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தி க்குறள் - பாிேமலழகர்
3. காமத் ப்பால்
3.1 களவியல்
3.1.1 தைகயணங்கு த்தல்
1081. அணங்குெகால் லாய்மயில் ெகால்ேலா கனங்குைழ
மாதர்ெகால் மா ெமன் ெனஞ்சு.
தைலமகள் உ
த யன ன் கண்டறிவன அன்றிச் சிறந்தைமயின் அவைளத்
தைலமகன் ஐ ற்ற . கனங்குைழ - இக்கனவிய குைழைய உைடயாள்; அணங்கு
ெகால் - இப்ெபாழிற்கண் உைறவாேளார் ெதய்வமகேளா? ஆய்மயில் ெகால் - அன்றி
ஒ மயில் விேசடேமா? மாதர் ெகால் - அன்றி ஒ மா ட மாதேரா; என ெநஞ்சு
மா ம் - இவைள இன்னள் என்
ணியமாட்டா என் ெநஞ்சு மயங்கா நின்ற .
விளக்கம்
ஓ - அைச. ஆய் மயில்: பைடத்ேதான் விேசடமாக ஆய்ந் பைடத்த மயில்:
மயிற்சாதி ள் ெதாிந்ெத த்த மயில் என் ம் ஆம். கனங்குைழ: ஆகுெபயர்.
'கணங்குைழ' என்ற பாடம் ஓதி, 'பலவாய்த் திரண்ட குைழ' என்
எ தலாகா உ

உைரப்பா ம் உளர்.

ம் தன் வ த்த ம் பற்றி, 'அணங்குெகால்' என் ம், சாய

ெபாழில்வயின் நிற்ற

ம்

ம்பற்றி, 'ஆய்மயில்ெகால்' என் ம், தன் ெநஞ்சம் ெசன்றைம ம்

அவள் எதிர்ேநாக்கியவா ம் பற்றி 'மாதர்ெகால்' என் ம் கூறினான்.
---1082. ேநாக்கினா ேனாக்ெகதிர் ேநாக்குத றாக்கணங்கு
தாைனக்ெகாண் டன்ன ைடத் .
மா ட மாதராதல் ெதளிந்த தைலமகன் அவள் ேநாக்கினானாய வ த்தம் கூறிய .
ேநாக்கினாள் ேநாக்ெகதிர் ேநாக்குதல் - இப்ெபற்றித்தாய வனப்பிைன உைடயாள்
என்ேநாக்கிற்கு எதிர் ேநாக்குதல்; தாக்கு அணங்கு தாைனக் ெகாண்டன்ன உைடத்
- தாேன தாக்கி வ த் வேதார் அணங்கு தாக்குதற்குத் தாைனைய ம் ெகாண்
வந்தாற்ேபா ம் தன்ைமைய உைடத் .
விளக்கம்
ேம

ம், 'அணங்குெகால் ஆய்மயில் ெகால்' என்றைமயான், இகரச்சுட்

வ விக்கப்பட்ட . எதிர் ேநாக்குதல் என்றைமயின், அ குறிப் ேநாக்காயிற் .
வனப்பால் வ ந் தல் ேம ம் குறிப் ேநாக்கால் வ ந் தல் கூறியவா .
'ேநாக்கினாள்' என்பதற்கு 'என்னால் ேநாக்கப்பட்டாள்' என்
---1083. பண்டறிேயன் கூற்ெறன் பதைன யினியறிந்ேதன்

உைரப்பா ம் உளர்.
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ெபண்டைகயாற் ேபரமர்க் கட் .
இ
ம் அ . கூற் என்பதைனப் பண்
ெசால்வதைனப் பண்

ேகட்

அறிவதல்ல

அறிேயன் - கூற்ெறன்

ேலார்

கண்டறிேயன்; இனி அறிந்ேதன் -

இப்ெபா
கண்டறிந்ேதன்; ெபண் தைகயாள் ேபர் அமர்க்கட்
பண்தைக டேன ெபாியவாய் அமர்த்த கண்கைள உைடத் .
விளக்கம்
ெபண்தைக: நாணம், மடம், அச்சம், பயிர்ப் என்

-அ

ம் குணங்கள். அைவ

அவ்வக்குறிகளான் அறியப்பட்டன. அமர்த்தல்: அமர் ெசய்தல், ெபயர யாய விைன.
ெபண்தைகயால் இன்பம் பயத்த ம் உண்ெட ம் ன்பம் பயத்தல் மிகுதிபற்றிக்
கூற்றாக்கிக் கூறினான்.
---1084. கண்டா யி ண் ம் ேதாற்றத்தாற் ெபண்டைகப்
ேபைதக் கமர்த்தன கண்.
இ
ம் அ . ெபண்தைகப் ேபைதக்குக் கண் - ெபண் தைகைய உைடய
இப்ேபைதக்கு உளவாய கண்கள்; கண்டார் உயிர் உண் ம் ேதாற்றத்தான் அமர்த்தன
- தம்ைமக் கண்டார் உயிர் உண் ம் ேதாற்றத் டேன கூ அமர்ந்தி ந்தன.
விளக்கம்
அமர்த்தல்: மா ப தல். குணங்கட்கும் ேபைதைமக்கும் ஏலா ெகா யவாயி ந்தன
என்பதாம்.
---1085. கூற்றேமா கண்ேணா பிைணேயா மடவர
ேனாக்கமிம் ன்
ைடத் .
இ

ம் அ . கூற்றேமா - என்ைன வ த் தல் உைடைம யான் கூற்றேமா;

கண்ேணா - என்ேமல் ஓ தல் உைடைமயான் கண்ேணா; பிைணேயா - இயல்பாக
ெவ
த ைடைமயான் பிைணேயா; அறிகின்றிேலன்; மடவரல் ேநாக்கம் இம்
ன் ம் உைடத் - இம் மடவரல் கண்களின் ேநாக்கம் இம் ன்றின் தன்ைமைய ம்
உைடத்தாயிரா நின்ற .
விளக்கம்
இன்ப ம் ன்ப ம் ஒ ங்கு ெசய்யாநின்ற என்பதாம். ெதாழில் பற்றி வந்த
ஐயநிைல உவமம்.
---1086 ெகா ம்
வங் ேகாடா மைறப்பி ன ங்கஞர்
ெசய்யல மன்னிவள் கண்.
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இ

ம் அ

ெகா ம்

வம் ேகாடா மைறப்பின் - பிாியா நட்பாய ெகா ம்

வங்கள்தாம் ெசப்ப ைடய வாய் விலக்கினவாயின்; இவள் கண் ந ங்கு அஞர்
ெசய்யல - யைரச் ெசய்யமாட்டா.
விளக்கம்
நட்டாைரக் கழ வார்க்குத் தாம் ெசம்ைம ைடயராதல் ேவண்ட ன் 'ேகாடா' என் ம்,
ெசல்கின்ற அவற்றிற்கும் உ கின்ற தனக்கும் இைடநின் விலக்குங்கா ம் சிறி
இைடெபறின் அ

வழியாக வந்

அஞர் ெசய் மாக ன் 'மைறப்பின்' என் ம்

கூறினார். ந ங்கு அஞர் - ந ங்கற்க ஏ வாய அஞர். 'தாம் இயல்பாகக் ேகா தல்
உைடைமயான் அவற்ைற மிகுதிக்கண் ேமற்ெசன்

இ க்கமாட்டா' வாயின

என்ப பட நின்றைமயின், மன் ஒழியிைசக்கண் வந்த .
---1087 கடாஅக் களிற்றின்ேமற் கட்படா மாதர்
படாஅ ைலேமற் கில்.
அவள் ைலகளினாய வ த்தம் கூறிய . மாதர் படா
படா ைலகளின் ேம

ட்ட

ைலேமல்

கில்; கடாஅக் களிற்றின்ேமல் கட்படாம் - அைவ

ெகால்லாமல் காத்த ன், ெகால்வதாய மதக்களிற்றின் ேம ட்ட
ஒக்கும்.
விளக்கம்
கண்ைண மைறத்தல் பற்றிக் 'கட்படாம்' என்றார்.
மகளிர்க்கு இயல்பாக ன், அத் கி
இத் ைணயாற்ற

கில் - இம்மாதர்

கபடாத்திைன

கிலான் மைறத்தல் நா

ைட

ேட அவற்றின் ெவம்ைம ம் ெப ைம ம் கண்

ைடயன இனி எஞ்ஞான் ஞ் சாய்வில எனக் க திப் 'படா ைல'

என்றான். 'உவைம சிறி
----

மைறயாவழி உைவ ெகால்

ம் என்ப

ேதான்ற நின்ற .

1088 ஒண் தற் ேகாஒ உைடந்தேத ஞாட்பி
நண்ணா
ட்குெமன் பீ .
த னாய வ த்தம் கூறிய . ஞாட்பி ள் நண்ணா ம் உட்கும் என் பீ ேபார்க்களத் வந் ேநராத பைகவ ம் ேநர்ந்தார்வாய்க் ேகட் அஞ்சுதற்கு ஏ வாய
என் வ ; ஒள் தற்குஓ உைடந்த
அழிந் விட்ட .
விளக்கம்
'மாதர்' என்ப

- இம்மாதர

அதிகாரத்தான் வந்த . 'ஞாட்பி

ஒள்ளிய

தெலான்றற்குேம

ள்' என்றதனால், பைகவராதல்

ெபற்றாம். 'பீ ' என்ற ெபா ைமயான் மனவ
ம் காய வ
ம் ெகாள்க. 'ஓ' என்
வியப்பின்கண் குறிப் அவ் வ கள ெப ைம ம் தல சி ைம ம் ேதான்ற
நின்ற . கழிந்ததற்கு இரங்க ன், தற் கழ்தல் அன்றாயிற் .
----

ம்
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1089 பிைணேயர் மடேநாக்கு நா
ைடயாட்
கணிெயவேனா ேவதில தந் .
அணிகலத்தானாய வ த்தம் கூறிய . பிைண ஏர் மடேநாக்கும் நா ம்
உைடயாட்கு - றத் மான்பிைணஒத்த மடேநாக்கிைன ம் அகத் நாணிைன ம்
உைடயாளாய இவட்கு; ஏதில தந் அணி எவன்? - ஒற் ைம உைடய இவ்வணிகேள
அைமந்தி க்க ேவற் ைம ைடய அணிகைளப் பைடத் அணிதல் என்ன
பய ைடத்
விளக்கம்

?

மடேநாக்கு - ெவ
அணங்காத
----

தல் உைடய ேநாக்கு. 'இவட்குப் - பாரமாத

ம் எனக்கு

ம் க தாைமயின், அணிந்தார் அறிவிலர்' என்பதாம்.

1090 உண்டார்க ணல்ல த நறாக் காமம்ேபாற்
கண்டார் மகிழ்ெசய்த யின் .
தைலமகள் குறிப்பறிதல் உற்றான் ெசால் ய . அ நறா - அடப்ப ம் நறா;
உண்டார்கண் அல்ல - தன்ைன உண்டார் மாட் மகிழ்ச்சிையச் ெசய்வதல்ல ;
காமம்ேபால் கண்டார் மகிழ் ெசய்தல் இன் - காமம்ேபாலக் கண்டார் மாட்
மகிழ்ச்சிையச் ெசய்தல் உைடத்தன் .
விளக்கம்
அ நறா: ெவளிப்பைட. 'காமம்' என்ற
'கண்டார்கண்' என்
நறவி

ம் ஏழாவ

ம் சிறந்தேத எனி

ஈண்

அ

கர்தற்கு இடனாகியாைர.

இ திக்கண் ெதாக்க . மகிழ் ெசய்தற்கண் காமம்

ம், இவள் குறிப் ஆராய்ந்

அறியாைமயின், 'யான் அ

ெபற்றிேலன்' எனக் குறிப்ெபச்சம் வ வித் ைரக்க. ''அாிமயிர் திரள்
11) என்
----

ன்ைக'' ( றநா.

ம் றப்பாட் ற் குறிப் ப் ேபால.

3.1.2 குறிப்பறிதல்
1091 இ ேநாக் கிவ ண்க
ள்ள ெதா ேநாக்கு
ேநாய்ேநாக்ெகான் றந்ேநாய் ம ந் .
தைலமகன் தைலமகள் உளப்பாட் க் குறிப்பிைன அவள் ேநாக்கினான் அறிந்த .
இவள் உண்கண் உள்ள இ ேநாக்கு - இவ ைடய உண்கண் அகத்ததாய ேநாக்கு
இ

ெபா

என்ேமல் இரண்

ேநாக்காயிற் ; ஒ

ேநாக்கு ேநாய் ேநாக்கு, ஒன்

அந்ேநாய் ம ந் - அவற் ள் ஒ ேநாக்கு என் கண் ேநாய் ெசய் ம் ேநாக்கு,
ஏைனய அந்ேநாய்க்கு ம ந்தாய ேநாக்கு.
விளக்கம்

6
உண்கண்: ைம ண்ட கண். ேநாய் ெசய் ம் ேநாக்கு அவள் மனத்தனாய
காமக்குறிப்பிைன ெவளிப்ப த் கின்ற ேநாக்கு. ம ந்தாய ேநாக்குத் தன்கண்
நிகழ்கின்ற அன் ேநாக்கு. ேநாய் ெசய் ம் ேநாக்கிைனப் ெபா ேநாக்கு என்பா ம்
உளர்; அ ேநாய் ெசயின் ைகக்கிைளயாவதல்ல அகமாகாைம அறிக.
அவ்வ த்தந்தீ ம் வாயி ம் உண்டாயிற் என்பதாம்.
---1092 கண்கள ெகாள் ம் சி ேநாக்கம் காமத்தில்
ெசம்பாக மன் ெபாி .
இ
ம் அ . கண் கள ெகாள் ம் சி ேநாக்கம் - இவள் கண்கள் யான்
காணாமல் என்ேமல் ேநாக்குகின்ற அ கிய ேநாக்கம்; காமத்தின் ெசம்பாகம் அன்
ெபாி - ெமய்
விளக்கம்

ணர்ச்சியின் ஒத்த பாதி அளவன் ; அதனி

தான் ேநாக்கியவழி நாணி இைறஞ்சி ம், ேநாக்காவழி உற்
'கள

ெகாள்

ம்' என் ம், அஃ

ம் மிகும்.

ேநாக்கி ம் வ தலான்,

உளப்பா ள்வழி நிகழ்வதாக ன், 'இனிப் ணர்த்ல்

ஒ தைல' என்பான் 'ெசம்பாகம் அன் ; ெபாி ' என் ம் கூறினான்.
---1093 ேநாக்கினா ேனாக்கி இைறஞ்சினா ளஃதவள்
யாப்பி ளட் ய நீர்.
ேநாக்கினா ம் நாணினா ம் அறிந்த . ேநாக்கினாள் - யான் ேநாக்கா
அளவில்தான் என்ைன அன்ேபா ேநாக்கினாள் ேநாக்கி இைறஞ்சினாள் - ேநாக்கி
ஒன்றைன ட்ெகாண் நாணி இைறஞ்சினாள்; அஃ யாப்பி ள் அவள் அட் ய நீர் அக்குறிப் இ ேவமிைட ம் ேதான்றி அன் ப் பயிர் வளர அதற்கண் அவள் வார்த்த
நீராயிற் .
விளக்கம்
அஃ

என்

ம் சுட் ப் ெபயர், அச்ெசய்ைகக்கு ஏ வாய குறிப்பின்ேமல் நின்ற .

யாப்பினான் ஆயதைன, 'யாப் ' என்றார். ஏகேதச உ வகம்.
---1094 யாேனாக்குங் காைல நிலேனாக்கு ேநாக்காக்காற்
றாேனாக்கி ெமல்ல நகும்.
நாணினா ம் மகிழ்ச்சியினா ம் அறிந்த . யான் ேநாக்குங்காைல நிலன் ேநாக்கும்
- யான் தன்ைன ேநாக்குங்கால் தான் எதிர்ேநாக்கா இைறஞ்சி நிலத்ைத ேநாக்கா
நிற்கும்; ேநாக்காக்கால் தான் ேநாக்கி ெமல்ல நகும் - அஃ அறிந் யான்
ேநாக்காக்கால் தான் என்ைன ேநாக்கித் தன் ள்ேள மகிழா நிற்கும்.
விளக்கம்
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ெமல்ல ெவளிப்படாமல், மகிழ்ச்சியால் ணர்தற் குறிப் இனி
நகும்' என்பதற்கு
----

வ க்கும் என்

விளங்கும். 'ெமல்ல

உைரப்பா ம் உளர்.

1095 குறிக்ெகாண் ேநாக்காைம யல்லா ெலா கண்
சிறக்கணித்தாள் ேபால நகும்.
இ
ம் அ . குறிக்ெகாண் ேநாக்காைம அல்லால் - ேநேர குறிக்ெகாண்
ேநாக்காத ைணயல்ல ; ஒ கண் சிறக்கணித்தாள் ேபால நகும் - ஒ கண்ைண
சிரங்கணித்தாள் ேபால என்ைன ேநாக்கிப் பின் தன் ள்ேள மகிழா நிற்கும்.
விளக்கம்
சிறக்கணித்தாள் என்ப ெசய் ள் விகாரம். சிறக்கணித்தல்: சு ங்குதல். அ தா ம்
ெவளிப்பட நிகழாைமயின், 'ேபால' என்றான். 'ேநாக்கி' என்ப
இவைள எய் தல் ஒ தைல' என்ப
----

ெசால்ெலச்சம். 'இனி

குறிப்ெபச்சம்.

1096 உறாஅ தவர்ேபாற் ெசா
ஞ் ெசறாஅர்ெசா
ெலால்ைல உணரப் ப ம்.
ேதாழி ேசண்ப த்தவழி அவள் குறிப் அறிந்த தைலமகன் தன் ள்ேள
ெசால் ய . உறாஅதவர்ேபால் ெசா
ம் - றத் ெநா மலர்ேபாலக் க ஞ்ெசாற்
ெசான்னாராயி ம்; ெசறாஅர் ெசால் ஒல்ைல உணரப்ப ம் - அகத் ச்
ெச த லாதார் ெசால் பிற்பயத்தால் குைற ற்றாரால் க தின் அறியப்ப ம்.
விளக்கம்
க ஞ்ெசால் என்ப , 'இவ்விடம் காவல் மிகுதி உைடத் ; வரற்பா ர் அல்லீர்' என்றல்
தலாயின. 'ெசறார்' எனேவ, அ ள் உைடைம ெபறப்பட்ட . தன் குைற

க்கக்

க திேய ேசண்ப க்கின்றைவ குறிப்பான் அறிந் , உலகியல் ேம ட் க் கூறியவா .
இ வ கின்ற பாட் ற்கும் ஒக்கும்.
---1097 ெசறாஅச் சி ெசால் ஞ் ெசற்றார்ேபா ேனாக்கு
றாஅர்ேபான் ற்றார் குறிப் .
இ
ம் அ . ெசறாஅச் சி ெசால் ம் - பின் இனிதாய்
ெசால்

ன் இன்னாதாய

ம்; ெசற்றார் ேபால் ேநாக்கும் - அகத் ச் ெசறாதி ந்ேத றத் ச் ெசற்றார்

ேபான்ற ெவகுளி ேநாக்கும்; உறாஅர் ேபான் உற்றார் குறிப் - ெநா மலர் ேபான்
நட்பாயினார்க்கு ஒ குறிப் ப் பற்றி வ வன.
விளக்கம்
குறிப் : ஆகுெபயர். இைவ உள்ேள ஒ பயன் குறித் ச் ெசய்கின்றன இயல்பல்ல
ஆகலான், இவற்றிற்கு அஞ்ச ேவண்டா என்பதாம்.
----
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1098 அைசயியற் குண்டாண்ேடா ேரர்யா ேனாக்கப்
பைசயினள் ைபய நகும்.
தன்ைன ேநாக்கி மகிழ்ந்த தைலமகைளக் கண் தைலமகன் கூறிய . யான்
ேநாக்கப் பைசயினள் ைபய நகும் - என்ைன அகற் கின்ற ெசாற்கு ஆற்றா யான்
இரந் ேநாக்கியவழி அஃ அறிந் ெநகிழ்ந் உள்ேள ெமல்ல நகாநின்றாள்;
அைசயியற்கு ஆண் ஓர் ஏர் உண் - அதனால் டங்கிய இயல்பிைன உைடயாட்கு
அந்நைகயின்கண்ேண ேதான் கின்றேதார் நன்ைமக் குறிப் உண் .
விளக்கம்
ஏர்: ஆகுெபயர். 'அக்குறிப் இனிப் ப தாகா ' என்பதாம்.
---1099 ஏதிலார் ேபாலப் ெபா ேநாக்கு ேநாக்குதல்
காதலார் கண்ேண ள.
ேதாழி மதி டம்ப வாள் தன் ள்ேள ெசால் ய ஏதிலார் ேபாலப் ெபா ேநாக்கு
ேநாக்குதல் - ன்னறியாதார் ேபால ஒ வைரெயா வர் ெபா ேநாக்கத்தான்
ேநாக்குதல்; காதலார் கண்ேண உள - இக்காதைல ைடயார் கண்ேண
உளவாகாநின்றன.
விளக்கம்
ெபா

ேநாக்கு; யாவர் மாட் ம் ஒ

ஒன்ேறயாயி

ம், இ வர் கண்

ேவ பாட்டால் பலவாம் ஆகலா
இ வ ம் 'ம

தன்ைமத்தாய ேநாக்குதல் ெதாழில்
ம் நிகழ்தலா

ம், ஒ வர்கண் தா

ம் குறிப்

ம், 'உள' எனப் பன்ைமயாற் கூறப்பட்ட .

மைறந் ண்டார் மகிழ்ச்சி ேபால உள்ளத் ள்ேள மகிழ்த ன்'

(இைறயனார் 8) அ பற்றிக் 'காதலார்' என் ம், அ

றத்

ெவளிப்படாைமயின்

'ஏதிலார் ேபால' என் ம் கூறினாள்.
---1100 கண்ெணா கண்ணிைண ேநாக்ெகாக்கின் வாய்ச்ெசாற்க
ெளன்ன பய மில.
இ
ம் அ . கண்ேணா கண்இைண ேநாக்கு ஒக்கின் - காமத்திற்கு உாிய
இ வ ள் ஒ வர் கண்கேளா ஒ வர் கண்கள் ேநாக்கால் ஒக்குமாயின்; வாய்ச்
ெசாற்கள் என்ன பய ம் இல - அவர் வாய்ைம ேதான்றச் ெசால் கின்ற வாய்ச்
ெசாற்கள் ஒ பய ம் உைடய அல்ல.
விளக்கம்
ேநாக்கால் ஒத்தல்; காதல் ேநாக்கினவாதல். வாய்ச்ெசாற்கள்; மனத்தின்கண் இன்றி
வாயளவில் ேதான் கின்ற ெசாற்கள். இ வர் ெசால் ம் ேகட் உலகியல்ேமல்
ைவத் க் கூறியவா . இ வர் ெசால்

மாவன: அவள் னங்காவல் ேம

ம், அவன்
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ேவட்டத்தின் ேம ம் ெசால் வன. பயனில் ெசாற்களாக ன், இைவ ெகாள்ளப்படா
என்பதாம். இைவ ணர்தல் நிமித்தம்.
---3.1.3 ணர்ச்சி மகிழ்தல்
1101 கண் ேகட் ண் யிர்த் ற்றறி ைமம் ல
ெமாண்ெடா கண்ேண ள.
இயற்ைகப் ணர்ச்சி இ திக்கண் ெசால் ய . கண் ேகட் உண் உயிர்த்
உற் அறி ம் ஐம் ல ம் - கண்ணால் கண் ம் ெசவியால் ேகட் ம் நாவால் உண் ம்
க்கால் ேமாந் ம் ெமய்யால் தீண்
ம் அ பவிக்கப்ப ம் ஐம் ல ம்; ஒண்ெடா
கண்ேண உள - இவ்ெவாள்ளிய ெதா ைய உைடயாள்கண்ேண உளவாயின.
விளக்கம்
உம்ைம, ற் உம்ைம. ேதற்ேறகாரம்: ேவறிடத் இன்ைம விளக்கி நின்ற .
ேவ ேவ காலங்களில் ேவ ேவ ெபா ள்களான் அ பவிக்கப்ப வன
ஒ காலத் இவள் கண்ேண அ பவிக்கப்பட்டன என்பதாம். வட லார் இடக்கர்ப்
ெபா ளவாகச் ெசால் ய ணர்ச்சித் ெதாழில்க ம் ஈண் அடக்கிக் கூறப்பட்டன.
---1102 பிணிக்கு ம ந் பிறம னணியிைழ
தன்ேனாய்க்குத் தாேன ம ந் .
இடந்தைலப் பாட் ன் கண் ெசால் ய . பிணிக்கு ம ந் பிற - வாதம்
பிணிகட்கு ம ந்தாவன அவற்றிற்கு நிதானமாயினவன்றி மாறாய

த ய

இயல்பிைன ைடயனவாம்; அணியிைழ தன் ேநாய்க்கு ம ந் தாேன - அவ்வாறன்றி
இவ்வணியிைழயிைன உைடயாள் தன்னினாய பிணிக்கு ம ந் ம் தாேனயாயினாள்.
விளக்கம்
இயற்ைகப் ணர்ச்சிைய நிைனந்

ன் வ ந்தினான் ஆக ன் 'தன்ேநாய்' என் ம்,

அவ்வ த்தந்தமியாைள இடத் எதிர்ப்பட் த், தீர்ந்தானாக ன் 'தாேன ம ந் '
என் ம் கூறினான். இப்பிணி ம் எளியவாயவற்றால் தீரப் ெபற்றிலம் என்ப பட
நின்றைமயின், மன் ஒழியிைசக் கண் வந்த .
---1103 தாம் ழ்வார் ெமன்ேறாட்
றாமைரக் கண்ணா லகு.

யி னினி ெகா

'நிரதிசய இன்பத்திற்குாிய நீ இச்சிற்றின்பத்திற்கு இன்ைனயாதல் தகா ' என்ற
பாங்கற்குத் தைலவன் ெசால் ய தாம் ழ்வார் ெமன்ேதாள் யி ன் இனி ெகால்
- ஐம் லன்கைள ம் கர்வார்க்குத் தாம் வி ம் ம் மகளிர் ெமல் ய ேதாளின்கண்
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யி ம் யில் ேபால வ ந்தாமல் எய்தலாேமா; தாமைரக் கண்ணான் உலகு அவற்ைறத் றந்த தவேயாகிகள் எய் ம் ெசங்கண்மால் உலகம்.
விளக்கம்
ஐம் லன்கைள ம்
ெபற்றித்தாய

கர்வார் என்

ம் ெபயர் அவாய் நிைலயான் வந்த . 'இப்

யிைல விட் த் தவேயாகங்களான் வ ந்த ேவண் த ன்,

எம்மேனார்க்கு ஆகா ' என் ம் க த்தால், 'இனி ெகால்' என்றான். இந்திரன் உலகு
என் உைரப்பா ம் உளர். தாமைரக்கண்ணான் என்ப அவ க்குப்
ெபயரன்ைமயின், அஃ
---1104 நீங்கிற் ெற

உைரயன்ைமயறிக.

உம் கு குங்காற் தண்ெணன்

ந்

தீயாண் ப் ெபற்றா ளிவள்?
பாங்கற் கூட்டத் இ திக்கண் ெசால் ய . நீங்கின் ெத உம் கு குங்கால் தண்
என் ம் தீ - தன்ைன அகன் ழிச் சுடா நிற்கும். அ குழிக் குளிராநிற்கும்
இப்ெபற்றித்தாய தீைய; இவள் யாண் ப் ெபற்றாள்? விளக்கம்
என் கண் த தற்கு இவள் எவ் லகத் ப் ெபற்றாள்? கூடா ன்
ெத

உம்' என் ம், கூ யபின் இன்

ன்

த

த ன், 'கு குங்கால் தண் என்

ன் 'நீங்கின்

ம்' என் ம்,

இப்ெபற்றிேதார் தீ உலகத் க்கு இல்ைலயாமாக ன் 'யாண் ப் ெபற்றாள்' என் ம்
கூறினான். தன் காமத்தீத் தன்ைனேய அவள் தந்தாளாகக் கூறினான். அவளான் அ
ெவளிப்ப த ன்.
---1105 ேவட்ட ெபா தி னைவயைவ ேபா ேம
ேதாட்டார் க ப்பினா ேடாள்.
ேதாழியிற் கூட்டத் இ திக்கண் ெசால் ய . ேவட்ட ெபா தின் அைவயைவ
ேபா ேம - மிக இனியவாய ெபா ள்கைளப் ெபறா அவற்றின்ேமல் வி ப்பங்கூர்ந்த
ெபா தின்கண் அைவயைவதாேம வந் இன்பஞ்ெசய் மா ேபால இன்பஞ்
ெசய் ம்; ேதாட்டார் க ப்பினாள் ேதாள் - எப்ெபா
ம் ெபற் ப் ணாி
விைன அணிந்த தைழத்த கூந்த ைன ைடயாள் ேதாள்கள்.
விளக்கம்

ம்,

ேதா : ஆகுெபயர். இயற்ைகப் ணர்ச்சி, இடந்தைலப்பா , பாங்கற் கூட்டத் க்கண்
ன்னேர நிகழ்ந்தி க்க, பின்ன ம் தியவாய் ெநஞ்சம் பிணித்த ன், அவ்வாராைம
பற்றி இவ்வா கூறினான். ெதாழி வமம்.
---1106 உ ேதா

யிர்தளிர்ப்பத் தீண்டலாற் ேபைதக்
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கமிழ்தி னியன்றன ேதாள்.
இ
ம் அ . உயிர் உ ேதா

தளிர்ப்பத் தீண்டலால் - தன்ைனப் ெபறா

வா ய

என் யிர் ெபற்
ந்ேதா ம் தளிர்க்கும் வைக தீண் தலான்; ேபைதக்குத் ேதாள்
அமிழ்தின் இயன்றன - இப்ேபைதக்குத் ேதாள்கள் தீண்டப்ப வேதார் அமிழ்தினால்
ெசய்யப்பட்டன.
விளக்கம்
ஏ வாகலான் தீண்டல் அமிழ்திற்கு எய்திற்

- வா ய உயிைரத் தளிர்ப்பித்தல் பற்றி,

'அைவ அமிழ்தின் இயன்றன' என்றான். தளிர்த்தல் - இன்பத்தால் தைழத்தல்.
---1107 தம்மி
ந் தம பாத்
லம்மா வாிைவ யக்கு.
'இவைள நீ வைரந் ெகாண்

ண்டற்றா
உலேகார் தம் இல்

ந்

தம

பாத் ண்

ம்

இல்லறத்ேதா படல் ேவண் ம்' என்ற ேதாழிக்குச் ெசால் ய . அம் மா அாிைம
யக்கு அழகிய மாைம நிறத்ைத ைடய அாிைவய
யக்கம். தம்மில் இ ந் தம
பாத் உண்டற் - இன்பம் பயத்தற் கண் தமக்குாிய இல் ன் கண் இ ந் உலேகார்
தம் தாளான் வந்த ெபா ைளத் ெதன் லத்தார் ெதய்வம் வி ந் ஒக்கல்கட்குப்
பகுத் த் தம் கூற்ைற உண்டாற் ேபா ம்.
விளக்கம்
ெதாழில் உவமம். 'இல்லறஞ்ெசய்தார் எய் ம்
இப் ணர்ச்சிேய த ம்' என வைர
----

றக்கத்

இன்பம் எனக்கு

உடன்படான் கூறியவாறாயிற் .

1108
ம வர்க் கினிேத வளியிைட
ேபாழப் படாஅ யக்கு.
'ஒத்த அன் ைடய மக்கு ஒ ெபா
ம் விடாத யக்கேம இனிய ' என
வைர கடாய ேதாழிக்குச் ெசால் ய .
விளக்கம்
நீ ெசால் கின்ற ெதாக்கும்) வளி இைட ேபாழப்படா யக்கு - ஒ ெபா
ம்
ெநகிழாைமயின் காற்றால் இைடய க்கப்படாத யக்கம்;
ஒ வைரெயா வர் விைழவார் இ வர்க்கும் இனிேத.. ( ற்
ெதாக்க . ஏகாரம் ேதற்றத்தின்கண் வந்த . 'ஈண்
இஃ ஒவ்வா ' என்ப
கூறியவா .
----

ம் இ வர்க்கு இனிேத உம்ைம விகாரத்தால்

இ வர் இல்ைல இன்ைமயான்,

க த் . களவிற் ணர்ச்சிைய மகிழ்ந்

1109 கூ யார் ெபற்ற பயன்.

வைர

உடன்படான்
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'கரத்தல் ேவண்டாைமயின், இைடயற இல்லாத கூட்டேம இன்பப் பய ைடத் '
என வைர கடாவியாட்குச் ெசால் ய . ஊடல் உணர்தல் ணர்தல் இைவ ணர்ச்சி இனிதாதற் ெபா ட்

ேவண் வதாய ஊட

ம், அதைன அளவறிந்

நீங்குத ம், அதன்பின் நிகழ்வதாய அப் ணர்ச்சிதா ம் என இைவ அன்ேற; காமம்
கூ யார் ெபற்ற பயன் - வைரந் ெகாண் காமத்ைத இைடவிடா எய்தியவர் ெபற்ற
பயன்கள்?
விளக்கம்
'ஆடவர்க்குப் பிாி
மாட்டாத

என்ப

ம். அதைனயறிந்

ஒன்

உளதாதல் ேம

மகளிர் ஊ

நிற்ற

ம், அ தான் பரத்ைதயர்
ம், அவ் டைலத் தவ

ெசய்தவர்

தாேம தம் தவறின்ைம கூறி நீக்க ம், பின் ம் அவ்வி வ ம் ஒத்த அன்பினராய்க்
கூட மன்ேற ன்வைரந்ெதய்தினார் ெபற்ற பயன். அப்பயன் இ தைலப் ள்ளிள்
ஓ யிராய் உ வலன் ைடய எமக்கு ேவண்டா,' என, அவ்வைரந் ெதய்தைல இகழ்ந்
கூறியவா .
---1110 அறிேதா றறியாைம கண்டற்றால் காமஞ்
ெசறிேதா ஞ் ேசயிைழ மாட் .
ணர்ந் உடன் ேபாகின்றான் தன் ள்ேள ெசால் ய . அறிேதா அறியாைம
கண்டற் - ல்களா ம் ண் ணர்வா ம் ெபா ள்கைள அறிய அறிய ன்ைன
அறியாைம கண்டாற்ேபாலக் காணப்படாநின்ற ; ேசயிைழமாட் ச் ெசறிேதா ம்
காமம் - சிவந்த இைழயிைன ைடயாைள இைடவிடா ெசறியச் ெசறிய
இவள்மாட் க் காதல்.
விளக்கம்
களெவா க்கத்திற் பல இைடயீ களான் எய்தப் ெபறா
ெபா

அவா ற்றான், இ

நிரந்தரமாக எய்தப் ெபற்றைமயின், 'ெசறிேதா ம்' என்றான். அறிவிற்கு

எல்ைல இன்ைமயான், ேமன்ேமல் அறிய அறிய

ன்ைனயறி

அறியாைமயாய்

மா ேபாலச் ெசறிவிற்கு எல்ைலயின்றி, ேமன்ேமற் ெசறியச் ெசறிய ன்ைனச்
ெசறி ெசறியாைமயாய்
யாநின்ற எனத் தன் ஆராைம கூறியவா .
இப் ணர்ச்சி மகிழ்தல் தைலமகட்கும் உண்ேட ம் அவள்மாட் க் குறிப்பான்
நிகழ்வதல்ல கூற்றான் நிகழாைம அறிக.
---3.1.4 நலம் ைனந் ைரத்தல்
1111 நன்னீைர வாழி யனிச்சேம நின்னி
ெமன்னீரள் யாம் ழ் பவள்.
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இயற்ைகப் ணர்ச்சி இ திக்கண் ெசால்

ய . அனிச்சேம வாழிநன்னீைர -

அனிச்சப் ேவ, வாழ்வாயாக; ெமன்ைமயால் நீ எல்லாப்

வி

ம் நல்ல

இயற்ைகைய ைடைய; யாம் ழ்பவள் நின்னி ம் ெமன்னீரள் - அங்ஙனமாயி
எம்மால் வி ம்பப்பட்டவள் நின்னி ம் ெமல் ய இயற்ைகைய உைடயவள்.
விளக்கம்
அனிச்சம்: ஆகுெபயர். 'வாழி' என்ப
ெமல் யள்' என்

ம்

உடன்பாட் க் குறிப் . இனி 'யாேன

ம் த க்கிைன ஒழிவாயாக என்பதாம். அ

ெபா

உற்றறிந்தானாக ன், ஊற்றின் இனிைமையேய பாராட் னான். 'இன்னீரள்' என்
பாடம் ஓ வா ம் உளர்.
---1112 மலர்காணின் ைமயாத்தி ெநஞ்ேச மிவள்கண்
பலர்கா ம் ெவாக்கு ெமன் .
இடந்தைலப்பாட் ன்கண் ெசால் ய . ெநஞ்ேச - ெநஞ்ேச இவள் கண்
பலர்கா ம் ஒக்கும் என் - யாேன காணப்ெபற்ற இவள் கண்கைளப் பலரா
காணப்ப ம்
குவைளநீலம்

க்கள் ஒக்கும் என்

ம்

க தி; மலர் காணின் ைமயாத்தி - தாமைர

த ய மலர்கைளக் கண்டால் மயங்கா நின்றாய்; நின்அறி

இ ந்தவாெறன்? ைமயாத்தல்; ஈண் ஒவ்வாதவற்ைற ஒக்கும் எனக் ேகாடல்;
இ மாத்தல் ெசம்மாத்தல் என்பன ேபால ஒ ெசால். இயற்ைகப் ணர்ச்சி நீக்கம்
தலாகத் தைலமகள் கண்கைளக் காணப் ெபறாைமயின் அவற்ேறா
ஒ
ைடெயாக்கும் மலர்கைளக் கண் ழிெயல்லாம் அவற்றின்கண் காதல் ெசய்
ேபாந்தான், இ

ெபா

அக்கண்களின் நலம்

ம் தாேன தமியாைள

இடத்ெததிர்ப்பட் அ பவித்தானாக ன், அம்மலர்கள் ஒவ்வாைம கண் , ஒப் ைம
க திய ெநஞ்ைச இகழ்ந் கூறியவா .
--1113
றிேமனி த்த
வல் ெவறிநாற்றம்
ேவ ண்கண் ேவய்த்ேதா ளவட்கு.
கூட் த ற்ற பாங்கற்குத் தைலமகன் தைலமகள
ேவய்த்ேதாளவட்கு - ேவய் ேபா
நிறமாயி க்கும்;

வல்

இயல் கூறிய .

ம் ேதாளிைன ைடயவட்கு; ேமனி

த்தம் - பல்

றி - நிறம் தளிர்

த்தமாயி க்கும்; நாற்றம் ெவறி - இயல்பாய

நாற்றம் ந நாற்றமாயி க்கும்; உண்கண் ேவல் - உண்கண்கள் ேவலாயி க்கும்.
விளக்கம்
ெபயரைடயா

ம் ஓர் இயல் கூறப்பட்ட .

றி,

வல் என்பன ஆகுெபயர்.

உ வக வைகயால் கூறினைமயின், ைனந் ைரயாயிற் ; 'நின்னாற்
க தப்பட்டாைள அறிேயன்' என்
ெசால் ய உம் ஆம்.

ேசண்ப த்த ேதாழிக்குத் தைலமகன்
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---1114 காணிற் குவைள கவிழ்ந் நிலேனாக்கு
மாணிைழ கண்ெணாவ்ேவ ெமன் .
பாங்கற்கூட்டத் ச் ெசன் சார்த
வான் ெசால் ய . குவைள - குவைளப்
க்கள் தா ம்; காணின் - காண்டல் ெதாழிைல ைடயவாயின்; மாண் இைழ கண்
ஒவ்ேவம் என்

கவிழ்ந்

நிலன் ேநாக்கும் - 'மாண்ட இைழயிைன உைடயாள்

கண்கைள யாம் ஒவ்ேவம்!' என்

க தி, அந்நாணினால் இைறஞ்சி நிலத்திைன

ேநாக்கும். பண்பாேனயன்றித் ெதாழிலா

ம் ஒவ்வா

என்பான், 'காணின்' என் ம்,

கண்டால் அவ்ெவாவ்வாைமயால் நா ைடத்தாம் என்ப ேதான்றக் 'கவிழ்ந் '
என் ம் கூறினான். காட்சி ம் நா ம் இன்ைமயின் ெசம்மாந் வாைன ேநாக்கின
என்பதாம்.
---1115 அனிச்சப் க் கால்கைளயாள் ெபய்தா கப்பிற்கு
நல்ல படாஅ பைற.
பகற்குறிக்கண் அணி கண் ெசால் ய . அனிச்சப் க்கால் கைளயாள் ெபய்தாள்
- இவள் தன் ெமன்ைம க தா அனிச்சப் ைவ கிழ் கைளயா சூ னாள்;
சுப்பிற்கு நல்ல பைற படா - இனி இவள் இைடக்கு நல்ல பைறகள் ஒ யா.
விளக்கம்
'அம்

கிழ்ப்பாரம் ெபாறாைமயின் இைட

ாி ம்.

ாிந்தால், அதற்குச் ெசத்தார்க்கு

உாிய ெநய்தற்பைறேய ப வ ' என்பதாம். மக்கட்கு உாிய சாக்கா ம் பைறப த
இலக்கைணக் குறிப்பால் சுப்பின்ேமல் ஏற்றப்பட்டன.
---1116 மதி மடந்ைத க
பதியிற் கலங்கிய மீன்.

ம்

மறியா

இர க்குறிக்கண் மதி கண் ெசால் ய . மீன் - வானத் மீன்கள்; மதி ம் மடந்ைத
க ம் அறியா - ேவ பா ெபாிதாக ம் தம் மதியிைன ம் எம்மடந்ைத
கத்திைன ம், 'இ மதி' 'இ
கம்' என் அறியமாட்டா ; பதியின் கலங்கிய - தம்
நிைலயினின் ம் கலங்கித் திாியா நின்றன.
விளக்கம்
ஓாிடத்

நில்லா

எப்ெபா

ம் இயங்குதல் பற்றிப் 'பதியிற் கலங்கிய' என்றான்.

ேவ பா , வ கின்ற பாட்டால் ெபறப்ப ம். இனி 'இரண்டைன ம் பதியிற் கலங்காத
மீன்கள் அறி மல்ல
----

கலங்கின மீன்கள் அறியா' என் ைரப்பி

ம் அைம ம்.
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1117 அ வாய் நிைறந்த வவிர்மதிக்குப் ேபால
ம
ண்ேடா மாதர் கத் .
இ
ம் அ . அம்மீன்கள் அங்ஙனம் கலங்குதற்குக் காரணம் யா ? அ வாய்
நிைறந்த அவிர் மதிக்குப்ேபால - ன் குைறந்த இடம் வந் நிரம்பிேய விளங்கும்
மதிக்கண் ேபால; மாதர் கத் ம உண்ேடா - இம்மாதர் கத் ம உண்ேடா?
விளக்கம்
இடம் - கைல. மதிக்கு என்ப ேவற் ைம மயக்கம். ேதய்த ம் வளர்த ம்
ம
ைடைம ம் இன்ைம பற்றி ேவ பாடறியலாயி க்க அறிந்தில என இகழ்ந்
கூறியவா .
---1118 மாதர் கம்ேபா ெலாளிவிட வல்ைலேயற்
காதைல வாழி மதி.
இ
ம் அ . மதி வாழி - மதிேய வாழ்வாயாக; மாதர் கம் ேபால் ஒளி
விடவில்ைலேயல் காதைல - இம்மாதர் கம் ேபால யான் மகி ம்வைக ஒளி ச
வல்ைலயாயின், நீ ம் என் காதைல ைடையயாதி.
விளக்கம்
'ம

உைடைமயின் அ

மாட்டாய்; மாட்டாைமயின் என்னால் காத க்க ம்படாய்,'

என்பதாம். 'வாழி' இகழ்ச்சிக் குறிப் .
---1119 மலரன்ன கண்ணாள் கெமாத்தி யாயிற்
பலர்காணத் ேதான்றன் மதி.
இ
ேபா

ம் அ . மதி - மதிேய; மலர் அன்ன கண்ணாள்
ம் கண்ைண ைடயாள்

கம் ஒத்தியாயின் - இம்மலர்

கத்ைத நீ ஒக்க ேவண் தியாயின்; பலர்

காணத்ேதான்றல் - இ ேபால யான் காணத்ேதான் ; பலர் காணத் ேதான்றாெதாழி.
விளக்கம்
தாேன கத்தின் நலம்
ம் கண் அ பவித்தான் ஆக ன், ஈண் ம், பலர்
காணத்ேதான்றைல இழித் க் கூறினான். ேதான்றின் நினக்கு அவ்ெவாப்
உண்டாகா ,' என்பதாம்.
---1120 அனிச்ச மன்னத்தின் வி மாத
ர க்கு ெந ஞ்சிப் பழம்.
உடன் ேபாக்கு உைரத்த ேதாழிக்கு அதன அ ைம கூறி ம த்த . அனிச்ச ம்
அன்னத்தின் வி ம் - உலகத்தாரான் ெமன்ைமக்கு எ க்கப்பட்ட அனிச்சப்
ம்
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அன்னப் ள்ளின் சிறகும் ஆகிய இரண் ம்; மாதர் அ க்கு ெந ஞ்சிப்பழம் - மாதர க்கு
ெந ஞ்சிப் பழம்ேபால வ த்தஞ் ெசய் ம்.
விளக்கம்
ன் வ தாத

ைடைமயின் 'பழம்' என்றான். 'இத்தன்ைமத்தாய அ

''பாத்தி அன்ன

கு மிக் கூர்ங்கற்'' கைள ைடய (அகநா. களிற். 5) ெவஞ்சுரத்ைத யாங்ஙனம்
கடக்கும்?' என்ப
ெபா
----

குறிப்பாற் ெபறப்பட்ட . ெசம்ெபா ேளயன்றிக் குறிப் ப்

ம் அ நலனழியாைம யாக ன், இ

ம் இவ்வதிகாரத்தாயிற் .

3.1.5 காதற் சிறப் ைரத்தல்
1121 பாெலா ேதன்கலந் தற்ேற பணிெமாழி
வாெலயி றிய நீர்.
இயற்ைகப் ணர்ச்சி இ திக்கண் தைலமகன் தன் நயப் உணர்த்திய . பணிெமாழி
வால் எயி ஊறிய நீர் - இம் ெமல் ய ெமாழியிைன ைடயாள வா ய எயி றிய
நீர்; பாெலா
விளக்கம்

ேதன் கலந்தற்

- பா

டேன ேதைனக் கலந்த கலைவ ேபா

ம்.

'கலந்தற் ' என்ப விகாரமாயிற் ; கலக்கப்பட்ட என்றவா . 'பாெலா ேதன்'
என்ற அதனால் அதன்சுைவேபா ஞ் சுைவயிைன உைடத் என்பதாயிற் .
'எயி றிய' என இடத் நிகழ்ெபா ளின் ெதாழில் இடத்தின்ேமல் நின்ற .
ேவ ேவறறியப்பட்ட சுைவயவாய பா ம் ேத ம் கலந் ழி அக்கலைவ இன்ன
என் அறியலாகாத இன்சுைவத்தாம் ஆக ன், அ
எய் விக்க.
----

ெபா ளாகிய நீர்க்கும்

1122 உடம்ெபா யிாிைட ெயன்னமற் றன்ன
மடந்ைதெயா ெடம்மிைட நட் .
பிாி அச்சம் கூறிய . உடம்ெபா உயிாிைட என்ன அன்ன-உடம்ெபா
உயிாிைட உளவாய நட் க்கள் எத்தன்ைமய? அத்தன்ைமய; மடந்ைதெயா
நட் - இம்மடந்ைதேயா

எம்மிைட உளவாய நட் க்கள். 'என்ன' எனப்பன்ைமயாற்

கூறிய , இரண் ம ெதான் ெதாட்
ன்பங்கள்
விளக்கம்
ஒக்க அ

எம்மிைட

ேவற் ைமயின்றிக் கலந்

வ தல், இன்ப

பவித்தல், இன்றியைமயாைம என்றிவற்ைற ேநாக்கி. ெதய்வப்

ணர்ச்சியாகலான், அ

ெபா

உணர்ச்சியிலள் ஆகியாள் பின் உைடயளாமன்ேற?

ஆயவழி 'இவன் யாவன் ெகால்' என ம், 'என்கண் அன் ைடயன்ெகால்?' என ம்,
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'இன்

ம் இவைனத் தைலப்ெபய்தல் கூ ங்ெகால்?' என ம் அவள் மனத்தின்கண்

நிக ம்; அந்நிகழ்வனவற்ைறக் குறிப்பான் அறிந் , அைவ தீரக் கூறியவா . 'என்ைன'
என் பாடம் ஓ வா ம் உளர்.
---1123 க மணியிற் பாவாய்நீ ேபாதாயாம்
ந்
தி
தற் கில்ைல யிடம்.
இடந்தைலப்பாட் ன்கண் தைலமகள் நீக்கத் ச் ெசால் ய . க மணியிற் பாவாய்
நீ ேபாதாய் - என் கண்ணிற் க மணியின் கண் உைற ம் பாவாய், நீ அங்கு நின் ம்
ேபாத வாயாக; யாம்
ம் தி
தற்கு இடம் இல்ைல - ேபாதராதி த்தியாயின்
எம்மால் வி ம்பப்பட்ட தி
தைல ைடயாட்கு இ க்க இடமில்ைலயாம்.
விளக்கம்
'யான் காணா

அைமயாைமயின் இவள் றத் ப் ேபாகற்பாலளன்றி என் கண்

இ க்கற்பாலள்; இ க்குங்கால் நின்ேனா
நின்னி
----

ள்

ஒ ங்கு இ க்க இடம் ேபாதாைமயின்.

ம் சிறந்த இவட்கு இடத்ைதக் ெகா த்

நீ ேபா வாயாக' என்பதாம்.

1124 வாழ்த யிர்க்கன்ன ளாயிைழ சாத
லதற்கன்ன னீங்கு மிடத் .
பகற்குறிக்கண் ணர்ந் நீங்குவான் ெசால் ய . ஆயிைழ உயிர்க்கு வாழ்தல்
அன்னள் - ெதாிந்த இைழயிைன ைடயாள் எனக்குப் ண மிடத் உயிர்க்கு
உடம்ேபா

கூ

வாழ்தல் ேபா

ம்; நீங்குமிடத்

அதற்குச் சாதல் அன்னள் -

பிாி மிடத் , அதற்கு அதனின் நீங்கிப் ேபாதல் ேபா
விளக்கம்

ம்.

'எனக்கு' என்ப ம், ' ண மிடத் ' என்ப ம் அவாய் நிைலயான் வந்தன. வா ம்
காலத் ேவற் ைமயின்றி வழி நிற்றலா ம், சாகும் காலத்
அவற்ைற அவள் ணர் பிாி கட்கு உவைமயாக்கினான்.
----

வ த்தம் ெசய்தலா

ம்,

1125 உள் வன் மன்யான் மறப்பின் மறப்பறிேய
ெனாள்ளமர்க் கண்ணாள் குணம்.
ஒ வழித் தணந் வந்த தைலமகன், 'நீயிர் தணந்த ஞான்

எம்ைம உள்ளி ம்

அறிதீேரா?' என்ற ேதாழிக்குச் ெசால் ய . ஒள் அமர்க்கண்ணாள் குணம்; யான்
மறப்பிைன உள் வன் - ஒள்ளியவாய் அமைரச் ெசய் ம் கண்ணிைன ைடயாள்
குணங்கைள யான் மறந்ேதனாயின், நிைனப்ேபன்; மறப் அறிேயன் - ஒ
மறத்தைலயறிேயன், ஆகலான் நிைனத்தைல ம் அறிேயன்.
விளக்கம்

ெபா

ம்
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மன்: ஒழியிைசக்கண் வந்த . குணங்கள்: நாணம், மடம், அச்சம், பயிர்ப்

தலாயின.

இத் ைண ம் தைலமகன் கூற் ; ேமல் தைலமகள் கூற் .
---1126 கண் ள்ளிற் ேபாகா ாிைமப்பிற் ப குவரார்
ண்ணியெரங் காத லவர்.
ஒ வழித்தணப்பின்கண் தைலமகைனத் ேதாழி இயற்பழிக்கும் என் அஞ்சி அவள்
ேகட்பத் தன் ள்ேள ெசால் ய . தாம் காணாைம பற்றிச் ேசய்ைமக்கண் ேபாயினார்
என்

க

வார் க

எம் கண்ணகத்

க; எம் காதலர் கண்

ள்ளின் ேபாகார் - எம் ைடய காதலர்

நின் ம் ேபாகார்; இைமப்பின் ப வரார் - யாம் அறியா

இைமத்ேதமாயின் அதனால் வ ந் வ ம் ெசய்யார்; ண்ணியர் - ஆகலான்
காணப்படா ண்ணியர்.
விளக்கம்
இைடவிடாத நிைனவின் திர்ச்சியான் எப்ெபா
ம் ன்ேன ேதான்ற ன்
'கண்

ள்ளின் ேபாகார்' என் ம், இைமத் ழி ம் அ

நிற்றலான் 'இைமப்பின்

ப வரார்' என் ம் கூறினாள்.
---1127 கண் ள்ளார் காத லவராகக் கண்
ெம ேதங் கரப்பாக் கறிந் .
இ
ம் அ . காதலவர் கண் உள்ளாராகக் கண்
எப்ெபா

ம் எம் கண்ணின் உள்ளார் ஆகலான், கண்ணிைன அஞ்சனத்தால்

எ
வ ம் ெசய்ேயம்; கரப்பாக்கு அறிந்
அறிந் .
விளக்கம்
இழி

ம் எ ேதம் - காதலர்

- அத் ைணக் கால ம் அவர் மைறதைல

சிறப் உம்ைம மாற்றப்பட்ட . 'கரப்பாக்கு' என்ப

விைனப்ெபயர். வ கின்ற

'ேவபாக்கு' என்ப ம் அ . 'யான் இைட ஈ ன்றிக் காண்கின்றவைரப் பிாிந்தார் என்
க
----

மா

என்ைன?' என்ப

குறிப்ெபச்சம்.

1128 ெநஞ்சத்தார் காத லவராக ெவய் ண்ட
ெலஞ்சு ம் ேவபாக் கறிந் .
இ
ம் அ காதலவர் ெநஞ்சத்தாராக ெவய்

உண்டல் அஞ்சு ம் - காதலர் எம்

ெநஞ்சி ள்ளார் ஆகலான் உண் ங்கால் ெவய்தாக உண்டைல அஞ்சாநின்ேறம்;
ேவபாக்கு அறிந் - அவர் அதனான் ெவய் றைல அறிந் .
விளக்கம்
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'எப்ெபா
க
----

ம் எம் ெநஞ்சின் கண் இ க்கின்றவைரப் பிாிந்தார் என்

மாெறன்ைன?' என்ப

குறிப்ெபச்சம்.

1129 இைமப்பிற் கரப்பாக் கறிவ லைனத்திற்ேக
ேயதில ெரன் மிவ் ர்.
வைரவிைட ைவத் ப் பிாிவின்கண் தைலமகளாற் தற் ெபா ட் த் ேதாழி
தைலமகைன இயற்பழித்தவழி அவள் இயற்பட ெமாழிந்த . இைமப்பிற் கரப்பாக்கு
அறிவல் - என்கண் இைமக்குமாயின் உள்ளி க்கின்ற காதலர் மைறதைல அறிந்
இைமேயன்; அைனத்தற்ேக ஏதிலர் என் ம் இவ் ர் - அவ்வளவிற்கு அவைரத்
ேநாய்ெசய்தார் அன்பிலர் என் ெசால்லாநிற்கும் இவ் ர்.
விளக்கம்
தன் க த்

அறியாைம பற்றிப் லந்

ேவ ப த் , 'இவ் ர்' என்றாள். 'ஒ

ெசால்

யிலா

கின்றாள் ஆக ன், ேதாழிைய

ெபா

ம் பிாியாதவைரப் பிாிந்தார் என்

பழிக்கற்பாைலயல்ைல,' என்பதாம்.
---1130 உவந் ைறவ ள்ளத் ள் ெளன் மிகந் ைறவ
ேரதில ெரன் மிவ் ர்.
இ
ம் அ . என் ம் உள்ளத் ள் உவந் உைறவர் - காதலர் எஞ்ஞான் ம் என்
உள்ளத் ள்ேள உவந்

உைறயா நிற்பர்; இகழ்ந்

- அதைன அறியா அவைரப் பிாிந்
ெசால்லாநிற்கும் இவ் ர்.
விளக்கம்
'உவந்

உைறவர் ஏதிலர் என்

ம் இவ் ர்

உைறயா நின்றார், அன்பிலர், என்

உைறவர்' என்றதனால் அன் ைடைம கூறினாள். 'பிாியாைம ம் அன் ம்

உைடயாைர இலர் எனப் பழிக்கற்பாைலயல்ைல' என்பதாம்.
---3.1.6 நா

த்

ற ைரத்தல்

1131 காம ழந் வ ந்தினார்க் ேகம
மடலல்ல தில்ைல வ .
ேசட்ப க்கப்பட் ஆற்றானாய தைலமகன் ெசால் ய . காமம் உழந்
வ ந்தினார்க்கு - அாியராய மகளிேரா காமத்ைத அ பவித் ப் பின் அ
ன் ற்ற ஆடவர்க்கு; ஏமம் மடல் அல்ல

வ

மடல் அல்ல , இனி எனக்கு வ யாவதில்ைல.
விளக்கம்

ெபறா

இல்ைல - பண் ம் ஏமமாய் வ கின்ற
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ஏமமாதல்: அத் ன்பம் நீங்கும் வைக அவ்வ

பவத்திைனக் ெகா த்தல். வ :

ஆகுெபயர். 'பண் ம் ஆடவராயினார்' இன்பம் எய்திவ கின்றவா
அதற்குத்

ைண என்

க திக் ெகான்ேன

யன்ற யான், இ

அல்லாைமைய அறிந்ேதன் ஆகலான், இனி யா
என்ப க த் .
---1132 ேநானா டம்
யி
நாணிைன நீக்கி நி த் .

நிற்க, நின்ைன

ெபா

ம் அவ்வாற்றான் அதைன எய் வல்,'

மடேல

'நா ைடய மக்கு அ
யா ,' என மடல் விலக்கல் உற்றாட்குச் ெசால் ய .
ேநானா உடம் ம் உயி ம் மடல் ஏ ம் - அவ் வ த்தத்திைனப் ெபாறாதா உடம் ம்
உயி ம் அதற்கு ஏமமாய மடல் மாவிைன ஊரக் க தாநின்றன, நாணிைன நீக்கி
நி த் .
விளக்கம்
'வ ந்தினார்க்கு' என ேமல் வந்தைமயின், அதைன விலக்குவதாய நாணிைன அகற்றி,
ெசயப்ப
என்ப

ெபா ள் ஈண் க் கூறார் ஆயினார். மடல் - ஆகு ெபயர். 'நீக்கி நி த் '
ஒ

ெசால் நீர்ைமத் . 'அ

ம் இ

ெபா

நீங்கிற் ' என்பான், 'உடம் ம்

உயி ம்' என்றான், அைவதான் தம் ள் நீங்காமற்ெபா ட் . 'மடேல ம்' என்ற ,
அவள் தன் ஆற்றாைமயறிந் க திற் குைற ேநர்தல் ேநாக்கி.
---1133 நாெணா
கா ற்றா §

நல்லாண்ைம பண் ைடேய னின் ைடேயன்
மடல்.

'நாேணயன்றி நல்லாண்ைம ம் உைடைமயின்
நாெணா நல்லாண்ைம பண் உைடேயன் - நா

யா ' என்றாட்குச் ெசால் ய .
ம் மிக்க ஆண் தைகைம ம் யான்

பண் உைடேயன்;
விளக்கம்
கா ற்றார் ஏ ம் மடல் இன் உைடேயன் - அைவ காமத்தான் நீங்குதலான்,
அக்காமமிக்கார் ஏ ம் மட ைன இன் உைடேயன். நாண்: இழிவாயின ெசய்தற்
கண் விலக்குவ . ஆண்ைம: ஒன்றற்கும் தளரா

நிற்றல். 'அைவ பண்

இன்
----

ம்,' என்பதாம்.

உள்ள

இ ேவயாக ன், க தின்

1134 காமக் க ம் ன
நல்லாண்ைம ெயன்

ய்க்குேம நாெணா
ம் ைண.

உள்ளன;
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நா ம் நல்லாண்ைம ம் காமெவள்ளத்திற்குப் ைணயாக ன், அதனால் 'அைவ
நீங்குவன அல்ல என்றாட்குச் ெசால் ய நாெணா நல்லாண்ைம என் ம் ைண யான் தன்ைனக் கடத்தற்குக் ெகாண்ட நா ம் நல்லாண்ைம ம் ஆகிய ைணகைள;
காமக்க ம் னல் உய்க்குேம - என்னிற் பிாித் க் காமமாகிய க ய னல் ெகாண்
ேபாகாநின்ற .
விளக்கம்
அ

ெசய்யமாட்டாத ஏைனப் ன ன் நீக்குதற்கு, 'க ம் னல்' என்றான். 'இப் னற்கு

அைவ ைணயாகா; அதனான் அைவ நீங்கும்,' என்பதாம்.
---1135 ெதாடைலக் கு ந்ெதா தந்தாண் மடெலா
மாைல ழக்குந் யர். விளக்கம்
காமம் ஏைனப்ெபா
'மாைல உழக்கும்
அவளால் தரப்பட்ட

களி

ம் உளேத

யர்' என் ம், மட

ம், மாைலக்கண் மலர்தல் உைடைமயின்,

ம் அ பற்றி வந்ததாக ன், அவ்விழி ம்

என் ம், அவள்தான் நீ கூறியேத கூ ம் இளைமயள் என்ப

ேதான்ற, 'ெதாடைலக் கு ந்ெதா ' என் ம் கூறினான். அப்ெபயர் உவைமத்
ெதாைகப் றத் ப் பிறந்த அன்ெமாழித் ெதாைக. 'இைவ அவள் தந்தனவாக ன்
நின்னால் நீங்கும்,' என்ப
----

க த் .

1136 மட ர்தல் யாமத்
ள் ேவன் மன்ற
படெலால்லா ேபைதக்ெகன் கண்.
'மட
ம் ெபா
இற்ைறக்கும் கழிந்த ' என்றாட்குச் ெசால் ய .) ேபைதக்கு
என் கண் படல் ஒல்லா - நின்ேபைத காரணமாக என் கண்கள் ஒ கா ந் யிைல
ெபா ந்தா; யாமத் ம் மன்ற மட ர்தல் உள் ேவன் - அதனால் எல்லா ம்
இைடயாமத் ம் யான் இ ந் மட ர்தைலேய க தாநிற்ேபன்.
விளக்கம்
'ேபைத' என்ற

ப வம் பற்றி அன் ; மடைம பற்றி. 'இனிக் குைற

யி

ம்

ப்ப

நாைள

பற்றி, 'அறிவிலராய மகளிாி

ம் அஃ

என ேவண்டா' என்பதாம்.
---1137 கடலன்ன காம ழந் மடேலறாப்
ெபண்ணின் ெப ந்தக்க தில்.
'ேபைதக்கு என் கண் படல் ஒல்லா,' என்ப

உைடயராய ஆடவரன்ேற ஆற்றற்பாலர்' என்றாட்குச் ெசால் ய .) கடல் அன்ன
காமம் உழந் ம் மடல் ஏறாப் ெபண்ணின் - கடல்ேபாலக் கைரயற்ற காம ேநாயிைன
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அ பவித் ம் மட ர்தைலச் ெசய்யா ஆற்றியி க்கும் ெபண் பிறப் ப்ேபால;
ெப ந்தக்க இல் - மிக்க தகுதி ைடய பிறப் உலகத் இல்ைல.
விளக்கம்
'பிறப் விேசடத்தால் அவ்வடக்கம் எனக்கு இல்ைலயாகா நின்ற ; நீ அஃ
அறிகின்றிைல,' என்பதாம். இத் ைண ம் தைலமகன் கூற் . ேமல் தைலமகள் கூற் .
---1138 நிைறயாியர் மன்னளிய ெரன்னா காமம்
மைறயிறந் மன் ப ம்.
காப் ச் சிைறமிக்குக் காமம் ெப கியவழிச் ெசால் ய . நிைற அாியர்
விளக்கம்
என்னா ) - 'இவர் நிைறயால் நாம் மீ

ர்தற்கு அாியர்' என்

அஞ்சுதல் ெசய்யா ;

மன் அளியர் என்னா - 'மிக ம் அளிக்கத்தக்கார்' என் இரங்குதல் ெசய்யா ; காமம்
மைற இறந் மன் ப ம் - மகளிர் காம ம் அவர் மைறத்தைலக் கடந் மன்றின்
கண்ேண ெவளிப்ப வதாயி ந்த . ('என்னா ' என்ப

ன்

ம் கூட்

மகளிர்

என்ப வ விக்கப்பட்ட . எச்ச உம்ைம விகாரத்தால் ெதாக்க . 'மன் ' என்ப
தந்ைத தன்ைனயைர ேநாக்கி. உலகத் ப் ெபண் பாலார் காமத் இயல் கூ வாள்
ேபான் தன் காமம் ெப கியவா ம், இனி, அறத்ேதா
குறிப்பால் கூறியவாறாயிற் .
---1139 அறிகிலா ெரல்லா ெமன்ேறெயன் காம
ம கின் ம கும் ம ண் .
இ
ம் அ . எல்லா ம் அறிகிலார் என் - யான்
எல்லா ம் என்ைன அறிதல் இலர்; இனி அவ்வா

நிற்றல் ேவண் ம் என்ப ம்

ன் அடங்கி நிற்றலான்

நில்லா

யாைன ெவளிப்பட்

அறிவிப்பல் என் க தி; என் காமம் ம கில் ம ண்
இவ் ர்ம கின்கண்ேண மயங்கிச் சுழலாநின்ற .
விளக்கம்

ம கும் - என் காமம்

மயங்குதல் அம்பலாதல்; ம குதல்; அலராதல். 'அம்ப

ம் அல மாயிற் . இனி

'அறத்ெதா
----

நிற்றல் ேவண் ம்', என்பதாம். 'அறிவிலார்' என்ப

உம் பாடம்.

1140 யாம்கண்ணிற் காண நகுப வறிவில்லார்
யாம்பட்ட தாம்படா வா .
ெசவி க்கு அறத்ெதா நின் ைவத் , 'யான் நிற்குமா என்ைன!' என்
நைகயா ய ேதாழிேயா
லந் தன் ள்ேள ெசால் ய . யாம் கண்ணிற்கான
அறிவில்லார் நகுப - யாம் ேகட்குமா மன்றிக் கண்ணாற் கா மா எம்ைம
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அறிவிலார் நகாநின்றார்; யாம் பட்ட தாம்படாவா
யாம் உற்ற ேநாய்கள் தாம் உறாைமயான்.
விளக்கம்
'கண்ணின்' என்ற ,
அறியா

வைர

அவர் அங்ஙனஞ் ெசய்கின்ற

ன் கண்டறியாைம உணர நின்ற . அறத்ெதா

நின்றைம

மாட்சிைமப்ப கின்றிலள் எனப் லக்கின்றாள் ஆக ன்,

ஏதிலாளாக்கிக் கூறினாள். இ , நகா நின்

ேசண்ப க்குந் ேதாழிக்குத் தைலமகன்

கூறியதாங்கால், அதிகாரத்திற்கு ஏலாைம அறிக.
---3.1.7 அலரறி

த்தல்

1141 அலெரழ வா யிர் நிற்கு மதைனப்
பலரறியார் பாக்கியத் தால்.
அல்ல குறிப்பட்ட பிற்ைறஞான் வந்த தைலமகைளத் ேதாழி அலர் கூறி வைர
கடாயவழி அவள் ெசால் ய . அலர் எழ ஆர் உயிர் நிற்கும் - மடந்ைதெயா
எம்மிைட நட் ஊாின்கண் அலாராெய தலான் அவைளப் ெபறா வ ந் ம் என்
அாிய உயிர் ெபற்ற ேபான் நிைலெப ம்; அதைனப் பாக்கியத்தால் பலர் அறியார் அந்நிைல ேபற்ைறத் ெதய்வத்தால் யாைன அறிவதல்ல கூ கின்ற பல ம் அறியார்.
விளக்கம்
அல்ல குறிப்பிட் த் தைலமகைள எய்தப்ெபறாத வ த்தெமல்லாம் ேதான்ற, 'அாிய
உயிர்' என் ம், அங்ஙனம் அாியாைள எளியளாக்கி எ க்கின்றைமயின், அஃ
அவ்வா யிர்க்குப் பற் க்ேகாடாக நின்ற

என்பான், 'அலர் எழ ஆ யிர் நிற்கும்'

என் ம், 'பற் க்ேகாடாதைல அவ்ேவதிலார் அறியின்
ஆ யிர் ேபாம்; ஆகலான், அவரறியா ெதாழிகின்ற
கூறினான். ற் உம்ைம விகாரத்தால் ெதாக்க .
----

ற்றா

ஒழிவர்; ஒழியேவ,

ெதய்வத்தான், என் ம்

1142 மலரன்ன கண்ணா ள ைம யறியா
தலெரமக் கீந்ததிவ் ர்.
இ
ம் அ . மலர் அன்ன கண்ணாள் அ ைம அறியா

- மலர்ேபா

ம்

கண்ைண ைடயாள எய்தற்கு அ ைம அறியா ; இவ் ர் அலர் எமக்கு ஈந்த
இவ் ர் அவைள எளியளாக்கி அவேளா அலர் கூறைல எமக்கு உபகாித்த .
விளக்கம்
அ ைம: அல்ல குறிப்பாட்டா

ம் இைடயீ களா

-

ம் ஆய . 'ஈந்த ' என்றான்,

தனக்குப் பற் க் ேகாடாக ன், அலர் கூ வாைர அவர் ெசய்த உதவி பற்றி 'இவ் ர்'
என்றான்.
----
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1143 உறாஅேதா ஊரறிந்த ெகளைவ யதைனப்
ெபறாஅ ெபற்றன்ன நீர்த் .
இ
ம் அ . ஊர் அறிந்த ெகளைவ உறாஅேதா-எங்கட்குக் கூட்டம் உண்ைம
இவ் ர் அறிதலான் விைளந்த அலர் எனக்கு உ வெதான்றன்ேறா; அதைனப் ெபறா
ெபற்றன்ன நீர்த் - அ ேகட்ட என் மனம் அக்கூட்டத்ைதப் ெபறாதி ந்ேத
ெபற்றாற்ேபா ம் நீர்ைம ைடத் ஆகலான்.
விளக்கம்
ெபற்றன்ன நீர்ைம: ெபற்றவழி உளதாம் இன்பம் ேபா
என்பதற்கு ஏற்ற 'மனம்' என்
----

ம் இன்ப ைடைம. 'நீர்த் '

ம் விைன தல் வ விக்கப்பட்ட .

1144 கவ்ைவயாற் கவ்வி காம ம வின்ேறல்
றவ்ெவன் ந் தன்ைம யிழந் .
இ
ம் அ . காமம் கவ்ைவயாற கவ்வி - என் காமம் இவ் ர் எ க்கின்ற
அலராேன அலர்தைல

ைடத்தாயிற் ; அ

இன்ேறல் தன்ைம இழந்

- அவ்வலர் இல்ைலயாயின், தன் இயல் இழந் சு ங்கும்.
விளக்கம்
அலர்தல்: ேமன்ேமல் மிகுதல்.ெசவ்ைவ ைடயதைனச் ெசவ்வி

தவ்ெவன்

என்றாற் ேபாலக்

கவ்ைவ ைடயதைனக் 'கவ்வி ' என்றார். இயல் : இன்பம் பயத்தல். 'தவ்ெவன்
என்ப

குறிப் ெமாழி; '

ல்கால் யாத்த மாைல ெவண்குைட, தவ்ெவன றைசஇத்

தாழ் ளி மைறப்ப''
விளக்கம்
ெந நல். 184-185) என் ழி ம் அ .
---1145 களித்ெதா ங் கள் ண்டல் ேவட்டற்றாற் காமம்
ெவளிப்ப ந் ேதா மினி .
இ
ம் அ . களித் ெதா ம் கள் உண்டல் ேவட்டற் - கள்

ண்பார்க்குக்

களிக்குந்ேதா ம் கள் ண்டல் இனிதாமா ேபால; காமம் ெவளிப்ப ந்ேதா ம்
இனி - எனக்குக் காமம் அலராந்ேதா ம் இனிதாகா நின்ற .
விளக்கம்
'ேவட்கப்பட்டற்றால்' என்ப 'ேவட்டற்றால்' என நின்ற . ேவட்ைக மிகுதியால்
அல ம் இன்பஞ் ெசய்யாநின்ற என்பதாம்.
---1146 கண்ட

மன்

ெமா நா னலர்மன்

ம்

ம்

ம்'
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திங்கைளப் பாம் ெகாண் டற் .
இைடயீ களா ம் அல்ல குறியா ம் தைலமகைன எய்தப் ெபறாத தைலமகள்,
அவன் சிைறப் றத்தானாகத் ேதாழிக்குச் ெசால் வாளாய் அலரறி றீஇ வைர
கடாய . கண்ட ஒ நாள் - யான் காதலைரக் கண் றப்ெபற்ற ஒ ஞான்ேற;
அலர் திங்கைளப் பாம் ெகாண்டற் - அதனினாய அலர் அவ்வளவிற்றன்றித்
திங்கைளப் பாம் ெகாண்ட அலர் ேபான் உலகெமங்கும் பரந்த .
விளக்கம்
காாியத்ைதக் காரணமாக உபசாித் , 'பாம் ெகாண்டற் ' என்றாள். இ வழி ம்
மன்

ம், உம்ைம ம் அைசநிைல. 'காட்சியின்றி ம் அலர் பரக்கின்ற இவ்ெவா க்கம்

இனியாகா , வைரந்
----

ேகாடல் ேவண் ம், என்பதாம்.

1147 ஊரவர் ெகளைவ ெய வாக வன்ைனெசான்
னீராக நீ மிந் ேநாய்.
வைர நீட ஆற்றாளாய தைலமகைளத் தைலமகன் சிைறப் றத்தானாதல் அறிந்த
ேதாழி, 'ஊரவர் அல ம் அன்ைன ெசால்

ம் ேநாக்கி ஆற்றல் ேவண் ம்' எனச்

ெசால்ெல ப்பியவழி அவள் ெசால் ய . இந்ேநாய் - இக்காமேநாயாகிய பயிர்;
ஊரவர் ெகளைவ எ வாக அன்ைன ெசால் நீராக நீ ம் - இவ் ாின் மகளிர்
எ க்கின்ற அலர் எ வாக அ ேகட் அன்ைன ெவகுண் ெசால் கின்ற
ெவஞ்ெசால் நீராக, வளராநின்ற .
விளக்கம்
'ஊரவர்' என்ப ெதாழிலான் ஆெணாழித் நின்ற . ஏகேதச உ வகம். சு ங்குதற்கு
ஏ வாவன தாேம விாிதற்கு ஏ வாக நின்றன என்பதாம். வைரவானாதல் பயன்.
---1148 ெநய்யா ெலாி
ப்ேப ெமன்றற்றாற் ெகளைவயாற்
காம
ப்ேப ெமனல்.
(இ

ம் அ .) ெகௗைவயால் காமம்

ப்ேபெமனல் - ஏதிலார் எ க்கின்ற அலரால்

நாம் காமத்ைத அவித் ம் என் க
தல்; ெநய்யால் எாி
ப்ேபம் என்றற் ெநய்யால் எாிைய அவித் ம் என் க தேலா ஒக்கும். ( ன்ற
கள் க விக்கண்
வந்தன. கிளர்தற் காரணமாய அலரால் அவித்தல் கூடா என்பதாம்.)
விளக்கம்
ன்ற
கள் க விக்கண் வந்தன. கிளர்தற் காரணமாய அலரால் அவித்தல் கூடா
என்பதாம்.
---1149 அலர்நாண ெவால்வேதா வஞ்சேலாம் ெபன்றார்
பலர்நாண நீத்தக் கைட.
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வைரவிைட ைவத் ப் பிாிவின்கண் ஆற்றாளாய தைலமகள், அவன் வந்
சிைறப் றத்தானாதல் அறிந் , 'அலரஞ்சி ஆற்றன் ேவண் ம்' என்ற ேதாழிக்குச்
ெசால் ய . அஞ்சல் ஓம் என்றார் பலர் நாண நீத்தக் கைட - தம்ைம
எதிர்ப்பட்டஞான்

'நின்னிற்பிாிேயன்; அஞ்சல் ஓம் ' என்றவர் தாேம இன்

கண்டார் பல ம் நா

ம் வைக நம்ைமத்

றந்த பின்; அலர் நாண ஒல்வேதா - நாம்

ஏதிலார் கூ ம் அல க்கு நாணக் கூ ேமா? கூடா .
விளக்கம்
'நாண்' என்
ெதாழிேலா

ம் விைனெயச்சம் 'ஒல்வ ' என்
ந்த . 'கண்டார் நா

ம் ெதாழிற் ெபய ள் ஒல்

ம் நிைலைம மாய யாம் நா

தல்

தல்

யாண்ைடய ?' என்பதாம்.
---1150 தாம்ேவண் னல்குவர் காதலர் யாம்ேவண் ங்
ெகளைவ ெய க்குமிவ் ர்.
தைலமகன் சிைறப் றத்தானாகத் ேதாழி தைலமகட்குச் ெசால் வாளாய்
அலரறி றீஇ அவன் உடன்ேபாக்கு நயப்பச்ெசால் ய . யாம் ேவண் ம் ெகளைவ
இவ் ர் எ க்கும் - உடன் ேபாகற்கு ஏ வாகல் ேநாக்கி யாம் பண்ேட வ ம் வதாய
அலைர இவ் ர்தாேன எடாநின்ற ; காதலர் தாம் ேவண் ன் நல்குவர் - இனிக்
காதலர்தா ம்யாம் ேவண் யக்கால் அதைன இனிதின் ேநர்வர்; அதனால் இவ்வலர்
நமக்கு நன்றாய் வந்த .
விளக்கம்
எச்ச உம்ைம விகாரத்தால் ெதாக்க . 'நம்கண் காதல் உைடைமயின் மறார்' என்ப
ேதான்றக் 'காதலர்' என்றாள். இவ்வி ப
களவியல்

பாட் ம் ணர்தல் நிமித்தம்.

ற்றிற்

-------3.2. கற்பியல்
3.2.1 பிாிவாற்றாைம
1151 ெசல்லாைம ண்ேட ெலனக்குைர மற் நின்
வல்வர வாழ்வார்க் குைர.
'பிாிந் க தின் வ வல்' என்ற தைலமகற்குத் ேதாழி ெசால் ய . ெசல்லாைம
உண்ேடல் எனக்கு உைர - நீ எம்ைமப் பிாியாைம உண்டாயின் அதைன எனக்குச்
ெசால்; மற் நின் வல்வர வாழ்வார்க்கு உைர - அஃெதாழியப் பிாிந் ேபாய்
விைரந் வ தல் ெசால்ைவயாயின் அதைன அப்ெபா
உயிர்வாழ்வார்க்குச் ெசால்.
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விளக்கம்
தைலமகைள ஒழித்

'எனக்கு' என்றாள், தான் அவள் என்

ம் ேவற் ைம

அன்ைமயின். அக்காலெமல்லாம் ஆற்றியி ந் அவ்வர காணவல்லளல்லள்;
பிாிந்தெபா ேத இறந் ப ம் என்பதாம். அ ங்குவித்தல்: பயன். இதைனத் தைலமகள்
கூற்றாக்கி உைரப்பா ம் உளர்.
---1152 இன்கண்
ைடத்தவர் பார்வல் பிாிவஞ்சும்
ன்கண்
ைடத்தாற் ணர் .
பிாி தைலமகன் குறிப்பான் அறிந்த தைலமகள் ேதாழிக்குச் ெசால் ய . அவர்
பார்வல் இன்கண் உைடத் - தைழ ம் கண்ணி ம் ெகாண் பின்னின்ற ஞான்
அவர் ேநாக்கு மாத்திர ம் ணர்ச்சி குறித்தைமயான் நமக்கு இன்ப
ைடத்தாயி க்கும்; ணர் பிாிவஞ்சும் ண் கண் உைடத் - இன்
அப் ணர்ச்சிதான் நிகழா நிற்க ம் அ பிாிவர் என் அஞ்சும் அச்சத்திைன
உைடத்தாயிற் ; அவர் அன்பின் நிைலைம இ .
விளக்கம்
'பார்வல்' என்றதனால், ணர்ச்சிெபறாத பின்னிைலக்காலம் ெபறப்பட்ட . ன்கண்
என் ம் காரணப் ெபயர் காாியத்தின் ேமலாயிற் . அவ்வச்சத்திைன
உைடத்தாதலாவ , '' ள்

றழ்

ைளெயயிற்

அமிழ்

ந்தீநீைரக் - கள்ளி

ம்

மகிழ்ெசய் ம் என உைரத் ம் அைமயார், என் ஒள்ளிைழ தி த் ம்'' (க த்.பாைல. 3)
பண்ைடயிற் சிறப்பால். அவன் பிாிதற் குறிப் க் காட் அச்சம் ெசய்த ைடைம.
அ ங்குவித்தல்: பயன்.
---1153 அாிதேரா ேதற்ற மறி ைடயார் கண் ம்
பிாிேவா ாிடத் ண்ைம யான்.
இ
ம் அ . அறி உைடயார் கண் ம் - பிாிேயன் என்ற தம் ெசால்
பிாிவாற்றாைம ம் அறித

ைடயராய காதலர் கண்

ம் நம்

ம்; ஓர் இடத் ப் பிாி

உண்ைமயான் - ஒேராவழிப் பிாி நிகழ்தலான்; ேதற்றம் அாி - அவர் ெசால் ம்
தைலயளி ம் பற்றி நம்மாட் அன் ைடயார் எனத் ேத ம் ேதற்றம் அாிதாயி ந்த .
அேரா: அைசநிைல. உம்ைம : உயர் சிறப்பின்கண் வந்த .
--1154 அளித்தஞ்ச ெலன்றவர் நீப்பிற் ெறளித்தெசாற்
ேறறியார்க் குண்ேடா தவ .
இ
ம் அ . அளித் அஞ்சல் என்றவர் நீப்பின் - எதிர்ப்பட்ட ஞான்ேற தைலயளி
ெசய் , 'நின்னிற் பிாிேயன் அஞ்சல் என்றவர் தாேம பின் பிாிவராயின்; ெதளித்த ெசால்
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ேதறியார்க்குத் தவ

உண்ேடா - அவர்க்கன்றி அவர் ெதளிவித்த ெசால்ைல

ெமய்ெயனத் ெதளிந்தார்க்குக் குற்றம் ஊண்ேடா?
விளக்கம்
'ேதறியார்' என்ப

தன்ைனப் பிறர்ேபாற் கூறல். 'ெசால்

குற்றம் அவர்க்கு எய் ம்; அஃ
----

ம் ெசய

எய்தாவைக அ ங்குவி' என்ப

1155 ஓம்பி னைமந்தார் பிாிேவாம்பன் மற்றவர்
நீங்கி னாிதாற் ணர் .
இ
ம் அ . ஓம்பின் அைமந்தார் பிாி ஓம்பல் - என்

ம் ஒவ்வாைமக்
க த் .

யிைரச் ெசல்லாமல்

காத்தியாயின், அதைன ஆ

தற்கு அைமந்தா ைடய ெசலவிைன அ ங்குவிப்பாயாக;

மற்

அாி

அவர் நீங்கின் ணர்

அவரால் ஆளப்பட்ட உயி ம் ெசல்
அாிதாம்.
விளக்கம்

- அ ங்குவிப்பாாின்றி அவர் ெசல்வராயின்,
ம்; ெசன்றால் பின் அவைரக் கூ தல் எனக்கு

ஆ தற்கு அைமதல்: இைறவராதற்குத் ெதய்வத்தால் ஏற் ைடயராதல். மற் ;
விைனமாற்றின்கண் வந்த .
---1156 பிாி ைரக்கும் வன்கண்ண ராயி னாிதவர்
நல்குவ ெரன் நைச.
தைலமகன் பிாி ணர்த்தியவா வந் ெசால் ய ேதாழிக்குச் ெசால் ய . அவர்
பிாி

உைரக்கும் வண்கண்ணராயின் - நம் கவ க் க ைமயறிந்த தைலவர், தாேம நம்

ன்னின் ம் தம் பிாிவிைன உணர்த் ம் வன்கண்ைம உைடயராயின்; நல்குவர்
என் ம் நைச அாி - அத்தன்ைமயார் பின் நம் ஆற்றாைம அறிந் வந் தைலயளி
ெசய்வார் என் இ க்கும் ஆைச விடப்ப ம்.
விளக்கம்
அ ைம: பயன்ப தல் இல்லாைம. 'கூ யி ந்ேத அன்பின்றிப் பிாி
உணர்த்த

எண்

த

ம் வல்லராயினார், பிாிந் ேபாய் அன் ைடயராய் நம்ைம நிைனத்

ம்
வந்

நல்குதல் யாண்ைடய ?' என்பதாம். அ ங்குவித்தல்: பயன்.
---1157
ைறவன் றந்தைம ற்றாெகான்
மிைறயிறவா நின்ற வைள.

ன்ைக

இ
ம் அ . ைறவன் றந்தைம - ைறவன் என்ைனப் பிாிய ற்றைமைய; ன்
ைக இைற இறவாநின்ற வைள ற்றாெகால் - அவன் உணர்த்தாமல் தாேம உணர்ந்
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என்

ன் ைகயில் இைறயினின் ம் கழலாநின்ற வைளகள் உனக்கு அறிவியாேவா?

அவன் உணர்த்த உணர்ந்
விளக்கம்

வந்

நீ அறிவித்தல் ேவண் ேமா?

ன்ேன நிகழ்ந்தைமயின் ' றந்தைம' என் ம், ேகட்ட

ைணயான் ெம ந்

ஆற்றாைமயின், 'இறவாநின்ற' என் ம் கூறினாள். 'அ ங்கு வித்

வந்

யல்ைலயாய நீ ம், இவ்வைளகள் ெசய்தனேவ ெசய்தாய்;' எனப் லந்
---1158 இன்னா தின தில் ர் வாழ்த லதனி
மின்னா தினியார்ப் பிாி .
ம
ம் அ . இனன் இல் ஊர் வாழ்தல் இன்னா

கூறற்பாைல
கூறியவா .

- மகளிர்க்குத் தம் குறிப் அறி ம்

ேதாழியர் இல்லாத ேவற் ாின்கண் வாழ்தல் இன்னா ; இனியார்ப் பிாி அதனி
இன்னா - அதன் ேம ம் தன் காதலைரப் பிாிதல் அதனி ம் இன்னா .
விளக்கம்
தைலவன் ெசலவிைன அ ங்குவித் வாரா உடன்பட் வந்தைம பற்றிப்

ம்

லக்கின்றாளாக ன், 'இனன் இல் ஊர்' என்றாள். உலகியல் கூ வாள் ேபான்
தனக்கு அவ்விரண் ம் உண்ைம கூறியவா .
---1159 ெதா ற்சு னல்ல காமேநாய் ேபால
வி ற்சுட லாற் ேமா தீ.
'காமம் தீேய ேபான் தான் நின்ற இடத்ைதச் சு மாகலான் நீ ஆற்றல் ேவண் ம்'
என்ற ேதாழிக்குச் ெசால் ய . தீத்ெதா ன் சு ன் சுடலல்ல - தீத்தன்ைனத்
ெதாட்டாற் சு மாயின் சு தலல்ல ; காமேநாய் ேபால வி ன் சுடல் ஆற் ேமா காமமாகிய ேநாய் ேபாலத் தன்ைன அகன்றால் தப்பா
விளக்கம்

சு தைல வற்ேறா? மாட்டா .

சு மாயின் என்ப , மந்திர ம ந் களான் தப்பிக்கப் படாதாயின் என்றவா .
காமத்திற்கு அ
'சுடல்' என்ப

ம் இல்ைல என்பாள், வாளா 'கடல்' என்றார். அகறல்:
ன்

ம் கூட்டப்பட்ட . 'தீயி

கராைம.

ம் ெகா யதைன யான் ஆற் மா

என்ைன?' என்பதாம்.
---1160 அாிதாற்றி யல்லல்ேனாய் நீக்கிப் பிாிவாற்றிப்
பின்னி ந் வாழ்வார் பலர்.
'தைலவியர் பல ம் பிாிவாற்றியி ப்பர், அ
ெசால் ய . நீ ெசால்

கின்ற

ஒக்கும், அாி

நீ ெசய்கின்றில்ைல,'என்ற ேதாழிக்குச்
ஆற்றி அல்லல் ேநாய் நீக்கி -
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பிாி ணர்த்திய வழி அதற்கு உடம்பட் ப் பிாி ங்கால் நிக ம் அல்லல் ேநாயிைன ம்
நீக்கி; பிாி ஆற்றிப் பின் இ ந் வாழ்வார் பலர் - பிாிந்தால் அப்பிாி தன்ைன ம்
ஆற்றிப் பின் ம் இ ந் உயிர் வா ம் மகளிர் உலகத் ப் பலர்.
விளக்கம்
பண்ைடயிற் சிறப்பத் தைலயளி ெபற் இன்
கின்ற எல்ைலக் கண்ேண அஃ
இழந்

ன்

தற்கு உடம்ப தல் அாிய ெதான்றாக ன், 'அாியதைனச் ெசய் '

என் ம், 'ெசல்
ஆற்றியி க்குமா

ந்ேதயத்

அவர்க்கு யா

நிக ம்?' என் ம், 'வ ந் ைண ம்யாம்

என்?' என் ம், 'அவ்வள தான் எஞ்ஞான் ம் வந்ெதய் ம்'

என் ம், இவ்வாற்றான் நிக ம் கவைல மனத்
என் ம், பிாிந்தால் வ ந் ைண ம் அகத்
யாழிைச, மதி, ெதன்றல் என்றிைவ

நீங்காதாகலான் 'அல்லல் ேநாய் நீக்கி'

நிக ம் காமேவதைன ம், றத்

தலாக வந்

இதைன வளர்ப்பன ம் ஆற்றலாிய

வாக ன் 'பிாிவாற்றி' என் ம், தம் காதலைர இன்றியைமயா 'மகளி ள்
இைவெயல்லாம் ெபா த் ப் பின்
என்ப
என்ப

ம் இ ந்

உயிர் வாழ்வார் ஒ வ ம் இல்ைல'

குறிப்பால் ேதான்றப் 'பின் இ ந் வாழ்வார் பலர்' என் ம் கூறினாள். 'அாி '
விைனக்குறிப் ப் ெபயர். பிாிவின்கண் நிகழ்வனவற்ைறப் பிாி என்றாள்.

ெசய் , நீக்கி, ஆற்றி என்பன ஓைச வைகயான் அவ்வவற்ற
சிறப் உம்ைம விகாரத்தால் ெதாக்க ; 'யா
----

ம் இறந்

அ ைம ணர நின்றன.

ப வல்' என்ப

க த் .

3.2.2 படர்ெம ந்திரங்கல்
1161 மைறப்ேபன்மன் யானிஃேதா ேநாைய மிைறப்பவர்க்
கூற் நீர் ேபால மிகும்.
'காமேநாைய ெவளிப்ப த்தல் நின் நா க்கு ஏலா ', என்ற ேதாழிக்குச்
ெசால் ய . ேநாைய யான் மைறப்ேபன் - இந்ேநாையப் பிறரறிதல் நாணி யான்
மைறயா நின்ேறன்; இஃேதா இைறப்பவர்க்கு ஊற்
இஃ அந்நாண்வைர நில்லா நீர் ேவண் ம் என்
‘ம

நீர் ேபால மிகும் - நிற்ப ம்,
இைறப்பவர்க்கு ஊற் நீர் மிகு

ேபால மிகாநின்ற .
விளக்கம்

'அம்மைறத்தலால் பயன் என்?' என்ப பட நின்றைமயின், 'மன்' ஒழியிைசக்கண்
வந்த . ''இஃேதா ெசல்வர்க் ெகாத்தெனன் யான்'' என் ழிப்ேபால, ஈண்
ெபயர் ஈ

திாிந்

நின்ற . 'இஃேதார் ேநாைய' என்

பாடமின்ைம அறிக. 'இனி அதற்க த்த
----

சுட் ப்

பாடம் ஓ வா ம் உளர்; அ

நீ ெசயல் ேவண் ம்' என்பதாம்.
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1162 கரத்த மாற்ேற னிந் ேநாையேநாய் ெசய்தார்க்
குைரத்த நா த் த ம்.
'ஈண்ைடயார் அறியாமல் மைறத்தல், ஆண்ைடயார் அறியத்

வி தல் என்

ம்

இரண்ட ள் ஒன் ெசயல் ேவண் ம்,' என்ற ேதாழிக்குச் ெசால் ய .) இந்ேநாையக்
கரத்த ம் ஆற்ேறன் - இந்ேநாைய ஈண்ைட அறியாமல் மைறத்த ம்
வல்ேலனாகின்றிேலன்; ேநாய் ெசய்தார்க்கு உைரத்த
ேநாய் ெசய்தவர்க்கு உைரக்க எனின், அ

ம் நா

த் த ம் - ஆகாக்கால்,

ம் எனக்கு நாணிைனத் தாரா நின்ற ;

இனி என் ெசய்ேகா?
விளக்கம்
ஒ காைலக்கு ஒ கால் மிகுத ன், 'கரத்த ம் ஆற்ேறன்' என் ம், ேசயிைடச்
ெசன்றவர்க்கு இ ெசால் த்
விட்டால் இன் ம் இ ந்ேதன் என்பத பயக்கும்
என்
----

ம் க த்தால், 'நா

த்த ம்' என் ம் கூறினாள்.

1163 காம நா
யிர்காவாத் ங்குெமன்
ேனானா டம்பி னகத் .
இ
ம் அ . காம ம் நா ம் - காமேநா ம் அதைனச் ெசய்தவர்க்கு உைரக்கல்
ஒல்லாத நா

ம்; ேநானா என் உடம்பின அகத்

கண்ேண; உயிர் காவாத்
ங்காநின்றன.
விளக்கம்

- தம்ைமப் ெபாறாத என்

ங்கும் - உயிர் காத்தண்டாக அதன் இ

ெபாறாைம ெம வானாய . '

ங்கும்' என்ப , ஒன்றிெனான்

தைலயி

மிகா

டம்பின்
ம்

இரண் ம்

ஒத்த சீர என்ப ேதான்ற நின்ற . '
விட ம் ஒழிய ம் பண் வனவாய காம
நாண்கள் தம் ள் ஒத் உயிாிைன இ வியா நின்றன. யான் அவற் ள் ஒன்றின்கண்
நிற்கமாட்டாைமயின், இஃ
----

இற்ேற வி ம்' என்பதாம்.

1164 காமக் கடல்மன்
ண்ேட ய நீந்
ேமமப் ைணமன் மில்.
'தைலவியர் காமக்கடற் படார், ப
என்ற ேதாழிக்குச் ெசால் ய . உண்

ம், அதைன ஏற்ற ைணயான் நீந்திக் கடப்பார்'
காமக்கடேல - யாவர்க்கும் உளவாய் வ கின்ற

இவ் இரண்ட ள் ம் எனக்கு உண்டாகின்ற காமக்கடேல; அ
இல் - அதைன நீந் ம் அரணாகிய ைன இல்ைல.
விளக்கம்
இ வழி ம் மன்

ம் உம் ம் அைசநிைல. '

பாைலயாய் நீ ம் ஆயிற்றிைல'' என்ப
----

விட்

க த் .

நீந் ம் ஏமப் ைண

இதற்குப் ைணயாகற்
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1165
ப்பி ெனவனாவர் மற்ெகா யர்வர
நட்பி ளாற் பவர்.
விடாைம ேநாக்கித் ேதாழிேயா
லந் ெசால் ய நட்பி ள் யர் வர
ஆற் பவர் - இன்பஞ்ெசய்தற்குாிய நட்பின்கண்ேண ன்பவரவிைனச் ெசய்ய
வல்லவர்;

ப்பின் எவனாவர் ெகால் -

ன்பம் ெசய்தற்குாிய பைகைமக்கண் என்

ெசய்வர் ெகால்ேலா?
விளக்கம்
ப் ப் பைக மாதல், '' ப்ெபதிர்ந்ேதார்க்ேக

ள்ளாச் ேசய்ைமயன்'' நட்ெபதிர்ந்

ேதார்க்ேக அங்ைக யண்ைமயன்'' ( றநா.80) என்பதனா
ஈண் க் காணாைமயின், 'அவர் ெசய்வ

ம் அறிக. அப்பைகைம

அறியப் ெபற்றிேலம்' என்ப பட

நின்றைமயின், மன் ஒழியிைசக்கண் வந்த .
ெசய்கின்றிைல எனப் லக்கின்றைமயின்,
கூறினாள்.
----

யர் வ தைல விலக்கலாயி க்க அ
யர் வர

ெசய்தாளாக்கி ம் பிறளாக்கி ம்

1166 இன்பங் கடல்மற் க் காம மஃத ங்காற்
ன்ப மதனிற் ெபாி .
'காமத்தான் இன்ப ற்றார்க்கு அதனினாய ன்ப ம் வ ம்,' என்ற ேதாழிக்குச்
ெசால் ய . காமம் இன்பம் கடல் - காமம் ணர்வால் இன்பஞ்ெசய் ங்கால்
அவ்வின்பம் கடல்ேபாலப் ெபாிதாம்; மற்
- இனி அ தாேன பிாிவால்
ெபாிதாம்.
விளக்கம்

அஃ

அ ங்கால்

ன்பம் அதனிற் ெபாி

ன்பஞ் ெசய் ங்கால், அத் ன்பம் அக்கட

ம்

'மற் ' விைன மாற்றிக்கண் வந்த . 'அ ங்கால்' என வந்தைமயின், ம தைல ெயச்சம்
வ விக்கப்பட்ட . ெபற்ற இன்பத்ேதா
அளவன் என்ப க த் .
----

ஒத் வாின் ஆற்றலாம்; இஃ

அதன

1167 காமக் க ம் ன நீந்திக் கைரகாேணன்
யாமத் ம் யாேன உேளன்.
'காமக்கடல் நிைற ைணயாக நீந்தப்ப ம்,' என்றாட்குச் ெசால் ய . காமக்
க ம் னல் நீந்திக் கைர காேணன் - காமமாகிய கடல் நீந்தாேதனல்ேலன்; நீந்தி ம்
அதற்குக் கைர காண்கின்றிேலன்; யாமத் ம் யாேன உேளன் - அக்காணாைமக்
காலந்தான் எல்ேலா ம்

யி

ம் அைரயி ளாயிற் ; இ ட்கண்

ம் அதற்கு ஒ
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ைணயின்றியாேனயாயிேனன்; ஆ ம் இறந் பட் ய்ந்
உளனாகாநின்ேறன்; ஈெதா
விளக்கம்
க ைம, ஈண்

தீவிைனப்பயன் இ ந்தவாெறன்

மிகுதிக்கண் நின்ற . உம்ைம

ஆயிேனன்' என்ப
----

'நீ

ேபாகா

ன்

ைணயாயிற்றிைல' என்

ம் கூட்டப்பட்ட . 'யாேன
ம் குறிப்பிற் .

1168 மன் யி ெரல்லாந் யிற்றி யளித்திரா
ெவன்னல்ல தில்ைல ைண.
இரவின் ெகா ைம ெசால் இரங்கிய . இரா அளித் - இரா அளித்தாயி ந்த ;
மன் உயிர் எல்லாம் யிற்றி என்னல்ல
ைண இல்ைல - உலகத் நிைல
ெப கின்ற உயிர்கைளெயல்லாம் தாேன
ேவ
ைண உைடத்தாயிற்றில்ைல.
விளக்கம்

யிலப் பண்

தலான், என்ைனயல்லா

' யிற்றி' எனத் திாிந் நின்ற விைனெயச்சம் அவாய் நிைலயான் வந்த
உைடத்தாதேலா

ந்த . ' ைணேயா

ஒன் கின்ற உயிர்கெளல்லாம், விட்

இறந் ப ம் எல்ைலேயனாய என்ைனேய

ைணயாகக் ேகாட ன், அறிவின் '

என்ப
----

பற்றி, 'அளித் ' என்றாள். இகழ்ச்சிக் குறிப் .

1169 ெகா யார் ெகா ைமயிற் றாங்ெகா ய விந்நா
ெணா ய கழி மிரா.
இ
ம் அ . இந்நாள் ெந ய கழி ம் இரா - காதலேரா

நாம் இன் ற்ற

ன்னாள்களிற் குறியவாய், அவர் பிாிவாற்ேறமாகின்ற இந்நாள்களிேல ெந யவாய்ச்
ெசல்கின்ற கங்குல்கள்; ெகா யார் ெகா ைமயின் தாம் ெகா ய - அக்ெகா யார
ெகா ைமக்கு ேமேல தாம் ெகா ைம ெசய்யா நின்ற.
விளக்கம்
தன்னாற்றாைம க தா பிாித ன், 'ெகா யார்' என்றாள். ெகா ைம: க தின் வாரா
நீட் த்தல் அவர் பிாிவா ம் நீட் ப்பா ம் உளதாய ஆற்றாைமக்குக்
கண்ேணாடாைம ேம ம் பண்ைடயின் ெந யவாய்க் ெகா யவாகாநின்றன
என்பதாம்.
---1170 உள்ளம்ேபான் ள்வழிச் ெசல்கிற்பின் ெவள்ளநீர்
நீந்தல மன்ேனாெவன் கண். விளக்கம்
அ

மாட்டாைமயின், இனி அவற்றிற்கு நீந் தேல ள்ள

'மன்' ஒழியிைசக்கண் வந்த . மனத்திற்குச் ெசலவாவ

என்ப பட நின்றைமயின்,

நிைனேவயாக ன், 'உள்ளம்
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ேபான் ' என் ம், ெமய்க்கு நடந்

ெசல்ல ேவண் த ன் கண்கள் அதேனா

ெசன்

காதலைரக் காண்டல் கூடா என் ம் க த்தால் 'ெசல்கிற்பின்' என் ம் கூறினாள்.
இதனான் வ கின்ற அதிகார ம் ேதாற் வாய் ெசய்யப்பட்ட .
---3.2.3 கண்வி ப்பழிதல்
1171 கண்டாங க ழ்வ ெதவன்ெகாேலா தண்டாேநாய்
தாங்காட்ட யாங்கண் ட .
'நின் கண்கள் க ழ்ந் தம் அழகு இழவாநின்றன; நீ ஆற்றல் ேவண் ம்,' என்ற
ேதாழிக்குத் தைலமகள் ெசால் ய . தண்டா ேநாய் யாம் கண்ட தாம் காட்ட இத்தணியா ேநாைய யாம் அறிந்த
கண தாம் க

ழ்வ

காட்டச் ெசால்
விளக்கம்

தாம் எமக்குக் காதலைரக் காட்டலானன்ேறா;

எவன் ெகால் - அன்

அ கின்ற

அத்ெதாழிலவாய கண்கள், இன்

எம்ைமக்

என் க தி?

'காட்ட' என்பதற்கு ஏற்ற ெசயப்ப ெபா ள் வ விக்கப்பட்ட . 'இன் ம் தாேம
காட் தல் அல்ல
----

யாம் காட் தல் யாண்ைடய ?' என்பதாம்.

1172 ெதாிந் ணரா ேநாக்கிய

ண்கண் பாிந் ணராப்

ைபத ழப்ப ெதவன்?
இ
ம் அ . ெதாிந் உணரா ேநாக்கிய உண்கண் - ேமல் விைளவதைன
ஆராய்ந்தறியா
ைபதல் உழப்ப

அன் காதலைர ேநாக்கி நின்ற உண்கண்கள்; பாிந் உணராப்
எவன் - இன் இ நம்மால் வந்ததாக ன் ெபா த்தல் ேவண் ம்

எனக் கூ ப த் ணரா
ன்பம் உழப்ப என் க தி? விைளவ : பிாிந் ேபாயவா
வாராைமயின் காண்டற்கு அாியராய் வ த் தல். ன்ேன வ வதறிந் அ
காவாதார்க்கு அ வந்தவழிப் ெபா த்தலன்ேற ள்ள ? அ
வ ந் தல் கழிமடச் ெசய்ைக என்பதாம்.
--1173 க ெமனத் தாேநாக்கித் தாேம க
மி நகத் தக்க ைடத் .
இ
ம் அ . தாம் க ெமன ேநாக்கித் தாேம க

ம் இ

ம் ெசய்யா

- இக்கண்கள் அன்

காதலைரத் தாேம விைரந் ேநாக்கி இன் ம் தாேம இ ந்த கின்ற இ ; நகத்தக்க
உைடத் - நம்மால் சிாிக்கத்தக்க இயல்பிைன உைடத் .
விளக்கம்
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'கண்கள்' என்ப அதிகாரத்தான் வந்த . 'இ ' என்ற ேமற்கூறிய கழிமடச்
ெசய்ைகைய. அ வ
ன்னர்க் காப்பார்க்கு நைக விைளவிக்கும் ஆகலான்
'நகத்தக்க
----

உைடத் ' என்றாள்.

1174 ெபயலாற்றா நீ லந்த ண்க
ய்வில்ேநாய் ெயன்க ணி த் .

யலாற்றா

இ
ம் அ . உண்கண் - உண்கண்கள்; உயலாற்றா உய் இல் ேநாய் ெசய்வன;
என் கண் நி த் - அன் யான் உய்வ மாட்டாைமக்கு ஏ வாய ஒழிவில்ல த ேநாைய
என் கண்ேண நி த்தி; ெபயலாற்றா நீர் உலந்த - தா ம் அ தைல மாட்டாவண்ணம்
நீர் வற்றிவிட்டன.
விளக்கம்
நி த்தல்: பிாித ம் பின்கூடாைம ம் உைடயாைரக் காட் அதனால் நிைலெபறச்
ெசய்தல். ' ன் எனக்கு இன்னாதன ெசய்தலாற் பின் தமக்கு இன்னாதன தாேம
வந்தன'' என்பதாம்.
---1175 படலாற்றா ைபத ழக்குங் கடலாற்றாக்
காமேநாய் ெசய்தெவன் கண்.
இ
ம் அ கடல் ஆற்றாக் காமேநாய் ெசய்த என்கண் - எனக்குக் கட

ம் சிறிதாம்

வண்ணம் ெபாியதாய காமேநாையச் ெசய்த என் கண்கள்; படல் ஆற்றா ைபதல்
உழக்கும் - அத் தீவிைனயால் தா ம் யில்கிலவாய்த் ன்பத்ைத ம் உழவாநின்றன.
காமேநாய் காட்சியான் வந்ததாக ன், அதைனக் கண்கேள ெசய்ததாக்கிக் கூறினாள்.
ன்பம் அ தலானாய .
--1176 ஓஒ இனிேத ெயமக்கிந்ேநாய் ெசய்தகண்
டாஅ மிதற்பட் ட .
இ
ம் அ . எமக்கு அந்ேநாய் ெசய்த கண் தாம் இதன் பட்ட
காமேநாயிைனச் ெசய்த கண்கள் தா ம் இத் யிலா
ஓஒஇனிேத - மிக ம் இனிதாயிற் !
விளக்கம்
'ஓ' என்ப

- எமக்கு அக்

அ தற் கண்ேண பட்ட ;

மிகுதிப் ெபா ட்கண் வந்த குறிப் ச் ெசால். 'தம்மால் வ த்த ற்ற எமக்கு

அ தீர்ந்தாற்ேபான்ற ' என்பதாம்.
---1177 உழந் ழந்

ணணீ ர க விைழந்திைழந்
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ேவண் யவர்க்கண்ட கண்.
இ
ம் அ . விைழந் இைழந்

ேவண்

அவர்க் கண்ட கண் - விைழந்

உள்ெநகிழ்ந் விடாேத அன் அவைரக் கண்ட கண்கள்; உழந் ழந் உள்நீர் அ க இன் இத் யிலா அ ங்கலாய ன்பத்திைன உழந் தம் அகத் ள்ள நீர் அற்ேற
ேபாக.
விளக்கம்
அ க்கு இைடவிடாைமக்கண் வந்த . அ தலாகிய இடத் நிகழ்ெபா ளின் ெதாழில்
இடத்தின் ேமல் நின்ற .
---1178 ேபணா ெபட்டா ளர்மன்ேனா மற்றவர்க்
காணா தைமவில கண்.
காதலர் பிாிந்

ேபாயினாரல்லர், அர் ஈண் ளர். அவைரக் கா

ேவண் ம்,' என்ற ேதாழிக்குச் ெசால் ய . ேபணா
விைழயா

மள ம் நீ ஆற்றல்

ெபட்டார் உளர் - ெநஞ்சால்

ைவத் ச் ெசால் மாத்திரத்தால் விைழந்தவர் இவ்விடத்ேத உளர்; மற்

அவர்க் கண் காணா

அைமவில - அவ் ண்ைமயாற் பயன் யா , அவைரக் கண்கள்

காணா அைமகின்றன இல்ைலயாயின்?
விளக்கம்
ெசயலாற் பிாிந்

நின்றைமயின் 'ேபணா ' என் ம்,

ன் நலம் பாராட் ப் பிாிவச்சமம்

வன் ைற ம் கூறினாராக ன், 'ெபட்டார்' என் ம் கூறினாள். 'மன்' ஒழியிைசக்கண்
வந்த . 'மற் ' விைன மாற்றின் கண் வந்த . 'ஓகாரம்' அைசநிைல 'யான் ஆற்ற ம்,
கண்கள் அவைரக் காண்டற்கு வி மபாநின்றன: என்பதாம். இனிக 'ெகாண்கைன'
என்

பாடமாயின், 'என் கண்கள் தம்ைமக் காணா

அைமகின்ற ெகாண்கைனத் தாம்

காணாதைமகின்றனவில்ைல; இவ்வாேற தம்ைம ெயா வர் விைழயாதி க்கத் தாம்
அவைர விைழந்தார் உலகத் ளேரா?' என்
----

உைரக்க. இதற்கு மன் அைசநிைல

1179 வாராக்கால் ஞ்சா வாின் ஞ்சா ஆயிைட
ஆரஞர் உற்றன கண்.
'நீ ம் ஆற்றி நின் கண்க ம் யில்வனவாதல் ேவண் ம் என்ற ேதாழிக்குச்
ெசால் ய . வாராக்கால் ஞ்சா - காதலர் வாராத ஞான் அவர் வர பார்த் த்
யிலா; வாின் ஞ்சா - வந்த ஞான் , அவர் பிாிவஞ்சித் யிலா; ஆயிைடக் கண்
ஆரஞர் உற்றன - ஆதலான் அவ்வி வழி ம் என் கண்கள் ெபா த்தற்காிய
ன்பத்திைன உைடய.
விளக்கம்
'ஆயிைட' எனச் சுட்
என்பதாம்.

நீண்ட . 'இனி அவற்றிற்குத்

யில் ஒ

ஞான் ம் இல்ைல'
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---1180 மைறெபற
ரார்க் காிதன்றா ெவம்ேபா
லைறபைற கண்ணா ரகத் .
'காதலைர இவ் ர் இயற்பழியாமல் அவர் ெகா ைமைய மைறக்க ேவண் ம்' என்ற
ேதாழிக்குச் ெசால் ய . எம் ேபால் அைறபைற கண்ணார் அகத் மைற ெபறல் எம்ேபா ம் அைறபைறயாகிய கண்ணிைன ைடயார் தம் ெநஞ்சின்கண் அடக்கிய
மைறையயறிதல்; ஊரார்க்கு அாிதன்
விளக்கம்
'மைற' என்ற , ஈண்

- இவ் ாின்கண் உள்ளார்க்கு எளி .

மைறக்கப்ப வதைன. அகத்

நிகழ்வதைனப் றத் ள்ளார்க்கு

அறிவித்தலாகிய ெதாழிலான் ஒற் ைம உண்ைமயின், 'அைறபைறயாகிய கண்'
என்றாள். இங்ஙனம் ெசய் ள் விகாரமாக்கா , 'அைறபைறக் கண்ணார்' என்

பாடம்

ஓ வா ம் உளர்; 'யான் மைறக்க ம் இைவ ெவளிப்ப த்தா நின்றன' என்பதாம்.
---3.2.4 பசப்

ப வரல்

1181 நயந்தவர்க்கு நல்காைம ேநர்ந்ேதன் பசந்தெவன்
பண்பியார்க் குைரக்ேகா பிற.
( ன் பிாி டம்பட்ட தைலமகள் அஃ ஆற்றா பசந்தவழித் தன் ள்ேள
ெசால் ய .) நயந்தவர்க்கு நல்காைம ேநர்ந்ேதன் - என்ைன நயந்தவர்க்கு அ
ெபா
பிாிைவ உடம்பட்ட நான் பசந்த என் பண் யார்க்கு உைரக்ேகா - அதைன
ஆற்றா இ
விளக்கம்
'பிற என்ப

ெபா

அைசநிைல உடம்படாவழி ஒழிதல் குறித் ப் பிாி ணர்த்தினராக ன்

அவரன் ைடயர் என்
பிாி

பசந்த என் இயல்பிைன யார்க்குச் ெசால்ேவன்?

ம் க த்தான் 'நயந்தவர்' என் ம், இ ேவ உடம்பாடாக ேம

நிக மாக ன், இனி அவைரக் கூ தலாி

என் ம்,

ன்னர் உடம்ப த

ம் பின்னர் ஆற்றா

என்

ம் க த்தான் 'நல்காைம'

பசத்த

என்பாள் 'பசந்த என் பண் ' என் ம், யான் ெசய் ெகாண்ட
ஒ வ க்குச் ெசால்ல
கூறினாள்.
----

ம் பழியாம் என்

1182 அவர்தந்தா ெரன் ந் தைகயா
ேமனிேம
ம் பசப் .

ம் பிறர் ெசய்தனவல்ல
ன்பத்திைன இனி

ம் க த்தால் 'யார்க்கு உைரக்ேகா?' என் ம்

வர்தந்ெதன்

ம்
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ஆற்றாள் எனக் கவன்ற ேதாழிக்கு 'ஆற் வல்' என்ப

படச் ெசால் ய . யான்

ஆற்றி ேளனாக ம்; பசப் இப் பசப் த்தான்; தந்தார் அவர் என்
என்ைன ண்டாக்கினார் அவர் என்
ஊ ம் - என்ேமனிைய ேமற்ெகாண்
விளக்கம்

ம் தைகயால் -

ம் ெப மிதத்தான்; என்ேமனிேமல் இவர் தந்
ெச த்தா நின்ற .

''கு தி ெகப் ளிக்கும் ேவலான் கூந்தன்மா இவர்ந்
என் ழி ம் இவர்தல் இப்ெபா ட்டாதல் அறிக. 'அஃ
இதற்கு நீ கவலல் ேவண்டா என்பதாம்.
----

ெசல்ல'' (சீவக விமைல. 1)
உாிைம பற்றி ஊர்கின்ற .

1183 சாய நா
மவர்ெகாண்டார் ைகம்மாறா
ேநா ம் பசைல ந் தந் .
'அழகும் நா ம் அழியாமல் நீ ஆற்றல் ேவண் ம்,' என்ற ேதாழிக்குச் ெசால் ய .
ைகம்மாறா ேநா ம் பசைல ம் தந் - பிாிகின்ற ஞான்ேற அவ்விரண்டற்கும்
தைலமாறாக இக்காமேநாயிைன ம் பசைலைய ம் எனக்குத் தந் ; சாய ம் நா
அவர் ெகாண்டார் - என் ேமனியழகிைன ம் நாணிைன ம் அவர் ெகாண்
ேபாயினார்.
விளக்கம்

ம்

எதிர் நிரல் நிைற. 'அடக்குந் ேதா ம் மிகுதலான், ேநாய் நாணிற்குத் தைலமாறாயிற் .
இனி அவர் தந்தாலல்ல
----

அைவ உளவாக

1184 உள் வன் மன்யா
கள்ளம் பிறேவா பசப் .

ம் இைவ இலவாக

ம் கூடா,' என்பதாம்.

ைரப்ப தவர்திறமாற்

'பிாிகின்றவர் ெதளிவித்த ெசாற்கைள ம் அவர் நல்திறங்கைள ம் அறிதியாக ன்
நீட் யா

வ வர்,' என்றவழிச் ெசால்

ய . யான் உள்

யான் மனத்தால் நிைனயா நிற்ேபன்; உைரப்ப

வன் - அவர் ெசாற்கைள

அவர் திறம் - வாக்கால் உைரப்ப ம்

அவர் நல்திறங்கைளேய; பசப் க் கள்ளம் - அங்ஙனம் ெசய்யாநிற்க ம், பசப் வந்
நின்ற இ வஞ்சைனயாயி ந்த .
விளக்கம்
பிற ம், ஓ ம் அைசநிைல. ெமய் மற்ைற மனவாக்குகளின் வழித்தாக ன், அதன்
கண் ம் வரற்பாற்றன்றாயி க்க வந்தைமயின், இதன் ெசயல் கள்ளமாயி ந்த
எனத்தான் ஆற் கின்றைம கூறியவாறாயிற் .
---1185 உவக்காெணாங் காதலர் ெசல்வா ாிவக்காெணன்
ேமன பசப் ர் வ .
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'காதலர் பிாிந் அணித்தாயி க்க ம் ஆற் கின்றிைல,' என்ற ேதாழிக்கு ன்
நிகழ்ந்த கூறிய . எம் காதலர் உவக்காண் ெசல்வார் - பண் ம் நம் காதலர்
உங்ேகெசல்வாராக; என் ேமனி பசப் ஊர்வ
இங்ேகயன்ேறா? அப்ெபற்றிய
விளக்கம்

இன்

'உவக்காண், இவக்காண்' என்பன ஒட்

இவக்காண்- என்ேமனி பசப் ர்வ

பிறிெதான்றாேமா?
நின்ற இைடச்ெசாற்கள். ேதய அண்ைமயாற்

கால அண்ைம க தப்பட்ட . 'அவர் ெசல ம் பசப்பின வர ம் பகல் இர களின்
ெசல ம் வர ம் ேபால்வ அறிந் ைவத் அறியாதாய்ேபால நீ ெசால் கின்ற
என்ன?' என்பதாம்.
---1186 விளக்கற்றம் பார்க்கு மி ேளேபாற் ெகாண்கன்
யக்கற்றம் பார்க்கும் பசப் .
இ
ம் அ . விளக்கு அற்றம் பார்க்கும் இ ேளேபால் - விளக்கின

ெம

பார்த் ெந ங்கி வ ம் இ ேளேபால; ெகாண்கன் யக்கு அற்றம் பார்க்கும் பசப் ெகாண்கன் யக்கின ெம
பார்த் ெந ங்கி வ ம் இப்பசப் .
விளக்கம்
'பார்க்கும்' என்பன இலக்கைணச் ெசால். ' ன் பிாியாதி க்க ம் தனக்கு அவகாசம்
பார்த்
----

வ ம் பசப் , பிாி

ெபற்றால் என் ெசய்யா ?' என்பாம்.

1187 ல் க் கிடந்ேதன் ைடெபயர்ந்ேத னவ்வளவி
லள்ளிக்ெகாள் வற்ேற பசப் .
இ
ம் அ . ல் க் கிடந்ேதன் ைட ெபயர்ந்ேதன் -

ன்ெனா

ஞான்

காதலைரப் ல் க்கிடந்த யான் அறியா
ைட ெபயர்ந்ேதன்; அவ்வளவில் பசப்
அள்ளிக் ெகாள்வற் - அப் ைட ெபயர்ந்த அளவிேல பசப் அள்ளிக் ெகாள்வ
ேபால வந் ெசறிந்த .
விளக்கம்
'ெகாள்வ ' என்ப

குைறந்

நின்ற . அள்ளிக் ெகாள்வ

- அள்ளிக் ெகாள்ளப்ப ம்

ெபா ள். 'அப் ைடெபயர்ச்சி மாத்திரத்திற்கு அவ்வாறாய , இப்பிாிவின்கண் ஆமா
ெசால்ல ேவண் ேமா?' என்பதாம்.
---1188 பசந்தா ளிவெளன்ப தல்லா
றந்தா ரவெரன்பா ாில்.

வைளத்
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'நீ இங்ஙனம் பசக்கற்பாைலபல்ைல,' என்ற ேதாழிேயா
லந் ெசால் ய .
இவள் பசந்தாள் என்ப அல்லால் - இவள் ஆற்றியிரா பசந்தாள் என் என்ைனப்
பழி கூ வதல்ல ;
விளக்கம்
இவைள அவர் றந்தார் என்பார் இல் - இவைள அவர்

றந்

ேபாயினார் என்

அவைரக் கூ வார் ஒ வ மில்ைல. 'என்பார்' என ேவ ப த் க் கூறினாள்,
தன்ைனேய ெந ங்குதல்பற்றிப் லக்கின்றைமயின்.
---1189 பசக்கமற் பட்டாங்ெகன் ேமனி நயப்பித்தார்
நன்னிைலய ராவ ெரனின்.
இ
ம் அ . நயப்பித்தார் நன்னிைலயர் ஆவர் எனின் - இப்பிாிைவ யாேன
உடம்ப ம் வைக ெசால் யவர் இன் நின் க த்தான் நல்ல நிைலயினர்
ஆவாராயின்; என் ேமனி பட்டாங்கு பசக்க - என் ேமனி பட்ட படப் பசப்பதாக.
விளக்கம்
நன்னிைலயராதல் - நன்ைமக்கண்ேண நிற்றைல உைடயராதல். 'பட்டாங்காக' என
ஆக்கம் விாித்

உைரக்க. ' ன் இப்பிாிவின் ெகா ைமயறியாத என்ைன இதற்கு

உடம்ப த்திப் பிாிந்தவர் தவறிலராகேவ ேவண் வ , என் ேமனி ம் பசப் ம் யா
ெசய்யின் என்?' என்ப பட நின்றைமயின், 'மன்' ஒழியிைசக்கண் வந்த .
---1190 பசப்ெபனப் ேபர்ெப த னன்ேற நயப்பித்தார்
நல்காைம ற்றா ெரனின்.
தைரமகள் ஆற் தற்ெபா ட் த் ேதாழி தைலமகைன இயற்பழித்தவறி அவள்
இயற்பட ெமாழிந்த . நயப்பித்தார் நல்காைம ற்றார் எனின் - அன் தாம் குைற
நயப்பித் க் கூ யவர்க்கு இன் நல்காைமைய நட்ேடார் ற்றாராயின்: பசப் எனப்
ேபர் ெப தல் நன்ேற - பசப் ற்றாள் என ேவற் ைமயானன்றிப் பசப் ந்தான்
ஆயினாள் என ஒற் ைமயால் தாம் ெசால்ல அப்ெபயைரப் ெப தல் எனக்கு நன் .
விளக்கம்
'நட்டார்' என்ப

அவாய்நிைலயான் வந்த . இயற்பழித்தல் ெபாறா

லக்கின்றாளாக ன், இகழ்ச்சிக் குறிப்பால் கூறினாள். அவைர அ ளிலர் என்னா
'இன்
----

ம் பசந்தாள் இவள் என்ைகேய யான் ஆற் ம் ெநறியாவ

3.2.5 தனிப்படர் மிகுதி
1191 தாம் ழ்வார் தம் ழப் ெபற்றவர் ெபற்றாேர

என்பதாம்.
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காமத் க் காழில் கனி.
'காதல ம் நின்னி

ம் ஆற்றாராய்க் க தின் வ வர்; நீ அவேரா

கர்தி,' என்ற ேதாழிக்குச் ெசால்

ய . தாம்

ேபாின்பம்

ழப் ெபற்றவர் - தம்மாற்

காத க்கப்ப ம் கணவர் தம்ைமக் காத க்கப் ெபற்ற மகளிர்; ெபற்ேறாேர காமத் க்
காழ்இல் கனி - ெபற்றாரன்ேற காம கர்ச்சி என் ம் பரல் இல்லாத கனிைய.
விளக்கம்
காமம்: ஆகுெபயர். 'அத் ' அல்வழிக்கண் வந்த ,

ன்ைன நல்விைன இல்வழிப்

ெபறப்படாைமயின் 'ெபற்றார்' என் ம், அவரால் தைடயின்றி

கரப்ப த ன் 'காழில்

கனி' என் ம் கூறினாள். 'நம் காதலர் பிாிதேலயன்றிப் பின் வாராைம ம்
உைடைமயின் அக்கனியாம் ெபற்றிேலன்,' என்பதாயிற் .
---1192 வாழ்வார்க்கு வானம் பயந்தற்றால் ழ்வார்க்கு
ழ்வா ரளிக்கு மளி.
இ
ம் அ . ழ்வார்க்கு ழ்வார் அளிக்கும் அளி - அற ம் ெபா

ம் ேநாக்கிப்

பிாிந்தால், தம்ைம இன்றியைமயா மகளிர்க்கு அவைர இன்றியைமயாக் கணவர்
அளவறிந் வந் ெசய் ம் தைலயளி;வாழ்வார்க்கு வானம் பயந்தற் - தன்ைனேய
ேநாக்கி உயிர் வாழ்வார்க்கு வானம் அளவறிந் ெபய்தாற் ேபா ம்.
விளக்கம்
'நம் காதலர் நம்ைம விைழயாைமயின், அத்தைலயளி இல்ைலயாகலான், மைழ
வறந் ழி அதனான் வாழ்வார் ேபால இறந்
----

ப தேல நமக்கு உள்ள ,' என்பதாம்.

1193
நர் ழப் ப வார்க் கைம ேம
வா ந ெமன் ஞ் ெச க்கு.
இ
ம் அ .
நர் ழப்ப வார்க்கு அைம ேம - தாம் விைழ ம் கணவரான்
விைழயப்ப ம் மகளிர்க்கு ஏற் ைடத் ; வா நம் என்
பிாிந்தாராயி ம் நம்ைம நிைனந்
என்றி க்கும் த க்கு.
விளக்கம்

ம் ெச க்கு - காதலர்

க தின் வ வர்; வந்தால் நாம் இன் ற்

நாம் அவரான் விழப்படாைமயின், நமக்கு அைமவ
---1194
ழப் ப வார் ெகழீஇயிலர் தாம் ழ்வார்
ழப் படாஅ ெரனின்.

வாழ் ம்

இறந் பா ' என்பதாம்.
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'காதலைர இயற்பழித்தைல அஞ்சி அவர ளின்ைம மைறத்த நீ கட ட்
கற்பிைனயாக ன், கற் ைட மகளிரால் நன்கு மதிக்கப்ப தி,' என்ற ேதாழிக்குச்
ெசால் ய . ழப்ப வார் - கற் ைட மகளிரால் நன்கு மதிக்கப்ப வா ம்; தாம்
ழ்வார் ழப்படார் எனின் ெகழீஇயிலர் - தாம் வி ம் ம் கணவரான் வி ம்பப்
படாராயின் தீவிைனயாட் யர்.
விளக்கம்
சிறப் உம்ைம, விகாரத்தால் ெதாக்க . ெகழீஇயின்ைம; நல்விைனயின்ைம; அஃ
அ த்தாபத்தியால் தீவிைன ைடைமயாயிற் . 'தீவிைன ைடேயற்கு அந்நன்கு
மதிப்பால் பயனில்ைல,' என்பதாம்.
---1195 நாங்காதல் ெகாண்டார் நமக்ெகவன் ெசய்பேவா
தாங்காதல் ெகாள்ளாக் கைட.
'அவர்ேமற் காத ைடைமயின் அவர் க த்தறிந் ஆற்றினாய்,' என்ற ேதாழிக்குச்
ெசால் ய . நாம் காதல் ெகாண்டார் நமக்கு எவன் ெசய்ப - நம்மால் காதல்
ெசய்யப்பட்டவர் நமக்கு என்ன இன்பத்ைதச் ெசய்வர்; தாம் காதல் ெகாள்ளாக்கைட அவ்வாேற தா ம் நம்கண் காதல் ெசய்யாவழி.
விளக்கம்
எச்ச உம்ைம விகாரத்தால் ெதாக்க . 'அக்காதல் உைடைமயால் நாம் ெபற்ற
ன்பேம,' என்பதாம்.
---1196 ஒ தைலயா னின்னா காமம்காப் ேபால
வி தைல யா மினி .
இ
ம் அ . காமம் ஒ தைலயான் இன்னா - மகளிர் ஆடவர் என்

ம் இ

தைலயி ம் ேவட்ைக ஒ தைலக் கண்ேணயாயின், அஃ இன்னா ; காப்ேபால
இ தைலயா ம் இனி - காவின பாரம்ேபால இ தைலக்கண் ம் ஒப்பின் அஃ
இனி .
விளக்கம்
ன்றன் உ
கள் ஏழன் ெபா ண்ைமக் கண் வந்தன. கா - ஆகுெபயர். என்மாட்
உண்டாய ேவட்ைக அவர் மாட் ம் உண்டாயின், யான் இவ்வா
கூ ேமா?' என்பதாம்.
---1197 ப வர

ம் ைபத

ம் காணான்ெகால் காம

ெனா வர்க ணி¢ன்ெறா கு வான்.

ன்ப ழத்தல்
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இ

ம் அ . ஒ வர்கண் நின்

ஒ குவான் காமன் - காமம்

கர்தற்கு உாிய

இ வாிடத் ம் ஒப்பநிற்றல் ஒழிந் ஒ வாிடத்ேத நின் ெபா கின்ற காமக் கட ள்;
ப வர ம் ைபத ம் காணான் ெகால் - அவ்விடத் ப் பசப்பானாய ப வர ம் படர்
மிகுதி ம் அறியான் ெகால்ேலா!
விளக்கம்
'விைழ ம் ெவ ப் ம் இன்றி எல்லார்கண்

ம் நிகழ்ந்தன அறிதற்குாிய கட

ம்

என்கண் ேவ பட்டான்; இனி யான் உய் மாற என்ைன?' என்பதாம்.
---1198
ழ்வாாி னின்ெசால் ெபறாஅ லகத்
வாழ்வாாின் வன்கணா ாில்.
தைலமகன்
வரக்காணா ெசால் ய . ழ்வாாின் இன்ெசால் ெபறா
வாழ்வாாின் - தம்மால் வி ம்பப்ப ம் காதலர் திறத் நின் ம்ஓர் இன்ெசால்லள ம்
ெபறாேத பிாிவாற்றி உயிர் வாழ்கின்ற மகளிர் ேபால; வன்கணார்
உலகத்

இல் - வன்கண்ைம ைடயார் இவ் லகத்

இல்ைல. ('காதலர் திறத் ச்

ெசால் யாதா ம் எனக்கு இனி ', என் ம் க த்தால் 'இன்ெசால்' என்றாள். இழி
சிறப் உம்ைம விகாரத்தால் ெதாக்க . யான் வன்கண்ேணனாக ன் அ
ம்
ெபறா உயிர் வாழாநின்ேறன் என்பதாம்.)
1199 நைசஇயார் நல்கா ெரனி மவர்மாட்
ைச மினிய ெசவிக்கு.
இ
ம் அ . நைசஇயார் நல்கார் எனி ம் - என்னால் நச்சப்பட்ட காதல்
என்மாட் அன்பிலேரயாயி ம்; அவர் மாட் இைச ம் ெசவிக்கு இனிய - அவர்
திறத் யாதா ம் ஓர் ெசால் ம் என் ெசவிக்கு இனியவாம்.
விளக்கம்
இழி

சிறப் உம்ைம, 'அவர் வாரார் என்

நின்ற . 'அ
----

ஞ் ெசால்லாயி

ம் அைம ம்,' என்ப பட

ம் ெபற்றிேலன்' என்பதாம்.

1200 உறார்க் கு ேநா ைரப்பாய் கடைலச்
ெசறாஅஅய் வாழிய ெநஞ்சு.
தைலமகன்
வரப்ெபறா தான்
விடக் க தியாள் ெநஞ்ேசா ெசால் ய .
உறார்க்கு உ ேநாய் உைரப்பாய் ெநஞ்சு - நின்ேனா உறாதார்க்கு நின் ேநாைய
உைரக்க

ற்ற ெநஞ்ேச; கடைலச் ெசறாய் - நீ ஆற்றாயாயி

அதைனெயாழிந் , நினக்குத்
அஃ எளி .
விளக்கம்

யரஞ் ெசய்கின்ற கடைலத்

ம் அாிதாய
ர்க்க

யல்வாயாய;
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உைரக்க

ற்ற

வெதான்
என்
----

அளவிறந்த ேநாயகலா
அன் ;

ந்தா

ம், ேகட்பார் உறவினராகலா

ம் பயன் இல்ைல என்ப

க தா ,

ம், அ
யலாநின்றாய்

ம் குறிப்பான், 'வாழிய' என்றாள்.

3.2.6 நிைனந்தவர் லம்பல்
1201 உள்ளி ந் தீராப் ெப மகிழ் ெசய்தலாற்
கள்ளி ங் காமம் இனி .
தாய்ச் ெசன்ற பாங்க க்குத் தைலமகன் ெசால் ய . உள்ளி ம் தீராப்
ெப மகிழ் ெசய்தலால் - ன் கூ ய ஞான்ைற இன்பத்திைனப் பிாிந் ழி
நிைனத்தா ம் அ ெபா
ெபற்றாற்ேபால நீங்காத மிக்க மகிழ்ச்சிையத் த தலால்;
கள்ளி ம் காமம் இனி - உண் ழியல்ல மகிழ்ச்சி ெசய்யாத கள்ளி ம் காமம்
இன்பம் பயத்தல் உைடத் .
விளக்கம்
தன் தனிைம ம், தைலமகைள மறவாைம ம் கூறியவா .
---1202 எைனத்ெதான றினிேதகாண் காமந்தாம் ழ்வார்
நிைனப்ப வ வெதான் றில்.
இ
ம் அ . தாம் ழ்வார் நிைனப்ப வ வ ஒன் இல்தம்மால் வி ம்பப்
ப வாைரப் பிாிவின்கண் நிைனத்தால் அந் நிைனவார்க்கு அப்பிாிவின் வ வேதார்
ன்பம் இல்ைலயாம்; காமம் எைனத் இனி
எத் ைணேய ம் இனிெதான்ேற காண்.
விளக்கம்
ணர்ந் ழி ம் பிாிந் ழி ம் ஒப்ப இனி

ஒன்ேற காண் - அதனால் காமம்

என்பான், 'எைனத் ம் இனி ' என்றான்.

சிறப் உம்ைம, விகாரத்தால் ெதாக்க . தான் ஆற்றிய வைக கூறியவா .
---1203 நிைனப்பவர் ேபான் நிைனயார்ெகா ம்மல்
சிைனப்ப ேபான் ெக ம்.
தைலமகைன நிைனந் வ ந் கின்ற தைலமகள் ேதாழிக்குச் ெசால் ய .
சிைனப்ப ேபான் ெக ம் - எனக்குத் ம்மல் எ வ ேபான் ேதான்றிக்
ெகடாநின்ற ; நிைனப்பவர் ேபான்

ம்மல்

நிைனயார்ெகால் - அதனால் காதலர் என்ைன

நிைனப்‘ர் ேபான் நிைனயாராகல் ேவண் ம்.
விளக்கம்
சிைனத்தல்: அ ம் தல். ேசய்ைமக்கண்ணராய ேகளிர் நிைனந் ழி
அந்நிைனக்கப்பட்டார்க்குத் ம்மல் ேதான் ம் என் ம் உலகியல்பற்றித் தைலமகன்
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எ த் க் ெகாண்ட விைன
ெசால் யதாயிற் .
----

வ

ேபான்

யாைம

ணர்ந்தாள்

1204 யா
ேளங்ெகா லவர்ெநஞ்சத் ெதந்ெநஞ்சத்
ேதாஒ ளேர யவர்.
இ
ம் அ . எம் ெநஞ்சத் அவர் ஓ உளேர - எம் ைடய ெநஞ்சத்
எப்ெபா

ம் உளேரயாய் இராநின்றார்; அவர் ெநஞ்சத்

அவர்

யா ம் உேளங்ெகால் -

அவ்வைகேய அவ ைடய ெநஞ்சத் ம் யா ம் உளமா ேமா, ஆேகேமா?
விளக்கம்
ஓகார இைடச்ெசால் ஈண்

இைடவிடாைம உணர்த்தி நின்ற . 'உளமா ம், விைன

யாைமயின் வாராராயினாேரா, அ
என்ப க த் .
----

ந் ம் இலமாக ன் வாராராயினாேரா?'

1205 தந்ெநஞ்சத் ெதம்ைமக் க ெகாண்டார் நாணார்ெகா
ெலந்ெநஞ்சத் ேதாவா வரல்.
இ
ம் அ . தம் ெநஞ்சத் எம்ைமக் க ெகாண்டார் - தம் ைடய
ெநஞ்சின்கண்ேண யாம் ெசல்லாமல் எம்ைமக் காவல் ெகாண்ட காதலர்; எம் ெநஞ்சத்
ஓவா வரல் நாணால்ெகால் - தாம் எம் ைடய ெநஞ்சின்கண் ஒழியா வ தைல
நாணால்ெகால்ேலா?
விளக்கம்
ஒ வைரத் தம்கண் வ தற்கு ஒ கா
பலகா
----

ஞ்ேசறல் நா

ம் உடம்படா , தாம் அவர்கண்

ைடயார் ெசயலன்ைமயின், 'நாணார்ெகால்' என்றான்.

1206 மற்றியா ெனன் ேளன் மன்ேனா வவெரா
ற்றநா ள்ள ேளன்.
அவேரா

யா

ணர்ந்த ஞான்ைற இன்பத்ைத நிைனந்

இறந் பாடெடய்தா நின்றாய்;

அ மறத்தல் ேவண் ம்,' என்றாட்குச் ெசால் ய . யான் அவெரா உற்ற நான்
உள்ேள உேளன் - யான் அவேரா
ணர்ந்த ஞான்ைற இன்பத்ைத நிைனதலான் இத்
ன்ப ெவள்ளத் ம் உயிர் வாழ்கின்ேறன்; மற்

யான் என்

ேளன் - அ

இன்றாயின்,

ேவ எத்தால் உயிர் வாழ்ேவன் ?
விளக்கம்
நாள்: ஆகுெபயர். 'உயிர் வாழ்வதற்கு ேவ ம் உள, அைவ ெபற்றிேலன்' என்ப பட
நின்றைமயின், 'மன் ஒழியிைசக்கண் வந்த . அைவ அவன்

வ தல், தன்
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ேசறல்

தலாயின. 'அைவ யா ம் இன்ைமயின், இ வல்ல

இல்ைல,' என்ப
----

எனக்குப் பற் க் ேகா

க த் .

1207 மறப்பி ெனவனாவன் மற்ெகான் மறப்பறிேய
ள்ளி
ள்ளஞ்சு ம்.
இ
ம் அ . மறப் அறிேயன் உள்ளி ம் உள்ளம் சு ம் அவ்வின்பத்ைத
மறத்தலறிேயனாய் இன் உள்ளாநிற்க ம் பிாி என் உள்ளத்ைதச் சுடா நின்ற ;
மறப்பின் எவனாவன் - அங்ஙனம் பிாிவாற்றாத யான் மறந்தால் இறந்த படா
உேளனாவ
விளக்கம்

எத்தால்?

மறக்கப்ப வ அதிகாரத்தான் வந்த 'மண்' ஈண் ம் அ பட நின்
ஒழியிைசயாயிற் . ெகால்: அைச நிைல.
---1208 எைனத் நிைனப்பி
காதலர் ெசய் ஞ் சிறப் .

ங் காயா ரைனத்தன்ேறா

இத் ன்பம் அறிந் வந் காதலர் நினக்கு இன்பம் ெசய்வர்,' என்றாட்குச்
ெசால் ய . எைனத் நிைனப்பி ம் காயார் - தம்ைம யான் எத் ைண ம் மிக
நிைனத்தா

ம் அதற்கு ெவகுளார்; காதலர் ெசய் ம் சிறப் அைனத்

அன்ேறா -

காதலர் எனக்குச் ெசய் ம் இன்பமாவ அவ்வளவன்ேறா?
விளக்கம்
ெவகுளாைம: அதற்கு உடன்பட் ெநஞ்சின் கண் நிற்றல். தனக்கு அவ்வின்பத்திற்
சிறந்த

இன்ைமயின், அதைனச் 'சிறப் ' என்றாள். 'காதலர் நம்மாட்ட ள்' என் ம்,

'ெசய் ங் குணம்' என் ம் பாடம் ஓ வா ம் உளர். ேதாழி கூறிய அதைனக் குறிப்பான்
இகழ்வ கூறியவா . --1209 விளி ெமன் னின் யிர் ேவறல்லம் என்பா
ரளியின்ைம யாற்ற நிைனந் .
தைலமகன்
ெசால் ய . ேவ

வரக் காணா வ ந் கின்றாள், வற்
த் ம் ேதாழிக்குச்
அல்லம் என்பார் அளியின்ைம ஆற்ற நிைனந் - ன்ெபல்லாம்

'நாம் இ வ ம் ேவறல்லம்,' என்
நிைனந் ; என் இன்
விளக்கம்

ெசால்

வார

யிர் விளி ம் - என

அளியின்ைமைய மிக ம்

இனிய உயிர் கழியாநின்ற .

அளியின்ைம, பின் வ வராத

மாய்ப் பிாித

நின் ழித்

தலாயின. பிாிவாற்றல் ேவண் ம் என வற்

விடாைம ம்

ம், பிாிந்

வாராைம ம், ஆண்
த்தாட்கு,
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'என் யிர் கழிகின்ற
கூறியவா .
----

பிாிவிற்கு அன் ; அவரன்பின்ைமக்கு,' என எதிர்அழிந்

1210 விடாஅ ெசன்றாைரக் கண்ணினால் காணப்
படாதி வாழி மதி.
வன் ைற எதிரழிந்தாள் காமம் மிக்க கழிபடரால் ெசால் ய . மதி - மதிேய; விடா
ெசன்றாைரக் கண்ணினால் காணப்படாதி - என் ெநஞ்சின் இைடவிடாதி ந்ேத
விட் ப் ேபாயினாைர யான் என் கண்ணளவானாயி ம் எதிர்ப்ப ம் வைக நீ
படாெதாழிவாயாக.
விளக்கம்
கண்ணளவான் எதிர்ப்ப தலாவ : மதி இ வரா ம் ேநாக்கப்ப த ன் இ வர்
கண்

ம் அதன்கண்ேண ேசர்தல்.

தெலா

'ெசன்றாைரக் காண' என் ம், குைற

சிைனக்கு ஒற் ைம உண்ைமயின்,

கின்றாளாக ன், 'வாழி' என் ம் கூறினாள்.

இனிப் 'படா ' என்ப பாடமாயின்; கனவிைடக் கண்ணினாற் கா மா
மதிப்ப கின்றதில்ைல என அதனால் யில ெபறா வ ந் கின்றாள் கூற்றாக்குக.
இப்ெபா ட்கு 'வாழி' என்ப
----

அைசநிைல.

3.2.7 கன நிைல ைரத்தல்
1211 காதலர் ெதா வந்த கனவி க்
கியா ெசய் ேவன்ெகால் வி ந் .
தைலமகன்
வரக் கண்டாள் ெசால் ய . காதலர்
யான் வ ந் கின்ற அறிந் அ தீரக் காதலர் வி த்த
மாட்

வந்த கனவி

க்கு; வி ந்

யா

ெதா வந்த கனவி க்கு திைனக் ெகாண் என்

ெசய்ேவன் - வி ந்தாக யாதைனச்

ெசய்ேவன்?
விளக்கம்
'வி ந் ' என்ற , வி ந்திற்குச் ெசய் ம் உபசாரத்திைன. அ
காணாைமயின், 'யா
----

கனவிற்கு ஒன்

ெசய்ேவன்' என்றாள்.

1212 கய ண்கண் யானிரப்பத் ஞ்சிற் கலந்தார்க்
குய ண்ைம சாற் ேவன் மன்.
விடக் க தியான் ெசால் ய . கயல் உண்கண் யான் இரப்பத் ஞ்சின் ஞ்சா வ ந் கின்ற என் கயல் ேபா ம் உண்கண்கள் யான் இரந்தால்
ஞ்சுமாயின்; கலந்தார்க்கு உயல் உண்ைம சாற் ேவன் - கனவிைடக் காதல்ைரக்
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காண்ேபன், கண்டால் அவர்க்கு யான் ஆற்றி ேளனாய தன்ைமைய யாேன விாியச்
ெசால்ேவன்.
விளக்கம்
'கய

ண்கண்' என்றாள், கழிந்த நலத்திற்கு இரங்கி. உயல் - காம ேநாய்க்குத் தப் தல்.

தர்க்குச் ெசால்லா

யாம் அடக்குவன ம், ெசால்

சு க்குவனவற்றின் பரப் ேதான்றச் ெசால்ேவன் என்
என்றாள். இனி, அைவ ம்
ஒழியிைசக்கண் வந்த .
உைரத்தலாயிற் .
----

ஞ்சா: சாற்ற
ன்

ங்கூடா

வனவற் ள்

ம்

ம் க த்தால், 'சாற் ேவன்'
என்ப பட நின்றைமயின், 'மன்'

ம் கண்டாள் கூற்றாக ன், கன

நிைல

1213 நனவினால் நல்கா தவைரக் கனவினால்
காண்ட ன் உண்ெடன் உயிர்.
ஆற்றான் எனக் கவன்றாட்கு 'ஆற் வல்' என்ப படச் ெசால் ய . நனவினான்
நல்காதவைர - நனவின்கண் வந் தைலயளி ெசய்யாதாைர; கனவினாற் காண்ட ன்
என் உயிர் உண் - யான் கனவின் கண் கண்ட காட்சியாேன என் யிர் உண்டாகா
நின்ற .
விளக்கம்
ன்ற

கள் ஏழன் ெபா ண்ைமக்கண் வந்தன. 'அக்காட்சி யாேன யான்

ஆற்றி ேளன் ஆகினேறன். 'நீ கவலல் ேவண்டா,' என்பதாம்.
---1214 கனவினான் உண்டாகும் காமம் நனவினான்
நல்காைர நா த் தரற்கு.
இ
ம் அ . நனவினான் நல்காைர நா த்தரற்கு - நனவின்கண் வந்

தைலயளி

ெசய்யாதாைர அவர் ெசன் ழி நா க் ெகாண் வந் கன த தலான்; கனவினான்
காமம் உண்டாகும் - இக்கனவின்கண்ேண எனக்கு இன்பம் உண்டாகா நின்ற .
விளக்கம்
காமம் - ஆகுெபயர். நான்காவ
ன்றன் ெபா ண்ைமக்கண் வந்த . 'இயல்பான்
நல்காதவைர அவர் ெசன்ற ேதயம் அறிந் ெசன் ெகாண் வந் தந் நல்குவித்த
கனவால் யான் ஆற் வல்' என்பதாம்.
---1215 நனவினால் கண்ட உம் ஆங்ேக கன ந்தான்
கண்ட ெபா ேத இனி .
இ
ம் அ . நனவினான் கண்ட உம் இனி ஆங்ேகஅவைரக் கண்

கர்ந்த இன்பந்தா

ன் நனவின்கண்

ம் இனிதாயிற் ; அப்ெபா ேத, கன ம் தான்
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கண்டெபா
இனி - இன் கனவின்கண் கண்
கர்ந்த இன்ப ம் அக்
கண்டெபா ேத இனிதாயிற் . அதனான் எனக்கு இரண் ம் ஒத்தன.
விளக்கம்
'இனி ' என்ப
ெபற்ற
----

ன்

ம் கூட்டப்பட்ட . கன

இவ்வளேவ; இன்

ம் அ

ெகாண்

- ஆகுெபயர். ' ன்

ம் யான்

ஆற் வல்' என்பதாம்.

1216 நனெவன ஒன்றில்ைல ஆயின் கனவினால்
காதலர் நீங்கலர் மன்.
இ
ம் அ . நனெவன ஒன் இல்ைலயாயின் - நன

என்

ெசால்லப்ப கின்ற

ஒ பாவி இல்ைலயாயின்; கனவினான் காதலர் நீங்கலர் - கனவின்கண் வந்
காதலர் என்ைனப் பிாியார்.
விளக்கம்
'ஒன் ' என்ப , அதன் ெகா ைம விளக்கி நின்ற . அஃ

இைடேய குந்

கூ ய

கனைவப்

ேபாக்கி அவைரப் பிாிவித்த என்ப பட நின்றைமயின் 'மன்' ஒழியிைசக்கண் வந்த .
கனவிற் ெபற் ஆற் கின்றைம கூறியவா .
---1217 நனவினால் நல்காக் ெகா யார் கனவனால்
என்எம்ைமப் பீழிப் ப .
விழித் ழிக் காணாளாயினாள் கனவிற் கூட்டம் நிைனந் ஆற்றாளாய்ச்
ெசால் ய . நனவினான் நல்காக் ெகா யார் - ஒ ஞான் ம் நனவின்கண் வந்
தைலயளி ெசய்யா
கனவின்கண் வந்
விளக்கம்
பிாித

ெகா யவர்; கனவினான் எம்ைமப் பீழிப்ப
எம்ைம வ த் வ

ம், பின் நிைனந்

என் - நாள்ேதா ம்

எவ்விைய பற்றி?

வாராைம ம் ேநாக்கி, 'ெகா யார்' என் ம், கனவில்

ேதாள்ேமலராய் விழித் ழிக் கரத்த ன், அதனா
'பீழிப்ப ' என் ம் கூறினாள். 'நனவின் இல்ல

ம்

ன்பமாகாநின்ற

கனவி

என்பாள்

ம் இல்ைல' என்பர்; 'அ

கண் லம்,' என்பதாம்.
---1218
ஞ்சுங்கால் ேதாள்ேமலர் ஆகி விழிக்குங்கால்
ெநஞ்சத்தர் ஆவர் விைரந் .
தான் ஆற் தற்ெபா ட் த் தைலமகைன இயற்பழித்தாட்கு இயற்பட ெமாழிந்த .
ஞ்சுங்கால் ேதாள் ேமலராகி - என் ெநஞ்சு விடா உைறகின்ற காதலர் யான் ஞ்சும்
ெபா
வந் என் ேதாள் ேமலராய்; விழிக்குங்கால் விைரந் ெநஞ்சத்தராவர் - பின்
விழிக்கும் ெபா
விைரந் பைழய ெநஞ்சின் கண்ணராவர்.
விளக்கம்
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கலவிவிட்

மைற ம் க ைமபற்றி 'விைரந் ' என்றாள். ஒ கா

ம் என்னின் நீங்கி

அறியாதாைர நீ ேநாவற்பாைல யல்ைல,' என்பதாம்.
---1219 நனவினால் நல்காைர ேநாவர் கனவினால்
காதலர்க் காணா தவர்.
இ
ம் அ . கனவினான் காதலர்க் காணாதவர் - தமக்கு ஒ

காதலர் இன்ைமயின்

அவைரக் கனவிற் கண்டறியாத மகளிர்; நனவினான் நல்காைர ேநாவர் - தாம் அறிய
நனவின் கண் வந் நல்காத நம் காதலைர அன்பிலர் என ேநாவா நிற்பர்.
விளக்கம்
இயற்பழித்த

ெபாறா

லக்கின்றாள் ஆக ன், அயன்ைம ேதான்றக் கூறினாள்.

தமக்கும் காதல ளராய் அவைரக் கனவிற் கண்டறிவாராயின், நம் காதலர் கனவின்
கண் ஆற்றி நல்குதல் அறிந் ேநாவார் என்பதாம்.
---1220 நனவினால் நம்நீத்தார் என்பர் கனவினால்
காணார்ெகால் இவ் ரவர்.
இ
ம் அ இவ் ரவர் நனவினான் நம்நீத்தார் என்பார் - மகளிர் நனவின்கண்
நம்ைம நீத்தார் என்

நம் காதலைரக் ெகா ைம கூறாநிற்பார்; கனவினான்

காணார்ெகால் - அவர் கனவின்கண் நீங்கா
விளக்கம்
'என்ெனா
அ

வ தல் கண்டறியாேரா?

தன்னிைட ேவற் ைம இன்றாயின், யான் கண்ட

காணா

தா

ம் கண்டைம ம்,

அவைரக் ெகா ைம கூ கின்றைமயின் அயலாேள யாம்,' என்

ம்

க த்தால், 'இவ் ரவர்' என்றாள்.
---3.2.8 ெபா
1221 மாைலேயா வல்ைல மணந்தா
ேவைலநீ வாழி ெபா
.
ெபா ெதா

லந்

கண் ரங்கல்

யி ண்

ெசால் ய . ெபா

ம்
- ெபா ேத; நீ மாைலேயா அல்ைல - நீ

ன்னாள்களின் வந்த மாைலேயா அல்ைல; மணந்தார் உயிர் உண் ம் ேவைல இ ந்த ஆற்றான் அந்நாள் காதலைர மணந்த மகளிர் உயிைர ண் ம்
இ திக்காலமாய் இ ந்தாய்.
விளக்கம்
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ன்னாள் - கூ யி ந்த நாள். 'அந்நாள் மணந்தார்' எனேவ, பின் பிாிந்தாராதல்
ெப

ம். 'வாழி' என்ப

குறிப் ச் ெசால். "வா ைழ மகளிர் உயிர்ப்ெபாதி

அவிழ்க்குங்காைல" (க த். ெநய்தல். 2 ) என்றார்ேபால, ஈண் ப் ெபா ைமயாற்
கூறப்பட்ட . 'மாைல நீ அல்ைல' என ம் பாடம். ேவைல என்ப

ஆகுெபயர்.

'ேவைல' என்பதற்கு ேவலாயி ந்தாய் 'என்பா ம்' உளர்.
---1222 ன்கண்ைண வாழி ம ள்மாைல ெயங்ேகள்ேபால்
வன்கண்ண ேதாநின் ைண.
தன் ட்ைகயாற்ைற அதன்ேம ட் ச் ெசால் ய . ம ள் வாைல - மயங்கிய
மாலாய்; ன்கண்ைண - நீ ம் எம்ேபாலப் ன்க ைடையயாயி ந்தாய்; நின்
எம் ேகள்ேபால் வன்கண்ணேதா - நின் ைண ம் எம் ைணேபால

ைண

வன்கண்ைம ைடயேதா? கூ வாயாக.
விளக்கம்
மயங்குதல் - பக

ம் இர ம் தம் ள்ேள விர தல்; கலங்குத

ன்கண் - ஒளியிழத்தல்; அ பற்றித்
விகாரத்தால் ெதாக்க . 'எமக்குத்

ம் ேதான்ற நின்ற .

ைண ம் உண்டாக்கிக் கூறினாள். எச்ச உம்ைம

ன்பஞ் ெசய்தாய்; நீ ம் இன்ப ற்றிைல,' என்

ம்

குறிப்பால் 'வாழி' என்றாள்.
---1223 பனிய ம்பிப் ைபதல்ெகாண் மாைல னிய ம்பித்
ன்பம் வளர வ ம்.
ஆற்றல்ேவண் ம் என்ற ேதாழிக்குச் ெசால் ய . பனி அ ம்பிப் ைபதல்ெகாள்
மாைல - காதலர் கூ ய நாெளல்லாம் என் ன் ந க்கம் எய்திப் பசந் வந்த மாைல;
னி அ ம்பித் ன்பம் வளர வ ம் - இந்நாள் எனக்கு இறந் பா வந் ேதான்றி
அதற்கு உளதாம் ன்பம் ஒ காைலக்கு ஒ கால் மிக வாரா நின்ற .
விளக்கம்
குளிர்ச்சி ேதான்ற மயங்கிவ மாைல என் ஞ் ெசம்ெபா ள் இக் குறிப் ணர நின்ற .
னி - உயிர் வாழ்தற்கண் ெவ ப் . 'அதனால் பயன் ஆற் மா
குறிப்ெபச்சம்.
----

என்ைன?' என்ப

1224 காதல ாில்வழி மாைல ெகாைலக்களத்
ேததிலர் ேபால வ ம்.
இ
ம் அ . மாைல - காதலர் உள்ள ெபா ெதல்லாம் என் உயிர் தளிர்ப்ப வந்த
மாைல; காதலர் இல்வழி - அவர் இல்லாத இப்ெபா

; ெகாைலக்களத்

ஏதிலர்
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ேபால வ ம் - அஃ ஒழிந் நிற்றேல அன்றிக் ெகால் ங்களாியில் ெகாைலஞர்
வ மா ேபால அவ் யிைரக் ேகாடற்கு வாராநின்ற .
விளக்கம்
ஏதிலர் - அ ள் யா மில்லார். ' ன்ெனல்லாம் எனக்கு நட்பாய் இன்பஞ்ெசய்
ெபா

ம், இன்

ஆற் மா
----

என்ேமற் பைகயாய்த்

ன்பஞ்ெசய்

வந்த

வாரா நின்ற . இனியான்

என்ைன?' என்பதாம்.

1225 காைலக்குச் ெசய்தநன் ெறன்ெகா ெலவன்ெகால்யான்
மாைலக்குச் ெசய்த பைக?
இ

ம் அ . காைல ம், மாைல ம், அவர் கூ ய ஞான்

ேவ பட்

ேபாலா

வாராநின்றன; அவற் ள், யான் காைலக்குச் ெசய்த நன்

இஞ்ஞான்
என் - யான்

காைலக்குச் ெசய்த உபகாரம் யா ? மாைலக்குச் ெசய்த பைக எவன் - மாைலக்குச்
ெசய்த அபகாரம் யா ?
விளக்கம்
கூ ய ஞான்

பிாிவர் என்

அஞ்சப்பண்ணிய காைல, அஃ

கங்குல் ெவள்ளத்திற்குக் கைரயாய் வாராநின்ற
என்ெகால்' என் ம், 'கூ ய ஞான்
இஞ்ஞான் ம் அளவில்

என்

இன்பம் ெசய்

ஒழிந்

ம் க த்தால், 'நன்

வந்த மாைல அஃ

ன்பஞ் ெசய்யாநின்ற ' என்

இஞ்ஞான்
ஒழிந்

ம் க த்தால், 'பைக

எவன்ெகால்?' என் ம் கூறினாள். பைக - ஆகுெபயர். தன்ேனா ஒத்த
காைலேபாலா மாைல தன் ெகா ைமயால் ன்பம் ெசய்யாநின்ற என்பதாம்.
---1226 மாைலேநாய் ெசய்தன் மணந்தா ரகலாத
காைல யறிந்த திேலன்.
இன் இன்ைனயாகின்ற நீ, அன் அவர் பிாிவிற்கு உடம்பட்ட என்ைன?'
என்றாட்குச் ெசால் ய . மாைல ேநாய் ெசய்தல் - ன்ெனல்லாம் எனக்கு நட்பாய்
இன்பஞ் ெசய் ேபாந்த மாைல இன் பைகயாய்த் ன்பஞ் ெசய்தைல; மணந்தார்
அகலாத காைல அறிந்த இேலன் - காதலர் பிாிதற்கு ன்ேன அறியப் ெபற்றிேலன்.
'இங்ஙனம் ேவ ப தல் அறிந்திேலன்; அறிந்ேதனாயின், அவர் பிாிவிற்கு
உடம்பேடன்;' என்பதாம்.
---1227 காைல ய ம்பிப் பகெலல்லாம் ேபாதாகி
மாைல மல மிந் ேநாய்.
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மாைலப் ெபா தின்கண் இைனையயாதற்குக் காரணம் என்ைன?' என்றாட்குச்
ெசால் ய . இந்ேநாய் - இக்காம ேநாயாகிய

; காைல அ ம்பி - காைலப்

ெபா தின்கண் அ ம்பி; பகல் எல்லாம் ேபா

ஆகி - பகற்ெபா ெதல்லாம்

ேபர ம்பாய்
விளக்கம்

திர்ந் , மாைல மல ம் - மாைலப் ெபா தின் கண் மலராநிற்கும்.

யிெல ந்த ெபா தாக ன் கனவின் கண் கூட்டம் நிைனந்
'காைல அ ம்பி' என் ம், பின் ெபா

ெசலச்ெசல அ

மறந்

ஆற்றாளாதல் பற்றிப் 'பகெலல்லாம் ேபாதாகி' என் ம், தத்தம்
வந்

ஆற் தல்பற்றி,
பிாி ள்ளி
ைணைய உள்ளி

ேச ம் விலங்குகைள ம் மக்கைள ம் கண் , தான் அக்காலத்தின்

இன்பம் நிைனந்

கர்ந்த

ஆற்றாைம மிகுதிபற்றி 'மாைல மல ம்' என் ம் கூறினாள்.

' ப்ேபால இந்ேநாய் காலவயத்ததாகா நின்ற ,' என்ப
ஏகேதச உ வகம்.
----

உ வகத்தால் ெபறப்பட்ட .

1228 அழல்ேபா மாைலக்குத் தாகி யாயன்
குழல்ேபா ங் ெகால் ம் பைட.
இ
ம் அ . ஆயன் குழல் - ன்ெனல்லாம் இனிதாய்ப் ேபாந்த ஆயன் குழல்;
அழல் ேபா ம் மாைலக்குத் தாகி - இ ெபா
அழல்ேபாலச் சு வதாய
மாைலக்குத்
மாய்; ெகால் ம் பைட - அ
ெகால் ம் பைட ம் ஆயிற் .
விளக்கம்
பின்னின்ற 'ேபா

ம்' என்ப

உைரயைச.

வந்

என்ைனக் ெகால் ழிக்

ன்னேர வர ணர்த்த

ன்

தாயிற் ;

ேகாறற் க வியாக ன் பைடயாயிற் . 'தாேன சுடவல்ல மாைல, இத் ைண ம்
ெபற்றால் என் ெசய்யா ?' என்பதாம்.
---1229 பதிம ண் ைபத ழக்கு மதிம ண்
மாைல படர்த ம் ேபாழ் . விளக்கம்
'மதி ம ள' என்ப , 'மதி ம ண் ' எனத் திாிந்

நின்ற . கூற்றமாகக் க திக்

கூறினாளாக ன் 'மாைல படர்த ம் ேபாழ் ' என்றாள். 'யான் இறந்
என்பதாம். 'மாைல மயங்கி வ ம் ேபாழ்
என் உைரப்பா ம் உளர்.
---1230 ெபா ள்மாைல யாளைர
மா ெமன் மாயா யிர்.

ப வல்'

என் மதி நிைலகலங்கி ேநா ம் உழக்கும்'

ள்ளி ம ள்மாைல
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இ

ம் அ . மாயா என் உயிர் - காதலர் பிாிைவப் ெபா த்த இறந் படாதி ந்த

என் உயிர்; ெபா ண்மாைலயாளைர உள்ளி ம ள் மாைல மா ம் - இன்
ெபா ளியல்ேப தமக்கியல்பாக உைடயவைர நிைனந் , இம்மயங்கும்
மாைலக்கண்ேண இறந் படாநின்ற .
விளக்கம்
'குறித்த ப வம் கழிய ம், ெபா ள்

ேநாக்கி வாராைமயின் ெசால்

ேவ படாைமயாகிய தம்மியல் ஒழிந்தவர் அப்ெபா ளியல்ேப தம் இயல்பாயினார்;
காலம் இ வாயிற் , இனி நீ ெசால்கின்றவாற்றால் பயனில்ைல,' என்பதாம்.
---3.2. 9 உ ப் நலனழிதல்
1231 சி ைம நமக்ெகாழியச் ேசட்ெசன்றா ள்ளி
ந மலர் நாணின கண்.
ஆற்றாைம மிகுதியான் ேவ பட்ட தைலமகட்குத் ேதாழி ெசால் ய . சி ைம
நமக்கு ஒழியச் ேசண் ெசன்றார் உள்ளி - இவ்வாற்றாைம நம்கண்ேண நிற்பத் தாம்
ேசணிைடச் ெசன்ற காதலைர நீ நிைனந் அ தலால்; கண் ந மலர் நாணின - நின்
கண்கள் ஒளியிழந்
ன் தமக்கு நாணிய ந மலர்கட்கு இன் தாம் நாணிவிட்டன.
விளக்கம்
நமக்கு என்ப
உள்

ேவற் ைம மயக்கம். 'உள்ள' என்ப

தல் என்ப

'உள்ளி' எனத் திாிந்

நின்ற .

காரணப் ெபயர் காாியத்திற்காய ஆகுெபயர். 'இைவ கண்டார்

அவைரக் ெகா ைம கூ வர், நீ ஆற்றல் ேவண் ம்,' என்ப
----

க த் .

1232 நயந்தவர் நல்காைம ெசால் வ ேபா ம்
பசந் பனிவா ங் கண்.
இ
ம் அ . பசந் பணி வா ம் கண் - பசப்ெபய்தன்ேமல் நீர் வார்கின்ற நின்
கண்கள்; நயந்தவர் நல்காைம ெசால்
நல்காைமையப் பிறர்க்குச் ெசால்
விளக்கம்

வ

வ ேபா

ம் - நம்மால் நயக்கப்பட்டவர

ேபால நின்றன; இனி நீ ஆற்றல் ேவண் ம்.

ெசால் வ ேபாறல்: அதைன அவர் உணர்தற்கு அ
பாடம் ஓ வா ம் உளர்.
---1233 தணந்தைம சால வறிவிப்ப ேபா
மணந்தநாள் ங்கிய ேதாள்.

மானமாதல். 'நயந்தவர்க்கு' என்
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இ

ம் அ . மணந்த நாள்

மிகுதியால்

ங்கிய ேதாள் - காதலர் மணந்த ஞான் ; இன்ப

ாித்த நின் ேதாள்கள்; தணந்தைம சால அறிவிப்ப ேபா

பிாிந்தைமைய விளங்க உணர்த்தவ ேபால ெம யா நின்றன; இ
விளக்கம்
'அன் ம் அவ்வா
க தின் அறிந்

ாித் , இன் ம் இவ்வா

ம் - இன்

அவர்

தகா .

ெம ந்தால், இரண் ம் கண்டவர்

அவைரத் தகவின்ைம கூ வர்' என்பதாம்.) _---

1234 பைணநீங்கிப் ைபந்ெதா ேசா ந் ைணநீங்கித்
ெதால்கவின் வா ய ேதாள்.
இ
ம் அ . ைண நீங்கித் ெதால்கவின் வா ய ேதாள் - அன் ம் தம்

ைணவர்

நீங்குதலான் அவரால் ெபற்ற ெசயற்ைக அழேக அன்றி, பைழய இயற்ைக அழகும்
இழந்த இத்ேதாள்கள்; பைண நீங்கிப் ைபந்ெதா
ெப ைம இழந்
விளக்கம்

அதற்குேமேல தம்

வைள கழலா நின்றன; இைவ இங்ஙனம் ெசயற்பாலவல்ல.

ெப ைம இழத்தல் - ெம
என்

ேசா ம். இன்

தல். ைபந்ெதா

- பசிய ெபான்னால் ெசய்த ெதா , 'ேசா ம்'

ம் வைளத்ெதாழில் ேதாள்ேமல் நின்ற . 'அன் ம் பிாிந்தார்' என்

அவரன்பின்ைம உணர்த்தி, 'இன் ம் குறித்த ப வத்

வந்திலர்' என்

அவர்

ெபாய்ம்ைம உணர்த்தா நின்றன; 'இனி அவற்ைறக் கூ கின்றார்ேமல் குைற
உண்ேடா?' என்பதாம்.
---1235 ெகா யார் ெகா ைம ைரக்குந் ெதா ெயா
ெதால்கவின் வா ய ேதாள்.
இ
ம் அ . ெகா யார் ெகா ைம உைரக்கும் - கவ க்ைக ெநகிழி ம்
ஆற்றாதாட்கு இக்கால நீட்டத் என்னாம் என் நிைனயாத ெகா யார
ெகா ைமையத் தாேம ெசால்லாநின்றன; ெதா ெயா
வைளக

ம் கழன்

ெதால் கவின் வா ய ேதாள் -

பைழய இயற்ைக அழகும் இழந்த இத்ேதாள்கள்; இனி அதைன

யாம் மைறக்குமா
விளக்கம்

என்ைன?

'உைரக்கும்' என்ப

அப்ெபா ண்ைம ேதான்ற நின்ற குறிப் ச் ெசால். ஒ

விைனக்கண் வந்த . 'அவேரா
ெசால்
----

கலந்த ேதாள்கேள ெசால்

தல் ெசால்ல ேவண் ேமா?' என்பதாம்.

1236 ெதா ெயா ேதாெணகிழ ேநாவ லவைரக்
ெகா ய ெரனக்கூற ெணாந் .

- ேவ

வனவானால், அயலார்
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தான் ஆற் தற் ெபா ட்
ெதா ெயா

இயற்பழித்த ேதாழிக்குத் தைலமகள் ெசால் ய ;

ேதாற்ெநகிழ-யான் ஆற்ற ம், என்வயத்தவன்றித் ெதா கள் கழ

ேதாள்கள் ெம ய, அவைரக் ெகா யர் எனக்கூறல் ெநாந்
கண் , நீ அவைரக் ெகா யர் எனக் கூ தைலப் ெபாறா
நின்ேறன்.
விளக்கம்
ஒ

மா

ேநாவல் - அவற்ைறக்
யான் என்

- ேமல் வந்த ெபா ண்ைமத் . 'யான் ஆற்ேறனாகின்ற

ள்ேள ேநாவா

அவர் வாராததற்கன் ;

நீ கூ கின்றதற்கு,' என்பதாம்.
---1237 பா ெப திேயா ெநஞ்ேச ெகா யார்க்ெகன்
வா ேதாட் ச ைரத் .
அவ்வியற்பழிப் ப் ெபாறா தன் ெநஞ்சிற்குச் ெசால் ய . ெநஞ்ேச - ெநஞ்ேச;
ெகா யார்க்கு என் வா ேதாள் சல் உைரத் - இவர் ெகா யார் என்கின்றவர்க்கு நீ
ெசன் என் ெம கின்ற ேதாளினாள் விைளகின்ற ஆரவாரத்ைதச் ெசால் : பா
ெப திேயா - ஒ
ஒப்பதில்ைல.
விளக்கம்

ேமம்பா

எய்தவல்ைலேயா? வல்ைலயாயின அதைன

'ெகா யார்க்கு' என்ப ம் ெகா யர் அல்லர் என்ப
'வா

ேதாள்' என்ப

ஆகுெபயர். அஃ

ேதான்ற நின்ற குறிப் ச் ெசால்.

அைவ தாேம வாடா நின்றன என்ப

அவள் ேதாள் ேநாக்கி இயற்பழித்தல் ேம

ஆற்றாைம மிகன் ேம

ம் நின்ற . 'நின்

இைவெயல்லாம் நீங்கும்; நீங்க, அஃ
அதன் பயெனல்லாம் எய் தி' என்
----

ைர ேகட்ட

ேதான்ற நின்ற .

சல்;

ம், அதனால் தனக்கு

ம் அவர் வ வர்; வந்தால்,

எனக்குக் காலத்தினாற்ெசய்த நன்றியாமாக ன்,
ம் க த்தால், 'பா

ெப திேயா?' என்றாள்.

1238
யங்கிய ைககைள க்கப் பசந்த
ைபந்ெதா ப் ேபைத தல்.
விைன
ெசால் ய .

த்

மீள

ற்ற தைலமகன்,

ன் நிகழ்ந்த

நிைனந்

யங்கிய ைககைள ஊக்க - தன்ைன இ க

தன்

ள்ேள

யங்கிய ைககைள 'இவட்கு

ேநாம்' என் க தி ஒ ஞான் யான் ெநகிழ்ந்ேதனாக; ைபந்ெதா ேபைத தல்
பசந்த - அத் ைண ம் ெபாறா ைபந்ெதா கைள அணிந்த ேபைதய
தல்
பசந்த ; அப்ெபற்றித்தாய
விளக்கம்

தல் இப்பிாிவிற்கு யா

'இனிக் க திற் ெசால்லேவண் ம்' என்ப
----

க த் .

ெசய் ேமா?
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1239
யக்கிைடத் தண்வளி ேபாழப் பசப் ற்ற
ேபைத ெப மைழக் கண்.
இ
ம் அ . யக்கிைடத் தண் வளி ேபாழ - அங்ஙனம் ைககைள ஊக்குதலான்
அம்

யக்கிைடேய சி காற்

ைழந்ததாக; ேபைத ெப மைழக்கண் பசப் ற்ற -

அத் ைணயிைடயீ ம் ெபாறா , ேபைத ைடய ெபாிய மைழக்கண்கள் பசப் ற்றன;
அத்தன்ைமயாவன கண்கள், மைலக

ம் கா ம் நா மாய

இவ்விைடயீ கைளெயல்லாம் யாங்ஙனம் ெபா த்தன?
விளக்கம்
தண்ைம - ஈண் ெமன்ைமேமல் நின்ற . 'ேபாழ' என்ற , உடம் இரண் ம்
ஒன்றான ேதான்ற நின்ற . மைழ - குளிர்ச்சி.
---1240 கண்ணின் பசப்ேபா ப வர ெலய்தின்ேற
ெயாண் தல் ெசய்த கண் .
இ
ம் அ . கண்ணின் பசப்ேபா ப வரல் எய்தின்
கண்ணின் பசப் த் ன்ப ற்ற ; ஒண் தல் ெசய்த
ஒண் தல் விைளத்த பசப்ைபக் கண் . விளக்கம்
'அ

- தண் வளி ேபாழவந்த
கண் . தனக்கு அயலாக

ைககைள ஊக்க அவ்வளவில் பசந்த ; யான் ைககைள ம் ஊக்கி ெமய்க

நீங்கிச் சி காற்

ஊட க்கும்

ெமன்ைம ம் க தி ெவள்கிற்
ற்பட்
----

ம்

ைண ம் பசந்திலன்,' எனத், தன் வன்ைம ம் தன்
என்பதாம். ஆகேவ, 'அவ

நலன் அழி ம்; யாம் க திற் ேச ம்' என்ப

ப் க்கள் ஒன்றிெனான்

க த்தாயிற் .

3.2.10 ெநஞ்ெசா கிளத்தல்
1241 நிைனத்ெதான் ெசால்லாேயா ெநஞ்ேச ெயைனத்ெதான்
ெமவ்வேநாய் தீர்க்கு ம ந் .
தன் ஆற்றாைம தீ ம் திறன் நா ய . ெநஞ்ேச - ெநஞ்ேச; எவ்வேநாய் தீர்க்கும்
ம ந்

ஒன்

- இவ்ெவவ்வேநாயிைனத் தீர்க்கும் ம ந்தாவெதான்றைன; எைனத்

ஒன் ம் நிைனத் ச் ெசால்லாய் - யான் அறி மாற்ற லன்; எத்தன்ைமய
யாெதான்றாயி ம் நீ அறிந் எனக்குச் ெசால்.
விளக்கம்
எவ்வம் - ஒன்றா ம் தீராைம. உயிாி ம் சிறந்த நாணிைன விட் ச் ெசய்வ
யாெதான்றாயி
----

ம் என்பாள், 'எைனத்ெதான் ம்,' என்றாள்.
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1242 காத லவாில ராகநீ ேநாவ
ேபைதைம வாழிெயன் ெனஞ்சு.
தைலமகைனக் காண்டற்கண் ேவட்ைக மிகுதியால் ெசால் ய . என் ெநஞ்சு வாழி என் ெநஞ்ேச, வாழ்வாயாக; காதல் இலராக நீ ேநாவ
இலராக ம் நீ அவர் வர
பிறிதில்ைல.
விளக்கம்

- அவா நம்கண் காதல்

ேநாக்கி வ ந் தற்கு ஏ ; ேபைதைம - நின் ேபைதைமேய;

'நம்ைம நிைனயாைமயின், நங்கண் காதல் இலர் என்ப

அறியலாம்; அஃதறியாைம

ேம

வ ந்தா நின்றாய்; இ , நீ

ெசய்

ம் அவர்பால் ெசல்லக் க தா
ெகாள்கின்ற ' என்

அவர் வர

பார்த்

ம் க த்தால் 'ேபைதைம' என்றாள். 'வாழி' இகழ்ச்சிக்

குறிப் . 'யாம்' அவர்பால் ேசறேல அறிவாவ ' என்பதாம்.
---1243 இ ந் ள்ளி ெயன்பாித ெனஞ்ேச பாிந் ள்ளல்
ைபதேனாய் ெசய்தார் கணில்.
இ
ம் அ . ெநஞ்ேச இ ந் உள்ளிப் பாிதல் என் - ெநஞ்ேச, அவர்பால்
ெசல்வ ம் ெசய்யா ஈண் இறந் ப வ ம் ெசய்யாதி ந் அவர் வர நிைனந்

நீ

வ ந் கின்ற என்ைன? ைபதல் ேநாய் ெசய்தார் கண் பாிந் உள்ளல் இல் இப்ப ள் ேநாய் ெசய்தார்மாட் நமக்கு இரங்கிவரக் க
தல் உண்டாகா .
விளக்கம்
'நம்மாட் அ
என்பதாம்.
----

ைடயர், அன்ைமயின், தாமாக வாரார்; நாம் ேசறேல இனித் தகுவ '

1244 கண் ங் ெகாளச்ேசறி ெநஞ்ேச யிைவெயன்ைனத்
தின் மவர்க்காண ற் .
இ
ேசற

ம் அ . ெநஞ்ேச, கண்

ம் ெகாளச் ேசறி - ெநஞ்ேச நீஅவர்பாற்

ற்றாயாயின் இக்கண்கைள ம் உடன் ெகாண்

ெசல்வாயாக; இைவ அவர்க்

காணல் உற் என்ைனத் தின் ம் - அன்றி நீேய ேசறியாயின், இைவதாம் காட்சி
வி ப்பினால் அவைரக் காண்டல்ேவண் நீ காட் என் என்ைனத் தின்பன
ேபான் ந யா நிற்கும்.
விளக்கம்
'ெகாண் ' என்ப , 'ெகாள' எனத் திாிந்
குறிப் . அந்ந
----

நின்ற . தின்

ம் என்ப

இலக்கைணக்

தீர்க்க ேவண் ம் என்பதாம்: என்ற , தான் ேசறல் குறித் .
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1245 ெசற்றா ெரனக்ைக விட
ற்றா றாஅ தவர்.
இ

ண்ேடா ெநஞ்ேசயா

ம் அ . ெநஞ்ேச - ெநஞ்ேச; யாம் உற்றால் உறாஅதவர்யாம் தம்ைம றத் தாம்

உறாத நம் காதலைர; ெசற்றாெரனக் ைகவிடல் உண்ேடா - ெவ த்தார் என்
லந் ைகவிட்
விளக்கம்

க்கும் வ

க திப்

நமக்குண்ேடா? இல்ைல.

உ தல் - அன் ப தல். 'அவ்வ
என்பதாம்.
----

யின்ைமயின் அவர்பால் ெசல்வேத நமக்குத் த வ '

1246 கலந் ணர்த் ம் காதலர்க் கண்டாற் லந் ணராய்
ெபாய்க்காய் காய்திெயன் ெனஞ்சு.
தைலமகன் ெகா ைம நிைனந் ெசல உடன்படாத ெநஞ்சிைனக் கழறிய . என்
ெநஞ்ேச, கலந் உணர்த் ம் காதலர்க்கண்டால் லந் உணராய் - யான் தம்ெமா
லந்தால் அப் லவிையக் கலவிதன்னாேன நீக்கவல்ல காதலைரக் கண்டால்
ெபாய்ேயயாயி
காய்தி - அ

ம் ஒ கால் லந்

பின்னதைன நீக்க மாட்டாய்; ெபாய்க்காய்

ம் மாட்டா நீ, இப்ெபா

நின்றாய்; இனி இதைன ஒழிந்
விளக்கம்
'கலத்தலான்' என்
உணர்த்தலாவ

அவர் ெகா யர் எனப் ெபாய்க் காய்

அவர்பாற் ெசல்லத்

ம் ெபா ட்டாய்க் 'கலக்க' என்ப

காயா

ணிவாயாக.
திாிந்

நின்ற . அதனான்

கலவியின்பத்ைதக் காட் , அதனான் மயக்கிப் லவிக் குறிப்பிைன

ஒழித்தல். ெபாய்க்காய்

- நிைலயில் ெவ ப் . 'கண்டால் மாட்டாத நீ காணாதவழி

ெவ க்கின்றதனால் பயனில்ைல' என்பதாம்.
---1247 காமம் வி ெவான்ேறா நாண்வி
யாேனா ெபாேறனிவ் விரண் .
நாண் த த்த ன், அச்ெசல
ஒன்

காமம் வி

நாண் வி

நன்ெனஞ்ேச

ஒழிவாள் ெசால் ய . நல் ெநஞ்ேச - நல்ல ெநஞ்ேச;

- ஒன்றின் நாண் விடமாட்டாயாயின் காமேவட்ைகைய வி ; ஒன்

- ஒன்றின் அ

விடமாட்டாயாயின் நாணிைன வி ; இவ்விரண்

யாேனா

ெபாேறன் - அன்றிேய இரண் ம் விடாைம நின் க த்தாயின், ஒன்றற்ெகான்
ம தைலயாய இவ்விரண்டைன ம் உடன் தாங்கும் ம ைக யான் இலன்.
விளக்கம்
'யாேனா' என்

ம் பிாிநிைல, 'நீ ெபா ப்பி

என்ற , 'இரண்ைட ம் விடா

ம்' என்ப பட நின்ற

'நல்ெநஞ்ேச'

ெபண்ைமைய நிைலெப த்த ன், 'நல்ைல' என்

ம்
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குறிப்பிற் . 'அ

நன்ேற எனி

ஆகின்றிேலன்,' என்பதாம்.
----

ற்

ம் என் உயி ண்டாதல் சாலாைமயின், அதற்கு
உம்ைம விகாரத்தால் ெதாக்க .

1248 பாிந்தவர் நல்காெரன் ேறங்கிப் பிாிந்தவர்
பின்ெசல்வாய் ேபைதெயன் ெனஞ்சு. விளக்கம்
ஆற்றாைம கண் ைவத் ம் நல்கா ேபாயினாைரக் காணா வழிச்ெசன்
ைணயாேன நல்க வ வர் என்
----

அறிவித்த

க தினைமயின் 'ேபைத' என்றாள்.

1249 உள்ளத்தார் காத லவரா ள்ளிநீ
யா ைழச் ேசறிெயன் ெனஞ்சு.
இ

ம் அ . என் ெநஞ்சு - என் ெநஞ்ேச; காதலவர் உள்ளத்தாராக - காதலர்

நின்னகத்தாராக; நீ உள்ளி யா ைழச் ேசறி இப்ெபா
நீ றத் த் ேத ச் ெசல்கின்ற
விளக்கம்

ன்ெபல்லாம் கண்

ைவத்

யாாிடத் ?

'உள்ளம்' என் ழி 'அம்' பகுதிப் ெபா ள் விகுதி. 'நின்னகத்தி க்கின்ற வைர அஃ
அறியா
----

றத் த் ேத ச் ேசறல் நைக உைடத்

1250
ன்னாத் றந்தாைர ெநஞ்சத்
ன் மிழத் ங் கவின்.

அதைன ஒழி,' என்பதாம்.

ைடேயமா

'அவைர மறந் ஆற்றல் ேவண் ம்' என்ப படச் ெசால் ய . ன்னாத் றந்தாைர
ெநஞ்சத் உைடேயமா - நம்ைமக் கூடாவண்ணம் றந் ேபாயினாைர நாம் அகத்
உைடேயமாக; இன் ம் கவின் இழத் ம் அகக்கவி ம் இழப்ேபாம்.
விளக்கம்

ன் இழந்த றக்கவிேனயன்றி நின்ற

"குன்றின், ெநஞ்சுபக எறிந்த அஞ்சுடர் ெந ேவல்" (கு ந். கட ள் வாழ்த் )
என் ழிப்ேபால 'ெநஞ்சு' என்ப
ன்னாமல்

ஈண் ம் அகப் ெபா ட்டாய் நின்ற . 'அவர் நம்ைமத்

றந்தார் ஆக ம், நாம் அவைர மறத்தல் மாட்ேடமாக ம், ேபான

ெபாய்க்கவிேன அன்றி 'நிறன் நிைற ம் இழப்ேபாம்,' என்பதாம்.
---3.2.11 நிைறயழிதல்
1251 காமக் கணிச்சி உைடக்கும் நிைறெயன்

ம்
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நா

த்தாழ்

ழ்த்த கத .

நா ம் நிைற ம் அழியாைம நீ ஆற்றல் ேவண் ம்,' என்ற ேதாழிக்குத் தைலமகள்
ெசால் ய . நா த்தாழ் ழ்த்த நிைற என் ம் கத - நாணாகிய தாழிைனக் ேகாத்த
நிைற என்

ம் கதவிைன; காமக் கணிச்சி உைடக்கும் - காம ேவட்ைகயாகிய கணிச்சி

ாியாநின்ற ; இனி அைவ நிற்ற
விளக்கம்
கணிச்சி - குந்தா . நா

ள்ள

ம் இல்ைல, யான் ஆற்ற

ம் இல்ைல.

ைண ம் நிைறயழியாதாக ன் அதைனத் தாழாக்கி ம்,

அகத் க் கிடந்தன பிறர் ெகாள்ளாமற் காத்த ன் நிைறையக் கதவாக்கி ம்,
வ யவாய்த் தாமாக நீங்காத அவ்விரண்டைன ம் ஒ ங்கு நீக்க ன், தன் காம
ேவட்ைகையக் கணிச்சியாக்கி ம் கூறினாள்.
---1252 காமம் எனெவான்ேறா கண்ணின்ெறன் ெநஞ்சத்ைத
யாமத் ம் ஆ ம் ெதாழில்.
ெநஞ்சின்கண் ேதான்றிய காமம் ெநஞ்சால் அடக்கப்ப ம்' என்றாட்குச் ெசால் ய .
யாமத் ம் என் ெநஞ்சத்ைதத் ெதாழில் ஆ ம் - எல்லா ம் ெதாழிெலாழி ம்
இைடயாமத் ம் என் ெநஞ்சத்ைத ஒ த் த் ெதாழில் ெகாள்ளா நின்ற ; காமம் என
ஒன் கண் இன் - ஆகலாற் காமம் என் ெசால்லப்பட்ட ஒன் கண்ேணாட்டம்
இன்றாயி ந்த .
விளக்கம்
'ஓ' என்ப

இரக்கக் கூறிப் . ெதாழி ன்கண்ேணயாடல் ?- தைலமகன்பாற்

ெசலவி த்தல் தாையப் பணி ேகாடல் உலகியலன்ைமயின் 'காமம் என ஒன் ' என் ம்,
அ தன்ைனக் ெகாள்கின்ற அளவறியா
கூறினாள். அடக்கப்படாைம கூறியவா .
----

ேகாட ன் 'கண்ணின் ' என் ம்

1253 மைறப்ேபன்மன் காமத்ைத யாேனா குறிப்பின்றித்
ம்மல்ேபால் ேதான்றி வி ம்.
'மகளிர் காமம் மைறக்கப்ப ம்,' என்றாட்குச் ெசால் ய . காமத்ைத யான்
மைறப்ேபன் - இக்காமத்ைத யான் என்
இன்றித்

ள்ேள மைறக்கக் க

ம்மல் ேபால் ேதான்றிவி ம் - அதனாெலன், இஃ

ேவன்; குறிப்
என் க த்தின் வாரா

ம்மல்ேபால ெவௗ¢ப்பட்ேட விடா நின்ற .
விளக்கம்
'மன்' ஒழியிைசக்கண் வந்த . ஓகாரம் - இரங்கற்கண் வந்த .
அடங்காதாற்ேபால அடங்குகின்றதில்ைல" என்பதாம்.
----

ம்மல்
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1254 நிைற ைடேயன் என்ேபன்மன் யாேனாஎன் காமம்
மைறயிறந் மன் ப ம்.
இ
ம் அ . யான் நிைற ைடேயன் என்ேபன் - இன்றி
என்ைன நிைற ைடேயன் என்
மன் ப ம் - இன்
நின்ற .
விளக்கம்
மன்

க தியி ந்ேதன்; என் காமம் மைற இறந்

என் காமம் மைறத்தைலக் கடந்

ம் ஓ ம் ேமலவற்றின்கண் வந்தன. மன்

வைரத்
----

ங்ெகல்லாம் யான்

மன்றின்கண் ெவௗ¢ப்படா

ப தல் - பல ம் அறிதல். 'இனித் தன்

அன் ' என்பதாம்.

1255 ெசற்றார்பின் ெசல்லாப் ெப ந்தைகைம காமேநாய்
உற்றார் அறிவெதான் அன் .
'நம்ைம மறந்தாைர நா ம் மறக்கற்பாலம்,' என்றாட்குச் ெசால் ய . ெசற்றார்பின்
ெசல்லாப் ெப ந்தைகைம. தம்ைம அகன் ெசன்றார்பின் ெசல்லா தா ம் அகன்
நிற்கும் நிைற ைடைம; காமேநாய் உற்றார் அறிவ
உறாதார் அறிவெதான்
விளக்கம்

ஒன்

அன்றி, உற்றார் அறிவெதான்

இன்பத்ேதா கழி ங் காலத்ைதத் ன்பத்ெதா
என்றாள். பின் ேசறல் - மனத்தால் இைடவிடா

அன்
அன் .

கழி மா ெசய்த ன் 'ெசற்றார்'
நிைனத்தல். ெப ந்தைகைம - ஈண்

ஆகுெபயர். காமேநாய் உறாதார் . மானம் உைடயார். 'நன்
ெசன்ேற நிற்கும், யான் அறிவெதான்
----

- காம ேநாயிைன

என உணரார் மாட் ம்

அன் ,' என்பதாம்.

1256 ெசற்றவர் பின்ேசறல் ேவண் அளித்தேரா
எற்ெறன்ைன உற்ற யர்.
இ
ம் அ . ெசற்றவர் பின் ேசறல் ேவண் - என்ைன அகன்

ெசன்றார் பின்ேன

யான் ேசறைல ேவண்டதலான்; என்ைன உற்ற

- என்ைன உற்ற

யர் எற்

யர் எத்தன்ைமய ? சால நன் . 'ெசற்றவர்' என்ற
'ேவண்ட' என்ப , 'ேவண் ' எனத் திாிந்

அளித்

ஈண் ம் அப்ெபா ட்

நின்ற . 'அளித் ' என்ப , இகழ்ச்சிக்

குறிப் . 'இக் காமேநாய் யான் ெசால்ல ம் ேகட்க ம் ஆவெதான்றன் ;
சாலக்ெகா
----

,' என்பதாம்.

1257 நாெணன ஒன்ேறா அறியலம் காமத்தால்
ேபணியார் ெபட்ப ெசயின்.
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பரத்ைதயிற் பிாிந் வந்த தைலமகேனா

நிைறயழிவாற் கூ ய தைலமகள் 'நீ

லவாைமக்குக் காரணம் யா ?' என்ற ேதாழிக்குச் ெசால் ய . ேபணியார் காமத்தாற்
ெபட்ப ெசயின் - நம்மால் வி ம்பப்பட்டவர் வந் காமத்தால் நாம் வி ம்பியவற்ைறச்
ெசய் மளவில்; நாண் என ஒன்ேறா அறியலம் - நாண் என்ெறான்ைற ம் அறிய
மாட்ேடமாயி ந்ேதாம்.
விளக்கம்
'ேபணியார்' எனச் ெசயப்ப ெபா ள் விைன தல் ேபாலக் கூறப்பட்ட . வி ம்பியன
- ேவட்ைக மிக னாற் க தியி ந்த கலவிகள். நாண் - பரத்ைதயர் ேதாய்ந்த மார்ைபத்
ேதாய்தற்கு நா தல். 'ஒன் ' என்ப ஈண் ச் 'சிறி ' என் ம் ெபா ட் . இழி
சிறப் உம்ைம விகாரத்தால் ெதாக்க . நிைறயழிவான் அறியா கூ ய தன் குற்றம்
ேநாக்கி, அவைள ம் உளப்ப த்தாள்.
---1258 பன்மாயக் கள்வன் பணிெமாழி அன்ேறாநம்
ெபண்ைம உைடக்கும் பைட.
இ
ம் அ . நம் ெபண்ைம உைடக்கும் பைட - நம் நிைறயாகிய அரைண
அழிக்கும் தாைன; பல் மாயக் கள்வன் பணி ெமாழியன்ேறா - பல ெபாய்கைள வல்ல
கள்வ ைடய தாழ்ந்த ெசாற்களன்ேறா? ஆனபின் அ
விளக்கம்

நிற்குமாெறன்ைன?

ெபண்ைம ஈண் த் தைலைமபற்றி நிைறேமல் நின்ற . 'வந்தாற் லக்கக் கடேவம்'
என் ம், ' லந்தால் அவன் ெசாற்களா ம் ெசயல்களா ம் நீங்ேகம்' என் ம், இைவ
தலாக எண்ணிக் ெகாண்
ந்தன யா ம் காணா கலவிக் கண் தன்னி ம்
ற்ப ம் வைக வந்
பணிெமாழி தம்மி

ேதான்றினான் என்பாள், 'பல் மாயக் கள்வன்' என்றாள்.
ம் தான் அன் மிகுதி ைடயனாகச் ெசால்

அத்தன்ைமயனாக, ெசாற்கள் அைவயாக, நம் நிைறயழியா
----

ஒழி ேமா?' என்பதாம்.

1259 லப்பல் எனச்ெசன்ேறன் ல் ேனன் ெநஞ் சம்
கலத்தல் உ வ கண் .
இ
ம் அ
லப்பல் எனச் ெசன்ேறன் - அவர் வந்த ெபா
என்
கண்

க தி,

ன் நில்லா

ஞ் ெசாற்கள். 'அவன்

லக்கக் கடேவன்

பிறிேதாாிடத் ப் ேபாயிேனன்; ெநஞ்சம் கலத்த

ல் ேனன் - ேபா ம், என் ெநஞ்சம் நிைறயின் நில்லா

வ

அைறேபாய்

அவேரா கலத்தல் ெதாடங்குதைல அறிந் , 'இனி அ வாயா ' என்
ல் ேனன்.
விளக்கம்
வாயாைம லத்தற்க வியாய ெநஞ்சு தாேன கலத்தற்க வியாய் நிற்ற ன் அ
யாைம.
----
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1260 நிணந்தீயில் இட்டன்ன ெநஞ்சினார்க்கு உண்ேடா
ணர்ந்
நிற்ேபம் எனல். விளக்கம்
ணர்தல் - ஈண்

மிக ந

குதல்; எதிர்ப்ப த

மாம். ' ணர' என்ப

திாிந் நின்ற . 'யான் அத்தன்ைமேயன் ஆக ன் எனக்கு அஃ
என்பதாம்.
----

' ணர்ந் ' எனத்

இல்ைலயாயிற் ,'

3.2.12 அவர்வயின்வி ம்பல்
1261 வாளற் ப் ற்ெகன்ற கண்
மவர்ெசன்ற
நாெளாற்றித் ேதய்ந்த விரல்.
ேபாய நாள்கள் சுவாின்கண் இைழத்தவற்ைறத் ெதாட்
விரல்கள் ேதய்ந்தன; கண்
வழிபார்த் என் கண்க
உண்டாயிற்றில்ைல.
விளக்கம்

எண்

தலான் என்

ம் வாள் அற் ப் ற்ெகன்ற - அ ேவயன்றி அவர் வ ம்
ம் ஔ¢யிழந்

நாள்-ஆகு ெபயர். ' ல் யவாதல்'

ல் யவாயின: இவ்வாறா ம் அவர் வர

ண்ணிய காணமாட்டாைம. 'ஒற்ற' என்ப

எனத் திாிந்

நின்ற . 'இனி யான் கா

வழி பார்த்த
----

ம் ஒ காற் ெசய்ெதாழியா

மா

'ஒற்றி'

என்ைன?' என்பதாம். நாள் எண்ண

ம்

இைடயின்றிச் ெசய்தலான், வி ப்பாயிற் .

1262 இலங்கிழா யின் மறப்பிெனன் ேறாள்ேமற்
கலங்கழி ம் காாிைக நீத் .
'ஆற்றாைம மிகுத

ன் இைடயின்றி நிைனக்கற்பாைலயல்ைல, சிறி

மறக்கல்

ேவண் ம்,' என்ற ேதாழிக்குச் ெசால் ய . இலங்கு இழாய் - விளங்காநின்ற
இைழயிைன ைடயாய்; இன் மறப்பின் - காதலைர இன் யான் மறப்ேபனாயின்;
ேமல் காாிைக நீத் என்ேதாள் கலங்கழி ம் - ேம ம் காாிைக என்ைன நீப்ப என்
ேதாள்கள் வைள கழல்வனவாம்.
விளக்கம்
'இலங்கிழாய்' என்ப இதற்கு நீ யா ம் பாியைல' என் ம் குறிப்பிற் . இன் - யான்
இறந் ப கின்ற இன் . ேம ம் - ம ப்பிறப்பி ம். எச்ச உம்ைம விகாரத்தால்
ெதாக்க . 'நீப்ப' என்ப , 'நீத் ' எனத் திாிந்த நின்ற . கழி ம் என்

ம் இடத்

நிகழ்

ெபா ளின் ெதாழில் இடத்தின்ேமல் நின்ற . 'இவ்ெவல்ைலக்கண் நிைனந்தால்
ம ைமக்கண் அவைர எய்தி அன் றலாம்; அதனான் மறக்கற்பாேலன் அல்ேலன்,'
என்பதாம்.
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---1263 உரனைசஇ ள்ளந் ைணயாகச் ெசன்றார்
வரலனைசஇ மின்
ேளன்.
இ
ம் அ . உரன் நைசஇ உள்ளம் ைணயாகச் ெசன்றார் - இன்பம் கர்தைல
நச்சா ேவறைல நச்சி நாம் ைணயாதைல இகழ்ந் தம் ஊக்கம் ைணயாகப்
ேபானார்; வரல் நைசஇ இன்

ம் உேளன் - அவற்ைற இகழ்ந்

நச்சுதலான், யான் இவ் ெவல்ைலயி
விளக்கம்
'உரன்' என்ப

ஈண்

வ தைல

ம் உேளனாயிேனன்.

ஆகுெபயர். 'அந் நைசயான் உயிர் வாழா நின்ேறன்;

அஃதில்ைலயாயின் இறந் ப வல்,' என்பதாம்.
---1264 கூ ய காமம் பிர§ந்தார் வர ள்ளிக்
ேகா ெகா ேட ெமன் ெனஞ்சு.
இ
ம் அ . பிாிந்தார் கூ ய காமம் வர

உள்ளி - நீங்கிய காமத்தராய் நம்ைமப்

பிாிந் ேபாயவர் ேமற்கூறிய காமத் டேன நம்கண் வ தைல நிைனந் ; என் ெநஞ்சு
ேகா ேகா ஏ ம் - என் ெநஞ்சு வ த்தெமாழிந் ேமன்ேமற் பைணத்ெதழாநின்ற .
விளக்கம்
விைனவயிற் பிாி ழிக் காமஇன்பம் ேநாக்காைம ம்,? அ

ந் ழி அ ேவ

ேநாக்க ம் தைலமகற்கு இயல்பாக ன், 'கூ ய காமெமா ' என்றாள். 'ஓ ' உ
விகாரத்தால் ெதாக்க . ேகா ெகாண்ேடறலாகிய மரத்த ெதாழில் ெநஞ்சின்ேமல்
ஏற்றப்பட்ட . 'ெகாண் ' என்ப

குைறந்

நிற் . 'அஃ ள்ளிற்றேலனாயின் இறந்

ப வல்,' என்பதாம்.
---1265 காண்கமன் ெகாண்கைனக் கண்ணாரக் கண்டபி
னீ£ங்குெமன் ெமன்ேதாட் பசப் .
தைலமகன் வர கூற ஆற்றாயாய்ப் பசக்கற்பாைலயல்ைல,' என்ற ேதாழிக்குச்
ெசால் ய . கண் ஆரக் ெகாண்கைனக் காண்க - என் கண்கள் ஆ ம் வைக என்
ெகாண்கைன யான் காண்ேபனாக; கண்ட பின் என் ெமன்ேதாள் பசப் நீங்கும் அங்ஙனம் கண்டபின் என் ெமல் ய ேதாள்களின் கண்பசப் த் தாேன நீங்கும்.
விளக்கம்
'காண்க' என்ப

ஈண்

ேவண் க் ேகாடற்ெபா ட் . அ

நின்றைமயின் 'மன்' ஒழியிைசக்கண் வந்த . 'ேகட்ட
----

ேவண் ம் எனப் பட

ைணயான் நீங்கா ' என்பதாம்.
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1266 வ கமன் ெகாண்க ெனா நாட் ப குவன்
ைபதேனா ெயல்லாங் ெகட.
இ
ம் அ . ெகாண்கண் ஒ நாள் வ க - இத் ைணநா

ம் வாராக் ெகாண்கன்

ஒ நாள் என்கண் வ வானாக; ைபதல் ேநாெயல்லாம் ெகடப் ப குவன் - வந்தால்
ைப ைளச் ெசய்கின்ற இந்ேநாெயல்லாம் ெகட அவ்வமிழ்தத்ைத வாயில்கள்
ஐந்தா ம் ப கக் கடேவன்.
விளக்கம்
'வ க' என்பதற்கும் 'மன்' என்பதற்கும் ேமல் உைரத்தவாேற ெகாள்க. அக்குறிப்
'அவ்ெவா
----

நாைளக்குள்ேள இனி வரக்கடவ ேநாய்க

ம் ெக ப்பல்' என்பதாம்.

1267 லப்ேபன்ெகால் ல் ேவன் ெகால்ேலா கலப்ேபன்ெகால்
கண்ெணன்ன ேகளிர் விரன்.
இ

ம் அ . கண் அன்ன ேகளிர் வாின் - கண்ேபாற்சிறந்த ேகளிர் வ வராயின்;

லப்ேபன் ெகால் - அவர் வர

நீட் த்தைம ேநாக்கி யான் லக்கக்கடேவேனா?

ல் ேவன் ெகால் - அன்றி என் ஆற்றாைம ேநாக்கிப் ல்லக்கடேவேனா?
கலப்ேபன்ெகால் - அவ்விரண் ம் ேவண் தலான் அவ்வி ெசயல்கைள ம்
விரவக்கடேவேனா? யா
விளக்கம்
லவி ம் ல்ல

ம் ஒ

ெசய்யக் கடேவன்?
ெபா தின்கண் விரவாைமயின், 'கலப்ேபன் ெகால்' என்றாள்.

ன்றைன ஞ் ெசய்தல் க த்தாக ன், வி ப்பாயிற் . இனிக் 'கலப்ேபன்ெகால்'
என்பதற்கு 'ஒ
ைம ெசய்யா
என் உைரப்பா ம் உளர்.
----

பிாியாத நாட்ேபாலக் கலந்ெதா குேவேனா?

1268 விைனகலந் ெவன்றீக ேவந்தன் மைனகலந்
மாைல யயர்கம் வி ந் .
ேவந்தற்கு உற் ழிப் பிாிந்த தைலமகன் விைன
நீட் த் ழித் தைலமகைள
நிைனந் தன் ள்ேள ெசால் ய . ேவந்தன் விைன கலந் ெவன் ஈக - ேவந்தன்
விைன ெசய்தைலப் ாிந் ெவல்வானாக; மைன கலந் மாைல வி ந் அயர்கம் யா ம் மைனவிையச் ெசன் கூ ஆண்ைட மாைலப்ெபா திற்கு வி ந்
அயர்ேவமாக.
விளக்கம்
'மைன' என்ப ஈண் ஆகுெபயர். "மங்கலம் என்ப மைன மாட்சி" (குறள் 60)
என் ழிப்ேபால. விைனெசய்தற்கண் வந்த மாைலப் ெபா திற்கு எதிர்ேகாடல்
அலங்காித்தல்

த

ய இன்ைமயின், 'மைன கலந்

என்றான். நான்கன் உ

மாைலக்கு வி ந்தயர்கம்'

விகாரத்தால் ெதாக்க . இ

விைன

யா ன் கூறலான்,
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வி ப்பாயிற் . பிறெரல்லாம் இதைனத் தைலமகள் கூற்றாக்கி உைரத்தார்.
தைலமகைனக் கூறா

ேவந்தன் ெவல்க என் ம், மைன கலந்

என் ம், மாைலப்

ெபா தின்கண் வி ந்தயர்க என் ம் வந்த, அவ் ைரதாேன அ
காியாயிற் .
---1269 ஒ நா ெள நாள்ேபாற் ெசல்
வ நாள்ைவத் ேதாங்கு பவர்க்கு.
(இ

ஞ்ேசட் ெசன்றார்

ம் அ .) ேசண் ெசன்றார் வ நாள் ைவத்

ஏங்குபவர்க்கு - ேசணிைடச் ெசன்ற

தம் காதலர் மீண் வரக்குறித்த நாைள உட்ெகாண் , அ
உயிர்தாங்கி வ ந் ம் மகளிர்க்கு; ஒ

வ ம்

நாள் எ நாள் ேபால் ெசல்

நாள் ேபால ெந யதாகக் காட் ம். ('ஏழ்' என்ப
குறித்

கூடாைமக்குக்

ைண ம்
ம் - ஒ

நாள் பல

அதற்குேமலாய மிக்க பன்ைம

நின்ற ; 'ஒ வர் கூைற எ வர் உ த் ' என்றாற்ேபால. தைலமகள் வ த்தம்

பிறர்ேம ட் க் கூறியவா . இதனான் இ
நாள்' என்

ம் தைலமகள் கூற்றாகாைமயறிக. 'இ

பாடம் ஓ வா ம் உளர்.)

--1270 ெபறிெனன்னாம் ெபற்றக்கா ெலன்னா றிெனன்னா
ள்ள ைடந் க்கக் கால்.
இ
ம் அ . உள்ளம் உைடந் உக்கக்கால் - காத நம் பிாிவிைனயாற்றா
உள்ளம் உைடந்

இறந் பட்டவழி; ெபறின் என் - நம்ைமப் ெபறக்கடவளானால்

என்? ெபற்றக்கால் என் - அ

அன்றிேய ெபற்றால் என்? உறின் என்? - அ வன்றிேய

ெமய் றக் கலந்தால்தான் என்? இைவெயான்றா
உடம்ெபா
ணர்த் க் கூறப்பட்டன. விளக்கம்
அதன் ேம

ம்

ம் பயன் இல்ைல. (இம்

ன்ைன வழக்குண்ைமயின், அதற்கு

ன் ம்

ன்ேன யான் ெசல்ல ேவண் ம்

என்ப க த்தாக ன், வி ப்பாயிற் . இ தைலமகள் கூற்றாயவழி
இரங்கலாவதல்ல வி ப்பாகாைம அறிக.
---3.2.13 குறிப்பறி

த்தல்

1271 கரப்பி ங் ைகயிகந் ெதால்லாநின் ண்கண்
ைரக்க
வெதான் ண் .
பிாிந் கூ ய தைலமகன் ேவட்ைக மிகவினாற்
வ
தைலமகள் 'இ

ஒன்

பன்னா

ம் பாராட்டத்

உைடத் !' என அஞ்சியவழி, அதைன அவள் குறிப்பான்
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அறிந் , அவன் அவட்குச் ெசால் ய . கரப்பி
மைறத்தாயாயி

ம்; எல்லா ைக இகழ்ந்

ைககடந் ; நின் உண்கண் உைரக்க
எனக்குச் ெசால்லல் உ வெதா

ம் - நீ ெசால்லா

- அதற்கு உடம்படாேத நின்ைனக்
வ

ஒன்

உண்

- நின் உண்கண்கேள

காாிய ண்டாய் இரா நின்ற ; இனி அதைன நீேய

ெதௗ¢யச் ெசால்வாயாக.
விளக்கம்
காத்தல் - நாணால் அடக்குதல். தன்கண் பிாிதற்குறிப் ளதாகக் க தி ேவ பட்டாள
ேவ பா குறிப்பான் அறிந் அவட்குத் தன் பிாியாைமக் குறிப் அறி
த்தவா .
---1272 கண்ணிைறந்த காாிைகக் காம்ேபர்ேதாட் ேபைதக்குப்
ெபண்ணிைறந்த நீர்ைம ெபாி .
நாணால் அவள் அ ெசால்லாளாயவழி அவன் ேதாழிக்குச் ெசால் ய . கண்
நிைறந்த காாிைகக் காம் ஏர் ேதாள் ேபைதக்கு. என் கண்ணிைறந்த அழகிைன ம்
ேவையெயாத்த ேதாளிைன ம் உைடய நின் ேபைதக்கு; ெபண் நிைறந்த நீர்ைம
ெபாி - ெபண்பாலாிடத் நிைறந்த மடைம அவ்வளவன்றி மிகுந்த .
விளக்கம்
இலதாய பிாிவிைனத் தன்கண் ஏற்றி அதற்கு அஞ்சுதலான், இவ்வா
----

கூறினான்.

1273 மணியிற் றிகழ்த
ல்ேபான் மடந்ைத
யணியிற் றிகழ்வெதான் ண் .
இ
ம் அ . மணியில் திகழ்த ம் ல்ேபால். ேகாக்கப்பட்ட பளிங்கு மணியகத் க்
கிடந்
றத் ப் லனாம் ல் ேபால; மடந்ைத அணியில் திகழ்வ ஒன் உண் இம்மடந்ைதய அணியகத் க் கிடந்
றத் ப் லனாகின்றெதா குறிப் உண் .
விளக்கம்
அணி - ணர்ச்சியான் ஆய அழகு. அதனகத் க் கிடத்தலாவ , அதேனா
நிகழ்தற்பாலதன்றி ைவத்
கூறல் ேவண் ம்,' என்ப
----

உடன்

உடனிகழ்தல். 'அதைன யான் அறிகின்றிேலன், நீ அறிந்
க த் .

1274
ைகெமாக்கு ள்ள நாற்றம்ேபாற் ேபைத
நைகெமாக்கு ள்ளெதான் ண் .
இ
ம் அ . ைக ெமாக்குள் உள்ள நாற்றம்ேபால் -

ைகய

கிழ்ப்பி ளதாய்ப் றத் ப் லனாகாத நாற்றம் ேபால; ேபைத நைக ெமாக்குள்
உள்ள ஒன் உண் - நின் ேபைத என்ேனா நகக் க
ம் நைகய
கிழ்ப்பி ளதாய்ப் றத் ப் லனாகாதேதார் குறிப் உண் .
விளக்கம்
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கிழ்ப் ----

திர்ச்சியாற் ைடப தல். நைக - ணர்ச்சி இன்பத்தான் நிகழ்வ .

1275 ெசறிெதா ெசய்திறந்த கள்ள
யர்
தீர்க்கும் ம ந்ெதான் ைடத் .
இ
ம் அ . ெசறி ெதா ெசய் இறந்த கள்ளம் - ெந ங்கிய
வைளகைள ைடயாள் என்கண் இல்லாத ெதான்றைன உட்ெகாண்

அ

காரணமாக

என்ைன மைறத் ப் ேபான குறிப் ; உ
யர் தீர்க்கும் ம ந் ஒன் உைடத் . என்
மிக்க யைரத் தீர்க்கும். ம ந்தாவெதான்றைன உைடத் .
விளக்கம்
உட்ெகாண்ட - பிாி . கள்ளம் - ஆகுெபயர். மைறத்தற் குறிப் த் தா ம்
உடன்ேபாக்கு உட்ெகாண்ட . உ
யர் - நன் ெசய்யத் தீங்கு விைளதலா ம்
அ தான் தீர்திறம் ெபறாைமயா ம் உளதாய . ம ந் : அப்பிாிவின்ைம ேதாழியால்
ெதௗ¢வித்தல். 'நீ அ
----

ெசய்தல் ேவண் ம்,' என்பதாம்.

1276 ெபாிதாற்றிப் ெபட்பக் கலத்த லாிதாற்றி
யன்பின்ைம சூழ்வ ைடத் .
தைலமகன் குறிப்பறிந்த தைலமகள், அதைன அ ெதௗ¢விக்கச் ெசன்ற ேதாழிக்கு
அறி
த்த . ெபாி ஆற்றிப் ெபட்பக்கலத்தல் - காதலர் வந் தம் பிாிவினானாய
ன்பத்திைன மிக ம் ஆற்றி நாம் மகி ம் வண்ணம் கலக்கின்ற கலவி; அாி ஆற்றி
அன்பின்ைம சூழ்வ உைடத் - இ ந்தவாற்றான் ேம ம் அத் ன்பத்திைன அாிதாக
ஆற்றியி ந் அவர அன்பின்ைமைய நிைன ம் தன்ைம ைடத் .
விளக்கம்
பிாிதற் குறிப்பினாற் ெசய்கின்றதாகலான்
வில் இன்னாதாகா நின்ற என்பதாம்.
---1277 தண்ணந் ைறவன் றணந்தைம நம்மி
ன்ன ணர்ந்த வைள.
இ
ம் அ . தண்ணந் ைறவன் தணந்தைம - குளிர்ந்த

ைறைய உைடயவன்

நம்ைம ெமய்யாற் கூ யி ந்ேத மனத்தாற்பிாிந்தைமைய; நம்மி ம் வைள ன்னம்
உணர்ந்த - அவன் குறிப்பான் அறிதற்குாிய நம்மி ம் இவ்வளைகள் ன்ேன
அறிந்தன.
விளக்கம்
க த்

நிகழ்ந்ததாக ன், 'தணந்தைம' என் ம், 'யான் ெதௗ¢ய உணர்தற்கு

ேதாள்கள் ெம ந்தன' என்பாள், அதைன வைளேமேலற்றி, அ
உைடத்தாக்கி ம் கூறினாள்.
----

ன்ேன

தன்ைன உணர்
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1278 ெந நற் ச் ெசன்றாெரம் காதலர் யா
ெம நாேள ேமனி பசந் .
இ
ம் அ . எம் காதலர் ெசன்றார் ெந நற்
ெந நற்ேற; யா ம் ேமனிபசந்
எ நாள் உைடயமாயிேனம்.
விளக்கம்

- எம் காதலர் பிாிந்

ேபாயினார்

எ நாேளம் - அப்பிாிவிற்கு யா ம் ேமனி பசந்

'ெந நற் ச் ெசய்த தைலயளியாற் பிாி

ணியப்பட்ட ' என்பாள், 'ெந நற் ச்

ெசன்றார்' என் ம், அதைன ஐ ற் ச் ெசல்கின்ற

ஏ

நா

ண்டாக ன், அன்ேற

ேமனி பசந்த என்பாள், 'ேமனி பசந் எ நாேளம்' என் ம் கூறினாள். இவ்வாற்றான்
தைலமகன பிாிதற் குறிப்பிைன உணர்த்தி நின்ற .
---1279 ெதா ேநாக்கி ெமன்ேதா ேநாக்கி ய ேநாக்கி
யஃதாண் டவள்ெசய் த .
தைலமகள் குறிப்பறிந்த ேதாழி அதைனத் தைலமகற்கு அறிவித்த . யான் அ
ெதௗ¢வித்தவழித் ெதௗ¢யா

ெதா

ேநாக்கி - 'அவா பிாிய யான் ஈண்

இைவ நில்லா' எனத் தன் ெதா ைய ேநாக்கி; ெமன்ேதா

ப்பின்

ம் ேநாக்கி' - 'அதற்கு

ஏ வாக இைவ ெம
ம்' எனத் தன் ெமன்ேதாள்கைள ம்? ேநாக்கி; அ ேநாக்கி பின் இவ்விரண் ம் நிகழாமல் நீர் நடந்த காத்தல் ேவண் ம் எனத் தன் அ ைய ம்
ேநாக்கி; ஆண் அவள் ெசய்த
ேபாக்காயி ந்த .
விளக்கம்

அஃ . அங்ஙனம் அவள் ெசய்

குறிப் உடன்

ெசய்த குறிப் - ெசய்தற்கு ஏ வாய குறிப் . 'அஃ ' என்றாள், "ெசறிெதா
கள்ளம்" (குறள் 1275 என்றனாக
பயன்.
----

ன். பிாிதற்குறிப் ண்டாயின், அஃ

ெசய்திறந்த

அ ங்குதல்

1280 ெபண்ணினாற் ெபண்ைம ைடத்ெதன்ப கண்ணினாற்
காமேநாய் ெசால் யிர .
தைலமகன் பிாியாைமக் குறிப்பிைனத் ேதாழிக்கு அறி
த்த . காமேநாய்
கண்ணினால் ெசால் இர - மகளிர்தம் காம ேநாயிைனத் ேதாழியர்க்கும் வாயாற்
ெசால்லா கண்ணிற் ெசால் அ தீர்க்கேவண் ம் என் அவைர இரவா
உடன்ேபாதல் குறித் த் தம் அ யிைன இரத்தல்; ெபண்ணினால் ெபண்ைம உைடத்
என்ப - தமக்கு இயல்பாகிய ெபண்ைம ேம ம் ஒ ெபண்ைம உைடத் என்
ெசால் வர் அறிந்ேதார்.
விளக்கம்
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தைலமகள

உடன் ேபாதல்

ணி ேதாழியால் ெதௗ¢ந்தானாக ன், தன்

பிாிவின்ைமக் குறிப்பிைன அறி
வியந் கூறியவா .
----

ப்பான், அவள் ெபண்ைமயிைனப் பிறர்ேம ட்

3.2.14 ணர்ச்சிவி ம்பல்
1281 உள்ளக் களித்த ங் காண மகிழ்த
கள் க்கில் காமத்திற் குண் .

ங்

(பிாிதற்குறிப்பினன் ஆகியாெனா நீ லவாைமக்குக் காரணம் யா ? என,
நைகயா ய ேதாழிக்குத் தைலமகள் ெசால் ய .) உள்ளக்களித்த ம் - நிைனந்த
ைணயாேன களிப்ெபய்த

ம்; காண மகிழ்த

ம் - கண்ட

மகிழ்ெவய்த ம்; கள் க்கு இல் காமத்திற்கு உண்
காமம் உைடயார்க்கு உண் .
விளக்கம்

- கள்

ைணயாேன
ண்டார்க்கு இல்ைல,

களித்தல் - உணர்வழியாத . மகிழ்தல் - அஃதழிந்த , இவ்விரண் ம் உண் ழியல்ல
இன்ைமயின் 'கள்

க்கு இல்' என்றாள். 'உண் ' என்ப

இ தி விளக்கு.

'அப்ெபற்றித்தாய காமம் உைடயான் லத்தல் யாண்ைடய ' என்பதாம்.
--1282 திைனத் ைண
டாைம ேவண் ம்
பைனத் ைண ங் காமம் நிைறய வாின்.
இ
ம் அ . காமம் பைனத் ைண ம் நிைறய வாின். மகளிர்க்குக் காமம்
பைனயளவி

ம் மிக உண்டாைமயின்; திைனத் ைண ம் ஊடாைம ேவண் ம் -

அவரால், தம் காதலேரா
விளக்கம்

திைனயள ம் ஊ தல் ெசய்யாைம ேவண்டப்ப ம்.

'பைனத் ைண ம்' என் ழி, ஐந்த

விகாரத்தால் ெதாக்க . ஊ ன் வ த்தமிகும்

எனப் பிறர்க்கும் உ தி கூ வான் ேபான் , தன் வி ப் க் கூறியவா .
---1283 ேபணா ெபட்பேவ ெசய்யி ங் ெகாண்கைனக்
காணா தைமயல கண்.
இ
ம் அ . ேபணா ெபட்பேவ ெசய்யி ம் - நம்ைம அவமதித் த் தான் ெசய்ய
ேவண் யனேவ ெசய் மாயி ம்; ெகாண்கைனக் கண் காணா
ெகாண்கைன என் கண்கள் காணா அைமகின்றன இல்ைல.
விளக்கம்

அைமயல -
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தன் வி ப் க் கண்கள்ேமல் ஏற்பட்ட . 'அத்தன்ைமேயன் அவேனா

லக்குமா

என்ைன?' என்பதாம்.
---1284 ஊடற்கட் ெசன்ேறன்மற் ேறாழி ய மறந்
கூடற்கண் ெசன்றெதன் ெனஞ்சு.
இ
ம் அ . ேதாழி - ேதாழீ! ஊடற்கண் ெசன்ேறன் - காதலைரக் காணா ன்
அவர்ெசய்த தவற்ைறத் தன்ேனா நிைனந் யான் அவேரா ஊ தற்கண்ேண
ெசன்ேறன்; என் ெநஞ்சு அ மறந் கூடற்கண் ெசன்ற
அதைன மறந் கூ தற்கண்ேண ெசன்ற .
விளக்கம்
ேசறல் நிகழ்தல் நிைனத்த ெநஞ்சிற்கும் ஒத்த ன், 'அ

- கண்டபின் என் ெநஞ்சு

மறந் ' என்றாள்.

அச்ெசலவாற் பயன் என் என்ப பட நின்றைமயின், 'மன்' ஒழியிைசக்கண் வந்த .
'அவ்ெவல்ைலயிேல ெநஞ்சு அைறேபாகலான், அ
----

ந்ததில்ைல' என்பதாம்.

1285 எ
ங்காற் ேகால்காணாக் கண்ேணேபாற் ெகாண்கன்
பழிகாேணன் கண்ட விடத் .
இ
ம் அ . எ
ங்கால் ேகால் காணாக் கண்ேணேபால் ன்ெனல்லாங்
கண்
ந் ம் எ
ங்காலத் அஞ்சனக் ேகா ன் இயல் காணமாட்டாத
கண்ேணேபால; ெகாண்கன் பழி கண்டவிடத் க் காேணன் - ெகாண்கன
காணாதவிடத்ெதல்லாம் கண்
விளக்கம்

தவ

ந் , அவைனக் கண்ட விடத் க் காணமாட்ேடன்.

ேகால்; ஆகுெபயர். இயல் : க ைம. 'என் இயல் இ வாக ன், ேம

ம் அ

தப்ப

யா ' என்பதாம்.
---1286 கா ங்காற் காேணன் றவறாய காணாக்காற்
காேணன் தவறல் லைவ.
இ
ம் அ . கா ங்கால் தவறாய காேணன் - ெகாண்கைன யான் கா

ம்

ெபா
அவன் தவறாயவற்ைறக் காண்கின்றிேலன்; காணாக்கால் தவறல்லைவ
காேணன்-காணாத ெபா
அைவேயயல்ல பிறவற்ைறக் காண்கின்றிேலன்.
விளக்கம்
ெசயப்ப ெபா ள் அதிகாரத்தான் வந்த . ' ன் நான் நின்ெனா
தவ கள் இ ெபா
----

காணாைமயின் லந்திேலன்,' என்பதாம்.

ெசால் ய
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1287 உய்த்த லறிந்
னல்பாய் பவேரேபாற்
ெபாய்த்த லறிந்ெதன் லந் .
இ
ம் அ .- உய்த்தல் அறிந்
னல் பாய்பவேர ேபால் - தம்ைம ஈர்த் க்
ெகாண்

ேபாதல் அறிந் ைவத்

ெபாய்த்தல் அறிந்
ெகாண்கேனா
விளக்கம்
'பாய்பவர்' என்ப

லந்
லந்

ஒ குகின்ற ன

என்? . லவி

ெப வ

ட் பாய்வார் ெசயல் ேபால;

ேபாகாைம அறிந்

என்?

ஆகுெபயர். ெபாய்த்தல் . ைரப தல். ' லந்தா

என்பதாம். 'ெபாய்த்தல் அறிந்ெதன்' என்ப
பாய்வார் ேபால
அ ெசயற்பாற்றன்
----

ைவத் க்

ம் பயனில்ைல'

படாைமயின், 'உய்த்தலறிய ஓ ம் நீ ட்

வறியப் பண்ெடா காற் லந்

யாைம அறிந்ேதன்; இனி

என' உைரக்க.

1288 இளித்தக்க வின்னா ெசயி
கள்ளற்ேற கள்வநின் மார் .

ம் களித்தார்க்குக்

தைலமகள் ணர்ச்சி? வி ப் அறிந்த ேதாழி, தைலமகற்குச் ெசால் ய . கள்வ வஞ்சக; களித்தார்க்கு இளித்தக்க இன்னா ெசயி ம் கள் அற்ேற - தன்ைன உண்
களித்தார்க்கு இளிவரத்தக்க இன்னாதவற்ைறச் ெசயி ம் அவரால் ேமன்ேமல்
வி ம்பப்ப வதாய கள்
விளக்கம்

ப் ேபா

ம்; நின் மார் - எங்கட்கு நின் மார் .

அவ்வின்னாதன நாணின்ைம, நிைறயின்ைம. ஒ க்கமின்ைம, உணர்வின்ைம
என்றிைவ

தலாயின. 'எங்கட்கு நாணின்ைம

த யவற்ைறச் ெசய் மாயி

ம்,

எங்களால் ேமன்ேமல் வி ம்பப் படா நின்ற ' என்பதாம். 'கள்வ' என்ற ம், அ
ேநாக்கி.
---1289 மலாி ெமல்
காமஞ் சிலரதன்
ெசவ்வி தைலப்ப வார்.
உணர்ப் வயின் வாரா ஊடற்கண் தைலமகன் ெசால் ய . காமம் மலாி

ம்

ெமல் ய - காம இன்பம் மலாி ம் ெமல் யதாயி க்கும்; அதன் ெசவ்வி
தைலப்ப வார் சிலர் - அங்ஙனம் ெமல் யதாதைல யறிந் அதன் ெசவ்விையப்
ெப வார் உலகத் ச் சிலர்.
விளக்கம்
ெதாட்ட ைணயாேன மனச் ெசவ்வி அழிவதாய மலர் எல்லாவற்றி ம் ெமல் ய
என்ப

விளக்க ன், உம்ைம சிறப்பின்கண் வந்த . குறிப் ம், ேவட்ைக ம்,

கர்சி ம், இன்ப ம் ஒ

காலத்தின்கண்ேண ஒத்

கர்தற்குாியார் இ வர், அதற்கு
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ஏற்ற இட

ம் கால ம் உபகரணங்க

ம் ெபற் க் கூ

கர ேவண் த ன், 'அதன்

ெசவ்வி தைலப்ப வார் சிலர்' என் ம், அவற் ள் யாதா
ேவ ப

ம் வா த

ன், 'மலாி

ஒவ்வாைமயின் யான் அ
பயன்.
----

ம் ஒன்றனாற் சிறி

ம் ெமல் ய ' என் ம் கூறினான். 'குறிப்

ெப கின்றிேலன்' என்பதாம். தைலமகள் ஊடல் தீர்வ

1290 கண்ணிற் னித்ேத கலங்கினாள் ல்
ெலன்னி ந் தான்வி ப் ற் .
இ
ம் அ . கண்ணின் னித்ேத-காத

த
ன்ெனா

ஞான்

ல்லல்

வி ப்பினாற் ெசன்ற என்ெனா தன் கண் மாத்திரத்தான் ஊ ; ல் தல் என்னி ம்
தான் வி ப் உற் க் கலங்கினாள்- ல் தைல என்னி ம் தான் வி ம்பலால் அ
தன்ைன ம் அப்ெபா ேத மறந் கூ விட்டாள்; அதனால் யான்
இத்தன்ைமேயனாக ம் வி ப்பின்றி ஊ நிற்கின்ற இவள் அவளல்லள்.
விளக்கம்
கண் மாத்திரத்தான் ஊடல்-ெசால் நிகழ்ச்சியின்றி அ சிவந்த ைணேய யாதல்.
'அவளாயின் இங்ஙனம் ஊடற்கண் நீடாள்' என்ப
---3.2.15 ெநஞ்ெசா

பயன்.

லத்தல்

1291 அவர்ெநஞ் சவர்க்காதல் கண் ெமவெனஞ்ேச
நீெயமக் காகா த .
தைலமகன்கண் தவ ண்டாய வழி ம் லவி க தாத ெநஞ்சிற்குத் தைலமகள்
ெசால் ய . ெநஞ்சு - ெநஞ்ேச; அவர் ெநஞ்சு அவர்க்கு ஆதல் கண் ம் - அவ ைடய
ெநஞ்சு நம்ைம நிைனயா

அவர்க்காய் நிற்றல் கண்

ைவத் ம்; நீ எமக்கு ஆகாத

எவன் - நீ எமக்காய் நில்லா , அவைர நிைனத்தற் காரணம் யா ?
விளக்கம்
அவர்க்கு ஆதல் - அவர் க தியதற்கு உடம்ப தல். 'எமக்காகாத ' என்ற , லவிக்கு
உடம்பாடாைமைய. 'ஒ

க மத்ைதத் தாமாக அறிந்

ெசய்வாைரக் கண்டாயி
----

ம் ெசய்வர். நீ அ

1292 உறாஅ தவர்க்கண்ட கண்
மவைரச்
ெசறாஅெரனச் ேசறிெயன் ெனஞ்சு.

ெசய்யமாட்டாதார்

ம் ெசய்கின்றிைல,' என்பதாம்.
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இ

ம் அ . என் ெநஞ்சு - என் ெநஞ்ேச; உறாதவர்க்கண்ட கண்

ம் - ேம

ம்

நம்மாட் அன் ைடயராகாதவைர உள்ளவா அறிந்த இடத் ம்; ெசறார் என
அவைரச்ேசறி - நாம் ெசன்றால் ெவகுளார் என்ப பற்றி நீ அவர் மாட் ச்
ெசல்லாநின்றாய், இப்ெபற்றிய
விளக்கம்
'அவைர' என்ப

ேம

ம் ஓர் அறியாைம ண்ேடா?

ேவற் ைம மயக்கம். 'பழங்கண்ேணாட்டம் பற்றி ெவகுளார் என்ப

கந்தாகச் ெசன்றாய், நீ க திய
----

ேமா?' என்பதாம்.

1293 ெகட்டார்க்கு நட்டாாி ெலன்பேதா ெநஞ்ேசநீ
ெபட்டாங் கவர்பின் ெசலல்.
இ
நில்லா

ம் அ . ெநஞ்ேச; ெநஞ்ேச, நீ ெபட்டாங்கு அவர்பின் ெசலல் - என்மாட்
நீ வி ம்பியவாேற அவர் மாட் ச் ெசல்

தற்குக் காரணம்; ெகட்டார்க்கு

நட்டார் இல் என்பேதா? - ெகட்டார்க்கு நட்டார் உலகத்

இல்ைல என்

ம்

நிைனேவா? நின்னியல்ேபா? கூ வாயாக.
விளக்கம்
'என்ைன விட்

அவர்மாட் ச் ேசறல் நீ பண்ேட பயின்ற ,' என்பாள்; 'ெபட்டாங்கு'

என் ம், தான் இ ெபா
'பின்' என்ப . ஈண்

மானமிலளாக

ன், 'ெகட்டார்க்கு' என் ம் கூறினாள்.

இடப் ெபா ட் . 'ெசலல்' என்ப

ஆகுெபயர். ''ஒல்கிடத்

உலப்பிலா உணர்விலார் ெதாடர் ''
விளக்கம்
க த். பாைல 25) ஆயிற் , நின் ெதாடர் என்பதாம்.
---1294
இ

னிெசய்
வ்வாய்காண் மற் .
ம் அ . ெநஞ்ேச - ெநஞ்ேச! னி ெசய்

கண்ட ெபா ேத இன்பம்

கரக் க

உண்டாக்கி அதைன அளவறிந்

பின்

வதல்ல

மற் த்

வ்வாய் - நீ அவைரக்

அவர் தவ

ேநாக்கி,

ன் லவிைய

கரக் க தாய்; இனி அன்ன நின்ெனா

சூழ்வார் யார் - ஆகலான், இனி அப்ெபற்றிப்பட்டவற்ைற நின்ெனா

எண்

வார்

யார்? யான் அ ெசய்ேயன்.
விளக்கம்
அப்ெபற்றிப்பட்டன - லக்கும் திறங்கள், 'காண்' என்ப
விைனயாற்றின் கண் வந்த .
ணர்ச்சி வி ம்ப ன், இவ்வா
----

உைரயைச. 'மற் '

ன்ெனல்லாம் லப்பதாக எண்ணியி ந் , பின்
கூறினாள்.
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1295 ெபறாஅைம அஞ்சும் ெபறின்பிாி வஞ்சு
ெமறா வி ம்ைபத்ெதன் ெனஞ்சு.
வாயிலாகச் ெசன்ற ேதாழி ேகட்பத் தைலமகள் ெசால் ய . ெபறாைம அஞ்சும் காதலைரப் ெபறாத ஞான்

அப்ெபறாைமக்கு அஞ்சாநின்ற ; ெபறின் பிாி

- ெபற்றக்கால் வரக்கடவ பிாிவிைன உட்ெகாண்

அஞ்சும்

அதற்கு அஞ்சா நின்ற ; என்

ெநஞ்சு அறா இ ம்ைபத் - ஆகலான், என் ெநஞ்சம் எஞ்ஞான் ம் நீங்காத
இ ம்ைபைய உைடத்தாயிற் .
விளக்கம்
காதலைரப் ெபற் ைவத் க் கலவியிழத்தல் உ தியன் என் ம் க த்தான் வாயில்
ேநர்கின்றாளாக ன், 'ெபறாைம அஞ்சும்' என் ம், 'கலவி ஆராைமயின் இன்
இவர் பிாிவாராயின் யா

ெசய் ம்' என்ப

என் ம், இவ்விரண் மல்ல
என் ம் கூறினாள்.
----

பிறி

நிகழ்த ன், 'ெபறின் பிாி

ம்

அஞ்சும்'

இன்ைமயின், 'எஞ்ஞான் ம் அறா இ ம்ைபத் '

1296 தனிேய யி ந் நிைனத்தக்கா ெலன்ைனத்
தினிய வி ந்தெதன் ெநஞ்சு.
இ
ம் அ . என் ெநஞ்சு இ ந்த - என் ெநஞ்சு ஈண் இ ந்த ; தனிேய இ ந்
நிைனத்தக்கால் - காதலைரப் பிாிந்தி ந் அவர் ெகா ைமகைள யான் தன்ேனா
நிைனத்தக்கால்; என்ைனத் தினிய - அவ் அளவறிந்
ன்பம் ெசய்தற்ேக.
விளக்கம்
'என் மாட்

ந்த

ெசய்தற்ேக; இன்
----

அன்

என்ைனத் தின்ப

அவர் ெகா ைமகைள உட்ெகாண்

அைவ ேநாக்கி அவெரா

ேபான்

எனக்கு ஆற்றாைம

லத்தற்கன் ,' என்பதாம்.

1297 நா
மறந்ேத னவர்மறக் கல்லாெலன்
மாணா மடெநஞ்சிற் பட் .
இ
ம் அ . அவர் மறக்கல்லா என் மாணா மடெநஞ்சிற் பட்

- தன்ைன மறந்த

காதலைரத் தான் மறக்கமாட்டாத என் மாட்சிைமயில்லாத மடெநஞ்சுடேன கூ ;
நா ம் மறந்ேதன் - என் உயிாி ம் சிறந்த நாண் தன்ைன ம் மறந் விட்ேடன்.
விளக்கம்
மாணாைம - ஒ நிைலயில் நில்லாைம. மடைம - கண்டவழி நிைனந் காணாதவழி
மறக்குந்தவற்ைறக் காணாவழி நிைனந் கண்டவழி மறத்தல். நாண் - எஞ்ஞான் ம்
கூ ெயா கி

ம் அஞ்ஞான்

கண்டார் ேபான்

ஒ ங்குதல், 'கண்ட ெபா ேத

ணர்ச்சி வி ம்ப ன், அதைன ம மறந்ேதன்,' என்றாள்.
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---1298 எள்ளி னிளிவாெமன் ெறண்ணி யவர்திற
ள்
யிர்க்காதல் ெநஞ்சு.
இ
ம் அ . உயிர்க்காதல் ெநஞ்சு - உயிர்ேமல் காதைல ைடய என் ெநஞ்சு;
எள்ளின் இளி ஆம் என் எண்ணி - நம்ைம எள்ளிச் ெசன்றார் என் நா ம்
எள் ேவமாயின் பின் நமக்கு இளிவாம் என்
திறத்திைனேய நிைனயாநின்ற .
விளக்கம்
எள்
நா
வ த

க தி; அவர் திறம் உள்

ம் - அவர்

தல் - வாயில் ம த்தல். இளி - வழிபடாைடயா ம், பிாிவாற்றாைமயா ம்,
ம் நிைற ம் த ய இழத்தலா ம் உளதாவ . திறம் - வாயில் ேநர்த ம்
ம் கூட

ம்

மாட்டாைமயா
----

தலாயின. 'இளிவிற்கு அஞ்சுதலா

ம் இறந் பட

ம் கூடக் க தாநின்ற ' என்பதாம்.

1299
ன்பத்திற் கியாேர ைணயாவார் தா ைடய
ெநஞ்சந் ைணயல் வழி.
உணர்ப் வயின் வாரா ஊடற்கண் தைலமகன் ெசால் ய .
ஒ வர்க்குத்

ன்பம் வந் ழி, அ

ன்பத்திற்கு -

நீக்குதற்கு; தாம் உைடய ெநஞ்சம் பைண அல் வழி

- தாம் உாித்தாகப் ெபற்ற தம் ைடய ெநஞ்சம் ைணயாகாவழி; ைணயாவார் யாேர
- ேவ
ைணயாவார் ஒ வ ம் இல்ைல
விளக்கம்
ஈண் த் ன்பமாவ - ஊட ணர்ப் வயின் வாராைம. அதற்கு ெநஞ்சம்
ைணயாகாைமயாவ , அவைள அன்பிலள் என்ெறாழியா
வி ம்பல். 'ஒ
----

ைண ம் இன்ைமயின், இஃ

உற்

கூடற்கண்ேண

வி தேல உள்ள ,' என்பதாம்.

1300 தஞ்சத் தமரல்ல ேரதிலார் தா ைடய
ெநஞ்சந் தமரல் வழி.
இ
ம் அ . தாம் உைடய ெநஞ்சம் தமர் அல்வழி - தாம் உாித்தாக உைடய
ெநஞ்சம் ஒ வர்க்குத் தமர் அல்லாவழி; ஏதிலார் தமர் அல்லர் தஞ்சம் - அயலார் தமர்
அல்லராதல் ெசால்ல ேவண் ேமா?
விளக்கம்
'பிறெளா த்திையக் காத
அப்பிறள் லக்கின்ற
----

என்

க தி என் ெநஞ்ேச என்ைன வ த்தாநின்ற பின்

எளி ,' என்பதாம்.
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3.2.16 லவி
1301 ல்லா திராஅப் லத்ைத யவ
மல்லேனாய் காண்கஞ் சிறி .
வாயிலாகச் ெசன்ற ேதாழி தைலமகள் வாயில் ேநர்தற் ெபா ட் அவெளா
நைகயா ச் ெசால் ய . அவர் உ ம் அல்லல் ேநாய் சிறி காண்கம் - அங்ஙனம்
லந்தால் காதலெரய் ம் அல்லல் ேநாயிைன யாம் சிறி
இராப் லத்ைத - நீ அவைர விைரந் ெசன்
ெகாண்
ந்
லப்பாயாக.
விளக்கம்
அல்லல் ேநாய் விடலாகா

என்ப

ல்லாேத; இத் ெதாழிைல ேம ட் க்

ன்பத்ைதச் ெசய் ம் காமேநாய். 'சிறி ' என்றாள். லவிைய நீள
பற்றி. ' லத்ைத' என் ழி? ஐகாரம் ''கடம் ண்ெடா கால் நீ

வந்ைத'' (க த். குறிஞ்சி. 27) என் ழிப்ேபால
என்ப

காணக் கடேவாம்; ல்லா

உம் பாடம். லவிக் குறிப் க் கண்

வ த்தம் அவ ம் சிறி ற்
----

ன்னிைல விைனவிகுதி. ' லத்தி'
அவள் வழியளாய் நின் , 'நாம் உற்ற

அறிதல் ேவண் ம்' என நைகயா

ேநர்வித்தவா .

1302 உப்பைமந் தற்றாற் லவி ய சிறி
மிக்கற்றா னீ£ள விடல்.
லவிெயாழிந் வாயில் ேந ம் வைக அவர் ெசால் ய . லவி உப் அைமந்தற்
- லவி கலவி இன்பம் ெசயற்கு ேவண் மளவிற்றாதல் உப் த் ய்ப்பனவற்ைற
இன்சுைவயாக்கற்கு ேவண் மளவிற்றாதல் ேபா ம்; சிறி நீளவிடல் அ மிக்கற் இனி அதைன அவ்வளவில் சிறி மிகவி தல் அவ் ப் அளவின் மிக்காற்ேபா ம்.
விளக்கம்
நீள விடல் - அளவறிந் ணரா . கலவிேமல் எ ந்த குறிப்ப ங்குமள ம் ெசய்தல்;
'சிறி

நீள விடலாகா ' என்றாள். ேநர்விக்கின்றாளாக ன், 'உப் மிக்க வழித்

ய்ப்ப

சுைவயின்றானாற் ேபாலப் லவி மிக்கவழிக் கல்வி இன்ப மின்றாம்'

என்றைமயின், இ
----

பண் உவைம.

1303 அலந்தாைர யல்லேனாய் ெசய்தற்றாற் றம்ைமப்
லந்தாைரப் ல்லா விடல்.
பரத்ைதயர் இடத் நின் ம் வந்த தைலமகேனா தைலமகள் லந் ெசால் ய .
தம்ைமப் லந்தாைரப் ல்லாவிடல் - தம்ைமப் ெபறா
லந்த மகளிைரப் லவி
நீக்கிக் கலவா ஆடவர் ேசறல்; அலந்தாைர அல்லல் ேநாய் ெசய்தற் - பண்ேட
ன்ப ற் அழிந்தாைர அதன் ேம ம் மிக்க ன்பத்திைனச் ெசய்தாற்ேபா ம்.
விளக்கம்
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'பிறர்பால் ேசற ன்

ம்ைமப் ெபறா

லந்

யி க்கின்ற பரத்ைதயைரப் ேபாய்ப்

லவி நீக்கிப் ல்லீராயின், அவராற்றார்' என்பதாம்.
---1304 ஊ யவைர ணராைம வா ய
வள்ளி தலாிந் தற் .
இ
ம் அ . ஊ யவைர உணராைம -

ம்ேமா

ஊ ய பரத்ைதயைர

ஊட ணர்த்திக் கூடாெதாழிதல்; வா ய வள்ளி தல் அாிந்தற்
ெபறா வா ய ெகா ைய அ யிேல அ த்தாற்ேபா ம்.
விளக்கம்
'நீர் பரத்ைதயாிடத்தல் ஆயவழி எம் தல்வைரக் கண்
ம்ேமா

- பண்ேட நீர்

ஆற்றியி க்கற் பாலமாய யாம்

ஊ தற்குாியமல்லம் அன்ைமயின், எம்ைம உணர்த்தல் ேவண்டா;

உாியராய் ஊ ய பரத்ைதயைரேய உணர்த்தல் ேவண் வ ; அதனால் ஆண் ச்
ெசன்மின்,' என்பதாம்.
---1305 நலத்தைக நல்லவர்க் ேகஎர் லத்தைக
வன்ன கண்ணா ரகத் .
தைலமகைளப் லவி நீக்கிக் கூ ய தைலமகன் தன்

ள்ேள ெசால் ய . நலத்தைக

நல்லவர்க்கு ஏர் - நற்குணங்களால் தகுதி ைடயராய தைலவர்க்கும் அழகாவ ;
அன்ன கண்ணார் அகத் ப் லத்தைக - தம் வன்ன கண்ணார் ெநஞ்சின்கண் நிக ம்
லவி மிகுதியன்ேற
விளக்கம்
சிறப் உம்ைம, விகாரத்தால் ெதாக்க . 'தவறில்லார்க்கும் லவி இனி ' என்பான்.
'நலத்தைக நல்லார்க்கும்' என்றான். அழகு - இன்பப் பயைனத் தைலப்ப தல். தான்
கர்ந்த இன்பத்திற்கு ஏ வாகிய லவிைய வியந் கூறியவா .
---1306
னி ம் லவி மில்லாயிற் காமங்
கனி ங் க க்கா மற் .
இ

ம் அ .

னி ம் லவி ம் இல்லாயின் -

திர்ந்த கலாம் ஆகிய

னி ம்,

இைளய கலாம் ஆகிய லவி ம் இல்ைலயாயின்; காமம் கனி ம் க க்கா ம் அற்
காமம் ெசவ்வி திர்ந்த பழ ம் இளங்கா ம் ேபா ம்.
விளக்கம்
மிக

திர்ந்தி ம் 'எல்ைலத்தாய கனி

கர்வார்க்கு மிக ம் இனிைம ெசய்த ன்

' னியில்ைலயாயின், கனியற் ' என் ம்; கட் ளைமத்தாய காய்

க ம் ெசவ்வித்

-
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தன்றாக ன், ' லவியில்ைலயாயின் க க்காயற் ' என் ம் கூறினான். இவ்விரண் ம்
ேவண் ம் என் வியந் கூறியவா .
---1307 ஊட
ண்டாங்ேகார் ன்பம் ணர்வ
நீ வ தன் ெகா ெலன் .
இ
ம் அ . ணர்வ நீ வ
விளக்கம்
ெகால்) அன் ெகால் என் - இனிய ணர்ச்சி நீட் க்குேமா நீட் யாேதா என்
க தலான்; ஊட ன் ஓர்

ன்பம் உண்

- இன்பத்திற்கு இன்றியைமயாத ஊட ன்

கண்ேண ம் ஒ

ன்பம் நிக ம். ('என் ' என்

வ விக்கப்பட்ட

சிறப் உம்ைம விகாரத்தால் ெதாக்க , 'ெகால்' என்பதைன

'நீ வ ' என்ப ட ம் கூட் க. 'ஆங்கு' என்ப
விைரவித்தல் கூறியவா .
----

ம் எச்சத்திற்குக்'க தலான்' என்ப
அைசநிைல. ஊடல் - கூடற்கண்

1308 ேநாத ெலவன்மற் ெநாந்தாெரன் றஃதறி ங்
காதல ாில்லா வழி.
உணர்ப் வயின் வாரா ஊடற்கண் தைலமகன் தைலமகேளா
லந் ெசால் ய .
ெநாந்தார் என் அஃ அறி ம் காதலர் இல்லாவழி - இவர் நம்ெபா ட்டாக ெநாந்தார்
என்

அந்ேநாவிைனயறி ம் அன் ைடயாைரப் ெபறாவழி; ேநாதல் மற்

எவன் -

ஒ வர் ேநாகின்றதனாற் பயன் என்?
விளக்கம்
'அறிதல்' - ஈண்

ஊடைல இனி

உணர்தல். 'மற் ' - விைன மாற்றின்கண் வந்த .

'இவள் நம் காத யல்லள்; அன்ைமயின், இந்ேநா

அறியாள்; அறியாைமயின், நாம்

லக்கின்றதனால் பயனில்ைல,' எனத் தன் ஆற்றாைம உணர்த்தியவா .
---1309 நீ நிழல தினிேத லவி ம்
நர் கண்ேண மினி .
இ
ம் அ . நீ ம் நிழலேத இனி

- உயிர்க்கு இன்றியைமயாத நீ ம் நிழ ன்

கண்ணேத இனிதாவ ; ஏைன ெவயி ன் கண்ண ஆகா ; லவி ம்
நர்கண்ேண இனி - அ ேபாலக் கலவிக்கு இன்றியைமயாத லவி ம்
அன் ைடயார்கண்ேண இனிதாவ , ஏைன அன்பிலார்கண் ஆகா .
விளக்கம்
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நிழற்கண் இ ந்த நீர் குளிர்ச்சிமிக்குத் தாகம் தணித்த ன், இனிதாயிற் .
ஆற்றாைமக்கு ேநாத

நர் -

ம் கூ தற்கண் ேவட்ைக ைடயராவார். 'இவள் நம்மாட்

அவ்விரண் ம் இன்ைமயின் இப் லவி தா
----

ம் இன்னாதாகா நின்ற ,' என்பதாம்.

1310 ஊட ணங்க வி வாேரா ெடன்ெநஞ்சங்
கூ ேவ ெமன்ப தவா.
இ
ம் அ . ஊடல் உணங்க - தான் ஊடற்கண்ேண ெம
வி வாெரா கூ ேவம் என்ப என் ெநஞ்சம் அவா - விட்

யாநிற்க ம்,
க்க வல்லாேரா

கூடக்கடேவம் என் என் ெநஞ்சம் யறற்கு ஏ தன் அவாேவ; பிறி இல்ைல.
விளக்கம்
அன் ம் அ
ம் இல்லாதவைர உைடயர் என் ம் அவேரா யாம் கூ வம் என் ம்
க தி அதற்கு

யறல் அவா ற்றார் ெசயலாக ன், 'கூ ேவம் என்ப

என்றான். காாியம் காரணமாக உபசாிக்கப்பட்ட . 'இக் கூட்டம்
---3.2.17 லவி

அவா'
யா ' என்பதாம்.

க்கம்

1311 ெபண்ணியலா ெரல்லா ங் கண்ணிற் ெபா உண்பர்
நண்ேணன் பரத்தநின் மார் .
உலாப்ேபாய் வந்த தைலமகன் பள்ளியிடத்தானாகத் தைலமகள் ெசால் ய .
பரத்த- பரத்ைதைம ைடயாய்; ெபண் இயலார் எல்லா ம் கண்ணின் ெபா

ண்பர்-

நின்ைனப் ெபண் இயல்பிைன ைடயார் யாவ ம் தம் கண்ணான் ெபா வாக உண்பர்;
நின் மார் நண்ேணன் - அதனால் அவர் மிச்சிலாய நின் மார்பிைனப் ெபா ந்ேதன்.
விளக்கம்
கற் நாண் த ய நற்குணங்களின்ைமயின் பரத்ைதயர்க்குள்ள ெபண் இயற்ைக
மாத்திரேம என்

ங் க த்தால், 'ெபண் இயலார்' என்றாள். ெபா வாக உண்டல் -

தஞ்ேசாிச் ெசலவின் ைறயானன்றி ஒ காலத் ஒ ங்கு ேநாக்குதல்; அ
ம் ஓர்
குற்றம். தாம் ேநாக்கி இன் ற்றவாேற அவ ம் ேநாக்கி இன்
வர் என ஆசங்கித்
அவர்பாற் ெபாறாைம எய் த ன்,
----

ணக்கமாயிற் .

1312 ஊ யி ந்ேதமாத் ம்மினார் யாந்தம்ைம
நீ வாழ் ெகன்பாக் கறிந் .
தைலமகன் நீக்கத் ச் ெசன்ற ேதாழிக்குத் தைலமகள் பள்ளியிடத் நிகழ்ந்த
கூறிய .) ஊ இ ந்ேதமாத் ம்மினார் - யாம் தம்ேமா ஊ உைரயாடாதி ந்த
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காதலர்

ம்மினார்; யாம் தம்ைம நீ வாழ்ெகன்பாக்கு அறிந்

நீ வாழ்ெகன்
விளக்கம்

-அ

நீங்கித் தம்ைம

உைரயா ேவமாகக் க தி;

ம்மியக் கால் வாழ்த் தல் மரபாகலான், உைரயாடல் ேவண் ற்
இயல்பான் நிகழ்ந்த
க்கமாயிற் .
----

என்பதாம்.

ம்மைலக் குறிப்பான் நிகழ்ந்ததாகக் ேகாட ன்,

1313 ேகாட் ப் ச் சூ
ம் கா
காட் ய சூ ன ெரன் .

ெமா த்திையக்

தைலமகள் லவிக் குறிப்பிைனக் கண் , 'நீவிர் கூ ெயா கா நிற்க ம் இ
நிகழ்தற்குக் காரணம் யா ?' என்ற ேதாழிக்கு தைலமகன் ெசால்

ய . ேகாட் ப் ச்

சூ
ம் - யான் ேகா தைலச் ெசய் ம் மாைலையச் சூ ேனனாயி ம்; ஒ த்திைய
காட் ய சூ னீர் என் கா ம் - ம்மாற்காத க்கப் பட்டாள் ஒ த்திக்கு இப் வணி
காட்டல் ேவண் ச் சூ னீர் என்

ெவகுளாநிற்கும்; இத்தன்ைமயாட்கு ஒ

காரணம்

ேவண் ேமா?
விளக்கம்
'ேகா ' என்ப

தனிைலத் ெதாழிற்ெபயர்.

- ஆகுெபயர்; வைளயமாகச் சூ

ம்

என்பதாம்; ''ேகாட்டம் கண்ணி ம் ெகா ந்திைரயாைட ம்'' ( றநா. 275) என்றார்
பிற ம். இனி, 'அம் ம தநிலத் ப்
சூ ேனனாயி

வன்றி ேவற் நிலத் க் ேகாட் ப் ைவச்

ம், ஈண்ைடயாள், 'பிறெளா த்திக்கு அவ்ேவற் ப்

ேவண் ச் சூ னீர் என்
----

ெவகு

ம்,' எனி

வணி காட்டல்

ம் அைம ம்.

1314 யாாி ங் காதல ெமன்ேறனா
னாள்
யாாி ம் யாாி ெமன் .
இ
ம் அ . யாாி ம் காதலம் என்ேறனா - காமம் கர்தற்குாிய இ வராயினார்
யாவாி ம் யாம் மிக்க காதைல ைடேயம் என்ப க தி யாாி ம் காதலம்
என்ேறனாக; யாாி ம் யாாி ம் என் ஊ னாள் - நின் ேதாழி அ க தா ,
என்னாற் காத க்கப்பட்ட மகளிர் பல ள் ம் நின்கண் காத ைடேயன்
என்ேறனாகக் க தி, 'அம் மகளிர் யாாி
ெசால் ப் லந்தாள்.
விளக்கம்

ம் என்கண் காத

ைடயராயினீர்' என்

தைலமகள் க த்திற்குத் தன்ைமப் பன்ைப உயர்ச்சிக்கண் வந்த . 'யான் அன்
மிகுதியாற் ெசால் யதைனக் க த் ேவ படக் ெகாண்டதல்ல பிறி
காரணமில்ைல,' என்பதாம்.
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---1315 இம்ைமப் பிறப்பிற் பிாியல ெமன்ேறனாக்
கண்நிைற நீர்ெகாண் டனள்.
இ
ம் அ . இம்ைமப் பிறப்பிற் பிாியலம் என்ேறனா - காதல் மிகுதியான்
இம்ைமயாகிய பிறப்பின்கண் யாம் பிாிேயன் என் ெசான்ேனனாக; கண் நிைற நீர்
ெகாண்டனள். அதனான் ஏைன ம ைமயாகிய பிறப்பின்கண் பிாிவல் என் ம்
குறிப்பிேனனாகக் க தி, அவள் தன் கண்நிைறந்த நீாிைனக் ெகாண்டாள்.
விளக்கம்
'ெவௗ¢ப்ப

ெசால்ைலக் குறிப் ச் ெசால்லாகக் ெகாள்கின்றதல்ல

என்பால்

தவறில்ைல,' என்பதாம்.
---1316 உள்ளிேன ெனன்ேறன்மற் ெறன்மறந்தீ ெரன்ெறன்ைனப்
ல்லாள் லத்தக் கனள்.
இ
ம் அ . உள்ளிேனன் என்ேறன் - பிாிந்த காலத் நின்ைனயிைடயின்றி
நிைனந்ேதன் என்
என்

ம் க த்தால், 'யான் உள்ளிேனன்' என்ேறன்; மற்

என் மறந்தீர்

என்ைனப் ல்லாள் லத்தக்கனள்-என, அதைன ஒ கால் மறந் பின்

நிைனந்ேதன் என்றதாகக் க தி, 'என்ைன யிைடேய மறந்தீர்' என் ெசால் , ன்
ல் தற்கு அைமந்தவள் அஃெதாழிந்
லத்தற்கு அைமந்தாள். மற் - விைன
மாற்றிக்கண் வந்த . அ த்தாபத்தி வைகயான் மறத்தைல ட்ெகாண்
லந்தாள்
என்பதாம். --1317 வ த்தினா

ம்மிேன னாக வழித்த தாள்

யா ள்ளித் ம்மினீ ெர¦ன் .
இ
ம் அ . ம்மிேனனாக வ த்தினாள் - கூறியி க்கின்றவள் யான்
ம்மிேனனாகத் தன் இயற்ைக பற்றி வாழ்த்தினாள்; அழித்
என்

யார் உள்ளித்

ம்மினீர்

அ தாள் - அங்ஙனம் வாழ்த்திய தாேன மறித் , ' ம்ைம நிைனத்

வ ந் கின்ற மகளி ள் யாவர் நிைனத்தலால்
லந்த தாள்.
விளக்கம்

ம்மினீர்?' என்

ெசால் ப்

வாழ்த்தெலா
லத்தல் இையயாைமயின், 'அழித் ' என்றான் அன் ைடயார்
நிைனத்தவழி அந்நிைனக்கப்பட்டார்க்குத் ம்மல் ேதான் ம் என்ப மகளிர் வழக்கு.
'இவ்வழக்ைக உள் வழக்காகக் க திப் லந்தாள்' என்பதாம்.
---1318

ம் ச் ெச ப்ப வ தா

ம ள்ள

84
ெலம்ைம மைறத்திேரா ெவன் .
இ

ம் அ

ம் ச் ெச ப்ப - எனக்குத்

ம்மினீர்?' என்

ம்மல் ேதான்றியவழி, 'யார் உள்ளித்

லத்தைல அஞ்சி, அதைனயான் அடக்கிேனன்; அங்ஙனம்

அடக்க ம்; மர் உள்ளல் எம்ைம மைறத்திேரா என் அ தாள் - மர் ம்ைம
நிைனத்தைல எம்ைம மைறக்கல் உற்றீேரா என் ெசால் ப் லந்த தாள்.
விளக்கம்
' ம் ' என்ப

தனிைலத் ெதாழிற்ெபயர். ெச ப்ப என் ழி இறந்த

எச்ச ம்ைம விகாரத்தால் ெதாக்க . எம்ைம என்ப

' ம்ேமா

எம்ைம' என்ப பட நின்ற இைசெயச்சம். இதைன வட
குற்றம், ஒழியி
----

ம் குற்றமாயக்கால் ெசயற்பால

தழீஇய

யா மிையபில்லாத

லார் 'காகு' என்ப. ' ம்மி

ம்

யா ?' என்பதாம்.

1319 தன்ைன ணர்த்தி ங் கா ம் பிறர்க்கும்நீ
ாிந்நீர ராகுதி ெரன் .
இ
ம் அ . தன்ைன உணர்த்தி ம் கா ம் - இவ்வாற்றான் ஊ ய தன்ைன யான்
பணிந் உணர்த் ங்கா ம் ெவகுளா நிற்கும்; பிறர்க்கும் நீர் இந்நீரர் ஆகுதிர் என்
பிற மகளிர்க்கும் அவர் ஊ யவழி இவ்வாேற பணிந் ணர்த் ம்
நீர்ைமைய ைடயீராகுதிர்,' என்
விளக்கம்

ெசால்

-

.

'இவள் ெதௗ¢வித்தவழி ம் ெதௗ¢யாள் என்ப பற்றி என்ேமல் ஏற்றிய தவற்ைற
உடம்பட் ப் பணிந்ேதன்; பணிய, அ தா
இவள் மாட்
----

ெசய்யத் தகுவ

ம் லத்தற்கு ஏ வாய்

ந்த . இனி

யா ?' என்பதாம்.

1320 நிைனத்தி ந் ேநாக்கி ம் கா மைனத் நீர்
யா ள்ளி ேநாக்கினீ ெரன் .
இ
ம் அ . நிைனத் இ ந் ேநாக்கி ம் கா ம் - என் ெசாற்க
பற்றித் தான் ெவகுடலான், அவற்ைறெயாழிந்தி ந்
ஒப்பின்ைமைய நிைனந்

அவற்ைறேய ேநாக்கி

அைனத் ம் நீர் ேநாக்கினீர் யார் உள்ளி என்
ேநாக்கினீர், அவற்ற
விளக்கம்

தன் அவயவங்கள
ம், என்ைன ெவகுளாநிற்கும்;

- 'நீர் என் அவயவமைனத் ம்

ஒப் ைமயான் எம் மகளிைர நிைனந் ?'' என்

'யான் எல்லா அவயங்களா

ம் ஒ த்திெயா

ம் ெசயல்க

ெசால் .

ஒத்தல் கூடாைமயின், ஒன்றால்

ஒ வராகப் பலைர ம் நிைனக்க ேவண் ம்; அவெரல்லாைர ம் யான் அறியச்
ெசால்

மின், 'என்

ங் க த்தால் 'அைனத் ம் ேநாக்கினீர் யா ள்ளி?'

என்றாள்.'வாளாவி த்த

ம் குற்றமாயிற் ' என்பதாம்.

ம்
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---3.2.18 ஊட
1321 இல்ைல தவறவர்க் காயி
வல்ல தவரளக்கு மா .

வைக

ம் ஊ தல்

தைலமகள் காரணமின்றிப் லக்கின்றைம ேகட்ட ேதாழி, 'அங்ஙனம் நீ லக்கின்ற
என்ைன?' என்றாட்கு, அவள் ெசால் ய . அவர்க்குத் தவ

இல்ைலயாயி

ம் - அவர்

மாட் த்தவறில்ைல ஆயி ம்; அவர் அளிக்குமா ஊ தல் வல்ல - நமக்கு அவர்
தைலயளி ெசய்கின்றவா அவேரா ஊ தைல விைளக்க வற்றாகின்ற .
விளக்கம்
'அவர்க்கு' என்ப , ேவற் ைம மயக்கம். ''அளவிறந்த இன்பத்தராக ன், யான் எய்தற்
பாலதாய இத்தைலயளி ஒழிந்தா ம் எய் வர் எனக்க தி, அ

ெபாறாைமயான்

ஊடல்நிகழா நின்ற '' என்பதாம்.
---1322 ஊட ற் ேதான் ஞ் சி
வா
ம் பா ெப ம்.
லவாக்கா
வ ந் வ

னி நல்லளி

ம் அத்தைலயளி ெபறலாயி க்க, 'அஃ

இழந்

லவியான்

என்ைன?' என்றாட்கு, அவள் ெசால் ய . ஊட ன் ேதான் ம் சி

னி -

ஊடல் ஏ வாக நங்கண் ேதான் கின்ற சிறிய னிதன்னால்; நல்லளிவா
ம் பா
ெப ம் - காதலர் ெசய் ம் நல்ல தைலயளி வா மாயி ம் ெப ைம எய் ம்.
விளக்கம்
'தவறின்றி நிகழ்கின்ற ஊடல் க தின் நீங்க ன் அத் ன்ப ம் நில்லா ' என்பாள்,
'சி

னி' என் ம் 'ஆராைமபற்றி நிகழ்த ன் அதனான் நல்லளி வாடா ' என்பாள்,

'வா
ம்' என் ம், 'பின்ேன ேபாின்பம் பயக்கும்' என்பாள் 'பா
கூறினாள்.
---1323 லத்த ற் த்ேதணா
நீாிையந் தன்னா ரகத் .
இ

ம் அ . 'நிலத்ெதா

நிலத்ெதா
த்ேதள் நா
இல்ைல.
விளக்கம்

ெப ம்' என் ம்

ண்ேடா நிலத்ெதா
நீர் இையந்

அன்னார் அகத் ப் லத்த ன் -

நீர் கலந்தாற்ேபால ஒற் ைம உைடய காதலர் மாட் ப் லத்தல் ேபால;
உண்ேடா - நமக்கின்பம் த வெதா

த்ேதள் உலகம் உண்ேடா?
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நீர் தான் நின்ற நிலத்தியல்பிற்றாமா

ேபாலக் காதல ம் தாம் கூ ய

மகளிாியல்பினராகலான், அ பற்றி அவேரா

லவி நிக ம் என்பாள், 'நிலத்ெதா

நீர் இையந்தன்னாரகத் ' என் ம், 'அவர் நமக்கும் அன்னராக ன், அப் லவி பின்ேன
ேபாின்பம் பயவாநின்ற ' என்பாள். ' லத்த ன் த்ேதள் நா
கூறினாள். உவமம் பயன்பற்றி வந்த .
---1324

உண்ேடா?' என் ம்

ல் விடாப் லவி ட் ேடான் ெமன்
ள்ள ைடக்கும் பைட.

'அப் லவி இனி யாதான் நீங்கும்?' என்றாட்குச் ெசால் ய . ல் விடாப்
லவி ள் ேதான் ம் - காதலைரப் ல் க் ெகாண் பின் விடாைமக்கு ஏ வாகிய
அப் லவிக்கண்ேண உளதாம்; என் உள்ளம் உைடக்கும் பைட. - அதன் ேமற்ெசன்ற
என் ள்ளத்ைதக் ெக க்கும் பைடக்கலம்.
விளக்கம்
' லவி ள்' என்

ம் ஏழாவ

விைனநிகழ்ச்சிக்கண் வந்த . என்

ள்ளம் உைடக்கும்

'பைடக்கலம்' என்ற , வணக்கத்ைத ம் பணிெமாழிைய ம். 'பைடக்கலம்' என்றாள்.
அவற்றான் அப் லவிஉள்ளம் அழித ன். லவி நீங்கும் திறம் கூறியவா .
---1325 தவறில ராயி ம் தாம் ழ்வார் ெமன்ேறா
ளகற னாங்ெகான் ைடத் .
தைலமகைள ஊடல் நீக்கிக் கூ ய தைலமகன் கழி வைகயனாய்த் தன் ள்ேள
ெசால் ய . தவ இலராயி ம் தாம் ழ்வார் ெமன்ேதாள் அகற ன் - ஆடவர்
தங்கண் தவறிலராயி

ம், உைடயார்ேபால ஊடப்பட் த் தாம் வி ம் ம் மகளி ைடய

ெமல் ய ேதாள்கைளக் கூடப்ெபறாத எல்ைலக்கண்; ஆங்கு ஒன்
அவர்க்கு அப்ெபற்றியேதார் இன்பம் பயத்தல் உைடத் .
விளக்கம்
'உைடயராயக்கால் இறந்த இன்பத்ேதா
நன் . மற்ைற இலராயக்கா
'தவறிலராயி
அளவிறத்த
ஊ ய
----

ம் ஆங்கு ஒன்

-

வ ம் இன்ப ெமய் வர் ஆக ன், அ

ம் வ ம் இன்பத்ைத இகழ்ந்ததில்ைல' என்

மிக

ம் க த்தால்,

உைடத் ' என்றான். 'ஊட னாய இன்பம்

ன், 'கூறற்காி ' என்பான், 'அப்ெபற்றியெதான் ' என்றான். 'தவறின்றி

உம் எனக்கு இன்பமாயிற் ' என்பதாம்.

1326 உண
ணர்த

உைடத்

ண்ட தறலனி
ட னி .

காமம்

87
இ

ம் அ . உண

ம் உண்ட

அறல் இனி

- உயிர்க்கு, ேம

ண்பதனி

ம்

ன் உண்ட அ தல் இன்பந்த ம்; காமம் ணர்த ன் ஊடல் இனி - அ ேபாலக்
காமத்திற்கு ேமற் ணர்த
ம் ன்ைனத் தவ பற்றி ஊ தல் இன்பம் த ம்.
விளக்கம்
'காமத்திற்கு' என் ழிச் சாாிைய ம் நான்க

ம் விகாரத்தால் ெதாக்கன.

பசித் ண் ம்வழி மிக உண்ண மாய் இன்சுைவத் மாம்; அ ேபால, அகன்
கூ ம்வழி ஆராத மாய்ப் ேபாின்பத்த மாம் எனத் தன் அ பவம்பற்றிக் கூறியவா .
---1327 ஊட ல் ேதாற்றவர் ெவன்றா ர மன் ங்
கூட ற் காணப் ப ம்.
இ
ம் அ . ஊட ல் ேதாற்றவர் ெவன்றார் - காமம்
ஊட ன்கண் ேதாற்றவர் ெவன்றாராவர்; அ

கர்தற்குாிய இ வ ள்

கூட ல் காணப்ப ம் - அ

அப்ெபா
அறியப்படாதாயி ம், பின்ைனப் ணர்ச்சியின்கண் அவரால்
அறியப்ப ம்.
விளக்கம்
ேதாற்றவர் - எதிர்தலாற்றா சாய்ந்தவர். அவர் ணர்ச்சிக்கண் ேபாின்பம் எய்த ன்
ெவன்றாராயினார். மன்
இ ெபா
----

ம் உம் ம் அைசநிைல. 'யான் அ

ெபா

சாய்த ன்,

ேபாின்பம் ெபற்ேறன்' என்பதாம்.

1328 ஊ ப் ெப குவங் ெகால்ேலா தல்ெவயர்ப்பக்
கூட ற் ேறான்றிய உப் .
இ
ம் அ . தல் ெவயர்ப்பக் கூட ல் ேதான்றிய உப் - இ ெபா

இவள்

தல் ெவயர்க்கும்வைக கலவியின்கண் உளதாய இனிைமைய; ஊ ப் ெப குவம்
ெசால்ேலா - இன்
விளக்கம்
கலவிய

ம் ஒ கால் இவள் ஊ

யாம் ெபறவல்ேலேமா?

விேசடம்பற்றி ' தல் ெவயர்ப்ப' என்றாள். இனிைம: கண்

உயிர்த் உற்றறிதலானாய இன்பம், 'இனி அப்ேப
சிறப் க் கூறியவா .
----

ேகட்

உண்

கூடா ' எனப் ெபற்றதன்

1329 ஊ க மன்ேனா ெவாளியிைழ யாமிரப்ப
நீ க மன்ேனா விரா.
இ
எம்ேமா

ம் அ . ஔ¢ இைழ ஊ க மன் - ஔ¢யிைழயிைன உைடயாள் இன்

ம்

ஊ வாளாக; யாம் இரப்ப இரா நீ க மன் - அங்ஙனம் அவள் ஊ நிற்கும்
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அதைன உணர்த் தற் ெபா ட் யாம் இரந்
இவ்விர வி யா நீட் த்தல் ேவண் க.
விளக்கம்

நிற்றற்கும் காலம் ெப ம் வைக,

'ஊ க, நீ க' என்பன ேவண் க் ேகாடற்ெபா ளன. 'மன்' இரண் ம் ஆக்கத்தின்கண்
வந்தன.
---1330 ஊ தல் காமத்திற் கின்ப மதற்கின்பங்
கூ
யங்கப் ெபறின்.
இ
ம் அ . காமத்திற்கு இன்பம் ஊ தல் - காம கர்ச்சிக்கு இன்பமாவ

அதைன

கர்தற்குாியராவார் ஆராைம பற்றித் தம் ள் ஊ தல்; அதற்கு இன்பம் கூ
யங்கப்
ெபறின் - அவ்
தற்கு இன்பமாவ அதைன அளவறிந் நீங்கித் தம் ள் கூ
யங்குதல் கூ மாயின், அம் யக்கம்.
விளக்கம்
கூ தல் - ஒத்த அளவினராதல்,

திர்ந்த

னியாய வழித் ன்பம் பயத்தலா

திராத லவியாயவழிக் கலவியின்பம் பயவாைமயா
அளவறிந்
'அவ்விரண்

நீங்குதல் அாி

என்ப பற்றி, 'கூ

ம், இரண்டற்கும் இைடயாகிய

யங்கப் ெபறின்' என்றான்.

இன்ப ம் யான் ெபற்ேறன்' என்பதாம்.)
கற்பியல் ற்றிற்
காமத் ப்பால் ற்றிற்
தி க்குறள் ற்றிற்
---------------------------------------------------

.

ம்,

