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பாவலர் வி ந்
(வி.ேகா. சூாியநாராயண சாஸ்திாியார் அவர்கள்
இயற்றிய ற்ெறாகுதி - தற் பகுதி. - 4 )
தல் நாள்.
உாிைம ைர.
ெசந்தமிழ்ப் பாவலீர்!
அமிழ்தி மினிய அ ந்தமிழ்ப் பாநலஞ்சுைவத் த் ேதக்ெகறிந் இன்ப கர்ச்சியில்
இனி
ற்றி க்கும் ம அன் பற்றி யாமி ம் இப்பாவி ந்தின்கட் குைறபா
ஏேத ம் நிகழ்ந்தி மாயி ம் அ ெகாண் எம்ைம ெயள்ளலீர் ஏற் க்ெகாண்மின்.
உள்ளவாேற நீவிர் இம் தனாள் வி ந்தில் இன்சுைவ காண் ராயின் இன் ஞ்
சின்னாள் வி ந்திடப் கு ம். அன்றி இம் தனாள் வி ந்ேத ன்சுைவத்தாய்ப்
ேபாயிற்ேறல் யாம் வாய் வாளாைம ேமற்ெகாண் அைமதல் ஒ தைல.
இங்ஙனம்,
லாசிாியர்.
க ைர
பாவலர் வி ந்ெத ம் இந்
ன்கண் அடங்கிய ெசய் ட்க ட் ெப ம்பாலன
ன்னேர த்தக பமாகத் தனித் ம் பத்திாிைககளிேல விடய பமாக
ஏைனயவற்ேறா ேசர்ந் ம் ெவளிப்பட்
க்கின்றன. அைவயைனத்ைத ம் ஒ ங்கு
ேசர்த் த் ெதாகுத் அச்சிட வி ம்பிேனைம எம நண்ப ம் மாணாக்க ம் அவ்வாேற
ண் னைமயின் இதைன ெவளிப்ப த் ேவ மாயிேனம்.
இதன்கண் அடங்கியவற் ட் 'பட் னக் காட்சி', 'ம ைரமாநகர்', 'ேபா யாராச்சியன்',
'ஓர் ஐயப்பா ' என் ம் இந்நான்கும் ன்னர் ஒ ேபாழ்தத் ம் ெவளிப்படாதான.
அைவ இப்ெபா
தாம் தன் ைறயாக ெவளிப்ப கின்றன. 'கடற்கைர லா',
'தாமைரத் தடம்', 'கலங்கைர விளக்கம்' என் ம் இம் ன் ம் ஞானேபாதினி
ெயன்றேதார் மாதாந்தத் தமிழ்ப் பத்திாிைகயின் வாயிலாக ெவளிப்ேபாந்தன.
இைவயிற்ைறத் ெதாகுக்கும்வழி உடனின் தவிய எம
நன்றியறி ஒ ெபா
ம் மறக்கற்பாலதன் .

இயற்றமிழ் மாணவர

ஒன் க்கும் பற்றாத சிறிேயைம இந் நன் யற்சியின் கண் ஏவித்
ேதான்றாத்திைணயா ய கி ந் உதவிய எல்லாம் வல்ல
தற் கட ளாய
நடராசப் ெப மாைன மனெமாழி ெமய்களிற் ெறா கின்றனம்.
பிலவாண் ஆனித்திங்கள்,)
-- - ----- - ----- - ----- - ----- ----- -

வி. ேகா. சூ.
ெசன்ைன.
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ைர

ஆசிாியர் வி. ேகா. சூாியநாராயண சாஸ்திாியார் அவர்கள் தமக்கு
ஒவ்ேவாரமயத் த் ேதான்றிய திய க த் க்கைள ம், ஆங்கிலம் வடெமாழியாதிய
பாைஷ ல்க ல் தாம் கண்ட அாிய ெபா ள்கைள ம்
வனவாகச் ெசந்தமிழ்ப்
பாவிற் சீர்ெபற அைமத் ச் சந்ததம் லவர்க் கந்தமில் இன்பமளிக்கும்
ஆர்வ ைடயராத ன், தாம் அங்ஙனம் இயற்றிய ெசய் ட் ெடாகுதிக்குப் 'பாவலர்
வி ந் ' எனப் ெபயர் தந் அதைன ெவளியிட்டனர். ஆசிாியர் ெதால்காப்பியச்
ெசய் ளிய ல்,
"அம்ைம யழகு ெதான்ைம ேதாேல
வி ந்ேத யிையேப லேன யிைழெபனாஅப்
ெபா ந்தக் கூறிய எட்ெடா ந் ெதாைகஇ," (ெதால் - ெசய் 1)
என் எ த் க் கூறிய எண்வைக வனப்பி
இலக்கணத்ைத,

ள் ஒன்றாகிய வி ந்தின்

"வி ந்ேத தா ம்
வ கிளந்த யாப்பில் ேமற்ேற" (ெதால் - ெசய். 239)
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என்ற சூத்திரத்தா ம், அதற்குப் ேபராசிாியர், "வி ந் தா ம் திதாகத்
ெதா க்கப்ப ந் ெதாடர்நிைல ேமற் . தா ம் என்ற உம்ைமயான் ன்ைனத்
ேதாெலனப் பட்ட உம் பைழய கைதையயப் திதாகச் ெசால் யதாயிற் . இ
பழங்கைத ேமற்றன்றிப் திதாகச் ெசால்லப்ப தல் ஓம் தல் உைடைமயின்
உம்ைமயான் இறந்த தழீஇயினா ெவன்ப .
வ கிளந்த யாப்பின் ேமற்ெறன்ற
ெதன்ைனெயனின், திதாகத் தாம் ேவண் ய வாற்றார் பல ெசய்
ந் ெதாடர்ந் வரச்
ெசய்வ ," என் கூறிய உைரயா ம் நன்கு உணரலாம்.
தனாள் வி ந்தாக அச்சிட்ட ஆசிாியர் பதிப்பில் தற் பதிெனா பகுதிகேள
அடங்கியி ந்தன. தற்பதிப் அச்சிட்ட பின்னர் எ தின "பாிந் ைர,
சூட் ரட்ைடமணி மாைல, பண் த நாட்டம்" என்பைவ இவ்விரண்டாம் பதிப்பிற்
ேசர்க்கப்பட் ள்ளன. ஆசிாியர், தி த்தணிைக, தி க்காளத்தி, காஞ்சீ ரம்,
தி ப்பாதிாிப்
ர், தி வதநீந்திர ரம், சிதம்பரம், பழனி தலான ஸ்தலங்கள்
ெசன்றி ந்த காலத்தில், ஆண்டாண் ள்ள ர்த்திகளின் மீ இயற்றிய ேதாத்திர
பமான பாடல்க ம் ேவ சில பல
தனிப்பாடல்க ம் உளேவ ம் அைவ யிற்ைற, ஆசிாியர்தஞ் சாித்திரத்ைத ேவறாக
எ தக் க தி ள்ேளனாத ன் ஆங்குத் த தல் ெபா த்த ைடத் ெதன்ெறண்ணி
ஈங்குச் ேசர்க்கவில்ைல.
இவ்விரண்டாம் பதிப்பி லடங்கிய பதினான்கு பகுதிக்க ள் தலாவதாகிய மணிய
சிவனார் க ெவண்பா, மாங்கு யிலவதாித் ச் சத்தாத் விதைசவ ேமற்ெகாண்
விளங்கிய மகா சீலராகிய
சுப்பிரமணிய சிவனார்மீ அன்னார் தம்
ெப ைமக்குணம் பல ம் விளங்கப் பலபடப் ைனவணி கலந்திகழப் பா ய .
இவர்தம் ெப ைமகைள யாவ ம் உணர்ந் ெகாண்டாடற் ெபா ட் வசன லாக
மணியசிவனார் சாித்திரத்ைத தனி ேய ம் ஆசிாியர் எ தி ள்ளார்.
சிவனாாிடத் ஆசிாியர்க்கு மிகுந்த பக்தி ம் ேபரன் ம் அள கடந் உண் .
அன்னார், தம கனவில் எ ந்த ளிப் பஞ்சாக்ஷர உபேதசம் ெசய்தைத இவர்,
" அஞ்ெச த்
மந்திரத்ைத ெயன்கனவில் வந் ைரத்த சுந்தரைன'',
என்

பாராட்

ம், தமக்கு ஷடாசர உபேதசஞ் ெசய்தைத,

"விள்ளாிய
ஆெற த்ைத ெயம்மனச்ெச யல்பால் விைதத்தாைன,"
என் சிறப்பித் ம், தமக்குண்டாகிய தமிழறி ம் ெப ைம ம் எல்லாம் சிவனார்
தமக்குச் ெசய்த ஆசீர்வாத பலத்தால் என்ற உணர்ச்சி ேம ட் ,
"ேசாத்தம்யாஞ்
ெசய் ளாற் ெசய்வான் றி வ ள் ாிந்தாைன,"
என் ம்,
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" எந்தமக்கு ேமம்பா
என் ம், தம

தந்தாைன,"

நன்றியறி

லப்பட இக் க ெவண்பாவிற் கூறி ள்ளார்.

ஆசிாியர்,தாம் ெசந்தமிழ் ல் பலவற்ைற ம் ஆராய்ந் வ ம்ெபா
தமக்கு
ஏேத ம் ஐயந்திாிபறியாைமயால் இடர்ப்பா ேநர்ந் ழித் தாம் மனப்பாடமாக
ைவத் ள்ள இக் க ெவண்பாைவ ெயா
ைற ேயாதிய பின்ன றங்கப் ேபாவ ம்,
யி ைகயில்
சிவனார் கனவில் எ ந்த ளி அவ்விடர்ப்பா களைனத்ைத
நீக்கிய
வதால் யி ணர்ந்தபின் யா ந் ெதளிவாய் உண்ைமவிளங்கப் ெப வ ம்
உண்ெடன் பன் ைற ம் அவர் உைரப்ப ண் .
இரண்டாவதாகிய அவயவ அறிக்ைக ெயன்ப
மணிசிவனார் தம்
மாணாக்கர்களாகிய, ஆசிாியர் தம் பிதா ேகாவிந்த சிவனார்,
நிவாஸ சிவனார்,
சுப்பிரமணிய சிவனார் ஆகிய ஏக ங்க சிவார்ச்சைன ாி ம் பரம சாம்பவ
சிகாமணிகளாய் விளங்கிய ன் ெபாியார்பால் தமக்குள்ள பக்தி ம் ெமய் யன் ம்
திகழ ஆசிாியர் தம அவயவங்கைள ன்னிைலப்ப த்தி வைரந்த .
ன்றாவதாகிய ைகய நிைல, ஆங்கிலத்தில் ேசாகரஸம் த ம்பப் ைன ம்
'எ ஜி'(Elegy) என் ம் ஒ வைக யாப்பிைன ெயாத்ததாய்ப் பண்ைடத்தமிழ் ல்களிற்
காணப்ப ம் றப்ெபா ட் ைறயாகிய 'ைகய
நிைல' யிைனத் த வி ஆசிாியர் தமதன்பிற்குாியராயி ந் பின்னர்க் காலஞ் ெசன்ற
ஒ சிலர் மீ தமதாற்றாைம விளங்கப் பா ய பாக்களாகும்.
இத ள், அக்காலத்தில் ஆங்கிலக் கவிச்சக்கிரவர்த்தியாய் Poet Laureate என் ம்
பட்டந் தாித் விளங்கிய மகாகவி ெடனிஸன் பிர இறந் ழி, அக்கவிஞாின் இனிய
ல்களில் ஈ பட் மகிழ்வைடந்த ஆசிாியர் தமதாற்றாைமையப் லப்ப த்திய
பாக்கள் த ல் நிற்பனவாகும். ஒேர சுைவைய உ சிப்பவன் ெதவிட்டாைமப்
ெபா ட் இைடயிைடேய ேவேறார் சுைவையச் சிறி சிறி உ சித்தல்ேபாலச்
ெசந்தமிழ் லாராய்ச்சிையேய ெசய் வந்த ஆசிாியர் இைடயிைடேய தம
மனத்திற்கு ஊக்க ண்டாக ம சுைவ லாகக் ெகாண் பார்ப்ப இந்த ெடனிஸன்
பிர வின் ெசய் ட் ரட்ேடயாம். இவர் ெடனிஸன் கவிகளில் ஈ பட்டைம.
'ேபா யாராய்ச்சியன்', 'ஓர் ஐயப்பா ', என்ற தைலப்பின் கீ ள்ள ெசய் ட்கைள
ேநாக்குநர்க்குப் லனாகும். ேம ம் ஆங்கில தத் வ சாஸ்திரப் பயிற்சி நன்குைடய
ஆசிாியர் அத்தத் வப் ெபா ள்கைள மிளிரக் காட் ங் கவிஞனா கிய
ெடனிஸனிடத்தில் ஈ ப தல் இயல்ேபயாகும். இதற்கு,
" தத் வ சாத்திரத் தனித்த க்கேண
ெகாத்ெதா ேதான்றிய குணஞ்சி றந் ள
வித்ைதேசர் ெபயின் ஸ்ெபன்ஸர் மில்ெல
சத்திைனக் கவிக்கலந் தந்த வள்ளேல!"
என்

ஆசிாியர் கூறிய பாேவ தக்க சான்

ம்பழச்

பக ம்.
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இதன் பின்னர் 2 -வ , 3 -வ உட்பகுதிகளில் ைறேய அன் ைடய மாணவன்
மாட் ம் அ ள்கனிந்த ஆசான் கண் ந் தமக்குள்ள ேபரன்
லப்பட, ஒேராேவார
மிக்கு வந்த ெகாச்சக ெவா ேபாகில், அவலச்சுைவ கனிந் விளங்கச் ெசால்லழகும்
ெபா ளழகுந் திகழ நிற்கும் பான்ைம, உற் ேநாக்கித் திைளத்தற்பாலதாம்.
நான்காவ உட்பகுதியில் யாழ்ப்பாணம் ராவ்பக ர் சி.ைவ. தாேமாதரம்
பிள்ைளயவர்கள் இறந் ழி அவர்தம் பிாிவாற்றாைமக் கிரங்கிச் ெசன்ைனமாநகாிற்
கூ ய தமிழ்ப் லவர் பலர் ேசர்ந்த அ தாபக் கூட்ட ெமான்றில் ஆசிாியர் பா ய
ெசய் ட்கள் உள்ளன. ஆசிாியர் ஆண் க் கு மியி ந்த லவர்கைளத் 'தண்டமிழ்ச்
ெசந்நாப் ல ர்' என் விளித் ள்ள ம், 'நந்தம் பன்னாிய நகர்' என் ெசன்ைனையக்
குறித் ப் ேபாந்த ம் ேமற்கூறியவற் க்குச் சான்றாகும்.
ஏைனய ைகய நிைல
விளங்கும்.

ட்பகுதிகளின் விவரங்கள் அவற்றின் குறிப் ைரகளால்

'கடற்கைர லா,' 'தாமைரத்தடம்,' ஆகிய இரண் ம், ஆசிாியர் தம இல்லக்
கிழத்தி டன் நைகயா ப் ேபசு ைறயின்கண் அறி
த்திய 'தற்காப் நியமம்,'
'இயற்ைக வனப் ' என் ம் உண்ைமகைள வற்
த்திக் கூறியனவாகும்.
ஆசிாியர், ெவண்ணில ெவறிக்கும் ஓாிரவின்கண் உண ெகாண்டபின் நண்பர்
சில டன் ேமன்மா யில் விேநாதப் ெபா
ேபாக்காக உைரயா யி ந் ழி ஒ வர்,
நீதிமன்றத்தின் றைலைமயிலைமத் ள்ள விளக்கினின் ெவளிப்பட் ச் சுழ ம்
இ சுடர்ப் பிழம் கைளச் சுட் த் தமக்குத் ேதான் ங் கற்பைனகைளக்
கூறக்ேகட்டெபா
, அவர் தற்குறிப் ேபற்றமாகக் கூறிய கற்பைனகேள 'கலங்கைர
விளக்க'ப் பகுதியிற் காணப்ப ஞ் ெசய் ட் க த் க்களாம்.
ெசன்ைனக் கிறிஸ்தவக் கலாசாைலத் தைலவராயி ந்த டாக்டர் மில்லர் ைரக்கு
ெவண்கலச் சிைலெயான்றைமத் நாட் , அதைனச் ெசன்ைனக் கவர்னராயி ந்த
ஆம்ப்ட்ஹில் ைர யவர்கள் திறப் விழாச் ெசய்தெபா
, ஆசிாியர் கூறிய
ெசய் ட்கேள 'ஆசா
நிைல' யில் அடங்கியனவாகும். இதைன, ேமற்ப
கலாசாைலயில் உபந்நியாசராயி ந்த மிஸ்டர் K. கி ஷ்ணமாசாாியர் M.A. அவர்கள்
ஆங்கிலத்தி ம் 'My Masters' Statue' என் ம் தைலப்பிட் ச் ெசய் ளாக ெமாழி
ெபயர்த் ள்ளார்.
ஓரமயம், ஆசிாியர் கடற்கைரயில் தம் மாணவாிடம் ஊழ்விைனயின் ைறயிைனப்
பற்றி வ
த்திக் கூறிய க த் க்கைள யைமத் ப் பா ய 'பட் னக் காட்சி'யாம்.
இதன்கண், பற்பல மாந்தாின் பண் கைள நைகச்சுைவ திகழப் பா ய பாடல்க ம்,
பட் னத்தின் அைமப்பிைனத் தற்குறிப்ேபற்ற வணிநலம் விளங்க வ ணித் ள்ள
பாக்க ம் ப க்கு நர்க்கும் ேபாின்பம் பயத்த ெலா தைல.
மான் பாண் த் ைரசாமித் ேதவர் அவர்கள் ம ைரயில் தமிழ்ச் சங்கம்
ஸ்தாபிக்கப் ெப
யற்சி ெசய்த காலத்தில், அவ்விசயத்தில் ஊக்கமின்றியி ந்த
ம ைர மாநகாினைர ஊக்குதற் ெபா ட் வைரந்த 'ம ைர மாநக'ராம். ஆசிாியர்
சித் ாி
ந் ெரயில் பிரயாணஞ் ெசய்த சிரமத்ைத ம் ெபா ட்ப த்தா , நம
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வி தியிற் குழா(Water -Pipe)யின் கீழ் ஸ்நாநஞ் ெசய் ெகாண்ேட இம்’
ம ைரமாநகர்’ அகவ ைன, அ ேயன் எ திவரச் சிறி ம் தங்குதைடயின்றிக் கூறி
த்தனர். இதனாேல அவர்க்குத் தமிழின் மாட் ள்ள அளவற்ற அன்
ல ம்.
‘பாிந் ைர’ என்ப ,
மதி அசலாம்பிைக யம்ைமயவர்களின் இனிைம வாய்ந்த
ெசய் ட்களிைனக் கா ந்ேதா ம் மகிழ்ச்சியைட ம் ஆசிாியர், அவ்வம்ைமயார்க்கு
உண்டான யாிைன யாற்ற வைரந் வி த்த நி பமாகும்.
விக்ேடாாியா ராணியின் மீ பா ய ைகய நிைலச் ெசய்
ம்,
சூட் ரட்ைடமணிமாைலச் ெசய்
ம், ஆசிாியர் தம் இராஜ விசுவாசத்திைனக்
காட் வனவாம்.
பக்தி வயப்பட் ப் ேபரன் த ம்ப பா ய ‘பண் த நாட்ட’ப் பதிகம்,
ஆசிாியர்க்குக் க
கத்திற் கண்கண்ட ெதய்வமாகிய குமாரக் கட ளின் மாட் ள்ள
நம்பிக்ைகையப் லப த் ம் அறிகுறியாகும்.
ஆசிாியர்தம் ல்களில் ஈ பட்ட நண்பர்கள் பல ம் பன்னாளாக இப்பாவலர்
வி ந்திைன இன்றியைமயாக் குறிப் ைர த யவற் டன் ெபறல் ேவண் ெமன்
வி ம்பியைத ணர்ந் , அன்னார்தம் தல்வராகிய
சிரஞ்சீவி வி. சூ. சுவாமிநாதன் அவர்கள் என்ைன யண்மி இந் ற்கு ேவண் ய
குறிப் ைரைய வைரந் தர ேவண் னர். இந்
ன் பல பகுதிக ம் வைரயப் ெபற்ற
அைமயங்களிெலல்லாம் ஆசிாியேரா இைடவிடா உட ைரந் ெந ங்கிப்
பழகியவன் யான் என்ப நிைனந்ேத என்மீ இப் ெபாைறைய அவர் ஏற்றினார்
என் க
கிேறன். அவர் ேவண் யாங்குச் ெசய்ய எல்லாவற்றா ங் கடப்பா ைடய
எளிேயன் என்னா யன்றள ெசய் ட்களின் ெபா ள் விளங்குமா ஓர் குறிப் ைர
வைரந் ேளன். எனி ம், ஆசிாியர்தம் பாடல்களில் அைமந் கிடக்கும் ஆழ்ந்த
க த் கைள ம் அணிநல மாதிய அழகுகைள ம் ற் ெம த்ேதா ம் வன்ைம சிறி
மில்லாத என குறிப் ைரையத் தமிழ் பயி மிைளஞர்க்கு ஒ வா பயன்ப ெமன்
க தி உலகம் ேபாற் மா ெபாி ம் ேவண் கிேறன்.
அண்ணாமைல நகர், ந. பலராம ஐயர்
1 -4 -1938
- - ----- - ----- - ----- ----- பாவலர் வி ந்
I
1. மணியசிவனார் க ெவண்பா
(தி ைவயாற்றிற்க த்த மாங்கு ெயன் ஞ் சி ாிற்ேறான்றியவ ம், தம
தந்தாயார்க்கு வாய்த்த ஞான குரவ ம், சிவா
திச் ெசல்வ மாய் விளங்கிய
சுப்பிரமணிய சிவனார் மீ 1894 -ஆம் வ ஷம் தாம் தம
தாயாேரா ம் மகா சிவராத்திாியினிமித்தம் சீகாளத்தி நகரஞ் ெசன் ழிப் பா ய .)
மணியசிவனார் க ெவண்பா
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காப்
ேநாிைச ெவண்பா
சீமான் மணிய சிவன்றனக்கு நற்க ெவண்
பாமாைல யாகும் பணியியற்ற - நாமா ங்
கற்பகலா வள்ளி கணவ மன் னான்றைமயன்
கற்பகமால் யாைன ேம காப் .
ஞானகு

வணக்கம்

குறள் ெவண்பா
எந்ைதேகா விந்தசிவ ெனங்குரவ னார்கழெலஞ்
சிந்ைதகூர் ேபரணாயாஞ் சீர்த் .
----- ----காப் : - சீமான் - தி வாளன்; ெசல்வன், மணியசிவன் - ெபயர். பாமாைல பாவாகிய ெசான்மாைல. பணி - அணிகலன். இயத்த - ெசய்வ. நாமா - ஸரஸ்வதி.
கற் அகலா - கற்பின் நீங்காத. வள்ளிகணவன் - சுப்பிரமணிய ர்த்தி. அன்னான்
தைமயன் - அவன் த்ேதானாகிய கணபதி. கற்பகமால் யாைன - ெபாியகற்பக
விநாயகர்.
ஞானகு வணக்கம்: - எந்ைத -எம பிதா; ேகாவிந்த சிவன் - ெபயர். குரவன் ஆசாாியன். கழல் - ஈண் த் தானியாகுெபயாராய்ப் பாதத்ைத ணர்த்திற் .
சிந்ைதகூர் - உளத்தின்கண்மிக்க; ேபரணி - ெப ைம வாய்ந்த அணிகலன். சீர்த் சிறப் ைடயதாகி. கழல் சீர்த் ப் ேபரணியாம் என
க்க. தந்ைதயாகிய ேகாவிந்த
சிவனாேர பிரேமாபேதசம் ெசய்தவராவேதா ஆசிாியர்க்குப் பஞ்சாக்ஷர உபேதச ஞ்
ெசய்தவராத ன் ஞானகு வாவர்.
ஆக்கிேயான் ெபயர்
குறள் ெவண்பா
சூாியநா ராயணேவள் ெசால்க ெவண் பாவகவல்
ேபாிய ைலந் ம் ெப ம். 3
க

ல்
ெவண்பா
மணக்குங் கூந்தற் ெபாறிமணக்கு நான் கன்ற
னாமணக்கு மான்மணக்கு நல் ராங் - காமணக்கு
மாங்கு யிற் சற்கு ைவ வாெழந்ைத சீாிதய
மாங்கமலத் ற்ற வரசவத்ைதப் - பாங்குடேன
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சுத்தமகா ைசவபதந் ன் பரஞ் ேசாதியிைன
யத் வித மாெயானி மான்மாைலச் - சித்தெரலாந்

(5)

தன்பாதத் ேத ழ்ந் சத்ேதெயன் சித்ேதந
ன்ேப ெயைமயாள்வ ெதன்ேறாெவன் - றன்பாற்
திெசய்யக் ேகட் வந்
யசில தீட்ைசக்
கதிையயவர் கட்க
ங் கல்லாற் - பதிையச்சன்

(10)

----- - ----- ----- ஆக்கிேயான் ெபயர்: -ேவள் -கண்ேடாரால் வி ம்பப்ப பவன்,க ெவண்பா அகவல்
- உம்ைமத்ெதாைகயாகக் ெகாண் க ெவண்பாவ்வாகிய 'மணிய சிவனார்
க ெவண்பா' ம், அகவலாகிய ேநாிைசயாசிாியப் பாவானியன்ற 'அவயவ
அறிக்ைக' ம் ஆகிய இவ்விரண் ம் எனப்ெபா ள் ெகாள்க. ஆசிாியர், 'மணிய
சிவனார் க ெவண்பா' ம், அவயவ அறிக்ைக' ம் ஆகிய இவ்விரண்டைன ேம
தன் தல் தனிப் த்தகமாக அச்சிட் ெவளிப்ப த்தினெரன்ப ஈண்டறியற்பால .
அகவல் -'அகவ ெலன்ப தாசிாி யம்ேம' (ெதால்.ெபா .ெசய்.சூத்.அக) என் ஞ் சூத்திர
ைரயிற் ேபராசிாியர்,'அகவிக் கூ தலான் அகவெலனக் கூறப்பட்ட . அஃதாவ
கூற் ம் மாற்ற மாகி ஒ வன் ேகட்ப அவற்கு ஒன் ெசப்பிக் கூறா தாங்
க தியவா ெறல்லாம் வைரயா ெசால் வேதாரா ம் உண் , அதைன
வழக்கி ள்ளார் அைழத்தல் என் ஞ் ெசால் ப. அங்ஙனஞ் ெசால் வார்
ெசால் ன்கண் எல்லாம் ெதாடர்ந் கிடந்த ஓைச அகவெலனப்ப ம்,' என்
கூற்றி ணர்க. ேபாியல் ஐந் ம் ெப ம் - ெபாிய இலக்கணங்களாகிய எ த் ச் ெசால்
ெபா ள் யாப்
அணி என் ம் ஐந்தைன ம் ெபற் விளங்கும்.
1. மணக்கும் கூந்தற்ெபாறி - மணம் சும் கூந்தைல ைடய இலக்குமி.
நான் கன் - பிரமன். நாமணக்கும் மான் - நாவில் ற்றி க்கும் மான் ேபான்ற
ஸரஸ்வதி. மணக்கும் - கூ யி க்கும், காமணக்கும் - ேசாைல சூழ்ந் ள்ள, மாங்கு ஊாின் ெபயர், எந்ைத - எம பிதாவாகிய ேகாவிந்த சிவனார், இதயமாங் கமலம் மனமாகிய தாமைர. அரசனம் - அரச அன்னம், ராஜஹம்ஸம். பாங்கு - அழகு.
5. பதம் - பதவி, ன் - ேசர்ந்த, பரஞ்ேசாதி - ேமலான ஒளி, அத் விதமாய் இரண்டாந் தன்ைமயின்றி, ஒளி ம் - விளங்கும். ஆன்மா - எங்கும் இரண்டறக் கலந்
நிற்கும் பரமாத்மா, சித்தர் - அணிமாவாதிய எண்வைகச் சித்திக ம் ைகவந்தவர். சத்
- உண்ைமப்ெபா ள். சித் - ஞானப்ெபா ள். சத் சித் இன்பம் சச்சிதானந்தம். என்ேறா - எப்ெபா ேதா, ேகட் உவந் - ேகட் மகிழ்ந் , ய பாிசுத்தமான, கதி - நிைலைம. கல்லாற்பதி - கல்லால வி ஷத்தின யில் ற்றி ந்த
பரமபதியாகிய தக்ஷிணா ர்த்தி.
மார்க்க வழிெமா கிக் காட் வணங்கலைர
ேவர்க்கா தவர்பால் வி ப்பின்ைன - யார்க்கும ம்
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கத்தைனக்ெகாம் த்ேதைனக் காமாதி யாதைன ஞ்
சித்த ட ேனயாிந்த ெசல்வைனப் -பத்தி ட
ெனஞ்ஞான்
மிஞ்சாலத்

ப்பத் திரண்டற ஞ் ெசய்ேதாைன
ன்னா ெரெவெரவ்ர்க்கு -மஞ்ஞான

ைவயந் திாிெயாழித்த வான்ேறாைனப் பாவங்க
ைந ம் ப க்கு நயந் வந்த -ைவயைனப்ேப
ராவந்த மான வ ம்ெபா ைன யற் தநற்
கான ரசிகைனச்சிற் கந்தேவ -டாேன
யவதாித்தா ெனன்ேறயைனேவா ேமத்த
லவனியிட் ேபாந்த வ ைத -கஷ்மான
தக்கிணா ர்த்திையச் சரம தல் ேவதெமலா
ெலாக்கேவ ேயாதா ணர்ந்தாைனத் -தக்க ைற
யின்னில் லதத்ைத யினி நடாத்தியதிற்
தன்னிகாி லாத தனிேவைன -மன்னியவி
----- - - - வணங்கலர் -வணங்காதவர்,பைகஞர்,ேவர்க்கா -ெவ ளா ,ெவ க்கா ,
வணங்காதாைர ம் ெவ க்கா தாேம சன்மார்க்க வழியில் நடந் காட் அவர்கைள
நல்வழிப்ப த் ம் வி ப்பினன் என்க. கத்தன் -கர்த்தன்,
தைலவன், ெகாம் த்ேதன் ங்கிற் ேகா ற் கட் ய ேதன். காமாதியா -அாிஷ்ட
வர்க்கம்; காம க்ேராத ேலாப மத மாற்சாியங்கள், சித்தம் -மனம், அறிந்த -அ த்த.
எஞ்ஞான் ம் -எப்ெபா
ம், ப்பத்திரண் அறம் ஆ லர்க்குஞ்சாைன,ஓ வார்க்குண , அ சமயத்தாக்குண் , பசு க்கு வா ைற,
சிைதச் ேசா , ஐயம், திபண்ட சங்கல், அறவிச்ேசா , மகப் ெப வித்தல்,
மக வளர்த்தல், மகப்பால் வார்த்தல், அறைவப் பிணஞ்சுதல், அறைவத் ாியம்,
சுண்ணம், ேநாய்க்கு ம ந் , வண்ணார், நாவிதர், கண்ணா , காேதாைல,
கண்ம ந் ,தைலக்ெகண்ைண, ெபண்ேபாகம், பிதற் யர் காத்தல், தண்ணீர்ப் பந்தல்,
மடம், தடம், ேசாைல, ஆ றிஞ்சுதறி, விளங்கிற் ண , ஏ வி த்தல், விைலெகா த்
யிர்காத்தல், கன்னிகாதானம், ஞாலம் -உலகம், அஞ்ஞானம் -அறிவின்ைம, ஐயம் சந்ேதகம், திாி -விபாீத ணர்ச்சி ஒழித்த -தம்ைமயைடந்தார்க்கு நீக்கிய, ஆன்ேறான் எல்லா நற்குணங்க ம் அைமந்ேதான், க ம்ப -அழி ம்ப , நயந் -வி ம்பி,
அ ம்ெபா ள் -கிைடத்தற்காிய ெபா ள்.
30 கானரசிகநிசி ணர்ந் அ பவிப்பவன், சித்தந்தேவள் -அறி
வான
கன்,
எத்த - திக்க, அவனீ - மி, விண்ேணாச தினின் ம் ேவ ப த்த ‘அவனியி
ட்ேபாந்த’ அ
என விேச த்தனர், ஒழித் காட்டணி, சவம் ைம. ஒக்கேவ ஒ ங்குேசர, ஓதா ணர்ந்தான் -ப யாமல் அறிந்தவன், ஆசிாிய ம் மணியசிவனா ம்
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சாமேவதிகளாதனாலா ம், ‘ேவதநாம் மால ேவேதாஸ்மி’ என்
சிறப்பிக்கப்பட்டதா ம் சாமத்திஅ ன் ைவத்தனர். அக் -உாித்திராக்கம். ைனந்த தாித்த், அ
திமாந் அ
தியைடந்தவன், அ
திதாேன கண்டறிந் ம், பிறர்க்குச்
ெசால்ல இயலாத மான அறி .
திேயா டக்கும் ைனந்ததி ேமனிய
திமா ைனப்பல் கழ்பைடத்த - -ேவதியைன
மட்டார் குழன்மடவார் மாவி ளிற் ேசராமற்
பட்டாக்கிற் ெசாந்த ப யாக - -வட்டால்க

(20)

ேயாகம் பயின்றாைன த்தி த்தி மாைனெயன் ம்
ேபாகத் தி ந்தாைனப் ண்ணியைன - -வாகாக
ம்மணிற் சி குறியிற் காட் யெவஞ் - -ெசம்றைனச்
----- - ----- cf." ேபசா அ
திையய ேயன் ெபற் ப் பிைழக்கப் ேபர ளால்,
ேதேசா மயந்தந் தினிெயா நாற் சித்தத் தி
ந்தீர்ப்பாேயா." (தா . ெசால்லற்.3)
மட் -ேதன்.ஆர் -நிரம்பிய, குழல் -கூந்தல். மடவார் மால் இ ள் – மாதரான்
உண்டாகும் மயக்கமாகிய இ ள்.
30. பட்டாங்கு - - உண்ைம ல். ெசாற்றப -ெசான்னவிதம். அட்டாங்க ேயாகம் எட்
ப் கைள ைடய ேயாகம். எண்வைக
ப் கள் - -இயமம், நியமம்,
ஆசனம்,வளிநிைல, ெதாைகநிைல, ெபாைதநிைல, நிைனதல், சமாதி என் ம் எட் ம்,
இவற்ைறப் பின் வ ஞ் சூத்திரங்களா ணர்க.
" ெபாய் ெகாைல கனேவ காமம் ெபா ெளனக
யில்வைக ையந் ளடக்கிய தியமம்"
ெயந்ததற் குகத்தல் பிழம் நனி ணர்தல்
கற்பன கற்றல் சுழிக ந் ய்ைம
சைனப் ெப ம்பய மாசாற் களித்தெகால்
நய ைட மரபி னியம ைமந்ேத."
" நித்த யி த்தல் கிடத்தல் நடத்தெலன்
ெறாத்த நான்கிெனால்கா றிைலைமேயா
ன்பம் பயக்குஞ் சமய த ய
கந்தமில் சிறப்பி னாசன மாகும்."
" உந்திெயா
ணர்ந்த வி வைக வளி ந்
தந்த மியக்கத் த ப்ப வளிநிைல"
"ெபாறி ணர் ெவவ்வாம் லத்தின் வழாம
ெவா வழிப் ப ப்ப ெதாைகநிைலப் பறேன."
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" மனத்திைன ெயா வழி நி ப்ப

ெபாைறேய."

" நி த்திய கம்மன நிைலதிாி யாமற்
குறித்த ெபா ெளா ெகா த்த விைனேய"
"ஆங்ஙனங் குறித்த காய் தற் ெபா ெளா
தான்பிற னாநாத் தைகய சமாதி."
--------------பயின்றான் - -பலநாற் பழகியவன், த்தி த்திமான் - - த்தி ம் த்தி
ைடன்.
ேயாகம் - -சுகா பவம்.வரகு - -அழகு. ம்மலம் - -ஆணவம், மாைய, கன்மம். பதி - பரமபதி, சிவன். ஒன் ம் - -கூ ம். திர்பசு - -பக்குவமைடந்த ஆன்மா.ைகம்மலர் - ைகயாகிய மலாில். சிற்குறி -ஞான த்திைர. ம்மயநீக்கிய காலத்தில் சிவத்ேதா
கூ ம் பக்குவமைடந்த ஆன்மாவி னியல்ைபக் ைகம்மலனற் ெசய் ம் ஞான
த்திைரயான் அறிவித்த ெசம்மல் என்ன. ெசம்மல் - -தலாவன்.
சிந்தா மணிையச் சிவக்ெகா ந்ைதச் சின்மயத்ைதக்
கந் க்க மாகவன் கட் தற்கு - நந்தாத
சங்கி ெய ள்ளத் தடங்கூடத் திற்க ைணப் ெபாங்குமதந்
தன்ைனப் ெபாழிகின்ற - ெசங்களிற்ைற
ெயத்திக்குஞ் சீரா ாிைறேயாைனச் சிந்திக்கத் தித்திக்குந்
தன்ைம ள ெசங்க ம்ைப - த்திக்கு
லத்ைதக் கல்வி தல்வைனெமய் காத்தாைனக் காலங்
கடந்த கட ைளப்ேப - ேராலமிட் த்
த ட ேனவ ங்கா லற்ெசகுக்குஞ் சூலத்ைதப் பாதம்
பணிந்தார் பரமசுக - தாைததைன
ெயங்கு நிைறந்தாைன ேயகாந்த மானாைனத்
க்கமைற ெயல்லாந் ெதாகுத் த்தான் - மங்காப்
பிரசங்கத் தின் கமாய்ப் ேபசுெபாி ேயாைன யரசங்கம்
யா மைடந்த - குாிசிறைன
----- - - cf. " ம்மலம் ேவ பட் ெடாழிய ெமாய்த் யிர்
அம்மலர்த் தாணிழ லடங்கு ண்ைமையக்
ைகம்மலர்க் காட்சியிற் க வ நல்கிய
ெசம்மைல யல ளஞ் சிந்தி யாதேரா"
(தி வாைனக்காப் ராணம் - தக்ஷிணா ர்த்தி

தி)

35. சிந்தாமணி - நிைனத்தைத யளிக்குெமா ேதவரத்நம். சிந்மயம் - ஞானமயம்.
கந் ஊக்கம் ஆக - ஊக்கம் கந் ஆக என மாற்றா. கந் - கட் த்தறி. நந்தாத ெகடாத. தடங்கூடம் - ெபாிய யாைனக்கூடம்.
ெசங்களி - ெசந்நிறம் வாய்ந்த களி . மனமாகிய கூடத்தில் ஊக்கமாகிய கட் த்
தறியில் அன்பாகிய சங்கி யாற் பிணிப் ண் மிக்க க ைணயாகிய மதத்ைதச்
ெசாாி ம் களி என்க.
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"உள்ளெம ங் கூடத்தி
க்கெம ந் தறிநி வி
தி யாகத்
தன்னாிய வன்ெபன் ந் ெதாடர் ட் யிைடப்ப த்தித் த கட் பாசக்
கன்னவிைனப் பசுேபாதந் கவளமிடக் களித் ண் க ைண ெயன் ம்
ெவள்ளமதம் ெபாழிசித்தி ேவழத்ைத நிைனந் வ விைனக டீர்ப்பாம்"
(தி விைளயாடல் - சித்தி விநாயகர் தி)
சீர் ஆர் - கழ் பரவிய. லம் - காரணம். ெமய்காத்தான் - சத்திய விரதன். ேபர் ஓலம்
- ெபாிய ஆரவாரம். காலற் ெச க்கும் - யமைனக் கடக்கும். பரமசுக தாைத - ேமலான
இன்பத்ைத யளிக்கும் தந்ைத.
45. எங்கும் நிைறந்தான் - சர்வாந்தாியாமி. ஏகாந்தம் - தனிைம. ங்கம் - உயர் .
ெதாகுத் - திரட் . பிரசங்கத்தின் கமாய் - உபந்நியாச வாயிலாய் அரசங்கம் அரச க்குாிய அங்கங்கள். இவன் தவராஜாங்கத்ைத நாடாத் ஞ் சிவராஜ ேயாகி
யாத ன் 'அரசங்கம்' கூறினார். அரசர்க்குாிய அங்கங்கள் பத் - ஆைண, ஊர், க ,
ெகா , நா , பாி, மைல, மாைல, ரசு, யாழ் என்பன.
cf. "ைமதிக
கி னங் குைடநிழற் றிடவட்ட வைரயிெனா ெசம்ெபான்ேம
மால்வைரயின்
கூ ம் ேயாகதண் டக்ேகால் வைரந் சய வி
காட்
ெமய்திக ம் அஷ்டாங்க ேயாக மிக்குள்வளர் ேவந்தேர குணசாந்தேர."
----- ேவதாந்த சுரைன ெவள்ளிமைல ள்ளாைன
நாதாந்த ங்கடந்த நாயகைனப் - -ேபாதாந்தத்

(50)

ட்ெபாதிந்த ெவான்ைற ைரப்பாிய ண்ைமையெயந்
நட்பாள னாகி நனிவிைரந் - -ெபட் டன்வந்
தாண்டாைனப் பத்த ரைனேவா ாி மிக
மாண்டாைனக் கல்யாண வள்ளறைனத் - -

ண்டா

மைலயி ட் க் காற்றைசயா மாவிளக்ைக யா ம்
விைலமதியா ரத்தினத்ைத ேமலாங் - -கைலகனிந்த

(55)

சாற்ைறப் ப கிட்ட சாம்பவைன நான்மைறேமல்
ற்றி க்குந் ேதைவ விமலமா - - ற்ைற
விளங்குக ைணக்கடைல வித்ைதெயலாம் ைவத்த
களஞ்சியத்ைதப் பஞ்சரக் கரத்ைதக் களங்கபாி
(60)
----- ----- "ெகச ரக தலான ச ரங்க மனமாதி ேகள்வி னிைசந் நிற்பக்
ெக ெகாண்ட தலமா
கமண்டலத்தி ங் கிள்ளாக்கு ெசல்லமிக்க
ெதசவதம தாய்நின்ற நாதங்க ேளா டச் சிங்காச னாதிபர்களாய்த்
திக்குத் திகந்த ம் ரண மதிக்குைட திகழ்ந்திட வசந்தகாலம்
இைசமலர் மீ ைற மணம்ேபால ஆனந்தம் இதயேமற் ெகாள் ம்வண்ணம்
என்ைறக்கு மழியாத சிவராஜ ேயாகமாய் இந்த்ராதி ேதவர்கெளலாம்
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விசயசய சயெவன்ன ஆசிெசால ேவெகா இ க்கு ம் ெப ைமெயளிேதா
ேவதாந்த சித்தாந்த சமரசநன் னிைலெபற்ற வித்தகச் சித்தர்கணேம."
(தா . சித்தர். 5, 6)
-------குாிசில் - கு சில், தைலவன். ெவள்ளிமைல - ைகைல.
50. நாதாந்தம் - நாதத்தின்
. ேபாதாந்தம் - ஞானத்தின்
. உட் ெபாதிந்த உள்ேள நிரம்பிய. உைரப்பாிய ண்ைம - ெவளியிட் ச் ெசால்ல
யாத உண்ைமப்
ெபா ள். நட்பாளன் - நட்ைப யாள்பவன். ெபட் - வி ப் . மாண்டாைன - மாட்சிைம
ள்ளாைன. மைலயி ட் - மைலயிேலற்றி. காற் அைசயா காற்றாள் சலனமைடயாத.
55. மாவிளக்கு - ெபாியவிளக்கு, மாவிளக்குமாம். ண்டா மாவிளக்கு எனக்கூட் க.
கைல கனிந்த சா - சாஸ்திரங்களில் உள்ள திர்ந்த ரஸம். ப கிட்ட - உண்ட.
சாம்பவன் - சாம் ைவ வழிப ேவான். நான்மைறேமல் - ேவதாந்தத்தில். ேத கட ள். விமலம் - அ க்கற்ற. வித்ைத - அறி .
60. களஞ்சியம் - ேசர். களங்கபாிபாகம் - மலபாிபாகம்; பாசம் தன தன்ைம நீங்கிப்
பக்குவமைடதல். சத்தி நிபாதம் - ஆன்மாவின ஞாநத்ைதத் த க்கு மாணவமல சத்தி
ந
மவசரத்திேல ற்பிற்பாடறச் சிவத்தின சிற்சத்தி பதிந் அவ்வான்மாவின
நித்தியஞானக் கிாிையைய விளக்குவ . அ மந்த தரம், மந்தம், தீவிரம், தீவிரதரம் என
நான்கு வைகப்ப ம். அவற் ள், மந்ததரமாவ - நமக்குப் ெப ேபறா ள்ள பதி
ெயா வ ண்ெடன் அறிெவாழிந் தி த்தல்; மந்தமாவ - அப்பதிைய அைடதற்கு
வழி எங்ஙனெமன் றாராய்தல்; தீவிமாவ - அங்ஙனமாராய்ந்தறிந்த பதிைய அைட ம்
ெபா ட் அதற்குத் தைடயா ள்ள பிரபஞ்சத்ைத அகத்தான் ெவ த் ப்
ப த்தாற்ற
தல்; தீவிரதரமாவ - அப் பிரபஞ்சத்ைத அகம் றெமன் மிரண்டா
ற்றத் றந் ஞாநாசாாிய ெரா வைரேய ெபா ட்ப த் த் திாிகரசங்களினா ம்
வழிப தல். மந்ததரம் - வாைழத்தண்
ம், மந்தம் - பச்ைச விறகி ம், தீவிரம் உலர்ந்த விறகி ம், தீவிரதரம் - காியி ம், ைறேய ெந ப் ப் பற் தல்
ேபால்வனவாம்.
பாவெமா சத்தினி பாத மைடந்தவ க்
ேகாைவெயா ெசால் ெமா வைனச் - சீகண்ட
மாதியாம் பா யங்க ைளந்தன் ெபா
நீதி
ட்க த் ேநராக - மீதிவரச்

டேன

சீரா பநிடதஞ் ெசவ்வியசி வாகமங்க
ேளரார் ராண மிைவயிற்றின் - சார ஞ்ேசர்த்
தாக்கிய பஞ்சா மி த த்தி யா
த்தி
ேதக்கியவன் ள்ளவராஞ் சீடர்ெசவி - வாக்கியநன்

(65)
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ேமத ேம தாவியாம் வித்தகைன விப்பிரைனக்
கீதரசஞ் ேசர்ந்த கிளவியைன - வாதெம ங்
காட் னிேல வந் கலக்கி ழல்கின்ற
ேகாட் மா வாண்கட்ேகார் ேகானாிைய -

ட் ெநறிக்

குற்ற ெவா
ைணைய த்தமைன மாையவ
ெசற்றவைனச் சாலச் சிறந்தாைன - நற்றவைன
மன்னவைன மாசீனி வாசற்கு வாய்த்தசிவ
சின்னந் தாித்திலங்குஞ் சிற்ெசா பந் - தன்ைனச்
----- - - - cf. உண்ைமத
ணர்ெவன் நாலாஞ்சத்தி நிபாதெமய்தி"
(தி வாத. மந்திாி. 22)
சத்தி - தி வ ள். நி - உபச க்கம். பாதம் - பதிதல். ஓைக - மகிழ்ச்சி. ஒ வன் ஒப்பற்றவன். சீகண்டம் கண்டம், நீலகண்ட பாஷ்யம். பா யங்கள் வி த்தி ைரகள். பா யங்கள் ஐந் - வியாசர் ெசய்த ேவதாந்த
சூத்திரத்திற்கு வி த்தி ைர வகுத்த சங்கரர், நீலகண்டர், இராமா ஜர், மத்வர்,
வல்லபர் என் ம் ஐவர் ெசய்த பாஷ்யங்கள். மீ இவர - ேமற்ெபா ந்த. உபநிடதம் ேவதத்தின் உட்ெபா ைளக் கூ ம் ல்.
சிவாகமம் - சதாசிவ ர்த்தி ஆன்மாக்கள் த மார்த்த காம ேமாக்ஷ ெமன் ம்
டாத்தம் நான்கிைன மைட ம் ெபா ட் அ ட் ப் ச் சந்தஸாக அ ளிச் ெசய்த
ஒ
த ல். அ காமிகம் தல் வா ளம் ஈறாக இ பத்ெதட் வைகப்ப ம் என்ப.
ஏர் ஆர் - அழகுமிக்க. பஞ்சாமி த வித்தியா வி த்தி - பஞ்சாமி தம் ேபான்ற
வித்தியாவி த்தி. பஞ்சாமி தம், பழம், ேதன், சர்க்கைர யிவற்றாலாய ேபால
வித்தியாவி த்தி, உபநிடதம், ஆகமம், ராணெமன் மிவற்றாலாயெதன்க.
வித்தியாவி த்தி – மணிய சிவனார் ெசய்த ல் (மணிய சிவனார் சாித்திரம் பார்க்க).
ேதக்கிய - நிைறத்த. வாக்கிய - ெசாாிந்த.
70. ேமதகு - ேமன்ைம வாய்ந்த. ேமதாவி - ேபரறி ைடயன். வித்தகன் - அறிவாளன்.
விப்பிரன் - ேவதியன். கீதரசம் ேசர்ந்த கிளவியன் - கானம் ேபால இனிைம வாய்ந்த
ெசால்ைல ைடயான். வாதம் - த க்கம். ேகாட் மா ஆண் - ஆண்ேகாட் மா, களி .
ேகா - ெகாம் . ேகாட் மா - யாைன. ேகாள் அாி - வ ய சிங்கம். தன்ெனா வாதஞ்
ெசய்பவர்களாகிய யாைனகைள எளிதில் ெவல் ஞ் சிங்கம் ேபான்றவன் என்றப .
ட் ெநறி - ேமாக்ஷ மார்க்கம். ெசற்றவன் - அழித்தவன். சால - மிகுதி ம்.
75. சீனிவாசன் - மணிய சிவனிடம் உபேதசம் ெபற்ற ஒ வர். (மணிய சிவனார்
சாித்திரம் பார்க்க) சிவ சின்னம் – வி தி த்ராக்ஷம்.
சுயம்பிரகா சத்ைதச் ெசாலற்காிய தாகி
வயங்கும் ெப ெவளிைய வா - யங்குயிர்கள்
வந் விடாய் தீ தற்கு வாய்த்தெதா

வாவியிைனக்
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கந்தங் கமழ்ந்

கலக்கமின்றி - நந் தவ

(80)

ந்தடமாய்ச் சுப்ரமண்ய சாத்திாியா ள்ளத்ைத
ந் களிப் பிற்ெகாண்
ைணேயா - ந்தின
ேமலாஞ் சலக்ாீைட ெசய் விைளயா ம்
பாலசுகு மாரைனப் பண்ணவைனச் - சீல

ந்

தன்ைன யறிந்தாைனத் தற்ெசா ப மானாைனப்
ெபான்னின்பற் றற்ற ரவலைன - யின்னல் ாி

(85)

மண்ணாைச நீத்த மகாைன யவிச்ைசய
நண்ணாத ேமேலாைன நங்கவிக்கு - விண்ணாட
ேரத்தித் தனக்குநிக ாில்லாத் தைலவைனெய
மாத்தைனச்சாட் சாற்கார மானாைனச் - ேசாத்தம்யாஞ்

(90)

ெசய் ளாற் ெசய்வான் றி வ ள் ாிந்தாைன
ைவயம் வணங்கும் வ வழகு - ெமய்யைனத்தன்
காத க்கு நல்ல கணவைனத்தி கந்த ற்ற
சீதா காரவிந்தச் சீேராைனச் - -சாதல்பிறப்
ெபன் ஞ் ச த்திரங்க டம்ைம ெயளிதாக
----- - ----- - - - -

(95)

உயங்குயிர் - வா ம் உயிர்கள். வாய்த்த - ெபா ந்திய. வாவி - தடாகம். கந்தம் மணம். நந் - சங்கு. தவ ம் - ஊ ம். தடம் - தடாகம். சுப்ரமண்ய சாத்திாியார் ேசாமசுந்தர ரம் சுப்பிரமணிய சாஸ்திாிகெளன் வழக்கமாய் அைழக்கப்ப பவர்.
சிந்தாமணி கணபதி பாவைண ெசய்பவர். இம்மகா சாம்பவ ம் மணிய சிவனார்
தஞ்சீடர்கெளா வர். (மணிய சிவனார் சாித்திரம் பார்க்க) உ
ைண - இல்லறத்திற்
குற்ற ைணயாகிய மைனவி. சலக்ாீைட - நீர் விைளயாட் . சுகுமாரன் – மி
த்
தன்ைம ைடயவன். பண்ணவன் - ேதவன்.
85. தன்ைன யறிந்தான் - ஆத் ம லஷணத்ைத யறிந்தவன். தற்ெசா பம் ஆனாைன சகவர
வம் அைடந்தாைன. ெபான்னின் பற் - ெபான்னாைச. இன்னல் ாி ன்பத்ைதச் ெசய் ம். நீத்த - நீக்கிய. அவிச்ைச - அவித்யா, அஞ்ஞானம். அ பகுதிப்ெபா ள் விகுதி. விண்ணாடர் - ேதவர். ஏத்தி - தித் .
எங்கவிக்குத் தைலவன் எனச் சுட் க. ஆத்தன் - ஆப்தன்; உள்ள ெபா ைளக்
கூ ேவான்; அந்தரங்க இஷ்டன்.
90. சாக்ஷாத்காரம் - பிரத்தியக்ஷம். ேசாத்தம் - ஸ்ேதாத்திரம்; இழிந்ேதார் ெசய் ம்
அஞ்ச . "ேசாத் ன்ன யெமன் ேறாைரக் கு மித்ெதால் வானவர் சூழ்ந், ேதத் ம்ப
நிற்பவன்". ேசாத்தம் - இழிந்ேதார் ெசய் ம் அஞ்ச ; அ ேசாத்தம் எனக்
கைடக்குைறந் நின்ற , 'ேசாத்தம யம்' என்ப உம் அ ய
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ெமனிற் கு மித் ெதால்ைல வானவர்' என்ப உம், 'குழீஇத் ெதால்ைல வானவர்
சூழ்ந் ேதத் ம்ப நிற்பவன்' என்ப உம் பாடம்' (தி க்ேகாைவயார் ெசய்,
*ேபராசிாியர் உைர). ெசய்வான் - ெசய் ம்ப , வ வழகு ெமய்யன் – ெமய்யான
பலாவணிய ைடயவன். காத - மைனவி, திகந்தம் உற்ற - திைசகளின்
வான
எல்ைலயள ம் பரந் ெபா ந்தின.
---- ----- ன்னர்க் கடந்தாைன த்தமிழால் - -கன்னற்சா
ண் களித்தாைன ேயாதாிய வாணி த்ைதப்
பண் யந்நி யாசியர்தன் பாதங்கள் - -கண்
பகர்யாிய ைசபல பண்ண மகிழ்ந்
சுகவழியின் சூக்குமத்ைதக்ெகாள்ள - -பகவைனப்ேபாய்ச்
சார்ந்தவிடெமல்லாங் சலா மணப்பாைன
யார்ந்தவிட ெமல்லா ம ள்பதித் ச் - -ேசர்ந்தவிட
ெமல்லாஞ் சிவபதமா ேயறத்தா பித்தாைனப்
பல்லா யிரேதவர் பாட
ம் - -வல்லாைன
மாம ைர வந் மனிதர் மனத்தி க்ைகப்
ேபாய்ம யச் ெசய்த னிதைனநற் - -றாம ைர
யான தயாபரைன யாதார மாறைன
ேமானமாச் ெசன்
திர் பிரம - -வானந்த
ரந்திரத்திற் ேசர்ந்தெவங்கள் ரட்சகைன யஞ்ெச த்
மந்திரத்ைத ெயங்களவில் வந் ைரத்த - -சுந்தரைனக்
----- - - - -

(105)

(110)

சீதளம் -குளிர்ச்சி, காரவிந்தம் - கமாகியதாமைர, சீேராண் - க ைடேயான்,
திகந்த ற்ற சீர் எனக்கூட் க. சாதல் பிறப் இரண் ம்
அளவிட
யாவாத ன்அவற்ைறச் ச த்திரங்கள் என்றனர். ன்னர் - ன் , த ல்.
த்தமிழ் - இயற்றமிழ், இைசத்தமிழ், நாடகத்தமிழ். கன்னல் - க ம் . ஆணி த் உயர்ந்த த் . ' பண் சந்நியாசிகள் தன் ............ பகவைன' -ஈண் க் கூறிய
வரலாற்ைற மணிய சிவனார் சாித்திரத்திற் பார்க்க.
100. சூக்குமம் - இரகசியம். பகவன் -பகவான். அளவிட
யாத ஐசுவாியம், ாியம்,
கழ், தி , ஞாநம், ைவராக்கியம் என் ம் ஆ குணங்கைள ைடயான் என்பர்.
சார்ந்த -ேசர்ந்த. பதித் -ேசர்த் . ஏற - மிக்குப் ெபா ந்த. தாபித்தல் - இ த் தல்,
பிரதிட் த்தல். பாட
ம் -பா ம். வந் -ேதான்றி. மனத்தி க்கு -மனத்தின்
மா பா . ம யச்ெசய்த -அழித்த. னிதன் - பாிசுத்தன். நல் தாம ைரயான தயாபரன்
- நல்ல அழகிய தைலவனான ேமலான தைய ைடயவன் - தாமம் -அழகு . ஆதாரம்
ஆ ; ஆதாரம் - உடம்பி ள்ள விேசடமான
இடம். அைவ, லாதாரம், சுவாதிட்டாநம், மணி ரகம், அநாகதம், விசுத்தி, ஆஞ்ைஞ,
என் ம் ஆறாம். மானம் -ெமௗநம். பிரமாநந்தம் -சிவாநந்தம். ரந்திரம் - வாரம்.ெவளி.
ரட்சகன் -காப்பவன்.
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110. அஞ்ெச த் மந்திரம் -பஞ்சாக்ஷரம். ஆசிாியர், தம பாதாவின் மாட் ப்
பஞ்சாக்ஷர உபேதசம் ெபற்றி ப்பி ம், ஒ நாள் யி ைகயில்
மணிய சிவனார்
தம கனவிற்ேறான்றித் தமக்குப் பஞ்சாக்ஷேராபேதசம் ெசய்தனர், என்
பன் ைற ங் கூ வ ண் .
ெகாள்ைளப் பிறப்ப க்க வந்த்ெதா ேகாமளத்ைதக்
கள்ளப் லக்கைளகள் கட்டாைன -வின்னாிய
வாெற த்ைத ெயம்மனச்ெச யன்பான் விைதத்தாைன
மாறில் குணக்குன்ைற மாேமாக்கப் -ேப த
மந்தகா சஞ்ெசய் மகாப்பிர வானாைன
விந்தயைன ெயந்தமக்கு ேமம்பா -தந்தவைன

(115)

ைவைகப் னினத் தி ந் ழி வந்ெததிர்த் க்
ைககலந்ேதார் விண்ேணறக் காட் ம ட் -ெசய்ைகயைனத்
ேதட ம்ேப ாின்பச் ெச ங்கதிர்கால் *ேசாழவன்
காடதனி ேல தித்த ஞாயிற்ைறச் -சீடர்மனச்

(120)

ெசங்கு தங் கண்மலரத் ேதான் ஞ் சிவேயாகத்
திங்களிைனச் சித்தாந்த தீபத்ைத -நங்கண்
மணிையநல்ல ெமய்ஞ்ஞான மா கிைலச் சுப்ர
மணியசிவன் தன்ைனெநஞ்ேச வாழ்த் ,
---ெகாள்ைளப்பிறப் -மிகுந்த பிறவி, ேகாமளம் -ெமன்ைமேயா கூ ய அழகு,
Cf. “குத்தங், ெகாள்ளா ெததிர்ெகாள்க *ேத ண மாவ
*ேகாமனேல. “ (தஞ்.ேகா.885)
கள்ளப் லக்கைளகள் சுட்டான் – வஞ்சகத்ைத ைடய ஐம் லங்களாகிய
கைளகைளப் *பீ க்கினவன். விள்ளாிய – ெசால் தற்காிய, ெசால்ல
யாத.
ஆெற த் - ஷடாக்ஷரம் (நமக்குமாராய). ேமாக்கப்ேப – டாகிய ெசல்வம்.
மந்தகாசம் - ன்னைக. விந்ைதயன் – அற் தன், ேமம்பா – ேமன்ைம. ளினம் –
மணற்குன் . இ ந் ழி – இ ந்தெபா
. ைககலந்ேதார் – சண்ைடயிட்ேடார்.
விண்ேணற –
சுவர்க்கம் க. ‘ைவைகப் ளினத் தி ந் ழி ... ... ெசய்ைகயைன’.
இச்ெசய்தியிைன மணிய *சின்னார் சாித்திரத்திற் காண்க. கதிர் – கிரணம், ஒளி.
ெச ங்கதிர் கால் ஞாயி எனக்கூட் க.
120. சீடர் – மாணாக்கர். கண்மலர – விகசிக்க. சிவேயாகத்திங்கள் – சிவத்ேதா
ெடான் பட்ட சந்திரன்; சிவேயாகஞ் ெசய் ந் திங்கெளன மாம். கண்மணி –
கண்ணி ட் க மணி, ெமய்ஞ்ஞானத்ைதச் ெசாாி ம் மா கிெலன்க.
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[ ன்னர்க்கூறிய
மணிய சிவனார மாணாக்க ட் சிலர்மீ , தாம் 1894 -ஆம்
வ ஷம் ம ைர மாநகரஞ் ெசன் ழி, அன்னார சிவபத்திச் ெசயல்களிலீ பட் த் தம்
அவயவங்கைள ன்னிைலப்ப த்திப் பா ய .]
2. அவயவ வறிக்ைக
காப்
வஞ்சித் ைற
சிவகணபதிதா
ைவபவ வறிக்ைகக்
குவைகெயா த ம்
கவலெலன் மனேன* (*Unclear image)
ேநாிைச யாசிாியப்பா
தி வளர் ெசல்லப் பாண் ய நாட் ன்
ம வளர் ேசாைல மாண் றப் ைடசூழ்
ம ைரப் பதிதனில் வந்தவ தாித்த
ம ர வாசக வள்ள லாைர
யன்ேப
மன்ேப

வா யமர்ந்த குரவைர
லகில் வளர் க ழாளைரப்

(5)

பத்தி நிரம்பிய பாசு பதைர
வித்ைத நிரம்பிய ேவதம்வல் ேலாைர
யாகம
ேசகர

ணர்ந்த வறிஞைரச் சந்திர
ர்த்திதா னம்பணி நைர

(10)

ேயக ங்க சிவார்ச்சனஞ்ெசய்
மாேக சரன ள் மகிைம ற் ேறாைர
மாங்கு மணிய சிவனா ாிடத் ப்
பாங்குடன் ைசவ தீட்ைசெபற் ேறாைர
----- - ----- - அவயவங்கைளத் தன்

கமாக அைழத்

நல்லறி

த்திக்கூறிய .

காப் : - - அவயவ அறிக்ைகக்கு - 'அவயவ வறிக்ைக" ைய இயற் தற்கு. உவைக
-மகிழ்ச்சி. உத ம் -உதவி ாிவன். கவலல் என் -மனக்கவற்சி எதனால்? கவல
ேவண்டாம் என்றப . மனன் -மனம்; ேபா . ம -வாசைன. மாண் உற -மாட்சி
ெபா ந்த, ைட -பக்கம். குரவர் -ஆசிாியர். பாசுபதர் -பசுபதிையப் சிப்பவர். வித்ைத
-அறி . சந்திரேசகர ர்த்தி - பிைறச்சந்திரைன
யில் அணிந்த கட ள்; சிவன். தாள்
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-பாதம். பணி நர் -வணங்குபவர். ஏக ங்க சிவார்ச்சனம் - ஒ சிவ ங்கத்ைதப்
சிக்கு ைற; ங்க ைசவைகக ள் ஒன் . மாேகசுரன் - சிவன். பாங்குடன் ைறைமேயா .
நல்லற மியற்றிய ஞானேத சிகைர
யில்லற வியல்வழா தி ந்த லவைரப்
பண் ைட யாளைரப் பரம சிவன்ேபர்
ெமாழிந் சஞ்சித ெமாழிந்த யைரப்
பதிையப் ல்விப் பாசேவர் கல்
விதிைய ெவன்ற ரைர யஞ்ெச த்
ெதண்ணி யின்ப நண் நா வலைர
ேவனி லா ைட தடக் கியமா
சீனி வாச சிவ ல் ேயாகம்
பயின்றேகா விந்த பரமா சிாிய
மயின் நஞ்ைசக் கண்டங் க த்தா
ன மலர்த் தாிசன ம தினஞ் ெசய் ஞ்
சுப்பிர மணிய சிவ மாகிய
சுத்தாத் விதச் சூக்குமந் ெதாித்த
வத்தர் வைர யகேம நிைனயாய்
கண்ேண யவ ைட
வங் காணாய்
ெசவிேய யவர சிறப்பிைனக் ேகளாய்
நாசிேய யவர்நா ெடா ம ச் சிக்கும்
வாசைன சு மலர்கைள கவாய்
வாேய யவர்தம் பாதம் வ த்தாய்
ெமய்ேய வணங்காய் ைகேய கூம்பாய்
தைலேய பணியாய் சாற்றிேன
மைலயா தி த்திெர *மவயவயங் காேன!

(15)

(20)

(25)

(30)

(35)

----- ----ேதசிகர் – ஆசாாியார்,இல்லறஇயல் -கி கஸ்த தர்ம க்ரமம். வழா – ெகடா .
லவர் – அறிவாளர். பண் – ‘பண்ெபனப்ப வ பாடறிந் ெதா கல்.’
(க த். ெநய்தல். *14)
சஞ்சிதம் – ஆன்மா அநாதியாக ஈட் ைவத் ள்ள விைனத்ெதாகுதி. ஒழிந்த நீங்கிய. பதி – பரமான்மா. ல் – கூ . பாசேவர் – பாசத்தின
லம். கல் –
கைளந் . விதி – ஊழ். எண்ணி – உ ச்ெசபித் . காவலர் – ெசால்வன்ைம ைடயார்;
சாபா க்ரக சாமர்த்திய ைடயார். ேவனிலான் – ேவனிற் காலத்ைதத் தனக்குாிய
காலமாக்க் ெகாண்டவன்; மன்மதன்.
– வல்லபம். அடக்கிய – ெவன்ற. ேகாவிந்த
பரமாசிாியன் – ஆசிாிய ைடய பிதா ம் ஞாநாசாாிய மாகிய ேகாவிந்த சிவனார்.
ந்ஞ்ைச அயின் கண்டம் க த்தான் – விடத்ைத ண் க த் க் க த்தனன்;
நீலகண்டன். சுப்பிரமணிய சிவனார் பிரதிதின ம் சிவதாிசனஞ் ெசய்ேத உண
ெகாள் ம் விரதேமற் ெகாண்டவர் என்றப . *சீநிவாஸ சிவன், ேகாவிந்த சிவன்,
சுப்பிரமணிய சிவன் ஆகிய வ ம்
மணிய சிவனாாிடம் சில தீைக்ஷ ம்
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ஞாேநாபேதச ம் ெபற்ற சீடர்களாவார். சுத்தாத் விதம் – நீலகண்டர் அ ளிச் ெசய்த
மார்க்கம். குக்குமம் – இரகசியம். அத்தர் – ெபாியார். கூம் தல் – குவிதல். பணியாய் –
வணங்குவாய். அைலயாதி த்திர் – விடயங்களிற் றிாியாமல் ேமற் ெசால் ய
ெதாழில்களில் நிைலயாக நிற்பீராக.
3. ைகய நிைல
[1892 -ம் வ ஷம் தல் 1901 -ஆம் வ ஷத்திற்குள் தம் அன்பிற்கு இடனாயி ந்
இவ் லக வாழ்விைன நீத் ச் ெசன்ற சிலர்மீ , தாம் ெசயலற் நின்ற நிைலையப்
ைனந் காஞ்சித்திைணயிற் ெபா வியற் பாலதாங்ைகய நிைலத் ைறயின்
கணைமத் ப் பா ய ]
ைகய நிைல
3.1 ெதன்னிஸன் பிர
[ஆங்கில பாைஷயில் மகா கவிெயனப் ெபயர்ெபற் விளங்கிய ெதனிசன் பிர
1892 -ஆம் வ ஷம் இறந் ழி அவர் ல்களி லீ பட்ட தாம் ஆற்றா பா ய ]
க வி த்தம்
ஆங்கில மாதரா ன கு குன் வா
ேளங்குவா ெனன்ெசய்யா னின்ப மீந்ததன்
மாங்குயிற் கிளவிேசர் மன்ன னாகிய
ேவாங்குசீர்த் ெதனிசைன ெபாழிந்த பான்ைமயாய்.

(1)

தத் வ சாத்திரத் தனித்த க்கேண
ெகாத்ெதா ேதான்றிய குணஞ்சி றந் ள
வித்ைதேசர் ெபயின்ஸ்ெபன்சர் மில்ெல ம்பழச்
சத்திைனக் கவிக்கலர் தந்த வள்ளேல!

(2)

---ைகய நிைல – ெசயலற் நிற்கும் நிைல. அன் ைடய ஒ வன் இறப்ப
அவைனச் ேசர்ந்ேதார் அய்யிறந் பாட் ற்கு ஒ க்கத் தளர்தல்.
cf. “ெசய்கழன் மன்னன் மாய்ந்ெதனச் ேசர்ந்ேதார்
ைகயற ைரத் க் ைகேசார்ந் தன் ” ( .ெவ.ெபா . 14)
“ கழிந்ேதான் றன் கழ் காத த் ைரப்பி
ெமாழிந்தனர் வன ரத் ைற ெயன்ன” . ெவ. ெபா . 15)
இறந்தவ ைடய கைழ வி ம்பிக் கூறி ம் இத் ைறயால். காஞ்சித்திைன
நிைலேபறில்லாத உலகியக்ைகையக் கூ ம் பகுதியாம்.
Cf. “கழிந்ேதார் ேதயத் அழிபடர் உறீஇ
ஒழிந்ேதார் லம்பிய ைகய நிைல ம்” (ெதால். றத். 24)
“பாங்க ஞ் சிறப்பிற் பல்லாற்றா
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நில்லா

லகம் ல் ய ெநறித்ேத” (ெதால். றத். 23)

1. மாங்குயில் – மாமரத்தில் வாழ்தைல வி ம் ங் குயில்.
Cf. “மாம ரக்கிைள தன்னின் மகிழ்ந் வாழ்
ேகாம ளக்குயில்” (தாமைர நாண்மலர்; குயில்)
கிளவி – ெசால். ஒழிந்த – நீங்கிய. பான்ைம – விதம், தன்ைம, பகுதி.
2. தத் வ சாஸ்திரம் – Philosophy. தனித்த – ஒப்பற்ற மரம். வித்ைத ேசர் – அறி
ெபா ந்திய. ெபயின், ஸ்ெபன்சர், மில் – Alexander Bain, Herbert Spencer, John Street Mill.
பழச்சத் – பழத்தின் ரஸம். கவிக்கலம் – ெசய் ளாகிய பாத்திரம்.
மல் ைக கர்ெதா ம் வாசங் குன்றல்ேபா
ல்ைலேய நின்கவி யினிைம யான
ெமல்ெலன நிைனெதா ம் ேமன்ைம காட்டலாற்
ெசால் தற் குவைமெயான் ேற ந் ேதான்றின்றால்.

(3)

திப்பியப் லவேன ெதனிச வள்ளேல
ெயாப் யர் வற்றநி சித ேகயத்தின்
ப்பிைனச் ெசாற்ெறா ஞ் ெசாாிசு கத்திைனச்
ெசப்பி ம் வ ெபற யாண் ச் ெசல் ேகம்?

(4)

ஐயேன யாங்கிலத் தற் தப்ெப ஞ்
ெசய்யநற் பாடல்கள் ெசய்த ெசம்மேல
ஐயேகா ெதனிசேன யணிெகாள் வனாய்
ைந
ெசம்மலாய் நண்ணிற் ேறாநின்ெமய்?

(5)

நீயிறந் தாங்கில நிகாி னாட் ைன
வாய்வி த் த தலாம் வ த்த ெமய் வித்
தாயிரங் காதத்திற் கப் றத்தினிற்
ேசயெவம் ைம ந் யர் ெசய்தல் சா ேமா?

(6)

ெவல் தற் காியேன விளங்கு சீர்த்திசால்
ெசல்வேன ெதனிசநின் ெசய் ட் கட்ப ஞ்
ெசால்
ம் ெபா ளி ந் ேதான் கின்றசீர்
வல்லைம காண்பினி யாவர் மாட் ேன?

(7)

---3. கர்தல் -ஈண்
கர்தல். ெமல்ெலன நிைனெதா ம் ேமன்ைம காட்டலால்.
Cf. ” நவிெறா ம் னயம் ேபா ம்.” (தி க்குறள்: 783)
ேதான்றின் – ேதான்றவில்ைல.
4. திப்பியம் - திவ்யம் என்பதன் தற்பவம். திப்பியப் லவன் – ெதய் க வித்வான்.
உசிதம் – அழகு, ேமன்ைம, தக்க . ேகயம் – இைசப்பாட் . ப் – வ ைம.
ெசாற்ெறா ம் – ஒவ்ெவா ெசால் ன்கண் ம். சுகம் – இன்பம். ெசப்பி ம் –
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எ த் க்கூ ம். வ ெபற – வன்ைமையப் ெப தற்கு. யாண் ச் ெசல்
எவ்விடஞ் ெசல் ேவாம்.

ேகம் –

5. ெசம்மல் – தைலவன். அணிெகாள் – அழகிைனக் ெகாண்ட. அனாய் –
மலர்ேபான்றவேன. ைந
– ைநந் . ெசம்மலராய் – பழம் வாய். நண்ணிற்ேறா –
ெபா ந்தியேதா. நின்ெமய் – உன டல். ெசம்மேல (தைலவேன) நின் ெமய் ெசம்மலாக
(வா ய பழம் வாக)ப் ேபாயிற்ேறா என் கூறியதன் நயம் ேநாக்கத்
தக்க . ெசாற் பின்வ நிைல யணி.
6. நிகர்இல் – சமானமற்ற. ஆம் – உண்டாக்கும். எய் வித்
ரத்தி ள்ள. சா ேமா – தகுதியாேமா.

– உண்டாக்கி. ேசய –

7. சீர்த்திசால் – கழ்மிக்க. ெசய் ட்கட்ப ம் – கவியினிடம் உண்டாகும்
ெசால் ன் சீர், ெபா ளின் சீர் எனத் தனித்தனிக் கூட் க. காண் – கா தல் இனி
யாவர் மாட் க் கா தல் ஆகும், என ஒ ெசால் வ விக்க.
சா வா மார்தாின் றனிநற் காைத
ேமதமி னிைமயா ாின்ெம ேமாாிய
மாதரம் பாக்க மனத்திற் ெகாண் யா
மாதரத் ேதா மா னந்த மார் ேம.

(8)

இனிைமேசர் ெசகப்ாிய ெரன்ற மாகவி
மனிதாி னியற்ைகைய வகுத் க் காட்டல்ேபாற்
குனிவிலா மா ட குணவி ேசடஞ்ெசா
னினப வ ன்றிற னிகழ்த்த வல்ெலேமா?

(9)

ஒ குேத னிைசயனா ெயாளிர்ந் நின்றநிற்
கழெகா வாய்ைம மைமந்த பண்பினால்
விைழெவா ெதனிசப்ேபர் விளம்பி னார்ெகாேலா
கழ நின் னிைசெயங்கும் கவின் ெபாங்குமால்.

(10)

பாமர பண் தர் பயங்ெகாள் பாக்கிைசத்
ேதாம பாப்பல ெசாற்ற பாவேலாய்
நாமகள் கூத்தமர் நாவி ேனாய்நின் றன்
காமர்ெசங் கவித்தடங் களிப்பி னா ேகம்.

(11)

----- - 8. ஆர்தாின் தனி நற்காைத. -The story of King Arthur and the Knights of the Round
Table. ஏதம் இல் -குற்றமற்ற. இனிைமஆர் -இனிைம மிகுந்த. இன் ெமேமாாியம் -In
Memoriam. மா தரம் பாக்கள் -ேமன்ைம மிக்க உத்தமப் பாடல்கள். ஆதரம் -அன் .
ஆர் ம் -அ பவிப்ேபாம்.
9. ெசகப்ாியர் -Shakespeare (William). மாகவி -மகா கவி. மனிதாினியற்ைக மக்களியல் (Human Nature). குனி இலா - குைற இல்லாத. மா ட குண விேசடம் -
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Peculiarities of Human Character. நின ப வல் - உன் ைடய
த ய பண் . நிகழ்த்த வல்ெலேமா -கூறமாட் ேவேமா.

ல். திறன் -அழகு

10. ேதன் இைசயன் - ேதன்ேபா மினிய இைச வாய்ந்த கவிஞன். ஒளிர்ந் விளங்கி. 'ேதனிைசயன்' என்ப 'ெதனிஸன்' என ம வினதாகத் தற்குறிப்ேபற்றினர்.
கழ -சிறப்பித் ச் ெசால்லப்ப ம். இைச - கழ். கவின் - அழகு ெபா ந்தி.
11. பாமரர் பண் தர் -பாமர ம் பண் த ம். உம்ைமத்ெதாைக. பாமரர் கல்லாேதார். பண் தர் -கற்றறிந்ேதார். பயன் ெகாள்பாக்கு -பலைன யைட ம்
ெபா ட் . இைசத்ேதாம் அ பா -இனிய இைசயிைன ைடய குற்றம் அற்றபாடல்.
ெசாற்ற - ெசால் ய. பாவேலாய் - கவிஞேன. நாமகள் -சரஸ்வதி. கூத் அயர் கூத்தா கின்ற. நின ெசய்
லாகிய தடாகத்தில் ழ்கித் திைளத்
விைளயா ேவாம் என்றப . உ வகவணி.
3.2 தி . சலசேலாசனச் ெசட் யார்
[தம்மிடம் கல்வி பயி ம் இயற்றமிழ் மாணவ ெளா வராயி ந்தவ ம்,
*தி ெவவ்
ர் இராமசாமிச் ெசட் யாரவர்கள் குமார ம், 1900 -ஆம் வ ஷத் ச்
ெசன்ைனச் சர்வகலாசாைலப் பிரதம கலா பாீட்ைசப் பாடமாயி ந்த சரசாங்கி நாடக
ைடயா மாகிய தி . *சலசுேலாசனச் ெசட் யார் 1897 -ஆம் வ ஷம்
இறந் ழிப் பிாிவாற்றா பா ய ]
ஒேராேவார மீக்கு ேவ படவந்த ெகாச்சக ெவா ேபாகு
ெபான்மல ங் ெகான்ைறப் னித
ையங்கரன்ேமற்
ெசான்மல ஞ் ெசந்தமிழிற் யபதி கம் கன்
ெதன்மல ஞ் சாவித் திாிசாிைத ெசய்ேதாேன
கன்மவசத் தாேனா க திற் பிாிந்தைனேய!
கஞ்சமலர்க் கண்ணா க திற் பிாிந்தைனேய!!

(1)

ேபணி கில் ேபால்வார்ெசாற் ெபற் வக்குஞ் சாதகேம
யாணர் னாண்மலாி னின்ேத
ஞ்சு ம்ேப
மாெணழில்ேசர்ந் ேதாங்கு மதிேய யியற்றமிழின்
மாணவர்தங் கண்ேண மறந்ெதங்ங ேனகிைனேயா!
மா ளாிக் கண்ணா மறந்ெதங்ங ேனகிைனேயா!!

(2)

----- ----- தி ெவவ்
ர் இராமசாமிச் ெசட் யார் -தி விைட ம
ர்க் கலம்பகம்,
தி க்க க்குன்றக் கலம்பகம் த ய ல்கள் இயற்றிய தமிழ்ப் லவர். ஆசிாியாிடம்
மிக்க நன்மதிப் ம் ேபரன்
ைடயவர்.
1. ெபான்மல ங் ெகான்ைற - ெபான்னிறம் விளங்கும் ெகான்ைறப் ைவ
யணிந்த. னித
ஐங்கரன் ேமல் - பாிசுத்தமான சைட
யிைன யணிந்த ஐந்
கரத்ைத ைடய விநாயகக் கட ண்ேமல். ெசால் மல ம் ெசந்தமிழில் - ெசால்விளங்கும்
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ெசந்தமிழினால். ய பதிகம் கன் - குற்றமற்றதாற் ய்ைமயான பதிகம் பா .
சலசுேலாசனச் ெசட் யார் விநாயகர் பதிகம் ஒன் எ தி ள்ளனர். ெதன் மல ம் அழகு ெபா ந்திய சாவித்திாி சாிைத - சாவித்திாியின் சாித்திரம். இவேர சாவித்திாி
சாிைதையச் சத்திய லாக எ தி ள்ளனர்.
க தில் - விைரவினில், ஈண் *காவியத்தில் என்றப . 'கஞ்சமலர்க் கண்ணன்'
*சவசுேலாசனன். பிறி நவிற்சியணி.
2. ேபணி - வி ம்பி, கில் - ேமகம். ேபால்வார் - ஆசிாியர், தந்ைதயார் த ய
*கல்வியறிவிற் சிறந்த ெபாிேயாைர ஈண் க் குறித்த . சாதகம் – வானம்பா ; இஃ
கிற் ளி ெயான்றைன ேம ேகட்
மியல்பின .
cf."தற்பா ய தனி ணவிற் ட்ேடம்பப் யன்மாறி (பட் னப்பாைல3,4)
“ ளிநைச ேவட்ைகயான் மிைசபா ம் ன்னிங்” (க த். குறி.10).
யாணர் ைம. யாணர் ல் ல்.நாண்மலர் - அன்றலர்ந்த மலர். வா
மலெரன்க. இன் ேதன் உ ம் - இனிய ேதைன உண் ம். சு ம் - வண் மாண்
எழில் - மிக்க அழகு. மா ளாிக் கண்ணன் - சவசுேலாசனன். பிறி நவிற்சியணி.
மாற்றாைர யஞ்சா வாதப்ேபார் ெவன்றவேன
ேதற்றார் தைமத்ெத ட் ஞ் ெசஞ்சலச ேலாசனெசால்
ற்ேற குளந்ைதநக ற் ழிெயந் தம்பிாிைவ
யாற்றா ைரத்தெவண்பா வம்மா வயர்க்கிலேம!
ஐயேன யிஞ்ஞான் மம்மா வயர்க்கிலேம!!

(3)

குற்றமிலாத் தாைதமக ெவன்ேறார்தங் ேகாண்ம த் க்
கற்றகைலக் காதல ங் காத
மாகுநிைல
மற்றறிந்த வாசா மாணவ மாமிவர்கட்
குற்ற யிையெபன் ைரத்தாெயங் குற்றைணேயா!

(4)

நாடகமாம் வண்கழனி நற்பயிர்ெசய் ெசால் ழவா
ேவா ச் சரசாங்கி ட்பயைனத் ய்க்கைலநீ
யாடகப்ெபான் னம்பலத் ளா நன்றா ளண்மியின்ப
ற்றா ெயன்ேன மிக மி ம் ேத!
ெமன்கமலக் கண்ணா மிக மி ம் ேத!!

(5)

--------6. மாற்றார் = பைகவர். வாதப்ேபார் = வாதமாகிய ேபார். ேதற்றார் = அறியார்
ெத ட் ம் = அறி
த் ம். ெசால் ற்ேற = ெசவ்விய ெசாற்களாகிய நீர் சுரக்கும்
ஊற் ப் ேபான்றவேன. குளந்ைத நகர் = ெபாியகுளம். ஆசிாியர் = வடகைர ஜமீந்தார்
ராமபத்திர நா
அவர்களின் ேவண் ேகாளின்ப க் குளந்ைத வ ேவலன்
பிள்ைளத்தமிைழ அரங்ேகற் ம்ப ெசய்யப் ெபாியகுளஞ் ெசன்றி ந்தனர். தாம்
மீண் ெசன்ைனக்கு வ வெலன் ைரத்த காலங் கடந் ஆசிாியர் அங்குத்
தாழ்த்தைமயின், அதற்காற்றா சலசேலாசணச் ெசட் யார் அவ க்கு ெவண்பா
ெவான் வைரந் வி த்தனர். அஃ பின் வ மா :
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"ெசல்வ ம குளந்ைதச் ேசயின் றமிழ்விாிப்பச்
ெசல்வ ெலனச்ெசன்றாய் ேதசிகவான் - கல்விவயிற்
ேபாந்தவன் றாழ்ப்பப் லம் ெகாண் ற் கண் ைற
ேமந்திைழைய ேநர்குவ யா ெனண்."
அயர்க்கிலம் = மறந்ேதாமில்ைல. இஞ்ஞான் ம் = இப்ெபா

ம்.

4. கல்வியிற்சிறந்த ஆசிாிய க்கும் மாணவ க்கும் உள்ள இைய , குற்றமற்ற
தந்ைதக்கும் த்திர க்கும் உள்ள இைய ேபான்ற என்பவர் தங்ேகாட் பாட் ைன
ம த் க், கைலகளில் வல்ல காதல க்கும் காத க்கும் உள்ள இையேப அைத
ெயாப்ப என்றப . இக்க த் ேமற்ெசான்ன ெவண்பாவா ணரக் கிடக்கும். மக
= த்திரன். ேகாள் = ெகாள்ைக. இைய = சம்பந்தம். நிைலஇைய என்ற
காட்சியணி. எம்பால் அன் உள்ளாய் = எம்மிடத் அன் ள்ளவேன.
5. நாடகக்கைலயாகிய வளவிய கழனியில் நல்ல பயிாிைன விைளவிக்கும்
ெசால்ேல ழவேன என்றப சலசேலாசனச்ெசட் யார், ேஷக்ஸ்பியர் நாடகங்க ள்
ஒன்றாகிய ' ம்ப ன்' (Cymbaline) என் ம் நாடகத்ைதத் த வித் தமிழ்
நைடக்ேகற்பச் ெசவ்விதாகப் ைனந் தான் எ திய 'ஸரஸாங்கி' ெயன் ம் அழகிய
தமிழ் நாடகம் அச்சிட் ெவளிவ ம் ப வத்திற் காலஞ்ெசன்றைமயின், 'ஸரஸாங்கி ட்
பயைனத் க்கைல நீ' ெயன் ஆசிாியர் கூறினார். ய்க்கைல = அ பவித்திைல.
ஆடகப்ெபான் = ஆடகமாகிய ெபான். ஆடகம் = ெபான்னின் நால்வைகக ள் ஒன் .
அம்பலம் = சைப. ஆ நன் = நடராஜ ர்த்தி. தாள் அண் தல் = அ ேசர்
த்தியைடதல். இன்ப
= ேபராநந்தமாகிய ேமாக்ஷம். உற்றாய் = அைடந்தாய்.
இ ம்
= ஆச்சாியம். ெமன்கமலக் கண்ணன் = சலசேலாசனன். (சலஜம் = தாமைர;
ேலாசனம் =கண்)
--------------3.3 க. சபாபதி

த யார்

[ தம தமிழ் ற் ேபாதகாசிாிய ம், ம ைரயம்பதி மகா வித் வா மாகிய க.
சபாபதி த யாரவர்கள் 1898 -ஆம் வ ஷம் ேதகவிேயாகமாயின ஞான் , அவர
பிாிவாற்றாம ரங்கிப் பா ய ]
ஒேராேவார மிக்கு ேவ படவந்த ெகாச்சக ெவா ேபாகு
ேகால்வள ஞ் ெசய்யதமிழ்த் ெதால்கட னாேடா ஞ்
ெசல்வைளத ெலன்னத் திைளத்தா
ங்களிேற
கல்லளெரந் ெநஞ்சங் கவினரங்க மாந ப்ேபாய்
பல்வள ஞ் சான்ேறாய் பரேலாக ற்றைனேயா!
பண்ணவர்கள் வா ம் பரேலாக ற்றைனேயா!!
ெகாந்தார் நறிய குவைளமலர்த் தா ைடேயாய்
சிந்தா மணிேய சிவஞான நற்ெசல்வா
வந்ேதாெவ மன் ைடய வண்ணா ல ம் லவா
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மந்தா கினியணிந்தான் மால்வைரக்க ெணய்திைனேயா!
மன்ேன சபாபதிேய மால்வைரக்க ெணய்திைனேயா!!
----- - ----- - ஞான் -ெபா

(2)

.

1. தமிழ்த்ெதால் கடல் - பழைம வாய்ந்த தமிழாகிய கடல். ெசல்வைளதல் என்ன (நீ ண் தற்கு) ேமகங்கள் சூ தல்ேபால. திைளத்தல் -அ பவித்தல். இ ங்களி ெபாிய ஆண் யாைன. கல்வளர் எம் ெநஞ்சம் -எம கல்ைலப்ேபாலச் சிறி ம் இளகாத
ெநஞ்சம். சபாபதி ெயன்ற ெபயர்க்ேகற்ப ெநஞ்சமாகிய அரங்கில்
நடனமி ேவாய் என்றனர். உ வகவணி. பல்வள ம் சான்ேறாய் நல்லாசிாியர்க்குக் கூறிய பல வளங்க ம் அைமந்ேதாய், நல்லாசிாியர்க்குக் கூறிய பல
வளங்கைள ம்,
"வலம ாி த்திற் குலம் ாி பிறப் ம், வான்யா றன்ன ய்ைம ம் வான்யா ,
நிலம் படர்ந்தன்ன நலம்படெரா க்க ம், திங்களன்ன கல்வி ம் திங்கெளா ,
ஞாயி றன்ன வாய்ைம ம் யாவ ம், அஃகா வன் ம் ெவஃகா ள்ள ந்,
ைலநா வன்ன சமநிைல ளப்பட, எண்வைக
ப்பின ராகித் திண்ணிதின்,
ேவளாண் வாழ்க்ைக ந் தாஅ ளாண்ைம ம், உலகிய லறித நிைலஇய
ேதாற்ற ம்,
ெபாைற நிைற ம் ெபாச்சாப் பின்ைம ம், அறி
மாற்ற ம் க ம்,
ெசாற்ெபா
ணர்த் ஞ் ெசால் வன்ைம ம், நற்ேபார் ெநஞ்சங்
கா றப்ப த ம்,
இன்ேனா ரன்ன ெதான்ெனறி மரபினர், பன்ன ஞ் சிறப்பி னல்லாசிாியர்,"
என் ம் ஆத்திேரயன் ேபராசிாியன் கூறிய ெபா ப் பாயிரத்தா ணர்க.
பரேலாகம் - ேமலான ட் லகம். பண்ணவர் -ேதவர்.
2 ெகாந் ஆர் - ங்ெகாத் க்கள் நிரம்பிய. குவைள மலர்த் தார் -இஃ
ேவளாளர்க்குாித்
cf." களியாைன ெசம்ெபா, னாவல ேரெபற நல்குங் ைகம்ேமக ந ங்குவைள
மாவல ேரய்ெதாைட யான்றஞ்ைச வாணன் வைரயில்வ்வந்ேத"
[தஞ்ைச.வா.ேகா. 155]
சிந்தாமணி -நிைனத்தவற்ைறக் ெகா க்கும் ெதய்வ ரத்தினெமான் , சிவஞான
நற்ெசல்வன் - சிவஞானத்ைதேய சிறந்த ெசல்வமாகக் ெகாண்டவன். அண்ணல் ெப ைமக் குண ைடயான். அண்ணால் -விளி. மந்தாகினி -கங்ைக. மந்தாகினி
யணிந்தான் -சிவன். மால்வைர - ெபாியமைல; ஈண் க் ைகைல.
ஐயெம ன் கா ம த் தன்பி ெனாித்ெதாளிர்ந்த
ெசய்ய சுடர்ப்பிழம்ேப தீந்தமிழின் றாதாேவ
ய்ய குணக்குன்ேற ேதாமில் சபாபதிேய
ைமயம ங் கண்டனார் மா லக ேமவிைனேயா!
வாேனார் தவப்பயனான் மா லக ேமவிைனேயா!!
கற்பைனச்ெசந் ேதன்பி ற் ங் கான்ெசறிந்த தாமைரேய
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ெசாற்ெபா ைள நா ந் ெதாளிலாளர்க் ெகந்நா ங்
கற்பகமா நின்றவேன காதற் கு மணிேய
யற்பர் ெசறி லக மாகாெதன் ேறகிைனேயா!
அண்ணால் சபாபதிேய யாகாெதன் ேறகிைனேயா!!

(4)

ைபவர ன் பங்கெளான்றாப் பாவித்த ேதசிகேன
ைசவ சிகாமணிேய தண்டமிழ்ப்ைபங் ெகாண்டலனா
ய்வழியிஃ ெதன்றறியா ேதா
யங்குநர்க்கு
ெமய்வழிையக் காட் யநீ விட்ெடாளித்த ெதவ்விடேமா!
ேவறா ெயைமவி த் விட்ெடாளித்த ெதவ்விடேமா!!

(5)

சங்கத் ச் ெசய் ெள ந் தண்கட னீர் கந்ேதர்
மங்கலங்க டாம்பாட மாணாக்க ட்ெபாழி ந்
----- - ----- - - 3. ஐயம் – சந்ேதகம். மாணாக்கர் தம் ஐயமாகிய காட் ைன ெயாித்தழிக்கும்
ெசந்தீெயன உ வகித்தனர். அன்பின் – அன்பால். ெசய்ய – ெசவ்விய,
ெசந்நிற ைடய. சுடர்பிழம் – தீக்கற்ைற. தீந்தமிழ் – இனிய தமிழ். தாதா – வள்ளல்.
குணக்குன் – குணமாகிய மைல. ேதாம் இல் – குற்றம் அற்ற. ைமயம ங் கண்டன் –
நீலகண்டனாகிய சிவன். வாேனார்க்கு வி ந்தாய்ச் ெசன்றைமயின் ’வாேனார் ெசய்த
தவத்தின் பயனால்’ என்றனர். மாண் உலகம் –
. மாண் – ெப ைம.
4. கற்பைனச் ெசந்ேதன் – கற்பைனகளாகிய ெசந்ேதன் ளிகள். பி ற் ம் –
ெசாாி ம். கான் – மணம். ெசறிந்த – ெபா ந்திய. ெசாற்ெபா ைள நா ந் ெதாழிலாளர்
– ெசால் ன ெபா ைள யாரா ந் ெதாழிைல ைடய மாணவர். கற்பகம் –
ேவண் யதளிக்கும் ெதய்வமரம். காதல் – அன் . ெசறி - ெபா ந்திய.
5. ைபரவல் - ன்பம். இன்ப ன்பங்கைள ெயான்றாகப்பாவித்த சற்கு .
சிகாமணி - சிேராமணி, சூடாமணி. தண்ட ழ்ப் ைபங்ெகாண்டல் - தண்ணிய
தமிழாகிய மைழயிைனப் ெபாழி ம் குளிரந்த ேமகம். ஆனாய் - அன்னவைன,
ேபான்றவேன. உய்வழி - உய் ம் வழி, பிைழக்கும் வழி. உயங்குவர் - வா பவர்.
ெமய்வழி - உண்ைமயானவழி, சன்மார்க்கம்.
6. சங்கத் ச் ெசய் ள் - பத் ப்பாட் , எட் த்ெதாைக, பதிெனண்கீழ்க் கணக்கு
த யன. தண்கடல் - குளிர்ந்த கடல். கந் - ெமாண் . ஏர்மங்கலம் - ெபான் ஏர்
ட் நின்ேறார் ஏைரப்பா ம் மங்கலவாழ்த் ப் பாட் .
cf. "ெகா ங்ெகா யவைர ங் குவைள ங் கலந்
விளங்குகதிர்த் ெதா த்த விாியல் சூட் ப்
பா ைடப் பனர்ேபாற் பழிச்சினர் ைகெதாழ
ஏெரா நின்ேறா ேரர்மங் கல ம்." (சிலப். நா . 132 -135,)
"காராளர், ஏர்மங் கலம்ெபாழிய
வினி ழநாட் ெகாண்
ேன." (ஏெர ப
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ங்க கிேல கடீர் சபாபதிேய
ெயங்கள் கு
னிேய ெயங்க னகன்றைனேயா
இன்றமிழிற் கூங்குயிேல ெயங்க னகன்றைனேயா.

(6)

வாதெம ம் ேபாரரங்கின் வந் மனமகிழ்ந்
ேபாதெமான்றத் தாளினிற்பல் ேபாாின் சதிகாட் ப்
ேபதவைற கூவிப் ெப ம்ேபார் தனில்ெவன்ற
தீெதாழிந்த நாச்சிைலேயாய் ெசன்ற நீ ெயவ்விடேமா
சித்தாந்த ல்வல்ேலாய் ெசன்ற நீ ெயவ்விடேமா

(7)

ெதன்பரங்குன் றத் ைற ஞ் ெசவ்ேவண்ேம லந்தாதி
யன்பி னியமகமா வாற்றித் தி க்குளந்ைத
மன் ைடப்பிள் ைளத்தமிைழ மாண வியற்றியவா
வின்ப வ
ைடய சுரன்றா ளண்மிைனேயா!
எம்ைமத் ெத ட் யவா சுரன்றா ளண்மிைனேயா!!
----- - -

(8)

ங்கம் = ெப ைம. கில் = ேமகம். கள்தீர் = குற்றம் நீங்கிய கு மணி =
ஆசாாிய ரத்தினம். எங்ஙன் = எவ்விடம். இன் தமிழ்க் கூங்குயில் = இனிய தமிழ்
ெமாழியிற் கூ ங்குயில்.
7. வாதம் = த க்கம். ேபார் அரங்கு = வாதப்ேபார் ாி ம் சைப. ேபாதம் = அறி .
ஒன்ற = ெபா ந்த. தாள் = பாதம். சதி = தாளெகாத் .
cf. தாளிைண ெபயர்த்
ன்னஞ் சதி ைற பிறழா தாட. (கூர்ம. தி க்கல். 56)
ேபதம் = ேவ பா . அைறகூ தல் = ேபா க்கைழத்தல். (Challenge)
cf. "சஞ்சத் தகர்வந தைறகூவ (வில். பார. பதின் . 8)
தீெதாழிந்த = தீைம நீங்கிய; ஈண் த் தீைம ெயன்ற ெபாய், குறைள,
க ஞ்ெசால், பயனில் ெசால் என்பவற்ைற. நாச்சிைலேயாய் = நாவிைனேய வில்லாகக்
ெகாண்டவன். நாவாகிய வில் ற் ெசால்லாகிய அம்பிைன ைவத்ெதய்பவன் என்றப .
சித்தாந்த ல் = சுத்தாத் வித ைசவசித்தாந்த சாத்திரங்கள்.
8. ெதன்பரங்குன்றம் = ெதன்றிைசயில் உள்ள தி ப்பரங்குன்றம் ெசவ்ேவள் =
கன். சபாபதி த யார் அவர்கள் 'பரங்கிாிக் குமரன் அந்தாதி' யியற்றி ள்ளார்கள்.
அன்பின் = அன்ேபா . இயமகம் = ஓெர த்
தற் பத்ெத த்தீறாய் ஓர ேபால
நான்க
ம் வரப் பா வ . (தண் . 94 உைர) ஆற்றி = ெசய் . தி க்குளந்ைதமன் =
ெபாியகுளெமன் ம் ஊாிற் ேகாயில் ெகாண்ெட ந்த ளிய
கன். ைட = ேமல்.
(ஏழ
) பிள்ைளத்தமிழ் = தமிழில் வழங்குகிற ெதாண்
ற்றா வைகப்
பிரபந்தங்க ள் ஒன் . பிரபந்தத் தைலவைனக் குழந்ைதயாகக்ெகாண் பா வ .
பிள்ைள என்ப ஈண் ஆண்பாற்கும் ெபண்பாற்கும் ெபா வாகிய ெபயர்.
இதனிலக்கணத்ைதப் பிங்கல நிகண் பன்னி பாட் யல், இலக்கண விளக்கம்,
ெவண்பாப்பாட் யல், சிதம்பரப் பாட் யல் த ய ல்களிற் காண்க. சபாபதி
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த யார் ேமற்குறித்த
கன்மீ 'தி க்குளந்ைத வ ேவலன் பிள்ைளத்தமிழ்'
இயற்றி ள்ளனர். ெத ட் தல் = அறி ெகா த் தல். அண் தல் = ேசர்தல்.
மாம ைரப் ெபம்மான்ேமன் மாைலெயனப் ேபர் ைனந்
காமர் சிேலைடெவண்பாக் கட் ைரத்த பாவலேன
பாமணமார் ேகாேவநீ பாாிைனவிட் ேடகிய
தாம ைர சாமீ தமிேயஞ்ெசய் தீவிைனேயா!
தாதாய் கு ேவ தமிேயஞ்ெசய் தீவிைனேயா!!

(9)

ஆங்கிலகீர் வாண வ ெமாழிக டாம்பயின்ேறாய்
தாங்கு கணிதம்வல தார்க்கிகர்தங் ேகாமாேன
பாங்கு ெப கமகா பாவலர்தம் ேபாேரேற
வாங்கு கழ்க் கூடன் மதியில்விசும் பாயிற்ேற!
மாண்
நீ யின்றி மதியில்விசும் பாயிற்ேற!!

(10)

ஐேயா தமிழ்ெமாழிேய ையேயா தமிழ்நாேட
ையேயா ம ைர ய நகேர ெயம் ைடய
ைவயன் சபாபதிைய யன்ேனா விழந்தைமயாற்
ய்ய மதியிழந்த ல டம் பாயினிேர!
ேசாகத் கின்மைறத் த் ல டம் பாயினிேர!!

(11)

இம்ைம ம ைமயி ெமஞ்ஞான் மாணாக்கர்
தம்மனத்
ற்றி க்குஞ் சா க்கள் ேகாமாஅனின்
ெசம்ைம வினாக்கட்குச் சிற்சிலகா ெலம்விைடேகட்
ெடம்ைமத் தழீஇய ைன ெயவ் லகிற் காண்கு ேமா!
எங்கள் சபாபதிேய ெயவ் லகிற் காண்கு ேமா!

(12)

----- - ----- ---1. மா ம ைரப் ெபம்மான் = ெப ைம ைடய ம ைரயம்பதியிற் ேகாயில் ெகாண்
ெட ந்த ளிய ேசாமசுந்தரக்கட ள். த யார் எ திய ற்கு, 'ம ைர மாைல' என்
ெபயர்.
சிேலைட ெவண்பாக்களடங்கிய . காமர் = அழகு. ஈண் ச் ெசால்லழகும்
ெபா ளழகும். பாமணம் ஆர் ேகா = பாக்களின் மணமாகிய சுைவயிைன நன்கு
அ பவிக்கும் தைலவன். தாம ைர = அழகிய பிர . தாதாய் = தாைத என்பதன் விளி.
10. கீர்வாணம் = ஸம்ஸ்கி தம். அ ெமாழிகள் = அ ைமயான ெமாழிகள்.
கணிதம் = கணித சாத்திரம் (Mathematics) தார்க்கிகர்தங் ேகாமான் = தர்க்க
சாஸ்திரத்தில் வல் நர் என்றப . பாங்கு = அழகு. கமகன் = ஒ வன் ெசால் ய
ற்ெபா ைள விாிக்க வல்லவன்.
cf. "நிைறமதியாற் கல்வியா னீள்கைலகள் கல்லா
தைற மவன் கமக னாம்"
(ெவண். பா. ெசய். 46)
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பாவலர் = கவிஞர். ேபார் ஏ = ேபாாில் வல்ல ஆண் சிங்கம். இடப மாம். கழ்
வாங்கு கூடல் = கழ் வைளந்த ம ைர. வாங்குதல் = நைனதல். மதி இல்விசும் =
சந்திரனில்லாத ஆகாயம். ம ைர ெபா விழந்ததற்கு இஃ உவைம யாயிற் .
11. ஐேயா, அன்ேனா = இரக்கக் குறிப் ச் ெசாற்கள். ய்யமதி =
உடம் = ஸ் ல சாீரம். ேசாகத் கில் = க்கமாகிய வஸ்திரம்.

ய அறி .

ல

12. எஞ்ஞான் ம் = எப்ெபா
ம். சா க்கள் ேகாமான் = கல்ேலார் தைலவன்
ெசம்ைமயினா = ெசவ்விய ேகள்வி. தழீஇய = த விய. ெசால் ைச யளெபைட.
காண்கு ம் = காண்ேபாம்.
-------3.4 ராவ்பக

ர் சி. ைவ. தாேமாதரம் பிள்ைள

[ தமக்கு நண்ப ம் ேபராதரவா யி ந்தவ மாகிய வித் வான் யாழ்ப்பாணம்
றாவ்பக ர், சி.ைவ. தாெமாதரம் பிள்ைள யவர்கள் இ பதாம் ற்றாண்
பிறந்தவற்ைறஞான் ேதக விேயாகமாகியனைமயின் அவர்தம் பிாிவாற்றா
பா ய .]
அ சீர்க் கழிெந ல

யாசிாியவி த்தம்.

ெபான்னவி ஞ் ெசய்யந ந் தமி லகிற் லவெரலாம்
ற் றாண்
ன்னிய கண் ெகாண்ட மகிழ்வைனத் ந் ெதாைலந்தரநந் ய்ைம சான்
பன்னாிய நகர்ந வட் ப த்தெதா பயன்மரந்தான் பறிப் ண் டாங்ேக
தன்னிைலயின் ழ்ந்தெதனத் தாேமாதரக்குாிசில் சாய்ந்தா னந்ேதா!
(1)
லைமெய நீர்நிைறந்த
ணியின் கைர ைடந் ேபாயிற் ெறன்னக்
கைலமதியங் காாி ைளக் க யா விசும்பினின் ம் கரந்த ெதன்ன
விலகினிய விைசெய ப் ம் யாழி
நரம்பிைடயி னிற்ற ெதன்னச்
சிைலயினினா ணற்றெதனத் தாேமாத ரக்குாிசில் ெசன்றா னந்ேதா!

(2)

----- - யாழ்ப்பாணம் ராவ்பக ர் சி.ைவ. தாேமாதரம் பிள்ைளயவர்கள் – இவர்கள்
தமி லகத்திற்குத் ெதால்காப்பியம், ரேசாழியம், இைறயனார் அகப்ெபா ள்,
இலக்கணவிளக்கம், க த்ெதாைக, சூளாமணி த யவற்ைற த ல் அச்சிட் த்
தந் தவிய மேகாபகாாி.
1. ெபான் = அழகு. அவி ம் = விளங்கும். ன்னிய = பிறந்த . ெதாைல தர =
நீங்க. பன் அசிய = ெசப் தற்காிய. 'நம்நகர்' எனக் கூட் க. நகர் = ெசன்ைன.
பிள்ைளயவர்கள் காலஞ்ெசன்றைமக்காகச் ெசன்ைனயி ள்ள தமிழ்ப் லவர்கள்
கூ ய அ தாபக் கூட்டத்தில், இவ்வாசிாியர், இச்ெசய் ட்கைளப் பா னைமயின்,
ஆண் க்கு மி இ ந்த லவர்கைள ம் தம்ேமா உளப்ப த்தி, 'நம நகர்' என்
ெசன்ைனையக்கூறினார். இதன் உண்ைமைய நான்காவ பாட் ன் இ தியில்
தண்டமிழ்ச் ெசந்நாப் லவர் என் சைபேயாைர விளித் க் கூறியேத நன்கு விளக்கும்.
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ய்ைம = பாிசுத்தம். சான் - அைமந் . ந வண் = ந வில். பயன் மரம் =
பழங்கைள ைடய மரம். இங்ஙனங் கூறியதனால் இவர்,
"பயன்மர ள் ர்ப் ப த்தற்றாற் ெசல்வ
நய ைட யான்கட் ப ன்"
என் ந் தி க்குறட்கு இலக்கியமாக நின்றனர்என்ப
= தன நிைலயினின் ம். குாிசில் = கு சில்; தைலவன்

ேபாத ம். தன்னிைலயின்

2. லைம = அறி . ஊ ணி = தடாகம் (ஊராரான் உண்ணப்ப வ . இவ்வ ,
"ஊ ணி நீர்நிைறந் தற்ேற லகவாம் ேபரறி வாளன் றி ," என் ங்
குறட்க த்ைதத்த விய .
கைலமதி ம் = கைலகைள ைடய சந்திரன். விசும் = ஆகாயம். கரந்த =
ஒளிந்த . இலகு = விளங்கும். யாழ் = ைணேபான்ற இைசக்க விெயான் . நரம்
இைடயின் இற்ற என்ன = நரம் யாைழ வாசிக்குமிைடயில் அ ந்த என்
ெசால் ம்ப சிைலயினில் நாண் அற்ற என - அம் கள் எய் மிைடேய வில் ன்
நாணி ய ந்த என் ெசால் ம்ப .
ெசந்தமிழ்ப்பா வலர்கெள ம் பயிர்வாடச் சிறப் மிகு ெசன்ைன யின்கண்
விந்ைதநலச் சாைலதன
ப்பிழப்ப மாணாக்கர் மிகவ ந்தச்
சந்தமைலத் தமிழணங்குந் தைலகுனிய ழ கந் தான்க விழ்ப்ப
நந்
கழ்த் தாேமாத ரக்குாிசில் சிவேலாக நண்ணி னானால்.
(3)
தர ெகாச்சகக் க ப்பா
காேமாதி வண்டர் க மலர்த்ேதன் கூட் தல்ேபா
னாேமா ெசந்தமிழி னன் ல் பலெதாகுத்த
தாேமா தரம்பிள்ைள சால்ெப த் ச் சாற்றெவவர்
தாேமா தர ைடயார் தண்டமிழ்ச்ெசந் நாப் ல ர்?
--------------3.5 ைச. இரத்தின ெசட் யார்
(தமக்கு நண்பராயி ந் சுவா
திப் ெப வாழ் ற்ற ைச. இரத்தின ெசட் யார்
ரவர்கள் விேதக த்தி ெயய்தியவழிப் பா ய )
அ சீர்க் கழிெந ல

யாசிாியவி த்தம்

வணிகர்தி க் குலத்தினவ தாித்தவர்த மரெபாளிர வயங்கா நின்ற
மணியைனய நினக்கு ேப ாிரத்தினெமன் றிட்டைழத் வழங்கி னாேரா
வணிகர்பலர் ேவதாந்தம் வல் நர்நிற் சூழ்தரநீ யன்னார் நாப்ப
ணணிவிளங்கி யி ந்தெப ம் பாிசிெனதி ர ேபாற்றி நல்கி னாேரா?
(1)
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எத்ெதாழிைல ேமற்ெகாளி ம கடைம ெயனக்க தி வியற் கிற்ேபா
யத் வித ெம ங்கட ற் ைனந்தெவந்த ம ங்களிேற யைமந்த சாந்த
வித்தகேன தமி லகில் ேவதாந்த ற்கதிர்கள் சு ெமன்
ெழாத்தவேன ய
திப் ெப வாழ்விங் குற்றவேன ெயாளித்த ெலன்ேன! (2)
----- - ----- - 3. விந்ைத = வித்ைத. ெசன்ைன னிெவர்சி தமிழ் ேபார் அக்கிராசனராக இவர்
இ ந்தைமயின், 'விந்ைத நலச்சாைல தன
ப்பிழப்ப' என்றனர். உ ப் = அங்கம்.
சந்தமைல = சந்தனப் ெபாதிய மைல. ெபாதிய மைலயி
க்கும் அகத்தியர் தமிழ்
தற்குரவராத ன், 'சந்தமைலத் தமிழ்' என்றனர். தமிழ் அணங்கு = தமிழாகிய
அணங்கு. ஈழம் = ஈழநா . தைலகுனிந்த ம் கங்கவிழ்ந்த ம் பிள்ைள
பிாிந்தைமயால். நந்
கழ் = வள ம் கழிைன ைடய.
4. காேமாதி = காவின்கண் மலர்களில் ேமாதி. கா = ேசாைல. வண்டர் = வண்
க மலர் = மணத்ைத ைடய . நாம் ஓ = நாம்ப க்கும். நன் ல்பல = இைவ
ற்கூறப்பட்டன. சால் = பல நற்குணங்களின் அைமதி. 'எவர் தாேமா தரம் உைடயர்'
எனப் பிாிக்க. தரம் = வன்ைம.
சுவா
தி = சுய யற்சியாற் ெபற் க்ெகாண்ட வறி . (ஸ்வா = தனக்கு, அ பின் ண்டாம், - தி ஐச்வாியம்) ைச. இரத்தின ெசட் யார் - இவர்கள் ெசன்ைனாிப்பன்
அச்சுக்கூட சுவான்தாராக இ ந்தவர்.
1. மர = பரம்பைர. ஒளிர = விளங்க. மணி = இரத்தினம். தற்குறிப்ேபற்ற வணி.
அணியர் = அண்ணியர், ெந ங்கினவர். காப்பண் = ந விடம். நணி = நண்ணி பாிசின்
= தன்ைமயால் பின்னர் நிகழ்வ க தி ன்னம் ெபயர் ைவத்த எதிர
ேபாற்றினதாயிற் .
3. அத் விதம் = ேகவலாத்ைவதம். ைளந்த = ழ்கி விைளயா ய சாந்தம் =
ெபா ைமக்குணம். வித்தகன் = அறிவாளன். ேவதாந்த ற்கதிர்கள் = ேவதாந்த
ல்களாகிய கிரணங்கள். சும் = பிரகாசிக்கும். எண் ழ் = சூாியன்.
கன்மவய மின்ப ன்ப ெமன்றவேன யைவயிற்றாற் கலங்க ன்றி
யின்மனத்தி னி ந்தவேன யிரத்தினப்ேப ாி ந்தவேன ெயவ்ெவ வர்க்கு
நன்மகிழ்வி ைரவழங்கு நட்பாளா சுாியாப் ன் னைக கத்தாய்
நின்மலச்ெசம் ெபா ளாக நீமிளிர்ந்த பாிெச த் நிகழ்த்தற் பாற்ேறா?
---------------3.6 விக்ேடாாியா மகாராணி
{இந்திய சக்கரவர்த்தினியா ம் ஆங்கில நாட் ன் அரசியா மாகிய மாட்சிைம
தங்கிய விக்ேடாாியா மகாராணியாரவர்கள் காலஞ்ெசன்றைம ேகட் இரங்கிப்
பா ய }
க வி த்தம்.

(3)
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ஈங்குந மிந்தியர்க் கிையந்த வாெறலாம்
பாங்குற நலம்பல பாிந் ெசய்தவ
னாங்கில நாட் னல் லரசி யாகிய
ேவாங்ெகாளி விசையத யிர் றப்பேதா?

(1)

நின்மலர்க் குணத்தின ேணய மிக்கவ
ணன்ைமேய விரதமா நயந் நின்றவள்
ன்ைமைய நாெடா ம் ேபாக்கி யாண்டவள்
பன்மகார் திெசயப் பாாி னீங்கினாள்.

(2)

ஐயேகா வினியந மரசி ேபாயினாள்
ெசய்யேகால் ெச த்திய ெசல்வி ேபாயினாள்
ைவயகங் காத்த ண் மா ேபாயினா
ய்யவாழ் ைடயைபந் ேதாைக ேபாயினாள்.

(3)

----- - ----- - - 3. இன்ப ன்பங்கள் கர்மவசப்பட்டன என் கூறியவேன. இன் மனம் இனியமனம்.
இ ந்தவன் (பின்ன ) = ெபாிய தவத்ைதச் ெசய்பவன். உைர வழங்கும் = ேபசும்.
சுாியா = கூம்பாத, எனேவ மலர்ந்த. ன்னைக = மந்தகாசம் நின்மலச் ெசம்ெபா ள் =
நிர்மலமான ெசவ்விய ெபா ள், கட ள். மிளிர்ந்த = விளங்கிய. பாிசு = தன்ைம.
நிகழ்த்தப்பாற்ேறா = ெசால்லக் கூ யேதா.
1. இையந்தவா = ெபா த்தமான விதம். பாங்கு = அழகு. பாிந் = அன் டன்.
ஓங்கு = உயர்ந்த. ஒளி = மன்னவர் உறங்காநிற்க ம் தாம் உலகங் காக்கின்ற அவர்
கட ட்டன்ைம.
cf. "உறங்கு மாயி மன்னவன் றன்ெனாளி
கறங்கு ெதண் ைர ைவயகங் காக்குமால்," (சிந். 248)
2. நின்மலக் குணத்தினள் = குற்றமற்ற குண ைடயவள். ேநயம் = அன் . விரதம் =
ேமற்ெகாண்ட கடைம. நயந் = வி ம்பி. ன்ைம = தீைம. பன்மகார் = பல மக்கள்.
பாாில் = இவ் லகினின் ம்.
3. ெசய்யேகால் = ெசங்ேகால். ைவயகம் = உலகம்.
பசிய நிற ைடய மயில் ேபான்றவள்.
அ சீர்க் கழிெந ல

ய்ய =

ய. ைபந்ேதாைக =

யாசிாியவி த்தம்

ெபாங்கு கழ் விசையெய ங் ேகாமாட் விண் லகம் க்க ேபாழ்
தங்குெமாளிப் பாிதிெசன் தண்கட ல் ழ்ந்திட்டான் றணந்த பாாின்
மங்ைக ள ைநந்தி ளின் படாம்ேபார்த் வ ந்தினாண் மயங்கிப் பின்ன
ெரங்கு ன ெவவ் யி மரசிபிாி வாற்றாம ரங்கிற் றம்மா
ெசம்ைமெநறி திறம்பா

பல்லாண்

தன்றைலவற் ேசர்ந்

வாழ்வா

(4)
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டம்ைமயகஞ் ெசன்றவழித் தாயிறந் ேபானெதா தைகைம மானப்
ெபாம்ம ளம் விமக நீயிறப்பக் கண் மனம்
ங்கு கின்றாள்
விம் யிர்த் த் ெதா கின்றா ெள கின்றா ன கின்றாள் வி கின் றாேள. (5)
இவ் லகின் மகளிர ேமன்ைமயிைன யிையயவினி ெத த் நாட் ச்
ெசவ்விெபற வரசாண்ட விசையெய ஞ் சீமாட் ேதவர் வா
மவ் லகின் க மன்னார் ேமதகைவ யன்பிென த் தைற மா
நவ்விவிழி மாதரசி விண் லகிற் ெக ந்த ளி நடந்தாய் ேபா ம்.

(6)

ெபண்ெணதற்கு ாியளல டன்வய
ைடயள்ளலள் ேபைத யாவ
ணண்ணியதன் றைலவ க்குக் குற்ேறவ லாட் ெயன நா ந் தம்
ெளண்ணமிட் ப் ன்ெமாழிகள் பலபிதற்றித் திாித ஞ்சில் ெலளியர் ேத ம்
வண்ணமந்தப் ேபா வைச ெமாழிெபாய்ப்ப நீயாண்ட மகிைமெயன்ேன!
(7)
----- - ----- - 4 ேகாமாட் = அரசி. தணந்த = பிாிந்த. பாாின்மங்ைக = மாேதவி. உளம் ைநந் =
மனம் ெநாந் . இ ளின் படாம் = இ ளாகிய ேபார்ைவ. இரங்கிற் = வ ந்திய .
5. ெசம்ைமெசறி = சன்மார்க்கம். திறம்பா = தவறா . பல்லாண் = பல
வ டங்கள். தைலவற் ேசர்ந் = தைலவைனக்கூ . தம்ைம = தாய். தம்ைமயகம் =
தாய்
. தைகைம = தண்ைம. மான = ேபால. ெபாம்மல் = ெபா
, அழகு. வி மகள்
= நிலமங்ைக. விம் யிர்த் = அ
; விம்மிப் ெப
ச்சு விட் .
6. இையய = ெபா ந்த. ேமதக
சீமாட் , மாதரசி = விளி

= ேமன்ைம. அைறதல் = ேபசுதல். நவ்வி = மான்,

7. உாியவள் அலள் = உாிைம ைடயவளில்ைல. தன்வயம் = ஸ்வாதீநம்.
ேபைதயாவள்:
cf. " ண்ணறி ைடேயார் ெலா பழகி ம்
ெபண்ணறி ெவன்ப ெப ம்ேபைத ைமத்ேத."
(இைற. அகப். சூத். 23 ேமற்.)
" ண்ணறி ைடய ராகி ெலா பழகினா ம்
ெபண்ணறி ெவன்ப ெதல்லாம் ேபைதைமத் தாத லால்."
(தி விைள. 45 -34)
நண்ணிய = ெபா ந்திய. தைலவன் = கணவன். குற்ேறவலாட் = ேவைலக்காாி.
நா ம் = தின ம். ன்ெமாழி = அற்பெமாழி. எளியவர் - அறிவில் ஏைழகள். ேத ம்
வண்ணம் = ெதளி ம்ப . ேபா = உள்ளீடற்ற; ெபா ளில்லாத. வைசெமாழி =
பழிச்ெசால். ெபாய்ப்ப = ெபாய்யாக.
----- ----- ேமற்ப

-ேவ
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அரசற் குாிய மைனயாட் யரசி யாவண் மற்ெறாளி
மரசிக் குாிய தைலமகேனா வரச னல்லன் ெமய்யிெதனப்
பரசு நின நாட் விதி பகரா நின்ற பாிசதனான்
விைரேசர் குழ னார்ெப ைம மிகுதி ெயன்றல் ேபாத மால்.

(8)

தர ெகாச்சகக் க ப்பா
தண்டாச் சிறப் ைடய ைதயரனின் னா ைகயிற்
கண்டாய்
ைமெயலாங் காாிைகமார் தந்தைலயிற்
ெகாண்டா மாேத குவலயத்திற் பன்னல
ண்டாகும் வண்ண வந்த ளி யாண்டைனேய.

(9)

ண்டநின்ேகா ணல்லெசயல் ெபால்லார்க்கு மாத னான்
ேவண் யெலச் ெசல்ல நீ ேவட்டப ெபற்றைன ன்
னாண்ட வரசாி மம்ேம நினக்குமிக
நீண்ணெப வாழ்விைனநின் ேனர்ைமயன்ேறா நல்கியதால்.

(10)

அ சீர்க் கழிெந ல

யாசிாியவி த்தம்

நய
மன்ேன நின்ைன நாெட
டவி ற்ற
யிெரன ெமாழிேகா வன்றி ெயாளி ைட விழிேய ெயன்ேகா
ெசயிாிலா லறிேவ ெயன்ேகா ெசவ்விய மவேன ெயன்ேகா
வய
க் ெகாண்ட தன்ன வான்பைடச் ெசல்வ மாேத!.

(11)

----- ----8. அரசன் (King) மைனவி அரசி (Queen) எனப் பட்டம் ெப வள்; அரசி (Queen) யின்
கணவன் அரசன் (King) எனப் பட்டம் ெபறான். இஃ ஆங்கில நாட்
ைற.
விக்ேடாாியா ராணியின் கணவ க்கு ராஜகுமாரன் (Prince) என்ற பட்டேமயன்றி,
அரசன் (King) என் ம் பட்டமில்ைல. பரசும் - ெகாண்டா ம். நின நா - ஆங்கில
நா . விதி = சட்டம். பாிசு - தன்ைம. விைர - மணம். குழல் - கூந்தல். குழ னார் மாதர். ேபாதகும் - ெவளிப்ப ம்.
9. தண்டா - குைறயில்லாத. ைதயல் - ெபண். ைதயால் - விளி. ஆ ைக - ஆட்சி.
காாிைகமார் = மாதர்கள்.
ைமெயலாங் கண்டாய் எனக்கூட் க.
ைம நீராவியந்திரம். தந்தி, மின்சாரசக்தி த ய பலவாம். குவலயம் - மண் லகம். பல்
நலம் - பல நன்ைமகள். உவந் - களித் .
10. ேகாள் - ெகாள்ைக. நல்லெசயல் = - நல்லவற்ைறச் ெசய்தல். ெபால்லார்க்கும்
நல்ல ெசயல் அவள் ேகாட்பா என்றப . ேவட்டப - வி ம்பியப மிக நீண்டெப
வாழ் . - இவள் அ பத் நான்கு வ டம் அரசாண்டைமயின் இங்ஙனம் கூறினார்.
ேநர்ைம - ந
நிைலைம. நல்கிய - ெகா த்த .
11. நயம் - நன்ைம. அன்ேன - தாேய. நாடாகிய உட க்கு உயிர் ேபான்றவள்
என்ேபேனா. ஒளி ைட விழி - நா ங்கண். என்ேகா - என்ேபேனா. ெசயிர் - குந்தம்.
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மனன் -மனம். வயம் - ெவற்றி. உ க்ெகாண்டதன்ன - ஓ
ெவ த்தாற் ேபான்ற.
வான்பைட - ேமலான ேசைன. ஆங்கிலச் ேசைன ெசன்ற இடங்கேடா ம்
ெவற்றிேய ெப மியல்பின ெதன்றப .
--------------3.7 தி. மி. ேசஷகிாி சாஸ்திாியார்
[தமக்கு நண்ப ம் ேபராதரவா யி ந்தவ ம் ெசன்ைன இராஜதானிக் கலாசாைலயில்
வடெமாழித் தைலைமப் லைம ம் பாைஷ ற் லைம ம் ஒ ங்ேக ைறெபற
நடாத்தினவ மாகிய தீ.மீ. ேசஷகிாி சாஸ்திாியாரவர்கள். எம்.ஏ., ேதகவிேயாக மாயின
ஞான் இவர்தம் பிாிவாற்றாைமயால் இரங்கிப் பா ய .]
அ சீர்க் கழிெந ல

யாசிாியவி த்தம்

கல்வியினிற் ேசடைன நற்குணத்திற் குன்றிைன ங் க த் நின்ற
ெசல்வ
கைலஞற்குச் ேசடகிாிப் ெபயாிட்ட ெசம்ைம ேநாக்கிப்
பல்விதத் ங் களிகிறந்ேதம் பாாிடத்தி னின்சீர்த்தி பரவல் கண்ேட
ெமால்வைகயி னின்னன் க் குாிேயமாய் நாணானா வவா நின்ேறம்.

(1)

ஐந்தமக்ேகார் பற் க்ேகா ெடனவி ந்த மைறயவேன ெயம்மி னீங்கி
விந்ைதயி ம் விந்ைதெயன மைறந்ததற்ேகார்
ப்ெபா
ம் வியப்ப நாட்
யந்தரர்கள் ைகம் கிழ்த் நிைனயைழத்தா ராத னா னன்னார் மாட்
மந்தநைக ாிந் மன மகிழ்ந் ம்ப லகுெசன்ற வைகைம ெயன்ேன!
(2)
இவ்வாறி யாமன்றி ெயம்ேபா ேமைனய மி த்த ேறர்ந்
ெமவ்வா பிாிந்தைனெகா ெலம்மிரக்கங் ேகட் ைலெகா வின்ெசா லான
ெவாவ்வா நின ெசய ெலா ெமாழி ெமமக்குைரயா ேயா ப் ேபாதல்
ெசவ்வாக யாவேர ெகாள்கிற்பார் ேசடகிாிச் ெசம்ம ேலேயா!

(3)

ஆாியமாக் கடல்கைடந்திட் டாரமிழ்த மனித்தெவழி லண்ண ேலேயா
சீாியெசந் தமிழ்க்கட ற் குளித்
த்த நல்கியெனஞ் ெசல்வ ேனேயா
பாாிய மாந்திரத்தின் மணமைனத் ங் ெகாண் ல பவன ேனேயா
ேலாியபன் மலர்கெள ெமாழிக்ெகாலா ேமற்ெகாண்ட ேவந்த ேனேயா!

(4)

----- - ----- - 1. ேசடன் – ஆதிேசஷன். அளக்க ந் ளக்க மாகாத் தன்ைமயி ஞ்
ேசேணார்க்கும் லனா மாண்பி ங் குன் குணத்திற் குவைமயாயிற் . கல்விச்
ெசல்வ ம் ெபா ட்ெசல்வ ெமா ங்கு ெபற்றி ந்த அ ைம ேநாக்கிச் 'ெசல்வ
கைலஞ’ என்றனர். தற்குறிப்ேபற்றவணி. களி – மகிழ்ச்சி. பார் இடத்தில் –
உலகில். சீர்த்தி – கழ். ஒல்வைக – கூ யவா . உவவா – உவந் .
2. பற் க்ேகா – ஆதர . மைறயவன் – ேவதியன். எம்மின் – எம்மினின் ம்.
விந்ைத – வியப் .
ப்ெபா ள் – திய க த் . வியப் – அதிசயிப்ப. நாட் – நி வி.
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அந்தரர் – ேதவர். ைகம் கிழ்த் – ைககுவித் . மந்தநைக – ன்னைக. உம்ப லகு –
விண் லகம். வைகைம – விதம்.
3. ஏைனயர் – பிறர். ேதர்ந் – ெதாிந் . இரக்கம் – லம்பல். ஒவ்வா –
ெபா ந்தா . ெசவ்வாக – ேநாிதாக. ெகாள்கிற்பார் – ெகாள்ளார். ெசம்மல் – தைலவன்.
4. ஆாியம் – ஸமஸ்கி தம். மாக்கடல் – ெபாிய ச த்திரம். கடல் கைடந் அமிழ்தம்
அளித்த ன் நாராயணைன நிகர்ப்பாய் என் குறிப்பித்தனர். த்தம் – த்தம்
ேபான்ற அாிய விடயங்கள். பாாிய ம் – உலகில் நைடெப ம். ஆந்திரம் – ெத ங்கு.
உல ம் – சஞ்சாிக்கும். பவனன் – வா . காற்றிற்குக் கந்தவாகன் என் ம்
ெபய ண்ைம ேநாக்குக. ேவாி – ேதன். ேவாிய – ேதைன ைடய. ேமற்ெகாண்ட –
தாித்த. ேவந்தன் – அரசன்.
ேமற்ப

– ேவ

பழி
லகர் பகர்ந்தா ம் பாராட் டாமன் ேமற்ெகாண்ட
வழிேய ெசன் ெகாள்ைககளின் வாய்ைம கண் மகிழ்ந்தவற்ைற
ெய தா ெவ த்தி னிட்ெடவ ேமற்கு மா ெசய்தவேன
ெமாழி ல் வகுத்தாய் நின்ெசல
ைறேயா ைறேயா ைறேயேயா!

(5)

உண்ைம தவறா த்தமேன ெயா க்க நலஞ்சான் யர்ந்தவேன
தண்ைம ெசறிந்த வ ட்கடேல தன்ைன ய த்தார் தமக்கரேண
வண்ைம கனிந்த கற்பகேம மயக்க வி ைள நீத்தெவன்ேற
ண்ைம மிகுந்த வறி ைடயாய் வலா ெயங்ங ெனாளித்தைனெகால்?

(6)

தர ெகாச்சகக் க ப்பா
ஏழிைசக்கு மி ப்பிடேம ெயம்ெமாழி
ணர்ந்தவேன
யாழிைசத்தல் வல்லவேன யாவ க்கு நல்லவேன
யாழி ைட சூ லைக யானந்த லகுெசய்தாய்
பாெழன்ன நீயிறந்திப் பார்ேதான்றச் ெசய்தெலவன்?

(7)

ணியிழந்த மதிெயன்னச் சுைவயிழந்த கூத்ெதன்ன
ணர்விழந்த டெலன்ன ெவாளியிழந்த விழிெயன்ன
மணியிழந்த பணிெயன்ன மணமிழந்த மலெரன்ன
வணியிழந்த மகெனன்ன. வ ஞ்ெசன்ைன ேதான் மேரா!

(8)

----- ேசஷகிாி சாஸ்திாியார் பதிெனட் ப் பாைஷகைள அவ்வவற்றின் இலக்கணத்ேதா
நன்கறிந்தி ந்தனர்.
5.
பழி – பல பழிச்ெசாற்கள். பாராட்டாமல் – ெபா ட்ப த்தாமல். வாய்ைம –
உண்ைம. எ தா ெவ த் – அச்சு. ஏற்குமா – ெப மா . ெமாழி ல் – Philology.
இவர் எ திய ற்குத் ‘திராவிட சப்த த்த் வம்’ என் ெபயர். ெசல – இறத்தல்.
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6. நலம் சான் – நன்ைமயைமந் . தண்ைம – குளிர்ச்சி. ெசறிந்த – நிரம்பிய.
அ ட்கடல் – க ைணயாகிய கடல். அரண் – காவல். அ த்தார் – ஆதாரெமன்
அைடந்தவர். வண்ைம – ஈைக. கற்பகம் – கற்பகம் ேபான்ற வள்ளல். நீத்த – நீக்கிய.
என் – சூாியன். ண்ைம – கூர்ைம. வலாய் – கூறாய்.
7. ஏழிைச – குரல், த்தம், கிைள, உைழ, இளி, விளாி, தாரம் என்பன; ஸ, ாி, க, ம, ப,
த, நி, என் ம் ஸப்தஸ்வரம். ேசஷகிாி சாஸ்திாியார் ைண நன்றாக வாசிக்கும்
பழக்க ைடயார். யாழ் - ைண. இைசத்தல் - வாசித்தல். ஆழி - கடல். ைட - பக்கம்.
ஆநந்த லகு – இன்ப லகம், ஸ்வர்க்கம். பாழ்என்ன – பாழாக. எவன் – ஏன். ‘நீ
இறந் இப்பார்பாழ் என்னத் ேதான்ற’ எனக் கூட் க.
8. ணி – ெதளி . மதி – த்தி. சுைவ – சி ங்காரம் த ய நவரஸம். கூத் –
நாடகம். உணர் – அறி . ஒளி – கட் லன். மணி – மாணிக்கம். பணி – பாம் . அணி –
தி மங்க யம். மகன் – ெபண். ெசன்ைன – ெசன்ைனமாநகரம்.
அ சீர்க் கழிெந ல

யாசிாியவி த்தம்

பற்பல பாைட ள் ம் பாி ட ைழந்தா ராய்ந்
ெசாற்ெபா ட் கார ணங்க களறத் ேதான் மா
ெசற்ப ம் விதண்ைட தா ஞ் ேசரா ெதளிவி ேனா ங்
கற்பவர் களிகூர்ந் ெதன் ங் க திடச் ெசய்த ேகாேவ!

(9)

மன்றினில் வாண னார்த மலர
குந்தா ேய
ன்றிற னறி
ய்ைம வல ெசஞ்ெசா ேறர்ந்ேதா
ன்றைன மறந்த ண்ேடா யர்வி
யர்ந்த வண்ணா
னன்ெறலா
க்ெகாள் ேசட கிாிெய நங்ேகா மாேன!

(10)

----- ----9. பாி – அன் . ைழந் – உட் குந் . ெசாற்ெபா ட்காரணம் –
ெசாற்க க்குப்ெபா ள் அைமதியின் காரணம்; தா க்கைள யாராய்தல் என்றப .
கள் – குற்றம். அத – நீங்க. 'ெசற்பம் – சாதன மிரண் ள்ளதன்கண் ெவல் ம்
ேவட்ைக ைடயான் கைத. விதண்ைட – தன் ேகாட்பாட்ைட நிைலெப த்தாத
கைதயாவ கூ வார் பலைர ைடத்தாய்ச் சங்ைக த்தரங்கைளப் பயக்குந் ெதாடர்
ெமாழியின் ேகாைவப் பா ,' என்ப த க்க சங்கிரக ைர. (த க். சங். 100)
ெசற்பம் – ஜல்பம் என் ம் வடெமாழிச் சிைத . ஜல்பவாதம் விதண்டாவாதம்
இரண் ம் த க்கக் குற்றங்க ள் அைம ம். களிகூர்ந் – மகிழ்ச்சிமிக்கு.
10. மன் – சைப. மன்றினில்வாணனார் – நடராஜ ர்த்தி. வாணன் – வாழ் நன்
(வாழ்பவன்). எ ம் – எனி ம். திறன் – சக்தி. வல் அ ம் – ெசால்ல
யாத.
ெசஞ்ெசால் – இனிைம த ய பண் கைள ைடய ெசவ்விய ெசால். ேதர்ந்ேதார் –
அறிந்ேதார். உயர்வி ம் உயர்ந்த – உயர்ச்சிையக் காட்
ம் உயர்ந்த, அதாவ மிக
உயர்ந்த என்றப .
Cf “உயர்வி

யர்ந்த ேதாளான்.” (கம். ரா.)
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நன் – நன்ைம. நன்ைமெயல்லா ேமா
சிறந்தவன்.

க்ெகாண்டால் ஒத்த. ேகாமான் –

4. கடற்கைர லா.
[தற்காப்
ைறெயன் ஞ் சுபாவநியமத்ைத வ
1900 -ஆம் வ ஷம் பா ய ]

த் ைரப்பான் க தித் தாம்

கடற்கைர லா
க வி ததம்
ெசால்வளர் தமிழ்கமழ் ெதாண்ைட நாட் னி
னல்வளச் ெசன்ைனமா நகர்க்க டற்கைர
வல்ெவயின் மிக்கேதார் மாைலப் ேபாழ்தத்ெதன்
ெசல்வி ம் யா மாச் ெசன் ேசர்ந்தனம்.

(1)

ஆவயிற் றண் ன ல கி ேனகிேன
ேமவிய தளர்ெவா வியர் நீங்கிேன
ேமாவ ைலைலக ெமா த் ேமல்வர
மாவிைர ெவா ெமழீஇ ம ங்ெகா ங்கிேனம்.

(2)

ஒ ங்கிய பினர்ச்சிறி ற் ேநாக்கிேன
மதங்கிளர் திைரகளின் வன் கண் யாங்
கதங்ெகாள ன்றி ட் களிப்ப ைடந் பல்
விதங்க தி ெகா ங்கடல் வியந் நின்றெனம்.

(3)

நின்றயா மி ெவ ேநர்ந் லாவிய
ெசன்றனஞ் ெசல் ழிச் சிறிய ெஞண் க
ெளான்றிய தண்மண
வந்தன
மன்றேவ ய கண் மைறந் ைறந்தெனம்.

(4)

----- - - - தற்காப் -தன்ைனத்தாேன காத் க்ெகாள் தல். இஃ ஒவ்ெவா பிராணிக்
தற்காப் - தன்ைனத்தான் காத் க்ெகாள் தல். இஃ ஒவ்ெவா பாராணிக்கும்
இயல் ;இவ்வாசிாியேர 'தற்காப் நியமம்' (Law od Self -Preservation) என்பைதப்பற்றி
ெயா கட் ைர வைரந் ள்ளார்.
1. ெசால்வளர் -ெசாற்கள் வள ம். இ தமிழிற்கு விேசடம். தமிழ் வள ம் பாைஷ
என்றப . தமிழ் இனிைம ெயன் ெபா ள் ப வதாத ன் 'கமழ்' என்றனர். கமழ்தல் மணம் சுதல, வல்ெவயில் -மிக்க ெவயில். ேபாழ்தத் - ெபா தில்; அத் ச் சாாிைய.
ெசல்வி -மைனவி.
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2. ஆவயின் -அவ்விடத் . ஓவல் இல் - நீங்காத. மாவிைர
எ ந் . ம ங்கு - பக்கம்.

-மிக்க விைர . எழீஇ -

3. பினர் -பின்னர், பிறகு. வன் - வ ைம. கதம் -ேகாபம். குதிெகா

ம் - கூத்தா ம்.

4. இ ெவம் - இரண் ேபர் (தன்ைமயிடம்). ேநர்ந் -கூ . உலாவிய
உலா தற்ெபா ட் . ெசல் ழி -ெசல் ம் ெபா
. ெஞண் -கண் . ஒன்றிய
தாங்கள் ெபா ந்திய. மன்ற -ெதளிவாக.
இற்ைறஞான் ைறப்பல விைளஞ ேராவிங்ஙன்
கற்றன ெவ
க த்திற் ேபாற்
நற்ெறாழி ல்லவைன நனிநி கர்க்குந்
குற்றெவன் தைலவிர்நீ ைரத்தி ெரன்றனள்.

(5)

என்ன மற்றன்ெற னினிய மாதராய்
நன்னயக் கட ைற ஞண்ெடன் ைககளாற்
றன்னில மகெள ந் தைலவி ேமனியி
ன்ெனழிற் ெறய்யினன் க
கின்றனன்.

(6)

எனவிள நைக ாிந் தியானி யம்ப ந்
தளதழ கிய கந் ைதயல் ேசந்தன
ெனனெதா வினாவிைன யிகழ்ந் நின்றனி
ெரைனெகாேலா ெவாளித்த ன் றிைசமி ெனன்னேவ

(7)

கூறிய வளவினிற் குறிப்பி யாெனான் ம்
ேவ றக் ெகாண் ேலன் விளங்கு ந்தியாய்
சீறிநின் கநிறந் திறம் கிற்பெதன்
ேதறிய லறிகெலன் ெற ட் கிற்றிேயா?

(8)

நீயிேர நிகழ்த்
நின்ற ெசய்திைய
யாயழி யதனினின் றாழ்க த்ெதான்
ேமய ம் ளத்ெதன விளம் தற்கினி
ேநயேதார் காரண மியம்பல் ேவண் ேமா?

(9)

----- 5. ஞான் – ெபா
. கற்றன - கற்றைவ. எ
மனத்திற் காப்பாற் ம். அலவன் – நண் .

– எ தி. க த்திற் ேபாற்

ம் –

cf. “அைனவாழலனன் கூ கிர்வாித்த ர்மணல்.” (கு ந்.351)
இைளஞேரா அலவைன நனி நிகர்க்குநர் என் கூட் க. நனி – மிக ம். நிகர்க்குநர்
– ஒப்பாவார். உற்ற – அன் ற்ற. உைரத்திர் – உைரப்பீர். மைனவி எ வாய்.
6. அற் அன் – அத்தன்ைமத்தன் . மாதராய் – அழகுைடயாய். நயம் – நீதி,
நியாயம், ஈண் ஒ க்கம். நன்னயக் கடல் இைற - நல்ெலா க்கிைன ைடய
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கடலாகிய தைலவன், ஞண் என் ைககளால் – நண்டாகிய ைககளால். நிலமகள் –
மாேதவி. எழில் – அழகு. ெதாய்யில் – சந்தனக் குழம்பால் எ
ம் பத்திக்கீற் .
தற்குறிப்ேபற்றவணி.
7. இளநைக – ன்னைக. ேசந்தனன் – சிவந்தனன். வினா – ேகள்வி. எைன ெகாேலா
ஒளித்தல் – மைறத்தல் ஏேனா ெகால், ஓ – அைச. இன் – இப்ெபா
. இைசமின் –
கூ ங்கள்.
8. குறிப் – க த் . ந்தி – த்தி. சீறி – ேகாபித் . நிறந்திறம் கிற்ப – நிறம்
மா வ . என் – ஏன். ேத இயல் அறிகெலன் – நீ உணர்ந்த தன்ைமைய அறிகிேலன்.
ெத ட் கிற்றிேயா – ெதளிவிப்பாேயா.
9. நீயிேர – நீங்கேள. நிகழ்த்
– நிகழ்த்தி. நிகழ்த்
நின்ற – ெசால் ய. ெசய்தி –
விஷயம். ஆ ழி – ஆரா மிடத் . அதனில் நின் – அதனிடத்தினின் ம். ஆழ்க த் –
ஆழ்ந்தக த் , ைத ெபா ள். ஒன் – ேவெறான் . உம் உளத் ேமய – உம
மனத்திற் ெபா ந்திய . இனி – நன்றாக. ஏயேதார் காரணம் –
ெபா ந்தியதாகிய ெவா காரணம்.
ஏனிந்த ண்ெமாழி ெயன்ைன ம் ளந்
ேத ந் மின்றமிழ்ச் ெசய்ய பாவலீர்
ஞானந்த வாதவஞ் ஞண் ன் பாங்கர்ச்ெசன்
றானந்த ெமய் வ மன்பின் வம்மிேனா

(10)

என்ெறன்றன் காத விட்ட வாைணைய
நன்ெறன ேமற்ெகா நண்ண ம்மவ
ணின்றஞண் டைனத் ேம நிைனப்பி ம்விைரஇத்
ன்றின ெதாைனெவளித் ேதான்ற ன்றிேய.

(11)

உ கண்ெடன் மைனவி
ற்ற ெதன்ெகாேலா
க ெமன ெஞண்ெடலாங் கmந்த காரண
மி ெவனச் சுட் த ய ேமாெபா ட்
ைமயின் சுைவநலன் க நாவலீர்!

(12)

ெசயைலயந் தளிர் ைர சிறிய தாெளழிற்
கயல்விழி நின் ழங் கால்கள் கண் றீஇ
யயலைவ நிற்க மஞ்சி ேயா ன
வியல்பி வாக ெமன்ெகா னின்வினா?

(13)

அன்பிேனா டழகுநன் கார்ந்த மங்ைகேய
வன்பைக யாளைர வழியிற் கண்டக்கான்
ெமன்ெபா
ைடயார்தாம் ெவ வி ேயா வ
ெரன்ப ைவயகத் தியற்ைக ேயயன்ேறா?

(14)

----- ----- -
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10. ம் உளம் என்ைன = உம க த்ெதன்ன. ேதன் = இனிைம. உந் ம் =
ெவளியாக்கும். பாவலீர் = கவிஞேர. ஞானம் தகாத = அறி ெகடாத. பாங்கர் = பக்கம்.
எய் வம் = அைடேவாம். வம்மின் = வா ங்கள்.
11. என் என்றன் = எனப்பிாிக்க. என்றன் = என . ஆைண = கட்டைள ேமற்ெகா
= ேமற்ெகாண் . நண்ண ம் = (அந்நண் கைள) ெந ங்க ம். நிைனப்பி ம் = மேநா
ேவகத்தி ம். விைரஇ = விைரந் . ெதாைள ன்றின = ெதாைளயின்கட் ேசர்ந்தன.
ெவளித் ேதான்ற ன்றி = ெவளிப்பட ன்றி.
12. உ கண் = அதைனப்பார்த் . உற்ற என்ெகாேலா = என்ன ேநர்ந்த .
க ெமன = திடீெரன் . கரந்த = ஒளிந்த. சுட் தல் = குறித்தல். இய ேமா = கூ ேமா.
ெபா ட்
ைமயின் கைலநலன் = ெபா ட்களினிடத் க் காணப்ப ம்
ைமகளின்
அழைக. க ம் = கூ ம்.
13. ெசயைல = அேசாகம். தளிர் = இளவிைல. ைர = ேபான்ற. சிறியதாள் = கூைர,
கயல்விழி = கயல்ேபான்ற விழியிைன ைடயாய். கண் றீஇ = கண் அயல் =
பக்கத்தில். அைவ = அந்நண் கள். தற்குறிப்ேபற்றவணி. இயல் = தன்ைம
14. ஆர்ந்த = நிரம்பிய. வன்பைகயாளர் = வ ய பைகவர். கண்டக்கால் =
பார்த்தெபா
. ெமன் ெபா
ைடயர் = ெமல் யலார். ைவயகத் இயற்ைக =
உலகவியல் .
ேபா ம்ேபா ந்தமிழ்ப் லவ ேரயினி
ேயா தற் குாியதா ற்ற காரண
ேமெதான்
ண்ெடனி ெல த் க் காட் திர்
காத ன் ெமய்ந்நிைல கண்ட வந்தணீர்!

15

இவ் ைர யான்ெசவி ேயற்ற பின்னெரன்
ெசவ்விய மடந்ைதேய சிறி ேகட் யா
ெலவ்வைக யிர்க மினி தாந்தைமத்
ெதவ்வினிற் காத்திட ேறர்ந்த ெமய்ம்ைமேய.

16

ஆத னைவெயலா மாிய தம் யிர்க்
ேகதேம தாயி ெமய் ேமாெவனப்
ேபாத ற் றனமற் ன் ந்தி ேதான் வ
தீெதன விைசத்திேயா ெவனா ைதயேல!

17

விந்ைதேய ம் ைர ேவ தீெயணஞ்
சிந்ைதயிற் ெகாண் ேலன் ெசம்ைம சான்றநற்
ைபந்தமிழ் வாணேர பகர்தி ராலைவ
தந்தைமக் காத்தேலா தக்க காரணம்?

18

நன்ைமைய நா
ஞான வாைன
மன்ைமைய யாற்றி மறிவி லாைன ந்
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தன்மதி தனிெலாப்பத் தான்கு றிக்ெகாளல்
ன்ைமய தாமன்றிப் லைமப் பாலேதா?

19

----- ----- 15. ஓ தற்கு = கூ தற்கு. உாியதாய் = ெபா ந்தியதாய். உண்ெடனில் = இ ந்தால்.
காட் திர் = காட்
ர். காதல் = அன் . ெமய்ந்நிைல = உண்ைமநிைல
16. ெசவிேயற்றல் = ேகட்டல். பின்னர் = பிறகு. ேகட் = ேகட்பாய்.. ஆல் = அைச.
தாம் தைம = தாங்கள் தங்கைள. ெதவ் = பைக. ெதவ்வினில் = பைகவாிடமி ந் .
ேதர்ந்த = ஆராய்ந்த.,அறிந்த.. ெமய்ம்ைம = உண்ைம.
17. அாிய = கிைடத்தற்காிய. ஏதம் = ன்பம். ஏதாயி ம் = என்னவாயி ம்.
எய் ேமா = உண்டாகுேமா. ேபாதல் உற்றன = ேபாதைலப் ெபா ந்தின, ேபாயின.
ந்தி = அறி . ஈெதன = இ ெவன் . இைசத்திேயா = கூ ைவேயா.
18. ம் உைர = நீர் ேபசிய . விந்ைதேய = வியப்ைபத் த வதாம். ேவறாகிய
தீெயண்ண ெமன்க. ெசம்ைம சான்ற = நற்குணம் அைமந்த. ைபந்தமிழ் = பசுைம
இளைம ேமற் ; கன்னித் தண்டமிழ் என்றப . தமிழ் வாணர் = தமிழ்ப் லவர். பகர்திர்
= கூ விர். ஆன் = அைச.
11. நா ம் = அறி ம். ஞானவான் = அறிவாளன். அன்ைம = நல்லதல்லாத
ஆற்றி ம் = ெசய் ம். மதி = த்தி. குறிக்ெகாளல் = க
தல். ன்ைமய =
அறிவின்ைம. லைம = அறி ைடைம.

தீைம.

அத் ைண யறிவந்த வலவற் ண் ெகான்
த் றழ்
வனின் ெமாழிக ளின்ெபா ண்
ெமத்த மழகி ேமன்ைம சான்றநங்
கத்தன்றன் பைடப்பி ங் காண் ேயாகுைற?

20

இைறவனார் பைடப்பி மி க்கு ேமாசில
குைறெய ங் க த்தியான் ெகாண் ேலன்மற்ெற
னறிவினிற் ேறான்றிய ைவயப் பாட் னம்
மைறதைனக் காணிய மனங்ெகாண் ேடனேரா.

21

அம்மம்ம யா ைர யா மல்வயிற்
றம்ைமேய தாநிகர் தன்ைம யாளர்கள்
ெசம்ைமேசர் ேமனியர் ேசந்த குஞ்சியர்
விம்மிய ேதாளினர் விைளந்த யாக்ைகயர்.

22

மயெலன யிாிைன மதிக்கு மாண்பினர்
ெசயல ஞ் ெசய்ைககள் ெசய்ய வல்லவர்
யெலன ழங்கு ேபார்ெசய் ரர்க
ணய ைர நண்ணலர் நால்வர் ேபாந்தனர்.

23

45
ேபாதாக் கண்டனன் ெபா க்ெகன் ெறான்ைற
ேமாதல ெனன்னிைட ேயா வந்ெதைன
யாதர ெவா ந்தழீஇ யயர்ந் நின்றனண்
தறி ைடயெவன் தல்வி மாணேவ.

24

----- - - - 20. அத் ைண அறி = அவ்வள அறி . அலலற்கு = நண் ற்கு. உண் ெகால் =
உண்ேடா. த் உறழ் = த்ைதப் ேபான்ற.
வல் = ன்னைக ைடயாய். சான்ற
= அைமந்த. கத்தன் = கர்த்தன்; கட ள். குைற காண் ேயா = குற்றம் காண்பாேயா.
21. இைறவனார் = கட ள். பைடப் = சி ட் . குைற = குைறகள். ஐயப்பாட் ன் =
சந்ேதகத்தினால். அம்மைறதைனக் காணிய = அவ்விரகசியத்திைன அறிய
மனங்ெகாண்ேடன் = எண்ணிேனன். அேரா = அைச.
22. அம்மம்ம = வியப் ப்பற்றிய அ க்கு. யாம் உைரயா ம் அவ்வயின் = நாங்கள்
ேபசிவ ம் அப்ெபா
. தம்ைமேய தாம்நிகர் தன்ைமயளர்கள் = தமக்குத் தாேம
நிகரான தன்ைமயிைன ைடயார். ெசம்ைமேசர் ேமனியர் = சிவந்த ேமனியர். ேசந்த =
ெசவந்த. குஞ்சியார் = தைலமயிாிைன ைடயார். விம்மிய ேதாளினர் = ாித்த
ேதாளிைன ைடயார். விைளந்த யாக்ைகயர் = ப த் யர்ந்த ேதகத்திைன ைடயார்.
இ குளகம்.
23. மயல் = குப்ைப. உயிைரத் தி ண ( சி) மாக மதிப்பவர். ெசயல் அ ம் =
ெசய்தற்கு அாிய. யல் = ேமகம். ழங்கு = ழங்கி. நய ைரநண்ணலர் =
இனிய ைர ேபசாதவர்; ெவ ெவ ப்பாய்ப் ேபசுபவர். ேபாந்தனர் = வந்தனர்.
ஈண் க் கூறப்பட்டவர் ஆங்கிலப்ேபார் ரர்கள். (soldiers)
23. ேபாதர = வர. ெபா க்ெகன் = திடீெரன் . ஒன்ைற ம் ஓதலள் = ஒன்ைற ம்
ேபசாதவளாய். என்இைட - என்னிடம். ஆதர = அன் . தழீஇ = த வி. அயர்ந் =
வா . தறி ைடய = ேபரறி ைடய. தல்வி = தைலவி, இல்லாள். மாண =
மாண் ற.
பாகட்ட ெமன்ெமாழிப் பாைவ ேய ற்ற
மாகட்ட ெமன்ைனெகால் வகுத் ைரத்திநீ
ேபாகட்ட மணி
ாிந் ெகாள்ெளன
வாகட் ெமன்றைத யன்பிற் ைகக்ெகாண்டான்.

(25)

என்னதா மி ப்பி மிந்த ரர்க
டன்ன ம் பயமின்றித் தமக்குத் ேதான்றிய
பன்ன வழிெயலாம் பயின் லா த
ன்னல்ெசய் மாக்கள திழிந்த ெசய்தியாம்.

(26)

மடைமயார் ரர்கள் மகளிர் தம்மியல்
ெபா பயின் றவரல ண ஞ் ெசவ்வி
ைடயவ ரல்லரா வைர நீசினந்
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தி வ

சா

ேமா வினிய மஞ்ைஞேய!

(27)

இனியி நிற்கநா மி ெல ம் னர்
நனி ைர யா ய நலத்த ெசய்தி மீட்
னிதின்ேமற் ெகாள் தற் கிையதி ேயாெவன்றன்
பனிமதி கத்தினாய் பாிந் ெசாற்றியால்.

(28)

தாெமைத ேயாெவணித் தமல ழிச்ெசன்ற பாமரர்
தைமக்கண் பயந்த ெதன்ெகாலால்
காமர் ந் தைலவிதற் காப்ெப னச்ெசா
மா ைற யல்ல மற்ெறன் சாற் வாய்?

(29)

----25. பாகு அட்டெமன்ெமாழி -பாகிைன இனிைமயால் ெவன்ற இனிய ெமாழி. மா
கட்டம் -மிகுந்த கஷ்டம். என்ைன ெகால் -யா . ெகால் -அைச. ேபாகட்ட -ேபாட்ட.
ாிந் -வி ம்பி. ெகாள் -வாங்கிக்ெகாள். என -என்
ெசால்ல. ஆகட் ம் -அங்ஙனேம யாகுக.
26. என்னதாம் இ ப்பி ம் -எப்ப யி ந்த ேபாதி
சஞ்சாித் . இன்னல் - ன்பம். ெசய்தி -ெசய்ைக.

ம். தன்ன ம் -சிறி ம். பயின்

27. மடைம -அறிவின்ைம. ஆர் -ெபா ந்திய. பயின்றவர் அலர் -பயிலாதவர்.
உண ம் -தாமாகேவ அறி ம். ெசவ்வி ம் -பண் ம். உவைர -அவர்கைள.
சினந்தி வ -ேகாபிப்ப . சா ேமா -தகுேமா. மஞ்ைஞ -மயில் ேபான்றவள்;
ஆகுெபயர்.
28. னர் - ன் . நனி உைரயா ய - மிகப்ேபசிய. நலத்த -நல்ல ெசய்தி -விடயம்.
இையதிேயா -மனம் ெபா ந் ைவேயா. பனிமதி -குளிர்ந்த சந்திரன். பாிந் ெசாற்றி அன் டன் கூ வாய். ஆல் -அைச.
29. தாங்கள் எதைனேயா க தினவராய்த் தம் வழிேய ெசன்ற அறிவி கைளக் கண்
நீ பயந்த எதனால்? காமர் -அழகிய. - அழகு. காமர் -மீமிைசச் ெசால்,
வி ம்பத்தக்க அழகுமாம். மா ைற -ெபாிய ைறைம. ைற -கிரமம்.
நங்ைகயர் மணிெயன நவி நன்ைமயாய்
தங்குமிவ் லகினிற் றயங்கு யிர்ப்ெபா
டங்கட்காத் திடலைவ தமவி யற்ைகெயன்
ங்குநின் ெசயல்களா ணர்ந் ெகாண் ேயா?

(30)

ஒக்குெமாக் கும் ம ைரெய னாமகிழ்ந்
தக்ெகாள்ைக ேய ற வைமந்த தாமன்றித்
தக்க ேவறிைல சரத ெமன்றனன்
க்க தண்மதி கழ்ெகாண் ேடாங்கிேய

(31)

-
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அப் றம் யாங்க மன்பி னா ெனந்
ப் றழ் வாயின ய பாடல்க
ப்பியக் குர னிற் சிறி பா ன
ப்பங்காற் கடற்கைர லாவிப் ேபாந்தெனம்.

(32)

----30. நங்ைகயர்மணி - மாதர் சிேராமணி. நன்ைம -நற்குண நற்ெசயல் அழகு த ய.
தயங்கு -விளங்கு. தங்கைளக் காத் க் ெகாள் தல் அவற்றின் இயல்பான குணம்.
உங்கு = இவ்விடம் நிகழ்ந்த. உணர்ந் ெகாண் = உணர்ந் ெகாண்டைன.
31, ஒக்கும் -ெபா ந் ம். அ க்குத் ெதளி பற்றிய .. ஏ ற -ெபா ந்த தக்க தகுந்த . சரதம் -சத்தியம்., உண்ைம. தண்மதி கழ் ெகாண்ேடாங்கிப் க்க . கழ் ெகண்ணிதம். சந்திேராதயமாயிற் என்றப .
32. ஆ ெனம் -விைளயா ேனம். ப் -பவளம். உறழ் -ேபான்ற, ய ெசால்
ம்
ெபா ளி ம் ய்ைமயான. திப்பிய -திவ்வியமான. உப்பங்கால் - உப்பங்காற் . தடம்
-தடாகம். வனப் -அழகு. கழிேப வைக = மிக்க மகிழ்ச்சி.
--------------5. தாமைரத்தடம்
[இயற்ைகவனப்பின்கண் ஈ பட் க் கழிேப வைக த்த தாம் அதைனப் பிறர்க்கும்
வ
த்ைரப்பான் க தி 1900 -ஆம் வ ஷம் பா ய .]
தாமைரத்தடம்.
தர ெகாச்சகக் க ப்பா
ெபான்மயி ஞ் ெசான்மயி ம் ேபாதமகிழ்சிறந்
ன்ைமயின்றி நா ம் ெபா ந்தி விைளயா
நன்ைம
பாண் னன் நாட் ன் றைலநகராம்
வன்ைமநனி ெபற்றெவழின் மாம ைர யம்பதிக்கண்.

(1)

ைவையக் தைரயில் வளர்ந்ேதாங்கி வா ல
ைமையத் தமகிைளயான் வன்பிற் தைளப்பவைன
ைகையப் பிைசந் க ழ்ந் கண்ணீர் காலவிட் ச்
ெசய்யிற் பயிர்வளர்க்குஞ் சீரார் தடங்காவில்.

(2)

மன் ெமா ெசந்தா மைரத்தடத்திற் ெசன்றாட
நன்ன ெரா ஞான்ைற நானந்திங் காைலயினிற்
றன்னர் தனிேயயான் சார்ந்ேதனா ெவன்பின்ன
ெரன்ைன யறியாம ெலன்னினிய வில்லா ம்.

(3)

ேபாந்
ேசர்ந்

மைறந் நின்றாள் ெபாய்ைகக் கைரெசன்
கட ைளயான் சிந்தித் தி ப் ழிக்ெகாம்
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பாரந் பறைவெயன மன்பி னிைசகூட்
ேயய்ந் பாிதி ெயழல்கண் ெகாண்டா

(4)

----- - - 1. ெபான்மயில் -இலக்குமி. ெசான்மயில் -ஸரஸ்வதி. ேபாத -மிக.மகிழ் சிறந் களிப் மிக்கு. ன்ைம -விேராதம். நன்ைம
ம் -எல்லா நன்ைமக ம் ெபா ந்திய.
தைலநகரம் -பிரதான நகரம்.வன்ைம -வ ைம; கண் , அகழ்,மதில், த ய காப்பின்
வ ைம.நனி -மிக ம்.எழில் -அழகு. இ குளகம்.
2. ைவைய -ைவைக நதி. கான் உல ம் -ஆகாயத்தில் உலா ம். ைமைய - ேமகத்ைத.
தமகிைளயான் -தம் ைடய கிைளகளால். வன் -வ ைம.தைளப்ப - த த் ச் சிைற
ெசய்ய. க ழ்ந் -அ
.காலவிட் -ெசாாிந் . ைகையப் பிைசந் - க ழ்ந்
கண்ணீர் காலவிட் -என் கூறிய இலக்கைண. ெசய் - வயல், சீர்
ஆர் -சிறப் மிக்க. தடக்கா -ெபாிய ேசாைல. இ
ம் குளகம்.
3. மன் ம் -ெபா ந்திய. தடம் - தடாகம். ெசன் ஆட -ெசன் நீரா ம் ெபா ட் .
நன்னர் -நல்ல. ஒ ஞான் - ஒ தினம். ஞான்ைற - ஐ சாாிைய. நானந்திக்காைல ைவகைற, வி யற்காலம். (அல்கந்தி -மாைல).தன்னந்தனிேய - ஒன்றியாய்.
சார்ந்ேதனா -சார்ந்ேதனாக; ெசன் அைடந்ேதனாக. என் பின்னர் - என் பிறேக.
இ
ம் குளகம்.
4. சிந்தித்தி ப் ழி -தியானித்தி க்கும்ெபா
. ெகாம் ஆர்ந் -ெகாம் களிற்றங்கி.
எய்ந் - மனம் ெபா ந்தி. பாிதி - சூாியன். எழல் -உதித்தல். பறைவ ெயலாம்
ெகாண்டா நின்றன.
நின்றனவப் ேபாழ்தத் நீாின் ைளத்ெத ந்
ன்றியெசந் தாமைரயின் யந ம் ேபாதைனத்
ெமன் ழ் வரல்கண் னிதி னலர்ந்தனயான்
மன்ற விழிவி ந் வாய்த்த ெதனாமகிழ்ந்ேதன்.

(5)

தண்ணீ ர கிற் றனிச்ெசன்ேறன் றாமைரயி
ண்ணீர்ைம கண்ேட ளத் வைக ெகாண்ேடன்றங்
கண்ணீர் வ த்தவைவ கண் ற்ற யா மின்பக்
கண்ணீர் வ த்ேதன் களிகூர்ந் நின்ேறனால்.

(6)

என்ேன யியற்ைககால ெமன்ேன யிைறமகிைம
ெயன்ேனெயன் ேனெயன்ன வின்பக்கூத் தா ேனன்
ெகான்ேன யிரா கரங் கூப்பித் தித்ேதன்யான்
தன்ேனாி லாத தனிக்க ைண வள்ளைலேய.

(7)

கூ வாழ் ேவாேர குைறயா வ யினர்மற்
ேறா வில கிட்டா
வ
கெணன்ேற
நா யறியா நமரங்க ேடாவன்ேறா
பீ ைடய தாமைரகாள் ெபட்பி ெனா ங்குைற ர்?

(8)
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ம்மியல் கண்
னித் ணர்கி லார் பலேர
யிம்ைமேய யிவ் லைக யின்ப ல காக்குகிற்பீ
ரம்மம்ம ந்த மறி ைடைம ெயன்ெனன்ேகா
தம்மின் மலர்கா டமிேயற் ெகா
த்தம்.

(9)

----- - - 5. அப்ேபாழ்தத் - அப்ெபா
. ன்றிய -ெந ங்கிய. ந ம்ேபா - மண ள்ள
மலர். என் ழ் -சூாியன். தாமைர மலர்கள் மலர்ந்த காட்சி தமக்குப் தியேதார்
உவைகயளித்தைமயால் அதைன விழி வி ந்ெதன்றனர். வாய்த்த - கிைடத்த . எனா
-என் .
6. தனி -ஒன்றியாய். உள் நீர்ைம - உள்ள இயற்ைகப்பண் . உவைக -மகிழ்ச்சி.
கண்ணீர் -கள்ளாகிய நீர்,கண்ணீர் (சிேலைட). கண்ணீர் வ ப்பவைரக் கா ந ங்
கண்ணீர் வ த்தல் இயல் . களி கூர்ந் - களிப் மிக்கு.
7.இயற்ைக நலம் -இயற்ைகயழகு. இைற -கட ள். ெகான்ேனயிரா - சும்மா
விராமல். கரங்கூப்பி -அஞ்ச ெசய் . தன் ேநர் இலாத -தனக்கு நிகர் இல்லாத.
தனிக்க ைண வள்ளல் -ஒப்பற்ற க ைணைய ைடய வள்ளல்.
8. தாமைரகள் கூட்டமாக ைளத்ெத ந் மலர்ந்தி க்குந் தன்ைம ேநாக்கிக்
கூறிய . தாமைரக் ெகா களிைடேய சிக்கிய வ ய பிராணி ம் தப் தலாி . ஆத ன்,
கூ வாழ்ேவாேர குைறயா வ யின ெரன்பைத யிஃ விளக்கிற் . விலகிட்டார் விலகினார். உ வ -அைடவ . உ கண் - ன்பம். நா -ஆராய்ந் . நமரங்கள் நம்மவர்கள். ேதர -உணர. பீ -ெப ைம. ெபட்பின் -வி ப்ப டன். ஒ ங்கு ஒ ேசரக்கூ . உைறயீர் -தங்கு ர்.
9. இயல் -தன்ைம. ணித் -ஆய்ந் . உணர்கிலார் -அறியார். இவ் லகு மண் லகு. இன்ப லகு - ெபான் லகு. தமிேயற்கு -தமிேய க்கு. தம்மின் தா ங்கள்.
என் ெசால்
த்த மி த ெமன் றன்பின்னர்
நின்றமைன யாள்யா னிைனயாத வண்ணமின்ேன
ெயான்றியவிவ் வின்ப ெமாழி ெமனச் ெசால்வான்ேபா
ெலன்றன் விழிைய யிைமப்ெபா தி ேல ைதத்தாள்.

(10)

ஈ ணர்ந்த யா ெமன்ற னின் யிர்நற் காத ேய
ேபா ம் வி திெயனப் ெவான் நீர் ெகாய்ெதன்
மீ ள்ள காத க்கு ேவண் மறிகுறியாப்
ேபைதேயற் கீயிெலான் ம் ேபேசன் வி வெவன்றாள்.

(11)

நன் நன் நின்றன்ெமாழி ெயன் நைகயா
ெயன்றன் க த்திஃ ெதனயா னவி
னந்
தன்றன்வி ப் பிற்குத் தைடெயான் ஞ் ெசால்லாம
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னன் நன் ெறன்ேறனா நா

வி த் நின்றான்.

(12)

நங்கா யியற்ைகெய நல்லா ளழெகல்லா
நன்கண்ணாற் கண் நனி கரத் தக்கனகாண்
ெபாங்கு மனத் வைக த்தின்ப ெமய்தா
தங்கு மவளழைகத் தான்குைறத்த ேனாி ெகால்?

(13)

மக்கெளலாங் கண்ேட மகி
தல் ேவண் ெமன்
தக்க கட ளார் தாம்பைடத்தா ரஃ ணரா
யிக்குெமாழிக் காாிைகேய ெயன்ற மன் னாென ந்
க்க றாளியற்ைக ய குண ைடயாள்.

(14)

----- ---10. பின்னர் -பின் றம். யான் -நிைனயாதவண்ணம் = யான் அறியாதப
கூ ய. ஒழி ம் -நீங்கும். ைதத்தல் -ெபாத் தல்

ஒன்றிய -

11. ஈ உணர்ந்த -இதைனயறிந்த. ேபா ம் -கண்ைணப்ெபாத்திய ேபா ம்.
வி திெயன -வி வாெயன் ெசால்ல. நீர் ெவான் ெகாய் என் மாற் க.
காதல் -அன் . அறி குறி -அைடயாளம். ேபைதேயற்கு ேபைதேயனாகிய எனக்கு. ஈயில் = ெகா த்தால். வி வல் = வி ேவன்
12. நன் = நல்ல . க த் இஃெதன யான் நவி
னம் = யான் என் எண்ணம்
இன்னெதன் கூ
ன் . 'நன் நன் ' என் கூறியைதேய தன் ேவண் ேகாட்
கிணங்கியதாகக்ெகாண் ேமற்கூறக் க தியைதக் ேகட்பதன் ன் கண்ணினின் ம்
ைககைள நீக்கினள் என்றப . நா -க தி.
13. இயற்ைகெய ம் நல்லாள் - இயற்ைகமா . கர -அ பவிக்க ெபாங்கும் -மிகும்.
த் -உண்டாகி. எய்தா -அைடயா . குைதத்தல் - சிைதத்தல். ேநாி ெகால் நியாயேமா.
14. மகிழ் உ தல் -மகிழ்ச்சியைடதல். பைடத்தார் -சி ட் த்தார். உணராய் அறியாய். இக்கு ெமாழி -க ம் ேபா ம் இனிய ெமாழி. காாிைக -ெபண். அன்னாள் மைனவி. இயற்ைக -இயற்ைகமா . க்கம் உறாள் ன்பம் அைடயாள்.
தன் ைடய மக்கெளலாந் தன்பக்கற் ேபாந் மிகத்
தன் டைலப் பற்றி றத் தாவிேமல் ழ்ந்தி த் த்
தன்ைன மிதித்தா ந் தாய்களிப் க் ெகாள்ளலன்றி
ெயன்ைனய
காதி ெரனச்சீற்றம் ெகாள்வாேளா?

(15)

வாய்ெபாதிந்த ெசப்பினிடம் ைவகுமலர் ேபாலா
பாய் ன ணின் பல ந்தன் பால்வந்
தாய்ேபாற் க தியவர் தாந்தாம் வி ம்பியன
வாய் ெகாள ேவண் யன்ேறா வன்னாண் கமலர்தல்?

(16)
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அற்றன்ேறற் ேகண்மிெனன தன் ைடயீர் கர ண்ண
ற்ற ெபா ள்கெளலா ண்ணா ெதாழிந்தி வா
நற்றண் ன னியாம் நம்வாய் ப கலேம
சற் மைச யாதியற்ைக தன்னழகு கண்
ப்பாம்.

(17)

இவ்வா வாதித் ெதனாதின் யிர்த் ைணவி
ெயாவ்வா ம ைரமற் ந்ேதால்விக் கீடாக
விவ்ேவைள ேயா ச்ெசன் ெறற்கினிய ெவான்
ெசவ்ேவ ெகாணர்மிெனனச் ெசப்பினா ளப்ப ேய.

(18)

----- ----- 15. தன் பக்கல் -தன்னிடம். ேபாந் -ெசன் . உறப்பற்றி - நன்கு பி த் . மக்கள்
ேமல் வி ந் விைளயா னா ம் இயற்ைகத் தாய் ேகாபியாள் என்றனள். அ காதீர்
-ெந ங்காதீர். சீற்றம் -ேகாபம்.
16. வாய்ெபாதிந்த யால் டப்ெபற்ற. ெசப்பினிடம் ைவகு மலர் ேபாலா ெசப்பினிடத் ைவக்கப்ெபற்ற மலர்ேபால் அழகு குைலயாமல். ெசப்பி ள் மலர்
ைவத்தல் இயல் .
cf."தன்மணிச் ெசப்பி
ெசப்பி

ள், மன்

காைல ெகா த்தவ

ள் ைவத்தமலர் ைனயாமல்

cf. "வைகவாிச் ெசப்பி

ைவத்தால்

க்குய்த்தீ." (சிந்.1667.)
க்கத்தால் வா ம்.

ள் மங்கிய மலர்ேபாந்தைகநலம் வா " (மணி. 4.65.)

" மைடமாண் ெசப்பிற் றமிய ைவகிய
ெபய்யாப் வின் ெமய் சாயினேள (கு ந். 1)
பாய் னல் -பரவிய நீர், வி ம்பியன -வி ம்பிய மலர்கள். ஆய் -ஆய்ந்
எ த் க்ெகாள்ள. கமலர்தல் ஆகும் என ஒ ெசால் வ விக்க.

ெகாள,

17. அற்றன்ேதல் - அத்தன்ைமத் தன்ெறனில். ேகண்மின் - ேக ங்கள். உண்ண
-சாப்பிடப்பட்ட.நற்றண் னல் -நல் இனிய தண்ணீர்.நம் வாய் - நம வாயால்.
ப கலம் -கு யா வி ேவாம். சற் ம் -சிறி ம். அைசயா - அைசயாமல்.

ற்ற

18. வாதித் -த க்கித் . இன் யிர்த் ைணவி -மைனவி. உம உைர ஒவ்வா உம வார்த்ைத ெபா ந்தாதாகும். ஈ -பதில். ஓ ச்ெசன் - விைரந் ேபாய். எற்கு எனக்கு. ெசவ்ேவ -ேநராக.
மலெரான் ெகாண் வாநீ ணீந்தி
யலகின் றலர்ந்த வலர்தம் ணன்ன
ாில ற் நின்ற வியல்வண்
ழா
நலன்ேம
க்ெகாய் நாேனா வந்ேதனால்.

(19)
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வந்ெதன் றைலவியிைன வாயார வாழ்த்திெயழி
னந்தாத தாமைரயி னாண்மலைர யான்மகிழ்ந்
தந்ேத னவள் கரத்திற் ைறய மஃ ேதற்றினிய
மந்தநைக ெசய் மலர்ந்தாண் ககமலம்.

(20)

தங்க ளினத்தாைரத் தாங்கேள கண்டக்காற்
ெபாங்கு மனத்திற் ாிந்தன் பாராட்
யங்ேக பசாித்த லன்னார் வழக்கன்ேறா
விங்ெக ளக் கஞ்ச மினி மலர்ந்தேத.

(21)

அப்ேபாெதன் னா யிர்க்ெகாம் பன்னா ெளைனேநாக்கி
யிப்ேபா காண்மிேனா விப்ேபாைத ெயன்ன நின்
ைகப்ேபா ந் தாமைரகாண் கட்ேபா ந் தாமைரகா
ெணாப்ேபா ந் தண் க ெமாண்ெடா ேய தாமைரகாண்.

(22)

ேபாதாக் குைறக்குநின்றாட் ேபா க ந் தாமைரகா
ணாதலா வம்மல மன்பிைழ ேகாங்கியதான்
மாேதநின் ைகப்பாிச மாண்
கண் ேணாக்க ந்தம்
மீேத படப்ெபற்றால் றாேவா ெவப்ெபா
ம்?

(23)

----- - - 19. அப்ப ேய மலெரான் ெகாண் வா எனக் கூட் க. அலகின் -அளவில்லாமல்.
அவர் தம் ள் -மலர்க ள். நன்னர் -நன்றாக. இல ற் -விளங்கி. இயல்வண் -பல
மலர்களி ஞ் சஞ்சாிக்கும் வண் . வண் விழா -வண்
ழ்ந் ேதைன ண்ணாத,
எனேவ அப்ெபா
மலர்ந்த. நலன் ேம -அழகு ெபா ந்திய.
20. எழில் நந்தாத -அழகு ெகடாத. நாண்மலர் - அன்றலர்ந்த மலர். அஃ
அதைனப் ெபற் . ககமலம் மலர்ந்தாள் என்க. மந்தநைக - ன்னைக.

ஏற்

-

21. இனத்தாைரக் கண்டால் களித்த வியல்பாதலால், அன்றலர்ந்த தாமைர மலைரக்
கண்ட ம் ககமல ம் உளக்கஞ்ச ம் மலர்நதன. ாிந் - வி ம்பி. உளக்கஞ்சம் மனத்தாமைர.
22. ெகாம் அன்னாள் - ங்ெகாம் ேபால்பவள். காண்மின் -பா ங்கள், இப்ேபா
தாமைர மலர். ைகப்ேபா - ைகம்மலர். கண் ேபா -கண் மலர் ஒப் ஓ ம் ஒப்பாகக்கூ ம். தண் கம் -குளிர்ந்த கம். ஒண்ெடா -ஒளி ெபா ந்திய
வைளயணிந்தவள்; அன்ெமாழித்ெதாைக.
23. ேபாதாக்குைறக்கு - இல்ைலேயயன்றி இன் ம். தாட்ேபா -காலாகிய மலர்.
காண் - ன்னிைலயைச. அம்மலர் -அத்தாமைரமலர். அழகு ஓங்கிய - அழகு மிக்க .
ைகப் பாிசம் -ைகயாற்ெறாடல். கண் ேநாக்கம் - கண்ணால் பார்த்தல்.
ைகயாற்ெறா
ம் கண்ணாற் பார்க்கி ம் எப்ெபா
ம் சிறப்பைடயாேவா?
சிறப் .

-
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என்ன ைரெசய் ெதனிேய மம்மலைர
யின்ன தவிர்க்கு ெமழிற்ெபா ேள ெயன்
த்தந்
ன்னி யி த ெமன் ேறாைக கங் ேகாட் னா
ெனன்னி மிப் ேபா
மக் ேகர்மிக்குத் ேதான் ங்ெகால்?

(24)

இந்த ைர ெயன்ெசவியி ெலய் மனவினிேல
சந்த வ
ைடய ைதயா த் தாமைரநின்
னிந்
கத்தி னி
த்தந் தானளிக்குஞ்
சிந்ைதெகாளின் பத்திற் சிறிேத மீயவற்ேறா?

(25)

என்தறிவான் ேவண் யா னிட்ேட ெனா
த்த
மன்றி மச் ெசந்தா மைரயி னலர்தா
நின்றன்ைகப் பங்கயத்தி ேனர்ந்தழகு மிக்ெகாளிர்
நின்றதைனக் கண்ேடனா னின்மலச்ெசம் ெபான்னைனயாய்!

(26)

உண்ைம ெயனிவிவ் ைரதானிப் ந்தடத்திற்
றண்ைம மிகுந்திலங்கு தாமைரயின் ேபாெதான்ைற
யண்மியிவண் யானிெலெனன் றானந்த மாய்வைளத்
ண்மகிழ்ந் நீர்தா ெமா
த்த மிட்டெதன்ேனா?

(27)

தா
குத் த் தைனயவிழ்ந் ேதன் ளிக்கும்
ேபா கண்ட ெவன்மனந்தான் ெபான்ேன னெதழில்ெகாள்
சீத மலர் கங்கண் சிந்தித் நிற்பெனற்குக்
காதன் மிகுந்ததனாற் கண்ேணயான் த்தமிட்ேடன்.

(28)

----- ---24. உைரெசய் –ேபசி. அம்மலைர –அத்தாமைர மலைர. இன்னல் தவிர்க்கும் –
ன்பத்ைத நீக்கும். எழிற் ெபா ள் –அழகிய ெபா ள். ன்னி – ெந ங்கி. த்தம்
இெத ம் எனச் ேசர்க்க. ேதாைக – மயில் ேபான்றவள். உவமவாகுெபயர்.
கங்ேகாட் னாள் – கம் வைளத்தாள், அன்றி கமாறினாள்.
என்னி ம் – என்ைனக் காட்
ேதான் ங்ெகால் –ேதான் ேமா.

ம். இப்ேபா

– இம்மலர். ஏர்மிக்கு – அழகு மிகுந் .

25. எய் ம் – ேச ம். சந்தம் –அழகு. இந் –சந்திரன். அளிக்கும் – ெகா க்கும்.
சிந்ைதெகாள் –மனம் நிைறந்த. கயவற்ேறா –ெகா க்கும் வண்ைம ைடயேதா.
26. அறிவான் – அறி ம்ெபா ட் . ேநர்ந் – கூ , ெபா ந்தி. ஒளிர் – ஒளி சி.
நின்மலச்ெசம்ெபான் – மாற் யர்ந்த ெபான். உயர்ந்த ெபான்னிற் களிம் ேபறாதாத ன்
அதற்கு ‘நின்மல’ என் ம் அைட ெகா த்தார்.
27. இவ் ைரதான் உண்ைமெயனில். இப் ந்தடத்திற் ேபாெதான்ைற யண்மி.
இவண் யான் இேலன் என் ஆநந்தமாய் வைளத் ம் மனமகிழ்ந் ம் ஒ
த்தம்
இட்டெதன். என்க –அண்மி –ெந ங்கி. இலங்கு –விளங்கும். உள் –மனம்.
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28. தா –மகரந்தப்ெபா . உகுத் –ெசாாிந் . கம் கண் – கத்ைத ம்
கண்ைண ம். சிந்தித் –நிைனத் . எற்கு –எனக்கு. காதல் –அன் . அத்தாமைர மலர்
நின
கத்ைத ங் கண்ைண ம் நிைனப் ட் யதால் அதன்பா ம் அன் ெகாண்
அதைன த்தமிட்டெதனக் ெகாள்க. சிந்தித் –நிைனப்பணி.
விற் கணிகலேமா ெபாங்கு ெசந் ேதனாகும்
பாவிற் கணிகலேமா பண்ெகாண்ட கற்பைன ங்
காவிற் கணிகலேமா கஞ்சமலர் வாவிெயன்ற
ணாவிக் கணிகலநீ யன்ேறாெவன் னாரணங்ேக?

29

காம் றழ்ைபந் ேதா ைடய காத
ெமன்மீ
ேதாம் ைனந் ெசால் தற்குந் ேதான்றாம ஃ ைரத்தா
டாம் ாிந்த ெவச்ெசயற்குந் தக்கவா காரணங்க
டாம்பைடத் க் கூற றமிழ்வாணர் தம்மியல்பாம்.

30

இ நிற்க யாேனா ெரழில்மலர்ெகாய் பாக்குக்
க ெமன்ன ெவான் ங் க தா நீாிற்
மலாி னாப்பட் குந் ழிெயன் றாளி
லதன்ெகா சுற் றிக்ெகாண்டா லன்ேனாெவன் ேபாக்ெகன்ெகால்?

31

நீயிதைனச் சற் நிைனயா ெதா மலர்க்காப்
ேபாயதைனக் ெகாண்
கெவற் பணித்தைமைய
யா ம் ெபா தி ன தா ெளவர்தைம
ேமேயநி ள்ளமி ம் ெபன்ெறண்ணச் ெசய் மேரா.

32

ெசந்தா மைரக்ெகா யாள் சீர்க்கற் ைடயளவள்
கந்தமலர் ெகாய்வான் க கிவ ேவாைரயவர்
தந்தாள் ெசறித்திடா டாேன விலகிநிற்பா
னந்ேதா ம ெமாழி யம்ம வதிசயேம!

33

----- - - 29. அணிகலம் - அழகு ெசய்வ . வி க்கு அழகு த வ அதன்பா ள்ள ேதன்
ஆகும்; பாவி க்கு அழகு, கற்பைன; காவி க்கு அழகு, கஞ்சமலர் காவி; அ ேபால
ஆவிக்கழகு நீ, என்ற ஒப் ைமக் கூட்ட வைம. பா - பாட் பண் - இைச. கா ேசாைல. கஞ்சமலர் - தாமைரப் . வாவி - தடாகம். ஆவி - உயிர்.
ஆர் அணங்கு - கிைடத்தற்காிய ெதய்வப்ெபண் ேபால்பவள்.. ஓ - ெதாிநிைல.
30. காம் = ங்கில். உறழ் = ேபா ம். ைபந்ேதாள் = பசியேதாள். ேதாம் = குற்றம்.
ைனந் = கற்பித் . இஃ = பின்வ மிதைன. ாிந்த = ெசய்த. ெசயல் = ெசய்ைக.
தக்கைர = தகுந்தவா . பைடத் க் கூறல் = கற்பித் க் கூ தல். தமிழ் வாணர் =
தமிழ்ப் லவர்.
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31. எழில் - அழகு. ெகாய்பாக்கு -ெகாய் ம் ெபா ட் . க ெமன்ன - திடீெரன் .
நாப்பண் - ந வில். குந் ழி - குந்தெபா
; உயிர் வாழ்த மாம்.
32. இதைன - இவ் பாயத்ைத. ேபாய் அதைன - ெசன் அம்மலைர க -வர.
எற்பணித்தைம -என்ைனக் கட்டைளயிட்ட . ஆ ம்ெபா தின் -ஆரா ம் ெபா
உள்ளம் - மனம். எவர் தைம ம் எண்ணச்ெசய் ம் என்க.

.

33. தாமைரயாள் கற் ைடயாள், ப மின் ஜாதி ஆத ன்.. கந்தம் = மணம் க கி =
விைரந் . தாள் ெசறிந்திடாள் = காைலப் பிணித்திடாள். அம்ம = வியப்பிைடச்ெசால்.
அல்லதவ டன்பாேலா ரன்னியெனன் காதலைனச்
ெசால்லலேளார் காரண ஞ் சுற்றிைவத் க் ெகாள்வாேனற்
ெகால் ம் விைனயான் ெகா யா ென ம்ெபயர்தா
ெனல் ேம ெயால் மந்த
விைனப்பாட்ேக.

(34)

காரணெமான் றில்லாதக் கன்னிப் பசங்ெகா யா
ேளரணங்ேக ெயண்ேண வி ப்பாெனன் றன்னாட்சியா
ேனாரணங்ேக ெசய்கிற்பா ற்ேறனா லஃெதான்ேற
சீரண காரணமாஞ் சிந்தித் க் காண்மாேதா.

(35)

விள்ளாிய நம் யிர்க்ேக தல் வ ேம
ன்னற்க ெவான்ற யிர்நீத்த ெலன் தி
வள் வனார் வாய்மலர்ந்த வண்ைமத் தி க்குற ம்
ள்ளத்தி னின் ெமாழிந்த் ெகா ெலாண் ல ர்?

(36)

நீவிர் மறப்பி மந் நீள்ெகா யா டான்மறவான்
பாவலேர ெயன் பாிகசித்தா ெலன்ைனெயன்றன்
பாைவயைன யான்யாளத் தாமைரப் ம் ைபங்ெகா க்கு
ேமலாிய நல்லறி
ண்ேடா விளங்கிைழயாய்?

(37)

----- 34. அல்ல – அன்றி. தன்பால் – தன்னிடம். அந்நியன் – அயலான். ஓர் காரண ஞ்
ெசால்லாளாய். ெகால் ம் விைனயான் – ெகால் ந் ெதாழிைல ைடயவன். ஊ –
குற்றம்; தவ . ெகா யாள் – ெகா யாகிய ெபண், ெகா யவள் (சிேலைட). ஒல் ம் –
ெபா ந் ம், த ம். விைனப்பான் – ெசய்பவன்.
35. இல்லா – இல்லாமல். கன்னி – இளைம, ெபண். ஏர் அணங்ேக – அழகிய
அணங்கு ேபால்பவேள. காரணெமான்றில்லா இ ப்பாள் என் எண்ேணல்,
எனச்ேசர்க்க. ஓர் அணங்கு – ஒ வ த்தம்; மலைரக் கிள் தலாலாகிய ன்பம்.
ெச கட்குப் பாிச ணர்ச்சி ண்டாத ன் இங்ஙனம் கூறப்பட்ட .
ெரண

– சிறப்பான. சிந்தித்

– க தி.
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36. விள்ளாிய – நீங்குதற்காிய. தல் – இறப் ; அழி . உள்ளற்க – நிைனயாேத.
ஒன்றன் உயிர்நீத்தல் – ஒன்றிைனக் ெகால் தல். தி வள் வனார் –
தி க்குறளாசிாியர். வண்ைம – பல வளப்ப ம் உள்ள. வாய்மலர்ந்த – கூறிய.
தி க்குறள் – அழகிய குறள் ெவண்பா.
“தன் யிர் நீப்பி ஞ் ெசய்யற்க தான்பிறி
இன் யிர் நீக்கும் விைன” (தி க்குறள், 837)
என் ங் குறேள ஈண் க் குறித்த .
37. நீவிர் – நீங்கள். அந் நீள் ெகா யாள் – அந்த நீண்ட தாமைரக் ெகா யாள்.
அக்ெகா யாள் குறைள மறவாள் என்றதால். அவள் உம்ைமக் காைலத் தைனத் க்
ெகால்லாள் என்ப ெபறப்பட்ட . பாவலர் – கவிஞர். பாைவ – ப ைம. அைனயாள் –
ேபான்றவள். ேமவாிய – ெபா ந் தற்காிய. நல்லறி – பகுத்தறி .
எனாவினவி நிற்க ெவனா தைலவி
தனா ேமற் ேகாைளவ தா
த்தல் ேவண்
னா ெசாலப் குந்தீ ெராக்கு ந்தம் வாத
மனாதிக க் ெகட்டா ம் வான்ற க்க வண்ைமெயன்றான்.

38

வாளா விகழ்ந்தா ம் வன்ைமெபறா ன்வாதம்
வானார் விழிெவ ட்டல் ைவத ைவ யா
ன்ேகா
னாக்குந் ேதால்விநிைல சூழ்ந்தறிதி மங்ைகயர்தஞ்
சூளா மணியாகத் ேதான் மடவனேம.

39

நிற்பிர் சிறி நியாய ல் வல்லீர் ஞ்
ெசாற்ப யப் ைபங்ெகா க்குத் ன்ப மிக
ம்மா
ற்பவித் மன்னா மக்ெகான் ஞ் ெசய்யாைம
வற்
த் மன்ேறாெவன் வாதத் திைனப் கலீர்?

40

என்ேனா ெவா ெபா தி ெலன்னா
ன் றன்ன மா
ன்னல் விைன ைணயா ட் ப்பா ல்ேலனா
ன்ன கர்ப் ேபாந்ததன்றி ேநாக்குமிடத் ன்ேமற்ேகா
ெனன்னணேமா வன்ெமெபற ெலற்கியம் வாய்மயிேல.
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----- - - - 38 வினவி - ேகட் . எனா - என் ைடய. ேமற்ேகாள் - ெகாள்ைக. வ
த்தல்
ேவண் - பலப்ப த்த எண்ணி. உனா - உன்னா , க தா . ஒக்கும் - ெபா ந் ம்.
உம் நான் த க்கவன்ைம - உம ேமலான த க்க சாஸ்திர வளப்பம். மனாதிக க்கு மனம் த யவற்றிற்கு. எட்டா - லப்படா .
39. வாளா - சும்மா வன்ைம - வ ைம. உன் வாதம் வன்ைம ெபறா என்க. வாளார்
விழி - வாளின் தன்ைம ெபா ந்திய கண். ெவ ட்டல் - அச்சு த்தல். ைவதல் - ஏசுதல்.
ேகாள் - ெகாள்ைக. ள் ஆக்கும் - ெபா ப்ப த் ம்; அழிக்கும். ேதால்விநிைல ேதால்வித்தானம், வாதம் ேபசுவார் ேதால்வி
தற்ேக . அைவ ேமற்ேகாளழி
தல்
ஏ ப் ேபா யீறாகப்பலவாம் தர்க்க சங்கிரகம் 64 -ம் பக்கம் பார்க்க. சூழ்ந் அறிதி -
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ஆேலாசித் அறிவாய். சூளாமணி - ேவண் யதளிக்குந் ேதவமணியி ெலான் ; சிகா
ரத்தினம் என்ப ெபா ள். மடவனம் - இளைமத் தன்ைம ைடய அன்னம்.
40. சிறி நிற்பீர் - சிறி உங்கள் ேபச்ைச நி த் ங்கள். நியாய ல் வல்லீர் த க்கம் வல்லவேர. உற்பவித் ம் - உண்டாகி ம். அன்னாள் - அவள் வற்
த் ம் வ
த் ம். என் வாதத்திைன வற்
த் ம் அன்ேறா என மாற் க. கலீர் ெசால் ர். காாியத்தாற் காரணம் ெபறப்பட்ட .
41. என்ேனா - ஏேதா. ஒ ெபா தில் - ஒ சமயம். என்ன ம் - என் ைடய ம்.
உன்தன்ன ம் - உன் ைடய ம். ஆம் - ஆகிய. ன் நல்விைன ைணயா ற்ெசய் ள்ள நல்விைனயின் உதவியால். ட் ப்பா இல்ேலன் ஆக இைட றில்லாேதனாக. ன் அ கர்ப் ேபாந்த அன்றி - நின பக்கஞ் ேசர்ந்தேத
யல்லாமல். ேநாக்குமிடத் - ஆரா ம்ெபா
. உன் ேமற்ேகாள் - உன ெகாள்ைக.
வன்ைம ெபறல் - வ ைம ெப வ . என்னணேமா - என்ன விதேமா எற்கு
இயம் வாய் - எனக்குக் கூ வாய். ன் - நின்.
cf

ன்பழம் பைகதவ

வாெயன (சிக். 324)

ன் - என்ப திைசச் ெசால் என்பர் நச்சினார்க்கினியர். ன் - கன்னட பாைஷயில்
வழங்குகிற . நம்பநின் ெப ைம ன்னிைட ெயா ங்க (க
ர் - தி விைசப்பா)
ேமெலான் ஞ் ெசால்லான் ெவகுண்டாடன் ெமய்வியர்த்தான்
ேவெலான் கண்ணான் விதனமீக் கூர்ந்தவேணார்
பாெலான்றி நின்றான் பனி கம்வா டக்கண்ெடன்
பாெலான் மின்ெமாழியாப் ைபல*ரன் ெயய்தியெதன்?

(42)

கூறாெய னின்ெசாற் குயிேல ெயன மன
மாறாதிப் ேபாழ்ேத யறி
த் வாெயன்ைன
ேவறாகக் ெகாள்ளாய் விளம்பா ெயன ைரத்ேதா
ராேற ங் காேண னவட்டழீஇ த்தமிட்ேடன்.

(43)

இட்ேடன் கமலர்ந்தா ெனன்மீ தன்கரம்ேவய்ந்
ட்ேடன் ளித்ெதழல்ேபா ற்றவிழி நீர்ெபய்தாண்
மட்
ஞ் ெசங்கு த வாய்மலர்ந் பா னான்
விட்டா டன டல்* மின்ேன ாிைடயாேன.

(44)

ஏமமிக ெவய்திேனன் யா மிைவகா உத்
ேதமலர்க்கஞ் சக்கிழவன் ெசம்பாிதி விண்ணியர்ந்தான்
காம ெசந் ேதெமாழிெயன் ைகப்பி த் க் ேகாட ம்யாந்
தாமைரப் ம் ெபாய்ைகவிட் ச் சார்ந்ேதா ெமமதிலேம.

(45)

----- - ----- - ----- - - - 42. ேமல் - அதற்கு ேமல். ெவகுண்டான் - ேகாபித்தான். ேவல் ஒன் கண் - ேவ ன்
தன்ைம ெபா ந்திய கண். விதனம் - விசனம். மீக் கூர்ந் - மிகுந் . பால் ஒன்றி -
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பக்கஞ் ேசர்ந் . பனி கம் - குளிர்ந்த கம். என் பால் - என்னிடம். பால் - விதி மால்.
ஒன் ம் - கூ ம். ைபவ*ரல் - ன் தல். என் - 'எவன்' என்பதன் திாி .
43. ஆறா - வ ந்தத்தணியா . ேபாழ் - ெபா
. அறி
ெதாிவிப்பாய். ேவறாக - உள்ளில் ேவறாக; விேராதியாக எனி
காேணான் - காேணானாய். அகட்டழீஇ - அவைனத்த வி.

த் வாய் மாம். ஆ – வழி

44. இட்ேடன் என்றிஉ மீட் ங் கூறியா உடேன கமலர்ந்த விைரவிைனக்
குறிக்கும். ேவய்ந் - மாைலேபால் அணிந் . உன் ேதன் - மனத்தி ள்ள களிப்பாகிய
ேதன். ளித் எழல்ேபால் - ேமேல ளித் ப் றப்ப வ ேபால. விழி நீர் ெபய்த
உவைகயால். மட்ேட ம் - ேத
ம். ெசங்கு தம் என்ற *யிைல.
தன ஊடல் விட்டாள் - தன சிறிய ேகாபத்ைத நீக்கினாள். ஊடல் - பிரணவ*
கலகம். மின் ேநர் - மின்னைலெயாத்த.
45. ஏமம் - மகிழ்ச்சி. எய்திேனன் - அைடந்ேதன். கா உ - கண் . ேதமலர்க் கஞ்சம்
- ேதன் ெபா ந்திய தாமைர மலர். கஞ்சக்கிழவன் - பத்ம**தனனாகிய சூாியன்.
ெசம்ப தி - சிவந்த சூாியன். விண் இயர்ந்தான் - ஆகாயத்தில் ஏறினான். காம வி ப்பம் மிக்க; அழகிய எனி மாம். ேகாடல் - ெகாள்ளல். சார்ந்ேதாம் - ேசர்ந்தனம்.
இலம் .
------------6. கலங்கைர விளக்கம்
{ெசன்ைனமாநகாின்கண் உயர்நீதிசாைலயின்மீ நின் சுழன் ெறாளி ம்
விளக்கத்ைத ேநாக்குந்ேதா ந் தம்மனத்தின்க
தித்த நில க த் க்கைள யைமத்
அரச விசுவாசந் ேதான்ற 1900 -ஆம் வ ஷம் பா ய .}
கலங்கைர விளக்கம்
க வி த்தம்
ஓ ெசல்வமிக் ேகாங்கிய ெசன்ைனயி
னீதி சாைல நிமிர்த ேசட்சிைம
மீ நின் மிளிர்ந்தி ள் ேபா
ேசாதி ெயான் சுழன்ெறாளிர் கின்றதால்,

(1)

அளக்க ாிற்ெசல வார்ந் வங் கம்ெமலாந்
ளக்க ற் த் யாைட யாவண
மளக்க ம் க ழானர் கலங்கைர
விளக்க ெமன்னெவான் றிட்டடர் ேமைலநாள்.

(2)

அன்ன ெவண்ணங்ெகாண் டாக்கின ேர
தின்ன ம்பல வின்பய னல்கு
மன் கிற்றன் மதிக்கு ெமம ள

மல்
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ன்னி

ன்னி

வைக சிறக்குமால்.

(3)

----- - - கலங்கைர விளக்கம் - கப்பைல யைழக்கும் தீரா* ெவன் ம் விளக்கு (Light house)
கலம் - கப்பல். கைர - அைழக்கும். விளக்கம் - விளக்கு. 'நிைலயறியா
ஓ ங்கலங்கைள அைழத்தற்கு இட்ட விளக்கு' என்பர் அ யார்க்கு நல்லார்; 'திக்குக்
குறிகாட் க் கலத்ைத அைழக்கிற விளக்கம்' என்பர் சிலப்பதிகார அ ம்பத
ைரயாசிாியர்.
* "இலங்குநீர் வைரப்பிற் கலங்கைர விளக்க ம்." (சிலப். 6 -141.)
1. ஓ - சிறப்பித் ச் ெசால்லப்ப ம். ஓங்கிய - உயர்ந்த ஓங்கிய -சிறந்த; நீதி சாைல ைஹேகார்ட் கட் டம்; நிமிர்த ம் -நிமிர்ந்த. ேசண் சிைம -உயர்ந்த உச்சி. மீ - ேமல்.
மிளிர்ந் - விளங்கி. இ ள் ேபா
- இ ைளப் பிளந் . ேபாழ்தல் - கிழித்தல்,
பிளத்தள். ேசாதி - ஒளி, பிரகாசம். சுழன் - சுற்றி. ஒளிர்கின்ற - விளங்குகின்ற .
ஆல் - அைச. ெசன்ைன ைஹேகார்ட் கட் டத்தின் உச்சியிற் சுழ மா
அைமக்கப்பட் ள்ள ெபாிய விளக்ேக ஈண் க் குறிக்கப்பட்ட கலங்கைர விளக்கம்.
2. அளக்கர் - கடல். ெசல ஆர்ந் - ெசல் த ற் . வங்கம் – கப்பல் ளக்கம் ந க்கம். யர் அைடயா வணம் - ன் றாவிதம். அளக்க அ ம் கழ் ஆனர் அளத்தற்காிய கழிைன ைடயார்; என்ற அரசாங்கத்தாைர. இட்டனர் அைமத்தனர். ேமைல நாள் - ற்காலத்தில்.
3. அன்ன - அந்த. எ ம் - எனி ம். பல இன் பயன் - பல இனிய பயன்கள். நல்கு நல்கி, ெகா த் . மன் கிற்றல் - நிைல ெபறல். மதிக்கும் - க
ம். உன்னி நிைனத் . உவைக - மகிழ்ச்சி.
உலக மாந்தர்க் ெகாளிேய யர்ந்தெதன்
றிலகு ண்ைம யினி விளக்கு
மைலக வின் யர் மாடத் மீமிைசப்
பலக திர்த்திரள் பண்பிற் பரப் ேம.

(4)

ஆக்க ேமாங்குக மாங்கில மன்னவர்
தாக்கு தம்பிர தாபம் பைகயி ள்
ேபாக்கு தற்குப் ெபா ந் மறிகுறி
யாங்ெகாள் கிற்ப தைம ைடத் ேதயேரா.

(5)

மன்ற ேம
வாய்ெமாழி கூ நர்
நின் தங்ெகாள்ைக ேநர்ந் நி
ந
ெரான் ெமய்ம்ைம ணர விைழ ந
ெரன்றின் ேனார்கட்கு ேமைனய மக்கட்கும்.

(6)

கர ெசய்ய ர் கட் ைர கூ மி
ெனா வன் ேறவ ளன்கண்டீ ெரன் தன்
சிரநி வந் யர் ெசவ்விய ேகாெல ம்
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விரவிற் சுட்

விளம் தன் மா

ேம.

மக்கட் கின் ைர மாண்பின் வழங்குந
ெராக்க யா ெமா ங்குறக் ேகட்டற்குத்
தக்க ேதா யர் தானத்தின் ேமெலழீஇத்
ெதாக்க தங்ைககள் ெசால் ழி நீட்டல்ேபால்.

(7)

(8)

----- - ----- - ----- ----- 4 மாந்தர் = மனிதர். இலகும் = விளங்கும். விளக்கு = விளக்கி. மைல கவின் உயர்
= மைலேபால் அழகுற் யர்ந்த. மாடம் = ெபாிய கட் டம். மீமிைச = உச்சியில்.
கதிர்த்திரள் = கிரணக் கற்ைற
5. ஆக்கம் = ெசல்வம். தாக்கு = பைகவைரத் தாக்கும். பிரதாபம் = இ
ெசந்நிற ைடய ெதன் கூ வ
லவர் நாட் ய ெப வழக்கு. அறிகுறி =
அைடயாளம். ெகாள்கிற்ப = ெகாள்வ . அைம ைடத் = ெபா த்த ைடய .
அேரா = அைச
6. மன்றம் = நியாய சைப. ஏ
= ஏறி. வாய்ெமாழி கூ நர் = உண்ைம ேபசுபவர்;
வாதி, பிரதிவாதி, சாக்ஷி த ேயார். நின் தங் ெகாள்ைக ேநர்ந் நி
நர் =
நியாயசைபயில் எ ந் நின் தம ெகாள்ைககைளச் சட்ட விதிக்குப் ெபா ந்தப்
ேபசி நிைலநாட்ட வாதிக்கும் வக்கீல்கள். ஒன் ம் = ெபா ந்திய. ெமய்ம்ைம ணர
விைழ நர் = உண்ைமைய அறிய வி ம் ம் நியாயாதிபதி, ஜூாிகள் த ேயார்.
ஏைனயமக்கள் = மற் ஞ் சைபயி ள்ளவர்கள்.
7. கர = வஞ்சகம். கட் ைர = உண்ைம. ஒ வன் ேதவன் = ஒ வனாகிய கட ள்.
கண்டீர் = ன்னிைல யைச. சிரம் = தைல. நிவந் = நிமிர்ந் . ெசவ்விய ேகால் =
ெசங்ேகால். விளம் தல் =கூ தல். மா ம் - ேபா ம்.
8. இன் ைர = இனிய உபந்நியாசம். ஒக்க = ெபா ந்த, ஒ க்குற = ஒ ேசர.
உயர்தானம் = உயர்ந்த ஸ்தானம்., பிரசங்க ேமைட (Pulpit). எழீஇ = எ ந் ெதாக்க =
கூ ய. ெசால் ழி = ேபசும்ெபா
.
வன் மாக்கள் வழிப்பட் ழ
ன் ற் றாைரத் யர்கைள நீதித்தா
யின்ப மீறாவ ெலன்வயிற் ேபா தி
ெரன்ப வட்ேபான் றி ங்கதிர் சுமால்.

(9)

கடைம யிற்பிறழ் கல்லார் ெபா ளிவிண்
டட மாடத் தைலக்கண் விளக்கந்தான்
படெம த் யர் பாந்த ளைரயன்றப்
சு ைக ேம ஞ் சுடர்மணி ேபா ேம.

(10)

உம்பர் ேநாக்கி ெயாளிெசய் சுற்றிவந்
திம்ப றீவ்விளக் ெகங்க
மின்னலா
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னம்ப னந்த ந ம்தமிழ் ேவட்டவ
ெனம்பி ரான்சைட ெயன்ற ெமாக்குேம.

(11)

சுற்றி நின் சுடர்க்கற்ைற சலா
ற் ேநாக்குந ள்ள மலர்த்தலான்
மற்றி ராப்ெபா தத்தின் வயங்கலான்
ெவற்றி ேவணியன் ேமெலாளிர் திங்கேளா?

(12)

----- ----- 9. வன் மாக்கள் வழி - ெகா யவாிடம். பட் - அகப்பட் . உழ
- உழன் ,
வ ந்தி. ன் ற்றார் - ன்பமைடந்தவர். யர் கைள – யாிைனக்கைள ம்.
நீதித்தாய் - நீதியாகிய தாய். ஈகுவல் - ெகா ப்ேபன். ேபா தி - வ குவாய். என்பவட்
ேபான் - என் கூ பவைனப் ேபால. இ ங்கதிர் - ெபாிய கிரணக் கற்ைறகள்.
10. பிறழ்கல்லார் - தவறாதவர். ெபா ளி - கூ . விண் - ஆகாயம். தட ம் - ெதா ம்.
மாடத் தைலக்கண் - மாடத்தி ச்சியில். விளக்கம் - விளக்கு. பாந்தள் - பாம் .
அைரயன் - அரசன். சு ைக - உச்சி. ேம ம் - ெபா ந்திய. சுடர் மணி - ஒளி ள்ள
மாணிக்கம்.
11. உம்பர் - ேம டம், இம்பர் - இவ் லகு. மின்னலால் - ஒளி சலால். நம்பன் கட ள். நம் தம் ந ந்தமிழ் ேவட்டவன் - நம நறிய தமிைழ வி ம்பின வன்.
எம்பிரான் - எம ெப மானாகிய சிவன். நம்பனாகிய ேவட்டவனாகிய எம்பிரான்
என்க. சிவன் சைட ெசந்நிற ைடயதாத ன் நிற ம் வ
ம் பற்றிய
உவைம.
12. சுடர்கற்ைற - ஒளிப்பிழம் . சுற்றி நின் - சுற் தைலப் ெபா ந்தி நின் . உற்
ேநாக்குநர் - உற் ப்பார்ப்பவர். ெபா த்தத்தின் - ெபா தில். வயங்கலான் விளங்குதலால். ெவற்றி ேவணியன் - ெவற்றிைய ைடய சைட
யனாகிய
சிவெப மான். ேமெலாளிர் - தைலமீ விளங்கும். திங்கள் - சந்திரன். இ
ெசம்ெமாழிச் சிேலைட.
ஓ ம் ேபாழ்தினி வ்விளக் கம் ைட
சா ம் பற்பஃ றனிமைல தான த்
ேதாி யன் ய ாின்னலஞ் சான்றெபான்
ேம மாமைல ேமெலாளி ாீசேனா?

(13)

எண்
மிந்நக ேரயிவ் விளக்கேம
கண்ணி மாந்தைரக் காக்குங் கைறமிடற்
றண்ண வார்த ம ள்ெக மாவலக்
கண்ெண னாவி கண் ளம் ெபாங்குமால்.

(14)

இங்கி க்குெம மின்றமிழ்ப் பாவலர்
தங்க க்குத் தைழத் வந் ெதம் ள
மிங்கி தத்தி ென ந் குதித் றப்

62
ெபாங்கு மா

க

தற் பாலேத.

(15)

ெவன்றி ப்பைட ரர் ரந்திட
நன்றிவ் வாங்கில ராச்சிய ஞாலத்தி
ெனன் ெமன் ழ் மைறகுத ல்ைலயா
ெமன் கூற விைய மிைய ேம.

(16)

----13. ஓ ம்ேபாழ் = ஆேலாசிக்கும்ெபா
. உவ்விளக்கம் = அந்தக் கலங்கைர
விளக்கு. ைடசா ம் = பக்கங்களிற் சா ம். பற்பஃறனிமைல = பற்பல தனியான
மைலகள்; ஈண் க் கூறியன இமயம், மந்தரம் த ய அஷ்ட குலாசலங்கள். ஏர்
இயன் = அழகு ெபா ந்தி. இன் நலம் = இனிய நன்ைம. சான்ற = அைமந்த. ஒளிர் =
விளங்கும். ஈசன் = சிவன். பக்கங்களிற் சூழ்ந் ள்ள ஸ் பிக க்கு அஷ்ட
குலாசலங்க ம், இைவகட்கிைடேய மிக உயர்ந் விளக்குடன் விளங்கும் ஸ் பிக்குப்
ெபான் ேம
ம், தைலயில் விளங்கும் விளக்கிற்கு அழ
வாய்ந்த சிவ ம் உவைம.
14. எண் ம் = சிறப்பாக எண்ணப்ப ம். ஏய் = ெபா ந்திய. கண்ணி = க தி.
கைறமிடற் றண்ணல் = நீலகண்டனாகிய சிவன். கைற = விடம். மிட = க த் .
அ ள்ெக = க ைண ெபா ந்திய. மாவலக்கண் = ெப ைம வாய்ந்த வல கண்;
சூாியன். எனா = என் . உளம் = மனம். ெபாங்கும் = மகிழ்ச்சிமிகும்.
15. இங்கு = இவ்விடம். உளம் = மனம். இங்கிதம் = இனிைம. ஆ = விதம்
க தற்பாலேத = ெசால் ந் தரத்தேதா. ஏகாரம் எதிர்மைற வினா.
16. ெவன்றி = ெவற்றி. மாப்பைட = ெபாிய பைட; குதிைரப் பைட மாம். ரந்திட =
பா காக்க. நன் = நன்றாக. ஆங்கில ராஜ்ஜியம் = British Empire என் ம் =
எக்காலத் ம். என் ழ் = சூாியன். பக ற் சூாிய ம் இரவில் சூாியைனப் ேபான்ற
இக்கலங்கைர விளக்க ம் ஒளி ெசய்தலால் எப்ெபா
ம் சூாியப் பிரகாச
ண்ெடன்றனர். என் கூறல் = cf. "The Sun never set in the British Empire." ஆசான்
= ஆசிாியன்; (இங்கு டாக்டர் மில்லர் அவர்கைளக் குறித்த உ நிைல = Statue.
------------7. ஆசா

நிைல

[தமக்கு ஆங்கில ற் ேபாதகாசிாிய ம், தாம் தைலைமத் தமிழ்ப் லைம நடாத் ம்
கிறிஸ்தவ கலாசாைலத் தைலவ மாகிய கனம் ெபா ந்திய வில் யம் மில்லர்
ைரயவர்கள சிைல நாட் ய ேபாழ்தத் ப் பா ய .]
ஆசா

நிைல

க வி த்தம்
கு ெவனச் ெசன்ைனயிற் கூ னா க்ெகந்
தி நலஞ் சான்ெறாளிர் ெசய்ய மாணிக்க
வ மணி யைனயவ னா மில்ல க்
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கு நிைல ெய த்தவ
ஒ ெபா ண்ேமன்

வத்தி ெநஞ்சேம!

(1)

ன்ற க்கிவந்த ஆசிாியத்தாழிைச.

உண்ைமவழி காட்
ல குய்விக்க வந்தவைன
யண்மினா ள்ளத்தி லன் விைதப்பவைனப்
பண்மலர யாமா ப் பா கம்வா ெநஞ்ேச!
மாணாக்க ெரன் ம் வளர்ெகா க ெளஞ்ஞான் ம்
ணாக் கறி மலர் ப்பெவ மாதவைனப்
பாணாற் பாிந்தா ப் பா கம்வா ெநஞ்ேச!
ெமல் யலார் தம்வைலயில் ழாக் கு மணிைய
வில் ய மில்லெர ம் வித்தகைன யாம் கழ்ந்
பல் ய மார்த்தா ப் பா கம்வா ெநஞ்ேச! (2)
----- - - 1. கு -ஆசிாியன். கூ னான் -ெபா ந்தினவன். தி - கண்டாரான் வி ம்பப்ப ம்
தன்ைம. நலம் -நன்ைம. சான் - அைமந் . ஒளிர் -விளங்கும். மாணிக்க அ மணி அாிய மாணிக்கமணி. அைனயவன் -ேபான்றவன். உவத்தி - உவப்பாய்.
2. உண்ைமவழி -சத்தியமார்க்கம். உலகு -உவைக. உய்விக்க -ஈேடற்ற. அண்மினார்
-ெந ங்கினார். உள்ளத்தில் அன் விைதப்பவன் -உள்ளமாகிய நிலத்தில் அன்பாகிய
விைதைய விைதப்பவன். பண் -இைச.மலர - பரந் ெபா ந்த. பா கம் -பா ேவாம்.
ண் -அணி. அறி மலர் -அறிவாகிய மலர். ஆதவன் சூாியன். மலர்கள் மலர்தற்குச் சூாியெனாளி இன்றியைமயாத . பாண் இைசப்பாட் . பாிந் -வி ம்பி.ெமல் யலார் -ெமன்ைமத்தன்ைம ைடயார்; மாதர்.
வைல - ஈண் ேமாகவைல. கு மணி - ஆசாாிய ரத்தினம். வித்தகன் -அறிவாளன். பல்
இயம் -பல வாத்தியங்கள். ஆர்த் -ஒ த் .
க வி த்தம்
அண்ட ம் க ழாசிாி யன்ெனழில்
ெகாண்ட ேமனி குறித்திவண் ெவண்கலத்
ெதண்ட வாவ்
ேவய்ந்திைச நிற்ப
கண் ெநஞ்சங் களிக்கட லா மால்.

(3)

க நிைலத் ைற
ணிந்த ேகள்வி ங் கல்வி ஞ் சூழ்ச்சி
ைடயார்
பணிந்தி ப்பெரன் ற க்க பகர்ந்தெசாற் காட்டாத்
தணந்தி ரா மா ணாக்காிற் றைர றத் தாழ்ந்
தணிந்தி ந்தைன ேபா மாங் கிலத்தினா சாேன!
நீதி சாைல ம் கைலபயில் சாைல

நிரேல

(4)
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ேபத மின் பின் ன்னராப் பிறங்கநின் னிைலதா
ேனாத னாவ ல் கற்றபிற் யரா ெயா கி
யாதரத்தினீர் நீதிைகக் ெகாண்மிெனன் றைற ம்.
அ சீர்க் கழிெந ல

(5)

யாசிாியவி த்தம்

விைளகைல நலங்க ேளாங்கி ேமதக ைடைய யாகி
மிளிர்த
னக்கு ேமேலார் மிக்கதம் வைகக் ேகற்ற
ெவளியறி குறியாச் ெசய்த ெவண்கலச் சிைலைய மாந்த
ெராளிநிைல ெயன்னார் நின்ற
நிைல ெயன்ற ெலன்ேன!

(6)

---3. அண்ட ம் -ேதவ ம். எழில் -அழகு. குறித் - மனத்தாற் க தி. எண் தலா மனத்ைதவிட் அகலாத. தவா -தவாத, ெகடாத. ஏய்ந்திைசகிற்ப - ெபா ந்தி
விளங்குவ . களிக்கடல் -ஆனந்த சாகரம். ஆ ம் - ழ்கித் திைளக்கும்.
ணிந்த -ெதளிந்த. சூழ்ச்சி -ஆராய்ச்சி. பணிந்தி ப்பர் –அடக்க ைடயரா
யி ப்பார். ெசாற்காட்டா -ெசால் க்கு தி ஷ்டாந்தமாக. தைர ைற - மியிற்
ெபா ந்த. தாழ்ந்
ணிந்தி ந்தைன - தாழ் டன் கீழிடத்திற் ெபா ந்தி ள்ளாய்.
தற்குறிப்ேபற்றம். கிறிஸ் யன் காேலஜ் கட் டத்திற்கும் ைஹேகார்ட்
கட் டத்திற்கும் இைடேய ள்ள ெவளியிடத்தில், மில்லர் தி
வச் சிைல நாட்டப்
பட்
த்த ன் இங்ஙனம் கூறினர்.
4.

5. நீதிசாைல - ைஹேகார்ட். கைலபயில் சாைல -கிறிஸ் யன் காேலஜ். நிரேல ைறேய. ன்னர் - ன் , மில்லர் உ நிைலக்குப் பின் றம் நீதிசாைல ம் ன் றம்
கலாசாைல ம் உள்ளன. பிறங்க -விளங்க. நில் நிைல -நிற்கும் நிைல யராய் பாிசுத்தராய். ஆதரத்தின் -அன் டன். ைகக்ெகாண்மின் -ைகப்பாற் ங்கள். அைற ம் கூ ம். தற்குறிப்ேபற்றகணி.
6. கைலவிைளநலம் -கைலகளால் விைளயப்ெபற்ற நன்ைமகள். ேமதக - ேமன்ைம.
மிளிர்ந்தரல் -விளங்குதல்.ேமேலார் - ெபாிேயார். உவைக மகிழ்ச்சி. ஏற்ற -ெபா ந்திய.
ெவளி அறிகுறி -கட் லனாகும் அைடயாளம். ெவண்கலச்சிைல - BroneStatue. மாந்தர் மனிதர். ஒளிநிைல -ஒளி நிைலெபற்ற உ வம். ஒளி ஒ வன் உளனாய காலத் மிக்குத்ேதான் த ைடைம.
cf. " ஒளிெயா வற் குள்ள ெவ க்ைக" (தி க்குறள். 971) என்ேன - என்ன வியப் .
எ சீர்க் கழிெந ல

யாசிாியவி த்தம்

உலகிய லைனத் ெமா ங்குணர் த நீ தக்கிைன ேகாக்கு நிற்ற
லைலகட லா வ ணைசந் ெசல் கலங்க ள ந் ய ரகன் நற் ைறக்க
ணிைலெபறச் ெச த் ம் வடக்குேநாக் கு ேமார் நிகர க விையப் ேபால
வலகி வ் வாழ்வி னா யி ாினிதி னைடெநறி காட்
மன்ேற.
(7)
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அ சீர்க் கழிெந ல

யாசிாியவி த்தம்

நின்ன க்கீ ழி ந்தபல மாணாக்கர் தம ளத்தி னினக்கு ேநர்ந்த
ெபான்னியன்ற சிைலயி ேம லானெதா க விகரப் ாிவி லா
நன்னெராளி மல்குதனிச் சிைலெய த் நாட் னார் நா நந்தம்
பன்னாிய தமிழ்ெமாழியி ன்
வம் ைனதந் பா ேனமால்.

(8)

வஞ்சிவி த்தம்
எங்கண் மில்ல ாிைசெயா ந்
தங்கி வாழ்க தைரமிைசப்
ெபாங்கி ேயாைக ெபாவிகேவ
ெயங்கு மின்ப மிைக கேவ.
-----------

(9)

7. உலகு இயல் = உலகத்தின் இயல் . ஒ ங்கு = ற்றி ம், அைனத் ம். உதக்கு =
ஆடக்கு. ேநாக்கு = ேநாக்கி. அைலகடல் = விைனத்ெதாைக. ந வண் = ந வில்.
கலம் = மரக்கலம். அ ந் யர் = யல், திைசமா த லாதியவற்றால் வ ந் ன்பம்.
அகன் = நீங்கி. ைற = ைற கம்(Harbour). நிைலெபற = நிற்க. வடக்குேநாக்கும்
க வி = வடக்கு ேநாக்கி, Mariner's campus. நிகர் அ = சமானமில்லாத
அலகுஇல் = அளவில்லாத. இவ்வாழ் = உலக வாழ்க்ைக. ஆ யிர் = ெபறற்காிய
உயிர். இனிதின் = ெசவ்விதாக. அைடெநறி = அைட ம் வழி. அன் , ஏ = அைசகள்.
8. அ க்கீழ் இ ந்த மாணாக்கர் = ஆசிாியன் அ யில் இ ந்
மாணாக்கர்.
cf. "To sit at the master's foot."

கல்வி கற்ற

ேசர்ந்த = அைமத்த. ெபான் இயன்ற சிைல = ெபான்னான் இயன்ற சிைல
.
சிைலயி ம் = சிைலையக் காட்
ம். க வி கரப் ாி இலாத = உளி த ய
க விகளா ம் ைககளா ம் ெசய்யப்படாத. நன்னர் ஒளிமல்கு தனிச்சிைல. எ த்
காட் னார் = நல்ல ஒளிமிகுந்த ஒப்பற்ற உ வம்சிைலயிைன நிைலெபறச் ேசர்தினார்.
மாணாக்கர் தம மனத்தித் க த்தான் அைமந் ள்ள ஒளி
வம் ஈண் க்
கூறப்பட்ட .
தா ம் = ஆசிாியர் தம்ைமக் குறிக்கின்றார். தமிழ் ெமாழியில் = தமிழ் ெமாழியினால்
ைனதந் = ைனந் , அலங்காித் .
9. தைரமிைச இைசெயா ம் தங்கி வாழ்க, ஓைக ெபாங்கிப் ெபா க, இன்பம் எங்கும்
இையக எனக் கூட் க. ஓைக = மகிழ்ச்சி.
-------------8. பட் னக் காட்சி.
[ெசன்ைனத் ைற கக் காட்சிையப் ைன
கத்தாற் பழவிைன ைறைய ம்
ஊழ்க்ேகாைள ம்பற்றி ஆராய்ந் அவற்றின்கட் ெபாதிந் ளமாசு கழீஇத் தன்வய
விைழ
ைறைய வ
த்தி நைகெமாழிநிைல ேதான்றப் பா ய ]
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பட் னக் காட்சி
க நிைலத் ைற
மன் ெதால் கழ்த் தமிழ்மக ணடமி ம் வளஞ்சால்
ெசன்ைன மாநகர்க் கடற்கைறப் பட் னஞ் ெசன்
நன்னர்க் காணிய நின்றன நா ெமற் கினிய
பன்ன ம்பல ல்களிற் பயின்றமா ணவ ம்.

(1)

ெபாங்குமாக்கட ைறதிைரக் ைகயின் த்தம் ெபா ய
ெவங்க
ந்தன நீர்த் ளி யினிைமயின் சச்
சங்கு லாங்கைரக் கண்வளி சாமைர யிரட்டத்
தங்கி ேனமவண் யாங்க ந் தகுமகிழ் சிறந்ேத.

(2)

ெவள்ைளக் காரர்கள் பற்பலர் மிக்க ல் லாசக்
கள்ள ந்திய பைடஞர்கள் கவி ற லவ
ெவள்ளி ம்பிற ரைதச்சிறி ேத ெமண்
கிலாக்
ெகாள்ளி வாய்ப் ைகச் சு ட் னர் சிலரவட் கு ம;

(3)

--------பட் னம் = ைற கம் (Harbour) cf. "பட் னப் பாைல." ைனதல் = வ ணித்தல்.
ஊழ்க்ேகாள் = விதிையப்பற்றிய ெகாள்ைக. தன்வய விைழ = தானாக அைட ம்
வி ப்பம். மாசு = குற்றம். கழீஇ = க வி, கைளந் . நைக ெமாழி நிைல = Humour.
1. மன் = நிைலெபற்ற. ெதால் கழ் = பழைமயான கழிைன ைடய. தமிழ் மகள்
= தமிழாகிய மகள். நடம் இ ம் = களிக்கூத்தா ம். வளம் சால் = வளப்பம் அைமந்த.
நன்னர் = நன்றாக. காணிய = கா தற்ெபா ட் . எற்கு = எனக்கு பன் அ ம் =
ெசால் தற்காிய. மாணவன் = மாணாக்கன்; ஈண் மாணவன் என்ற இங்குக்
குறிப் ைர எ திவ ம் எளிேயைம.
2. ெபாங்கும் = அைலெய ம். மாக்கடல் = காியகடல். இைற = இைறக்கும்.
திைரக்ைக = அைலயாகியைக. த்தம் ெபா ய = த் க்கள் ேபால விளங்க. ெபா ய
= ஈண் உவம
. எங்க ம் = எவ்விடத் ம். தன - தன் ைடய. நீர்த் ளி =
நீர்த் ளிகைள. உலாம் = உலா ம். கைரக்கண் = கைரயிடத் . வளி = காற் .
இரட்ட = ச. அவண் = அவ்விடத்தில். தகும் = தக்க. மகிழ்சிறந் = மகிழ்ச்சிமிக்கு.
3. ெவள்ைளக்காரர்கள் = ஐேராப்பியர்கள். உல்லாசக் கள் = மகிழ்ச்சிையத் த ம்
ம பானம். அ ந்திய = உண்ட. பைடஞர் = Soldiers. கவின் உற = அழகு ெபா ந்த.
எள்ளி ம் = இகழ்ந்தா ம். பிறர் எள்ளி ம் என் மாற் க. எண் கிலா =
ெபா ட்ப த்தாத. ெகாள்ளிவாய்ப் ைகச் சு ட் னர் = ெகாள்ளிக்கட்ைடைய
வாயிற் ெகாண்ட ேபா ம் ைகயிைலச் சு ட்ைட ைடயவர். அவண் = அங்கு
கு ம = கூட.
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அன்னந் தாெமன வ நட மஞ்ைஞக ெளன்னப்
பன் ம் பாவல வைமகள் பாாினிற் றைமேய
ன் ெமன் தம் ேமனியின் ேறாற்றநற் ெபா வாற்
ெசான்ன வாங்கில மாதர்க னாயிைடத்
ம்;

(4)

ெவண்ணி றத்தினின் மிளிர்த ேமனி
ைட
நண்
கிற்றலாற் கல்வியி னலங்களா னினிய
பண்ண வின்னிைசப் பாட் னாற் பாி ைட ைமயினாற்
ெபண்ெணன் ெபற்றியாற் கைலமக ளாெரனப் பிறங்க;

(5)

ஆந்தி ரம்பயில் யார்கேளா டாியைபந் தமிழ
ேரந் கன்னடம் ேபசுந ெரவற்ைற
க்காற்
ேசர்ந்தி ைசத்தி மீமிைசச் சிைகமைல யாளர்
ேபாந் தாந்தனித் தனிக்குழாங் கூ
குத;

(6)

ண் ற் ைகயினர் வைலஞர்கள் சு ேதான்ற
நீண்ட தா யர் குஞ்சியில் சிரத்தினர் ெந க்க
ேவண் ெமய்ெயலாந் ெதாைளெசய் பலவணிேமற்ெகாண்
டாண் ப் பன்னிறத் தாிைவய ரக வந் தைடய ;

(7)

4. அன்னம் = அன்னப்பறைவ. ெவள் ைடயணிந் ெவளிய நிறத் டன் ெசல் ம்
ேமனாட் மாதர்கட்கு உவைம. அ கடம் = அாிய நடனத்ைதச் ெசய் ம் மஞ்ைஞ =
மயில். தம கூந்தைல விாித் ச் ெசல் ம் மண
க்காத ஐேராப்பிய மாதர்கட்கு
உவைம. பாவலர் = கவிஞர். ன் ம் = ெபா ந் ம். ெபா
= அழகு
ெசான்ன = சிறப்பாகச் ெசால்லப்பட்ட. ஆங்கில மாதர்கள் = English Ladies. ஆயிைட
= அவ்விடம்.
ம = ெந ங்க.
5. இஃ சிேலைட வைம. கண் கிற்றல் = ெபா ந் தல். நலம் = அழகு பண்ண =
பண்ைண ைடய. பாி = அன் . ெபற்றி = தன்ைம. ெவளியேமனி ம் ெவளிய
உைட ம் ெபா ந்தியதால். கல்வி ைடைமயால், இைசப்பாடல்கைள யிைசத்தலான்
அன் டனி த்தலால், ெபண்ணாந் தன்ைமயால் இவர்கள் கைலமகைள
ெயாத்தனர் என்க. கைலமகளார் = சரஸ்வதி. ஆர் = சிறப் பற்றிய விகுதி. பிறங்க =
விளங்க.
6. ஆந்திரம் பயில்வார்கள் = ெத ங்கு ேபசுபவர்கள். அாிய = இ தமி க்கு
அைடெமாழி. ஏந் = உயர்ந்த. கன்னடம் = கன்னட பாைஷ. ேபசுநர் = ேபசுபவர்
எவற்ைற ம் = எவ்ெவச் ெசால்ைல ம். க்காற் ேசர்ந்திைசத்தி ம் =
க்ெகா ெயா ேசர்த் ச் ெசால் ம்; with nasal twang. மீமிைசச் சிைக = உச்சிக்
கு மிைய ைடய. மைலயாளம் ேபசுபவர்க்கு இம் க்ெகா யியல் . ேபாந் =
வந் . தனித் தனிக் குழாம் = தனித்தனிேய ெவவ்ேவறான கூட்டங்கள். கூ
- கூ .
குத - ேசர.
7. ண் ல் = மீன் பி க்குங்ேகால். வைலஞர்கள் = வைலகைள ைடய
ெசம்படவர்கள். சு = சி. நீண்டதா யர் குஞ்சியில் சிரத்தினர் = மகம்மதியர்கள்
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குஞ்சி = கு மி. ெமய்ெயலாம் பல ெதாைள ெசய் , பல அணிகைள யணி ம் வழக்கம்
மகம்மதிய மாதர் த ேயாாிடத் ண் . பல் நிறத் அாிைவயர் = பல ேவ
நிறங்கைள ைடய மாதர்கள். அகம் உவந் = மனங்களித் . அைடய = ேசர.
ேவைலக் காரர்கள் கலஞ்ெசன் மீளவல்
ப் ப்
பாலத் ேதாவிலாப் பண் கள் பற்பல ேபாத
ஞாலத் தா யிர் யாைவ நனிமகிழ் த மம்
மாைலக் காலமின்
ம்ப வயங்கிய தன்ேற.
அந்த ேவைளயி லாழ்கட லகத்ெதா நாவாய்
வந் ெகாண்
ந் ததைனப்பன் மாந்தர்கள் கண்
ந்
ண்மகிழ் ெவா மவ
ைரநயந் லவித்
தந்த நண்பர்க டம்ெமா க் குலாய்க்களி தந்தார்.

(8)
ற்
(9)

நவி மப் ைகக் கல நம் பட் ன நண்ணக்
கவி றப்ெபாவிந் தனர்சில காாிைக மார்கள்
சவிெப றீஇத்திகழ் தந்தசின் மடந்ைதயர் கங்க
வைக ெபாங்கின ைவகண்ட யாங்க
டேன.

(10)

ேபாந்த கப்ப நின்ற
ாிந் பல் பட
மாந்த ேரற்றி ம் வண்ெபா ேளற்றி மாண்பிற்
சூழ்ந் லா
வ தல்காண் ேடாைகய ெரழி
யார்ந் வா றக் கண்
மணிமயி லானார்.

(11)

யாண் ேநாக்கி மின்ெபாளிர் கங்கேள கண்ேடம்
ண் நன்மகிழ் த்தனம் யாங்க ம் கழ்ந்ேதங்
காண்டற் ெகட்ட ங் கட ளார் பைடப்பி ட் க த்
ேமண்ட வாவின்ப ேமெகாேலா ெவனெவண்ணி ேனமால்.

(12).

---8. ேவைலக்காரர்கள் - ைற கத் ேவைல ெசய்பவர். கலம் - மரக்கலம். மீள தி ம்ப. வல் இ ம் ப் பாலம் - வ ய இ ம்பா னியன்ற பாலம். ஓவிலா - நீங்காத.
பண் - வண் . ேபாத - ெசல்ல. ஞாலம் - உலகம். நனிமகிழ்த ம் - மிக மகி ம்.
வயங்கிய - விளங்கிய . அன் ஏ - அைசகள்.
9. கடலகத் - கட டத்ேத. நாவாய் - மரக்கலம். மாந்தர்கள் - மனிதர்கள்.
கண் ற் - கண் . உந் ம் - வள ம். உண்மகிழ் - உள்ளக்களிப் . உைர நயந்
உலவி - வி ம்பிப் ேபசி லாவி. குலாய் - குலாவி.
10. நவி ம் - ெசான்ன. ைகக்கலன் - Steamer. பட் னம் - Harbour. நண்ண ெந ங்க. கவின் - அழகு. ெபா ந்தனர் - விளங்கினர். காாிைகமார்கள் - மாதர்கள். சவி
- ஒளி. ெபறீஇ - ெபற் . திகழ்தந்த - விளங்கின ( ற் ). உைவ - அவற்ைற. யாங்க ம்
உடேன உவைக ெபாங்கினம் என்க.
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11. ேபாந்த - வந்த. பிாிந் - வி ம்பி. மாண் - மாட்சி. ாிந் காண் எனக் கூட் க.
ேதாைகயர் - மயில்ேபான்றமாதர். எழி - ேமகம். ஆர்ந் - நிைறந் . வன்உற ஆகாயத்திற்ெபா ந்த. கண்
ம் - கா ம். அணிமயில் - அழகிய மயில். ஆனார் ஆயினர்; ேபான்றனர். ேமகங்காண் மயில்ேபான்றனம் என்றப .
12. யாண் - எவ்விடத் ம். இன் ஒளிர் - மகிழ்ச்சி விளங்கும். மகிழ் ண் மகிழ்ச்சி ெகாண் . த்தனம் - கமலர்ந்தனம். காண்டற்கு - அறிதற்கு. எட்ட அ ம் எட் தற்கு அாிய. கட ளார் - 'ஆர்' சிறப் விகுதி. பைடப் - சி ஷ் . க த் அபிப்பிராயம். எண் தவா இன்பம் - வ ைம நீங்காத மகிழ்ச்சி; மிக்க இன்பம்,
எண்ணிேனமாய்ப் கழ்ந்ேதம் என்க.
மக்கள் யாவ மகிழ்தால் க திேய மகிைம
ெதாக்க ேபர ட் கட ளார் கட ைனச் சூழ்ந்
தக்க ேதாாின்பப் ெப ந்தனிக் க வியாத் தந்தா
ாிக்க த்திைன ணர்கிலா ெரன்ெகாேலா வழிதல்?
என்ற ெவன்ெமாழி ேகட்டெவன் னினியமா ணவ
நன் நன்றஃ ேதெயன நயந்தன னம்ம
தன்ற னின்மனத் தி மிந்தத் தனிக்க த் தித்த
ெதன்றிவ் ண்ைமேயார் பாவினி ைசப்பெலன்

(13)

ைரத்தான்.

(14)

ஒ விகற்ப ேநாிைச ெவண்பா
"ஓவா நீமகிழ்த ற் ணர்ந் மாகடேல
யாவா வேநக ர ந் யர்க்கா - ளாவாரா
ேறவாதி ேதவன் றி
ைறயின் பண்பறியார்
சாவார்பார் தீெதன் தாம்.

(15)

க நிைலத் ைற
இவ்ெவண் பாெவன ெசவித் ைண ெயய்த மினிய
ெசவ்வி வாய்ந்தநல் லமிழ்ெதனச் சிறந் ளங் களிப்ப
வவ்வி டத்ெதா கலம் றத் தகன்றிடக் கண்ட
நவ்வி ேநர்விழி மாதரார் நலந்ெதாைலந் த தார்.

(16)

அ த வக்குரல் ேகட்டனம் பைதத்தன மந்ேதா
ெல
ேமாவிய ெம மிந்த மகளிர்க ளிைனதல்
ப
மற்றிதன் காரணம் யாெதனப் பாிந்
ய்த் ேநாக் குழிச்சில
ெமாழி மாக்கள்.

(17)

-------13. மகிழ்தரல் = களித்தல். மகிைம ெதாக்க = ெப ைம கூ ய. ேபர ட் கட ளார் =
மிக்க அ ளிைன ைடய பகவான். சூழ்ந் = உலகத்ைதச் சுற்றி. இன்பப் ெப ந்தனிக்
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க வி = இன்பம் அளித்தற்குக் காரணமான ெபாிய ஒப்பற்ற க வி. உணர்கிலார் =
அறியாதவர். அழிதல் = மனம் வ ந் தல்
14. நயந்தனன் = வி ம்பினன். அம்ம = உைரயைசச் ெசால். தன்றன் = தன்
இன்மனம் = இனிய மனம். தனிக் க த் = நிகரற்ற அபிப்பிராயம். உதித்த
ேதான்றிய . பா = பாட் . இைசப்பல் = கூ ேவன்.

ைடய

15. ஓவா = நீங்கா , எப்ெபா
ம். நீ மகிழ்தல் = நீ களித்தல். உற் உணர்ந் ம் =
உற் ேநாக்கி யறிந் ம். மாகடேல = ெபாிய கடேல. ஆஆ = இரக்கப் ெபா ட் .
யர்க்கு ஆள் ஆவார் = ன்பத்தின் வசமாவார்; ன்
வர். என்றப . ஆல் = ஆைச.
தி
ைற = சி ஷ் க்கிரமம். பண் = தன்ைம. அறியார் =
அறியாராய். பார் தீெதன் தாம் சாவார் = உலகம் ெபால்லா என் மன மழிவார்.
16. என = என் ைடய. ெசவித் ைண = இ ெசவியி ம். எய்த ம் = ேசர்த
ெசவ்வி = சுைவ. கலம் = மரக்கலம். றத் அகன்றிட = பட் னத்ைத விட் ப்
பயணமாக ெவளிேய ெசல்ல. நவ்வி = மான். நலம் = களிப் .

ம்.

17. ஓவியம் = சித்திரம். இைணதல் = வ ந் தல். பாிந் = வி ம்பி. உய்த்
ேநாக்குழி = அறிைவச் ெச த்தி யாரா மிடத் .
ெமாழி மாக்கள் = பழம்
ேபச்சாளிகள்.
ந்த மா யிர்த் தைலவர்க
ைமயிவண் வி த் த்
தந்த நற்ெறாழி றைலக்ெகாண்
ைகக்கலஞ் சார்ந்தா
ாிந்தத் தீைமேய மிக்கேதா ாியல் ைட லகி
னிந் வா த லீாி
ந்தைல ெய த்ேத;

(18)

அம்ம ைநய ரா ளம் பைதக்க ரயாீர்
நம்ம ற்பவத் தீவிைன நைமவந் ந
மிம்ைம யாஞ்ெச ெமச்ெசயல் க மதன் பயேன
ெசம்ைம மாதாீர் சிந்ைதயிற் ெறளிமிேனா ெவன்றார்.

(19)

உைரத்த வாசகங் ேகட்ட ெமாய்ெயன யா ஞ்
சிாித் நின்றென ன கண்ட மாணவன் ெறளியான்
றி த்த ற்றிலா ெனன்ைனெகா வர்ெமாழி ெசறிந்த
க த் ெமன்ெகாேலா கட் ைர மின்ெனனக் கழற.

(20)

ஐய மாணவ யான்ெசால லன்பினிற் ேகண்ேமா
ெசய்ய வா யிர்ச் ெசயெலலாஞ் ெசய்விைனப் பயேன
ய் மாறிைல ய்த் ணர் வாயிைத ைமந்த
ைமயல் ெகாண் நீ மயங்கைல வாய்ைமைய யறிதி.

(21)

ஈ நல்ல மற்ற தீயதா ெமன்ன
யாைத யாயி ங் ேகள்வியின் மட் நீ யியம்ேப
லீ ெமய்யன்ேற ெல திைவ யாெரன ெவண்ேண
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லாதி ெதாட் ஃ ைததிக மாெமன நம்ேபல்.

(22)

--------18. ம்தம் = உங்கள். உயிர்த் தைலவர் = பிராண நாயகர். இவண் = இங்கு
தைலக்ெகாண் = ேமற்ெகாண் . இந் வா தல் = பிைறச்சந்திரன் ேபான்ற
ஒளி ள்ள ெநற்றி. தைல எ த் = பிரமன் அவரவர் அ பவிக்க ேவண் யைதத்
தைலயில் எ
வதாக நம்மவர் கூ வர்.
19. அம்ம = ன்னிைலயைச. ைநய ர் = வ ந்தாதீர். ஆர் உளம் = அன் நிைறந்த
உள்ளம். பைதக்கலீர் = கலங்காதீர். ற்பவம் = ற்பிறப் . ந
ம் = வ த் ம்.
இம்ைம = இப்பிறப்பில். அதன் = ன்ெசய்த தீவிைனயின். பயன் = காாியம்.
ெதளிமின் = ெதளி ங்கள்.
20. ஒய்ெயன = விைரந் . தி த்தம் = தி ந்திய அறி . என்ைன ெகால் = யாேதா.
ெசறிந்த = ெபா ந்திய. கட் ைரயின் = விளக்கி ய
ங்கள். கழற = ெசால்ல.
21. அன்பினில் = அன் டன். ேகண்ேமா = ேகட்பாயாக. உயிர்ச்ெசயல் = உயிாின
ெசய்ைக. உய் மா = பிைழக்கும் விதம். இைல = இல்ைல. உய்த் உணர்வாய் =
அறிைவச் ெச த்தி அறிவாய். ைமந்த = மாணவ (விளி) ைமயல் = மயக்கம். மயங்கைல
= கலங்காேத. வாய்ைமைய அறிதி = உண்ைமைய அறிவாய்.
22. ேகள்வியின் மட் ம் = பிறர் கூறக் ேகட்பதான் மாத்திரம். இயம்ேபல் = ேபசாேத.
ெமய் அன்ேறல் = உண்ைமயில்லாவி ல். ஆதி ெதாட் = பண்ைடக் கால தல்.
ஐதிகம் = பழங் ெகாள்ைக.
உலகிற் பற்பலர் நம்பலா ண்ைமெயன் ணேர
லகு ேமா வ மானத்தி ெனைதயிேமற் ெகாள்ேள
லலகின் றாய்விாிந் ததிசய மாய்விளங் கிடலா
னலெத னாவைத நம்பைல நயந்தறி குதியால்.

(23)

ெமய்ம்ைம யாளன்ெசான் ெமன்ைமயாற் ெபாய்ெயனத் ேதான்றப்
ெபாய்ம்ைம யாளன்ெசால் வன்ைமயான் ெமய்ம்ைமேய ேபா
ெமம்ெமா ழிக்க ம் யாவர்தங் கூற்ைற மினி
தம்ம னத்தினிற் றக ற வாய்குநர் தக்ேகார்.

(24)

ஆத லாெனன தன் ைட மாணவ வன்னா
ேராதி னாெரன ண்ைமைய ணர்த ன் ைரேய
ேலைத ெயவ்ெவவ ாியம்பி மதன்கண்ெமய்ப் ெபா ைள
நீதி த்தமாக் காண்டேல ேநெரன நிைனத்தி.

(25)

அன்னர் ெசாற்ப யா யிர்ச் ெசயெலலா மந்த
ன்ைன ேயய்விைனத் ெதாகுதியின் பயெனன
ெமன்ன யாங்ெகாளி ெனய்
பிைழக மிைவயாற்
ன் மந்த ற் பவவிைன யதற்கு ன் ெறாட ம்.

(26)
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அ
மந்த ற் பிறப் க்கு ற்பிறப் பவா
மதன்க ணா யி ரகப்ப ெமனிலதற் குய்ெவவ்
விதத்தி னாகுேமா ெவா
ைற தவ
விளங்கா
மதிம யக்கினான் ழ்ந்தபின் வாழ்வதற் குண்ேடா?
----------23. உபமானத்தின் - தி ஷ்டாந்தத்தால். ேமற்ெகாள்
நலெதனா - நல்லெதன் . நயந் - நீதி ணர வி ம்பி.

(27)
தல் - ஒப் தல். அலகு - அள .

24. cf. "ெமய் ைட ெயா வன் ெசாலமாட்டாைமயாற் ெபாய்ேபா ம்",
"ெபாய் ைட ெயா வன் ெசால்வன்ைமயான் ெமய்ேபா ம்" (ந ந்ெதாைக.)
ெமாழிக்க ம் - வார்த்ைதயிடத் ம். கூற்
தகுதிெபா ந்த. ஆய்குநர் - ஆராய்பவர்.

- ேபச்சின் க த் . தக

உற -

25. உணர்த ன் - அறித ன்றி. ஏைத - எதைன. எவ்ெவவர் - யார் யார். தி த்தமா
- உள்ளவா .ேநர் - சாி.
26. அன்னர் -

ெமாழி மாக்கள்.

27. ஏய் - ெபா ந்திய. ெதாகுதி - கூட்டம்.
ம் - ேச ம். பிைழ - தவ .
இப்பிறப்பிற் ெசய் ம் தீவிைன - ற்பிறப்பின் தீவிைனப் பயன் என் ெகாண்டால்,
அப்பிறப்பின் தீவிைன அதற்கு ற்பிறப்பின் தீவிைனப் பயனாம். அஃ அதற்கு
ற்பிறப்பின் காாியமாம். அவா ம் - ேச ம். அதன்கண் - அத்தீவிைனயின் பால்.
உய் - தப்பிப் பிைழத்தல்; ஈேட தல். தவ
- தவறி. விளங்கா மதிமயக்கு ேபைதைமயா ண்டாகும் மயக்கம். ழ்ந்தபின் - அத்தீவிைனயில் அகப்ப ன். வாழ்
- ஈண் த் தீவிைனயி னின் ம் விலகி ஈேட தல்.
இப்பி றப்பினில் யாஞ்ெச ம் விைனகளின் பயேன
பிற்பி றப்பினி னாநல்ல வழியினிற் ெபயர்ந்
தப்பி ய்யெவாட் டா நந் தமெசய றைகக்கு
மப்பி றப்
ெசயல்க மன்னவா மதன்பின்;

(28)

தீய ெசய்தன தீயேவ ெசய்கு ெச மா
லாய வவ்வழி வி த்தைவ யயற் றத் தகலா
ேமய நற்ெசயல் ெசய்தன ேமலைவ வி ம்
ேமய வில்வழி வி த்திைவ ெயங்க
மியங்கா.

(29)

விைனெய ஞ்சுழற் பட்டவா யிெரலா மீட்
நிைன நல்லன ேமவியச் சுழ னி னீங்கித்
ைனவின் ேமதக ெவய் வான் க திய ெதால்ேலார்
ைனவி னல்கிய நீதி ல் யாைவ ம் ெபா ந்தா.

(30)

மக்க டம்பழ விைனகளின் பயெனன வந்
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க்க குற்றத்தின் ெபா ட்டந்த மக்கைளப் ைடத்த
ெலக்க த்தினா ேனாிதா மியம் தி ெயா த்த
றக்க தன்ெறனி லகினிற் றைகைம மின்றாம்.

(31)

----------28. பிற்பிறப் = இனிவ ம் பிறப் . பிறப்பினில் நாம் என் பிாிக்க. நல்ல வழி =
சன்மார்க்கம். ெபயர்ந் = மீண் . தைகக்கும் = த க்கும். அம்ம பிறப்பிற் ெசய் ந்
தீவிைனகள் அதன்பிறகு உண்டாம் பிறப்பி ம் நல்ல வழியிற் ெசல்ல ெவாட்டாமற்
ற க்கும். அன்னவாம் = அத்தகுதி ைடயவாம்.
29. ெசய்கு = ெசய் . கு சாாிைய. அயற் றம் = தீவிைனயின் அயலதாகிய
நல்விைனயில். தீவிைன ெசய்த ஆன்மா அவ்விைன வயப்பட் த் தீவிைனேய ெசய்
ேபாகும்; அங்ஙனேம நல்விைன ெசய்த நல்விைனேய ெசய் ெசல் ம். இவ்வழி =
இம்மார்க்கத்திைன. எங்ங ம் = ேவெறவ்விடத் ம். இயங்கா = ெசல்லா
30. சுழல் = நீர்ச்சுழி. பட்ட = அகப்பட்ட. நிைன நல்லன = நல்லனவாகிய
எண்ணங்கள். ேமவி = ெபா ந்தி. ைன = விைர . ேமதக = ேமன்ைம. எய்
வான் = அைட ம்ெபா ட் . ெதால்ேலார் = பைழய ஆசிாியர். ைனவின் = அழகாக.
நல்கிய = ெகா த்த. ைனவின் நல்கிய = ெசய் ெகா த்த எனி மாம். நீதி ல் =
தி க்குறள் த யைவ. ஆன்மா, விைன வயப்பட் த் தீவிைன ெசய்த
தீவிைனையேய ெசய் ெகாண் ம், நல்விைன ெசய்த நல்விைனையேய ெசய்
ெகாண் ஞ் ெசல் மாயின், நீதி ல்களால் ஆன்மாக்கட்கு உண்டாகும் பயன்
யாெதான் மில்ைல என்றதாம்.
31. பழவிைன = ற்பிறப்பின் விைன; ஊழ். க்க = உண்டான, ஆன்மா ெசய்த
என்றப . ற்ெசய்த தீவிைன வயப்பட்டஆன்மா அதன் பயனாக ேவார் குற்றத்ைதச்
ெசய் ெமனின், அக்குற்றத்தின் ெபா ட் அவ்வான்மாைவத் தண் த்தல் ேநாிதன்
என்றப . ைடத்தல = ஒ த்தல், தண் த்தல். ேநாிதாம் = நியாயமாகும். இயம் தி =
கூ வாய். தக்கதன் = நியாயமன் . தைகைம = தகுதி. ஒ வன் ஒ வைனக் ெகாைல
ெசய்தால், ெகாைல ெசய்தைம ம் ெகாைல ண்டைம ம் ஊழ் விைனயால் நிகழ்ந்த
ெவன் ெகாள்ளின், அத் தன்வயமற்ற ஆன்மாவிற்குக் ெகாைலக் குற்றஞ் சாட் க்
ெகாைலத் தண்டைன விதித்தல் நியாயமில்ைல. உலகிற் ெசய்யப்ப ம் ஒவ்ெவா
குற்ற ம் ஊழ்விைனயால் நிகழ்ந் ழித் தன்வயமற்ற ஆன்மாக்கைளத் தண் த்தல்
எவ்வாற்றா ம் ெபா ந்தாதாம். ஆகேவ நீதி ல்க ம் நீதி மன்றங்க ம் உலகிற்
ேறைவேயயில்ைலெயன்
ம். இம்
தகுதியற்றேத.
தர ெகாச்சகக் க ப்பா
அற்ேறற் பழவிைனக ளவ்வவ் யிர்கைளத்தாம்
பற்றாேவா கூ மினிப் பா லகி ெனங்கு ேவ
ெயற்ேற மிவ் ண்ைம யான்றிதல் ேவட்ேடனாற்
கற்ேறார்தங் ேகாேவ கனிவாய் மலர்கெவன்றான்.
க நிைலத் ைற

(32)
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ெதால்ைலச் ெசய்விைன யாைவ நைமவந் ெதாட ம்
வல்ைல ெயன்ப வாய்ைமேய மற்றைவ நந்தம்
வல்ல நம்மனந் தைமத்தம வழிகளிற் றி ப்ப
ெலால் ெமன்ப ேபா வா சகெமன ணர்தி.

(33)

இன்ன நாட் னி ன்ன ாினிவின்ன ெபயாி
ன்னர் தாய்தந்ைத மார்க மின்னர்ேசா தர
மின்ன ளில்லறக் கிழத்தி மாவின்ன குலத்தி
ன்ன வாழ்க்ைகயி
க்ெகனப் பழவிைன யி த் ம்.

(34)

அன்றி நம்மனத் தித்தி ங் க த்திைன யந்தத்
ன் ெசய்விைன மாற் வ வல்லெவன் ய
நன்றி ேயெயா வ ெவன நண் மா ணவேன
ெயன் கூற மிளநைக ய ம்பினன் மாேதா.

(35)

உள்ள ற் ல ேவார்க
ைரத்தன ாிைதேய
ெமள்ள ெமள்ளெவப் ெபா ள்வந் மயக்கி ம் வியந்த
ள்ள மப்ெபா ள் விைழத ம் வி த்த ம் ைரத்த
ள் மா யிர்ச் ெசயெலன ணர்திெயன் ைமந்தா.

(36)

-------32. அற்ேறல் - -அங்ஙனமாயின். பழவிைன -விதி, ஊழ். உயிர்கைள - ஆன்மாக்கைள. பற்றாேவா - -பி யாேவா. இப்பா லகிற் பற்றாேவா என்க. கு
ஆசாாியன். எற்ேற ம் -எவ்விதத்தா ம். ேவட்ேடன் - -வி ம்பிேனன். ேகா தைலவன். கனிவாய் - -கனியைனயவாய். வாய் மலர்தல் - -ேபசுதல்.

–

33. ெதால்ைலச் ெசய்விைன - -பழவிைன. வல்ைல -விைரவில். வாய்ைம - உண்ைம. வல்ல - -வன்ைம ைடய. தம - -தம் ைடய. ஒல் ம் - -கூ ம்.
ேபா வாசகம் - -ெபாய்ம்ெமாழி. உணர்தி - -உணர்வாய்.
34. இன்னர் - -இன்ன தன்ைமயினர், இன்னவர், இவர் என்றப . ேசாதரர் - சேகாதரர். இல்லறக் கிழத்தி - -மைனவி. இ க்க என - -இ ப்பாயாக என் . இ த் ம்
- -அைமக்கும்.
35. க த் - எண்ணம். ன் - -ெபா ந்திய, ெந ங்கிய; ஆன்மாைவப் பற்றிய
என்றப . மாற் வ அல்ல - -மாற் ம் தன்ைம ைடயனவில்ைல. நன்றி - நன்ைம.
இளநைக - - ன்னைக. மா ஓ - -அைசகள்.
36. உள்ள ல் - -Mental Science. லவர் - -அறிஞர். வியந்த - -வியப்பினால்
ஈ பட்ட. விைழதல் - -வி ம் தல். வி த்தல் - -ெவ த்தல். உள் ம் - -க
ம்.
உயிர்ச்ெசயல் - -உயிாின் ெசய்ைக.
அயிர்க்கும் ந்தியி னைடந்தவிவ் ைவ ற வகற்றி
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மயக்க நீங்குதி வாய்ைமயி ெனாளிதவ ேமவி
யிர்க்குத் தன்வய விைழ ள ெதன ண்ைம தனாற்
ெசயிர்க்கு மக்கைள ெபா த்திடல் ெசவ்விதா மன்ேற.

(37)

மனிதன் ேவட்ைகயிற் றன்வயம் வாய்ந்தவ னதனா
னினிய நற்ெசய ன்னெவன் றறிந்தைவ ாியி
னனிசி றந்தவ னயப் க ைடயனாம் ெபால்லாத்
னிய தீச்ெசய ஞற்றி ற் யர ற் றிழிவான்.

(38)

இச்ெசாற் ேகட்டெவன் மாணவ னின்பமா ளத்த
னிச்ைச ெகாண்ெட ந் தா ன ெனன்றைன வணங்கி
ெமய்ச்சி நின்றனன் வியந்தனன் ெமய்ப்ெபா ள் ெபற்ேற
னச்ச மற்ைறய மகன்றென ைனயேன ெயன்றான்.

(39)

தர ெகாச்சகக் க ப்பா
இத் ைணயி
நிற்க ெவற்கிைசந்த மாணவேன
த்தமிகக் ெகாழித்ெதா க்கு ந்நீைரக் கா தியாற்
சித்தமிைச மகிழ்சிறந்த சிறியமகா ெரனேவா ப்
பத்திெயா ந் திபா ம் பரமன யார்ேபா ம்.

(40)

பட் னத்தி ள்ளி க்கும் பனிநீெரல் லாமடக்கப்
பட்
க்கத் தண்கட ற் பர நீ ரைலத மாற்
கட் ச்சிைறக் ேகாட்ட ளார் ைகயற் நிற்பமற்ேறா
ெராட்
ய ெரான் மின்றி ேயா ெயங்குந் திாிவரன்ேறா?

(41)

--------37. அயிர்க்கும் -சந்ேதகமைட ம். ந்தி - த்தி. ஐ ற -சந்ேதகம். வாய்ைமயின் ஒளி
-உண்ைமயின் பிரகாசம். தவேமவி -மிகப்ெபா ந்தி. தன்வய விைழ -ஸ்வாதீகமான
வி ப்பம். வி ப்ப ம் ெவ ப் ம் ஆன்மா க்குச் ெசாந்தமான இயல் க் குணங்கள்.
உதனால் - அதனால். ெசயிர்க்கும் -குற்றம் ாி ம். ஒ த்திடல் -தண் த்தல். ெசவ்வி தக்க . அன் , ஏ -அைசகள்.
38. ேவட்ைக -வி ப்பம். தன்வயம் -ஸ்வாதீநம். வாய்ந்தவன் -உைடயவன். இன்ன இைவ. ாியின் -ெசய்தால். நனி -மிக.நயப் கழ் -நல்ல கழ்; நியாயமான கழ். ணிய
- ன்பத்ைதச்ெசய் ம். உஞற்றி ல் -ெசய்யின். இழிவான் - ேமல் நிைலயினின் ம்
இழிநிைல யைடவான்.
39. இன்பம் ஆர் -இன்பம் நிைறந்த. இச்ைச -அன் . ெமய்ச்சி - கழ்ந் .
ெமய்ப்ெபா ள் - உண்ைமப்ெபா ள். ஐயம் அகன்றெனன் -சந்ேதகம் நீங்கப்
ெபற்ேறன்.
40. இத் ைண - இவ்வள . இ - ஊைழப்பற்றிய ஆராய்ச்சி. எற்கு - எனக்கு.
த்தம் - த் . ெகாழித் -சிதறி. ஒ க்கும் - ஆரவாாிக்கும். ந்நீர் - கடல்; ஆக்கல்,
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அளித்தல்,அழித்தல் என் ம் ன் தன்ைமகைள ைடயதாத ன் - இதற்கு
இப்ெபயர் என்பர் நச்சினார்க்கினியர். கா தி - காண்பாய். சித்தமிைச -மனத்தில்.
இனிச் சித்தம் இைச என ம் ஆம். சிறிய மகார் -இளங்குழந்ைதகள். பரமன யார் சிவன யார்.
41. பட் னம் -Harbour. பனிநீர் - குளிர்ந்த நீர். அடக்கப்பட்
க்க - நாற் ற ம்
அைணகளா ம் கைரயா ம் சூழப்பட் அைலவின்றி அடங்கியி க்க; தண்கடல் குளிர்ந்த கடல். பர நீர் -விாிந்த நீர் அைலத ம் - அைல சும்.
ஆழ்ந்தக த் தாளெரலா மடக்க ைட ேயாராவர்
தாழ்ந்தி ந்தார் தமக்ெகான் ந் தாழ்விைலயா மா நிறீஇச்
சூழ்ந் வைள மதி ைடய ைற கத் ட் வன்
ேமாய்ந்ெதா ங்கி நிற்பதைன ற் ணர்தி மாணவேன.

(42)

உடல்சிறிய ராயி
ள்ளடங்கி ேனார்தைமேய
வி த ன்றி நாணா ேமவிய
குவர்மாந்தர்
கடல்ெவளியி னில்லா கலங்கெளலா ட் குந்
படர்ெவளிய பட் னத்தின் பாலைடந் தங்குவவால்.

(43)

க வி த்தம்.
ெவா ேசர்ந் ெபா ந்திய பிைணநார்
ேமவி ம் வாசம் வி ம்
ம் விதமாப்
பாவிய வாாி பயின்றைல ன ந்
விய லார்ந்
ைறத்தைல யைம ம்.

(44)

தர ெகாச்சகக் க ப்பா
நல்ேலாைர நண்ணின நல்ேலாேர யாவ ேபா
ெலல்ேலாைனச் ேசர்ந்தெபா ெளல் ெனாளி ேயய்வ ேபா
னில்லா ேபெலா ெசய்ந் நீள்கட னீர் ைறேபாய்ச்
ெசல்லா தானைம ஞ் சீர்காண் மாணவேன.
----கட் - -கட்டப் ெபற்ற. சிைறக் ேகாட்டம் - -சிைறச்சாைல. ைகயற்
ஒட் - -சார்ந்த.

(45).
- -ெசய ன்றி.

42. க த் - -எண்ணம். அங்ஙனம் தாழ்ந்தி ந்தவர் என்க. தாய் இைல - - குைற
இல்ைல. cf. "தாழ்ந்ேதா யர்வர்" - (பிர
ங்கலீைல) ஆ - -விதம். நிறீஇ - ந வி;
ஸ்தாபித் . மதில் - ஈண் Pier. னல் - -நீர்.
43. உள் அடக்கிேனார் - மனம் அடங்கப் ெபற்றவர்.
cf. "உ

கண்ெடள்ளாைம ேவண் ம்." - - (தி க்குறள்)
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நாள் நா ம் - -தின ம். அ குவர் - -ேச வர். கடல் ெவளி - -கடற் பரப் . கலம் - மரக்கலம். படர் எளிய - -ெசல் தற்குச் சுலபமான. பட் னத்தின்பால் ைற கத்தில். ைற கத்தில் மதி (Pier) க்குட்பட்ட நீாில் அைலயிரா ; றம்பான
இடங்களில் அைல சும் என்ப பார்க்குநர்க்குப் லனாம்.
44. ேவா ேசர்ந்த நா ம் மணம் ெப ம். பிைண - -மலர்கைளப் பிைணக்கும்,
கட் ம். வாசம் - -வாசைன. வி ம்
ம் விதமா ேமவி ம் என்க. பாவிய - -பரந்த. வாாி
- -கடல். இயல் - - ய இயல் . ஆர்ந் - -நிைறந் . ைறத்தைல - - ைறயிடம்.
அைம ம் - -அடங்கும்.
45.எல்ேலான் - -சூாியன். எல் ெனாளி - -சூாியப் பிரகாசம். நீர்
கட்ெசன் அைம ம் என்க. சீர் - -சிறப் . தத்குணம்.
ெசன்ைனமக ள ள்கூர்ந் ெசவ்வி க மலர்ந்ெதாளிரத்
தன்னிரண் ைககைள ந் தாய்குழவி யைணப்ப ேபான்
ன்னிைர ங் கடேனாக்கி ெமாய்த் வ ந் திைரவிலக்கி
நன்னர்வைளக் கு கலங்க ணயந்தைணத்தல் கா தியால்.

ைறயின்

(46)

வஞ்சிவி த்தம்
என்றன் மாணன ேனாி
ன் கின்ற ேதாமிலீர்
ெசன் ேசர்குவம் வம்மிேனா
ெவன்றி யம்ப ேமகிேனம்.
அ சீர்க் கழிெந ல

(47)

யாசிாியவி த்தம்

விண்ணகத் நின் மிளிர் மீன்கணத்தி ெனாளியா ம் விளங்கு நாவாய்க்
கண்ணி க்கும் பலவிளக்கத் ெதாளியா ம் பட் னத்ைதக் கடந் ெசன்ைன
நண் ெத க் கைடகு கு மனவிெலைம யவணி வி ந க்க பாடங்
கண்ணில்க ெமாழியனைடத் தைரமணிேமற் ைகச் சகடங் க கிற் றம்மா. 48
க வி த்தம்
அவ்வண ம ங்கத வைடத் நின்றனர்
ெசவ்விய கட்கு ச் ெச க்கு வாய்ந்தவர்
ெகௗவிய விதழினர் கைடதி றந்தன
ரவ்வழி யவர ளைடந் ேபாந்தனம்.

(49)

---------46 ெசன்ைன மகள் = ெசன்ைனயாகிய மகள். அ ள் கூர்ந் = க ைணமிக்கு.
ெசவ்வி = அழகு. ஒளிர = விளங்க. ைககைள ம் நீட் ெயன ஒ ெசால் வ விக்க. தாய்
குழந்ைதைய அைணத்தல் ேபால, " தாய் ைல த விய குழவி ேபால ம்" என்ற
பட் னப் பாைலய இவ் வைமையத் தந்த ேபா ம். ைற கத்தின்
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இ
றங்களி ம் நீண் வைளந் கட ற் ெசல் ம் மதில்கைள (Pier)ச் ெசன்ைன
மகளின் கரங்களாகக் கூறினர். தற்குறிப்ேபற்ற வைமயணி. ன் = எதிாில். இைர ம்
= ஆரவாாிக்கும். ெமாய்த் = அணியணியாக. திைர = அைல. நன்னர் = நன்றாக.
வைளக்கு = வைளத் . கலங்கள் = மரக்கலங்கைள. நயந் = வி ம்பி.
47. ஏர் இ ள் = உண்டாகிய இ ள். ஏர்தல் = எ தல். ேதான் தல். ன் தல் =
மிகுதல். ேதாம் இலீர் = நல்லீர். ேதாம் = குற்றம். ேசர்குவம் = ேசர்ேவாம். வம்மின் =
வா ங்கள்.
48.விண்அகத் = ஆகாயத்தில். மிளிர் = விளங்கும். மீன்கணம் = நக்ஷத்திரக்
கூட்டம். நாவாய்க்கண் = மரக்கலங்களில். விளக்கம் = விளக்குகள். ெத க்கைட =
ெத விடம். ஈண் க்குறித்த Beach Road. எைம = எங்கைள. அவண் = அங்க. நி வி =
நி த்தி. ந க்கபாடம் = Level Crossing ல் இட்
க்கும் ெரயில்ேவ
கத . கண்ணில் = தாக்ஷண்யமில்லாத; ேயாசைனயில்லாத எனி மாம். ெரயில்
வ வதற்கு அைர மணிக்கு ன்னேர கதவைடத் ஒ வ ங் கு க்கிட் ச் ெசல்லா
அங்கு நின்றைமயின் இங்ஙனம் கூறினார். க ெமாழியன் = ெவ ெவ ப்பான
ேபச்சிைன ைடயான். ைகச் சகடம் = நீராவி வண் த் ெதாடர். க கிற் =
விைரந்த .
49. அவ்வணம் = ேமற்கூறிய விதம். ெசவ்விய = மிகுந்த. கட்கு ச் ெச க்கு =
ம பானத்தா ண்டாம் ெச க்கு. ெகௗவிய இதழினர் = பற்களாற் ெகௗவிய
உதட் னர். கைட திறந்தனர் = வாயில் திறந்தனர். அவ்வழி = அவ்விதம். அவர் =
Gatekeepers. அ ள் அைடந் = க ைணையப் ெபற் . இ வ ம் இல்லம்
அைடந் உண ெகாண்ட பின்னர், ஆசிாியர் இப் 'பட் னக்காட்சி' ையத்தாம்
யி
ன்னேர எ தி
த்தனர்.
-----------9. ம ைர மாநகர்
[தாய்ெமாழியாகிய தமிழிைன மறந் ெசல்வப்ெபா ளீட்ட ேலேய காலம்ேபாக்கி
ழ ம் ம ைரயாகிய தாம்பிறந்த நகர்க்கிரங்கி யாற்றா பா ய ]
ம ைரமாநகர்
நிைலமண் ல வாசிாியப்பா
உலகெமங்கு மிலகு நகர்பல
கழிெப ஞ் ெசல்வக் கள்ளாட் டயரத்
தான்மாத் திைரயின் வான்மீத் திாி ம்
வளமைழ ெபாய்த் விைளெபா ள் குன்றி
மயங்கு காைல வயங்குேமற் றிைசேயார்
மகீதலத் தின்கட் பகீரதன் ேபாலப்
ேபாியா றதைன மாாி நாணிெமய்

(5)
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விளர்ப்ப ைவையேயா டளவக் கூட்
விைளெவலா ம
மா வி ம்பிச் ெசயெவாளிர்
ம ைரமாநகேர! ம ைரமாநகேர!

(10)

------------1. இலகு = விளங்கும். கழிெப ம் = மிகப்ெபாிய; மீமிைசச்ெசால். ெசல்வக்
கள்ளாட் = ெசல்வமாகிய கள்ைள ண் விைளயா தல். அயர = விைளயாட.
cf. "கழிெப ஞ் ெசல்வக் கள்ளாட் டயர்ந் " (மணி. 6. 102)
3. தான் மாத்திைரயின் = தன்னளவில், 'தான்மாத்திரம்' = தான்மட் ம் வான்மீ =
விண்ேமல். திாி ம் = சஞ்சாிக்கும். வனமைழ = உலகம் வளம் ெப தற்குக்
காரணமாகிய மைழ. மைழெபாய்த் = மைழ ெபய்யேவண் ய காலத்திற்
ெபய்யாமற்ேபாய்.
cf. "வானம் ெபாய்யா " - (மணிேமகைல)
4. விைளெபா ள் = ெநல் த யைவ. குன்றி = குைறந் . மயங்கு காைல =
உலகங் கலக்கத்ைத யைடந்தெபா
. "மாற ம் லவ ம் மயங்கு காைல."
(கல்லாடம் 5 -11) வயங்கு = விளங்கும். ேமற்றிைசேயார் = ேமல் நாட் னர்; ஈண்
ஆங்கிேலயைர ணர்த்திற் . மகீதலம் = மி. பகீரதன் = திலீபன் மகன்; கபில
னிவாின் ேகாபத்தீயாற் பட்ட தன் ன்ேனாராகிய சகரைர நற்கதியிற் ேசர்த்தற்
ெபா ட் க் க ந்தவம் ாிந் கங்ைகைய யிவ் லகிற்குக் ெகாணர்ந்ேதான். ேபாியா
= ஓர்யா ; இஃ ெப
யற்சி ெசய் ஆங்கிேலயர் ம ைர இராமநாத ரஞ்
ஜில்லாக்களின் பாசனத்தின்ெபா ட் க் ெகாணர்ந்த . விளர்ப்ப = ெவ ப்ப;
மாாிதான் ேதாற்றதால் நாணி ெமய்வியர்த்தெதன்ற தற்குறிப்ேபற்றம். ைவைய =
ைவைகநதி. அளவ = கலப்ப. விைனெவலாம் = விைளெபா ள்கள் யா ம். ம
மா =
ம
மா ; மிகும்ப . ஒளிர் = விளங்கும்.
ெசல்வப் ெபா ேள சிறப் ைடப் ெபா ெளன
ெவால்வைக ண்ைம ணர்கிைல ெகாண்டைன.
அதைன யாக்கும் விதமறிந் தவற்றிற்
றைலப்பட் ழ ந் தனிப்ெப நகேர!
நிைலப்பட்
க்கு நீர்ைமெயய் திைனேயா?

(15)

நிைனக்குறித் தந்ேதா நிைனக்குந் ேதா ந்
ன்ப மிகுந் ேசா ெமன் ளம்!
இன்ப மீ
ெமவர்க்குந் தாந்தாம்
பிறந்த நகெரனில்; ேபசிய விந்நிைல
ெயன்னிட மாறிய ெதன்ைனெகால்? அறிேயன்.

(20)

நின்னிற் பிாிந் ெந ங்கைல கற்ேபன்
ெசன்ைன ேபாந் ஞ் சிறியேன ள்ளம்
பன்னாள் ெசன் ம் பாிந் நிற்காண்
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ேவட்ைக ேமவி விைரந்தாண் ேதா
மி மதி நின்வயி னி ந்ேதன். அம்ம! நீ

(25)

யர்நிைல தவறி நயெமலாந் ெதாைலந்
ழ்நிைல ற்றைன! ேமதக்க ம ராய்
எவன்ெகாேலா விவ்வா றவநிைல ெயய்திைன?
நச்சிப் பாண் யர் ெமய்ச்சி வளர்த்த
சங்க மி ந் ெபாங்கிய நன்னகர்

(30)

--------11. சிறப் உைடப் ெபா ள் - சிறப்பிைன ைடய ெபா ள்; சிறந்த ெபா ள்.
ஒல்வைக -கூ ம் விதம்; மனத்திற்ெகாத்தப . உணர்கிைல –உணராமல் ( ற்ெறச்சம்).
அதைன -ெசல்வத்ைத. ஆக்கும் -வளர்க்கும். விதம் -வைக, வழி. தைலப்பட் தன்ைமயாய். உழ ம் -வ ந்தி ய ம். நீர்ைம -தன்ைம. எய்திைனேயா அைடந்தைனேயா. குறித் -க தி. என் ளஞ் ேசா ம் என்க. எவர்க்கும் தாம் தாம்
பிறந்த நகர் எனின் இன்பமீ
ம். மீ
ம் - மிகும். ேபசிய - கூறிய. இந்நிைல - இந்த
நிைலைம.
21. நின்னில் -நின்னிடமி ந் . ெந ங்கைல -காேலஜ் ப ப்
( ற்ெறச்சம்) ேபாந் ம் -ெசன் ம். பன்னாள் -பல நாள். பாிந்
ேவட்ைக உன்ைனக் கா ம் ஆைச. ேமவி -ெபா ந்தி. ஆண்
வ ட ம். இ மதி -இரண் மாதம். இ ேகாைடக்கால வி
குறித்த . நின்வயின் -உன்னிடம்.
26. நயம் - நியாயம், நன்ைம.
வாய்ந்த. ம ராய் -ம ைர என்

. கற்ேபன் - கற்க
-அன் ற் . நிற்காண்
ேதா ம் - ஒவ்ெவா
ைற நாட்கைளக்

ழ்நிைல -இழிந்த நிைலைம. ேமதக்க - ேமன்ைம
ம் ெபயர் விளி ஏற்ற .

28. எவன்ெகாேலா - ஏேனா. இவ்வா -இவ்விதம். அவம் நிைல - பயனற்ற
நிைலைம. நச்சி - வி ம்பி. ெமய்ச்சி - கழ்ந் . சங்கம் - தல் இைட கைடயாம்
த்தமிழ்ச் சங்கங்கள். ெபாங்கிய -ேமேலாங்கிய; சிறப் ற்ற. நன்னகர் –நல்ல நகரம்.
ம ைரெயன் றான்ேறார் வகுத் க் கூறிய
ெததிர்மைற யிலக்கைண ெயன்ப பற்றிேயா?
வஞ்சப் கழ்ச்சிேயா? மற்ெறேனா? அறிேயன்.
நஞ்ெசனக் க திேயா நற்றமி ழ ைதப்
ேபதைம கந்தா மா ய
வாய்

(35)

ப கைல யதன்சுைவக் கு கைல யி த்தி?
மைறெயலாம் க மிைறயனா ெரன்
ந ந்தமிழ்ப் லவர் சிறந்
ற் றி ந்த
வளநக ராகிய ம ைர நீெகாேலா?
ஆல வாயி னவிர்சைடக் கட ைள

(40)

ேயலவா தித்த வின்றமிழ்க் கீரன்
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வந்தவ தாித்த ம ைர நீெகாேலா?
தமிழ்மண மிகுந் கம நாெடலா
ள்ள பாவல ள்ளிநின் ெப ைமையத்
தந்தம ல்கைள விந்ைத யரங்கினி

(45)

ேலற்றி ற்ெபா ள் சாற்றல் ேவண்
மரசர்பாற் பற்பல பாிசு க தி ங்
காடலாங் கடந் நாெடா ம் ேபாந்
தமிழ் ெகாழித்த ம ைர நீெகாேலா?
பதிெனண் கூல மிதன்க
ளெவனச்

(50)

-----ஆன்ேறார் -எல்லா நற்குணங்க ம் அைமந்ேதார். எதிர்மைற யிலக்கைண - Irony.
'கல்ைலக் கறிக்க நன்றாய்ச் சைமத்தாய்' (நன்றாய்ச் சைமக்கவில்ைல) என்
மைறப்ெபா ள்பட வ வ . வஞ்சப் கழ்ச்சி - கழ்வ ேபா கழ்தல். மற்ெறேனா ேவறி யாேதா. நஞ்சு -விடம்.
34. நற்றமிழ் அ
-நல்ல தமிழாகிய அ தம். ேபைதைம கந்தா - அறியாைம
காரணமாக.
cf. "பிணங்கு ன் மார்பன் ேப கந் தாக, ழ்விைன வந்திவ யி
ண் கழிந்த ." (மணி - 6. 151)
மா யர் -மிக்க ன்பம். ப கைல -கு த்தாயில்ைல. தமிழ ைதப் ப கைல எனக்
கூட் க. உ கைல -உ குவாயில்ைல. ப கைலயாய் (ப காமல்) உ கைலயாய்
(உ காமல்) இ த்தி என்க. மைற -ேவதம். இைறயனார் -சிவெப மான்.
40. ஆலவாய் -ம ைர. அவிர் சைடக் கட ள் -விளங்குஞ் சைட
ைய ைடய
சிவன். ஏல -ெபா ந்த. வாதித்த -வாதிட்ட. இன் தமிழ்க் கீரன் –இனிய தமிழ்ப் லைம
வாய்ந்த நக்கீரன். ஈண் க் கூறிய வாதம், "ெகாங்கு ேதர் வாழ்க்ைக," (கு ந். 1.)
என் ம் பாசுரங் குறித், ெத ந்த . (தி விைளயாடற் ராணம் ேநாக்குக.) நக்கீரர்
ம ைரக் கணக்காயனார் மகனார் ஆத ன், அவர் ஊர் ம ைர என்ப ேதற்றம். தமிழ்
மணம் மிகுந் கம ம் நா - தமிழகம். பாவலர் - கவிஞர். உள்ளி -க தி. நின்
ெப ைமைய உள்ளி என்க. தந்தம - தங்கள் தங்க ைடய; தாந்தா மியற்றிய. விந்ைத
அரங்கு -வித்தியாரங்கம்; லவர் சைப; ஈண் க் குறித்த தமிழ்ச் சங்கம். ற் ெபா ள்
சாற்றல் - ற்குப் ெபா ள் கூ தல். பாிசு -ெவகுமதி. நாெடா ம் -தினந்ேதா ம்.
தமிழ் –பழ்ைமயான தமிழ். ெகாழித்த -மிகுத்த.
சாற் வார் ேபாலச் சாத்தனா ெரன்
ேமற்றைகப் லவர் ேவட் னி தி ந்
ம ர ல் யாத்த ம ைர நீெகாேலா?
நால்வர் குரவ ேமல்வைகத் தமிழிற்
பண்ணிைசப் பாட் ற் பாிந்
கழ்ந்த
மண்ணில்விண் ணகெர ம ைர நீெகாேலா?
அமிழ்தி மினிய தமிழி னின்சுைவ

(55)
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ணர்ந்தநீர் ைவைய மணந்த பாண் யன்
பதிெயன வயங்கிய ம ைர நீெகாேலா?
வல்லாள ேரத் ங் கல்லாடர் தாஞ்ெசய்

(60)

கல்லாட ெமன் ங் கனித்தமிழ்
ட்
ெசால்லா ஞ் சங்கத் ெதால்ெப நகெரன
ெவல்லா ங் ெகாள்வா னின்னிைச யகவற்
பாத்ெதா
ைரத் ப் பாி டன் கழ்ந்த
மதிகுல ேவந்தர்த
ைர நீெகாேலா?

(65)

ெசந்தமிழ்ப் பாற்கடற் ந்திமத் தாற்கைடந்
ட்ெபா ளாகிய தட்பநல் ல ைத
ைரெயனத் தந்த நைர தான
ரந்தண குலத்தின் விந்ைதயிற் ேறான்றி
யன்னார்ப் பற்றிய வின்னாப் பழெமாழி

(70)

-------50. பதிெனண் கூலம்: கூலம் -ெநல் த ய தானியங்கள்.
cf. "பதிெனண் கூல
ழவர்க்கு மிகுக." (மதிவாணர் நாடகத் தமிழ்.)
சிலப்பதிகாரம் கடலா காைத -வாி 35 -36 உைர ேநாக்குக. ேமற்றைகப் லவர் ேமலான திகுதிவாய்ந்த லவர். இவர் ம ைரக் கூலவாணிகன் சாத்தன் எனப்
ப த ன் இவர் பிறந்தஊர் ம ைரெயன்ப ேபாத ம். ேவட் -வி ம்பி. ம ர ல் மணிேமகைல. இந்
ன் இனிய நைடயில் ஆசிாியர் மிக ம் ஈ பட்டவர் ஆத
ன் இதைன ம ர ல் என்ேற கூறினர்.
55. நால்வர் குரவர் -ைசவ சமய குரவராகிய நால்வர்; சம்பந்தர், அப்பர், சுந்தரர்,
மாணிக்கவாசகர். ேமல்வைகத் தமிழ் -ேமலாம் ஆன்ம ஞானத்ைதத் த ம் வைகைம
ெபா ந்திய தமிழ். பண் இைசப் பாட் -பண் ெபா ந்திய இைசப் பாட் . பாிந் அன் ற் . மண்ணில் -இப்
லகில். விண் நகர் -அமராவதி. தமிழின் இன்சுைவ
உணர்ந்த நீர் ைவைய -பாண் யன் ன்னிைலயிற் சம்பந்த ம் சமண ம் னல்வாதஞ்
ெசய்தெபா
, சம்பந்தர், "வாழ்க வந்தணர் வானவரானினம்" என் ந் ெதாடக்கத்த
பாசுரெம திய ஏட்ைட ைவைகயி டத் தமிழின் சுைவ ணர்ந்த ைவையநீர்
அவ்ேவட்ைட எதிேரறக் ெகாண் ெசன்ற வரலா
ஈண் க் குறிக்கப்பட்ட . மணந்த -கூ ய. மணந்த பதி எனக் கூட் க. பதி - நகரம்.
60. வல்லாளர் -கல்வி ேகள்விகளில் வல்லவர். ஏத் ம் - ெகாண்டா ம். கல்லாடர் இவர் வரலாற்ைறப் றநா ற்
க ைரயிற் காண்க. கல்லாடம் –அகப்
ெபா ணலஞ் ெசறிந்த ற்றிரண் அகவற்பாக்களான் இயன்ற அ ைம ம்
இனிைம ம் வாய்ந்த ெவா தமிழ் ல். இஃ கல்லாடாியற்றிய . கனித்தமிழ் -கனி
ேபா ம் இனிய தமிழ். ெசால்லா ம் -ெசாற்கைளயாரா ம். எல்லா ம் ெகாள்வான் யாவ ம் ெகாள் ம் வண்ணம். பாத்ெதா ம் -ஒவ்ெவா பாவி ம். பாி டன் அன் டன். தமிழ்ப்பாற்கடல் -தமிழாகிய பாற்கடைல. ந்திமத் - த்தியாகிய மத் .
ெபா ளாகிய அ
. தட்பம் -குளிர்ச்சி.
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ேபா
ைரெயனச் சால விளக்கிய
ச்சிேமற் லவர்ெகா ணச்சினார்க் கினியர்
மாண் ட னி ந்த ம ைர நீெகாேலா?
லத்தமிழ் ேதாற்ற ேபா ம ராய்!
நலத்ெதாி வில்லாய்! நாணிைல ேபா ம்.

(75)

அன்ேனா ெவன்றன் ெமய்ந்ந ங் கு மால்!
அஞ்ஞான்ைற யர்ெவன்! இஞ்ஞான்ைற யிழிெவன்!
மைனவிெசாற் ேகட் த் தைனயீன் ெற த்த
தாயிைனப் பசியிற் றீய வி க்கும்
பதகைன ெயாத்த ம ைரமா நகேர!

(80)

ெபா த்தமின் ரணி ள் ேபாக்கிெயங் குஞ்சீர்
தி த்தெமன் பாிதி திகழ்ந் ேதான்றி ம்
பயி ந் தமிழ்த்தாய் ெவயி றத் தள்ளித்
யி கின் றைனேயா? ெதால்சீர் ம ராய்!
நன்றி யறிவிலாய்! குன்றிய சிந்ைதயாய்!

(85)

குைறேய நயெமனக் ெகாண் பிதற் ேவாய்!
உன்வயிற் பிறந்ேதன் யாெனன ைரக்க ம்
ெவள்கிேனன்! அந்ேதா! ெவள்கிேனன்!! அந்ேதா!
இன்னணம் ெவள்குேவா ாின் ெமத் ைணப்
ெபயேரா? அறிேயன். மயலார் ம ராய்!

(90)

---------நைர தாளர் - தியவர். அந்தண குலம் - பிராமண குலம். விந்ைதயில் - யாவ ம்
வியந் ேபச. அன்னார்ப்பற்றிய இன்னாப் பழெமாழி - 'ேவளாளன் கிரந்த ம்
பார்ப்பான் தமி ம் வழ வழ' என்ப . அன்னார் - அவர். ேபா
ைர - ெபாய் ைர.
சால - நன்றாக. உ வகவணி. ம ைரயாசிாியர் பாரத் வாசி நச்சினார்க்கினியர் என்ற
ெபயரான் இவர் ஊர் ம ைர ெயன்ப
லனாம்.
74. லம் - அறி . ேதாற்ற - இழந்த. நலத்ெதாி - நன்ைம யறிதல். நாணிைல ெவட்கமைடந்தைனயல்ைல. ேபா ம் - ஒப்பில்ேபா . அன்ேனா - இரக்கக் குறிப் .
ஞான் - ெபா
. ஈன்ெற த்த - ெபற்ெற த்த. தீய - ேவவ. பசியாகிய தீயில் வ ந்த
என்றப . பதகன் - பாதகன். ெபா த்தமில் - தகுதியற்ற. ரண் இ றள் - மா பா ற்ற
இ ள். சீர்தி த்தம் ஆகிய பாிதி என்க. உ வகம். பயி ம் - பழகும். ெவயில்உற ெவய்யி ற் கிடப்ப. ெதால்சீர் - பைழய சிறப் . குன்றிய சிந்ைத - Narrow mindedness.
நயம் - நன்ைம. ெவள்குேவார் - ெவட்க மைடபவர். மயல் - மயக்கம். ஆர் - நிரம்பிய.
எ தி - எ வாய். ஒழிதி - நீங்குவாய்.
அழிநிைல யைடயா ெத தி; யி த
ெலாழிதி; தமிழ்நிைல விழிெகா காண் ;
அவளிைசத் ேதறல் ெசவிவாய்ப் ப குதி;
நந்த
ன்பஞ் சிந்ைதயிற் ெப தி;
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என்ேனா ெசாற்ேற ெனன்ன ெவண்ணைல.

(95)

அ ந்தமிழ்த் தாயின் றி ந்திய வன்பினாற்
சிறியேன னித் ைண ெநறிெயனக் கூறிேனன்.
என்ைன ெவகுளைல; என்னன் பதைன
ேவண் ெமனினீ ெவகுள்க; மற் ச்
'ெசால்வன்ைம ண்ெடனிற் ெகான்ேன வி த்திடல்

(100)

நல்விைன ேகாற ன் ேவறன்' ெறன்ன
ைரத்த லவ
ளனால். தமேர
ெயனினி மவர்பிைழ யினிெத த் ைரத்தல்
கடேன யன்ேறா? கழறாய். அன்றி
நின்பா ெலனக்குள வன்பால் யா ைர

(105)

ெசய்த விதைனநீ ெநாய்ெதனக் க தி
வாளா காலம் ேபாக்கைல. ம ராய்!
மீளாய் தமிழ்நலம் வி ம்பி ய் வாெயன.
------93. இைசத்ேதறல் - இைசயாகிய ேதன். ெசவிவாய்ப் ப குதி - ெசவிவாயாகப்
ப குவாய்.
94. நந்தல் இல் இன்பம் - அழிவில்லா ஆனந்தம். ெப தி - ெப வாய். என்ேனா யாேதா. ெசாற்ேறன் ெசான்ேனன். எண்ணைல - க தாய். இத் ைண - இவ்வள .
ெநறி - கிாிமம். ெவகுளைல - ேகாபியாேத. ேவண் ெமனில் - ேவண்ட மாயின்.
ெசால்வன்ைம - வாக்கு வல்லபம். ெகான்ேன - பயனின்றி; சும்மா. வி த்
திடல் - விட் விடல். ேகாறல் - ெகால் தல்; ஈண் அழித்தல். உைரத்த லவன் குமரகு பர சுவாமிகள். "ெசால்வன்ைம ண்ெடனிற் ெகான்ேன வி த்ெதாழிதல்,
நல்விைன ேகாற ன் ேவறல்ல - வல்ைலத்தம், ஆக்கங் ெக வ ளெதனி
மஞ்சுபேவா, வாக்கின் பயன்ெகாள்ப வர்." (நீதிெநறி விளக்கம் -69).
102. தமேர ெயனி ம் - சுற்றத்தா ெரன்றா ம். கடன் - கடைம. ெநாய் - அற்பம்,
இேலசு. வாளா - சும்மா. மீளாய் - ன்ைனய யர் வழியில் மீள்வாய். உய்வாய் ஈேட வாய். 'என' - அைசச் ெசால். இவ்வைசச் ெசால்லால் ஆசிாிப்பா
தல்
சிறப் ைடத் ெதன்பர்.
---------------------10. ேபா யாராய்ச்சியன்
( லாராய்ச்சிெயன்ப
ற் குற்றங் கூ தேல ெயன் ெபா ள் ெகாண் ம்,
ன்
ெமய்யான குற்றங்கைளக் காண்ட ன்றிப் ேபா க்குைற கூறிக்ெகாண் ம்,
நயங் கண்
கர்த ன்றி நைவகாண்டேல ெதழி
ெலனக்ெகாண் ம், வாளா திாித ம் ஒ வைனச் சுட் ப்பா ய )
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ேபா யாராய்ச்சியன் - False Critic. இப் 'ேபா யாராய்ச்சியன்' ெடனிஸன் மகாகவி
ஆங்கிலத்தில் வைரந் ள்ள, The Poet's Mind' என் ஞ் ெசய் ளிைனப் ெபாி ந் த வி
எ ந்த . அ வ மா :
THE POET'S MIND
(First Published in 1830)
By
Alfred Lord Tennyson.
Vex not thou the poet's mind
With thy shallow wit:
Vex not thou the poet's mind:
For thou canst not fathom it.
Clear and bright it should be ever,
Flowing like a crystal river:
Bright as light, and clear as wind.
Dark -brow'd sophist, come not anear:
All the place is holy ground:
Hollow smile and frozen sneer
Come not here.
Holy water will I pour
Into every spicy flower
Of the laurel -shrubs that hedge it around.
The flowers would faint at your cruel cheer.
In your eye there is death,
There is frost in your breath
Which would blight the plants.
Where you stand you cannot hear
From the groves within
The wild -bird's din.
In the heart of the garden the merry bird chants:
It would fall to the ground if you came in.
In the middle leaps a fountain
Like sheet lighting,
Ever brightening
With a low melodious thunder;
All day and all night it is ever drawn
From the brain of the purple mountain
Which stands in the distance yonder:
It springs on a level of bowery lawn,
And the mountain draws it from Heaven above,
And it sings a song of undying love;
And yet, tho' its voice be so clear and full,
You never would hear it; your ears are so dull;
So keep where you are: you are foul with sin;
It would shrink to the earth if you came in.
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ேபா யாராய்ச்சியன்
க வி த்தம்
ைல ள்ளப யாய்வெல ெநாய்யமகேன
ேபா யாயபல ேதா ைரெசய் ன்ைமெநறியாய்
சீல ள்ள ல ேவார்மனதின் ெசவ்வி ணராய்
ேவைல ெயாத்தநின ண்ெமாழி வி த்திெயாழிதி.

(1)

பாந்த ேளபிறி பாந்தனின பாத ண ம்
வாய்ந்த மாதறி மகார ைம வந்தி ணரா
னாய்ந்த ெசய் ணல மான்றகவி வாணரறிவா
ேரய்ந்த
ண ேமார்விழிய ெவங்ஙனறிவாய்?

(2)

ம ர மிங்ெகா கு மாங்கனி வ த்தசுைவயார்
த மிழ்க்கவிைய ற் ணர்கி லா பிசிதத்
தித ங்கனிைய ெயாத்தகுைற ேயா
ைறயாற்
ெகாதிகெணான்
ெகா ங்ெகா நிகர்ப்ைப ெகா ேயாய்?

(3)

---------1. ஆய்வல் = ஆராய்ச்சி ெசய்ேவன். ெநாய்ய = அற்பமான. ேபா யாய =ெமய்
ேபாலத் ேதாற்றி உள்ளவா ேநாக்குமிடத் ப் ெபாய்யான. ேதரம் = குற்றம்.
உைரெசய் = கூ ம். ன்ைமெநறி = இழிந்தவழி. சீலம் = நல்ெலா க்கம். ெசவ்வி =
நல் யல் . உணராய் = அறியாய். ேவைல ெயாத்த = ேவலா தம் ேபால
வ த் ம் இயல் ள்ள. நின = நின் ைடய. ண் ெமாழி = பயனற்ற ெசால். வி த்தி
ெயாழிவாய் = விட்ெடாழிவாய். வி த்தி = ற்ெறச்சம்.
2. பாந்தள் = பாம் . பிறி = மற்ெறா . பாதம் = கால்.
cf. "பாம்பின் கால் பாம் க்குத் ெதாி ம்,"
" லமிக் கவைரப் லைம ெதாிதல்
லமிக் கவர்க்ேக லனாம் - நலமிக்க
ம் ன
ர ெபா மக்கட் காகாேத
பாம்பறி ம் பாம்பின் கால்." - (பழெமாழி)
வாய்ந்த = ெபற்ற. மா = தாய். மகார் = குழந்ைதகள். வந்தி = மல .
cf. "குழந்ைதய ைம தாய்க்குத் ெதாி ம்."
"மகவ ைம மல யறியாள்."
ஆய்ந்த = ஆராய்ந்த. ெசய் ள் நலம் = ெசய் ளின் அழகு. ஆன்ற = அைமந்த; கல்வி
ேகள்வி யைமந்த என்றப . கவிவாணர் = பாவலர். ஏய்ந்த = ெபா ந்திய. ஊ =
குற்றம். இவண் குற்றேம ணர்பவனாத ன் 'ஓர் விழியன்' எனப்பட்டனன். ஓர்
விழியன் = ஒேர பார்ைவ (One -sided view) உள்ளவன். ஆசிாியர் குறிப்பித் ள்ள
'வாளா திாித ம் ேபா யாராய்ச்சியனாம் ஒ வ' க்கும் ஏகாக்ஷம் ேபா ம்.
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3. சுைவயார் = சுைவ ெபா ந்திய. பிசிதம் = ேவம் . உதித ம் = உண்டாகும். ஓ ம்
= ஆரா ம். ெகாதிகண் = தீய கண். ெகா ங்ெகா = ெகா ய காகம். ெகா ைம
வாய்ந்தி ப்பேதா ெகா (காக்ைக)ைய ம் நிகர்ப்ைபயாத ன், 'ெகா ேயாய்' என்ற
ெபயர் நினக்ேக தகும், என்ற குறிப் . காக்ைகக்குக் கண்மணி ெயான் என்ப
காகாக்ஷேகாள நியாயத்தா ம் "காகத் தி கண்ணிற் ெகான்ேற மணிகலந்
தாங்கிவ வர்," (தி க்ேகாைவயார் -71) என்பதா ம் அறிக.
களிந ைறக்கினிய ைவப் றழ் க சன்மனமிக்
ெகாளிப ைடத் ம வின் ெதளி ற் ல மா
ெறளிப ளிங்கைனய ெதள்ளற
றெலனலான்
வளிெய னக்குல வான்கெணாளி மா ெமனேவ.

(4)

கண்ணி லா ழல் கசட்டறிவி னாய கைல
ெயண்
மிவ்விட ெமலாமினிய ய்ைம ைடய
ண்ணி லாமெல தந்த ெகா ன்றனைகதான்
மண்ணி வ்விைடயின் வாரைல மயங்குெபாறியாய்!

(5)

ய நீர்மலர்க ேடா நனி ெபய் வ ேவன்
மா மம்மலர்கண் மாெகா ைய ன்றனைகயா
ேல நின்விழியி ெலய்
மிறப் மிக ம்
ச்சி
ெவய்யபனி ேமவியைவேய.

(6)

-------4. களி நைற - களிப்பிைன ண்டாக்கும் ேதன். ைவப் - ைவக்குமிடம். உறழ் ேபான்ற; உவமச்ெசால். க சன் - கவிஞர்க க்குத் தைலவன். ைவப் றழ் மனம் எனச்
ேசர்க்க. ம வின் - குற்றமின்றி. ெதளி ற் - ெதளி ெபா ந்தி. உல ம் சஞ்சாிக்கும். ெதளிபளிங்கு - ெதளிந்த பளிங்கு. (Clear crystal). ெதள்
அற ன் ஊறல் - ெதளிவான நீ ற் . வான்வளி - உயர்ந்த ஆகாயத்திேலா ம்
காற் . ஊறெலன வளிெயன வான்கண் ஒளிெயன உற் ல ம் என
க்க. மிக்குச்
சமீபத்திற் சூழ்ந் ள்ள வா வில் சு ெபா ந்தியி க்குேமயன்றி ேம டத் ள்ள வா
நிர்மலமா யி க்குமாத ன் வான்வளி உவைமயாயிற் .
வான்கண் - சூாியன். கண்கள் ன்றில் விண்ணிற் ெசல் ங்கண் சூாியேன.
cf."கண்ெணனப் ப வ ன் காவலன் கல்வி காமர்,
விண்ணிைனச் சுழல ேவா ம் ெவய்யவ ெனன் ம் ேபர." (சூளாமணி - மந்திர.
30).
சூாியெனாளியில் அ

க்கள் ஒன் பட் க்கலவா. மா

ம் - ேபா

ம்.

5. கண் இலா - கட்ெபாறியின்றி. உழல் - உழ ம். கச - குற்றம். அ
கைல ெந ங்கைல. ய்ைம ைடய - பாிசுத்தமானைவ. உள்நிலாமல் - மனத்தில்
அடங்காமல். எ தந்த - எ ந்த . ெகால் - அைச. உன்றன் நைக - உன இகழ்ச்சி
நைக. மண்ணில் - உலகில். இவ்விைடயின் - இங்கு. வாரைல - வராேத. மயங்கு
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ெபாறியாய் - உள்ளைத உள்ளவா
இந்திாியத்ைத ைடயவேன.

கா

ந் தன்ைமயின்றி மயங்கும் கண்ணாகிய

இச் ெசய் ளில் 'இவ்விடம்' என் குறித்த , ஆசிாியர் தம்பாற் றமிழ் பயி
இயற்றமிழ் மாணவர்கட்குப் பாடங் கூ ம்இடத்திைன.

ம்

6. ய - பாிசுத்தமான.நீர் - நீாிைன. நனி - மிக. மா ெகா ைய - மிகக் ெகா ைம
ள்ளாய். ன்றன் - நின . அம்மலர்கள் ன்றன் நைகயால் மா ம் என்க. ஏ ம் ெபா ந்திய. நின் விழியில் - உன் பார்ைவயால். நின விழியால் மிகுதி ம்
இறப்பிைன அைட ம். ச்சின் உ ெவய்ய பனி - உன
ச்சி ண்டாகும் ெகா ய
பனி. ேமவி - ெபா ந்தி.
ம் - அழி ம். அைவ ெவய்யபனி ேமவி லீ ம் என்க.
பாடம் பயி ம் மாணாக்கர்களின் மனத்ைத மலராக ம், தாம் பாடங் கூறைலத்
நீர் ெபய்தலாக ம் குறித் ள்ளனர்.

ய

cf. "ஞான நன்னீர் நன்கனந் ெதளித் த்
ேதனா ேராதி ெசவி தல் வார்த் ." (மணிேமகைல. 23 -138.)
மன்னி வானள காந்தமைல மாக
மா
மின் ேமகமைட விற்கு றி ழ்மைழயினா
னன்ன ேராைடபல நாற் றம் வி த்தபாிேச
ெயன்ன வான் லவ ாின் ள ெம ந்ெதாளி மால்.

(7)

நீயி க்குமிட நிற்றிெயனி ேனசநில
மாயி ஞ்சிைன பைடத்தெபாழில் வந்திைசெச ஞ்
ேசய வின்குயில்கள் பா தல் ெசவித்ெதாைள றாய்
பாய ம்ெபாழி னாப்பணைவ பா ெய மால்

(8)

கிட் வந்ைதெயனி லம்மவைல ேகயமிைனயக்
ெகட்ட ழிந் வி மா னிைச ேகட் மகிழன்
மட் மஃகறிவி னிற்கு தல் வாய்வதிைலயா
னட் நல்லறி நா
ைன நண் கிலேத.

(9)

--------7. மன்னி = நிைலெபற் . வான் அள = ஆகாய மளாவிய. காந்த மைல = காந்தக்
கல்லாகிய மைல. மாகம் = விண். உ ம் = ெபா ந்திய. மா மின் ேமகம் = க
நிறத்ேதா மின்னைலச் ெசய் ம் ேமகம். அைடவில் = ைறைமயாக. கு றி = இ
ெயா ெசய் . ழ் மைழயினால் = ெபய் ம் மைழயால். நன்னர் = ெசவ்விதாக. ஓைட
= நீேராைட. ஓைட = ஐ விைன தற் ெபா ள். விகுதி. பல ஓைட என்க. நாற் றம்
வி த்த = நான்கு றங்களி ம் ஒ க்கிய. பாிேச ெயன்ன = விதேம ேபால.
வான் லவர் = சிறந்த லைம வாய்ந்த பாவலர்தம்.; இன் உளம் = இனிய மனம்.
எ ந் ஒளி ம் = ேமேலாங்கி விளங்கும். ேகட்ேபார் ெநஞ்ைசத் தன்பா
த் ப்
பிணிக்கும் வன்ைமயால் இன் ள த்திற்குக் காந்தமைல வைமயாயிற் .
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8. நீ இ க்கும் இடம் நிற்றிெயனின் = நீ இ க்குமிடத்திேலேய யி ந் வி ன். ேநசம்
நில ம் = அன் ெபா ந்திய. மாயி ம் = மிகப்ெபாிய. சிைன = கிைளகள். ெபாழில் =
ேசாைல. இைச ெச ம் = பா ம். ேசய = ெசவ்விய. இன்குயில்கள் = இனிய
குயிற்பறைவகள். பா தல் = கானஞ்ெசய்தைல. ெசவித்ெதாைள உறாய் = நின
காதிற்ேகளாய். பாய = பரந்த. ம்ெபாழி ன் நாப்பண் = க்கள் மலர்ந்த ேசாைல
ந ேவ.
அைவ பா எ ம் = அக்குயில்கள் சிறப்பாகப் பா ம்.
'ேநச நில ங் குயில்கள்' என ம், 'வந்திைச ெச ங் குயில்கள்' என ம் தனித்தனிக்
கூட் க. 'இயற்றமிழ் மாணவர்' கல்வி பயி டத்ேத ெயா
ஞ்ேசாைலயாக ம்
மாணவைர இன்குயில்களாக ங் குறிப்பித் ள்ளார்.
9. கிட் வந்ைதெயனில் = ெந ங்கி வந்தாெயன்றால். அம்ம = இரக்கக் குறிப் .
அைவ = அக்குயில்கள். ேகயம் = பாட் . இைனய = வ ந்த. ெகட் அழிந் வி ம் =
சீர் குைலந் ெக ம். ஆல் = அைச. இன் இைச ேகட் மகிழல் மட் ம் = இனிய
கானத்ைதக் ேகட் மகிழ்ச்சியைடதன் மாத்திரம். அஃகு அறிவின் நிற்கு = குைறந்த
அறிவிைன ைடய நினக்கு. உ தல் = ெபா ந் தல். வாய்வ இைல = ெபா ந்தா .
ஆல = அைச. நா ம் நல்லறி உன்ைன நட் நண் கிலேத = தின ம் நல்ல த்தி
உன்ைன வி ம்பி அைடயா . குற்றேம ண மியல் ைடய நினக்குக் குணம் ஒ
சிறி ம் லனாகா .
cf. "குற்ற ேமெதாி வார்கு மா னி
ெசாற்ற பாவி ேமார்குைற ெசால்வரால்.' (கந்த. அைவ. 6)
----------11. ஓர் ஐயப்பா
[தாம் தி க்குறள் நால யாராதி நீதி ல்களிற் கூறிய உலக
நிைலயாைமையப்பற்றிச் சிந்தித் ழித் தமக்கு நிகழ்ந்த ேதார் ஐயப்பாட் ைன
யைமத் ப் பா ய ]
ஓர் ஐயப்பா
நிைலமண் ல வாசிாியப்பா
கட் ல னில்லா விட் லத் ேதார்குர
ேனாிய ெபற்றிப் ேபரறி வானற்
குலக மதன்க ணிலகுந யாைவ
நிைல ர வல்லேவார் நிகழ்கண ேம
ெமன்
ழங்க ந் ன்றிேயா ாிரப்ேபான்.
-----ஐயப்பா

= சந்ேதகம்.

(5)
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இச்ெசய் ள் ஆங்கிலத்தில் ெடனிஸன் மகாகவி எ தி ள்ள 'A Voice Spake Out of
the Skies' என்ற கவியின் ெமாழி ெபயர்ப்பாகும். அ வ மா :
"A Voice Spake out of the Skies"
By
Alfred Lord Tennyson.
A voice spoke out of the skies
To a just man and a wise 'The world and all within it
Will only last a minute!'
AND A BEGGER BEGAN TO CRY.
"FOOD, FOOD OR I DIE"!
IS IT WORTH HIS WHILE TO EAT
OR MINE TO GIVE HIM MEAT,
If THE WORLD AND ALL WITHIN IT
WERE NOTHING THE MEAT MINUTE?
கட் லன் இல்லா = கண் க்குப் லனாகாத. விட் லத் ஓர் குரல் = ஆகாய
விடத்தில் ஒ குரல். அசாீாியாக ஆகாயவாணியின் குரல் என்றப . ேநாிய =
ஒ ங்கான. ெபற்றி = பண் . ேபர் அறிவானற்கு = ெபாிய அறிவிைன ைடயான்
ஒ வ க்கு. உலக ம் அதன்கண் இலகுவ யாைவ ம். = இந்த மண் லக ம் அதன்
காண் வ ம் சராசரப் ெபா ள்கள் எல்லாம்.
நிகழ் ஓர் கணேம ம் = இப்ெபா தி நிக ம் ஒ கணப் ெபா ேத ம். நிைல ந
அல்ல = நிைலெபற்றி ப்பன அல்ல; அழிந் ேபாம் என்றப .
என்
ழங்க ம் = என்
ழங்கினெபா
. ன்றி = ெந ங்கி. ஓர் இரப்ேபான்
= ஒ பிச்ைசக்காரன்.
ேசா ேசா றின்ேறற் பாறிப் ப ெவனா
ெலன்னாக் கூயின னி ேகட் டறிஞ
மன்ேனா ண ண் டவனிவண் வாழ்த ம்
யானவற் கின் ணவி த மாகிய
விவற்றாற் பயெனைன ெயய்திய லகு

(10)

மதன்க ணார்ெபா ளைனத் ம கணத்
தழி ேமெலன ைவய ற்றனேன.
------ேசா ேசா இன்ேறல் பாறிப்ப பவன் நான் - ேசா ேபா ங்கள் ேசா
ேபா ங்கள் இல்லாவி ன் நான் பசியான் இறந்ெதாழிேவன். என்னாக் கூயினன் என் கூவினன்.
இ ேகட் அறிஞ ம் - இம்ெமாழிையக் ேகட் அவ்வறி ைடயவ ம். அன்ேனா
- அந்ேதா. உண உண் - ேசாற்றிைன ண் . அவன் இவண் வாழ்த ம் -
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அப்பிச்ைசக்காரன் இவ் லகத்தில் வாழ்த ம். யான் அவற்கு இன் உண இ த ம் நான் அவ க்கு இனிய ேசா ேபா த ம். ஆகிய இவற்றால் பயன்
எைன - ஆகிய இச்ெசய களால் யா பயன். எய்திய ெபா ந்திய. உலகும் இவ் லக ம். அதன்கண் ஆர் ெபா ள் அைனத் ம் - அதனிடத் ப் ெபா ந்திய
எல்லாப் ெபா ள்க ம். ம கணத் - அ த்த நிமிஷத்திேலேய. அழி ேமல் - அழிந்
ேபாகும் என்றால். என் - என் . ஐயம் உற்றனன் - சந்ேதகம் அைடந்தனன். ஏ ஈற்றைச.
இப்பிச்ைசக்காரன் ேசாற்ைற ண் பசிநீங்கி உயிர்வாழ்தலா ம் இவ க்குச்
ேசாறளித் ப் ண்ணியம் ெப கலா ம் யா பயன் உண்டாகும், இவ் லக ம்
அதன்பா ள்ள எல்லாப் ெபா ள்க ம் ம கணத்ேத அழிந் ேபாமாயின், என்ற
சந்ேதகேம ஈண் க் குறித்த ஐயப்பாடாகும்.
கர்ணன் இறக்குந் த வாயில் தன்பால் வந் இரந்த அந்தண க்குத் தான்
அ கா ம் ெசய் ள்ள த மத்ைதெயல்லாம், அ தன் யிர்க்க அரணாய் நிற்றைல ம்
ெபா ட்ப த்தா , தானஞ் ெசய்தி ப்பதாக ம் அம்மகாதான பலன் அவைனக்
காத்தில்ைல; அம்மாகாதானபலன் சித்திப்பதற்கு ன்னேர அதைன ஞ் ேசர்த் த்
தானஞ்ெசய்தல் எங்ஙனம் அைம ைடத்தாகும்? என்றின்ேனாரன்ன ஐயத்ைத
ெயா வா நிகர்த்த ேமற்குறித்த ஐயப்பா ம். எல்லாம் நிைலேபறின்றி
யழி மாயி ம் அவனவன் ெசய்யற்பால கடைமகைளச் ெசய்தேல தக்க ெதன்ப
ஆசிாியர் க த் ேபா ம்.
----------------12. பாிந் ைர.
(இஃ இரட்டைணத் தமிழ்ப் பண் ைதயர் அசலாம்பிைக யம்ைமயவர்கள்
தமத ைமத் தந்ைதயாைர யிழந் மனங்கலங்கியவழி அவர்கள் பாற்பாிந் அவர்கள்
ஆற்றியி த்தல் ேவண் நி பெமன வைரந் வி த்த .)
பாிந் ைர.
அ சீர்க் கழிெந ல

ஆசிாியவி த்தம்.

இரட்டைணப்ேப ாின்கண் ேவதியர்தங் குலமினிதி னிலங்கத் ேதான்றி
ம ட் விழி மடவார்த ாிைமெயலாங் கவர்ந் ெகா மயங்கிப் ேபசுந்
தி ட் ெமாழி யாளர்தைம வாதித் ப் றங்காட் ச் ெசலத்ெதா ைலத் த்
ெத ட் ைரகள் பலெவ தித் திகழசலாம் பிைகயம்ைமத் ெதாிைவ காண்க. (1)
வஞ்சிவி த்தம்.
கைலநல மல்கிய காாிைகயீ
ரைலகடல் சூழ்த மம் வியின்
மைலக ம் வன்ைமய மாநில ம்
நிைலகுைல தந்தழி நீரனேவ.

(2)
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----------1. இரட்டைண - திண் வனந் த்தா க்காைவச் ேசர்ந்த ஓ ர். ேப ர் -ெப ைம
வாய்ந்த ஊர். ேவதியர்தங் குலம் - பிராமணகுலம். ம ட் விழி - கண்டாைர ம ட்
மியல்பிைன ைடய விழி. இஃ மடவார்க்கு அைட. மடவார்தம் உாிைம - மாதர்
சுதந்தரம். கவர்ந் ெகா - பி ங்கிக்ெகாண் . மயங்கி - கலங்கி, அறிவின்றி. தி ட்
ெமாழியாளர் - வஞ்சகப்ேபச்சினர். வாதித் - வாதஞ்ெசய் . றங்காட் ச் ெசல ேதாற்ேறாட. ெதாைலந் - அழித் . அவர்கைள வாதப்ேபாாில் ெவன் என்றப .
ெத ட் ைரகள் - அறிவிைனப் பயக்கும் ெமாழிகள். பல எ தி - பலவற்ைற எ தி.
அசலாம்பிைக; ெசந்தமிழ்ப் லைம ெசவ்விதின் வாய்ந்த இவ்வம்ைமயார் இனிய
கற்பைன நலஞ்ெசறிந்த ெசய் ட்கைள விைரவின் இயற் ம் ஆற்றல் பைடத்தவர்;
ேகட்டார்ப் பிணிக்குஞ் ெசால்வன்ைம ைடயார். தி விைட ர்த் தல ராணம், காந்தி
ராணம், திலகர் மான்மியம் த ய பல தமிழ் ல்கைள இயற்றி யிள்ளார். ெதாிைவ மா . ெசந்தமிழ் ெதாிந்த சீாிய நலத்தாற் ெறாிைவ ெயன் ம் ெபயர் நினக்ேக
ெபா ந் ம் என்ப குறிப் .
2. கைலநலம் - கல்வி யறி . மல்கிய - நிரம்பிய. காாிைக - மா . காாிைகயீர் - விளி.
அைலகடல் - அைலைய ைடய கடல்; விைனத்ெதாைக மாம். அம் வி - மி.
மைலக ம் - பர்வதங்க ம். வன்ைமய - வ ய. மாநிலம் -ெபாிய மி. நிைல
குைலதந் - நிைலகுைலந் ; தா - ைணவிைன விகுதி. அழிநீரன - அழி ந் தன்ைம
ைடயன. கம்பம் த ய நிக ங் காலங்களில் மைலக ம் தந்நிைலைம ெகட்
மா மியல்பினவா மாத ன், அசலம்(மைல) என் ம் ெபயர்க்குாிய நீ ம் கலங்க
ேநர்வ உலகியல்ேப என்றப .
க வி த்தம்
இவ் ண்ைம யறிந்தார்க ெள வாி ங் கலங்ககிலா
ெரௗவியமில் குணக்குன்ற யாியகுல மர வழாச்
ெசவ்வியசீர் வாய்ந்தி ந்த தி ப்ெபமா ைளய ந்ைத
யவ் லகஞ் ெசன்றைமேகட் டம்ம ள ைடவர்பலர்.

(3)

வஞ்சிவி த்தம்
ம்ேமாய் ைகம்ைம ேநான் ெகாள
ெலம்மாண் பிற்கண்
ப்பிர்ெகாேலா
வம்மா வதைன யாய்வழி ள்
விம்மா நிற்றல் விளம்பறிேயன்.

(4)

க வி த்தம்.
என்றா ம் பண் ைதயீர் ாித் யர மிவ் லகி
ெனன்றா ம் வரற்பாற்ெறன் றின்ப ளங் கவன் மிகக்
குன்றாம லைமந்தி த்தல் ேகாெளன் நாேடா
நன்றாகு மாறறிந் நடப்பிெரன நம் வேல.

(5)
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--------3. இவ் ண்ைம யறிந்தார்கள் - இவ்
யல்பாகிய உண்ைமையத் ெதாிந்த
அறிவாளர்கள். கலங்கிலார் - கலங்கார். ஔவியம் இல் - ெபாறாைமயில்லாத.
குணக்குன் - நற்குணமாகிய குன் . ச ப்பின்ைம, ெபா த்தல் ெபா த்தன்ைம.
அாிய - சிறந்த. குலமர - குலெவா க்கம். வழா - வ தவாத, தவறாத.
ெப மாைளயன் - அசலாம்பிைக யம்ைமயின் தந்ைத ெபயர். உந்ைத - உன தந்ைத.
அவ் லகம் - ேம லகம். உள ைடதல் - வ ந் தல். அம்ம - இரக்கக் குறிப் .
4. ம்ேமாய் - நின தாய். ேமாய் - தாய். ைகம்ைம ேநான் - கணவைன யிழந்த
மகளிர் தம உடம் வ ந்த ேநாற்கும் விரதம்.
cf. "அன்பேரா ட ைற வாழ்க்ைகக்கு
ேநாற் டம் ப வர்." (மணி. 2. 46.)
"ெவள்ெளட் சாந்ெதா
ளிப்ெபய் தட்ட
ேவைள ெவந்ைத வல்சி யாகப்
பரற்ெபய் பள்ளிப் பாயின் வதி ம்
உயவற் ெபண் ர்." ( றம். 246)
--------எம்மாண்பில் - எத்தகுதிேயா . ஆய்வழி - ஆ மிடத் . உள்விம்மாநிற்றல் - உளம்
விம் தல், வ ந் தல். விளம் - ெசால் தல். தனிைலத் ெதாழிற்ெபயர்.
5. பண் ைத - ெபண்பால். பண் ைதயீர் - விளி. என் ஆ ம் - என்ைறக்கு
ஆயி ம். வரல் பாற் - வரக்கூ ய . கவன் - வ ந்தி. குன்றாமல் - குைறயாமல்.
ேகாள் - ெகாள்ைக. நன்றாகுமா - நன்ைம ண்டாம்ப . நம் வல் - நம் ேவன்.
அ சீர்க் கழிெந ல

யாசிாியவி த்தம்.

இன்பேம வ வாக்ெகாண்ட ெவம்ெப மான்றானீண்ைடத்
ன்பேம ெயவர்க்குங் காட் த் ெதால்ைலநல் வழியி ய்த்
வன் கள் பல ஞ் ெசய் வாய்ைமையத் ெதாித் ப் பின்னர்
நன்ெப ஞான
நல்குவன் ெமய்ம்ைம கண்டீர்.

(6)

வஞ்சிவி த்தம்
இனியி ண்ைம ெயய்த்தநீ
ாினிய ள்ள ேமங்கலீர்
நனிந
ல்க ணா
மனியி ந் வாழ்விேர.

(7)

------6. இன்பேம வ வாக்ெகாண்ட ெவம்பிரான் - ஆனந்தமயன். ஈண்ைட இவ் லகத் . ெதால்ைல - பழைமயான. உய்த் - ெச த்தி. வன் - ன்பம். வாய்ைம
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- உண்ைம. ெதாித் - விளக்கி. நன்ெப ஞான
- நல்ல ெபாிய ஞானமயமான
த்தி. நல்குவன் - ெகா ப்பன். ெமய்ம்ைம - இஃ ண்ைம. கண்டீர் - ன்னிைலயைச.
7. எய்த்த - னபத்தால் வா ய; அறிந்த எனி மாம். ஏங்கலீர் - வ ந்தாதீர். நனி மிக ம். ந ல்கள் - நல்ல ல்கைள. நா
- நா , ஆராய்ந் . மனி - மன்னி,
மனெவா ைம ற் . வாழ்விர் - வாழ் ராக.
----------13.

சூட் ரட்ைட மணிமாைல

[இஃ ஏழாம் எட்வர்ட் இந்தியச் சக்கரவர்த்தியாக
ஆகஸ் மாதம்) எ திய ]

ைனந்த காலத்தில் (1902 -

சூட் ரட்ைட மணிமாைல.
ெசால்லார் மணிக்கட ற் ேறாமில் வயிரமணி
வல்லான் பதித்தெப மாண்பிற்றால் - நல்லார்
ெப ந்ேதவிக் கிட் ப் பிறங்கு திலகம் ேபால்
தி ந்ேதர்ெகா ளாங்கிலநற் ேறம்.

(1)

நற்ேற ெனா கு ந மலர் தம் ணலஞ்ெசறியப்
ெபற்ேற யில ம் ெப ைமெகா டாமைர பீ ய ம்
அற்ேற ெயனலா ம ங்கைல வாணி யமர்ந்ெதாளிரப்
ெபாற்ேற வி ெமா ங் ெகய்திய வாங்கில மிையேய.

(2)

----------இரட்ைடமணிமாைல: ெவண்பா, கட்டைளக் க த் ைறயாகிய இ வைகப்
பாக்களான் வைகக்குப் பத்தாக இ ப ெசய் ட்கள் அந்தாதித் ெதாைடயாகப்
ெபா ந்த அைமக்கப்ெபற்ற ஒ வைகப் பிரபந்தம்.
1. ெசால் = கழ்.ஆர் = நிரம்பிய. மணிக்கடல் - நீலமணிேபா ம் நிற ைடய கடல்;
நவமணிகட்கும் இ ப்பிடமாகிய கடல் எனி மாம், இரத்தினாகரமாத ன். ேதாம்இல்
= குத்தம் இல்லாத. வயிரமணி = ைவர ரத்தினம். வல்லான் = ெதாழில் வல்லவன்.
மாண்பிற் = மாட்சி ைடத் . நல்லார் ெப ந்ேதவிக்கு இட் ப்
பிறங்கு திலகம் = நல்லாரால் மாேதவிக்கு இட் விளங்கும் ெநற்றிப்ெபாட் .
நல்லார் = மகளிர், ஈண் ச் ேச யர்.
தி ந் = தி த்தமான. ஏர் = அழகு. ேதம் = ேதயம். நல்ல ஆங்கிலேதயம் என்க.
திலகம்ேபால் ஏர்ெகாள் ஆங்கில ேதயம் மாண்பித் என
க்க. மணிக் கடற் பரப்பில்
ைவரமணிையத் ெதாழில் வல்லான் பதித்த மாண்பிைன ைடய ஆங்கில ேதயம்
என்றப . ஈண் க் கூறிய ,
"மதியத் தன்ன வாண் கம் ேபா ம்
ெபாதியவிழ் தாமைரப்
ப் ம் ெபாய்ைக."
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என்றதன்கட்ேபா ம் உவைமக் குவைம யன் . ேதயமாகிய ஒ
ஈ வைம கூறியெதன்க.

ெபா ட்கு

2. ந மலர் = நறிய மண ள்ள மலர். நலம் = அழகு. ெசறிய = மிகுதி ம் ெபா ந்த.
இல ம் = விளங்கும். பீ உய ம் அற்ற = ெப ைம சிறக்கும் அத்தன்ைமத் . எனலாம்
= என் கூறலாம். கைலவாணி = நாமகள். ெபாற்ேறவி = ெபான்னாகிய ேதவி,
இலக்குமி. ஒ ங்கு எய்திய = ேசர்ந் ெபா ந்திய. ஆங்கில மிைய
மலர் தம் ள் தாமைர பீ உய ம் அற்ேற எனலாம் என்
க்க.
cf. " வி க் கணிகலம் ெபாங்கு தாமைர." (அப்பர் ேத. நமச்சிவாயப் பதிகம்)
" விற்குத் தாமைரேய ெபான் க்குச் சரம் நதம்.". (தி வள் வ மாைல. 34)
" ெவனப் ப வ ெபாறிவாழ் ேவ." (நால்வர் நான்மணிமாைல. 40.)
மிக்கு ேளாங்கியவள் ெபான்னிகர்ெசந் நாப் லவர்
நாமிக் ெகாளி நல ைடயாள் - ஏமக்
கட ைடயா ளாங்கிலநற் காாிைகயிற் கம்மா
உடல்வயிற்கண் ேபான்மிலண்ட
ர்.

(3)

ஊ க்கு ெளல்லா யர்ந்தவிவ் ாினி ேலாங்குெசங்ேகால்
பா க்கு ளங்கங்குச் சிற்றர சாண்டார் பலர்தமக்குஞ்
சீ க் ெக த்தநற் ெசவ்விய காட்டாச் ெச த்தியவள்
நா க்குாிய விஜையத் தி ப்ெபயர் நம்மைனேய.

(4)

அைனயநற் றாயி ன ம் தல்வர் தம் ட்
ைன
க்குாிய மான் - தைனேய
தனக்குநிகர் ெகாண் நிகர் தண்ணளி ஞ் சான்ற
மனக்கினிய ெனட்வர்ட் மகான்.

(5)

மகாெனன்றி யா மகீதலத் தின்கண் மகிழ்ந் ைரசீர்
மிகாநின்ற வள்ளல் கைலநலங் கூட் ண்ெசவ் ேவளைனயான்
உகாநின்ற ைபந்ேத னிராசமலாி ெனாளிர் யத்தான்
தகாெனன் ெறவ ங் குைறெசாலற் கில்லாத் தைகைமயேன.
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-------3. ஓங்கியவன் = உயர்ந்தவன். ெபான் நிகர் ெசந்நாப் லவர் = வியாழைன நிகர்த்த
ெசவ்விய நாவிைன ைடய அறிஞர். நா = நாவினிடத் . மிக்கு ஒளி ம் = மிக
விளங்கும். நலம் = நன்ைம. ஏமம் = காவலாகிய; அரணாகச் சூழ்ந்த என்றப . கடல்
உைடயாள் = கட ைனேய உைடயாக உ த்தவள். இங்கிலாந் தீவமாத ன்
இங்ஙனம் கூறினர். ஆங்கில நற்காாிைகயிற்கு = இங்கிலாந்தாகிய நல்ல
ெபண்ணின . ேவற் ைம மயக்கம். அம்மா = வியப்பிைடச் ெசால். உடல்வயிற் கண்
ேபான்ம் = ேதகத்தினிடத் க் கண்ணிைனப்ேபால விளங்கும். இலண்டன் ஊர் இலண்டன (London) மாநகரம். இலண்ட ர் ேபான் ெமன
க்க. ேபான்ம் =
ேபா ம் என்பதன் றிாி .
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4. ெசங்ேகால். அரசாட்சி. ெசங்ேகாைலச் ெச த்தியவள். சீ க்கு எ த்த = ெப ைம
மிக்க. காட்டா = தி ஷ்டாந்தமாக. கார் = அன் . விஜைய = Victoria நம்அைன = நம
தாய். 'இவ் ர்' என்ற லண்டன் மாநகாிைன.
5.அைனய = அந்த. ைன ம்
க்குாிர மான் =
யிைன அணிதற்கு உாிைம
வாய்ந்த தைலவன். தன்ைனேய தனக்கு நிகர்ெகாண் = தன்ைனேய தனக்கு
நிகராகக்ெகாண் ; எனேவ ஒப் யர்வற்றவன் என்றப . நிகர் = ஒளிவாய்ந்த;
cf. "நிகர்மலர் ெநல்ெலா
உய்ப் பநன்மாய்ந்த." (சிலப். கனாத். 2)
"நீர்வார் நிகர்மலர் க ப்ப." (அகம். 11)
தண்ணளி = குளிர்ந்த க ைண. உம் = சிறப் ம்ைம. சான்ற = அைமந்த. மனக்கு
மனத்திற்கு. ெகாண் சான்ற இனியன் என
க்க. மகான் = ெபாிேயான்.
6. மகீதலம் = மி. சீர் மிகாநின்ற = ெப ைம மிகுகின்ற. வள்ளல் = வைரயா
ெகா ப்ேபான். கைலநலம் = ல்களின் சுைவ. கூட் ண் = ெகாள்ைள
ெகாண் ண் ம்.
cf. "க ங்கட் கானவர் கட கூட் ண் ம்." (ெப ம்பா. 116)
ெசவ்ேவள் அைனயான் = குமாரக் கட ைளப் ேபான்றவன். ைபந்ேதன் உகாநின்ற
= பசிய ேதன் ெசாாிகின்ற. இராச மலர் = ேராஜா ஷ்பம். மலாினால் ஒளி ம்
யத்தான்என்க. தகான் = அரசாளத் தகுதியற்றவன். தைகைழயன் = ெப ைமக்
குண ைடயான்.
ைமயெலான் றின்றி மடெல திப் பா ந ம்
ஐயேன காெவனச்ெசா லா ந ம் - ய்ய
மனத்தின் மகிழ்சிறந் வாழ்த் ந மாவார்
இனத்தின் மகளி ெரலாம்.

(7)

எல்வைக மாத ெமங்கன் கழ்சான்ற ெவட்வர் ைற
உலாவ ந் ேதா ம்யா ேமற்கூறி யாங்குள்
கிநிற்பச்
சிலாமய மாெமன வாநந்த் ற் த் திகழ்ந் நின்றார்
நலாெரா ெபால்லாத மாக்க மம்ம நயந் னேம.

(8)

ேமன்ெமாழியிற் பாநலஞ்சான் ேமேலா ெரைனயேரா
பான்ைமெயாடன் னாைனப் பாிந் ைரத்தார் - ேதன்ெமாழியாம்
ெசந்தமிழின் யா மவன் சீர்ைமெசா மாைலெயான்
ந் களிப் பிற் ைனந்திட் ேடாம்.

(9)

ஓெமன் றிணங்கினர்க் குற்றநட் பாள ளம்பிறிதாய்த்
தாெமன்ற கன் த க்கினர்க் குற்ற தனியாிேய
றாெமன் ெறமதிைற ேவாைனப் கழி னதைனெயாவ்ேவாம்.
ேபாெமன் றிகழ்ந்திட்ட ேபாவர்க்குஞ் ெசய்தனன் ெபான்ன ேள. (10)
--------7. ைமயல் = மயக்கம். மடெல தல் = மட ரக் க
பவர் தாம் வி ம்பியதைலவன்
உ வத்ைதச் சித்திரத்தில் எ
ம் வழக்கம் ஈண் க் குறிக்கப் பட் ள்ள . மடல்
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எ திப் பா தல் = உலாமடல், வளமடல் த ய பிரபந்தங்கைள ெய திப் பா தல்.
கா = காப்பாயாக. ெசால்லா தல் = ேபசுதல். இனத்தின் = கூட்டமான.
8. எலாவைக = ப மினி, சங்கினி, சித்தினி, அத்தினி, ெயன் ம் பல வைகப்பட்ட.
இைற = மன்னன். உலாவ தல் = பவனிவரல். உள் = மனம். சிலாமய மயம் என =
நல்
வெமன் க த. பரவசமாய் நிற்பர் என்றப . நலார் = நல்லவர் அம்ம =
வியப் . உளம் நயந் நின்றார் என்க
9. ேமன்ெமாழி = ேமனாட் ஆங்கிலெமாழி. பாநலம் = கவித் வம். சால் = அைமந்த.
எைனயர் = எத்தைனேயா ெபயர். பான்ைம = தன்ைம. ெப ைம, அழகு. அன்னான் =
எட்வர்ட். பாிந் = வி ம்பி. உைரத்தார் = கழ்ந்தார். ேதன்ெமாழியாம் = இனிய
ெமாழியாகிய. ெசந்தமிழினால் = இரட்ைட மணி மாைலெயான்
ைனந்திட்ேடாெமன்
க்க. சீர்ைம = சிறப் . ெசா = கழ்ந் . உந் களிப்பின் =
ேமன்ேம ெல ங் களிப்பால். ைனதல் = கட் தல்.
10. ஓம் = Yes. ஒப் க்ேகாடற் குறிப் . இணங்கினர் = சம்மதித்தனர். உற்ற =
ெபா ந்திய. நட்பாளன் = நண்பன். உளம் பிறிதாய் = மனம் ேவ பட் . தாம் என்
தாேம ெபாியெரன் . அகன் = விலகி. த க்கினர் = அகங்காித்தவர். தனி அாி ஏ
ஒப்பில்லாத ஆண் சிங்கம். ஆம் = ஆகும். கழின் = கழ்ந்தால்.
அதைன = அப் கழ்ச்சிைய. ஒவ்ேவாம் ேபாம் = ஒப் க்ெகாள்ேளாம் ேபாங்கள்.
ேபாவர் = Boers. ெபான் அ ள் = அழகிய க ைண.
ெபான்ன ளி
ற் ப் கழ்ேதாய் குணக்குன்
மன் யிர்ப்ைபங் கூழ்வளர்க்கு மாெவழி - ன்
ெபாங்கு கடனீதிப் ெபா வார் மணிவிளக்கம்
எங்களிைற ெயட்வர்ெடன் ேபம்.

=
=

மன்பின்
(11)

எனேப சுவெதட்வர்ட் வள்ளல் குணங்கைள ெயம் ைரயின்
இன்ேபர் வைரயைறக் கட்ப ேமாவிைத ெயய்த்திலமால்
ன்ேப ளங்ெகா ளியல் ைட யாள ந் ன்றிமகிழ்
நன்ேப லக மி ேவ ெயனெவணி நா வேர.

(12)

நா தனிச் ெசந்தமிழி னற்கட லா
ர்
நீ வைக ெகாண் ங்ங ேனர்மிேனா -கூ நாம்
எல்லா ெமட்வர் ைறவன்
ைனதல்
ெசால்லாரப் பா மகிழ் ம்.

(13)

ம்மி ங் குற்ற மி மி ங் குற்றஞ் ெசா ப் ைடத்தார்
நம்மிந் தியைர ன் னா நலம்ெபற்ற ஞாலமன்னர்
இம்ைமயின் ெபல்லா மினி
கர்தந் தி ங்களியா
ெடம்ைமநிகர்ப்பவர் யார்ெகா ப் ேபாழ்ெதன் றி க்கு ேம.

(14)

------
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11. ஊற் - நி றல். கழ்ேதாய் - கழ்ேசர்ெநத. ைபங் கூழ் - பயிர். உயிராகிய
பயிர். மாஎழி - ெபாிய ேமகம். ன் ம் - மிகுந்த. அன்பாகிய கடல். நீதியாகிய அழகு
நிரம்பிய மாணிக்க தீபம். எங்கள் இைற - எமதரசன். என்ேபம் - என் கூ ேவம்.
12. எட்வர்ட் வள்ளல் குணங்கைள ெயன் ேபசுவ . இன்ேபர் - இனிய கழ். எம்
உைரயின் வைரயைறக்கண் ப ேமா - எம த் ெசால் ன் எல்ைலக்கட் ெபா ந் ம்
அளவிற்ேறா; மிகப் ெபாி ெதன்றப .
இைத இத்தன்ைமயிைன. எய்த்திலம் - அறிந்திேலம்.
cf. " த் ைடம் ைலக் கண்க ெணாந்தெவன்
ெறய்த்த ச்சிலம் பிரங்கும்" (சிந். த். 85)
ன்பத்ைதேய உள்ளத்திற்ெகாள் ம் இயல்பினர்; Pessimists. மகிழ் ன்றி - மகிழ்ச்சி
நிரம்பி. நன்ேப லகம் - றக்கம். இ - இவன் ஆ ம்நா . நா வர் - க
வர்.
13. நா தனிச் ெசந்தமிழி னற்கடல் - ஆராயப்ப ம் ஒப்பற்ற ெசவிவிய தமிழாகிய
நல்ல கடல். ஆ
ர் - ழ்கித் திைளப்பீராக. நீ உவைக - மிக்க களிப் . ேநர்மின் ேசர் ர். ெசால்லார - வாயார. மகிழ் ம் - மகிழ்ேவாம்.
14. ம்மினா ங் குற்றம் இ மினா ங் குற்றம் என் ெசால் . ன் ற்காலத்தில். நலம் ெபற்ற - எல்லாச் ெசல்வங்கைள மைடந்த. ஞாலம் மன்னர் நம்மிந்தியைர நா ம் ைடத்தார் எனக் கூட் க.
இம்ைமயின் - இப்பிறப்பில் உள்ள இன்பம். கர்தந் - அ பவித் .
இ ங்களியா - மிக்க மகிழ்ச்சியில் ழ்கும். இ க்கு ம் - இ ப்ேபாம்.

மி. ஞால

இ க்குமைற தான் ழங்கு மிந்தியநற் ேறயத்
த க்குமற்ைற யாங்கிலர்க்குஞ் சாலப் - ெப க்கும்
உாிைமகளில் ேவ பா ெடான்
றா வண்ணம்
ாி ெமட்வர்ட் மன்னன் கன் .

(15)

மன்னர்தம் மன்ெனன் ைவயெமல் லாெமாப்ப வந்த ெவங்கள்
ன்னவ னாெமட்வர்ட் ேடழா வேன
தல்வெனன்னப்
ெபான்னாி யாதன ேமறி மகிழ்ந் ெபா ந்தன்னால்
நன்னாிக் காட்சிகண் டாநந்த ெமய்தின நா ளத்ேத.

(16)

ேதவன் றி வ ளாற் சீர்சான்ற ெவட்வர்ெடங்
காவலன்ெசங் ேகால்ெகாண்டான் காண்மிேனா -யாவ ம்
உள் வந் வாழ்த் மி ேனாங்கியகூத் தா மின்
ெதள் தமிழ் பா மின் ேறர்ந் .

(17)

ேதர்ந்
ேசர்ந்
ஆர்ந்
கூர்ந்

(18)

-------

நின் றீ ஞ் சிறிதள வாயி ந் ேதர
ஞ்
நின் றிவ்வயி னீர்தினஞ் சிந்ைத ெச ெமா வன்
நின் ேறாங்கும் பரம்ெபா ளாகு மவைனயன்
நின் ெறட்வர்ட் ெபா ட் க் கரந்ெதாழல் ெகாள்பாிேச.
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15. இ க்கு ைற - இ க்கு ேவதம். இந்திய நற்ேறயத்த க்கும் ஆங்கிலர்க்கும். சால
- மிக. உாிைம - பாத்தியைத, (Rights). ேவ பா - வித்தியாசம். உறாவண்ணம் ெபா ந்தாவிதம். ாி ம் - ெசய் ம். ந
நிைலைம ைடயான் என்ப க திய .
கன் - வி ம்பி. கன்
ாி ெமன்க.
cf. "ேபாெரனிற் க ம் ைனகழன் மறவர்." ( றம் -31.)
16. மன்னர்தம் மன் - அரசர்க்கரசன்; Emperor. ஒப் - ஒப் க்ெகாள்ள. எட்வர்
ேடழாவேன ம் தல்வன் என்ன - இவன் ஏழாவ எட்வர்டாயி ப்பி ம் தன்ைம
வாய்ந்தவன் என் ெசால் ம்ப . ெபான் அாியாதனம் - ெபாற்சிங்காசனம்.
ெபா ந்தனன். நன்னர் - நன்றாக. ஆநந்தம் எய்தினம் களிப்பைடந்ேதாம்.
17. ேதவன் - கட ள். சீர்சான்ற - சிறப்பைமந்த. எங்காவலன் - எம அரசன்.
யாவி ம் - நீங்கள் எல்லீ ம். உள் உவந் - மனங்களித் . வாழ்த் மின், கூத்தா மின்,
பா மின் என்க. ெதள் தமிழ் - ெதளிவான தமிழ். ேதர்ந் - ஆராய்ந் .
18. ெதாிந்தவ ம் ெதாியாதவ ம் என்றப . ேதர ர் - அறியாதீர். இவ்வயின் இங்கு. நீர் தினம் சிந்ைத ெசய் ம் ஒ வன் - நீங்கள் தின ம் தியானிக்கும் ஒப்பற்ற
கட ள். ஆர்ந் - எங்கும் நிைறந் . பரம்ெபா ள் - ேமலான ெபா ள். அன் கூர்ந்
அன் மிகுந் . கரந்ெதாழல் - ைககுவித் திைறஞ்சுதல். ெகாள் பாிசு ேமற்ெகாள்ளத்தக்க ெசயலாகும். எட்வர் ெபா ட் கட ைளக் கரந்ெதாழல்
ேமற்ெகாள்ளத் தக்கெதன் கூறிய .

-

ேசம சுபகி திற் ெசங்கடகச் சித்திைரயிற்
காமர்
யணிந்தான் காண்மிேனா - சீைமக்
கரசென ெமட்வர் ட ஞ்சார்வ ெபௗமப்
பரசுெப ம் ேபெரா மிப் பார்.

(19)

பாாி லவனர ெசன்ெறன் ம் வாழ்க பயன்சிறக்க
ேசரல ெரல்லா நட்பாள ராக ெசறிந்
கில்
மாாி ெபாழிகெவங் ெகங்குந் தமிழின் மணங்கமழ்க
ஏாிற் ெபா கந மிந்தியர் வாழிய ெவஞ்ெசா ேம.

(20)

------19. ேசமம் - ேஷமம்; நன்ைமையச் ெசய் ெமன்றப . இ சுபகி
வ டத்திற்கு
அைட. ெசங்கடகம் - ெசவ்விய கடகமாதமாகிய ஆ த்திங்களில். சித்திைரயில் சித்திைர நக்ஷத்திரத்தில். காமர்
- அழகிய கிாீடம். சீைமக்கு - இங்கிலாந்
நாட் ற்கு. அ ம் - கிைடத்தற்காிய. சார்வெபௗமன் - எல்லாப் மிையயி
ைடேயான்; பிறைரப் பணியா லகாள்பவன்; சக்கிரவர்த்தி. இப்பார் - இந்த
உலகில். சார்வெபௗம்ப் ேபேரா ம் இப்பாாில்
யணிந்தான் என
க்க. பரசு ெகாண்டாடப் ெபற்ற.
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20. பாாில் - உலகில். அவன் அரசு - அவ ைடய அரசாட்சி. பயன் - அறம் ெபா ள்
இன்பங்களாகிய பயன்கள். ேசரலர் - ேசராதவர்; பைகவர். ெசறிந் - திரண் . கில் ேமகம். மாாி - மைழ, எங்ெகங்கும் - எவ்விடங்களி ம். தமிழ் இன்மணம் - தமிழின்
ந மணம். கமழ்க - சுக. ஏாிற்ெபா க - அழகிற் றிகழ்க; இனி ஏர் வளஞ் சிறக்க
என்ற மாம். எம்ெசா ம் வாழிய - எம கவி ம் வாழ்க.
-------------14. பண் த நாட்டம்
[ஆசிாியர், தாம் இ மல் ேநாயால் வ ந்திய ெபா
, அவர தந்ைதயாராகிய
ேகாவிந்த சிவனார்தங் கட்டைளையச் சிரேமற் ெகாண் தி ப்பரங்குன்றத்தில்
ஸ்தலவாசமாக நாற்பத்ைதந் நாள் தங்கியி ந்த காலத்தில், அப்பிணியிைன
நீக்கிய ள ஞானபண் தனாகிய தி ப்பரங்கிாி
கைனப் பா ய ]
பண் த நாட்டம்
கட்டைளக்க த் ைற
உலக வப்ப யர்தமி ழாய்தந்த ெவாண் லவ
கலகம் விைளக்கும் விழியா ாி வர் கணவெயழி
லகறி வாள வி ம ேனங்கா ெதமக்க ள்வாய்
பலகைல ேயாங்கும் பரங்கிாி ெமய்ஞ்ஞான பண் தேன!

(1)

காமர் ெசம்பாட யற்
நின்ைனக் க திவந்ேதந்
ேதமலர் ெவட்கியந் தா ைட யாய்ேதவ ேசைனமகிழ்
ேகாமகேனெயைம வாட் ங் ெகா ேநாய் குைமத்த ள்வாய்
பாமயி லா ம் பரங்கிாி ெமய்ஞ்ஞான பண் தேன!

(2)

ேதாமில் ெசம்பாட யற்
நின்ைனத் ெதா
வந்ேத
நீமகிழ் ற்ேற மி மற் ெகா ேநாைய நீத்த ள்வாய்
மகள் ெகாங்ைக ெயனப்ெபா கின்ற ெபா ப் ைடயாய்
பாமக ேளத் ம் பரங்கிாி ெமய்ஞ்ஞான பண் தேன!

(3)

----------1. உலகம் உவப்ப = சீவான்மாக்கள் மகி ம்ப , நக்கீரர் ெபற்ற தி வ ளிைனத்
தா ம் ெபறக்க திேய, ஆசிாியர் தி
காற் ப்பைடயின் மங்கல தன் ெமாழிைய
ஈண்டைமத் ப் ேபாற்றினர். கூடன்மா நகரத் க் குலவிய தமிழ்ச்சங்கத்திற் குன்ற
ெமறிந்த குமரேவ ம் அங்கத்தினனா யமர்ந்தி ந்தைமயின், 'உயர்தமி ழாய்தந்த
ெகாண் லவா' என்றனர். ஆய்தந்த = ஆய்ந்த. கலகம் விைளக்கும் விழியார் = கலகம்
விைளத்தல் விழிக்கு அைட. இ வர் = வள்ளி, ெதய்வயாைன என் மி ேதவியர்.
cf. "மங்ைகயர் கணவ ைமந்த ேரேற" (தி
. 264)
எழில் இலகு அறிவாள = அழகு விளங்கும் அறி ைடயாய். ஏங்கா = ன் றா .
பலகைல = பல ல்க ம். ஓங்கும் = சிறந் விளங்கும். பண் தன் (Doctor)
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2. காமர் = அழகு, வி ப்பம் மிக்க எனி மாம். இயற்
= இயற்றி. ெசம்பாடல் =
ெசவ்விய பாடல்கைள. ேதமலர் = ேதன்ெபா ந்திய. ெவட்சி = ெவட்சித் ேதமலர் என
மா க. தார் = மாைல. குைமத்தல் = அழித்தல். பா மயில் = சரஸ்வதி.
3. ேதாம் இல் = குற்றமற்ற. ெதா
உவந்ேதம் = வணங்கிக் களித்ேதம்.
மகிழ் ற்ேறம் = களிப்பிைன ைடய எம . நீத்த ள்வாய் = நீக்கிய ள்வாய். மகள்
ெகாங்ைக = மாேதவியின் தனம். ெபா கின்ற = விளங்குகின்ற. ெபா ப் = மைல.
மைலக்குப் மாேதவியின் ெகாங்ைகைய ஒப்பி வ மர .
cf "ேசாதிமதி வந் தவழ் ேசாைலமைல ேயா ரண்டாய்
ேமதினியாள் ெகாங்ைகநிகர் ேவங்கடேம" (தி ேவங்கடமாைல)
பா மகள் = சரஸ்வதி.
ைநந் ளம் வா யி ம ெனற் ண் நாந்தவியா
ய்ந்தி மாெறைம யாண்ட ள் ெசய்குத ன்கடனான்
ைமந் ைட யாெயழின் மாண் ைட யாய்கைல மான் க ம்
ைபந்தமிழ் சான்ற பரங்கிாி ெமய்ஞ்ஞான பண் தேன!

(4)

நாணா நாவலர் கூட்டம் கூஉப்பல நா
ைனப்
ேபணா தி ந்திெலம் ேபசிப் கழ்ந்தெனம் பீ யர்ந்தாய்
ணாக யாமி மல்
ழலல் வி ம் திேயா
பாணார் ெபாழில்ெகாள் பரங்கிாி ெமய்ஞ்ஞான பண் தேன!

(5)

கண்ேணயக் கண் ண் மணிேய மணியின் கதிெராளிேய
விண்ேணயவ் விண்ணி னிைறேய யி மைல ட் ய
ெளண்ேணயவ் ெவண்
ளி ப்பவ ேனதமி ழின் லவா
பண்ேண சுைவேய பரங்கிாி ெமய்ஞ்ஞான பண் தேன!

(6)

காலாழ் களாிற் களிெறன நாேயங் கசிதரனிற்
ேகலா காண் யி ந்தமிழ் வாணர்க் கிைறயவேன
லார் நயந்ெதாி வாெய மி மைல க்கிய ள்
பாலா குமாரா பரங்கிாி ெமய்ஞ்ஞான பண் தேன!

(7)

--------4. உளம் ைநந் - மனம் வ ந்தி. எற் ண் - அ பட் . தவியா - வ ந்தா .
உய்ந்தி மா - தப்பிப் பிைழக்கும்ப . கடன் - கடைம. ஆல் - அைச. ைமந் வ ைம. எழில் மாண் - அழகின் மாட்சி. கைலமான் - சரஸ்வதி. சான்ற - அைமந்த.
5. நாவலர் கூட்டத் நாணா
க்கு எனச் ேசர்க்க. பகூஉ - க்கு; கந் .
இ ந்திெலம் - யாமி ந்ததில்ைல. கழ்ந்தெனம் - பகழ்ந்ேதாம். பீ - ெப ைம.
உழலல் - வ ந் தல். பாண் - இைசப்பாட் . ஆர் - நிரம்பிய. வண் குயில்
த யவற்றின் இைசைய ஈண் ப் பாண் என்றனர்.

102
6. விண் - ஆகாயம்.விண்ணின் இைற - விண் லகிற்குத் தைலவன். எண் எண்ணம். சுைவேய - அப்பண்ணின் சுைவேய. தமிழின் லவா - இனிய தமிழ்ப்
லவேன.
7. களர் - ேசற் நிலம். ேசற்றிற் காலாழ்ந்த யாைன ெயன் ெசால் ம்ப .
cf. "காலாழ் களாின்." (தி க்குறள். 500)
ஏலா - ெபா ந்தா . கசிதரல் - வ ந் தல். நிற்கு - நினக்கு. காண் - ன
னிைலயைச. தமிழ் தற் குரவராகிய அகத்தியர் த ேயார்க்கு அ ள் ாிந்த
தைலவனாத ன் தமிழ் வாணர்க் கிைறயவேன என்றனர். லார் நயம் ள்ள
அழகு. க்குதல் - அழித்தல். பாலா - குழந்ைதேய. குமாரா - ெயௗவந ப வத்ைத
ைடயாய்.
கூட
ற்றன் கூ ம் லவர் கு உவி ந்
நா நக் கீர ைரேய ைரெயன நாட் யேசஎ
யீ ல் வணெமைம ேநாயினில் வாட் த ெலன்ைனெகாேலா?
பாட னலஞ்சால் பரங்கிாி ெமய்ஞ்ஞான பண் தேன!

(8)

பார்க்குங் குலத்ேத மி ம ன் வாடல் பாி ெகாேலா
ேவர்க்கும் பாிசின் விைரந்த யார்க்காக்கும் ரவிண்ணினின்
கார்குகுல ெமல்லா ெமா ங்ேக யி
ங் காட்சிெசறி
பார்க்கு யர்ந்த பரங்கிாி ெமய்ஞ்ஞான பண் தேன!

(9)

நாவலர்க் ெகய்ப்பினில் ைவப்ெபன விவ்வயி னண்ணியசீ க்
காவல ேனயா மி ம ன் வா டக் ைகவி த
னீவிைழ ேழ ட ேனவந்ெத ேநாயிைன நீக்கிய ள்
பாவலர்க் குற்ற பரங்கிாி ெமய்ஞ்ஞான பண் தேன!

(10)

ங்கக் குடம்ைமயி னீங்கி வி ம்பித் ெதா கட ன்
மங்கறி விற் குந் ேதா
ழன் மயங்குகிள்ைள
வங்கம் ெபறீஇ மகிழ்ந் ெதன்ன ெவளிேய மகிழ்ந்தெனமாற்
பங்கைய வா ம் பரங்கிாி ெமய்ஞ்ஞான பண் தேன!

(11)

-------8. கூட ன் உற் - ம ைரயிற் ேசர்ந் . அன் - ற்காலத்தில். லவர் சங்கப் லவர். கு உ - கூட்டம். நா ம் - ஆரா ம். கு உ - இன்னிைச யளெபைட.
நக்கீரன் உைர - இைறயனா ரகப்ெபா ட் சூத்திரங்கட்கு நக்கீரேதவர் இயற்றிய உைர.
உைர ெயன - சாியான உைரெயன் . நாட் ய - நிைலெபறக் கூறிய.
கக்
கட ள் உ த்திர சன்ம ெனன் ம் ங்ைகப்பிள்ைளயாய் அவதாித் ச் சங்கத்தார்
ந விற் காரணிகனாய் ற்றி ந் இைறயானார் கூறிய அகப்ெபா ட் சூத்திரங்கட்கு
நக்கீரனார்தம் ைரேய சிறந்த்ெதன்
லப்ப த்தினார் என் ம் வரலா ஈண் க்
குறித்த . ேசஎய் - அளெப த்த விறியின் ெபா ட் . ஈ இல் வண்ணம் இத் ன்பத்திற்கு நிகர் ேவ
ன்பமில்ைல ெயன் ம்ப ; வ ைம ெக ப
எனி மாம். என்ைன ெகாேலா - ஏேனா. பாடல் நலம் - பாட ன் இனிைம. சால் அைமந்த.
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9. பார்க்குங் குலம் - பார்ப்பார்குலம். ேவதாந்தத்ைத ெந ங்கிப் பாரப்பவர் என்றப .
குலத்ேதம் - குலத்திற் பிறந்த யாம். பாி - அன் . ேவர்க்கும் ர - ன்ப ற்ற
அ யாைரக் காத்தற் ெபா ட் த் தனக்கு வியர்ைவ ண்டாதைல ம் ெபா ட்
ப த்தா விைரந் ெசல் ம் இயல் ைடய ரேன என்றப . விண்ணின் - ஆகாயப்
பரப்பி ள்ள. கார்க் குலம் - ேமகக்கூட்டம். ஒ ங்ேக - ஒன்றாகக் கூ . யில் உ ம் ங்கும். ெதாடர் யர் நிவிற்சியணி. காட்சிெசறி பரங்கிாி ெயன்க. பார் - மி.
உயர்ந்த - நின பைட
களிற் சிறந்ததாக தன்ைம ற்ற.
10. நாவலர் - லவர். எய்ப்பினில் ைவப் - ேசமநிதி. ஆபத்தனம். இவ்வயின் இவ் லகில். நண்ணிய - ெபா ந்திய. சீர்க்காவலன் - சிறந்த காவலன். ைகவி தல் உதவி ாியா வி தல்; ைக உபச க்கம். விைழேயல் - வி ம்பாேத. ைகவி தைல
விைழேயல் என்க. உடேன வந் எம்ேநாயிைன நீக்கிய ள் எனப்
பிாிக்க. பாவலர்க்கு உற்ற - லவர்கட்கு அ ள் ெசய்தற் ெபா ட் ப் ெபா ந்திய.
11. ங்கம் - உயர் . குடம்ைம - கூ . ெதா கடல் - ேதாண்டப்பட்ட கடல். மங்கு
அறிவில் = குைறந்த அறிவினால். உழன் - வ ந்தி. மயங்கு - ைகயற்ற. கிள்ைள கிளி. வங்கம் - மரக்கலம். ெபறீஇ - ெபற் . மகிழ்ந்ெதன்ன - மகிழ்ந்த ெதன்
ெசால் ம்ப . எளிேயம் - அ ேயம். ஆல் - அைச. பங்கைய - இலக்குமி.

சுபம்.
-----------------------

