல்

நீர் ேசர்ப்ப-வ ய கடற்கைரைய ைடய தைலவேன!

தண் ெபாழல் பகல் உடன் கழிப்பி-பல

ெபாழி ல் பகல்

வ ம் ேபாக்கி, ஒ

க்கைள ைடய குளிர்ந்த

கால் ஊர்தி ப தி அம் ெசல்வன் குடவயின்
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மாமைல மைறய-ேமற்கில் உள்ளதாகிய ெபாிய மைலயில் மைறய, ெகா கழி தண்
ேசற் அைடஇய கைணகால் ெநய்தல்-வைளந்த கழியி ள்ள குளிர்ந்த ேசற்றில்
ெபா ந்திய திரண்ட கா ைன ைடய ெநய்தற்

வின்,

ண்தா

உண்

வண்

இனம் றப்ப - ண்ணிய ெபா ைய உண் வண் ன் கூட்டம் அதைன விட்ேடக,
ெவ வ க திறல்-இ ெப ெதய்வத் - அஞ்சத்தகும் மிக்க வ
ைடய இ
ெப ந் ெதய்வங்களாய சிவ

ம் தி மா

ம் ஆய இவர்கள , உ

உடன் இையந்த

ேதாற்றம்ேபால - ெசந்நிற ம் க நிற ம் ஒ ங்க ெபா ந்திய ேதாற்றத்ைதப் ேபால,
அந்தி வானெமா கடல் அணி ெகாளாஅ - அந்தி வானத்தின் அழகடன் கட ன்
அழைக ம் ெகாண் , வந்த மாைல-வந்த மாைலக் காலத்ேத, ெபயாின் - நீ நீங்கின்,
இவள் ெப ம் லம்பினன் - இவள் மிக்க தனிைம ற்றனளாகி வ ந் வள்,
10-4. அதனால்-, பாணி பிைழயா மாண்விைனக் க மா - தாளத்ைத ஒத்
தப்பாத மாண் ற்ற விைன வல்ல ெச க்கு ம் குதிைர,
ஒம்பி-ஊர்

யி

ம் யாமத்தில் ஒ

ஞ்சு ஊர் யாமத்

நடத்தல்
ெதவிட்டல்

த்தைலப் பா காத் , ெந ேதர் அகல நீக்கி - நீண்ட

ேதாிைனச் ேசய்ைமயில் நீக்கி நி த்தி, ைப என குன் இழி களிற்றில் குவ மணல்
நீந்தி - ெமல்ெலனக் குன்றின் இழிந் ெசல் ம் களி ேபாலத் திரண்ட மணல்
ேமட் ைனக் கடந் ,
16-9. இனம் மீன் அ ந் ம் நாைரெயா
நாைரக

டன், பைனமிைச - பைனமரத்தின்மீ , அன்றில் ேசக்கும்

தங்கியி க்கும்
மலராகிய நறிய
மரங்க

- மீன் இனங்கைள உண்

ற்றத்ேத, ெபான் என நன்மலர் ந
க்கள் உதிர்ந்

பர ம், ன்ைன ந

ள்ள நறிய ேசாைலயில் ெசய்த, நம் குறி - நம

ம்
ன்றில் - அன்றில்

தாஅம் - ெபான் ேபால நல்ல
ெபாழில் ெசய்த - ன்ைன
குறியிடத்திற்கு,

15. இரவின் வம்ேமா-இரவின்கண் வ வாயாக.
(

) உர

நீர்ச் ேசர்ப்ப! நீ தண்ெபாழில் பகல் உடன் கழிப்பி, மாைல ெபயாின்

மற் இவள் ெப ம் லம்பினள், அதனால் ெந ந்ேதர் அகல நீக்கி, குவ மணல் நீந்தி,
ன்ைன ந ம் ெபாழற்கண் ெசய்த நம்குறி இரவின் வம்ேமா.
(வி - ைர.) பகல் உடன் கழிப்பி, மாைல ெபயாின் என இைய ம், ப தி அம்
ெசல்வன் மைறய, ெநய்தல் உண் வண் னம் றப்ப, அந்தி வானெமா கடலனி
ெகாண் வந்த மாைல என்க. அந்தி வானம் - அந்திக் காலத் ச் ெசவ்வானம். ெதய்ய அைசச்ெசால். ஊர் ஞ்சு யாமம் என மா க. இர க் குறிக்கு இைடயீ ேநராதப
வ தல் ேவண் ம் என்பாள், குதிைர ெதவிட்டல் ஒம்பி, ேதர் அகல நீக்கி, ைபெயன
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மணல் நீந்தி வ க என்றாள். அன்றில் ேசக்கும் ந ம் ெபாழில் என ம்
தாஅம் ந ம்ெபாழில் என ம் கூட் க.

ன்றில் ந

---------361. பாைல
[ெபா ள்வயிற் பிாிந்

ேபாகாநின்ற தைலமகன் தன் ெநஞ்சிற்குச் ெசால் ய .]

மலர்த் தாமைரப் வின் அங்கண்
மாயிதழ்க் கவைள மலர்பிைணத் தன்ன
தி
கத் தலம ம் ெப மதர் மைழக்கண்
1அணிவைள

ன்ைக ஆயிதழ் மடந்ைதஹ

வார் ைல ற்றத்
ைட விலங்கினம்
கவ ப் லந் ைற ங் கழிெப காமத்
இன்
கர்ச்சியிற் சிறந்தெதான் றில்ெலன
அன்பால் ெமாழிந்த என்ெமாழி ெகாள்ளாய்
ெபா ள் ாி ண்ட ம ளி ெநஞ்ேச

5

காியாப் விற் ெபாிேயார் ஆர
அழெல தித்தியம் ம த்த யாைம
நிழ ைட ெந ங்கயம் கல்ேவட் டாஅங்கு

10

2உள் தல் ஒம் மத இனிநீ ள்ெளயிற் ச்
சின்ெமாழி அாிைவ ேதாேள பன்மைல
ெவவ்வைற ம ங்கின் வியன்சுரம்
எவ்வங் கூர இறந்தனம் யாேம.

15

---- எயினந்ைத மகனார் இளங்கீரனார்.
---------(பாடம்) 1. அாி மயிர்

ன்ைக. 2. உள்

தல் ஒழிமதிநீேய.

---------(ெசா - ள்.) 1-9.

மலர் தாமைரப்

வின் அங்கண்-

யமல ராய தாமைரப்

விடத்ேத, மா இதழ் குவைள மலர் பிைணத்தன்ன-காிய ேபான்ற, தி
கத்
அலம ம் ெப மதர் மைழ கண்-அழகிய கத்திடத்ேத சுழ ம் ெபாிய மதர்த்த
குளிர்ந்தகண்கைள ம், அணிவைள

ன்ைக-அழகிய வைளகைள ைடய

ன்ைகயிைன ம், ஆய்இதழ் மடர்ைத - அழகிய வாய் இதழைன
தைலவியின், வார் ைல
யக்கத்திைன,

ற்றத்

கவ

ல் இைட விலங்கி

உைற ம் - அதைன ெவ த்

- வார் அணிந்த
ம்-ஒ

ைடய நம்

ைலப் பரப்பின்

ல் இைடேய த ப்பி

உைற ம், கழி ெப ங் காமத்

ம், லந்

இன் உ

கர்ச்சியில்
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- மிகப் ெபாிய காதேலா

இன்பம்

ய்க்கும்

கர்ச்சிையக் காட்

ம், சிறந்த

ஒன்

இல்என - ேமம்பட்டேதார் இன்பம் இல்ைலஎன, அன்பால் ெமாழிந்த என்ெமாழி
ெகாள்ளாய் அன் டன் கூறிய என் ெமாழியிைன ஏற் க்ெகாள்ளாயாகி, ெபா ள்
ாி ண்ட ம ளி ெநஞ்ேச - ெபா ைள வி ம்பி வந்த மயக்கத்திைன ைடய ெநஞ்சேம,
14-6. பல் மைல ெவவ் அைற ம ங்கின் வியன் சுரம் - பலமைலகைள ம் ெவவ்விய
பாைறகைள
யாம் கடந்

ைடய நீண்ட சுரத்ைத ம், எவ்வங்கூர இறந்தனம் யாம்- ன்பம் மிக
வந் ேளமாக ன்,

10-2. காியா

வில் ெபாிேயார் ஆர-வாடாத

ெபா ட் , அழல் எ

விைன ைடய ேதவர் உண்டற்

தித்தியம் ம த்த யாைம-அழல் ஓங்கிய ேவள்விக்

கண்டத்தின்கண் இடப்ெபற்ற யாைம, நிழல் உைட ெந

கயம் கல் ேவட்டாங்கு-தான்

ன்பி ந்த நிழல் ெபா ந்திய ெபாிய ெபாய்ைகயின்கண் ேபாதைல வி ம் வ ேபால்,
13-4.

ள் எயிற்

சில்ெமாழி அாிைவ ேதாள்- ள் ேபான்ற பற்கைள ம் சிலவாய

ெமாழகைள
ைடய நம் தைலவியின் ேதாளிைன, இனி நீ உள்
இப்ேபா நீ நிைனத்தைல ஒழிவாயாக.

தல் ஒம் மதி-

(
) கழ ெப ங் காமத் இன்
கர்ச்சியிற் சிறந்தெதான்றில்ெலன ெமாழந்த
என் ெமாழி ெகாள்ளாய் ஆகிப் ெபா ள் ாி ண்ட ம ளி ெநஞ்ேச! யாம் பன்மைல
வியன் சுரம் எவ்வம் வர இறந்தனம் (ஆகவின்) தித்தியம் ம த்த யாைம ெந ங்கயம்
கல் ேவட்டாங்கு, அாிைவ ேதாள் இனி நீ உள்
(வி - ைர.)
விளங்கும் என்

க ம் கண்க

ம்

தல் ஓம் மதி.

ைறேய தாமைரப்

ம் இவ் வைம 1'தாமைரப்ேபாதிற்

ம் குவைள மல ம் ேபால்
த்த தண்ண ங் குவைளப்

ப்ேபாற், காம
கத்திற் த்த க மைழத் தடங்கண்’எனத் தி த்தக்க ேதவரா ம்
கூறப்பட் ள
ல் இைட விலங்கி ம் என்ற - ல் இைடேய ஊட த்
யக்கத்ைத ெநகிழ்விப்பதாயி ம் என்றப . லந் உைறதல் -அவ்விைட யீட்ைட
ெவ த் உைறதல். ெநகிழா யக்கிைன வி ம் வார் தைலவன் தைலவி இ வ ம்
ஆக ன், லந் ைறத

ம் இ வர்க்கும் ெகாள்க. 2'

ம் இ வர்க் கினிேத வளியிைட

ேபாழப் படாஅ யக்கு’ என்ப காண்க. சிறந்த -சிறந்த இன்பம்; ெபா ள்
த யன மாம். அ த்த யாைம எனப் பிாித் ேவள்விக் குண்டத்ைதச் சார
ைவக்கப்ெபற் ள்ள யாைம என்ற

மாம். இக் க த்

3'ெந மணி

தவழ்நைட யாைம நீணீர்த், ெதா மணிக் குவைளப் பட்டம்
ேபால்’ எனத் ேதவரா

பத் திட்ட

ைணெயா

நிைனப்பேத

ம் அளப் ெபற் ள . தித்தியம் ம த்த யாைம கயம் கல்
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ேவட்டாங்கு என்ற உவைம. அாிைவ ேதாள் இப்ெபா
கூ தற்கு அாி என்பதைன
விளக்கியவாறாம். பல மைலகளின் ெவவ்வைற ம ங்கின் என் ைரத்த மாம்.
------------1. சீவக.2133. 2. குறள். 1108.
3. சீவக. 2878.
------------362. குறிஞ்சி
[இர க்குறிச் சிைறப் றமாகத் ேதாழி ெசால் ய .]
பாம் ைட விடர பனிநீர் இட் த் ைறத்
ேதங்கலந் ெதாபக யா நிைறந் தனேவ
ெவண்ேகாட் யாைன ெபா த ண்கூர்ந்
ைபங்கண் வல் யம் கல்லைளச் ெசறிய
க்க ம் பன்ன 1வள் கிர் வயப்பிண
க ெகாள வழங்கார் ஆேற ஆயிைட
எல் ற் ெறன்னான் ெவன்ேவல் ஏந்தி
நைசதர வந்த நன்ன ராளன்
ெநஞ்சுப தாக வ வியன் ெபயாின்

5

இன்றிப் ெபா
ம் யான்வா ழலேன
எவன்ெகால் வாழ ேதாழிநம் இைட ைலச்
சுணங்கணி ற்றத் தாரம் ேபால ஞ்
சிலம் நீ ேசாைலச் சிதர் ங்கு நளிர்ப்பின்
இலங்கெவள் ள வி ேபால ம்

10

நிலங்ெகாண் டனவால் திங்களங் கதிேர.

15

---- ெவள்ளி

தியார்.

------------(பாடம்) 1. வல்

கிர்.

----------(ெசா - ள்.) 11. ேதாழி-, வாழி-,
1-2. பாம் உைட விடர - பாம் கைள ைடய மைல விடர்களினின்
- குறிர்ந்த நீர், இட் த்
ேத

டன் கூ

ைற - ஒ ங்கிய

ஒ க ன், யா

வ ம், பனிநீர்

ைறகளின் வழியாக, ேதம் கலந்

நிைறந்தனேவ - யா கள் நிைற ற்றன;

ஒ க-
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3-6. ெவண் ேகாட்

யாைன ெபா த ண்கூர்ந்

- ெவள்ளிய ெகாம்பிைன ைடய

யாைன பாய்ந்த குத்திய ண் மிகுந் , ைப கண்வல் யம் கல் அைள ெசறிய - பசிய
கண்ணிைன ைடய ஆண்
அன்ன வள்உகிர் வயபிண

கற்குைகயி ள்ேள ஒ ங்கியி க்க,
க்கு அ ம்
க ெகாள - ெசம்
கின் அ ம்பிைன ெயாத்த கூாிய

நகத்திைன ைடய வ ய ெபண்

அைனக் காவல் ெசய்தி த்த ன், ஆ

வழங்கார்

- (யாவ ம்) அந்ெநறியில் இயங்கார்;
6-10. ஆயிைட எல் ற்

என்னான்-அந் நிைலயில் இ ள் வந்

விட்ட

என்

எண்ணாதவனாகி, ெவன் ேவல் எந்தி-ெவற்றிையத் த ம் ேவ ைனத் ைகயிற்ெகாண்ட,
நைச தர வந்த நன்னராளன்-நம்பா ள்ள காதல்ெகாண் வ தலால் வந்த
நன்ைமயாளனாகிய நம் தைலவன், ெநஞ்சு ப தாக வ வியன் ெபயாின் - தன்
எண்ணம் பயனிலதாக நம்ைமக் கூடா
- இன்

மீளின், இன்

இப்ெபா

ம் யான் வாழலன்

இவ்விர ம் யான் உயிர் தாித்திேரன்,

11-5. நம் இைட

ைல சுணங்கு அணி ற்றத்

ஆரம்ேபால ம் - நம

ைலயிடமாய சுணங்கு அணிந்த பரப்பில் கிடக்கும் த் மாைல ேபால ம், சிலம்
நீ ேசாைல சிதர் ங்கு நளிர்ப்பின் இலங்கு ெவள் அ விேபால ம் - மைலயினிடத்
நீண்ட ேசாைலயில் ளிகள் சிதறம் குளிர்ச்சியிைன ைடய விளங்கும் ெவள்ளிய
அ வி ேபால ம், திங்கள் அம் கதிர் நிலம் ெகாண்டன-திங்களின் அழகிய கதிர்கள்
மைலயிடத்ேத பரவின;
11. எவன் ெகால் - நாம் ெசய்வ
(

) ேதாழி, வாழி! யா

என்ைனேயா.

நிைறந்தன. வயப் பிண

க ெகாள அற வழங்கார்.

ஆயிைட ெவன் ேவல் ஏந்தி நைசதர வந்த நன்னராளன் வ வியன் ெபயாின்,
இப்ெபா

ம் யான் வாழலன் திங்கள் அம் கதிர் நிலம் ெகாண்டன. எவன்ெகால்?

(வி - ைர.) பாம் ைட விடர பனிநீர் என்றத நீாின
என்ற ,

ைறயின

தீைமைய ம், இட் த் ைற

தீைமைய ம் உணர்த்தியவாறாம். க ெகாள என்றதைன, க

ெகாளாநின்றன என விாித் , யா நிைறந்தன, வயப் பிண க ெகாளா நின்றன;
ஆக ன் ஆ வழங்கார் என உைரக்க. திங்களங் கதிர் நிலங்ெகாண்டன
என்றைமயான், நில ெவளிப்பா இர க் குறிக் கூட்டத்திற்கு இைடயீடாதல்
ெபற்றாம். வ வியன் ெபயாின் என்பதற்கு ஏ க் கூ வாள் திங்களங்
கதிர்நிலங்ெகாண்டன என்றாள். எல்லா வைகயா ம் நன்ைம ைடயனாகிய
தைலவன், நம்ேம

ள்ள அன்பின் மிகுதியால் வழிய ைம ேநாக்கா

இர க்குறிக்கண்
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வந்தானக ன், அவன் கூட்டம் ெபறா
ஒ ப்பேடன். ஆயின், நில

ெபயாின்யான் உயிர் வாழ்வதற்கு

ெவளிப்பாட் னால் கூட்ட ம் இையவதன் . இதற்கு

நான் என்னெசய்ேவன் என்பாள் ேபான் , தைலவன் விைரவில்
ெகாள்ளேவண் ெமனத் ேதாழி சிைறப் றமாக உணர்த்தினா ெளன்க. வாழலன்,
அன்விகுதி தன்ைமக்கண் வந்த .
------363. பாைல
[பிாிவிைட ேவ பட்ட தைலமகட்குத் ேதாழி ெசால் ய .]
நிைரெசலல் இ ளி விைர டன் கைடஇ
அக
விசும்பிற் பகல்ெசலச் ெசன்
ம குசுடர் மண் லம் மாமைல மைறய
ெபா
கழி மலாிற் ைனயிைழ சாஅய்
அைணயைணந திைனைய யாகல் கைணயைரப்
ல் ைல ெநல் ப் காில் பசுங்காய்
கல்லதர் ம ங்கிற் க வளி திர்ப்பப்
ெபாலஞ்ெசய் காசிற் ெபாற்பத் தாஅம்
அத்தம் நண்ணி அதர்பார்த் தி ந்த

5

ெகாைலெவங் ெகாள்ைகக் ெகா ந்ெதாழின் மறவர்
ஆ ெசல் மாக்கள் அ நிறத் ெதறிந்த

10

எஃகு வி ப் ண் கூர்ந்ேதார் 1எய்திய
வைளவாய்ப் ப ந்தின் வள் கிர்ச் ேசவல்
கிைளத

2ெதள்விளி ெக

ைடப் பயி ம்

இன்னா ெவஞ்சுரம் இறந்ேதார் ன்னிய
ெசய்விைன வலத்த ராகி இவணயந
எய்தவந் தனேர ேதாழி ைமெயழில்
ைணேயர் எதிர்மலர் உண்கண்
பிைணேயர் ேநாக்கம் ெப ங்கவின் ெகாளேவ.
---- ம ைரப் ேபான்ெசய் ெகால்லன் ெவண்ணாகனார்.
--------(பாடம்) 1. எய்தி. 2. ெவள்விளி ெக
------------(ெசா - ள்.) 17. ேதாழி-,

ைட.

15
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5-15. கைண அைர ல் இைல ெநல்

கர் இல் பசு காய் - திரண்ட அைரயிைன ம்

சிறிய இைலயிைன ம் உைடய ெநல் யன் வ வற்ற பசிய காய்கள், கல் அதர்
ம ங்கிண் க வளி உதிர்ப்ப - கற்கைள ைடய ெநறிகளிடத்ேத க ய காற்
உதிர்த்த ன், ெபாலன் ெசய்காசில் ெபாற்பத் தாஅம் - ெபான்னாற் ெசய்த காசுேபால்
அழகுெபறப் பரவிக்கிடக்கும், அத்தம் நண்ணி அதர்பார்த்தி ந்த - காட் ைன
அைடந் அங்க வழிவ வாைரப் பார்த் க்ெகாண்
ந்த, ெகாைலெவம் ெகாள்ைக
ெகா ெதாழல் மறவர் - ெகாைலைய வி ம் ம் ேகாட்பாட்ைன ம் ெகா ய
ெதாழைல

ைடய மறவர், ஆ

ெசல் மாக்கள் அ நிறத்

மக்கள

அாிய மார்பிேல எறிந்த, எஃகு உற வி

ேவலா

ற்ற சிறந்த ண்ைண மிகக் ெகாண்

உகிர் ப ந்தின் ேசவல், ெக
த

எறிந்த-வழிச்ெசல்

ம்

ண் கூர்ந்ேதார் எய்திய-

பட்ேடாைர அைடந்த, வைள வாய் வள்

ைட - ஆண் ப் ெபா ந்திய ஊன் உண்ணற்கு, கிைள

ெதள் விளி பயி ம் - தன் கிைளயிைனத் த கிற்கும் ெதளிந்த குரலால் அைழக்கும்,

இன்னா ெவம் சுரம் ெசன்ற நம் தைலவர்,
15-9.

ன்னிய ெசய்விைன வலத்தார் ஆகி-தாம் க திச்ெசன்ற ெபா ளீட் ம்

ெதாழி ல் ெவற்றி ைடயர் ஆகி, ைம எழில் ைண ஏர் எதிர் மலர் உண்கண் பிைண
ஏர் ேநாக்கம்-காிய அழகிய இைணெயாத்த எதிர் எதர் ெபா ந்தி மலர்கைளப்ேபான்ற
ைம ண்ட கண்களின் ெபண்மாைன ெயாத்த நின் பார்ைவ, ெப
அழகிைன ற, இவண் நயந்

கவின் ெகாள - மிக்க

எய்த வந்தனர் - நம்ைம வி ம்பி இங்ேக வந்

ேசர்ந்தனர்; ஆத ன்,
1-3. நிைர ெசலல் இ ளி விைர டன் கைடஇ - வாிைசயாகச் ெசல்
குதிைரகைள விைரவாகச் ெச
ெபாிய வானில் பகற்ெபா

த்தி, அகல் இ

விசும்பில் பகல் ெசல ெசன்

- அகன்ற

கழியச் ெசன் ; ம கு சுடர் மண் லம் மா மைல மைறய

- ம ங்கிய ஒளியிைன ைடய ஞாயி

ெபாிய மைலயில் மைறந்திட;

4-5. ைன இைழ - அழகிய அணி ைடயாேள, ெபா
பகற்ெபா

ம்

கழி மலாில் சாஅய் -

கழியேவ குவி ம் மலர் ேபால வா , அைண அைணந்

- பள்ளிைய

அைடந் , இைனய ஆகல் - இத் தன்ைம ைடய ஆகாேதெகாள்.
(
) ேதாழி! இன்னா ெவஞ்சுரம் இறந்ேதார் ன்னிய ெசய்விைன வலத்தராகி,
நின் பிைணேயர் ேநாக்கம் சுவின் ெகாள இவண் எய்த வந்தனர். மண் லம் மாமைல
மைறய, மலாிற்சாஅய் அைணஅைணத்

இைனய ஆகல்.
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(வி - ைர.) ப தியின் ேதாிற்

ட் ய குதிைரகள் எ

என்ப ஆக ன், நிைர ெசலல்

இ ளி என்றார், மண் லம் கைடஇ விசும்பிற் ெசன் மைல மைறய என்க. இைனைய
ஆகல் - இங்ஙனம் வ ந்தாேத என்றப . வி ப் ண் கூர்ந்ேதார் - வி ப் ண் பட்
இறந்ேதாைர என்க. எய்த வந்தனர் - அ க வந்தனர் என் மாம்.
-------364.

ல்ைல

[ப வங் கண்டழிந்த தைலமகள் ேதாழிக்குச் ெசால் ய .]
மாதிரம் ைதயப் பாஅய்க் கால் ழ்த்
ஏ ைடப் ெப மைழ ெபாழிந்ெதன அவேறா
ஆ களப் பைறயின் வாி ணல் கறங்க
ஆய்ெபான் அவிாிைழ க்கி யன்ன
நீ ணர்க் ெகான்ைற 1கவின்ெபறக் கா டன்
சுடர் ைர ேதான்றிப் தறைலக் ெகாளாஅ
ல்ைல இல்லெமா மலரக் கல்ல
பகவாய்ப் ைபஞ்சுைன மா ண ம ரக்
கார்ெதாடங் கின்ேற காைல காதலர்

5

ெவஞ்சின ெவந்தன் வியன்ெப ம் பாசைற
ெவன்றி ேவட்ைகெயா நம் ம் உள்ளார்

10

2யா ெசய் வாங்ெகால் ேதாழி ேநாதகக்
ெகாைலகுறித் தன்ன மாைல
ைனத ேபாழ்தின் நீந்தேலா அாிேத.
---- ம ைர ம தங்கிழார் மகனார் ெப ங்கண்ணனார்.
--------(பாடம்) 1. கவின் ெபறக் காட்ட. 2. யா

ெசய்வர் ெகால்.

-----------(ெசா - ள்.) 12. ேதாழி!,
1-9. மாதிரம் ைதய பாஅய் கால் ழ்த்
இறங்கி, ஏ

உைட ெப

- திைச ெயல்லாம் மைறயப் பரவிக் கால்

மைழ ெபாழிந்ெதன-இ ேயற்றிைன ைடய ெபாிய மைழ

ெசாாிந்ததாக, அவல் ேதாற ஆ

கள பைறயின் வாி

ணல் கறங்க - பள்ளங்கேடா ம்

ஆ ம்களத்ேத ஒ க்கும் பைற ேபால வாிகைள ைடய ேதைர ஒ க்க, ஆய் ெபான்
அவர் இைழ க்கி அன்ன - சிறந்த ெபான்னாலாய விளங்கும் அணிகைளத்
ெதாங்கவிட்டாற்ேபான்ற, நீ

இணர் ெகான்ைற கவின்ெபற - நீண்ட
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ங்ெகாத் க்கைள ைடய ெகான்ைற அழகு ெபற, கா உடன் - கா
வ ம், சுடா
ைர ேதான்றி தல் தைல ெகாளாஅ - ேதான்றிச் ெச விளக்குப் ேபான்ற க்கைளத்
தன்னிடத்ேத ெகாள்ள,

ல்ைல இல்லெமா

மலர- ல்ைலப்

க்க

ம் ேதற்றாவின்

க்க ம் மலர ம், கல்ல பகுவாய் ைப சுைன மா உண ம ர-மைலயிடத்தனவாகிய
அகன்ற வாயிைன ைடய அ கிய சுைனகள் விலங்குகள் நீர் உண் மா நீர்
நிைறய, காைல கார் ெதாடங்கின்

- (இங்ஙனம்), இக்காலம் கார்ப்ப வத்ைதத்

ெதாடங்கிய ,
9-14. காதலர் ெவம் சின ேவந்தன் வியன்ெப ம் பாசைற-நம் காதலேரா ெகா ய
சினத்திைன ைடய அரசன மிகப் ெபாிய பாசைறக்கண்ேண, ெவன்றி
ேவட்ைகெயா நம் ம் உள்ளார் - பைகவைர ெவன்றி ெகாள் ம் வி ப்பத்தால்
நம்ைம நிைனத்த
நம்ைமக்ெகால்

ம் ெசய்திலர், ேநாதக ெகாைலகறித் தன்ன மாைல - நாம் வ நத்
தல் க தி வ வ ேபான்ற மாைல,

அாி - விைரந்த நம்பால் வ ங்கால் அதைனக் கடந்
யா ெசய்ேவாம்-யாம் என்ெசய்வாம்.
(

ைனத

ேபாழ்தின் நீத்ேலா

ெசல்லல் அாிதாக மன்ேறா,

) ேதாழி! காைல கார் ெதாடங்கின் , காதலர் ேவந்தன் பாசைற ெவன்றி

ேவட்ைகெயா
ெசய்வாம்.

நம் ம் உள்ளார், மாை◌

(வி - ைர.) ேதைர ெயா க்கு வாச்சிய ஒ
ேதைர, சி பல்

ைளத

ேபாழ்தின் நீந்தேலா அாி

யா

ஒப்பாதல், 1'ெந நீ ரவல பகுவாய்த்

யத்தின் ெந ெநறிக் கறங்க,’ 2'ேதைர ெயா யின் மானச் சீர்

அைமத் ச், சில்லாி கறங்கும் சி பல் யத்ெதா ’ என

ன்ன ம் கூறப்ெபற் ள்ளன.

கா டன், என்பதைன இைடநிைல விளக்காகக் ெகாண் , கவின் ெபற,
தைலக்ெகாள்ள, மலர என்பவற்ேறா ங் கூட் க. சுடர் ைர

என விாித் த் தைலக்

ெகாளாஅ என்பதைனத் தைலக்ெகாள்ள எனத் திாிக்க, காைல என்ப -காலம் என்
ெபா ட்டாதைல. 3'கழகத் க் காைல கின்’ என்பதனா
மாைல ெகால்வ
ெகால்வ

ேபால் வ ம் என்பதனா

-----1. அகம் 154. 2. அகம் 301.
3. குறள்137. 4. குறள் 1224.
-----------

ம், காதலைரப் பிாிந்தார்க்கு

ம், காதலைரப் பிாிந்தார்க்கு மாைல

ேபால் வ ம் என்பதைன, 4'காதலர் இல்வழி மாைல ெகாைலக்களத் ,

எதிலர் ேபால வ ம்’ என்பதனா

ம் அறிக.

ம்

138

365. பாைல
[தைலமகன் இைடச்சுரத்

நின்

ெசால்

ய .]

அகல்வாய் வானம் ஆ
ள் பரப்பப்
பகலாற் ப் ப த்த ைபெயன் ேதாற்றெமா
சினவல் ேபாகிய ன்கண் மாைல
அத்தம் ந கல் ஆெளன உைதத்த
கான யாைனக் க வாய் வள்
இ ம்பைன இதக்ைகயின் ஒ

கிர்
ம் ஆங்கண்

5

க ங்கண் ஆடவர் 5ஏ யல் கிடக்ைக
வ நர் இன்ைமயிற் கைள நர்க் காணா
என் ழ் ெவஞ்சுரம் தந்த நீேய
யர்ெசய் தாற்றா யாகிப் ெபயர்பாங்கு

10

உள்ளிைன 6வாழிய ெநஞ்ேச ெவன்ேவல்
மாவண் க
ள் 7கா ர் ஆங்கண்
தந் தந்த ெபாாியைர ேவங்ைகத்
தண்கமழ்
மலர் நா ம்
அம்சில் ஓதி அய்மடத் தைகேய

15

-ம ைர ம தனிளநாகனார்.
-------(பாடம்) 5. ஏவியல் கிடக்ைக. 6. வாழெய ெனஞ்ேச.
7. கா

ர்.

------------(ெசா - ள்.) 11. ெநஞ்ேச-, வாழிய-,
1-3. அகல் வாய் வானம் ஆல் இ ள் பரப்ப - அகற்சி வாய்ந்த வானத்தின்கண் மிக்க
இ ள் பரக்க, பகல் அற் ப்ப த்த - ஞாயிற்ைறப் ேபாக்கிய, ைப என் ேதாற்றெமா

-

பசிய ேதாற்றத் டன், சினவல் ேபாகிய - சினத்தல் மிக்க, ன்கண் மாைல ன்பத்ைதச் ெசய் ம் மாைலக் காலத்ேத,
4-9. அத்தம் ந
நிைனத்

கல் ஆள் என உைதத்த-காட்

உைதத்த, கான யாைன-காட்

வளவிய நகம், இ பைன இதக்ைகயின் ஒ

ெநறியி

ள்ள ந கல்ைல ஆள் என

யாைனயின், கதவாய் உள் உகிர்-சிைத ற்ற
ம் ஆங்கண்-ெபாிய பைன

ங்கின்
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ேதா ேபால ஒ ந்தி ம் அவ்விடத்ேத, க ங்கண் ஆடவர் ஏ யல் கிடக்ைகவன்கண்ைம ைடய ஆறைலப்ேபார் அம் எய் ம் யற்சிெயா ப ங்கி
யி த்தற்கண், வ நர் இன்ைமயின் கைள நர் காணா-வழிவ வார் இல்லாைமயால்
தம் வ ைமகைளேவாைரக் காணலாகாத இடமாயஇ என் ழ் ெவம் சுரம் தந்த நீ ெவப்பம் மிக்க ெகா ய சுர ெநறியில் என்ைன அைழத்
10-5.

யர் ெசய்த ஆற்றாய் ஆகி - எனக்குத்

ெபயர் - மீண் ’ ெவன்ேவல் மா வண் க
வண்ைமயிைன
அவ்விடத் ,

யாிைனச் ெசய்

நீ ம் ஆற்றாயாகி,

ள் - ெவன்றி ேவ ைன ம் சிறந்த

ள் என்பான , கா

தம் தந்த ெபாாி அைர ேவங்ைக -

அ மரத்திைன
மணக்கும்

ைடய க

வந்த நீ,

ைடய ேவங்ைகயின், தண் கமழ

ர் ஆங்கண் - கா

ராகிய

தத்தால் தரப்பட்ட ெபாாிந்த
மலர் நா ம் - தண்ணிதாகி

மலர் ேபால நாறம், அம் சில் ஒதி - அழகிய சிலவாகிய கூந்தைல ைடய

நம் தைலவியின், ஆய் மடத் தைக-அழகிய மடப்பமாகிய குணத்திைன, உள்ளிைன நிைனப்பாய் ஆயிைன.
(
) ெநஞ்ேச! ன்கண்மாைல ெவஞ்சுரம் தந்த நீ, யர்ெசய்
ெபயர் அஞ்சில் ஓதியின் ஆய்மடத்தைகயிைன உள்ளிைன.

ஆற்றாயாகி,

(வி - ைர.) ஆல் இ ள் - நிைறந்த இ ள்இ ஆ தல் - நிைறதல், மால் எனப்
பிாித்த மாம். ைப என் ேதாற்றம் - பசந்த ேதாற்றம். ேபாகிய - மிக்க. மாைலயில்
ெவஞ்சுரம் தந்த என்க. இனிஇ மாைலயில் ந தல் ஆள் என உைதத்த என ம்,
மாைலயில் யர் ெசய் ஆற்றாயாக என் ம்
த்த மாம். க வாய் - சிைத ,
உைதத்தலால் சிைத ற்ற உகிர் என்க. இதக்ைக - பைன ங்கின் ேதா . வ நர்
இன்ைமயின் என்றத, காட் ன் ெகா ைமயால் வ வார். இல்லாைமயால் என்க.
சுரத்தின் ெகா ைம க தா

என்ைன அைழத்

வந்த நீேய, இைடச் சுரத்தில்,

மீண் நின் , தைலவியின் நலத்திைன உள்ளி மீ கின்றைன; நின் அறி
இ ந்தவா என்ைனேயா எனத் தைலவன் ெநஞ்சிைன ேநாக்கிக் கழறினான் என்க.
--------366. ம தம்
[பரத்ைதயிற் பிாிந் வந்த தைலமகன் வாயில் ேவண் யவிடத் த் ேதாழி
ெசால் ய .]
தாழ்சிைன ம தம் தைகெபறக் கவினிய
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நீர்சூழ வியன்களம் ெபா யப் ேபார்பழித் க்
கள்ளார் களமர் பக 1தைள மாற்றிக்
க ங்காற் ெறறியப் ேபாகிய
ம் டன்
காயற் சி த

கண்ெகடப் பாய்த ன்

5

2இ நீர்ப் பரப்பிற் பனித் ைறப் பரதவர்
தீம்ெபாழி ெவள் ப் ச் சிைததலற் சிைனஇக்
கழனி உழவெரா மாெறதிர்ந் மயங்கி
இ ஞ்ேசற் றள்ளல் எறிெச க் கண்
நைர தாளர் ைகபிணி வி த்
நைன திர் ேதறல் ைளயர்க் கீ ம்
ெபாலம் ண் எவ்வி நீழல் அன்ன
நலம்ெப பைணத்ேதாள் நன் தல் அாிைவெயா
மணங்கமழ் தண்ெபாழில் அல்கி ெந ைந

10

நீதற் பிைழத்தைம அறிந்
க ழந்த கண்ணெளம் அணங்கன் னாேள.

15

---- குடவாயிற் கீரத்தனார்.
--------(பாடம்) 1. தைலமாற்றி. 2. நீணீர்ப் பரப்பிற்.
----------(ெசா - ள்.) தைலவ!, 1-5. தாழ் சிைன ம தம் தைகெபறக் கவினிய-தாழந்த கிைள
கைள ைடய ம த மரம் சிறக்க அழகு ெபற்றி க்கும், நீர் சூழ வியன் களம் ெபா ய
ேபார் அழித் - நீர் சூழ்ந்த அகன்ற களம் ெபா
றப ேபாாிைனப் பிாித் க்
கடாவிட் , கள் ஆர் களமர் - பின் கள்

ண்ட வந்த உழவர், பக

கடாக்கைளக் கட்டவிழ்த்

காற்

வி த் , க

தைள மாற்றி - அக்

எறிய - க ய காற்றில் ெநல்விைனத்

ற்ற, ேபாகிய
ம் உடன்-பறந் ேபான
ம் கள்
வ ம், காயல் சி த
கண் ெகட பாய்த ன் -உப்பளத்தி ள்ள சிறிய பாத்திகளில் இடமில்லா எங்கும்
ழ்ந்

பரத்த ன்,

6-9. இ

நீர் பரப்பின் பனி

ைறக்கண்
ெவள்

ள்ள

ைற பாதவர்-ெபாிய கடற்பரப்பில் குளிர்ந்த

ைளயர்கள், தீம்ெபாழி ெவள் உப் சிைதத ன் - இனிைம மிக்க

ப் ெகட்டைமயின், சிைனஇ - சினந் , கழனி உ◌ாவெரா

வயல் உழவெரா
ைககலந்

மாற பட்

எதிர்த் , மயங்கி இ

மிக்க ேசற் க் குழம்பிைன எறிந்

ேசற்

மா

எதிர்ந் -

அள்ளல் எறிெசர கண்

ெசய் ம் ேபாாிைனக் கண் ,

-
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10-1. நைர

தாளர் ைக பிணி வி த்

- நைரத்த

ேபார் ெசய் ம் ைகப் பிணிப்பிைன வி த்
ேதனாகிய கள்ளின்ெதளிைவ,
12-6. ெபாலம்
நீ◌ால் என்

விலக்கி, நைன

திர் ேதறல்- ற்றிய

ைளயர்க்கு ஈ ம் - பரதவ க்கு அளிக்கும் இடமாகிய,

ண் எவ்வி நீழல் அன்ன-ெபாற் ண் அணிந்த எவ்வி என்பானத

ம் ஊர்ேபான்ற, நலம்ெப

ெபற்ற ங்கில்ேபா

திேயாராகிய ம தநில மக்கள்

ம் ேதா

பைணேதாள் நல் தல் அாிைவெயா -அழகு

ம் நல்ல ெநற்றி ம் உைடய பரத்ைதெயா , மணம் கமழ

தண் ெபாழில் அல்கி - மணம் நா ம் குளிர்ந்த ேசாைலயிேல தங்கி, ெந ைக - ேநற் ,
நீ தன் பிைழத்தைம அறிந்

- நீ தனக்குத் தீங்கு ெசய்தைமைய

அன்னாள்-எம் ெதய்வம் ேபான்றவளாய தைலவி, க
கண்ணிைன ைடயள் ஆயினாள்.
(

ழந்த கண்ண்ள் - அ த

) தைலவ! நீ எவ்வி நீழல் அன்ன அாிைவெயா

தற்பிைழத்தைம அறிந் , எம் அணங்க அன்னாள் க
ெசய்தைன.
பரதவர், உழவெரா

ணர்ந் , எம் அணங்கு

ெந ைந தண் ெபாழல் அல்கி,

ழ்ந்த கண்ணள் ஆயினள்; என்

மாெறதிர்த்த மயங்கி, அள்ளல் எறி ெசரக்கண் இ நைர

தாளர். ைக பிணி வி த் , ேதறல்

ைளயாக்கு ஈ ம் நீழல் என்கூ.

(வி - ைர.) ேபார் - ெநற்கதிாின் ேபார். அள்ளல் எறி ெச

அள்ள னின்

தாக்கும்

ெசர என் மாம். ைளயர் பக்கல் தீங்கு இன்ைமயின், நைர தாளர், அவர்க்கத்
ேதறல் நல்கி அைமதி ெசய்வாராயினர் என்க. ஈ ம் என் ம் ெபயெரச்சம் நீழல்
என்

ம் இடப் ெபயர் ெகாண்ட . பனித் ைறப் பரதவ ம் கழனி உழவ ம்,

இங்ஙனம் ெச ச்ெசய்தற் கிடமாகிய நீழல் என்றைமயால், அவ் ர் ெநய்த

ம்

ம த ம் மயங்கியதாதல் ெபற்றாம். 1'யாழிைச ம கின் நீ ர் கிழேவான், வாய் வாள்
எவ்வி’ என ற்ேபாந்தைமயின், நீழல் என்ப நீடல் என்பதன் திாிபாத
கண்ணள் - கண்ணள் ஆயினள் என ஆக்கச்ெசால் விாித் உைரக்க.
---------1. அகம் : 266.
-----------

ங் கூ ம்.
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367. பாைல
[பிாிவிைட ேவ பட்ட தைலமகள் வற்

க்கும் ேதாழிக்குச் ெசால் ய .]

இலங்குசுடர் மண் லம் லந்தைல ெபயர்ந்
பல்கதிர் ம கிய கல்ேர◌் அைமயத்
அலந்தைல ேத ஆண்குரல் விளிப்ப
மைனவளர் ெநாச்சி மாேசர் வதிய
1 ைன ைழ யி ந்த அங்க ச் சீ ர்க்
க ங்கால் ேவங்ைகச் ெசஞ்சுவல் வரகின்
மிகுபதம் நிைறந்த ைபங்கண் எற்ைற

5

ஊனைசப் 2பிணவின் உயங்குபசி கைளஇயர்
தளிர் ைர ெகா ற்றிற் ெசறிமயிர் எ த்திற்
கதிர்த்த ெசன்னிக் கவிர்ப் அன்ன
ெநற்றிச் ேசவல் அற்றம் பார்க்கும்
ல்ெலன் மாைல ம் இனி மன் றம்ம
நல்லக வன ைல அைடயப் ல் ெதாற

10

உயர்குைழப் பன்ன சாயற்
ெசயிர்தீர் இன் ைணப் ணர்ந்திசி ேனார்க்ேக.
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----- பரணர்.
--------(பாடம்) 1.

ைழ ைழ. 2. பிணவி

ணங்குபசி.

----------(ெசா - ள்.) ேதாழி-, 14-6. நல் அகம் வன
மார்பகத்ேத ள் அழகிய

ைலயிைனப் ெபா ந்தப் ல்

அன்ன - உயிர் குைழவ ேபா
குற்றமற்ற இனிய

ைல அைடய ல்

ெதாற-நல்ல

ந்ெதா ம், உயிர் குைழப்

ம், சாயல்-ெமன்ைம வாய்ந்த, ெசயிர்தீர் இன்

ைண -

ைணவைர, ணர்ந்தசிேனார்க்கு-கூ யி ப்பவர்கட்கு,

1-13. இலங்கு சுடர் மண் லம் - விளங்கும் ஒளி வாய்ந்த ஞாயி , லம் தைல
ெபயர்ந் - வானிடத்தினின் ம் நீங்கி, பல் கதிர் ம கிய சுல்ேசர் அைமயத் - தன
பலவாகிய கதிர்க ம் ெவம்ைம குைறயப்ெபற்ற ேமற்கு மைலயிைன அைட ம்
ேபாழ்தில், அலந்தைல

ஏ

- கலக்க ற்ற

திய ஏ , ஆண்குரல் விளிப்ப - தன்

ஆண் குரல் ேதான்ற அைழத்திட, மைன வளர் ெநாச்சி மாேசர் வதிய - மைனையச்
சூழ்ந் வள ம் ெநாச்சியின்கண் மான்கள் ேசர்ந் தங்கியி க்க, ைன உைழ இ ந்த
அம்கு சி ஊர் - காட்டரண்களின் பக்கத்ேதயி ந்த அழகிய கு யி ப் க்கைளைடய சிற்

ாின்கண்ேண, க

கால் ேவங்ைக ெசஞ்சுவல் வரகின் - காிய
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அ யிைன ைடய ேவங்ைகமரம் சூழந்தசிவந்த ேமட் நிலத்ேத விைளந்த வரகாகிய,
மிகு பதம் நிைறந்த ெதாகு கூட் ஒ சிைற - மிக்க தானியம் நிைறந்த
ெதாகுதியாக ள்ள கூட் ன் ஒ

பக்கத்ேத, குவிஅ

ைபங்கண் ெவ கின் ஏற்ைற -

குவிந்த அ யிைன ம் பசிய கண்ணிைன
ைடய காட் ப் ைனயின் ஆண், ஊன்,
நைச பிணவின் உயங்கு பசி கைளஇயர் - ஊைன வி ம்பி ள்ள ெபண் ைனயின்
வ த் ம் பசியிைன நீக்குமா , தளிர் ைர ெகா ற்றின் - தளிைரெயாத்த
கன்னத்திைன ம், ெசறி மயிர் எ த்தின் - ெந ங்கிய மயிாிைன ைடய க த்திைன ம்,
கதிர்த்த ெசன்னி - நிமிர்த்த தைலயின்கண், கவிர்

அன்ன ெநற்றி -

க்கம்

விைனெயாத்த சூட் ைன ைன ைடய, ேசவல் அற்றம் பார்க்கும் ேகாழிச்ேசவைலப் பற் ம் அைமயத்திைனப் பார்த்தி க்கும், ல் என் மாைல ம் ெபா வற்ற இம் மாைலப் ேபா ம், மன்ற இனி
(
) ேதாழி! இன்
இனி .

- உ தியாக இனிதாகும்.

ைணப் ணர்ந்திசிேனார்க்குப் ல்ெலன் மாைல ம் மன்ற

(வி - ைர.)மண் லம் ெபயர்ந்

கல்ேசர் அைமயம் என ம், பல்கதிர் ம கிய

அைமயம் என ம் தனித்தனி கூட் க. அலந்தைல - கலக்கம்:

ைமயாலாய ;

ேவட் வராற் ெபண்மா க்குத் தீங்குண்டாகுேமா என்ற கலக்க மாம்; அலந்ததைல
என்பதன் விகார மாம். ஏ விளித்தலால் மா ேசர் வதிய என்க. விளிப்ப என் ம்
எச்சம் காரணப்ெபா ட்டாய . ெநாச்சி மா ேசர் வதிய, ெவ கின் ஏற்ைற ேசவல்
அற்றம் பார்க்கும் ல்ெலன் மாைல என்க. ெவ கு மாைலப் ெபா தில் ேகாழிையப்
பற்றி
மாைல

ண்

ம் இயல்பின

என்ப , 1'ேகாழிக் கு ங்காற் ேபைட, ேவ

ற்ெறன, குமிட னறியா

ெவ கினம்

ெதாகு டன் குழீஇப், ைபதற் பிள்ைளக்

கிைளபயிர்ந் தா அங்கு’ என்றதனா ம் அறியப்ப ம். மாைல ம், என்ற உம்ைம இழி
சிறப் . மன்ற என்பதன் ஈ ெதாக்க . ணர்ந்திசிேனார்க்கு மாைல ம் இனி
என்றதனால், தைலவைனப் பிாிந் ள்ள யான், இத்தைகய மாைலப்ெபா தில்
எங்ஙனம் ஆற்றியி ப்ேபன் என, வற்
கூறினாள் என்க.
---1. கு ந் : 139
--------------

க்கும் ேதாழிக்குத் தைலமகள் எதிரழிந்
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368. குறிஞ்சி
[பகேல சிைறப் றமாகத் தைலமகட்குத் ெசால்

வாளாய்த் ேதாழி ெசால் ய .]

ெதா ேதாற் கானவன் சூ
வியன் னம்
காி றங் கழீஇய ெப ம்பாட் டீரத் த்
ேதா வளர் ைபந்திைன நீ குரல் காக்கும்
ஒண்ெடா மகளிர்க்கு ஊசல் ஆக
ஆ சிைன ெயாழித்த 1ேகா னர் கஞ ய
கு ம்ெபாைற அயல ெந ந்தாள் ேவங்ைக
மடமயிற் கு மியிற் ேறான் ம் நாடன்
உயர்வைர ம ங்கிற் காந்தளஞ் ேசாைலக்
குரங்கறி வாரா மரம்பயில் இ ம்பிற்

5

க சுைனத் ெதளிந்த மணிம ள் தீநீர்
பி ணர் களிற்றின் எம்ெமா டா ப்

10

2பன்னாள் உம்பர்ப் ெபயர்ந் 3சின்னாள்
கழியா ைமேய வழிவழிப் ெப கி
அம்பைண விைளந்த ேதக்கட் ேடறல்
வண் ப கண்ணியர் மகி ம் சீ ர்
எவன்ெகால் வாழி ேதாழி ெகாங்கர்
மணியைர யாத் ம கின் ஆ ம்
உள்ளி விழவின் அன்ன
அலரா கின்ற பலர்வாய்ப் பட்ேட.
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----- ம ைர ம தனிளநாகனார்.
------------(பாடம்) 1. ேகா னர் கஞ க். 2. பலநாள்.
3. சிலநாள்.
-----------(ெசா - ள்.) 16. ேதாழி-, வாழி-,
1-7. ெதா

ேதால் கானவன் சூ

உ

வியன் னம்-கா ேல ெச ப்பிைன அணிந்த

ேவடன் சுட்ெடாித்த அகன்ற ெகால்ைலயில், காி றம் கழீஇய ெப ம்பாட்

ஈரத் -

காிந்த இடங்கைளக் க விச்ெசன்ற மிக்கெபயலாய மைழ ஈரத்தில், ேதா வளர் ைபந்
திைன நீ கரல் காக்கும்-இதழ்கள் வளர்ந்த பசிய திைனயின் நீண்ட கதிர்கைளக்
காத்தி க்கும், ஒன்ெதா மகளிர்க்கு ஊசல ஆக ஆ சிைன ஒழித்த - ஒளி ெபா ந்திய
வைளயைல அணிந்த மகளிர் தமக்கு ஊசல் ஆகக்ெகாண் ஆ ம் கிைளகைளப்
ேபாக்கிய, ேகா

இணர் கஞ ய - ெகாம்பிேல

ங்ெகாத் க்கள் ெந ங்கிய, கு ம்
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ள்ளதாககிய, ெந

தாள் ேவங்ைக - நீண்ட

அ யிைன ைடய ேவங்ைக மரம், மடமயில் கு மியில் ேதான் ம் நாடன் -இைளய
மயி ன் உச்சியி ள்ள கு மி ேபாலத் ேதான் ம் மைல நாட்ைட ைடய நம்
தைலவன்,
8-13. உயர் வைர ம ங்கில் காந்தள் அம் ேசாைல- உயர்ந்த மைலப்பக்கத்ேத

ள்ள

காந்தைள ைடய அழகிய ேசாைலயாகிய, கரங்கு அறிவாரா மரம் பயில் இ ம்பில் குரங்குக ம் ஏறி அறிதல் இல்லாத நீண்ட மரங்கள் ெசறிந்த காட் ல், க சுைன
ெதளிந்த மணி ம ள் தீம் நீர் - விளக்கம் ெபா ந்திய சுைனயில் உள்ள ெதளிந்த
பளிங்கிைன ெயாத்த இனிய நீாில், பி
பி

ணர் களிற்றின் எம்ெமா

டன் கூ ய களி ேபால நம் டன் பலநா

பல்நாள் ஆ

ம் ஆ , உம்பர் ெபயர்ந்

பிாிந்த ேவறிடம் ெசன் , சின்னாள் கழயாைமேய - சிலநாள் கழிதற்கு
வழிவழி ெப கி - அந் நிகழ்ச்சி

ைற

ெமாய்க்கும் கண்ணிைய

- நம்ைமப்

ன்ேப,

ைறயாகப் ெப கி,

14-5. அம் பைண விைளந்த ேதன் கள் ேதறல் - அழகிய
ேதனாகிய கள்ளின் ெதளிைவ, வண்

-

ப

ங்கிற் குழாயில்

கண்ணியர் மகி ம் சீ

ைடயாராய் உண்

மகி ம் சிற்

ற்றிய

ர் - வண்

ாின்கண்ேண,

16-9. பலர் வாய் பட் -பலர் வாயி ம் ேபசப்பட் , ெகாங்கர் மணி அைர யாத்
ம கின் ஆ ம் - ெகாங்கு நாட் னர் மணியிைன இைடயிற் கட் க்ெகாண் ெத வில்
ஆ ம், உள்ளி விழவின் அன்ன - உள்ளி விழவின் ஆரவாரம் ேபான்ற, அலர்
ஆகின்ற
(

- அலராகா நின்றத; எவன் ெகால் - இஃெதன்ைனேயா!
) ேதாழ, வாழி ! ேவங்ைக மடமயிற் கு மியிற் ேறான் ம் நாடன், சுைனத் தீ

நீர் பன்னாள் எம்ெமாடா , ெபயர்ந்

சின்னாள் கழியாைம, அந் நிகழச்சி வழிவழிப்

ெப கிப் பலர் வாய்ப்பட் , உள்ளிவிழவின் அன்ன அலராகின்ற

எவன்ெகால்.

(வி - ைர.) ஆ சிைன, பக்கங்களிற் ப ந்த கிைளெயன் ம் ேகா , ேமேல நிவந்த
ெகாம்ெபன் ங் ெகாள்க. ைபந்திைன காக்கும் மகளிர்க்கு ஊசலாக ஆ சிைன
ெயாழித்த என்ற, இனித் தாம் திைனப் னம் காக்குமா இல்ைல என்றதைனக்
குறிப்பினால் உணர்த்திய ப யாம். இணர் கஞ ய ேவங்ைக என ம் கு ம்ெபாைற
அயலதாகிய ேவங்ைக என ம் தனித்தனி கூட் க. ேசாைலயாகிய இறம் என்க.
அன்றி, ேசாைலக்கண்ணதாகிய இறம் என்ற மாம். குரங்கும் என் ம் உம்ைம
ெதாக்க . அறிவாரா - அறியலாகா . அந்நிகழ்ச்சி வழிவழிப் ெப கிெயன
வ வித் ைரக்க. ெகாங்கர்-ெகாங்குநாட் னர். தைலவன் ேகட் வைரந் ெகாள்ள
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ேவண் ெமன் ம் க த்தால் அலராகின்றத எவன்ெகால் எனத் ேதாழி தைலமகடகச்
ெசால் வாள்ேபாற் கூறினாள் என்க.
----------369. பாைல
[மகட் ேபாக்கிய ெசவி

ெசால் ய .]

கண் சின் 1மகேள ெகழீஇ இையெவைன
ஒண்ெடா ெசறித்த ன்ைக ஊழ்ெகாள்
மங்ைகயர் பலபா ராட்டச் ெசந்தார்க்
கிள்ைள ந் தீம்பால் உண்ணா மயி யற்
ேசயிைழ மகளிர் ஆய ம் அயரா
தாழி ம் மலர்பல அணியா ேகழெகாள

5

2காழ் ைனந் தியற்றிய வனப்பைம ேநான்சுவர்ப்
பாைவ ம் ப ெயனப் ெபறாஅ ேநாய்ெபார
இைவகண் ைனவதன் தைல ம் நிைனவிேலன்
ெகா ேயாள் ன்னிய ணேரன் ெதா ேயாய்
இன் நின் ஒ குரல் மண்ணல் என்றதற்கு
எற் லந் தழிந்தன ளாகித் தற்றக்
கடலந் தாைனக் ைகவண் ேசாழர்
ெகடல நல் ைச உறந்ைத யன்ன

10

நிதி ைடய நன்னகர்ப்
வ
ைனந்
தமர்மணன் அயர ம் ஒல்லாள் கவர் தல்
ஓைம நீ ய உலைவ நீளிைட
மணியணி பலைக மாக்காழ் ெந ேவல்
ணி ைட உள்ளெமா
ைதந்த ன்பின்

15

அறியாத் ேதஎத் அ ஞ்சுரம் ம த்த
சிறிேயாற் ெகாத்தெவன் ெபரமடத் தகுவி
சிறிேயாற் ெகாத்தெவன் ெப மடத் தகுவி
சிறப் ஞ் சீ ம் இன்றிச் சீ ர்
நல்கூர் ெபண் ன் ல்ேவய் குரம்ைப

20

3ஓரா யாத்த ஒ

ண்

ன்றில்

ஏதில் வ மைனச் சிலம் டன் கழீஇ
ேமயினள் ெகால்ெலன ேநாவல் யாேன.
----- நக்கீரர்.
-----------(பாடம்) 1. மகைள ேகழியேலைன. 2. காழ். ணர்ந்தியற்றிய.
3. ஓரா வார்த்த.

25
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--------------(ெசா - ள்.) 1. மகேள -, ெகழீ இ இையெவைன - அவ
தி ந்ேத

டன் ெபா ந்தி இையந்

ைடய நிைலயிைன, கண் சின் காண்பாயாக;

2 - 8. ஒள் ெதா
ெசறித்த

ெசறித்த

ன் ைகயில்

ன் ைக ஊழ் ெகாள் - ஒளி ெபா ந்திய வைளயைலச்

ைறயாேனெகாண் , மங்ைகயர் பல பாராட்ட - சூழ நின்ற

மங்ைகயர் பலவாறாகப் பாராட்ட, ெசந்தார்க்கிள்ைள ம் - சிவந்த
இேரைகயிைன ைடய கிளிக ம், தீம்பால் உண்ணா - இனிய பாைல உண்கின்றில,
மயில் இயல் ேசய் இைழ மகளிர் ஆய ம் - மயில் ேபா ம் சாயைல ைடய சிவந்த
அணிகைளயணிந்த ேதாழியர் கூட்டங்க

ம், அயரா - விைளயா கின்றில, தாழி ம்

மலர் பல அணியா - ஞ்ெச
ைடய தாழிக ம் பல மலர்கைளக் ெகாண் ல,
ேகழ்ெகாளகாழ் ைனந் இயற்றிய வனப் அைம ேநான்சுவர் பாைவ ம் ப என
ெபறாஅ - அழகிய நிறம் ெபா ந்த த் வடம் த ய ைனந் ெசய்த அழகு
அைமந்த வ ய சுவாின்கண்
8 - 9. இைவ கண்

ள்ள பாைவக

ம் ப

என எதைன ம் ெகாண் ல;

ேநாய் ெபார இைனவதன் தைல ம் - இைவகைளக் கண்

ேநாய் வ த்த வ ந் வதன் ேம

ம்,

9 - 12. நிைனவிேலன் - சூழ்ச்சி யில்ேலனாகிய யான், ெகா ேயாள்

ன்னிய

உணேரன் - ெகா யளாகிய அவள் எண்ணியைத உணேரனாகி, ெதா ேயாய் ெதா யணிந்த மகேள, இன்

நின் ஒ

குரல் மண்ணல் என்றதற்கு - இன்

தைழத்த கூந்தைலப் ைனக என்றதற்கு, என் லந்
ெவ த்

நின

அழிந்தனள் ஆகி - என்ைன

மனம் உைடந்தவளாகி,

12 - 6. தன் தக - அவள் தன் ெசல்வநிைலக்ேகற்ற பாிசு, கடல் தாைன ைக வண்
ேசாழர் - கடல்ேபான்ற ேசைனயிைன ம், ைகவண்ைமைய ம் உைடய ேசாழர ,
ெகடல் அ ம் நல் இைச உறந்ைத அன்ன நீங்குதல் இல்லாத நல்ல கழிைன ைடய
உைற ர்ேபான்ற, நிதி உைட நல்நகர்
மைனயில்

வ

ைனந்

- ெசல்வ ைடய நல்ல

வதாக ஒப்பைன ெசய் , தமர் மணன் அயர ம் ஒல்லான் - தன்

தமராவார் மணம் ெசய்விக்க ம் மனம் ெபா ந்தாதவளாகி,
16 - 21. கவர்

தல் ஓைம நீ ய உலைவ நீள் இைட - கவர்ந்த அ யிைன ைடய

ஓைம மரங்கள் உயர்ந் ள்ள காடாகிய நீண்ட இடத்தில், மணி அணி பலைக - மணிகள்
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பதித்த பாிைசயிைன ம், மா காழ் ெந ேவல் - சிறந்த காம்பிைன ைடய நீண்ட
ேவ ைன ம்,

ணி

உைட உள்ளெமா

-

ணி

தங்கிய ெநஞ்ச டன்,

ன்பின்-மிக்க ெமய் வ யிைன ம் உைடய, அறியா ேதஎத்

ைதந்த

அ சுரம் ம த்த-

அறியப்படாத ேதயத்தின்கண் அாியசுர ெநறியில் ெகாண் ேபாய, சிறிேயாற்கு ஒத்த
என் ெப மடத் தகவி - இைளயா க்குப் ெபா ந்திய ெபாிய மடப்ப ம் தகதி
ைடய
என் மகள்,
22-6. சிறப் ம் சீ ம் இன்றி - நன்கு மதிப் ம் உயர் ம் இல்லா , சீ

ர் நல்கூர்

ெபண் ன் - சிறிய ஊாில் வ ைம ற்ற ெபண் ன , ல்ேவய்ந்த கு லாய, ஓர் ஆ
யாத்த -ஒ பசு கட்

ள்ள, ஒ

ண்

ன்றில்-ஒற்ைறத்

ண் ெகாண்ட

கப்பிைன ைடய, எ இல் வ மைன-இையபில்லாத வறிய மைனயில், சிலம்
உடன் கழீஇ ேமயினள் ெகால் என - சிலம் கழித் அவ டன் மணம்
ெபா ந்தினேளா என் , யான் ேநாவல்-யான் வ ந் ேவன்.
(

) மகேள! ெகழீ இ இையெவைனக் கண் சின்; கிள்ைள ம் தீம்பான்

உண்ணா; ஆய ம் அயரா; தாழி ம் மலர் பல அணியா; பாைவ ம் ப ெயனப்
ெபறாஅ; இைவகண்

இைனவதன் றைல ம் நிைனவிேலன் உணேரன்; ஒ குரல்

மண்ணல் என்றதற்கு அழிந்தனளாகி, தமர் மணன் அளர ம் ஒல்லாள், அ ஞ் சுரம்
ம த்த சிறிேயாற்கு ஒத்த என் ெப மடத் தகுவி, சீ
கழீஇ ேமயினள் ெகால் ெலன யான் ேநாவல்.

ர் ஏதில் வ மைனச் சிலம் டன்

(வி - ைர.) மகேள என்ற ேதாழிைய. ெகழீஇ இையெவைன தைலவி டன்
ெக தைகைம ண் ெபா ந்தியி ந்த என நிைலயிைன என்க. பாராட்டபாரட்ட ம், கிள்ைள பால் உண்ணாைம த யன தைலவியின் பிாிவால் நிகழ்ந்த
நிகழ்ச்சிகள். ஓரறி உயிராகிய தாழிப் ஞ்ெச
தல் ெதய்வம் ஈறாகிய
அைனத் யி ம் தைலவியின் பிாிவால் வ ந்தின்ைம உணர்த்தியவா காண்க.
இைவகண் இைனவதன்றைல ம், ேமயினள் ெகால்ெலன ேநாவல் எனக் கூட் க.
ெதா ேயாய் என்ற தைலமகைளச் ெசவி விளித்த . மண்ணல்-மண் க என
வியங்ேகாள். தற்றகத் தமர் மணம் அயர ம் என்க. நகர்ப்
வ
ைனந் மைனையப்
வதாக ஒப்பைன ெசய் என் மாம். பலைகயிைன ம் ேவ ைன ம்
உள்ளெமா

ன்பிைன ம் உைடய சிறிேயான் என ம், ஒல்லாள் சிறிேயாற்கு ஒத்த

என ம் கூட் க. சிறப் - நன்கு மதிப் ; சீர் - உயர் . 1'சீர்ைம சிறப்ெபா நீங்கும்’
என் ழிப் பாிேம வழகர் உைரத்தவா காண்க. சிலம் டன் கழீஇ என்பதற்குக்
2'கூடலன்னதன், அ ங்க
விளக்க ைர காண்க.

வியனகர்ச் சிலம் ங் கழயாள்’ என் ழி உைரத்த
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--------1. குறள்: 195. 2. அகம்: 315.
------------370. ெநய்தல்
[பகேல சிைறப் றமாகத் தைலமகட்குச் ெசால்

வாளாய்த் ேதாழி ெசால் ய .]

வைளவாய்க் ேகாைதயர் வண்டல் ைதஇ
இைளேயார் ெசல்ப எல் ம் எல் ன்
அக ைலப் ன்ைனப் காில் நீழற்
பகேல எம்ெமா டா இரேவ
காயல ேவய்ந்த ேதயா நல் ல்
ேநாெயா ைவகுதி யாயின் ந்ைத
அ ங்க ப் ப வ ம் என்றி மற் நீ
ெசல்லல் என்ற ம் ஆற்றாய் ெச ேன
வாழெலன் என்றி யாயின் ஞாழல்

5

வண் படத் தைதந்த கண்ணி ெநய்தல்
தண்ண ம் ைபந்தார் யல்வர அந்திக்
கடல்ெக ெசல்வி கைரநின் றாங்கு
நீேய கானல் ஒழிய யாேன
ெவறிெகாள் பாைவயிற் ெபா ந்தெவன் அணி றந்

10

ஆ மகள் ேபாலப் ெபயர்தல்
ஆற்ேறன் ெதய்ய அலர்கவிவ்

15

---- அம்

ேர.

வனார்.

---------(ெசா-ள்.) ேதாழி!, 1-2. வைள வாய் ேகாைதயர் இைளேயார்- வைள

ெகாண்ட

மாைலைய ைடய இளமகளிர், வண்டல் ைதஇ ெசல்ப-வண்டல் விைளயாட் ைனச்
ெசய்

மீண்

ெசல்லாநிற்பர், எல்

ம் எல் ன்

- பக

ம் ஒ

குைறந்த ;

3-7. பகேல - பகற்ெபா தில், அகல் இைல ன்ைன கர் இல் நீழல் - அகன்ற
இைலகைள ைடய ன்ைனயின் ள்ளியில்லாத நிழ ல் எம்ெமா ஆ - எங்க டன்
விைளயா , இரேவ - இராப்ெபா தில், காயல் ேவய்ந்த ேதயா நல் இல் - காய்ந்த
ல்லால் ேவயப் ெபற்ற வளங்குன்றாத நல்ல நம

இல் ன்கண், ேநாெயா ைவகுதி

யாயின் - வ த்தத் டன் ெபா ந்தி யி ப்பாயாயின்,

ந்ைத அ ங்க

உன் தந்ைதயின் அாிய காவற்ப ேவன் என்கின்றைன,

ப வல்என்றி -
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7-9. மற்

நீ ெசல்லல் என்ற

ம் ஆற்றாய் - அன்றி நீ இல் ற்குச் ெசல்க என்

நான் கூ தைல ம் ெபாறயாகி, ெச ைன வாழெலன் என்றி - ெசல் ன் உயிர்
வாேழன் என்கின்றைன, ஆயின் - அங்ஙனமாயின்,
9-19. ஞாழல் வண்

பட தைதந்த கண்ணி -

நகக் ெகான்ைறய

ெமாய்க்க மலர்ந்த மலர்க் கண்ணி டன், ெநய்தல் தண் அ ம் ைபந்தார்

வண்
யல்வர -

ெநய்த ன் தண்ணிய அாிய பசிய மலர்மாைல அைசய, அந்தி - அந்திக்காலத்ேத, கடல்
ெக

ெசல்வி கைர நின்றாங்க - கடற்ெறய்வம் கைரயின்கண் நிற்ப ேபால், நீ கானல்

ஒழிய-நீ இக் கடற்கைரச் ேசாைலயில் தனித் நிற்க, யான்-, ெவறி ெகாள் பாைவயில்
ெபா ந்த என் அணி றந் - ெவறியாட்டம் ேமவிய மகள் ேபான் ெபா
ற்ற
என

அழகிைனத

றந் , அ

மகள் ேபாலப் ெபயர்தல் ஆற்ேறன் - அவள் பின்

வறிேத ெபயர்தல் ேபால நீங்குதல் இயலாதவளாகின்ேறன், இ ஊர் அலர்க-இவ் ர்
அலர் கூறி ம் கூ க.
(

) ேதாழி! ன்ைன நீழல் பகல் எம்ேமாடா , இர

ைவகுதியாயின்,
ஆயின் கடல்ெக

நல் இல் ேநாெயா

ந்ைத அ ங்க ப் ப வல் என்றி, மற் , ெச ன் வாழெலன் என்றி,
ெசல்வி கைர நின்றாங்கு நீ கானல் ஒழிய யான் என் அணி றந்

ஆ மகள் ேபாலப் ெபயர்தல் ஆற்ேறன், இவ் ர் அலர்க.
(வி - ைர.) ேகாைதயர் ஆய இைளேயார் என்க. இைளேயார் என்றத ஏைன
ஆயத்தாைர. இைளேயார் ெசல்ப, எல்

ம், எல் ன்

என்ற

நா ம் ெசல்லேவண் ம்

என்பதற்கு எ க் கூறியப . காயல்-காய்ந்த ல்; அல்: ெயர் விகுதி. ெசல்ப; எல் ன் ;
ஆக ன் பகல் எம்ெமா அ ய நீ இர நல் ல் ெசல் தல் ேவண் ம் என் கூறிய
ேதாழிக்கு இர இல் ற் ெசன் ேநாெயா தங்குேவன் ஆயின், என் தந்ைதயின்
காவ ற் ப ேவன் என் தைலவி கூறினாள் என்க. ைவகுேவனாயின் எந்ைத
அ ங்க ப் ப வல் என்ற தைலவிகூற்ைறத் ேதாழி ெகாண்
அதற்ேகற்ப ைவகுதியாயின் என ம்,

கூ கின்றளாக ன்,

ந்ைத என ம் கூறினாெளன்க. ப வ

ம் -

உம்ைம: அைச நிைல. ெசல்லல் என்ற ம் ஆற்றாய் என்ற , ெச ன் வாழெலன்
என்பதற்கு அைடயாய் வந்த . தைலவைனத் தைலப்ெபய்யா ெசல் ன் உயிர்
வாேழன் என்றாளாகக் ெகாள்க. நீேய, யாேன என்பவற்

ஏகாரங்கள் கட் ை◌ைரச்

சுைவபட நின்றன; பிாிநிைல மாம். ெவறிெகாள் பாைவ-ெவறியா ம் மகள். ஆ
மகள்: ெபயர் மாத்திைரயாய் நின்ற ெதய்ய: அைசச்ெசால்.
-------------

151
371. பாைல
[ெபா ள்வயிற் பிாிந்

ேபாகாநின்ற தைலமகன் தன் ெநஞ்சிற்குச் ெசால் ய .]

அவ்விளிம் ாீ இய விைசயைம ேநான்சிைலச்
ெசவ்வாய்ப் பகழிச் ெசயிர்ேநாக் காடவர்
கைணயிடக் கழிந்ததன் ழ் ைண உளளிக்
கு ெந க் ைணய மறி ைட யாடப்
ன்கண் ெகாண்ட திாிம ப் பிரைல
ேமய்பதம் ம த்த சி ைமெயா ேநாய் கூர்ந்
ெநய்தலம் ப விற் சின்னீர் உண்ணா
எஃகு மாந்தாின் இைனந் கண் ப க்கும்
ைபதற ெவம்பிய பாழ்ேசர் அத்தம்

5

1எமியம் நீந் ம் எம்மி ம் பனிவார்ந்
என்ன ஆங்ெகால் தாேம ெதண்ணீர்
ஆய்சுைன நிகர்மலர் ேபான்ெமன நைசஇ
ேதர் பறைவ விைழ ம்
ேபாதார் கூந்தல்நங் காத கண்ேண

10

---- எயினந்ைத மகன் இளங்கீரனார்.
-----------(பாடம்) 1. தமியம் நீந் ம்.
----------(ெசா - ள்.) ெநஞ்ேச-, 11-4. ெதள் நீர் ஆய் சுைன நிகர் மலர் ேபான்ெமன-ெதளிந்த
நீாிைன ைடய அழகியசுைனயி

ள்ள ஒளிெபா ந்திய மலைரப் ேபா

ம் என, நைசஇ

ேதர் பறைவ விைழ ம்-ேதைன வி ம்பிப் க்கைள ஆரா ம் வண் கள் வி ப்
ேபா ஆர் கூந்தல் நம் காத கண்-மலர் நிைறந்தகூர்ந்தைல ைடய நம்

ம்,

காத யின்கண்கள்,
1-9. விளிம் உாீஇய விைச அைம ேநான் சிைல-அழகிய விளிம்பிைன உ வி நண்
ஏற்றிய விைச அைமந்த வ ய வில் ைன ம், ெசவ் வாய் பகழி-கு தியாற் சிவந்த
வாயிைன ைடய அம்பிைன ம் உைடய, ெசயிர் ேநாக்கு ஆடவர் - சினம் தங்கிய
பார்ைவயிைன ம் உைடய மறவர், கைண இட கழிந்த - அம்பிைன எய்திடலான்
இறந்த, தன்

ழ்

ைண மறி ைட ஆட-கு ைம ம் ெந ைம ம் ஆகிய

அளவிைன ைடய தன்குட் கள் (ஏதம்உணராைமயின்) தன் பக்க ல் விைளயாட,
ன்கண் ெகாண்ட திாி ம ப் இரைல- ன்பிைன யைடந்த
க்குண்ட
ேகாட் ைன ைடய ஆண்மான், ேமய் பதம் ம த்த சி ைமெயா

ேநாய் கூர்ந்

-
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ேம ம் உணவிைன ெவ த்த

ன்பத் டன் வ த்தம் மிக்கு, ெநய்தல் ப வில் - களர்

நிலத்தி ள்ள சிறிய குழியில் தங்கிய, சில் நிர் உண்ணா - சிறிய நீ ம் ப கா , எஃகு
உ ம் மாந்தாின் இைனந் கண் ப க்கும் - அம் ைதக்கப்ெபற்ற மக்கைளப் ேபால
வ ந்திக் கண்ணயர்ந்

கிடக்கும், ைப

அற ெவம்பிய பாழ் ேசர் அத்தம் - பசுைமயறக்

ெகாதித்த பாழ்படட சுர ெநறியிைன,
10-1. எமியம் நீந் ம் எம்மி

ம் - தமிேயமாய்க் கடந்

ெசல்

ம் நம்ைமக் காட்

பனி வார்ந் - நீர் ஒ கப் ெபற் , என்ன ஆங்ெகால் - எத்தன்ைமயான
எய்தாநிற்குேமா.

ன்பத்திைன

(
) ெநஞ்ேச! நம காத கண்கள் பாழ்ேசர் அத்தம் எமியம் நீந் ம் எம்மி
பனிவார்ந் என்ன ஆம் ெகால்.

ம்,

(வி - ைர.) மறி ைட ஆட - குட் கள் இறந்த ெபண்மானின் பக்கத்ேத விைளயாட
என் மாம். உள்ளிப் ன்கண் ெகாண்ட இரைல ேநாய் கூர்ந்த சின்னீர் உண்ணா
இைனந் கண்ப க்கும் அத்தம் என்க. தைலவிையப் பிாிந் ெகா ய காட் ைனத்
தமியமாய்க் கடந் ெசல் தலால் நாம் எய் ம் ன்பத்ைதக் காட்
ம் நம்ைமப்
பிாிந் ைற ம் காத யின் கண்கள் என்ன ன்பத்திைன எய் ேமா எனத்
தைலவிையப் பிாிந் ஏகத ன் இன்னாைம லப்படத் தைலவன் தன் ெநஞ்சிற்குக்
கூறினான் என்க.
-----------372. குறிஞ்சி
[அல்ல குறிப்பிட் ப் ேபாகாநின்ற தைலமகன் தன் ெநஞ்சிற்குச் ெசால் ய .]
1அ ந்ெதறன் மரபிற் கட ள் காப்பப்
ெப ந்ேதன் ங்கும் நா காண் நனந்தைல
அணங்குைட வைரப்பிற் பாழி ஆங்கண்
ேவண்
மாக்கள் வியனகர்க் கரந்த
அ ங்கல ெவ க்ைகயின் அாிேயாள் பண் நிைனந்
வ ந்தினம் மாேதா எனி மஃ ெதால்லாய்
இ ம்பைணத ெதா த்த பலரா சல்
ஊர்ந்திழி கயிற்றிற் ெசலவர வ ந்தி
ெந ெநறிக் குதிைரக் கூர்ேவல் அஞ்சி

5

க

10

ைன 2யைலந்த ெகா வி லாடவர்

3ஆெகாள் சலற் பா சிறந் ெதறி ம்
ெப ந்
வள்பின் ங்கு ெநகிழா

ம்,
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ேமய்மணி யிழந்த பாம்பின் நீநனி
ேதம்பிைன வாழிெயன் ெநஞ்ேச ேவந்தர்
4ேகாண்டணி எயி ற் காப் ச் சிறந்
ஈண்ட ங் குைரயணம் அணங்கி ேயாேள.

15

---- பரணர்.
----------(பாடம்) 1. அ ந்திறல். 2. மைலத்த ெதா வில்.
3. ஆ ெகாள். 4. ெகாண்டணி ெபய்வி ற்.
-----------(ெசா - ள்.) 14. வாழி என் ெநஞ்ேச - என் ெநஞ்ேச வாழி!,
1-6. அ

ெதறல் மரபின் கட ள் காப்ப-பிறரால் ெத தற்கு அாிய

ைறைமயிைன ைடய கட ள் காத்த ன், ெப ேதன் ங்கும் நா காண்
நனந்தைல - ெபாிய ேதன் கூ கள் ெதாங்குவ ம் நாட் ன் எல்ைலயிைனக்
காண்டற்காிய உயர்ச்சியிைன ம் அகன்ற இடத்திைன ம் உைடய மாகிய, அணங்கு
உைட வைரப்பின் - அச்சம் ெபா ந்திய பக்கமைலயிைன ைடய, பாழ ஆங்கண் பாழமைலயிடத்ேத, ேவள்

மாக்கள் வியன் நகர்க்கரந்த - பைழய ேவள்கு

மக்கள்

தம அகன்ற ஊாின்கண் மைறந் ைவத்த, அ ங்கல ெவ க்ைகயின் அாிேயாள்
பண் நிைனந் - அாிய அணிகலமாகிய ெசல்வத்ைதப்ேபாலப் ெப தற்கு
அ ைம ைடேயாள
வ ந்தி ள்ேளாம் என்

இன்பத்ைத நிைனந்த, வ ந்தினம் எனி
யான் கூற ம், அஃ

ம் - நாம் வாளாேத

ஒல்லாய் - அதைன நீ ைகவி தற்குப்

ெபா ந்தாயாய்,
7-14. இ

பைண ெதா த்த பலர் ஆ

பல ம் ஆ ம் ஊச ன , ஊர்ந்

ஊசல்-ெபாிய கிைளயில் கட்டப்ெபற்ற

இழி கயிற்றில் ெசலவர வ ந்தி - ஏறி ம்

இறங்கி ம் ஆ ம் கயிற்றிைனப் ேபான் ெசல்ைகயா ம் வ ைகயா ம் வ ந்தி,
ெந ெநறி குதிைர கூர் ேவல் அஞ்சி - நீண்ட வழியிைன ைடய குதிைரமைலக்குத்
தைலவனாகிய கூாிய ேவைல ைடய அஞ்சி என்பான , க

ைன அைலத்த ெகா

வில் ஆடவர் - க ய பைகப் லத்திைன வ த்திய வைளந்த வில் ைன ைடய ரர்,
ஆெகாள் ச ல் பா சிறந் எறி ம்-தம் பைகவர் நிைரகைளக் கவ ம் ேபாாில் ஒ
மிக அ க்கும், ெப

வள்பின்

ங்கு ெநகிழா-ெபாிய உ க்ைகயின் வாைரப்

ேபாலச் ெசறிந் ம் ெநகிழ்ந் ம், ேமய் மணி இழந்த பாம்பின் -ேமய்தற்ெபா ட்
உமிழ்ந்
வா த

ைவத்த மணியிைன இழந்த பாம்ைபப் ேபால, நீ நனி ேதம்பிைன - நீ மிக ம்
ற்றைன,
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14-6. நம் அணங்கிேயாள்-நம்ைம வ த்திய காத , ேவந்தர் ேகாண் தணி எயி ல் பைக ேவந்தர

மா பா

காவல்மிக்கு, ஈண்
(

தணிதற்கு ஏ வாகிய மதில்ேபால, காப் சிறந்

அ ங்குைரயன் -எய் தற்கு அ ைமைய

) என் ெநஞ்ேச வாழி! அாிேயாள் பண் நிைனந்

-

ைடயவள் அன்ேற.

வ தினம் எனி

ம், அஃ

ஒல்லாய், ெசலவர வ ந்தி, ங்கு ெநகிழா, மணியிழந்த பாம்பின் நீ நனி ேதம்பிைன,
நம் அணங்கிேயாள் காப் ச் சிறந் ஈண் அ ங்குைரயள்.
(வி - ைர.)அ ந்திறல் என்ப பாடமாயின், அாிய ஆற்றைல ைடய என்க. கட ள்
காத்தலால் பிறராற் கவரப்படா ேதனிறால் ங்கும் என்க. நா காண் நனந்தைல’தன்ேமல் ஏறி நாட்ைடக் கண்

இன்

தற்கு ஏ வாகிய ஓக்க’ ம் அகற்சி

ைடய

இடம் என்க. 1'ேகா பல விாிந்த நா காண் ெந வைர’ என்பதன் பைழய உைர
காண்க. பாழிமைலயிடத்ததாய நகாிேல ேவள்
மாக்கள் கரந் ைவத்த ெவ க்ைக
என்க. அஃ ஒல்லாய்-அதைனக் ைகவி தற்குப் ெபா ந்தாயாய் என விாித் ைரக்க.
ெந

ெநறிக் குதிைர - உயர்ந்

ெசல்

ம் ெநறிைய ைடய குதிைர; ஆவ

குதிைரமைல; இ ெவளிப்பைட. க
ைன அைலத்த- ன் பல ேபார்களில்
பைகவைர வ த்திய என்க. அஞ்சியின் ஆடவர் மாற்றார் ஆவிைனக் கவர்ந் வ ம்
ச ல் எறி ம்

என்க. பாம் ேம ங்கால் மணியிைன உமி ம் என்

2நாம நல்லராக் கதிர்பட உமிழ்ந்த, ேமய்மணி விளக்கில்’ என
காண்க.

ம் க த் ,

ன்ன ம் ேபாந் ள

----------1. பதிற்

: 85. 2. அகம் : 72.

------------373. பாைல
[பிாிந்

ேபாகாநின்ற தைலமகன் இைடச்சுரத் த் தன் ெநஞ்சிற்குச் ெசால் ய .]

ைனகவர்ந் ெகாண்ெடனக் கலங்கிப் பீெர ந்
மைனபாழ் பட்ட மைரேசர் மன்றத் ப்
3பைணத்தாள் யாைன ப உப் ற 4 ாிஞ்சச்
ெச காழ சாய்ந்த
காற் ெபாதியில்
அ ஞ்சுரம் நீந்திய வ த்தெமா ைகயற்றப்
ெப ம் ன் மாைல லம் வந்
தர
மீளி உள்ளஞ் ெசல வ
ப்பத்
தாள்ைக ட் ய தனிநிைல ணராள்

5
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இ ம்பல் கூந்தற் ேசயிைழ மடந்ைத
கைனயி ள் ந நாள் அைணெயா ெபா ந்தி
ெவய் ற் ப் லக்கும் ெநஞ்செமா ைட யிரா
ஆயிதழ் மைழக்கண் மல்க ேநாய்கூர்ந்
ெப ந்ேதாள் நைனக்குங் க ழ்ந் வார் அாிப்பனி

10

ெமல்விரல் உகிாிற் ெறறியினள் ெவன்ேவல்
அண்ணல் யாைன அ ேபார் ேவந்தர்
ஒ ங்ககப் ப த்த ர வாய் ஞாயில்
ஓெரயின் மன்னன் ேபாலத்
யி றந் தனள்ெகால் அளியள் தாேன.

15

-பாண் யன் ஏனாதி ெந ங்கண்ணனார்.
----------(பாடம்) 3. பைனத்தாள். 4.

ாிஞ்சி.

-----------(ெசா - ள்.) ெநஞ்ேச!, 1-9.

ைன கவர்ந்

ெகாண்ெடன- ேபார் ைன

அகப்ப த்திக்ெகாண்டதாக, கலங்கி - கலக்க ற் , பீர் எ ந் - பீர்க்குப் படர்ந் ,
மைன பாழ்பட்ட மைர ேசர் மன்றத் - மைனகள் பாழ்பட் ப் ேபான மைரமா
வந்தைட ம் மன்றத்தின்கண்

ள்ள, பைணதாள் யாைன ப உப் றம் உாிஞ்ச -

ப த்த கா ைன ைடய யாைனயின் பாிய
அ

கு உாிஞ்சுதலால், ெச காழ் சாய்ந்த

கால் ெபாதியில் - ேசார்ந்த விட்டம் ழ்ந்த திய ண்கைள ைடய அம்பலத்ேத,
சுரம் நீந்திய வ த்தெமா ைகயற் - அாிய சுரத்ைதக் கடந் வந்த வ த்தத்தால்

ெசயலற் , ெப

ன் மாைல லம் வந்

உ தர - ெபாிய ற்ெகன்ற

மாைலக்காலத்ேத தனிைம வந்தைடய, மீளி உள்ளம் ெசல

வ

ப்ப -

திண்ைமைய ைடய நம் உள்ளம் மீண் ெசல் தைல வற்
த்த, தாள் ைக
தனிநிைல இ க்ைகெயா - ழந்தாள்கைளக் ைகயாற் ட் ய தனித்த
நிைலயினதாகிய இ ப் டன், தன் நிைல உள்
எண்ணியி க்கும் , நம் நிைல உணராள் - நம
10-6. இ
அணியிைன
ந

ம் - தன

ட் ய

நிைலயிைனேய

இயல்பிைன அறியாளாகி,

பல் கூந்தல் ேசய் இைழ மடந்ைத-நீண்ட பலவாய கூந்தைல ம் சிவந்த
ைடய நம் தைல , சுைன இ ள் ந

இரவில், அைணெயா

நாள் - ெசறிந்த இ ைள ைடய

ெபா ந்தி - அைணயின்கண் கிடந் , ெவய்

லக்கும் ெநஞ்செமா -ெகாதப் ற்

ெவ க்கும் உள்ளத் டன், ஐ

உற்

உயிரா -

ெமத்ெதன உயிர்த் , ஆய் இதழ் மைழ கண்-அழகிய விதழ்ேபான்ற குளிர்ந்த கண்கள்,
மல்க ேநாய் கூர்ந் - நீர் ெப க வ த்த மிக்கு ெப ேதாள் நைனக்கும் க ழ் வார்
அாி பனி-ெபாிய ேதாளிைன நைனயச் ெசய் மா

அ த ன் ஒ கும் நீர்த் ளிகைள,
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ெமல் விரல் உகிாின் ெதறியினள்-ெமல் ய விரல் நகத்தால் ெதறித் , ெவன் ேவல்
அண்ணல் யாைன அ ேபார் ேவந்தர்-ெவன்றி ேவ ைன ம் தைலைம ெகாண்ட
யாைன யிைன ம் அ ம்ேபாாிைன ம் உைடய அரசர் பலர், ஒ ங்கு அகப்ப த்த ஒ ங்கு கூ ச் சூழ்ந்

ெகாண்டதால்,

ர

வாய் ஞாயில் ஓர் எயில் மன்னன் ேபால-

றிதல் ெபா ந்திய சூட் ைன ைடய ஒ மதி ன்கண் அகப்பட்ட அரசைனப்ேபால,
யில்

றந்தனள் ெகாள் -

யில் ஒழிந் ளாேளா, அளியள் - இரங்கத்தக்காள்.

(

) ெநஞ்ேச! நாம் அ ஞ் சுரம் நீந்திய வ த்தெமா

ெபாதியி ன்கண் மாைல லம் வந்
யி க்ைகெயா
அைணெயா

தன்னிைல

ள்

தர, உள்ளம் ெசல

ைன கவர்ந்

வ

ற் ப்ப, தனிநிைல

ம் நம்நிைல உணராள், மடந்ைத, ந நாள்

ெபா ந்தி உயிரா, ேநாய் கூர்ந் ,

(வி - ைர.)

ைகயற் ,

யில்

றந்தனள் ெகாள் அளியள்.

ெகாண்ெடன - பைகவர் ஒ வேராெடா வர்

ேபார்ெசய்தலால் என்றப , கலங்குதல்- ன்நிைல மா தல் பீர் எ ந்

-பீர்க்கு

ைளத ப் படர. பாழ்பட்ட மன்றம், மைர ேசர் மன்றம் என்க. மன்றத் ப் ெபாதியி ல்
இ க்ைகெயா

எனக் கூட் க. காழ் என்ற

ஈண்

விட்டத்ைத; 1"யாைன, ெவாிந்

ஓங்கு சி
றம் உாிஞெவால்கி, இட் ைக ெந ஞசுவர் விட்டம் ழந்ெதன’ என
ன்னர்ப் ேபாந்தைம காண்க. ெப ம் ன் மாைல-ெபாிய வ த்தத்ைதச் ெசய் ம்
மாைல என்ற மாம். லம் வந் உ தர - தைலவிையப் பிாிந்த தனிைம ேதான்றி
வ ந் தலால் என்க. தாள் ைக ட் ய - தாள்கைள மடக்கி நிமிர்த் இ ைகயா ம்
ேகாத்த என்க. ஆழ்ந்த சிந்தைனயி
ப்பார் அங்ஙனம் தாள்கைளக் ைகயாற்
ேகாத்தி த்தல் மர . மடந்ைதயாகிய அளியள் எனக் கூட்
ைரத்த மாம். நம் நிைல
உணராள் லக்கும் ெநஞ்செமா
மன்னைன.

என்க. ஓர் எயில் மன்னன் என்ற , கு நில

-----------1. அகம்: 167.
--------374.

ல்ைல

[பாசைற

ற்றிய தைலமகன் ேதர்ப்பாகற்குச் ெசால் ய .]

மாக்கடன் கந் மாதிரத் தி ளி
மலர்தைல லகம் ைதய வலேனர்
பழங்கண் ெகாண்ட ெகா ம்பல் ெகாண்
ேபாழ்ந்த ேபாலப் பல டன் மின்னித்

ப்
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தாழ்ந்த ேபால 2நணிநணி வந்
ேசார்ந்த ேபாலச் ெசாாிவன பயிற்றி
இ
ம் ழக்கும் இன்றிப் பாணர்
வ
நல்யாழ் நரம்பிைசத் தன்ன
இன்குரல் அழி ளி தைலஇ நன்பல

5

ெபயல்ெபய் கழிந்த நா ைவகைறச்
ெசறிமணல் நிவந்த களர்ேதான் இயவில்
கு ேமாட்
தாய் கு கு ஓ
மணிமண் பவழம் ேபாலக் காயா
அணிமிகு ெசம்மல் ஒளிப்பன மைறயக்

10

கார்கவின் ெகாண்ட 3காமர் காைலச்
ெசல்க ேதேர நல்வலம் ெப ந
ெப ந்ேதாள்
கிய சுப்பில்
தி ந்திைழ அாிைவ வி ந்ெததிர் ெகாளேவ.

15

----- இைடக்காடனார்.
----------(பாடம்) 2. நணி அனி வந் . 3. காமர் மாைல.
---------(ெசா - ள்.) 16. நல் வலம் ெப ந - நல்ல திறன் வாய்ந்த பாகேன!
1-10. மா கடல்
ெசன்

கந் -ெபாிய கடல்நீைர

கந் , மாதிரத்

இ ளி-திைசகளிற்

இ ண் , மலர்தைல உலகம் ைதய வலன் ஏர் - அகன்ற

இடத்திைன ைடய உலகம் மைறய வலமாக எ ந்

ெசன் , பழங்கண்ெகாண்ட

ெகா ம்பல் ெகாண் -ெபாைறயால்வ ந் தைலக் ெகாண்ட வளவிய பல ேமகங்கள்,
ேபாழ்ந்த ேபால பல உடன் மின்னி-வாைனப் பிளந்தனேபாலப் பல ம் ஒ ங்ேக
ேதான்ற மின்

தைலச் ெசய் , தாழ்ந்த ேபால நணி நணி வந்

- இறங்குவன ேபால

ெந ங்க ெந ங்க வந் , ேசார்ந்த ேபால ெசாாிவன பயிற்றி - கவிழ்ந்தனேபால மிக்குப்
ெபாழிந் , இ
பாணர

ம்

ழக்கும் இன்றி, பாணர் வ

உ

வ த்தல் உற்ற நல்ல யாழ நரம் ஒ ப்ப்

தைலஇ-இனிய குர

டன் மிக்க

நன்றாகிய பல மைழகைளப் ெபய்

நல்யாழ் நரம் இைசத்தன்ன ேபான்ற, இன்குரல் அழி ளி

ளிையப் ெபா ந்தி, நன்பல ெபயல் ெபய்
கழிந்த,

நா

கழிந்த-

ைவகைற- க்கள் நா ம்

வி யற்காலத்ேத,
11-5. ெசறி மணல் நிவந்த களர் ேதான்
களர்மண் ேதான் வ மாகிய ெநறியில், கு

இயவில் - ெசறிந்த மணல் ேம
ேமாட்

தாய்-சி

பட்ட ம்
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வயிற்றிைன ைடய தம்பலப்

ச்சி, கு கு

ஓ

- கு கக்கு கச் ெசன் , மணிமண்

பவழம்ேபால-நீலமணி டன் கூ ய பவழம்ேபால, காயா அணிமிகு ெசம்மல் ஒளிப்பன
மைறய - காயாவின் அழகு மிக்க வாடற் வில் ஒளிந்
காமர் காைல-கார்ப்ப வமான
16-8. ெப ேதாள்
இைடயிைன ம், தி ந்

கிய

மைறய, கார் கவின் ெகாண்ட

அழகுெபற்ற வி ப்பம் ெபா ந்தியகாலத்ேத,
சுப்பில்-ெபாிய ேதாளிைன ம்

ண்ணிய

இைழ - தி ந்திய அளிகைள ம் உைடய, அாிைவ வி ந்

எதிர்ெகாள - நம் தைலவி வி ந்தாக நம்ைம ஏற் க்ெகாள்ள, ேதர் ெசல்க-நம் ேதர்
(விைரந் ) ெசல்வதாக.
(

) நம் வலம் ெப ந! கார் கவின் ெகாண்ட காமர் காைல, அாிைவ வி ந்

எதிர்ெகாள, ேதர் ெசல்க.
(வி - ைர.) பழங்கண் -

ன்பம்; ெபாைற ஆற்றாத

ன்பம். ேபாழ்ந்த ேபால,

தாழந்தேபால, ேசார்ந்தேபால என்பன தற்குறிப்பின் பாற்ப வன. கு
கு கு, 1'கு
ெகாண்

கு

நடந் ’ என்பதன் உைர காண்க.

என ம்; ெகாண்

மின்னி, வந்

கந் , இ ளி, ஏர் ெகாண்ட

ெசாாிவன பயிற்றி, அழி

ெபய் கழிந்த ைவகைற என ம்; ைவகைற இயவில்,
ெகாண்ட காைல என ம் கூட் க.
(ேம - ள்.) 2'கரணத்தின் அைமந் ’ என்
பாங்கி

ம்’ என்

கு -கு கக்

ஞ் சூத்திரத்

ளி தைலஇ,

தாய் ஓ , மைறய, கார்கவின்

'ேபாிைச ஊர்தப் பாகர்

ம் பகுதிக்கண், தைலவன் தான் ெபற்ற இன்பத்ைதப் பாகற்குக்

கூறியத என்பதற்கு, 'ெசல்க ேதேர நல்வலம் ெப ந’ என்பதைன எ த் க் காட் னர்,
நச்சினார்கினியர்.
-------------1. றம்:188. 2. ெதால், கற் : 5.
-------375. பாைல
[பிாிவிைட ேவ பட்ட தைலமகள் ேதாழிக்குச் ெசால்
ெசன் நீ நர் அல்லர் அவர்வயின்
இைனதல் ஆனாய் என்றிசின் இகுைள
அம் ெதாைட யைமதி காண்மார் வம்பலர்
கலனிலர் ஆயி ங் ெகான்
ள்
ட் ங்

ய .]
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கல்லா இைளயர் க த்த கவைலக்
கணநாி இன்ெனா குழீஇ நிணன ந் ம்
ெநய்த்ேதார் ஆ ய மல்லல் ெமாசிவிரல்
அத்த எ ைவச் ேசவல் ேசர்ந்த

5

அைரேசர் யாத்த ெவண் ரல் 3விைனவிறல்
எழா அத் திணிேதாட் ேசாழர் ெப மகன்
விளங்கு கழ் நி த்த இடம்ெப ஞ் ெசன்னி
கு க்கடன் ஆக ற் குைறவிைன
மார்
ெசம றழ் ாிைசப் பாழ றி
வம்ப வ கர் ைபந்தல சவட் க்

10

ெகான்ற யாைனக் ேகாட் ற் ேறான் ம்
அஞ்சுவ மரபின் ெவஞ்சுரம் இறந்ேதார்
ேநாயிலர் ெபயர்தல் அறியின்
ஆழல மன்ேனா ேதாழிெயன் கண்ேண.
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---- 4இைடயன் ேசந்தங் ெகாற்றனார்.
----------(பாடம்) 3. விைன விளல் எ

உத் திணிேதாள்.

4. இைடயன் ெசங்ெகாற்றனார்.
------------(ெசா - ள்.) 1-2. இகுைள - ேதாழிேய!, ெசன்
ஈட் தற்குச் ெசன்

நீ நர் அல்லர்-நம் தைலவர் ெபா ள்

நீட் ப்பார் அல்லர், அவர் வயின் இைனதல் ஆனாய்-அவர்திறத்

வ ந் தல் அைமவாயாக, என்றிசின் - என்கின்றாய்,
3-6. அம் ெதாைட அைமதி காண்மார்-தாம் அம் வி த்த ன் சிறப்பிைனக்
கா

ம்ெபா ட் , வம்பலர்கலன் இலர் ஆயி

இல்லாதவராயி

ம், ெகான்

ம்- தியராய் வ ேவார் அணிகலன்

ள் ஊட் ம்-அவர்கைளக் ெகான்

பறைவகட்கு

உண்பிக்கும், கல்லா இைளயர்-அறைலத்தைலயன்றிப் பிறெதாழிைல அறியாத
இைளயர், க த்த கவைல-ெச க்கித் திாி ம் கவர்த்த ெநறிகளில், கணநாி இனெனா
குழீஇ-கூட்டமாய நாிகள் இனத்ெதா
உண் ம்.

கூ , நிணன் அ ந் ம்-நிணத்திைன

7-15. ெநய்த்ேதார் ஆ ய மல்லல் ெமாசி விரல்-குரதிப ந்த வள ைடய ெந ங்கிய
விரல்கைள ைடய, அத்த எ ைவச் ேசவல் ேசர்ந்த - காட்

ள்ள ஆண்ப ந்

தங்கியி க்கும், அைரேசர்யாத்த ெவண் திரள் - அ திரண்ட யாமரத்தின் ெவள்ளிய
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திரண்ட ெகாம்பான , விைன விறல் எழா அ திணிேதாள் - ேபாாின் ெவற்றி நீங்காத
திண்ணியேதாளிைன ைடய, ேசாழர்ெப மகன்-ேசாழர்ெப மானாகிய, விளங்கு
கழநி த்த இடம்ெப ம் ெசன்னி-என் விளங்கும் கழிைன நிைலநாட் யஇளம்
ெப ஞெசன்னி என்பான், கு க்கடன் ஆக ன்குைற விைன

மார்-தன

ஆற் ம்கடனாக ன்
க்கப்ப ம் ெபா ளாயேபார் விைனைய
உறழ் ாிைசபாழ றி-ெசம்பிைனஒத்த மதிைல ைடய பாழ என்

கு க்கு

த்தற்கு, ெசம்
ம் அரைண

அழித் , வம்ப வ கர் பைந◌்தைலசவட் - தியவ கர பசிய தைலையத் தறித் ,
ெகான்றயாைன ேகாட் ல் ேதான் ம்-ெகான்ற யாைனகளின் ேகா ேபாலத்
ேதான் ம்,
16-8. அஞ்சு வ

மரபின்ெவம் சுரம் இறந்ேதார்-அச்சம்வ ம் இயல்பிைன ைடய

ெகா ய சுரெநறிையக் கடந்

ெசன்ற நம் தைலவர், ேநாய் இலர் ெபயர்தல் அறியின் -

தீங்கிலராய் மீண் வ தைல அறிேவனாயின், ேதாழி - ேதாழிேய, என் கண் ஆழல என் கண்கள் அழமாட்டா. (மன் - அறிந்திலேன.)
(

) இகுைள! (நம் தைலவர்) நீ நர் அல்லர், அவர்வயின் இைனதல் ஆனாய்,

என்றிசின், ெவஞ்சுரம் இறந்ேதார் (ஆகிய அவர்) ேநாயிலா ெபயர்தல் அறியின் என்
கண் (கள்) ஆழல.
(வி - ைர.) கண நாி இனெனா

குழீஇ நிணன் அ ந் ம் எ ைவச் ேசவல் ேசர்ந்த

யா மரம் என்க. அன்றி நாி இனெனா

குழீஇ நிணன் அ ந்

அைரேசர் யா, எ ைவச்

ேசவல் ேசர்ந்த யா, எனத் தனித்தனிக் கூட்
த்த மாம். யாத்த-யாமரத்தி ைடய.
திரள்-திரண்ட ெகாம் : ஆகு ெபயர். விைள விறல் எ உப் ேபா ம் திண்ணிய ேதாள்
என்க எ உ - எ , கைணயமாம், சவட்
என்பதனாற ேபாந்த .

1'க ெசால் வில்ைலக் காலத் ப் ப ேன’

--------1. ெதால். எச்சவியல் 56.
----------376. ம தம்
[காதற் பரத்ைத லந்

ெசால் ய .]

ெசல்லல் மகிழ்நநிற் ெசய்கடன் உைடெயன்மன்
கல்லா யாைன க
னல் கற்ெறன
ம
னல் ெபா த ம ேதாங்கு படப்ைப
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ஒ கதிர்க் கழனிக் கழாஅர்

ன் ைறக்

க ெகாள் சுற்றெமா காிகால் காணத்
தண்பதங் ெகாண் தவிர்ந்த இன்னிைச
ஒண்ெபாறிப் ைனகழல் ேசவ ப் ரளக்
க ங்கச்சு யாத்த காண்பின் அவ்வயிற்
1இ ம்ெபாலம் பாண் ல் மணிெயா

5

ெதளிர்ப்பப்

ைனயந் தா ம் அத்தி அணிநயந்
காவிாி ெகாண்ெடாளித் தாங்கு மன்ேனா
ம்வயிற் லத்தல் ெசல்ேலம் எம்வயின்
பசந்தன் காண் சின் தேல அசும்பின்
அந் ம் வள்ைள அழற்ெகா மயக்கி

10

வண்ேடாட் ெநல் ன் வாங்குபீள் விாியத்
ய்த்தைல டங்கிறாத் ெதறிக்கும் ெபாற் ைடக
குரங்குைளப் ரவிக் குட் வன்

15

2மரந்ைத அன்னெவன் நலந்தந்

ெசன்ேம.

----- பரணர்.
-----(பாடம்) 1. அ ம்ெபாலம். 2. மாந்ைத.
-----------(ெசா - ள்.) 1. மகிழ்ந - தைலவேன!, ெசல்லல் - ெசல்லாேத,
2 - 5. கல்லா யாைன க

னல் கற்ெறன - பாகனாற் பயிற்றப் படாத யாைன

காவைல ைடய நீாில் விைளயாடைலக் கற்றதாக, ம
னல் ெபா த ம
படப்ைப - அதனால மிக்ெக ம் நீர்ேமாதிய ம த மரங்கள் உயர்ந்த
ேதாட்டத்திைன ம், ஒ

ஓங்கு

கதிர் கழனி - தைழத்த கதிர்கைள ைடய

வயல்கைள
ைடய, கழாஅர் ன் ைற - கழா அர் என் ம் பதியின் ன் ,
க ெகாள் சுற்றெமா காிகால் காண - ஆரவாரம் ெபா ந்திய சுற்றத்தின டன்
காிகால்வளவன் கண்

ற்

6 - 13. தண்பதம் ெகாண்

மகிழ,
- னல் விழாக் ெகாண் , தவிர்ந்த இன் இைச, இனிய

இைச தங்கிய, ஒள் ெபாறி ைன கழல் ேச அ
அழகிய
மணிெயா

ரக்கழல் சிவந்த அ யில் ரள, க

ரள - ஒள்ளிய ெபாறிகைள உைடய
கச்சு யாத்த காண் இன் அ வயிற்

– காிய கச்சிைனக் கட் ய காட்சி இனிதாகிய அழகிய வயிற்றில்

கட்டப்ெபற்ற மணி டன், இ ம் ெபாலம் பாண் ல் ெதளிர்ப்ப - ெபாிய
ெபான்னாலாகிய கஞ்ச தாளம் ஒ க்க, னல் நயந்

ஆ ம் அத்தி அணி நயந்

-
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ன ன்கண் வி ம்பி ஆ ய அத்தி என்பான அழகிைன வி ம்பி, காவிாி ெகாண்
ஒளித்தாங்கு - காவிாி அவைன ெவௗவிக்ெகாண் கட ல் ஒளித்தாற்ேபாலச் ேசாிப்
பரத்ைத நின்ைனக் கவர்ந்

ெசன்றாளாக,

ம் வயின் லத்தல் ெசல்ேலம் -

யாம் ெவ த்தல் இல்ேலம், எம் வயின் பசந்தன்
எம்மிடத்
தல் பசைல ற்ற காண்பாயாக.
13 - 8. அசும்பின் - ேசற்றி

ள்ள, அம்

காண் சின்

ம்பால்

தல் - அங்ஙனமாக ம்

ம் வள்ைள அழல் ெகா

மயக்கி - அழகிய

ைள ைடய வள்ைளயாய ஒள்ளிய ெகா ையப் பின் வித் , வள் ேதாட் ெநல் ன்
வாங்கு பீள் ாிய - வளம் ெபா ந்திய இதழிைன ைடய ெநல் ன வைளந்த கதிர்
விாிந்திட,

ய் தைல

டங்கு இறா ெதறிக்கும் -

ய்யிைனத் தைலயில் உைடய

வைளந்த இறா மீன் பா ம் இடமாய, ெபாற் உைடய குரங்கு உைள ரவி குட் வன்
மரந்ைத அன்ன - அழகு ெபா ந்திய வைளந்த பிடாிமயிாிைன ைடய
குதிைரைய ைடய குட் வன மரந்ைத என்
ெசன்ேம - என் அழகிைனத் தந் ெசல்க.

ம் ஊர் ேபான்ற, என் நலம் தந்

1. நிற் ெசய் கடன் உைடெயன்மன் நின்பாற் ெசய் ம் கடைமகைள மிக ம்
உைடேயன்.
(
) மகிழ்ந! ெசல்லல், கழாஅர் ன் ைற, காிகால் காண, னல் நயந் தா ம்
அத்தி அணி நயந் காவிாி ெகாண்ெடாளித் தாங்கு (ேசாிப்பரத்ைத நின்ைனக் கவர்ந்
ெசன்றாளாக).

ம் வயிற் லத்தல் ெசல்ேலம். எம்வயின்

குட் வன் மரந்ைத அன்ன என் நலம் தந்

தல் பசந்தன் , காண் சின்

ெசன்ேம, நிற் ெசய்கடன் உைடேயன் மன்.

(வி - ைர.) யாைன க
னல் கற்ெறனப் னல் நயந் தா ம் அத்தி எனக் கூட்
ைரத்த மாம். இப் ெபா ட்கு யாைனக்கும் மணி ெதளிர்த்தல் ெகாள்க. க ெகாள்
சுற்றம் - விழவின் ஆரவாரத்ைதக் ெகாண்ட சுற்றம். தவிர்தல் - தங்குதல். தண்பதம்
ெகாண்

தவிர்ந்த அத்தி னல் நயந்தா ம் அத்தி எனக் கூட்

னலா ம் அத்தி சுற்றத் டன் எகா , தங்கிவிட்டானாக, அவன

ைரத்த

மாம். இதற்கு,

அணி நயந்

காவிாி ெகாண் ெடாளித்தாற்ேபால, என் ைரத் க் ெகாள்க. காவிாி ெகாண்
ெடாளித்தாங்கு, ேசாிப்பரத்ைத நின்ைனக் கவர்ந்
ெகாள்க. மன் : ஒழியிைசப் ெபா ட் மாம்.
-----------

ெசன்றாளாக என விாித் ைரத் க்
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377. பாைல
[ெபா ள் கைடக்கூட் ய ெநஞ்சிற்குத் தைலமகன் ெசால் ய .]
ேகாைட நீட ன் 1வா
லத் க்க
சி
ல் ண ெநறிபட ம கி
ண்பால் 2எ ம் ெகாண்டைளச் ெசறித்த
வித்தா வல்சி ங்குசிைல மறவர்
3பல் ழ் க்குப் பயனிைர கவரக்
ெகா ங்கு ேபாகிய ெப ம்பாழ் மன்றத்
நைர தாளர் அதிர்தைல யிறக்கிக்
கைவமனத் தி த் ம் வல் வனப் பழிய
வாிநிறச் சிதைல அாித்த ற் ல்ெலன்

5

ெப நலஞ் சிைதந்த ேபஎ திர் ெபாதியில்
இன்னா ஒ சிைறத் தங்கி இன்னைகச்

10

சி ெமன் சாயல் ெப நலம் 4உள்ளி
வம்பல ராகி ங் கழிப மன்ற
நைகதர வந்ேதார் இரந்தைவ
இைசபடப் ெபய்தல் ஆற்

ேவாேர.

15

--- 5மாேநாக்கத் க் காமக்கணி நப்பாலத்தனார்.
------------(பாடம்) 1. நா
3. பல்

லர்ந்

க்க. 2. எ ம்பினம்.

ர். 4. உன்னி. 5. மாேறாகம்.

-----------(ெசா - ள்.) ெநஞ்ேச;, 14-5. நைச தர வந்ேதார்-ெபா ள் ேவட்ைகயான

ெகாண்

வ தலால் வந் ற்ற இரவலர், இரந்தைவ-இரந்த ெபா ள்கைள, இைச படப் ெபய்தல்
ஆற் ேவார் - கழ் உண்டாக அளித்தைலச் ெசய்ய ேவண் ேவார்,
1-6. ேகாைட நீட ன் -ேகாைடயின் ெவம்ைம மிக்கைமயால், வா
வறண்ட நிலத்ேத உதிர்ந்த, சி

ல் உண -சிறிய ல்லாிசிைய,

லத்

ண் பல் எறம் -

சிறிய பலவாய எ ம் கள், ெநறிபட ம சி - ஒ ங்கெபறச் ெசன் , ெகாண்
ெசறித்த - ெகாண்
(தாம்) விைதத்

வந்

தம் வைளயில் ெதாகுத்

உக்கஅைளச்

ைவத்தனவாகிய, வித்தா வல்சி-

விைளக்காத அவ் ணவிைனக் ெகாள்

ம்,

ங்கு சிைல மறவர்-

ெபரத்த வில்ைல ைடய மறவர்கள், பல் ஊழ் க்கு பயன் நிைர கவர - பல ைற
குந்

பாற்பசுக் கூட்டங்கைளக் கவர்ந்தைமயின், ெகாப கு

ேபாகிய ெப

பாழ
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மன்றத்

- வள ற்றி ந்த ஊாின் கு கள் ேபாய்விட்ட இடமாகிய ெபாிய பாழ்பட்ட

மன்றத்தின்கண்ேண,
7-13. நைர

தாளர் நைரயிைன ைடய

தம

தைலையக் கவிழ்த் , கைவ மனத்

வல்

ப் ேபார் ாி ம், வல்

திேயார், அதிர் தைல இறக்கி-ந ங்கும்
இ த் ம்-தம

வனப் அழிய-வல்

கவர்த்த மனத்திேல இ த்தி

த் தைரயின் அழகுெகட, வாி நிறச்

சிதைல அாித்த ன் - வாிகள் ெபா ந்திய நிற ைடய கைறயான் அாித்தைமயான், ல்
என்

- ெபா வற் , ெப

நலம் சிைதந்த ேபஎம்

ெகட்ட அச்சம் மிக்க ெபாதியி ன், இன்னா ஒ
றத்ேத தங்கி யி ந் , இன்நைகசி

திர் ெபாதியில் - ெபாிய அழகு

சிைற தங்கி - இன்னாைம ைடய ஒ

ெமன் சாயல் ெப நலம உள்ளி - இனிய

நைகைய ம் சிறிய ெமன்ைமயாகிய சாய ைன ம் உைடயாள

ேபரழைக நிைனத் ,

வம் பலர் ஆகி ம் - ஏதிலர் ஆகி ம், கழிப மன்ற - ஒ தைலயாக ேம
ெசல்லாநிற்பர். (நீ அங்ஙனம் ெசல் தற்கு வல்ைலேயா.)
(

ம்

) நைசதர வந்ேதார் இரத்தைவ இைசபடப் ெபய்தல் ஆற் ேவார், ெப ம்பாழ்

மன்றத் ப் ெப நலம் சிைதந்த ேபஎம்

திர் ெபாதியில் இன்னா ஒ

சிைறத் தங்கி,

இன்னைகச் சி ெமன் சாயல் ெப நலம் உள்ளி, வம்பலராகி ம் கழிப மன்ற. (நீ
அங்ஙனம் ெசல் தற்கு வல்ைலேயா.)
(வி - ைர.) எ ம் ெகாண் அைளச் ெசறித்த வல்சி, வித்தாவல்சி எனத் தனித்தனிக்
கூட் க. இதனால் மறவர்கள் தம் உணவிைன விைதத் விைளவத்த ன்றிச்
சிற்ெற ம் கள் அாிதின் யன் அைளயிற் ெசறித் ைவத்தவற்ைற அகழ்ந் எ த்
உண் ம் இயல்பினராதல் ெபற்றாம். மனத் இ த் வல் -மனத்திேல சூழ்ந்
விைளயா ம் வல்
நைர

என்க. எல்

-சூ

க வி; ஈண் ம் சூதா ம் இடத்திற்காயிற் .

தாளர் ெபாதியி ன்கண் சூதா வார் என்ப , “ப

ெபாதியில், நைர

கண் மாறிய பாழ்ப

தாளர் நாயிடக் குழிந்த, வல் ன் நல்லகம்” என்பதனா

ம்

அறியப்ப ம். ஆற் ேவார் கழப என்ற , நீ இைடச்சுரத்தில் தைலவியின் நலத்திைன
உள்ளி மீள்வாெயனக் குறிப்பித்தவா ஆயிற் .
--------1. றம் : 52.
-----------
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378. குறிஞ்சி
[இர க்குறிச் சிைறப் றமாகத் ேதாழி ெசால்ெல ப்பத் தைலமகள் ெசால் ய .]
நிதியந் ஞ்சும் நிவந்ேதாங்கு வைரப்பின்
வ ைவ மகளிர் கூந்தல் கமழ்ெகாள
வங்கூழ் ஆட் ய அங்குைழ ேவங்ைக
நன்ெபான் அன்ன ந ந்தா உதிரக்
காமர் பீ ஆய்மயிற் ேறாைக
ேவ ேவ றினத்த வைரவாழ வ ைடக்
ேகா
ற் றிளந்தகர் பா விறந் தியல
ஆ கள வயிாின் இனிய ஆ ப்
பசும் ற ெமன்சீர் ஒசிய விசம் கந்

5

இ ங்கண் ஆடைமத் தயங்க இ க்கும்
ெப ங்கல் நாடன் பிாிந்த லம் ம்
உடன்ற அன்ைன அமரா ேநாக்க ம்
வடந்ைத க்கும் வ பனி அற்சிரம்
சுடர்ெக மண் லம் ம ங்க ஞாயி

10

குடகடல் ேச ம் படர்கூர் மாைல ம்

15

அைனத் ம் அ உநின் 1ந ய நீமற்
யாங்ஙனம் வாழ்தி என்றி ேதாழி
நீங்கா வஞ்சினஞ் ெசய் நத் றந்ேதார்
உள்ளார் ஆயி ம் உளேன அவர்நாட்
அள்ளிைலப் பலவின் கனிகவர் ைகய
கல்லா மந்தி க வேனா க ங்
க ந்திறல் அணங்கின் ெந ம்ெப ங் குன்றத் ப்
பா ன் அ வி சூ
வான்ேறாய் சிைமயம் ேதான்ற லாேன.

20

---- காவட்டனார்.
--(பாடம்) 1. ந ய உஞற்றி.
---------(ெசா - ள்.) 17. ேதாழி-,
1-11. நிதியம்

ஞ்சும் நிவந்

ஓங்கு வைரப்பின்-மிக்க ெபா ள் தங்கம்

உயர்ந்ேதாங்கும் மைனயகதேத, வ ைவ மகளிர் கூந்தல் கமழ ெகாள-க யாணம்
ெசய்த மகளிர்தம் கூந்தல்ேபால மணம் ெபா ந் மா , வங்கூழ் ஆட் ய அம்
குைழேவங்ைக நன்ெபான் அன்ன ந தா உதிர-காற் அைசத்தலால் அழகிய
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தளிர்கைள ைடய ேவங்ைக மரத்தின் ெபான் ேபான்ற நறிய தா உதிர்தலால், காமர்
பீ ஆய்மயில் ேதாைக - வி ப்பந் த ம் பீ ெபா ந்திய சிறந்த ேதாைகைய ைடய
மயில், ேவ

ேவ

இனத்த வைர வாழ் வ ைட-ேவ

மைலயில் வா ம் வ ைடகளின், ேகா

ற்

ேவ

வைகயினவாகிய

இளதகர் பா விறந்

இயல

ெகாம் கள் ெபா ந்திய இைளய கடாக்கள் ஒ ைலக்ேகட் அஞ்சி இாிய, ஆ கள
வயிாின் இனிய ஆ - ஆ ம் களத்ேதெயா க்கும் - ெகாம் ேபால இனியனவாக
ஒ த் , விசும் உகந்
க

- வானிற் பறந்

க்கைள ைடய அைச ம்

ெசன் , இ

கண் ஆ

அைம - நீண்ட

ங்கி ன் கண், பசு ற ெமன்சீர் ஒசிய - பசிய

றத்திைன ைடய ெமல் ய அழகிய இடம் வைளய, தயங்க இ க்கும் ெப கல்
நாடன் - விளங்கத் தங்கியி க்கும் ெபாிய மைல ெபா ந்திய நாட்ைட ைடயவனாகிய
தைலவன், பிாிந்த லம் ம் - பிாிந்தைமயால் ஆகிய தனிைம ம்,
12. உடன்ற அன்ைன அமரா ேநாக்க ம் - மா பட்ட அன்ைனயின் ெபா ந்தாத
பார்ைவ ம்,
13 - 5. வடந்ைத

க்கும் வ

பனி அற்சிரம் - வாைடயால் அைசக்கப் ெப ம்

ெபய் ம் பனிக்காலத்ேத, சுடர் ெக

மண் லம் ம ங்க - ஒளி ெபா ந்திய தன

மண் லம் ம ங்கிட, ஞாயி

குட கடல் ேச ம் படர் கூர் மாைல ம் - ஞாயி

ேமைலக் கட ல் மைற ம்

ன்பம் மிக்க மாைலப்ெபா

16 - 7. அைனத் ம் அ உ நின்

ந ய - யா ம் கூ

ம் ஆய,
நின்

வ த்த ம், நீ

யாங்ஙனம் வாழ்தி என்றி - நீ எங்ஙனம் உயிர் வாழ்கின்றாய் என்
18 - 9. நீங்கா வஞ்சினம் ெசய்
பின் நம்ைமத்

நம்

றந்ேதார் - நீங்காைமக்குாிய சூ

றந்ேதாராய அவர், உள்ளார் ஆயி

19-24. அவர் நாட்

வின கின்றைன,
ற

ெசய்

ம் - நம்ைம நிைனயாராயி

ம்,

அள் இைல பலவின் -அவர் நாட் ல் ெந ங்ககிய

இைலகைள ைடய பலாவின், கனி கவர் ைகய - பழத்திைனக் கவர்ந்ெத த்த
ைககைள ைடய, கல்லா மந்தி க வேனா
குரங்கிேனா

ள்ளித் திாி ம், க

உக

ம் - அறியாத ெபண் குரங்கு ஆண்

திறல் அணங்கின் ெந

ெப

குன்றத்

- மிக்க

வ யைமந்த ெதய்வத்ைத ைடய நீண்ட ெபாிய மைலயகத் , பா இன் அ வி சூ
ஓைச இனிதாகிய அ விையக்ெகாண் இ வான்ேதாய் சிைமயம் ேதான்றலான்வாைன அளாவிய உச்சிமைல காணப்ெப த ன், ேதான்றலான்-வாைனஅளாவிய
உச்சிமைல காண்ப்ெப த ன், உளன்-உள்ேளன் ஆகா நின்ேறன்.

-
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(

) ேதாழி! ெப ங்கல் நாடன் பிாிந்த லம் ம், அன்ைன அமரா ேநாக்க ம்,

படர்கூர் மாைல ம் ந ய, நீ யாங்ஙனம் வாழதி என்றி, வஞசினம் ெசய்
உள்ளார் ஆயி ம், அவா நாட்
ேதான்றலாேன உளன்.

ெந ம் ெப ங்குன்றத்

தறந்ேதார்

வான்ேறாய் சிைமயம்

(வி - ைர.) கூந்தல் கமழ் ெகாள - கூந்தல்ேபால மணத்தல் ெசய்ய. கமழ ெகாள உதிர
என்க. காமர் என்பதற்கு அழக ெபா ந்திய என விாித் , உதிர என்
டீ ஆக்குக. வ ைட-மைலயில் வா ம் ஒ வைக விலங்கு. இ
கா

ம் எச்சத்திற்க
கில்

ைடய ம் எட் க்கால் உைடய ம் எனப் பலதிறப்ப தலால், ேவ

ேவ

இனத்த வ ைட எனப்பட்ட . 1'மா ம் மாக்க ம்’ என் ஞ் சூத்திரத் , ேபராசிாியர்
கிைள ெயன்பன எண்கால் வ ைட ம் குரங்கம் ேபால்வன. எண்கால வாயி ம் மா
ெவனப் ப த ன், வ ைட, கிைள ஆயிற் ’ என் ைரத்த ம், 2'மீமிைசக் ெகாண்ட
கவர்பாிக் ெகா ந்தாள், வைரவாழ்வ ைட’ என் மிடத் , '
கிடத்ேத ெகாண்ட,
நிலத்ைதக் ைகக்ெகாள்ளம் ெசலவிைன ைடய வைளந்த கைல ைடய வைரயிடத்ேத
வா ம் எண்கால் வ ைட’ என நச்சினார்க்கினியர் உைரத்த ம் காண்க. விறந்

-

அஞ்சி. ஆ -ஆ த் , ஒ த் . லம் ம் ேநாக்க ம் மாைல ம் ந ய என்க. உஞற்றி
என்ப பாடமாயின், அவற்ைறப் ெபா த்தைலச் ெசய் என் ைரக்க. நம்ைமத்
றந் ெசன்ற தைலவர் நம்ைம நிைனந் மீண் லராயி ம் அவர மைலயின் உச்சி
ேதான் தலால் அதைனப் பார்த் யான் ஆற்றி ேளன் எனத் தைலவி ேதாழிக்குக்
கூறினாள் என்க. தைலவைனப் பிாிந்த தைலவி அவன மைலையப்◌ார்த் ஆற்றி
யி த்தல், 3'அவர்நாட் க், குன்றம் ேநாக்கிெனன் ேறாழி, பண்ைட யற்ேறா கண் சின்
தேல’ என்பதனா

ம் அறிக. உேன - அன் விகதி தன்ைமக்கண் வந்த .

------1. ெதால். மர : 32. 2. மைலப

: 502-3.

3. கு ந் : 249.
----------379. பாைல
[ ன்ெனா காலத் ப் ெப ண் ற்றி வந்த தைலமகன் பின்
கைடக்கூட் ய ெநஞ்சிற்குச் ெசால் ய .]
நந்நயந் ைறவி ெதான்னலம் அழியத்
ெத ளா ைமயின் தீெதா ெகழீஇ
அ ளற நிமிர்ந்த ன்ெபா ெபா ள் ாிந்
ஆள்விைனக் ெகதிாிய மீளி ெநஞ்ேச

ம் ெபா ள்
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நிைனயிைன யாயின் எனவ ேகண்மதி
விாிதிைர ந்நீர் மண் ணி கிடக்ைகப்
பாிதியஞ் ெசல்வம் ெபா ைம கிடக்ைகப்
பாிதியஞ் ெசல்வம் ெபா ைம யின்றி
நனவின் இயன்ற தாயி ங் கங்குற்
கனவி னற்றதன் கழிேவ அதனான்

5

விர ற பன்மலர் வண் சூழ் அைடச்சிச்
சுவன்மிைச அைசஇய நிைலதயங் கு
ஈண் பன் னாற்றம் ேவண் வயின் உவப்பச்
ெசய்
விளங்கிைழப் ெபா ந்த ேதாள்ேசர்
எய்திய கைன யில் ஏற்ெறா ந் தி கி

10

ெமய் கு வன்ன ைககவர் யக்கின்
மிகுதிகண் டன்ேறா ேவட்ைகயிற் ெசால்வைர நீவிச்
ெசல வ
த்தைன யாயிற் காெலா

15

1கைனெயறி நிகழந்த இைலயில் அங்காட்
உைழப் றத் தன்ன ள்ளி நீழல்
அைசஇய ெபாபதிற் பைசஇ வந்திவண்
மறப்ப ம் பல்குணம் நிறத் வந்
தர
ஒ திறம் நிைனத்தல் ெசல்லாய் திாி நின்
உ
ழந்த வ ம ப் ெபா த்தற்குப்

20

பி யி
ச ன் அ படக் குழிந்த
நிரம்பா நீளிைடத் ங்கி
இரங்குைவ யல்ைலேயா உரங்ெகட ெம

25
ந்ேத.

---- பாைல பா ய ெப ங்க ங்ேகா.
---------(பாடம்) 1. கைனெயாி திகழ்ந்த.
(ெசா - ள்.) 1-5. நம் நயந்

உைறவி-நம்ைம வி ம்பி இ ப்பவளாய நம் தைலவியின்,

ெதால் நலம் அழிய - பைழய அழக ெகட, ெத ளாைமயின் தீெதா

ெகழீஇ - அறி

ெதளியப் ெபறாைமயின் தீைம டன் ெபா ந்தி, அ ள் அற-இரக்கம் நீங்க, நமிர்ந்த
ன் ெபா

ெபா ள் ாிந் -மிக்க வன்ைம டன் ெபா ைள வி ம்பி, ஆள் விைனக்கு

எதிாிய மீளி ெநஞ்ேச - அ பற்றி மய தற்கு ற்பட்ட வ ய ெநஞ்சேம!,
நிைனயிைனயாயின் எனவ ேகண்மதி - சிந்திப்பாயாயின் யான் கூ வனவற்ைறக்
ேகட்பாயாக;
6-9. விாி திைர

ந்நீர்-விாிந்தஅைலகைள ைடய கடல்சூழந்த மண் திணி கிடக்ைக

- மண் திணிந்த இவ் லக

வ ம், ெபா ைம இன்றி-பிறர்க்குப் ெபா

இல்ைலயாக,
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பாிதி அம்ெசல்வம் திகிாி

ட் ம் ெசல்வமான , நனவின் இயன்ற

உண்ைமயாகேவ ைககூ யதாயி

ம், அதன் கழி

ஆயி

கங்குல் கனவின் அற்

ம் - அதன்

ேபாக்கு இரவில் கனவிற் ேறான்றி மைற ம் அத்தன்ைமய ;
9-16. அதனான் - அதனால், விர
வண் சூழ் அைடச்சி-வண்
உ

- பிடாின் மீ

உ

பல் மலர்-கலப் ற்ற பல மலர்கைள,

ெமாய்கும்ப

சூ , சுவல் மிைச அைசஇய நிைல தயங்க

தங்கிய நிைலயினின் ம் அைசந்த ெபாிய கூந்த ன், ஈண்

பல நாற்றம் - ெசறிந்த பலவாயநாற்றம், ேவண் வயின் உவப்பேவண் மிடத் ப்ெபற் மகிழ, ெசய்

உ

விளங்கு இைழ ெபாழிந்த ேதாள் ேசர் -

ெசய்யப்ெபற்ற விளங்கும் அணிகளாற் ெபா

ற்ற ேதாைள அைணந் , எய்திய

கைன யில் எற்ெறா ம் - ெபா ந்திய மிக்க யிைல ஏற்கும்ெதா ம், தி கிெமய்
கு அன்ன ைககவர் யக்கின் மிகுதி-மா பட் ெமய்யி ள் ெமய் குதெலத்த
ைககளால் வி ம்பிக் ெகாள்

ம்

யக்கத்தி

ம் ேமம்பட்ட ெபா ைள, கண்டன்ெறா

இவன்-யான் கண்டதில்ேலன்;
16-8. நீ நின் பல் ெபா ள் ேவட்ைகயின் - நீ பலவாய ெபா ள் வி ப்பால், ெசால்
வைர நீவி - என் ெசால் ன் அளைவக் கடந் , ெசல
ெசல்

தைல வற்

18-27. காெலா

வ

றத்தைனயாயின் -

த் ைவயாயின்,
கைள எாி நிகழ்ந்த இைல இல் காட்

ேமவியதாய இைலயற்ற காட் ல், உைழ றத்

- காற்றினால் மிக்ெக ம் தீ

அன்ன ள்ளி நீழல்-மானின்

றத் ள்ள ள்ளிேபான்ற ள்ளிகைள ைடய மர நிழ ல், அைசஇய ெபாபதில்-தங்கி
யி க்குங்கால், இவள் மறப் அ

பல் குணம் நிறத்
வந்

வந்

உ தர - இவள

மறத்தற்காிய பல குணங்க

ம் நின் ெநஞ்சத்

க, பைசஇ-வி ம்பி, ஒ திறம்

நிைனத்தல ெசல்லாய் - ஒ

கூற்றிைன நிைனத்தல் மாட்டாயாய், திாி நின் -

ேவ பட் நின் , உரம்ெகட ெம ந் -திட்பம் அறெம ந் , உ
உழந்த வ
ம ப் ஒ த்தற்கு - ெபாிய
டன் ேபார் ெசய் வ ந்திய வ ப்ெபா ந்திய
ெகாம்பிைன ைடய களிற்றின் ெபா ட் , பி

ச ன் இ

அ பட குழிந்த-ெபண்

யாைன ஆரவாரத் டன் இட்ேடகும் அ கள் பதிதலால் பள்ளமாய, நிரம்பா நீள்
இைட-ெசன் ெதாைலயாத நீண்ட சுரத்தின் இைடேய,
அல்ைலேயா - வ ந் வாய் அல்ைலேயா.
(

) ெபா ள் ாிந்

ங்கி - தங்கி, இரங்குைவ

ஆள்விைனக்கு எதிாிய ெநஞ்ேச! ேகண்மதி பாிதியஞ்

ெசல்வம் நனவின் இயன்றதாயி

ம், அதன் கழி

கனவின் அற் , அதனால்

170
(தைலவியின்) ேதாள் ேசர் , ைககவர்
ெபா ள் ேவட்ைகயின் ெசல
வந்
தர, ஒ
அல்ைலேயா.

வ

யக்கின் மிகுதி கண்டன்ேறா இலன். நீ
த்தைனயாயின், இவள் பல் குணம் நிறத்

திறம் நிைனத்தல் ெசல்லாய் நிரம்பா நீளிைடத்

ங்கி இரங்குைவ

(வி - ைர.) பாிதி அஞ் ெசல்வம் - திகிாி
ட் ம் ெசல்வம்; என்ற
வி
தா ம்
ெசல்வம். நனவின் இயன்றதாயி ம் என்ற அதன் அ ைமைய விளக்கிற் . கனவின்
அற் என்ற கனவிைனப் ேபால் விைரவிேல ேதான்றி மைற ம் இயல்பிற்
என்றப . சூழ் - சூ எனத் திாிக்க. தயங்குதல்-அைசதல்.
-கூந்தல். ேதாைளச்
ேசர்ந்
யில் ஏற்குந்ெதா ம் யங்கும் யக்கத்தி ம் ேமம்பட்ட ெபா ைளக்
கண்டன்ேறா இலன் எனத் தைலவன் கூறினான் என்க. 1'தாம்

ழவார்

ெமன்ேறாட் யி ன் இனி ெகால், தாமைரக் கண்ணான் உலகு’ என்ப

காண்க.

ஒ திறம் நிைனத்தல் ெசல்லாய் - ெசல் தல், மீ தல் என் ம் இ கூற்றினில்
ஒன்றிைனத் ணியமாட்டாயாய். அ ம ப் என் பிாித் ைரத்த மாம். பி
ச ன்
இ அ என மா க.
--1. குறள். 1103.
-------380. ெநய்தல்
[பின்னின்ற தைலமகற்குக் குைறேநர்ந்த ேதாழி தைலமகட்குக் குைறநயப்பக்
கூறிய .]
ேதர்ேசன் நீக்கித் தமியன் வந்
ம்
ஊர்யா ெதன்ன நணிநணி ஒ ங்கி
ன்னாட் ேபாகிய ைறவன் ெந ைந
அக ைல நாவல் உண் ைற உதிர்த்த
கனிகவின் சிைதய வாங்கிக் ெகாண் தன்
தாைழ ேவரைள ழ ைணக் கி உம்
அலவற் காட் நற்பாற் றிதெவன
நிைனந்த ெநஞ்செமா ெந
ெபயர்ந் ேதாேன

5

2உ க்காண் ேதான் ம் ேதேர இன் ம்
நாெமதிர் ெகாள்ளா மாயின் தான
தணிகுவன் ேபாலாம் நா மிக ைடயன்
ெவண்மணல் ெந ங்ேகாட் மைறேகா
3அம்ம ேதாழி கூ மதி நீேய.
----- ம ைர ம தனிளநாகனார்.

10
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---------(பாடம்) 2. உவக்காண். 3. அம்மா அாிைவ, அம்மா வழி.
(ெசா - ள்.) 13. ேதாழி-, அம்ம - நான் கூ வதைனக் ேகட்பாயாக;
1-3. ேதர் ேசண் நீகி - தன
தனியனாய் வந் ,

ேதாிைனச் ேசய்ைமயில் நி த்தி, தமியன் வந்

ம் ஊர் யா

ஒ ங்கி - கு கக் கு க நடந் ,

என்ன -

ம

ஊர் யாெதன்

ன் நாள் ேபாகிய

-

வினவி, நணி நணி

ைறவன் -

ன்னாளில் ெசன்ற

ைறவன்,
3-8. ெந ைக - ேநற் , அகல் இைல நாவல் உண்

ைற உதிர்ந்த-அகன்ற

இைலயிைன ைடய நாவல் மரம் நீர் உண் ம் ைறக் கண்ேண ெசாாிந்த, கனி
கவின் சிைதய வாங்கிக்ெகாண் - கனியிைன அதன் அழகு ெகட இ த் க் ெகாண்
ெசன் , தாைழ ேவர் அைள தன் ழ்
ேவர்ப்பக்க ள்ள வைளயி ள்ள தன

ைணக்கு இ உம் அலவன் காட் - தாைழயின்
அன் ெபா ந்திய ெபண்ெஞண் ற்குத் த ம்

ஓர் ஆண் ெஞண் ைனக் காட் , நல் பாற்

இ

என்

ெபயர்ந்ேதான் - ெந

கூறி, ெந

நிைனந்த ெநஞ்செமா

ெநஞ்சுடன் மீண்
9-11. இன்றம் உ

என-இ

நல்ல பான்ைம ைடய
சிந்தித்த

ெசன்றான்;
காண் ேதர் ேதான் ம்-இன் ம் உேதாபார் அவன

ேதர்

ேதான்றாநிற்கும், நாம் எதிர் ெகாள்ளாம் ஆயின் - நாம் அவைன எதிர்ெகாண்
ஏற்காமாயின், நா

மிக உைடயன் -மிக்க நாண ைடயவன் ஆகலான், தான் அ

ணிகுவன் ேபாலாம்-அவன் அதைன ெமய்ெயனத்
12-3. ெவண் மணல் ெந
கைரயில் மைறந்
(

ேகாட்

ெந

ெகாள்ேவனா, நீ கூ மதி - நீ உன் க த்திைனக் கூ வாயாக.
ன்னாட்ேபாகிய

நிைனந்த ெநஞ்சேமா

மைறேகா, நீ கூ மதி.

ைறவன், ெந ைந,

ெபயர்ந்ேதான், இன் ம் ேதர்

உ க்காண் ேதான் ம், நாம் எதிர்ெகாள்ளாம் ஆயின், தான் அ
ெந ங்ேகாட்

ம்;

மைறேகா-நான் ெவள்ளிய ெந ய மணற்

) ேதாழி ! ேதர் ேசண் நீக்கி வந்

அலவற் காட்

ணிவான் ேபா

ணிகுவன் ேபாலாம்,
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(வி - ைர.) யா

என்ன - யா

என்

வினவி. நணி நணி ஒ ங்கி - ெமல்ல ெமல்ல

நடந் என்க. நற்பாற் - நல்ல பான்ைம ைடய ; பான்ைம - ஊழ். இ ேபான்
என் காத ைய உண்பித் இன்
ம் ேபாற்நிைனப் ெபற்றிேலேன என் ெந
நிைனந்த ெநஞ்சம் என்க. இன் ம் என்பதைன இைடநிைல விளக்காகக் ெகாண்
இன் ம் எதிர்ெகாள்ளாமாயின் என ம் கூட்
ைரக்க. அ
ணிகுவன் ேபாலாம்
என்ற , நாம் எதிர் ெகாள்ளாைமயின் அவன்பால் அன்பிேலம் என்
ஒழிகுவன்ேபா

ணிந்

ம் என்றப . நாணம் மிக ைடயன் என்ற , நாண் அழியப் பின்

பல்கால் வ வான் அல்லன் என்
என்ற , மடேல தல்

கூறியப யாம். இனி, அ

த யவற் ள் ஒன்ைறத்

ணிகுவன் ேபாலாம்

ணிகுவன் ேபா

என் ைரத்த மாம். மைறேகா என்ற , நீ அவன
குறிப்பிற் கூறிய .

குைறயிைன

ம்
ப்பாய் எனக்

1"நீகண்ட டைனெயனின் வாழைல ேநாிைழ அம்பலத்தான்
ேசய்கண் டைனயன்ெசன் றாங்ேகா ரலவன்றன் சீர்ப்ெபைடயின்
வாய்வண் டைனயேதார் நாவற் கனிநனி நல்கக்கண்
ேபய்கண் டைனயெதான் றாகிநின் றானப் ெப ந்தைகேய.”
என்

ம் ெசய் ளில் இதன் க த்

அைமந்தி த்தல் அறிந்

மகிழ்தற்குாிய .

-1. தி க்ேகா : 84.
----------381. பாைல
[தைலமகன் இைடச் சுரத் த் தன்ெனஞ்சிற்குச் ெசால் ய .]
ஆளி நன்மான் அணங்குைட ெயா த்தல்
மீளி ேவழத் ெந ந்தைக லம்ப
ஏந்தல் ெவண்ேகா

வாங்கிக் 1கு த்த ந் ம்

2அஞ்சுவரத் தகுந ஆங்கண் மஞ்சுதப
அழல்கான் திாித ம் அலங்குகதிர் மண் லம்
நிழல்சூன் ண்ட நிரம்பா நீளிைடக்
கற் ாிக் குடம்ைபக் கதநாய் வ கர்
விற்சினந் தணிந்த ெவ வ கவைலக்
கு தி யா ய ல

5

3நா றி ஞ்சிைற

எ ைவச் ேசவல் ஈண் கிைளத் ெதா தி
பச்சூன் ெகாள்ைள சாற்றிப் பைறநிவந்

ம்

10
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ெசக்கர் வானின் விசும்பணி ெகாள்

ம்

4அ ஞ்சுரம் நீந்திய நம்மி ம் ெபா ந்தார்
ைனயரன் கடந்த விைனவல் தாைனத்
ேதனிமிர் ந ந்தார் வானவ டற்றிய
ஒன்னாத் ெதவ்வர் மன்ெனயில் ேபாலப்
ெப ம்பாழ் ெகாண்ட ேமனியள் ெந
யிர்த்
வ ந் ங்ெகா லளியள் தாேன சு ம் ண
ெந நீர் பயந்த நிைரயிதழ்க் குவைள

15

எதிர்மல ாிைணப்ேபா தன்னதன்
அாிமதர் மைழக்கண் ெதண்பனி ெகாளேவ.

20

---- ம ைர இளங்ெகௗசிகனார்.
--(பாடம்) 1. கு க ந் . 2. அஞ்சுவ
3. நாறஞ் சிைற. 4. அ ஞ்சுர

தைகய.

ன்னிய.

----------(ெசா - ள்.) ெநஞ்ேச! 1-12. ஆளி நல்மான் அணங்கு உைட ஒ த்தல்-ஆளியாகிய
நல்ல விலங்கின
வ

வ த் தைல ைடய ஏ , மீளி ேவழத்

ைடய யாைனயின் தலவனான களி

வ ந்த, ஏந்தல் ெவண்ேகா

அதன் நிமிர்ந்த ெவள்ளிய ேகாட் ைனப் பறித் , கு த்
தின்

ெந ந்தைக லம்பவாங்கி-

அ ந் ம்-கு த்திைனத்

ம், அஞ்சு வரத்தகுந ஆங்கண் - அச்சம் உண்டாகத் தக்க சுரத்திடத்ேத, மஞ்சு தப

- ேமகம் ெபய்யாெதாழிய, அழல் கான்

திாித ம் அலங்கு கதிர் மண் லம் -

எாியிைனக் கக்கிச் ெசல் ம் அைச ம் கதிர்கைள ைடய ஞாயி , நிழல் சூன்
உண்ட நிரம்பா நீள் இைட - நிழ ைன அகழ்ந் உண்ட ெசல்லத் ெதாைலயாத நீண்ட
இடத்தி

ள்ள, கற்

உாிக் குடம்ைபக் கதநாய் வ கர் - கன்றின் ேதாலாலாய

கூட் ைன ம் சினநம் ெபா ந்திய நாயிைன
ைடய வ கர், வில் சினம் தணிந்த
ெவ வ கவைல - தம வில்லாற் ெபா ம் ெபகுளி நீங்கிய அச்சம் வ ம் கவர்த்த
ெநறிகளில், கு தி ஆ ய லவ நா

இ சிைற எ ைவச் ேசவல் - கு தி ப ந்த லால்

நா ம் ெபாிய சிறகிைன ைடய ஆண் ப ந்தின , ஈண் கிைளத் ெதா திகிைள டன் கூ ய கூட்டம், பசு ஊன் ெகாள்ைள சாற்றி பைற நிவந்

- பசிய ஊனின்

மிகுதிையத் ெதாிவித் ப் பறந்ெத ந் , ெசக்கர் வானின் விசும் அணி ெகாள்
ெசவ்வானம்ேபால விசும்பிைன அழகு ெசய் ம், அ ம் சுரம் நீந்திய நம்மி
சுரத்திைனக் கடந்

வந்த நம்ைமக் காட் னம், (நம் தைலவி.)

ம் -

ம்-அாிய
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13-21. ெபா ந்தார்

ைன அரண் கடந்த விைன வல் தாைன - பைகவர

ேபார்

ெசய் ம் அரைண ெவன்ற ேபார்த்ெதாழில் வல்ல ேசைனயிைன ம், ேதன் இமிர் ஈ
தார் - வண் கள் ஒ க்கும் நறிய மாைலயிைன
- ேபார் ாிந்

ைடய,◌ானவன் - ேசரன், உடற்றிய

அழத்த, ஒன்னாத் ெதவ்வர் மன் எயில் ேபால - மா பட்ட பைகவர

ெபா ந்திய மதில்ேபால, ெப ம் பாழ ெகாண்ட ேமனியள்-மிக்க பாழ் பட்ட
ேமனியளாகி, சு ம் உண ெந நீர் பயந்த நிைர இதழ குவைள - வண்

ேதைனப்

ப க ஆழமான நீாினால் தரப்பட்ட நிைரயாக ள்ள இதழ்கைள ைடய குவைளய ,
எதிர் மலர் இைண ேபா
அாிமதர் மைழ கண்-தன

அன்ன- திய மலராய இரண்

க்கைள ேபான்ற, தன்

ெசவ்வாி பரந்த மதர்த்த குளர்ந்த கண்கள், ெதண் பனி

ெகாள - ெதளிந்தநீைரக் ெகாள்ள, ெந

உயிர்த் -ெப

ச்ெசறிந் , வ ந் ம்ெகால்

- வ ந்தியி ப்ேள, அளியள் - இரங்கத்தக்காள்.
(

) ெநஞ்ேச! அ ஞ்சுரம் நீத்திய நம்மி

ேமனியள் (ஆகி) ெந
அளியள்.
(வி - ைர.) ஆளியான

உயிர்த்

ம் (நம் தைலவி) ெப ம் யாழ ெகாண்ட

தன் கண் ெதண் பனி ெகாள வ ந் ங்ெகால்,

யாைனக் ெகாம்ைபப் பறித்

உண்

ம் என்ப ,

1' ாித்தாள் ஆளியாைனத், தைலநிலம் ரளெவண் ேகா ண்டேத ேபான்ற’
என்பதனா ம் அறியப்ப ம். கு கு என் ம் பாடத்திற்கும் கு த் என்பேத
ெபா ளாகும். கான் சூன் என்பன இலக்கைண வழக்கு. வம்பலர் ம ந்
ஒழிந்தைமயின் வ கர்சினந் தணிந்தார் ஆயிற் . விற்சினம் - விற்ெகாண் ெபா ம்
சினம். கிைளைய ைடய ேசவ ன தா தி என்க. பசசூன் ெகாள்ைள சாற் தலாவ
தாம் பறத்தலால் ஊன் மிகதியா யி த்தைல எேனார் அறியச் ெசய்தல். கு த ப ந்த
சிறகுடன் விசம்பிேல வட்டமி தலால், எ ைவச் ேசவ ன் ெதா தி ெசவ்வானம்
ேபால்வதாயிற் . நீளிைடயில் உள்ள கவைலயில் கு தியா ய எ ைவச் ேசவல்
விசும் அணி ெகாள் ம் அ ஞ்சுரம் என்க. எதிர் மலர் - அப்ெபா
அலர்ந்த மலர்.
--------------1. சீவக : 2554.
---------382. குறிஞ்சி
[இர க்குறிச் சிைறப் றமாகத் ேதாழி தைலமகட்கச் ெசால் ய .]
பிற
தம்

வி மம் பிற ம் ேநாப
வி மம் தமக்ேகா தஞ்சம்
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கடம் ெகா யாத் க் கண்ணி சூட்
ேவ பல் குரல ஒ
க் கின்னியம்
கா ெக

ெந ேவர் 1பா ெகாைளக் ேகற்ப

5

2அணங்கயர் வியன்களம் ெபா யப் ைபயத
ங்கதல் ாிந்தனர் நமெரன ஆங்கவற்கு
அறியக் கூறல் ேவண் ம் ேதாழி
அ வி பாய்ந்த க விரல் மந்தி
ெச ங்காட் பலவின் பழம் ைண யாகச்
சாரற் ேப ர் ன் ைற இழித ம்
வற றல் அறியாச் ேசாைல
விறன்மைல நாடன் ெசான்னயந் ேதாேய.

10

---- கபிலர்.
--(பாடம்) 1. பா ெகாைளக் ெகாப்ப. 2. அணங்கமர்.
(ெசா - ள்.) 8-13. ேதாழி-, அ வி பாய்ந்த க விரல் மந்தி-அ வியின்கட் பாய்ந்த
காிய விரைல ைடய ெபண் குரங்கு, ெச ே◌◌ாள் பலவின் பழம் - வள றக்
காய்த்தைலக் ெகாள் ம் பலாவின் பழத்திைன, ைணயாக-ெதப்பமாகக் ெகாண் ,
சாரல் ேபர் ஊர் ன் ைற இழித ம்-பக்க மைலயி ள்ள ெபாிய ஊாின்கண் ைற
ன் வந்திறங்கும், வறன் உறல் அறியாச் ேசாைல விறல் மைல நாடன்வறட்சி
தைல அறியாத ேசாைலையயைடய ெவற்றி ெபா ந்திய மைலநாட் ன்
தைலவன , ெசால் நயந்ேதாய்-ெசால்ைல வி ம்பி ஏற்றைன;
1-2. பிறர் உற பிபமம் பிற ம் ேநாப - பிறர்க்க உறம்

ன்பம் காணின் நல்ேலார்

தாம் பிறேர யாயி ம் ேநாவாநின் விலக்க யலவர், (அன்றி), தம் உ வி மம்
தமக்ேகா தஞ்சம் -தமக்கு உற்ற ன்பிைனத் தமக்குப் ெபாிதாகக் ெகாள்ளா
எளிதாகக் ெகாள்வர்; (இ

சான்ேறார் இயற்ைக.)

3-8. நமர் - நம்மவர், கடம் ெகா

யாத்

- கடம்பின்கட் ெகா யிைனக் கட் ,

கண்ணி சூட் -மாைல சூட் , ேவ பல் குரல ஒ
குரைல உைடயனவாகிய தாளத்தின் வழிப்ப ம் ஒ
வாச்சியங்கைளக் ெகாண் , கா
ெபா ந்திய ெந ய

ெக

ெந

க்கு இன் இயம் - பல்ேவ
க்கிைன ைடய இனிய

ேவள் பா

ெகாைளக்கு ஏற்ப-காட் ற்

கைனப் பா ம் பாட் ற்கப் ெபா ந்த, அணங்கு அயர் வியன்

களம் ெபா ய-ெவறியாட் ச் ெசய் ம் ெபாிய களம் சிறப் ற, ைபய

ங்கதல்

ாிந்தனர் - ெமல்ல ஆ தைல வி ம்பினர், என - என் , ஆங்கு அவற்கு அறியக்கூறல்
ேவண் ம்-தைலவைனக் கா மிடத் அவ க்கு நீ உணரக் கூ தல் தக்க .
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(

) ேதாழி! மைல நாடன் ெசால் நயந்ேதாய், பிற

வி மம் பிற ம் ே◌◌ாப,

தம்
வி மம் தமக்ேகா தஞ்சம், நமர், ெந ேவட் பா ெகாைளக் ேகற்பக் களம்
ெபா யத் ங்குதல் ாித்தனர் என அவற்கு அறியக் கூறல் ேவண் ம்.
(வி - ைர.)பிற ற்ற

ன்பத்திற்கு வ ந் த

ம் தம்ைம ற்ற

ன்பத்ைதப்

ெபா த்த ம் சான்ேறார் இயல்பாகலால், நம் தைலவர் நாம் உற்ற ன்பத்ைத
அறியின் விைரந் அதைனப் ேபாக்குதற்கு ற்ப வர் எனத் ேதாழி தைலவிக்குக்
கூறினாள் என்க. ஒ
க்கு இன்னியம்-தாளங்களின் வழிவ ம் ெசந் க்கு தலாகிய
எ வைகத் க்கி ள் ஒன்றிைனப் ெபா திய இன்னியம் என்க. கா என்ற ஈண் க்
குறிஞ்சிைய. ேதாழி என்ற தைலவிைய.
--------383. பாைல
[மகட் ேபாக்கிய தாய் ெசால் ய .]
1தற் ரந் ெத த்த எற் றந் ள்ளாள்
ஊ ஞ் ேசாி ம் ஓராங் கலெரழக்
2கா ங் கா ம் அவெனா
ணிந்
நா ந் ேதய ம் நனிபல இறந்த
சி வன் கண்ணிக் ேகர்ேத வெரன
வா ைன வாழிேயா வயைல நாெடா ம்

5

3பல்கிைளக் ெகா க்ெகாம் பலமர மலர்ந்த
அல்குல் 4தைழக்கூட் அங்கைழ உதவிய
விைனயைம வரனீர் வி த்ெதா தத்தக்
கமஞ்சூற் ெப நிைற தயங்க கந் ெகாண்
ஆய்மடக கண்ணள் தாய் கம் ேநாக்கிப்
ெபய்சிலம் ெபா ப்பப் ெபயர்வனள் ைவக ம்
ஆரநீர் ஊட் ப் ரப்ேபார்
யார்மற் ப் ெப குைவ அளிைய நீேய.

10

----- கயமனார்.
------(பாடம்) 1. தற்பயந் ெத த்த, எற் றந் த ளான். 2. கா ம் கான ம்.
3. பல்கிைளக் ெகா க்ெகாம் பலர்ந்த அல்குல், தைழயணிக் கூட் ம் குைழ பல
உதவிய.
4. தைலக் கூட் .
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----------(ெசா - ள்.)1-6. வயைல-வயைலக் ெகா ேய, வாழிேயா - நீ வாழி, தன் ரந்
எ த்த-தன்ைன வளர்த்ெத த்த, என்

றந்

உள்ளாள்-என்ைன ம் நிைனயாளாய்த்

றந் , ஊ ம் ேசாி ம் ஓராங்க அலர்எழ-ஊாி
அலர்மிக, கா ம் கா ம் அவெனா

ம் ேசாியி

ம் ஒ

ெபற்றிேய

ணிந் -கா ம் ேசாைல ம் அத் தைலவெனா

ேபாகத் ணிந் , நா ம் ேதய ம் நனிபல இறந்த -மிகப் பலவாய நா கைள ம்
ேதயங்கைள ம் கடந்த, சி

வன்கண்ணிக்கு - இைளய வன்கண்ைம

ேத வர் என-அழகு ெசய்விப்பார் ேபால,◌ா ைன-வா
6-14. நாள் ெதா ம் - ஒவ்ெவா

நா

ைடயாட்கு, ஏர்

ள்ளாய்,

ம், பல் கிைள ெகா

ெகாம் -பல கிைளயாய

ஒ கிய ெகாம் கள், அலமர - பாரம் தாங்கா சுழல, மலர்ந்த - விாிந்த, அல்கல் தைழக்
வட் அம் கைழ உதவிய - அல்கு ல் தைழ ைடக்குக் கூட் ம் அழகிய தளிர்கைள நீ
த மா , ஆய் மட கண்ணள்-அழகிய மடப்பம் ேதான் ம் கண்கைள ைடய என் மகள்,
வி

ெதா

தத்த-சிறந்த வைளயல் அைசய ம், ெபய் சிலம் ஒ ப்ப-பா ற் ெபய்த

சிலம் ஒ க்க ம், விைன அைமவரல் நீர்-ெதாழிற் பட்ட
வந்

வி ம் நீாிைன, கமம் சூல்ெப

ஊற்றி, தாய்

நிைற தயங்க

கம் ேநாக்கி - தாையப் பால நின்

கந்

ங்கிற் குழாயின் வழியாக
எ த் க் ெகாண்

வந்

கத்திைனப் பார்த் , ைவக

ம் -

நாேடா ம், ெபயர்வனள் - ெபயர்வாளாவள் அன்ேறா, (அவள்ேபால) ஆர நீர் ஊட் நிைறயநீாிைன உண்பித் , ரப்ேபார் மற்

யார் ெப குைவ- ரப்பார் யாைர இனிநீ

ெப வாய்; நீ அளிைய-இரங்கத் தக்காய்.
(

) வயைல வாழி! கா ம் கா ம் அவெனா

ணிந்

நா ம் ேதய ம் இறந்த

சி வன்கண்ணிக்கு ஏர் ேத வெரன வா ைன, நாெடா ம் அம் குைழ உதவிய,
ஆய்மடக் கண்ணள் அைம வரல் நீர் ெப நிைற தயங்க கந் ெகாண் வந்
ஊற்றித் தாய் கம் ேநாக்கிப் ெபயர்வனள் அன்ேறா (அவள்ேபால) இனி நீ ட் ப்
ரப்ேபார் யார் ெப குைவ நீ; அளிைய.
(வி - ைர.) ேசாி - ஊாின் ஒ பகதி. 1'ஊ ஞ் ேசாி ம் உடணிையந் தலெரழ’
என்பதன் உைர காண்க. கா ம் கான ம் என்பத பாடமாயின் கா ம் சுர ம் என்
ெபா ள் ெகாள்க. ேதயம்-நா

பல ேசர்ந்த . ேத வர்-ெதளிபவர்; ெதளிந்

ெசய்விப்பவர் என்னம் ெபா ட் . மலர்ந்த கைழ உதவிய என ம், அைமவரல் நீர்
நிைற தயங்க கந் ெகாண் என ம் கூட் க. உதவிய - உத மா . ெசய்யிய
என் ம் விைனெயச்சம். அைம - ங்கிற் குழாய். நிைற - எனப்பட்ட : தயங்கல்-
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அைசதல். தாய் -

கம் ேநாக்கி - தாய்ேபால

நிைறய, உண்ண என் மாம். மற்

கம் ேநாக்கி என விாித் ைரக்க. ஆர-

-விைனமாற்றின்கண் வந்த .

----1. அகம் : 220.
--------384.

ல்ைல

[விைன ற்றிய தைலமகன் வர கண்

உைழயர் ெசால் ய .]

இ ந்த ேவந்தன் அ ந்ெதாழில்
த்ெதனப்
ாிந்த காதெலா ெப ந்ேதர் யா ம்
ஏறிய தறிந்தன் றல்ல வந்தவா
நனியறிந் தன்ேறா இலேன தாஅய்
யற்பறழ் உக ம் ல்ைலயம் றவிற்
கைவக்கதிர் வரகின் சீ ர் ஆங்கண்
ெமல் யல் அாிைவ இல்வயின் நிறீஇ
இழிமின் என்றநின் ெமாழிம ண் சிேன
வான்வழங் கியற்ைக வளி ட் ைனேயா

5

மா
வாகநின் மனம் ட் ைனேயா
உைரமதி வாழிேயா வலவ எனத்தன்
வைரம ள் மார்பின் நளிப்பனன் யங்கி
மைனக்ெகாண்
க்கனன் ெந ந்தைக
வி ந்ேதர் ெபற்றனள் தி ந்திைழ ேயாேள.

10

---- 1ஒக்கூர் மாசாத்தியார்.
-------(பாடம்) 1. குடவாயிற் கீரத்தனார்.
--------(ெசா - ள்.) 11. வலவ - பாகேன, வாழ - வாழவாயாக.
1-11. இ ந்த ேவந்தன் - பாசைறக்கண்ணி ந்த நம் அரசன், அ ம் ெதாழல்
த்ெதன-அாிய ேபாாிைன ெவன்றி ெகாண்
வி ம்பிய காதெலா , யா

ம், ெப ம் ேதர் ஏறிய

த்தானாக, ாிந்த காதெலா அறிந்தன்

ெபாியேதாின்கண் ஏறியமர்ந்தைத அறிந்தேத யன்றி, ந்தவா

அல்ல - இங்கு வந் ற்ற

பாிசிைன, நனி அறிந்தன்ேறா இலன் -நலன் அறிந்திேலன், யல்பறழ தா அய்
உக ம் ல்ைல அம் றவில்- யற்குட் கள் தாக் குதிக்கும் ல்ைலயாய அழகிய
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காட் ல், கைவ கதிர் வரகின் சி

ஊர் ஆங்கண்-கவர்த்த கதிாிைனக் ெகாண்ட

வரகிைன ைடய சிறிய ஊாிடத்ேத, ெமல் இயல் அாிைவஇல்வயின் நிறீஇ ெமன்ைமத் தன்ைம வாய்ந்த தைலவியின் இல் ன்கண் ேதாிைன நி த்தி, இழிமின்
என்ற நின் ெமாழி ம ண் சின் -இறங்குக என்ற நின் ெசாற்ேகட்

ம ட்சி ற்ேறன்,

வான் வழங்கு இயற்ைக வளி - வானில் இயங்கும் இயல்பிைன ைடய காற்றிைன,
மான் உ வாக, குதிைரயின் வ வாக,
நின் மனம்

ட் ைனேயா - நின

மதி - கூ வாயாக, என - என்

ட் ைனேயா -

ட்

மனத்திைன (அங்ஙனம்)

வந்தைனேயா, (அன்றி)
ட்

வந்தைனேயா, உைர

கூறி,

13. ெந ந்தைக - ெப ந்தைகைம ைடய தைலவன்,
11-3. தன் வைர ம ள் மார்பின் நளிப்பனள

யங்கி-தன

மைலைய ெயாத்த

மார்பினகத்ேத (அவைனச்) ெசறிப்ேபானாய்த் த வி, மைனெகாண்
மைனக்கண் உடன் ெகாண்

க்கனன-தன்

கந்தனன்;

14. தி ந் இைழேயாள் - தி ந்திய அணிகைள ைடய அவன் தைல, வி ந்
ெபற்றனள் - வி ந்ேதாம் ம் சிறப்பிைனப் ெபற்றாள்.
(

) வலவ! வாழ! யா

அறிந்தன்ேறா இலன், சீ

ம் ெப ந்ேதர் ஏறிய

அறிந்தன்றல . வந்தவா

ர் ஆங்கண் இல்வயின் நீறீஇ இழிமின் என்ற நின்ெமாழி

ம ண் சின், நீதான் வளியிைன மா
மனத்திைன தங்ஙனம்

ஏர்

வாகப்

ட் ைனேயா, அன்றி, நின்

ட் ைனேயா, உைரமதி என ெந ந்தைக தன் மார்பின்

யங்கி மைனக் ெகாண்ட க்கனன்; தி ந்திைழ வி ந்

ஏர் ெபற்றனள்.

(வி - ைர.) ேவந்தன் அ ந்ெதாழில்
த் என - ேவந்த ைடய அாிய ெதாழிைல
யான்
த்ேதனாக என்றைரத்த ம் ஆம் நனி அறிதல் - நன்கு அறிதல். ெமாழ
ம ண் சின் - ெமாழிையக் ேகட் ம ண்ேடன். வான் வழங்கியற்ைக
வளி ட் ைனேயா, மா

வாக நின் மனம்

ட் ைனேயா உைரமதி என்ற

பிறெபாரட்கண் ேதான்றிய ஆக்கம் பற்றிய வியப் . நளிப்பனன் -ெசறிப்ேபானாகி, நளி
என் ம் உாிய யாகப் பிறந்த விைன. வி ந்ேதா ெபற்றனள் என் பாடம்
ெகாள் த மாம். இதற்க ஓகாரம் சிறப் .
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(ேம - ள்.)1'
யா

ைம ெப ைம’ என்

ஞ் சூத்திரத் , '............. ெப ந்ேதர்

ம்.............ம ண் சிேன’ என்பதைன ம ட்ைக என்னம் ெமய்ப்பாட் ற்கு

எ த் க்காட் னர், இளம்.
2'கரணத்தின் அைமந்
பாங்கி

ம்’ என்

கூறியவா
இத

ந்த காைல’ என்

ஞ் சூத்திரத் , 'ேபாிைச ஊர்தப் பாகர்

ம் பகுதிக்கண் இச் ெசய் ைளக் காட் , இதனாற் பாகன் சிறப் க்

காண்க என் ம், 3'விைனவயிற் பிாிந்ேதான்’ என்

ள், ' ாிந்த காதெல ......, மா

வாக நின் மனம்

ஞ் சூத்திரத் ,

ட் ைனேயா, உைர மதி

வாழிேயா வலவ’ என, 'உள்ளம் ேபால உற் ழி உதவிற் ’ எனத் தைலவன்
கூறியவா

காண்க என் ம் கூறினர், நச்சினார்கினியர்.

---------1. ெதால், ெமய்ப்பா

: 7. 2. ெதால், கற் : 5.

3. ெதால், கற் : 53.
--------385. பாைல
[மகட் ேபாக்கிய ெசவி த்தாய் ெசால் ய .]
தன்ேனா ரன்ன ஆய ம் மயி யல்
என்ேனா ரன்ன தாய ங் காணக்
ைகவல் யாைனக் க ந்ேதர்ச் ேசாழர்
காவிாிப் படப்ைப உறந்ைத யன்ன
ெபாைட ெந நகர்ப் ைரேயார் அயர
நன்மாண் விழவில் தகரம் மண்ணி

5

1ஆம்பல ணர்ப்பச் ெசல்லாள் காம்ெபா
ெநல் நீ ய கல்லைறக் கவா அன்
அத்த ஆலத் அலந்தைல ெந
ழ்
தித்திக் குறங்ககில் தி ந்த உாிஞ
வைள ைட ன்ைக அைளஇக கிைளய
பயி
ம் யிைணயற் பசுங்காழக் ேகாைவ
அகலைம யல்குல் பற்றிக் கூந்தல்
ஆ மயிற் பீ யிற் ெபாங்க நன் ம்

10

தானமர் ைணவன் ஊக்க ஊங்கி
உள்ளா கழிந்த ள்ெளயிற் த் வர்வாய்ச்
சி வன் கண்ணி சிலம் கழீஇ
அறியாத் ேதஎத்தள் ஆகுதல் ெகா ேத.

15
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----- குடவாயிற் கீரத்தனார்.
----(பாடம்) 1. யாம்பால் ..........ெசால்லாள்!
(ெசா - ள்.) 1-7. மயில் இயல்-மயில்ேபா

ம் சாயைல ைடய என் மகள், தன் ஓரன்ன

ஆய ம்-தன்ைன ெயாத்த ேதாழிமா ம், என் ஓரன்ன தாய ம் காண - என்ைன
ெயாத்த தாய்மா ம் கண்

மகிழ, ைகவல் யாைன க

ைகயிைன ைடய யாைனைய ம் க ய ேதாிைன

ேதர் ேசாழர் - வ ய
ைடய ேசாழர , காவிாிப்

படப்ைப உறந்ைத அன்ன-காவிாியின் பக்கத்தாகிய உைற ைர ெயாத்த, ெபான்
உைட ெந

நகர் - ெசல்வம் மிக்க ெபாிய மைனயில், ைரேயார் அயர - ேமேலார்

வ ைவ ெசய்விக்க (நிக ம்), நல்மாண் விழவில் - நல்ல சிறப் ற்ற மணவிழாவில்,
தகரம் மண்ணி - அவட்கு மயிர்ச் சாந்திைனப்

சி, ஆம் பல ணர்ப்ப ெசல்லாள் -

மற் ம் ெபா ந்திய பல சிறப் க்கைள ம் ெசய்விக்க மணந்த ெசல்லாளாய்,
7-18. காம்ெபா

ெநல்

நீ ய கல் அைற கவாஅன் -

ங்கி

டன் ெநல் மரம்

உயர்ந்த கற்பாைறகைள ைடய பக்கமைலயிேல, அத்தம் ஆலத்
ெந

ழ்-ெநறியி

ள்ள ஆலமரத்தின் வா யைசகின்ற ெந ய வி

அலந்தைல
, தித்தி குறங்கில்

தி ந்த உாிஞ-தன ேதமல் ெபா ந்திய ைடயில் நன்கு உராய்ந்திட, கூந்தல் ஆ
மயில் பீ யில் ெபாங்க - கூந்தலான ஆ ம் மயி ன் ேதாைக ேபாலப் ெபாங்கிப்
பரக்க, தான் அமர்

ைணவன் - தன்னால் வி ம்பப்ெபற்ற

ைணவன், வைள ைட

ன்ைக அைனஇ-தன வைள ெபா ந்திய ன் ைகயிைனப் பற்றி ம், கிைளய பயில்
இ ம் பிைணயில் பசு காழ ேகாைவ-பல கிைளயினவாய் ெந ங்கிய ெபாிய
மாைலயாய அழகிய வடங்கைளக் ெகாண்ட ேமகைல யணந்த, அகல் அைம அல்குல்
பற்றி - அகற்சி யைமந்த அல்குைல அைணத் ம், நன் ம் ஊக்க ஊங்கி - ெர◌ி ம்
ஊக்க
த்த ஊக்கங் ெகாண் , உள்ளா கழிந்த - வழிவ த்தம் எண்ணா கழந்த,
ள் எயிற்
வர்வாய் சி வன்கண்ணி - ட்ேபான்ற கூாிய பற்கைள ம் பவளம்
ேபான்ற வாயிைன
ைடய அஞ்சாைம ைடயளாய இைளயள், சிலம் கழீஇ
அறியாத் ேத எத்தள் ஆகுதல் - அறியப்படாத ேதயத்திேல சிலம் கழித் வ ைவ
ெசய்தி த்தல், ெகா
(

- இன்னாைம

ைடய .

) மயி யல், ஆய ம் தாய ம் காண, உறந்ைத யன்ன ெந

நகாிேல,

ைரேயார்அயர, விழவில், தகரம் மண்ணி, ஆம் பல ணர்ப்பச் ெசல்லாளாய்,
கல்அைற சுவான், தானமர்

ைணவன் உக்க ஊங்கிக் கழிந்த சி வன்கண்ணி, சிலம்

கழீஇ, அறியாத் ேதஎத்தள் ஆகுதல் ெகா

.
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(வி - ைர.) காவிாிப் படப்ைப உறந்ைத-காவிாியின் ேதாட்டக் கூ

சூழ்ந்த உைற ர்

என் மாம். ஆம் பால் ணர்ப்ப என்ப பாடமாயின், ஆகும் உழ் ணர்க்க என்ற
உைரக்க. அலந்தைல - அலந்த தைல என்றதன் விகார மாம். ன் ைக கிைளத்தலால்
கூந்தல் மயிற் பீ ேபாலத் தாழ்ந் அல்குல் பற்றிப் ெபாங்க என் ைரத்த மாம்.
ஊக்க ஊங்கி - ெச த்தச் ெசன் என் மாம். அறியாத் ேதஎத்தளாய்ச் சிலம் கழீஇ
இ த்தல் என மா க.
----------386. ம தம்
[ேதாழி வாயின் மறத்த . தைலமகள் தகுதி ெசால்

ய

உமாம்.]

ெபாய்ைக நீர்நாய்ப் ல நா இ ம்ேபாத்
வாைள நாளிைர ேத ம் ஊர
நாணிெனன் பப ம யாேன பாணன்
மல்ல மார்பின் வ
ற வ ந்தி
எதிர்தைலக் ெகாண்ட ஆாியப் ெபா நன்

5

1நிைறத்திரண்
த்ேதாள் ைகயகத் ெதாழிந்த
திறன்ேவ கிடக்ைக ேநாக்கி நற்ேபார்க்
கைணயன் நாணி யாங்கு மைறயினள்
ெமல்ல வந் நல்ல கூறி
ைமயீர் ஓதி மடேவாய் யா நின்
ேசாி ேயேன அய லாட் ேயன்
ங்ைக யாகுெவன் நினக்ெகனத் தன்ைகத்
ெதா மணி ெமல்விரல் தண்ெணனத் ைதவர
த ம் கூந்த ம் நீவிப்

10

பகல்வந்

15

ெபயர்ந்த வா

தற் கண்ேட.

----- பரணர்.
--(பாடம்) 1. நிைறத்தாண

ழ த்ேதாள்.

----------(ெசா - ள்.) 1-2. ெபாய்ைக ல

நா

நீர் நாய் இ ம்ேபாத்

-

ெபாய்ைகக்கண் ள்ள லால் நா ம் ெபாிய நீர்நாயின் ஆண், நாள் இைர வாைள
ேத ம் ஊர - நாட்காலத்ேத வாைளயாய இைரயிைன ஆரா ம் ஊைர ைடய தைலவ!
3. ெப ம - ெப மாேன!,
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8-15. மைறயினள் ெமல்ல வந் -மைறந்
கம

ெமல்ெலன வந் , நல்ல கூறி-

ைரகள் கூறி, ைம ஈர் ஓதி மடேவார்-காிய ெபாிய கூந்தைல ைடய

மடேவாேள, யா

ம் நின் ேசாிேயேன - யா

ம் நின் ேசாியில் உள்ளவேள, அயல்

இல்லாட் ேயன் - அயன் மைனக்கு உாிேயன், நினக்கு

ங்ைக ஆகுெவன் - உனக்குத்

தங்ைகயாேவன், என - என் கூறி, தன் ைக ெதா மணி ெமவிரல் தண் என ைதவர
த ம் கூந்த ம் நீவி-தன் ைகயின் ேமாதிரம் அணிந்த ெமல் ய விரலால்
தண்ெணன் ெபா ந்த ெநற்றியிைன ம் வந்தைல ம் தடவி, பகல் வந் ெபயர்ந்த
வாள் தல் கண் - பகற் ேபாதில் வந் நீண்ட ஒள்ளிய ெநற்றியிைன ைடய நின்
பரத்ைதையக கண் ,
3-8. பாணன் மல் அ

மார்பின் வ

ெசய்த ல் வல்லமா◌ாபின
அவேனா

உற வ ந்தி - பாணன் என்பான

வ ைம மிகலான் வ ந்தி, எதிர் தைலக் ெகாண்ட -

எதிர் நின்ற ெபா தைல ேமற்ெகாண்ட, ஆாியப் ெபா நன் - ஆாியப்

ெபா நன் என்பான , நிைற திரண்
திரண்ட

மற்ேபார்

ேதாள் - வ

ேபான்ற ேதாள்கள், ைக அகத்

நிைறதைலக்ெகாண்ட

ஒழிந்த திறன் ேவ

கிடக்ைக ேநாக்கி-

அப் பாணன் ைகயகப்பட் ஒழியக் கிடந்த ேவ வைகயாகிய கிடக்ைகையப் பார்த் ,
நல்ேபார் கைணயன் நாணியாங்கு -நல்லேபார் வல்ல கைணயன் என்பான் நாணிய
ேபால,
3. யான் நாணிெனன் - யான் நாண ற்ேறன்.
(

) ஊர! ெப ம! மைறயினள் வந்

நல்ல கூறி

த

ம் கூந்த

ம் நீவி, பகல்

வந் ெபயர்ந்த வா தற் கண்ட, பாணெனா ெபா த ஆாியப் ெபா நன்
த்
ேதாள்கள் அவள் ைகயகப்பட் ஒழியக் கிடந்த கிடக்ைகைய ேநாக்கிக் கைணயன்
நாணியரங்கு யான், நாணிெனன்.
(வி - ைர.) 'பாணன்......கைணன் நாணி யாங்கு’ என் ம்பகுதியிற் கூறிய வரலா :
மற்ேபாாில் வல்ல பாணன் என்பா ம் ஆாியப் ெபா நன் ஒரவ ம் மற்ேபார்ெபா த
காைலயில், ெபா நன் ேதாள்கள் பாணன் ைகயகத் அகப்பட் அற் ஒழிய
அவன்இறந் கிடந்ததைன ேநாக்கிக் கைணயன் என்பான் நாணினான் என்ப .
இங்குக்கூறப்ெபற்ற கைணயன் என்பான் ஆாியப் ெபா ந க்கு நண்பனாகேவ ம்
அவேன ெவல்வான் எனச் ே◌ ைரத்தவனாகேவ ம் இ த்தல் ேவண் ம். திறன்
ேவ கிடக்ைக என்ற , உயிர் நீங்கிக் கிடக்கும் கிடக்ைகைய. ஒழிந்த கிடக்ைக ேதாள் ஒழிய உடல் கிடந்த கிடக்ைக என்க. ேதாட்ைக யகத் என்பெதா பாடம்
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இ ப்பின் பாணனானவன் ஆாியப் ெபா ந ைடய ைகயில் அகப்பட் ஒழிந்தான்
என் ெபா ள் ெகாள்ளல் தகும். அங்ஙனமாயின் கைணயன் பாண க்கு நட்பாளன்
ஆதல் ேவண் ம். மடேவாய் என்ற பரத்ைத தைலவிைய விளித்த . ங்ைக
யாகுேவன் என்றதற்கு நிைனக்குத் ேதாழி யாேவன் என நச்சினார்க்கினியர் ெபா ள்
ெகாள்வர். மணி - மணி பதித்த ேமாதிரம். ெதா தல்-அணிதல். பகல் வந் ெபயர்ந்த
என்றதனால் அவள் தைலவிையப் ேபணா ஒ கினாள் என்ப கூறி, அதற்குத்
தைலவி நாணினாள் என்பாள் நாணிெனன் யாேன என அதைனத் தன் ேமல் ஏறட் த்
ேதாழி கூறினாள் என்க.
(உ - ைற.) நீாிநாயின் ல

நா ம் ேபாத்

நாட் காலத்ேத வைள இைர ேத ம் ஊர

என்ற , தைலவன் தன் றத்ெதாபக்கத் தால் ஊெரல்லாம் அலெரழச் ெசய் ,
வி ய ல் தைலவிைய நா வ கின்றான் என்ப .
(ேம - ள்.)1'ெபறற்க ம் ெப ம்ெபா ண்

ந்தபின் வந்த’ என்

ஞ் சூத்திரத் ,

ேபணா ஒ க்கம் நாணிய ெபா ளி ம் என் ம் பகுதிக்கண், இச் ெசய் ைளக் காட் ,
இதனள் யான் நினக்குத் ேதாழ யாேவன் எனப் பரத்ைத நீவிய ேபணா ஒ க்கத்திற்குத்
தைலவி நாணிய

கண் , தான்◌ாணிேனெனன்

தைலவற்கத் ேதாழி கூறியவா

காண்க என்றார், நச்சினார்கினியர்.
-------1. ெதால், கற் : 9.
-------387. பாைல
[தைலமகள

குறிப்பறிந்

ேதாழி தைலமகைனச் ெசலவபங்கச் ெசால் ய .]

தி ந்திைழ ெநகிழ்ந்த ெப ந்ேதாள் சாஅய்
அாிமதர் மைழக்கண் க ழச் ெசல் ர்
வ
ர் ஆகுதல் உைரமின் மன்ேனா
1உவ ணப் பைறந்த உன்றைலச் சிறா அெரா
அவ்வாிக் ெகான்ற கைறேசர் வள்ளகிர்ப்
பைசவிரற் ைலத்தி ெந
பிைசந் ட் ய
ந் கில் இைமக்கும் ெபாலன்காழ் அல்கல்
அவ்வாி சிைதய ேநாக்கி ெவவ்விைனப்

5

2பயிலாிற் கிடந்த ேவட் விளி ெவாீஇ
வாிப் ற இத ன் மணக்கட் ேபைட
ண்ெபாறி அணிந்த எ த்திற் கூர் ட்
ெசங்காற் ேசவற் பயி ம் ஆங்கண்

10
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வில்லீண் ட ஞ்சமந் தைதய றி
நல் ைச நி த்த நா ைட மறவர்
நிைரநிைல ந கற் ெபா ந்தி இைமயா
இைரநைசஇக் கிடந்த
வாய்ப் பல்
சிறிய 3ெதற் வ தாயிற் ெபாிய
ஒைட யாைன உயர்ந்ேதா ராயி
நின்றாங்குப் ெபய ங் கானஞ்

15

ம்

ெசன்ேறார் மன்ெனன இ க்கிற் ேபார்க்ேக.

20

---- ம ைர ம தனிளநாகனார்.
-------(பாடம்) 1. க ணப் பைறந்த ன்றைல.
2. பயிலாிற் கலப்ைப. 3. ேதற் வதாயிற்
(ெசா - ள்.) 1-2. தி ந்

இைழ ெநகிழ்ந் -இவள் தி ந்திய அணி ெநகிழ ம், ெப

ேதாள் சா அய்-ெபாிய ேதாள் ெம ய ம், அாி மதர் மைழ கண் க
மதர்த்த கண்களில் நீெரா க ம், ெசல் ர்-ெசல்

ழ-அாி பரந்த

ம தைலவேர,

4-8. உவர் உண பைறந்த உன் தைலச் சிறா அெரா -உவர்மண் அாித்தலால் மயிர்
கழிந்த ஊன் ெபா ந்திய தைலயிைன ைடய சி வ டன், அவாிெகான்ற கைற ேசர்
வள் உகர்-ஆைடயின் ம க்கைளச் சிைதத்த கைற ெபா ந்திய கூாிய நகத்திைன ம்,
பைச விரல் ைலத்தி - கஞ்சிப் பைச ெகாண்ட விரைல
பிைசந் ஊட் ய
கில் இைமக்கும் - ெந ம்ெபாப

ைடய வண்ணாத்தி, ெந
பிைசந் கஞ்சி உட் ய

அழகிய ஆைட ஒளி ம், ெபாலன்காழ அல்குல்-ெபான்வடம் அணிந்த அல்கு ன்கண்,
அ வாி சிைதய ேநாக்கி - அழகியதிதைல அழிய அதைனப் பார்த் ,
8-12. ெவவ்விைன பயில் அாில் கிடந்த - ெகா ந்ெதாழிைல ைடய ம் பிணக்கம்
ெபா ந்திய கா களில் தங்கிக்கிடப்பா மாகிய, ேட◌்
கூப்பீட்ைடக் ேகட்

விளி ெவாீஇ-ேவட் வர

அஞ்சி, வாி ற இத ன் மணி கண் ேபைட - றத்ேத

வாிகைள ைடய காைடயின் நீலமணி ேபான்ற கண்ைண ைடய ேபைட,
அணிந்த எ த்தின் ெசங்கால்-கூாிய

ண்ெபாறி

ண்ணிய ள்ளிகைள அணிந்த க த்திைன ம், கூர் ள்

ட்ேபான்ற விரைலக்ெகாண்ட சிவந்த காைல

பயிரம ஆங்கண் - தன் ேசவைல அைழக்கும் சுரத்ேத,

ைடய, ேசவல்
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13-20. வில் ஈண்

அ

சமம் தைதய

றி-விற்பைட ெந ங்கிய அாிய ேபாாிைன

அழியக்ெகான் , நல் இைச நி த்த நாண் உைட மறவர்-நல்ல கைழ நிைலநாட் ப்
பட்ட மானம் மிக்க

ரா , நிைர நிைலந கல் ெபா ந்தி-வாிைசயாக நிற்றைல ைடய

ந கல்ைலப்ெபா ந்தியி ந் , இைமயா
கண்ணிைமயா

இைர நைசஇக் கிடந்த

உணைவ ேவட் க்கிடந்த

ைம வாய்ந்த பல்

வாய்பல்

-

, சிறிய ெதற் வ

ஆயின் - சிற்றளவில் தைடப்ப த் வதாயின், ெபாிய ஓைடயாைன உயர்ந்ேதார்
ஆயி

ம் - ெபாிய ெநற்றிப்பட்டம் அணிந்த யாைனயிற் ெசல்

ஆங்க நின் -அவ்விடத்தினின்
என-மீ

ம் அரசராயி

ம்,

ேமற்ெசல்லா , ெபய ம் கானம் ெசன்ேறார் மன்

ம் கானத்தின்கண் நம் தைலவர் ெசன்ேறார் என்

கூறி,

20. இ க்கிற்ேபார்க்கு - ஆற்றியி க்க வல்லார்க்கு,
3. வ

ர் ஆகுதல் உைரமன்-நீர் விைரவில் வந் வி

(

) இைழ ெநகிழ்ந்

ேதாள் சாஅய் கண் க

ேவட் விளி ெவாீ இச் ேசற் பயி ம் ஆங்கண், பல்
ெதற் வதாயின் உயர்ந்ேதாராயி

ராதைலக் கூ மின்.

ழச் ெசல் ர்! இத ன்ேபைட
ந கற்ெபா ந்தி சிறிய

ம் ெபய ம் கானம் ெசன்ேறார்மன் எனக்கூறி,

ந் கில் இைமக்கும் அல்குல் அல்வாி சிைதய ேநாக்கி இ கிற்ேபார்க்கு,
வ
ராகுதல் உைரமின்.
(வி - ைர.) வாி - ஆைடயின் ம . ெகான்ற கைறேசர்-ேபாக்குதலால் கைற
ெபா ந்திய. பைச-கஞ்சிப் பைச; 1'பைசெகால் ெமல்விரற் ெப ந்ேதாட் ைலத்தி’ என
ன்வந்தைம காண்க. வில்-வில்ைல ைடய தாைனக்கு ஆகுெபயர். மறவர்- கரந்ைத
மறவர். ெதற் வ -ெகாட் வ என்ற மாம். விைரந் வ ேவெனன் கூறிப்
பிாிய

ற்ற தைலமகற்கு, கானஞ் ெசன்ேறார் எனக் கூறி அவ்வாி சிைதய ேநாக்கி,

ஆறியி ப்ேபார்க்கு, 'நீர் மீண் வ
ராதைல உைரமின்’ எனத ேதாழ கூறிச்
ெசலவ ங்கவித்தாள் என்க. ஆற்றியிேரன் என்ப கறிப் . தைலவிக்கும் தனக்கும்
ேவ பா

இன்ைமயின் இங்ஙனம் கூறினாள். 2"ெசல்லாைம

மற் நின், வல்வர
உைர ம் காண்க.

வாழ்வார்க் குைர” என்ப ம் அதற்குப் பாிேமலழகர் உைரத்த

-----1. அகம் : 34. 2. குறள் : 1151.
------

ண்ேடல் எனக்குைர
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388. குறிஞ்சி
[இர க்குறிச் சிைறப் றமாகத் தைலமகள் ேதாழிக்குச் ெசால் ய . ேதாழ
தைலமகட்குச் ெசால் ய மாம்.]
அம்ம வாழி ேதாழி நம்மைல
அைமயறத் தியற்றிய ெவவ்வாய்த் தட்ைடயின்
ந விைர ஆரம் அறெவறிந்
த
3உைளக்குரற் சி திைன கவர்த ற் கிைளயமல்
ெப வைர ய க்கத் க் குாீஇ ஒப்பி
ஓங்கி ஞ் சிலம்பின் ஒள்ளிணர் ந
ேவங்ைகயங் கவட் ைட நிவந்த இதணத் ப்
ெபான்ம ள் ந ந்தா
ம் ம்பி
இன்னிைச ஓரா இ ந்தனம் ஆக

5

ைமயீர் ஓதி மட நல்லீேர
ெநாவ்வியல் பகழி பாய்ந்ெதன்ப் ண்கூர்ந்

10

4எவ்வெமா வந்த உயர்ம ப் ெபா த்தல் ம்
னத் ழிப் ேபாக
ேமா மற்ெறனச்
சின ெகாள் ஞம ெசயிர்த் ப் ைட யாடச்
ெசால் க் கழிந்த வல்விற் காைள
சாந்தார் அகல ம் தைக ம் மிகநயந்
ஈங்குநாம் உழக்கும் எவ்வம் உணராள்
நன்னர் ெநஞ்செமா மயங்கி ெவறிெயன
அன்ைன தந்த
வாய் ேவலன்

15

எம்மிைற அணங்க ன் வந்தன் இந்ேநாய்
தணிம ந் தறிவல் என் மாயின்
வினவின் எவேனா மற்ேற கனல்சின
ைமயல் ேவழம் ெமய் ளம் ேபாக
ஊட் யன்ன உன் ரள் அம்ெபா

20

காட் மான் அ வழி 5ஒற்றி
ேவட்டஞ் ெசல் ேமா ம்மிைற எனேவ.

25

---- ஊட் யார்.
----------3. விைளகுரற் சி திைன. 4. எவ்வெமா

ேபாந்த.

5. ஒற்ற.
(ெசா - ள்.) 1. ேதாழி-, வாழி-, அம்ம-யான் கூ வதைனக் ேகட்பாயாக,
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1-9. நம் மைல அைம அறத்

இயற்றிய ெவவ்வாய் தட்ைடயின் - நம

மைலயின்

ங்கிைல அ த் ச் ெசய்த ெவவ்விய ஓைச ெபா ந்திய தட்ைடயால், ந விைர ஆரம்
அற எறிந் உ த உைள குரல் சி திைன கவர்த ன் - நறிய மணம் ெகாண்ட
சந்தமமரத்ைத
வ ம் ெவட் உ
விைதத்த திைனயின் ய்ைய ைடய சிற
கதிர்கைளக் கவர்தலால், கிைள அமல் ெப வைர அ க்கத்

குாீஇ ஒப்பி -

ங்கில்கள்

ெந ங்கிய ெபாிய மைலச்சார ன் கண்ேண கிளிகைள ஒட் , ஒங்கு இ சிலம்பின்
ஒள் இணர் ந
ேவங்ைக அம் கவட் இைட நிவந்த இதணத் -ஒங்கிய ெபாிய
மைலயில் ஒளி ெபா ந்திய ெகாத் க்களில் நறிய மலர்கைளக்ெகாண்ட ேவங்ைக
அம்கவட் இைட நிவந்த இதணத் -ஒங்கிய ெபாிய மைலயில் ஒளி பா ந்திய
ெகாத் க்களில் நறிய மலர்கைளக்ெகாண்ட ேவங்ைக மரத்தின் அழகிய கைவயிடத்ேத
உயரக் கட் ய பரணில், ெபான் ம ற்ள ந தா
நறிய

ஊ ம்

ம்பி-ெபான்ைனெயாத்த

ம்ெபா யிைன ஊ ம் வண் ன், இன் இைச ஓரா இ ந்தனமாக - இனிய

இைசையச் ெசவி ற்

இ ந்ேதமாக,

10-5. ைம ஈர் ஓதி மடநல்லீேர - காிய நீண்ட கூந்தைல ைடய மடப்பம் வாய்ந்த
மங்ைகயேர, ெநாவ்

இயல் பகழி பாய்ந்ெதன-விைர ம் இய

பாய்ந்ததாக, ண் கூர்ந்

- ண்மிக்கு, எவ்வெமா

வந்த உயர் ம ப் ஒ த்தல் -

ன்பத் டன் வந்த உயர்ந்த ேகாட் ைன ைடய களி ,
உ ேமா-உங்கள் னத்தின்கண் ே◌◌ாத

ைடய அம்

ம் னத் ழிப் ேபாகல்

ற்றேதா, என - என் , சின

ெகாள் ஞம

ெசயிர்த் ப் ைடயாட - ேகாபித்தைலக்ெகாண்ட நாய் க வித் தன் பக்க ேல ெதாடர,
ெசால் கழிந்த வல்வில் காைள-வினவிச் ெசன்ற வ ய வில்ைல ைடய காைளயாய
தைலவன ,
16-7. சாந்

ஆர் அகல ம் தைக ம் மிக நயந்

- சாந்தம் ெபா ந்திய மார்பிைன ம்

அழகிைன ம் மிக வி ம்பி, ஈங்க நாம் உழகம் எவ்வம் உணராள்-இங்ேக நாம்
வ ந் ம்

ன்பிைன உணராளாய்,

18-9. அன்ைன நன்னர் ெநஞ்சேமா

மயங்கி - நம் அன்ைன நன்றாகிய தன்

ெநஞ்சத்தில் பிறழ உணாந் , ெவறி என தந்த
ேவண் ெமன அைழத்

வந்த

வாய் ேவலன் - ெவறியாடல்

ைம வாய்ந்த ேவலன்,

20-1. எம் இைற அணங்க ன் இ ேநாய் வந்தன்ற-எம் இைறவனான
வ த்த ன் இந்த ேநாய் வந் ள , தணி ம ந்

அறிவல் என்

கேவள்

ம் ஆயின் - இதைனத்

தணிவிக்கும் ம ந்திைன யான் அறிேவன் என்ற கூ வானாயின்,
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22-6. ம் இைற - ம் இைறவனாகிய
உளம் ேபா-ெகாதிக்கும் சின ம் மத மயக்க

கேவள், கனல் சின ைமயல் ேவழம் ெமய்
ைடய களிற்றின் உட
ள் உ விச்

ெசல்ல, ஊட்

- ெசந்நிறம்

அன்ன ஊன் ரள் அம்ெபா

ெபா ந்திய அம்பி

டன், காட்

மான் அ

வழி ஒற்றி - காட் ன் விலங்குகள் ெசன்ற

அ ச் சுவட் ைனத் ெதாடர்ந் , ேவட்டம் ெசல்
ெசல்

த

(

சினாற்ேபான்ற ஊன்

ேமா எனேவ-ேவட்ைடயாடறகுச்

ம் உண்ேடா என் , வினவின் எவேனா-நாம் வினவின் என்ைனேயா?
) ேதாழி! வாழி! அம்ம! நம் மைல, சி திைன கவர்த ன் ெப வைர ய க்கத்

குாீஇ ஒப்பி, இதணத் த் ம்பி இன்னிைச ஓரா இ ந்தனமாக, மட நல்லீேர!
எவ்வெமா வந்த உயர் ம ப் ஒ த்தல் ம் னத் வழிப் ேபாக
ேமா எனச்
ெசால் க் கழிந்த காைள அகல ம் தைக ம் நயந் ஈங்க நாம் உழக்கும் எவ்வம்
உணராள், அன்ைன மயங்கி ெவறிஎனத் தந்த ேவலன் 'எம்மிைற அணங்க ன்
வந்தன் இந்ேநாய், தணி ம ந்தறிவல்’ என் மாயின் ம் இைற ேவழம் ெமய் ளம்
ேபாக அம்ெபா காட் மான் அ வழி ஒற்றி ேவட்டம் ெசல் ேமா எனேவ வினவின்
எவேனா.
(வி - ைர.) தட்ைடயின் ஒப்பி என்

இைய ம். உ தல் குரலாகிய காாியத்திற்கு

வழி வழிக் காரணம். உ த குரல் - 1'பக நடந்த கூழ்’ என்ப ேபால நின்ற . நயந்
உழக்கும் எவ்வம் - நயத்தலால் வ ந் ம் ன்பத்ைத. நன்னர் ெநஞ்சம் - அன் ைடய
ெநஞ்சம். இந்ேநாய் வந்தன் என ம் இந் ேநாய் தணி ம ந் என ம் ஈாிடத் ம்
கூட் க. ெமய் உளம் - ெமய்யின் உள்ளிடம். உட்

அன்ன என்பதற்கு, 2'ஊட் யன்ன

ஒண்டளிர்ச் ெசயைல’ என் ழி உைரத்ததைன ேநாக்குக. அன்ைன நம் எவ்வத்தின்
காரணத்ைத உணராளாய் ேவலைன அைழக்க, அவன் இ
ம ந்

ெதய்வத்தால் வந்த , தணி

அறிேவன் என்பனாயின் என்ற தன் க த் , இனி அன்ைனயால்

இற்ெசறிக்கப்ப ேவம ஆக ன், இனித் தைலவைனக் களவிற்கூ தல்
இயலாெதன்பதைனத் தைலவ க்கு உணர்த் தலாகும். தைலவன் உணர்ந்
விைரந் வைரந் ெகாள்வானாவ இதன் பயன்.
-------1. நால , 3: 2. 2. அகம் : 68.
--------389. பாைல
[பிாிவிைட ேவ பட்ட தைலமகள் வற்
அறியாய் வாழ ேதாழ ெநறிகுரல்

க்குந் ேதாழிக்குச் ெசால் ய .]
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சாந்தார் கூந்தல் உளாிப் ேபாதணிந்
ேதங்கமழ் தி
தல் திலகம் ைதஇ ம்
பல் தழ எதிர்மலர் கிள்ளி ேவ பட
நல் ள வன ைல அல் ெயா டப்பி ம்
ெப ந்ேதாள் ெதாய்யில் வாித் ம் சி பரட்
அஞ்ெசஞ் சீற ப் பஞ்சி ஊட்
ம்
எற் றந் தந் நிற்பா ராட் ப்
பல் ஞ் ேசக்ைகயிற் பக ம் நீங்கார்

5

மைனவயின் இ ப்பவர் மன்ேன ைனதந்
இரப்ேபார் ஏந் ைக நிைறயப் ரப்ேபார்
லம்பில் உள்ளெமா
வதந் வக்கம்
அ ம்ெபா ள் ேவட்டம் எண்ணிக் க த்ேதார்
சி
ன் கிளவிச் ெசல்லல் பாழபட

10

நல் ைச தம்வயின் நி மார் வல்ேவல்
வான வரம்பன் நன்னாட் ம்பர்
ேவனில் நீ ய ெவங்கடற் றைட தல்
ஆ ெசல் வம்பலர் ேவ பிாிந் தலறக்
ெகாைலெவம் ைமயின் நிைலெபயர்ந்த

15

ைற ம்

ெப ங்களி ெதாைலச்சிய இ ேகழ் ஏற்ைற
ெசம் ல ம ங்கிற் றன்கால் வாங்கி
வலம்ப ெவன்றிேயா சிலம்பகஞ் சிலம்பப்
ப மைழ உ மின் ழங்கும்
ெந மர ம ங்கின் மைலயிறந் ேதாேர.

20

---- நக்கீரனார்.
---------(ெசா - ள்.) 1. ேதாழி-, வாழி-, அறியாய் - நீ அறியாத கூ கின்றைன,
1-10. ெநறி குரல் சாந்

ஆர் கூந்தல் உளாி - ெநறிநத் ெகாத்தாக ள்ள

மயிர்ச்சாந்தணிந்த கூந்தைல ஆற்றி, ேபா அணிந்த-மலைர அணிந் ம், ேதம் கமழ்
தி
தல் திலகம் ைதஇ ம் - இனிைம ற மணக்கின்ற அழகிய ெநற்றியில் ெபாட்
அணிந் ம், பல் இதழ் எதிர்மலர் கிள்ளி ேவ பட அல் ேயா நல் இள வன ைல
அப்பி ம் - பல இதழ்கைள ைடய திய மலர்கைளக் கிள்ளி அவ்விதழ்க டன் நிறம்
ேவ பட அவ்வவற்றின் ெபா கைள ம் நல்ல இைளய அழகிய

ைலகளில் அப்பி ம்,

ெப ேதாள் ெதாய்யில் வாித் ம் - ெபாிய ேதாளில் ெதாய்யில் எ தி ம், சி பரட
அம்ெசம் சி அ பஞ்சி ஊட்
ம்-சிகறய பரட் ைன ைடய அழகிய சிவந்த சிறிய
அ யில் ெசம்பஞ்சிக் குழம்பிைனத் தடவி ம், என் றந்தந்

- இவ்வாெறல்லாம்

என்ைனப் பா காத் ம், நின் பாராட் - நின்ைனப் பாராட ப் ேபசி ம், பல்
ேசக்ைகயில் பக ம் நீங்கார் - பலவாய மலர்கைளப் பரப்பிய பள்ளியில் பகற்ேபா ம்
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நீங்காராகி, மைனவயின் இ ப்பவர் - நம் மைனக்கண்ேண தங்கியி ப்பவராய நம்
தைலவர்,
10-5. இரப்ேபார் ஏந்

ைக நிைறய - இரப்பவர்கள

ஏந் ம் ைக நிைறந்திட,

ரப்ேபார்-அவைரப் ரக்கின்ற ஈைகயாளர்கள், லம் இல் உள்ளெமா
இல்லாத உள்ளத் டன், தைனதந்
ெபா ள்கைளத் தந்

- விைரந்

வந் ,

வ தந்

உவக்கும் - திய

மகிபவதற்காிய, அ ம ெபா ள் ேவட்டம் எண்ணி-அாிய

ெபா ைள ஈட் வரைல வி ம்பி, க த்ேதார்-பைகவர , சி
சிறிய

- வ த்தம்

ய இழிெசால்லாகிய

ன் கிளவி ெசல்லல்-

ன்பம், பாழ்பட-அழிய ம், தம் வயின் நல்இைச

நி மர் - தம்பால் நல்ல கழிைன நி த்த ம்,
15-24. வல்ேவல் வரம்பன் நல் நாட்
வானவரம்பன நல்லநாட் ன் அப்பா

உம்பர் - வ ய ேவ ைன ைடய
ள்ள, ேவனில் நீ

ம் ெவம் கடற்

அைட

தல் - ெவப்பம் மிக்க ெகா ய காட் ைன அைடந்த இடத்ேத, ஆ ெசல் வம்பலர்
ேவ பிாிந் அலற - வழிச் ெசல்ேவாராய தியர் ேவ ேவறாகப் பிாிந் ேபாய்
அலற, ெகாைல ெவம்ைமயின் நிைலெபயர்ந்
ேநாக்கித் தன் நிைலைய விட்

உைற ம்-ெகால்

ேவறிடத் த் தங்கிய, ெப

ம் ெகா ைம

களிற ெதாைலச்சிய -

ெபாிய களிற்றிைனக் ெகான்ற, இ ேகழ் ஏற்ைற-ெபாிய நிறம் ெபா ந்திய ஆண்
ெசம் ல ம ங்கில் - கு தியாற் சிவந்த நிலத்திடத்ேத தன் கால்வாங்கி- தன் காைல
வைளத் த் தாவி, வலம்ப

ெவன்றிெயா -வலத்ேத

அகம் சிலம்ப - ெவற்பினிடம் எதிர் ஒ

ெசய்ய, ப

ழ்த்திய ெவற்றியால், சிலம்

மைழ உ மின்

ழங்கும்-

ெபா ந்திய ேமகத்தினிடத்ேத இ ேபால ழங்கும், ெந மர ம ங்கின் மைல
இறந்ேதாேர-ெந ய மரங்கைள ைடய மைலவழிகைளக் கடந் ெசன்றனேர.
(

) ேதாழி! வாழி! அறியாய். எற் றந்தந்

நிற் பாராட்

பக

ம் நீங்கார்

மைனவயின் இ ப்பவர் க த்ேதார் கிளவிச் ெசல்லல் பாழபட, தம்வயின் நல் ைச
நி மார், இரப்ேபார் ஏந் ைக நிைறயத் தத் வக்கும் ெபா ள் ேவட்டம் எண்ணி,
வானவரம்பன் நன்னாட் உம்பர், ெவங்கடற் அைட தல் களி ெதாைலச்சிய
இ ங்ேகழ் எற்ைற சிலம்பகம் சிலம்ப உ மின் ழங்கும் மைல இறந்ேதார்.
(வி - ைர.) அணிந் , அணிந் ம் என உம்ைம விாிக்க. 'எற்பிறந்தந்த’ என்
பாடமி ப்பின், இவ்வாெறல்லாம் என்ைனஒப்பித் ப் பா காத்த நின்ைன
என் ைரக்க. நின் என்ற ேதாழிைய.
வ - தாம்ேத ய திய ெபா ள்கள்.
ரப்ேபார் ைனதந் உவக்கும்எனக் கூட் க. தந் உவக்கும்-ெபா ைள ஈந்
அதைனப் ெபற்றவர் உவப்ப கண் உவக்கும் என்க. உவக்கம் அ ம் ெபா ள் -

,
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உவத்தற்கு ஏ வாகிய அ ம் ெபா ள். பைகவர் ெபா ளின்ைமபற்றி
இகழந் ைரக்கும் ெசால்ைலத் தைலமக்கள் ெபாறார் என்பைத, 1'க த்ேதார், எள்ளல்
ெநஞ்சத் ஏஎச் ெசால் நாணி’ என ன்ன் ேபாந் ள . வான வரம்பன் - ேசர
உாியேதார் ெபயர்: வா லகுகா ம் தன் ஆைணெசல நின்றவன் என் ம்

க்கு

ெபா ளதாகும். 2'வானவரம்பைன நீேயா ெப ம,’ 3'வானவரம்ப ெனனப் ேபாினி
விளக்கி’ என்பன காண்க. இவ்வாெறல்லாம் என்ைனப் றந்தந் ம் நின்ைனப்
பாராட்
ம் பக
ம் ேசக்ைகயில் அகலாதி ந்த தைலவர், இப்ெபா
நாம்
தனித்தி க நம்ைமப் பிாிந் ஏதமிக்க ெகா ய காட் ெநறியிற் ெசன் ளராத ன்
யான் ஆற்றியி ப்ப எங்ஙனம் எனத் தன்ைன ஆற்றியி க்குமா வற்
த்திய
ேதாழக்குத் தைலவி கூறினாெளன்க.
-----1. அகம் : 111. 2. றம் : 2.
3. பதிற் ப். பத் ; பதிகம்.
-------390. ெநய்தல்
[தைலமகன் பாங்கற்குச் ெசால் ய ; ெநஞ்சிற்குச் ெசால் ய

உமாம்.]

உவர்விைள உப்பின் ெகாள்ைள சாற்றி
4அதர்ப
ழிய ேசட் லம் பட ம்
ததர்ேகால் உமணர் ேபாகும் ெந ெநறிக்
கணநிைர 5வாழ்க்ைகதான் நன்

ெகால்ேலா

வணர்சுாி ச்சி
மற் ரள
ஐதகல் அல்குல் கவின்ெபறப் ைனந்த
பல்குைழத் ெதாடைல ஒல்குவயின் ஒல்கி
ெநல் ம் உப் ம் ேநேர ஊாீர்
ெகாள்ளீ ேராெவனச் 6ேசாிெதாறம்

வ

5

ம்

அவ்வாங் குந்தி அைமத்ேதா ளாய்நின்
ெமய்வாழ உப்பின் விைலெயய் யாெமனச்
சிறிய விலங்கின மாகப் ெபாியதன்
அாிேவய் உண்கண் அமர்த்தனள் ேநாக்கி
யாாீ ேராெவம் விலங்கி யீ இெரன

10

ரல்
வலள் ேபர்வனள் நின்ற
சின்னிைர வால்வைளப் ெபா ந்த

15

7பன்மாண் ேபைதக் ெகாழந்தெதன் ெநஞ்ேச.
---- அம்

வனார்.
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-----(பாடம்.) 4. அதர்ப
6. ேசாி ெதாறிய

வழிய. 5. வாழ்க்ைக கானன் .
ம். 7. பன்மான் ேகாைத.

(ெசா - ள்.) பாங்க!, 1-4. உவர் விைள உப்பின் ெகாள்ைள சாற்றி-உவர் நிலத்ேத
விைளந்

உப்பின

விைலையக்கூறி, அதர்ப

ழிய - ெநகிளிற்ப ம்

திைய ைடய, ேசண் லம் பட ம்-ெந ய ேசய்ைமக்கண் ெசல்
ேபாகும் - ெசறிந்த ேகால்கைளக்ெகாண்
ெந

ெசல்

ம், ததர் உமணர்

ம் உப் வாணிகர் ேபாவதாகிய,

ெநறி - நீண்டெநறிகளில், கண நிைர வாழ்க்ைக-அக் கூட்டத் டன் ேசர்ந்

வா ம் வாழ்க்ைக, நன்
5-12. வணர் சுாி

ெகால்-சிறந்த ேபா

ச்சி

ம்,

ம் மன் ரள-வைளந்

சுாிந்த கூந்த ன்

வ ம்

ெபாி ம் அைலயக்ெகாண் , ஐ அகல் அல்குல் கவின்ெபற ைனந்த பல் குைழ
ெதாடைல-ெமல் ய அகன்ற அல்குல் அழகுெபறத் தாித்த பல தளி டன் கூ ய
தைழ ைடய, ஒல்குவயின் ஒல்கி - அைச மிடத்
ெநல்

ம் உப் ம் ேநேர-ெநல்

அைசந்

நடந் , ஊாீர் - ஊரவேர,

ம் உப் ம் விைலஒப்பாகும், ெகாள்ளீேரா என -

ெகாள் ராக என் , ேசாிெதாறம் வ ம் - ேசாிகேடா ம் கூறி விற்கம், அ வாங்கு
உந்தி அைம ேதாளாய்-அழகிய வைளந்த உந்தியிைன ம் ங்கில் ேபான்ற
ேதாளிைன

ைடயாயய்!, நின் ெமய் வாழ் உப்பின் விைல எய்யாம் என - நின

உட ன்கண் உளதாம் இன்பத்திற்கு விைலயிைன அறிந்திலேம என்
சிறியவிலங்கினம் ஆக-சிறி

யாம் கூறி,

தைடப்ப த்திேன மாக;

12-7. தன் ெபாிய அாிேவய் உண் கண் அமர்த்தனள் ேநாக்கி-தன

ெபாிய

அாிபடந்த ைமயண்ட கண்ணினால் மா பட்டனள் ேபால ேநாக்கி, எம் வலங்கியீர்
ஆாீேரா என-எம்ைமத் த ப்பீர் நீவிர் யாவிேரா என்
ேபர்வனள் நின்ற - இளநைக

ைடயாளராய்ச் சிறி

கூறி,
ெபயர்ந்

ரல்

வலள்

நின்ற, சில்நிைர

வால்வைள ெபா ந்த-சிலவாய நிைரந்த ெவள்ளிய வைளகளாற் ெபா

ற்ற, பல்

மாண் ேபைதக்கு - பல மாண் ைடய ேபைதயின் ெபா ட் , என் ெநஞ்சு ஒழிந்த -என்
ெநஞ்சம் தன் வ யிைன இழந் விட்ட .
(

) பாங்க! உப்பின் ெகாள்ைள சாற்றிச் ேசட் லம் பட ம் உமணர் ேபாகும்

ெந ெநறி, கண நிைர வாழக்ைகதான் நான் ெகால்! ெநல் ம் உப் ம் ேநேர, ஊாீர்!
ெகாள்ளீேரா என வ ம் அைமத்ேதாளாய் நின் ெமய் வாழ உப்பின் விைல எய்யாம்
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எனச் சிறயி விலங்கினமாக, யாாீேரா எம் விலங்கியீெரன
ேபைதக்கு என் ெநஞ்சு ஒழிந்த .

வலள் ேபர்வனள் நின்ற

(வி - ைர.) உவர் - களர் நிலம். உப்பின் ெகாள்ைள சாற்றிச்ேசட் லம் பட ம்
உமணர் என்க. அன்றி, உமணர் ேபாகும் ெந ெநறிக்கண் உப்பின் ெகாள்ைள சாற்றிச்
ேசட் லம் பட ம் கணநிைர வாழ்க்ைக என் இையத் ைரத்த மாம். ச்சி ரள,
ெதாடைல ஒல்குவயின் ஒல்கி எனக் வட் க. ஒல்கி - அைசந் நடந் . ேநர் - சமம்.
ெகாள்ளீேரா என - ெநல்ைலத் தந் உப்ைபக் ெகாள் ர் என் . ெமய் வாழ் உப் உடம்பிற் ெபா ந் ம் இன்பம்; 1'ஊ ப் ெப குவங் ெகால்ேலா

தல்ெவயர்ப்பக்,

கூட ற் ேறான்றிய உப் ’ என் ழி, உப் இப் ெபா ட்டாதல் காண்க. இச் ெசய் ள்
தைலமகன் பாங்கற்கு உற்ற

உைரத்தலாகும்; ெநஞ்சிற்குச் ெசால் ய

எனக்ெகாள்ளின், ெநஞ்ேச ேபைதக்கு ஒழிந்த

என்? எனக் கூட்

ைரக்க.

---------1. குறள் : 1328.
----------391. பாைல
[பிாிவிைட வற்

த் ந் ேதாழிக்குத் தைலமகள் ெசால் ய .]

பார்வல் ெவ கின் கூெரயிற் றன்ன
வாிெமன் ைகய ண்ெகா யதிரல்
2மல்ககல் வட் யர் ெகாள்விடம் ெபறா அர்
விைலஞ ெராழித்த தைலேவய் கான்மலர்
ேதம்பாய் ல்ைலெயா ஞாங்கர்ப் ேபாக்கித்
தண்ண ங் க ப்பிற் ணர்ந்ேதார் ைனந்தெவண்

5

3ெபாதிமாண் ச்சி காண்ெடா ம் பண்ைடப்
பழவண ள்ளப் ப மால் ேதாழி
இன்ெறா சின்னாள் வாினஞ் ெசன் நனி
படாஅ வாகுெமங் கண்ேண கடாஅ
வான்ம ப் பைசத்தல் ெசல்லா யாைனதன்
வாய்நிைற ெகாண்ட வ ேதம் தடக்ைக
குன்
கு பாம்பிற் ேறான் ம்
என் ழ் ைவப்பிற் சுரனிறந் ேதாேரா.
---- 4காவன்

ல்ைலப்

10

தனார்.

--------(பாடம்) 2. பல்கல, பல்லகல், 3. ெபாதி மான் பன்

.
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4.

தத்தனார்.

----------(ெசா - ள்.) 8. ேதாழி-,
1-6. பார்வல் ெவ கின் வர் எயிற்

அன்ன-தன் இைரயிைனப் பார்த்தி க்கும்

காட் ப் ைனயின் கூாிய பற்கைள ெயாத்த, வாிெமல் ைகய ண் ெகா
ெமல் ய வாிகைள ைடய அம் க டன் கூ ய ண்ணிய ெகா யாகிய
காட் மல் ைகயின்
வட் ைய

அதிரல்-

க்கள், மல்கஅகல் வட் யர் விைலஞர்-நிைறந்த அகன்ற

ைடேயாராகிய

விற்ேபார், ெகாள்

இடம் ெபறாஅர் ஒழித்த-ெகாள்

ம்

இடம் ெபறாராய் விஞ்சியவற்ைற ஒழித் க் ெகாணர்ந்த, தைல ேவய் கான் மலர்தைலயிற் சூ ய மண ைடய மலர்கைள, ேதம்பாய்

ல்ைலெயா -ேதன்பா ம்

ல்ைலப் க்கேளா , ஞாங்கர் ேபாக்கி- றத்ேத அகற்றி, தண்ந க ப்பில்
ணர்ந்ேதார்-என தண்ணிய நறிய கூந்த டத்ேத யின்ற தைலவர்
10-4. கடாஅ யாைன-மதக் களிறான , வான் ம ப் அைசத்தல் ெசல்லா மண்ணில் ஊன்றிய ெவள்ளிய ெகாம்பிைன அைசத் ப் ெபயர்க்க இயலா , தன்
வாய்நிைற ெகாண்ட வ ேதம் தடைக-தன் வாயில் நிைற மா
குத்திய வ
குன்றிய ெபாிய ைக, குன்

குபாம்பில் ேதான் ம் - மைல

பாம் ேபாலத் ேதான் ம், என்

6-8. ைனந்த என் ெபாதி மாண்
உள்ளப்ப ம்- ன் ள்ள என
9-10. ெசன்

இன்ெறா

நாட்கேள வந்தன் ஆயி
தயிலாதனவாகும்.
(

ள்

ைழ ம்

ழ ைவப்பின் சுரன் இறந்ேதார் - ெவப்பம் மிக்க

இடங்கைள ைடய காட்ைடக் கடந்

நிைறந்த மாண் ள்ள கூந்தல்

ைழஞ்சி

ெசன்றார்,
ச்சி காண்ெதாறம்-அவர் (பண் ) ைனந்த என

ையக் கா

ந்ேதா ம், பண்ைடப் பழ அணி

பைழய அழகு நிைனக்கப்ப கின்ற ,

சின்னாள் வாி

ம்-அவர் ெசன்றபின் இன்ெறா

சில

ம், எம் கண் நனி படாஅ ஆகும்-எம் கண்கள் மிக ம்

) ேதாழி! தைல ேவய் கான் மலர்

ல்ைலெயா

ணர்ந்ேதார் சுரன் இறந்ேதார்; அவர் ைனந்த என்
அணி உள்ளப்ப ம்; ெசன்

சின்னாள் வாி

ேபாக்கி க ப்பிற்

ச்சி காண்ெடா ம் பண்ைடப் பழ

ம் எம் கண் படாஅ ஆகும்.
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(வி - ைர.) வட் -மலர் ெபய் ம் ெசப் . வட் யர் ஒழிந்த கான் மலர்-வட் யராய்
மிகுந்தவற்ைற ஒழித் க்ெகாணர்ந்தகான்மலர் என்க. எனேவ வட் யி ள்ள கான்மலர்
என்ப ெபற்றாம். தைலேவய் என்பதைன ல்ைலெயா ங் கூட் த் தைலயிற் சூ ய
அதிரற் ைவ ம் ல்ைலப் ைவ ம் அகற்றி எனக் ெகாள்க. ைனந்த என்ப
ணர்ச்சியின்பின்னர்ப் தி
ைனந்த என்க. சின்ன்◌ாள் வாி ம் - சில நாேள
ஆயி ம் என்றப கடாஅ யாைன எனக் கூட் க. ம ப் அைசத்தல் ெசல்லா
என்ப , சுரத்தின் ெவம்ைம மிகுதியால் வ ேதம்பிக் ேகா நிலத்திற் பதி மா
கவிழ்ந்த யாைன தன் ெகாம்பிைன அைசக்கலாற்றா என்க.
குன்

- மைலயின்குைக. ஆற்றியி க்கேவண் ெமன வற்

தைலவர் சுரன் இறந்தார் ஆக

ன், அவர் ைனந்த

த்திய ேதாழிக்கு,

ச்சி காண்ெடா ம் பழ அணி

உள்ளப்ப ம், எம் கண் படாஅ ஆகும், யான் எங்ஙனம் ஆற் ேவன் எனத் தைலவி
கூறினாள் என்க.
-------------392. குறிஞ்சி
[பின்னின்ற தைலமகற்குக் குைறேநர்ந்த ேதாழி தைலமகட்குக் குைறநயப்பக்
கூறிய .]
தாழ்ெப ந் தடக்ைக 1தைலஇய கானத்
ழ்பி ெக த் ெவண்ேகாட்ட யாைன
உண்குளக ம த்த உயக்கத் தன்ன
பண் ைட யாக்ைகச் சிைத நன்கு அறீஇப்
பின்னிைல னியான் ஆகி நன் ந்
தா ெசய் பாைவ அன்ன ைதயல்
மாதர் ெமல் யல் மடநல் ேலாள்வயின்
தீதின் றாக நீ ைன குெகன
என் ந் தண் மாயின் மற்றளவன்

5

அழிதகப் ெபயர்தல் நனியின் னாேத
ஒல் னி வாழ ேதாழி கல்ெலனக்
கணமைழ ெபாழிந்த கான்ம யிரவில்
திைனேமய் யாைன இனனிாிந் ேதாடக்
கல் யர் க திற் ேசேணான் எறிந்த

10

வல்வாய்க் கவணின் க ெவ ஒல்ெலன
மறப்
உரற வாரணம் கதற
நன
கட்சியின் நன்மயில் ஆல
மைல டன் ெவ உம் மாக்கல் ெவற்பன்
பிாி நன் ஆகேலா அாிேத அதா அன்

15
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உாிதல் பண்பிற் பிாி நன் ஆயின்
விைனதவப் ெபயர்ந்த ெவன்ேவல் ேவந்தன்
ைனெகால் தாைனெயா
ன்வந் திறப்பத்
தன்வரம் பாகிய மன்ெனயில் இ க்ைக

20

2ஆற்றா ைமயிற் பி த்த ேவல்வ த்
ேதாற்றம் பிைழயாத் ெதால் கழ் ெபற்ற
விைழதக ஓங்கிய கைழ ஞ்சு ம ங்கிற்
கானமர் நன்னன் ேபால
யான குவல்நின் நலன்த ேவேன.

25

---- ேமாசிகீரனார்.
--------(பாடம்) 1. தைலஇக் கானம். 2. ஆற்ற ைமயிற் பி த்
(ெசா - ள்.) 11. ேதாழி-, வாழி-, ஒல் இனி - இப்ெபா
ெபா ந்திக் ேகட்பாயாக.
11-8. கல் என கணம் மைழ ெபாழிந்த கான் ம

ேவல்.
யான் கூ வதைன மனம்

இரவில்-கல்ெலன்

ம் ஒ

டன்

கூட்டமாகிய ேமகங்கள் மைழையச் ெசாாிந்த கானெமல்லாம் அடங்கிய இரவில்,
திைன ேமய் யாைன இனன் இாிந் ஓட-திைனைய ேமய்ந்த யாைனயின் கூட்டம்
நிைலெகட்
பரணி

ஒட, கல் உயர் க தில் ேசேணான் எறிந்த - மைலயிடத்ேத உயர்ந்த

ந்

குறவன்

சி ெயறிந்த, வல் வாய் கவணின் க

ெவ

ஒல் என-வ ய

விைச வாய்ந்த கவண் கல் ன் க ய ஓைச ஒல்ெலன் ெறா க்க, மற

உரற-

(அ ேகட் த்) த கண்ைம ைடய
ழங்க, வாரணம் கதற-யாைன கதற, நன
உ கட்சியின் நல் மயில் ஆல-அகற்சி ற்ற காட்
ள்ள அழகிய மயில் (இ ேயாைச
ெயன) ஆட, மைல உடன் ெவ உம் மாகல் ெவற்பன் - மைல

வ ம் அஞ்சும்

ெபாிய கற்கைள ைடய மைல ெபா ந்திய நாட்ைட ைடய தைலவன்,
1-5. கானத்

- காட் ல்,

ழ் பி

ெக த்த - வி ம்பப்ப ம் ெபண்யாைனைய

இழந்த, தாழ் ெபர தட ைக தைலஇய - ெதாங்குகின்ற நீண்ட ெபாிய ைக ெபா ந்திய,
ெவண் ேகாட்

யாைன - ெவள்ளிய ெகாம்பிைன ைடய களி , உண் குளகு ம த்த

உயக்கத் அன்ன - உண் ம் தைழயிைன உண்ணா நீக்கிய வாட்டத்ைத ஒத்த,
பண் உைடயாக்ைகச் சிைத நன்கு அறீஇ - அழகுைடய தன யாக்ைகயின்
ெம விைன நன்கு அறிந் ைவத் ம், பின்னிைல
பின்னிற்றைல ெவறனாகி,

னியான் ஆகி - கம்பால் இரந்
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5-10. நன் ம் தா

ெசய் பாைவ அன்ன ைதயல் - மிக ம் ெபான்னாற்ெசய்த பாைவ

ேபான்ற கட்டாகிைன ம், மாதர் ெமல்

யல்-வி ம்பப்ப ம் ெமன்ைமத்

தன்ைமயிைன ம் உைடய, மட நல்ேலாள்வயின் - மடப்பம் வாய்ந்த தைலவியின்பால்,
தீ இன் ஆக நீ ைண குக என - தீங்கு இல்ைலயாம்ப நீ ைணயாகப்
குவாயாக என் கூறி, என் ம் தண் மாயின் - சிறிேத ம் நீங்குவானாயின், அவன்
அழிதகப் ெபயர்தல் நனி இன்னாேத - அவன் நாம் வ ந் ம்ப ெபயர்ந் ெசல் தல்
நமக்கு மிக ம்

ன்பமாவேத யாகும்,

19. பிாி நன் ஆகேலா அாி -(ஆனால்) அவன் நம்ைமப் பிாிந்

ெசல்வானாதல்

இல்ைல;
19-20. அதாஅன்

- அஃதன்றி ம், உாி

அல் பண்பில் பிாி நன் ஆயின் - தனக்கு

உாித்தல்லாத பண்பினால் ஒேராவழிப் பிாிவான் ஆயின்,
21-8. விைன தவப் ெபயர்ந்த ெவன்ேவல் ேவந்தன் - ேபார் ஒழி ய நீங்கிய ெவன்றி
ேவ ைன ைடய பைக யரசன்,

ைன ெகால் தாைனெயா

ன்வந்

இ ப்ப -

ேபாாின்கண் ெகால் தைல ைடய ேசைன டன் மீள ம் மதிற் றத்ேத வந்
தன் வரம் ஆகிய மன் எயில் இ க்ைக - தன்ைனப் பற் க்ேகாடாக ைடய

தங்க,

நிைலெபற்ற மதிைல ைடய அரண், ஆற்றாைமயான் - அப் பைக ேவந்தைன எதிர்த்
நிற்றல் ஆற்றாைமயான், விைழதக ஒங்கிய கைழ
வி ம் மா

உயர்ந்த

ஞ்ச ம ங்கின் - கண்டார்

ங்கில்கள் ெசறிந்த மைலப் பக்கத்ததாகிய, கான் அமர் -

காட் ல் வதிந்தி ந்த, பி த்த ேவல் வ த் ேதாற்றம் பிைழயாத் ெதால் கழ் ெபற்ற ைகக் ெகாண்ட ேவ ைன ைடய வ யைமந்த தன ேதாற்றமான
பிைழயாதாவா (அல் ேவந்த டன் ெபா
) தன் பைழய கைழ நிைல
நி த்தியவனாகிய, நன்னன்ேபால-நன்னைனப்ேபால, யான் நின் நலம் த ேவன்
ஆகுவல் - (அவைனச் ேசர்த் ) யான் நின நலத்திைன மீண் ம் கூட் ைவப்ேபன்
ஆேவன்.
(

) ேதாழி! வாழி! மாக்கல் ெவற்பன், யாக்ைகச் சிைத

பின்னிைல

நன்கு அறீஇ,

னியான் ஆகி, 'நல்ேலாள்வயின் தீதின்றாக நீ ைண கு’ ெகன என்

தண் ம் ஆயின், மற்

ம்

அவன அழிதகப ெபயர்தல் நனிஇன்னா , இனி, ஒல் (அவன்)

பிாி நன் ஆகேலா அாிேத. அதாஅன்
ஆகுவல்.

பிாி நன் ஆயின், நின் நலம் த ேவன் யான்
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யாைன உயக்கந்தன்ன யாக்ைக என ம், நன்னன் ேபால நலந்த ேவன் என ம்
கூட் க.
(வி - ைர.) பி ையக் ெக த்தைமயால், ேகாட் ேல ைகைய ைவத்த யாைன ெயன்க.
ம த்த உயக்கம்: ெபயெரச்சம், காரணப் ெபா ட் . பண் -ஈண் அழகின் ேமற் ;
இலக்கணத்தால் தி ந் தல் என் மாம். அறீஇ - அறிந் ைவத் ம் என்க. தா ெபான் தீ இன்றாக-யான் பிாிதலாகிய தீங்கு நிகழாைமக்கு. குெகனக் கூறி என
விாித் ைரக்க. என் ம்-சிறி ம். தண் ஈதல் நீங்குதல். ஒல் தல் - ெபா ந் தல்.
ேசேணான் - உயர்ந்த இடத்தில் இ ப்பவன் குறவன். ெவ - ஓைச. யாைன இாிந்
ஓட எறி ம் கவண் கல் ன் ஓைசயா ம்,
யின்
க்கத்தா ம், யாைனயின்
கத தலா ம் மைல
ம் அஞ்சும் என்க. அவற்ைற ேமகத்தின் ழக்க
ெமனக்ெகாண் மயில் ஆ ெமன்க. ெவற்பன் குெகனக் கூறி நீங்குமாயின்
அங்ஙனம் நீங்குதல் நனி இன்னா , ஆயின் அவன் அவ்வாற பிாிதல் அாி . அஃதன்றி
ஒேரா வழிப் பிாி நன் ஆபின், யான் அவைன நின்பாற் ேசர்த் நின நலத்ைத
மீட் த் த ேவன் என் ேதாழி தைலமகட்குக் குைறநயப்பக் கூறிெனாெளன்க.
விைனதவப் ெபயர்ந்த என்ற ,

ன் ேபார் ெசய்

ஆற்றா

ஓ ய என்றப . விைழ தக

ஒங்கிய கைழ ஞ்சு ம ங்கிற் கானமர் நன்னன் என்றதனால், காட்சி வி ப்பத்தால்,
நன்னன் ஒ காட் ல் வதிந்தானாதல் ேவண் ம். ெதால் கழ ெபற்ற நன்னன் என ம்
கானமர் நன்னன் என ம் வட் க. நன்னன் என்பா க்கு உாிய அரணிைன மாற்
ேவந்தன் ஒ வன்

ற்றிப் ெபா

ேதாற்

ஓ யவன், பின் ெபாிய தாைன டன்

மீட் ம் வந் தங்க அரணி ள்ளார் அவ டன் ெபா தற்கு ஆற்றாதி க்க,
காட்
ந்த நன்னன் மீளவந் தன பைழய கழ் நிைல ெப ம்ப அப்
பைகவைன ெவன் அரணில் உள்ளாைரப் பா காத்தனன் ஆத ன் அந்
நன்னன்ேபால நின் நலம் த ேவன் என்றாள் என்க.
---------------393. பாைல
[பிாிவிைட ேவ பட்ட தைலமகைளத் ேதாழி வற்

த்திய .]

ேகா யர் பிறங்கற் குன் பல நீந்தி
ேவ
லம் படர்ந்த விைனதரல் உள்ளத்
ஆ ெசல் வம்பலர் 1காய்பசி தீாிய
2இைதச்சுவற் க த்த ஈாிைல ெந ந்ேதாட் க்
கைவக்கதர் வரகின் கால்ெதாகு ெபாங்குழி
கவட்ட ப் ெபா த 3பல்சிைன உதிர்ைவ
அகன்கட் 4பாைறச் ெசவ்வயிற் ெறறீஇ

5
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வாியணி பைணத்ேதாள் 5வார்ெசவித் தன்ைனயர்
பண்ைண ெவண்பழத் தாிசி ஏய்ப்பச்
சுழல்மரஞ் ெசா த்த சுளகைல ெவண்காழ
ெதா மாண் உலக்ைக ஊழிற் ேபாக்கி
உரல் கங் காட் ய சுைரநிைற ெகாள்ைள
ஆங்கண் இ ஞ்சுைன நீெரா
கவாக்
களிப குழிசிக் கல்ல ப் ேபற்றி

10

இணர்தைத க க்ைக ஈண் ய தாதிற்
குடவா பக்கிய ெபாங்கவிழ்ப் ன்கம்
மதர்ைவ நல்லான் பாெலா பகுக்கும்
நிைரபல குழீஇய ெந ெமாழிப் ல்
ேதன் ங்கு உயர்வைர நன்னாட் ம்பர்

15

ேவங்கடம் இறந்தன ராயி ம் ஆண்டவர்
நீடலர் வாழி ேதாழி ேதா ெகாள்
உ ெக மஞ்ைஞ ஒ சீர் ஏய்ப்பத்
தகரம் மண்ணிய தண்ண
ச்சிப்

20

காில் குவைளப் ேபாெதா

6ெதாியிதழ்

ேவனில் அதிரல் ேவய்ந்தநின்
ஏ
ணர்ச்சி இன் யில் மறந்ேத.
----- மா
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லனார்.

-----(பாடம்) 1. காய் பசி தீர. 2.

ைத.

3. பல்சிைன யதிர்பைவ. 4. பாைற ெவவ்வயிற்ெறறீஇ.
5. வண்ெசவி. 6. ததாிதழ்.
----------(ெசா - ள்.) 21. ேதாழி-, வாழி-, (நம் தைலவர்,)
1-2. ேகா

உயர் பிறங்கல் குன்

மைலகள் பலவற்ைறக் கடந் , ேவ
நாட்ைட அைடந்த ெபா ள் ேத ம்
3-20. ஆ

பல நீந்தி - சிகரம் உயர்ந்த பாைறகைள ைடய
லம் படர்ந்த விைனதரல் உள்ளத்
யற்சிைய ைடய உள்ளத்தால்.

ெசல் வம்பலர்-வழச் ெசல்

- ேவற்

ம் தியர , காய் பசி தீாிய - மிக்க பசி ஒழிய,

இைத சுவல் க த்த க்ெகால்ைலயில் தைழத் , ஈர் இைல ெந ேதாட் சுைவ
கதிர்வரகின் கால் ெதாகு ெபாங்கழி - ஈாிய இைலயின் நீண்ட இதைழ ைடய வரகின்
கவர்த்த கதி டன் கூ ய தட்ைடகைளத ெதாகுத்த ெபா யில், கவட் அ
பல்சிைன உதிர்ைவ-மா களன் கவர்த்த குளம்பால் ைவக்கப் பட்ட பல

ெபா த
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கிைளகளினின்

உதிர்ந்த வரகிைன, அகன் கண் பாைற ெசவ்வயின்ெதறீஇ - இடம்

அகன்ற பாைறயில் ெசவ்விய இடத்தில் குவித் , வாி அணி பைண ேதாள் வார் ெசவி
தன்ைனயர் - வாிகள் ெபா ந்திய ப த்த ேதாள்கைள ம் நீண்ட ெசவிகைள
ைடய
தாயர், பண்ைண ெவண் பழத்

அாிசி எய்ப்ப-பண்ைணக்கீைரயின் ெவள்ளிய

பழத்தின் அாிசிைய ஒப்ப், சுழல்மரம் ெசா த்த சுளகு அைலெவண் காழஎதிாிமரம்
ேதய்த்த சுளகினால் ெகாழிக்கப்ெபற்ற ெவள்ளிய அாிசிைய, ெதா மாண் உலக்ைக
ஊழில் ேபாக்கி- ண் மாட்சிைமப்பட்ட உலக்ைகயால் ைறயாகச் ெச
கம் காட் ய-உர ற் ெபய்
அவ்வாிசிைய, ஆங்கண் இ
நீெரா

கந் , களிப

த்தி, உரல்

தீட் ய, சுைர நிைற ெகாள்ைள - உர ன் குழி நிைறந்த
சுைன நீெரா

கவா-அங்குள்ள ெர◌ிய சுைனயின்

குழிசி கல் அ ப் எற்றி - மண்ணாற் ெசய்த பாைனயில்

கற்கைள அ க்கி யைமத்த அ ப்பில்ஏற்றி, இணர் தைத க க்ைக ஈண் யதாதில்ெகாத் க்கள் நிைறந்த ெகாண்ைறயின் நிைறந்த

ந்தா

ேபால, குடவர்

க்கிய

ெபாங்க அவிழ் ன்கம்-இைடயர் ஆக்கிய விளங்குகின்ற அவிழாகிய ேசாற்ைற,
மதர்ைவ நல் ஆன் பாெலா பகுக்கும் - மதர்த்த நல்ல பசுவின் பா டன் கூட்
அளிக்கும் இடமாகிய, நிைர பல குழீஇய - பசு நிைரகைள மிகப்ெபற்ற, ெந ெமாழி
ல் - மிக்க க ைடய ல் என்பான , ேதன் ங்குஉயர் வைர நல்நாட்
உம்பர்-ேதனிறால் ெதாங்கம் உயர்ந்த மைலகைள ைடய நல்ல நா கட்க
அப்பாற்பட்ட, ேவங்கடம் இறந்தனர் ஆயி
ெசன் ள்ளாராயி

ம் - ேங◌்கடமைலையக் கடந்

ம்,

21-6. ேதா ெகாள் உ ெக

மஞ்ைஞ ஒ

சீர் ஏய்ப்ப-அழகு ெபா ந்திய மயி ன்

ெதாகுதிெகாண்ட தைழத்த ேதாைகயிைன ஒப்ப, தகரம் மண்ணிய தண் ந

ச்சி -

மயிர்ச்சாந்
சப்ெபற்ற தண்ணிய நறிய கூந்த ல், கர் இல் குவைளப் ேபாெதா
ெதாி இதழ் ேவனில் அதிரல் ேவய்ந்த-குற்றமில்லாத குவைளப்
டன் விளங்கும்
இதழ்கைள ைடய ேவனி ற் க்கும் காட் மல் ைகப் விைன ம் சூ ய, நின் ஏம்
உ
ணர்ச்சி இன் யில் மறந் -நின இன்பம் வாய்ந்த கூட்டமாகிய இனிய
யி ைன மறந் ,
20-1. ஆண்
(

அவர் நீடலர்-ஆங்கண் அவர் தாழ்த்தி ப்பார் ஆல்

) ேதாழி! வாழி! நம் தைலவர், குன்

ேவங்கடம் இறந்தனராயி
நீடலர்.

ம், நின்ஏ

ர்.

பல நீந்தி, விைன தரல் உள்ளத்தால்,
ணர்ச்சி இன் யில் மறந்

ஆண்

அவர்
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(வி - ைர.) படர்ந்த விைனதரல் உள்ளம்-படர்ந் ெபா ள் த தைல ைடய
ஆள்விைன ைடய உள்ளம் என்க. உள்ளத்தால் ேவங்கடம் இறந்தனராயி ம் எனக்
கூட் க. உள்ளத்ைத ைடய ஆ ெசல் வம்பலர் என்ற மாம். இைதச்சுவல்-கா
தி திய ேமட்

நிலமாகிய

க்ெகால்ைல, வரகின் கதிர்கைளத் தட்ைடகெளா

ெகாய் குவித் ைவப்பராக ன், கைவக் கதிர் வரகின் கால் ெதாகு ெபாங்கழி எனப்
பட்ட . கால்-தட்ைட. ெபாங்கழி- ற்றாப் ெபா . கவட் அ -மா களின்
கால்களி ள்ள கவர்த்த குளம் கள். உதிர்ைவ-உதிர்ந்த தானிய மணி. ெதறீஇ குவித்

ைவத் க்ெகாண் . கண்ைண - ஒ

வைகக் கீைர; அதன் பழம் ெவள்ெளாளி

ெபா ந்திய கதிராக இ க்கும்; அதன் அாிசிைய ெயாப்பச் ெசா த்த ெவண்காழ் என்க.
திாிைக ெசா த்த ெவண்காழ் என்க. சுழல் மரம் - திாி மரம், திாிைக. ெசா த்தல் ேதய்த்தல். உலஉக்ைக ஊழித் ேபாக்கி உரல் கம் காட் ய என்ற , உர ற்ெபய்
சிறி தீட் ய என்றப . சுைர - உர ன் குழி; குழிசியின் உள்ளிடம் என்ற மாம்.
குடவர் - ஆயர். வம்பலர் பசி தீாிய தன்ைனயர் ன்கம் பாெலா பகுக்கும் என்க.
பாெலா பகுக்கும் நன்னா என ம், நிைர பலப குழீஇய நன்னா என ம்,
ல் யின் நன்னா என ம் கூட் க. ெந ெமாழி-வஞ்சின மாம் நன்னாட் ம்பர்
ல் யின் ேவங்கடம் எனக் கூட் த மாம். ஒ சீர் ஏய்ப்ப-தைழத்த ேதாைகயின்
அழகிைன ெயாப்ப என்க.
----------394.

ல்ைல

[இர க்குறித் தைலமகைள இடத் ய்த்
கடாஅய .]

வந்

ேதாழி தைலமகைன வைர

கள ம் ளித்தன விள ம் ப நின
சி தைலத்
வின் ப ப்
விைளதயிர்
இைதப் ன வரகின் அைவப் மாண் அாிசிெயா
கார்வாய்த் ெதாழிந்த ஈர்வாய்ப் ற்றத்
ஈயல்ெபய் தட்ட இன் ளி ெவஞ்ேசா
ேசதான் ெவண்ெணய் ெவம் றத்
க
இைளயர் அ ந்தப் பின்ைற நீ ம்
இ
ள் ேவ
டக்காற் பந்தர்ப்
க்கலத் தன்ன ெசவ்வாய்ச் சிற்றில்

5

ைனயி ங் க ப்பினின் மைனேயா ளயரப்
பா ைட அ சில் ெதாடீஇய ஒ நாள்
மாவண் ேதான்றல் வந்தைன ெசன்ேமா
கா ைற இைடயன் யா தைலப் ெபயர்க்கும்
ம வி
ைள ெபாீஇக் கு
யல்

10

மன்ற இ ம் தல் ஒளிக்கும்

15
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ன் ல ைவப்பிெனஞ் சி நல்
---- நன்ப

ேர.

ர்ச் சி ேமதாவியார்.

-------(ெசா - ள்.) 12. மாவண் ேதான்றல் - மிக்க வண்ைம ைடய தைலவேன!,
13-6. கா

உைற இைடயன் - காட் ல் தங்கும் இைடயன் - யா தைல ெபயர்க்கும்-

தன் யாட் னங்கைள ஒ வழிக் கூட் ம், ம
சீழ்க்ைக ெயா ைய, ெவாீஇ - ேகட்
ல்ைல நிலத்

ைள - வாைய ம த்

அஞ்சி, கு யல் - கு

இ ம் தல் ஒளிக்கும் - மன்றத்தின் கண்
ன் ல ைவப்பின் -

வி

எ ப் ம்

யலான , மன்ற

ள்ள ெபாிய தாில் மைறந் ெகாள்

ஊராகிய, எம் கி

நல் ஊர்-எம

ம்,

சிறிய நல்ல

ஊாின் கண்,
1. கள ம் ளித்தன - களா ம் ப த் ப் ளிப் ச் சுைவைய எய்தின, விள ம்
ப நின-விளா ம்
2-11. சி

திர்ந்

தைல

ெசம்மறியாட் ன

ப த்தன,

வின் ப ப் உ

விைளதயிர் - சிறிய தைலயிைன ைடய

ப ப் நிறம்வாய்ந்த

வரகின் அைவப் மாண் அாிசிெயா ,

ற்றிய தயிராகிய உைலயில், இைத ன
க்ெகால்ைலயில் விைளந்தவரகின

குத் தல்மாட்சிைமப்பட்ட அாிசி டன், கார் வாய்த் ஈர் வாய்ப் ற்றத் ஒழிந் கார்மைழ மிக்கைமயால் நைனந்த வாயிைன ைடய ற்றி
ந் ெவளிப்பட்
ெடாழிந்த, ஈயல்ெபய்

அட்ட-ஈயைல ம் இட் ச் சைமத்த, இன் ளி ெவம்ேசா -

இனிய ளிப் வாய்ந்த வி ப்பம் த ம் ேசாற்றிைன, ேசதான் ெவண்ெணய் ெவம்
றத் உ க - சிவந்த பசுவின் ெவண்ெணய் ெவப்பம் ெபா ந்திய அச்ேசாற்றின்
ேமேல கிடந்

உ க அதன்ேமற் ெபய் , இைளயர் அ ந்த-நின் ஏவலர்

உண்ண, பின்ைற-அதன் பின் , நீ ம்-, இ

ள் ேவ

ன்

ட கால் பந்தர்- ள்ளிட் க்

கட் ய ேவ யிைகத்ேத வைளந்த கால்கைள ைடய பந்தைர ைடய ம்,

க்கலத்

அன்ன ெசவ்வாய் சிற்றில்க்கலம் ேபான்ற ெசம்மண் சிய மாகிய சிறிய இல் ல்,
ைன இ ம் க ப்பின் நின் மைனேயாள் அயர- ைனந்த காிய கூந்தைல ைடய நின்
மைனவி வி ந்தயர, பால் உைட அ சில் ெதாடீஇய - பால் ெபய்த உணவிைன
உண்

தற்கு, ஒ

நாள்-,

12. வந்தைன ெசன்ேமா-வந்

ெசல்வாயாக.
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(

) மாவண் ேதான்றல்! எம் சி

இன் ளி ெவஞ்ேசா

நல்

ெவண்ெணய் றத்

ெசவ்வாய்ச் சிற்றில், மைனேயாள் அயர பா
வந்தைன ெசன்ேமா.

ர், கள ம் ளித்தன விள ம் ப நின,
க இைளயர் அ ந்த, பின் நீ ம்
ைட அ சில் ெதாடீஇய ஒ

நாள்

(வி - ைர.) ளித்தன- ளிச்சுைவ எய்தப் ப த்தன என்றப -களாப் பழங்கள்
ப த்தன, விழாம் பழங்கள் திர்ந்தன என்றதன் க த் , வி ந்தயர்தற்கு ேவண் வன
யா ம் உள்ளன என்பதாகும். ெவண்ெணய் உ கப் ெபய் என ஒ ெசால் வ விக்க.
ெசவ்வாய்ச் சிற்றில் என்றதனா ம், ைனயி ங் க ப்பின் நின் மைனேயாள் அயரப்
பா ைட அ சில் என்றதனா ம் தைலவிைய நீ வைரந் ெகாண் வி ந் ண்டற்கு
வ க எனக் குறித்தவாறாயிற் .
-------------395. பாைல
[பிாிவிைடத் ேதாழிக்குத் தைலமகள் ெசால் ய .]
தண்கயம் பயந்த வண்காற் குவைள
மாாி மாமலர் ெபயற்ேகற் றன்ன
நீெரா நிைறந்த ேபரமர் மைழக்கண்
பனிவார் எவ்வம் தீர இனிவாின்
நன் மன் வாழ ேதாழ ெத கதர்
ஈரம் ைநத்த நீர நனந்தைல
அழன்ேமய்ந் ண்ட நிழன்மாய் இயவின்
வறந்மரத் தன்ன கைவம ப் ெபழிற்கைல
அறலவிர்ந் தன்ன ேதர்நைச ேயா ப்

5

லம் வழிப் பட்ட உலமரல் 1உள்ளெமா
ேமய்பிைணப் பயி ம் ெம ந்தழி படர்குரல்
அ ஞ்சுரஞ் ெசல் நர் ஆட்ெசத் ேதார்க்குந்
தி ந்தைர ெஞைமைய ெப ம் னக் குன்றத்
ஆ கைழ இ ெவதிர் நர ங்

10

ேகா காய் கடற்ற கா றந் ேதாேர.

15

---- எயினந்ைத மகனார் இளங்கீரனார்.
------------1. உள்ளெமா

ஓய் பிைண

(ெசா - ள்.) 5. ேதாழி-, வாழி-,
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5-15. ெத

கதி◌ா ஈரம் ைநத்த நீர் அ

நனந்தைல- ஒ க்கும் ஞாயிற்றின் கதிர்

ஈரத்திைனத் ெதாைலத்தைமயான் நீர் அற்ற அகன்ற இடத்தி ள்ள, அழல் ேமய்ந்
உண்ட நிழல் மாய் இயவின்-தீ கவர்ந் உண்டைமயால் மரங்களின் நிழல் ஒழிந்த
ெநறியில், வறல் மரத்தன்ன கைவ ம ப் எழில் கைல - வற்றிய மரக் ெகாம்பிைன
ெயாத்த கவர்த்த ெகாம்பிைன ைடய அழகிய கைலமான், அறல் அவிர்ந்தன்ன ேதர்
நைச ஓ

- அறல் விளங்கினா ெலாத்த ேபய்த்ேதாிைன நீெரன வி ம்பி ேயா , லம்

வழிப்பட்ட உலமரல் உள்ளெமா

- தனிைம ற்றைமயாலான கலங்கிய உள்ளத் டன்,

ேமய் பிைண பயி ம்-ேம ம் தன் ெபண்மாைன அைழக்கும், ெம ந்

அழ படர் குரல்-

ெம
ற் ஒழி ம் ன்பிைனத் த ம் குரைல, அ ம் சரம் ெசல் நர் ஆள் ெசத்
ஒர்க்கும் - அாிய காட் னிற் ெசல் ேவார் ஆளின் குரெலன் க தி ஆரா ம்
இடமாகிய, தி ந்

அைர ெஞைமய ெப ம் னக் குன்றத்

- ெசவ்விய அ

ெபா ந்திய ெஞைம மரங்கைள ைடய ெபாிய ெகால்ைலகைள ைடய குனறில், ஆ
கைழ இ ெவதிர் நர ம் - அைச ம் தண் ைன ைடய ெபாிய ங்கில்கள் ஒ க்கும்,
ேகா காய் கடற்ற கா இறந்ேதார் - சிைமயம் ெவம்பிய மைலப்பக்கத்தி ள்ளவாகிய
கா கைளக் கடந்

ெசன்ற நம் தைலவர்,

1-5. தண்கயம் பயந்த வண் கால் குவைள - குளிர்ந்த களத்திற்ேறான்றிய வளவிய
காம்பிைன ைடய குவைளயின், மாாி மா மலர்-மைழக்காலத்ேத மலர்ந்த காிய மலர்,
ெபயற்கு ஏற் றன்ன - மைழக்கு எதிர்ப்பட்டாெலாத்த, நீெரா

நிைறந்த ேபர் அமர்

மைழக்கண் - நீரால் நிைறந்த ெபாிய அமர்த்த குளிர்ந்த கண்களினின் , பனி வார்
எவ்வம் தீர - நீர் ஒ கும்

ன்பம் ஒழிய, இனிவாின் நன்

- இப்ெபா

வ வாராயின் நன்றாகும், மன் - வந்திலேர, என் ெசய்வாம்.
(

) ேதாழி! வாழி! கா றந்ேதார், மைழக்கண் எவ்வம் தீர இனிவாின் நன் ; மன்.

(வி - ைர.) ைநத்த - அழித்த. 1'ேவேல.....நா
ெபா ட்டாதல் காண்க. அழல் ேமந்

ைநத்த

ன்’ என் ழி ைநத்தல் இப்

உண்ட - 2'உண்டற் கு◌ாய வல்லாப் ெபா ைள,

உண்டன ேபாலக் கூற மரேப’ என்பதன்கண் அடங்கம். அறல் - அறல்பட ஒ கும்
சிறிய நீர். நீர நனந்தைல இயவின் கைல ஒ உள்ளெமா பிைணபயிர் குரல் என்க.
குரைலச் சுரம் ெசல்
என ம் கூட் க.

நர் ஒர்க்கும் கா

---------1. றம் :97. 2. ெதால், ெபா ள் : 16
-----------

என ம், குன்றத்

ெவதிர் நர

ம் கடற்ற கா
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396. ம தம்
[காதற்பரத்ைத தைலமகற்குச் ெசால் ய .]
ெதா த்ெதன் மகிழ்ந ெசல்லல் ெகா த்ேதர்ப்
ெபாலம் ண் நன்னன் 3 ன்னா
யாழிைச ம கிற் பாழ ஆங்கண்
அஞ்சல் என்ற ஆஅய் எயினன்
இகலட கற்பின் மிஞி ெயா
தன்

க ந்ெதன

தாக்கித்

5

யிர் 4ெகா த்தனன் ெசால் ய தைமயா

ெதறல ங் கட ள் ன்னர்த் 5ேதற்றி
ெமல் ைற ன்ைக பற்றிய ெசால் றந்
ஆர்வ ெநஞ்சந் தைலத்தைல சிறப்பநின்
மார் த கல்லாய் பிறனா யிைனேய
இனியான் வி க்குெவன் அல்ேலன் மந்தி
பனிவார் கண்ணள் பல லந் ைறயக்
க ந்திறல் அத்தி ஆடணி நைசஇ
ெந நீர்க் காவிாி ெகாண்ெடாளித் தாங்குநின்

10

மைனேயாள் வவ்வ ம் அஞ்சுவள் சிைனஇ
ஆாியர் அலறத் தாக்கிப் ேபாிைசத்
ெதான்
திர் வடவைர வணஙகுவிற் ெபாறித்

15

ெவஞ்சின் ேவந்தைரப் 6பிணித்ேதான்
வஞ்சி அன்னெவன் நலந்தந் ெசன்ேம.
---- பரணர்.
--(பாடம்) 3. ள்

நா . 4. ெகா த்தனேன.

5. ேதாற்றி. 6. பணித்ேதான்.
(ெசா - ள்.) 1. மகிழந - தைலவேன!, ெகா த்ெதன் - நின்ைனயான்
பற்றிக்ெகாண்ேடன், ெசல்லல் - ெசல்லாேத;
1-6. ெகா

ேதர் ெபாலம்

ெபான்னாலாய

ண்கைள

ண் நன்னன் - ெகா யணிந்த ேதாிைன ம்
ைடய நன்னன் என்பான், ன்னா

க ந்ெதன -

ன்னாெடன் ம் நாட்
ள்ளாைர ெவகுண்ெட ந்தானாக, யாழ இைச ம கன் பாழ
ஆங்கண் - யாழன் இைச ெபா ந்திய ெத க்கைள ைடய பாழ என் ம் நகாிடத்ேத
நின் , அஞ்சல் என்ற - அஞ்சாதீர் என்

கூறிய, ஆஅய் எயினன் - ஆஅய் எயினன்
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என்பான், ெசால் ய அைமயா -தான் ெசால் ய ெசாற்பிைழயா , இகல் அ
கற்பின் மிஞி ெயா தாக்கி-ேபார் ெவல் ம் பயிற்சிைய ைடய மிஞி
என்பாேனா

ெபா

7-11. ெதறல் அ

, தன் உயிர் ெகா த்தனன் - தன் உயிைர ம் தந்தான்; (நீேயா),
கட ள்

ெதளிவித் , ெமல் இைற
என்

ன்னர்த் ேதற்றி-ெத தற்கு அாிய ெதய்வத்தின்

ன்

ன் ைக பற்றிய ெசால் இறந் -ெமல் ய சந்திைன ைடய

ன் ைகயிைனப் பற்றிச் ெசால் ய ெசால் ைனக் கடந் , ஆர்வ ெநஞ்சம் தைல

தைல -அன் மிக்க உள்ளம் ேமன்ேம

ம் மகிழ்ந்

சிறக்க, நின் மார் த கல்லாய் -

நின் மார்பிைனத் தாராயாய், பிறன் ஆயிைனேய - ஏதிலன் ஆயிைனேய, இனியான்
வி க்குெவன் அல்ேலன் -இனியான் நின்ைன வி ப்ேபன் அல்ேலன்;
11-5. மந்தி பனிவார் கண்ணள் பல லந்

உைறய - ஆதிமந்தி என்பாள், நீர் ஒ கும்

கண்ணிைன ைடயாளாய்ப் பலவற்ைற ம் ெவ த்தி க்க, க திறல் அத்தி ஆ அணி
நைசஇ - க ய திறல் ெபா ந்திய ஆட்டன் அத்தி ெயன் ம் அவள் காதலன் ஆ ம்
அழகிைன வி ம்பி, ெந

நீர்க் காவிாி ெகாண்ெடாளித்தாங்கு - நீர்ப்

ெப க்கிைன ைடய காவிாியா
வவ்வ

ெகாண்

மைறத்தாற்ேபால, நின் மைனேயாள்

ம் அஞ்சுவல்-நிட்ன மைனயாள் நின்ைனப்பற்றிக் ேகாட

ம் அஞ்சாநிற்ேபன்;

15-9. சிைனஇ-ெவகுண்ெட ந் , ஆாியர் அலறத் தாக்கி-ஆ◌ாய மன்னர்கள்
அல மா அவர்கைளத் தாக்கி, ேபர் இைச ெதான்
திர் வடவைர வணங்குவில்
ெபாறித் -ெபாிய கைழ ைடய பைழயதாகிய திர்ந்த இமய மைலயின்மீ
வைளந்த விற்ெபாறிையப் பதித் , ெவம்சின ேவந்தைரப் பிணித்ேதான்ெகா யசினம்ெபா ந்திய பைக ேவந்தைரப் பிணித்
யன்ன - வஞ்சிநகைர ெயாத்த, என் நலம் தந்
ெசல்வாயாக.

வந்ேதானாகிய ேசரன , வஞ்சி

ெசன்ேம-என் அழகிைனத் தந்

(
) மகிழந! ெதா த்ெதன்: ெசல்லல். ஆஅய் எயினன் ெசால் ய அைமயா ,
தன் உயிர் ெகா த்தனன்: (நீேயா) கட ள் ன்னர்த் ேதற்றி ன்ைக பற்றிய ெசால்
இறந்

மார் த கல்லாய் பிறன் ஆயிைன, இனி யான் வி க்குெவன் அல்ெலன், மந்தி

பல லந்

உைறய, அத்தி ஆடணி நைசஇ, காவிாி ெகாண்ெடாளித்தாங்கு, நின்

மைனேயாள் வவ்வ

ம் அஞ்சுவல்; வஞ்சியன்ன என் நலம் தந்

ெசன்ேம.

(வி - ைர.) ெதா த்ேதன்-வைளத்ேதன், பற்றிேனன். ன்னா -குடகடற்
பக்கத்தெதா

நா , ள்

நா

என்ப ம் பாடமாகக் காணப்ப த ன்,
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ண்ணாெடன்ப

ன்னாெடனச் சிைதந்த

என

மாம். யாழிைச ம கு

என்றைமயால், பாழயின்கண் பாிசில் ெப ம் பாணர்
வ வர் என்ப

ெபறறாம். நன்னன் என்பா

தலாயினார் இைடயறா

க்கு ஆஅய் எயினன் பைகவ

ம்,

மிஞி ெயா ெபா
உயிர் றந்தனன் என்ப , ன்னர் 1'யாம இரவின்’ என் ம்
ெசய்
ட் ேபாந்தைம காண்க. ெசால் ய அைமயா -தான் ெசால் ய
ெசற்பிைழயா என் ம் ெபா ட் . ேதற்றி - ெதளிவித் . ேதற்றி ன்ைக பற்றிய
ெசால் என்றதைன,
சூ

ன் ைக பற்றித் ேதற்றிய ெசால் எனமா க. கட ள்

ன்னர்ச்

ைரத் த் ேதற் வ , ' ன்ேறற் ’ எனப்ப ம் என்ப , 2'க ெயன் கிளவி’

என்

ஞ் சூத்திரத்

ன்ேறற்

என வரவதனா

ம், அதற்கு உைரயாசிாியர் பல ம்

3'க ஞ்சூள் த குெவன் நினக்ேக’ என்பதைன எ த் க்காட் யி த்தலா ம்
ெபறப்ப ம். எனேவ அகநா ற் ப் பதிப் க்களிற் காணப்ப ம் ேதாற்றி என்
பாடத்தி

ம்

ம் 4'ேதற்றி’ ெயன்பேத சிறப் ைடத்தாதல் காண்க. ஆஅய் எயினன்,

ஒ கால் ெசால் ய ெசாற் பிைழயா , ஏதிலார் ெபா ட் த் தன் உயிைர ம்
ெகா த்தனன்; நீேயா நினக்கு இனியளாகக் ெகாண் என நலத்ைத ம் கர்ந் ,
பின் கட ள் ன்னர்ச் சூ டன் கூறிய உைரைய ம் தப்பி என்ைனக் ைக வி த் ப்
பிறன் ஆயிைன எனத் தைலவன் ெகா ைமைய அவன் உண மாற காதற் பரத்ைத
எ த் ைரத் , அத்தைகய நின்ைன வி க்குெவன் அல்ேலன் என்றாள் என்க. மந்தி ஆதிமந்தி, அத்தி - ஆட்டனத்தி. ஆாியர் அலறத் தாக்கி வட வைரயில் விற்
ெபாறித்தவன், 'இமயம் விற் ெபாறித் ’ என ம், 'ேபாிைச மரபின் ஆாியர் வணக்கி’
என ம் பதிற்றப்பத்தின் இரண்டாம் பத் ப் பதிகத்தில் ெந ஞ்ேசரலாதன்
கூறப்ப தலான் அறிக. இந் நிகழ்ச்சிகள் அவன் ைமந்தனாகிய ெசங்குட் வனா ம்
நிகழ்ந்தைம சிலப்பதிகாரத்தால் அறிப்ப த
என ம் ெபா ந் ம்.
(ேம - ள்.)5' ல்

ன், பிணித்ேதான் என்ற

தல் மயக்கும் லவிக் கண்

ெசய் ைளக் காட் , இ
நச்சினார்கினியர்.

ம்’ என்

ெசங்குட் வன்

ஞ் சூத்திரத் , இச்

காமக்கிழத்தி என் நலம் தா என்ற

என்றனர்,

------1. அகம் : 208. 2. ெதால், ெசால். உாி : 87. 3. அகம் : 110.
4. சி. ைவ. தாேமாதரம் பிள்ைள பதிபபில் - ெதால், ெபா ள். 151-ஆம் சூத்திரத்தில்
ேதற்றிய என் பாடம் உண்ைம ம் ஒர்க.
5. ெதால், கற் : 10.
-----------
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397. பாைல
[மகட் ேபாக்கிய ெசவி த்தாய் ெசால் ய .]
என்மகள் ெப மடம் யான்பா ராட்டத்
தாய்தன் ெசம்மல் கண் கடன் இறப்ப
கம் லரா விழ ைட வியனகர்
மணனிைட யாகக் ெகாள்ளான் கல்பகக்
கணமைழ றந்த கான்மயங் க வம்
எளிய வாக ஏந் ெகா பரந்த
ெபாறிவாி அல்குல் மாஅ ேயாட்ெகனத்
தணிந்த ப வஞ் ெசல்லான் படர்தரத்
ணிந்ேதான் மன்ற ைணெவங் காைள

5

க ம்பகட் ெடா த்தல் ந ங்கக் குத்திப்
ேபாழ ண் ப த்த ெபாாியைர ஒைமப்
ெப ம்ெபாளிச் ேசயைர ேநாக்கி ஊன்ெசத் க்
க ங்கால் யாத் ப் ப ந் வந் தி க்கும்
ேச யர்ந் ேதாங்கிய வா யர் ெந ங்ேகாட் க்

10

ேகாைட ெவவ்வளிக் குலம ம்
ல் ைல ெவதிர ெநல்விைள காேட.

15

--- -கயமனார்.
(ெசா - ள்.) 9.

ைண ெவம் காைள-விைரதைல ைடய ெவவ்விய காைள

ேபான்றவன்,
1-4.

ழ

கம் லரா விழ

உைட வியன் நகர் -

விழா ைடய அகன்ற மைனயில், என் மகள் ெப

ழவின் ஒ

மாறாத

மடம் யான் பாராட்ட-என் மகள

ெபாிய மடப்பத்திைன யான் பாராட்ட ம், தாய்-நற்றாய், தன் ெசம்மல் கண்

கடன்

இறப்ப- தன தைலமைய அறிந் தன் கடைமகைளச் ெச த்த ம், மணன்
இைடயாகக் ெகாள்ளான்-மணத்தின் ெகாள்ளான்-மணத்தின் வாயிலாகக்
ெகாள்ளாம

ம்,

4-8. அல் பக கண மைழ
ெதாழிந்த, ஏந்

ெகா

றந்த-பாைறகள் பிள படக் கூட்டமாகிய ேமகம் ெபய்யா

பரந்த கான் மயங்கு அ வம் - உயர்ந்த ெகா

காடடர்ந்த பரப் க்கள், ெபாறி வாி அல்சூல் மாேயாட்கு - ள்ளிக

பரந்த
ம் வாிக

ம்

ெபா ந்திய அல்குைல ைடய மாைம நித்திைன ைடயாட்கு, எளியவாக என -
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நடத்தற்கு எளிைம ைடயனவாக ெவன் , தணிந்த ப வம் ெசல்லான்-ெவப்பம்
தணிந்த ப வத்ேத ெசல்லாம
10-6. க ம் பகட்

ம்,

ஒ த்தல்-க ய ெப ைமைய ைடய ஆண்யாைன, ந ங்கக்

குத்தி-மரம் அைச ம்ப

குத்தி, ேபாழ் ண் ப த்த - பிளத்தலால் ண் உண்டாக்கி,

ெபாாி அைர ஓைம-ெபாாிகள் ெபா ந்திய அ யிைன ைடய ஒைம மரத்தின், ெப ம்
ெபாளி ேசய் அைர ேநாக்கி-ெபாிய பட்ைட ாிந்த சிவந்த அ
உன் ெசத்

- அதைன உன் எனக் க தி, ேசண் உயர்ந்

க ங் கால் யாத் -காிய அ யிைன ைடய யா மரத்தி
ப ந்

வந்

தங்கும், வான் உயர் ெந ங்ேகாட்

சிைமயங்களி

மரத்திைன ேநாக்கி,

ஓங்கிய-ெந
ள்ள, ப ந்

உயர்ந்த,
வந்

இ க்கும் -

- வானின்கண் உயர்ந்த ெந ய

ள்ள, ேகாைட ெவவ்வளிக்கு உலம ம்-ெவவ்விய ேமல் காற்றினால்

அைல ம், பல் இைல ெவதிர ெநல்விைள கா

- ல் ய இைலகைள ைடய

ங்கி ன் ெநல்விைள ம் காட் ன்கண்,
8-9. படர்தரத்
ணிந்தான்.
(

)

ணிந்ேதான் மன்ற - உடன்ெகாண்

ெசல்ல ஒ

தைலயாகத்

ைன ெவங் காைள, யான் பாராட்ட தாய் கடன் இ ப்ப வியனகா மணன்

இைடயாகக் ெகாள்ளான், கான்மயங்கு அ வம் மாேயாட்க எளியவாக எனத் தணிந்த
ப வம் ெசல்லான், ெநல் விைள கா

படர்தரத்

ணிந்ேதான்மன்ற.

(வி - ைர.) தன் ெசம்மல் - தைலவன மாண் . ழ
கம் லராைமயாவ இைடயறா ஒ த்தல். மணன் இைடயாகக் ெகாள்ளான் - வைரந் ெகாள்ளானாய்
என்ற . ஏந் ெகா பரந்த என்றதைன அல்கு க்கு அைடயாக்கி, உயர்ந்த
ெகா ேபாற் பரந்த வாிகைள ைடய என்ற மாம். மரேயாட்கு எளியவாக என மாறிக்
கூட் க ைனதல்-விைரதல், ெபா ைமயில்லாைம என்றப . யாைன உண்டற்
ெபா ட் க் கத்திப் ண்ப த்த ஒைமயின் அைர என்க. யாைன ஒைமைய உாித் த்
தின்

ெமன்ப

ெதாைலத்த

1'கயந்தைல மடப்பி

யங்கு பசி கைளஇயர், ெப ங்களி

டத்தா ேளாைம’ 2'கான யாைன ேதானயக்

ண்ட, ெபாாிதா ேளாைம’

என்பனவற்றா ம் அளிக. ஓங்கிய யாத் என்க. இறக்கும் கா
ெந ங்ேகாட் ெவதிர கா என ம் கூட் க.
--1. நற் : 137. 2. கு ந் : 79,
---------

என ம்,
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398. குறிஞ்சி
[காமமிக்க கழிபடர் கிளவியால் (விைரவிடத் க்கண்) தைலமகள் தைலமகன்
வைரயினின் ம் ேபாந்த ஆற்ெறா
லந் ெசால் ய .]
1இைழநிைல ெநகிழ்ந்த எவ்வங் கூரப்
படர்ம வ த்தெமா பல லந் தைசஇ
ெமன்ேறாள் ெநகிழச் சா அய்க் ெகான்ைற
ஊ
மலாிற் பாழ்பட ற்றிய
பசைல ேமனி ேநாக்கி தல்பசந்
இன்ேன மாகிய எம்மிவண் அ ளான்
ம்ேமான் ெசய்த ெகா ைமக்கு இம்ெமன்
அலமரல் மைழக்கண் ெதண்பனி மல்க

5

நன் 2 ற மாறி அகறல் யாழநின்
குன் ெக நாடற் ெகன்ெனனப் ப ேமா
கைரெபா நீத்தம் உைரெயனக் கழறி
நின்ெனா
லத்தல் அஞ்சி அவர்மைலப்
பன்மலர் ேபார்த் நா மிக ஒ ங்கி
மைறந்தைன கழி ம் நிற்றந் ெச த்தி

10

நயனறத றத்தல் வல் ேயாேர
ெநா ம லாளர் அ க ேணாடா
அழற்சிைன ேவங்ைக நிழற்றவிர்ந் தைசஇ
மாாி றந்தர நந்தி ஆாியர்
ெபான்ப ெந வைர ைர ம் எந்ைத

15

பல் ங் கானத் தல்கி இன்றிவண்
ேசர்ந்தைன ெச ேன சிைதகுவ ண்ேடா
குயவாி இ ம்ேபாத் ப் ெபா த ண்கூர்ந்
உயங்குபி தழீ இய மதனழி யாைன
வாங்கைமக் கைழயின் நர மவர்

20

ஓங்கமைல நாட் ன் வ உ ேவாேய.

25

------ இம்ெமன்கீரனார்.
--(பாடம்) 1. இைழநிைல ெநகிழ. 2. றமாகி.
(ெசா - ள்.) 11. கைர ெபா
ெபா ந்திய யாேற!,

நீத்தம் - கைரையப் ெபா

வ ம் ெவள்ளம்
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22-5. குயவாி இ ேபாத்

ெபா த ண் கூர்ந்

தாக்கியதாலாகிய ண் மிகுந் , உயங்கு பி
ெபண் யாைனயால் த வப்ப ம் வ

- ெபாிய ஆண்

தழீஇய மதன் அழி யாைன - வ ந் ம்

கன்றிய களிற்றியாைன, வாங்கு அைம

கைழயின் நர ம் - வைளந்த ங்கிலாற் ெசய்த ம் ேபால ஒ க்கும், அவர் ஓங்கு
மைல நாட் ன் வ உ ேவாய்-எம் தைலவர உயர்ந்த மைலநாட் னின் ம்
வ ேவாய்!,
1-16. இைழ நிைல ெநகிழ்ந்த எவ்வம் கூர - அணிகள் நிைலயினின் ம் ெநகிழ்தற்கு
ஏ வாகிய
லந்

ன்பம்மிக, படர்ம

வ த்தெமா -நிைன

மிக்க வ த்தத் டன், பல

அைசஇ-பலவற்ைற ம் ெவ த் க்கூறித் தங்கி, ெமல்ேதாள் ெநகிழ-

ெமல் யேதாள் ெம ய, சாஅய்-வ ந்தி, ெகான்ைற ஊழ் உ
ெகான்ைறயின

நன்கு மலர்ந்த

மலாில் -

க்கைளப்ேபால, பாழபட ற்றிய பசைலேமனி

ேநாக்கி-பாழபட நிைறந்தபசைல ற்ற ேமனிையப்பார்த் ,

தல் பசந் -ெநற்றி

பசைல றப்ெபற் , இன்ேனம் ஆகிய எம் இவண் அ ளான் - இன்ன நிைலயிேனம்
ஆகிய எம்ைம இங்க அ

தல் ெசய்யானாய்,

ம்ேமான் ெசய்த ெகா ைமக்கு-

ம்தைலவன் ெசய்த வன்கண்ைமக்கு, இம்ெமன்

அலமரல் மைழ கண் ெதண் பனி

மல்க - கலங்கம் குளிர்ந்த கண்களினின் ம் விைரந் ெதளிந்த நீர் ெப க ம், நன்
றம் மாறி அகறல்-அறத்திைனக் ைகவிட் நீங்குதல், நின் கன் ெக நாடற்கு
என்எனப் ப ேமா - குன் ெபா ந்திய நாட் ைன ைடய நின் தைலவனக்கு
யாெதனப்ப ேமா, உைர எனக் கழறி-உைரப்பாயாக என் கூறி, நின்ெனா
அஞ்சி-நின்ெனா
மைலயி

யாம் ெவ த்தைல அஞ்சி, அவர் மைல பல மலர் ே◌◌ார்த் -அவர்

ள்ள பல மலர்கைள ம் ே◌◌ார்த் க் ெகாண் , நா

நாணத்தால் மிக ம் ஒ ங்கி, மைறந்தைன கழி ம்-மைறந்
ெச

லத்தல்

த்தி-நிைனக் ெகாணர்ந்

மிக ஒ ங்கிநீங்கும், நின் தந்

ேபாக்கி, ெநா மலாளர்-ஏதிலாளராகிய அவர், நயன்

அறத் றத்தல் வல் ேயார்-நீதியின்றிக் ைகவி தற்கு வன்ைம ைடேயார் ஆவர், அ
கண் ஓடா - அதைன ேநாக்கா .
17-21. அழல் சிைன ேவங்ைக நிழல் தவிர்ந்

அைசஇ-தீயிைன ெயாக்கும்

க்கள்

நிைறந்த கிைளையயைடய ேவங்ைகயின் நிழ

ன் நின் ெசலவிைனத் தவிர்ந்

தங்கி,

மாாி ரந்தர நந்தி-ெபய் ம் மைழ ரத்தலால் ெப க்க ற் , ஆாியர் ெபான்ப
ெந வைர பைர ம்-ஆாியர

ெபான் ெபாரந்திய நீண்ட இமய மைலைய ெயாக்கும்,

எந்ைத பல் ங்கானத் அல்கி எம் தந்ைதய பல க்கைள ைடய காட் ல் அமர்ந் ,
இன் இவண் ேசர்ந்தைன ெச ேன-இற்ைறப்ெபா
இவ்விடத்ேத ேசர்ந்தி ந்
ெசல் ன், சிைதகுவ

உண்ேடா-நின் காாியம் ஏேத

ம் ெக வ

உண்ேடா.
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(

) கூைர ெபா

வ த்தெமா

நீத்தம்! அவர் ஓங்க மைல நாட் ன் வ உேவாய்! எவ்வம் கூர,

அைசஇ ேதாள் ெநகிழச் சாஅய், பசைல ேமனி ேநாக்கி

தல் பசந்

இன்ேனமாகிய எம் இவண் அ ளான் நம்ேமான் ெசய்த ெகா ைமக்கு, கண் பனி மல்க,
நன்
றமாறி அகறல், நின் குன் ெக நாடற்கு என்ெனனப்ப ேமா உைர எனக்
கழறிப் லத்தல் அஞ்சி மலர்ேபார்த் ஒ ங்கி மைறந்தைன கழ ம் நிற்றந் ெச த்தி
ெநா மலாளர்

றத்தல் வல் ேயார், அ

அைசஇ நந்தி, கானத்

கண் ஓடா

ேவங்ைக நிழல் தவிர்த்

அல்கி, இவண் ேசர்ந்தைன ெச ேன சிைதகுவ

உண்ேடா.

(வி - ைர.) ெநகிழ்ந்த - ெநகிழ்தற்கு ஏ வாகிய. பாழ்பட-வறிேத. ம்ேமான் - மன்,
ம் தைலவன். நன் - அறம். றம் மாறல் - ைக வி தல். குன் ெக நாடற்கு சுட் .
என் எனப்ப ேமா-யாதாகுேமா என்றப . ம்ேமான் என ம் நின் குன் ெக நாடன்
என ம் கூறினைமயால், கழ த ம் லத்த ம் யாற்றின் ேமல ஆயின. மைறந்
கழதலாவ மலர் ேபார்த் க் கழிதல். நின்ெனா
லத்தல் அஞ்சி நீ மலர் ேபார்த்
ஒ ங்கி மைறந் கழியாநின்றைன, தங்ஙனமாக ம் ெநா மலாளர் நின்ைனத் தந்
ெச த்தித் றத்தல வல் ேயார் ஆவர் என விாித் உைரத் க்ெகாள்க. கண் ஒடா
ேநாக்கா என் ம் ெபா ட் . நந்ததல் - ெப குதல். இன் இவண் ேசர்ந்தைன
ெச ேன சிைதகுவ உண்ேடா என்ற , அதனால் நினக்கு வரக்கடவெதா தீங்க
இல்லாைமெயா அவர மைலநாட் னின் ம் வ கின்றாயாக ன் நின் டன் ஒ
நாள் தங்கி யா ம் ஆற்றியி த்த மாகும் என் கழ படர் ேதான்றக் கூறியவா .
குயவாி - குயம்ேபா ம் வாிகைள ைடய
. கயம் - அாிவாள். வ யழிந்த யாைன
ம் ேபால் உயிர்க்கும் என்ப , 1'ஓய் களி ெற த்த ேநா ைட ெந ங்ைக, ெதாக
ெசாற்ேகா யர் ம்பின் உயிர்க்கும்’ என
ஈண் த் ம் என் ம் ெபா ட் .

ற் ேபாந்ததனா

ம் அறிக. கைழ என்ற

---1. அகம் : 111.
------------399. பாைல
[தைலமகன் பிாிவின்கண் தைலமகைளத் ேதாழி வற்

த்திய .]

சிைமயக் குரல சாந்த ந்தி இ ளி
இைமயக் கானம் நா ங் கூந்தல்
நன் தல் அாிைவ இன்னறல் ஆகம்
ப கு வன்ன காதல் உள்ளெமா
தி கு

யங்கல் இன்றியவண் நீடார்

5

-
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கடற்றைட ம ங்கின் கணிச்சியிற் குழித்த
உைடக்கண் நீடைம ஊறல் உண்ட
பா ன் ெதண்மணிப் பயங்ெக ெப நிைர
வா
லம் க்ெகனக் ேகா
ைவத் தகற்றி
ஒல்குநிைலக் க க்ைக அல்குநிழல் அைசஇப்
பல்லான் ேகாவலர் கல்லா ஊ ம்
சி ெவதிர்ந் தீங்கு◌ாற் லம் ெகாள் ெதள்விளி
ைமயில் பளிங்கின் அன்ன ேதாற்றப்
பல்ேகாள் ெநல் ப் ைபங்காய் அ ந்தி

10

ெமல்கி மடமைர ஒர்க்கும் அத்தம்
காய்கதி◌ா க கிய கவினழி பிறங்கல்
ேவய்கண் உைடந்த சிைமய
வாய்ப ம ங்கின் மைலயிறந் ேதாேர.

15

--- எயினந்ைத மகனார் இளங்கீரனார்.
(ெசா - ள்.) 1-3. சிைமய குரல சாந்
ங்ெகாத் க்கைள

அ ந்தி இ ளி-உச்சியி

ைடயனவாய் மயிர்ச் சாந்திைனக்ெகாண்

ள்ள
இ ண் , இைமய

கானம் நா ம் - இைமய மைலயி

ள்ள கானம் ேபால நா ம், கூந்தல் - கூந்தைல ம்,

நல்

ைடய, அாிைவ-தைலவிேய!,

தல் - நல்ல ெநற்றியிைன

6-18. கட

அைட ம ங்கின் - கற் காட் ைனச் சார்ந்த பக்கத்தில், கணிச்சியில்

குழித்த - குந்தா யால் ேதாண் ன, உைடக்கண் - குழியிடத்ேத, நீ
உண்ட-தாழ்த்தல் ெபா ந்திய ஊற்

நீைர

அைம ஊறல்

ண்ட, பாட இன் ெதள் மணி - இனிய

ெதளிந்த ஒைசைய ைடய மணிகைளப் ண்ட, பயம்ெக

ெப

நிைர - பயன்மிக்க

ெபாிய ஆனிைர, வா
லம் க்ெகன - வறண்ட பாைலயிற் குந்ததாக, ேகா
ைவத் அகற்றி - ஊ ெகாம்பினால் ஒ ைய உண்டாக்கி அவற்ைற அங்கு நின் ம்
விலக்கி, ஒல்கு நிைல க க்ைக அல்கு நிழல் அைசஇ - தளர்ந்த நிைலயிைன ைடய
ெகான்ைறயின் குைறந்த நிழ ல் தங்கவித் , பல் ஆன் ேகாவலர் - பல
ஆனினங்கைள ைடய ஆயர், கல்லா

ஊ ம் - இைசையக் கல்லாமல் ஊ ம், சி

ெவதிர் தீம் குழல் - சிறிய ங்கிலாற் ெகாண்ட ெதளித்த ஒைசயிைன, ைமஇல்
பளிங்கின் அன்ன ேதாற்றப் பல்ேகாள் ெநல் ப் ைபங்காய் அ ந்தி - குற்றமற்ற
பளிங்கிைனப்ேபான்ற ேதாற்றத்ைத ைடய பலவாகக் காய்த்த ெநல் யின் பசிய
காய்கைள உண் , ெமல்கிட மட மைர - அைசயி கின்ற இைளய மைரமான், ஒர்க்கும்
- கூர்ந்

ேகட்கும், அத்தம் - காட் ேல, காய் கதிர் க கிய கவின் அழி பிறங்கல் -

கா ம் ஞாயி

கிய அழக ஒழிந்த பாைறகைள ம், ேவய் கண் உைடந்த சிைமயம் -
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ங்கில் க

க்கள் உைடந்த சிகரங்கைள ம், வாய்ப

மைலயிைன

ைடய, மைல இறந்ேதார் - மைலயிைனக் கடந்

3-5. இன் உறல் ஆகம்-நின
யங்கல் இன்றி - பின்னித் த
) நன்

உள்ளெமா

ெசன்ற நம் தைலவர்,

இனிைம ெபா ந் தைல ைடய மார்பிைன, ப கு

அன்ன காதல் உள்ளெமா -ப குதல் ேபா

(

ம ங்கின் - இடமகன்ற பக்க

ம் காதல் மிக்க உள்ளத் டன், தி கு

தல் இன்றி, அவண் நீடார் - அங்கத் தாழ்த்திரார்.

தல் அாிைவ! மைலயிறந்ேதார், நின் இன் உறல் ஆகம் காதல்
யங்கல் இன்றி, அண் நீடார்.

(வி - ைர.) சிைமயம்-மரம், தர்களின் உச்சி. குரல்- ங்ெகாத் , கரலவாய் நா ங்
கூந்தல் என்க. தி குதல் - ஒ வர் ெமய் டன் ஒ வர் ெமய் பின் தல். உைட உைடத்ெத த்த கிணற்றிைனக் குறிப்பதாயிற் . பயம்-பயன், பால். கல்லா ஊ ம்ஆசிாியனிடத் க் கற்காமேல இயல்பாக ஊ ம் என்க. ேகாவலர் ஊ ம் தீங்குழ ன்
ெதள்விளிைய மைர ஒ◌ாக்கும் அத்தத்திேல பிறங்க ம் சிைமய ம் ம ங்கும்
ெபா ந்திய மைல யிறந் ெசன்ேறார் என்க.
---------400. ெநய்தல்
[தைலமகன் வைரந் ெதய்திய பின்ைறத் ேதாழி தைலமகட்குச் ெசால் ய .]
நைகநன் றம்ம தாேன அவெனா
மைனயிறந் தல்கி ம் அலெரன நயந்
கானல் அல்கிய நங்கள வகலப்
பல் ாிந் தியறல் உற்ற நல்விைன
1 லைம பிறப்பின் நீல உத்திக்
ெகாய்மயிர் எ த்தம் பிணர்படப் ெபரகி
ெநய்ம்மிதி ைனஇய ெகா ஞ்ேசாற் றார்ைக
நிர ையந் ெதான்றிய ெசலவிற் ெசந்திைனக்

5

கரல்வார்ந் தன்ன 2குல த்தைல நன்னான்கு
ங்குசுவல் ெமாசியத் தாங்கு 3 கம் தழீஇப்
ம்ெபாறிப் பல்பைட ஒ ப்பப் ட்
மதி ைட வலவன் ஏவ ன் இக ைறப்
னல்பாய்ந் தன்ன வாமான் திண்ேடர்க்
கைணகழித் தன்ன ேநான்கால் வண்பாி

10

பால்கண் டன்ன ஊைத ெவண்மணல்
கால்கண் டன்ன வழிபடப் ேபாகி

15
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அயிர்ச்ேசற் றள்ளல் அ வத் தாங்கண்
இ ணீர் இட் ச்சுரம் நீந்தித் ைறெக
ெமல்லம் லம்பன் வந்த ஞான்ைறப்
ம இ ங்கழித் யல்வ ம் அைடெயா
ேநமி தந்த ெந நீர் ெநய்தல்
விைளயா இளங்கள் நாறப் பல டன்
4ெபாதியவிழ தண்மலர் கண்
வ தாகின் றம்ம பழவிறற்

20

நன்றம்

பாெட ந் திரங்கம் ந்நீர்
25
நீ
ம் ெபண்ைணநம் அ ங்கல் ஊேர.
--- உேலாச்சனார்.
-------(பாடம்) 1.
3.

லைம மரபின், உந்தி. 2. குவ த்தைல நண்ண.

கம் தளரா. 4. ெபாதியவிழ்ந்த தலரக் கண் .

(ெசா - ள்.) 1-4. (ேதாழி,) மைன இறந்

அல்கி

ம் - மைனைக◌் கடந்

தங்கி

ம்,

அலர் என - அலராகும் என் கூறப்பட ம், அவெனா நயந் கானல் அல்கிய நம்
கள அகல - நம் தைலவ டன் வி ம்பிச் ேசாைலயிேல ெசன் தங்கிய நம்
களெவா க்கம் நீங்கும்ப , பல் ாிந்
நன்ைமக
5-19.

ம் ெசய்

ெபா ந் த

இயறல் உற்ற நல்விைன -

ற் பிறப்பில் பல

ற்ற நல்விைனயால்,

ல் அைம பிறப்பின் - ரவி

ல் கூ ம் இலக்கணம் அைமந்த

பிறப்பிைன ம், நீல உத்தி - நீலமணியாலாகிய ெநற்றிச்சுட் யிைன ம், ெகாய் மயிர்
எ த்தம் பிணர்படப் ெப கி-ச ச்சைர ண்டாக அடர்ந் ெகாய்யப்ெபற்ற மயிர்
ெபா ந்திய பிடாியிைன ம் உைடய, ெநய்ம்மிதி ைனஇய ெகா ஞ் ேசாற்ற ஆர்ைக
- ெநய் ெபய் மிதித்தியற்றிய கவளத்ைத ெவ த்த ெகா விய ேசாற்ைற
உண்

த

ைடய, நிரல் இையந்

ஒன்றிய ெசலவில் - வாைசயாகப் ெபா ந்தி ஒ

ெபற்றிேய ெசல் ம் ெசலவிைன ம், ெசந்திைன குரல் வார்ந்தன்ன குல தைலெசவ்விய திைனயின் கதிர் நீண் வைளந்தாற்ேபான்ற வைளந்த தைலயிைன ம்
உைடய, நல் நான்கு - நன்றாகிய நான்கு குதிைரகைள, தாங்கு

கம் தழீஇ - தாங்கும்

கத்திைனப் ெபா ந்தி, ங்கு சுவல் ெமாசிய - ப த்த க த்தில் ெந ங்க (அணிந்த),
ம்ெபாறி பல்பைட ஒ ப்ப ட் - அழகிய ள்ளிகைள ைடய பல வடங்கள்
ஒ க்கும்ப
இக

ட் , மதி ைட வலவன் ஏவ ன் - அறி ைடய பாகன் ெச

ைற னல் பாய்ந்தன்ன-தாழ்ந்த

திண் ேதர் - தாவிச்ெசல்

ம் குதிைர

த்த ன்,

ைறயில் நீர் பாய்ந்தாெலாத்த, வாம் மான்

ட் ய திண்ணிய ேதாின், கைண கழிந்தன்ன

ேநான் கால் வண் பாி-அம் பாய்ந்தாற்ேபான்ற வ ய கா ன் விைரந்த ெசல , பால்
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கண்டன்ன ஊைத ெவண் மணல்-பாைலக்கண்டாற்ேபான்ற காற்றல்திரட்டப்ெபற்ற
ெவள்ளிய மண டத்ேத, கால் கண்டன்ன வழிபட ேபாகி-வாய்க்காைலக்
கண்டாற்ேபான்ற சுவ
-

உண்டாகப்ேபாக, அயிர் ேசற்

அள்ளல் அ வத்

ஆங்கண்

ண்ணிய குழம்பாகிய ேசற்றின் பரப்பிைன ைடய அவ்விடத்ேத, இ ள் நீர் இட்

சுரம் நீந்தி - இ ண்ட நீாிைன ைடய கு கிய கழிையக் கடந் ,
அம் லம்பன் -

ைற ெக

ெமல்

ைற ெபா ந்திய கடற் கைரைய ைடய நம் தைலவன், வந்த

ஞான்ைற - வந்த அன் ,
20-3.

ம

இ

இைலகேளா
தந்த ெநய்த

கழி

யல்வ ம அைடெயா

க்கள் நிைறந்த காிய கழயிடத்ேத

அைச ம், ேநமி தந்த ெந நீர் ெநய்தல்-ஆழமான நீைர ைடய கடல்
ன், விைளயா இளங்கள் நாற -

அவிழ் தண் மலர் - கட்

23-6. பழ விறல் பா

தீராத இைளய கள் நா ம்ப , ெபாதி

அவிழ்ந்த தண்ணிய மலர்கைள, பல டன் கண்

ஏைனப் க்கள் பலவற் டன் (சூ

ழங்ம்,

-

எ ந்

ந்நீர்-கடற்கைரக்கண்

-

வ தைலக்) கண் ,

இரங்கும் - பைழய ெப ைம ைடய ஆரவாரம் மிக்கு
ள்ள, நீ

இ

ெபண்ைண-நீண்ட ெபாிய

பைனமரத்ைத ைடய, நம் அ ங்கல் ஊர்-அலர் ஆரவார மிக்க நம ஊர், நன் ம்
வ ஆகின்ற -(அந்த அலாிைன வி த் ) மிக ம் திய தன்ைமயிைன உைடய
ஆகின்ற ,
------1. நைக நன்
(

-அ

ெபாி ம் நைகயைன விைளப்பதாகும்.

) ேதாழி! கானல் அல்கிய நம் கள

அகல, நல்விைனயால் ெமல்லம் லம்பன்

இ ள் நீர் இட் ச் சுரம் நீந்தி வந்த ஞான்ைற , அவன் மலர் சூ
அ ங்க

ர் நன் ம் தவதாகின் , அம்ம! அ

வ தைலக் கண்

நம்

நைக நன் , அம்ம!

(வி - ைர.) கானல் அல்கிய - மைனயின் அளவிலன்றிக் காட்

ம் ெசன்

தங்கிய

என்க. கள அகல வந்த ஞான்ைற என ம், நல்விைனயால் வந்த ஞான்ைற என ம்
கூட் க. ெநய்ம்மிதி - ெகாள் டன் ெநய் ெபய் அைமத்த கவளம். நான்கு நான்காகிய குதிைரகள்: ஆகுெபயர் பிறப்பிைன ம் உத்தியிைன ம் எ த்தத்திைன ம்
உைடய நான்கு என ம், ஆர்ைக ைடய நான்கு என ம், ெசலவிைன ம்
தைலயிைன ம் உைடய நான்கு என ம், தனித்தனி கூட் க. ெமாசிய அணிந்த
பல்பைட என் விாித் ைரக்க. பைட என்ற க த் அணிகைள. ேபாகி-ேபாக எனத்
திாிக்க. திண் ேதர் கால் ேநான் ெவண்மணல் வழிபடப் ேபாக என்க. வந்த ஞான்ைற வந் வைரந்த ஞான்ைற. அைடெயா
யல்வ ம் என ம் ெந நீர் ேநமி என ம்
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மாறிக்கூட் க. ெநய்த ன் தண் மலைரப் பல டன் சூ வ தல் கண் என்க. நாற
என் ம் விைனெயச்சம் அவிழ என் ம் விைனெகாண்ட
ந்த . தைலவன்
வைரந்ெதய் தல் கண் , ஊர் அலர் கூ தல் அடங்கிவிட்ட ெதன்பாள், அ ங்கல் ஊர்
வதாகின் என்றாள். அம்ம இரண் ம் உைரயைச இைடச்ெசால்.
எட் த் ெதாைக ள் ஒன்றாகிய ெந ந்ெதாைக ெயனப்ப ம் அகநா

ற் க்கு

நாவலர் பண் த, ந. . ேவங்கடசாமி நாட்டா ம் கரந்ைதக் கவியரசு, ஆர்.
ேவங்கடாசலம் பிள்ைள ம் இயற்றிய ேவங்கட விளக்கு என் ம் உைர ற்றிற் .
-----------பாயிரம்
நின்ற நீதி ெவன்ற ேநமிப்
ப தில் ெகாள்ைக வ திய ரைவக்கண்
அறி
ற் றி ந்த ெசறி ைட மனத்
வான்ேறாய் நல் ைசச் சான்ேறார் குழீஇ
அ ந்தமிழ ன் ந் ெதாிந்த காைல 5
ஆய்ந்த ெகாள்ைகத் தீந்தமிழப் பாட் ள்
ெந ய வாக ய நிமிர்ந் ெதா கிய
இன்பப் பகுதி யின்ெபா ட் பாடல்
நா
ெற த்
னவில் லவர்
களித்த ம்மதக் களிற்றியா ைனநிைர 10
மணிெயா மிைடந்த அணிகிளர் பவளம்
ேமவிய நித்திலக் ேகாைவ ெயன்றாங்கு
அத்தகு பண்பின் த்திற மாக
ன்னினர் ெதாகுத்த நன்ென ந் ெதாைகக்குக்
க த்ெதனப் பண்பிேனா ைரத்தைவ நா ன் 15
அவ்வைகக் கைவதாம் ெசவ்விய வன்றி
அாியைவ யாகிய ெபா ண்ைம ேநாக்கிக்
ேகாட்ட மின்றிப் பாட்ெடா ெபா ந்தத்
தகெவா சிறந்த அகவல் நைடயாற்
க த்தினி தியற்றி ேயாேன பாித்ேதர் 20
வளவர் காக்கும் வளநாட் ள் ம்
நாெடனச் சிறந்த பீ ெக சிறப்பிற்
ெகடல ஞ் சிறப்பின் இைடயள நாட் த்
தீதில் ெகாள்ைக
ள் ம்
ஊெரனச் சிறந்த சீர்ெக மணக்கு ச் 25
ெசம்ைம சான்ற ேதவன்
ெதான்ைம காந்ற நன்ைம ேயாேன.
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“இத்ெதாைகக்குக் க த் அகவலாற் பா னான், இைடயள நாட் மணக்கு யான்
பால்வண்ண ேதவனான வில்லவ தைரயன். ெந ந்ெதாைக நா
ம் க த்திேனா
ந்தன. இைவ பா ன கவிகள் ற் நாற்பத்ைதவர்.
இத் ெதாைகப் பாட் ற் க யள சி ைம பதின் ன் ; ெப ைம ப்பத்ெதான் .
ெதாகுப்பித்தான் பாண் யன் உக்கிரப் ெப வ தி. ெதாகுத்தான் ம ைர உப் ாி
கு கிழார் மகனாவான் உ த்திரசன்மன் என்பான்.”
'வண் படத் தைதந்த கண்ணி’ என்ப
தலாக, 'ெந ேவண்மார்பின்’ என்ப
ஈறாகக் கிடந்த பாட்
ற்றி ப ம் களிற்றியாைன நிைர ெயனப்ப ம். இப்ெபயர்
காரணத்தாற் ெபற்ற ; இ
என்ப

ெபா ட்காரணமாகக் ெகாள்க. 'நாநைக

தலாக, 'நாள்வைல

கந்த’ என்ப

மணிமிைட பவளம் எனப்ப ம். இ
ெபா
என்ப
ெபா

ஈறாகக் கிடந்த பாட்

ற்ெறண்ப ம்’

ங் காரணப் ெபயர்; என்ைன, ெசய்

ம்

ம் ஒவ்வ்◌ாைமயால். 'வற
ெசய்தி’ என்ப
தலாக, 'நைகநன் றம்ம’
ஈறாகக் கிடந்த பாட்
ம் நித்திலக் ேகாைவ ெயனப்ப ம். ெசய்
ம்
ம் ஒக்குமாகலான்.

அகநா

ற்றின் ெதாகுப்

ைற

வியெமல்லாம் ெவண்ேட ாியக்கம்; கயமலர்ந்த
தாமைரயா றாகத் தைகெபறீஇக் காமர்
ந
ல்ைல நான்காக நாட் ெவறிமாண்ட
எட் ம் இரண் ம் குறிஞ்சியாக் குட்டத்
இவர்திைர பத்தா இயற்பட யாத்தான்
ெதாைகயி ென யதைனத் ேதாலாச் ெசவியான்
வைகயி ென யதைன ைவப் .
ஒன்

1

ன் ைறந்ேதாெழான பான்பாைல; ஒதா

நின்றவற்றின் நான்கு ெநறி ல்ைல ;-அன்றிேய
ஆறாம் ம தம்; அணிெநய்தல் ஐயிரண் ;
கூறா தைவகுறிஞ்சிக் கூற் .
பாைல வியெமல்லாம்; பத்தாம் பனிெநய்தல்;
நா

ைடய ெநஞ்ேச’

நளி ல்ைல நா ங்கால்;-ேமைலேயார்

ேத ம் இரண்ெடட்

ைவகுறிஞ்சி; ெசந்தமிழின்

2
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ஆ

ம தம் அகம்.

3

வியம் - ஒற்ைறெயண்கள். ெவண்ேட ாியக்கம் - பாைல. தாமைர - ம தம். குட்டத்
இவர் திைர - ெநய்தல். ேதாலாச் ெசவியான் - ேகள்வி ணர் மிக்கவன்.
-----------நித்திலக் ேகாைவ -

பாட்

( பாடல் எண்)
அகல்வாய் வானம் 365
அம்மவாழி...காதலர் 325
அம்மவாழ நம்மைல 388
அரம்ேபாழ் அவ்வைள 349
அ ந்ெதறன் மரபிற் 372
அவ்விளிம் ாீஇய 371
அறியாய் வாழி 389
ஆள்விைனப் பிாித

ம் 353

ஆளிநன்மான் 381
இைடபிறரறிதல் 303
இம்ெமன் ேபரலர் 323
இ ந்த ேவந்தன் 384
இ ம்பி ப் பாிசிலர் 311
இ விசும்பிவர்ந்த 304
இ ள்ப

ெநஞ்சத் 335

இலங்கசுடர் மண் லம் 367
இைழநிைலெநகிழ்ந்த 398
இன்ப ம் இ ம்ைப ம் 327
இனிப்பிறி

ண்ேடா 313

உய்தைகயின்றால் 341
உவர்விைள உப்பின் 390
உ ைவெயா ழந்த 308
ஊரல் அவ்வாய் 326
என்மகள் 397
என்னாவ ெகால் 348

தற்குறிப் அகராதி

221
ஓங்குதிைரப் பரப்பின் 320
ஒ ப்ப ஓவைல 342
ஓடாநல்ேலற்

334

க ந்ேதாிைளயெரா

310

கண் சின் மகேள 369
கழிப் க்குற் ம் 330
கழிேய, சி குரல் 350
கள ம் ளித்தன 394
காம மானதர் 318
குழற்காற்ேசம்பின் 336
குன்ேறாங்குைவப்பின் 338
கூைழ ங்கு ெநறி 315
ெகா

ள் ஈங்ைக 357

ேகா யர் பிறங்கற் 393
ேகாைட நீட ன் 377
சாரல் யா அத்

337

சிைமயக்குரல 399
சிலம்பிற்ேபாகிய 302
சி

தல் பசந்

307

ெசல்லல் மகிழ்நநின் 376
ெசன்

நீ நர் 375

தண்கயம் பயந்த 395
தற் ரந்ெத த்த 383
தன்ேனாரன்ன 385
தாழ்சிைன ம தம் 366
தாழ்ெப ந் தடக்ைக 392
தி ந்திைழ ெநகிழந்

387

ைறமீன் வழங்கும் 316
மலர்த்தாமைர 361
ேதர்ேசண் நீக்கி 380
ெதா த்ெதன் 396
ெதா ேதாற்கானவன் 368
ேதா

ந்ெதால்கவின் 347

222
நைகநன்றம்ம....அவெனா

400

நைகநன்றம்ம....இைறமிைச 346
நந்நயந் ைறவி 379
நிதியந் ஞ்சும் 378
நிைரெசலல்இ ளி 363
நீ நிைல அைரய 331
நீலத்தன்ன நிறங் 358
நீலத்தன்ன நீர் 314
ெநஞ்சுடம்ப த ன் 312
பக

ம் அகலா 305

பசித்த யாைன 321
பல் ந்தண்ெபாழற் 360
பன்னாள் எவ்வம் 340
பனிவார் உண்க

ம் 359

பாம் ைட விடர 362
பார்ெவல் ெவ கின் 391
பிற
ங்க

வி மம் 382
ம்

த

ம் 329

ெப ம்ெபயர் மகிழ்ந 306
ெபாய்ைக நீர்நாய் 386
மணிவாய்க் காக்ைக 319
மதவ

யைன 354

மாக்கடன்

கந்

374

மாகவிசும்பின் 317
மாதிரம் ைதய 364
மா ம் வண்டளிர் 355
ட

திர் பலவின் 352

ைளவளர் தல 332
ைனகவாந் ெகாண்டன 373
ேமற்றைறக்ெகாளீஇய 356
யாஅஒண்டளிர் 333
வயங்கு ெவயில் 322
வயவாள் எறிந்

309

223
வைழயமல் அ க்கத்

328

வளமைழ ெபாழிந்த 344
வைளவாய்க் ேகாைதயர் 370
வற

ெசய்யின் 301

வாங்கைம ைர ம் 343
விசும் தளி ெபாழிந்

345

வி ந் ம் ெப குநள் 324
ங்குவிைசப்பிணித்த 339
ேவற் நாட் ைற ள் 351
-----------ஆசிாியர் ெபயர் அகரவாிைச
( பாடல் எண்)
அஞ்சியத்ைத மகள் நாைகயார் 352
அதியன் விண்ணத்தார் 301
அம்வனார் 370, 390
ஆ ர்

லங்கிழார் 341

இைடக்காடனார் 304, 374
இைடயன் ேசந்தங்ெகாற்றனார் 373
இம்ெமன்கீரனார் 398
உேலாச்சனார் 330, 400
உைற ர்

கூத்தனார் 329

ஊட் யார் 388
எயின்ந்ைத மகனார் இளங்கீரனார் 361, 371,
எ க்காட் ர்த் தாயங்கண்ணனார் 319, 357
ஒக்கூர் மாசாத்தியார் 324, 384
ஓரம்ேபாகியார் 316
ஒளைவயார் 303
கபிலர் 318, 332,
கயமனார் 321, 383,
க

ர்க் கந்தப்பிள்ைளச் சாத்தனார் 309

கல்லாடனார் 333
காவட்டனார் 378

224
காவன்

ல்ைலப் தனார் 391

குடவாயிற் கீரத்தனார் 315, 345,
ேசந்தன் கண்ணனார் 350
தங்காற் ெபாற்ெகால்லனார் 355
நக்கீரனார் 310, 340,
நைர

ெநட ைமயார் 339

நன்ப

ர்ச் சி ேமதாவியார் 394

பரணர் 322, 326,
பாண் யன் ஏனாதி ெந ங் கண்ணனார் 373
பாைலபா ய ெப ங்க ங்ேகா 313, 337,
பாைவக்ெகாட் லார் 336
பிசிராந்ைதயார் 308
றநாட் ப் ெப ங்ெகாற்றனார் 328
ெபா ந்தில் இளங்கீரனார் 351
ம ைர அளக்கர் ஞாழார் மகனார் அம்மள்ளனார் 314
ம ைர அளக்கர் ஞாழார் மகனார் மள்ளனார் 344, 353
ம ைர அ ைவ வாணிகன் இளேவட்டனார் 302
ம ைர இளங்ெகௗசிகனார் 381
ம ைர இளம்பாலாசிாியன் ேசந்தன் கூத்தனார் 348
ம ைர ஈழத் ப் தன் ேதவனார் 307
ம ைரக் கண்ணத்தனார் 360
ம ைரக் கணக்காயனார் 338, 342
ம ைரக் கூத்தனார் 334
ம ைரக் கூலவாணிகன் சீத்தைலச் சாத்தனார் 306, 320
ம ைரத் தத்தங்கண்ணனார் 335
ம ைரத் தமிழ்க்கூத்தன் க வன் மள்ளனார் 354
ம ைரப் பண்டவாணிகன் இளந்ேதவனார் 328
ம ைரப் ெபான்ெசய் ெகால்லன் ெவண்ணாகனார் 363
ம ைர ம தங்கிழார் மகனார் ெப ங்கண்ணனார் 364
ம ைர ம தன் இளநாகனார் 312, 343,
ம ங்கூர்ப்பாைகச் சாத்தன்
மா

தனார் 327

லனார் 311, 325,

மாேறாக்கத்

காமக்கணி நப்பாலத்தனார் 377

225
ேமாசி கீரனார் 392
வடமவண்ணக்கன் ேபாி சாத்தனார் 305
வடேமாதங்கிழார் 312
ெவள்ளி
-----------

தியார் 367

