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அகநா

: களிற்றியாைன நிைர

பாகம் 1 ெசய் ள் 1-60
ெபா.ேவ. ேசாமசுந்தரனார் விளக்க ைரக

டன்

Source:
கழக ெவளியீ : 1389
"அகநா
: களிற்றியாைன நிைர"
ெப மைழப் லவர் தி ெபா ேவ ேசாமசுந்தரனார் எ திய
பத ைர விளக்க ைரக டன்
தி ெநல்ேவ த் ெதன்னிந்தியைசவசித்தாந்த
ெசன்ைன – 1 - தி ெநல்ேவ

ற்பதிப் க் கழகம்,

- 6 ம ைர - 1 ேகாய த்

மிெடட்.

ர் - 1

1970
ெபான்

சாமி ேவ

த்ேதவர் ேசாமசுந்தரனார் (1909 -)

----------------(c) 1970 THE SOUTH INDIA SAIVA SIDDHANTHA WORKS
PUBLISHING SOCIETY, TINNEVELLY, LTD.
Ed 1 May 1970
AGANAANOORU
Appar Achakam, Madras -1. (1/6)
------------------Note: அகநா
இந்

ல்

: களிற்றியாைன நிைர ( தல் 120 பாக்கள்)
த ல் உள்ள 120 பாக்கள் களிற்றியாைன நிைர என ம், 121

தல் 300

ய ள்ள 180 பாக்கள் மணிமிைட பவளம் என ம், 301 தல் 400
ய ள்ள 100
பாக்க க்கு நித்திலக் ேகாைவ என ம் ெபயர் ெகா த்
ன் பகுதிகளாகப்
பகுத்திடப்பட் ள்ள .

பதிப் ைர
நற்றிைண, கு ந்ெதாைக, ஐங்கு
, பாிபாடல்,க த்ெதாைக, அகநா
என் ம் ஆ
ல்க ம் அகப்ெபா ள் பற்றி ெய ந்த பாக்கைளக் ெகாண்
ெதாகுக்கப் ெபற் ள்ளன.
பதிற் ப்பத் , றநா
என் ம் இ
ல்க
பாக்கைளக் ெகாண் ெதாகுக்கப் ெபற் ள்ளன.

ம் றப்ெபா ள் பற்றி ெய ந்த
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அகப்ெபா ைள விளக்குவதில் அகநா
ம், றப்ெபா ைள விளக்குவதில்
றநா
ம் மிகச் சிறந் ள்ளன என்ப அவற்றின் ெபயராேலேய நன்கு விளங்கும்.
அகநா

ற் ப் பாக்கைள வாிைசப்ப த்தி அைமத்த அைமப் வியத்தற்குாிய ம்,

தனிச்சிறப் வாய்ந்த மாகும். 1,3,5,7,9 என ஒற்ைறப்பைட எண் பற்றி வ ம் பாக்கள்
அைனத் ம் பாைலக்ேக உாியனவாக ம், 2,8,12,18,22,28 என்

ம்

ைறபற்றி

வ ம் பாக்கள் அைனத் ம் குறிஞ்சிக்ேக உாியனவாக ம்,4,14,24,34 என்
பற்றி வ ம் பாக்கள் அைனத் ம்

ம்

ைற

ல்ைலக்ேக உாியனவாக ம், 6,16,26,36 என்

ம்

ைற பற்றி வ ம் பாக்கள் அைனத் ம் ம தத்திற்ேக உாியனவாக ம்,10,20,30,40
என் ம் ைறபற்றி வ ம் பாக்கள் அைனத் ம் ெநய்த க்ேக உாியனவாக ம்
அைமக்கப் பட் ள்ளன.
எனேவ பாைலக்கு இ

பாக்க

ம் குறிஞ்சிக்கு எண்ப

ல்ைலக்கு நாற்ப பாக்க ம், ம தத்திற்கு நாற்ப
பாக்க ம் இந்
ல் அைமந்தி த்தல் லனாம்.
த ல் உள்ள 120 பாக்க
ய ள்ள 180 பாக்க
100 பாக்க

பாக்க

பாக்க

ம், ெநய்த

ம் களிற்றியாைன நிைர என ம், 121

க்கு மணிமிைட பவளம் என ம், 301

க்கு நித்திலக் ேகாைவ என ம் ெபயர் ெகா த்

ம்,

தல் 300

தல் 400

இந்

க்கு நாற்ப

ைல

ய ள்ள
ன்

பகுதிகளாகப் பகுத்தி ப்ப ம் ேபாற் தற்குாியேத. இவற்றில் 'களிற்றியாைன நிைர'
தற்ெபா

கழகவழி ெவளியாகின்ற . ெதாடர்ந்

'நித்திலக்ேகாைவ' ஆகிய இ
இந்

பகுதிக

க்குப் பைழய ைர ஒன்

'மணிமிைட பவளம்'

ம் தனித்தனிேய ெவளிவ ம்.

உண் . அதைன எ தியவர் ெபயர்

ெதாியவில்ைல. பின்னர், தி வாளர்கள் நாவலர் ந. . ேவங்கடசாமி நாட்டாரவர்க
கரந்ைதக் கவியரசு ஆர். ேவங்கடசாலம் பிள்ைளயவர்க ம் ேசர்ந் பத ைர ம்
விளக்க ைர ம் எ தி உதவினார்கள். அவர்கள் உதவிையத் தமிழகம் என் ம்
மறவாமல் இனி ேபாற் ம்.

ம்,

அப்பாக்களின் ெபா ைள ம், நயத்ைத ம் தமிழ் பயி ம் மாணவ ம் ஏைனேயா ம்
ெதள்ளிதின் உணர்ந் இன்
மா தமக்ெகனேவ வாய்த்த ஒப் யர்வற்ற ெசவ்விய
இனிய தமிழ் நைடயில் தி . ெப மைழப் லவர் ெபா.ேவ. ேசாமசுந்தரனார் அவர்கள்
களிற்றியாைன நிைரயில் உள்ள ற்றி ப பாட் க்கு விளக்க ைர ம் ஆராய்ச்சி
ன் ைர ம் எ தி உதவி ள்ளார்கள். இவர்கள் ன்னேர கு ந்ெதாைக, பாிபாடல்
ஐங்கு
ஆகிய ன் ெதாைக ல்கட்கும் எ திய விளக்க ைர கழகவழி
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ெவளிவந்தி ப்ப தமி லகு நன்கு அறி ம். அயரா ைழப்ேபா தமிழ்ப்பணி
ெசய் வ ம் அப் லவர் ெப மகனாைர அைனவ ம் பாராட் வாழ்த் ேவாமாக.
இவ்விளக்க ைர தமிழ் பயி ம் மாணவர்க்கும், ஏைனேயார்க்கும்
பயன்படேவண் ம் என் ம் ெப வி ப்பத்தால் இதைன நாங்கள்
ெவளியிடலாேனாம்.எல்லா ம் வாங்கிப்
பயின் பயன்ெப வார்களாக.
ைசவசித்தாந்த

ற்பதிப் க் கழகத்தார்

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

அணிந் ைர
அகநா
, என் ம் இவ்வினிய இலக்கியம் நம ெசந்தமிழ் ெமாழியில் திக ம்
சங்க விலக்கியங்கள் என் பாராட்டப் ெப கின்ற பழம் ேபாிலக்கியங்க ள் ஓர்
இலக்கிய

லாகும். சங்கவிலக்கியங்கேள, ெதான்ைமசான்ற நம

தமிழ்க் கு யின்

பலங்காலத் வாழ்க்ைகப் பண்பாட் ற்கும், அறி ைடைமயினாலாகும் ெப ைமக்கும்
பிற சிறப் கட்கும் அழியாத நற்சான் களாய் நின் நில கின்றன.
"நல்லாண்ைம ெயன்ப ெதா வற்குத் தான்பிறந்த இல்லாண்ைம யாக்கிக் ெகாளல்.
(குறள் 1026) என்

நிகழ்கின்ற ஆசிாியர் ெதய்வப் லைமத் தி வள்

வனார்

அறி ைரக்கிணங்க, இத் தமிழகத்திேல ேதான்றிய தமிழ்மகன் ஒவ்ெவா வ ம் தான்
பிறந்த தாயகத்தின் மாண்பிைனப் பிற நாட் னர் உண மா இப் ேபாிலக்கியங்கைள
நன்கு ேபணி உலக அரங்கிேல ெப ைம டன் ைவத் மகி ம் கடப்பா ைடயன்.
அங்ஙனம் ைவத் ழி இவற்ைற ஆரா ம் வரலாற்

ேலார், இவ் லகத்தில் வா ம்

பல்ேவ வைகப்பட்ட கு மக்க ள் ைவத் , பல்லாயிரம் ஆண் கட்கு ன்னேர
இத்தைகய ேபாிலக்கியங்கைளப் பைடக்கும் வியத்தகும் அறிவாற்றல் ெபற்றி ந்த இத்
தமிழ்க்கு ேய தைலசிறந்த பண்பா மிக்க பழம் ெப ங்கு யாகும். இக்கு ப்
பிறந்ேதார்,
"ெபாய்யகல நா ம் கழ்விைளத்தல் என்வியப்பாம்
ைவயகம் ேபார்த்த வயங்ெகா நீர்- ைகயகலக்
கற்ேறான்றிமண் ேதான்றாக் காலத்ெதௗ வாேளா
ற்ேறான்றி

த்த கு " ( . ெவ. கரந். 14)

என் பலபடப் பாராட் த் தம
ெபாறித் ைவப்ப ஒ தைல.

வரலாற்

ன்கண் ெபான்ென த்தாற்
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இனித் தமிழ்ப் பழங்கு யின் தனிப் ெப ஞ்சிறப்பிற்கு எ த் க்காட்டாக இற்ைற
நா ம் நின் திக கின்ற அச் சங்கவிலக்கியங்கள் தா ம் பாட் ம், ெதாைக ம்,
கீழ்க்கணக்கும் என ன் வைகப்ப வனவாம். இம் த்திறத்
ல்க ள் ந ெநன்ற
ெதாைக ல்கள் எட்ட ள் இவ் வகநா
ம் ஒ ெதாைக லாகும். அத் ெதாைக
ல்கள் எட்டைன ம்,
"நற்றிைண நல்ல கு ந்ெதாைக ஐங்கு
ெறாத்த பதிற் ப்பத் ேதாங்கு பாிபாடல்
கற்றறிந்ேதா ேரத் ங் க ேயா டகம் றெமன்
றித்திறத்த எட் த் ெதாைக"
என வ ம் பைழய ெவண்பாவான் இனிதின் உணர்க.
மிகப் பழங்காலத்ேத இப் ேப லகத்ேத அைமந்த பல்ேவ நா களி ம் ேதான்றிப்
ெப கிய மக்கட் கூட்டம் தாம்தாம் ேதான்றிய நா களிேல உண
த ய
வாழ்க்ைகக்குாிய வசதிகள் கிைடக்கப் ெபறாமல் அைவ கிைடக்கும் நா கைள நா ,
நாேடா களாகித் திாிந்தன என்ப ம், அைவகள் வாழ்க்ைக வசதி ைடய
பிறநா களில் தங்கி வாழ்ந்தன என்ப ம் வரலாற்
ல் கூ ம் வாய்ைமயாகும்.
வாழ்க்ைகக்குாிய வசதிகள் அைனத் ம் நிரம்பிய இத்தமிழகத் மாந்தர் அவ்வா
நாேடா களாய்த் திாிவைத இகழ்ச்சியாகேவ க தினர். "பதிெய வறியாப் பழங்கு "
என் தம்ைம அவர் பாராட் க் ெகாள் தைலச் சங்க விலக்கியங்களிேல
காணலாம்.ேதான்றிய நாட் ேலேய வரலா அறியாத பழங்காலந் ெதாட் ேவ ன்றி
வாழ்ந் வந்த அப்பைழய தமிழ்ச் சான்ேறார் தம வாழ்க்ைகக்ெகன
வகுத் க்ெகாண்ட தனிச்சிறப் ைடய தத் வங்கைள அவர்களியற்றிய ெபா ளியல்
ல்களிற் காணலாம்.
ெபா ளியல் ல் என்ப உலகி ள்ள ேவெறந்த ெமாழியி ம்
காணப்படாதெதான்றாம். இந் ல் உயர்தனிச் ெசம்ெமாழியாகிய நந் தமிழ்ெமாழிக்ேக
சிறந் ாிைம ைடயெதா
லாகும். எனேவ இந் ேல பண்ைடக் காலத் த் தமிழாின்
சமய

மாகும்; தத் வ

மாகும் என்க.

பண்ைடக் காலத் த் தமிழ்ச் சான்ேறார், மாந்தர் வாழ்க்ைகக்குாிய ெபா ள்கைள
'அகப்ெபா ள்' என் ம், ' றப்ெபா ள்' என் ம், இ வைகயாகக்
கூ பைடத்ேதா வர். இவற் ள் அகப்ெபா ள் என்ப மக்கள் வாழ்க்ைகக்கியன்ற
குறிக்ேகாள் ஆகும். றப்ெபா ள் என்ப அக்குறிக்ேகாைள எய் தற்கியன்ற
க விகேளயாகும்.
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இனி, மக்கள் வாழ்க்ைகயின் குறிக்ேகாள்தான் யா ? வாழ்க்ைகயின் குறிக்ேகாள்,
இன் ற்றமர்ந் இனி வாழ ேவண் ம் என்பெதான்ேறயாகும். இக்குறிக்ேகாள்
அஃறிைண உயர்திைண என் ம் இ வைக உயிர்கட்கும் ெபா ேவயாகும். ஆயி ம்
அக் குறிக்ேகாைள ெநறியறிந் எய் ம் அறி ச் சிறப் மக்கட் பிறப்பிற்ேக ள .
இவ்வின்பத்ைத எய்தேவண் ம் என உயிர்கைள இைடயறா
ண் வ கின்ற
ஆற்றெலான் எல்லா யிர்களிடத் ம் அகப்பண்பாக உைறவைதக் காணலாம்.
இவ்வாற்றைலேய 'அவா' என்கின்ேறாம். அவாவான இப்ேப லகத்தி ள்ள
ெபா ள்கள் அைனத்ைத ம் தன் ைடய இன்பத்தின் ெபா ட் ப் தன் ைடயனவாக
ஆக்கிக் ெகாள்ளப் ெபாி ம் யல்கின்ற . அஃறிைண உயிர்கட்கு இன்பந்த ம்
ெபா ள்கள் வயி நிரம்பத் தின் தற்கு ேவண் ய இைரக ம் தம் ள் ஆ ம்
ெபண் ம் ஒன்றைன ஒன் அவாவிக் கூ ம் கூட்ட ேமயாம். ஆகேவ
அவ்வவாவின் ண் தலாேல இவற்ைற அைவ எளிதில் ெப கின்றன. எஞ்சிய
ெபா ெதல்லாம் அைமதியாக உறங்குகின்றன.
இனி, உயர்திைணயாகிய மக்கட்கும் இவ் ெவா க்கங்கள் இன்றியைமயா
தனேவயாகும். மக்கட்கும் உண

இன்றியைமயாதேத; அங்ஙனேம, இைண விைழந்

கூ ம் கூட்ட ம் இன்றியைமயாதேத ஆகும்; ஆயி ம் - உயர்திைணயாகிய மக்கட்கு
உணவின்ெபா ட் ஈட் ம் ெபா ள்ெசயல் வைகயி ங் கூட வறிய அவ்வாவின்
ண் தல் கூடா . அவாவிற்கு மாறாக அன்பின் ண் தலாேலேய அவர்பால்
ெபா ள்ெசய்விைன ம் இைணவிைழச்ெசா க்க மாகிய இ வைக ெயா க்கங்க ம்
நிகழ்தல் ேவண் ம் என்ப இத்தமிழகத் ெமய்க்காட்சியாளர் கண்ட காட்சியாகும்.
அஃறிைண உயர்திைண என் ம் ேவ பாட் ற்கும் இவ்ேவற் ைமேய காரணம்
ஆகும்.
இனி, அகம் எனப்ப ம் இன்பமான மக்கட்கு அன்பின் ண் தலாேலேய எய்த
ேவண் ம் . அதற்குக் க வியாகிய ெபா ளீட்ட ம் அறஞ் ெசய்த ம் கூட
அவ்வன்ெபா

ணர்ந்தி த்தல் ேவண் ம் என்பதைன ஆசிாியர் ெதால்காப்பியனார்,

"இன்ப ம் ெபா
அன்ெபா

ம் அற

ம் என்றாங்கு

ணர்ந்த ஐந்திைண ம ங்கின்,

காமக் கூட்டம்" (ெதால். -களவி-1)
என் விதந் கூ மாற்றா
ணர்க. அகப் ெபா ள்
அன்ெபா
ணர்ந்த காமத்ைதேய குறிப்பதாகும்.
இனி, அவர் வழிவந்த திய்வப் லைமத் தி வள்
"அறத்தான் வ வேத யின்பமற் ெறல்லாம்

ல்களிேல காமம் என்ப

வனார் தா ம்,
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றத்த க

மில" (குறள். 39)

எனத் ேதற்ேறகாரத்ேதா
"அன் ம் அற
பண் ம் பய

கூறி, மீண் ம்

ம் உைடத்தாயின் இல்வாழ்க்ைக
ம் அ " (குறள். - 45)

என ம், ெபா ளீட் ம் ெபா
"அ ெளா

ம்,

மன்ெபா ம் வாராப் ெபா ளாக்கம்

ல்லார் ரள விடல்" (குறள். 755)
என ம் அறி

த் த

ணர்க.

இனி, ெமய்யான ேபாின்பத்ைத அறெநறி நின்

கர்தற்கு அவ்வன் ப்

பிழம்ேபயான ஆடவன் ஒ வ ம், ெபண்மகள் ஒ த்தி ம் அவ்வன்பின்
ண் தலாேலேய தம் ள் மனெமான்றிக் கூ தல் ேவண் ம். இங்ஙனம் நிக ம்
கூட்டத்தால் பிறந்த இன்பத்ைதேய பைழய ல்கள் அகப்ெபா ள் என்
கூ கின்றன. இக் கூட்டத்திற்கு அன் தாேன
தன்ைன அவ
தன்ைன அவ

க்காக
க்ேக

தலாக அைமதலால், ஆடவன்

ம் றந் வாழ்பவன் ஆவன்; அங்ஙனேம அவ
ம் றந் வாழ்பவள் ஆவள்.

ம்

"உன்ன ந் ற
ண்ட உணர் ைட ெயா வேனேபால்
தன்ைன ந் றக்குந் தன்ைம காமத்ேத தங்கிற்றன்ேற"
என்ப

கம்பநாடர் ெபான்ெமாழி யாகும்.

தன்ைனப் பிற க்கு வழங்குவேத அன்பின ெசயலாகும்; அவாவின ெசயல்
இதற்கு ேநர் ரணான . அஃ உலக
வைத ேம தனக்குாிைம ஆக்கிக்
ெகாள் மியல்- ைடயதாகும்.
" ணர்தல் பிாிதல் இ த்தல் இரங்கல்
ஊடல் அவற்றின் நிமித்தம் என்றிைவ
ேத ங் காைலத் திைணக்குாிப் ெபா ேள" (ெதால். அக- 16)
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எனவ ம் ெதால்காப்பியத்தா

ணர்க.

இனி, இவற்ைறேய நிரேல, குறிஞ்சி, பாைல, ல்ைல,ெநய்தல், ம தம் என் ம்
குறியீ களால் வழங்குவ
லெனறி வழக்கமாகும். (அஃதாவ
லவர்கள் பைடத் க்
ெகாண்ட ல் வழக்கு)
இனி, இவ்வகப்ெபா ைள ம் றப்ெபா ைள ம் த ய ல்க ம், தனிச்
ெசய் ள்க ம் சங்கவிலக்கியங்களிேல ஆற்ற ம் பலவாம். அவற் ள் தனிச்
ெசய் ள்கைளப் ெபா ள்பற்றி ஒவ்ேவாரள படத் ெதாகுத்தைவேய ெதாைக ல்கள்
என் கூறப் ப கின்றன. ேமேல ெதாைக ல் கூறிய ெவண்பாவி ள்
வ ம்
அன்ெபா
ணர்ந்த இன்பம் த ய அகப்ெபா ட்சிய் ள்கைளத் ெதாகுத்த ல்கள்
நற்றிைண, கு ந்ெதாைக,ஐங்கு
, க த்ெதாைக, அகநா
என் ம் ஐந்
ல்க மாம். (பதிற் ப்பத் ம் றநா
ம்
ம் றப் ெபா ட்ெசய் ளா யன்ற
ெதாைக ல்களாகும். பாிபாடல் ஒன் ம் அக ம் ற ம் விரவித் ெதாகுத்ததாகும்)
இனி, இந்
க்கு அைமந்த 'அகநா
அக்காரணம் பற்றி ேநாக்குமிடத் நா

' என் ம் ெபயர் காரணப் ெபயராக ன்,
நா றாக அகப்ெபா ட் ப வல்கைளத்

ெதாகுக்கப்பட்ட கு ந்ெதாைகக்கும், நற்றிைணக்கும் இப்ெபயர் ெபா ந் தல்
ேவண் ம். அவற்ைற அகநா

என்

வழங்குத ல்ைல; இந்

ைல மட் ேம

அகநா
என் வழங்குவர். மற் ம், இந்
க்கும், கு ந்ெதாைக என்ப
ேபான் ம் நற்றிைண என்ப ேபான் ம் ெந ந்ெதாைக என் மற்ெறா ெபய
ள . ஆயி ம் அப்ெபயர் பண்ைடக்காலந் ெதாட் ப் பயில வழங்கி வந்ததாகத்
ேதான்றவில்ைல. யாண்ேட ம் அப்ெபயர் பைழய ல்களில் அ கித் ேதான் மிட்
ெந ந்ெதாைக என்ப இவ்வகநா றல்லாத பிறிெதா
ன்ெபயர் ேபா ம்
என் க தினா ம் உளர். அகநா
என் ம் இப்ெபயர் இந் ற்ேக உாியதாதற்குக்
காரணம், இந் ல் அ நிமிர்ந்ேதா அகப்ெபா ட் ப வ க்கியன்ற தல் க
என் ம் ப் ெபா ைள ம் அப்ெபா ட்ேக ாிய உள் ைற வைமகைள ம்
இைறச்சிப் ெபா ைள ம் விாித்ேதா ம் சிறப் ைடத்தாதேலயாம்.
கு ந்ெதாைகைய ம் நற்றிைணைய ம் ேநாக்கின் இந் ைல ெந ந்ெதாைக

உாி

ெயன்பேத ஏற் ைடத்தாம். றப்ெபா ட்ெடாைகயாகிய றநா ற்ைற ேநாக்கின்,
அதற்கிைணயாகிய அகப்ெபா ட்ெடாைக ல் இ ேவ ஆகும் என் க தி இதைன
அகநா
என் வழங்குவாராயினர் ேபா ம். இவ்விரண்
ைல ம் ற்கூறிய
ெவண்பாவில் 'அகம் றம்' என ஒ ங்கிைணத் க் கூ த

ம் காண்க. நம்மேனார்க்கும்

அகநா
என் எண் ம் ேபா , அதற்கிைணயாகப் றநா
என்
நிைன க்கு வ ம். கு ந்ெதாைக த யன அங்ஙனம் நிைனவில் வாரா.
சங்ககாலத் ச் சான்ேறார்
ேவண் ம் என்

ல் பயில்வார்க்கு அந்

ம்

ேல

ல் ைகக்கு அடக்கமாக இ த்தல்

ம் க த்தினாேலேய, கு ந்ெதாைக, நற்றிைண, அகநா

என்

ம்
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இம் ன் ெதாைக
ம் ெசய் ளா ம் ெபா ளா ம் ஒேர தன்ைம
ைடயனவாக ம் இவ்வா
ன்
ல்களாக அ களின் சி ைம ெப ைமகைளக்
காரணமாகக் ெகாண் அைமத் ள்ளனர். இவற்றிலடங்கிய ெசய் ள்கள் எல்லாம்
பல்ேவ காலத்தில் பல்ேவறிடங்களில் வாழ்ந் வந்த பல்ேவ
லவர்களால் தனிச்
ெசய் ளாகப் பாடப் பட்டனேவ ஆகும். இவ் வகநா ற்றில் உள்ள ெசய் ள்கள் ற்
நாற்பத்ைதந்
லவர்களால் பாடப் பட்டன. இப் லவர் ெபயர்க ள் வர் ெபயர்
காணப்படவில்ைல. எஞ்சிய லவர்களின் ெபயர்கைள இந்
ற் காணலாம். தனிச்
ெசய் ள்கள் இவ்வா
வம் ெபறாமல் தனித்ேத கிடப்பின் அைவ
அக்காலத்திேலேய இறந்ெதாழி ம் என்ப கூறாமேல அைம ம். " காைதகள்
ெசாாிவன ெசவி கர் கனிகள்" என் கம்பநாடர் கூ மாப்ேபாேல "ெசவிப்
ெபாறியாேல கர்தற்குாிய கற்பகக்கனிகள்" ேபான்ற இச் ெசய் ள்கள் காலத்ைத
ெவன் என்ெறன் ம் நிைலெப தற்கு இவ்வா ஒ வழி கண் இவற்ைற
ல்களாக்கி ைவத்த அச்சங்கச் சான்ேறாைரயாம் வாழ்த்தி வணங்குவதன்றிக்
ைகம்மா ெசய்யேவண் ன், அவற்ைற யாம் ஓதி அவற்றாலாய பயைன எய் வ ம்,
அவற்ைறப் ேபணி ைவத் நம் வழித் ேதான்றல்க க்கு வழங்குவ ேம யாம்
ெசய்யற்பாலன. இவற்ைற வி ம்பிேய அவ ம் இவ் வ ம் பணிையச் ெசய்தனர்
ஆகலான், என்க.
இனி, ல் பயில்ேவார்க்குக் ைகயடக்கமாக இ க்க ேவண் ம் என் க திேய
தனிச் ெசய் ட்கைளத் ெதாகுக்குங்காற் பலவாகத் ெதாகுத்தனர் என்றாம். அவற் ள்
இவ் வகநா
பதின் ன்ற ச் சி ைம ம் ப்பத்ேதார ப் ெப ைம
ைடய
ெந ய நா
ெசய் ள்களின் ேகாைவயாதலால், இ தா
த த்திற்கிணங்கக் ைகக்கடங்கும் லாகாமல் ெபாியெதா
ஒ சுவ இத் ைணப் ெபாிதாக வி த்த ம் கூடா என்

ம், அவர்
லாகக் காட்சி தந்த .
க திேய இந் ைல ம்

ன்றாக வகுத் நிரேல களிற்றியாைன நிைர, மணிமிைட பவளம், நித்திலக்ேகாைவ
என் ம் அழகிய ெபயர்கைள ம் சூட்
ன் சுவ களாக்கி ைவத்தனர். இந் ற்குப்
பாயிரம் வைரந்த பழங்காலத் ச் சான்ேறார் ஒ வர், இவற்றிற்கு இங்ஙனம் ெபயர்
சூட் தற்குக் காரணம் என்ைனேயா? என்

ஆராய்ந் , இைவ இவற்றிற்குக் காரணப்

ெபயர்கள் என்

ம், அவர் கூ கின்ற காரணங்கள்

ணிந் ைரத்தனர். ஆயி

அப்ெபயர்கட்குப் ெபா த்தமாகத் ேதான்றவில்ைல. அவர், களிற்றியாைன
என்பதற்குப், 'ெபா ள் காரணமாம்' என் ம், மணிமிைட பவளம் என்பதற்கு,
'ெசய்

ம் ெபா

ம் ஒவ்வாைம காரணமாம்' என் ம், நித்ததிலக்ேகாைவ

என்பதற்கு, 'ெசய்
ம் ெபா
ம் ஒத்தல் காரணமாம்' என் ம் கூறி ள்ளனர். இக்
காரணங்கள் நமக்கு நன்கு விளங்கவில்ைல. ஆய்ந் ணர்வா ணர்க.
இனி, இப்பகுதிகட்கு இந்
ற் ேபாந் ள்ள அழகிய ெசாற்ெறாடர்கைளேய
ஆராய்ந்ெத த் ப் ெபயராக அைமத்தல் ேவண் ெமன் இப்ெபயர்கைளச் சூட் யவர்
யன் ள்ளனர் என் ஊகித்தற்கிட ள . "மணிமிைட பவளம்" என் ந் ெதாடர்
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இந் லகத் ஒ ெசய் ளிற் காணப்ப கின்ற . இத்ெதாடர் தாேன ஒ பகுதிக்குப்
ெபயராக அைம ம் என் க தி இ ேபான் ெபயர்த்தன்ைம ைடய ேவ இரண்
ெதாடர் ெப தற்கு யன் ம் கிைடக்கப் ெபறாைமயால் நிரலாகத் ெதா க்கப்பட்ட
ேகாைவயாக ன் அப் ெபா ளைமந்த 'களிற்றின நிைர' என இந்
ெதாடாிைனேய ,'களிற்றியாைன நிைர' என்

சிறி

ள் ேபாந்த

தி த்தி அதைன ஒ

பகுதிக்குப்

ெபயராயைமத்தனர் என் ம், எஞ்சிய பகுதிக்கு 'நித்திலக் ேகாைவ' என் ம்
ெபா ள்பட இந்
ற் ேபாந் ள்ள அழகிய ெசாற்ெறாடர் பலவற்ைற ம் க தி அப்
ெபா ள் பயப்ப நித்திலக் ேகாைவ எனப் ெபயரைமத்தனர் என் ம் ெகாள்ளலாம். இனி,
இவ் வகநா ற்றின் ற்பகுதியில் சார்த் வைகயால் வ கின்ற அக்காலத் மன்னர்
ேபா ம் க ம் அைமந்த ெசய் ள்கைள ஆராய்ந்ெத த் க் ேகாத் அவற்றி ேட
களிற்றி யாைனயின் ெபயர்க ம் மறப் பண் ம் மிக்குத் ேதான் தலால் அம்
மறப்பண் இப் ெபயாி ம் ேதான்றல் ேவண் ம் என் க தி 'களிற்றியாைன நிைர'
என் ம் இப் ெபயைர அம் ற்பகுதிக் கிட்டனர் எனலாம். இப்ெபயர் மறப்பண்
ணர்த் ம் தன்ைம ைடத்தாத ம் நிைனக. இங்ஙனேம மணிமிைட பவளத்தில்
சார்த் வைகயாற் கூறப்பட்ட றப் ெபா
ம், ல் வ ம் அன்பறமாகிய
அகப்ெபா
ம் விரவி வ மா ேகாைவ ெசய் அச் ெசய்ைக ேதான்ற மணிமிைட
பவளம் எனப் ெபயர் இட்டனர் எனலாம். நித்திலக் ேகாைவயில்
வ ம் இன்ப
த ய ெசய் ள்கேள காணப்ப கின்றன. ற்பகுதிகளிற்ேபாலச் சார்த் வைகயால்
மன்ன ைடய ேபா ம் க ம் கூ கின்ற ெசய் ள்கள் இல்ைல. ஆதலான் இஃ
இன்பமாகிய ஒ ெபா ேள த வ கின்ற பண் ேதான்ற நித்திலக்ேகாைவ
என் ம் இனிய இப்ெபயைர இட்டனர் எனலாம். எங்ஙனமாயி ம் இைவ
ன்றைன ம் இ குறிப் ெபயர் என்ேற ெகாள் தல் ேவண் ம்.
இனி, கு ந்ெதாைக, நற்றிைண, ெந ந்ெதாைக என்

ம் இம்

ன்

ெதாைக

ல்க ம் ஒ காலத்ேத ெதாகுக்கப் படவில்ைல என்ப ம், ன்னர்க் கு ந்
ெதாைகையத் ெதாகுத் ப் பின்ெனா காலத்ேத நற்றிைணையத் ெதாகுத்தனர்
என்ப ம், ெந ந்ெதாைக என் ம் இத் ெதாைக ல் இ தியாகத் ெதாகுக்கப்பட்ட
என ம் க தவிட ள . இவற்ைறத் ெதாகுப்பித்ேதார் ெபய ம் ெதாகுத்ேதார்
ெபய ம் ேவ ேவறாக ம் அவர் ெவவ்ேவ காலத் வாழ்ந்தவராக ம்
காணப்ப வேத இங்ஙனம் க
தற்குக் காரணமாகும் என்க.
இனி, இவ் வகநா

ற்றின் பைழய பாயிரத்தில்-

"வழக்கத்தாற் பாட்டாராய்ந்

ெதாகுத்தான் ம ைர ப் ாி கிழான் மகனாவான்

உ த்திர ச மன்; ெதாகுப்பித்தான் பாண் ய க்கிரப்ெப வ தி." என் வைரயப்பட்
த்தைலக் காணலாம். இவ்
த்திரசன்மைன
கப் ெப மான் என்ேற
இைறயனார் களவிய ைர ெபாி ம் பாராட் ம். மற் த் ெதாகுப்பித்தவனாகிய
உக்கிரப் ெப வ தி என் ம் மன்னவ ம் சங்கப் லவர்க ள் ஒ
லவனாவான்.
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இந் ெந ந்ெதாைக ேபரறிஞரால் ெதாகுக்கப்பட்டைமயின் ந்திய ெதாைககளிற்
காணப்படாத சீர்தி த்த ம் ெபற்றி க்கக் காண்கின்ேறாம். அவற் ள் இந்
ன்கண்
திைணகைள ைறப்ப த் க் ேகாத் ள்ள ைற ெபாி ம் சிறப் ைடயதாகும்.
அதைன,
"ஒன்
ன் ைறந்ேதெழான் பான்பாைல ேயாதா
நின்றவற்றி னான்கு ெநறி ல்ைல - யன்றிேய
ஆறாம த மணி ெநய்த ைலயிரண்
கூறா தைவகுறிஞ்சிக் கூற் "
எனவ ம் (பாயிரம்) ெவண்பா இனிதி
அஃதாவ

- அகநா

றாகிய இந்

ணர்த் கின்ற .
ன்கண் பாைலத்திைணெயல்லாம் ஒற்ைற

எண்களி ம், குறிஞ்சித் ைணெயல்லாம் இரண்டாெமண்ணி ம் எட்டாெமண்ணி ம்
ல்ைலத் திைணெயல்லாம் நான்காெமண்ணி ம் ம தத் திைணெயல்லாம் ஆறா
ெமண்ணி ம் ெநய்தற் றிைணெயல்லாம் பத்தாெமண்ணி ம் நிற்குமா
ைறப்ப த் க் ேகாைவ ெசய்யப்பட்டன என்பதாம். இவ்வாற்றால் இந்
ன்கட்
ெசய் ள்கள் நின்றநிைல பிறழா நிற்றற்கு ஒ காப்பைமந் ள . யாதா ம் ஒ
ெசய் ளின் எண் ெதாி மளவில் அஃ இன்ன திைணச் ெசய் ள் என் எளிதில்
உணரலாம்.
இன்

ம், இதனால் இவ் வகநா

ற்றில் பாைலத்திைணச் ெசய் ள் இ

ம்,

குறிஞ்சித்திைணச் ெசய் ள் எண்ப ம், ல்ைல ம தம் ெநய்தல் என் ம் ன்
திைணக ம் தனித்தனிேய நாற்ப ெசய் ள்க ம் ெபற் ள்ளன என்ப ம்
அறியப்ப ம்.
இனி, அகப் ெபா ட் ப வைல நாடக வழக்கத்தான் உலக வழக்ைகப் ெபாி ம்
த விப் ைனதல் ேவண் ம் என் ம் விதி ெயான்
ள . ல்கள் அறிைவ
வளர்ப்பன ம், சுைவ பயப்பன ம் என இ வைகப்ப ம். அறிைவ வளர்ப்பன
ெபா ள்களின் இயல்ைப அறி
ப்பன; அைவ இன்பம் பயவா. (தத் வ ல்க ம்
இலக்கண ல்க ம் இன்ேனாரன்ன பிற ம் இவ்வைக ல்களாம்). சுைவ பயப்பன
எண்வைகச் சுைவைய ம் பயந் பயில்வார்க்குப் ேபாின்பம் த வன. அறிைவ
வளர்ப்பதில் இவற்றிற்குக் குறிக்ேகாள் இல்ைல. (சிந்தாமணி த ய காப்பியங்க ம்
நாடக ல்க ம் பிற ம் இவ்வைக ல்களாம்). அறி
ல் அறிைவ வளர்க்கும்.
நாடகவழக்கத்தாற் ெசய்யப்ப ம் ல்க ம் விறல்பட ந க்கின்ற நாடக அரங்கிற்
ெசன் காண்டற்குாிய நாடகங்க ம் சுைவ ைடயன ஆதைல அ பவத்தாற்
காணலாம். காண்பவர் எண்வைகச் சுைவகைள ம் ெபற் ப் ெபாி ம்
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மகிழ்வதனாேலதான் கல் ாி மாணவ ம் தாம் பயி
நிழற்படக் காட்சிக்கு விைரகின்றனர்.

ம்

ற்பயிற்சியில் ஆர்வமின்றி

நாடகம் கண் ன் றக் க
பவர் அந்நாடகத்தின் கைதைய ன்னேர அறிந்தாராதல்
ேவண் ம். அங்ஙனேம சங்க விலக்கியங்கைளப் பயின் பயன் ெபற விைழேவா ம்
அவ்விலக்கியங்க க்குாிய கட் க்ேகாப் க்கைள ஓரளேவ ம் அறிந்தி த்தல்
ேவண் ம், அஃதாவ அவ்விலக்கியங்க க்ெகன நம் ன்ேனார் வகுத் ள்ள
ெபா ளிலக்கணங்கைள இய ந் ைண ம் பயின்றி த்தல் ேவண் ம்.
பயின்றிராேதார் அவ்விலக்கியங்கைளப் பயின் றின்
தல் இயலா . அகப்ெபா ள்
றப்ெபா ள் என் ம் இ திறத்
ல்களி ம் அகப்ெபா ள் ல்கேள மக்கட்குப்
ேபாின்பம் பயந் அவர் உயி க்ேக ஆக்கந்த ம் இயல் ைடயன. இக்காரணத்தால்
அகப்ெபா ள் ல்கள் மிகமிக
க்கமான ெபா ள்கைளத் தம்மகத்ேத ெபாதிந்
ைவத்தி க்கின்றன. இவ் வகநா
த ய எல்லா அகப்ெபா ள் ல்க க்கும் இ
ெபா ந் ம். அகப்ெபா ட் ெசய் ட்கள் ெவளிப் பைடயாக ணர்த் ம்
ெபா ைளவிடக் குறிப்பினா ம் உள் ைற வமத்தா ம் இைறச்சிப் ெபா ளா ம்
உணர்த் ம் ெபா ள்கேள சிறப் ைடயன; ஆற்ற ம் இன்ப ைடயன; ஆதலால்
இவற்ைறப் பயில்ேவார் ஆழ்ந் பயி தல் ேவண் ம். இதற்கு எ த் க்காட்டாக இவ்
வகநா ற்றினின் ம் சிறியெதா ெசய் ைளமட் ம் ஈண் எ த் க்காட்
அதன்கண் கரந் ைற ம் ண்ெபா ள்கைள ம், சு க்கமாக எ த் க்காட்
இவ்வணிந் ைரைய
ப்பாம்.
"யாேய கண்ணி ம் க ங்கா தலேள
எந்ைத ம் நில றப் ெபாறாஅன் சீற சிவப்ப
எவனில கு மகள் இயங்குதி என் ம்
யாேம, பிாிவின் றிையந்த

வரா நட்பின்

இ தைலப் ள்ளின் ஓ யி ரம்ேம 5
ஏனலங் காவலர் 'ஆனா தார்த் ெதா ங்'
கிளிவிளி பயிற் ம் ெவளிலா ெப ஞ்சிைன
வி க்ேகாட் பலவின் ப ப்பயன் ெகாண்மார்
குறவர் ஊன்றிய குரம்ைப ைதய
ேவங்ைக தாஅய ேதம்பாய் ேதாற்றம் 10
ெசத் ெவாீஇய கர் க ேவழம்
மைழப சிலம்பிற் கைழபடப் ெபய ம்
நல்வைர நாட நீவாின்
மில் யல் ஓ ந் தான்வா ழலேள."
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ற் ேபாந்த கபிலர் பா ய 12 ஆஞ் ெசய் ளாகும். பதின்

ன்ற ச்

சி ைம ைடய இந் லாக ன், 14-அ கைள ைடய இச் ெசய் ள் இதன்கட்
சிறியெதா ெசய் ேளயாகும்.
இனி, இந்

ைல யாராய்ந்த நம் ன்ேனார் இச்ெசய் ைளப் பயில்ேவார்க்கு

இன்றியைமயாத சிறிய விளக்க ம் இதன்கீழ்த் தந் ள்ளனர். அஃதாவ - இச்ெசய் ள்,
"பகற்குறி வாராநின்ற தைலமகன் ேதாழியாற் ெசறிப்பறி
க்கப்பட்
இர க்குறிவாரா வைரவல் என்றாற்கு அ
ம் ம த் வைர கடாய ."
இப்பாட்
ள் 'நீவாின்' என்ற வர ம த்த . 'சீற
ெசறிப்பறி றீஇய " என்பேத அவ்விளக்கமாகும்.

சிவப்ப' என்ற

இச்ெசய் ளின் ெபா ள் உணர்தற்கு இவ்விளக்கம் ெபாி ம் உத வதாம். இவ்
விளக்கந்தா ம் அாிதின் உணரப்ப மியல் பிற்றாயி த்த ன் இவ் விளக்கத்ைதேய
இக்காலத்ேத பயில்வார்க்கு விளங்கும்ப யா ம் சிறி விளக்கிப் பின்னர்ச் ெசய் ளிற்
குேவம்.
அஃதாவ - களெவா க்கம் நிகழ்த்திவ கின்ற தைலவன் பகற்ெபா திேல
ேதாழியாற் குறிப்பிடப்பட்ட ம்ெபாழி னகத்ேத ள்ள மைறவான ஓாிடத்திற்கு
நாள்ேதா ம் வந் அங்குத் ேதாழியால் அைழத் க் ெகாணர்ந் நி த்திய
தைலவிேயா இனி அளவளாவிக் கூ மகிழ்ந் மீள்பவனாயி ந்தான். இந்த
இன்பேம எமக்கு அைம ம். தி மணஞ் ெசய் ேகாடல் இப்ெபா ைதக்கு மிைக
என்ப அவ்விைளஞன் க த் . ஆதலால் அவன் தி மணம் ெசய்வதற்குச் சிறி ம்
யலாமல் வழக்கம்ேபால பகற்குறியிடத்திற்கு வ வ ம் ேபாவ மாகக் காலந்தாழ்த்தி
வந்தான்.
இனி, தைலவிக்கு இவ்ெவா க்கம் பலப்பல இன்ன க்கு இடமாயி ந்தேதா ,
தி மணம் ாிந் ெகாண் அவேனா இல்லத்தி ந் மைனயறம் நடத் தேல
நல்வாழ்க்ைக என் ம் அறஞ்ெசய்தற்கியலாத இக்களெவா க்கம் வாழ்க்ைகயாகா
என் ம் க

பவளாயி ந்தாள். 'என்ைன மணந் ெகாண்

உன்

ட் ற்கு

அைழத் ப் ேபா'என்ப
ம் மாண் ைடய மகளிர்க்குப் ெபா ந்தா . எனேவ அவள்
உபாயங்களாேலேய தைலவைன மணந் ெகாள் மா ெசய்யேவண் ம். இத்தைகய
உபாயங்க ள் ஒன் தான் இங்கு அவட்கு உசாஅத் ைணயாகியேதாழி
தைலவ க்குக் கூ வ . இதன்கண், அவைன மணஞ்ெசய் ெகாள்ளத் ண் தற்
ெபா ட்ேட அவள் வழக்கம் ேபாலத் தைலவிைய அைழத் வாராமல் தாேன
தமியளாய் வந் தைலவைனக் கண் கூ பவள். தைலவி இல்லத்தினின் ம் றம்
ேபாகாமல் எம் சுற்றத்தாரால் காக்கப்பட்

க்கின்றனள்.; ஆதலால் நீ இனி இவ்வா
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பயனில்

யற்சியாதலால் பக ேல வாரற்க! என்

அறிவித்தாள். அ ேகட்ட தைலவன், "அப்ப யானால் யான் இன் ஞ் சில நாட்கள்
இரவிேல வந் வந் ெசல்ேவன் பின்னர் மணத்தற்கு ஆவன ெசய்ேவன்" என்றான்.
அ ேகட்ட ேதாழி, "நீ இரவில் வந்தால் இன் ம் தைலவிக்குப் ெப ங்ேக விைளந்
வி ம். ஆத ன் நீ இரவின் வாராேத" என இர வர ம் ம த் க் குறிப்பாக வைரந்
ெகாள் மா
ண் ய என்ப அவ்விளக்கத்திற்கு விளக்கமாகும். இனிச்
ெசய் ைள ேநாக்குேவாம்.
இச் ெசய் ளின் இ தியிலைமந்த இரண்ட களிேலேய இதன் க த்
அடங்கிவிட்ட . இவ்வ களில் 'நாட! நீவாின் தைலவி உயிர்தாியாள்!' என்ப தான்
ேதாழி தைலவ க்கு ெவளிப்பைடயாக அறிவித்த ெசய்தியாகும். நீவாின் தைலவி
உயிர் வி வாள் என்பதனாேல நீ வாரற்க என்ப குறிப்ெபச்சப்பெபா ளாய் இ
வர விலக்கியவா மாயிற் . நன் ! இச்ெசய் ளில் ற்ேபாந்த ெசய்திகள் எல்லாம்
இங்ஙனம் வர -விலக்குதற்குாிய காரணங்களாதல் ேவண் ம். ஆத ன் மீண் ம்
அச்ெசய் ைள ஒ
ைற ஓதிப்பா ங்கள்; அவற்றில் ஒன்ேற ம்
வர விலக்குதற்கியன்ற காரணமாகத் ேதான்றவில்ைல. ேம ம் அைவ அதற்கு
ரணாக ம் ேதான் கின்றன. இத்ேதாழி கூ ங் காரணங்கள்:
(1) எங்கள் தாய் மிக ம் தைலவியின் பால் அன் ைடயவள்; (2) தந்ைதேயா அத்
தாயி ம் சிறந்த அன் ைடயவர். (3)யாேமா சிறி ெபா ேத ம் பிாிந்தி க்க
வியலாத ெப ங்காதலர்களாகி விட்ேடாம் என் ம் இம் ன் ேமயாம். ஆதலால் நீ
வாின் தைலவி இறந் ப வாள், வாரற்க என்
இதன்கண் அவள் கூ ம் காரணங்கள்

இத்ேதாழி கூ கின்றாள்,.

ன் ம் வர

விலக்கற்கும்

ெபா த்தமற்றைவ. இைவயல்லாமல், இத்ேதாழி நல்வைர நாட என்பதற்கு
அைடெமாழியாக ஏழ கைள ணாக நிரப்பிைவத்தனள். இ ெவற்ெறனத்
ெதா த்தல் என் ம் ற்குற்ற மாக ம் ேதான் கின்ற .
இனி, தா ம் தந்ைத ம் தைலவியின்பால் ேபரன் ைடயவர் என்ப தைலவன்
அறியாத ெசய்தி ம் அன் . காக்ைகக்கும் தன்குஞ்சு ெபான்குஞ்சு ஆகுேம.
உயர்கு ப்பிறப் ைடய தைலவியின் தாய்தந்ைதயர் அவள்பால்
அன் ைடயராயி ப்பர் என்பதைன அறி சான்ற தைலவ க்குத் ேதாழி
ெசால் த்தான் ெதாியேவண் ேமா. இனிக் காதலர் தம் ள் உயிெரான்றிய
ேகண்ைம ைடயராயி ப்பதைன அவர் தம் ள்ேள ஒ வ க்ெகா வர் கூ வ ம்
குற்றமாேம. இவ்வா இச் ெசய் ைள ஆராய்ந் பார்க்குமிடத் இத் ேதாழி
ேபைதய ள் ம் தைல சிறந்த ேபைத ேபா ம் என்ற ணிேவ
ேதான் கின்றதன்ேறா.
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ம், இத் ேதாழி "யாேம , பிாிவின்றிையந்த

ஓ யிரம்ேம" என் ழி, 'யாம்' என்

வரா நட்பின் இ தைலப் ள்ளின்

ம் உளப்பாட் த் தன்ைமப் பன்ைம ஓ யிரம் என

அம் மீற் க் குறிப் ெவைன ற்றான்
த ன், அம்மீ
ன்னிைல யாைரமட் ேம
உளப்ப த் மாக ன் இத்ேதாழி நீ ம் நா ம் என்றாளாயிற் .
இடவ வைமதியாய்க் ெகாண் , நீ ம் யா

ம் அவ

ம் எனத் தைலவிைய ம்

உளப்ப த்திற்ெறனி ம் ேதாழிைய விலக்குமாறில்ைலயாகேவ, இவள்
த்தைலப் ள்ளின் ஓ யிரம்ேம என் உவைம கூறியி த்தல் ேவண் ம். அவ்வா
கூறாைமயின் இவள், நீ ம் நா ம் இ தைலப் ள்ளின் ஓ யிரம்ேம என் கூறிப்
ெபாி ம் இ க்குைடயளாயினள். இப்ெபா
இப்ேபைத என்க தி என்ன கூறினள்
என அறியா திைகக்கின்ேறாம்.
இங்ஙனம் ெவளிப்பைடயாகத் ேதான் கின்ற இம் ரண்பா க ம் ெபா ட்
குற்றங்க ம் ெசாற் குற்றங்க ம் ஆகிய இைவகேள இச்ெசய் ைள ஆழ்ந்
அவற்றின் ெபா ைள ணர்வார்க்குச் ெசான்னலங்கடந்த ேபரழகுகளாய்ப் ேபாின்பம்
பயப்பனவாக மாறிவி கின்ற வித்தகப் லைமைய இனி ஆராய்வாம்.
தன் தலாக உலகியேலாெடாத் இந்த அறி சான்ற ேதாழி தைலவியின் தாய்
தந்ைதயர் எத் ைணப் ேபரன் ைடயரா யி க்கின்றனர் என் தைலவைன
அறி
த்தற் கன் அவரன்பிைன விதந் கூ வ . அவ்வி வ ம் இப்ெபா
அன் காரணமாக அவட்கும் தமக்கும் கு ப்பழி ேநராவண்ணம் அவைள இற்ெசறித்
அவைளப் பண் ேபாலா சிறப்பாகக் காவல் ெசய் வ கின்றனர், என்பேத
இவளறி
த்ததாகும். இதனாற் ேபாந்த பயன் - அவர் தம் கூர்த்தகண்கட்குத் தப்பி
யான் வழக்கம் ேபான் பகற்குறியிடத்திற்குத் தைலவிைய ெகாண தல் சாலா ;
ஆதலால் இனி நீ பகற்குறியிடத்திற்கு வ தல் பயனில் ெசயலாம்! வாராேதெகாள்!
எனப் பகற்குறி ம த்தேல யாம் என் ணர்தல் ேவண் ம். அதனாலன்ேற யாய்
கண்ணி ம் க ங்காதலள் என்கின்றாள். க ெசால் ஈண் ச் சிறப்பின் ேமற் .
ஆதலால், யாய் பண் ேபாலன்றி அவைளத் தன் கண்ைணக் காப்பதி ம் சிறப்பாகப்
ேப ங் க ங் காத ைடயளாய் மாறி விட்டாள். அவள் தன் கண்களில்
கள்படராமல் பக ல் ெநா க்கு ெநா இைமத் ப் ேப வள்; இரவில் நன்கு
யின் அவற்ைறப் ேப வள். இப்ெபா ேதா இவைளேய பக ல்
கண்ணிைமயாமல் குறிக்ெகாண்
றம்ேபாகாமற் பார்த் க் காவல் ேப கின்றனள்.
இரவி ம் தன் கண்கள் ெக ம் என்ெறண்ணா
யிலாம
ந் ம் தைலவிையப்
பா காக்கின்றனள், என்
அவள் கண்ணி

அத்தாையத் தைலவன்

ன்னர் இக ங்குறிப்ேபா தான்

ம் க ங்காதல் உைடயளாகிவிட்டாள்., என்கின்றனள்.

இனித் தந்ைத ம் அவள் இல் னின் ம்

ன்றி ேல அ

ைவத் விட்டா

ம்

ெபாறாதவராய் "ஏ ! சி மி நீ ஏன் இவ்வா நின் சீற ெசவப்ப இயங்குதி?" என் ,
நனி நாகாிகமாகக் க ந் ேபசுகின்றனர். அத் ைணக் குறிக்ெகாண் எந்ைதயார்
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அவைளப் றம்ேபாகவிடாமல் காக்கின்றனர் என்பேத அவள் அறி
இவ்விரண் காரணங்க ம் இற்ெசறிப் ணர்த் தற்குாியன.

த்திய .

இனி, 'யாேம இ தைலப் ள்ளின் ஓ யிரம்ேம!' என்பதன் ெபா ள் நீ ம் தைலவி ம்
இ தைலப் ட் ேபால பிாிவின்றிையந்த வராநட் க் காரணமாக ஓ யிேர உைடயீர்
என்பேதயாம்." இச் ெசய் ளில் படர்க்ைக யிடத்தாளாகிய தைலவிையேய ேதாழி யான்
எனத் தன்ைமப் ெபயரால் தானாகேவ ெகாண் கூ கின்றாள். இவ்வா தான் அவள்
என் ம் ேவற் ைமயற ெவான்றிய நட் ாிைம காரணமாகத் ேதாழி தைலவிைய அவள்
என்னா

யான் எனக் கூ த

ம், அங்ஙனேம தைலவி ேதாழிைய அவள் என்னா

யான் எனேவ கூ த ம், வ வாயி ம் , அகப் ெபா ட் லெனறி வழக்கில் அவ்வா
கூ த ண் . ஆதலால் அதைன வ வைமதியாகக் ெகாள் க என்
ெதால்காப்பியனார் அறி

த் வர். (ெபா ளியல் சூ-27) க த்ெதாைகயில் (18)

"என்ேதாள் எ திய ெதாய்யி ம் யாழநின் ைமந் ைட மார்பிற் சுணங்கும் நிைனத் க்
காண்" எனத் ேதாழி தைலவி ேதாைளேய என் ேதாள் எனக் கூ த
ணர்க.
இனி, யாேம இ தைலப் ள்ளின் ஓ யிரம்ேம என்ப நட்பின் சிறப்ைபக் கூறிய
அன் . ஓ யிேரயாய் ஒன்றிவிட்ட மக்கு உட ைற ம் ெபா தி ம் பிாிந் ைற ம்
ெபா ேத நீ ய இன்னல் மிக்க இக் களெவா க்கம் ெபா ந் வதன் ,
என்றறி
த்தவாறாம். இதனாற் ேபாந்தபயன் - நீவிர், பிாிவின்றிையந் வா தற்கு
இவைள நீ இப்ெபா ேத வைரந் ெகாள்ளல் ேவண் ம். வைரயாவி ன் அவள்
பிாிவாற்றா இறந் ப வாள் என வைர
க்குவதாம்.
இனி, "ஏனலங்....நல்வைர நாட" என இத் ேதாழி நாட்ைட வ ணிப்பாள் ேபாலக்
கூறிய ஏழ க ம் ெபா ேநாக்கிற்கு மிைகயாகத் ேதான் மாயி ம் ஆழ்ந்
ேநாக்குவார்க்கு இவற்றி ேட இைறச்சி ம் உள் ைற மாய்ப் ைதந் கிடக்கும்
ெபா ள்கள் நிரம்பக் காணப்ப ம். அைவ வ மா :இத் ேதாழி, குறவர் ஊன்றிய சி கு ைசயின் ேமல் ேவங்ைக மலர் உதிர்ந்
கிடத்தலால் அங்குவ கின்ற யாைன அதைனப் ள்ளிகைள ைடய
கிடப்பதாகக்
க தி மிக ம் அஞ்சி ங்கிற் த க்குள் குந்
ங்கில் சடசட ஒ
டன் றி ம்ப
றமிட்ேடா கின்ற வைர நாட! என்பத ள்ேள 'நீ ம்' அந்த யாைன ேபாலேவ
அஞ்சத்தகாத எஞ்சுற்றத்தார்க்கஞ்சி வந் வந் வாளா ஓ ப் ேபாகின்றைன.!
இதனால் இவ் ாில் அலர் எ கின்ற காண்! என்ப ெபாதிந் ைவத்த ெபா ளாம்.
இவ்வா க ப்ெபா ளி
ைதக்கும் ெபா ைள உள் ைற உவமம் என்
கூ வர். இதன் பயன் அலர் அறி
த் வைரெவா வ மா அறி
த் தலாம்.
இனி, இதன்கண் கைழப ங்கால் எ ம் ஒ

அலரால் எ ம்

ஒ க்குவைமயாகும்.இனி, இத் ெதாடர்தாேன உன்

ைடய நாட் ன்கண்

ம்
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யாைன ம் பிற மாகிய ெகா ய விலங்குகள் திாி ம் என்ப ேதாற் வித்த ன்
இத்தைகய இன்னாைம ைடய ெநறியில் நீ இரவில் வாின் நினக்கு ஏதம் நிகழ்தல்
கூ ம் என் ம் அச்சத்தால் தைலவியின் உயிேர ேபாய்வி ம் என் அறிவித்
இரவி ம் வாராேத ெகாள்! என இதனால் இரவில் வ தைல ம் விலக்கி வைர
கடாவினாளாயிற் .
இனி, இதன்கண் உள்

ைற உவமமாக வந்த குரம்ைபக்கு அைடயாக இவள்

ணர்த்த 'ஏனலங்காவலர் ...குரம்ைப' என்ற ெதாடாில் ெப ஞ்சிைன வி க்ேகாட் பல
(பலாமரம்) என்ற தைலவிபிறந்த கு க்கு உவைமயாகும். சிறந்த கு க்குத் தன்ைன
நா வ பவர்க்கு ந நிழல் தந் ப த்த ந ஞ் சுைவ ைடய கனிகைளய ம்
கர்வித் ப் ெபாிய கிைளகேளா ம் மிக்க காய்ப்பிைன ம் உைடய
இப்பலாமரத்தி ம் சிறந்த உவைம கா தல் அாிதன்ேறா! இங்ஙனம் சிறந்த
உவைமையக் கண் ழி நா ம் ேபாின்பம் எய் கின்ேறாமல்லேமா! இனி அதன்கண்
ப த்த பழம் தைலவிக்குவைம. அதன்பயன் ேகாடற்குக் குறவர் ஊன்றிய குரம்ைப
என்ற மணப்ப வ ெமய்திய அத்தைலவி வயிற் பழி பிறவாமற் ேபணி ைவத்
அவைள மைனயறம் ப த் மகிழ்தலாகிய பயன் ெப தற் ெபா ட்ேட எம் சுற்றத்தார்
இற் ெசறிப்
த ய க ங் காவைல ேமற்ெகாண் ள்னர். இயல்பாக அவர்
ெகா யவர் அல்லர் என் அறி
த் மிக ம் சான்றாண்ைம மிக்க
எம்மி
குரவ ம் நீ வைரெவா வாின் மகிழ்ந் வரேவற்பர் என்றறி
த்த
ப யாம். இனி, குரம்ைப ைதய ேவங்ைகமலர் உதி ம் என்றாளன்ேறா இதன் பயன்,
ேவங்ைக மல ம் காலேம கானவர் மணவிழா நிகழ்த் ம் காலம் அக்கால ம்
திர்கின்ற என்றறி
த்தப யாம்.
இனி, ெவளிலா ெப ஞ்சிைன என்ற , தைலவியின் மணப் ப வம் திர்தலால்
மகட்ேபசி எம்மில்லத்திற்கு வந் ேபாவா ம் சிலர் உளா என் அறிவித் மகள் நலம்
நா ம் எம் சுற்றத்தார் தைலவி கற் க்கடம் ண்டைம யறியாராத ன் அவர்களில்
யா க்ேக ம் மகட்ெகாைட ேநாத ம் கூ ம். அங்ஙனம் நிகழா ன்னர் நீ
வைரெவா வ தி என வைர
க்கிய ப யாம். அப்ெப ஞ்சிைனக் கண்ணி ந்
ஏனல் காவலர் ஆர்த்ெதா ம் கிளி விளிபயிற் ம் என்ற ம்
க் கன் . ஈண் க்
கிளி என்ற கூ வாள் குறிப்ெபா ப த் ேநாக்குழிப் ெபைடக்கிளி என்றாகும்.
ஏனல் காவலர் ஆர்த்தல் அவ் ர்மாக்கள் அலர்கூ ம் ஆரவாரம். எனேவ அ
ம்
அவ்வாரவாரம் ேகட் அஞ்சி எளிய மகளிராகிய யாங்கள் எங்கள் ைணவனாகிய
நின்ைன வைரெவா வந் அளிசிய் மா கூவியைழக்கின்ேறாம். என் ம்
ெபா ைளத் ேதாற் வித் நிற்ற ம் உணர்க. இவ்வா இத் ேதாழி கூற்றில் பதர்ச்
ெசால் ஒன்ேற மின்றி அைனத் ம் ெபா ள் ெபாதிந்த ெசால்லாகி ஆற்ற ம் இன்பம்
நல்குதல் உணர்க. இவள் காதலர் உறவிற்குக் கூறிய "யாேம, பிாிவின்றிையந்த வரா
நட்பின் இ தைலப் ள்ளின் ஓ யிரம் ேம" என்ற உவைம இத்தமிழ் ெமாழி
நின் ல ம் காலெமல்லாம் நிைலத் நின் காலந் ேதா ம் பயில்ேவார்க் ெகல்லாம்
கழிேபாின்பம் வழங்கும் சிறப் ைடத்தாகும் என்ப ேதற்றம்.
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இனி, எ த் க்காட் ற்காக ஈண் இச்ெசய் ைள எஞ்சிற்றறி விற்ேகற்ப ஆராய்ந்
காட் னாம். இங்ஙனேம இவ் வகநா
என் ம் ேபாிலக்கியத்ைத ஆழ்ந் பயின்
இத்தமிழ் கூ நல் லகம் இன் ற ேவண் ம் என்பேத எம ேவணவா.
ேமைலப்ெப மைழ

இங்ஙனம்

30-11-1966

ெபா.ேவ. ேசாமசுந்தரன்
உைரயாசிாியன்

----------------உ
எட் த்ெதாைக ள் ஒன்றாகிய ெந ந்ெதாைக என்
(ெசய்

ம் ெசாற்ெபா ள், விளக்க ைரக

ம் அகநா
ம்)

கட ள் வாழ்த் .
திைண: பாடாண்
ைற: பாடாண் திைணயின
என்க.

வைக எட்ட

( ைற விளக்கம்) இன்ப ம் ெபா

ம் அற

ள் ஒன்றாகிய கட ள் வாழ்த்

ம் என்றாங்கு அன்ெபா

வைக

ணர்ந்த

ஐந்திைண ம் த ய இந் ல் உலகின்கண் அழிவின்றி நின் நில தற் ெபா ட் ம்,
இன்பமாகிய இந் ல் த ய அகப் ெபா ைளப் பயின் அதைன இவ் லகத்ேத
இனி
ய்த் வா கின்ற மக்கள் தமக்கு அவ்வின்பத்ைதத் தனக்கியல்பாக உள்ள
ேபர ள் காரணமாக உணர்த்தி வ கின்ற கட ள் உண்ைமைய ணர்ந் அவன்
தமக்குச் ெசய் வ ம் நன்றிையப் ேபணி அவன்பால் அன் ெசய்தற் ெபா ட் ம்
இந்
ன்
ந்த பயனாகிய "அந்தமில் இன்பத் அழிவில்
" என் ம் ேபாின்பப்
ெப வாழ்விைன எய்தி உய்தற் ெபா ட் ம் இந் ற்குப் றத்
ப்பாகப் பா
நி த்திய கட ள் வாழ்த் என்க.
இனி, அகநா
என் ம் இந் ல் இன்ப ம் ெபா
ம் அற ம் என் ம்
ன் வைக உ திப் ெபா ள்க ள் ைவத்
ன்னின்ற இன்பம் ஒன்றைனேய
த ய ெபா ளாகக் ெகாண்ெட ந்ததாயி ம், அவ்வின்பந்தா ம் அன்ெபன் ம்
பண் ம் அதன் ெசயலாகிய அறன் என்னம் பய ம் அப்பயைன விைளவிக்கின்ற
ெபா
ம் உடங்கிையந்தவழியன்றி உயிர்கட்குத் ைககூடாைமயால்
இவற்றிற்ெகல்லாம் காரணமாயி க்கின்ற கட ள் உணர்ச்சி ம் கட ள் வழிபா ம்
ஆகிய இைவ இந் ேலா வார்க்கும் இன்றியைமயாைமயால் றத்திைணப்பாற்பட்ட
இக் கட ள் வாழ்த் அகத்திைணயாகிய இந் ற்குப் ற
ப்பாக இயற்றி
ன் கப்பில் அைமக்கப்பட்ட

என் ணர்க. இதைன,
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"இன்ப ம் ெபா
ம் அற ம் என்றாங்கு
அன்ெபா
ணர்ந்த ஐந்திைண ம ங்கின் காமக்கூட்டம்."
என ஆசிாியர் ெதால்காப்பியனார் ஓ மாற்றா

ம் (ெதால்-களவி-1)

"அறத்தான் வ வேத இன்பமற் ெறல்லாம்
றத்த க மில"
எனவ ம், தி க்குறளா

ம் (36) உணர்க.

இனி,

ந்த பயன் கட ைள வழிப தேல என்பதைன,

ேலா த ன்

"கற்றதனா லாய பயெனன்ெகால் வாலறிவ
னற்றா ெடாழாஅ ெரனின்"
எனவ ந் தி க்குறளா

ம் உணர்க.

(இலக்கணம்) "பாடாண்பகுதி ைகக்கிைளப் றேன, நா ங்காைல நா ரண்
ைடத்ேத" எனவ ம் (ெதால். றத்திைண-25) ற்பாவில் "நா ரண்ெடனப்பட்ட
வாழ்த் வைக-எட்ட ள் இ கட ள் வாழ்த் வைகயாகும் என்க.
இனி, ஆசிாியர் நச்சினார்க்கினியர் இச் ெசய் ைள "அமரர்கண்
ம் அ வைக"
என்பத ள் வைக என் ம் இேலசினாற் அைமக்கெவன் றறி
ப்பர்.
இனி, "வாழ்த்தியல் வைகேய நாற்பாக்கு ாித்ேத" என்
ஆசிாியப் பாவால் இயன்ற கட ள் வாழ்த் என்க.

ம் விதிபற்றி இஃ

இனி, இவ்வகநா ற் ச் ெசய் ள்கள் பதின் ன்ற ச் சி ைம ம், ப்பத்ேதார ப்
ெப ைம ம் உைடய ஆசிாியப்பாக்களின் ெதாகுதியாகும். இவ்வைமப்பிற்கிணங்கேவ
இக் கட ள் வாழ்த் ச் ெசய்
ம் பதினாற யள நிமிர்ந்ேதா ய ெந ஞ்
ெசய் ளாயி த்த ம் குறிக்ெகாண் ணர்க. (இதைனப் பா ய லவர் ெப மான்
கு ந்ெதாைக, நற்றிைண என் ம் இரண்
ல்களி ம் அதனதன்
அ யளவிற்ேகற்பேவ கட ள் வாழ்த் ப் பா யி த்த ம் உணர்க)
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ேபராசிாியர், இச் ெசய் ைள, எ த் க்காட் (ெதால்-ெசய் -109) வாழ்த்தியல்
வைகயில் இ "உலகிற்குப் பயன்பட வாழ்த்திய " என்பர்.
கார்விாி ெகான்ைறப் ெபான்ேனர்
மலர்த்
தாரன் மாைலயன் மைலந்த கண்ணியன்
மார்பி னஃேத ைமயி ண்ஞா
தல திைமயா நாட்ட மிகலட் க்
ைகய கணிச்சிெயா ம ேவ வாய்
ேவ
ண்டத் ேதாலா ேதாற்ேக
ர்ந்த ேதேற ேசர்ந்ேதா ைமேய
ெசவ்வா னன்ன ேமனி யவ்வா
னிலங்குபிைற யன்ன விலங்குவால் ைவெயயிற்

5

ெறாியைகந் தன்ன வவிர்ந் விளங்கு ாிசைட
திராத் திங்கெளா சுட ஞ் ெசன்னி
வா வமர
னிவ ம் பிற ம்
யாவ மறியாத் ெதான் ைற மரபின்
வாிகிளர் வயமா ாிைவ ைதஇய

10

யாழ்ெக மணிமிடற் றந்தணன்
றாவி றாணிழற் றவிர்ந்தன்றா லேக.

15

--பாரதம் பா ய ெப ந்ேதவனார்.
(உைர)
15-16-அந்தணன் ...உலேக.
(இதன் ெபா ள்) உலகு-உயிர்ப் ெபா

ம் உயிாில் ெபா

மாகிய இ ேவ

வைகப்பட்ட ெபா ள்களின் கூட்டரவானியன்ற உலகமான ; அந்தணன் தா இல்
தாள் நிறல் தவிர்ந்தன் - அறவாழி அந்தணனாகிய இைறவ ைடய ேக லாத
வ நீழ ேல எஞ்ஞான் ம் உைற ம் இயல் ைடத் என்க.
(விளக்கம்) எனேவ, ஆதலால் இவ் லகிற்கு இைட றில்ைல என்ப
குறிப்ெபச்சத்தாற் ேபாந்த ெபா ள் என்க.
இனி, காணப்பட்ட உலகத்தாற் காணப்படாத கட ட்கு உண்ைம
கூறேவண் த ன் 'உலகு அந்தணன் தாள் நிழல் தவிர்ந்தன் , என உலகின்ேமல்
ைவத் த் கூறினாேர ம் இவ் லகிைன அந்தணன் ஆகிய இைறவன் தன் தாள்
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நிழ ேல ைவத் ப் ேப
க த்தாகக் ெகாள்க.

கின்றான் என இைறவன

இயல் ணர்த் தேல ஆசிாியர்

இனி, இைறவன் அவ்வா உலகிைனப் ேப தற்குக் காரணம் யாெதன
வின வார்க்கு விைடயாதற்ெபா ட் அந்தணன் என் ம் ெபயரால்
அவ்விைறவைனச் சுட் னார். என்ைன? அந்தணன் என்ேபான் எவ் யிர்க்கும்
ெசந்தண்ைம ண்ெடா குதைலத் தனக் கியல்பாக ைடய அறேவான் என் ம்
ெபா ைள அப் ெபயர்தாேன தன் ட் ெகாண்
த்தலான் அப் ெபயேர அவன்
உலகிைனத் தன் தா இல் தாள் நிழ ல் ைவத் ப் ேப தற்குாிய காரணத்ைத ம்
உணர்த் தலாெலன்க. இதைன ஆசிாியர் தி வள்

வனார்,

"அந்தணர் என்ேபார் அறேவார்மற் ெறவ் யிர்க்கும்
ெசந்தண்ைம ண்ெடா க லான்"
எனத் தி வாய்மலர்ந்த ளிய அ ைமத் தி க்குறளா ம் (30) மற் அவர் தாேம
இைறவைன "அறவாழியந்தணன்" என அவனியல் ேதான்றத் தி ப்ெபயர் சூட்
அைழத்தலா ம் உணர்க.
12-13. :

வா...மரபின் (அந்தணன்)

(இ-ள்) வா அமர ம்
எத்தைகயேனாெவனின்)

னிவ ம் பிற ம் யாவ ம்- (இன் ம் அவ்வந்தணன்
வாைமைய ைடய தி மா ம் பிரம ம் த ய

ேதவர்களா ம், இவ் லகிைனத் வரத் றந்த றேவார்களா ம்
பல்ேவ வைகப்பட்ட சமயக் கணக்க ம் ஏைனேயா மாகிய யாவரா ம் அறியாத்ெதால் ைறமரபின் (அந்தணன்) - அறியப்படாத பைழதாகிய ைறைமயிைன ைடய
தன்ைம ைடய (அந்தணன்) என்க.
(வி-ம்) அமரர் என்ற , தி மால்

த ேயாைர;

னிவர் என்ற

உலகிைனப்

பற்றறத் றந்த றேவாைர; பிறர் என்ற தத் வ ஆராய்ச்சி வாயிலாய் இைறவைனக்
காண ய கின்ற பல்ேவ சமயக் கணக்கர்கைள ம் என் ணர்க. இனி அமரர் காண
மாட்டாைமையத் தி மா ம் பிரம ம் நிலன் அகழ்ந் ம், விண்ணிற் பறந் ம்
ேதா
ம் காணார் ஆயினர் என் ம் ெபௗராணிகர் கூற்றான் உணர்க.
இனி உலகிைனத்

றந்

அவன்றா ணிழ ற் றஞ்வம் க்க

காணமாட்டாைமைய,
"கடல்அைலக்ேக ஆ தற்குக் ைகவந்

நின் ம்

னிவ ம்
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கடலளக்க வாராதாற் ேபாலப்-ப யில்
அ த்திெசய்த அன்பைரவந் தாண்ட
ம் எல்லாம்
க த் க்குச் ேசயனாய்க் காண்"
எனவ ம் தி க்களிற் ப்ப யாரான் (90) உணர்க.
இனிப் பிறர் என இகழ்ச்சி ேதான்றக் கூறப்பட்ட சமயக் கணக்கரான்
அறியப்படாைமைய, "சமயவாதிகள் தத்தம் மதங்களில் அைமவதாக அரற்றி
மைலந்தனர்" எனவ ம் மணிவாசகத்தா

ம் (ேபாற்றி-51-2) உணர்க.

அறியாத் ெதான் ைற என் ழிப் ெபயெரச்சத்தீ

ெகட்ட .

இதனால் அந்தணன் என்னப்பட்ட இைறவன தன்ைம யாவரா ம்
அறியப்படாதெதான் என் ணர்த்தி அங்ஙனம் ஆயி ம் அவன் தன்
அன்பராயினார்க்கு அ ள்கூர்ந் அவர் மனங்ெகாண்ட வ ைவேய தன்வ வாகக்
ெகாண்ட ளி அவர்க்கு அ க்கனாகி அவர்தம் மனக்ேகாயி ல் எ ந்த
வன்
என்ப ேபாதர அத்தைகய அவன் அ ட்
வ வம் இவ்வாறி க்கும்
என் ணர்த் கின்றார்.
8-10 : ெசவ்வான்...ெசன்னி.
(இ-ள்) ெசவ்வான் அன்ன ேமனி- இனி அம் தல்வன்றான் அமரர்

தலாயினார்

அறியாத் ெதான் மரபினன் ஆயி ம் தன்பால் அன் ைடய அ யார்க்கு, அந்திமாைலப்
ெபா தின்கண் ேமற்றிைசயிற் ேறான்றாநின்ற ெசக்கர்வானம் ேபான் சிவந்த
காண்டற்கினிய தி ேமனிைய ம்; அவ் வான் இலங்குபிைற அன்ன விலங்கு வால்
ைவ எயிற் - அச் ெசக்கர்வானத்ேத ேதான்றி விளங்குகின்ற ெவள்ளிய பிைறயின
நிறம் ேபான்ற நிறத்ேதா வைளந் ள்ள கூர்த்த பற்கைள ம் ; எாி அைகந்தன்ன
அவிர்ந் விளங்கும் ாிசைட- தீயான ெகா ந் விட்ெடாிவ ேபான் விாிந்
விளங்கா நின்ற
க் ேகறிய சைடயான ; திராத் திங்கெளா சுட ம் ெசன்னிஇளம் பிைறயாகிய திங்கேளா ஒ ங்ேக சுட கின்ற ச்சியிைன ம் உைடயவனாய்
என்க.
(வி-ம்) ெசவ்வாள்-ெசக்கர்வானம். அழித்தற் ெறாழி
ைடைமயின் பிைறேபான்ற
வைளபற்க ைடைம ம் கூறப்பட்ட . ாிக்கு. திராத்திங்கள் என்ற
எப்ெபா
ம் இளம்பிைறயாகேவ இ ந் அவன் சைடக்கு அழகு ெசய் ம் என்ப
பற்றி என்க. நாம் கா ம் இளம் பிைறேபால் நா க்கு நாள் திராத பிைறத்திங்கள்
என்ப க த் .
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14-15: வாிகிளர்....அந்தணன்.
(இ-ள்) வாிகிளர் வயமான் உாிைவ ைதஇய- ேகா கள் விளங்குகின்ற
ேதாைல உ த்த; யாழ் ெக மணி மிடற் - யாழின

நரம்பின

யின

இைசேயா

இரண்டறக் கலக்கும் குரைல ம், நீலணி ேபான்ற நிறத்திைன ம் உைடய
மிடற்றிைன ம் உைடயேவார் அந்தணனாக அவர் மனக்கண் ன்னர்க் காட்சி
தந்த ள ம் அ
வன் என்க.
(வி-ம்) அவ்விைறவன் தனக்ெகன ஒ வ
ம் உைடயானல்லன், ஆயி ம்
அன்பராயினார் தன்ைன நிைனந் ய்தற் ெபா ட் ச் ெசவ்வான் அன்ன ேமனி
த யவற்ைற ைடயேவார் அந்தணனாக அ ட்
ேமனி ம் ெகாண் அவர்
அகக்கண் ன்னர்த்தாேன காட்சிதந்த
வன் என்ப க த் . இங்ஙனம் கூறேவ
இைறவன் மனெமாழிகட்குச் ேசயேன ஆயி ம் இவ்வாற்றால் அவன் அன்பராயினார்
மனெமாழிகட்கு மிக ம் அணிய ம் ஆகும் ேபர ள் உைடயன். ஆதலால் இவ்வா
அவன் தி
விைன நிைனந் ய்க! என்றறி
த்தவாறாயிற் என்க.
1-7: கார்.......உைமேய.
(இ-ள்) கார் ெகான்ைறப் ெபான் ஏர்விாி

மலர்த்தாரன்-இனி, அம்மணிமிடற்

அந்தணன்றா ம், கார்ப் ப வத்ேத ெசழித்ேதாங்கும் ெகான்ைறயின ெபான்ேபான்ற
நிற ைடயவாய் அழகாக மலர்ந்த நாள் மலரானியன்ற தாாிைன மார்பகத்ேத தாேன
தல்வன் என்பதற்கு அைடயாளமாக அணிந்தவனாக ம், மாைலயன்அக்ெகான்ைறப்
மலைரேய அழகின் ெபா ட் ப் பல்ேவ வைக மாைலகளாகப்
ைனந்தணிந்

ெகாண்டவனாக ம்; மைலந்த கண்ணியன்- அக்ெகான்ைறயின

நாண்மலைரேய கண்ணியாகவம் தைலயிற் சூ யவனாக ம்; (இவ்வாற்றால்
நிைனத்தற்-கினியனாக மி ப்பன்) ைம இல் ண் ஞாண் மார்பினஃ - குற்றமற்ற
ண்ணிய
ம் அவன்மார்பின்கட் கிடந் அழகு ெசய் ம் கண்டீர்; இைமயா
நாட்டம் இகலட்
தல - இைமத்த ல்லாத ெந ப் க்கண் ஒன் தான்
ேதான் தற்குக் காரணமான பைகவைர யழித்த பின்ன ம் அவ்வந்தண க்
ெகா சிறப் பழகீந் அவ ைடய த ன்கண்ணதாகும் . ம இகல்- அட் க்
கணிச்சிெயா ைகய - ம வான பைகவைரத் வர அழித்தபின்ன ம்
அவ க்ேகார் அணியாக்குந்தா ேயாேட அவன் தி க்ைகயின்கண்ணதாம்; அத்
ேதாலாேதாற்கு வாய் ேவ ம் உண் - அந்தத் ேதால்வியில்லாத வரம்பி
லாற்ற ைடய அந்தண க்குக் ைகயில் ன் தைலைய ைடய
சூலப்பைடெயான் ம் சிறந் ாிைம ைடயதாக உள ; ஊர்ந்த
அன்பர்க்குக் காட்சி தர ஊர்ந் வ ம் ஊர்திதா

ஏேற- அவ்வந்தணன்

ம் காண்டற்கினிய ஆேனேற யாகும்;
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ேசர்ந்ேதாள் உைம- இவ்வந்தண
கூ யவள் உைம என்

க்கு வாழ்க்ைகத் ைணவியாக இவேனா

ம் தி ப் ெபயைர ைடய இைறவியாேரயாவர்.; என்பதாம்.

(வி-ம்) மைழேய இைறவன் உலேகாம்பற்குச் சிறந்த க வியாதல் க திஇவ்வந்தணேன உலகிைனப் பைடத் அதன்கண் கார்ப்ப வம் த யவற்ைறப்
பைடத் உலகத்ைத ஓம் பவன் என்பதற்கு அறிகுறி யாகேவ ப வங்களிற்
றைலசிறந்த கார்ப்ப வத்ேத மல கின்ற ெகான்ைறயின ெபான்ேனர்
மலைரேய
தாராக ம் மாைலயாக ம் கண்ணியாக ம் அணிகின்றனன். இக்ெகான்ைற இவேன
தல்வன் என்பதற்கு அைடயாளமாம் என்ப குறிப்பாகப் லப்ப தற்குக்
கார்விாி ...கண்ணியன் என்றார். ஆசிாியர் தி வள் வனார் கட ள் வாழ்த்ைத
அ த் வான்சிறப் க் கூ த ம் உணர்க.
இனி, மாைல ம் கண்ணி ம் அக்ெகான்ைறமலர்களாேல இயன்றைவ என்பதைன
இவர் "கண்ணி கார் ந ங் ெகான்ைற, காமர் வண்ண மார்பிற் றா ங்ெகான்ைற" எனப்
றநா ற் க் கட ள் வாழ்த்திற் கூ வதனால் ெபற்றாம்.
இனி, மார்பினஃேத என் ழி ஆய்தம் விாிக்கும்வழி விாித்தல். ஞாண், ேபா . இகல்பைக. இகலட் என்பதைன இைமயா நாட்டத்திற்கும் கூட் க. கணிச்சி- குந்தா .
வாய் ேவெலன்ற சூலப்பைடைய. இஃ இைறவ க்குச் சிறந் ாிைம ைடய
பைடக்கலம். ேதாலாதான் என்ற வரம்பிலாற்ற ைடைமயாகிய அவன்
தற்றன்ைமையக் க திக் கூறியதாம். ேதாலாதானாகவி ந் ம் வாய் ேவ ம்
உைடயான் அஃ அவ க்ேகார் அைடயாள மாத்திைரேய என்ப க த் .
இனி, கார்விாி என்ப
தலாக உைமேய என்பதீறாக அவன் அ யார்க்க
ம்
அ ட்
ேமனியின் காட்சி இவ்வாறி க்கும் என்றறிவித்தவாறாம்! அவன ட் காட்சி
ெபற்ற ெமய்ய யார் அவன் உ வத்ைத இவ்வா
யா ம் அவைன அவ்வாேற நிைனந்
குறிப்ெபச்சமாயிற் .

வழிபா

கூ வர் என்ப
ெசய்ேவாம்; என்ப

குறிப் ; எனேவ
இதனாற் ேபாந்த

இனி, இைறவன் நிைன மாத்திைரயாேன ஒன்னாைரத் ெத கின்ற
ேபராற்ற

ைடயானாய்த் தாேன குைறவற்ற இன்பப் பிழம்பாக ம் இ க்கேவ ம்,

மாந்தர்ேபான்

பைடக்கலன் ஏந்திப் பைக ெத த

ம், ெபண்ைணக் கா ற் ப்

ணர்ந் இன்பம் எய் த ம், தாேன அழகுக்ெகல்லாம் உைறவிடமாக ம்
ஆைடயா ம் மாைல த யவற்றா ம் அணிெசய் ேகாட ம் அவன் தன்
ெபா ட்டாகச் ெசய்வன அல்ல; தன்னால் பிறப்பிலீ ப த்தப்பட்ட மக்கள்
பைடக்கலங்ெகாண்

தம்பைக ெவன்

ஆைடயணிகளால் அணிெசய் ெகாண்

மறத்தினாற் சிறப் ற் த் திகழற் ெபா ட் ம்,
இனி

வாழ்தற் ெபா ட் ம், தம் ள்
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ஆ ம், ெபண் மாகி ஒ வைரெயா வர் காத ற் க் கூ க்களித் வாழ்தற்
ெபா ட் மாம் என்க. மாந்தர் ரவாழ்க்ைக ேமற்ெகாள்ளற்குத் ேதாலாதான்
பைடக்கலம் ஏந் கின்றான் என ம், ஆண் ெபண் என்

ம் ேவற் ைம யில்லாத

அறி ப்பிழம்பாகிய அவன், மாந்தர் இவ் லகிேலேய காதற் ேபாின்பம், எய் தற்
ெபா ட் த் தன் ள்ேளேய ஆண்ைமத் தன்ைமைய ம் ெபண்ைமத்தன்ைமைய ம்
பைடத் க்ெகாண் அம்ைமயப்பனாம் இ ேவ
வின் ஒ வனாய்த் திகழ்கின்றான்
என ம் ெகாள்க; ஆத ன் இந் ல் த ய காதல் வாழ்க்ைக ம் உைம
அவ்விைறவேனா ேசர்ந்தைமயாேலதான் மக்கட்கும் எய்திற் . இத்தைகய இன்ப
வாழ்க்ைகைய நமக்களித்த அவ்வந்தணைன வழிப தல் நம தைலயாய கடன்
என்ப இவ்வாசிாியாின் க த்ெதன்
ண்ணிதின் உணர்ந் ெகாள்க.
இக்க த் க்கேளா ,
"பைடப்பாதித் ெதாழி ம் பத்தர்க் க
ம்பா வைன ம்
ம்
இடப்பாகம் மாத ராேளா ையந் யிர்க் கின்பம் என் ம்
அைடப்பானாம் அ
ம் த்தி அளித்தி மிேயாகும் பாசந்
ைடப்பானாந் ெதாழி ம் ேமனி ெதாடக்காேனற் ெசால்லா ணாேத"
(சிவஞானசித்.-சுப-74)
என ம்,
"சத்தி ஞ் சிவ மாய தன்ைமயிவ் லக ெமல்லாம்
ஒத்ெதாவ்வா ஆ ம் ெபண் ம் உணர்குண குணி மாகி
ைவத்தனன் அவளால் வந்த ஆக்கமிவ் வாழ்க்ைக ெயல்லாம்
இத்ைத ம் அறியார் பீட

ங்கத்தின் இயல் ேமாரார்" (சித்-சுப-89)

என ம் வ ம் ெமய்கண்ட வித்தக

ேலார் க த்ைதஒப் க் கண் ணர்க.

இனி, இச் ெசய் ைள, "உலகு அந்தணன் தாள் நிழல் தவிர்ந்தன் . அவன்றா

ம்

அமரர் த ேயாரால் அறியப்படாத மரபிைன ைடய அந்தணன் ஆவான். ஆயி ம்,
அவன் தன் அன்பராயினார்க்க
ம் ெபா ட் அ ட்
ேமனி ெகாள் ங்கால்
தாரனாய் மாைலயனாய்க் கண்ணியனாய்த் ேதான் வன். ேம ம் அவன் தல
இைமயா நாட்டம்; ைகய

கணிச்சிெயா

ம . அத் ேதாலாேதாற்கு

வாய்

ேவ
ண் .; அவன் ஊர்ந்த ஏ , அவனிடப்பாகத்ேத ேசர்ந்ேதாள் உைம.
இவ்வா அவைனக் கண்ட சிவா
தித் ெசல்வர் கூ வர். யா ம் அவ்வாேற
அவைன அகத்ேத கண் வழிப ேவாமாக! என்றிைய காண்க.
(பாட ேவற் ைம) உ. மிைலந்த. 9. விளங்குவால்.
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13. ெதான் ைற. 14. வாி ைட
இந்

ன் றத்

ப்பாகிய கட ட் வாழ்த்

ற்றிற் .

-----------

ெசய் ள் 1
திைண: பாைல
ைற: பிாிவிைட ஆற்றாளாய தைலமகள் ேதாழிக்குச் ெசால் ய .
( ைற விளக்கம்) அஃதாவ : தைலவன் ெபா ள்வயிற் பிாிந்தைமயால்
ஆற்றாளாய தைலவி ேதாழிைய ேநாக்கித் தைலவன் வாய்ைம ேபணா வன்கண்ணன்
ஆயினான் என் கூறி வ ந்திய என்றவா .
(இலக்கணம்) இஃ "எஞ்சிேயார்க்கும் எஞ்சுதல் இலேவ" (ெதால்-அகத்-42.)
எனவ ம் ற்பாவினால் அைம ம்.
வண் படத் தைதந்த கண்ணி ெயாண்கழ
வக் குதிைர மழவ ேராட் ய
க னற்ேபார் ெந ேவ ளாவி
ய ேகாட் யாைனப் ெபாதினி யாங்கட்
சி கா ேராடன் பயிெனா ேசர்த்திய
கற்ேபாற் பிாியல ெமன்ற ெசாற்றா
மறந்தனர் ெகால்ேலா ேதாழி சிறந்த
ேவய்ம ள் பைணத்ேதா ெணகிழச் ேசய்நாட் ப்
ெபாலங்கல ெவ க்ைக த மார் நிலம்பக

5

வழல்ேபால் ெவங்கதி்ர் ைபதறத் ெத த
னிழேறய்ந் லறிய மரத்த வைறகாய்
ப நீர்ப் ைபஞ்சுைன யாமறப் லர்த
குெநற் ெபாாி ம் ெவம்ைமய யாவ ம்
வழங்குந ாின்ைமயின் ெவௗ நர் ம யச்

10

சுரம் ல் ெலன்ற வாற்ற வலங்குசிைன
நாாின்
ங்ைக நவிரல் வான் ச்
சூரலங் க வளி ெய ப்ப வா ற்
ைடதிைரப் பிதிர்விற் ெபாங்கி ன்
கடல்ேபாற் ேறான்றல கா றந் ேதாேர.

15

--மா

லனார்.
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7: ேதாழி...
(இ-ள்) ேதாழி-ஆற்றியி ந்தி க! என்

வற்

த் கின்ற ேதாழீ! ேகள்! என்க.

(விளக்கம்) விைனவயிற் பிாிதல் ஆடவர்கடன். ஆத ன் நம்ைமப் பிாிந் ேபான
தைலவன் வ ந் ைண ம் ஆற்றியி த்தேல நின்கடன் என் ஆற் விப்பாளாகிய
ேதாழிையத் தைலவி விளித்தப யாம்.
7-19. சிறந்த... .கா றந்ேதாேர.
(இ-ள்) சிறந்த ேவய் ம ள் பைணத்ேதாள் ெநகிழ- அழகினாற் சிறப் ற்ற ங்கிேலா
இைவ என் கண்ேடார் வியந் பாராட் ம்ப ப த்தி ந்த என் ைடய இந்தத்
ேதாள்கள் இவ்வா ெம ந் ேபாம்ப ; ேசய் நாட் ப் ெபாலங்கல ெவ க்ைக த மார்
- ெதாைலவி ள்ள நாட் ற் ெசன் இத் ேதாள்கட்குப் ெபான்னா யன்ற
அணிகலன்கைள ம் பிற ெசல்வங்கைள ம் ஈட் வ தற் ெபா ட் ; அழல்ேபால்
ெவம் கதிர் நிலம் ைப அற பகத் ெத த ன்- தீயினால் சு வ ேபான் ெவவ்விய
ஞாயிற்றின் கதிர்கள் நிலமான பசுைமயற் ப் ேபாக ம் பிளந் ேபாக ம்
சு தலாேல; நிழல் ேதய்ந்

உலறிய மரத்த - நிழல் குைறயப்ெபற்

வற்றிய

மரத்ைத ைடயவாய் ; அைறகாய் நீர் அ ைபஞ்சுைன ஆம் அறப் லர்த ன்
உகுெநல் ெபாாி ம் ெவம்ைமய- பாைற நிலத்தின்கண் அக்கதிர்களால் காயப்ெபற்
நீர் அற் ப்ேபான பசிய சுைனகள்தா ம் ஈரம் சிறி ம் இல்ைலயாம்ப உலர்ந்
கிடத்தலாேல தம் ள்ேள உதிர்கின்ற ங்கி ன் ெநற்கள் ெபாாிதற்குக் காரணமாய்
மிக்க ெவப்பத்ைத

ைடய ம்; வழங்குநர் யாவ ம் இன்ைமயின்- தன்பால் ஆ

ெசல்ேவார் யா மின்ைமயாேல; ெவௗ நர் ம ய- ஆறைலப்ேபா ம் தந்ெதாழிைலத்
றந் ம ந்தி த்தலாேல.சுரம் ல் என்ற ஆற்ற-தனக்கியன்ற பாைலத்தன்ைம ம்
ெபா வழிந்

வறிேத கிடக்கின்ற வழிகைள ைடய ம்; சூரலம் க வளி ஆர் ற்

எ ப்ப- சுழன்ற க்கின்ற ேகாைடக்காற்
ங்ைக நவிரல் வான் -நார் இல்லாத

ஆரவாாித் எ த்தலாேல, நார் இல்
ங்ைகயின் குைலதைல ைடய ெவள்ளிய

மலர்கள் உதிர்ந் ; கடல் ெபாங்கி உைட ன் திைரப்பிதிர்வில் ேதான்றல கா
இறந்ேதார் - கடலான ெப கி உைடக்கின்ற கைரயின் கண் அதன் அைலகள் சிதறிப்
ேபாகட்ட ைரகைளப் ேபான் ேதான் தைல ைடய ம் ஆகிய காட்ைடக் கடந்
ெசன்ற நம்ெப மான் ; என்க.
(வி-ம்) அழகினாற் சிறந்த ேவய் என்க. பைணத்தல்-ப த்தல் பிாி ம் ெபா
நினக்குப் ெபாலங்கலம் ெகாணர்வல் என் பிாிந்தானாக ன் ெபாலங்கல ெவ க்ைக
என அவன் கூற்ைறக் ெகாண் கூ கின்றாள். த மார்-தர. அழல் ெத தல் ேபால்
கதிர் ெத த ன் என்க. ேதய்தல்-நா க்கு நாள் சு ங்குதல். அைறயின் கண்ணதாய்
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காய்ந் நீர் அ சிைன என்க. ைப -பசுைம.; ஈண் ஈர ைடைம ேமனின்ற .
சுைனம ங்கு நின்ற ங்கி னின் ம் அச்சுைனக்குள் உகுகின்ற ெநல் என்க.
வழங்குநர் ஈண் ஆ ெசல்ேவார். ம தல்- ெதாழில் ெசய்யாமற் ேசாம்பியி த்தல்.
பாைல நிலமக்கட்கு ஆறைலத்த ம் ெதாழிலாக ன் அ ெசய்யா ம ந்தி ப்ப
என்றவா . சுரம்- பாைலத்தன்ைம. நவிரல்-குைலதல். வான் -ெவள்ளிய . இதற்குத்
திைரப்பிதிர் ( ைர) உவைம. கடல் ன் என மா க. அஃதாவ கைர. ேதாள்
ெநகிழத் த மார் கா இறந்ேதார் என இைய ம்..
1-7. வண் ....ெகால்ேலா.
(இ-ள்) வண் படத் தைதந்த கண்ணி ஒள் கழல் உ வக் குதிைர மழவர் ஓட் ய வண் கள் ெமாய்க்கும்ப ெசறிந்த மலர்கைள ைடய கண்ணிைய ம் ஒள்ளிய
ரக்கழைல ம் பைகவர்க்கு அச்ச ண்டாக்கும் குதிைரகைள ம் உைடய மழ நாட்
மறவைரப் ேபார்க்களத்ேத ெவன்
றங்ெகா த் ேதாடச்ெசய்த; நற்ேபார் ெந ேவள்
ஆவி- சிறந்த ேபார்த்திற ைடய ெந ய ேவளிர்குலத் ேதான்றலாகிய ஆவி என் ம்
மன்ன

க்குாிய; அ ேகாட்

நிற்கின்ற;

யாைன-அ த் த் தி த்திய ம ப்பிைன ைடய யாைன

கன் ெபாதினி யாங்கண்-

கப்ெப மான் எ ந் ளியி க்கின்ற

ெபாதினி மைலயின் சாரலாகிய அவ் விடத்ேத; சி

காேராடன் - ேதால்

ன் தலாகிய சி ெதாழிைல ைடய உைறகாரன்; பயிெனா ேசர்த்திய கல் ேபால்
பிாியலம் என்ற ெசால் மறந்தனர்-அரக்ெகா ேசர்த் ச் ெசய்த சாைணக்கல் ேபான்
நின்னிற் பிாிேயம் என்
ன் சூ றேவா கூறிய ெசால்ைல
மறந்ெதாழிந்தனர்காண்! யான் எங்ஙனம் ஆற்றியி ப்ேபன்! என்க.
(வி-ம்) கண்ணி-தைலயிற் சூடம் மாைல. உ வக்குதிைர என் ழி, உ -அழகு
எனி மாம். இ தமிழ்ச்ெசால். உ -உ வ என ஈ திாிந் என்பர் பைழய
உைரயாசிாியர். ஈண் 'அ' அைச எனேல ெபா ந் ம். திாிந்த எனல் ெபா ந்தாைம
ணர்க. மழவர்-மழநாட் னர். இ மைலநாட்
ளெதன்பர் .
கன் ெபாதினி எனக்
ெகாண் கூட் க.
கன் எ ந்த ளி ள்ள ெபாதினி என்க. ெபாதினி-பழனி.
இப்ெபாதினி ம ங்கில் ஆவி என்பவன் நகெர த்தலான்இ தி வாவி நன்கு என்
வழங்கப்ப த மறிக. அ ேகாட் யாைன என்ற ,
கன் ேகாயில் யாைனைய.
சி காேராடன்-சி ைம ைடய ேதால் ன் ம் சக்கி யன். இவன்
பைடக்கலங்கட்குத் ேதா னால் உைற ன் த ன் உைறகாரன் என் ம்
கூறப்ப வான். இச்ெசய் ளால் இவ் ைறகாரேர சாைணக்கல் ம் ெசய்வர் என்ப
ெபற்றாம். பயின்- அரக்கு. ெகால், ஒ, அைசச்ெசாற்கள்.
கா றந்ேதார் பிாியலம் என்ற ெசால் மறந் விட்டனர். அங்ஙனம் ஆயபின்னர் யான்
ஆறிறியி த்தல் எங்ஙனம் என்ப குறிப்ெபச்சம்.
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இச்ெசய் ள் "பாைலக்குாிய

த

ம் க

ம் வந்

உாிப்ெபா ளாற் சிறப்ெபய்தி

ந்த ்," என்பர் நச்சினார்க்கினியர். (ெதால். அகத்-3-உைர)
இனி, இதைன, ேதாழி, ேதாள்ெநகிழச் ேசய்நாட் ெவ க்ைக த மார் கா றந்ேதார்
பண் பயிெனா ேசர்த்திய கற்ேபால் பிாியலம் என்ற ெசால் மறந்தார் ேபா ம் யான்
எங்ஙனம் ஆற் வல் என இையக்க.
(பா-ேவ)

ைற: (தைலமகன் பிாிவின்கண் தைலமகள் ேதாழி.............)

-----------

ெசய் ள் 2
திைண: குறிஞ்சி
ைற: பகற்குறிக்கட் ெசறிப்பறி றீஇத் ேதாழி வைர

கடாய .

( -ம்) அஃதாவ -தைலவன் களவின்பேம கா ற் வைரந் ேகாடற்கண்
க த்தின்றி நா ம் பகற்குறிக்கண் வந்ெதா காநிற்பத் ேதாழி அவ க்குத் தைலவிைய
இற்ெசறித்தைம அறி

த்தி, இனி நீ வைரந் ெகாள்க என்

க்கிய

என்றவா .

(இ-ம்) இதைன "நாற்ற ந் ேதாற்ற ம்" எனவ ம் ற்பாவின்கண், "கள ம்
ெபா
ம் ....அைனநிைலவைகயால் வைரதல் ேவண்
ம் " என்பதனாற் ெகாள்க.
(ஆசிாியர் நச்சினார்க்கினிய ம் இதற்கு இச்ெசய் ைளக் காட் வர்)
ேகாழிைல வாைழக் ேகாண்மிகு ெப ங்குைல
தீங்கனி ண் நர்த் த த்த
சாரற் பலவின் சுைளெயா ழ்ப
பாைற ெந ஞ்சுைன விைளந்த ேதற
லறியா ண்ட க வ னயல
கறிவளர் சாந்த ேமறல்ெசல் லா
ந
ய க்கத் மகிழ்ந் கண் ப க்குங்
குறியா வின்ப ெமளிதி னின்மைலப்
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பல்ேவ விலங்கு ெமய் நாட
குறித்த வின்ப நினக்ெகவ னாிய
ெவ த்த ேவஎர் ேவய் ைர பைணத்ேதா
ணி ப்ப நில்லா ெநஞ்செமா நின்மாட்
வ மிைனய ளாயிற் றந்ைத
ய ங்க க் காவலர் ேசார்பத ெனாற்றிக்

10

30
கங்குல் வ த
ாிைம ைபம் தல்
ேவங்ைக ெமாள்ளிணர் விாிந்தன
ெந ெவண் ங்க
ர்ெகாண் டன்ேற.
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--கபிலர்.
1-9 : ேகாழிைல .....நாட
(இ-ள்) பாைற ெந ஞ்சுைன- பாைறயின் கண்ணதாகிய ெந ய சுைனநீாிேல ேகாழ்
இைல வாைழக் ேகாள் மிகு ெப ங்குைல ஊழ் உ தீங்கனி- ெகா விய
இைலகைள ைடய காய்ப் மிகுந்த ெபாிய குைலயினின் ம் உதிர்ந்த இனிய
பழங்க ம்; உண் நர்த் த த்த சாரல் பலவின் சுைளெயா - தம்ைம ண்டவர்
பிறவற்ைற உண்ணாதப தம் சுைவ மிகுதியால் த க்கின்ற மைலச்சார ன்
கண்
ஊழ்ப

ள்ள பலாப்பழத்தின் சுைளயினின் ம் ஒ கிய தீஞ்சா ம் கூ ; விைளந்த
ேதறல் - உண்டான

ைறைமப்பட்ட கள்ைள; அறியா

உண்ட க வன்-

கள்ெளன் அறியாமல சுைனநீர் என் க திப் ப கிய ஆண் குரங்கான ; அயல
கறிவளர் சாந்தம் ஏறல் ெசல்லா - அணித்தாக நிற்பதாகிய மிளகுக்ெகா படர்ந்த
தனக்குாிய சந்தன மரத்தின்கண் அத்ேதறல் மயக்கத்தாேல ஏறமாட்டாமல்; ந
அ க்கத் மகிழ்ந் கண்ப க்கும் - ந மணமிக்க மலர் அ க்குக்களா யன்ற
ப க்ைகயின்கண் இன் ற் த் யில்வதற்குக் காரணமான ; குறியா இன்பம் நிைனயாமல் தாேன வந்ெதய் மின்பத்ைத. நின் மைலப் பல்ேவ விலங்கும் எய் ம்
நாட- நினக்குாிய மைலயிேல வாழ்கின்ற பல ேவ வைகப்பட்ட விலங்குக ம்
ெப தற்கியன்ற சிறப்பிைன ைடய நாட்ைட ைடய ெப மாேன! என்க.
(வி-ம்) தைலவ ைடய தி
ைடைமையப் பாராட் பவள் அவன் நாட் ன்
கண் ள்ள வாைழையக் ேகாழிைல வாைழ என் ம் குைலையக் ேகாள் மிகுகுைல
ெயன் ம் ெப ங்குைல என் ம் கனிையத் தீங்கனி என் ம் விதந் கூ கின்றாள்.
ஊ
தீங்கனி - உதிர்ந்த இனிய பழம். இைடநின்ற உண் நர்த்த த்த என் ம்
அைடெமாழிையத் தீங்கனிக்கும் சுைளக்கும் ெபா வாகக் ெகாள்க.
நன்கு கனிந்த வாைழப்பழத்தின் சா ம் பலாச்சுைளயின் சா ம் சுைன நீாிற் கலந்
ைறைமப்பட்ட ேதறல் என்ப க த் . க வன் இயற்ைகயிேல விைளந்தி க்கின்ற
ேதறைலத் ேதறெலன்றறியாமல் நீர் என்ேற க திப் ப கிப்பின் மயக்கத்தால் தான்
ஏறியி த்தற்குாிய சாந்தத்தில் ஏறமாட்டாமல் மலர் அ க்கத்தில் கண்ப க்கும் இன்பம்
என்ப க த் . எதிர்பாராம
க்கும் ெபா
தாேன வந்ெதய் ம் இன்பம். ஊழ்ப
ேதறல் எனக் கூட் க. ேதறல் கூட்
ைறப்ப கூட் ண்ட கள் என்ப க த் .
ேதறல் சைமப்பவர் பழ த ய வற்ைற நீாில் ஊறைவத் ப் ளிப்ேபற் தல் மர .
இந்தத் ேதற ம் அவ்வா இயற்ைகயிேலேய ைறைமப்பட்ட என்றவா .
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நாள்ேதா ம் மலர்கள் உதிர்ந் அ க்க க்காக அைமத ன் ந
அ க்கம்
எனப்பட்ட . மலர்ப்ப க்ைகயி ம் இவ்வா பல்ேவ மண ைடய மலர்கைள
அ க்க க்காகப் பரப் வர். ஆகேவ இ
ம் இயற்ைகயிேலேய அைமந்த
ப க்ைகயாதலறிக.
10-17. குறித்த....ஊர்ெகாண்டன்ேற.
(இ-ள்) குறித்த இன்பம் நினக்கு அாிய எவன்- அங்ஙனமாக ம் ெப ந்தைகயாகிய நீ
குறிக்ெகாண்ெடய்த நிைனக்கும் இன்பங்களில் எய்தற்காியன ம் நினக்கு
உளவாேமா? நின்மாட்

ெவ த்த ஏஎர் ேவய் ைர பைணத்ேதாள் இவ

ம் நி ப்ப

நில்லா ெநஞ்செமா இைனயள் ஆயின்- இனி நின்திறத்தில் , மிக்க அழைக ைடய
ங்கிைல ஒத்த ப த்த ேதாைள ைடய எம்ெப மாட் தா ம் நிற்கும் நிைலயிேல
நி த்தி ைவத்தற்குப் ெபாி ம் யன் ம் நில்லாத ெநஞ்சத்ைத ைடயளாய்க் காமம்
ைகம்மிக்கவளாயினள்; இங்ஙனமி த்தலால், அவள் நின்ைன யின்றியைமயாைமயின் ;
தந்ைத அ ங்க க் காவலர் ேசார்பதன் ஒற்றிக் கங்குல் வ த ம் உாிைய- எங்கள்
தந்ைதயின இல்லத்தில் யாவ ம் எய் தற்காிய காவற்ெறாழிைல ைடய காவன்
மறவர் தந்ெதாழிைல இகழ்ந்தி க்கின்ற ெசவ்விைய நீ அறிந் அவர் அறியாதப
இர க் குறியிடத்ேத வந் இவைள அளி ெசய்தற்கும் உாிையயாகுைவ; ைபம் தல்
ேவங்ைக ம் ஒள் இணர் விாிந்தன-உேதா பார் பசிய தர்களி ேட நிற்கும்
இவ்ேவங்ைக மரங்க ம் ஒளிமிக்க தம் ங்ெகாத் க்களில் அ ம்பற மலர்ந்தன. ; ெந
ெவண் திங்க ம் ஊர் ெகாண்டன் - ேம ம் ெந ய ெவண்கதிர்கைள ைடய திங்கள்
மண் ல ம் வளர்ப வத்ைத எய்திய ; இவற்ைறெயல்லாம் ஆராய்ந்
ெசய்யக்கடவதைனச் ெசய்த
க! என்க.
(வி-ம்) குறித்த இன்பம் என்ற , தைலவிெயா

இனி நீ

கூ மகிழ்தற்கு நீ குறித்த இன்பம்

என்றவா ,. நின்மைலப் பல்ேவ விலங்கும் குறியா இன்பம் ெப வனவாக
அந்தமைலநாட் ற்ேக தைலவனாகிய நீ நிைனத்த இன்பம் மிக ம் எளிதாகேவ
எய் ைவயல்ைலேயா என்பாள் இைறச்சியில் குறிப்பாக ஏ க்காட் னாள். இங்ஙனம்
கூறேவ நீ நிைனயின் விைரவிேலேய வைரெவா வந் எம்ெப மாட் ைய மணந்
ேபாின்பம் எய் தல் எளிதாேம அங்ஙனமின்றி நீ குறித்த அவ்வின்பத்ைத
இைட
மிக்க இக்கள ெவா க்கத்திேலேய நின் இ வைகக் குறிக்கண் ம்
இங்ஙனம் வந் வ ந் வாேனன்? என்
ண்ணிதின் உணர்க.

தைலவ

க்குப் ேபைதைம

ட் னாளாதல்

இனி ேவங்ைக ம் இணர்விாிந்தன என்ற திைனயாியப்பட்டைமயால் இனித்
தைலவிைய நீ இப் னத்தில் காண்ப ம் கூடா என் குறிப்பாக ணர்த்தியப யாம்.
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இனி, கங்குல் வ த ம் உாிைய என்ற , பகற்குறியிடத்ேத தைலவிவர
ெவாண்ணாதப இற் ெசறிக்கப்பட்டனள் என் குறிப்பால் அறி
த்தியவாறாம்.
இனி, தந்ைதயின் கவலர் ேசார்பதன் ெப த ம் நினக்கியலா ெதன்பாள்
அக்காவலர் தா ம் அ ங்க க்காவலர் என்றாள். எனேவ அவர் காவ ல்
ேசர்வாரல்லர், என்ப

க த்தாயிற் . இவ்வாற்றால் இர க்குறி ம் ம த்தாளாயிற் .

இனி, நி ப்ப நில்லா ெநஞ்செமா நின்மாட் இவ ம் இைனயள் என்ற நீ
விைரவில் வைரெவா வந் மணந் ெகாள்ளாெயனில் எம் ெப மாட்
பிாிவாற்றாைமயால் இறந் ப த ம் கூ ம் என் வைர
க்கியப யாம்.
இனி, ெவ த்த ஏர் ைரபைணத்ேதாள் இவ ம் இைனயள் என்ற ம் அத்ேதாள்கள்
இப்ெபா
பிாிவாற்றாைமயால் அழகழிந் ெம ந் ள்ளனகாண்! என்
தைலவியின் ஆற்றாைம மிகுதிையக் குறிப்பா ணர்த்தியப யாம்.
இனி, திங்க ம் ஊர்ெகாண்டெதன்ற , மணவிைனக்குாிய கால ம் வந்ெதய்திய ;
இக்காலத்ைதக் ைககடக்க வி ன் மீண் ம் திங்கள் ஊர் ெகாள் ந் ைண ம்
எம்ெப மாட் உயிர்வாழ்தலாி ஆக ன் இப்ெபா ேத வைரதற்கு ஆவன ெசய்தி
என்
க்கியவாறாம். இவ்வா இச்ெசய் ள் ஆசிாியர் கபில ைடய கழ்ேபான்
எண் ந்ேதா ம் எண் ந்ேதா ம் ெபா ள் சுரந் மிக ம் சிறப் ைடயதாதலறிந்
மகிழ்க.
இனி, இச்ெசய் ளின்கண் பைழய ைரயாசிாியர் கூ ம் உள்
பாலதாம். அ

வ மா

ெதாழிலாகிய மரேமற

"க வனான

ேதைனயறியா

ைற ம் ஓதி மகிழற்

கர்ந் , பின் தன

மாட்டா , ேவேறாாிடத் ச் ெசல்ல மாட்டா

அயலதாகிய சந்தனத்தின் நிழ
ெவா க்கமாகிய இன்பம்

ற்

தனக்கு

ேமேல உறங்குகின்றாற்ேபால, நீ ம் இக்கள

கர்ந் , நின

ெதாழிலாகிய அறெநறிைய ம் தப்பி

இக்களவிைன நீங்கி வைரய மாட்டா , இக்களெவா க்கமாகிய இன்பத்திேலேய
மயங்காநின்றாய் என்றவா " என்பதாம்.
இனி, இதைன "நாட! நினக்குக் குறித்த இன்பம் எவன் அாியவாம்; இவ
இைனயள் ஆக ன் கங்குல் வ த
திங்க

ம் உாிைய; ேவங்ைக ம் இணர்விாிந்தன,

ம் ஊர்ெகாண்ட ; நீ ெசய்யக்கடவ

ெசய்க! என இையக்க.

(பா-ேவ) 1. ேகாண் திர். 8. ெமளிெதன. 11. ேவய்ம ள்.
--------

ம்
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ெசய் ள் 3
திைண: பாைல
ைற: ன்ெனா

காலத்

ெநஞ்சினாற் ெபா ள்வ க்கப்பட் ப் பிாிந்தான்

தைலமகன்; பிாிந் இைடச்சுரத்தினின் அவள் நலநயந் மீள ற்ற ெநஞ்சிைனக்
கழறிப்ேபாய்ப் ெபா ண்
த் வந்தவன் பின் ம் ெபா ள்வ க்கப்பட்ட
ெநஞ்சிற்குச் ெசால் ச் ெசலவ ங்கிய .
( -ம்) அஃதாவ : தைலவன் தைலவி யி வ ம் மணந் ெகாண் இல்லறம்
நிகழ்த்திவ ம் ெபா
தைலவன் ெநஞ்சம் நல் வாழ்க்ைகக்குப் ெபா ள் எத் ைண
இன்றியைமயாத என்பைதப் பல்லாற்றா ம் நிைன
த்தித் ண் ற்றாக.
அவ ம் அந்ெநஞ்ேசா ணங்கித் தைலவிையப் பிாிந் ெபா ள் ேதடப் றப்பட்டான்.
ேபாகும் வழியில் அந்த ெநஞ்சேம தைலவிையப் பிாிந்தைமயால் ெபாி ம் வ ந்தி,
ல் ய அப்ெபா ள் கிடக்கட் ம். அவைளப் பிாிந் ேபாதல் எனக்கியலாெதன்
தைலவைனக் குழப்பி மீ ம்ப வற்
த்தலாயிற் . அந்நிைலயில் தைலவன்
அந்ெநஞ்சிைன இகழ்ந் தான் ேமற் ெகாண்ட ெபா ளீட் தைலேய கைடப்பி யாகக்
ெகாண் ெசன் நிைனத்தாங்குப் ெபா ளீட்
ம் வந்தனன். பின்ெனா காலத்தில்
அந்த ெநஞ்சம் ெபா ளீட்டேவண் ம் என அவைன வ த்தலாயிற் . அஃ ணர்ந்த
தைலவன் அந்த ெநஞ்சிைனக் க ந் அதன் ேவண் ேகாைளப் றக்கணித் த்
தைலவிேயா தங்கிய என்றவா .
(இ-ம்) இதைன "ஒன்றாத் தமாி

ம் " எனவ ம் (ெதால்-அகத்திைணயியல்41)

ற்பாவின்கண் , "ஒன்றாப் ெபா ள்வயின் ஊக்கியபா

ம்" என்பதனாற் ெகாள்க.

இ ங்கழி தைல ேமஎந்ேதா லன்ன
க ங்கா ேலாைமக் காண்பிற் ெப ஞ்சிைனக்
க
ைட நனந்தைல யீன்றிைளப் பட்ட
ெகா வாய்ப் ேபைடக் கல்கிைர தாீஇய
மான் ேவட் ெட ந்த ெசஞ்ெசவி ெய ைவ
வான்ேறாய் சிைமய விறல்வைரக் கவாஅற்
ளங்குநைட மைரயா வலம்படத் ெதாைலச்சி
ெயாண்ெசங் கு தி வறி ண் ட ந்
ல ப்
றந்த கல க்கழி க
ைட

5

ெகாள்ைள மாந்தாி னானா கவ ம்
ல் ைல மராஅத்த வகன்ேச ணத்தங்
கலந்தர ள்ளெமா கழியக் காட் ப்
பின்னின்
ரக்கு ெநஞ்ச நின்வா
வாய்ேபாற் ெபாய்ம்ெமாழி ெயவ்வெமன் கைளமா

10

கவிாித ழன்ன காண்பின் ெசவ்வா

15
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யந்தீங் கிளவி யாயிைழ மடந்ைத
ெகா ங்குைழக் கமர்த்த ேநாக்க
ெந ஞ்ேச ணாாிைட விலங்கு ஞான்ேற.
--எயினந்ைத மகனார் இளங்கீரனார்.
1-5: இ ங்கழி.....எ ைவ.
(இ-ள்) இ ங் கழி

தைல ேமஎம் ேதால் அன்ன- ெபாிய கழியின்கண் வாழ்கின்ற

தைலயின
கிேல ெபா ந்திய ேதால் ேபான்ற, க ங்கால் ஓைமக் காண் இல்
ெப ஞ்சிைனக் க
ைட நனந்தைல ஈன் இைளப்பட்ட- ெபா க்கைமந்த காிய
அ ப்பகுதிைய ைடய ஓைம என் ம் மரத்தின ேவட ம் கா த ல்லாத ெபாிய
கிைளயின்கண் ஏ தற்க ைமயால் காப் ைடத்தாய் அகன்றேதாாிடத்ேத
ட்ைடகைளயிட் ைவத் அவற்ைற அைடகாத்தற் ெறாழி லீ பட்ட ;
ெகா வாய்ப் ேபைடக்கு அல்கு இைர தாீஇய ேவட் - வைளந்த அலகிைன ைடய
தன் ெபைடக்க கின் உட ன்கண் உயிர் தங்குதற்குக் காரணமான இைரையத்
ேத த்த தற்கு வி ம்பி மான் எ ந்த ெசஞ்ெசவி எ ைவ-அதைனப் பிாிவதன்கண்
மயங்கிப்பின் ஒ வா ெதளிந் அச்ேசக்ைகயினின் ெம ந் பறந் ேபான சிவந்த
ெசவிகைள ைடய ேசவலாகிய க கு என்க.
(வி-ம்) இ ங்கழி- காியகழி மாம். தைலக்குப் ெப ைம ேதான்ற அ வாழ்கின்ற
கழிக்குப் ெப ைம கூறப்பட்ட . ேம ம் என் ம் ெசய் ம் என் ம் வாய்பாட் ப்
ெபயெரச்சத்தீற் யிர் ெமய்ெகட் ேமம் எனநின் 'இன்னிைசநிைறப்பேமஎம்,' என
அளெப த்த . ஓைமமரத்தின ெபா க்கைரக்கு தைலயின்
குத்ேதால் உவைம.
காண் - காண்டல். காண் இல் ெப ஞ்சிைன எனக் கண்ணழித் க் ெகாள்க.
பிற யிர்கள் காண்டல் இல்லாத எனி

மாம். காண் இல் நனந்தைல, க

ைட

நனந்தைல, ெப ஞ்சிைன நனந்தைல எனத் தனித்தனி கூட் க. ஈ மிடமாக ன்
பிற யிர் காண்டல் இல் நனந்தைல ேவண் ற்ெறன்க. க -காவல். உயரத்தால் ஏற
ெவாண்ணாைமபற்றி என்பர் பைழய உைரயாசிாியர். உயரங்காரணமாகப்
பா காப்பிடமாக அைமந்த என்ப க த் . காண்பின்ைமக்கும் இ ெபா ந் ம்.
அல்குதல் - தங்குதல். ஈண் அப்ெபைட உயி டன் அல்குதற்குக் காரணமான இைர
என்க. இைரதாீஇய ேவட்

எ ந்த எ ைவ; ெபைடையப் பிாிதற்கு மான்

எ ைவ, எனத் தனித்தனி யிையக்க. க கினம்பல; அவற் ள் எ ைவ என்
இனத்திற்கு அைடயாளங் கூ வார் ெசஞ் ெசவி எ ைவ என்றார்.

எ ந்த
ம்

6-11: வான்.....அத்தம்
(இ-ள்) ல ம்
- லானாற்ற ைடய
யான ; வான் ேதாய் சிைமய விறல்
வைரக் கவாஅன் - ஏைன மைலகளி ங் காட் ல் உயர்ந் வானத்ைதத் தீண் கின்ற
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உச்சி ைடைமயால் ெவற்றிைய ைடய மைலயின பக்கத்திேல; ளங்கு நைடமைர
ஆ வலம்படத் ெதாைலச்சி- அைசந் நடக்கும் மைரயாவிைனத்தன வலப்பக்கத்திேல
ம்ப தாக்கிக் ெகான் ; ஒள் ெசங்கு தி உவறி உண் அ ந்
றந்த- அதன்
ஒள்ளிய சிவந்த ெசந்நீைர ஊற்றிக்கு த் த் தன்வயி நிரம் தலாேல ேபாகட் ப்
ேபான; கல க்கழி க மிைட- ட் னின் ம் கழிக்கப்பட்ட மிக்க ஊைன;
ெகா்ள்ைளமாந்தாின் ஆனா கவ ம்- கள்வர் ேபான் ஒழியா கவர்ந் ெகாண்
ேபாதற்கிடனான; ல் இைல மராஅத்த அகன் ேசண் அத்தம் - ெபா வற்ற
இைலகைள ைடய மராமரங்கைள ைடய அகன்ற நீண்ட வழிகைள ைடய
பாைலப்பரப் பின்கண்; என்க.
(வி-ம்) சிைமயம்- குவ ; உச்சி. வான்ேறாய் சிைமய ைடைமயால்
விறைல ைடயவைர என்க. மைர ஒ வைகக் காட் க்குதிைர. ஆெனன்றைமயால் ெபண்மைர என்க.
தான் தாக்கிய விலங்கு தனக்கு இடப்பக்கமாக ழ்ந்தால்
அதைனத் ேதால்வியாகக் க தி உண்ணாெதாழி ம் என்ப ஒ
ல் வழக்கு;
ஆக ன் வலம்படத் ெதாைலச்சி எனப்
க்கும் விறல்படக் கூறினர். உவ தல்
பல்லாற் க த் உறத்தல் என்க. பைழய ைரயில் ஊற்றி என்ப ம் இக்
க த் ைடயேதயாம். அ ந்
என்ப ஆர்ந் என்பதன் கு க்கல் விகாரம் என்ப
பைழய ைரயாசிாியர் க த் . கல -என் களின் ட் வாய். ைட: ஆகுெபயர்.
ஊன் என்க. ெகாள்ைளமாந்தர் - கள்வர். அவ் ன் எ ைவக் குாித்தன்றாக ன்
அதைனக் கவ ம் க கிற்குக் கள்வர் உவைமயாயினர்.
12-18: கலந்தரல்..............ஞான்ேற.
(இ-ள்) கலந்தரல் உள்ளெமா

கழியக் காட் ப் பின் நின்

ரக்கும் ெநஞ்சம்-

நங்காத க்கு அணிகலன் ெகாணர் தைலத் தைலக்கீடாகக் ெகாண் பின் ம்,
ெபா ளின் சிறப்ைப மிகுதியாக எனக்கு எ த் க்காட் என் பின்னாக நின் என்ைன
உந் கின்ற என் ேபைத ெநஞ்ேச ேகள்!; ெந ஞ் ேசண் ஆர் இைட- நின் ண் தற்
கிணங்கி யான் ெபா ளீட் தற்கு நம் மா யிர்க் காத ையப் பிாிந் மிக ம்
ெதாைல ைடய கடத்தற்காிய அப்பாைல வழியிேல ெசல் ங்காலத்ேத; கவிர் இதழ்
அன்னகாண் இன் ெசவ்வாய் அம் தீம் கிடவி ஆய்இைழ மடந்ைத- ண்
க்க
மலர்ேபான்ற காண்டற்கு இனிய சிவந்த வாயிைன ம் அழகிய இனிய
ெமாழியிைன ம் தனதியற்ைக யழகிற்குப் ெபா த்தமாக ஆராய்ந்ெத த்த
அணிகலன்கைள ம் உைடய அக்காத யி ைடய; ெகா ங்குைழக்கு அமர்த்த
ேநாக்கம் விலங்கும் ஞான் - வைளந்த குைழெயா மா பட்ட விழிகள் நம்மகக் கண்
ன்னர்த்ேதான்றி நம ெசலவிைனத் த க்கின்ற ெபா
; நின் வாய் வாய்ேபால்
ெபாய்ம்ெமாழி எவ்வம் கைளமா என்- நீ நின் உள்ளத் ள் சிறி ம் ஆராய்த ன்றி
வறிய வாயான்மட் ம் கூ கின்ற ேகட்ேபார்க்கு ெமய்ேபாலத் ேதான் மிந்தப்
ெபாய்ம்ெமாழிகள் யா ெமய் ம்
என்பதாம்.

ன்பத்ைதத் தீர்க்கும் வழியாேமா? இயம் தி!
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(வி-ம்.) தன்ெனஞ்சத்தின் குறிக்ேகாள் ெபா ளீட் தேலயாக ம்,
தான்மறா டன்படற்ெபா ட் க் காத க்கு அணிகலந் ேத வ தல் ேவண் ம்
என் ெமா ெகாள்ைகைய ற்படைவத் ப் பின்னர்ப் ெபா ளின் பிற சிறப்ைப
மிகமிக எ த் க் காட் த் தன்ைன அைமந்திராதப அந்ெநஞ்சம் உந்தித்
தள் கின்ற என்கின்றான் தைலவன். இங்ஙனம் ண்ணிதின் உைரகாணமாட்டா
இவற்றிற்கு ேவ கூ வா
ளர். ெநஞ்சம்- விளி. ேகட்கும்ெபா
உண்ைம ேபாலத்
ேதான் கின்ற ெபாய்ம்ெமாழி என்க. நின்ெமாழி நீ நின் உள்ளத்ேத ஆராய்ந்
ணிந் கூறாமல் நின்வாயால்மட் ம் ேபசப் ப கின்ற ெபாய்ம்ெமாழி என்ப
ேதான்ற நின்வாய் வாய்ேபாற் ெபாய்ம் ெமாழி என்றான். இ , ேவண்டா கூறி
ேவண் ய
த்தல் என் ம் உத்தி. கைளமா-கைள ம் ஆ ;ெசய் ள் விகாரம். இனி
"கவிாிதழ்......... அமர்த்த ேநாக்கம்" எனத் தைலவிையத் தைலவன் தன்னகக் கண்
ன்னர்க் ெகாணர்ந்
என்
என்

நி த்திப் ேபசுதலால், ேபராசிாியர் "இன்பத்ைத ெவ த்தல்"

ம் (ெதால்.ெமய்ப்.22) ற்பா ைரயில் தைலமக க்கு "எதிர் ெபய்
ம் ெமய்ப்பாட் ற்கு இவ்வழகிய பகுதிைய எ த் க் காட் னார்.

பாிதல்"

இனி, இதைன, கலந்தரல் உள்ளெமா கழியக் காட் த் ரக்கும் ெநஞ்சேம இதழ்
வாய் கிளவி இைழ த யவற்ைற ைடய மடந்ைத ேநாக்கம் ஆாிைட விலங்கு
ஞான்

எவ்வம் கைள மா

என்? என விையக்க.

(பா-ேவ) 6.சிைமய யர்வைர;11. ல் ைலயாஅத்த.
----------

ெசய் ள் 4
திைண: ல்ைல
ைற:ேதாழி தைலமகைளப் ப வங்காட்

வற்

த்திய .

( -ம்.) அஃதாவ -விைனவயிற்பிாிகின்ற தைலவன் யான் கார்ப் ப வத்
ெதாடக்கத்ேத மீண் வ வல்.*அ கா ம் ஆற்றியி ந்தி க! என் ேதற் ைர கூறிச்
ெசன்றானாக; தைலவி அவன பிாிவாற்றா மிக ம் வ ந்தினள். அ கண்ட ேதாழி
தைலவன் குறிப்பிட்ட கார்ப் ப வ வரவிைனத் தைலவிக்குக் காட் நம்ெப மான்
இன்ேன வ வர் நீ வ ந்தற்க என் அவைள வற்
த்திய என்றவா .
(இ-ம்.)இதைன, "ெபறற்க ம் ெப ம்ெபா ள்" என வ ம்(ெதால்.கற்பி.9.)
ற்பாவின்கண் "வைகபட வந்த கிளவி" என்பதனால் அைமத் க் ெகாள்க.இதைன
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" ல்ைலக்கு

த

ம் க

ம் வந்

உாிப்ெபா ளாற் சிறப்ெபய்தி

ந்த " என

எ த் க் காட் னர் நச்சினார்க்கினியர். (ெதால்.அகத்.3.)
ல்ைல ைவந் ைன ேதான்ற வில்லெமா
ைபங்காற் ெகான்ைற ெமன்பிணி யவிழ
வி ம் திாித் தன்ன மாயி ம ப்பிற்
பரலவ லைடய விரைல ெதறிப்ப
மலர்ந்த ஞாலம் லம் றக் ெகா ப்பக்
க வி வானங் கத ைற சிதறிக்
கார்ெசய் தன்ேற கவின்ெப கானங்
குரங்குைளப் ெபா ந்த ெகாய்சுவற் ரவி
நரம்பார்த் தன்ன வாங்குவள் பாியப்

5

த்த ெபாங்கர்த் ைணெயா வதிந்த
தா ண் பறைவ ேப ற லஞ்சி
மணிநா வார்த்த மாண்விைனத் ேதர
வக்காண் ேடான் ங் கு ம்ெபாைற நாடன்
கறங்கிைச விழவி றந்ைதக் குணா

10

ெந ம்ெப ங் குன்றத் தமன்ற காந்தட்
ேபாதவி ழலாி னா
மாய்ெதா யாிைவநின் மாணலம் படர்ந்ேத.

15

--கு ங்கு

ம தனார்.

(உைர)
14-17: கறங்கிைச.................படர்ந்ேத
(இ-ள்) ஆய்ெதா அாிைவ- அழகிய வைளயைல ைடய எம்ெப மாட் ேய ேகள்!
இைச கறங்கு விழவின் உறந்ைத குணா - இன்னிைச ழங்குதற்குக் காரணமான
தி விழாக்கைள ைடய உைற ாிற்குக் கிழக்கின்கண்ணைமந்த; ெந ம் ெப ங்
குன்றத் அமன்ற- ெந ய ெபாிய மைலயிடத்ேத அடர்ந் ெசழித்த; காந்தன் ேபா
அவிழ் அலாின் நா ம்- காந்தளின் நாள ம் விாிந்த
ப் ப்ேபான் ெபாி ம்
ந மணம் கமழ்கின்ற; நின் மாண் நலம் படர்ந் - நின்

ைடய மாட்சிைமமிக்க

ெபண்ைம நலந்த ம் ேபாின்பத்ைத நிைனந் ; என்க.
(வி-ம்) இைச கறங்கு விழவின் என மா க. உறந்ைத- உைற ர். இ ேசாழமன்னர்
தைலநகரமாத ன் இன்னிைச ழக்கத்ேதா விழா நாட்கள் மிக்கி க்கும் என்க.
உறந்ைதயின் குணா ெந ம்ெப ங்குன்றம் என்ற திாிசிராமைலைய என்பர் பைழய
ைரயாசிாியர். இம்மைல வளமிக்கதாக னா ம் கட ட்டன்ைம
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ைடயதாக னா ம் அதன்கண் காந்தள் அடர்ந்தி க்கும் சிறப் ைட யனவாக ம்
இ க்கும். ஆத ன் அதைன விதந்ெத த் க் கூறியப யாம். ேபா - நாள ம் . நா ம்
என்பதற்குத் ேதான் ம் எனப்ெபா ள் ெகாண் அாிைவேய ெந ம் ெப ங்குன்றத் க்
காந்தள் மலர்கின்ற நாள்மலர் ேபான்
திதாக மலர்ந் ேதான் கின்ற நின்
மாண் ைடய நலம் எனி மாம். நலம் ெபண்ைமநலம். (அந்நலத்ைதப் பண்
கர்ந்தவனாக ன் அவன் அவ்வின்பத்ைத மறந்தைமகுவா னல்லன் என்ப குறிப் .
13: உவக்காண்................நாடன்.
(இ-ள்) கு ம்ெபாைறநாடன்- குறிய மைலகைள ைடய நாட் ைன ைடய
நம்ெப மான்; உவக்காண் ேதான் ம்- உவ்விடத்ேத வந்
என்க.

ேதான் வன் நீ வ ந்தற்க!

(வி-ம்) கு ம்ெபாைற- சிறியமைல. உவக்காண்-உவ்விடத்ேத என இடத்தின்
அணிைமையச் சுட் மாற்றால் காலவண்ைமையச் சுட் ஒட் நின்றேதார்
இைடச்ெசால். இதைன, 'உவக்காண் எங்காதலர்' என வ ந் தி க்குறளா
பாிேமலழகர் கூ ம் விளக்க ைரயா ம் உணர்க.
1-7:

ம் அதற்குப்

ல்ைல..........கானம்

(இ-ள்) க வி வானம்- உேதா பார் மின்னல் இ
த ய ெதாகுதிகைள டய கில்;
ல்ைல ைவ ைனேதான்ற- ல்ைலக் ெகா களிேல கூர்த்த ைனைய ைடய
அ ம் கள் ேதான்றா நிற்ப ம் ; இல்லெமா ைபங்கால் ெகான்ைற ெமல் பிணி
அவிழ- ேதற்றா மரங்களி ம் பசிய அ ைய ைடய ெகான்ைற மரங்களி ம்
அ ம் கள் ேதான்றித் தம ெமல் ய கட்டவிழ்ந் மலராநிற்ப ம் ; இ ம் திாித்
அன்ன மா இ ம ப்பின் இரைலபால் அவல் அைடய ெதறிப்ப- இ ம்பிைனக் காய்ச்சி
க்கி விட்டாற் ேபான்ற காிய ெபாிய ெகாம் கைள ைடய இரைலமான்கள் நீர்
ேவட்ைகயால் பரற்கற்கைள ைடய பள்ளங்கைளச் ெசன்றைடயா நிற்ப ம் அங்கு
அைவ நீர் ப கிய மகிழ்ச்சியாேல ள்ளியாடா நிற்ப ம்; மலர்ந்த ஞாலம் லம்
றக்ெகா ப்ப- விாிந்த இவ் லகத்தில் வா
யிர்கள் நீர் ெபறாைமயால் வ ந்திய
வ த்தம் அவற்ைறவிட்டகன்ெறாழியா நிற்ப ம்; கதழ் உைறசிதறி- விைரந்
மைழத் ளிகைள

ம்

ழ்த்தி; கார் ெசய்தன் - கார் ப வத்ைதத் ேதாற் வித் விட்ட ;

கானம் கவின் ெப ம் –இந்த

ல்ைல நிலத்தி

ள்ள கா கள் அழகுற் த்

திகழ்கின்றன; நம்ெப மான் குறித் ப்ேபான ப வ ம் இஃதன்ேறா! என்க.
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(வி-ம்) ைவந் ைன- கூர்த்த

னிைய ைடய அ ம் . இல்லம்- ேதற்றாமரம்.

அ ம்பித் தளியவிழ்ந் மலர என்க. இல்லம்,ெகான்ைற இரண் ம் அவ்வவற்றின்
மலர்க்கு ஆகுெபயர். ம ப்பின் இரைல என இையத் க் ெகாள்க. இரைல
அவலைடய ம் நீ ண்டபிறகு நீர்ெபற்ற மகிழ்ச்சியால் ெதறிப்ப ம் என்ப க த் .
ெதறித்தல்- ள் தல். ஞாலம் உயிர்கட்கு ஆகுெபயர். லம் - நீர் ெபறாைமயா
ற்ற யர். கத ைற- விைனத்ெதாைக. வானம்- கில். கார்- கார்ப்ப வம்.
8-13: குரங்குைள...............நாடன்.
(இ-ள்) குரங்கு உைளப் ெபா ந்த ெகாய்சுவல் ரவி வாங்குவள் நரம் ஆர்த்
அன்ன பாிய- வைளந்த தைலயாட்டத்தினால் ெபா
ற்றன ம் கத்தாிைகயால்
ெகாய் மட்டஞ் ெசய்யப்பட்ட பிடாிமயிாிைன ைடயன ம் ஆகிய குதிைரகள்
விைரதற் ெபா ட் வலவன் வ த்தி க்கின்ற வார்கள் யாழின நரம் கள்
ஒ த்தாற்ேபான் விண்ெணன் ஒ க்கும் ப யாகப் பாய்ந் ெசல் ம்
ெசலவிைன ைடயனவாக ;

த்த ெபாங்கர்த்

ைணெயா

வதிந்த தா

உண் பறைவ

ேப உறல் அஞ்சி, அத்ேதர் வ கின்ற வழியி ள்ள மலர்ந்த ேசாைலயின்கண்
அம்மலர்களின்ேமல் தத்தம் காதற்ெபைடகேளா கூ
ைறகின்ற ேதன் உண்

ம்

அ காற் சி பறைவகள் தம் காதற்கூட்டம் கைலந் வ ந் ெமன்பதற்கு அஞ்சி;
மணிநா ஆர்த்த மாண் விைனத்ேதான்- ஒ ெசய்யாவண்ணம் மணிகளின் நாக்கைளக்
கட் ய மாட்சிைம ைடய கைலத்ெதாழிலைமந்த ேதாிைன ைடயனாய்;
கு ம்ெபாைற நாடன் (உவக்காண் ேதான் ம் – குறிய மைலகைள ைடய
நாட்ைட ைடய நம்ெப மான் உந்தப்ெபா ேத உங்ேக வந் ேதான் வன்காண்.)
என்பதாம்.
(வி-ம்) குரங்குதல்-வைளதல். தைலவன் அ கா ம் வந்திலாைமக்குக் காரணம்
கூ வாள் அவன் வ கின்ற வழிம ங்ேக ைணெயா வதி ம் வண்
த ய
சிற் யிர்க ம் ேப றாவண்ணம் கூர்ந் ேநாக்கிக் குதிைரகளின் ெசலவடக்கி
மணிநாவார்த் வ கின்றைம கூறினாள். இதனால் அவ ைடய அன்பின்
ெப க்கத்ைத ம் அறிவின்
சிறப்பிைன ம் விதந் குறிப்பாக இத்தைகய ேபரன் ம் ேபரறி
ைடயவன்
அவைன இன்றியைமயா நின்ைனப் ேப றச் ெசய்கு வானல்லன்; இன்ேன வ குவன்
என்

தைலவிைய ஆற் வித்தாளாதலறிக. இனி ஈண் ,
"அஞ்சுவ தஞ்சாைம ேபைதைம யஞ்சுவ
தஞ்ச லறிவார் ெதாழில்" (குறள் 328)

என ம் ,
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"அறிவினா னாகுவ

ண்ேடா பிாிதிேனாய்

தந்ேநாய்ேபாற் ேபாற்றாக் கைட" (குறள் 315.)
என ம் வ ந் தி க்குறள்கைள ம் நிைனக.
தைலவன், வண் கட்குச் ெசவியறிவின்ைமயறிந் ம் அைவேப
ம் என்
அஞ்சினான் என்ற தைலவன அன் மடம் ேதாழி கூறியவாறாம். என்ைன உடாஅ
ேபாராஅ தாதலறிந் ம் மயி க்குப்
படாஅமீந்த ெகாைடமடம் ேபான் இம்மட ம் தைலவ ைடய
அன் ப்ெப க்கத்ைதேய உணர்த் வதாம் என்க. இனி,இ ேதாழி தைலவிைய
ஆற் தற் ெபா ட் க் கூ கின்ற பைடத் ெமாழிக் கிளவி யாகலான் அவள் தன்
ேபைதைமயா ங்ஙனம் கூறினள் எனி மாம். இந்
க்க
ணரா ,நச்சினார்க்கினியர் சிந்தாமணி ைரயில் இச் ெசய் ளில் வ ம் த்த....
ேதரன் என்பதைன எ த் க் காட் "வண் ற்குச் ெசவியறி ண்ெடன மயங்கிக்
கூ வாராயினர்.
இனி,இச்ெசய் ள் ெமாழிமாற் ப் ெபா ள் ேகா க்கு எ த் க் காட்டாகுந்
தன்ைமத் ஆதலால் ஏற்ற ெபற்றி ெமாழிகைள மாற்றியைமத் அழகுறப் ெபா ள்
காண்க.
இன் ம் ேபராசிாியர் தம ெதால்காப்பிய உைரயில்(ெசய் ளியல் சூ.104) (ேநாக்கு
என் ம்) ெசய்
ப்பிற்கு இச் ெசய் ைள எ த் க்காட் இதன்
க்கங்கைள
நன்கு விாித் க் கூறியி த்தைல ம் அவ் ைரயிற் கண் னர்க.
இனி இதைன,அாிைவ வானம் ேதான்ற அவிழத் ெதாிப்பப் பிறக்ெகா ப்ப உைற
சிதறிக் கார் ெசய்தன் இஃேத அவன்குறித்த ப வமாதலால் ைணெயா வதிந்த
பறைவ ேப றல் அஞ்சி ஆர்த்த ேதரன் நாடன் நின்நிலம் படர்ந் ேதான் ம்
வ ந்ேதல் என இையக்க.
(பா-ேவ.)1.ைவந் தி; 5. றங்ெகா ப்ப;6.நரம்பார்ப்பன்ன;
12.யாத்த,ேதரவன்;13.உ க்காண்.
--------

41

ெசய் ள் 5
திைண:பாைல
ைற:ெபா ள் வயிற் பிாியக் க திய தைலமகன் தன்ெனஞ்சிற்குச் ெசால் ச்
ெசலவ ங்கிய .
( -ம்.)அஃதாவ :- விைனேய ஆடவர்க்குயிர் என்ப பற்றித் தைலவன்
தைலவிையப் பிாிந் ெசன் ெபா ளீட் வரக் க தியவன் அவ்வா நாம்
பிாிேவாமாயின் எல்ைலயற்ற ேபரன் ைடய நங்காத உயிர்வாழாள் என் ணர்ந்
அவள் தன்ைமையத் தன்ெனஞ்சிற்கு எ த் க்கூறிச் ெசல தவிர்ந்த என்றவா .
(இ-ம்.) இதற்கு "ஒன்றாத்தமாி

ம்" என வ ம்

ற்பாவின்கண் (ெதால்-அகத்-41.)

'அன்பின தக
மகற்சிய த ைம ம் ஒன்றாப் ெபா ள்வயின் ஊக்கியபா
வ ம் விதிெகாள்க.
இனி,ெசல

அ ங்குத

ம்" என

ம் தைலவிைய ஆற் வித் ப் பிாிதற் ெபா ட்டாக ன்

பிாிதனிமித்தமாய்ப் பாைலத்திைணேய யாகும். இதைன ெதால்.கற்பி.44 ஆம்
ற்பாவினா ணர்ந் ெகாள்க.
அளிநிைல ெபாறாஅ தமாிய கத்தள்,
விளிநிைல ெகாள்ளா டமியண் ெமன்ெமல
நலமிகு ேசவ நிலம்வ க் ெகாளாஅக்
கு க வந் தன் கூெரயி ேதான்ற
வறிதகத் ெத ந்த வாயன்
வலள்
கண்ணிய ணரா வளைவ ெயாண் தல்
விைனதைலப் ப தல் ெசல்லா நிைன டன்
ளிந்த ேவாைம ைதயலங் காட் ப்
பளிங்கத் தன்ன பல்காய் ெநல்

5

ேமாட்
ம் பாைற யீட் வட் ேடய்ப்ப
திர்வன ப உங் கதிர்ெத கவாஅன்
மாய்த்த ேபால ம கு ைன ேதாற்றிப்
பாத்தி யன்ன கு மிக் கூர்ங்கல்
விர தி சிைதக்கு நிைரநிைல யதர

10

பரன் ரம் பாகிய பயமில் கானம்
மிறப்ப ெவண் தி ராயி னறத்தா
றன்றெறன ெமாழிந்த ெதான் ப கிளவி
யன்ன வாக ெவன் நள் ேபால
ன்னங் காட்
கத்தி ைரயா

15
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ேவாவச் ெசய்தியி ெனான் நிைனந் ெதாற்றிப்
பாைவ மாய்த்த பனிநீர் ேநாக்கெமா
டாகத் ெதா க்கிய தல்வன் ன்றைலத்
நீர் பயந்த ைணயைம பிைணயன்
ேமாயின யிர்த்த காைல மாமலர்

20

மணி
விழந்த வணியழி ேதாற்றங்
கண்ேட க ந்தனஞ் ெசலேவ ெயாண்ெடா
ைழய மாக மிைனேவாள்
பிைழயலண் மாேதா பிாி நா ெமனிேன

25

--பாைல பா ய ெப ங்க ங் ேகா
(உைர)
4-7:கண்ணிய ......நிைன டன்
(இ-ள்.)ஒள்

தல் கண்ணிய

உணரா அளைவ-- ெநஞ்சேம! ஒள்ளிய

ெநற்றிைய ைடய நம்மா யிர்க்காத ; தன்ைன யான் மிகுதியாகப்
பாராட் யதனாேல யான் ெபா ள்வயிற் பிாியக் க தியி ப்பதைன உணர்ந்
ெகாண்டவளவிேல;விைன தைலப்ப தல் ெசல்லா நிைன டன்-யான் அவ்வா
ெபா ளீட் த ன்கண் யல்வ நைடெபறாவண்ணம் த க்கும் க த்ேதா என்க.
(வி-ம்.)யான் வழக்கம் ேபாலன்றி மிகுதியாக அளிெசய்தைமயால் யான் விைனவயிற்
பிாியக் க
வதைன அவள் அறிந்தனள் என்ப க த் . தைலவிையப் பிாியக் க
ந்
தைலவன் தன் ஆற்றாைம காரணமாக மிகுதியாக அவைளப் பாராட் தல் இயல் .
இதைன,
"காழ்விாி வைகயார மீவ மிள ைல
ேபாழ்திைடப் படாஅமன் யங்கி ம் அைமயார்என்
தாழ்க ப் பணிகுவர் காதலர் மற்றவர்
சூழ்வைத ெயவன்ெகால்? அறிேய ெளன்
என்றற்ெறாடக்கத் த் தாழிைச

ன்றா

ம்"

ம் அறிக.(க

யான் கண்ணிய விைனைய யான் ேமற்ெகாள்ளாதவா
என்க.
1-5 அளிநிைல.....

வலள்

த்:பாைல-3)
ெசய் ம் நிைன டன்
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(இ-ள்.) அளிநிைல ெபாறாஅ அமாிய கத்தள்-யான் அவ்வா மிைகபடத்
தன்ைனப் பாராட் கின்ற அந்நிைலயிைனப் ெபா க்கமாட்டாைமக்கியன்ற
ெமய்ப்பா

ெபா ந்திய

கத்ைத

அன் டன் அைழத்தற்கியன்ற ெதா

ைடயளாய்;விளிநிைல ெகாள்ளாள்-யான் தன்ைன
சூழ்நிைலையக் ெகாள்ளாதவ

மாய்; தமியள்-

தன் சரஅத் ைணத்ேதாழிேயா ம் கூ வாராமல் தமியளாக; ெமன்ெமல நலம் மிகு
ேசவ நிலம்வ க் ெகாளாஅக்கு க வந் - இயல்பாக ெமல்ல இயங்கும் அழகு மிக்க
சிவந்த தன் அ கைள நிலத்தில் சுவ ப ம்ப இட் விைரந் வந் என்ைனய கி;
தன் கூர் எயி ேதான்ற வறி அகத் எ ந்த வாய்அல்
வலள்- ப ண் எயி
ேதான்றாமல்
வ த் நகுந் தன்னியல் க்கு மாறாகத் தன் ைடய கூர்த்த பற்கள்
ேதான் மா சிறி தன்னிடத்ேத ேதான்றிய ெபாய்யாகிய நைகப்பிைன ைடயளாய்
என்ைன ேநாக்கி என்க.
(வி-ம்.)ெபாறாஅ -ெபாறாைமக்கியன்ற ெமய்ப்பா ;அஃதாவ - ெவ ப் க் குணம்
கத்திற் ேறான் தல்.அமாிய-அமர்ந்த விளிநிைல.- தான் அன் டன் அைழத்தற்ேகற்ற
சூழ்நிைலையத் தான் ேமற்ெகாண்
த்தல்.தமியள் என்பதற்கு நாண் தலான
குணங்கள் ஒழியத்தாேன யாதல் என்பர் பைழய ைரயாசிாியர். இ
ண் ைரேபாலத் ேதான்றி ம் ெபா ந்தா ைரேயயாகும்.என்ைன? பண் தன்பால்
ஒன்ைற வினவ ேவண் ன் உசாஅத் ைணத்ேதாழிேயா வந் அவைள
வினவிப்பவள் இப்ெபா
அத்ேதாழிைய உடனைழத் க்ெகா வந்திலள் தாேன
தமியளாய் வந்தாள் என்பேத தைலவன் க த்தாதல் ஏைனயவற்ேறா இையய
ேநாக்குவார்க்குப் லனாம். ெமன்ெமல இயங்கும் நலம் என ஒ ெசால்
வ வித் க்ெகாள்க. நிலம் வ க்ெகாள என்பதன் ஈற்றகரம் ெந லாகிச் ெசய் ளிைச
நிைறப்ப அளெப த் க் ெகாளாஅ என நின்ற . வ - சுவ . வறி - சிறி . வாயல்
வல் - ெபாய்யாக நகுதல்.
8-16:

ளிந்த ........எண்

திராயின்

(இ-ள்.) ளிந்த ஓைம ைதயல் (அம்) காட் - காய்ந் லறிய ஓைம
மரங்கைள ைடய திர்ந்த காட் ன் கண். ெநல் பளிங்கு (அத் ) அன்ன பல்காய்
ேமாட் இ ம் பாைற ஈட் வட் ஏய்ப்ப உதிர்வன ப உம் - ெநல் யான
பளிங்கிைன ஒத்த பலவாகிய காய்கள் உயர்ந்த பாைற நிலத்தின் ேமல் ஓாிடத்ேத
ேசர்த் ைவக்கப்பட்ட வட் க் காய்கைளப் ேபால உதிர்ந்

கிடக்கின்ற; கதிர்ெத

கவாஅன் - ஞாயிற்றின கதிராகிய ெவயில் சு கின்ற மைலப் பக்கத்தில்;
மாய்த்தேபால ம கி ைனேதாற்றி - அராவப்பட்டைவ ேபான் ேதய்ந்த
ேமேல ேதான் ம்ப

னிகைள

ெசய் ; பாத்தி அன்ன கூர்ங் கு மிக்கல் - பதித் ைவத்தாற்

ேபான்ற கூர்த்த னிைய ைடய பரற்கற்கள்; விரல் தி சிைதக்கும் நிைரநிைல அதர ஆ ெசல்ேவா ைடய கால் விர ன் னிையச் சிைதக்கும் ப நிரல்பட அைமந் ள்ள
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நிைலைமயிைன ைடய வழிகைள ைடய; பரல் ரம் ஆகிய பயம் இல் கானம் பரலா யன்ற வன்னிலமாகிய பயனில்லாத காட் ைன; இறப்ப எண்
என்ைனக் ைகவிட் க் கடந்

ேபாகக் க

திராயின் -

ராயின், என்க.

(வி - ம்) ளிதல் - காய்தல். ைதயல் ைம. அம் - சாாிைய. பளிங்கத் : அத் ,
சாாிைய. ெநல் - பாைலக் க ப்ெபா ள். ஈட் தல் - ஓாிடத்ேத ேசர்த் ைவத்தல்.
உதிர்வனப உம் கவாஅன், கதிர்ெத ம் கவான் எனக்கூட் க. பாத்தியன்ன பதித் ைவத்தாற் ேபான்ற.
16-19 : அறத்தா

..................உைரயா

(இ - ள்.) அறத் ஆ அன் எனத் ெதான் ப கிளவி அன்ன ஆக என் நள்
ேபால - யான் நின்ைனப் பிாிகிேலன் பிாிவ அறெநறி ம் அன் எனப் பண்ெடா
காலத்ேத ம்வாயிற் பிறந்த ெமாழி அம் ெமாழியளவாகேவ அழிந்ெதாழிவதாக! என்
எனக்குக் கூ பவள் ேபான் ;
குறிப் க் காட்

கத்தின்

ன்னங்காட்

உைரயா - தன்

கத்தின்கண்

அறிவித் ; என்க.

(வி-ம்.) அறத்தா அன் என ெமாழிந்தெதான் ப கிளவி என்ற தைலவன்
இயற்ைகப் ணர்ச்சி எய்திய ெபா
இவன் நம்ைமப் பிாிவேனா என் ஐ ற்
நின்றதைன உணர்ந்த தைலவன் அவைளத் ேதற் தற் ெபா ட் அன் ைடேயாய்
யான் நின்ைன ஒ காலத் ம் பிாிகிேலன் காண் அன் ைடயாைரப் பிாிவ
அறத்தா ம் அன் காண்! என் கூறியதைன. ன்னம்- குறிப் . கத்தின் உைரயா கக் குறிப்பினாலறிவித் .
20-26: ஓவச்ெசய்தியின்......ெசலேவ
(இ-ள்.) ஓவச் ெசய்தியின் ஒன் நிைனந் ஒற்றி- ஓவியத்தின் கத்திற் காணப்ப ம்
அதன் உளக் குறிப் ப் ேபான் என் கத்திேல ெமய்ப்பா மாத்திைரயாகத்
ேதான் ம் என் க த்திைனக் காணக் க தி யான் அறியா வண்ணம் ஆராய்ந் ணர்ந் ;
பாைவ மாய்த்த பனிநீர் ேநாக்கெமா - அதைன உணர்ந்தவளவிேல தன் கண்ணிற்
ெப கிப் பாைவைய மைறத் த் த ம் கின்ற தன் ந க்கத்திற்குக் காரணமான ன்பக்
கண்ணீேரா

ெபா ந்திய ேநாக்கத்ேதாேட; ஆகத்ெதா க்கிய தல்வன் ல்தைல-தன்

மார்பிேல அைணத்த தன் மக ைடய ல் ய தைலயிற் சூடப்பட்ட;
நீர் பயந்த
ைண அைமபிைணயல்- ய நீர் ேதாற் வித்த இரட்ைடயாக அைம ம்ப ெதா த்த
ெசங்க நீர் மலர்மாைலயிைன;ேமாயினள் உயிர்த்த காைல-ேமாந்
ெபா

; மாமலர் மணிஉ

ெந

இழந்த அணி அழிேதாற்றம்- அம் மாைலயின்

ச்ெசறிந்த
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கண்ணைமந்த ெபாிய மலர் ெவப்பத்தாற் க கி மாணிக்கமணி ேபான்ற தன்னிறத்ைத
இழந்தைமக்குக் காரணமான அவ ைடய அழெகலாம் அழிந்த ேதாற்றத்ைத யாம்;
கண்ேட ெசல க ந்தனம்-கண்கூடாகக் கண்டைமயாேலதான் இப்ெபா
அவைளப் பிாிந்

ேபாதைலத் தவிர்ேவமாயிேனம்;என்க.

(வி-ம்.) ஓவம்-ஓவியம். அதன் ெசய்தியாவ -அதன் கத்திற்ேறான் ம்
ெமய்ப்பாட் னால் மட் ம் அதன் உள்ள நிகழ்ச்சி காண்ேபார்க்குப் லனாதல். ஈண்
அவள் என் பிாிைவ என் கத்திற்ேறான்றிய ெமய்ப்பாட் னாள் உணர்ந்தனள் என்ப
தைலவன் க த் . ஒன் என்ற பிாி ம் பிாியாைம ம் ஆகிய இரண்ட ள்
ஒன்றாகிய என் க த்திைன என்றவா .ஒற்றி-யான் அறியாவண்ணம் என்
கக்குறிப்பினால் என் க த்திைன அறிந் ெகாண் . அஃதாவ யான்
ஒ தைலயாகப் பிாிகுேவன் என்பைதக் குறிப்பினாலாறிந் ெகாண் என்றவா .
பாைவ-கண்ணிற் பாைவ.மாய்த்தல் - மைறத்தல். பனி நீர்- ன்பக் கண்ணீர்.பனிஆகுெபயர். பிைணயல்-ெசங்க நீர்மாைல. ேமாயினள்; ற்ெறச்சம்.மணிமாணிக்கமணி. இழந்த ேதாற்றம்- இழப்பதற்குக் காரணமான அவள் ேதாற்றம்.
அணியழி அவள் ேதாற்றம் எனத் தனித்தனி இையத் க் ெகாள்க.ேதாற்றம் காட்சி.
26-28:ஒண்ெடா ........எனிேன.
(இ-ள்.)உைழயம் ஆக ம்--ஆதலால் ெநஞ்சேம யாம் அவள் பக்கத்திேல
இ ப்ேபாமாக ம்; இைனேவாள்--இவ்வா

நாம் பிாிகுவம் என்

நிைன மளவிேல

வ ந் மியல் ைடயவளாகிய; ஒள் ெதா -ஒள்ளிய வைளயைல ைடய நங் காத ;
நாம் பிாி ம் எனின்- யாம் க தியவாேற இவைளப் பிாிந் ெசல்ேவமாயின்.
பிைழயலள் - உயிவாழ்கிலள் என்ப ேதற்றங் காண்!என்பதாம்.
இதைன,அளிநிைல ெபாறா அமாிய கத்தள் கு கவந் கானம் இறப்ப
எண் திராயின் கிளவி அன்னவாக என் நள் ேபாலக் காட் உைரயா
உயிர்த்தகாைல மலர் உ விழந்த அவள் ேதாற்றங் கண் நாம் பிாி ம் எனின்
பிைழயலள் எனச் ெசல

க ந்தனம்,என இையத்தி க.

(பா-ேவ.) 2.விளிநிைல ேகளாடமி, ேமன்ேமனலமிகு;(5) 16.ெவண்ணீனிராயி. 20.
ஏற்றி
-----------
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ெசய் ள் 6
திைண: ம தம்.
ைற: பரத்ைதயிற் பிாிந்

வந்த தைலமகற்குக் கிழத்தி கூறிய .

( -ம்.) அஃதாவ - தைலவன் பரத்ைதயேரா ெசன் நீராட்டயர்ந் மீண் வந்
தைலவிையப் பாராட் ங்கால் தைலவி அவன் ெசயைலத் தன் பாங்காயினார் கூறக்
ேகட்டறிந்தி ந்தைமயால் அவேனா ஊ க் கூறிய என்றவா .
(இ-ம்.) இதற்கு,"அவனறி ஆற்ற அறி மாக ன்" என வ ம்(ெதால்.கற் .6)
ற்பாவின்கண் " கன்ற ள்ளெமா
ேவார் சாயற்ககன்ற கிழவைனப் லம் நனி
காட் , யியன்ற ெநஞ்சந் தைலப்ெபயத் த க்கி ெயதிர்ெபய்
ம ங்கி ம்" எனவ ம் விதிெகாள்க.

ம த்த

ரத்

அாிெபய் சிலம்பி னாம்பலந் ெதாடைல
யரம்ேபா ழவ்வைளப் ெபா ந்த ன்ைக
யிைழயணி பைணத்ேதா ைளைய தந்ைத
மைழவளந் த உ மாவண் த்தன்
பிண்ட ெநல்
றந்ைத யாங்கட்
கைழநிைல ெபறாஅக் காவிாி நீத்தங்
குைழமா ெணாள்ளிைழ நீெவய் ேயாெளா
ேவழ ெவண் ைண தழீஇப் ழியர்
கயனா யாைனயின் கனமர்ந் தாஅங்

5

ேகந்ெதழி லாகத் ப் ந்தார் குைழய
ெந ந லா ைன னேல யின் வந்
தாக வன ைல ய ம்பிய சுணங்கின்

10

மாசில் கற்பின் தல்வன் றாெயன,
மாயப் ெபாய்ம்ெமாழி சாயிைன பயிற்றிெயம்
ைம ெயள்ளலஃ தைமகுந் தில்ல
சுடர்ப் ந் தாமைர நீர் திர் பழனத்
தந் ம் வள்ைள யாய்ெகா மயக்கி
வாைள ேமய்ந்த வள்ெளயிற் நீர்நாய்
ள்ளைரப் பிரம்பின் தாிற் ெசறி ம்

15

பல்ேவன் மத்தி கழாஅ ரன்னெவம்
மிளைம ெசன் தவத்ெதால் லஃேத
யினிைமெயவன் ெசய்வ ெபாய்ம்ெமாழி ெயமக்ேக.

20

-பரணர்.
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(உைர)
1-5 அாிெபய்......ஆங்கண்
(இ-ள்.)அாிெபய் சிலம்பின் ஆம்பல் அம் ெதாடைல அரம் ேபாழ் அவ்
வைளப்ெபா ந்த ன்ைக இைழ அணி பைணத்ேதாள் ஐைய தந்ைத- மணிகள்
உள்ளிடப்பட்ட சிலம்பிைன ம் ஆம்பல் மலராற் ெறா க்கப்பட்ட மாைலயிைன ம்
அரத்தாலாிந்தியற்றப்பட்ட அழகிய வைளயேலா ெபா
ெபற் ள்ள
ன்ைககைள ம்,ெபான்மணி
ங்கில் ேபான்ற ேதாள்கைள

த யவற்றா யன்ற அணிகலன்கைள ைடய
ைடய கற் ைடைமயால் கழ்ெபற்ற ஐைய

என்பாளின் தந்ைதயாகிய;மா வண் தித்தன்- சிறந்த வள்ளன்ைம ைடய தித்தன்
என்

ம் மன்ன

க்குாிய; மைழ வளந்த ம் பிண்டெநல் ன் - மைழவளம்

ேதாற் வித்த குவியலாகிய ெநல்
என் ம் அவ்விடத்ேத என்க.

ைடைமயாற் சிறந்த;உறந்ைத ஆங்கண்- உைற ர்

(வி-ம்.) அாி-சிலம்பி ள் ஒ த்தற் ெபா ட் டப்ப ம் மணி. ஆம்பல் - ஒ வைக
நீர்ப் . அரம்-வாளரம். பைணத்ேதாள்- ப த்த ேதா மாம்.ஐைய
கற் ைடைமயா லகறி கழ்பைடத்தவளாக ன் அவ ைடய தந்ைத என்
தித்தைனச் சிறப்பித்தப யாம்.மைழ வளந்த ம் ஐைய எனக்
கூட்
மாம்.மைழேபான் ெபா ள் வழங்கும் மாவண் தித்தன் எனி மாம்.பிண்டம்குவியல்."ேசாணா ேசா ைடத் " என்பதற்கிணங்கச் ேசாழர் தைலநகராகிய
உறந்ைதைய ெநல் ைடைம கூறிச் சிறப்பித்தி த்தல் உணர்க.
6-11: கைழ: ...........ஆ ைன னேல.
(இ-ள்) கைழ நிைல ெபறாஅ காவிாி நீத்தம்- ஓடக்ேகா

ம் நிைலெபறாைமக்குக்

காரணமான காவிாிப் ேபாியாற்றின் ெவள்ளத்தின்கண்; ெந நல்- ேநற் ; நீ மாண்
குைழ ஒள் இைழ ெவய்ேயாெளா - நீ மாட்சிைமமிக்க குைழ த ய ஒள்ளிய
அணிகலன்கைள ைடய நின்னால் வி ம்பப்பட்ட பரத்ைதேயா ; ேவழ ெவள் ைன
தழீஇ - ேவழக்க ம்பா யன்ற ெவள்ளிய ெதப்பத்ைதத் த விக் ெகாண் ; ழியர்
கயன் ஆ யாைனயின் - ழி நாட்டா ைடய குளத்தின்கட் பி ேயா ெசன்
நீரா கின்ற களிற்றியாைன ேபான் ;
அவ்விடத்ேத; ஏந்
மார்பிலணிந்த

எழில் ஆகத் ப்

கன் அமர்ந் ந்தார் குைழய- நின

கமலர்ந் , ஆங்கு உயர்ந்த அழகுைடய

மாைல குைழ ம்ப , னல் ஆ ைன- நீரா ைன அல்ைலேயா?
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(வி-ம்) கைழ-

ங்கிலாகிய ஓடக்ேகால். அவ

ைடய மாண் க்குக் காரணம்

அவ ைடய அணிகலன்கேள என்பாள் மாண்குைழ ஒள்இைழ ெவய்ேயாள் என்றாள்,
நின்ைன அவள் வி ம் வாளல்லள் என்ப குறிப்பாகத் ேதான் மா நீ ெவய்ேயாள்
என்றாள். ெவய்ேயாள்- வி ம்பப்பட்டவள். ேவழம்- ஒ வைகக் க ம் . ெவண் ைண
என்றைமயால் ேவழக்க ம் ெவண்ணிற ைடய என்ப ெபற்றாம். ழியர்- ழி
நாட் னர். பாண் யர் எனி மாம். ழியர் யாைன; கயனா ம் யாைன எனத்
தனித்தனி இைய ம். நீ ெவய்ேயாெளா ஆ ைன என்றைமயால் யாைன
களிற்றியாைனயின் ேமற் . பி ேயாடா ம் களிற்றியாைன என்ப க த்தாயிற் .
ஏந்ெதாழில் ஆகத் ப் ந்தார் குைழய ஆ ைன என்ற அப்பரத்ைதயின ஆகத்
அ ந்தி நின் ந்தார் குைழய ஆ ைன என்றவா மாம். கத்தான் வி ம்பி
அப்பரத்ைதைய ேநாக்கிப் ந்தார்
குைழய ஆ ைன என்றா மாம். ஈண் த் தைலவிகூற் நின் வி ப்பெமல்லாம்
பரத்ைதயர்பாலதாம். எம்ைமச் சிறி ம் வி ம் கின்றிைல எனத் தைலவி ஊட் னைம
லப்ப த் நிற்ற ணர்க.
11-15: இன் வந் ........தில்ல.
(இ-ள்) இன்

வந்

- இவ்வா

ெபாி ம் பரத்ைதயர் ேகண்ைம ைடய நீ

ையேபால இற்ைறநாள் இங்குவந் ; சாயிைன ஆக வன ைல அ ம்பிய சுணங்கின்
மாசு இல் கற்பின் தல்வன் தாய் என மாயப் ெபாய்ம் ெமாழி பயிற்றி- எம்ைமப்
பணிந் "மார்பின்கண்ணவாகிய அழகிய ைலயின்ேமல் அழகிய ேதமைல ைடய
குற்றமற்ற கற்பிைன ைடய நம் ம ம் ெபறல் மக க்குத் தாேய" என் எம்ைமப்
பாராட் வாய்ேபால வஞ்சகமாகப் ெபாய்ம் ெமாழிகள் பல பலகா
ைம எள்ளல்- எம
அஃ

ைமையச் சுட்

அைமகும் -அம்

ங் கூறி; எம்

எம்ைம இகழாேத ெகாள்;

ைமக்கு யாம் அைமேவாம்; நா

ேவ மல்ேலம்; என்க.

(வி-ம்) ஆகம்- மார் ; சுணங்கின் தாய் கற்பின்தாய் தல்வன் தாய், எனத் தனித்தனி
கூட் க,. ஆக வன

ைல அ ம்பிய சுணங்கின் தாய் என்ற

எழில் நலம்

பாராட் ய . கற்பின்தாய் என்ற குணநலம் பாராட் ய ; தல்வன் தாய் என்ற
உாிைமச் சிறப் ப் பாராட் ய என்க. தாய் என்றைமயால் தைலவி நீ எம்
ைமைய
எள்ளா நின்றைன என்கின்றாள். மாயம் ஈண் வஞ்சகம். அைமகும்- தன்ைமப்பன்ைம.
அைமேவாம் என்ற அ பற்றி யாம் நா ேவமல்ேலம் என்றவா .
தில்- விைழ குறித் நின்ற எனேவயாம். அத்தாய்ைமத் தன்ைமையேய ெபாி ம்
வி ம் கின்ேறாங்காண் என்றாளாயிற் .
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16-22: சுடர்........எமக்ேக.
(இ-ள்) சுடர்ப்

ந்தாமைர நீர்

திர் பழனத்

- ெந ப்பின் பிழம் கள் ேபான்ற

அழகிய தாமைர மலர்கைள ைட நீர்மிக்க ெபா நிலத்தின்கண் படர்ந்த ; அம் ம்
வள்ைள ஆய் ெகா மயக்கி - அழகிய உட் ைள ெபா ந்திய வள்ைளயின
ண்ணிய
ெகா கைள உழக்கித் திாித் ; வாைள ேமய்ந்த வள் எயிற்

நீர்நாய் -

வாைளமீைனப்பற்றித் தின்ற கூர்த்த பற்கைள ைடய நீர்நாயான ; ள் அைரப்
பிரம்பின்
அாில் ெசறி ம் - ட்கள் ெபா ந்திய அ ப்பகுதிைய ைடய
பிரம்பின

பைழய ெகா ப்பிணக்கத்தி

குந் ைறதற்கிடனான; பல்ேவல்மத்தி-

பலவாகிய ேவற்பைடகைள ைடய மத்தி என்
கழாஅர் என்

ம்

ம் ேவந்த

ைடய ; கழாஅர் அன்ன -

ைர ஒத்த; எம் இளைம- ஐம் லவின்பங்க

எம் ைடய இளைமயான ; ெசன்

தவத் ெதால்லஃ

மிக ம் பைழயதாயிற் ; எமக்கு ெபாய்ம்ெமாழி ெசய்வ

ம் நிரம்பத் த கின்ற

எம்ைமக் ைகவிட் ச் ெசன்
இனிைம எவன் - ஆகேவ

எமக்கு நின்மாயப் ெபாய்ம்ெமாழி ெசய்வதற்கியன்ற இன்பம் யாேதா? கூ தி?
என்பதாம்.
(வி-ம்) சுடர்-ெந ப் . ெந ப் ப்பிழம் ேபான்ற தாமைர மலர் தாமைர ஆகுெபயர்.
ந்தாமைர-அழகிய தாமைரமலர். பழனம்- ஊர்ப் ெபா நிலம். - இஃ ள் ைறக்குப்
பரத்ைதயர் ேசாிக்குவைம என்க. வள்ைளக்ெகா பரத்ைதயர்க்குப் பாங்காயினார்க்
குவைம. ஆய்- ண்ணிய . வாைள- இழிதைகைம ைடய பரத்ைதக்குவைம. பிரம்பின்
தாில் - தைலவியின்
ைமக்குவைம. ெதால்லஃேத என் ழி ஆய்தம் விாித்தல்
விகாரம்.
இனி இதன்கணடங்கிய உள் ைறைய "நீர் நாய் வாைளக்குக் காவலாகிய
வள்ைளயின நிைலைய ெநகிழ்த் . இழிந்ததாகிய வாைளைய கர்ந் பிரம்பாகிய
திய ற்றிேல தங்கினாற்ேபால நீ ம் பரத்ைதயர்க்குக் காவலாகிய தாய்
தலாயினார நிைலைமைய ெநகிழ்த் க் குலமகளிரல்லாத விைலமகளிைர கர்ந்
ன்
மக் குண்டாகிய எங்கள் பழைமையப்பற்ற ஒ பயன் க தா தங்குதன்
மாத்திரத்திற்கு எம்மில் ல் வந்தீர் என்றாளாம்" எனப் பைழய ைரயாசிாியர்
கூ மாற்றால் உணர்க.
இனி இதைன, "நீ ெவய்ேயாெளா ெந நல் காவிாி நீத்தத்
கன் அமர்ந்
குைழயப் னலா ைன. இன்
ேயாய் ேபால வந் சாயிைன! தாய் எனப்
ெபாய்ம்ெமாழி பயிற்றி எம்

ைம எள்ளல்.அஃ

அைமகும். ; எம்மிளைம ெசன்

தவத் ெதால்லஃ ; எமக்கு நின் ெபாய்ம்ெமாழி ெசய்வதாகிய இனிைம யா ? என
இைய காண்க.
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ெசய் ள் 7
திைண: பாைல.
ைற: மகட் ேபாக்கிய ெசவி த்தாய் பின் ெசன்
மகைளக் கண்

ெசால் ய ; நவ்விப் பிணாக்கண்

தான் கானகத்ேத கண்டேதார்
ெசால் ய

உமாம்.

( -ம்) அஃதாவ -தைலவன் தைலவிைய உடன் ெகாண் அவள் தமரறியாமற்
ெசன்றைமயால் வழிநாள் தைலவிையக் காணாமல் வ ந்திய ெசவி த்தாய் அவர்தம்
ம ச்சுவ பற்றிப் பின் ெதாடர்ந் ெசல்பவள் தன்ெனதிர்ப்பட்ட குறமகைளக் கண்
வினவிய (நவ்விப் பிணாக்கண் ெசால் யெதனக் ெகாண் அதற்கிையயக்
கூ வா
ளர்) என்றவா .
(இ-ம்) இதைன "எஞ்சிேயார்க்கும் எஞ்சுதல் இலேவ" எனவ ம் (ெதால்
அகத்திைணயியல் -42) ற்பாவின்கண் அைமத் க் ெகாள்க. (ஆசிாியர்
நச்சினார்க்கினிய ம் இந் ற்பாவின்கண் ெசவி கூற்றிற்கு இச்ெசய் ைள
எ த் க்காட் னர்)
ைல கஞ் ெசய்தன ள்ெளயி றிலங்கின
தைல
சான்ற தண்டைழ ைடைய
யலமர லாயெமா யாங்க ம் படாஅன்
ப் ைட
பதி தாக்கணங் குைடய
காப் ம் ண் சிற் கைட ம் ேபாகைல
ேபைத யல்ைல ேமைதயங் கு மகள்
ெப ம்ைபப் ப வத் ெதா ங்கிைன றத்ெதன
ெவாண்சுடர் நல் ல ங்க நீவித்
தன்சிைத வறித லஞ்சி யின்சிைல

5

ேய ைட யினத்த நா யிர் நவ்வி
வைலகாண் பிைணயிற் ேபாகி யீங்ேகார்
ெதாைலவில் ெவள்ேவல் விடைலெயா ெடன்மக
ளிச்சுரம் படர்தந் ேதாேள யாயிைட
யத்தக் கள்வ ராெதா வ த்ெதனப்

10

பிற்ப
ச ன் வழிவழி ேயா
ெமய்த்தைலப் ப தல் ெசல்ேல னித்தைல
நின்ெனா வினவல் ேகளாய் ெபான்ெனா
ப்பற் ேகாத்த லம் மணித் தா
ெயா க்குைழச் ெசயைல ைடமா ணல்கு

15
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லாய்சுைளப் பலவின் ேமய்கைல திர்த்த
ய்த்தைல ெவண்காழ் ெப உங்
கற்ெக சி கு க் கானவன் மகேள.
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-கயமனார்.
(உைர)
16-22: இத்தைல.......கானவன் மகேள
(இ-ள்) ெபான்ெனா

ப்பல் ேகாத்த லம் மணித்தா - ெபான்னா யற்றி

அதேனா
ப்பல்ைல ம் ேகாத்த தனி மணிபதித்த தா யிைன ம் ; ஒ க்குைழச்
ெசயைல உைட மாண் அல்குல்- தைழத்த அேசாகந் தளிராற் ைனந்த உைடயினால்
அழகு மாண் ற் த் திக ம் அல்கு ைன ம் உைடையயாய்; ேமய்கைல பல ஆய் இன்
சுைள உதிர்த்த - இைர ேத கின்ற சுக்கைலகள் பலாக்கனியின்கண் ஆராய்ந்
ெத த்த சுைளகளினின் ம் உதிர்த் ப் ேபாகட்ட ; ய்த்தைல ெவண்காழ் ெப உம் –
ஆர்க்ெகன் ம் உ ப்ைபத் தைலயிேல ைடய ெவள்ளிய விைதைய எளிதாகப்
ெபா க்கி எ க்கின்ற கல்ெக சி கு கானவன் மகேள- மைலயிலைமந்த
சி கு யில் வாழ்கின்ற குறமகேள; இத்தைல நின்ெனா வினவல் ேகளாய்இவ்விடத்ேத யான் நின்ைன வினவி அறியற்பால ெதான் ைடேயன் அதைனக்
ேகட்பாயாக! என்க.
(வி-ம்) ெபான்ெனா .....மகேள! என் ந் ைள ம் ெசவி தான் எதிேர கண்ட
கானவன் மகளியல் கூறி விளித்தவாறாம். ெசவி மகைளத்ேத ச் ெசல்பவள் தான்
வா கின்ற வளமிக்க குறிஞ்சி நிலத் ெதல்ைலயிேல பலா விைத ெபா க்குகின்ற
கானவன் மகைளக் கண் வின கின்றாள் என் ணர்க. அப்பாற் கிடப்ப குறிஞ்சி
திாிந்த பாைல யாக ன் (13) இச்சுரம் படர்தந்ேதாள் என் அண்ைமச் சுட்டாற்
சுட் த ம் உணர்க. இனிச்சுரத் ெததிர்ப்பட்ட நவ்விப் பிைணைய ேநாக்கிக் கூறிய
எனின் (1?) என் மகள் என் ம் கானவர் மகள் என் ம் தைலவிைய ஈாிடத் ச் சுட் தல்
சிறவாைம ணர்க.

ெபான்னா யற்றிப்
ப்பல் ேகாத் ந விடத்ேத தனிமணி பதித்த தா என்ப
க த்தாகக் ெகாள்க. ெசயைல- அேசாகு. ய்.பலாவிைதயின் றைலயிலைமந்த ஓர்
உ ப் . இதைன ,'ஆர்க்கு' என்பர் பைழய உைரயாசிாியர்.
1-7:

ைல கம்............. றத்ெதன
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(இ-ள்) (அ தான் யாேதா ெவனின் யான் றம் ேபாந்

ஆ வந்த என் மகைள

ேநாக்கி) ேமைதயங் கு மகள் –அறி மிக்க சி மிேய ேகள்!
இப்ெபா

நின்

ைலகள் ப த் க் கண்டாைரக்கா

ைல கம் ெசய்தன -

த் வனவாக நிரம்பின;

ள்

எயி இலங்கின நின் ைடய பற்கள் தா ம் த்ெதாளி ெபற் த் திகழ்கின்றன;
தைல
சான்ற- நின் தைலமயிர் கூைழயாகாமல் கூந்தலாகி ஐம்பாலாக வகுத்
ப்பதற் ேகற்றனவாயினகாண்; அலமரல் ஆயெமா யாங்க ம் படாஅல்- இனி நீ
அங்குமிங்கு மலமந் ஓ யா ம் நின் ேதாழியேரா கூ எவ்விடத்திற்கும் ேபாகாேத
ெகாள்! ப் ைட
பதி தாக்கு அணங்கு உைடய- இக்குறிஞ்சியிலைமந்த
மிகப்பைழய இடங்கள் தம்பால் வ வாைரத் தீண் வ த் ம் ெதய்வங்கைள ம்
உைடயனகாண்! காப் ம் ண் சின் கைட ம் ேபாகைல- ஆதலால் இனி நீ,
நின்ைனேய காக்கும் காவைல ம் ேமற்ெகாள்வாயாக! நம் ன்றி
ம் ேபாகாேத
ெகாள்; ேபைத அல்ைல கட் ங்காவ மின்றி மனம்ேபானப
ேபைதப்ப வத்தினள் அல்ைலேய! ெப ம்ைபப் ப வத் இல்

ள்அடங்கியி த்தற்கியன்ற இப்ெப ம்ைபப் ப வத்தி

ஒ ங்கிைன- றத்ேத ெசல்லா நின்றைன, இ
என்

திாித ம்
ம்; றத்

நங்கு க்குப் பழி ண்டாக்குங்காண்;

க ந் கூற; என்க.

(வி-ம்) ைல கஞ் ெசய்தலாவ - கண்டாைரக் கா
த் ம் பக்குவத்தனவாதல்.
எயி -வி ந் எ ந்த பற்கள். இப்பற்க ம் ஒளி ைடயனவாய்க் கண்டாைரக்
கா
த் ம் என்பாள் ள்ெளயி இலங்கின என்றாள். ேபைதப்ப வத் மகளிர்
தைலமயிர்
யின் கண்ணடங்கா, ஆத ன் கூைழ எனப்ப ம். ெப ம்ைபப் ப வத்
மகளிர் தைலமயிர் ைக ெசய்தற் ேகற்ப வளர்ச்சி ற் க் கூந்தல் எனப் ெபயர் ெப ம்
என்க. தைழ ைட ைல த யவற்ைற மைறயா ; தண்டைழ ைடைய
உைடையயாய் இவ்வா யாங்க ம் திாியற்க என்பாள் தண்டைழ ைடைய என
விதந்ேதாதினள். காப் ம் ண் சின் என்ற இனி நீ காவைல ம்
ேமற்ெகாள்ளேவண் ம் என அறி
த்தவா . ஈண் க் காப் என்ற அணங்குகள்
தாக்காைமக்கு மைறெமாழிேயா

ைகயிற் கட் ங்கயிற்ைற ம், நிைறயினால் தன்

கற்பிைனக் காக்குங் காவைல ம், ெவளிப்பைடயாக ம் குறிப்பாக ம் குறித்தப யாம்.
நிைறகாத் க் ெகாள் தி என்ப நாகாிகமன்ைமயின் தற்காத் க்ேகாடற்கு ஓர்
ஏ க்காட் வாள் ப் ைட
பதி தாக்கணங்குைடய என்றாள். கைட ம் ேபாகைல
என் ழி உம்ைம சிறப் . ேபைதயல்ைல என்ற ப வத்ைத ம் அறியாைமைய ம்
குறித் நின்ற . ெப ம்ைபப் ப வத் ப் றத்ேதேபாதல் கூடாெதன்பாள் ெப ம்ைபப்
ப வத் ப் றத் ெதா ங்கிைன என் க ந்தனள்.
8-13: ஒண்சுடர்....படர்தந் ேதாேள.
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(இ-ள்) ஒண் சுடர் நல் இல் அ ங்க நீவி- (யானிவ்வா க ந் கூறி அவள் றம்
ேபாகாவண்ணம் இற்ெசறித்தவழி) அவள் தான் ஒள்ளிய விளக்குகேளா திக கின்ற
எம

நன்ைமமிக்க இல்லத்தின

கடத்தற்காிய காவைல ம் யாமறியாவா

கடந் ;

தன் சிைத அறிதல் அஞ்சி- தன குற்றத்ைத ஊர்மாக்கள் அறிதற்கு அஞ்சியவளாய்;
வைலகாண் இனத்த இன்சிைல ஏ உைட நா உயிர் பிைணயிற் ேபாகி- தன்ைன
அகப்ப த்தற்கு ேவட் வர் விாிக்கும் வைலையக் கண்டஞ்சி இனிய விளிேயாைசைய
ைடய தன்னினத்ததாகிய கைலமாைன ைடய உயிர்க்கின்ற நவ்வியாகிய
பிைணமான் ெவ வி ஓ தல் ேபான் ஓ ப்ேபாய்; ஈங்கு ஒர் ெதாைல இல் ெவள்
ேவல் விடைலெயா - இவ்விடத்தினின்ற பைகவர்க்குத் ேதாலாத ெவள்ளிய
ேவைல ைடய நம்பி ெயா வேனா கூ ; இச்சுரம் படர்தந்ேதாள் - உேதா நம்
ெமதிர்கிடக்கின்ற ெகா ய பாைல நிலத்திேல ெசன்றனள்காண்! என்க.
(வி-ம்) தைலவியின் ஒ க்கத்தில் ஐ ற்றபின்னர் அவள் இரவின் கண் தனக்குத்
ெதாியாமல் றம்ேபாகாைமப் ெபா ட் இல் ல் யாண் ம் விளக்ேகற்றி
ைவத்தைம ம் இல்லத்தின் திண்ைம ம் அதன்கட் காவலர் திற ம் ேதான்ற ஒண்சுடர்
இல் என ம் நல் ல் என ம் அ ங்க என ம் விதந்தாள். தன் சிைத என்ற
தைலவியின் களெவா க்கத்ைத. அதைன ஊரவர் அறிந் பழி ற் தற்கு அஞ்சி
என்ப க த் . வைலகாண் இனத்த இன்சிைல ஏ உைட நா உயிர் நவ்விப்
பிைணயிற் ேபாகி என் உவைமைய அைடெமாழிகளால் விதந்த . இற்ெசறிப்பிற்கு
அஞ்சி அவ ம் தன் இல் ன் பக்க ேல வந் அைழத்ேதகிய தைலமகன்
ஒ வ ைடய ேகண்ைம ைடயாள் என் குறிப்பாலறிவித்தற்காம். நா யிர் ேதான் கின்ற உயிர்ப் ,(ெநட் யிர்ப் )
அவ்விடத்திேலேய தைலவன் தைலவியர் இ வ ைடய அ ச்சுவ ம் கிடத்தல்
காண்ட ன் ஈங்கு என் அவ்விடத்ைதச் சுட் னாள். அ த் க் கிடக்கும் நிலம்
பாைலயாக ன் இச்சுரம் என் அண்ைமச் சுட்டாற் சுட் னாள். படர்தந்ேதாள்:
ஒ ெசால்.
13-16: ஆயிைட.....ெசல்ேலன்
(இ-ள்) ஆயிைட- அப்ெபா
, அத்தக் கள்வர் ஆெதா அ த் எனஅ ஞ்சுரத் க் கள்வராகிய ெவட்சி மறவர் ஆக்கைளத் தம ெதா வினின் ம்
தாம்ப த் க் ைகக்ெகாண்டார் என்றறிந் ழி; பின் ப
ச ன் வழி வழி ஓ - கரந்ைத
மறவர்பால் பின்னர் உண்டாகும் சல் ேபானற சைல ைடேயனாய் அவள் ெசல் ம்
ெநறிெயன் யான் க திய வழிகளிெலல்லாம் ஓ ஓ ப் பார்த் ம் ; ெமய்த்தைலப்
ப தல் ெசல்ேலன்- அவள் உ வத்ைதக் காணப் ெபற்றிேலன்காண்.அவ்வி வ ம்
கூ ச்ெசன்றைமைய நீ கண்ட ண்ேடா? உண்டாயிற் கூ தி என்பதாம்.
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(வி-ம்) யான் ெமய்த்தைலப்ப தல் ெசல்ேலன் என்றைமயின் நீ கண்ட ண்ேடா
உண்டாயிற் கூ தி! என்ப குறிப்ெபச்சப் ெபா ளாயிற் . ெவள்ேவல் விடைலெயா
படர்தந்தாள் என்ற உசாஅத் ைணத் ேதாழி கூற்றால் ெசவி அறிந்
கூறியப யாம். ஆ ெதா வ த்தலாவ - வஞ்சிமறவர் கரந்ைதயார் ஆக்கைளத்
ெதா விற்றாம்ப த் க் ைகப்பற்றிப்ேபாதல் என்க. பிற்ப
சல்-ஆக்
ெகாண்டபின்னர்க் கரந்ைதயாாிடத் ண்டாகும் சல். தைலவி ேபாயினள் என்றறிந்த
பின்னர்ப் பல வழிகளி ம் ஓ த் ேத ேனன் என்பாள் வழி வழிேயா என்றாள்.
அவ்விடத்ேத இ வர
ங் காணப்ப தலா ம் அவ்வ ச்சுவ கள் ெதாடர்ந்
காணப்ப தலா ம் ஈங்கு விடைலெயா என்மகள் இச்சுரம் படர்தந்தாள் என்
ேதற்றமாகக் கூறினள்.
இனி இதைன, கானவன் மகேள! யான் என் மகட்குக் கு மகள் நினக்குச் ெசய்தன ;
இலங்கின; சான்ற ; உைடையயாய் யாங்க

ம் படா அல்! பதி அணங்குைடய

ண் சின் ேபாகைல. றத் ஒ ங்கிைன என , அவள் க நீவி அஞ்சிப் ேபாகி
விடைலெயா படர்தந்தாள் ஆயிைட (யான்) வழி வழிேயா த் தைலப்ப தல்
ெசல்ேலன். நீ தைலப்பட்டைனேயா? பட்டாெயனிற் கூ தி என இைய காண்க.
(பா-ேவ) 11. பிைணயிெனா ங்கி; 16. ெசய்ேயன்.
---------

ெசய் ள் 8
திைண: குறிஞ்சி
ைற: தைலமகன் சிைறப் றத்தானாகத் ேதாழிக்குச் ெசால்
ெசால் ய .

வாளாய்த் தைலமகள்

( -ம்) அஃதாவ - தைலவன் களெவா க்கேம கா ற் வைரத ற் க த்திலனாய்
ஒ க அவன் வ கின்ற ெநறியின்னாைம த யன நிைனந் வ ந்தியி க்கும்
தைலவி, தைலவன் ஒ நாள் இர க் குறியிடத்தயேல வந் நிற்றல் அறிந் தன
வ த்தந்ேதான்ற அவன் ேகட்கும்ெபா ட் அவன் வரவறியாதாள் ேபான்
ேதாழிக்குக் கூ வாளாய்க் கூறிய என்பதாம்.
(இ-ம்) இதற்கு "உயிாி ஞ் சிறந்தன் " எனவ ம் (ெதால் களவி-22)
ற்பாவின்கண் "தாவினன் ெமாழி கிழவி கிளப்பி ம்" எனவ ம் விதி ெகாள்க.
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இனி, களெவா க்கத்தில் தைலவி தைலவனி க்குமிடத்திற்குச் ெசல்
ெப ைமக்கி க்காம்; ஆயி

ம் , இவ்வா

தல் அவள்

கூ வன ெபா ட்பய ைடத்தாகவாின்

அைமக என்பர் ஆசிாியர் ெதால்காப்பியனார் (ெபா ளியல்-24)
ஈயற் ற்றத் தீர்ம் றத் தி த்த
கு ம்பி வல்சிப் ெப ங்ைக ேயற்ைற
ங்குேதாற் திய வள் கிர் க வ ற்
பாம் மத னழி ம் பானாட் கங்கு
மாிய வல்லம னிகுைள ெபாிய
ேகழ லட்ட ேபழ்வா ேயற்ைற
பலாவம ல க்கம் லவ ர்க்குங்
கைழநரல் சிலம்பி னாங்கண் வைழெயா
வாைழ ேயாங்கிய தாழ்கண் ணசும்பிற்

5

ப க ங் களிற்றின் வ த்தஞ் ெசா யப்
பி ப
க்கிய ெப மரப் சல்
விண்ேடாய் விடரகத் தியம் மவர்நாட்
ெடண்ண ம் பிறங்கன் மானதர் மயங்கா

10

மின் விடச் சிறிய ெவா ங்கி ெமன்ெமலத்
ளிதைலத் தைலஇய மணிேய ைரம்பால்
சி
றம் ைதய வாாிக் குரல்பிழி உ
ெநறிெகட விலங்கிய நீயி ாிச்சுர
மறித மறிதிேரா ெவன் நர்ப் ெபறிேன.

15

-ெப ங்குன்

ர்கிழார்.

(உைர)
5-12: இகுைள..............அவர்நாட்
இகுைள- ேதாழீ!; ெபாிய ேகழல் அட்ட ேபழ் வாய் ஏற்ைற- ெபாிய
ஆண்பன்றியிைனக் ெகான்ற ெபாிய வாயிைன ைடய ஆண்
யான ; பலா அமல்
அ க்கம் லவ ஈர்க்கும் - ந மணங்கம ம் பலா மரங்கள் ெசறிந் ள்ள பக்கமைலகள்
லானா ம்ப அப்பன்றியி டைல இ த் ச் ெசல் தற்கிடனாய்; கைழ நரல்
சிலம்பின் ஆங்கண்- ங்கில்கள் ஒன்றேனாெடான் ராய்ந் ஒ க்கின்ற
மைலநிலமாகிய அவ்விடத்ேத; வைழெயா வாைழேயாங்கிய தாழ்கண் அசும்பில்
ப ம்- சுர ன்ைன ம் வாைழ ம் வளம்ெபற் ஓங்கி வளர்தற்குக் காரணமான தாழ்ந்த
இடத்தில் நீர்க்கசி ைடய குழியிலகப்பட் ஏறமாட்டாமல் வ ந் கின்ற தன்
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காதலனாகிய; க ங் களிற்றின் வ த்தம் ெசா ய- க ய களிற்றியாைனயின்
ன்பத்ைதப் ேபாக்குதற்கு; பி ப
க்கிய ெப மரப் சல்- அதன்
காதற் ைணயாகிய பி யாைன அக்களி ச க்காமல் அ யிட்ேட ம் ப யாக
இ தற்ெபா ட் மரத்ைத றிப்பதனால் உண்டான ேபெரா ; விண் ேதாய்
விடரகத் இயம் ம் அவர் நாட் - வாைனத் தீண் கின்ற மைல ைழஞ்சிற் ெசன்
எதிெரா எ த்தற்குக் காரணமான நம்ெப மா ைடய மைலநாட் ன் கண் என்க.
(வி-ம்.) 'ெபாிய ேகழலட்ட'என்ப
ெசாற்கள் உள் ைற உவமம்.

தலாகப், ' லரவிர்க்கும்,' என்பதி தியாக நின்ற

ேகழல்-பன்றி. ேபழ்-ெபாிய.ஏற்ைற ஈண் ப்
ேயற்றின் ேமற் . பலாவமல்
அ க்கம் என்ற இனியராகிய தமர்கட்குவைம. லர என்ப ம் பாடம். லவ என்பேத
சிறந்த பாடமாம்.அம்பல் ற் ம் வம்பமாக்க ம் தா ம் ஒ ங்குவா ந் தன்
சிற் ர்க்குவைமயாக வைழெயா வாைழேயாங்கிய தாழ்கண் அசும் என்ற ண்ைம
உணர்ந் மகிழற்பால .ெசா ய-நீக்குதற்கு.அவர் என்ற தைலவைன.
இனி வைழெயா வாைழேயாங்கிய என்ப
தலாக விண்ேடாய் விடரகத்தியம் ம்
என்பதி தியாக நின்ற உள் ைற உவமத்திற்குப் பைழய ைரயாசிாியர் கூ ம்
விளக்கம் வ மா :
"வாைழ

கர வந்த யாைன அதன் அயலதாகிய அசும்பின் குழியிேல வி ந்ததாகப்

பின் , அக்குழியினின் ம் ஏறமாட்டா வாைழயாகிய உணைவ ம் இழந் ழிப்பி
அஃ ஏ தற்குப் ப யாக மர றிக்கின்ற ேவாைசவிண்ேடாய் விடரகத் இயம்பினாற்
ேபால, அவ ம் நம நலம் கரவந் ,களெவா க்கமாகிய குழியிேல வி ந் ,
இக்களெவா க்கமாகிய விதைனவிட் வைரய மாட்டா நம காவல ைமயால்
இக்களெவா க்கத்திைன கர மாட்டா
யரப்ப கின் ழி அறத்ெதா
நிைல தலாகிய இவற்றால் மகளிராகிய நாேம வைரய ய ம்வழி அம் யற்சியாேன
ஊெரல்லாம் அறி ம்ப

பண்ணினார்," எனவ ம்.

இதன்கண், வாைழ ம் பி யாைன ம் தைலவிக்குவைம.களி
என்க.

தைலவ

க்குவைம

13-14: எண்ண ம்.....ெமன்ெமல
(இ-ள்.) எண் அ ம் பிறங்கல் மான் அதர் மயங்கா

மின்

விட-- எண்ணிறந்த

மைலகளினிைடேய மான்கள் இயங்குதலா யன்ற வழிகள் இ ளில் மயங்காமல்,
இைடஇைடேய கில்கள் வி கின்ற மின்னல்களின் ஒளி நமக்கு வழிகாட் ச்
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ெச த்தாநிற்ப, சிறிய ெமன்ெமல ெவா ங்கி- யா ம் மின்
சிறி சிறிதாக ெமத்ெதன நடந் என்க.

ெதா ம் மின்

ெதா ம்

(வி-ம்.) பிறங்கல்-மைல.இ பிறங்குகல் என்பதன் விகாரம் என்பர் பைழய
ைரயாசிாியர். யாம் இ ளில் வழிெதாியா மயங்கா மின் மின்னி வழிவிட
என்ப க த் . சி ெநறிெயன்பாள் மானதர் என்றாள். மானதர்-விலங்குகளியங்குதலா ண்டான சிறியவழி. சி ைம அ யீ களின் ேமற் .
அஃதாவ , அ க அ க அ யிட்ெடன்பாள் சிறிய ெவா ங்கி என்றாள். மான்
ஈண் விலங்குப் ெபா ப்ெபயர். எனேவ தைலவன் நாெடா ம் வ ம் வழி அாிமான்
த யன திாி ம் ெகா ெநறியாதல் குறித்தாளாயிற் . இத்ைதகய ெநறியில் அவன்
வரவிற்கு யாம் அஞ்சி ஈண்
ந் வ ந் வைதவிட யாேம அவனி க்குமிடத்திற்குச்
ெசல்வேத நன் என்றாளாயிற் .
1-5:ஈயல்........அல்லமன்
(இ-ள்.) ஈயல் ற்றத் ஈர்ம் றத் இ த்த கு ம்பி வல்சிப் ெப ங்ைக ஏற்ைற ஈயல் உைறகின்ற ற்றின ஈரமான ேமற்பகுதியிேல தங்கியி க்கின்ற
ற்றாஞ்ேசாற்ைற அகழ்ந் உணவாகக் ெகாள்கின்ற ெபாிய ைகயிைன ைடய
ஏற்ைறக் கர யான ; ங்குேதால் திய வள் கிர் க வ ன்- ற்றிைன
அக ம்ெபா
நீண் ெதாங்குகின்ற ேதாலாகிய உைறயினின் ம் நீட் ய கூாிய
நகங்கள் பற் தலாேல; பாம் ம் மதன் அழி ம்- அப் ற்றாஞ் ேசாற்றி
பாம் ம் வ யழிதற்குக் காரணமான; பால் நாள் கங்கு
நள்ளிரவி

ம் யாம் ெசல்

ைற ம்

ம் அாிய அல்லமன்- இந்

தற்கு அாியன அல்ல காண்; எளியேவ;

(வி-ம்.) (13) மானதர் ெசல் தற்கு அாிய வல்ல என ஒ ெசால் வ வித்
த் க்ெகாள்க. இனி பைழய ைரயாசிாியர் "இப்பாட்
ள் ஏற்ைறயின
வள் கிர் க வ ன் பாம் மதனழி ம் என்ற இைறச்சிப் ெபா ள்: ஏற்ைறயான
பாம்ைப வ த்தேவண் ம் என்

ம் க த்தில்ைலயாயி

ம்,அ

தன் காாியம்

ெசய்யேவ வள் கிர்ப தலாகிய அவ்வளவிற்குப் பாம் வ யழிந்தாற் ேபால,அவர்
நம்ைம வ த்தேவண் ம் என் ம் க த்தில்ைலயாயி க்கேவ தம காாியமாகிய
களவின்பத்திேல ஒ கேவ ஆறின்னாைம ஊறின்னாைம தலாகிய இவ்வளவிற்ேக
நாம் வ ந் ம்ப யாய் விட்ட என்றவா என் இனிதிேனா வர். ளிதைலஇய
கூதிர்ப்ப வமாதலால் ற் ஈர்ம் றம் உைடத்தாயிற்ெறன்க. கு ம்பி- ற்றாஞ்
ேசா .வல்சி- உண . ஏற்ைற ஈண்

ஆண் கர . தி-உைற.பானாள், ஈண்

நள்ளிர . மன்-ஒழியிைச; அவ்வா ெசன் ம் பயன்ெபேறம் என ஒழிந்த ெபா ள்
குறித் நின்ற .
பயன் ெபறாைமக்குக் காரணம் பின் கூ கின்றாள்.
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15-18:

ளி....... ெபறிேன

(இ-ள்.) ளி தைலத் தைல இய மணி ஏர்ஐம்பால் சி
றம் ைதய- யாம் அங்ங னம்
ெசல் ங்கால் மைழத் ளி இடந்ெதா ம் ழ்ந் நைனந்த நீலமணியின் நிறம்ேபான்ற
நிற ைடய கூந்தல்ப தலாேல நம்
கு மைறயா நிற்ப; குரல் வாாிப் பிழி உ அ கண் பாிந் அக்கூந்தைலக் ெகாத் க் ெகாத்தாகத் தங்ைகயில் வாாி எ த்
க்கி நீைரப் பிழிந் விட் : நீயிர் ெநறிெகடவிலங்கிய இச்சுரம் அறித ம்
அறிதிேரா என் நர்ப்ெபறின் - மகளிராகிய நீயிர் இயங்குேவார் வழி தவறிப் ேபாம்ப
விலக்கி வி கின்ற கவர்கைள ைடய இவ்வ ெநறியில் வ வதற்கும் அறிந் ளிேரா?
என் அன் டன் கமன் கூ வாைரப் ெப ேவாமாயின்: அங்ஙனம்
கூ வாாில்ைலேய என்பதாம்:
(வி-ம்) மைழத் ளி ழ்தலால் நைனந்த கூந்தல்
ேகா ஒட் க் கிடத்தல்
இயல்பாக ன் ளிதைலத்தைலஇய ஐம்பால் சி
றம் ைதய என்றாள் ைதய மைறய. குரல் - ெகாத் . நைனந்
றம் ைதயக் கிடக்கும் கூந்தைலக் ைகயால்
ெகாத் க் ெகாத்தாக வாாி எ த் ப் பிழிந் என்ப க த் . விலக்கிய ெநறி கவர்த் க் கிடக்கும் ெநறி. இந்ெநறி இயங்குேவார் வழிதவறிப் ேபாதற்குக்
காரணமாக ன் "ெநறிெகட விலங்கிய இச்சுரம்" என்றாள். இ தன்வயி ாிைம ம்
அவன்வயின் பரத்ைதைம ம் (அயன்ைம ம்) ேதான்றக் கூறியப யாம்.
இனி, இதன்கண் ஆறின்னாைம ம் பிாிவின்னாைம ம் குறிப்பாகத்
தைலவ க்குணர்த்தி அலரறி
த்திய
க்கங்கைள உள் ைற த
உணர்ந் ெகாள்க.
இனி இகுைள "இகுைள யாம் இப்பானாட்கங்கு

ம் ெசல்

யவற்றால்

தற்கு அவர்நாட்

மானதர் அாியவல்ல; ெசல்ேவமாயின் நங்கூந்தைலக் குரலாக வாாிப் பிழிந் நீயிர்
இச்சுரம் அறிதிேரா என்
கமன் கூ வாாிலர்: ஆதலால் ெசல்லாைமேய நன் என
இைய காண்க.
(பா-ேவ.) 3.வள்

கிர்க் கா ல்; 7. லர ர்க்கும், 10. ப க ங்; 11. பி ய ; 15.

மைழேயைரம்பரல். (8)
-----------
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ெசய் ள் 9
திைண: பாைல.
ைற: விைன ற்றி மீண்ட தைலமகன் ேதர்ப்பாகன் ேகட்பச் ெசால் ய .
( -ம்.) அஃதாவ - ேவந்தற் குற் ழிப் ேபார்விைன ேமற்ெசன்ற தைலவன்
அவ்விைன ற்றிய பின்னர்த் தைலவிைய நிைனந் விைரந் மீண் வ பவன்
பாகன் ேதாிைன விைரந் ெச த் தற் ெபா ட் அவன் ேகட்பத் தன்ெனஞ்சியல்
கூறிய என்பதாம்.
(இ-ம்.) இதைன "ஒன்றாத் தமாி

ம்" என்

ம்

ற்பாவின்கண்(ெதால்-அகத்-44)

"
ந்தகாலத் ப் பாகெனா வி ம்பிய விைனத் திறவைகயி
அைமத் க் ெகாள்க. (இளம் ரணர் க த் மி )

ம்" என்

ம் விதியால்

இனி, ஆசிாியர் நச்சினார்க்கினியர் இதைன "கரணத்தினைமந்த காைல" என்
ற்பாவில் (ெதால்-கற்-5) மீட் வர ஆய்ந்த வைகயின் கண்
இரட் ற ெமாழிதல் என் ம் உத்தியாலைமப்பர்.

ம்"என வ ம் விதியில்

ெகால்விைனப் ெபா ந்த கூர்ங்கு ம்
கின்,
வில்ேலார் ணி ங்கப் ெபய்த
அப்
ைன ேயய்ப்ப வ ம்பிய வி ப்ைபச்
ெசப்பட ரன்ன ெசங்குைழ யகந்ேதா
றி தி னன்ன தீம் ழற் ய்வா
காண் ைளய வாகி யார்கழல்
பா வானிற் காெலா பாறித்
ப்பி னன்ன ெசங்ேகாட் யவி
ெனய்த்ேதார் மீமிைச நிணத்திற் பாிக்கு

5

மத்த நண்ணிய வங்கு ச் சீ ர்க்
ெகா
ண் ேணாதி மகளி ேராக்கிய
ெதா மா
லக்ைகத் ண் ரற் பாணி
ெந மால் வைரய கு ைஞேயா ரட் ங்
குன் பின் ெனாழியப் ேபாகி ரந் ரந்

10

ஞாயி ப
ர்ேசய்த் ெதனா
ைனபாி ரக்குந் ஞ்சாச் ெசலவி
ெனம்மி ம் விைரந் வல் ெலய்திப் பன்மா
ேணாங்கிய நல் ெலா சிைற நிைலஇப்
பாங்கர்ப் பல் ப ெதா ம் பரவிக்

15

கன்

20

கு மாைல நின்ேறா ெளய்திக்

ம்
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ைககவியாச் ெசன் கண் ைதயாக் கு கிப்
பி க்ைக யன்ன பின்னகந் தீண் த்
ெதா க்ைக ைதவரத் ேதாய்ந்தன் ெகால்ேலா
நாெணா மிைடந்த கற்பின் வா த
லந்தீங் கிளவிக் கு மகள்
ெமன்ேறாள் ெபறநைசஇச் ெசன்றெவன் ெநஞ்ேச.

25

-----கல்லாடனார்.
(உைர)
24-26: நாெணா

.........................ெனஞ்ேச

(இ-ள்.)நாெணா

மிைடந்த கற்பின் வாள்

கலந்தைமந்த கற் என்

தல்- நாணம் என்

ம் திண்ைமைய ம்,ஒளி மிக்க

ம் பண்ேபா

தைல ம்;அம் தீம் கிளவிக்

கு மகள்-அழகிய இனிய ெமாழிைய ம் இளைமைய ம் உைடய எங்காத யின்;
ெமல் ேதாள் ெபற நைசஇ-ெமல் ய ேதாைளப் ெபற் மகிழ்தற்குப் ெபாி ம்
வி ப்ப ற் ; ெசன்ற என் ெநஞ்சு-*எம்ைமக் ைகவிட் ப் ேபான எம் ள்ளம் என்க.
(வி-ம்.)விைன ற்றி மீ ந் தைலவன் உள்ளம் தைலவிைய நிைனத்த ன்றிப்
பிறிெதான்றைன ம் நிைனயா ெதாழித ன்.தைலவன் அதைன உ ப் ைடய ேபால்
உணர் ைடய ேபால் தன்னின் ேவறாகக் கண் இங்ஙனம் கூ கின்றான். இவ்வா
கூ வ
லெநறி வழக்கில் வ வைமதியாகக் ெகாள்ளப்ப ம். இதைனத் ெதால்
ெபா ளியல் 2 ஆம்

ற்பாவா

ணர்க.

1-10 : ெகால்விைன................சீ
(இ-ள்.) வில்ேலார்
ைடக்குமா

ணி

ர்.

ங்கப் ெபய்த-வில்மறவர் தங்கள் அம் க்கூ

ெசறித்த;ெகால்விைனப் ெபா ந்த -ெகால்

ெபற்ற;கூர் கு ம்

ந் ெதாழிலாற் ெபா

கின்-கூர்ைமைய ம் அக்கூர்ைம ம ங்காைமப் ெபா ட் ச்

ெச கப்பட்ட குறிய குப்பிைய ம் உைடய; அப்

ைன ஏய்ப்ப அ ம்பிய-

அம் களின் னிகள் ேபான் ஒ ங்ேக ெசறிந் அ ம்பி ள்ள; இ ப்ைப ெசப்
அடர் அன்ன ெசங்குைழ அகந்ேதா -இ ப்ைப மரத்தின ெசப் த் தக ேபான்ற
சிவந்த தளிைர ைடய குைழகளின் உள்ளிடெனல்லாம்; இ தின் அன்ன-ெவண்ெணய்
ேபான்ற; தீம் ழல்
ய்ைய ம் உைடய

ய்வாய்- ேத
க்கள்; உ

ைடைமயால் இனிைம ைடய
காண்

ைளைய ம்

ைளயவாகி-வண் கள் கிண் க் காண்டற்
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கியன்ற

ைளைய உைடயவாய் மலர்ந்

தாக்கப்பட் ;
ஆர் கழல் ஆ
சிதறி;

பின்னர்; காெலா -காற்றினாேல

வானில் பாறி-காம்பினின் ம் கழன்

ப்பின் அன்ன ெசங் ேகாட்

ஆலங்கட்

இயவின்-பவளம் ேபான்

மைழ ேபான்

சிவந் யர்ந்த

வழியின்கண்;ெநய்த்ேதார் மீமிைச நிணத்தின் பாிக்கும்-கு தியின் ேமற்கிடக்கும்
நிணங்கள் ேபான் விரவிக் கிடக்கின்ற; அத்தம் நண்ணிய அங்கு ச் சீ
அ ெநறியின் கண் அைமந்த சிறிய ஊாின்கண் என்க.

ர்-

(வி-ம்.) தைலவன் ேபார்ேமற் ெசன் மீள்பவனாக ன் அவன் அ கா ம் பயின்ற
ேபார்க்காட்சிேய அவ ளத்திற் பதிந்தி த்தலால் மீண் வ ம் வழியிற் காணப்ப ம்
இ ப்ைப அ ம்
த யனவற்றிற்கு அம்
ணிேபா ம் என்ப
தலாகப்
ேபார்க்களத்திற் காணப்ப ம் ெபா ைளேய உவமங் ெகாள் தல் உணர்க. ஈண்
இ ப்ைபயின் அ ம்
த யவற்ைறக் கூர்ந் ேநாக்கி அவற்றிற்குப் ெபாி ம்
ெபா ந்
வைமகைள எ த்தியம் கின்ற கல்லாடனார் லைம
க்கம் உணர்ந்
மகிழற்பால .கூர்ங்கு ம்
கு--கூர்த்த னிைய ைடய அம் க்குப்பி--அஃதாவ
அராவிய அம்
னி சிைதயா தி த்தல் ெபா ட் அதன் னியிற் ெச கும்
ஒ வைக ைற - இைவயிற்ைற மல் ைக ெமாட் என ம் ெபயரால் வழங்குவர்
என்ப பைழய ைரயாசிாியர் குறிப் ைரைய◌ால் உணரப்ப ம்.
இ ப்ைபத் தளிர்க்குச் ெசப் த் தக ம் மலர்க்கு இ
ம் உவைமகள். ய் - மலாில்
அைமந்த பஞ்சு ேபால்வேதா
ப் . உ
என்பதற்கு எ வாய் வ வித்ேதா க.
ஆ வான் - ஆலங்கட்

மைழ, வான்; ஆகுெபயர். ெநய்த்ேதார் - கு தி; இ

ெசநிநிலத்திற்கும், நிணம்: அதன்கட் கிைடக்கும் இ ப்ைப மலர்க்கும் உவைமகள்.
11 - 17: ெகா ..............எய்தி.
(இ-ள்.) ெகா
ண் ஓதி மகளிர் ஓக்கிய ெதா மாண் உலக்ைகத் ண் உரல்
பாணி - வைளந்த ண்ணிய கூந்தைல ைடய மகளிர் மைல ெநல் குற் தற்கு
உயர்த்திய ணால் மாட்சிைம ற்ற உலக்ைகைய விைரவி த் தற்கு அவர் பா கின்ற
வள்ைளப்பாட் ; ெந மால் வைரய கு ைஞேயா இரட் ம்-- பக்க
ள்ள ெந ய
ெபாிய மைலயிடத்தவாகிய கூைக ெயா யாகிய பாட் ற்குப் பின்பாட்டாக
அைமதற்குக் காரணமான; குன்

பின்ெனாழிய - இம்மைலகள் பிற்பட் க் கிடப்ப;

ேபாகி (குறிஞ்சி திாிந்த) இப்பாைலையக் கடந்
வ ைமயினாற் ெச

த்தப்ப தலால்;

ைனபாி

ெசன் ; உரம்

ரந் -

ரக்கும் - விைரந்

ெசல்

கின்ற

குதிைரகைள ேம ம் விைரயச் ெச த்தா நின்ற; ஊர்ச் ேசய்த் எனா ஞாயி
ப
ம் ஞ்சாச் ெசலவின் - ஊர் மிக ம் ெதாைலவி ள என் க தாம ம்
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ஞாயி மைறந்தா ம் ஊக்கங்குன்றாமல் ெசல் கின்ற ெசலவிைன ைடய; எம்மி
வல் விைரந் எய்தி -- எம்மி ங் காட் ல் மிக ம் விைரந் ேபாய் என்க.

ம்

(வி - ம்) ஓக்குதல் - உயர்த் தல். ெதா (உலக்ைகப்) ண். ண் தல் உலக்ைகைய விைரந் குற்றச் ெசய்தல். உரற்பாணி -வள்ைளப்பாட் . இனி
குற் மகளிர் குக்குக்ெகன எ ப் ம் ஒ என மாம். இரட் தல் - பின்னாகப் பா தல்.
மாறி மாறிஒ த்த மாம்.
17-23: பன்மாண்...............ெகால்ேலா
(இ - ள்.) பல்மாண் ஓங்கிய நல் இல் ஒ சிைற நிைலஇ - பல்ேவ
ப் க்களா ம்
மாட்சிைம ற் உயர்ந் ள்ள நன்ைம ைடய இல்லத்தின்கண் நிமித்தங் ேகட்டற்குாிய
ஓாிடத்ேத என் வ ைகைய நிைனந்

நின் ; பாங்கர்ப் பல்

நன்னிமித்தத்ைதக் குறிக்கும் பக்கத்திேல பல்
வாழ்த்தி; கன்

ெசால்

ப ெதா ம் -

ந் ேதா ம்; பரவி - அதைன

கு மாைல நின்ேறாள் எய்தி- ஆன்கன் கள் ெதா விற் குதற்கியன்ற

இம் மாைலப் ெபா திேல நிற்கின்ற நங்காத ைய எய்தி; ைககவியாக் கு கிச்
ெசன் - அவள்
குப் றத்தில் அவளறியாவண்ணம் தன் இரண் ைககைள ம்
கவித்த வண்ணம் அ கி; கண் ைதயா அவள் கண்கைளப் ெபாத்தி ம், பின்னர்;
பி க்ைக அன்ன பின் அகந்தீண் - பி யாைனயின் ைகேபான் ப த்த அழகிய
அவள் பின்னைலத் தன் ைககளால் தீண்
ம்; ெதா க்ைக ைதவரத் ேதாய்ந்தன்
ெகால்ேலா- பின்ன ந் தன்னாராைமயால் வைளயலணிந்த அவ ைடய ைககள் தன்
உடம்பிற்பட் த் தட ம்ப

அவள் அழகிய தி ேமனியிற் ெபா ந்தியேதா? யா

ெசய்தேதா? யானறிகிேலன்; என்பதாம்.
(வி-ம்) பல கட் க்க ைடைமயால் மாட்சிைமப் பட்ட மாளிைக.
இல்லத்தி ள்ேளார் தம்மில்லத்தில் இன்னின்ன இடத்தில் பல் ெசான்னால்
நன்னிமித்தம் என் ம் இன்னின்ன இடத்தில் ெசால் ன் தீநிமித்தம் என் ம் ெகாள்வர்.
ஈண் த் தைலவன் பாங்கர் என்ற நன்னிமித்தங் கூ மிடத்ைத என்க. தான்
அவள்பால் ெசல்கின்றானாத ன் இப்ெபா
அவட்குப்பல் நல் டத்திேல
அ க்க ெசால் ம் என்ப தன் க த்தாக ன் பாங்கர்ப் பல் ப ெதா ம்
என்கின்றான்.
கண் ைதத் விைளயா ேவார் கண் ைதத்தற்கு ேவண் ய அள தங்ைகையக்
கவித் ெகாண் ேசறல் இயல்பாக ன் ைககவியாச் ெசன் கண் ைதயா என்றான்.
கு கிக் கண் ைதயா என மா க. மனம் அ
டம் ைடயதாக ன் அ கண்
ைதத் ழி ம் தைலவி அதைன அறியாளாக. அ பின் ம் அவள் பின்னைலத் தீண்
இ த் த் தன் வரைவ அவட்குணர்த்த யன்ற என் ம் பின்னகந் தீண்
ம் அவள்
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அறியாளாக; அம்மனம் அவள் ைககளி
அைவ தன்ைனத்ைத வ ம்ப
க்கு
அவள் தி ேமனியிற் ப ந்தி க்கும் என் ம் க தியப யாம். இத் ைண யன் ம்
அம்மனம் அவளால் வரேவற்கப்படாம ம் அவளாற் ற வப்படாம ம் ெபாி ம் ஏக்க
ற் ப் பின்ன ம் அவாமிகுதியால் தாேன அவள் ைகயிைடேய குந் த
வித் க்
ெகாள்ளாம் என் ம் , அப்ெபா
ம் அவளால் அைணக்கப் படாமல் தாேன அவள்
தி ேமனிையத் ேதாய்ந்தி க்கும் என் ம் அ வமான அம்மனத்தின் ெசயல்கைளக்
கூ ம் அழகுணர்க. இவ்வா
என் ணர்க.

அவன் அம் மனத்திற்கிரங்கிக் கூ கின்றான்,

இனி, இதைன, "கு மகள் ேதாள் ெபற நைசஇச் ெசன்ற என்ெனஞ்சு, எம்மி
விைரந் வல் எய்தி ைதயாத் தீண்
காண்க.

ேதாய்ந்த

ேபா

ம்

ம் அஃதளிய ", என இைய

(பா-ேவ) 18 ேணாங்குயர்.
---------

ெசய் ள் 10
திைண:ெநய்தல்.
ைற: இர க் குறிவந் தைலமகைளக் கண்
எதிர்ப்பட் நின் ேதாழி ெசால் ய .

ற்

நீங்குந் தைலமகைன

( -ம்.) அஃதாவ -களெவா க்கத்தின்கண் அலர் எ தலறிந்த தைலவன் ஒ வழித்
தணந் ைறயக் க தினனாக;அதைனக் குறிப்பா

ணர்ந்த ேதாழி தைலவன் இர க்

குறிக்கண் வந் மீ ம்ெபா
அவெனதிர் ெசன் , தைலவி இனிச் சிறி ம்
நின்ைனப் பிாிந் யிர் வாழாள் அதனால் இனி நீ அவைள அைழத் க் ெகாண்
கழிதேல நன்ெறன் அறி
த்த என்றவா .
(இ-ம்.) இதற்கு "நாற்ற ந் ேதாற்ற ம்" (ெதால்.கள.23) என வ ம்
"ேவண்டாப் பிாிவி ம்" எனவ ம் விதி ெகாள்க.

ற்பாவின்கண்

வான்கடற் பரப்பில் வற்கு ெகதிாிய
மீன்கண் டன்ன ெமல்ல ம் ழ்த்த
ட
திர் ன்ைனத் தட நிைல மாச்சிைனப்
ள்ளிைற கூ ம் ெமல்லம் லம்ப
ெநய்த ண்கண் ைபதல க ழப்
பிாித ெலண்ணிைன யாயி னன்

5
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மாி
ற் றைனயாற் ெப ம ாிதினிற்
ெகாண்டாங்குப் ெபயர்தல் ேவண் ங் ெகாண்டெலா
கு உத் திைரப் ணாி ைடத ெமக்கர்ப்
பழந்திமில் ெகான்ற
வைலப் பரதவர்
ேமாட் மண லைடகைரக் ேகாட் மீன் ெகாண்
மணங்கமழ் பாக்கத் ப் பகுக்கும்
வளங்ெக ெதாண் யன்னவிவ ணலேன.
-அம்

10

வனார்

(உைர)
1-4: வான்......... லம்ப
(இ-ள்) வான் கடல் பரப்பில்-ெபாிய கடற் பரப்பிேலஅைலகள் சித கின்ற;
எதிாிய- ளிகைள ஏற் க் ெகாண்ட;

ட

திர் ன்ைன- டம்பட்ட

வற்கு

திர்ந்த

ன்ைனயின ; மீன் கண்ட அன்ன ெமல் அ ம் ஊழ்த்த தட நிைல மாச்சிைனவிண்மீைனக் கண்டாற் ேபான் காணப்ப ம் ெமல் ய அ ம் கைளத் ேதாற் வித்த
வைளந்த நிைலைமயிைன ைடய ெபாிய கிைளயின்கண்; ள் இைற கூ ம்ெநய்தற்றிைணப் பறைவகள் மிக ம் தங்குதற்கிடனான!; ெமல்லம் லம்பெமன் லமாகிய ெநய்தனிலத் தைலவேன' ேகட்ட

தி! என்க.

(வி-ம்.) வற் ெகதிாிய ன்ைன என ம், மீன் கண்டன்ன ெமல்ல ம் ழ்த்த சிைன
என் ம் நிைல மாச்சிைன என் ம் இையத் ப் ெபா ள் ெகாள்க. ள்-ெநய்தனிலப்
பறைவகள். ெமல்லம் லம்பன்-ெநய்தனிலத் தைலவன்.
5-8: ெநய்தல்......... ற்றைனயால்
(இ-ள்.)ெநய்தல் உண்கண் ைபதல க
ப்ேபான்ற ைம ண்ட கண்கள்

ழ-நீ எம் ெப மாட் யின் ெநயய்த ற்

ன்ப ைடயனவாய் அ ம்ப ; பிாிதல்

எண்ணிைனயாயின்-பிாிந் ைறதைலக் க திைனயாயின்; நன் ம் அாி
ற்றைனயால்-மிக ம் கர்தலாிய ெதா தீவிைனையச் ெசய் அதன் பயைன
கர்ந்தாயாகின்றைன;என்க.
(வி-ம்.) பிாிதல், ஈண் அலர் அடங்கற் ெபா ட் ஒ வழித் தணத்தல். எம்
ெப மாட் இப்ெபா
அச்சி பிாிைவ ம் ஆற்றா உயிர் றப்பள் ஆதலால் நீ
கர்தற்காிய தீவிைன ெயான்ைறச் ெசய் அதன் பயைன கரத்
ணிந்தாயாகின்றைன
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என்பாள் பிாிதல் எண்ணிைனயாயின் அாி
ற்றைன என்றாள். ற்றைனகர்ந்தாய். ஈண்
ற் வாய் என் ம் எதிர்கால விைனச் ெசால் ெதளி பற்றி இறந்த
காலத்தாற் கூறப்பட்ட . இதைன,
"வாராக்....... கிளக்குங்காைல"
எனவ ம் ெதால்காப்பியத்தால் உணர்க. (விைனயியல்-48)
இத் ெதாடர்க்குப் பிறெரல்லாம் ெபா ந்தா ைர கூறினர்.
நீ பிாிந்தால் இவள் ஒ தைலயாக இறந் ப வள்.ஆகேவ,நீ ெப ந் தீவிைன
ெசய்தாயாகி அதன் பயனாகிய ன்பத்ைத கர்த ம் தப்பா என்ப ேதாழி
க த்ெதன்க.
8-13: ெப ம .......நலேன
(இ-ள்.) ெப ம- ெப மாேன; ெகாண்டெலா கு உத்திைர ணாி ைடத ம்
எக்கர்ப் பழந் திமில் ெகான்ற-கீழ் காற்றினா ந்தப்ப ம் நிறமிக்க
ேபரைலகைள ைடய கடலான ேமாதி ைடக்கின்ற எக்கர் மணலான தம
பைழய திமிைல உைடத்தைமயாேல;

வைலப் பரதவர்- திய

வைலகைள ைடயராயி ந் ம் பரதவர் ேவட்ைடேமற் ெசல்லாமல்; ேமாட் மணல்
அைடகைரக் ேகாட் மீன் ெகாண் -உயர்ந்த மணலா யன்ற நீரைடகைரகண் தாேம
வந்

அகப்பட்ட சுறாமீைன மிக ம் பி த் வந் ; மணங்கமழ் பாக்கத் -மலர்

மணங்கம ம் பாக்கத்தில்; பகுக்கும்-ஆண்
வழங்குதற்குக் காரணமான; வளங்ெக

வாழ்வா க்குக் கூ

ைவத்

ெதாண் யன்ன- வளம் ெபா ந்திய

ெதாண் ப் பட் னம் ேபான்ற; இவள் நலன் உாிதினில் ெகாண் ஆங்குப் ெபயர்தல்
ேவண் ம்-எம் ெப மாட் யின் அழகு அவட்ேக உாியதாம்ப நீ அவைள ம்
நின் டன் அைழத் க்ெகாண் நின் ர்க்குப் ேபாதல்ேவண் ம்; இ ேவ
இப்ெபா
நீ ெசய்யக் கடவ காண்! என்பதாம்.
(வி-ம்) ெப ங்கு த் ேதான்றலாகிய நீ ெபண்ணாகிய இவள் இறந் படச் ெசய்தல்
தகா என் ம் குறிப்பால் மீண் ம் ெப ம! என் விளித்தப யாம். இவள் நலன்
உாிதினிற் ெகாண் ஆங்குப் ெபயர்தல் ேவண் ம் என இையத் க் ெகாள்க. ஆங்கு
என்ற நீ தணந் ைறயக் க திய நின் ர்க்கு என்றவா , எனேவ நீ இவைள
இப்ெபா
ெகாண் தைலக்கழிதேல ெசய்யற்பால என் வற்
த்தினாளாயிற் .
ணாியா ைடத ம் எக்கர் மணல் ைதத்தழிந்த பழந்திமில் என்க.
திமி ன்ைமயால் கடல் காமல்
வைலயால் தாேம வந்ேதறிய சுறாமீைனப்
பி த்தனர் என்க. "பழந்திமில் ெகான்ற என்ப
தலாகக் ெகாண் ஈறாக அைமந்த
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ெசாற்ெறாடர் தைலவி நலத்திற் குவைமயாய் வந்த ஏைன வமத்திற்கு அைடயாய்
வந்தைமயாற் ேபா ம் இச் ெசாற்குப் றத்ேத ேதான் ம் ெபா ைள இைறச்சிப்
ெபா ள் என்பர் பைழய ைரயாசிாியர். இவ்விைறச்சிப் றத்ேத ேதான் ம்
ெபா ைள அவ்வாசிாியர் , "பரதவர் தாம் அழி

ேகாத்த (ேசார்ந்த என் ம் பாடம்)

திமிலா ம் பண்ணின வைலயா ம் தம ெதாழிலாகிய ேவட்ைடேமற் ெசல்லா ,
ேதடாமல் வந்த இழிந்த சுறாமீைன அகப்ப த் அைன அழித் க் கூ ைவத்
எலலாைர ம் அைழத்தாற்ேபால , நீயி ம் மக்கு உ தியாக ஆக்கிக் ெகாள்ளப்பட்ட
நன்ைமகளான் மக்கு ஒ க்கமாகிய நல்வழியின் ஒ கா கண்ேடாாிகழ்ந்த
களெவா க்கத்திேல ஒ கி இக் களவிைனப் பரப்பிப் பல ம் அலர் கூ ம்ப பண்ணா
நின்றீர் என்றார்" எனவ ம்.
பைழய ைரயாசிாியர் இைறச்சிப் ெபா ள் என்றாேர ம் உவைம ம்
ெபா
மாகப் பகுத்ேத ெபா ள் கூறிகின்றாராக ன் இதைன உள் ைற
உவைமயாகக் ேகாடேல சிறப் .
இனி, இதைன, " லம்ப (இவள்) கண் க ழப் பிாிதல் எண்ணிைனயாயின் (நீ) அாி
ற்றைன ஆகுைவ. ஆதலால் இவள் ெதாண் யன்ன நலன் இவட்கு உாிதாகக்
ெகாண் ெபயர்தல் ேவண் ம்" என்றிைய காண்க.
(பா-ேவ) 5. ைபத

ழப்ப; 7. மாி ற்றைன; 9. கு உக்கிைள; கு

உத்திைர,

யைடத ; 10 திமில் ெசன்ற.
---------

ெசய் ள் 11
திைண: பாைல
ைற: தைலமகன் ெபா ள்வயிற் பிாிந்தவிடத் ஆற்றாளாய தைலமகள்
ேவ பா கண் ஆற்றாளாய ேதாழிக்குத் தைலமகள் ஆற் வல் என்ப படச்
ெசால் ய .
( -ம்) அஃதாவ
வ ந்தினாள். அ

-தைலவன் ெபா ள்வயிற் பிாிந்தைமயால் தைலவி ெபாி ம்
கண்ட ேதாழி ம் இவள் பிாிவாற்றாைமயால் இறந் ப வேளா?

என் ஐ ற் வ ந்த; அ கண்ட தைலவி "யான் பிாிவிைன ஒ வா ஆற் ேவன்
காண்! அவர் என்ைன உடனைழத் ப் ேபாயி ப்பின் அவ ம் வ ந்தார். யா ம்
வ ந்ேதம். அங்ஙனம் ெசய்யாைமக்ேக வ ந் கின்ேறன். என் ெபா ட் நீ
வ ந்தற்க." என் கூறிய என்றவா .
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(இ-ம்.) இதைன "எஞ்சிேயார்க்கும் எஞ்சுத லேவ"எனவ ம் (ெதால்.அகத்.42)
ற்பாவின்கண் அைமத் க்ெகாள்க.
வானம் ர்ந்த வயங்ெகாளி மண் ல
ெந ப்ெபனச் சிவந்த
ப்பவி ரங்காட்
ைலயில மலர்ந்த ைகயி லவங்
க ெகா ளாய ம
ெதாகு ெப த்த
வஞ்சுடர் ெந ங்ெகா ெபாற்பத் ேதான்றிக்
கயந் க ளாகிய பயந்த கான
ெமம்ெமா கழிந்தன ராயிற் கம்ெமன
வம் விாித் தன்ன ெபாங்குமணற் கான்யாற் ப்
ப சிைன தாழ்ந்த பயி ண ெரக்கர்

5

ெமய் கு வன்ன ைககவர் யக்க
மவ ம் ெப குவர் மன்ேன நயவர
நீர்வார் நிகர்மலர் க ப்ப ேவாமறந்
த குள நிைறக்குந ேபால வல்க
ம தன் ேமவல வாகிப்

10

பழிதீர் கண்

15

ம் ப குவ மன்ேன.

-ஔைவயார்.
(உைர)
1-7: வானம் .......கானம்
(இ-ள்) வானம் ஊர்ந்த வயங்கு ஒளி மண் லம்- வானத்ேத இயங்குகின்ற
விளக்கமிக்க ஒளியிைன ைடய ஞாயிற்

மண் லமான ; ெந ப் எனச்சிவந்த-

தீப்ேபான் சினந் சுட்டைமயாேல; உ ப் அவிர் அம் காட் – ெவப்பமான
கானல் நீராகத் திகழ்கின்ற காட் ன்கண்ேண - இைல இல ைக இல் மலர்ந்த இலவம்
- இைலகள் இல்லாதனவாய் அ ம்பற மலர்ந்த இலவமரங்கள்; க

ெகாள் ஆயம்-

கார்த்திைக விழவினால் ஆரவார ைடய மகளிர் கூட்டம்; ம
ெதாகு எ த்த அம்
சுடர் ெந ங்ெகா ெபாற்பத் ேதான்றி-மிக்குக் கூ ஏந்திய அழகிய கார்த்திைக
விளக்குகளின் ெந ய ஒ ங்குேபாலத் ேதான்றா நிற்ப; கயம்
கானம்-நீர் நிைலக
என்க.

ம் நீர் வறந்

மணலாகிய பயன் த தெலாழிந்த காட் ன்கண்;

(வி-ம்.) ஒளி மண் லம்-ஞாயிற் மண் லம். சிவத்தல் ஈண்
அவிர்தல், ஈண்

கானலான

களாகிய பயம் த

நீர் ேபான்

ெவகுளிப் ெபா ட் .

விளங்குதல். ேவனிற் ப வமாத ன்
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இைலகைள

திர்த்

அ ம்பற மலர்ந்த இலவமரங்கள் என்றார். இலவமரங்கள்

யாண் ம் இைலயின்றி, மலர்ந்தி த்தற்கு மகளிர் மிக்குக் கூ க் கார்த்திைக
விளக்ெக த்தல் உவைம.
கயம்-நீர் நிைல. கய ந் களாகிய எனல் ேவண் ய சிறப் ம்ைம ெதாக்க ;
ெசய் ள் விகாரம்.
7-11: எம்ெமா ..........நயவர
(இ-ள்.) எம்ெமா கழிந்தனராயின்-எம்ைம ம் தம் டன் அைழத் ச் ெசன்றாராயின்;
வம் விாித்தன்ன ெபாங்கு மணல் கான் யாற் -ெவண்கச்சு விாித்தாற்ேபான் பரந்
கிடக்கின்ற மிக்க மணைல ைடய காட் யாற்றின்கண; கம் என பயில்
இணர்ப சிைன தாழ்ந்த எக்கர்-கம்ெமன் ந மணங் கம கின்ற மிக்க
ங்ெகாத் க்கைள ைடய ெபாிய மரக்கிைளகள் தாழ்ந் நிழல் த கின்ற எக்காிட்ட
மணல் ேமட் ன்கண்; ெமய் கு அன்ன ைககவர் யக்கம்-ஒ வ டம்பில் ஒ வர்
குந் ெதான் வ ேபான்ற ஒ வைர ஒ வர் ைககளால் கவர்ந் ெகாள் கின்ற
த
தைல; நயவர அவ ம் ெப குவர்-வி ப்ப ண்டாக யாம் ெப வேதாடன்றி
அவர் தா ம் ெபற் மகிழ்வாரல்லேரா! என்க.
(வி-ம்.) கம்ெமன, ந மணங் குறிக்கும் குறிப் ெமாழி. விைர க் குறிப்ெபன்
ெகாண் கம்ெமனக் கழிந்தனராயின் என இையப்பர் பைழய உைரயாசிாியர்.
எம்ெமா கழிபவர் விைரயக் கழிதல் ேவண் ம் என் தைலவி கூறேவண்டாைமயின்
அதற்கு யாம் கூ வேத ெபா த்தமான ெபா ளாதலறிக. வம் -கச்சு, ஒ வைக ஆைட.
கம்ெமனப் பயில் இணர்ப சிைன தாழ்ந்த என இைய ம். எக்கர்-நீேராட்டங்
ெகாணர்ந் குவித்த மணல்ேம . அவ ம் ெப குவர் என் ழி உம்ைம எச்ச ம்ைம.
மன் கழி ப் ெபா ட் .
12-15: நீர்வார்........மன்ேன
(இ-ள்.) பழி தீர் கண்

ம்-ேம

ம் குற்றந்தீர்ந்த எம் ைடய இக்கண்கள்தா ம்; நீர்

வார் நிகர் மலர் க ப்ப- நீர் ளிக்கும் ஒளி மலர்கள் ேபான் ; ஓமறந் -ஒழித ன்றி;
அ குளம் நிைறக்குந ேபால- நீர் வறந்த குளத்ைத நிைறக்கின்ற கால்வாய்கள்
ேபான் ; அல்க

ம் அ தல் ேமவலவாகி-நாள்ேதா ம் அ

கண்ணீர் வ த்தைலப்

ெபா ந்தாதனவாகி; நயவர ப குவ மன் - இன்ப ண்டாகத்
யில்வனவாகுமல்லேவா; இங்ஙனம் இ வழி ம் இன்ப ண்டாக்கும் அச்ெசயைலச்
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ெசய்திலர் என்பதற்ேக வ ந் கின்ேறன்; பிாிவாற்றா
என்பதாம்.
(வி-ம்) பிாிவாற்றா

வ ந் ேவனல்ேலன்

வ ந் ேவனல்ேலன் அவர் ெசய்யக் கடவ

வ ந் வல் என்றைமயால், பிாிவாற் வல் என்ப

ெசய்யாைமக்ேக

க த்தாயிற் ; என்க. ஓ- ஓ தல்,

ஒழிதல். நிகர்மலர்- ஒளிமலர். அ குளம்- நீர் வறந்தகுளம். நிைறக்குந, பலவறிெசால்.
ப தல்- யிலல்.
இனி இதைன , (ேதாழீ!) மண் லஞ் சிவந்த காட் த் ேதான்றி, கள் ஆகிய கானம்
எம்ெமா கழிந்தனராயின் அவ ம் ெப குவர்; கண்
ெசய்யாைமக்ேக வ ந் வல் என் இைய காண்க.
(பா-ேவ) 1 வயங்ெகாளிர்; 3

ம் ப குவ மன்.; அ

ைலயின்.; 8. விாிந்தன்ன; 13. ைவக

ம்.

-----------

ெசய் ள் 12
திைண: குறிஞ்சி.
ைற: "பகற்குறி வாரா நின்ற தைலமகன் ேதாழியாற் ெசறிப்பறி
இர க்குறி வாரா வைரவல் என்றாற்கு, அ
இப்பாட்
ள் 'நீவாின்' என்ற
ெசறிப்பறி றீஇய .

வர

ம் ம த்

ம த்த ; சீற

( -ம்) அஃதாவ - தைலவன் வைரதற் க த்தின்றி நா

வைர

க்கப்பட்

கடாய .

சிவப்ப என்ற

ம் பகற் குறியிடத்ேத வந்

களெவா க்கேம ஒ குபவைன வைர கடாவக் க திய ேதாழி 'ெப ம! தைலவி
எஞ்சுற்றத்தாரால் இற் ெசறிக்கப்பட்டாளாத ன் இனி நீ பக ல் வாராேத ெகாள்!
என்றாளாக; அ

ேகட்ட தைலவன் ஆராைம ைடயனாய் "அங்ஙனமாயின் யான்

இன் ஞ் சிலநாள் இர க்குறி்க்கண்வ குவல்; பின்னர் வைரந் ெகாள்வல்" என்
இர க்குறிேவண் னன். அ ேகட்ட ேதாழி இர க்குறி ம் ம த் வைர கடாய
என்றவா .
(இ-ம்) இதைன , "நாற்ற ந் ேதாற்ற ம்" எனவ ம்
23) 'அைனநிைல வைகயான் வைரதல் ேவண்

ற் பாவின்கண் (ெதால்-கள-

ம்' என்பதனால் அைமத் க்ெகாள்க..
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யாேய, கண்ணி ங் க ங்கா தலேள
ெயந்ைத ம் நில றப் ெபாறாஅன் சீழற
ெவவனில கு மக ளியங்குதி ெயன் ம்
யாேம, பிாிவின் றிையந்த

சிவப்ப

வரா நட்பி

னி தைலப் ள்ளி ேனா யி ரம்ேம
ேயனலங் காவல ரானா தார்த்ெதா ங்
கிளிவிளி பயிற் ம் ெவளிலா ெப ஞ்சிைன
வி க்ேகாட் பலவின் ப ப்பயன் ெகாண்மார்
குறவ ன்றிய குரம்ைப ைதய

5

ேவங்ைக தாஅய ேதம்பாய் ேதாற்றம்
ெசத் ெவாீஇய கர் க ேவழ
மைழப சிலம்பிற் கைழபடப் ெபய
நல்வைர நாட நீவாின்
ெமல் ய ேலா ந் தன்வா ழலேள.

10

--கபிலர் (ெதால்கபிலர் என் ம்பாடம்)
(உைர)
6-13: ஏனலங்...நாட.
(இ-ள்) ஏனல் அம் காவலர் ஆனா
ெகா சசியராகிய மகளிர் ஒழியா

ஆர்த்ெதா ம்- திைனப் னங்காக்கின்ற அழகிய

ஆரவாாிக்குந்ேதா ம்; கிளி விளி பயிற் ம் -

கிளிகள் தம்மினெமன் க திப் பலகா ம் அைழத்தற்கிடனாய்; குறவர் ெவளில் ஆ
ெப ஞ்சிைன வி க்ேகாள் பலஇன் ப பயன் ெகாண்மார்- குறவர்கள் அணில்கள்
ஆ கின்ற ெபாிய கிைளைய ம் சிறந்த காய்கைள
ைடய பலாவின இனிய
பழமாகிய பயைனக் காவல் ெசய்

ெகடாமற் ெகாள்

ம் ெபா ட் ; ஊன்றிய

குரம்ைப மைறய- நாட் ய கு ைசயின் கூைர மைற ம்ப ; ேதம் பாய் ேவங்ைக
தாஅய ேதாற்றம்- ேதன் ஒ கும் ேவங்ைகமலர்கள் உதிர்ந் பரவிய ேதாற்றத்ைதக்
கண் ;

ெசத்

ெவாீஇய கர் க ேவழம்-

என்

க தி அஞ்சிய

ள்ளிகைள ைடய கத்ைத ைடய யாைனயான ; மைழப சிலம்பில் கைழபடப்
ெபய ம் - கில்கள் தங்கும் மைலச்சார ேல ங்கில்கள் றிந்
ம்ப
ஓ தற்குக் காரணமான; நல்வைர நாட- வள ைடய மைலநாட்ைட ைடய
ெப மாேன! ேகட்ட ள்க; என்க.
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(வி- ம்) காவலர் மகளிர் என்ப ேதான்ற அங்காவலர் என்றாள். திைனப்பினங்
காக்கும் மகளிர் குரைலக் கிளிகளின் குரல் என் க திக் கிளிவிளி பயிற் ம்
என்றவா . காவலர் ஆரவாரங்ேகட் ஆங்குத்திைனக் கதி ண்ைம ணர்ந் கிளி
தம்மினத்ைத விளிபயிற் ம் எனி மாம். ெவளில்-அணில். ேகாள்- காய். ப ப த்தைல ைடய பழம். ஊன்றிய குரம்ைப என்ற சிறிய கு ைச என் ணர்த் தற்கு.
குறவர் ஊன்றிய கு ைசயின் கூைரயில் ேவங்ைகப் உதிர்ந் கிடத்தலால்
அக்கு ைசயின் ேதாற்றம் ள்ளிகைள ைடய
வம்ேபாற் ேறான்ற அ கண்ட
யாைன அதைனப்
என்ேற நிைனத் ெவ வி ஓ ம் என்றவா .
"யாைனயான ெவ வத்தகாத குரம்ைபைய ெவ வத் தக்க
ெயன் க தித்
தனக்குணவாகிய கைழ றியப் பாய்ந்தாற் ேபால ெவ வத்தகாத எங்கள் தமைர
ெவ வி வைரய யலா திாியேவ நாங்கேள இறந் ப ம்ப யாயி்ற் " என்ப
இதன் உள் ைற என்பர் பைழய ைரயாசிாியர்.
வைரந் ெகாள்ளற்கு ேவண் ய ெபா ள் மிக
சிலம்பின் நல்வைர நாட என் விளித்தாள்.

ைடைய என்பாள் மைழப

1-5 யாேய.......ஓ யிரம்ேம.
(இ-ள்) யாய் கண்ணி ங் க ங் காதலன்-எம்மன்ைன தன்கண்ணி ங் காட் ல்
இவள்பால் ேபரன் ைடயளாய் இவைளப் பா காப்பவள் ஆவள். எந்ைத ம் நிலன்
உறப் ெபாறாஅன்- எம்தந்ைததா ம் இவள் அ கள் நிலத்தின்கட் ெபா ந் தைல ம்
ெபாறாதவனாய்; இலகு மகள் எவன் சீற சிவப்ப இயங்குதி என்
யா
க ந்

ெசய்தற்கு இவ்வா

நின் சிறிய அ கள் சிவக்கும்ப

கூ வன்; யாேம பிாி

இன்

இையந்த

ம்- ஏ ! சி மி நீ

திாிகின்றைன? என்

வரா நட்பின் - இனி யாங்கேளா

ஒ ெபா
ம் பிாித ன்றிப் ெபா ந்திய உவர்த்த ல்லாத ேகண்ைமயாேல;
இ தைலப் ள்ளின் ஓர் உயிரம்- இரண் தைலகைள ைடய ெதா பறைவயின்
உட

ைற ம் ஓர் உயிேர ேபால்கின்ேறாம்; என்க.

(வி-ம்) கண்ைண இைம காப்ப ேபால் அன்ைன இவைள வி ப் டன்
காக்கின்றனள். எந்ைத இவள் சிறி
றம் ேபாக ம் ெபாறாதவனாய் எப்ெபா

ம்

காக்கின்றனன் என் இற்ெசறிப்பறி
ப்பாள்; 'யாேய....என் ம்' என்றாள். யாேம
இ தைலப் ள்ளின் ஓ யிரம் என் ழி யாம் என்ப நீ ம் யா ம் எனத் தைலவைன
உளப்ப த் ேதாதியப யாம். யா ம் அவ ம் எனத் ேதாழி தைலவிைய உளப்ப த்திக்
கூறியதன் . என்ைன? இ
என்ற

ேதாழி கூற்றன்ேறா எனின், ேதாழி ஈண்

தைலவிையேயயாம். இதைன,

யான்
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"தாயத்தி னைடயா யச் ெசல்லா
விைனவயிற் றங்கா ற் க் ெகாளப்படா
எம்ெமன வ உங் கிழைமத் ேதாற்றம்
அல்ல வாயி ம் ல் வ ளேவ"
எனவ ம் (ெதால்) ெபா ளியல் (25)

ற்பாவான் உணர்க.

எனேவ, நீ ம் தைலவி ம் இ தைலப் ள்ளின் ஓ யிர் அன்னீர் என்
கூறினாள் என் ணர்ந்

ெகாள்க,. இவ்வா

ேதாழி

ேதாழி தைலவிையத் தானாகேவ

கூ வதைன 'வி ம்பிநீ என்ேதாள் எ திய ெதாய்யி

ம்' எனத் ேதாழி தைலவி

ேதாைளத் தன்ேறாளாகக் கூ கின்ற (க த்ெதாைக - 18) பிற இலக்கியங்களா
ணர்க.
13-14: நீ வாின்.........வாழலள்.
(இ-ள்.) நீ வாின் - இங்ஙனம் உயிர் ஒன்றாகிய நீ இைட
வ வாயாயின் நினக்கு ஏதம் நிக ேம என்
ெமல் ய தன்ைம ைடய எம்ெப மாட்

க

மிக்க இர க்குறிக்கண்

கின்ற; ெமல் யல் வாழலள் –

உயிர் வாழ்ந்திராள் காண்; என்பதாம்.

(வி - ம்.) அவட்கும் நினக்கும் உயிர் ஒன்றாக ன் நீ இர க் குறிவாின் நினக்கு ஏதம்
நிகழ்தல் கூ ம் என்

எண்

ம் எண்ணத்தாேலேய அவள் உயிர் வாழ்கிலள்;

என்ைன? அவள் ெமல் யல் ஆகலான் என அவள் உயிர் வாழாைமக்கு ஏ
ம்
எ த்ேதாதினள் என்க. ஆதலால் நீ இரவி ம் வாரற்க என்ப குறிப்ெபச்சப்
ெபா ளாக ன் இஃ இர க்குறி ம த் வைர கடாவியவாறாயிற் .
இதைன, நாட! யாய் க ங்காதலன் எந்ைத ம் ெபாறான் எவன் இயங்குதி என்
நீயிர் ஓ யிர் உைடயீர் நீ (இரவின்) வாின் உயிர் வாழலள். ெமல் யல் ஆத ன்
என்றிையக்க.

ம்,

இனி இங்ஙனம் கூறாமல் யாேம இ தைலப் ள்ளின் ஓ யிரம் என்பதற்குத்
தைலவி ம் யா ம் ஓ யிரம் என்ப படப் பிறர் கூ ம் உைர தைலவியிறந் ப ன்
யா ம் இறந் ப வன் ஆத ன் வாரற்க எனப் ெபா ந்தா உைரயாய்ச் சிறவாைம
ண் ணர்வாற் கண் ெகாள்க.
(பா. ேவ.) 2. ெபறாஅச் சீற ; 8. ப
-----------

உப்பயன்; 10. ேவங்ைக பாய; 14. ெலா நாள்.
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ெசய் ள் 13
திைண : பாைல.
ைற: ெபா ள் வயிற் பிாிய
உடம்பட்ட உமாம்.

ற்ற தைலமகைனத் ேதாழி ெசலவழங்கு வித்த ;

( -ம்.) அஃதாவ - ெபா ளில்லார்க்கு ஏைனய அற ம் இன்ப ம் இல்ைல
என்ப பற்றித் தைலவிையப் பிாிந் ேபாய்ப் ெபா ளீட்ட ேவண் ம் என் தைலவன்
க தினனாக; ேதாழி அவன் க த்ைதக் குறிப்பா ணர்ந் ெப மாேன நீ இப்ெபா
ெபா ள் வயிற்பிாியின் எம்ெப மாட் அப்பிாிவாற்றா வ ந் வள் என்ப க தி
யான் நீ பிாியற்க என் ெசால்கிேலன். பிாிந் நீ ெசல் ம் விைன ற் வதாயின் நீ
ெசல்க. அவ்விைன ற்றாெதாழி ேமா? என் ஐ ற்ேற யான் பிாியற்க!
என்கின்ேறன். ற் மாயிற் ெசல்க! என் கூறித் தைலவைனச் ெசலவ ங்குவித்த .
ற் மாயிற் ெசல்க என்ற ன் இச் ெசய் ைளச் ெசல டம்பட்ட என்
ேகாட மாம் என்றவா .
(இ-ம்.) இதற்கு, "ெபறற்க ம் ெப ம் ெபா ள்" என்
ற்பாவின்கண், "பிாி ங்காைல எதிர்நின்
விதி ெகாள்க.

ம்(ெதால் - கற். 9)

சாற்றிய மர ைடெயதி ம்" எனவ ம்

தன்கடற் பிறந்த த்தி னார
ைனதிைற ெகா க்குந் ப்பிற் றன்மைலத்
ெதறல மரபிற் கட ட் ேபணிக்
குறவர் தந்த சந்தி னார
மி ேப ரார ெமழில்ெபற வணி ந்
தி
ழ் மார்பிற் ெறன்னவன் மறவன்
குழியிற் ெகாண்ட மராஅ யாைன
ெமாழியி ணர்த் ஞ் சி வைர யல்ல
வைரநிைல யின்றி யிரவலர்க் கீ ம்

(5)

வள்வா யம்பிற் ேகாைடப் ெபா நன்
பண்ணி ைதஇய பயங்ெக ேவள்வியின்
வி மி நிகழ்வ தாயி ந் ெதற்ேகர்
கழிமைழ ெபாழிந்த ெபா
ெகா ளைமயத் ச்
சாய ன் ைண யிவட்பிாிந் ைறயி

(10)

ேனாயின் றாக ெசய்ெபா ள் வயிற்பட
மாசி ம விாிந்த ேசக்ைகக்
கவவின் றாைமக் கழிக வளவய
லழ தி யன்ன ேதாைக யீன்ற

(15)
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கழனி ெநல்லீன் கைவ த லலங்க
னிரம்பகன் ெச வின் வரம்பைணயாத் யல்வரப்
லம்ெபா வந்த ெபா
ெகாள் வாைட
யிலங்கு ங் க ம்பி ேனர்கைழ யி ந்த
ெவண்கு கு நரல சு
ண்பஃ வைலய தண்பணி நாேள.

(20)

- ெப ந்தைலச்சாத்தனார்.
(உைர)
1-12 : தன்கடற் ........ நிகழ்வதாயி
(இ-ள்.) தன்கடல் பிறந்த

ம்

த்தின் ஆர ம் - தன

ெதன் கட ற் பிறிந்த

த்தாகிய

ஆர ம்; ைன திைறெகா க்கும் ப்பின் தன்மைல-பைகவர் அஞ்சிப்
ேபார்க்களத்திேலேய தாம் ெச த்தக்கடவ திைறப்ெபா ைளச் ெச த் தற்கு
வ ைமைய ைடய தன மைலயாகிய ெபாதியி னின் ம்; குறவர் ெதறல் அ
மரபின் கட ள் ேபணி-அம்மைலயில் வாழ்கின்ற குறவர் பைகவரால் ெவல் தல்
அாிதாகிய ைறைமயிைன ைடய அம்மைலக்குாிய கட ளாகிய
கைன வழிபா
ெசய் ; தந்த சந்தின் ஆர ம்-அன்ேபா
சந்தனமாகிய ஆர ம் என்

ைக ைறயாகக் ெகாணர்ந்

ெகா த்த

ம்; இ ேபர் ஆர ம் எழில்ெபற அணி ம்-இ

ேவ

வைகப்பட்ட ெப ைமயிைன ைடய ஆரங்க ம் அழகு ம்ப அணிகின்ற; தி
ழ்
மார்பின் ெதன்னவன் மறவன்-தி மகள் வி ம்பி ைறதற்கிடனான மார்பிைன ைடய
பாண் ய ைடய பைடத்தைலவ ம்; குழியில் ெகாண்ட மராஅ யாைன ெமாழியின்
உணர்த் ம் சி வைர யல்ல -தன்னால் ப குழியில் ழ்த் க் ைகப்பற்றிக்
ெகாள்ளப்பட்ட மக்கெளா பழகியறியாத காட் யாைனகைள, ெதாழி ல் பழக்குதற்
ெபா ட் அதற்குாிய ெசாற்களால் பயிற் வித்தற்கு ேவண் ய அச்சிறிய காலத்தின்
அளவிற்கு மட் ேம அவற்ைறத் தன் ைடயனவாக வைர ெசய் நி த்திக்
ெகாள்வதன்றி; இரவலர்க்கு ஈ ம்- அவற்றின் பயிற்சி ற்றிய பின்னர்த் தன்பால்
ைவத் க் ெகாள்ளாமல் இரவலர்க க்கு வழங்கி வி கின்ற சிறந்த
வள்ளன்ைமைய ைடய; வள் வாய் அம்பின் ேகாைடப் ெபா நன்-கூறிய
னிைய ைடய அம் களாேல ேகாட் ர்ப் பறந்தைலயில் பைகவெரா ெபா
வாைக ெகாண்ட ர

ம் ஆகிய; பண்ணி ைதஇய-பண்ணி என்பான்

அப்ேபார்க்களத்திேல ெசய்த; பயம் ெக
களேவள்வி

ங்காட் ல்; வி மி

விைளவதாயி ப்பி

ம்;என்க.

ேவள்வியின்-பயன் மிகுந்த

நிகழ்வ

ஆயி

ம்-சிறந்த பயன்
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(வி-ம்.) தன் கடல், தன் மைல என்பவற்றில் தன் என் ம் ெபா ப் ெபயர்கள்
ெதன்னவன் ேமலன. ைன ஆகுெபயர். பைகவர். ப் -வ ைம. ப்பிைன ைடய
தன என்க. கட ள்கன். குறவர் ைக ைறயாகக் ெகாணர்ந் தந்த சந்தின் ஆரம்
என்க. த்தின் ஆரம் சந்தின் ஆரம் என்பவற் ள் இன்சாாிைய அல்வழிக்கண் வந்தன.
பாண் ய ைடய மார்பினிலணியப்ப வதனால் இவ்வாரங்கள் அழகு கின்றன
என்பாள் 'இ ேபரார ம் எழில் ெபற அணி ம் ெதன்னவன்' என்றாள். மறவன்
ஈண் ப் பைடத்தைலவனாகிய மறவன் என்றவா .
குழி-யாைன ப க்கும் குழி. மராஅ - ம

த ல்லாத. பழகாத என்றவா .மறவன்

யாைனகைளப் பி த் ப் பழக்குந் ைண ம் தன் ைடயவாகக் ெகாள்வன்;
பழக்கிய டேன அவற்ைற இரவலர்க்கீவன் என்க. இஃ அவன் வண்ைமச்
சிறப் ணர்த்தியப யாம். ெமாழி யாைனகைளப் பழக்குதற்கியன்ற வடெமாழி; அைவ
ஆ , ஆ ; அப்
, அப்
; ஐ, ஐ என்பன. இதைன, "கைவ ட்க வியின்
வடெமாழி பயிற்றி...கவளம் ைகப்ப" என் ம் ல்ைலப்பாட் ன் (நச்.)
உைரயா ணர்க. ேகாைடயிற் ெபா த ெபா நன் என்க. ேகாைட- ேகாட் ர்.
வி மி - சிறந்த பயன்.
12-14: ெதற்ேகர் .........பிாிந் .
(இ-ள்) கழி மைழ ெதற்கு ஏர் ெபாழிந்த ெபா
ெகாள் அைமயத் - கார்ப் ப வம்
கழிதற்கு அைடயாளமாக கில்கள் ெதன்றிைசக்கண் எ ந் ேபாய் மைழ ெபாழிந்த
கூதிர்ப் ப வத்ைத உலகங்ெகாள் கின்ற பிாிந் ைறய ெவாண்ணாத ெசவ்வியிேல;
இன் ைண சாயல் இவள் பிாிந் - நினக்கு இனிய ைணயாகி நன்ைம ெசய்த
ெமன்ைம ைடய எம்ெப மாட் யின் நிைல என்னாம் என் எண்ணிப்பாராமல்
பிாிந் ேபாய் என்க.
(வி-ம்) கழிமைழ-கார்ப்ப வம் கழிதற்கு அைடயாளமாகிய மைழ என்க.
கூதிர்ப்ப வத்ேத வாைட ெதாடங்குதலான் கில்கள் ெதன்றிைசயிெல ந் ேபாய்ப்
ெபாழிந்தெதன்க. ெபா
கார்ப் ப வத்திற்கு அ த் வ ம் கூதிர் என்க. அைமயம்
என்ற காதலர்கள் பிாிந் ைறய ெவாண்ணாத ெசவ்வி என்றவா . நினக்குத்
ைணயாகிய இவட்கு நீ ைணயாகா பிாிந் ைறயின் ெசய்ந்நன்றி
ெகான்றைனயாகுைவ என்ப குறிப் ப் ெபா ள். இங்ஙனம் கூறா பிறர் கூ ம்
உைர ெபா ந்தாைம ணர்க. பைழய ைரயாசிாியர் க த் ம் எங்க த்ேதயாதைல
(14) "சாய வள்....உதவிகூறி"
எனவ ம் அவர் குறிப் ைரயா
17-24: வளவயல்......பனிநாேள

ணர்க.
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(இ-ள்) வளவயல் கழனி ெநல் ஈன் கைவ தல் ேதாைக ஈன்ற அழல் தி அன்ன
அலங்கல்- வளமிக்க வயல்க ள் ைவத் நன் ெசய்யில் விைள ம் இயல் ைடய
ெசந்ெநல் விைத யீன்ற பயிாிற் கிைளத்த பயிர் ேதாைகேயா வி த்த விளக்கின்
னிேபான்ற கதிர்கள்; நிரம் அகன் ெச வின் வரம் அைணயா

யல்வர - பயன்

நிைறந்த அகன்ற அக்கழனிகளின் வரம்ேப ப க்ைகயாகக் கிடந்
ரளா நிற்ப;
லம்ெபா வந்த ெபா
ெகாள் வாைட- பிாிந் ைறவார்க்குத் தனிைமத் ன்பத்ைதக்
ெகாண் வந்த தனக்கியன்ற பனிப் ப வத்ைதக் ெகாண்ட வாைடயான ; இலங்கு
ங்க ம்பின் ஏர் கைழ இ ந்த ெவள் கு கு நரல சும் - விளங்குகின்ற ைவ ைடய
க ம்பின எ ச்சிைய ைடய ேகா ன்ேமல் இ ந்த ெவள்ளிய நாைர ன் ற்
ஒ க்கும்ப

சா நின்ற;

ண் பல்

வைலய தண் பனி நாள்-

ண்ணிய பலவாகிய

பனித் கள்கைள ைடய இந்த நாளிேல; என்க.
(வி-ம்) வயல்கள் நன்ெசய் ன்ெசய் என இ வைகப்ப ம். அவற் ள் நன்ெசையக்
கழனி என்றாள். இனி கழனி ெநல் என்ப ெநல்
ள் ஒ வைக எனக்
ேகாட ெமான் . அழ தியன்ன ெநல், கழனி ெநல் ேதாைகயீன்ற அலங்கல் என் ம்
கூட் க. ெநற்பயிர் கதிாீ ங்கால் அகன்றெதா ேதாைகேயா கதிாீ தல் இயற்ைக.
ேதாைகேயாடீன்ற அலங்கல் என்க. கைவ கிைளத்த பயிர் கைவகைள ைடய
த மாம். தல்- ன்னர் நட்ட அலகு. இக்காலத் ம் இப்ெபயர் வழங்கப்ப கின்ற .
பயனிரம் அகன் ெச விற்கதிர் வரம்பிற்ப த் ப் ரள்த ன் வரம்பைணயாத்
யல்வர எனப்பட்ட . ெபா
- தனக்குாிய பனிப்ப வம். கைழ- ேகால். கு கு
ன் ற் நரல என்க.
14-17: உைறயின்..கழிக.
(இ-ள்) உைறயின்- ெபா ளீட்டற்ெபா ட் அயற் லத்திேல தங்குவாயாயின்; மாசு
இல் ம விாிந்த ேசக்ைக- எம்ெப மாட் குற்றமற்ற ெவள்ளாைட விாிக்கப்பட்ட
ப க்ைகயின்கண்; கவ இன் உறாைமக்கழிக - நின்ெனா கவ க் ைக ெநகிழாமல்
யங்குதலாேன எய் ம் ேபாின்பம் அவட்கு இல்ைலயாய்க் கழிக! அ க தி
வ ந் ேவனல்ேலன். மற் ; ெசய் ெபா ள்வயிற் பட - நீ
ெபா ள்வயிற் பிாி ங்கால்; ேநாய் இன்றாக - உனக்குத்

யன்

ஈட் கின்ற

ன்பம் இல்ைலயாய்

அப்ெபா ள் ைக ற ேவண் ேம அ ப்பற்றிேய கவல்கின்ேறன் காண்; என்பதாம்.
நீ ெசய்ெபா ள் வயிற்பட இவள் பிாிவாற்றாைமயால் இறந்
உனக்குத் ன்பம் வ தல் ஒ தைல என்ப குறிப் .

ப வாள் ஆக ன்

இனி இதைன "ெப மாேன நீ ஈட் ம் ெபா ளால் பண்ணிைதஇய ேவள்வியின்
வி மி நிகழ்வதாயி ம் நினக்கு இன் ைண யாகிய இவைள நீ பிாிவ அறனன் .
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அ க தா நீ பிாிந் ைறயின் இவள் இன் றாைமக் கழிக! அ ெபா ட்டன் .
நீ ய ம் யற்சியில் நினக்கு ேநாயின்றாக! அ ேவ எம் ேவண் ேகாள் என்றிைய
காண்க.
இனி, இவட்பிாிந் ைறதல் அறனன்றாயி ம் ஆகுக இவள் இன் றா கழியி ம்
கழிக இல்லறம் இனி நைடெபற இன்றியைமயாப் ெபா ள்வயிற் பிாிக! அவ்வழி
ேநாயின்றாக! என் டம்பட்டாள் எனி மாம்.
(பா-ேவ) 1. தண்கடல்; 2.

ைறதிைற; 3. ெதால்ல ; 13. ெபாழிந்த.;

----------

ெசய் ள் 14
திைண: ல்ைல.
ைற: பாணன் தனக்குப் பாங்காயினார் ேகட்பச் ெசால் ய .
( -ம்.) அஃதாவ பிாிவாற்றா வ ந் ம் தைலவி ேகட் த் தன் யர்
தீர்த்தற்ெபா ட் த் தைலவன் வரவிைனப் பாணன் தனக்குப் பாங்காயினார் ேகட்பக்
கூறிய என்றவா .
(இ-ம்.) இதைன "நிலம் ெபயர்ந் ைறதல்........பாணர்க்கும் யாத்தைவ உாிய"
(ெதால்-கற்.28.) என்

ம் விதியினாற் ெகாள்க.

அரக்கத் தன்ன ெசந்நிலப் ெப வழிக்
காயாஞ் ெசம்ம றாஅய்ப் பல ட
னீயன் தாய் வாிப்பப் பவளெமா
மணிமிைடந் தன்ன குன்றங் கைவஇய
வங்காட் டாாிைட மடப்பிைண தழீஇத்
திாிம ப் பிரைல ல ந் கள
ல்ைல வியன் லம் பரப்பிக் ேகாவலர்
கு ம்ெபாைற ம ங்கி ன ம் வயரப்
பத ேமய ல ந் மத நைட நல்லான்

5

ங்குமாண் ெச த்த றீம்பால் பி ற்றக்
கன் பயிர் குரல மன் நிைற குத
மாைல
ள்ளா ராயிற் காைல
யாங்கா குவங்ெகால் பாண ெவன்ற
மைனேயாள் ெசால்ெலதிர் ெசால்லல் ெசல்ேலன்

10

ெசவ்வழி நல்யா ழிைசயிெனன் ைபெயனக்

15
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கட ள் வாழ்த்திப் ைப ண் ெமய்ந்நி த்
தவர்திறஞ் ெசல்ேவன் கண்டெனன் யாேன
வி விைசக் குதிைர விலங்குபாி
கக்
கல்ெபா திரங்கும் பல்லார் ேநமிக்
கார்மைழ
ைனநல்

ழக்கிைச க க்கு
ரன் ைனெந ந் ேதேர.

20

-ஒக்கூர் மாசாத்தனார்.
(உைர)
1-5: அரக்கதன்ன..............ஆாிைட
(இ-ள்.) நமரங்காள்:- அரக்கத்

அன்ன ெசந்நிலப் ெப வழி-சாதி ங்கம் ேபான்ற

சிவந்த நிறமைமந்த நிலத்திலைமந்த ெபாியவழியில்; காயா ெசம்மல் தாஅய்காயாவின

வாடற்

க்கள் பரவப்பட் ; ஈயல்

தாய் பல வாிப்ப-அவற்றின் ேமேல

தம்பலப்
க்கள் பற்பல வாி ண்டாக ஊர்ந் ெசல் தலாேல; பவளெமா மணி
மிைடந்தன்ன குன்றம் கைவஇய-பவளத்ேதா நீலமணி விரவிக்கிடந்தாற் ேபான்
ேதான் கின்ற மைலகைள அகத்திட்ட; அங்காட்
ெசல் தற்காிய இடங்களிெனல்லாம் என்க.

ஆாிைட-அழகிய காட்

ேட

(வி-ம்.) பாணன் தன் சுற்றத்தார்க்குச் ெசால்கின்றானாத ன் நமரங்காள் எனக்
ேகட்ேபார் வ வித் ைரத்தாம்.அரக்கு-சாதி ங்கம். அத் -சாாிைய. அரக்கு
நிலத்திற்குவைம. ேதாியங்கும்
வழியாதல் ேதான்றப் ெப வழி என்றான். ெசம்மல்-வா
திர்ந்த க்கள். தாஅய்தாவப்பட் . ஈயன் தாய்-தம்பலப்
; இந்திரேகாபப்
என்ப ம .
இந்திரேகாபப்
விற்குப் பவள ம் காயாம் விற்கு நீலமணி ம் உவைமகள். இைடஇடம்.
6-12: மடப்பிைண.........உள்ளாராயின்
(இ-ள்.) திாி ம ப் இரைல மடப்பிைண தழீஇ ல்அ ந் - உகள -*
க்ேகறிய
ெகாம் கைள ைடய ஆண்மான் இளைம ெக மிய பிைணமாேனா
ன்ேமய்ந்
களிப்பினால் ள்ளா நிற்ப ம்; ேகாவலர் ல்ைல வியன் லம் பரப்பி கு ம் ெபாைற
ம ங்கின் ந ம் அயர-ஆயர்கள் தம ஆனிைரைய ல்ைல நிலமாகிய அகன்ற
நிலத்திேல பரந் ெசன் ேமயவிட் க் குறிய காட் ன் பக்க ேல ெசன் மலர்
ெகாய் விைளயாட ம்; பத ேமயல் அ ந் மத நைடநல் ஆன்-ஆங்கு ல்ைலப்
பரப்பின்கண் அ கம் ல்ைல வயி நிரம்ப ேமய்ந்த வ யநைடைய ைடய சிறந்த
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கற்றாக்கள்;

ங்கு மாண் ெச த்தல் தீம்பால் பி ற்ற-பால் மிகுதியாக ச் சுரத்தலாேல

ப த் ள்ள மாட்சிைம ைடய தம்ம இனிய பாைலப் பி ற்றாநிற்ப; கன் பயிர்
குரல மன் நிைற குத ம்- தம கன்றிைன அைழக்குங் குரைல ைடயனவாய்
ஊர்மன்றம் நிரம் ம்ப
ெபா தி

வந்

குகின்ற; மாைல ம் உள்ளாராயின்-இந்த மாைலப்

ம் எம்ைம நிைனந்

வாராராயின்; என்க

(வி-ம்.) திாிக்கு. இரைல-ஆண்மான். ஆர்ந் கள- என்ப , அ ந் கள என
விகாரெமய்திற் . பரப்பி என்பதற்கு ஆனிைரைய என் ம் ெசயப்ப ெபா ள்
தகுதியாற் ெபய் ைரக்க. கு ம்ெபாைற-சிறியகா , சிறிய மைல மாம். பத -அ கம்
ல். நல்லான் என் ழி நன்ைம சிறந்த வைகையக் குறித் நின்ற . ெச த்தல்-ம .
மாைல ம் என் ழி தனிைமத் ன்பம் மிகுதற்குாிய இந்த மாைல ம் என்ப பட
நிற்ற ன் உம்ைம உயர் சிறப் .
12-14: காைல.......ெசல்ேலன்.
(இ-ள்) பாண காைல யாங்கு ஆகுவம் என்ற- பாணேன! யாம் எதிர்வ
மிர க்காலத்ேத எந்நிைலயிைன எய் ேவேமா அறிகிேலங்காண் என் கூறிய;
மைனேயாள் ெசால் எதிர் ெசால்லல் ெசல்ேலன்- எம்ெப மாட் யின் ைகயற ைடய
வினாவிற்கு விைட ெசால்லமாட்ேடனாய்; என்க.
(1) அரக்கத்தன்ன.....(14) பாண! என் மள ம் பாணன் தைலவி தன்ைன ேநாக்கிக்
கூறியவற்ைறக் ெகாண் கூறியப யாம். காைல என்ற காலம் என் ம் ெபயர்
மாத்திைரயாய் எதிர்காலத்ைதக் குறித் நின்ற . யாங்காகுவம் என் ம் வினா அவள்
ைகயறவிைன வற்
த் நின்ற . அ ேகட் யா ம் எம்ெப மாட் யின் யர்
தீர்க்க வழிேய ங் கண் ேலன் எனத் தன் ைகயற கூ வான் "ெசால்ெலதிர்
ெசால்லல் ெசல்ேலன்" என்றான்.
15-21: ெசவ்வழி .......ேதேர
(இ-ள்) ைப ள் ெமய்ந் நி த்தி- எம்ெப மாட் யின்

யர்நிைலக்கிரங்கி எனக்

ெகய்திய ன்பத்ைத என் ெமய்யின்கண் ெமய்ப்பாடாமளவில் நி த்தி, நல்யாழ்
ெசவ்வழி இைசயிெனன் ைபெயனக் கட ள் வாழ்த்தி-என் ைகயகத்ததாகிய நல்ல யாழ்
நரம்பிைன வ

ச் ெசவ்வழிப்பண்ைண இைசத்

ெமல்லக்கட ைள வாழ்த்தி;

அவர்திறம் ெசல்ேவன் யான் - எம்ெப மான் பாற் ெசன்ற யான் ; வி விைசக்குதிைர
விலங்கு பாி
க - ண் விட்ட குதிைரகள் எதிர்ப்ப ந் தைடக க்கு விலகிச்
ெசல்

ஞ் ெசலவிைன ேம

ம் வலவன் விைரயத்

ண் தலாேல; கல் ெபா
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இரங்கும் பல் ஆர் ேநமி- வழியி
ஆரங்கைள ைடய உ ைளயின
கார்ப்ப வத்

கில்

ள்ள கற்களிேல ேமாதி ஒ க்கின்ற பலவாகிய
ஒ யான ; கார் மைழ

ழக்குகின்ற ஒ ைய ஒக்கின்ற;

ழக்கு இைசக க்கும் -

ைன நல்

ரன் -

ேபார்க்களமாகிய நல்ல மாற்றா ைடய ஊாிேல உைறந்த நம் ெப மா ைடய; ைன
ெந ந்ேதர் கண்டெனன்- அணிெசய்யப்பட்ட ெந ய ேதாின வரவிைனக்
கண்கூடாகக் கண்ேடன் என்பதாம்.
(வி-ம்) இ தைலவன் வரெவதிர் ேநாக்கித் தைலவி வ ந் வாைளக்கண்ட பாணன்
அவள் ைகயறவிைன அவள் கூற்றா ணர்ந் தா ம் ைகயற ைடயனாய் அவள்
நிைலயிைனத் தைலவன்பாற் ெசால்ல விைரபவன் எதிேர தைலவன் ேதர்வர கண்
விைரந் மீண் வந் தைலவி ேகட்பத் தன் பாங்காயினார்க்குக் கூறியெதன வறிக.
தைலவிக்கு ஆ தல் கூறவறியாைமயால் திைகத் த் தன் யாைழ
வ
ப்பண்ெணழீஇ எம் ெப மாட் ையக் கட ள் காப்பானாக என ெமல்லத்
தன் ள் ேவண் க் கட ைள பாணன் வாழ்த்தினன்; என். எம் ெப மாட் யின்
ேகட் அழேவண் ய யான் அ ெசய்யாமல் அத் ன்பத்ைத என்

யர்

ெமய்ப்பாட்டளவிேல அைமத் க் ெகாண்ேடன் என்பான், ைப ள் ெமய்ந்நி த்
என்றான். தைலவன்பாற் ெசன் எம் ெப மாட் யின் யர்நிைல அறிவிக்கக் க தி
விைரந்ேதன் என்பான், அவர் திறம் ெசல்ேவன் என்றான். தைலவி ெதளிதற் ெபா ட்
யாேன கண்கூடாகக் கண்ேடன் அவன் ேதர் வரவிைன என்கின்றான். தைலவன்
உற் ழி தவச் ெசன் பாசைற யிடத்தி ந்தானாத ன் ைன நல் ரன் எனப் ெபயர்
ேபாலக் கூறினன். அவன் வாைகசூ வ வ ணர்த் தற்குப் ைன ெந ந்ேதர் என்
விதந்தான்.
இனி, இதைன, (நமரங்காள்) மைனேயாள் காட்டாாிைட தழீஇ உகளப் பரப்பி
அயரப் பி ற்றப் குத ம் மாைல ம் உள்ளாராயின் யாங்காகுவங்ெகால் பாண என்ற,
மைனேயாள் ெசால்ெலதிர் ெசால்லல் ெசல்ேலன் இைசயிெனன் வாழ்த்தி நி த் ச்
ெசல்ேவள் யான் கண்ேடன்
க இரங்கும் ேநமி க க்கும் ஊரன் ேதர்" என இையக்க.
(பா-ேவ.) 3. பரப்ப; 6. ல்ல ந் க
----------

; 8. ம ங்கினி ம்

தயரப்; 10. பி ற்றி. (14)
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ெசய் ள் 15
திைண: பாைல.
ைற: மகட் ேபாக்கிய தாய் ெசால் ய .
( -ம்.) அஃதாவ - களெவா க்கத்தில் இைட
மிக்கைமயால் தைலவி
தமரறியாமல் தைலவ டன் இரவிற் ெசன் விட்டாளாக. வழிநாள் அந்நிகழ்ச்சியறிந்த
நற்றாய் வ ந்திக் கூறிய என்றவா .
(இ-ம்.) இதைன, "தன்

மவ

ம்" எனவ ம்

ற்பாவின்கண்(ெதால்-அகத்-36)

'ெதய்வம்' என்பதன்கண் அைமத் க் ெகாள்க.
எம்ெவங் காம மிையவ தாயின்
ெமய்ம்ம ெப ம் ட் ெசம்மற் ேகாசர்
ெகாம்ம ெப ம் ட் ெசம்மற் ேகாசர்
ெகாம்ைமயம் பசுங்காய்க் கு மி விைளந்த
பாக லார்ைகப் பைறக்கட் பீ த்
ேதாைகக் காவிற்
நாட் டன்ன
வ ங்ைக வம்பலர்த் தாங்கும் பண்பிற்
ெசறிந்த ேசாிச் ெசம்மன்
ரறிந்த மாக்கட் டாகுக தில்ல
ேதாழி மா ம் யா ம் லம்பச்

5

சூழி யாைனச் சுடர்ப் ணன்னன்
பாழி யன்ன க
ைட வியனகர்ச்
ெசறிந்த காப்பிகந் தவேனா ேபாகி
யத்த வி ப்ைப யார்கழல்
ப் த்
ய்த்த வாய கணிலம் பரக்கக்

10

ெகான்ைற யஞ்சிைனக் குழற்பழங் ெகா தி
வன்க ெயண்கின் வயநிைர பரக்கு
மின் ைணப் படர்ந்த ெகாள்ைகெயா ெடாராங்குக்
குன்ற ேவயிற் றிரண்டெவன்
ெமன்ேறா ளஞ்ைஞ ெசன்ற வாேற.

15

-மா

லனார்.

(உைர)
1: எம்.......ஆயின்
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(இ-ள்.) எம் ெவம் காமம் இையவ ஆயின் – அளிேயமாகிய எம் ைடய ெபாிய
வி ப்பம் (ெதய்வத் தி வ ளாேல) ைக கூ வதாயின் என்க.
(வி-ம்.) மாந்தர் வி ம்பியப நிகழ்தல் அ ைமயாத ன் இையவ ஆயின் என்ப
ெதய்வத்தி வ ளால் ைககூ வதாயின் என்ப பட நின்ற . ஆசிாியர்
நச்சினார்க்கினிய ம், இச் ெசய் ைள நற்றாய் கூற்றிற்கு எ த் க்காட் (இ )
ெதய்வத்ேதா ப த் ப் லம்பிய என்ேறா தல் அறிக (ெதால் - அகத்36.உைரேமற்ேகாள்.)
9-12: ேதாழி....ேபாகி
(இ-ள்.) ேதாழிமா ம் யா

ம் லம்ப - தன் ஆ யிர்த் ேதாழிமா ம் அன்ைனயாகிய

யா ம் தனிைம ற் ஆற்றாைமயாற் ெபாி ம் வ ந் ம்ப எம்ைமக் ைகவிட் ; சூழி
யாைனச் சுடர்ப் ண் நன்னன் பாழி அன்ன - கபடாமணிந்த யாைனயிைன ம்
ஒளி ைடய அணிகலன்கைள
ைடய நன்னன் என் ம் கு நிலமன்ன ைடய
பாழி என் ந் தைலநகரம் ேபான்ற: க உைட வியல் நகர் - காவலைமந் அகன்ற
எம்மில்லத்தின்கண்; ெசறிந்த காப் இகந் - ெந ங்கியி க்கின்ற அக்காவைல ம்
கடந்
றப் பட் : அவேனா ேபாகி - பிறள் ஒ த்தியின் மகேனா யாங்கள்
அறியாவண்ணம் ேபாய்; என்க.
(வி-ம்.) ேதாழிமா ம் யா ம் என்ற , உயிர்த் ேதாழிமா ம் தன்ைன ஈன்
றந்தந்த அன்ைனயாகிய யா ம் என்ப பட நின்ற . லம் தல்- சுற்றத்தார்
சூழ
ந்ேத ம் தனித்தி ப்ப ேபான்றெதா
ன்ப ணர்ச்சியால் வ ந் தல்.
நன்னன்- ஒ கு நிலமன்னன். இவன் வரலாற்ைற யாெம திய மைலப கடாஅத்
ைரயில் பாட் ைடத்தைலவன் வரலா என் ம் பகுதியில் விாிவாகக் காண்க.
இவ ைடய பாழி என் நகரம் தைலவியின் இல்லத்திற்குவைம. ெவ ப்பினால்
தைலவைன அவன் என் ஏதிலாைனச் சுட் மா சுட் னாள். பிறள் மகனாகிய
ஒ வேனா

என்றவா . இ , மகள் ெசய்த தீைம குறித்தவாறாம்.

13-16: அத்த............ெசன்றவாேற
(இ-ள்) வன்ைக எண்கின் வயநிைர - வ ய ைககைள ைடய கர யின் வ மிக்க
கூட்டமான ; அத்த இ ப்ைப ஆர் கழல்
ப் த் ய்த்த வாய- கடத்தற்காிய
வழியிேல நிற்கின்ற இ ப்ைப மரத்தினின் ம் காம் கழன் திர்ந்த திய க்கைள
இனிதாகத் தின்ற வாைய ைடயனவாய் ; நிலம் கள் பரக்க ெகான்ைற அம்பழம்
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ெகா தி- நிலத்தினின் ம் கெள ந் பர மா ஓ அயனின்ற ெகான்ைறயின
அழகிய கிைளகளிேல ங்குகின்ற உட் ைளயைமந்த பழங்கைள ம் றித் த்தின்
பின்ன ம்; பரக்கும் - அைமதியின்றி யாண் ம் பரவிச் ெசல் தற்கிடனாய; குன்ற
ேவயில் திரண்ட என் ெமல் ேதாள் அஞ்ைஞ - மைலயிடத்ேத ெசழித்ேதாங்கிய ங்கில்
ேபான் திரண் ள்ள ெமல் ய ேதாள்கைள ைடய என் அன்ைன; இன் ைணப்
படர்ந்த ெகாள்ைகெயா ஓர் ஆங்குச் ெசன்ற ஆ - தன் மனக்கினிய ைணவன்பாற்
ெசன்ற கற்ெபன் ம் திண்ணிய ேமற்ேகா ைடய ெநஞ்சத்ேதா அவ டன் ஒ ங்கு
கூ ச் ெசன்ற வழியான என்க.
(வி-ம்) அத்தம்- கடத்தற்காிய வழி. ஆர்- காம் . இ ப்ைபயின் ப ப் த்ேதன்
நிரம்பியி த்த ன் இனிதாகத் தின்ெறன்பாள் தின்ெறன்னா
ய்த் என்றாள்.
குழற்பழம்- குழல் என் ம் இைசக் க வியியற் தற்குாிய பழ மாம். அவற்ைற
றித் ஒ குந்ேதைன நக்கித் தின்ற ன் ெகா தி என்றாள். ெகா
தல்- ேகா தல்.
இதன்கண், அைமந்த உள்

ைற வ மா - கர

ஆர்கழல்

ப் ைவ

கர்ந்த

வாைய ைடயவாய், அதிேல நிைறந் , ெகான்ைறப் பழத்ைதக் ேகாதிப்
ேபானாற்ேபால, அவ ந் தைலவேனா கூ ய இன்பத்திேல நிைறந்த
ெச க்கினாேல கூ வளர்ந்த ேதாழிமாைர ம் ெபற் வளர்த்த என்ைன ம்
றக்கணித் ப் ேபானாள் என்றவா . இதைன, பைழய ைரயாசிாியர் இைறச்சிப்
ெபா ள் என்பர். இனி இதன்கண் ைணப்படர்ந்த ெகாள்ைக என்ற ,
ைணவைனேய நிைனப்பதல்ல பிறைர நிைனயாத ேமற்ேகாளாகிய
கற் ைடைமைய. இஃ அவள நன்ைம க தி உண்மகிழ்ந் ைரத்த ப யாம்.
அஞ்ைஞ- அன்ைன. அன் மிகுதியால் மகைள அன்ைன என்கின்றாள்.
2-8: ெமய்ம்ம .........தில்ல.
(இ-ள்) ெமய் ம ெப ம் ண் ெசம்மல் ேகாசர்- ெமய்ம்ைம ேபசுதைலேய அழகு
நிைறந்த ேபரணிகலனாகக் ெகாள் கின்ற தைலைமத் தன்ைம ைடய
ேகாசர்கட்குாிய; ெகாம்ைம அம் பசுங்காய்க் கு மி விைளந்த பாகல் ஆர்ைக- திரண்ட
அழகிய பசிய காயின
னியிேல திர்ந் ப த்த பாகற் கனிையக் ேகாதித்
தின்கின்ற! பைறக்கண் பீ த் ேதாைகக்காவின் - பைற என் ம் ேதாற்க வியின
கண்ேபான்ற கண்கைள ( ள்ளி) ைடய ேதாைககைள ைடய மயில்கள் மிக்க
ெபாழில்கைள ைடய;
நாட் அன்ன வம்பலர்த் தாங்கும் பண்பின் - வ ங்ைகேயா

வநா ேபான் ; வ ங்ைக
தன்பால் வ கின்ற பண்டறிந்திலாத

திய வி ந்தினைரப் ேபாற் கின்ற ெப ந் தன்ைமேயா ; ெசறிந்த ேசாிச் ெசம்மல்
ர் - ெந ங்கிய ெத க்கைள ைடய தைலைமைய ம் பைழைமைய ம் உைடய
ஊர்கைள ம்; அறிந்த மாக்கட்கு ஆகுக- அவற்றில் அறனறிந்த சான்ேறாைர ம் ,
உைடயதாகுக என்பதாம்.
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(வி-ம்) தில், விைழ ப்ெபா ளில் வந்த . ேகாசர் வாய்ைமயிற் பிறழாெதா குபவர்
என்பதைன, "ஒன் ெமாழிக் ேகாசர் " என ம் (196) "வாய்ெமாழி நிைலஇய ேசண்
விளங்கு நல் ைச வளங்ெக ேகாசர்" என ம் இந்
ல் வ வனவற்றா
ணர்க.
பாகற்காய் னியி
ந் ப க்கும் ஆக ன் கு மி விைளந்த பாகல் என்றாள்.
வ ங்ைக வம்பலர் ைகயிற் ெபா ளின்றி வ கின்ற தியவர். இல் வாழ்க்ைகயின்
பண் களிற் சிறந்தைமயின் வி ந்ேதாம்பைலப் பண்ெபன்ேற கூறினள்.
வம்பலர்த்தாங்கும் பண் ைடைம கூறியதனால் அறிந்த மாக்கள் என்பதற்கு கமறிந்த
மக்கள் எனல் ெபா ந்தாைம ணர்க.
இனி, இதைன "எம் காமம் இையவதாயின் , லம்ப இகந்

ேபாகித்

ைணப்படர்ந்த ெகாள்ைகெயா ெசன்ற அஞ்ைஞ ெசன்ற ஆ , ைளநாட்டன்ன
பண்பின் ேசாி
ர் அறிந்த மாக்கட் ஆகுக! என்றிையத் க் ெகாள்க.
(பா-ேவ) 12. காப்பிறந்; 14 பாிப்ப; 19 மஞ்ைஞ.
------------

ெசய் ள் 16
திைண ம தம்
ைற: பரத்ைதயர் ேசாியினின் ம் வந்த தைலமகன் யாைர ம்
அறிேயெனன்றாற்குத் தைலமகள் ெசால் ய .
( -ம்.) அஃதாவ -தைலவன் பரத்ைதயர் ேசாியிற்றங்கி வந்தவன் ஊ யி ந்த
தைலவிைய ேநாக்கி யான் பரத்ைதயர் யாைர ம் அறிேயன்காண். நீ வாளா
ஊ கின்றைன என்றானாக; அ ேகட்ட தைலவி தைலவன் ேகண்ைம ெகாண் ள்ள
பரத்ைதையத் தான்
கண்டைம கூறிப் பின் ம் லந்த என்பதாம்.
(இ-ம்.) இதற்கு,"காமக் கிழத்தி தன்மகத் தழீஇ ஏ
கண்

விைளயாட்

இ திக்

ம்" என வ ம் (ெதால்-கற்.4) விதி ெகாள்க.

காமக் கிழத்தி என்பாள் தைலவன் (பரத்ைதய ள் ைவத் ) மைனயறத்திற்குாியளாக
வைரந் ெகாண்டவள் (நச்சி-உைர) என்ப.
நா ைட
தாதி னல்

நீர்க் க த்த தாமைரத்
யய தழ் ைர
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மாசி லங்ைக மணிம ளவ்வாய்
நாெவா நவிலா நைகப தீஞ்ெசால்
யாவ ம் விைழ ம் ெபாலந்ெதா ப் தல்வைனத்
ேதர்வழங்கு ெத விற் றமிேயாற் கண்ேட
கூெரயிற் றாிைவ கு கினள் யாவ ங்
கா ந ாின்ைமயிற் ெசத்தனள் ேபணிப்
ெபாலங்கலஞ் சுமந்த ண்டாங் கிள ைல

5

வ க மாளெவன் யிெரனப் ெபாி வந்
ெகாண்டன ணின்ேறாட் கண் நிைலச் ெசல்ேலன்
மாசில் கு மக ெளவன்ேப ற்றைன
நீ ந் தாைய யிவற்ெகன யான்றற்
கைரய வந் விைரவெனன் கைவஇக்

10

கள டம் ப நாிற் கவிழ்ந் நிலங் கிைளயா
நாணி நின்ேறா ணிைலகண் யா ம்
ேபணிென னல்லேனா மகிழ்ந வானத்
தணங்க ங் கட ளன்ேனாணின்
மகன்றா யாதல் ைரவதாங் ெகனேவ.

15

-சாகலாசனார்.
(உைர)
17: மகிழ்ந..........
(இ-ள்.) மகிழ்ந-எம்ெப மாேன! ேபைதயிவள் அறியாள் எனப் ெபாய்கூறாெதாழிக!
என்க.
(வி-ம்.) ேபைதயிவள் அறியாள் எனப் ெபாய் கூறாெதாழிக! என்ப
குறிப்ெபச்சத்தாற் ேபாந்த ெபா ள்.
1-7: நா ைட.......கு கினள்
(இ-ள்.) நாய் உைட
நீர் க த்த தாமைரத் தாதின் அல் அய ல் இதழ் ைர ம்
மாசு இல் அங்ைக- நீர்நாய்கைள உைடய பைழய நீர்நிைலயின்கண் ெசழித்
வளர்ந் ள்ள ெசந்தாமைர மலாின் ெபாகுட்ைடச் சூழ்ந் ள்ள அகவிதழ்கைள
அ த்தி க்கின்ற ெமல் தைழ ஒக்கின்ற குற்றமற்ற உள்ளங்ைகயிைன ம்; மணி ம ள்
அவ்வாய்-பவளம் ேபான் சிவந்த அழகிய வாயிைன ம்; நாெவா நவிலா நைகப
தீஞ்ெசால்- நாவினால் தி த்தமாகப் ேபசப்படாத ேகட்ேடார்க்கு நைகச் சுைவையத்
ேதாற் விக்கின்ற இனிய ெசால்ைல ம் உைடய; யாவ ம் விைழ ம் ெபாலந்ெதா ப்
தல்வைன- கண்ேடாெரல்லாம் வி ம் தற்குக் கரணமான ெபான்னா யன்ற
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ெதா ைய ைடய நம்ம ம்ெபறல் மகைன; ேதர் வழங்கு ெத வில் தமிேயான் கண் அவன் சி ேதர் உ ட் விைளயாடா நின்ற ெத விடத்ேத தனியனாய் ஆடக்கண்ட
ெபா
; கூர் எயிற் அாிைவ கு கினள்-கூர்த்த பற்கைள ைடய நின் காமக்கிழத்தி
அவைன அ கி ேநாக்கி என்க.
(வி-ம்.) ய இல்லறம் நிகழ்தற்கியன்ற பழங்கு யாகிய இவ் வில்லத்ேத இழிந்த
பரத்ைதைம ஒ க்க ம் உளதாகின்ற எனக் க ப்ெபா ட் றத்ேத இைறச்சிப்
ெபா ள் ேதான் மா நா ைட
நீர்க் க த்த தாமைர என்ேறாதினள். க த்தல்ெசழித்தல். தா ஆகு ெபயர். ெபாகுட் தா - ந் கள். அதைன ைடய
ெபாகுட் க்காயிற் . அல் என்ற ெபாகுட்ைடச் சூழ்ந் ள்ள ண்ணிய
கம்பிேபான்ற இதழ்கைள. அவற்ைற அ த் ள்ள இதழ் நிற ம் இளைம ம் அழகும்
உைடத்தாதல் க தி தல்வன் மாசிலங் ைகக்குவைம எ த்தாள். காசு ஈண்
இலக்கணக் குற்றம். அ-அழகிய. நைக,ெபா ட்ெபா த்த மின்ைமயா ம் ஒ
நிரம்பாைமயா ம் ேகட்ேபார்க்குத் ேதான் ம் நைகச்சுைவ என்க. விைழ ம்
தல்வைன என ம், ெபாலந்ெதா ப் தல்வைன என ம் தனித்தனியிைய ம். எயி வி ந்ெத ந்த பல். பரத்ைதயின் இளைம குறிப்பாள் கூர் எயிற்றாிைவ என்றாள்.
அாிைவ, ப வங் குறியாமல் ெபண் என் மளவிற்றாய் நின்ற . கு கினள் என்ற
அவன்பால் அவா ைடயளாய் அவைன அ கி என்ப படநின்ற .
8-11: யாவ ம்.......ெசல்ேலன்
(இ-ள்.) கா

நர் யாவ ம் இன்ைமயின்-அவ்விடத்ேத தன்ெசயைலக் காண்ேபார்

ஒ வ ம் இல்லாைமயாேல; ெசத்தனள் ேபணி-நின்
வத்திற்கும்
அவ
வத்திற்கும் ஒப் ண்ைம கண் நின்மகன் எனேவ ணிந் அவன் தனக்கும்
மகனாம்

ைறைமையப் ேபணி, என் உயிர் வ க (மாள) என - என் ஆ யிேர

வந்த ள்க! என் கூறி எ த் ; ெபாலம் கலம் சுமந்த ண் தாங்கு இள ைல ெபான்னா யன்ற அணிகலன்களால் சுமக்கப்பட்ட ஏைனய மணியணிகலன்கைள ம்
ஒ ேசரத் தாங்காநின்ற தன இைளய
நின்ேறாள் கண் - அைணத் க்ெகாண்
கதவத்திேல மைறநின்
நிைலயினின் ம் மீண்

ைலேமல்; ெகாண்டனள் ெபாி உவந்
ெபாி ம் மகிழ்ந் நின்றவைள யான் வாயிற்

கண்கூடாகக்கண் ; நிைலச் ெசல்ேலன்- நின்ற
ெசல்லாமல் என்க.

(வி-ம்) யான் மைறந் நின்றைமயின் தன் ெசயைலக் காண்பவர் யா ம் இலர் என்
நிைனத்தனள் என்ப க த் . ெசத்தனள்- ஒப் ண்ைம கண் . ேப தல்- தனக்கும்
மகனாம் ைறைமையப் ேப தல் என்க. ெபாலம் கலன்களின் ேம டப்பட்ட ண்
என்பாள் ெபாலங்கலம் சுமந்த ண் தாங்கு இள ைல என்றாள். எனேவ அவள் தாேன
அணிந் ள்ள ெபாலங்கலன்களின் ேமல் நின்னாற் ெகா க்கப்பட்ட ண்கைள ம்
தாங்கும் இள ைல என்ப ெசால் வாள் குறிப்பாயிற் . ன்னர்ப் ெபாலங்கலம்
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கூறினைமயால் பின்னர்ப் ண் என்ற மணியணிகலன்கள் என்க. அப்ெபா ேத
யான் அறிந்தைமைய அவட்கறிவியாெதாழியின் பின்னர் அவள் ம த்த ம்
கூ மாத ன் யான் மைற நின்ற விடத்தினின் ம் இல்லத் ட் கா அவள்பால்
விைரந் ெசன்ேறன் என்பாள் நிைலச் ெசல்ேலன் என்றாள்.
12-19: மாசில் .......எனேவ
(இ-ள்) விைரவெனன் வந்

கைவஇ -விைரந்

அவள்பால் வந்

அவைள

யைணத் க்ெகாண் ; யான் தன் கைரய-யான் அவைள நம்மில்லத்திற்கு வ மா
அைழயா நிற்ப (அவள் மிக ம் மயங்கினளாக); மாசு இல் கு மகள் எவன் ேப
உற்றைன- குற்றமற்ற இளமகேள நீ எற்றிற்கு மயங்கிைன? ; இவற்கு நீ ம் தாைய
என- மயங்காேத ெகாள்! இச்சி வ க்கு நீ ம் தாேய ஆகுைவகாண்! என் கூற;
கள உடம்ப நாில் நாணி கவிழ்ந் நிலம் கிைளயா நின்ேறாள் நிைலகண் - தாம்
ெசய்த கள க் குற்றத்ைதக் களவாடப்பட்டாாிடத்ேத உடன்பட் நிற்கும் கள்வேர
ேபான் ெபாி ம் நாண ற்
கங்கவிழ்ந் நிலத்ைதக் காற் ெப விரலாற் கீறி
நின்ற அவள் நிைலைமையக் கண் ; யா
இரக்க ற்

அப் ெபா

; வானத்

ம் ஆங்கு- யா

ம் அவள் நிைலக்கு

அணங்கு அ ங் கட ள் அன்ேனாள்-

வானத்தின்கண் காண்டற்காிய கட ட் கற் ைடய அ ந்ததிைய ஒக்கும் அவள் தா
நின் மகன் தாய் ஆதல் ைரவ என- நின் மக க்குத் தாய் ஆதல் நன்கு
ெபா ந் வேதயாகும் என்

ம்;

எண்ணி; ேபணினன் அல்லேனா -அவள் வ ந்தாதப

கமன் கூறிப் ேபாக்கினன் அல்லேனா? இங்ஙனமாக ம் யாைர ம் அறிேயன் என நீ
ெபாய் கூறாேத ெகாள்; என்பதாம்.
(வி-ம்) நிைல- தான் நின்ற இடம். மாசில் கு மகள் என்ப

இகழ்ச்சி. நீ ம் தாைய

என் ழி உம்ைம இழி சிறப் ; என்ைன? நீ இழிந்த பரத்ைதேயயாயி ம் இவன்
தந்ைதயால் காத க்கப் ப தலால் அம் ைறைமயால் நீ ம் இவ க்குத் தாய் ஆகுதி
என்ப க த்தாக ன். கைரய-அைழப்ப. அவள் நினக்ேக உாிைம ண் ஒ குபவள்
ஆத ன் யா ம் ேபணினன் என்றவா . அவள் பரத்ைத யாயி ம் கற் ைடயளாதல்
க தி வானத் தணங்க ங்கட ளன்ேனாள் என் ம் அத்தைகயளாத ன் அவள் நின்
மகன்றாயாதல் ைரவ என யா ம் ேபணினன் என்றாள் எனி மாம். "கட ள்அ ந்ததி; உன்ைனெயாழிய அறியாதவள் என இகழ்ந்

கூறியவா " என்பர்

பைழய ைரயாசிாியர். தாைய, ஐகாரம் சாாிைய.
இனி, இதைன, "மகிழ்ந அாிைவ ெத வில் தல்வைனக் கண் , ெகாண்
நின்ேறாட்கண் , ெசல்ேலன் வந்

கைவஇ நீ ம் இவற்குத்தாய் எனக் கைரய, நாணி
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நின்ேறாள் நிைலகண் , யா ம் தாயாதல் ைரவ
ெபாய் கூறற்க" என விையக்க.

என ேபாக்கினன். ஆதலால்

(பா-ேவ) 4. கிளவி. 6. கண்ட. 7. கு கியாவ ம். 8. ேசர்த்தனன். 11. ெசால்ேலன்.16
ைரவதாெலனேவ.
-----------

ெசய் ள் 17
திைண: பாைல.
ைற: மகட் ேபாக்கிய ெசவி த்தாய் ெசால் ய .
( -ம்) அஃதாவ - தைலவிையத் தைலவன் அவள் தரமறியாமல் அைழத் ப்
ேபானைம யறிந்த பின்னர்ச் ெசவி த்தாய் தைலவியின் ெமன்ைமக்கிரங்கிக் கூறிய
என்றவா .
(இ-ம்) இதற்கு ,"எஞ்சிேயார்க்கும் எஞ்சுத லேவ" (ெதால் - அகத்-42) எனவ ம் விதி
ெகாள்க.
வளங்ெக தி நகர்ப் பந் சிறி ெதறியி
மிளந் ைண யாயெமா கழங்குட னா
யங்கின் றன்ைனெயன் ெமய்ெயன் றைசஇ
மயங்குவியர் ெபாறித்த தல டண்ெணன
யங்கினள் வதி மன்ேன யினிேய
ெதா மாண் சுற்ற ெமம்
ள்ளா
ெண ெமாழித் தந்ைத ய ங்க நீவி
ெநா ம லாள ெனஞ்சறப் ெபற்றெவன்
சி
க் குைறவி சிலம்பார் சீற
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வல்லெகால் ெசல்லத் தாேம கல்ெலன
ெர ந் தன்ன
ெக ெசலவி
னீாி லத்தத் தாாிைட ம த்த
ெகா ங்ேகா மணர் பக ெதழி ெதள்விளி
ெந ம்ெப ங் குன்றத் திமிழ்ெகாள வியம் ங்

10

க ங்கதிர் தி கிய ேவய்பயில் பிறங்கற்
ெப ங்களி ாிஞ்சிய மண்ணைர யாஅத்
த ஞ்சுரக் கவைலய வதர்ப ம ங்கி
னீளைர யிலவத் ழ்கழி பன்மலர்
விழ த் தைலக்ெகாண்ட பழவிறன்
ர்

15
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ெநய் மிழ் சுடாிற் கால்ெபாரச் சில்கி
ைவகு மீனிற் ேறான்
ைமப மாமைல விலங்கிய சுரேன.

20

-கயமனார்.
(உைர)
6-9: ெதா மாண்......சி

க் குைறவி

(இ-ள்.) ெதா மாண் சுற்ற ம் எம் ம் உள்ளாள்- தன் டன் ஆ ம் ெபான்
வைளயலணிந்த அன் ைடைமயாற் சிறந்த தன் ேதாழிமாைர ம் அன் டன்
வளர்த்ெத த்த அன்ைனயாகிய எம்ைம ம் ெபா ளாக நிைனயாமல்; ெந ெமாழித்
தந்ைத அ ங்க நீவி - ெந ய கைழ ைடய தன் தந்ைத அைமத் ள்ள கடத்தற்காிய
காவைல ம் கடந் ேபாய்; ெநா மலாளன் ெநஞ்சு அறப்ெபற்ற - ஏதிலாளன்
ஒ வ ைடய உள்ள
இளைமயிேலேய அறி

வைத ம் தனதாக்கிக் ெகாண்ட; என் சி
திரப்ெபற்ற என் மகளானவள் என்க.

(வி-ம்.) சுற்றம் ஈண் த் ேதாழியர் என்ப ணர்த்தற்குத் ெதா

க் குைறவி-

மாண் சுற்றம்

என்றாள். ெதா ச் சுற்றம் என ம், மாண் சுற்ற ம் என ம் தனித்தனி இைய ம்.
மாண் ஈண் அன்பின் மாண் என்க. எம் ம் என்றாள் நற்றாய் த ய ஏைனய
தாயைர ம் உளப்ப த் தற்கு. ெந ெமாழி - கழ். இடத்தா ம் காலத்தா ம் நீண்
நிற்ற ன் அதற்கு அ ெபயராயிற்ெறன்க. தந்ைதயாலைமக்கப்பட்ட அாிய காவல்
என்க. அ ைம ஈண் கடத்தல ைம என்க. பிறந்த நாள் ெதாடங்கி ெந நல் கா ம்
உற ைடேய மாகிய எம்ைம ெயல்லாம் நிைனயாமல் ஏதிலான் ஒ வன் பின்
ேபாயினள் என்பாள், ெநா மலாளன் எனத் தைலவைனக் கூறினள். குலமகளிர்க்குக்
ெகாண்டானிற் சிறந்த ேகளிர் இலர் என் ம் அறத்ைத ணர்ந் அவெனா
ேபாயினைமயிற் றைலவிையச் சி
க்குைறவி என்றாள். எனேவ அவள்
அவெனா ெசன்றைமக்கு யான் வ ந் கிேலன் என்ப குறிப்பாயிற் . இனித்தான்
வ ந் தற்குாிய காரணங் கூ கின்றனள்.
1-5: வளங்ெக ............இனிேய
(இ-ள்.) வளம்ெக தி நகர் இளந் ைண ஆயெமா சிறி பந்
ெபா ந்திய அழகிய இல்லத்தி ேட நிலா ற்றத்தில் சிறி ெபா

எறியி
தன்

ேதாழியேரா

கழங்கு உடன்

ஆ

பந்திைன எறிந்

ஆ

ம்; இளந் ைண ஆயெமா

ம்; அல்ல ; இளைம ைடய அத் ேதாழிமாேரா

சிறி

ெபா

ம் - வளம்

ஒ ங்குகூ
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சழங்கு ஆ

ம்; அன்ைன என் ெமய் உயங்கின்

டம் ேநாகின்ற

காண்! என்

என்

அைசஇ-'அன்னாய் என்

கூறி இைளப் ற் ; மயங்கு வியர் ெபாறித்த

தலள்

- ெபா ந் ய வியர்ைவ அ ம்பிய ெநற்றியிைன ைடயளாய்; தண் என யங்கினள்
வதி ம் மன் - அவ் வியர்ைவத் ளிகள் என் ெமய்யிற்ேறாய்ந் குளி ம்ப என்ைனத்
த விக் ெகாண் என் ம யிேல தங்குவேள! அந்நிைல கழிந் ேபாயிற்ேற! இனி இப்ெபா
என்க.
(வி - ம்.) நகர் . தி - அழகு. சிறி - காலச்சி ைம குறித் நின்ற .
இளந் ைணயாய ெமா என்பதைன ன் ம் கூட் க. சிறி என்பதைன கழங்கிற்கு
ன் ம் கூட் க. உயங்கின்
ெபா ட் .

- உயங்குகின்ற ; ேநாகின்ற . மன் - கழி ப்

9-22: சிலம்பார்...........சுரேன
(இ - ள்.) கல் என ஊர் எ ந் அன்ன உ ெக ெசலவின் ெகா ங்ேகால் உமணர் கல்ெலன்ெறா க்கின்ற ஆரவாரத்ேதாேட ஓர் ஊாின்கண் வா மாந்தரைனவ ம்
ஒ ங்ேக கு ப்ெபயர்ந் ேபாமா ேபாேல காண்ேபார்க்கு அச்சத்ைத ண்டாக்கும்
ேபாக்கிைன ைடய வைளந்த ேகாைல ைடய உப் வாணிகர்; நீர் இல் அத்தத் ஆர்
இைட ம த்த பக ெதழி ெதள் விளி - நீர் இல்லாத பாைல நில ெநறியின்கண்
ெசல் தற்காிய மண ைடய இடத்திேல ெசல்லா நின்ற எ
கைள உரப் கின்ற
ெதளிந்த ஒ

யான ; ெந ம் ெப ங் குன்றத்

இமிழ் ெகாள இயம் ம் - ெந ய ெபாிய

மைலயிேல தாக்குண் எதிெரா யாக வந்ெதா த்தற் கிடனாய்; க ங்கதிர் தி கிய
ேவய் பயில் பிறங்கல் - க ய ெவயி ல்
கிய ங்கில்கள் மிகுந்த பக்கமைல
யிடத்ேத; ெப ங்களி உாிஞ்சிய மண் அைர யாஅத் அ ஞ்சுரக் கவைலய அதர்ப
ம ங்கின் - ெபாிய களிற்றியாைன உாிஞ்சுதலாேல அவற்றின் உடம்பிற் ப ந்த ேசற்
மண் டன் அைமந்த அ ப்பகுதிைய ைடயனவாகிய யாஅமரங்கைள ைடய
கடத்தற்காிய பாைலப் பரப்பின கவர்ந்த வழிகளின் பக்கத்தனவாகிய; நீள் அைர
இலவத் ஊழ்கழி பல் மலர் - நீண்ட அ யிைன ைடய இலவ மரங்களில்
மலர்ந் திர்கின்ற பலவாகிய மலர்கள்; பழவிறல்
ர் விழ த் தைலக்ெகாண்ட ெநய்
உமிழ் சுடாின் - பைழய ெவற்றியிைன ைடய பைழய ஊாின்கண் தி விழாநா
ளிரவின்கண் ெநய் ெபய்யப் ெபற் ழி விளக்குகளினின் ம் ழ்கின்ற சுடர் ேபான்
உதிர்ந் ; கால் ெபாரச் சில்கி - காற் ேமா தலாேல சிற்சிலவாய் எஞ்சியி ப்பைவ;
ைவகு மீனில் ேதான் ம் - வி யற்காலத்ேத வானத்ேத காணப்ப கின்ற மீன்
ேபான்

ேதான் தற்கிடனான; ைமப

மாமைல விளங்கிய சுரன் -

கில்கள்

உாிஞ்சும் ெபாிய மைலகள் கு க்கிட் க் கிடக்கின்ற ெகா ய வழியின்கண்; சிலம் ஆர்
சீற

- சிலம் கள்

ர

கின்ற அவ

ைடய சிறிய அ கள்; ெசல்ல வல்ல ெகால் -
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நடத்தற்குாிய வன்ைம ைடயன வாேமா? அைவ என்ப ேமா? அறிகின்றிேலன்
என்பதாம்.
(வி.ம்.) ஊர் - ஆகுெபயர். உப் வாணிகர் மைனவி மக்க டன் ஒ ங்கு கூ ச்
ெசல் தல் வழக்கம் ஆத ன் அவர் ெசல ஓர் ஊாில் வா மக்கள் எல்லாம்
கு ப்ெபயர்ந்

ேபாவ

ேபாலத் ேதான் ம் என்றார். அவர் அவ்வா

"ேநான்பகட் மணர் ஒ ைகேயா
மகா அர் அன்ன மந்தி..................

ெசல்வதைன,

வந்த

.......................................
உளாியல் ஐம்பால் உமட் யர் ஈன்ற
கிளர் ண் தல்வெரா கி கி யா ம்"
எனவ ஞ் சி பாணாற் ப் பைடயா ம். (55 - 61.) உணர்க. உ - அச்சம்,
உ ெக அத்தம் என விையக்க. ம த்தல் - தைட ண் நிற்றல். இவ்ெவா உமணர்
பக ரப் ம் ஒ ெயனக் ேகட் ேபார் ஐயமறவறி ம் ஒ என்பார் 'பக ெதழி ெதள்விளி'
என்றார். இமிழ் - ஒ : ஈண் எதிெரா . ேசற்ைற வாாி உடம்பி ைறத் க் ெகாண்ட
யாைனகள் உாிஞ்சுதலாேல யாஅமரத்தைர மண் ைடத் தாயிற்ெறன்க.
ஊழ்த் க்கழி ம் மலர் ெநய் மிழ் சுடாிற்ேறான்றிக் கால் ெபாரச் சில்கும்,
அச்சுடர்ேபாற் சில்கி யனக் கூறிக் ெகாள்க. மீன் - நாண்மீன். ைம
மைலக்கியற்ைகயைட. கில் தீண்ட யர்ந்த மைல என்றவா .
இனி, இதைன, சி
(அத்தைகய ெமல் ய
(பா - ேவ.) 3.

க் குைறவி எறியி
ைடய) அ

ம் ஆ

ம் அைசஇ

யங்கினள் வதி ம்

சுரன் ெசல்ல வல்ல ெகால்? என இையத்தி க.

ன்ேன. 17.கவைலயதர். 18.

ழ்ப .

----------

ெசய் ள் 18
திைண: குறிஞ்சி.
ைற: ேதாழி இர

வ வாைனப் பகல் வர ெவன்ற .

( -ம்.) அஃதாவ -களவின்பேம ெபாி ம் வி ம்பி வைரதற் க த்தின்றி நா ம்
இர க்குறியிடத்ேத வந் மீ ம் தைலவைனத் ேதாழி அவ்விர க்குறி
வ ைகயா ண்டாகும் ஏதங்கூறி அதைன ம த் இனி நீ பகற்குறிக்கண் வ க
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ெவன் கூறி அதற்கும் இைட
கடாவிய என்றவா .
(இ-ம்.) இதற்கு, "கள
ேவண்

ம்ெபா

ண்ெடன்பதைனக் குறிப்பாக

ணர்த்தி வைர

ம்.........அைன நிைலவைகயான் வைரதல்

ம்" எனவ ம் விதி (ெதால்-கள-23.) ெகாள்க.

நீர்நிறங் கரப்ப
திர்ந்
மலர் கஞ ய க வரற் கான்யாற் க்
கராஅந் ஞ்சும் கல் யர் மறிசுழி
மராஅ யாைன மதந்தப ெவாற்றி
ராஅ ர்க்கு ட்குவ நீத்தங்
க ங்கட் பன்றியி ன ங்கா
றந்
நாம வ ந் ைறப் ேபர்தந் தியாமத்
தீங்கும் வ பேவா ேவாங்கல் ெவற்ப
ெவா நாள் வி ம றி ம் வழிநாள்

5

வாழ்குவ ளல்லெளன் ேதாழி யாவ
றில் வழிக ம் பயில வழங்குநர்
நீ ன் றாக வி க்குவ ரதனா
லமரல் வ த்த
ெமம் படப்ைபக்
ெகா ந்ேத னிைழத்த ேகா யர் ெந வைரப்

10

பழந் ங்கு நளிப்பிற் காந்தளம் ெபா ம்பிற்
பகனீ வாி ம் ணர்குைவ யகன்மைல
வாங்கைமக் கண்ணிைட க ப்பயா
ேயாம்பின ெள த்த தடெமன் ேறாேள.

15

---கபிலர்
(உைர)
8: ஓங்கல் ெவற்ப.....
(இ-ள்.) ஓங்கல் ெவற்ப-உயர்விைன ைடய மைலநாட் ைன ைடய ெப மாேன!
ஈெதான் ேகட்ட ள்க! என்க.
(வி*-ம்.) ஓங்கல்:ெதாழிற் ெபயர். தைலவ ைடய கு
யர் கூ வாள் அதைன
அவன் நாட் மைலக்கு அைடயாக்கினள். இதனால் அறம வாத இவ்ெவா க்கம்
உயர்கு த் ேதான்றலாகிய நினக்குப் ெபா ந்தா எனக் குறிப்பாக ணர்த்தியவா .
இ -க ப் ெபா ட் றத்ேத பிறந்த இைறச்சிப் ெபா ள்.
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1-8: நீர்நிறங்.........வ பேவா
(இ-ள்.)
ந்றமான

மலர் நீர் நிறம் கரப்ப ஊழ் உ
மைற ம்ப

மலர்த

ற்

உதிர்ந்

உதிர்ந் - அழகிய மலர்கள் நீாின
நிைறந்த; க வரல் கான்யாற் -

விைரந்ெதா கு தைல ைடய காட் யாற்றின ; கராஅம் ஞ்சும் கல் உயர் மறிசுழி தைலகள் கிடந் றங்குதற் கிடனான கற்பாைறகளிேல ேமாதி உயர்ந்
மடங்குதலா ண்டாகின்ற சுழியான ; மராஅ யாைன மதம் தப ஒற்றி உராஅ ஈர்க்கும்தன்பி ெயா கூடாத யாைனயின் மதெவறி ெக மா ேமாதி தன் வ ைமயினால்
இ த் ச் ெசல்லா நிற்கும்; உட்கு வ ம் நீத்தம்- காண் ேபார்க்கு அச்சம் வ தற்குக்
காரணமான ெவள்ளத்ைத;க ங் கண் பன்றியின் ந ங்கா
பன்றிையப் ேபான்

றந் -அஞ்சாைம ைடய

அஞ்சாமல் நீந்திக் கடந் ; நாம அ ந் ைறப் ேபர்தந் -

அச்சந்த ம் ஏ தற்காிய

ைறயினின் ம் கைரேயறி; யாமத் -இத்தைகய

நள்ளிரவிேல; ஈங்கும் வ பேவா - காவல் மிக்க இவ்விடத்திற்கு வ வா
என்க.
(வி-ம்.) நீர் நிறம் சுரப்ப என்ற

- நீர்ேதான்றாதப

ளேரா?

மைறய என்றவா , இதெனா ,

" ண்ணிய ந மல ராைட ேபார்த் க் கண்ணிைற ெந நீர் சுரந்தனள் அடக்கிப்
னல்யாறின்றி

ம் னல் யாெறன" என்வ ம் சிலப்பதிகாரம், (ம ைரக்-13: 172-4)

நிைன கூரற் பால . ஊழ் உ
-ஊழ்த் ; மலர்ந் . மலர்- அழகிய மலர். க வரல்விைரந்ெதா குதல். தைலகள் கல் ன் ேமேலறித் யி தல் இயல் . கல் ல் ேமாதி
யர்ந்

மறிதலால் உண்டாகின்ற சுழி என்க, மராஅ-ம வாத. மதெவறியால் இனத்

ெதா கூடாத எனி மாம். உர , உராஅ என நீண்ட ெசய் ள்
விகாரம்.பன்றிஅஞ்சாமல் ெவள்ளத்ைத நீந்திக் கடக்குமியல்பிற்றாக
உவைம எ த்ேதாதினள். நாம் என் ம் உாிச்ெசால்லீ
ஒ ெசால். ஈங்கும் என் ழி உம்ைம உயர் சிறப் .

திாிந்

ன் அதைன

நின்ற . ேபர் தந் ,

9-12 ஒ நாள்.......இ க்குவர்
(இ-ள்.) யாவ ம் ஊ இல் வழிக ம் பயில வழங்குநர் நீ இன் ஆக இ க்குவர்யா ம் இைட
இல்லாத நல்ல வழிகளிடத்ேத ம் மிகுதியாக இயங்குபவர் காலம்
நீளிதாகு ன்ேப தவறி வி வாரத
ண் ; ஒ நாள் வி மம் உறி ம்- இைட
கள்
மிக்க இத்தைகய ெநறிகளிேல நாள்ேதா ம் நள்ளிரவில் வ கின்ற நினக்கு என்ேற ம்
ஒ நாள் ன்பம் உறி ம் உ ங்காண்! அங்ஙனம் உற்றக்கால்; என் ேதாழி வழிநாள்
வாழ்குவள் அல்லள்- அந் நிகழ்ச்சிைய அறிதற்கியன்ற ம நாேள எம் ெப மாட்
உயிர் வாழ்வாளலல்லள். இறந்

ப தல் ஒ தைல, என்க.
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(வி-ம்.) ஊ - இைட
; இன்னல்: உறி ம் உ ம் அங்ஙனம் உற்றக்கால் என
விாித்ேதா க. நீ - கால நீட்டம். நல்ல ெநறி களிடத் ம் மிகுதியாக இயங்கின்
அ க்க இைட
நிகழ்தல் இயல் ; இத்தைகய ஊ மிக்க ெநறியில் நாேடா ம்
இயங்கும் உனக்கு என்ேற ம் இன்னாைம வ தல் ஒ தைல. அவ்வின்னாைம
நின்ெனா மைமயா ஒ ெபண் ெகாைலக்கும் ஏ வாம் என்பாள் ஒ நாள் வி மம்
உறி ம் வழிநாள் வாழ்குவள் அல்லள் என் ேதாழி என்றாள். எனேவ நீ
அஞ்சா வ வ

உன

ஆண்ைமக்கு எ த் க்காட்டன் ; நின் அறிவின்ைமக்ேக

எ த் க் காட்டாங்காண்! என்றறி

த்தினாளாயிற் . என்ைன? அஞ்சுவ தஞ்சாைம

ேபைதைம அஞ்சுவ தஞ்சலறிவார் ெதாழில்" என்ப

அறமாத ன் (குறள்.428.) என்க.

12-18: அதனால்..........ேதாேள
(இ-ள்.) அதனால்- இவ்வா

நின்வர

எமக்கு எப் ெபா

ம் அச்சேம

த வெதான்றாயி த்தலால்; உலமரல் வ த்தம் உ
ம்- யாங்க ள் இைடயறா
மணஞ் சுழல்வதற்குக் காரணமான ெப ந் ன்பேம எய் கின்ேறங்காண்! அகல்மைல
வாங்கு அைமக்கண் இைட க ப்ப- இனி எமக்குத் ன்பந்த இவ் விர க் குறிக்கண் நீ
வ தல் தவிர்ந் அகன்ற மைலயின்கண் வள ற் வளர்கின்ற வைளந்த ங்கி ன
க க்களின் இைடேய அைமந்த தண் ைன நிகர்க்குமா ; யாய் ஓம்பினள் எ த்த தட
ெமல்ேதாள்- எம்மன்ைனயால் விழிப் டன் ேபணி வளர்க்கப்பட்ட ப த்த ெமன்ைம
மிக்க ேதாள்கைள;* எம் படப்ைபக் ெகா ந்ேதன் இைழத்த ேகா உயர் ெந வைரஎம மைனப் பைடப்ைபயின் பக்கத்ேத ள்ள வைளந்த ேதன் இறால்கள் இைழக்கப்
பட் ள்ள குவ கேளா உயர்ந் ள்ள ெந ய மைலச் சார ன்கண் அைமந்த; பழம்
ங்கும் நளிப்பின் காந்தள் அம் ெபா ம்பில்- யாண் ம் கனிகள் கனிந்
ெதாங்குதற்கிடனான ப மரச் ெசறிவி
ள்ள ெசங்காந்தள் மலர்ந் அழகு
ெசய்கின்ற தாி ேட; நீ பகல் வாி ம் ணர்குைவ- நீ பகற் ெபா திேல வந்தா
இனி
யங்குைவகாண்! இனி ஏதமிக்க இரவில் வ தெலாழிக! என்பதாம்.

ம்

(வி-ம்.) அதனால் என்ற , ஊ ைடய வழியில் பயிலவழங்கும் நீ என்ேற ம்
இ க்குதல் ஒ தைலயாகலான் என்றவா . உலமரல் வ த்தம்- ஆ தல் ெப த ன்றி
மனம் இைடயறா கழல்வதற்குக் காரணமான ெப ந் ன்பம். அஃதாவ
தைலவ க்கு ஏதம் நிகழ்தல் ஒ தைல என் எண் வதனா ண்டாகும் ன்பம்
என்க. இங்ஙனம் கூறேவ நீ பகல் வாின் யாங்க ம் உலமரல் வ த்தமின்றி
இன்
ம் என்*கு மாயிற் .
இனி, பைழய ைரயாசிாியர் "ேதனிைழத்த என்றதனாேன; ேதனழிக்க வ வாரா
பழந்

ங்கு நளிப்ெபன்றதனாேன, பழெம க்க வ வாரா

ம் காந்தளம்

ம்,
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ெபா ம்ெபன்றதனாேன, ப்பறிக்க வ வாரா
ம த்தாளாம்." என விளக்குவர்.
இனி, இதைன ெவற்ப! கான்யாற்

ம் பகற்குறி ம் அாிெதன்

நீத்தம் ந ங்கா

றந்

குறிப்பால்

அ ந் ைறப்

ேபர்தந் ஈங்கும் வ பேவா? நீ ஒ நாள் வி ம றி ம் என்ேதாழி வழிநாள்
வாழ்குநள் அல்லள். பயில வழங்குநர் இ க்குவர் அதனால் (யாம்) வ த்தம் உ
ம் நீ
பகல் ெபா ம்பில் வாி ம் ேதாள் னர்குைவ. (இனி இரவில் வாராேத ெகாள்) என
இைய காண்க.
-----------

ெசய் ள் 19
திைண: பாைல
ைற:ெநஞ்சினாற் ெபா ள் வ க்கப்பட் ப் பிாிந்த தைலமகன்
தைலமகள் நலனயந் ள்ளிய ெநஞ்சிைனக் கழறிய .
( -ம்.) அஃதாவ - தைலவன் தைலவிெயா இனிதமர்ந் வா ங் காலத்ேத அவன்
ெநஞ்சம் ெபா ளின் இன்றியைமயாைமையப் பலகா ம் அவ க்கு நிைன ட்
அதைன ஈட் வ மா வற்
த் தலாேல தைலவிையப் பிாிந்
ெபா ளீட்டப்ேபாயபின் அந்த ெநஞ்சேம தைலவிைய நிைனந் வ ந் வதாயிற் .
இதனாற் ேபாக் கிைட
பட்ட தைலவன் அந்ெநஞ்ைசக் க ந் கூறியெதன்றவா .
(இ-ம்.) இதற்கு, கரணத்தி னைமந் " என வ ம் ற்பாவின் கண் (ெதால்-கற்-5.)
ேவற் நாட்டகல்வயின் வி மத்தா ம் எனவ ம் விதி ெகாள்க.
அன்றவ ெணாழிந்தன் மிைலேய வந் நனி
வ ந்திைன வாழிெய ெனஞ்ேச ப ந்தி ந்
யாவிளி பயிற் மியா யர் நனந்தைல
மகுளியிற் ெபா ெடாிந் திைசக்குங்
க ங்குரற் கு ைஞய ெந ம்ெப ங் குன்ற
ெமம்ெமா றத்த ஞ் ெசல்லாய் பின்னின்
ெறாழியச் சூழ்ந்தைன யாயிற் றவிரா
ெசல் னிச் சிறக்கநின் ள்ளம் வல்ேல
மறவ ேலாம் மதி ெயம்ேம நறவின்

5

ேசயித ழைனய வாகிக் குவைள
மாயிதழ் ைர ம் ம ர்ெகா ளீாிைம
ள்ளகங் கனல ள் ெதா லறிப்
பழங்கண் ெகாண்ட கதழ்ந்
ழவிரறல்

10
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ெவய்ய

குதர ெவாீஇப் ைபெயனச்

சில்வைள ெசாாிந்த ெமல் ைற ன்ைக
ெகா யிற் ல்ெலனப் ேபாகி
யடர்ெச யாயகற் சுடர் ைண யாக
வியங்கா வதிந்தநங் காத
யங்குசாய் சி
ற யங்கிய பின்ேன.
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--ெபா ந்தில் இளங்கீரனார்.
(உைர)
1-8: அன்றவண்...........வல்ேல
(இ-ள்.) என் ெநஞ்ேச வாழி- என

ேபைத ெநஞ்சேம நீ வாழ்வாயாக! நீ அளிைய

காண்!; அன் அவண் ஒழிந்தன் ம் இைல- யாம் நங் காத ையப் பிாிந் ேபாதலாி
ஆதலால் இப்ெபா
ெசலவ ங்கு ம் என் னக்குணர்த்திய அற்ைறநாேள என்
அறி ைரக் கிணங்கி அவளி க்கும் நம்மில்லத்திேலேய அவைளப் பிாித ெலாழிந்
தங்கினா மல்ைல; ப ந்

இ ந்

உயா விளி பயிற் ம் யாஉயர் நனந்தைல வந் -

இப்ெபா
, இைரெபறாைமயான் ப ந் கள் இைளப் ற்றி ந் பசித் ன்பங்
காரணமாகப் பலகா ம் ஒ க்கின்ற யாமரங்கள் உயர்ந் ள்ள அகன்ற இப் பாைலக்
க ஞ்சுரங்கா ம் எம்ெமா வந் ; உ ள்
மகுளியில் ெபா ள் ெதாிந் இைசக்குங்
க ங்குரல் கு ைஞய ெந ம் ெப ங் குன்றம் எம்ெமா இறத்த ஞ் ெசல்லாய்உ ண்ட உ க்ைக யினத்ததாகிய இ க்குபைறயின ஒ ையப் ேபான் ேகட்ேபார்
தத்தமக்ேகற்ற ெபா ைளத் ெதாிந் ெகாள் மா ஒ க்கின்ற ேகள்விக் கின்னாைம
ெசய்கின்ற குரைல ைடய ேபராந்ைதகைள ைடய ெந ய ெபாிய இம் மைலகைள
எங்க த்திற் கிணங்கிக் கடந்

ெபா ள்வயிற் ேபாவா மல்ைல; நனி வ ந்திைன-

இங்ஙனம் இ மனப்பட் ப் ெபாி ம் வ ந் கின்றைன; பின்நின்
யாயின் இப்ெபா
ேம

ஒழியச் சூழ்ந்தைன

ன்னர் ன்னின் எம்ைமப் ெபா ள்வயிற்கைடக் கூட் ய நீேய,
என் ெசலவிற்கு இைட றாக எனக்குத் ைணயாகா பிற்பட் நின்

ம் எம்ைமக் ைக விட் ப்ேபாக ம்

ணிந்தாயாயின்; இனி தவிரா

வல்ேல ெசல்-

இப்ெபா ேத நின் ணிவினின் ம் தவிராமல் விைரந் ெசல் தி; நின் உள்ளம்
சிறக்க - நின் ெப ந்தைக ள்ளம் தன் க த்
ற்றிச் சிறப்பதாக! என்க.
(வி-ம்) அன் என் சுட் ய ; ெபா ள் வ த்த ெநஞ்சிற்கு யாம் இப்ெபா
நங்காத ையப் பிாிந் ேபாதலாி ஆத ற் ெசலவழங்கு ம் எனத் தைலவன்
தன்ெனஞ்சிற் கறி
த்த நாைள. யான் ஒழிதி என்ற ெபா
ஒழிந்திைல என்
க ந்தப யாம். வந் என்பதைன நனந்தைலக்குப் பின்ேன கூட் க. நனந்தைலகா ம்
ெபா ளீட்ட ல் ஊக்கி வந் என்றவா . வாழி அைசெயனி மாம். பிாிவாற்றா
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நனி வ ந்திைன என்ப க த் . ஆதலால் நீ ெபாி ம் ேபைதகாண் என்ப குறிப் .
ப ந் இைர ெபறா இைளப் ற்றி ந் என்க. உயாவிளி- ன்பக்குரல் யாஒ வைக மரம்,.இ

பாைல நிலத்தில் வளர்ந்

வற்றி நிற்கு மியல் ைடயதாக

ன்

அதற்கு உயர்தல் ஒன்றைனேய அைடயாக்கினன்,. உ ள் – உ ண்ட வ வத்தின்
ேமற்றாகக் ேகாடேல தகுதி; க ப்பிற்கு உ
தல் ெபா ந்தாைமயறிக. மகுளி-இ குபைற என்பர் உைரயாசிாியர். க ப்பினால் உராய்தலால் உண்டாகும் மகுளியின்
ஓைச ஈண் க் கு ைஞயின் ஓைசக்குவைம ெயன்க. ெதாிந் என் ம்
ெசய்ெதெனச்சத்ைதச் ெசயெவெனச்சமாகத் திாித் க் ெகாள்க. ேகட்ேபார்
தம்மியல்பிற்ேகற்பப் ெபா ள் ெதாி ம்ப இைசக்கும் என்க அஃதாவ
ஆறைலகள்வர் கரந் ைற ம் அந் ெநறியில் ெபா ெளா ம் ேபாகும்
வழிப்ேபாக்கர்க்கு. 'குத்திப் ைத' 'சுட் க்குவி' என் ம் ெபா ள்பட இைசத்த ம்
விைனவயிற் ெசல்ேவார்க்குத் தீநிமித்தமாக வாதல் நன்னி மித்தமாக வாதல் அவர்
ேமற்ெகாண்ட விைன ற் ெமன்றாதல் ற்றாெதன்றாதல் எதிர்காலப் ெபா ள்
ெதாிய இைசத்த ம் பிற மாம். ஆறைல கள்வர்க்கஞ்சிப் ேபாவார்தம் மச்சத்ைத
இக்குரல் மிகுவித் க் ேகள்விக்கின்னாதாதல் பற்றிக் க ங்குரல் என்றான்.
தைலவிேயா ைற ம் ெபா
ன்னின் ெபா ள் வயி க்கிய நீேய இப் ெபா
பின்னின்ெறாழியச் சூழ்ந்தைன என்ப படப் பின்னின்ெறாழியச் சூழ்ந்தைன என்
க கின்றான். நின் சூழ்ச்சியிற் றவிரா இனிச் ெசல்க என்றவா . இனி இப்ெபா ேத. சிறக்க என்ற நின் சூழ்ச்சி ம் ற்றாெதன் ம் குறிப்பிற் .
9-16: நறவின்;.............ேபாகி.
(இ-ள்) நறவின் ேச இதழ் அைனயவாகி -- ெசவ்வாி பரந்த அழகினால் நறவமலாின்
சிவந்த மலர்கைளப் ேபால்வன வாகி; குவைள மா இதழ் ைர ம் ம ர்ெகாள் ஈர்
இைம-- ைம ட்டப் ெபற்றைமயால் குவைள மலாின் காிய இதழ்கைள ஒக்கின்ற நீர்
த ம் கின்ற ஈாிய இைமகள்; உள்

ெதா

உள்அகம் கனல உலறி- நாம் ெசய்த

ெகா ைமையத் த ெநஞ்சுகன ம்ப நிைனக்குந்ெதா ம் வற்றி; பழங்கண் ெகாண்ட
கதழ்ந்
ழ் அவிர் அறல் ெவய்ய உகுதர- ன்பம் எய்திய தன கண்களிற்
ேறங்கியவாய் விைரந்
ழ்கின்ற விளங்குகின்ற ன்பக் கண்ணீர்த் ளிகள்
ெவப்ப ைடயனவாய்த்

ளிப்பதனாேல; ெவாீஇ- தன்னிைலையப் பிறர் அறிகுவர்

என் அஞ்சி; சில்வைள ெசாாிந்த ெமல் இைற ன்ைக - நாம் பிாிந்த ெபா ேத
கழன்
ழ்ந்தனேபாக எஞ்சிய சில வைளக ம் கழன்ெறாழிந்த ெமல் ய
வாிகைள ைடய தன்

ன்னங்ைககள்;

ெகா யின் ல்என -

க்கள்

உதிர்ந்ெதாழிந்த ங்ெகா கள் ேபான்
ற்ெகன் ேதான் ம்ப ; ைபஎனப் ேபாகிதான் ெசயலற ெகாண்
ந்த அவ்விடத்தினின் ம் எ ந் வ யின்ைமயால் ெமல்ல
நடந்

ெசன் ; என்க.
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(வி-ம்.) இனி விைரந் ெசல் ம் நின் க த்
ற்றி நின் ள்ளம் சிறக்குமாறில்ைல
என்பதற்குக் காரணங் கூ வாள் நம பிாிவாற்றாைமயால் நங்காத யின் நிைல
இப்ெபா திவ்வாறி க்குெமன் ேமேல கூ கின்றான்.
பைழய ைரயாசிாியர் - "நறவின் ேச தழ்...ைபெயன" என்ற உள் ந்ேதா ம்
உள்ளகங் கன ைகயாேல குவைளயின காிய இதைழ ெயாக்கும் நீர் மிகுதல்
ெகாண்ட காிய இைம பின் நறவின் ேசயிதழைனயவாகி உலறிப் பழங்கண் ெகாண்ட
விைரந் வி கின்ற அவிரறல் ெவய்யவாகச் ெசாாிய" எனக் ெகாண் கூட் ப்
ெபா ள் கூ வர்.
பழங்கண் -

ன்பம்.

"சில்வைள என்ற பல்வைள ெயல்லாம் ன்ேப கழன்ேறா ன; எஞ்சிய
சில்வைளகள் தா ம் ேபாயின என்றவா " என்பர் உைரயாசிாியர்.
வ

ம் அழகுங் ெகட ன்

ெகா யிற் ல்ெலனப் ைபெயனப் ேபாகி என்றான்.

17-19: அடர் ெசய்..........பின்ேன.
(இ-ள்) அடர் ெசய் ஆய் அகல் சுடர்

ைண ஆக- ெபாற்றகட்டா

யற்றப்பட்ட

அழகிய அக ன்கண் எாிகின்ற விளக்ேக தனக்குற்ற ைணயாக வி ப்ப; இயங்கா
வதிந்த நம் காத - எ ந் லாவ ம் வ யயின்றி ஓாிடத்திேலேய ன் ற்றி க்கும் நம்
ஆ யிர்க் காத யின ;உயங்குசாய் சி
றம் யங்கிய பின்ேன - வ ந்தி ெம ந்த
சிறிய
கின் றத்ேத ெசன் நின் அவாத் தீரத் த விய பின்னேர ம் என்க.
(வி-ம்) நங்காத யின் நிைல இங்ஙனமி க்குமாத
ஒல் ேமா? ஒல்லாதாக ன் நின்
குறிப் .

யற்சி ம் பயனில்

ன் அவைள நீ த வி மகிழ்த
யற்சிேயயாங்காண் என்ப

9: மறவல்.........எம்ேம
(இ-ள்.) எம்- நின் ேவண் ேகாட்கிணங்கா அளிேயமாகிய எம்ைம; மறவா
மதி- மறவாமல் நிைனப்பாயாக! இஃ எம் ேவண் ேகாள்! என்பதாம்.
(வி-ம்.) எமக்குத் ைணயாகேவண் ய நீ எம்ைம ம் ைகவிட் ச் ெசல் தி.
நீவல்ேல ெசன்றக்கால் ஆங்குச் சுடர் ைணயாக வ ந்தி இயங்கா வதி ம்
காத ையேய காண்குதி. எனேவ நின் க த்
ற் மாறில்ைல. ஈண் ம் யா ம்

ஓம்

ம்
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தனிேய கிடந் ெபா ளீட் ம ைகயின்றி வ ந் வம். ஆதலால் அளிேயமாகிய
எம்ைம மறவா மீண் வந் எமக்குத் ைண ெசய்வாயாக! என்ப க த் .
மதி, ன்னிைலயைச.
இனி இதைன, ெநஞ்ேச அன்
நனந்தைலகா ம் வந் , ேம

அவண் ஒழிந்தன் மிைல; யா யர்

ம் குன்றம் இறத்த

ஞ் ெசல்லாய். பின்னின்

ஒழியச்

சூழ்ந்தைன; ஆயின் ெசல்! நின் உள்ளம் சிறக்க! ெசன் , ஆங்கு உலறி அறல் உகுதர
ெவாீஇப் ைபெயனப் ல்ெலனப் ேபாகித் ைணயாக வதிந்த நங்காத
சி
ற யங்கிய பின்னேர ம் எம் மறவா ஓம் மதி! என இையத்தி க.
(பா-ேவ.) 2. ெநஞ்சம்; 11 யாயிதழ், மலர்ெகாள்; 12.உள்ளம்; 13 கவிழ்ந் ; 18
வதிந்தெவம்.
------------

ெசய் ள் 20
திைண: ெநய்தல்
ைற: பகற்குறி வந்த தைலமகன் சிைறப் றத்தானாகத் ேதாழி
தைலமகட்குச் ெசால் வாளாய்த் தைலமகன் ேகட்பச் ெசால் ய .
( -ம்.) அஃதாவ வைரத ற் க த்தின்றிக் களெவா க்கேம கா ற் வ கின்ற
தைலவன் ஒ நாள் பகற்குறியிடத்தயேல வந் நிற்பவைனக் கண்ட ேதாழி அவன்
வர ணராதாள் ேபான் தைலவிக்குக் கூ வாளாய் அலர் மிகுதி ம் தாய் அறிந்
காவல் ேமற்ெகாண்டைம ம் தைலவ க்குணர்த் ம் ெபா ட் அவன் ேகட்பக்
கூறிய என்றவா .
(இ-ம்) இதற்கு "நாற்ற ந் ேதாற்ற ம்" எனவ ம் ற்பாவின்கண் (ெதால்.கள.23)
காப்பின் க ைம ைகயறவாி ம் என வ ம் விதிெகாள்க.
இனி, ஆசிாியர் நச்சினார்க்கினிய் இச் ெசய் ைளத் தைலவி கூற்றாகக்ெகாண் ,
மைறந்தவற் காண்டல் என் ம் (ெதால்.கள.20) ற்பாவின் கண் "தமர்தற் காத்த
காரண ம ங்கி ம்" எனவ ந் ைறக்கு எ த் க் காட் வர்.
ெப நீ ர வத் ெதந்ைத தந்த
ெகா மீ ணங்கற் ப
ள் ேளாப்பி
ெயக்கார்ப் ன்ைன யின்னிழ லைசஇச்
ெசக்கர் ெஞண் ன் குண்டைள ெகண்
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ஞாழ ேலாங்குசிைனத் ெதா த்த ெகா ங்கழித்
தாைழ ழ்கயிற் ச ங்கிக்
ெகாண்ட
மணற் குரைவ ைனயின்
ெவண்டைலப் ணாி யாயெமா டா
மணிப் ம் ைபந்தைழ ைதஇ யணித்தகப்

5

பல் ங் கான லல்கினம் வ தல்
கவ்ைவ நல்லணங் குற்ற விவ் ர்க்
ெகா தறி ெபண் ர் ெசாற்ெகாண் டன்ைன
க ெகாண் டனேள ேதாழி ெப ந் ைற
எல்ைல மிர ெமன்னா கல்ெலன

10

வலவ னாய்ந்த வண்பாி
நில மணற் ெகாட்குேமார் ேத ண் ெடனேவ

15

--உேலாச்சனார்.'
(உைர)
13: ேதாழி.........
(இ-ள்.) ேதாழி - ேதாழிேய! ஈெதான்
(வி-ம்.)இ

ேகள்!

ேதாழி தைலவிைய விளித் ச் ெசால்லாடத் ெதாடங்கிய .

11-12 கவ்ைவ.........ெபண் ர்
(இ-ள்.) இவ் ர் கவ்ைவ நல்அணங்கு உற்ற- இந்த ாில் வாழ்கின்ற அலர்

ற் தல்

என் ம் ஒ வன்ேபய் பி த்த; ெகா
அறி ெபண் ர்- பிறர்க்குத் தீங்கிைழத்தல்
ஒன்றைனேய நன்கறிந்த அைறபைறயன்ன கயமகளிர் சிலர் என்க.
(வி-ம்.)தைலவன் கூர்ந்

ேகட்டற் ெபா ட்

அலர்

ற் ம் மகளிைர இங்ஙனம்

விதந்ேதாதினள், என்ைன? அப் ெபண் ரானிகழ்ந்த ெதன்ைனேயா? என்றறிதற்குத்
தைலவன் அவாவி அவள் கூற்ைறத் ெதாடர்ந் ேகட்டல் இயல்பாத ெனன்க.
இவ் ர்ப் ெபண் ர்,கவ்ைவ நல்லணங்குற்ற ெபண் ர். ெகா தறி ெபண் ர் எனத்
தனித்தனி கூட் க.
---$(பா-ேவ.) ெபா ந்தில் இளங்கீரனார்.
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13-16: ெப ந் ைற.........எனேவ
(இ-ள்.)ெப ந் ைற- நங்கட ன
என்னா - பகல் என் ம் இர
கல்ெலன்

ெபாிய

ைறயின் கண்ேண; எல்ைல ம் இர ம்

என் ம் பாராமல் எப்ெபா

ம்; கல் என-

ம் ஆரவார ண்டாக; வலவன் ஆய்ந்த வண்பாி - பாகனால் ஆராய்ந்

ட்டப் ெபற்ற வளவிய குதிைரகேளாேட; நில மணல் ெகாட்கும் ஓர் ேதர் உண்
என - நிலெவாளி ேபான்ற ெவள்ளிய மணற் பரப்பிேல சுழன் திாி ெமா ேதர்
உளவாகின்ற

என்

யாண் ந்

ற்றா நிற்ப; என்க.

(வி-ம்.) ெகா தறி ெபண் ர் மனற் ெகாட்கும் ஓர் ேதர் உண் என் அலர் ற்ற
என்றிைய ம். அத்ேதாில் வ பவன் நம் ாில் களெவா க்கம் க திேய அவ்வா
இைடயறா வ கின்றனன் என்ப இதனாற் ேபாந்த குறிப் ப் ெபா ளாக ன் இஃ
அலர் ற்றலாயிற்ெறன்க. அங்ஙனம் அவன் வ வதைன இவ் ராெரல்லாம்
அறிகுவர் என்ப ேதான்ற அத் ேதர் ெப ந் ைற நில மண ல் கல்ெலனக்
ெகாட்கும் என் ெகா தறி ெபண் ர் கூற என்றவா . ெகாட்கல்- சுழன் திாிதல்.
1-10: ெப நீர்.........வ தல்
(இ-ள்.) எக்கர்ப் ன்ைன இன் நிழல் அைசஇ- எக்காிட்ட மண ன் ேமனிற்கும்
ன்ைனயின இனிய நிழ ேல இ ந் ; ெப நீர் அ வத் எந்ைத தந்த ெகா மீன்
உணங்கல் ப
ள் ஓப்பி- யான் பண் ேபாலேவ கடற்பரப்பிற் ெசன் நம்தந்ைத
ப த் க் ெகாணர்ந்த ெகா விய மீன் வற்ற ல் வந்
ழ்கின்ற பறைவகைள
ெவ ட் ப் ேபாக்கி ம்; ெசக்கர் ெஞண் ன் குண்
வாழ்கின்ற ஆழமான வைளகைள அகழ்ந்

ஆ

அைள ெகண் - சிவந்த நண் கள்
ம்; ெகா ங்கழித் தாைழ

ழ்கயிற் -

வைளந்த உப்பங்கழிக் கைரயி ள்ள தாைழயின வி தா யன்ற கயிற்றினாேல;
ஞாழல் ஓங்குசிைனத் ெதா த்த ஊசல் ங்கி ம்- ஞாழல் மரத்தின உயர்ந்த
கிைளயிற் கட் ய ஊச ேலறி ஆ
ம்; ெகாண்டல் இ மணல் குரைவ ைனயின்கீழ்த்திைசக் காற் க் ெகாணர்ந் குவித்த மண டத்ேத யாம் ஆ கின்ற குரைவக்
கூத்திைன ெவ த் ழி; ஆயெமா

ெவள்தைலப் ணாி ஆ - நந்ேதாழிமாேரா

ெவள்ளிய தைலைய ைடய கடல்நீாி லா

ம்; மணிப் ம் ைபந்தைழ ைதஇ- அழ்கிய

மலர் விரவிய பசிய தைழ யாைடைய உ த் ; அணித்தக அல்கினம் வ தல்- அழகு
தக்கி ப்ப நம்மாடற்களத்ேத தங்கியி ந்

நம்மில்லத்திற்கு வ வதைன; என்க.
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(வி-ம்.) இங்ஙனம் ெசய் வ தல் நமக்கு நாள்ேதா ம் வழக்கம் அன்ேறா?
அங்ஙனேம யாம் இன் ம் ெசய்கு ம் என்ப க த் . ெப நீர வம் -கடற்பரப் .
எந்ைத- தந்ைத. இஃ ஈண் இடங் குறியாமல் தந்ைத என் ம் ைறப்ெபயர்
மாத்திைரயாய் நின்ற . நம் தந்ைத என்பேத ெசால்வாள் குறிப் . எங்கள் தந்ைத என்ப
தன் . அல்கினம் வ தல் என்ப ஒப் தல் த ய காரணங்களால் காலந்தாழ்ப்ப
இ ந் வ தைல என்றவா . தைலவேனா தங்கி வ தைல என்ப மிைக.
12-13: ெசால் ..ெகாண்டனேள.
(இ-ள்.) அன்ைன-நந்தாயானவள். ெசால் ெகாண் - அப்ெபண் ர் கூ ம் கூற்ைறக்
காரணமாகக் ெகாண்

நம்பால் ஐய ற் ; க ெகாண்டனள்- இனியாம் றம்ேபாகா

வண்ணம் காவல் ேமற்ெகாண்டனள்.; இனி யாம் நம் ெப மாைன எங்ஙனம்
காண்ேபம் என்பதாம்.
(வி-ம்.) நாம்வழக்கம் ேபான்
ள்ேளாப் தல் த யவற்றால் காலநீட் ப்பத்
தங்கியி ந் வ வதைன ம் ஐ ற் அன்ைன ெகா தறி ெபண் ர் ெகாட்கும்
ேத ண் என அ ேகட் க் க ெகாண்டனள் என் இைய கண்க. இதற்கு
இவ்வா கூறாமல் ேவ வைகயாகக் கூ ம் உைர சிறவாைம ண் ணர்வாற்
கண் ெகாள்க.
(பா-ேவ.) 5. ெலா ங்குசிைன; 6. அணித்தைக.
-----------

ெசய் ள் 21
திைண: பாைல
ைற: ெபா ள் வ க்கப்பட் ப் பிாிந்த தைலமகன் இைடச் சுரத்
ெநஞ்சிைனக் கழறிய .
( -ம்) அஃதாவ - தைலவன் தைலவிையப் பிாிந்

ேபாதலாி

நின்

மீள

எனப் பலகா

அறி
த்த ம் அவன் ெநஞ்சம் அைமயா ெபா ளீட்டத் ண் யதாக ,
அதற்குடன்பட் த் தைலவன் தைலவிைய அாிதிற் பிாிந் ேபாம்ெபா
இைடவழியில் தைலவியின் பிாிவாற்றாைமயால் அவன் ெநஞ்சம் மீண் ம்
தைலவிபாற் ெசல்ல அ கண்ட தைலவன் அந் ெநஞ்சிைனக்க ந் கூறிய
என்றவா .

ற்ற

ம்
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(இ-ம்) இதற்கு. "கரணத்தினைமந்த காைல" எனவ ம்(ெதால். கற். 5)
"மீட் வர ஆய்ந்த வைகயின் கண் ம்" எனவ ம் விதிெகாள்க.

ற்பாவில்

மைனயிள ெநாச்சி ெமௗவல் வான் ைகத்
ைணநிைரத் தன்ன மா ழ் ெவண்ப
லவ்வயிற் றகன்ற வல்குற் ைறஇத்
தாழ்ெமன் கூந்தற் றடெமன் பைணத்ேதாண்
மடந்ைத மாணலம் லம்பச் ேசய்நாட் ச்
ெசல்ல ெலன்றியான் ெசால்ல ெமால்லாய்
விைனநயந் தைமந்தைன யாயின் மைனநகப்
பல்ேவ ெவ க்ைக த கம் வல்ேல
ெய வினி வாழிெய ெனஞ்ேச ாியிணர்

5

ெமல்லவி ழஞ்சிைன லம்ப வல்ேலான்
ேகாடைற ெகாம்பின்
கத் தீண்
மராஅ மைலத்த மணவாய்த் ெதன்றல்
சுரஞ்ெசன் மள்ளர் சுாியற் ற்
ெமன் ழ் நின்ற ன்றைல ைவப்பிற்

10

ப ந்திைளப் ப உம் பா தைல ேயாைம
யி ங்கல் விடரகத் தீன்றிைளப் பட்ட
ெமன் னிற் றம்பிண பசித்ெதனப் ைபங்கட்
ெசந்நா ேயற்ைற ேகழ றாக்க
விாியற் பிணவ றீண்ட ற் பாீஇச்

15

ெசங்கா திர்ந்த ைபங்குைல ஈந்தின்
பரன்மட் சுவல ரணில ைடத்த
வல்வாய்க் கணிச்சிக் கூழார் கூவல
றா திட்ட வைலக் கூவல்
ெவண்ேகா நயந்த வன்பில் கானவ

20

ாிகழ்ந்தியங் கியவி னகழ்ந்த குழிெசத்
தி ங்களிற் றினநிைர ர்க்கும்
ெப ங்க லத்தம் விலங்கிய காேட.

25

-காவன்

ல்ைலப்

தனார்.

(உைர)
9. வாழிய ெனஞ்ேச
(இ - ள்.) என் ெநஞ்ேச - என் ெநஞ்சேம! நீ அளிையகாண்!
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(வி - ம்.) வாழி, அைசச்ெசால். நீ அளிையகாண்! என்ப
அதன் அறியாைமக்கிரங்கி விளிக்கின்றான் ஆக ன்.

குறிப்ெபச்சம். என்ைன?

1-7. மைனயிள...........யாயின்
(இ-ள்.) மைன இள ெநாச்சி ெமளவல் வால் ைகத் ைண நிைரத் அன்ன மா ழ்
ெவள் பல் - மைன ன்றி ேல இளைம ைடய ெநாச்சியின்ேமேல படர்ந்த
ல்ைலயின ெவள்ளிய அ ம் கள் தம்மில் அளெவாத்தவற்ைற நிரல்பட ைவத்தாற்
ேபான்ற வண் கள் வி ம் தற்குக் காரணமான ெவள்ளிய பற்கைள ம்; அ வயிற்
அகன்ற அல்குல் - அழகிய வயிற்றிைன ம் பரந்த அல்குற் பரப்பிைன ம்; ைதஇ
தாழ்ெமல் கூந்தல் - ைக ெசய்யப்ெபற் த்

ங்குகின்ற கூந்தைல ம்; தடெமல்

பைணத்ேதாள் - ெபாிய ெமல் ய ங்கில் ேபான்ற ேதாைள ம் உைடய; மடந்ைத
மாண் நலம் லம்ப - நங்காத யின மாட்சிைம ைடய ெபண்ைம நல
ம்
ைணயின்றித் தனிைம ற் க் ெக ம்ப ; ேசய்நாட் ச் ெசல்லல் - அவைளப் பிாிந்
ெதாைலக்கண்

ள்ள நாட் ன்கண் ேபாதெலாழிக; என்

யான் ெசால்ல ம் ஒல்லாய்

- என் கூறி யான் தைட ெசய்ய ம் நீ அதற்கு உடன்படாயாகி; விைனநயந்
அைமந்தைன ஆயின் - நீ ெபா ளீட் ந் ெதாழிைலப் ெபாி ம் வி ம்பி இ கா ம்
வந்தைனயாத ன்; என்க.
(வி-ம்.) வள ைடய ல்ைல ைககேள அவள் பற்க க்குவைமயாம் ஏைனய
ஆகாெவன்ப க தி மைனயிள ெநாச்சி ெமளவல் வான் ைக என உவைமைய
விதந் கூறினன். என்ைன மைன ன்றி ேல நட் ப்ெபா தறிந் நீர்கால்யாத்
எ ப்ெபய மைனயவரால் வளர்க்கப்ப ம் ல்ைல ைக வள ைடயவாத
யல்பாக ன் என்க. ல்ைல வான் ைக ேபாற ன் மா ழ் ெவண்பல் என்றான். மா
- வண் . ழ்தல் - வி ம் தல்; ெமாய்த்த மாம். ஈண் த் தைலவன் தான் ய்த்த
தைலவியின் பல் ம் அல்கு ம் பைணத்ேதா ம் ஆகிய உ ப் நலன்கைள
நிைனந் உளம் ெநகிழ்ந் கூ கின்றான் என் ணர்க. நலம்- ெபண்ைமநலம்.
லம் தல் - தனிைம ற் ெம தல். ெசல்லல்- அல்லீற் எதிர்மைற வியங்ேகாள்.
விைனேய ஆடவர்க்குயிர் என்ப பற்றி அற்ைறநாள் நீ உடன்படா
விைனநயந்தைன. நயந்தவாேற அவ்விைனேமற் ேசறேல நலமாம் மீளல் ஆண்ைமக்
கழகன் காண்! என் கழறியப யாம்.
7-8. மைனநகப்......த கம்
(இ-ள்.) மைன நக - நீ எண்ணித்
விளக்க

ம்ப ; பல்ேவ

ணிந்தவாேற விைன ேமற் ெசன்

ெவ க்ைக த கம் - இன்ேன ெசன்

நம்மில்லம்
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மைனயறத்திற்கின்றியைமயாத பலேவ
ஈட்

வைகப்பட்ட ெசல்வங்கைள ம்

யன்

வ ேவாம்; இன்பத்திற் றாழாேத ெகாள! என்பதாம்.

(வி-ம்.) நீ ன்
ணிந்த விைனேய ஆடவர்க்குயிர் ஆத ன் அதைன
ேமற்ெகாண் ேசறேல நங்கடன் ஆத ன் ணிந்தவாேற ெசன் ெபா ளீட் வ
இைடேய இன்பத்ைத எண்ணிக் கடைமையக் ைகவி தல் ஆண்ைம மன் ,
அறி ைடைம மன் . ஆதலால் மயங்கா ெசன் பல்ேவ ெவ க்ைக த
என் மயங்கிய தன் ெனஞ்சத்ைதத் ேதற் கின்றான் என்க.

ம்

ம்

9-14: ாியிணர்.......ைவப்பில்
(இ_ள்.) ாிஇணர் ெமல் அவிழ் அம்சிைன லம்ப வல்ேலான் ேகா அைற
ெகாம்பின்
உகத் தீண் - வலப்பக்கமாக
க்ேகறிய ங்ெகாத் க்கள் ெமத்ெதன்
மலர்கின்ற அழகிய கிைளகள் அப் க்கள் உதிரப் ெபற் வறியனவாகும்ப
உடல்வன்ைம ைடேயாெனா வன் அக்கிைளகைளப் ைடக்கின்ற ேகால் ேபான்
மலர்கள் உதி ம்ப

ைடத் ; மராஅம் அைலத்த மணம் வாய்த்ெதன்றல்- மராமரத்ைத

அைசத்தலாேல அம்மலர் மணம் தனக்கும் வாய்க்கப்ெபற்ற ெதன்றலான ; சுரம்ெசல்
மள்ளர் சுாியல் ற் ம்- பாைலநிலத் வழியிேல ெசல் கின்ற ேபார் மறவ ைடய
சு ண்ட மயிாின்மிைச அம்மலர்கைளக் ெகாணர்ந்
ல் தைல ைவப்பில்- ெவயி ன ெவப்பேம ெந
இடங்கைள ைடய ஊர்களில் என்க.

ெசாாிதற்கிடனாக; என் ழ் நின்ற
நிைலத் நின்ற ற்ெகான்ற

(வி-ம்.) ாி இணர் விைனத் ெதாைக. மராமரத்தின் மலர்கள் வலப்பக்கமாக
க்ேகறி யி ப்பனவாத ன் உைரயாசிாியர் 'வலஞ்சுாித்த' என்றார். மராஅமரம்ஆச்சாமரம். ாியிணர் ெமல்லவிழ் அஞ்சிைன லம்ப

கத்தீண் , வல்ேலான்

ேகாடைற ெகாம் ேபான் தீண் , எனத் தனித்தனி கூட் க.மராமரத்தின் ங்
ெகாம் கைளத் தீண் யைலத்தலால் அம்மலர் மணத்ைதத்
ெதன்ற ைடத்தாயிற் .உதி ம் அம்மலர்கைளத் ெதன்றல் வாாிக் ெகாணர்ந்
ேவனிற்காலத் ப் ேபாாில் ெவன் வாைக சூ ச் ெசல் ம் மள்ளர் சுாிய ல் அவைரப்
பாராட் தல் ேபான் ெசாாி ம் என்ப க த் . என் ழ் ஆகுெபயர்- என் ழ்
நிற்றலால் பசும் ல் ம் தைலகாண்பதாிதாய ன்றைல ைவப்ெபன்க. ைவப் - ஊர்.
வாழ்தற்குாிய ெபா ள்கைள ஒ ேசர ஈட் ைவத்தற் கிடனாக ன் ஊர்கள் அப்ெபயர்
ெப வனவாயின.
15-23. ப ந் ............கூவல்
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(இ-ள்.) ப ந் இைளப்ப உம் பா தைல ஓைம இ ங்கல் விடர் அகத் ப ந் கள் ட்ைடயிட் அைடகாத்தற் கிடனான வற்றிச் சிதாிய னிகைள ைடய
ஓைம மரங்கைள ைடய காிய மைலயின
ைழஞ்சி ேட; ஈன் இைளப்பட்ட
ெமல் னிற் அம்பிண பசித் என- குட் கைளயீன் அவற்ைறக் காத் க்
கிடக்கின்ற ெமல் ய ஈன்றணிைம ைடய காத யாகிய ெபண்ணாய்
பசித் ளெதன்றிரங்கி; ைபங்கண் ெசந்நாய் ஏற்ைற- பசிய கண்கைள ைடய
ெசந்நாயாகிய ஆண் நாய்; ேகழல் தாக்க- அக்காத க்கு இைர ட்டற்ெபா ட்
பன்றியிைனத் தாக்கி

ஆண்

ழ்த் தலாேல; இாியல் பிணவல் தீண்ட ன்- அச்சத்தால்

ெகட்ேடா கின்ற ெபண் பன்றி உராய்தலாேல; பாீஇ ெசங்காய் உதிர்ந்த ைபங்குைல
ஈந்தின் பரல் மண்சுவல ரண் நிலம்- அ பட் ச் ெசங்காய்கள் உதிரப்ெபற்ற பசிய
குைலகைள ைடய ஈந்தின
திரா விைதகள் விரவிய மண்ைண ைடய ேமடாகிய
வன்னிலத்ைத; கூழ் ஆர் கூவலர்- கூ ண்

ம் இயல் ைடய கிணறக கின்ற

ெதாழிைல ைடேயார்; வல்வாய்க் கணிச்சி உைடத்த- தம

வ ய வாைய ைடய

குந்தா யாேல அகழப்பட்ட, ஊறா இட்ட உவைலக்கூவல்- நீர் ஊறாைமயாேல
ைகவிட் ப் ேபான் ச குகள் நிரம்பிய வறிய கிணற்றிைன என்க.
(வி-ம்.) இைள-காவல்; "இைளயினி
அஃதப்ெபா ட்டாதலறிக. ஈண்

தந் " என வ ம் பதிற் ப் பத்தி

ப ந்திைளப் ப உம் என்ற ,

ம் (28)

ட்ைடயிட்

அைடகாக்கும் என்றவா . (16-7) ஈன்றிைளப்பட்ட பிண என்பதற்குக் குட் கைள
ஈன் அவற்ைறப் பா காத் க் கிடக்கும் ெபண்ணாய் என்க. பா தைல ஓைம என்ற
தைழகளால் இடயீ ன்றித் ேதான்றாமல் இைலயின்றிச் சுள்ளிகளாய்த் தனித்தனி
சிதாித் ேதான் ம் னி என்க. விடரகம்- ைழஞ்சி ள். பிண பிணவல் என்பன
ெபண் என் ம் ெபா ளன. னி - ஈன்றணிைய ைடைம. இாியல்- அஞ்சிப்
றமிட்ேடா தல். பரல்- விைத. ரணிலம்- வன்னிலம். கணிச்சி- குந்தா என் ம்
க வி. கூவலர்- கிணறக ந் ெதாழிலாளர். உைடத்தகூவல், நீர் ஊறாைமயால்
ைகவிட் ப் ேபான கூவல், உவைல நிரம்பிய கூவல் எனத் தனித்தனி இையக்க.
உவைல- ச கு.
24-27. ெவண்ேகா ..........காேட
(இ-ள்.) இ ங்களிற்

இனநிைர- ெபாிய களிற்றியாைனக

ம் அவற்றின்

இன்மாகிய பி க ம் கன் மாகிய கூட்டம்; ெவண்ேகா நயந்த அன் இல் கானவர்தம ெவள்ளிய ம ப் க்கைளக் ைகக்ெகாள்ள வி ம்பிய தம்பால் அன்பில்லாத
ெகா யவராகிய ேவட் வர்கள்; இகழ்ந் இயங்கு இயவின்- தமக்குத் ன்பம்
வ ெமன் அஞ்சி விழிப் டன் ெசல்லாமல் தம் மனம் ேபானவா தாம்
இயங்குதற்குாிய இவ்வழியின்கண்; அகழ்ந்தகுழி ெசத் - தம்ைம

ழ்த்திப் பற்றிக்
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ேகாடற்ெபா ட்

வஞ்சகமாக அகழ்ந்

ச கால்

ைவத்த குழி என்

க தி;

ர்க்கும்- ஆங்குக் கூவலர் விட் ப் ேபான கல் த யவற்றால் ர்க்கின்ற;
ெப ங்கல் அத்தம் விலங்கிய கா - ெபாிய கற்குவியல்கள் வழிகைளத் த த்தற்கியன்ற
இந்தக் காட்

ேட யாம் ெசல்

தற்கு; என்க.

(வி-ம்.) தம் ைடய ேகா ெகாளற்ெபா ட் த் தம்ைமக் ெகால் த ன்
பிற யிாிடத் அன்பில்லாத வன்கண்ணராகிய கானவர் என்க. இகழ்ந் இயங்கு
இய - ஈண் ச் சிறி ம் தமக்குத்
இயங்கும்ேபா விழிப் டன்

ன்பம் வாரா

என்

ம்

ணி ண்ைமயால்,

8-9 : வல்ேல ெய வினி
(இ-ள்.) இனி, வல்ேல எ - இப்ெபா ேத விைரந்
என்பதாம்.
(வி-ம்.) எண்ணித்
எ

எ ந்

ணிந்த விைனயிற் காலந்தாழ்த்த

என்

டன் வ வாயாக!

ம் இ க்கு என்பான் வல்ேல

என்றான். இனி, -இப்ெபா ேத.

இனி, இதைன ெநஞ்ேச! யான் மடந்ைத நலம் லம்பச் ெசல்லல் என் ெசால்ல ம்
ஒல்லாய் விைன நயந் அைமந்தைன ஆயின் நக ெவ க்ைக த கம். கா இனி
வல்ேல எ ! என இையக்க.
(பா-ேவ.) 1.மைனவளர்; 4. றைகெமன். 6. ெசல்லலெமன்றியான்.
----------

ெசய் ள் 22
திைண: குறிஞ்சி
ைற: (1) வைரவிைட ைவத் ப் பிாிந்த காலத் த் தைலமகள் ஆற்றாளாகத் ேதாழி
தைலமகைன இயற்பழிப்பத் தைலமகள் இயற்பட ெமாழிந்த .
(2) தைலமகன் இர க் குறிவந் சிைறப் றத் தானாகத் ேதாழியாற்
ெசால்ெல க்கப்பட் த் தைலமகள் ெசால் ய உமாம்.
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( -ம்.) (1) அஃதாவ - தைலவன் வைரெபா ணிமித்தம் இைடயிேல பிாிந்
ேபானைமயால் தைலவி அப்பிாிவாற்றா அவைனேய நிைனந் ெபாி ம்
வ ந் வாளாயினள் அவ்வ த்தத்ைத ஆற் விக்க ேவ வழிகாணாத ேதாழி
தைலவைனேய பழிக்க, அ ேகட்ட தைலவி அ ெபாறாமல் ேதாழிையக் க ந்
தைலவைனப் கழ்ந் பாராட் ய என்பதாம்.
பிாி த் ன்பத்தில் ஆழ்ந்தி க்கும் தைலவி ெநஞ்சத்ைதத் ேதாழீ மற்ெறா
ெநறியில் மாற்றிவி தற்குச் ெசய் ம் ஓ பாயேம இஃெதன் ணர்க.
(2) அஃதாவ - வைரதற் க த்தின்றிக் களவின்பேம கா ற் ெறா குந் தைலவன்
ஒ நாள் இர க் குறியிடத்தயேலவந் நிற்றலறிந்த ேதாழி ெவறியச்சு த்தி
வைர கடாவற் ெபா ட் அவன் வர ணராதாள் ேபான் ேதாழிக்குக் கூ வாளாய்
அவன் ேகட்பக் கூறத் ெதாடங்கினாளாக அ ேகட்ட தைலவி இைடேய ேதாழிக்குக்
கூ வாளாய் (அவன்ேகட்ப) ெவறியாட் நிகழ்ந்தைம ேதான்றக் கூறி
த்த
என்றவா .
(இ-ம்.)

ைற, இரண்ட

க்கும் மைறந்தவர் காண்டல் என்

(ெதால். கள. 20) 'வ வின்றி நிைலஇய இயற்ப
விதிெகாள்க.

ெபா ளி

ம்

ற்பாவின்கண்

ம்' என வ ம்

அணங்குைட ெந வைர ச்சியி னிழித ங்
கணங்ெகா ள விக் கான்ெக நாடன்
மணங்கமழ் வியன்மார் பணங்கிய ெசல்ல
ெவன வறியா ம வரற் ெபா திற்
ப ேயார்த் ேதய்த்த பல் கழ்த் தடக்ைக
ெந ேவட் ேபணத் தணிகுவ ளிவெளன
வாய்ப் ெபண் ர வாய் கூறக்
களநன் கிைழத் க் கண்ணி சூட்
வளநகர் சிலம்பப் பா ப் ப ெகா த்

5

வச் ெசந்திைன கு திெயா
உய்
காற் ப் ப த்த
ெக ந நா
ளார நாற அ விடர்த் தைதந்த
சாரற் பல் வண் படச் சூ க்
களிற்றிைர ெதாீஇய பார்வ ெலா க்கி

10

ெனாளித்தியங்கு மரபின் வயப்
ேபால
நன்மைன ெந நகர்க் காவல ரறியாைமத்
தந்நைச ள்ளத் நந்நைச வாய்ப்ப
வின் யிர் குைழய யங்குெதா ெமய்ம்ம ந்
நக்கென னல்லேனா யாேன ெயய்த்த

15

109
ேநாய்தணி காதலர் வர ண்
ேடதில் ேவலற் குலந்தைம கண்ேட.

20

-ெவறிபா ய காமக் கண்ணியார்.
(உைர)
1-7: அணங்குைட..........கூற
(இ-ள்.) அணங்குஉைட ெந வைர உச்சியின் இழித ம் கணங்ெகாள் அ விக்
கான்ெக நாடன்- ேதாழீ! தீண் வ த் ம் ெதய்வங்கைள ைடய ெந ய
மைலயி ச்சியினின் ம்
கின்ற கூட்டமான அ விகைள ைடய கா ெபா ந்திய
மைல நாட்ைட ைடய நம் ெப மா ைடய; மணம் கமழ் வியல் மார் அணங்கிய
ெசல்லல்- ந மணங்கம கின்ற அகன்ற மார் தன பிாிவினாேல நின்ைன
வ த்தியதனாேல நினக்குண்டாகிய ன்பத்ைத; இ ெவன அறியா ம வரல்
ெபா தில்- இஃ இதனால் ஆய என் நாமறி மா ேபால நம்மன்ைன
த ேயார் அறியமாட்டாமல் ெநஞ்சு சுழன்

வ ந்தியெபா

;

வாய்ப் ெபண் ர்

- அறி வாய்க்கப்ெபற்ற ேபாிளம் ெபண் ர்கள்; ப ேயார்த் ேதய்த்த பல் கழ்த்
தடக்ைக ெந ேவள் ேபண- தன்ைன வணங்காத சூரப மன் த ய பைகவைர
ெயல்லாம் ெகான்றழித்த ெவற்றிைய ள்ளிட்ட பல்ேவ
கழ்கைள ைடய ெபாிய
ைககைள ைடய மன ெமாழிகட்கு எட்டாத ெந ய
க ேவ க்கு ெவறிெய த்
வழிபா

ெசய்தால்; இவள் தணிகுவள் - இவள் தனக்ெகய்திய

ெப குவள்காண் என் ; அ

வாய் கூற- அத்ெதய்வத்தாலாய

அதைனேய வாய்ைம ேபால நம்மன்ைனக்கு அறி

ன்பந் தணியப்
ன்பேம இ ெவன்

த்தா நிற்ப; என்க.

(வி-ம்) அணங்கு- தீண் வ த் ம் ெதய்வம். அவன் நாட் மைல தீண் னாைர
வ த் தல் ேபான் அவன் மார் ந் தன்ைனத் தீண் னாைர வ த் கின்ற எனப்
ெபா ட் றத்ேத இைறச்சி ேதான்றிய . இங்ஙனம் அறக்கழி ெசய்வான்மைல
அ வி ைடத் தாதல் வியப் எனத் ேதாழி தைலவைன இயற்பழித்தனள் என்க.
ெசல்லல் இ ெவன அறியா ம வரல் என்ற நாம் அறிவ ேபான் இச்ெசல்லற்குக்
காரணம் இஃெதன் அறியமாட்டாைமயால் உண்டான மனச்சுழற்சி என்ப பட
நின்ற . மனத்தால் ணிய மாட்டாைமயின் அ சுழல்வதாயிற் . ம வரல் - ெசவி
த ேயார் ெசயல் என்க. ப யார், ப ேயார் என ஆகாரம் ஓகாரமாய்த் திாிந்த
ெசய் ளாக ன். ப யார்,- கீழ்ப்ப யாதவர், பைகவர். அவர் சூரன் த ேயார்.
பைகவைர ம ங்கறக் ெகான்றான் என்ப ேதான்றத் ேதய்த்த என்றாள். ப ேயார்த்
ேதய்த்தைம ள்ளிட்ட பல கழ்த் தடக்ைக என்க. ெந ேவள் என் ழி ெந ைம மாந்தர்
மன ெமாழிகட்கு அப்பாலாதல் என்க. ேவள் கக்கட ள். ேப தல்
ெவறியாட்ெட த் வழிபா ெசய்தல். இனி ெந ேவட்குக் ைகக ம் பலவாய் அைவ
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தனித்தனி க ைடயனவாதைல தி
வசிந் வாங்கு நிமிர்ேதாள் என்ப

காற் ப் பைடயில் "வண் கழ் நிைறந்

(106) ெதாடங்கி, 'ஒ ைக வானரமளிர்க்கு வ ைவ

சூட்ட, ஆங்கப் பன்னி ைக ம் பாற்படவிநயற்றி (118) என்பதீறாகக் கிடந்த
பகுதியாலறிக.
- அறி . வாய்கூற - வாய்ைமேபாலக் கூற, இதனால் ேதாழி
தைலவ க்கு ெவறியாட் ெட த்தைம உணர்த்தி ெவறியாட்ெட க்குமள ம்
நின்ைனத் ன்பத்திலாழ்த்தினன் எனக் குறிப்பாகத் தைலவைன
இயற்பழித்தா மாயிற் . இனி இவ்வா ேதாழி இயற் பழித்தைம ெபாறாளாய்
ேமேல தைலவி இயற்பட ெமாழிகின்றாள் என்
த ல் கூறிய ைறக்குக் ெகாள்க.
அ கா ம் பிாிவாற்றா வ ந்திய தைலவி ெநஞ்சம் அவ்வாற்றாைம வி த் த்
தைலவன் நல்லன் அ
ைடயன் என் பாராட்ெட த்த ன் இவ்வாற்றால் ேதாழி
தைலவிைய ஆற் வித்தைம ண்ணிதின் உணர்க.
இனி, இரண்டாவ கூறப்பட்ட ைறக்குச் சிைறப் றத்தானாகிய தைலவன் ேகட்ப
அவ க்குத் தாயறிந்தைம ம் ெவறியாட்ெட த்தைம ம் உணர்த்தி வைர
கடாவற்ெபா ட் இத் ைண ம் இயற்பழிப்பாள் ேபால, ேதாழி கூற, தைலவி அவள்
கூற்ைறத் ெதாடர்ந் தைலவைன இயற்பட ெமாழிவாள் ேபான் ேதாழி கூற்ைற
வ
த்தி வைர கடா கின்றனள் என் ெகாள்க. இனி வ வன ேதாழிக்குத்
தைலவி கூறியைவ என்க. ைறயிரண்டற்கும் இஃெதாக்கும்.
8-11: களநன்................ந நாள்
(இ-ள்.) களம் நன்கு இைழத் க் கண்ணிசூட் -(ஏ ேதாழி நம் ெப மாைனப்
பழி ற்றாேத ெகாள்!
வாய்ப் ெபண் ர் ெந ேவள் ேபணத் தணிகுவள் என்
கூறிய அற்ைற நாளிரேவ நம்மன்ைன ேவன்மகைன அைழப்ப அவன் வந் )
க
ேவ க்கு ெவறியாடற்குாிய களத்ைத நன்றாக அணிெசய்தியற்றி ேவல்நட் அதற்குக்
கடப்பம் மாைல ம் சூட் ; வளநகர் சிலம்பப்பா - வள ைடய நம்மில்லம்
எதிெரா எ க்குமா அம்
கக் கட ள் எ ந்த
மா அவைன வாழ்த்திப் பா :
ப ெகா த் - மறிப்ப யீந் : உ வச் ெசந்திைன கு திெயா
ய் - அழகிய
ெசந்திைணைய மறிக்கு திெயா விரவித் வி':
கு ஆற் ப்ப த்த உ ெக
ந நாள் கக்கட ைள வரவைழத்த அச்சம் ெபா ந்திய அந்த நள்ளிரவிேல என்க.
(வி-ம்.) ஈண் த் ேதாழி கூற்றிற்கிணங்க ெவறியறிவித்தற் ெபா ட் த் தைலவி
அவள் கூற்ைறத் ெதாடர்ந் ெவறியாட்டத்ைத விதந்ேதா கின்றனள் என்
இரண்டாவ
ைறக்குக் ெகாள்க. இத் ைறக்கு இ வர் கூற் ம் பைடத்
ெமாழிக்கிளவிகேளயாகும். தற் ைறக்காயின் பட்டாங்குக் கூறிய கூற்ெறன்ேற
ெகாள்க. இவ்வா ெவறியாடைல அழகுறப் பா யி த்தலால் இதைனப் பா ய லவர்
ெப மாட் யார் 'ெவறிபா ய காமக்கண்ணியார்' என் வழங்கப்ப கின்றார்
என் ணர்க. ெவறியாடற்களம் தைலவி இல்லத்தின் ம ங்ேக அைமத்த ன் ஆண் ப்
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பா ம் பாட் அவ்வில்லத்திற்றாக்கி ஒ க்கலாயிற்ெறன் ணர்க. நகர் என்பதற்குக்
ேகாயில் என் ம் உைர மிைக. ப - மறிப்ப . ேவலன் களனிைழத் பா
காற் ப்ப த் தைல "ந ம் ைக எ த் க் குறிஞ்சிபா , இமிழிைச அ வி ெயா
இன்னியங் கறங்க, உ வப் பல் த்
குறமகள்,

கியம் நி த்

வியனகர்" என வ ம்

உய் ெவ வரக் கு திச் ெசந்திைன பரப்பிக்

ரணினர் உட்க,

காற் ப் பைடயி

காற் ப் ப த்த உ ெக

ம் காண்க.( 239-244.)

கு -

கக்கட ள். அவைன, ஆற் ப்ப த்தலாவ தாம் வி ம்பிய வழியில்
வரவைழத்தல். மைனயிற் ெகாண்
குதல் என்பர் பைழய ைரயாசிாியர்.
12 - 19: ஆரம்..........நக்கெனனல்லேனா யாேன
(இ - ள்.) ஆரம் நாற சாரல் அ விடர்த்தைதந்த பல் வண் படச் சூ நம்ெப மான் தம் மார்பிலணிந்த சந்தனம் ந மணங்கமழா நிற்பத் தம
மைலச்சார ன்கம் அ குதற் காிய ைழஞ்சிடத்ேத மலர்ந் ெசறிந்த பல்ேவ
மலர்கைள ம் வண் கள் வந் ெமாய்க்குமா சூ க்ெகாண் ; களிற் இைர
ெதாீஇய பார்வல் ஒ க்கின் - தனக்கியன்ற களிறாகிய இைரைய அறிதற்கு
அங்குமிங்கும் கூர்ந் ேநாக்கும் ேநாக்கத்ேதா ெசல் ம் ெசலவின ைடயதாய்
ஒளித் இயங்கும் வயப்
ேபால- தன்ைனப் பிற யிர்கள் காணாவண்ணம் மைறந்
இயங்குகின்ற ைறைமயிைன ைடய வ ய ஆண்
ேபான் ; நன்மைன
ெந நகர்க் காவலர் அறியாைம - அழகிய இல்லங்கைள ைடய ெந ய நம் ர்க்
காவலர் தம்ைம அறிந் ெகாள்ளாதவா ; தம் நைச உள்ளத்
தம்ைமேய வி ம் கின்ற நம
குைழய

ேவட்ைக நிைற

மா

யங்குெதா ம், இனிய என யிர் தளிர்க்கும்ப

நம் நைச வாய்ப்ப-

நம்பால் வந்த ளி; இன் உயிர்
அவர் த

ந்ேதா ம்

த
ந்ேதா ம், யான் ெமய்ம்ம ந் நக்கெனன் அல்லேனா - யான் உடம்
ாித்
என் ள்ளத்தி ேட அவர் அறியாவண்ணம் நைகத்ேதன் அல்லேனா- என்க.
(வி-ம்) ஆரம்- சந்தனம். அவன் மைலச்சந்தனமாக ன் அதன் மண ம் தனக்குப்
ேபாின்பம் ெசய்த ன் அதைன விதந்ேதாதினள். சார ம் அவன் மைலச்சாரலாத ன்
ஆங்கு மலர்ந்த மலர்சூ வந்தைமக்கும் மகிழ்ந்தாள் என்க. நாள்மலராக ன்
வண் படச்சூ என்றாள். ெதாீஇய -ெதாிந் ேகாடற்கு. பார்வல் - பார்ைவ. ஒ க்குெசல . பின்னர்க் காதலர் என் பன்ைம வாய்ப்பாட்டாற் கூற ன் தன்னைச என்ற
பாடம் தந்நைச என் தி த்திக் ேகாடற் பால . நைசவாய்த்தலாவ வி ம்பியதைனப்
ெபற் அைமதி
தல் என்க. வி ம்பிய
ணர்ச்சியாம். அ வாய்த்த என்றவா .
இஃ

இயற்பட ெமாழிந்த , என்ைன? அவர் மார் அணங்கியேத

ம்,

"ெவறிெய த் த் தீராத வழியில் அஃதியாராேல வந்தெதன்றயிராதப அற்ைறநாேள
வந் இன் யிர் குைழய யங்கி அளிெசய்த நம் ெப மாைனப் ெபால்லாங்கு கூ தல்
அடா " என்ப

க த்தாக ன் என்க. இ

தற் ைறக்கு; இனி
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இரண்டாந் ைறக்குத் தைலவன் இயல்பாகேவ இர க்குறிக்கண் வந் மீள்வானாக
அற்ைறநாள் ெவறி யாட ம் நிகழ்ந்த ேபாலப் பைடத் ெமாழிக்கிளவியால் ேதாழி
ெவறியச்சு த்தியதைனத் தைலவி வ
த்ததாகக் ெகாள்க. ேமேல தான்
நக்கைமக்குக் காரணங் கூ கின்றாள்.
19-21: எய்த்த.......கண்ேட.
(இ-ள்) எய்த்த ேநாய்தணி காதலர் ஈண்
காரணமான பிாிவாற்றாைமயாகிய பிணி

வர?* யான் இைளத்தைமக்குக்
வரத் தீர்த்தற்குாிய காதலர்

இர க்குறியிடத்ேத வந் அளிெசய்வாராக ம்; ஏதில் ேவலற்கு உலந்தைம கண் அன்ைன த ேயார் இந்ேநாய்க்குச் சிறி ம் காரணமாகாத ெந ேவ க்கு ெவறி
யாட்ெட த் அழிந்த அவர்தம் ேபைதைமைய நிைனந் என்பதாம்.
(வி-ம்.) எய்த்தேநாய்- இைளத்தற்குக் காரணமான ேநாய், அந் ேநாய்க்கு அவேர
ம ந் மாவார் என்பாள் எய்த்த ேநாய்தணி காதலர் என்றாள்,. ஈண் என்ற இர க்
குறியிடத்ைத. ஈண் க் காதலர்வர அன்ைன த ேயார் ஆண் ேவலற் குலந்தைம
கண் என்றவா . காண்டல் - நிைனந் காண்டல்.
இனி இதைன(த் ேதாழி) "நாடன் மார் அணங்கிய ெசல்லல் அறியாப்ெபா தில்
வாய்ப் ெபண் ர் ெந ேவள் ேபண, தணிகுவள் இவள் என் மாற்றால்
(தைலவ க்கு) ெவறியாட் டச்சு த்தத் ெதாடங்கிக் கூறிய கூற்ைறத் ெதாடர்ந்
(தைலவி) இைழத் , சூட் ப் பா க் ெகா த் த்

உய் ஆற் ப்ப த்த ந நாள் நாறச்

சூ , அறியாைம வாய்ப்ப (வந் ) யங்குெதா ம் நக்கனன் ஈண் ேநாய்தணி
காதலர்வர (ஆண் அன்ைன த ேயார்) ேவலற்கு உலந்தைம கண் என இையக்க.
இனி, தற் ைறக்குப் பட்டாங்குக் கூறிய என் ம் , இரண்டாவதற்குப் பைடத்
ெமாழிக்கிளவியாற் கூறிய என் ம் ண்ணிதி ணர்ந் ெகாள்க.
(பா-ேவ) 8. சூ ; 16- காவலறியாைம.
---------
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ெசய் ள் 23
திைண: பாைல
ைற: தைலமகன் பிாிவின்கண் தைலமகள் ேதாழிக்குச் ெசால் ய .
( -ம்.) அஃதாவ - ெபா ள்வயிற் பிாிந்த தைலவன் குறித்த ப வத்ேத
மீண் வராைமயாற் ெபாி ம் ஆற்றாைம மீக்கூர்ந்த தைலவி ேதாழிைய ேநாக்கி
அ ளி ம் ெபா ள் சிறந்தேதா என் வின மாற்றால் தைலவைன ெநாந் கூறிய
என்றவா .
(இ-ம்.) இதற்கு "எஞ்சிேயார்க்கு ெமஞ்சுத லேவ"(ெதால் அகத்-42) எணவ ம்
விதிெகாள்க.
மண்கண் குளிர்ப்ப சித் தண்ெபயல்
பா லந் தன்ேற பைறக்குர ெலழி
தன்மிைசத் தளவி னிதன் ட் ெசந்நைன
ெந ங்குகுைலப் பிடவெமா ெடா ங்குபிணி யவிழக்
காேட கம்ெமன் றன்ேற யவல
ேகா ைடந் தன்ன ேகாடற் ைபம்பயிர்ப்
பதவின் பாைவ ைனஇ மத நைட
யண்ண ரைல யமர்பிைண தழீஇத்
தண்ணறல் ப கித் தாழ்ந் பட் டனேவ

5

யைனயெகால் வாழி ேதாழி மைனய
தாழ்வி ெனாச்சி சூழ்வன மல
ெமௗவன் மாச்சிைன காட்
யவ்வள ெவன்றா ராண் ச் ெசய்ெபா ேள.

10

-ஒேராேடாகத் க் கந்தரத்தனார்.
(உைர)
10-13: வாழி....என்றார்.
(இ-ள்) ேதாழி மைனய தாழ்வின் ெநாச்சி- ேதாழீ! நம் ெப மான் ெபா ள்வயிற்
பிாி ங் காலத்ேத நம்மைன ன்றி ேல கு ைமயிைன ைடய ெநாச்சியின ;
ெமௗவல் சூழ்வன மல ம் மா சிைன காட் - ல்ைலக் ெகா கள் சுற்றிப்படர்ந்
மலர்தற்குாிய காிய ெகாம்பிைனச் சுட் க்காட் ; அ அள என்றார் அக்ெகாம்பின்கண் அம் ல்ைலக்ெகா மல ம் கார்ப் ப வத் ெதாடக்கேம யாம்
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மீண் வ ங்காலத்தின் எல்ைலயாம் என்
என்க.

நமக்குக் கூறிச் ெசன்றனர் அல்லேரா?

(வி-ம்) தாழ்வின் -தாழ்விைன ைடய ; அஃதாவ குறிய என்றவா . மாச்சிைன-காியெகாம் . ல்ைல மலர்தற்குாிய ெநாச்சிச்சிைனையக் காட் அச்சிைனயில்
இம் ல்ைல படர்ந் மலர்கின்ற கார்ப் ப வத் ெதாடக்கத்ேத யான் மீண் வ ேவன்
என் குறிப்பாக ணர்த் வார் 'ெமௗவல் மாச்சிைனக் காட்
என்ப க த் .

அவ்வள

என்றார்'

1-5: மண்கண்.கம்ெமன்றன்ேற.
(இ-ள்) பைறக்குரல் எழி மண்கண் குளிர்ப்பத் தண்ெபயல் சி - இப்ெபா ேதா
ரசுேபான்
ழங்கும் இ க்குரைல ைடய கில் இந்நிலத்தி ள்ள
இடங்கெளல்லாம் குளி ம்ப

குளிர்ந்த மைழையச் ெசாாிந் ; பா

உலந்தன் - தன

இ
ழக்க ம் ஒழிந் ேபாயிற் ; தல்மிைசத் தளவின் இதளல் ள் ெச நைன மைழவளம் ெபற்றைமயாேல தர்களின்ேமற் படர்ந் ள்ள ெசம் ல்ைலயின
சிவ ன் ள்ைளெயாத்த சிவந்த அ ம் கள் ; ெந ங்குகுைலப் பிடவெமா
ஒ ங்குபிணி அவிழ- ெசறிந்த குைலகைள ைடய பிடாவின அ ம் கேளாேட
ஒ ேசரத் தைளயவிழ்ந்
பரப்பிலைமந்த கா

மலரா நிற்றலாேல; காேட கம் என்றன் - இம் ல்ைலப்
வ ம் கமகம ெவன் ந மணங் கமழ்கின்ற காண்!

(வி-ம்) பைற- ரசு; எழி - கில். கண்- இடம். பா - ழக்கம். உலந்தன் உலந்த . தள - ெசம் ைல. பிடவம்-பிடா. கம்ெமன்றன் - மணக்குறிப் .
அ கரணம் என்பர் பைழய உைரயாசிராியர். அஃதாவ ஒ க்குறிப் என்ப அவர்
க த் . இதனால் அக்கார்ப் ப வம் வந் நாள்கள் பற்பல கழிந்தன என்றாளாயிற் .
5-9: அவல.......பட்டனேவ
(இ-ள்) அவல ேகா உைடந்தன்ன ேகாடல் ைபம்பயிர்ப் பதவின் பாைவ ைனஇபள்ளமான இடங்களிேல மலர்ந் ள்ள சங்கு உைடந்தாற்ேபான் ேதான் கின்ற
ெவண்காந்தள் மலர்கைள ம் பசிய வரகு த ய பயிர்கைள ம் அ கங்
கிழங்குகைள ம் தின் ெதவிட் தலாேல அவற்ைற ெவ த் ; மத நைட அண்ணல்
இரைல அமர்பிைண தழீஇ- ெச க்குைடய நைடயிைன ம் தைலைமத்
தன்ைமைய
ைடய இரைலமான்கள் தம்ைம வி ம் கின்ற பிைணமான்கைளக்
கா ற் த் த விச் ெசன் ; தண் அறல் ப கித் தாழ்ந் பட்டன. - குளிர்ந்த நீைரப்ப கி
ஒ ங்கு குழீஇக் கிடப்பனவாயின; இன்

ம் நம்ெப மான் வந்திலர்! என்க.
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(வி-ம்) அவல்- பள்ளமான நிலப்பகுதி. ேகா - சங்கு. ெவண் காந்தள் மலர்க்கு
உைடந்த சங்குவைம. ேகாடல்; மலர்க்கு ஆகு ெபயர். ேகாடைல ம் ைபம்பயிைர ம்
பாைவைய ம் ைனஇ என்க. பயிர் வரகு த ய பயிர். அமர்பிைண
விைனத்ெதாைக. இரைல- ஆண்மான். மான்கு விற்குத் தைலைம ைடய இரைல
என்க. தாழ்ந் ப தல்- கவைலயின்றி அைமதி ற் க் கிடத்த மாம்.
இ
ம் கார்ப்ப வம் திர்ந்தைம கூறியப யாம். என்ைன ெபயல்வளம்
ெபற் க்ேகாடல் மலர்ந்தைம ம் பயிர் தைழத்தைம ம் பத பாைவ ழ்த்தைம ம்
கூறப்ப தலான் என்க. இன் ம் நம்ெப மான் வந்திலர் என்ப குறிப்ெபச்சம்.
13: ஆண் ச் ெசய்ெபா ேள.
(இ-ள்) ஆண் ச் ெசய்ெபா ள் - அவர் நம்ைமத் றந் ேபாய் அவ்ேவற்
நா களிேல யன் ஈண் கின்ற ெபா ள்தாம் என்க.
(வி-ம்.) ஆண் ச் ெசய்ெபா ள் என்ற ஈண் யாம் பிாிவாற்றாமல் ெபாி ம்
வ ந்திக்கிடப்ப ம் நம்ைம நிைனயா ஆண் ச் ெசய் ெபா ள் என்ப பட நின்ற .
10: அைனய ெகால்....வாழி.
(இ-ள்) தம

வாய்ைமயறத்ை◌தக் ைகவிட்

ஈட் தற்கு அத் ைணச்

சிறப் ைடயனேவா?; வாழி- சிறப் ைடயனவாயின் அவர் நீ வாழ்க! என்பதாம்.
(வி-ம்.) அவர் பிாி நம்ைமக் ெகான்ெறாழிக்கும்; அவர் தாம் மீண் வ வதாகக்
குறித் க் கூறிய கூற் ம் ெபாய்த்தனர். இவ்வாற்றால் அவர் அ ைள ம்
வாய்ைமயிைன ம் றந் ெபா ள் ெசய்கின்றனர். அப்ெபா ள் தைல சிறந்த
இவ்வறங்களி

ங்காட் ற் சிறப் ைடயனேவா? என்

ஈண்
ல்ைலத் திைணக்குாிய த ம் க
மித்தமாத ன் பாைலத் திைணக்காயிற் .

வினவியவாறாம்.

ம் உாிப்ெபா ள் பிாிதனி

இதைன ஆசிாியர் ெதால்காப்பியனார் "மர நிைலதிாியா மாட்சியவாகி விர ம்
ெபா

ம் விர ம் என்ப" என்பதனால் (ெதால்-அகத்-45.) அைமப்பர்.
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இனி இதைன, 'ேதாழி நம்ெப மான் நம்ைமப் பிாி ங்கால் ெநாச்சியின ெமௗவல்
மல ம் சிைன காட் அவ்வள என்றார். இப்ெபா ேதா எழி ெபயல் சிப்
பா லந்தன் ; கா

கம்ெமன்றன் ; அவல் ேகாடல் பயிர் பாைவ

தழீஇப் ப கித் தாழ்ந்

பட்டன. அவர் இன்

ைனஇ இரைல

ம் வந்திலர்; ஆண் ச் ெசய்ெபா ள்

அைனயெகால்? என இையக்க.
(பா-ேவ.) 4-பிடெவா . 8 அமர் ைண
----------

ெசய் ள் 24
திைண:

ல்ைல.

ைற: (1) தைலமகன் ப வங் கண்

ெசால் ய

(2) விைன ற் ந் தைலமகன் தன்ெனஞ்சிற்குச் ெசால் ய

உமாம்.

( -ம்.) (1) அஃதாவ விைனவயிற்றைலவிையப் பிாிந் ேவற் நாட் ன்கண்
பாசைறக் கண்ணி க்கின்ற தைலவன் தான் மீண் வ வதாகக் கூறிய ப வ வர
கண் தைலவிைய நிைனந் கூறிய என்றவா .
(2) விைனவயிற் ெசன்ற தைலவன் தான் ேமற்ெகாண்ட விைன
கூறிய எனி மாம் என்றவா .
(இ-ம்.) இவற்றிற்கு "கரணத்தினைமந்

ந்தகாைல" எனவ ம்

(ெதால்-கற்-5) "மீட் வர வாய்ந்த வைகயின் கண்

ம்" என்

ற்றியெபா

ற்பாவின்கண்

ம் விதி ெகாள்க.

ேவளாப் பார்ப்பான் வாளரந் மித்த
வைளகைளந் ெதாழிந்த ெகா ந்தி னன்ன
தைளபிணி யவிழாச் சுாி கப் பகன்ைற
சிதரலந் வைல வ ன் மல ந்
ைதஇ நின்ற தண்ெபயற் கைடநாள்
வயங்குகதிர் கரந்த வாைட ைவகைற
விசும் ாி வ ேபால் விய டத் ெதா கி
மங்குன் மாமைழ ெதன் லம் பட ம்
பனியி ங் கங்கு ந் தமிய ணீந்தித்

5

தம் ேராேள நன் தல் யாேம
க மதிற் கதவம் பாய்த ற் ெறா பிளந்

10
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தி க ம கிய மண்ைணெவண் ேகாட் ச்
சி கண் யாைன ெந நா ெவாண்மணி
கழிப்பிணிக் கைறத்ேதாற் ெபாழிகைண ைதப் த்
தழங்கு குரன் ரசெமா
ழங்கும் யாமத் க்
கழித் ைற ெசறியா வா ைட ெய ழ்த்ேதா
ளிர த் யின் ம ந்த தாைன.
ர ச்சின ேவந்தன் பாசைற ேயேம.
---ஆ ர்

15

லங்கிழார்.

(உைர)
10: நல் தல்
(இ-ள்) நல் தல்- அழகிய ெநற்றியிைன ைடய நம்மா யிர்க்காத ையப் பிாிந்
வந்தைமயாேல அவள்தான் தனித் ைறய ெவாண்ணாத ெகா ய காலமாகிய
இப்ெபா
என்க.
(வி-ம்) காதற் ைணவர் தனித் ைறயெவாண்ணாத பனிப்ப வம் நிகழாநிற்ப
ன்பனிப்ப வத் ெதாடக்கத்ேத மீண் வ குவல் எனத் தைலவன் தைலவியின்
தனீவித் ேதற் ைர கூறிவந்தவன் அப்ப வம் வந்
திர்ந் ழி, அவள் நிைல
என்னாம் என் க
பவன் தானீவிய அவள் த ன் ேபரழகு உள்ளத்ேத
பதிந் கிடத்த ன் அதைனேய விதந் நன் தல் என் கூ கின்றான் என்க.
1-5: ேவளா.......கைடநாள்.
(இ-ள்) ேவளாப் பார்ப்பான் வாளரந் மித்த வைள கைளந் ஒழிந்த ெகா ந்தின்
அன்ன - மைறபயிலாைமயின் தனக்குத் தைலசிறந்த ெதாழிலாகிய ேவள்வி ெசய்யாத
பார்ப்பனன் வயிேறாம் தற்ெபா ட் ச் சங்க ப்பவன் தன வாளரத்தாேல
அாிந் ெகாண்ட வைளயல்கைளக் ைகக்ெகாண் எஞ்சிய சங்கின
னிப்பகுதி
ேபான்ற - தைளபிணி அவிழாச் சுாி கப் பகன்ைற- கட்ட ைமந்த பிணிப் விடாத
வலஞ்சுற் தைல ைடய கத்ைத ைடய பகன்ைறயின் நாள ம் கள் ; சிதரலம்
வைல வ ன் மல ம்- கில் மிகுதியாகப் ெபாழியாமல் சித கின்ற அழகிய
ண் ளி கைள ெமல்லத்
தலாேல மலர்கின்ற காலமாகிய; ைதஇ தண் ெபயல்
நின்ற கைடநாள் -ைதத்திங்களின குளிர்ந்த அம்மைழ ம் நின் ேபான இ திப்
பகுதியான இம் ன்பனி திர்வின்கண் என்க.
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(வி-ம்) மைறபயின் ேவள்விெசய் ம் அறி ம ைகயில்லாத பார்ப்பனர்
அக்காலத்ேத சங்க த் வைளயல் ெசய்தல் த ய பிற ெதாழில் ெசய்தனர் என்ப
இதனாற் ெபற்றாம். வாளரம் மித்த ெகா ந் , வைளகைளந் ஒழிந்த ெகா ந்
எனத் தனித்தனியிைய ம். இனி வைளகைளய ஒழிந்த எனக் கைளந்ெதன்பதைனச்
ெசயெவெனச்சமா கத் திாித் க் ேகாட மாம். ெகா ந் என்ற
னி என்றவா .
ஈண் சங்கின் இ
னிகளில் தைலப்பகுதி சங்குவைளயலாக அாியெவாண்ணா
ைமயால் வாளா ேபாகட்ட பகுதி பகன்ைறயின் நாள ம்பிற்கு நிறத் தா ம்
வ வத்தா ம் உவைமயாயிற்ெறன்க. தண்ெபயல் நின்ற கைடநாள்; என்ற
மைழெபய்யாெதாழிந்த ைதத்திங்களின் இ தி நாட்கைள. அஃதாவ
ன்பனிப்ப வம் திர்ந்த காலத்ைத என்க. தைலவன் அப்ப வத்ெதாடக்கத்ேத
மீண் வ குவல் என் தைலவிக்குக் கூறிவந்தானாக ன் அப்ப வம் வந்
திர்ந்தைமையக் க திக் கூறிய வாறாம். ஈண்
ல்ைலக்கு ன்பனி வந்த
காலமயக்கம்.
6-10: வயங்கு.........தம்

ேராேள.

(இ-ள்.) ைவகைற வயங்கு கதிர் கரந்த மங்குல் மாமைழ- வி யற்காலத்திேல
சுடர்பரப்பித் திகழ்தற்கியன்ற ஞாயிற் மண் லத்ைத மைறத் ள்ள இ ண்ட ெபாிய
கில்கள்; வாைட விசும் உாிவ ேபால் வியல் இடத் ஒ கித் ெதன் லம் பட ம்வாைடயினால் உந்தப்பட் வானத்தின் ேதால் உாிவ ேபால அகன்ற
அவ்வானிடத்ேத ரண் யங்கித் ெதன்றிைசயிேல பர கின்ற பனி இ ங்கங்கு ம் பனிைய ைடய ேபாிரவாகிய ெவள்ளத்ைத ம்; தமியள் நீந்திைண மின்றித் தனியளாக நீந்தி; தம்
என்க.

ேராள்- தம

ைணயாகிய

ஊாின்கண் உளளா கின்றாள்

(வி-ம்.) கதி்ர்கரந்த மைழ, வாைட மைழஎனத் தனித்தனி கூட் க. வாைடயால்
உந்தப்பட்
கில் ரண் யங்குவ வானின் ேதால் உாிவ ேபால் ேதான் ம் என்க.
இவ் வைமயின் அ ைமைய

ணர்ந்த ஆசிாியர் கம்பநாட ம்,

"ேமல்விாிந் ெத ெகா ப் படைல விண்ெணலாம்
ேதா

ாிந்

குவன ேபான்

ேதான் மால்" (எ ச்சிப்-12)

எனத் தம காப்பியத்தி ம் அழகுற அைமப்பாராயினர். ைதத்திங்களில்
பகற்ெபா தி ம் காட் ல் இர ப்ெபா
நீளிதாத ன் இ ங்கங்குல் எனப்பட்ட .
கங்கு ம் என்றதைன நீந்தி என்றைமயால் ெவள்ளமாக உ வகித் க் கூ க. உம்ைம,
உயர் சிறப் .
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10-18: யாேம.....பாசைறேயேம
(இ-ள்.) யாேம- இனி அவைளப் பிாி ங்காலத்ேத பனிப் ப வத்ெதாடக்கத்ேத மீண்
வ குவல் வ ந்தற்க! என் ேதற் ைர கூறிவந்த யாேமா அவ்வாேற ெசன்
அவட்குத்

ைணயாகாமல் ; க மதில் கதவம் பாய்த ன்- பகற்ெபா திேல பைக

மன்ன ைடய அரணாகிய மதி ன் கத கைளத் தகர்த்தற்குப் பாய்ந் குத் தலாேல;
ெதா பிளந்
தி க ம கிய மண்ைண ெவண்ேகாட் ச் சி கண் யாைன ெந நா
ெவாளமணி- ண் பிளக்கப்பட்
னியின் கூர்ைம ம ங்கிப்ேபாய் ம மட்ைடயான
ெவள்ளிய ம ப்பிைன ம் சிறிய கண்கைள
ைடய யாைனகளிற் கட்டப்பட்ட நீண்ட
நாவிைன ைடய ஒள்ளிய மணிகளின் ஒ
ம், கழிப்பிணிக் கைறத்ேதால்
ெபாழிகைண உைதப் - கழியிேனா பிணிக்கப்பட்ட காிய ேதாலா யன்ற
கி கின்கண் பைகவர் மதின்ேமனின் ெபாழிகின்ற அம் கள் தாக்குகின்ற ஒ
ம்;
தழங்கு குரல் ரசெமா
ழங்கும் - ழங்குகின்ற ஒ ைய ைடய ேபார் ரசின்
ழக்கத்ேதா கூ ஒ ப்ப ம் ேபார்களத்தினின் ம் வந் ; இர த் யில் ம ந்த
தாைன- இரவின்கண் அச்சமின்றித் யி ல் ஆழ்வ மாகிய
பைடகைள ைடயவ ம் ; யாமத் ங் கழித் உைற ெசறியா வாள் உைட
எ ழ்த்ேதாள் - நள்ளிரவி ம் கைளந் அதற்குாிய உைறயிடத்ேத ெச கப்படாத
வாட்பைட ேகாத்த வ ைமமிக்க ேதாைள ைடயவ
சினத்ைத ைடயவ

ம், உர ச் சினம்- வன்ைமமிக்க

மாகிய; ேவந்தன் பாசைறேயம்- மன்ன

ைடய

பாசைறயிடத்ேதமாகின்ேறாம்; அவள் என்ெசய்தாற் வாேளா? அறிகின்றிேலம்
என்பதாம்.
(வி-ம்.) யாேம என்ற காத க்குப் பனிப்ப வத் ெதாடக்கத்ேத மீண் வ குவம்
என் ேதற் ைர கூறிவந்த யாம் எனத் தன்ைன இகழ்ந்தைம படன்ற . இ
கூதிர்ப்பாசைற. இனி "ேவந்
ெதாழிேல யாண் ன அகேம" என்பதனால்
ேவனிற்பாசைற எனி மாம். இங்ஙனங் ெகாள்ளின் கார்ப்ப வத்ேத மீள்வல்
எனக்கூறி வந்தவன் அத்தண்ெபய ம் நின்
ன்பனிப் ப வ ம் திரா நிற்ப ம்
யாம் பாசைறேயேம என் ெவ த் க் கூறினானாகக் ெகாள்க. ஆசிாியர்
நச்சினார்க்கினியர் க த் மி ேவயாம். (ெதால். கற். 49) உைரவிளக்கங் காண்க.)
இனி, க மதிற்கதவம் .... ழங்குந்தாைன என ம் ேபார் ற்றியைமயால்
இ த் யில் ம ந்ததாைன என ம் தனித்தனி
க்க. யாமத் ங் கழித்
உைறெசறியா வாள் உைடத்ேதாள் ேவந்தன் என்க. ேவந்தன் யாமத் ம்
தன்ேதாளினின் ம் கழித் ைற ெசறியா வா ைடயவனாய்ப் பாசைறையக் காத்தல்
ேதான்ற அவ்வா கூறினான். ேவந்தன் அவ்வா காத்தைல ெந நல்வாைடயி ம்
காண்க. இனி யாைன மணிேயாைச ம் கி கில்கைண ைதக்கு ேமாைச ம் தழங்குரல்
ரசேமா
ழங்குதல் பாசைறயில் இரவின்கண் நிகழ்தல் கூடாைமயின்
இைவெயல்லாம் பகற்ெபா
நிகழ்ச்சிகளாக ம் அங்ஙனம் ெசய்த தாைன
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விைன ற்றிவந் இர த் யில் ம ந்த பாசைற என இையத் க் ெகாள்க.
இங்ஙனமின்றிப் பிறர் கூறிய உைர ெபா ந்தாைம
ணர்க.
இனி, இதைன, நன் தல் பகன்ைற மல ம் ைதஇத் தண்ெபயல் கைடநாள்
இ ங்கங்கு ம் நீந்தித் தம் ேராள் யாேம ழங்கும் ேவந்தன்தாைன யின்ம ந்த
பாசைறேயம் அவள் எங்ஙனமாற் வள் என இைய காண்க.
(பா-ேவ.)2. ெதாழித்த; 12. ம ங்கிய.
-------------

ெசய் ள் 25
திைண: பாைல
ைற: ப வங்கண்டழிந்த தைலமகைளத் ேதாழி வற்

த்திய .

( -ம்.) அஃதாவ -- ெபா ளீட்டற்குத் தைலவன் பிாிந் ெசல்வான் தைலவிைய
ேநாக்கி அன் ைடேயாய்! காதலர்க்கு நனி ேபாின்பம் பயக்கும் இளேவனிற்
ப வத்ெதாடக்கத்ேத மீண் வ குவல் அ கா ம் ஆற்றியி த்தல் நின்கடன் எனக்
கூறிச் ெசன்றவன், அப் ப வம் வந்த பின்ன ம் வாராைமயால் தைலவி
பிாிவாற்றாைமயால் ெபாி ம் வ ந்தினள், அ கண்டேதாழி குறித்தப வம்
கடந்தா ம் காதலர் இன் ஞ் சின்னாளில் ஒ தைலயாக வ குவர். வந் தம்
பிைழக்கும் வ ந்தி கமன் கூறி அளி ெசய்வர்காண் அவர் வ ந் ைண ம் ஆற் க!
என் வற்
த்திக் கூறிய என்றவா .
(இ-ம்.) இதைன "ெபறற்க ம் ெப ம் ெபா ள்" எனவ ம் (ெதால்-கற்-9*)
ற்பாவின்கண் "பிற ம் வைகபட வந்த கிளவி ெயல்லாந் ேதாழிக் குாிய" என்பதனாற்
ெகாள்க.
ெந ங்கைரக் கான்யாற் க் க ம் னல் சாஅ
யவிரறல் ெகாண்ட விர மண லகன் ைறத்
தண்கய நண்ணிய ெபாழிெறா ங் காஞ்சிப்
ைபந்தா தணிந்த ேபா ம ெயக்கர்
வ ைவ நாற்றம்
வ கஞல
மாநைன ெகா திய மணிநிற வி ங்குயில்
ப நா விளியா ந நின் றல்க
ைரப்ப ேபால ஊழ்ெகாள் கூவ
வினச்சித குத்த விலவத் தாங்கட்

5

சிைனப் ங் ேகாங்கி

10

ண்டா

பகர்நர்
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பவளச் ெசப்பிற் ெபான்ெசாாிந் தன்ன
விக ந ாிகழா விளநா ளைமயஞ்
ெசய்ேதார் மன்ற குறிெயன நீநின்
ைபத ண்கண் பனிவார் ைறப்ப
வாரா ைமயிற் லந்த ெநஞ்செமா
ேநாவல் கு மக ேணாயியெரன் யிெரன
ெமல் ய வினிய கூறி வல்ேல
வ வர் வாழி ேதாழி ெபா நர்
ெசல்சமங் கடந்த வில்ெக தடக்ைகப்

15

ெபாதியிற் ெசல்வன் ெபாலந்ேதர்த் திதிய
னின்னிைச யியத்திற் கறங்குங்
கன்மிைச ய விய கா றந் ேதாேர.

20

----- ஒல்ைல ர் தந்த

தப் பாண் யன்.

(உைர)
18-22: வாழி..............கா றந்ேதார்
(இ_ள்.) ேதாழி வாழி-ேதாழி நீ நீ வாழ்க! ெசல்சமம் ெபா நர்க் கடந்த வில்ெக
தடக்ைக ெபாதியில் ெசல்வன்- தான் ேமற்ெகாண் ெசல்கின்ற ேபார்களிெனல்லாம்
தன்ேனா எதிர்கின்ற பைகவைரெயல்லாம் ெவன்ற ெவற்றிச் சிறப்ைப ைடய
விற்பைட ெபா ந்திய ெபாிய ைகயிைன ைடய ெபாதியமைலைய ைடய
மன்னனாகிய; ெபாலந்ேதர்த் திதியன்- ெபான்னா யன்ற ேதைர ைடய திதியன்
என்பா

ைடய அைவயின்கண் இைசக்கப்ப கின்ற; இன் இைச இயத்தின் கறங்கும்-

இனிய இைசக் க விகள் ேபான் இனிைமயாக ஒ க்கின்ற, கல்மிைச அ விய கா
இறந்ேதார்- மைல ச்சியினின் ம் ழ்கின்ற அ விகைள ைடய காட்ைடக் கடந்
ெபா ளீட்டச் ெசன்ற நம் ெப மான்; என்க.
(வி-ம்.) யாதா ம் ஒன் பற்றி வ ந் ேவாைர ஆற் விப்ேபார் அவைர வாழ்த்திச்
ெசால்ெல ப்பர். அம்மர பற்றி வாழி ேதாழி! என் ேதாழி ெசால் எ க்கின்றாள்.
தைலவைரப் பற்றிக் கவல ேவண்டா! அவர் நீ ம் நிழ ம் ெக மிய காலத்திேல தான்
ெசன்றார். ெபா ளீட் க் ெகாணர ம் ெகாணர்வர் என்ப ேதான்ற "திதியன்
இன்னிைச இயத்திற் கறங்கும் கன்மிைச ய விய கா றந்ேதார்" என்றாள். தான்
ெசல்சமந்ேதா ம் தன்ேனா ெபா நைர ெவன் கடக்கும் சிறப் ைடய வில்
என்க.எனேவ திதியன் விற்ேபாாிற் ேபராற்ற ம் ெப ஞ் சிறப் ம் உைடயவன் என்ப
ெபற்றாம். இன்னிைச இயம் என்றைமயால் ழ
த ய இைசக் க விகைளேய
ெகாள்க. சிறியன ம் *பெ◌ாியன மாய் அ விகள்தாம் பற்பல பற்பல வைகயில்
ஒ த்த ன் அைவ இன்னிைச இயங்கள் பலவற்றின் ஒ ேபால ஒ க்கும் என்ப
க த் .
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ெசல்வன் - அரசன். ெபாதிய மைலப் பகுதிைய ஆட்சி ெசய் ம் சிற்றரசன் என்
ெகாள்க.
1-5: ெந ங்கைர......கஞல
(இ-ள்.) ெந கைர கான் யாற் க் க ம் னல் சா அய் அவிர் அறல் ெகாண்ட விர
மணல் அகல் ைற - ெந ய கைரகைள ைடய காட் யாற்றின்கண் விைரந்ெதா கும்
ெவள்ளம் வற்றி விளங்குகின்ற அ திகைள ைடத்தாகப் பரந் கிடக்கின்ற அகன்ற
இறங்கு

ைறயிடத்ேத; தண் கயம் நண்ணிய ெபாழில் ெதா ம் -- குளிர்ந்த

ம க்கைரயிலைமந்த ேசாைலகளிெனல்லாம்; காஞ்சிப் ைபந்தா அணிந்த ேபா ம
எக்கர் -- காஞ்சி மலாின் பசிய ந் கள் உதிர்ந் அழகு ெசய்யப்ெபற்ற மலர் மிகுந்த
மணற்றிடர்கள்; வ ைவ நாற்றம்

வ

கஞல - தி மணப் பந்தர் மணக்குமா

ைம ைடத்தாக மணங் கமழா நிற்ப ம்; என்க.
(வி-ம்.) க ம் னல் - விைரந்ெதா கும் ெவள்ளம். சாஅய் - வற்றி. அறல் - நீர்
குைறந் அற்றற் ெறா குவதால் வாி வாியாக அைம ம் மணல திகள். இனி, சாஆய்
அவிர் அறல் ெகாண்ட என்பதற்கு வற்றிச் சிறிேத ஒ கும் நீைரக் ெகாண்ட
எனி மாம். அறல் - நீர்க்கு ஆகுெபயர். விர மணல் - வந் கலந்த மண மாம். கயம்
- ம . தா - ந் கள். காஞ்சி - ஒ வைக மரம். எக்கர் - நீர் ெகாணர்ந் குவித்த
மணற்றிடர். வ ைவ நாற்றம் - தி மணச் சடங்கில் மணமக்கள் அணிகின்ற ந மணப்
ெபா ள்களா ண்டாகும் மணம். ஈண் இத்திடர்களிேல
மணல் காதலர் வந்
விைளயாட்டயர் தலான் அந் ந மணம் அத்திடர்களிேல
ைம ண்டாக
மணப்பதாயிற் என்ப க த்தாகக் ெகாள்க. வ ைவயிற் ேபாலப் பல்ேவ மலர்
மண ம் விரவி மணக்கும் என உவைமயாகக் ேகாட மாம். கஞல - பரவ.
6-8: மாநைன.........கூவ
(இ-ள்.) மா நைன ெகா திய மணி நிற இ ங்குயில் ப நா விளியா - மாமரத்தின
தளிைரத் தின்ற நீலமணி ேபான்ற நிற ைடய காிய குயில்கள் த்திைனைம ேதான்றப்
ெபற்ற நாவினாேல தம் ட் பிணங்கிய காதலர்க் கிரங்கி வ ந் அைழத் ; அல்க ம்
ந நின் உைரப்பேபால - நாள்ேதா ம் அவர்தம் பிணக்குத் தீ ம் ெபா ட் த் தாம்
ந நிைலைமக்கண் நின்
ெபைட மாய்

அறங் கூ மாப் ேபாேல; ஊழ் ெகாள் கூவ - ேசவ

ைரேய மாறி மாறிக் கூவா நிற்ப ம்; என்க.

(வி-ம்.) நைன - தளிர். மாந்தளிைரத் தின்ற பின்னர்க் குயி ன் குர ல் திய
இனிைம ேதான் ம் ஆதலால் நைன ெகா திய என்பதைனக் குறிப்ேப வாகக்

ம்
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ெகாண் ப நா என்பதற்குப் த்தினிைம ேதான்றப் ெபற்ற நா எனப் ெபா ள் கூ க.
விளியா - விளித் . பிணங்கினார் இ வர்க்கும் ெபா வாக நின் கூ தேல அறங்
கூ தலாத ன் ந நின் என்றாள். பிணங்கிய காதலர்க்கு ந நின் என்க.
ஊ யி கும் தைலவன் தைலவியர் இ வ க்கும் குயிேலாைச ேகட்ட டன்
காமக்குணம் மீக்கூர்த ன் இ வ ம் ஊடல் தீர்ந் கூடக் க
வர் ஆக ன்
இங்ஙனம் கூறினார். இதைன,
"ஊ னீர் எல்லாம் உ விலான் றன்ஆைண
கூ மின் என் குயில் சாற்ற"
என ம்,
"மன்னன் மாரன் மகிழ் ைண யாகிய
இன்னிள ேவனில் வந்தனன் இவெணன
வளங்ெக ெபாதியில் மா னி பயந்த
இளங்கால் தன் இைசத்தனன் ஆத ன்
மகர ெவல்ெகா ைமந்தன் ேசைன
கர ேகாலங் ெகாள் ெமன் ப ேபால்
ெகா மிைட ேசாைலக் குயிேலான் என் ம்
பைட ன் ப ேவான் பணிெமாழி கூற"
என ம் வ ம் சிலப்பதிகாரப் பகுதிகேளா

ஒப் ேநாக்குக (ேவனிற் காைத).

9-13: இனச்சிதர்.........குறிெயன
(இ-ள்.) சிைனப் ங் ெகாங்கின் இனச் சிதர் ஆங்கண் இலவத் உகுத்த ந்தா கிைளகள் நிரம்ப மலர்ந் ள்ள ேகாங்க மரத்தின் மலர்கைளக் கிண் க் கூட்டமான
வண் கள் உதிர்த் விட்ட ண்ணிய ந் கள்கள் அவ்விடத்ததாகிய இலவ
மலரகத்ேத ழ்ந்தைவ; பகர்நர் - ெபாற்சுண்ணம் விற் ேபார்: பவளச் ெசப்பில்
ெபான்ெசாாிந் அன்ன - பவளத்தா யன்ற ெசப்பின்கண் ெபாற்சுண்ணத்ைதப்
ெபய் ைவத்தாற் ேபான் ேதான் தற்குக் காரணமான, இக நர் இகழா இள
நாளைமயம் - காமக் கூட்டத்ைத இக கின்ற றேவா ம் அதைன இகழாமல்
உள்ளத் ேட வி ம் தற்குாிய இந்த இள ேவனிற் ப வத்தின் ெதாடக்க நாளாகிய
காலத்ைதயன்ேறா; மன்ற குறி ெசய்ேதார் என - தாம் மீண்
மாகக் குறிப்பிட் ப் ேபாயினர் என் கூறி என்க.

வ ங்காலமாகத் ேதற்ற

(வி-ம்.) ேகாங்கும் இல ம் ஒ ேசர இளேவனிற் ப வத்ேத மலர்வன ஆத ன்
ேகாங்கின ெபான் நிறத்தா விைன வண் கள் கிண் உகுப்ப அைவ அ கிற் கீேழ
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மலர்ந் ள்ள பவளச் ெசப் ப் ேபான்ற இலவ மலாி ேட உதிர்ந்தனவாக அத்
ேதாற்றம் ெபாற்சுண்ணம் விற்ேபார் அவற்ைறப் பவளச் ெசப்பிற் ெபய் ைவத்தாற்
ேபாலக் காணப்ப ம் என்க. எனேவ இத்தைகய நிகழ்ச்சிகள் நிக மியல் ைடய
இளநாளைமயம் என்க. இளநாள்- இளேவனிற் ப வத் த் ெதாடக்கநாள் என்க.
தைலவி இளேவனிற் ப வ நிகழ்ச்சிகைளக் கண் இ◌்வ்விளேவனிற் ப வத்ெதாடக்க
நாள் அன்ேறா நம் ெப மான் தாம் மீண் வ தற்குக் குறித்த அைமயம் என்
ேதாழிைய வினவத் ேதாழி அவள் கூற்ைறக்ெகாண் கூறியவாறாகக் ெகாள்க.
இக நர்- காமக் கூட்டத்ைத இக ம் றேவார். அவர் தா ம் அதைன
உள்ளத்தி ேட வி ம் ம் இளநாளைமயம் என்ப க த் .
13-15: நீநின்.......ேநாவல்.
(இ-ள்) வாராைமயின் நீ நின் ைபதல் உண்கண் பனி வார் உைறப்ப- அவர் குறித்த
கலத்திேல மீண் வாராைமயாேல; அவர் வரவிைன எதிர்பார்த் வழிேமல் விழி
ைவத் வ ந்தியி க்கின்ற நீ நின
ன்பமிக்க ைம ண்ட கண்களினின் ம் கண்ணீர்
வழிந்

த்

த்தாய்த்

ளியா நிற்ப.; லந்த ெநஞ்செமா

- அவைரச் சினந்த

ெநஞ்சத்ேதா ; ேநாவல்- வ ந்தாேத ெகாள்! அங்ஙனம் ஆற்றியி ப்பேத நின்
கடைமயாம் என்க.
(வி-ம்) விைனேய ஆடவர்க்குயிர் ஆத ன் விைனவயிற் ெசன்றவர் விைன
ற் ந் ைண மி ந் விைன ற்றியபின்னர் மீள்வேத அவர் கடைமயாம். மற் க்
குறித்த ப வத்ேத வாராராயி ம் அவர் வ ந் ைண ம் பிாிவாற்றியி த்தேல நின்
கடைம என வற்
த்தியப யாம். ைபதல்- ன்பம். ேநாவல்- அல்லீற் எதிர்மைற
வியங்ேகாள்.
16-19: வாராைமயின்...........வ வர்.
(இ-ள்) வாராைமயின் கு மகள் - நம் ெப மான், நின்ைன ேநாக்கி "அன் ைடய
இைளேயாய்! யான் நினக்குக் குறித்த நாளின் வாராைமயாேல; லந்த ெநஞ்செமா என்ைன ெவ த்த ெநஞ்சத்ேதா ; ேநாவல்- வ ந்தாேத ெகாள்! என் உயிர் ேநாயியர்உனக்கு இத் ன்பத்ைதச் ெசய்த என் உயிேர தன் பிைழ க தி வ ந் வதாக!" என் ;
ெமல் ய இனிய கூறி வல்ேல வ வர் - ெமன்ைம ைடயன ம் ேகட்டற்கு
இனயன மாகிய ெமாழிகைள நினக்குக் கூறிக் ெகாண் விைரந் நின்பால் வ குவர்
என்பதாம்.
(வி-ம்) 'வாராைமயின் ..ெநஞ்செமா ேநாவல்' என் ம் ைண ம் தைலவன்
கூற்றாதற்கும் ஏற் ைடைமயின் அவற்ைறத் தைலவன் கூற்றாக ம் ெகாண் கூறிக்
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ெகாள்க. இவ்வா
ெகாள்க.

ெகாண்

கூ தைல ஏற் ழிக் ேகாடல் என்

ம் உத்திக்கினமாகக்

இனி, இதைனத் ேதாழி கா றந்ேதார் வ ைவ நாற்றம் கஞல,குயில் கூவ, தா
ெபான் ெசாாிந்தன்னவாகத் ேதான் ம் இவ் விளநாளைமயம் அன்ேறா குறி ெசய்ேதார்
எனக் கூறி அவர் வாராைமயின் ேநாவல். அவர் "கு மகள் ேநாவல்! என் உயிர்
ேநாயியர்" என ெமல் ய இனிய கூறி வல்ேல வ வர். அவர் வ ந் ைன ம்
ஆற் க என்றிைய காண்க.
(பா - ேவ.) 7. பா ந, னீ நின்; 8.

வல; 18. வ ப; 22. கன் ைக.

---------

ெசய் ள் 26
திைண: ம தம்.
ைற: தைலமகன் ேதாழிைய வாயில் ேவண் அவளால் தான் வாயில் ெபறா
ஆற்றாைமேய வாயிலாகப் க்குக் கூ ய தைலமகனீக்கத் க்கண் க்க ேதாழிக்குத்
தைலமகள் ெசால் ய .
(

- ம்.) அஃதாவ

- பரத்ைதைம ெயா க்க

ண்ைமயால் தைலவன்

வ ந் ைண ம் தைலவி ஊ யி ந்தாளாக, மீண் வந்த தைலவன் தைலவிைய
அ க அஞ்சித் ேதாழிைய வாயில் ேவண் னான். அ ேகட்ட ேதாழி நீ ெபாி ம்
பிைழ ைடைய ஆதலால் எம் ெப மாட் ஊடல் தவிர்த்தல் இயலா என் ம த் ப்
ேபாயினள். பின்னர்த் தைலவன் தன ஆற்றாைம காரணமாகத் தைலவிையத் தாேன
அ கி மாயப் ெபாய்ம்ெமாழி பல கூறினன். அ ேகட்ட தைலவி ெநஞ்சு கித் தன
ஆற்றாைமயால் ஊடல் தீர்ந் அவேனா கூ க் குலாவியிந்தனள். ம நாள் ேதாழி
தைலவனில்லாத ெபா
நீ எளிதாக ஊடல் தீர்ந்தைமக்குக் காரணம் யாெதன
வினவத் தைலவி காரணம் கூறிய என்றவா .
(இ -ம்.) இதைன "அவனறி " என வ ம் (ெதால்-கற்-6)
ள்ளெமா .......எதிர் ெபய்
ம த்த ஈரம்' என்

ம த்த ஈரத்

ற்பாவின்கண் " கன்ற

ம ங்கின்" என்றதனால் 'எதிர் ெபய்யா

ெகாள்க. (இங்ஙனம் கூ வர் ஆசிாியர் நச்சினார்க்கினியர். உைர.)

கூன் ண் ள்ளிக் குவிகுைலக் கழன்ற
மீன் ள் ளன்ன ெவண்கான் மாமலர்
ெபாய்தன் மகளிர் விழவணிக் கூட்
மவ்வய னண்ணிய வளங்ேக ரைனப்
லத்தல் கூ ேமா ேதாழி யல்கற்

5
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ெப ங்கத ெபா த யாைன ம ப்பி
னி ம் ெசய் ெதா யி ேனர வாகி
மாக்க ணைடய மார்பகம் ெபா ந்தி
யங்கல் விடாஅ ைவெயன மயங்கி
யாேனா ெமன்ன

ெமால்லார் தாமற்

10

றிைவபா ராட் ய ப வ
ளேவ, இனிேய
தல்வற் ற த்த பாெலா தைடஇத்
திதைல யணிந்த ேதங்ெகாண் ெமன் ைல
ந ஞ்சாந் தணிந்த ேகழ்கிள ரகலம்
ங்க

யங்கல் யாம்ேவண்

னேம

15

தீம்பால் ப த றாமஞ் சினேர, ஆயிைடக்
கவ க்ைக ெநகிழ்ந்தைம ேபாற்றி மத நைடச்
ெசவி ைகெயன் தல்வைன ேநாக்கி
நல்ேலார்க் ெகாத்தனிர் நீயி ாிஃேதா
ெசல்வற் ெகாத்தனம் யாெமன ெமல்லெவன்
மகன்வயிற் ெபயர்தந் ேதேன ய கண்
யா ங் காதல மவற்ெகனச் சாஅய்ச்
சி
றங் கைவயின னாக
ெபயற்
றண் ளிக் ேகற்ற பல
ெசஞ்ெசய்

20

மண்ேபா ெனகிழ்ந்தவற் க ழ்ந்ேத
ெநஞ்சைற ேபாகிய வறிவி ேனற்ேக:

25

-- பாண் யன் கானப் ெபெரயில் தந்த உக்கிரப்ெப வ தி.
(உைர)
1-5: கூன்.......ேதாழி
(இ-ள்.) ேதாழி - நம் ெப மான்பால் ெபாி ம் லவிேயா
ந்த நீ அவர் வந் ழிப்
லவாமல் இணங்கிய ெதங்ஙனம் என் வின கின்ற ேதாழிேய! கூன் ள் ள்ளிக்
குவிகுைலக் கழன்ற மீன் ள் அன்ன ெவள் கால் மா மலர் - வைளந்த ட்கைள ைடய
ள்ளிச் ெச யின குவிந்த குைலயினின் ம் தாேம கழன் திர்ந்த மீனின
ட்ேபான்ற ெவள்ளிய காம்பிைன ைடய காிய மலர்கைள; ெபாய்தல் மகளிர் விழ
அணிக் கூட் ம் - விைளயாட்டயர்கின்ற ேபைதமகளிர் தாம் ெகாண்டா கின்ற
தி விழாைவ அழகு ெசய்தற் ெபா ட் ப் ெபா க்கிச் ேசர்த்தற் கிடனான; அவ் வயல்
நண்ணிய வளம் ேகழ் ஊரைன - அழகிய கழனிகள் அணியனவாகிய வளம் ெபா ந்திய
ஊைர ைடய நம் ெப மாேனா ; லத்தல் கூ ேமா - எம்ேபால்வார் ஊ யி த்தல்
கூ ேமா? ஊடாைமக்குக் காரணங்கூ வல் ேகள்! என்க.

127
(வி-ம்) ள்ளி- ம தநிலப்பரப்பில் வயல் வரம் களிற் காணப்ப ம் ஒ வைக
ட்ெச . குவிகுைல- கூம்பிய வ
ைடய குைல. கால்- காம் . ள்ளியின் மலர்
காம்பில் ெவண்ணிற ம் இதழ்களில் க ைமநிற
ைடத்தாத ன் ெவண்கால்
மாமலர் எனப்பட்ட . கழன்ற மலர், ெவண்கால் மலர், மாமலர் எனத் தனித்தனி
கூட் க. கழன்ற என்ற தாேன ப வங்காரணமாக உதிர்ந்த என்ப பட நின்ற .
இஃ , உள் ைற உவைம - அ வ மா : ள்ளியின் மலர் ப வத்தால் தாேம
கழன் திர்ந்தவற்ைற விைளயாட் மகளிர் தம விழாவிற்கு அணியாகக்
ைகக்ெகாள் மா ேபால, என் ப வங்காரணமாக என்பாற் பற்ெறாழிந் ள்ள
நம்ெப மாைனப் பரத்ைத மகளிர் ைகக்ெகாள்வாராயினர் என்ப இதன் உள்
ெபா ளாம்; எனேவ அவர் பரத்ைதைம ெயா க்கத்திற்கு என

த்த

ப வ ம் ஒ

காரணம் என்றறி
த்தாளாயிற் . இங்ஙனமாத ன் யான் லத்தல் கூ ேமா?
என்றவா . தைலவன் பற்றின்றிெயா குவதைன ேமேல தைலவி ேதாழிக்குக்
கூ கின்றாள். கூ ேமா என் ம் வினா அதன் எதிர்மைறப் ெபா ைள வற்
த்
நின்ற .
இனி, பைழய உைரயாசிாியர் " ள்ளியின் பக்க ேல ேதாற்றி வா ம் அதைன
விட் ப் பிறர்க்குப் பயன்பட்டவா ேபால நம் டன் பிறந்த ெநஞ்சு அவ டன்
ஏகுைகயாயிற் . அவ ைடய வ ைவ விழவிற்கும் உடலாய்த் திாியா நின்றால்
லத்தல் கூ ேமா? என இதன் உள் ைறைய விாிப்பர். இ கழன்ற மலைரப்
ெபாய்தன் மகளிர் விழவணிக் கூட்டம் என்பேதா ெபா ந்தாைம ணர்க.
5-11: அல்கல்.....உளேவ.
(இ-ள்) அல்கல்- நாள்ேதா ம்; இைவ ெப ங் கத ெபா த யாைன ம ப்பின்
மாக்கண் இ ம் ெசய் ெதா யின் ஏரவாகி இம் ைலகள் தாம் ெபாிய மதி ன்
கத கைளப் பாய்ந் குத்திய களிற்றியாைனயின் ம ப் கைளப் ேபால்வனவாக
இவற்றின் காிய கண்கேளா அக்களிற் ம ப்பின்கண் இ ம்பாற்ெசய் ெச கிய
ண்கள் ேபான் அழகுைடயனவாகி, மார் அகம் அைடய ெபா ந்தி
விடாஅல் என- யான் என மார்பிட
ம் அவற்றிற் ெபா ந் மா
யங்குத னின் ம் என்ைன விடாேத ெகாள்க என்

யங்கல்

கூறி; மயங்கி - இவற்றின்

அழகில் ெபாி ம் மயங்கி; யான் ஓம் என்ன ம் - யான் அப்பாராட் தைல வி ம்பா
ேதன் ேபான்

இனி இப் க ைரைய ஒழி மின் என்

உடன்படாராய், மற்

த ப்ப ம்; ஒல்லார் -

இைவ பாராட் ய ப வ ம் உள- பின்ன ம் இைவயிற்ைற

அவர் பலபடப் பாராட் ய ப வங்க

ம் உண் ; அைவ பண் மன்! என்பதாம்.
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(வி-ம்)

ைலகட்கு யாைன ம ப் ம் அவற்றின் காிய கண்க

ெச கிய இ ப் ப்

ண்க

க்கு அம்ம ப்பிற்

ம் உவைமகள், ம ப்பின் ெதா யின் ஈாிடத் ம் இன்

உறழ்ெபா ட் , ஏர - அழகுைடயன. மாக்கண்- காிய

ைலக் கண்கள். மார்பகம்

அைடய எனமாறி –மார்பிட
ம் எஞ்சாமல் எனப் ெபா ள் கூ க. விடால்:
எதிர்மைற வியங்ேகாள். ஓம்- ஓ ம் என் ம் ற்றின் ஈற் யிர் ெமய் ெகட்ட :
விகாரம். அைவ பண் மன் என்ப குறிப்ெபச்சம். மகளிைரக் காதலர் க ங்கால்
அவற்றிற்கு உள்ளத்
ேட வி ம்பி ம் ெவளிப்பைடயாக அவற்ைற வி ம்பாதார்
ேபான் த ப்ப ம் அம்மகளிர்க்கியல் . ஈண் ஓம் என்றதற்கு , கழ்தைல ஒழிமின்
என் த த்ேதன் என்பேத ெபா ள். இவ்வியல் ணரா "யான் வ ந்தி ஒழி ராக"
எனப் ெபா ள் கூ வா
ளர்.
" ல் க் கிடந்ேதன் ைடெபயர்ந்ேத னவ்வளவின்
அள்ளிக்ெகாள் வற்ேற பசப் " (குறள்-1187)
என் ம் இலக்கிய மரபிற்கு அவ் ைர ெபா ந்தாெதன்க. மகளிர் கணவன்
யக்கத்தால் வ ந்தி அதைனக் க ந்தாராகச் ெசய் ள் ெசய்வ
லெனறி வழக்கன் .
11-16: இனிேய........அஞ்சினேர.
(இ-ள்) இனிேய- இப்ெபா ேதா; யாம் தல்வன் த த்த பாெலா தைடஇத் திதைல
அணிந்த ேதம் ெகாள் ெமல் ைல- யாம் மகைவப் பிறிெதான்றைன ம் வி ம்பா
தைடெசய்தற்குக் காரணமான பாற்சுரப்பினாேல மிைகபடப் ப த்த ேதமல் படர்ந்த
இடங்கைளத் தம்மிடத்ேத ெகாண் ள்ள ெமல் ய எம் ைலகள் ; ந ஞ்சாந் அணிந்த
ேகழகிளர் அகலம் ங்க யங்கல் ேவண் னம்- நறிய சந்தனக் குழம் அணியப்பட்ட
நிறம் விளங்குகின்ற அவர் மார்பகத்ேத அ ந்திப் ைடப க்குமா
யங்குதைலப்
ெபாி ம் வி ம் கின்ேறமாக ம் ; தாம் தீம்பால் ப தல் அஞ்சினர் -அவேரா அங்ஙனம்
யங்குழி இனிய பால் தம் மார்பிற் ப ெமன் அஞ்சுகின்றனர் என்க.
(வி-ம்) பண் இவற்ைற எம்ைம யங்குத னின் ம் விடாேத ெகாள்க! என்
பாராட் ய அவேர இப்ெபா
அஞ்சுகின்றனர். கழ்தல் ஒழிமின் என்ற யாேமா
இப்ெபா

யங்கல் ேவண் னம் இங்ஙனமாக யாம் லத்தல் கூ ேமா? என்றவா .

தைடஇ என்பதற்குச் சாிந்த, வைளந்த என் ெபா ள் ெகாள்ளின், தடெவன் ம்
உாிச்ெசால்ல யாகப் பிறந்த எச்சமாகக் ெகாள்க. இனித் தைடஇ என்பதற்குப் ப த்த
என்

ம் ெபா

ண்ைமைய, "அம்பைணத் தைடஇய ெமன்ேறாள்" என ம் ,

(ெந நல்-149) "தைடஇய ெமன்ேறாளாய் ேகட்டீவாயாயின் " (க -93) என ம்
வ மிடங்களிற் காண்க. யாம்- இழிவினால் ஒ ைம பன்ைமயாயிற் .
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16-21: ஆயிைடக்.....................ெபயர்தந்ேதேன
(இ-ள்) ஆயிைடக் கவ க் ைக ெநகிழ்ந்தைம ேபாற்றி- அவ்விடத்ேத அவர் ெநஞ்சம்
நம்ைம அகத்திட் ஒ கும் ஒ க்கத்தில் ந வியி ப்பதைன அறிந் எம் ள்
அடக்கிக்ெகாண் அஃதறியாேதம் ேபான் , ெசவி ைக மத நைட என் தல்வைன
ேநாக்கி - ெசவி யின் ைகயகத்தி ந்த ெமல் ய நைடைய ைடய என் மகைன
ேநாக்கியவண்ணம் அவர் ேகட்ப; நீயிர் நல்ேலார்க்கு ஒத்தனிர்- ெப ம! நீயிர்

ம்

பரத்ைத மகளிர்க்ேக மிக ம் ெபா ந்தி ள்ளீர்; யாம் இஃேதா ெசல்வற்கு ஒத்தனம் என
- யாம் இேதா ெசவி ைகயகத் தி க்கின்ற எம் மக க்குத் தாயாதற்ேக
ெபா ந்தியி க்கின்ேறாம் என்

கூறிய வண்ணம்; ெமல்ல என் மகன் வயின்

ெபயர்தந்ேதன்- யான் ெமல்ல என்மகன்பாற் ேபாயிேனனாக; என்க.
(வி-ம்) கவ க்ைக- அகத்தீட்ெடா க்கம். ைக- ஒ க்கம். இஃேதா என்ற
நிற்குமிடத்ைதச் சுட் யவா .

ெசவி

22-23: அ கண் ......................கைவயினனாக.
(இ-ள்) அ கண் - அங்ஙனம் யான் லந்

ேபாவதைன உணர்ந் , சாஅய் -

என்பாற் பணி ைடைம ேதாற் வித் ; அவற்கு யா ம் காதலம் - அவ
அன் ைடேயங் காண் என்
குப்பக்கமாக வந்

கூறி என்ைனத் ெதாடர்ந் ; சி

க்கு யா ம்

றம் கைவயினன்- என்

என்ைனக் கட் யைணத் க் ெகாண்டான்காண்;

(வி-ம்) சாஅய்- பணிந் , என் லவிகண்டஞ்சிப் பணிந் என்றவா . கைவயினன்
ஒ வைரக் கூ ம் பன்ைம இகழ்வினால் ஒ ைமயாயிற் . அவற்கு- அச்ெசல்வ க்கு.
சி
றம்கு.
23-26: உ ெபயல்...................அறிவிேனற்ேக.
(இ-ள்) உ ெபயல் தண ளிக்கு ஏற்ற பல
ெசய் ெசம்மண் ேபால் ெநகிழ்ந் மிக்க மைழயின குளிர்ந்த ளிக்கு ஏக்கற் க்கிடந் பின்ெனா கால் அதைன
ஏற் க் ெகாண்ட பலகா

ம் உழப்பட்ட வய

ன

ெசம்மண் ெநகி மா

ெநகிழ்ந் ,

அவன் க ழ்ந் - அவன் பிாிவாற்றாைமயாற் கலங்கி; ெநஞ்சு அைற ேபாகிய
அறிவிேனற்கு- என் ெநஞ்ைசக் கீழ த் அவன்பாற் ெசன்ற ல்லறி ைடேய
(அவைனக் கண் ழிப் லத்தல் கூ ேமா?) என்பதாம்.

க்கு
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(வி-ம்) இ

தனதாற்றாைம கூறியவா . உ : மிகுதிப் ெபா ட்டாயேதா

ாிச்ெசால். அைறேபாதல்- கீழ த் ப் ேபாதல், வஞ்சித் ப்ேபாதல்.
இனி, இதைன: ேதாழி, ஊரைனப் லத்தல் கூ ேமா அவர் மயங்கி இைவ
பாராட் ய ப வ
ள (அப்ெபா
லத்தல் எளி மன்) இப்ெபா
யாம்
யங்கல்ேவண் னம், தாம் பால் ப தல் அஞ்சினர். அ கண் ேபணிப் தல்வைன
ேநாக்கியவண்ணம் அவர்ேகட்ப நீயிர் நல்லார்க்கு ஒத்தனிர். யாம் இேதா இச்
ெசல்வற்கு ஒத்தனம் எனப் ெபயர்தந்ேதன், அ கண் அவற்கு யா ம் காதலம் எனச்
சாஅய் வந் சி
றம் கைவயினனாக அவன் பிாிவிற்குக் க ழ்ந் ெநஞ்சு அைற
ேபாகிய அறிவிேன

க்குப் ( லத்தல் கூ ேமா?) என இையத்தி க.

(பா - ேவ.) 14. ந ஞ்சாந்

லர்ந்த; 23. இகுெபயற்;25. க

ந்ெதன்.

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

ெசய் ள் 27
திைண: பாைல
ைற: ெசல ணர்ந்
( - ம்.) அஃதாவ

ேவ பட்ட தைலமகட்குத் ேதாழி ெசால் ய .

- தைலவன் ெபா ளீட் தற் ெபா ட் த் தன்ைனப் பிாிவான்

என்பதைனப் பிறர் கூற்றா ணர்ந் தைலவி ெபாி ம் வ ந்தினளாக; அ கண்ட
ேதாழி அவன் நின்ைனப் பிாிவானல்லன் எனக் காரணங்காட் க் கூறிய என்றவா .
(இ - ம்.) இதைன, "தைலவ ம் வி மம்" எனவ

ற்பாவின் கண் (ெதால்-அகத்-

42.) என்றிைவ ெயல்லாம் இயல் ற நா ன் (ஒன்றித் ேதான் ம் ேதாழி ேமன)
என்பதனால் அைமத் க் ெகாள்க.
ெகா வாி யி ம்
தயங்க ெந வைர
யா கைழ யி ெவதிர் ேகாைடக் ெகால்குங்
கானம் க ய ெவன்னார் நாமழ
நின்றதில் ெபா ட்பிணிச் ெசன்றிவட் ட மார்
ெசல்ப ெவன்ப ெவன்ேபாய் நல்ல
மடைவ மன்ற நீேய வடவயின்
ேவங்கடம் பயந்த ெவண்ேகாட் யாைன
மறப்ேபார்ப் பாண் ய ரறத்திற் காக்குங்

5

131
ெகாற்ைகயம் ெப ந் ைற

த்தி னன்ன

நைகப் ெபா ந் திலங்கு ெமயி ெக
வர்வாய்
தைகப்பத் தங்கல ராயி மிகப்ப
யாங்ஙனம் வி ேமா மற்ேற ேதம்படத்
ெதண்ணீர்க் ேகற்ற திரள்காற் குவைளப்
ெப ந்தைக சிைதத் மைமயாப் ப ந் பட

10

ேவத்தமர்க் கடந்த ெவன்றி நல்ேவல்
கு திெயா
யல்வந் தன்னநின்
னாிேவ ண்க ணமர்த்த ேநாக்ேக.

15

-ம ைரக் கணக்காயனார்.
(உைர)
1-6: ெகா வாி.....நீேய
(இ-ள்) ெகா வாி இ ம்
தயங்க ெந வைர ஆ கைழ இ ெவதிர் - தங்கீழ்ப்
ப ங்கிக் கிடக்கின்ற வைளந்த ேகா கைள ைடய ெபாிய
கள் றத்தார்க்கு
விளங்கித் ேதான் ம்ப ெந யமைலயிடத்ேத ேதான்றி அைசகின்ற
ேகால்கைள ைடய திணி

ங்கில்; ேகாைடக்கு ஒல்கும் - ேமல் காற்

வைளதற்கிடனான; கானம் க ய என்னார்- தாம் கடத்தற்குாிய கா
த யவற்றாற் க ைம ைடயன என்

ேமா தலால்
ெவம்ைம

க தாராய்; நாம் அழ- நாம் பிாிவாற்றா

வ ந்திய ம்ப நம்ைமப் பிாிந் ; நின்ற
இன்னவிடத்திேல நிைலத் நின்ற என்

இல் ெபா ள் பிணிச் ெசன் கூ தற்கு ஒ சான் ம் இல்ைலயான

ெபா ளின்பால் தமக்குண்டான பற்றினாேல அக்காட் ைனக் கடந் ேபாய்; இவண்
த மார்- அப் ெபா ைள நிரம்ப ஈட்
ேபாவார் என்

இங்குக் ெகாணர்தற்ெபா ட் ; ெசல்ப என்ப -

இவ் ர் மாந்த ட் சிலர் கூ கின்றனர்; என்ேபாய் - என்

கூறி

வ ந் கின்ற ேதாழி!; நீ மன்ற நல்ல மடைவ- நீ ேதற்றமாகப் ெபாி ம் அறிவி ேய
ஆதல் ேவண் ம்; என்க.
(வி-ம்) காற்றினால் மிக ம் ஆ கின்ற இயல் ைடய கைழயாகிய ெபாிய
திணி

ங்கில் என்க. ெவதிர்-

ங்கி

ள் ஒ வைக அஃதாவ

கன்

ங்கில்;

திணி ங்கில் எனப் பைழய ைரயாசிாியர் கூ வ மி ேவயாம்.ம ; உட் ைள
சிறிதாகத் திணிந்தி க்கும் ங்கில் என்றவா . ேகாைட- ேமல்காற் . ஒல்குதல்வைளதல். க ய ெவம்ைம த யவற்றாற் க ைம ைடயன. "உண்ணீர் வறப்பப்
லர்வா நாவிற்குத் தண்ணீர் ெபறாஅத் த மாற்ற ந் யரம் கண்ணீர் நைனக்குங்
க ைமய கா " என்ப . (க . 9) நான் என்ற

அவரால் அளிெசய்யத்தக்க யாம் பட
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நின்ற . நின்ற இல்- ெபா ள் இவ்விடத்ேத நிைலத்தி ந்த என் எ த் க்காட்ட
ஓாிட ம் இல்ைல யாகிய ன்ைம ைடய ெபா ள என்க. "அற்கா இயல்பிற் ச்
ெசல்வம்" என்ப வள் வர் ெபான்ெமாழி.
இனி, இதன்கண் தன் ட் ப ங்கிக் கிடக்கும் அஞ்சுதகு
றத்தார்க்குத்
ேதான் மா ெந வைர ங்கில் ேமல் காற் க்கு வைளந் ெகா ப்ப ேபால்
நின் ள்ளத்ேத ஆழ்ந்தி க்கும் பிாிவச்சம் ெவளிப்ப மா நீ பிறர் கூற்றிற்கு
அஞ்சுகின்றாய் என் ம் உள் ைற உவைம ண்ைம ம் உணர்க.
இனி, யார் யார் வாய் எப்ெபா ள் ேகட்பி ம் அப்ெபா ள் ெமய்ப்ெபா ள்
காண்ப அறி ஆக ம் நீ பிறர்கூ ம் ெபாய்ையேய ெமய்ெயன் க தி ஆராய்ச்சி
சிறி மின்றி வ ந் தி ஆத ன் நீ ேதற்றமாகப் ெபாி ம் அறிவி ேய ஆகின்றைன
என்

இ த் ைரப் பாள் நல்ல மடைவ மன்ற நீேய என்றாள்; நன்ைம ஈண்

அறி

வின்ைமயின் ெப ைம ேமற் . மன்ற, ேதற்றப் ெபா ட் .
6-11: வடவயின்.....ஆயி

ம்.

(இ-ள்) வடவயின் ேவங்கடம் பயந்த- தமிழ் கூ

நல்

லகத்தின் வடெவல்ைலயாகிய

தி ேவங்கடமைல ேதாற் வித்த; ெவண் ேகாட் யாைன மறப்ேபார் பாண் யர்
அறத்திற் காக்கும்- ெவள்ளிய ம ப் கைள ைடய சிறந்த யாைனப் பைடகளாேல மறப்
பண் மிக்க ேபார்த்ெதாழில் ஆற் கின்ற பாண் ய மன்னர் அற ெநறி நின் காவல்
ெசய்கின்ற; ெகாற்ைக அம் ெப ந் ைற த்தின் அன்ன - ெகாற்ைகப் பட் னத் க்
கட ன ெபாிய ைறயிற் குளிக்கும் உயாிய த் க்கைளப் ேபான் ; நைகப்
ெபா ந் இலங்கும் எயி ெக
வர் வாய் தைகப்பத் தங்கலர் ஆயி ம்ன்
வலாேல ெபா
ற் த் திகழ்கின்ற நின் ைடய பற்கள் ெபா ந்திய பவளம்
ேபான்ற நிற ைடய நின் தி வாய் ஒன் ேம அவர் நின்ைனப் பிாியாமல் த ப்பப்
ேபாதியதாகாேதா? அ

தைட ெசய் ம் ெசலவ ங்குவா ரல்லராயி

(வி-ம்) ம ைரக் கணக்காயனார் என்

ம் என்க.

மிப் லவர் ெப மான் காலத்ேத பாண் ய

மன்னாின் ஆைண, குமாி தல் வடேவங்கடம் வைரயிலைமந்த தமிழகம்

வ ம்

ெசன்றைம ேதான்ற, "வடவயின் ...ெப ந் ைற" என்பாராயினர்.
ேவங்கடத்ைத ள்ளிட்ட தமிழகத்தின் வடெவல்ைலக்கண் அைமந்த நாட்ைட
ஆள்கின்ற கு நில மன்னர் திைறயாகச் ெச த் ம் யாைனப்பைடகைள ைடய
பாண் யர் என்ப க த் . இனி யாைனக ள் ேவங்கடமைலச்சார ற் பிறந்
வள ம் யாைன சிறந்த என்ப பற்றிக் கூறினர் என மாம். மறத்தாற் ேபாராற்றி
அறத்தால் நா காக்கும் பாண் யர் என் ம் அழகுணர்க. நைகப் - ன்
வல்.
த்திற்கு நைகப் த் ெதளிவான ஒளி ைடைம என்க. எயி - வி ந்
ைளக்கும் பல்.
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நின

வர் வாயின் ன்

ணிவேரா?

ணியார் என்ப

வைலச் சுைவத்த நம் ெப மான் நின்ைனப் பிாிய ம்
க த் .

11-17: இகப்ப..ேநாக்ேக.
(இ-ள்) மற் ேதம்படத் திள் நீர்க்கு ஏற்ற திரள் கால் குவைளப் ெப ந்தைக
சிைதத் ம் அைமயா - இனி ேதன் உண்டாகத் ெதளிந்த மைழநீைர ஏற்றைமயால்
வளம் ெபற் த் திரண்ட காம்பிைன ைடய நீலமலாின்ேபரழைகக் ெக த் ம்
அைமயாவாய்; ேவத் அமர் ப ந் படக் கடந்த ெவன்றி
நல்ேவல்(அப்பாண் யமன்னர்) தம்ேமா ெடதிர்ந்த பைகேவந்தைரப் ேபார்க்களத்திேல
ப ந் கள்
ம்ப
ழிலாட் ெவன் வாைக சூ தற்குக் காரணமான அவர்தம்
ெவற்றிைய

ைடய அழகிய ேவலான ; கு திெயா

- பைகவர் கு திக்கைறேயா ;

யல் வந்தன்ன - அைசந்தாற்ேபான் மிவி ம்; நின் அாிேவய் உண் கண் அமர்த்த
ேநாக்கு - நின் ைடய ெசவ்வாிேயா ய ைம ண்ட கண்கள் உவந் ேநாக்கும்
ேநாக்கம்; இகப்ப யாங்ஙனம் வி ம்- அவர் நின்ைன நீங்கிச் ெசல்வதற்கு எவ்வா
வி ம்? விடா

காண்! நீ வ ந்தற்க என்பதாம்.

(வி-ம்) மற் - விைனமாற்றின்கண் வந்த . ேதம் - ேதன், ெதண்ணீர் என்ற மைழ
நீைர. மைழவளம் ெபற் ழித்ேதன் மிகும் குவைள என்ற நம்ெப மான் அளிெபற் ழி
நின் ேநாக்கின்பம் மிகும் என்பதைனப் ெபா ட் றத்ேத ேதாற் வித்தற் ெகன்க.
குவைள - நீல மலர் (க ங்குவைள.) கண் இயற்ைகயிேல குவைள மலாி ம் சிறந்
ேதான் தேலாடன்றி அன் ற் ேநாக்குமாற்றால் அவ்வின்பத்ைத மிகுவிக்கும்
என்பாள் குவைளப் ெப ந்தைகசிைதத் ம் அைமயாவாய்த் யல்வந் ேநாக்கும்
என்றாளாயிற் . இவ்வாசிாியர் மறப்ேபார்ப் பாண் யர் த் என்றைமயால் இ
ம்
அவர் க த் க்கிைய ம் என ஆழ்ந்தி க்கும் கவி ளம் கண் நல்ேவ ம்
பாண் ய ைடய ேவல் என்றாம். அமர்த்த ேநாக்கு வி ம்பிய ேநாக்கம். யாங்கனம்
வி ேமா? என் ம் வினா அதன் எதிர்மைறப் ெபா ைள வற்
த் நின்ற .
தைலவைனச் ெசல ங்குவிக்கும் க விகள் நின்பா ளவாதைல அறிய
மாட்டாைமயின் நீ மன்ற நல்லமடைவ என்றிகழ்ந்தாள். ஆதலால் அவர் பிாிகுவர்
அல்லர். நீ வ ந்தற்க! என்ப குறிப்ெபச்சப் ெபா ள்.
இனி, இதைன, நம் ெப மான் நாமழப் ெபா ட்பிணிச் ெசன்றி வட்ட மார என்ப
என்கின்ற நீ மன்ற மடைவ காண்; நின்
(தங்குவர் அதனால்) தங்கலராயி

வர் வாய் நைகேய அவைரத் தைகப்பத்

ம், நின் அாிேவய் உண்கண் அமர்த்த ேநாக்கு

யாங்ஙனம் பிாியவி ம்? விடா காண்! நீ வ ந்ேதல்! என இையத் தி க.
(பா-ேவ) 1. தயங்கு; 11. தாங்கல. (27)
-------------
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ெசய் ள் 28
திைண: குறிஞ்சி
ைற: தைலமகன் சிைறப் றத்தானாகத் தைலமகட்குச் ெசால்

வாளாய்த் ேதாழி

ெசால் ய . இ , பகேல சிைறப் றம்.
( -ம்) அஃதாவ - களெவா க்கத்தின்கண் தைலவன் தைலவியர் கூ யி க்கும்
ெபா தி ம் கூடாமற் பிாிந் ைற ம் ெபா ேத நீளிதாத ன் அப்பிாிவாற்றா
வ ந் ந் தைலவிைய நீ வைர ம் ப வம் வ ங்கா ம் இச்சி பிாிவாற்றா
வ ந் ைவயாயின் நின் ெசயலற கண் அன்ைன நம்ைம இத்திைன காவ க்கு
விடாள் அவ்வழி நீ தைலவைனக் காண்டேல அாிதாகி வி ம். ஆதலால் நீ
காவற்ெறாழி ம் ெசய் ஆற்றியி த்தல் வண் ம் என வற்
த் ந் ேதாழி
இவ்வன் ைற ெமாழிையத் தைலவன் பகற்குறிக்கண் சிைறப் றத்தானாய வழி அவ ன்
ேகட்பத் தைலவிக்குக் கூறிய என்றவா .
இதைனத் தைலவன் ேகட்பக் கூறிய , தைலவியின் பிாிவாற்றாைமைய
அவ க்கறி
த்த ம், அவைன வைரதற்கண் க த்
ண்ணிதின் உணர்க.
(இ-ம்.) இதற்கு, நாற்ற ந் ேதாற்ற ம், எனவ ம்
*23) 'ெசங்க

ெமாழியாற் சிைத ைடத்தாயி

ன் வித்த

ம் ஆம் என

ற்பாவின் கண்(ெதால்-களவி-

ம், என் ெநகப் பிாிந்ேதாள்

வழிச்ெசன் கைடஇ, அன் தைல ய த்த வன் ைறக் கண்
விதிெகாள்க.

ம்' என வ ம்

ெமய்யிற் றீரா ேமவ காமெமா
ெடய்யா யாயி
ைரப்ப ேறாழி
ெகாய்யா ன் குங் குரல்வார் திைனேய
ய வி யான்ற ைபங்கா ேறா
மி வி ேதான்றின பலேவ நீேய
கு ரண் ெகாள் ந் ேதம்பாய் கண்ணிப்
பாிய னாெயா பன்மைலப் பட ம்
ேவட் வற் ெபறெலா டைமந்தைன யாழநின்
க்ெக ெதாடைல டங்க ெவ ந்ெத ந்

5

கிள்ைளத் ெதள்விளி யிைடயிைட பயிற்றி
யாங்காங் ெகா கா யாயி னன்ைன
சி கிளி க த ேறற்றா ளிவெளனப்
பிறர்த்தந் நி க்குவ ளாயி
றற்காி தாகுமவன் மலர்ந்த மார்ேப.

10
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-பாண் யன் அறி ைட நம்பி.
(உைர)
1-2: ெமய்யின்.......ேதாழி
(இ-ள்.) ேதாழி - ேதாழிேய! ெமய்யின் தீரா ேமவ காமெமா - நீதான்
ஒ வ டம்பினின் ம் ஒ வ டம் அகலாைமக்குக் காரணமாய் ஒ காைலக்
ெகா கால் ேமம்பட்

வ கின்ற நின் காமப்பண்பினாேல; எய்யாய் ஆயி

ம் -

நினக்கு தியாவதைன அறிகின்றிைல. அங்ஙனமாயி ம்; உைரப்பல் நினக்கிப்ெபா
தி யாகும் காாியமிஃெதன் யான் கூ ேவன் ேகட்பாயாக! என்க.
(வி-ம்.) காமேநாய்ப்பட் வ ந் ேவார் நன்ைம தீைமகைளப்
பகுத்தறித யலாைமயின் அந் ேநாய்ப்பட் ழ நீ நினக் கு தியாவதைன
ஆராய்ந்தறியாய் ஆயிைன என்பாள் காமெமா எய்யாய்! என்றாள். எய்யாைம அறியாைம. நீ அறியாயி ம் நின் சாத் ைணத் ேதாழியாகிய என்கடன்
அவ்
திைய உனக்கு அறி
த்தேல ஆத ன்
கூறக்ேகள் என்பாள், ஆயி

ம் உைரப்பல் என்றாள், என்ைன?

"அழிவி னைவநீக்கி ஆ ய்த் தழிவின்கண்
அல்ல
என்ப

ப்பதா நட் " (குறள்.727)

நட்பிலக் கணமாத ன் என்க.

2-5: ெகாய்யா.........பலேவ
(இ-ள்.)அ வி ஆன்ற ைபங்கால் ேதா ம் - யாம் நீர் பாய்ச்சுதல் ஒழிந்தைமயால்
அ வி நீர் ஒ கா அைமந்த பசிய கால்வாயிடந்ேதா ம்; குரல்வார் திைன
ெகாய்யா ன் உகும்- கதிர்கள் வள ைடயனவாய் நீண்ட திைனப்பயிர்கள் கிளிகள்
ழ்ந் ெகாய்வதற்கு ன்ேப உதிர்ந்ெதாழிந்தன ஆதலால்; பல இ விேதான்றின அங்கங்ேக பற்பல வ ந்தட்ைடகள் தைல க்கி நன்குேதான்றா நின்றன காண்! என்க.
(வி-ம்.) ஆன்ற- அைமந்த- இல்ைலயான. ஆனா என் ம் எதிர்மைறச் ெசால்
உடன்பாட் ல் வ ங்கால் ஆன்ற என் வ ம்.கதிர் ற் ம் ப வத்ேத
நீர்பாய்ச்சுத ன்ைமயான் அ வி நீர் இல்ைலயான என்றவா . நீர் பய்ச்சும்
கால்வாய கி ள்ள பயிர் வள ைடயன வாய்ப் பசுைமயாய்த் ேதான் த ன்
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ைபங்கால் என்றாள். ஈர ைடய கால் எனி மாம். ெகாய்யா ன் உகும் என்ற
கிள்ைளகள் ழ்ந்த மாத்திைரேய நன்கு திர்ந்தைம காரணமாகக் கதிர்கள் உதிர்ந்
விட்டன ஆதலால் பல இ வி ேதான்றின என்கின்றாள். இ வி கதிாின்றி வறிேத
நிற்குந்தாள். நம்மன்ைன வந் காணின் இவ் வி விகள் நாம் நன்கு காவாைமையப்
லப்ப த் ம் என்பாள் இ விபல ேதான்றின என் எ த் க் காட் யவா . நீ
கிளிக யாைமயால் அவ்வி விகள் ேதான் கின்றன என்ப க த் .
5-8: நீேய............அைமந்தைன
(இ-ள்.) நீேய - மற்

இவற்ைறக் கிளிக ந்ேதாம்பற்கு ஈண் வந்த நீதா

ம் அ

ெசய்யாமல்; பாியல் நாெயா பல்மைலப் பட ம் - விைரந்தியங்கும் ேவட்ைட
நாய்கேளா தன்காாியத்திேலேய க த் ன்றிப் பல்ேவ மைலகளிடத் ம்
ேவட்ைடயா தற் ெபா ட் ச் ெசல்கின்ற;
கு ரண்ெகாள் ம் ேதம்பாய கண்ணிஇவன்
கனல்லன் என் ேவ பாடறிதற்குக் காரணமான (கடம்பின்
கண்ணியல்லாத) ேதன் ெசாாி ம் மலரானியன்ற மணமாைலையத் தைலயிற்
சூ கின்ற; ேவட் வன் ெபறெலா அைமந்தைன- ேவடர்குலத் ேதான்றலாகிய நின்
காதலைன மீண் ங் காணேவண் ம் என் ம் ஒேர க த்ேதா அவன் வ ம் வழிேமல்
விழிைவத்

வாளாதி க்கின்றைனயல்ைலேயா? இ

நினக்குத் தகா

காண்! என்க.

(வி-ம்) நீேய - என்ற திைனகாவ க்கு வந்த நீதா ம் என்ப பட நின்ற .
கு கன்.
கு ரண் ெகாள்ளலாவ - இவன்
கனல்லன் என் ேவ பா
ெகாள் தல். அஃதாவ
கனாயின் கடம்பின் கண்ணி சூ யி ப்பன் இவன்
கண்ணி அஃதின்ைமயால் இவன் ேவ என் ணர்தல். இதனாற் ேபாந்த ெபா ள்
தைலவன்
கைனேய நிகர்ப்பவன் எனப் கழ்வதாம். "காரலர் கடம்பன் அல்லன்
என்பைத ஆரங்கண்ணியிற் சாற்றினன் வ ேவான்" என வ ம் மணிேமகைலைய (4:
49-50) ஈண் ஒப் ேநாக்குக. பாியல் - ஓட்டம் ெபறேலா - ெப கின்ற ஒேர
க த்ேதா . அைமந்தைன என்ப - நின்கடைமையச் ெசய்யா வாளாதி ந்தைன
என்ப பட நின்ற .
8-14: யாழநின்...மார்ேப
(இ-ள்) நின்

க் ெக

ெதாடைல

டங்க – அன் ைட ேயாய்! இனிேய

மலர்கள் ெபா ந்திய மாைல அைசந்தா ம்ப ; எ ந்ெத ந்

ம் நீ நின்

- கிளிகள்

திைனக்கதிாில், வந் வி ம்ேபாெதல்லாம் ம ந்திராமல் எ ந் எ ந் ; கிள்ைளத்
ெதள்விளி இைடஇைட பயிற்றி - கிள்ைளகைளக்க ந்ேதாட் தற்கியன்ற ெதளிந்த
ஒ ைய இைடயிைடேய பலகா ம் எ ப்பி; ஆங்கு ஆங்கு ஒ காய் ஆயின் - கிளிகள்
வ ந் திைசேதா ம் திைசேதா ம் ெசன் அவற்ைற ஓட்டாயாயின். அன்ைன இவள்
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சி கிளி க தல் ேதற்றாள் என - நம்மன்ைன ஈங்கு வ பவள் இவ்வி விகைளக் கண்
இவள் சிறிய இக் கிளிகைளக் க ந் ஓட்ட ம் அறிகிலள் ேபா ம் என் க தி;
பிறர்த் தந் நி க்குவள் - திைனயழி யாைமப் ெபா ட் க் கிளிக வார் பிறர்
யாைரேய

ம் அைழத் க் ெகாணர்ந்

ஈண்

நி த் வள் காண்; ஆயின் – அங்ஙனம்

நிக மானால், அவன் மலர்ந்த மார் உறற்கு அாி ஆகும் – நம் ெப மா ைடய
பரந்த மார்பிைன நீ யங்கி மகிழ்தற்கு நினக்குச் ெசவ்வி இல்ைலயாகும் காண்!
என்பதாம்.
(வி-ம்.) யாழ, அைசச்ெசால். ெதாடைல - ஒ வைக மாைல. அஃதாவ , மலர்கைள
நிரம்பைவத் த் ெதா க்கும் ெதாைடமாைல. இதனால் க்ெக ெதாடைல என்
அைட ெபய்யப்பட்ட . "ெதாடைல ம், மாைல ம் படைல ம், சூட்

என்ப ம்

காண்க. (சிலப். அரங். -125- 8-அ யா. உைர) கிளிகள் வந் வி ந்ேதா ம் ம யின்றி
எ ந் என்பாள் எ ந்ெத ந் என அ க்கினாள். சி கிளி ம் எனல் ேவண் ய
இழி சிறப் ம்ைமெதாக்க . யாைன த யன ம் திைனைய அழித்த ண்ைமயின்
சி கிளி ம் க தல் ேதற்றாள் என்றவா . பிறர் என்ற நம்ெமா க்கத்திற்கு
இைட றாகும் பிறர் என்ப பட நின்ற . திைனகாவற்குப் பிறைர நி த்திய வழி
அன்ைன நின்ைனப் றம் ேபாகவிடாள் ஆத ன், அவன் மார் உறற்குச்
ெசவ்வியாிதாம் எனறாள். அாி ஈண் இன்ைம ேமற் . இப் லவர்ெப மான் பா ய
இச்ெசய் ள் ஒன்ேற அறி ைடநம்பி என் ம் அவர் ெபயர்க்ேகற்பச் சிறந் நிற்றல்
உணர்க.
இனி, இதைன, ேதாழி! நீ காமத்தால் எய்யா யாயி ம் உைரப்பல்; திைன (கிளி)
ெகாய்யா ன் கும் பல இ வி ேதான்றின. நீேய காவல் ெசய்யா ேவட் வற்
ெபறேலா டைமந்தைன. நீ விளிபயிற்றி ஆங்காங்கு ஒ காயாயின் அன்ைன இவள்
ேதற்றாள் எனப் பிறர்த்தந் நி க்குவள் ; ஆயின் அவன் மார் உறற்கு வழியாிதாம்
என இைய காண்க. இஃ இற் ெசறிப் ம் திைன திர்ந்தைம ம் உணர்த்தி
வைர கடாவியதாதல் ண்ணிதின் உணர்க.
(பா-ேவ) 4. -அ வி யார்ந்த பாிப்பன் னாெயா . 8- டமர்ந்தைன. 9 -ெவ ந் . (28)
---------
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ெசய் ள் 29
திைண: பாைல
ைற: விைன ற்றி மீண்ட தைலமகன் எம்ைம ம் நிைனத்தறிதிேரா? என்ற
தைலமகட்குச் ெசால் ய .
( -ம்) அஃதாவ

- ெபா ளீட் ம் விைனவயிற் ெசன்ற தைலவன் தான்

ேமற்ெகாண்ட விைன ற்றிய பின்னர் மீண் வந் ழி, அவன் காலந்தாழ்த்தைம க தி
நீயிர் ேவற் நாட்டகவயின் யன் ெபா ளீட் ய ெபா
ம்மாற் ைகவிடப்பட்ட
என்ைன நிைனத்ேத ம் அறி ேரா என் வ ந்திக் கூறிய தைலவிக்குத் தைலவன்
விைடயாகச் ெசால் ய என்றவா .
(இ-ம்) இதற்கு "கரணத்தி னைமந் " எனவ ம்

ற்பாவின் கண் (ெதால்-கற்- 5)

'காமக்கிழத்தி மைனேயாள் என்றிவர் ஏ
கிளவி ெசால் ய எதி ம்' எனவ ம் விதி
ெகாள்க. (நச்சினார்க்கினிய ம் இதற்கிதைனக் காட் னர்.)
ெதாடங்குவிைன தவிரா வைசவி ேனான்றாட்
கிடந் யிர் ம குவ தாயி மிடம்ப ன்
ழ்களி மிைசயாப்
யி ஞ் சிறந்த
தாழ்வி ள்ளந் தைலத்தைலச் சிறப்பச்
ெசய்விைனக் ககன்ற காைல ெயஃகுற்
றி ேவ றாகிய ெதாிதகு வனப்பின்
மாவி ன வ ேபாலக் காண்ெடா
ேமவ றண்டா மகிழ்ேநாக் குண்க
ணிைனயா கழிந்த ைவக ெலைனய உம்

5

வாழெலன் யாெனனத் ேதற்றிப் பன்மாண்
டாழக் கூறிய தைகசா னன்ெமாழி
மறந்தனிர் ேபாறி ெரம்ெமனச் சிறந்தநின்
ெனயி ெக
வர்வா யின்னைக ய ங்க
வினவ லானாப் ைனயிைழ ேகளினி

10

ெவம்ைம தண்டா ெவாி கு பறந்தைலக்
ெகாம்ைம வா ய விய ள் யாைன
நீர்ம ங் கறியா ேதர்ம ங் ேகா
ய நீ ரம்பியி ெனறி த ணங்கு
ள் நர்ப் பனிக்கு க்க ங் கடத்திைட

15

எள்ள ேனானாப் ெபா டரல் வி ப்ெபா
நா த்தைள யாக ைவகி மாண்விைனக்
குடம்பாண் ெடாழிந்தைம யல்லைத

20
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மடங்ெக

ெநஞ்ச நின்

ைழ ய ேவ.

-ெவள்ளா யனார் 1
(உைர)
1-4 ெதாடங்கு...........சிறப்ப
(இ-ள்) ெதாடங்கு விைன தவிரா அைச இல் ேநான் தாள் - ெப ம! தான்
ேமற்ெகாண்ட விைனையக் ைகவிடாைமக்குக் காரணமான தளர்வில்லாத வ ய
யற்சியிைன ம் அங்ஙனம்
தாக்குண்
கிடந்

யன்

ழ்கின்ற களிற்றியாைன தனக்கு இடப்பக்கத்ேத

உயிர் ம குவ

ஆயி

ம் – பட் னி கிடந்

வ ந் வதாயவிடத் ம், மிைசயாப்
உைடய

தான் தாக்கிய ெபா

யி

யி

ங் காட் ல்; சிறந்த தாழ்

;

ழ்களி
ழ்ந்

இடம்ப ன் -

விட்டால் ;

தன யிர் ெபாி ம்

ம் - அக்களிற்ைறத் தின்னாைம ம்
இல் உள்ளம் - சிறந்த குைறயாத

ஊக்கமான , தைலத்தைல சிறப்ப – ெபா ளீட் தற்கியன்ற
ைறேதா ம் ேம ம் சிறத்தலாேல என்க.

ம

ைறேதா ம்

(வி-ம்) 1- தலாக , 12-'மறந்தனிர் ேபாறிர் எம்' எ ங்கா ம் தைலவியின் கூற்ைறத்
தைலவன் ெகாண் கூ கின்றான் என் ணர்க. தவிராைமக்குக் காரணமான
அைசவில் ேநான் தாள் என்க.தாள் - யற்சி. யற்சியால் தாக்கிய ெபா
ழ்களி
இடம்ப ன் மிைசயாப்
என்கயின உள்ளத்தி ஞ் சிறந்த உள்ளம்
என்றவா . உள்ளம் - ஊக்கம். தைல - இடம். ெபா ளீட் தற் கியன்ற ைறேதா ம்
ைறேதா ம் ம ஊக்கம் அவ்விைனயிேலேய ஊக்குவித்தலாேல என்க. இ
தைலவன் அக்காலத்ேத தன்ைன மறந்தைமக்குத் தைலவி குறிப்பாக காரணங்
கூறியவாறாகும். அஃதாவ ெபா ளீட் தற்கு ம்ைம ஊக்குவிக்கும் ஊக்கம்
அப்ெபா ளீட்டைலேய நிைனப்பித் ஏைனய அ ள் த ய அறங்கைள எல்லாம்
மறப்பச் ெசய்த ேபா ம் என்ப குறிப் என்க.
இடம்ப ன் உண்ணா
என்பதைன "க ங்கட் ேகழல் இடம்பட ழ்ந்ெதன, அன்றவண் உண்ணாதாகி
வழிநாள் ெப மைல விடரகம் லம்ப ேவட்ெட ந் இ ங்களிற் ெறா த்தல்
வலம்ப க்கும்
பசித்தன்ன ெம வி ள்ளத் ர ைடயாளர்" எனவ ம்
றப்பாட்டா

ம் (110) உணர்க.

---------1 (பா-ேவ) ெவண்வட் யார். ேவளாவட்டனன்.

5-12: ெசய்விைனக்..........எம்ெமன.
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(இ-ள்) ெசய்விைனக்கு அகன்றகாைல- நீயிர் ெபா ளீட் தற் ெறாழிைல
ேமற்ெகாண் எம்ைமப் பிாிந் ெசன்ற ெபா
; எம் - எம்ைம ேநாக்கி; எஃ உற்
இ ேவ ஆகிய ெதாித வனப்பின் மாவின் ந வ ேபால - வாளினால் அாியப்
ெபற் இரண் ேவ பிள கள் ஆகிய ஆராய்ந் காண்டற்குாிய அழகுைடய நறிய
மா வ ப்பிள கள் ேபான் ; காண்ெதா ம் ேமவல் தண்டா மகிழ் ேநாக்கு உண்கண் கா ந்ேதா ம் கா ந்ேதா ம் பின் ம் காண ேவண் ம் அவா அைமயாைமக்குக்
காரணமான இன்ப ைடய ேநாக்க ைடய நின்
நிைனயா
எைனய

ைடய ைம ண்ட கண்கைள;

கழிந்த ைவகல் - நிைனயாமல் கழிந்த நாள் ஒன் ண்டாயின் ;
உம் யான் வாழெலன் – அத்தைகய தீய நாளில் யான் ஒ

சிறி ம்

உயிர்வாழ்கிேலன் காண்! என - என் ; ேதற்றிக் கூறிய தைகசால் நல் ெமாழி பல்
மாண் தாழ மறந்தனிர் ேபால்திர் என - பிாி ஆற்றா ெநஞ்சு கலங்கிய எம்ைமத்
ெதளிவித் க் கூறிய ெப ந்தைகைம ெபா ந்திய நன்ைம த ம் ெமாழிைய ம பல
ேவ மாண் க ம் குைற
ம்ப

வர மறந்

விட்டீேரா? என்

என்க.

(வி-ம்) (4)தாழ்வில் உள்ளம் சிறத்தலால் ம பன்மாண் தாழ மறந்தனிேரா என்
வின கின்றாள். ெபா ளீட்டற்கண் தாழ்வில்லாத ம் ள்ளம் ம அ ள் வாய்ைம
அன்
த ய பல்ேவ மாண் க ம் தாழ்ந் ேபாம்ப வாய்ைமயறம் பிறழ
மறப்பித்த என ண்ணிதிற்றைலவி கூறினைம ணர்க. ஒன்ைற விட் ஒன்ைற
நிைனக்க மற்ெறா மனம் இல்ைல. மக்குப் ெபா ளாைச மிக்க மனம் ஒன்ேற ள
என் இ த் ைரத்தப யாம். ெபா ளீட் த ல் ஊக்கஞ்சிறத்தல் நன்ெறனி ம்
அப்ெபா ள்ளால் ஆக்கம்ெப ம் அ ள் த யவற்ைற மறத்தல் ேநாிதன் என்ப
க த் .
"எஃகுற் .......வாழலன்" என்
கூறியதைன நிைனந்

ந்

ைண ம் தைலவி, பண்

தைலவன்

கூறினள், ஈண் த் தைலவன் அதைன வழிெமாழிகின்றான்.

இவ்வா கூ வதைன, "நிகழ்ந்த நிைனத்தற் ேக
மாகும்" (அகத்- 43) என
ஆசிாியர் ெதால்காப்பியனார் பாைலத்திைணக்குக் கூறிய விதியா ம் உணர்க.
ெமாழி ேகள்விக்கு இனிய அழகிய ெமாழி என்ற இகழ்ச்சி. என்ைன? அ
ெபாய்ம்ைமயாக ன் என்க. ேபால்திர் என் ழி ேபா ம் ஒப்பில்ேபா . மறந்தனிர்
என்ப வினா.மறந்தனிேரா எனல் ேவண் ய ஓகாரம்ெதாக்க . வினவல் ஆனாப்
ைனயிைழ என

ன்னேரா த னா

12-14: சிறந்தநின்.....ேகளினி

ம் அ

வினாேவயாதல் ெபற்றாம்,

ம
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(இ-ள்.) நின் சிறந்த எயி ெக
வர்வாய் இன்னைக அ ங்க - நின்
அழகிற்சிறந்த பற்கள் ெபா ந்திய பவளம் ேபான் சிவந்த வாயிடத்ேத

ைடய

ேதான் தற்குாிய இனிய ன்
வல் இல்ைலயாம்ப ; வினவல் ஆனாப் ைனஇைழ
இனிக்ேகள் - என்ைன வின தல் அைமயாத அணிந்த அணிகலன்கைள ைடேயாய்!
இப்ெபா
நின் வினாவிற்கு விைடயி ப்பல் ேகட்பாயாக! என்க.
(வி-ம்.) என் ைடய வரவினால் நீ மகிழ்ந் ள்ளைமக்கு அறிகுறியாக யான்
வந் ற்றபின்னர் நீ அணிந் ெகாண்
க்கின்ற அணிகலன்கைளேய யான்
கா கின்ேறன். அைனத்தி ம் சிறந்த நின எயி ெக
வர்வாய் இன்னைக
றப்படக் கண் ேலன் என்பான். சிறந்த நின்........இன்னைக அ ங்க என்
ைனயிைழ என் ம் ெபயரால் அைழக்கின்றான். தன வ ைகயால் அவள்தன்
பிாிவாற்றாைமத் ன்பம் வரக் ெகட்டைமயின் 'மறந்தனிர் ேபாறீர்' என வ ந்தி
வினவல் ஆனாப் ைனயிைழ என்னா இன்னைக ெவளிப்படாைம ஒன்றைனேய
கூறினன்.
15-23: ெவம்ைம........நின்

ைழய ேவ

(இ-ள்.) ெவம்ைம தண்டா எாி உகு பறந்தைல இய ள் - ெவப்பம் குைறயாத்
தீப்ெபாறி கா

ம் பாழிடத்திேல வழிகளிேல இயங்குகின்ற; ெகாம்ைம வா ய யாைன -

உண ெபறாைமயாேல உடம்பின் ப ைம குைறந்த யாைனகள்; ம ங்கு நீர்
அறியா ேதர் ம ங்கு ஓ - நீர் ேவட்ைக ற் ப் பக்கங்களிேல யாண் ம் நீர்
காணாமாட்டாவாய்ப் ேபய்த் ேதாிைன நீர்நிைல என் க தி அ
ேதான் மிடெமல்லாம் ஓ ஓ இைளப் ற் : ெநறி தல் - வழிகளிேல ழ்ந் ; நீர்
அ அம்பியின் உணங்கும் - தான் இயங்கும்தற்குாிய யாற்றின்கண் நீர் வறந்தகாைல
அவ்வியாற் மண டத்ேத கிடந் உல கின்ற ேதாணிையப்ேபான் இயக்கமின்றி
ெவயி னால் உலர்ந்

வ ந் தற்குக் காரணமான; உள்

நர்ப்பனிக்கும் -

நிைனப்பாைர ம் ந ங்கச் ெசய் ம் க ைம ைடய; ஊக்கு அ ம் - ேம

ம் ெசல்

ம்

என் ம் ஊக்கத்ைதப் ெபறலாிய; கடத்திைட - காட் னிடத்ேத ெசன் ; எள்ளல்
ேநானாப் ெபா ள் தரல் வி ப்ெபா - மாற்றார் இகழ்தைலப் ெபாறாைம காரணமாக
எ ந் ெபா ளீட் க் ெகாண ம் ேவட்ைக டேன; நா த் தைளயாக - ெதாடங்கிய
விைன
யேவண் ம் என் ம் மானேம அத்ெதாழிேலா ஆர்க்கின்ற கயிறாக
மீண் வாராமல் ெபா ைம டன்; ைவகி - விைன ற் ந் ைண ம் அங்குத்
தங்கியி ந்

யான் இயற்றிய; மாண்விைனக்கு - மாட்சிைம ைடய ெபா ள் ஈட் ம்

ெதாழில் ெசய்தற்கு; உடம் ஆண்
உடம் மட் ம் அவ்ேவற்

ஒழிந்தைம அல்லைத - இன்றியைமயாத என்

நாட் ன்கண் இ ந்தேதயன்றி; மடங்ெக

ெநஞ்சம் நின்
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உைழய ேவ - அறியாைம ைடய என் ள்ளேமா எப்ெபா
ம் நின்
பக்கத்திேலேய இ ப்பதாயிற் க் காண்! இங்ஙனமாயின யான் நினக்குக் கூறிய
நன்ெமாழிைய மறத்த

ங் கூ ேமா? நீ இஃதறியா

வினவிைன என்பதாம்.

(வி - ம்.) தண்டா குைறயாத - ெபயெரச்சத்தீ ெகட்ட . பறந்தைல - பாழிடம்.
ெகாம்ைப - ப ைம. உண ெபறாைமயால் ெகாம்ைம வா ற்ெறன்க. ேதர் ேபய்த்ேதர்; கானல்- பறந்தைலயாகிய கடம்; யாைன உணங்கும் கடம்; பனிக்கும் கடம்;
ஊக்க ம் கடம் எனத் தனித்தனி கூட் க. ேநானாைமயா ண்டான வி ப்பம் என்க.
நின்ைனப் பிாிந் ேபாய்ப் ெபா ளீட் ய என் டம் மட் ேம என் ெநஞ்சம்
நின்ைன ஒ ெபா
ம் பிாியாமல் நின்ம ங்ேக இ ந்த . ஆத ன் நின்ைன யான்
மறத்தல் யாண்ைடய என்ப க த் .
என்ெனஞ்சம் நின் ைழயாதாயி ந்ேத என்னாற்றாைமைய நினக்கறிவித்தில
என்றிகழ்வான் என்மடங்ெக ெநஞ்சு என்றான்.
இனி இதைன, "ெப ம" உள்ளம் தைலத்தைலச் சிறத்தலாேல நீயிர் அகன்றகாைல
எம்ைமத் ேதற்றிக் கூறிய நன்ெமாழிைய மறந்தனிேரா" என் நைக அ ங்கவினவல்
ஆனாப் ைனஇைழ இனிக்ேகள்!, ஊக்க ங் கடத்திைட (ெசன் ) எள்ளல் ேநானா
வி ப்ெபா நா த்தைளயாக ஆண் உடம் ஒழிந்தைம யல்ல என்ெனஞ்சம்
எப்ெபா
ம் நின்
இையக்க.

ைழய ேவ. இங்ஙனமாக ன் யான் மறப்ப

எங்ஙனம்? என

பா.ேவ. 1. வைசயிேனான்றாட்; 8. னவ்வ .
13. இன்னைகயிலங்க. 22. யல்ல . (29)
----------

ெசய் ள் 30
திைண: ெநய்தல்
ைற: பகற்குறிவந்த தைலமகற்குத் ேதாழி ெசால் ய .
(

- ம்.) அஃதாவ -தைலவிையக் காண்டற்குத் தைலவன் பகற் ெபா திேல வந்

மீள்வானாக ம், அவைனச் ேசட்ப த்தற்ெபா ட் த் தைலவிையப் பகற்குறியிடத்ேத
ெகாணராதி ந்த ேதாழி ஒ நாள் அவைனப் பகற்குறியிடத்ேத தைலப்ெபய் தாம்
எதிர்ெகாள்ளாக் குைறைய மைறத் , தாம் காத்தி ப்ப ம் அவன் வாராெதாழிந்தான்
ேபான் அதைன அவன் குைறயாக மாயஞ் ெசப்பி நீயிர் வாராைமயால் தைலவியின்
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அழகு ெக ம். ஆத ன் இன்னவிடத்ேத பக ல் வம்மின் என்
வி ம்பிக் பகற்குறியிடம் கூறிய . என்றவா .
(இ-ம்.) இதற்கு "நாற்ற ம் ேதாற்ற ம்" எனவ ம்

அவன் வரவிைன

ற்பாவின்கண் (ெதால் - களவி-

23) 'வந்தகிழவைன மாயஞ் ெசப்பிப் ெபா த்த காரணம் குறித்தகாைல ம்' எனவ ம்
விதிெகாள்க. (ஆசிாியர் நச்சினார்க்கினிய ம் இச்ெசய் ைள இதற்கு எ த் க்காட்
ள்ளார்.)
ெந ங்கயி வலந்த கு ங்க ணவ்வைலக்
கடல்பா டவிய வினமீன் கந்
ைண ண வைகயர் பரத மாக்க
ளிைளய
திய ங் கிைள டன் வன்றி
ப்ேபா மண ர ந் ைற ேபாக்கு
ெமா ைக ேநான்பக ெடாப்பக் குழீஇ
யயிர்திணி யைடகைர ெயா ப்ப வாங்கிப்
ெப ங்களந் ெதாகுத்த ழவர் ேபால
விரந்ேதார் வ ங்கல மல்க சிப்

5

பா பல வைமத் க் ெகாள்ைள சாற்றிக்
ேகா யர் திணிமணற் ஞ்சுந் ைறவ
ெப ைம ெயன்ப ெக ேமா ெவா நாண்
மண்ணா த்த ம ம்பிய ன்ைனத்
தண்ண ங் கானல் வந்
ம்

10

வண்ண ெமவேனா ெவன்றனிர் ெச ேன.

15

--

டங்கிக் கிடந்த, ெந ஞ்ேசரலாதன்.

(உைர)
1-6: ெந ங்கயி ........குழீஇ
(இ-ள்.) பரதமாக்கள் - ெநய்தனிலத்ேத வா ம் பரதவர்;
இைளஞ ம் தியவ ம் கிைள டன் வன்றி - ஆண்டால் இளைம ைடேயா ம்
ைம ைடேயா மாய்த் தம் மக்கேளா

வந்

ெந ங்கி;

ைண ணர் உவைகயர் -

தத்தம் காதற் ைணயாகிய மகளி டேன ேசர்ந்த மகிழ்ச்சிைய உைடயவராய்; உப்
ஓய்
உமணர் அ ந் ைற ேபாக்கும் - உப்
ைடகைள ஏற்றி உப் வாணிகர்
கடத்தற்காிய
------------

ைறகளிேல ெச

த் கின்ற; ஒ ைக
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(பா - ேவ.) 1.

ேநான்பக

டங்கிடந்த,

டங்கிடந்த.

ஒப்பக் குழீஇ - சகடங்களிற்

ட் ம் வ ய எ

கைளப் ேபான்

ஒ ங்குகூ ; கடல்பா அவிய - கட ன ஆரவார ம் அடங்க ஆரவாாித் ,
ெந ங்கயி வலந்த கு ங்கண் அவ்வைல இனமீன் கந் - ெந ய கயிற்றினாேல
பின்னிய குறிய கண்கைள ைடய அழகிய வைலகைள சிப் பல்ேவ வைகப்பட்ட
மீன்கைள ம் வைல ள் அகப்ப த் என்க.
(வி -ம்) கிைள - உறவின மாம். வன் தல் - ெந ங்குதல்,ஒய் மணர்:
விைனத்ெதாைக. ைண - காதற் ைணவியராகிய மகளிர். கட ன் ஒ அடங்கும்ப
ஆரவாாித் என்பார் கடல்பா அவிய என்றார். இனி, கட ன் ெசல்வமாகிய
மீன்கைள கத்தலால் அதன்
ெப ைம குன்ற எனி மாம். இனம் - வைக. கத்தல் வைலயி
அகப்ப த் தல்.
7 - 11: அயிர்........... ைறவ
(இ - ள்) அயிர்திணி அைடகைர ஒ ப்ப வாங்கி -

ண் மணல் ெசறிந்த

நீரைடகைரயிடத்ேத அம்மீன்களால் ஒ உண்டாகும்ப இ த் ; ெப ங்களம்
ெதாகுத்த ழவர்ேபால இரந்ேதார் வ ங்கலம் மல்க சி - அகன்ற களத்தின்கண்
தங்கழனியின் விளந்த ெநல்ைலக் ெகாணர்ந் குவித்த உழவர் வழங்குமா ேபால
அம்மீன்கைளக் குவித்தபின்னர் ஆங்கு மீன் ேவண் ம் என ஏற்கின்ற வறிேயா ைடய
வறிய பாண்டங்கள் நிரம் ம்ப அவற்ைற வாாி வழங்கியபின்; பா பல அைமத் க்
ெகாள்ைள சாற்றி - எஞ்சியவற்ைறக் கூ கள் பலவாகப் பகுத் விைல ெசால்
விற்றபின்னர்; ேகா உயர்திணி மணல் ஞ்சும் ைறவ கடற்கைரயிடத்ேத
உயரமாகச் ெசறிந்த மணற்பரப்பிேல கவைலயின்றி உறங்குதற்கு இடனான வளமிக்க
கடற் ைறைய ைடய ெப மாேன! என்க.
(வி.ம்.) திணிகைர, அைடகைர எனத் தனித்தனி யிைய ம். ஒ த்தல்- ஈண் க்
கைரேயற்றப்பட்ட மீன்கள் ெசய் ம் ஒ என்க.
ஈதற்பண் உ

ண்

வாழ்வார்க் கியற்ைகப்பண் ஆத ன் ஈண் த் தாமீட் ய

ெபா ளாகிய மீன்கைள வழங்குதற்கு உழவைர உவைம எ த்தாள். என்ைன?
உவைமதா

ம் "உயர்ந்ததன் ேமற்ேற

-2) ஆசிாியர் தி வள்

வனா ம்,

ள்

ங் காைல" என்பவாக ன்; (ெதால் -உவம
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"இரவார் இரப்பார்க்ெகான் றீவர் கரவா
ைகெசய்

ண் மாைல யவர்" (குறள்-1035)

என ஈைக அவர்க்ேக சிறந் ாிய பண்பாதல் ேதான்ற ஓ வ
ஞ்சும் என்ற

ஊதியம் ைகவரப் ெபற்றைமயால்

உங் காண்க.

ஞ்சும் என்ப

படநின்ற .

இதன்கண் ணடங்கிய உள் ைறைய, "ெப ங் கட ட் சிக்கிக் கிடக்கின்ற மீைன
ைளயர் அதனினின் நீக்கி உயிர் ெசகுத் க் கண்டாெரல்லார்க்கும் கூ ைவத் ப்
பரப்பிப் பின் உயிர் வ த்திேனா ெமன் மிரக்கமின்றி மணற்குன்றிேல
உறங்கினாற்ேபால. ெப ங்குலத் ப் பிறந்த இவைள நீயிர் ம் வசமாக நீக்கி வ த்தி
ேவ பாட்டான் எல்லா மிவைளச் சூ ம்ப அலராக்கிப் பின் நீர் யரமின்றி
உறங்குகின்றீர்; என்றவா " என விாிப்பர் பைழய ைரயாசிாியர்.
12-15: ெப ைம...ெச ேன
(இ-ள்) மண்ணா த்தம் அ ம்பிய ன்ைனத் தண் ந ங் கானல் - க வாத
த் க்கைளப் ேபான் அ ம்ெப த் ள்ள ன்ைன மரங்கள் அடர்ந்த குளிர்ந்த
ந மணங்கமழ்கின்ற கடற்கைரச் ேசாைலக்கு; ஒ நாள் வந்
ம் வண்ணம் எவேனா
என்றனர் ெச ன் - என்ேற ம் ஒ நாள் நீவிர் எம்ைம நிைனந் வந்
ஆண் விைளயா ேவாைமக் கண்
ெசல் ராயின் ; ெப ைம என்ப
ெகாண்
க்கின்ற
என்பதாம்.

ங்க த்

ம் அழகு என்னாயிற் ? என்

வினவிச்

ெக ேமா - நீயிர் ெப ைம என்

அழி ேமா? இன்ேறல் வாராைமக்குக் காரணம் யா ?

(வி-ம்) மண்ணா த்தம் அ ம்பிய ன்ைனத் தண் ந ங்கானல் என்ற
பகற்குறியிடம் இன்னெதன் தைலவ க்குக் குறிப்பாக ணர்த்தியப யாம். நீயிர்
ஒ நாள் வந் ெச ன் என்ற யாங்கள் நாள்ேதா ம் அச்ேசாைலயிற் ெசன்
விைளயா கின்ேறாம் என் ணர்த்தியப யாம். வண்ணம் - ஈண் அழகு; எனேவ ம்
பிாிவாற்றாைமயால் எம் ெப மாட் அழகு அழிந் வ ந் கின்றாள். நீயிர் அன்பி ர்
ேபா ம் என்றாளாயிற் . தைலவன் நாள்ேதா ம் வந் தைலவிையக் காணாமல்
ைகயற் ச் ெசல்வானாக ம், அவைன ஏற் க் ெகாள்ளாமல் ேசட்ப த்திய ேதாழி
அவன் வரவில்ைல என்ப தங்குைற அவன்குைறயாக மாயஞ்ெசப்பியவாறாம். இ
தைலவன் வரவிைன வி ம்பிக் கூறியவா . தம்மிற்றாழ்ந்த மகளிைரச்
ெசன் காண்டல் ம் ெப ைமக்கு இ க்ெகன் க தி வாராெதாழிந்தீர். இக்க த் ப்
பிைழயாய எனத் தைலவ க்குப் ேபைதைம ட் வாள் ெப ைம ெக ேமா?
என்னா ெப ைம என்ப ெக ெமா என்றாள்.
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இனி இதைன, " ைறவ நீயிர் ஒ நாள் ன்ைனத் தண்ண ங்கானல் வந்
வண்ணம் எவேனா என்றனிர் ெச ன் நீயிர் ெப ைம என்ப

ம்

ெக ேமா?" என்

இையத்தி க. (30)
----------

ெசய் ள் 31
திைண: பாைல
ைற: பிாிவிைட ஆற்றாளாயினாெளன் பிறர் ெசால்லக் ேகட்
ேவ பட்ட தைலமகள் ேதாழிக்குச் ெசால் ய .
( -ம்.) அஃதாவ -தைலவன் ேவந்தற்குற் ழி

த தற் ெபா ட் த் தைலவிையப்

பிாிந் ெசன்றானாக, தைலவி பிாிவாற்றாைமயால் ெபாி ம் வ ந்தியி ப்ப, அ
கண்ட ெகா தறி ெபண் ர்விைனேய ஆடவர்க்குயிர் அவர் விைனவயிற் பிாிந் ழி
ஆற்றியி த்தேல குலமகளிர்க்கழகு, இவள் ஆற்றா ெம வ காணீர்! என்
ற்றாநிற்ப அ ேகட்ட தைலவி ேம ம் வ ந்தித் ேதாழிக்கு ஊரவர்
ெகா ைமையக் கூறி வ ந்திய என்றவா .

அலர்

(இ-ம்.) இதைன "எஞ்சி ேயார்க்கும் எஞ்சுதல் இலேவ" (ெதால் - அகத்-42) எனவ ம்
விதியினால் அைமத் க் ெகாள்க.
ெந ப்ெபனச் சிவந்த
ப்பவிர் மண் லம்
லங்கைட மடங்கத் ெத த ன் ெஞாள்கி
நிலம் ைட ெபயர்வ தன் ெகா ன்ெறன
மன் யிர் ம ந்த மைழமா றைமயத்
திைலயில ேவாங்கிய நிைல யிர் யாஅத்
ேமற்கவட்
ந்த பார்ப்பினங் கட்குக்
கல் ைடக் கு ம்பின் வயவர் வில் ட
நிணம்வாிக் குைறந்த நிறத்த வதர்ெதா ங்
கணவிர மாைல யி உக் கழிந்தன்ன

5

ண் மிழ் கு தி பாிப்பக் கிடந்ேதார்
கண் மிழ் க கின் கான நீந்திச்
ெசன்ெறா ரன்பிலர் ேதாழி ெவன்றிெயா
வில்லைலத் ண் ம் வல்லாண் வாழ்க்ைகத்
தமிழ்ெக
வர் காக்கு

10

ெமாழிெபயர் ேதஎத்த பன்மைல யிறந்ேத.

15

-மா லனார்.
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(உைர)
12 - ேதாழி......
(இ-ள்.) ேதாழீ! - ேதாழி ஈெதான் ேகள்! இவ் ர்க் ெகா தறிெபண் ர் என்க.
(வி - ம்.) பிாிவாற்றாைமயால் ேம ம் வ த்த ைடயளாய்க் காணப்பட்ட
தைலவிையத் ேதாழிய கியவழி தைலவி தன
திய வ த்தத்திற்குக் காரணங் கூறத்
ெதாடங்குபவள் அவைள விளித்தப யாம்.

1-11: ெந ப் ...............நீந்தி
(இ-ள்) ெந ப் எனச் சிவந்த உ ப் அவிர் மண் லம் லங்கைட மடங்கத்
ெத த ன் - ெந ப் ப்ேபான் சினந்த ெவப்பம் விளங்குகின்ற ஞாயிற் மண் லம்
நிலமான

பசும் ல்

ம் தைலகாண்பாிதாய்

ற்றாக அழிந்ெதாழி ம்ப

காய்தலாேல,

ெஞாள்கி - குைறந் , இன் நிலம் ைட ெபயர்வ அன் ெகால் என மன் யிர்
ம ந்த மைழ மா அைமயத் - இவ்வா ஞாயி கா ம் இற்ைறநாள் இந்த நிலமன
தன்னிைலயினின் ம் பிற கின்ற ஊழிப்ெபயர்ச்சிைய உைடத்தாகுேமா? அல்லேவா
என் ம்ப நிைலெப தற்குாிய உயிர்கள் இறந்ெதாழிந்த மைழ வர மாறிப்
ேபானெபா

; ஓங்கியநிைல யாஅத்

- தைழத் ப் பரவாமல் ஒ ங்கி

வளர்ந் நிற்கும் நிைலயிைன ைடய யாமரத்தின்; உயர் இைல இல ேமல் கவட்
இ ந்த - உயர்ந் ள்ள இைலகள் இலவாய்த்தீய்ந்த உச்சியிலைமந்த கிைளயில்
குடம்ைபயில் பசித்தி ந்த; பார்ப் இனங்கட்கு - தம

குஞ்சுகட்கு; கல் உைடக்

கு ம்பின் - கற்கைள நிரம்ப உைடய ெகால் கு ம்பின்கண் வாழ்கின்ற; வயவர் வில்
இட - ஆறைலகள்வராகிய மறவர் ஆ ெசன்மாக்கள் ேமல் வில் ல் அம் கைளயிட்
ஏ தலாேல; நிணம் வாிக்கு உைறந்த நிறத்த அதர் ெதா ம் தங்கள் நிணம் சிந்தி
வாிவாியாய்த் ேதான் மளவிற்கு உைறந் கிடத்தலாேல
ெவண்ணிற ைடயனவாகிய வழிகளிெனல்லாம் ; கணவிரமாைல இ உ கழிந்தன்ன
ண் உமிழ்கு தி பாிப்பக் கிடந்ேதார் - றங்ெகா த் ஓ யவர், ெசவ்வலாி மலராற்
ெறா த்த மாைலையக் ைகவிட் ப் ேபானாற் ேபான் ேதான் மா அவர்
கில்
அம் பட்ட ண்கள் உமிழ்ந்த கு தி உைறந் கிடப்பைவேய தம் டைலத் தாங்கா
நிற்ப ஓடமாட்டா

இைளத்

ழ்ந்

கிடப்பவ ைடய; கண் உமிழ் க கின் கானம்
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நீந்தி - கண்கைளப் பறித் க் ெகாணர்ந்

இைரயாக அவற்றின் திறந்த வாயி

ள்

உமி கின்ற ெகா ய க குகைள ைடய காட் ைனக் கடந் ; என்க.
(வி-ம்) இ குறிஞ்சி திாிந்த பாைல ஆக ன் ஊாிைனக் கல் ைடக் கு ம்
என்றார். கு ம் - பாைலநிலமக்கள் வா ம் ஊர். கு ம்பின் வயவர் வில் ட
என்றைமயால் ஈண் வில் டப்பட்ேடார் ஆ ெசல் வம்பலர் என்க; வில்
தல் வில் ல் அம் ெதா த் வி தல். வில் டப்பட்டவ ைடய நிணம் ஒ கி வாிவாியாய்
உலர்ந் கிடத்த ன் அவ்வழிகளின் நிறம் நிண நிறமாயிற் என்க. வாிக்கு உைறந்த வாியாகத் ேதான் மளவிற்கு உைறந்த என்க. உைறந்தைமயாற்ெபற்ற நிறத்த
என்றவா . அவர்தம் அம் க்காற்றா இாிந்ேதா ேவார்
குப் ண் உமிழ் கு தி
உைறந் கிடப்பைவ – ஓ ேவார் கணவிர மாைலையப் ேபாகட் ம் ேபாக
அவற்ைறப்ேபாலத் ேதான் ம் என்ப க த் . ஓடமாட்டா
ழ்ந் கிடப்ேபார்
அக்கு திபாிப்பக் கிடந்தார் என்க.
(6) கவட் ல் பசித்தி ந்த பார்ப்பினங்கட்குக் கு ம்பின் வயவர் வில்
தலாேல
கு தி பாிப்பக் கடந்ேதார் கண்கைளப் பறித் க்ெகா ேபாய் அைவதிறந்த வாயின்கண்
உமி ம் க குகள் மிக்க கானம் என இைய ம்.
12-15: ெசன்றார்........இறந்ேத.
(இ-ள்) ெவன்றி ெயா வில் அைலத் உண் ம் வல்லாண் வாழ்க்ைகத் தமிழ்
ெக
வர் காக்கும் - க்ககளந் ேதா ம் வாைக சூ தற்கியன்ற ேபராற்றேலா
மாற்றார் பைடையத் தம் விற்ேபாராேல வ த்தி அவர் அளக்கும் திைறப் ெபா ைள
உண் வாழ்கின்ற வல்லாண்ைம வாழ்க்ைகைய ைடய தமிழ்ப்பண் ெபா ந்திய ேசர
ேசாழ பாண் யராகிய ன்
மன்ன ம் ெசங்ேகாண்ைம டன் காவல் ெசய்கின்ற;
ெமாழி ெபயர் ேதஎத்தபல்மைல இறந் - ெமாழி மா பட்ட ேவற் நாட் ன்
கண்

ள்ளனவாகிய பலவாகிய மைலகைள ம் கடந் ; ெசன்றார் என்பிலர் -

அப்பா

ம் ேபாயினேர, வன்கண்ணர், என்

ெம ந்தனள் என்
என்பதாம்.

அவைரத்

ற் கிலர்; இவள் ஆற்றா

என்ைனேய பழிக்கின்றனர்; அதற்ேக யான் வ ந் வல்காண்

(வி-ம்.) ெவன்றிெயா என்ப
க்கேபார்க்களம் ேதா ம் வாைகசூ ம் கேழா
என்ப படநின்ற . வில்லால் பைகவைர அைலத் அவர்த ம் திைறப் ெபா ள்
ெகாண் ண் ம் வல்லாண் வாழ்க்ைக என்க. வல்லாண் ல்ைல என்ப
வாைகத்திைண ள் ஒ

ைற அதைன,

"வின் ன் கைணெதாி ம் ேவட்ைடச் சி சிறார்
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ள் ள் ய க
ன்றிற்ேற - மன் ன்
வைரமார்பின் ேவல் ழ்க வாள
ந் தாங்கி
உைரமாைல சூ னான் ஊர்",
எனவ ம், ெவண்பாவா

ணர்க. ( றப் -மாைல. 177)

வர் - ேசர ேசாழபாண் யர் என்
கண் ள்ளன.

ம்

ன்

ேவந்தர். ேதஎத்த- நாட் ன்

இனி, இதேனா ,
"பசந்தா ளிவெளன்ப தல்லா

வைளத்

றந்தா ரவெரன்பா ாில். (குறள்-1188)
எனவ ந் தி க்குறைள ஒப் ேநாக்குக.
இனி, இதைன, ேதாழி" இவள் பசந்தாள் என்பதல்லால் அவர் இவைளத்
க கின் கானம் நீந்தி ெமாழிெபயர் ேதஎத்த பன்மைல இறந்

றந்

ெசன்றார் என் இலர்;

என்றிையத்தி க. (31)
(பா.ேவ.) 8 - நிைறத்த.
-----------

ெசய் ள் 32
திைண: குறிஞ்சி
ைற: (1) பின்னின்ற தைலமகற்குக் குைற ேநர்ந்த ேதாழிதைலமகட்குக்
குைறநயப்பக் கூறிய . (2) ேதாழிக்குத் தைலமகள் ெசாற்ற

உமாம்.

( - ம்.) (1) அஃதாவ : இயற்ைகப் ணர்ச்சி ம் இடந்தைலப் பா ம் பாங்கற்
கூட்ட ம் எய்திய தைலவன் ேதாழிைய மதி டம் ப த் த் தைலவிபாற் ெசன் குைற
நயப்பிக்க ேவண் த் ேதாழிைய இரந் பின்னிற்பாற்பானாக, அவற்கிரங்கிக் குைற
ேநர்ந்த ேதாழி தைலவியின்பாற் ெசன் குைற நயப்பிப்பாள் வழிநிைல பிைழயாமல்
ெபாய்யினாற் கவர் ெபா ள் நாட்டத்தாற் கூறிய என்றவா .
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(இ-ம்.) (1) இதற்கு, "நாற்ற ந் ேதாற்ற ம்" எனவ ம்
களவி - 23.) ெமய்யி ம்.....கவர்ெபா ள் நாட்டத்தா
(நச்சினார்க்கினிய ம் இதற்கிைதக் காட் னார்.)
(2) இதற்கு, "மைறந்தவற் காண்டல்" எனவ ம்

ற்பாவின்கண், (ெதால் -

ம் எனவ ம் விதிெகாள்க.

ற்பாவின் கண்' (ெதால் - களவி -

20) *"மைனப்பட் க் கலங்கிச் சிைதந்த வழித்ேதாழிக்கு நிைனத்தல் சான்ற அ மைற
உயிர்த்த ம்" எனவ ம் விதிெகாள்க.
ெந ந ெலல்ைல ேயனற் ேறான்றித்
தி மணி ெயாளிர்வ ம் ணன் வந்
ரவலன் ேபா ந் ேதாற்ற றழ்ெகாள
விரவன் மாக்களிற் பணிெமாழி பயிற்றிச்
சி திைனப் ப கிளி கடீஇயர் பன்மாண்
குளிர்ெகா டட்ைட மதனில ைடயாச்
சூரர மகளிாி னின்ற நீமற்
றியாைர ேயாெவம் மணங்கிேயா ண்ெகனச்
சி
றங் கைவயின னாக வதற்ெகாண்

5

குெபயன் மண்ணின் ெஞகிழ்பஞ ற்றெவன்
ள்ளவ னறித லஞ்சி ள்ளில்
க ய கூறிக் ைகபிணி விடாஅ
ெவ உமான் பிைணயி ெனாாீஇ நின்ற
ெவன் ரத் தைகைமயிற் ெபயர்த் ப்பிறி ெதன்வயிற்

10

ெசால்ல வல் ற் மிலேன யல்லாந்
தினந்தீர் களிற்றிற் ெபயர்ந்ேதா னின் ந்
ேதாலாவா றில்ைல ேதாழிநாஞ் ெசன்ேமா
சாயிைறப் பைணத்ேதாட் கிழைம தனக்ேக
மாசின் றாத மறியா ேனசற்

15

ெறன்குைறப் றனிைல ய
மண்க ணாளைன நகுகம் யாேம.

20

-நல்ெவள்ளியார்.1

(உைர)
17: ேதாழி - ேதாழீ ஈெதான்
(வி-ம்) ேதாழி என்

ேகள்!

ம் அண்ைமவிளி ஈெதான்

ேகள் என்ப பட நின்ற .
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1-9: ெந நல்.........கைவயினனாக
(இ-ள்) ெந நல் எல்ைல தி மணி ஒளிர்வ ம் ணன் ஏனல் வந் ேதான்றி ேநற் ப் பக ேல அழகிய மணியின் ஒளி சுகின்ற அணிகலன் அணிந்தவன் ஒ வன்
நம திைனப் னத்திற்கு ெஞேரெலனவந் என் பக்க ேல அ கி வந் ; ரவலன்
ேபா ம் ேதாற்றம் உறழ்ெகாள - மன்னன் மகன் ேபான்ற தன ேதாற்றத்திற்கு
ரண்ப மா ; இரவல் மாக்களின் பணிெமாழி பயிற்றி - இரந் ண்

ம்

நல்குர ைடயார் ேபான் பணி ைடய ெசாற்கைளப் பலகா ம் கூறி;
சி திைனப்ப கிளி கடீஇயர் - சிறியதிைனக் கதிாின்கண் வந்
ம் கிளிகைள
ஓட் தற் ெபா ட் ; குளிர்ெகாள் தட்ைட மதனில பன்மாண் ைடயாநின்ற ைகக்ெகாண்ட குளி ம் தட்ைட ம் ஆகிய இந்த ெநாய்ைம ைடய க விகைளப்
ைடத் க் ெகா நின்ற; சூர் அர மகளிாின் எம் அணங்கிேயாய் நீ யாைரேயா சூரரமகளிர் என் ம் ெதய்வப் ெபண் ேபான் எம்ைம ேநாக்கத்தாேல தீண்
வ த் கின்ற நீதான் யாேரா? யான் அறிகிேலன் ஆயி ம்; உண்கு என - யான் அவ்
வ த்தந் தீர நின் ெபண்ைம நலெமன் ம் ேபரமிழ்திைன இனி
கர்ேவன்காண்
என்
த

கூறி; சி

றம் கைவயினன் ஆக - பிடாியிைனக் ைகயாலைணத் த்

வானாயினன், ஆகேவ; என்க.
----------(பா-ேவ)1 நல்ெலாளியார்,

(வி-ம்) எல்ைல- பகல். ஏனல் - திைன; ஆகுெபயர், திைனப் னத்தில் என்க. ேதான்றி
என்ப ெஞேரெலனத் ேதான்றி என்ப பட நின்ற . மணிகள் பதிக்கப்பட்
ஒளிர்கின்ற ைண ைடயவனாகிய ஒ வன் என்றவா . அவன் தி
ைடயன்
என்ப மட் ம் ேதற்றம் என் ணர்த் தற்கு மணிப் ண் குறிப்ேப வாய்க்
கூறியப யாம். ரவலன் ேபா ம் ேதாற்றம் உறழ்ெகாள - என்ற உ
ம் தி
ம்
ஒ ங்ேக லப்படக் கூறியவாறாம். பணிெமாழி - பணி ைடைமையப் லப்ப த் ம்
ெமாழி. பயிற்றி - பலகா ம் கூறி. ரவலன் ேபான்ற தன் ேதாற்றம் உறழ்ெகாளப்
பணிெமாழி கூ பவன் ெதய்வப் ெபண் ேபா ம் நின் ேதாற்றம் உறழ்ெகாள நீ
சி கிளி க யக் குளிர் த ய ெநாய்ய க விெகாண்
ைடக்கின்றாய் எனி ம் நீ
எம் அணங்கிைன என் கூறினன், என்கின்றாள். ேம ம் தன் ேதாற்றம் உறழ்ெகாளப்
ேபசினான் ஆயி ம் அம்ெமாழி உறழ்ெகாள ஒ கினன் என்பாள் என் சி
றம்
கைவயினன் என்கின்றாள். உண்கு- உண்ேபன். குளிர், தட்ைட என்பன கிளிக
க விகள். குளிர்- ஈரம் என் ம் பைழய ைர ெபா ந்தா .
9-15: அதற்ெகாண் .......வல் ற் மிலேன
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(இ-ள்) அதன் ெகாண்

- அங்ஙனம் அவன் கூறிய ெமாழியிைன

உட்ெகாண்டைமயினாேல; இகு ெபயல் மண்ணின் ெஞகிழ் அஞர் உற்ற என் உள்
அவன் அறிதல் அஞ்சி - மிகுதியாக ழ்கின்ற மைழநீைர ஏற்ற ெசம் லத் மண்
ேபான் ெநகிழ்ந் யான் அவ க்கிணங்காைமக்காக வ ந் கின்ற என் ைடய
ெநஞ்சத்தின் நிைலைமைய அவன் அறிந் ேகாடற்குயான் அஞ்சி; உள் இல் க ய
கூறிக் ைகபிணி விடாஅ - என் ெனஞ்சத்ேதா ெபா ந் தல் இல்லாத க ஞ்
ெசாற்கைளக் கூறியவா அவ ைடய ைகயின் பிணிப்பினின் ம் என்ைன
வி வித் க் ெகாண் ; ெவ உம் மான்பிைணயின் ஒாீஇ நின்ற - அஞ்சுகின்ற
பிைணமான் ேபான்

விலகிச் ெசன்

நின்ற; என் உரத்தைகைமயின் -

தனக்ககிணங்காத என் ைடய வன் ெசயைலக் கண்டைமயாேல; ெபயர்த்
என்வயின் ெசால்லவல் ற் ம் பிறி இலன் - மீண் ம் என்பால் கூ ம்
வ

ைடத்தாகிய ெசால் மற்ெறான்ேற
(வி-ம்.) அதற் ெகாண்

ம் கா

தல் இலனாகி; என்க.

- அதைன உள்ளத்திேலற் க் ெகாண்டைமயால் என ஏ ப்

ெபா ட்டாக்குக. அதைன என்ற அவன் கூறியதைன, அவன் ெசாற் ேகட்ட ம்
என்ெனஞ்சம் ெநகிழ்ந்த என்ற தான் கற் க்கடம் ண்டைமைய ம் சி
றம்
கைவயினன் என்ற ெமய்ெதாட் ப் பயிறல் த ய இயற்ைகப் ணர்ச்சி
ற்றைம மாகிய அ மைறையத் ேதாழிக்குக் கூறி அறத்ெதா நின்ற வாறாம். இனி,
ேதாழி கூற்றாயின் "ெபாய்யினால் வழிநிைல பிைழயா நா ய நாட்டம் எனக்
ெகாள்க. உள் இல் க ய - உள்ளத்தி
இல்லாத வாயளவாய்க் கூறிய
க ைம ைடய ெசாற்கள். என் ரத்தைகைமயின் என்ற , தைலவி கூற்றாயின்
தைலவன் இ வந்தன ெசய்ய ம் யான் நா ம் மட ம் நீங்கிற்றிேலன் என் தன்
ெப ைமையத் ேதாழிக்குக் கூறியவாறாம். இதைன, "ஒ ைமக் ேகண்ைம
குைற
ெதளிந்ேதாள் அ ைமசான்ற நா ரண் வைகயிற் ெப ைம சான்ற வியல் " என்பர்
ஆசிாியர் ெதால்காப்பியனார். (கள-20) என்

ரத் தைகைமயின் ைகபிணி விடாஅ

என ம் , என் ரத் தைகைமையக் கண்டைமயால் ெபயர்த் ப் பிறி என்வயிற்
ெசால்ல வல் ற் ம் இலன் என ம் ஈாிடத்திற்கும் ஏற்ற ெபற்றி இையத் க்
கூறிக்ெகாள்க. ெசால்லவல் ற் - ெசால் ம் வ
ைடய ெசால்.
15- 21: அல்லாந் ....யாேம.
(இ-ள்) அல்லாந்

- தான் ேமற்ெகாண்ட க த்

ற்றா

ேதால்விெயய்தினைமயால் உளம் வ ந்தி; இனம் தீர் களிற்றின் ெபயர்ந்ேதான் - தன்
காதற் பி ைய நீக்கிச் ெசல் ம் களிற் யாைனேய ேபான் ெசன்ற அப்
ேவான்;
சாய் இைறப் பைணத்ேதாள் கிழைம மாசு இன் தனக்ேக ஆத ம் அறியான்கிய நல் லக்கண வாிகைள ைடய ன்ைகயிைன ைடய ங்கில் ேபான்ற
என் ைடய ேதாளின்பத்ைத க ம் உாிைம யாெதா குற்றத்திற்குமிடனின்றி
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அவ க்ேக ஆவதைன ம் அறியானாய்; ஏசற் - மிக ம் வ ந்தி; இன் ம்
என்குைறப் றன் நிைல ய ம் - இற்ைற நா ம் நாணா ஆங்குவந் என்னால்
ஆகும் தன்காாியத்தின் ெபா ட்
(இன் ம்) ேதாலா ஆ

என் பின்னிற்ற ேல

இல்ைல - (இற்ைற நா

யலாதிரான் காண்;

ம் ேநற் ப் ேபாலேவ) அவன் தன்

யற்சியில் ேதால்வி எய்தி அல்லாவாைமக்கு வழிெயான் மில்ைல ஆகலான்;
(இன் ம்) நாம் ெசன்ேமா- இற்ைற நா ம் யாம் திைனப் னத்திற்குச் ெசல்ேவம்; யாம்
அண்கணாளைன நகுகம் - ெசன் அவன் தன் யற்சியிற் ேறால்வி ற் அல்லாந்
ெசல் ங்கால் நமக்கு அ க்கமான அவ்வறிவி ைய யாம் எள்ளி நைகப்ேபம் எ க!
என்பதாம்.
(வி-ம்) அல்லாத்தல் - வ ந் தல்; "ஆக்க மிழந்ேதெமன் றல் லாவார்" எனத்
தி க்குறளி ம் (543) அஃதப் ெபா ட்டாதலறிக. இனம் ஈண் க் காதற் பி யாைன.
தைலவி கூற்றாயின் இனந்தீர் களி என்றாள் - தான் அவன்பால்
கற் க்கடம் ண்டைம ேதான்ற, அவன் ேதாலா ெவற்றிகாண்டற்கு வழிெசய்ேவார்
இனி யாேமகாண் அவன் இன் ம் ேதாலா ஆ இல்ைல. அவ் வழிகாண்டல் நின்கடன்
எனக் குறிப்பாக அறத்ெதா நிற்கின்றாள் தைலவி என்க. ேநற் அவன் என் சி
றம்
கைவயினன் என்ெனஞ்ச ம் இகுெபயல் மண்ேபான் ெநகிழ் ற்ற ஆகேவ என்
பைணத் ேதாள் ேநற்ேற அவ க்குாிைம யாயின; ஆனால் என் ரத் தைகைமயின்
யான் ஒாீஇ நின்றைமயான் அவ் ாிைமைய அவனறிகிலான் என்பாள். "ேதாட்கிழைம
தனக்ேக ஆத

ம் அறியான், அறிந்

அவன் உாிைம ெகாண்டா ன்

அவ க்கு மாசு சிறி ம் இன் அ
ம் அறியான் என்கின்றாள். இனி யாம் அவன்
றனிைல யலற்பாேலம் அ
ம் அறியான் என் குைறப் றனிைல ய ம்
என்கின்றாள். ேதாலா ஆ இல்ைல என்ற அந்த ஆ நாம் கண்டற்குாிய ஆதலால்
அவ க்குத் ேதாலா ஆ இல்ைல என்றவா . அண்கணாளன் என்ற நாம் காவல்
ெசய் ம் திைனப் னத்திற்ேக வந் விட்டவன் என் ம் அ கிய நங்கண்ணாளன்
என் ம் நம் ள்ளமாகிய நமக்கு மிக அ கிய இடத்ைதக் ைகக் ெகாண் ஆ ம்
நம்ெப மான் என் ம் ேநாக்குந்ேதா ம்
ப்
ச்சுைவ பயந் நிற்கும் திற ணர்க.
இப் லவர் ெப மா ைடய ெபயர் நல்ெவள்ளியார் ஆகுக அன்றி நல்ெலாளியாேர
யாகுக இவர் இயற்றிய இச் ெசய் ள் மட் ம் ெசந்தமிழ்வானத்ேத ேதான்றிய
வி ெவள்ளி ேபான் இனிய தண்ெணாளி பரப் கின்ற என்ப ஒ சிறி ம்
மிைகயன் .
இனி இதைன, ேதாழி ெந நல் எல்ைல ணன் ஒ வன் ஏனற் ேறான்றி
என்பால்வந் ேதாற்றம் உறழ்ெகாள ெமாழிப்பயிற்றிப் ைடயா சூர் அரமகளிாின் எம்
அணங்கிேயாய்! நீ யார் எனக் கைவயினன்; அதற்ெகாண் ெஞகிழ் அஞர் உற்ற என்
உள் அவன் அறிதல் அஞ்சிக் கூறி விடாஅ ஒாீஇ நின்ற என்தைகயின் பிறி ெசால்ல
வல் ற் ம் இலன் ெபயர்ந்ேதான் இன் ம் ேதாலா ஆ இல்ைல. ேதாட்கிழைம
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தனக்ேக ஆத ம் அறியான் ஏசற்
வ தி என்றிைய காண்க.
பா-ேவ. 14. ெவன்

ய

ம் யாம் (இன் ம்) ெசன்ேமா யாம் நகுகம்

ர்த். 15. ெசால்லல். (32)

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

ெசய் ள் 33
திைண: பாைல
ைற: தைலமகன் இைடச்சுரத் த் தன்ெனஞ்சிற்குச் ெசால் ய .
( -ம்) அஃதாவ தைலவன் தைலவிெயா ன் ற் றமர்ந் வா ங் காலத்ேத அவன்
ெநஞ்சம் ெபா ளின் சிறப்பிைன ம் அஃதில் வழி ண்டாகும் சி ைமயிைன ம்
பல்லாற்றா ம் எ த் க்காட் த் தைலவிையப்பிாிந் ேபாய்ப் ெபா ளீட் வரப்
ெபாி ம் ண்டாநிற்பத் தைலவ ம் அவ்வழித் தைலவிையப் பிாிந் ெபா ளீட்டப்
ேபாவான் இைடச்சுரத்ேத ெசல் ங்கால் அந் ெநஞ்சம் தைலவிைய நிைனந் ம கி
மீள அஃ ணர்ந்த தைலவன் அந்ெநஞ்சிைனக் க ந் கூறிய என்றவா .
(இ-ம்) இதற்கு , "கரணத்தினைமந் " எனவ ம்
'மீட் வர

ஆய்ந்த வைகயின் கண்

ற்பாவின்கண் (ெதால்-கற்- 5)

ம்' எனவ ம் விதி ெகாள்க.

விைனநன் றாதல் ெவ ப்பக் காட்
மைனமாண் கற்பின் வா த ெலாழியக்
கைவ றி யிழந்த ெசந்நிைல யாஅத்
ெதான்ேறாங் குயர்சிைன யி ந்த வன்பைற
ைளப் ப ந்தின் ேகாள்வல் ேசவல்
வைளவாய்ப் ேபைட வ திறம் பயி
மிளிேதர் தீங்குர ைசக்கு மத்தஞ்
ெசலவ ங் குைரய ெவன்னா ெசன்றவண்
மலர்பா டான்ற ைமெயழின் மைழக்கண்

(5)

ெடளியா ேநாக்க ள்ளிைன ளிவாய்
ெவம்பர லதர குன் பல நீந்தி
யாேம ெயமிய மாக நீேய
ெயாழியச் சூழ்ந்தைன யாயின் னாஅ
ெவல்ேபார் வானவன் ெகால் மீமிைச

(10)

ணங்கைம ைர ம் வணங்கிைறப் பைணத்ேதாள்
வாியணி யல்குல் வாெலயிற் ேறாள்வயிற்
பிாியா யாயின் நன் மற் றில்ல
வன் நம் மறியா யாயி மின் நஞ்

(15)
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ெசய்விைன யாற் ற விலங்கி
ெனய் ைவ யல்ைலேயா பிறர்நகு ெபா ேள.

(20)

- ம ைர அளக்கர் ஞாழார் மகனார் மள்ளனார்.

(உைர)
1 - 8: விைன ......................ெசன்
(இ-ள்.) விைன நன்

ஆதல் ெவ ப்பக் காட்

- ேபைத. ெநஞ்ேச! யாம் இல்லத் ள்

காத
டன் இனிதமர்ந்தி ந்த ெபா ெதல்லாம், ெபா ளீட் ம் ெதாழில்
நன்ைம ைடத்தாத க்கு நீ எனக்கு அற ைர பல ம் ஆற்ற ம் எ த் க்கூறி
வற்
த்தி; மைனமாண் கற்பின் வாள் தல் ஒழிய - மைனவாழ்க்ைகக்கியன்ற
மாண் கள் பலவற்ேறா ம் திண்ணிய கற்பிைன ம் உைடய ஒளி ெபா ந்திய
ெநற்றியிைன ைடய நங்காத ையப் பிாிந் ; கைவ றி இழந்த ெசந்நிைல யாஅத்
மைழவளமின்ைமயால் கிைளத்தைல ம் தளிாீ தைல ம் இழந்த வற்றலாய்ச்
ெசங்குத்தாக நிற்றைல ைடய யாமரத்தின ; ஒன்

ஓங்கு உயர்சிைன இ ந்த -

தனித் வளர்ந் யர்ந்த ெகாம்பின்கண் ற்றி ந்த; வன்பைற ைளப் ப ந்தின்
ேகாள்வல் ேசவல் - வ ய இறக்ைக கைள ம் ைளெயா ைய ம் உைடய ப ந்
என் ம் பறைவ யினத் த் தன்னிைரையத் ேதர்ந் ெகாள்வதில் வல்லதாகிய ேசவற்
ப ந் ; வைளவாய்ப் ேபைட வ திறம் பயி ம் – வைளந்த அலகிைன ைடய தன்
காத யாகிய ெபைடப்ப ந் தன்பால் வ தற்குாிய குறிப்ெபா யாேல
அைழக்கின்ற ; இளிேதர் தீம் குரல் இைசக்கும் அத்தம் - இளி என் ம் இைச குரலாகத்
ேதர்ந் இைசக்கும் ேமற்ெசம்பாைல என் ம் பண்ேபான்ற இைச யாண் ம்
ஒ த்தற்கிடனான இப்பாைல நிலத்
ெசல் தற்காியனவாம் என்
என்க.

வழிகள்; ெசல

க தாமல்; ெசன்

அ ங்குைரய என்னா

-

- இத் ைணத் ெதாைல ம் ேபாந்

(வி-ம்) விைன - ஈண் ப் ெபா ள் ெசய்விைன; அ

நன்றாதல் காட்டலாவ -

"ெபா ளல்லவைரப் ெபா ளாகச் ெசய் ம் ெபா ளல்ல தில்ைல ெபா ள்" என ம்,
அஃ "அறனீ ம் இன்ப ம் ஈ ம்" என ம் அஃ எண்ணிய ேதயத் ச் ெசன்
பைகவைர அழிக்கும் என் ம், 'ெபா ளில்லார்க் கிவ் லகமில்ைல' என் ம்,
'இல்லாைர எல்லா ம் எள் வர்' என் ம், 'ெசல்வைர எல்லா ம் ெசய்வர் சிறப் '
என் ம் இன்ேனாறன்ன ஆன்ேறார் அறி ைரகைள நிைன ட் அதைன ஈட் க
என் வற்
த் தல். ெவ ப்ப - மிகுதியாக. வா தைல ஒழிய யாம் பிாிந் அத்தம்

-
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ெசலவ ங்குைரய என்னா ெசன் என இைய ம். என்னா
ணியாமல் என் ெநஞ்சிற்குப் ேபைதைம ட் யவா .

- என்

ஆராய்ந்

மைன - மைனயறம். அதற்குாிய மாண் கேளா கூ ய கற்ெபன் கற்பின் சிறப் க்
க தி அதைனத் தனித் வாங்கிக் கூறினான். அம் மாண் களாவன "கற் ம் காம ம்
நற்பால் ஒ க்க ம் ெமல் யற் ெபாைற ம் வி ந்
றந்த த ம் சுற்றம் ஓம்ப ம்"
பிற மாம் என்க. எண்ணித் ணிக க மம் என் ம் ஆன்ேறார் அறி ைர ெகாள்ளா
ணிந்தபின் எண் வ இ க்கு என்பான் வா தல் ஒழியச் ெசல அ ங்குைரய
என்னா ெசன் என்றான். ெசன் என்ற ஈண் வந் என்றவா .
இடவ வைமதியாகக் ெகாள்க. கைவ ம் றி ம் இழந்த என உம்ைம விாித்ேதா க.
கைவ- கிைள. றி - தளிர். வன்பாைலயாத ன் இவற்ைற இழந்த என்றவா .
வன்பால் வற்றல் மரம்ேபான் யா ம் அவள் பால் அன் ம் அ
ம் இன்றி
வ கின்ேறாம் என் இைறச்சி ேதான்றிற் . இன் ம் வன்பைறக் ேகாள்வல் ப ந் ம்
அன் ைடைமயால் தன் வைளவாய்ப் ெபைடையப் பயி ம் யாம் காத ையக்
ைகவிட் ச் ெசல்கின்ேறாம் எனப் ெபா ட் றத்ேத இைறச்சி ேதான்ற வன்பைற
இைசக்கும் என்றான்,. காதலால் ெமத் ெதன்றைழத்த ன் இளிேதர் தீங்குரல் என்
அைட ெதாகுத்தான். இனி - பண்க க்ெகல்லாம் (சுதியாக) அ மைணயாக அைமந்த
இைச. இளிெயன் ெதளி ம் தீங்குரல் எனி மாம். இளிகுரலாகத் ேதர்ந் இைசக்கும்
ேமற் ெசம்பாைலப் பண் ேபான்றிைசக்கும் அத்தம் எனி மாம்.
8-10: அவண்.........உள்ளிைன
(இ-ள்) அவண் மலர்பா ஆன்றைம எழில் மைழக்கண்- எண்ணித் ணிந் யாம்
இத் ைணத் ெதாைல வந்த பின்னர்ச் ேசய்ைமயி ள்ள நம்மில்லத்தி க்கின்ற நங்கா
த யின், நீலமலாின் அழகுப் ெப ைம குைறதற்குக் காரணமான ைமெய தப் ெபற்ற
ேபெரழில்வாய்ந்த குளிர்ந்த கண்களின்; திளியா ேநாக்கம் உள்ளிைன - அவள்
பிாி மிடத்ேதயாம் கூறிய ேதற் ைரகைளத் ெதளியா மயங்கி நம்ைமப் பார்த்த அப்
பார்ைவயிைன ஊன்றி நிைனக்கின்றைன இ ேபைதைமகாண்! என்க.
(வி-ம்.) அவண் என்ற

ேசய்ைமயி

ள்ள நம்மில்லத்ேத என்ப பட நின்ற .

அவ ைடய கண்ெணழி ேல நம்ைமச் ெசலவ ங்குவிக்கப் ேபாதியதாம் என்பான்,
மலர் பாடைமந்த ைமெயழி ண்கண் என விதந்தான். நாம் அவட்குத் ேதற் ைர
கூ ங்கால் நம் ைரைய அவள் ெதளியாைம அவள் ேநாக்கு நமக்குணர்த்திற்ேற
அப்ெபா ேத ெசலவ ங்கியி க்லாேம அ
ம் ெசய்யா இப்ெபா
நீ உள் வ
ெப ம்ேபதைமத் என்பான் மைழக்கண் ெதளியா ேநாக்கம் உள்ளிைன என்
இ த் ைரக்கின்றான்.
10-17: உளிவாய்.....தில்ல.

157
(இ-ள்) உளிவாய் ெவம்பரல் அதர குன் பல நீந்தி யாேம எமியம் ஆக - உளியின்
வாய்ேபான்ற கூர்ைம ைடய வாைய ைடய ெவவ்விய ப க்ைகக் கற்கள் மிக்க க ய
ெநறிகைள ைடய மைலகள் பலவற்ைறக் கடந்

வந்தபின்னர், யாம்

தனிைம ைடேயமாகும்ப ; நீேய ஒழியச் சூழ்ந்தைன ஆயின் - நீ மட் ம் எம்ைமக்
ைகவி்ட் மீண் ேபாக எண் வாயாயின்; னாஅ ெவல் ேபார் வானவன் ெகால்
மீமிைச ணங்கு அைம ைர ம் வணங்கு இைறப் பைணத்ேதாள் - அேதா நம்ெமதிர்த்
திைசயிடத்ேத ேதான் கின்ற ெவல் ம் ேபார்த் ெதாழிைல ைடய ேசர
மன்ன க்குாிய ெகால் மைலயின உயர்ந்த உச்சியிேல உள்ள சிறிய ங்கிைலப்
ேபா ம் வைளந்த ன்ைகயிைன ம் ப த்த ேதாள்கைள ம்; வாி அணி அல்குல் வால்
எயிற்ேறாள் வயின் - ேதமல் அழகு ெசய் ம் அல்குைல ம் ெவள்ளிய பல்
ெலா ங்கிைன
ைடய நம்ம ைமக் காத யினிடத்தினின் ம்; பிாியாய் ஆயின்
நன் மன் - இத்தைகய நீ பிாியா ெசலவ ங்கியி ப்பாயாயின் மிக ம் நன்றாகுேம
அ
ம் ெசய்தாயிைல நீ அளிைய காண்! என்க.
(வி-ம்) விைனேமற் ெகாண் ெசல் ம் வ த்தம் ேதான்ற உளிவாய்......நீந்தி
என்றான். யாேம என்ற தைலவன் தன்ைனேய கூறிக்ெகாண்ட ஒ வைரக் கூ ம்
பன்ைமக்கிளவி. நீேய என் ழி ஏகாரம் பிாிநிைல. எமியம் - தமியம்;
தனிைமைய ைடேயம். நீ என்ைன நட்டாற்றிற் ைகவிட் ப் ேபாகக் க
கின்றைன
என இதனா ம் ஓாி க்குைரப்பான் யாேம எமியமாக நீேய ஒழியச் சூழ்ந்தைன
என்றான். இதனால் யாமிதற்குடம்பேடம் என்றா மாம். ஈண் த் தைலவன்
தைலவிைய கர்ந்த இன்பத்ைத நிைன கூர்ந் அல்கு ம் எயி ம் கூ கின்றான்.
வாி- ேதமல். நீ பிாியாயாயின் அஃெதனக்கும் உடன்பாேட என்பான், நன் மன்
என்றான். மன் அ
ம் ெசய்திைல என்ப பட ஒழியிைசப் ெபா ட் . தில: அைச.
18-20: அன் .......ெபா ேள.
(இ-ள்) அன் நம் அறியாய் ஆயி ம் - யாம் நங் காத ையப் பிாி ம் அற்ைறநாள்
நம் ைடய வ யின்ைமைய ஆராய்ந்
ணியாமல் ஊக்கத்தின் ஊக்கி இத் ைணத்
ெதாைல ம் வந் இைடக்கண் றிந்தைன அங்ஙனமாயி ம், 'அ கிடக்க; இன் ம்
நம் ெசய்விைன ஆற் உற விலங்கின் - இற்ைறநா ம் நாம் ெசய்யக் கடவதாகிய
ெபா ளீட்டற்ெறாழி ன் வழி என் டன் ெபா ந்தி வ த ன் தவிர்ந்தாயானால்;
பிறர் நகு ெபா ள் எய் ைவ அல்ைலேயா - நீ நின்ைன ஏதிலார் எள்ளி
நைகத்தற்கியன்ற இளி வரவிைன எய் வ ேதற்றங்காண்! ஆகேவ,
விைனவயிற்ேபா
ம் என் டன் வ தி! என்பதாம்.
(வி-ம்) அன்

என்ற

காத ையப் பிாிந்த அற்ைறநாள் என்றவா .

ெசய்தைன மீண் ம் மற்ெறா

பிைழ ெசய்யக் க

கின்றாய் என்பான்,

ன் ஒ

பிைழ
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'இன் ம்....விலங்கின்' என்றான். நம்மறியாய் என்ற , மைனமாண் கற்பின்
காத ெயாழியச் ெசல் ம் வ நமக்கில்ைல என் ம் நம்நிைலைய
ஆராய்ந்தறிந்திைல என்றவா . இக் க த்ேதா ,
"உைடத்தம் வ யறியா
யிைடக்கண்

க்கத்தி

க்கி

ாிந்தார் பலர்" (குறள்-473)

எனவ ம் தி வள்

வர் ெபான்ெமாழிைய நிைன

இனி, எற்ெறன் றிரங்குவ ெசய்

கூர்க.

இரங்கிய பின்ன ம் மற்

அன்ன ெசய்ய

ய

தி

நீ ெப ம் ேபைதகாண், என் கழ கின்றான். மீண் ம் விைனவயின் வாின் அற ம்
இன்ப ம் ஈ ம் ெபா ள் ெப தி வாராெதாழியின் நீ யலாமேல பழிப்ெபா ள்
எய் ைவ காண்! என் எள்ளி நகுவான் இன் ம் ெசய்விைன ஆற் ற விலங்கின்
ெபா ள் எய் ைவ என் அசதியா யவா காண்க. ஆத ன் நாம் ேமற்ெகாண் ள்ள
விைனவயிற் ேபா
ம் வ தி! என்ப குறிப்ெபச்சம்.
இனி - இதைன, ெநஞ்ேச நீ காட் , வா
என்னா

இத் ைண ம் ேபாந் , (வா

தல் ஒழியச் ெசல
த

அ ங்குைரய

ன்) ேநாக்கம் உள்ளிைனயாய் யாம்

எமியம் ஆக ஒழியச் சூழ்ந்தைன, இத்தைகய நீ பிாியாய் ஆயின் நன் மன, அன்
நம்மறியாய் ஆயி ம் இன் விலங்கின் பிறர் நகு ெபா ள் எய் ைவ ஆதலால்
என் டன் விைனவயிற் ெசல்லவ தி! என்றிையக்க.
பா-ேவ. 3.

ழ்ந்த. 4. வண்பைற. 7. மிளிேயய். 8. ெசல்வ ங். 11. ெவம்பரறாஅய.

12. தமியமாக. 14. ெவவ்ேவல். (33)
--------------

ெசய் ள் 34
திைண: ல்ைல
ைற: விைன ற்றிய தைலமகன் ேதர்ப்பாகற்குச் ெசால் ய .
( -ம்.) அஃதாவ : விைனவயிற் பிாிந்த தைலவன் ெசய்விைன
த்த
ெசம்ம ள்ளெமா மீண் வ பவன் தைலவிையக் கண் தண்ணளி ெசய்தின் ற
வி ப்
ெநஞ்செமா ேதர்ப்பாக க்குத் தன் ேவணவாத் ேதான்றத் ேதாிைன
விைரந் ெச த் மா கூறிய என்றவா .
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(இ-ம்) இதற்கு, "கரணத்தி னைமந்த காைல" எனவ ம் (ெதால்- கற்-5)
ற்பாவின்கண் , "ேபாிைச ஊர்திப் பாகர் பாங்கி
(ஆசிாியர் –நச் இதற்கி

ம்" எனவ ம் விதிெகாள்க.

காட் னர்)

சி க ம் பிடவின் ெவண்டைலக் கு ம் தல்
கண்ணியின் மல ந் தண்ண ம் றவிற்
ெறா ேதாற் கானவன் கைவெபா த் தன்ன
வி திாி ம ப்பி னண்ண ரைல
ெசறியிைலப் பதவின் ெசங்ேகான் ெமன்குரன்
மறியா ம ங்கின் மடப்பிைண ய த்தித்
ெதள்ளற றழீஇய வார்மண லைடகைர
ெமல்கி க ள ஞ்சு றங் காக்கும்
ெப ந்தைகக் குைடந்த ெநஞ்ச ேம றச்

5

ெசல்க ேதேர நல்வலம் ெப ந
பைசெகால் ெமல்விரற் ெப ந்ேதாட் ைலத்தி
ைறவிட் டன்ன மயி ெரகினந்
ைணெயா திைளக்குங் காப் ைட வைரப்பிற்
ெசந்தார்ப் ைபங்கிளி ன்ைக ேயந்தி

10

யின் வர ைரேமா ெசன்றிசிேனார் திறத்ெதன
வில்லவ ரறித லஞ்சி ெமல்ெலன
மழைல யின்ெசாற் பயிற்
நா ைட யாிைவ மாணலம் ெபறேவ.

15

- ம ைர ம தன் இளநாகனார்.
(உைர)
10-ெசல்க.............ெப ந.
(இ-ள்.) நல்வலம் ெப ந - ேதர்ெச

த் ம் ெதாழி ல் யாவாி

ம் சிறந்த

ெவற்றிையப் ெபற் ள்ள அன் ைடய ேதவலவ; ேதர் ெசல்ல - நந்ேதர் இன்
விைரந்

ெசல்

மா

ெச

த் வாயாக! எற் க்ெகனின்? என்க.

(வி-ம்.) தைலவன் ெநஞ்சம் தைலவிையக் கா ம் அவாவினாற் ெபாி ம்
வி ப்
த ன் இயல்பாகேவ விைர ம் ேதாின் ெசல அவன்
ெநஞ்சிற்கிையயவில்ைல. ஆகலால் பின் ம் விைரந் ெசல் மா
கட்டைளயி கின்றான். இவ்வா வி ப்
தல் ெநஞ்சிற்கியல் பாதைலப்
பட்டறிவிேனார் அறிகுவர்.

ம்
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இனி, இத்தைலவன் அரசன் ஆக ன் தன ெவற்றிக்கு அப் பாகேன
காரணமானவன் என் அவைன நல்வலம் ெப ந என் பாராட் ம் அழகு
அவ ைடய பண்பாட்ைட விளக்குதல் காண்க. ேதாின் சிறப் ைரத்தைலப் றத்தில்
ேதர்மறம் என் ம் ஒ
ைறயாக அைமப்பர். ஈண் த் தைலவன் தன் ெவற்றிையேய
அவ்வலவன் ெவற்றியாக்கிக் கூ கின்றான். ஆக ன், இ
ப ம் என்க. அ

ம் அத் ைறயின்பாற்

வ மா ,

"ெச ம ெவங்களத் ச் ெசங்கு தி ெவள்ளம்
அ
ரண் ஆழி ெதாடர - வ மேரா
கட்டார் கமழ்ெதாியற் காவலன் காமர்ேதர்
ஒட்டார் றத்தின்ேமல் ஊர்ந் ." ( ற-மாைல-136)
என் ம் இத்ேதர்மறத்ைதேய இத்தைலவன் ஈண் நல்வலம் ெப ந என்
பாராடட் கின்றான் என் ணர்க. அவன் இயல்பாகேவ விைரந் ெச த்த ன்
கட்டைளயாகவன்றி ேவண் ேகாள் ேபால, "பாக ேதர் ெசல்க!" என்
இம்மன்ன ைடய நாகாிகம் எண்ணிமகிழற் பாலதாம். இனி, பின்
ேவண் ம் என்பதற்குக் காரணம் கூ கின்றான்.

ம்
ம் விைரதல்

1-9: சி ........ஏ ற.
(இ-ள்.) சி க ம் பிடவின் ெவள்தைலக் கு ம் தல் கண்ணியின் மல ம் தண் ந ம்
றவின் - சிறிய காிய ெகாம் கைள ைடய பிடவஞ் ெச யாகிய ெவள்ளிய
ச்சியிைன ைடய குறிய தர்; கண்ணியின் மல ம். தைலயிற் சூட் க் ெகாள்

ம்

மாைலயாகிய கண்ணியாகேவ மலர்கின்ற; தண் ந ம் றவில்- குளிர்ந்த
ந மணங்கம கின்ற

ல்ைலநிலப்பரப்பிேல; ெதா

ேதால் கானவன்- ெச ப்பணிந்த

காைல ைடய ேவட் வன்; கைவ ெபா த்தன்ன - கைவக்ேகாைலத்
தைலயிற்சுமப்ப ேபான் , இ திாி ம ப்பின்- தன் தைலயிடத்ேத காிய

க்ேகறிய

கைவத்த ெகாம் கைள ைடயனவாகிய, அண்ணல் இரைல - தைலைமத்தன்ைம
ெபா ந்திய கைலமான்கள்; மறி ஆ ம ங்கின் மடப்பிைண - க ப் ைபயி ள்
உ க்ெகாண்ட குட் இயங்குகின்ற விலாப் றத்ைத ம் மடப்பத்ைத ம் உைடய தம்
காதற்பிைணமான்கைள; பதவின் இைல ெசறி ெசங்ேகால் ெமல்குரல் அ த்தி - அ கம்
ல் ன இைலகள் ெசறிந்த சிவந்த தண் ைன ைடய ெமல் ய ெகாத்திைன ஊட் ;
ெதள் அறல் தழீஇய வார் மணல் அைட கைர - ெதளிந்த நீர் த விய நீண்ட
மணலா யன்ற நீரைட கைரயிடத்ேத ப த் , ெமல்கி

க ள - அைசவி கின்ற
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க ள்கைள ைடயவாய்;
யி

ஞ்சு றங் காக்கும் - அப்பிைணமான்கள் பின்னர்த்

மவ்விடத்ைதக் காவல் ெசய்கின்ற ; ெப ந்தைகக்கு உைடந்த ெநஞ்சம் - ெப ந்

தன்ைமகண்

"எற்ேறா"? இவற்றின் அன்பிற்கு நம் மன் என் " வ ந்திய

என்ெனஞ்சம்; ஏம் உற- விைரவில் அவ்வ த்தந் தீர்ந்

இன்

தற்கும், என்க.

(வி-ம்) சிறிய காிய ெகாம் கைள ைடய என்க. பிட - ஒ வைகச் ெச . பிடா
என் ம் மர ம் உளதாக ன் அதன் இனமாகிய இதைனக் குட் ப்பிட என் ம்
கூ ப. இதைன, "பிடவ

மயிைல ம்" எனவ ம் (சிலப்பதிகாரம்) அ யில்

அ யார்க்கு நல்லார் "குட் ப் பிடவ ம் "என, உைரவகுக்குமாற்றா

ம்

( றஞ்ேசாி...158 ) உணர்க. 'க ம்பிடவின் ெவண்டைலக் கு ம் தல்' என் ழி
ரணணி ேதான்றி இன்பஞ் ெசய்த ணர்க. ெவண்டைல என்ற அதன் மலர்
ெவண்ணிற ைடைமயால், கண்ணி - மாைல. மாைலயாகேவ மல ம் என்ற
ல்ைல
த யன ேபாலா ெகான்ைறமலர் ேபான் ெந ய ணராக மல ம் என்றவா .
ற - ல்ைலநிலம். ஈண் க் கானவன் என்ற திைணமயக்கம். கைவ கைவக்ேகால். இ கைல மானின் கைவத்த ெகாம் க்குவைம. மறி - குட் . ம ங்கு விலாப் றம். பிைணமானின் க ப்ைபயி ட் குட் யியங்குத ன் விலாப் ைடத்த ன்
மறியா ம ங்கு மடப்பிைண என்றான். ஈண் இரைலமான் பிைண மானின்பால்
ேபரன் ைடயனவாய் அ த்திப் றங்காத் க் கிடத்தற்கு அப்பிைணமான் க ப்ப ற்
றி த்தல் ஏ வாத ன் அ குறிப்பாகத் ேதான் மா அங்ஙனம் கூறினான்.
பைழய ைரயாசிாிய ம் "மறி வயிற்றிேல
கி விைளயா ம் பக்கத்ைத ைடய
பிைண" என் ெபா ள் கூ வ ம் இக்க த்தினாேலயாம் என்க. ஞ்சு றம் ஞ்சுமிடம். அப்பிைணமான்கள் ஞ்சுமிடம் என்க. ெப ந்தைக - அன் ைடய
உயிர்க்குத் ெதாண் ெசய் ம் ெப ந்தன்ைம. நான்க
, பைகப் ெபா ட் .
அஃறிைண யிராகிய இவற்றின்பா ள்ள அன் தா ம் உயர்திைணயாகிய
நம்பா லேத என் ம் ஏக்கறவினால் உைடந்த ெநஞ்சு என்ப க த் . ஏ ற என்ற ,
நங்காத க்கு அளிெசய் தன் குைறதீரப் ெபற் இன்ப ெமய்த ம் என்றவா .
11-18: பைச......ெபறேவ.
(இ-ள்) பைசெகால் ெமல்விரல் ெப ந்ேதாள் ைலத்தி- ஆைடயில் ஊட் ய
கஞ்சிப்பைசயிைன நன்கு கசக்கும் ெமல் ய விரைல ம் ெபாிய ேதாைள ம் உைடய
ைலத் ெதாழில் ெசய் ம் ெபண்;
பைசயின் நிறம்ேபான்ற;

ைறவிட்டன்ன- நீர்த் ைறயிேல பிழிந் விட்ட அப்

மயிர் எகினம் - ெவண்ணிற ைடய மயிைர ைடய

அன்னச்ேசவல்; ைணெயா திைளக்கும் காப் ைட வைரப்பின் ெபைடயன்னத்ேதா காதல் விைளயாட்டயர்தற்கிடமான காவலைமந்த நம
மைனயகத்ேத; ெசந்தார் ைபங்கிளி ன்ைக ஏந்தி - தன் வளர்ப் ப் பிள்ைளயாகிய
க த்தின்கண் சிவந்த மாைலேபான்ற ேகாடைமந்த பசிய கிளிப்பிள்ைளையத் தன
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ன்ைகயிேலந்தி; இல்லவர் அறிதல் அஞ்சி - இல்லத்தில் உள்ள மற்ைறேயார்
அறிதற்கு அஞ்சி, யா மில் ஒ சிைறத் தமியளாய் நின் ; ெசன்றிசிேனார் திறத்
கிள்ைளேய! நீ நம்ைமப் பிாிந் ெசன்ற நம்ெப மான் திறத்திேல யாேத ம்
கூ வாயாயின்; இன்
வ வாராக! என்

-

வரல் உைரேமா என - அவர் இற்ைற நாளிேலேய நம்பால்

ம் இச் ெசாற்ெறாடைரேய கூ தி! என் ; ெமல்என - ெமத்ெதன;

மழைல இன் ெசால் பயிற் ம் - எ த்

வம் ெபறாத இனிய ெசால்லால் ('அவர்

இன் வ வாராக' என் ம் அச் ெசாற்ெறாடைரேய பன் ைற ம் ெசால் ப் பழக்கும்;
நாண் உைட அாிைவ மாண் நலம் ெபற - நாணம் என் ம் ெபண்ைமப் பண் மிக்க
என் காத மாட்சிைம மிக்க ேபரழகிைன மீண் ம் எய்தி மகிழ ேமயாம்! என்பதாம்.
(வி-ம) ெகால் தல் நன்கு பிைசந்
வரக் க விவி தல். கஞ்சிப் பைச
அன்னத்தின் மயிர்க்கு வண்ணம்பற்றி வந்த வைம. ைறயிற் க விவிட்ட
பைசேபான்ற மயிர் என்ப க த்தாகக் ெகாள்க.
காவலைமந்த மைனப்படப்ைபயில் அவளால் வளர்க்கப்ப கின்ற அன்னச் ேசவல்
தன் ெபைடயன்னத்ேதா கூ க் குலா தைல அவள் கா ந்ேதா ம் நம்ெப மான்
இங்ஙனம் நம்ைம அளி ெசய்திலேர என் ஏக்கற் அவள் ெநஞ்ச ம்
உைடந்தி க்குமன்ேற? அந் ெநஞ்சம் ஏ ழ ம் என்ப க த் . நாணமிகுதியால்
இல்லவர் அறிதல் அஞ்சி ெமல்ெலனப் பயிற்றி என்பதற்கிணங்க யா மிெலா சிைறத்
தமியளாய்ச் ெசன் நின் என ம் வ வித்ேதா க. இன் வரல் என் ழி வரல்
என்ப அல்லீற் உடன்பாட் வியங்ேகாள் "பத எனல்" என் ழிப்ேபால. கிளிக்கு
ெமாழி பயிற் பவள் கிள்ைளேயநீ "அவர் இன் வ வாராக"
என் மிச்ெசாற்ெறாடைரேய மீண் ம் மீண் ம் கூறிப் பயில்வாயாக! என்
பயிற்றினள் என்ப க த்தாகக் ெகாள்க. மகளிர்க்கு நா ைடைம உயிாி ம்
சிறந்ததாக ன் அவள் அப்பண் மிக்குள்ளைமைய நிைனந்தி கூ கின்றான் என்க.
இனி, இதைன, நல்வலம்ெப ந! நந்ேதர் இன்

ம் விைரந்

ெசல்க!

அஃெதற் க்ெகனின், றவில் இரைல பிைண அ ந்தி அைடகைரக்கண்
ஞ்சு றங்காக்கும் ெப ந்தைகக்கு உைடந்த என்ெனஞ்சம் ஏ ற ம், காப் ைட
வைரப்பில் மழைல இன்ெசாற் பயிற் ம் அாிைவ மாணலம் ெபற ேமயாம் என
இைய காண்க. இவ்ேவண் ேகாள் ேகட்ட வலவன் தைலவன் அறிதல் அஞ்சித்
தன் ள்ளத் ேட ெமல்லப் ன்
வல் த்தி ப்பன்.
----------
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ெசய் ள் 35
திைண: பாைல
ைற: மகட்ேபாக்கிய நற்றாய் ெதய்வத்திற்குப் பராஅய .
( - ம்.) அஃதாவ -தைலவிையத் தைலவன் அவள் தமர் அறியாதப
ெகாண் தைலக்கழிந்தைம யறிந்த நற்றாய் அவைள அைழத் ச் ெசல்லம்
அவள்காதலன் கடத்தற்காிய பாைலக் ெகா ெநறியில் அவள் வ ந்தாவண்ணம்
அளிெசய் அைழத் ப் ேபாதல் ேவண் ம் என வைர ைற
கப் ெப மாைன
மனத்தி ேட வணங்கிப் பரா க் கடன் ேநர்பவள் கூறிய என்பதாம்.
(இ - ம்.) இதைன, "தன் ம் அவ ம் சுட் " எனவ ம் (ெதால்- அகத்-34)
ற்பாவின்கண் ெதய்வம் என்பதனால் அைமத் க் ெகாள்க (ெதய்வத்ெதா கூட்
நற்றாய் லம்பிய ) இதைன நச், நற்றாய் கூற்றாகவ ம், இளம் , ெசவி
கூற்றாக ம் எ த் க் காட் னர்.
ஈன்
றந்தந்த ெவம்
ள்ளாள்
வான்ேறா யிஞ்சி நன்னகர் லம்பத்
தனிமணி யிரட் ந் தா ைடக் க ைக
ைழ தி ெந ேவற் கு ம்பைட மழவர்
ைனயாத் தந்
ரம்பின் ழ்த்த
வில்ேலர் வாழ்க்ைக வி த்ெதாைட மறவர்
வல்லாண் ப க்ைகக் கட ட் ேபண்மார்
ந கற் பீ சூட் த்
ப்ப த் த்
ேதாப்பிக் கள்ெளா
உப்ப ெகா க்கும்

5

ேபாக்க ங் கவைலய ல நா ற ஞ்சுரந்
ணிந் பிற ளாயின ளாயி மணிந்தணிந்
தார்வ ெநஞ்செமா டாய்நல னைளஇத்தன்
மார்
ைண யாகத் யிற் க தில்ல
ஞ்சா ழவிற் ேகாவற் ேகாமா

10

ென ந்ேதர்க் காாி ெகா ங்கான் ன் ைறப்
ெபண்ைணயம் ேபாியாற்
ண்ணறல் க க்கு
ெநறியி ங் க ப்பிெனன் ேபைதக்
கறியாத் ேதஎத் தாற்றிய ைணேய.

15

-குடவாயிற் கீரத்தனார்.1
(பா.ேவ.) 1 அம்

வனார்.
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(உைர)
1-2: ஈன் ......... லம்ப
(இ-ள்) மைலமிைச ைற ம் எங்கட ேள! ஈன்
றந்தந்த எம் ம் உள்ளான - என்
அ ம்ெபறற் ெசல்வி தன்ைனப் ெபற்ெற த் ப் ேபணிவளர்த்த அன்ைனயாகிய
என்னிைல என்னாம் என் ம் க திப்பாராதவளாய் ; வான்ேதாய் இஞ்சி நல்நகர் லம்ப
- விண்ைணத் தீண்ட யர்ந்த மதில் சூழ்ந்த அழகிய இவ்வில்லம் கு ேயா ப்
ேபானாற்ேபான் ெவச்ெசன் தனிைம ற் க் கிடக்கும்ப என்க.
(வி-ம்) நம் மகள் பிறள் மகேனா வன்பாைலயிற் ெசன்றாள் எனச் ெசவி யால்
அறி
த்தப்பட் த் தைலவிைய நிைனந் ைகயற ெகாண்ட நற்றாய் கட ைள
நிைனந் கூ ம் கூற்றாக ன் அந்நிலத் ெதய்வமாகிய
கேவைள உள்ளத் ள்
நிைனந் கூ கின்றாள். ஆக ன்
கேவைள ன்னிைலப் ப த்தாளாக வ வித்
ஓதிக்ெகாள்க. எம் ம் என் ழி உம்ைம உயர் சிறப் . எம்ைம ம் என்ப மறக்க
ெவாண்ணாத அன்ைனயாகிய எம்ைம ம் என்ப படநின்ற .
நகர்- இல்லம். இல்லம் லம் தலாவ – கு ேயா ப்ேபான இல்லம் ேபான்
ெபா விழந் கிடத்தல். இனி இவ்வில்லத் ள்ளார் எல்ேலா ம் வ ந்தியழ
என் மாம். இத்தைகய இனிய சூழ ல் இனி தி ந்தவள் வன்பாைலயில் ேபாயினேள!
என் க தி இல்லத்ைத - விதந்ெத த்ேதாதினள்.
3-11: தனிமணி.......ஆ

ம்

(இ-ள்) தனிமணி இரட் ம் தாள் உைடக் க ைக ைழ தி ெந ேவல் கு ம்பைட
மழவர் ைன ஆத்தந் - ஒற்ைறமணி ஒ க்கின்ற கைடயாணிைய ைடய
காம்பிைன ம் கூாிய னிைய ம் உைடய ெந ய ேவற்பைடகைள ஏந்தியவாராய்த்
தம ஆனிைர நின்ற காவற்காட்
ட் குந் அவற்ைறக் கவர்ந் ெசல் ம்
ெவட்சிமறவைரத் ெதாடர்ந் ேபாய் வைளத் க் ெகாண் ேபார் ெசய் அவர்
ைகப்பற்றிய ஆனிைரைய மீட் க் ெகா த்த பின்னர்; ரம்பின் ழ்த்த வில் ஏர்
வாழ்க்ைக வி த் ெதாைட மறவர் - அவ்ெவட்சிமறவராேல ேபாாின்கண் ெகான்
ழ்த்தப்பட்ட வில்லாகிய ஏாினால் உ
ண் ம் மறவாழ்க்ைகைய ைடய
குறிதவறா

அம் ெதா க்கும் கரந்ைதமறவர் உடம்பிைனயிட்

ய ; வல்லாண்

ப க்ைகக் கட ள் ேபண்மார் – வ ய ஆண்ைமத்தன்ைமக்கு அறிகுறியாகிய
கற்குவிய ன்ேமல் நின்ற கட ட்டன்ைம ைடய அக்கரந்ைத மறவர் ஆவிைய
வழிப தற்கு; ந கல் பீ
மறக்கல்ைல மயிற்பீ

சூட்

சூட்

- அவர்தம் ெபய ம் பீ ம் ெபாறித்

அணிெசய் ;

நடப்பட்ட

ப் ப த் த் ேதாப்பிக் கள்ெளா
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ெகா க்கும் -

ெயன்

ம் ேதாற் க விைய

ழக்கி ெநல் னாற்

சைமத்த கள்ேளா ெசம்மறியாட் க் குட் ைய ம் ப ெகா த்தற்கிடனான ; ேபாக்கு
அ ங்கவைலய ல நா அ ஞ்சுரம் - ணிந் ேபாதலாிய கிைள வழிகைள ைடய
லால் நா கின்ற கடத்தற்காிய பாைல நிலத்

வழியிேல ேபாதற்கு;

ஆயினள் - ணிந் ேபாய் எமக்கு ஏதிலாள் ஒ த்திேய ஆயினள்; ஆயி
அங்ஙனம் அவள் ஆனா ம் என்க.
(ெவ-ம்.) ேவ ன் இைலைய ம் காம்ைப ம்

ணிந்

பிறள்

ம் –

ட் ம் வாயிற் ெச கிய கைடயாணி

ஈண் த் தாள் என் கூறப்பட்ட ; அக்கைடயாணியின் ஒ
ைனயில் ஒ மணி
கட்டப்பட்
க்கும். ஆதலால் தனிமணியிரட் ந்தாள் என மணிையத் தா க்கு
அைடயாக்கினார். க ைக காம் ; பி . ைழ - கூாிய. கு ம் - காவற்கா ; ஈண்
கரந்ைதயார் ஆனிைர நிற்குங் கா . கு ம்பைட என் ம் ெசாற்குக் ேகாட்ைட என்
ெபா ள் கூறப்பட்
த்தல் ஆராய்ச்சிக் குாிய (பைழய ைரயாசிாியர் குறிப் ைர)
மழவர் - ஈண் ெவட்சிமறவர். மழவர் ெகாண் ேபான ஆனிைரையப் ேபார்
ைனயில் மீட் தந் பின் ெவட்சியாரால் ழ்த்தப்பட்ட மறவர் என்ப க த் .
மறவர் ஈண் க் கரந்ைதமறவர் என்க. ழ்த்த மறவர், வில்ேலர்வாழ்க்ைக மறவர்,
வி த்ெதாைடமறவர் எனத் தனித்தனி கூட் க. வல்லாண்ைமக்கு அறிகுறியாகிய
ப க்ைக என்க. வல்லாண்மறவர் உடம்பிட்
ய ப க்ைக மாம். ப க்ைக- கற்
குவியல். ப க்ைகயினின்ற கட ட்டன்ைம ைடய மறவர் ஆவிையப் ேபண்மார்
என்க. ேப தல் - வழிப தல் . ந கல் - மறவர் ெபய ம் பீ ெம தி நட்ட மறக்கல்.
ேதாப்பிக்கள் - ெநல்லாற்சைமத்தகள்.
உ - ெசம்மறி. சுரத்திற் ேபாதைலத் ணிந் .
பிறள் - ெநா மலள்.
14-18:

ஞ்சா....... ைணேய

(இ-ள்) ஞ்சா ழவின் ேகாவல் ேகாமான் ெந ந்ேதர்க்காாி- ஒழியாத ழவின்
இன்னிைச ழங்குதைல ைடய தி க் ேகாவ ைர ைடய மன்னர் ெப மானாகிய
ெந ய ேதைர ைடய மைலயமான் தி

க்காாி என்

ம் வள்ளற் ெப மா

ைடய;

ெகா ங்கால் - ெகா ங்கால் என் ம் ஊாின்கண்ணதாகிய; ெபண்ைண அம்ேபர்
யாற்
ன் ைற - ெபண்ைண என் ம் அழகிய ெபாிய யாற்றின
இறங்கு ைறயிடத் ; ண் அறல் க க்கும் ெநறி இ ங்க ப்பின் என் ேபைதக்கு ண்ணிய க மணைல ஒக்கின்ற ெநறிப்பிைன ைடய காிய கூந்தைல ைடய என்
மகைள; அறியாத் ேதஎத் ஆற்றிய ைண - அவள் பண்
நிலத்திேல ெச த்திய அவள் ைணவன் என்க.

ெசன்றறியாத பாைல
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(வி-ம்.) பாணர் த ய இரவலர் இைடயறா வ த ன் ழவின் ஒ
ம்
இைடயறா என்பாள் ஞ்சா ழ என்றார். ேகாவல் தி க்ேகாவ ர். இ காாியின்
தைலநகரம் என்ப. ெகா ங்கால் - காாி மன்ன க்குாியதாய்ப் ெபண்ைண
யாற்றங்கைரயிலைமந்த ஒ
ர். ைற ன் - ன் ைற என மாறி நின்ற . அறல் க மணல் வாி. ெநறி - ெநறிப் . அஃதாவ ெநளி ைடைம. க மண ன் அறல்
ேபான் வாிவாியாக ெநளிந் ள்ள கூந்தல் என்றவா ; ேதஎம் - இடம்; ஈண் பாைல
நிலப் பரப் . பண் ெசன்றறியாத இடம் என்க. ஆற்றிய - ெச த்திய. ைண காதற் ைணவன். அவள் ஈன்
றந்தந்த எம்ைம ம் உள்ளா அன்பின்றி எனக்குப்
பிறள் ஆயினள் ஆயி ம் என்ெனஞ்சம் அவள்பால் மகவன் மிக்கு வ ந் ம் என்ப
ேதான்ற என்ேபைத என் உாிைம ேதான்ற உைரத்தனள். "ெபற்ற மனம் பித்
பிள்ைள மனங் கல் " எ ம் உலகுைர ஈண் நிைனக்க.
11-13: அணிந்தணிந் ...........தில்ல
(இ-ள்.) ஆர்வெநஞ்செமா - அவைளப் ெபாி ம் வி ம் ம் உள்ள ைடயவனாய்;
அணிந் அணிந் - மலர் த யவற்றால் பன் ைற ம் அழகுப த்தி அழகுப த்தி
ேநாக்கி; ஆய்நலன் அைளஇ - பல ம் ஆராய்ந்
ெபண்ைம நலன்கைள
அவள் இனி

யி

கர்ந் ; தன் மார்

ம் இடமாக

கண்

நன்ெறன்

ம் அவள

ைண ஆகத் யிற் க தில்ல- தன்மார்ேப

தவித் யிற்றிப் ேப

வானாக!; இ ேவ என்

வி ப்பம், இதைன, நிைறேவற்றித் த க என்பதாம்.
(வி-ம்.) ஆர்வம்- வி ப்பம். அணிந்தணிந் என்பதற்கு நலம் பாராட் நலம்
பாராட் மகிழ்வித் எனி மாம். நலன்- ெபண்ைம நலம். அைளதல்- கர்தல். மார்
ைணயாக என்ற மார்ைபத் யி மிடமாக உதவி என்றவா . தில்- விைழ ப்
ெபா ட் .
இனி, இைறவேன! என் ேவண் ேகாட்கிணங்கி அ ள் ெசய்க. அஃதியாெதனின்
என் மகள் எம் ம் உள்ளாள், நகர் லம்பச் சுரம் ேபாகத் ணிந் பிறள் ஆயினள்.
அவள் அங்ஙனமாயி ம் அவைள ஆற்றிய ைண அணிந்தணிந் நலன் அைளஇத்
தன் மார்
ைணயாகத் யிற் க! இங்ஙனம் நிக மா அ ள் ெசய்க! இ ேவ யான்
வி ம் வ
------------

என இைய காண்க. (35)
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ெசய் ள் 36
திைண: ம தம்.
ைற: தைலமகள் பரத்ைதயிற் பிாிந்

வந்த தைலமகேனா

(பா.ேவ.) தைலமகன் பரத்ைதயிற் பிாிந்
( -ம்.) அஃதாவ

வரத் தைலமகள் லந்

- தைலவன் பரத்ைதயர் ேசாியிற் றங்கியி ந்

இல்லத்திற்கு வந்தானாக, தைலவி அவேனா
(இ-ம்.)இதற்கு "அவனறிவாற்ற வறி
கற்-4) " கன்ற

லந்

ள்ளெமா

ஊ க் கூறிய

மாக ன்" எனவ ம்

ெசால் ய .
ெசால் ய .)

ஒ நாள்

என்றவா .
ற்பாவின்கண் (ெதால்-

ேவார் சாயற்கு அகன்ற கிழவைனப் லம் நனிகாட் ,

இயன்ற ெநஞ்சந் தைலப்ெபயத் த க்கி, எதிர்ெபய்
எனவ ம் விதிெகாள்க.

ம த்த ஈரத்

ம ங்கி

பகுவாய் வராஅற் பல்வாி யி ம்ேபாத் க்
ெகா வா யி ம்பின் ேகாளிைர ற்றி
யாம்பன் ெமல்லைட கிழியக் குவைளக்
கூம் வி பன்மலர் சிைதயப் பாய்ந்ெத ந்
தாில்ப வள்ைள யாய்ெகா மயக்கித்
ண் ல் ேவட் வன் வாங்க வாரா
கயிறி கதச்ேசப் ேபால மதமிக்கு
நாட்கய ழக்கும் க்ேக ர
வ
னல் ைவைய வார்மண லைடகைர

5

தி ம ேதாங்கிய விாிமலர்க் காவி
ன ம்பல் கூந்தற் கு ந்ெதா மடந்ைதெயா
வ ைவ யயர்ந்தைன என்ப வலேர
ெகாய்சுவற் ரவிக் ெகா த்ேதர்ச் ெசழிய
னாலங் கானத் தகன்றைல சிவப்பச்

10

ேசரல் ெசம்பியன் சினங்ெக திதியன்
ேபார்வல் யாைனப் ெபாலம் ெணழினி
நாராி நறவி ென ைம ரன்
ேறங்கம ழகலத் ப் லர்ந்த சாந்தி
னி ங்ேகா ேவண்மா னியேறர்ப் ெபா நெனன்

15

ெற வர் நல்வல மடங்க ெவா பகன்
ரெசா ெவண்குைட யகப்ப த் ைரெசலக்
ெகான் களம் ேவட்ட ஞான்ைற
ெவன்றிெகாள் ர ரார்ப்பி ம் ெபாிேத.

20

ம்"
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- ம ைர நக்கீரர்.

உைர.
1-8 : பகுவாய்...ஊர
(இ-ள்) பகுவாய் வராஅல் - பிளந்த வாைய ைடய வராஅல் என்

ம் மீன்க

ள்

ைவத் ; பல்வாி இ ம் ேபாத் - பலவாகிய வாிகைள ைடய காிய ஆண் மீனான ;
ெகா வாய் இ ம்பின் ேகாள் இைர ற்றி - வைளந்த வாைய ைடய ண் ற்
ெபான்னிற் ேகாத்த தன்ைனக் ெகால்வதாகிய இைரைய வி ங்கி; ஆம்பல் ெமல் அைட
கிழிய கூம் வி பல் குவைள மலர் சிைதயப் பாய்ந் - அல் யின ெம◌் ய
இைலகள் கிழிய ம் குவிந்தநிைல தவிர்ந் மலர்ந்த பலவாகிய குவைள மலர்கள்
சிைதந்தழி ம்ப

ம் பாய்ந் ; எ ந்

அாில்ப வள்ைள ஆய் ெகா

மயக்கி -

பின்னர்ப் பிணக்க ைடய வள்ைளயின
ண்ணிய ெகா கைளக் குைலத் ;
ண் ல் ேவட் வன் வாங்க வாரா - அத் ண் ைல ைடய மீன் ப ப்ேபான்
இ க்க ம் இ படாமல்; கயி

இ கதச் ேசப்ேபால மதம் மிக்கு -

க்கப்ப கின்ற சின ைடய எ

ேபான்

ெச க்குமிகுந் ; நாள் கயம் உழக்கும்-

நாட்காைலயிேல ெதளிந்த நீைரக் கலக்குதற் கிடனான;
ெபா ந்திய ஊரேன! ஈெதான் ேகள்! என்க.
(வி-ம்) வராஅல்- ஒ வைகமீன். "ெபற்ற

க்கிற் கயிறிட்

ைம

க்ேகழ் ஊர- மலர்கள்

மைர ல்வாய்

மற்றிைவெயல்லாம் ேபாத்ெதனப் ப ேம" (ெதால் மரபி. 41) "நீர் வாழ் சாதி

ள பிறப்

ாிய" 42) எனவ ம் விதிபற்றி ஈண் வராஅல் மீனின் ஆண்பால் ேபாத்ெதனப்
பட்ட . ேபராசிாிய ம் நீர் வாழ் சாதி ஆற ள் இவ் வராஅல் மீைன ம் ஒன்றாகக்
கூறி அதற்கு இந்த அ ையேய எ த் க் காட் னர். ெகா வாய் இ ம் என்ற
ண் ல் ள்ளிைன.
இனி இவ் ள்

ைறையப் பைழய ைரயாசிாியர் - "ேவட் வன்

ண்

ற் ேகாத்த

இைரைய இைலயின்கீழ்க் கிடந்த (வாைள?) வராஅல் கர்ந்
ண் ற் வக்கு
விடா இைலகிழிய எ ந் குவைளப்
றியப் பாய்ந் அக்குவைளையச் சூழ்ந்த
வள்ைளைய மயக்கி நாட் காலத்ேத எல்லா ம் காணக் கயத்ைத உழக்குகின்றாற்
ேபால,நின் பாண

ைடய ெநஞ்சுவ தாய்ப் றம் ெமல் யதாயி க்கின்ற

இன்ெசால்லாேல அப் பரத்ைதயர் நலத்ைத

கர்ந் , அப்பரத்ைதயர் தாய்மார் ெநஞ்சு

வ ந்த அவ்விடத்ைத விடாத அன் டேன ேபாந் , நாங்கள் நின நிறங்கண் வ ந்த
இங்ேக வந் குவைளமலர் சூழ்ந்தவள்ைளேபா ம் எங்கள் சுற்றத்தார் மயங்க
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அவர்கைள வ த்தி ஊைரெயல்லாம் இப்ப

எல்லா மறியக் கலக்குவா

ெனா வனல்ைலேயா? என்றவா " என இனிதின் விாித்ேதா வர்.
ெகா வாய் இ ம் என்ற இதன்கணைமந்த உள் ைறப்ெபா ளில் பாணன்
வஞ்சக ெமாழிக்கு உவைம. ேகாள் இைர ற்றி என்ற பரத்ைதயர் நலைனத்
தைலவன் கர்ந்ததற்குவைம. ஆம்பல் அைடகிழிய என்ற பரத்ைதயர் தாயர் ெநஞ்சு
வ ந்தியதற்குவைம. குவைள தைலவிக்கும் அாில்ப வள்ைள சுற்றத்தார்க்கும்
உவைம. கயம் உழக்குதல்- தைலவன் ஊராைரக் கலக்க றச் ெசய்தற்குவைம.
9-12: வ

னல்.....அலேர.

(இ-ள்) வ
னல் ைவைய வார் மணல் அகன் ைறத் தி ம
ஓங்கிய விாிமலர்க்
காவின்- திதாக ெவள்ளம் வ கின்ற ைவையப் ேபாியாற்றின ெந ய
மணற்பரப்பைமந்த அகன்ற நீரா
ைற ம ங்ேக அழகிய ம த மரங்கள் உயர்ந்
நிற்கின்ற மலர்ந்த ம்ெபாழி
ேட; ந ம்பல் கூந்தல் கு ந்ெதா மடந்ைதெயா நீதான் நறிய பலவாகிய கூந்தைல ம் குறிய வைளயைல ம் உைடயாெளா பரத்ைத
மகேளா ; வ ைவ அயர்ந்தைன என்ப அலேர - மணவிழாச் ெசய்தாய் என்
மாக்கள் கூ வர்;அப் பழிச் ெசால் தா

ஊர்

ம்; என்க.

(வி-ம்) வ
னல் என்ப
திதாக வ கின்ற ெவள்ளம் என்ப பட நின்ற .
அகன் ைறத் தி ம ேதாங்கிய விாி மலர்க்கா என ஈண் நக்கீரர் கூ கின்ற ைற.
ைவையயாற்றின்கண் ம ைர நகரத்ைத அண்மி ள்ள ைறக ள் ைவத் த்
தைலசிறந்த ைற என்ப பாிபாடலா ம் சிலப்பதிகாரத்தா ம் உணரப்ப ம். என்பஎன் கண் வந்ேதார் கூ ப. அலர் - பழிச்ெசால்.
13-23 : ெகாய்சுவல்.......ெபாிேத.
(இ-ள்) ெகாய்சுவல் ரவிக் ெகா த்ேதர்ச் ெசழியன் - கத்தாிைகயால் ெகாய்
மட்டஞ் ெசய்யப்பட்ட பிடாிமயிைர ைடய சிறந்த குதிைரப்பைடகைளயாம் கயல்
ெபாறித்த ெகா
யர்த்தப்பட்ட ேதர்ப்பைடகைள ம் உைடய பாண் யன்
ெந ஞ்ெசழியன் என்பான்; ஆலங்கானத்

அகன் தைல சிவப்ப- தைலயாலங் கானம்

என் மிடத்ேத அகன்ற ேபார்க்கள
ம் கு தியாற் சிவக்கும்ப ; ேசரல் ெசம்பியன்
சினங்ெக திதியன் ேபார்வல்யாைனப் ெபாலம் ண் எழினி நார் அாி நறவின் எ ைம
ஊரன் ேதம் கமழ் அகலத் ப் லர்ந்த சாந்தின் இ ங்ேகா ேவள்மான் இயல்
ேதர்ப்ெபா நன் என் எ வர் நல்வலம் அடங்க – ேசர ம் ேசாழ ம் ெவகுளிமிக்க
திதிய ம் ேபார்த்ெதாழில் வன்ைம ைடய யாைனப் பைடைய ைடய
ெபான்னணிகலன் அணிந்த எழினி ம் பன்னாைடயால் அாித் த் ய்ைம
ெசய்யப்பட்ட கள்ைள மிகுதியாக உண் ம் எ ைம ர ம் ேதன் மணக்கும்
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மார்பிடத்ேத சிப் லர்ந்த சந்தனத்ைத ைடய இ ங்ேகாேவண்மா ம்
விைரந்தியங்கும் ேதாினின் ெசய் ம் ேபார் வன்ைம ைடய ெபா ந ம் என்
கூறப்பட்ட ஏ மன்னர்க ம் அ கா ம் எய்தியி ந்த அழகிய ெவற்றிப் கழ்
அைனத் ம் ஒ ங்ேக
அழி ம்ப ; ஒ பகல் ரெசா ெவள்குைட அகப்ப த் -ஒ நாளி ம் ைவத்
ஒ
த்தப் ெபா ைதக்குள் அவர்தம் ரசங்கைள ம் ெவள்ளிய குைடகைள ம்
ெவன்

ைகப்பற்றி; உைரெசல-தான் கூறிய வஞ்சினெமாழி தப்பா

ெகான் -அவ்ெவ வைர ம் ஒ ங்ேக ெகான்

நடந்ேதற;

குவித் ; உைர ெசல-தன

ெவற்றிப் கழ் உலகைனத் ம் பரவ; களம் ேவட்டஞான் -மறக்கள ேவள்வி ெசய்த
ெபா
; ர்ர் ஆர்ப்பி ம் ெபாிேத-அவ்ெவற்றிக்குக் காரணமான பாண் யன்
ேபார்மறவர் எ த்த மகிழ்ச்சியாரவாரத்தி ங் காட் ல் சாலப் ெபாி காண்!
இங்ஙனமாக ம் நீ யா ம் தவறிேலன் என்கின்றைன; இங்ஙனம் ெபாய் கூறாேத
ெகாள்! என்பதாம்.
(வி-ம்.) ெசழியன்-தைல ஆலங்கானத் ப் ேபார் ெவன்ற ெந ஞ்ெசழியன்.
அகன்றைல கு தியாற் சிவப்ப என்க. ேசர ம் ெசம்பிய ம்
ெக ேவந்தர்; திதியன்
த ய ஐவ ம் ேவளிர் குலத் க் கு நில மன்னர்கள் என்ப வரலாற்
ேலார். ஒ
பகல் என்ற ஒ நாளில் ஒேர
த்தத்தில் என்றவா , ெந ஞ்ெசழியைன
இப்பைகமன்னர் இகழ்ந்தனர் என் ஒற்றரால் உணர்ந் ழி தான் இைளயனாதைல ம்
எண்ணா

கூறிய வஞ்சினம் றநா

நில கின்ற .

ற்றில் 72ஆஞ் ெசய் ளாக இன் ம் நின்

ரச்சுைவ ெக மிய இச்ெசய் ளில் அவன்,

“உ
ப் பஞ்சா உடல்சினஞ் ெச க்கிச்
சி ெசாற் ெசால் ய சினங்ெக ேவந்தைர
அ ஞ்சமஞ் சிைதயத் தாக்கி ரசெமா( )
ஒ ங்ககப் பேடாஎ னாயின் ெபா ந்திய
என்னிழல் வாழ்நர் ெசன்னிழற் காணா
ெகா யெனம் மிைறெயனக் கண்ணீர் பரப்பிக்
கு பழி ற் ங் ேகாேல னாகுக!
என்

ழங்கிய மற ைரகைள அவ்வைவயிேல உடனி ந்

ெசவி ம த்தைமயின்

ஆசிாியர் நக்கீரர் அவன் கூற்ைற ம் ெபான் ேபாற் ேபாற்றி” “ ரெசா

ெவண்குைட

அகப்ப த்

தான் கூறிய

சூ

உைரெசல என்றைமப் பாராயினர். ஈண்

‘உைர’ என்ப

ைர என ம் கழ் என ம் இ ெபா
ம் ெகாண் நிற்ற ன், அகப்ப த்
ெசல என் ழித் தன் சூ ைரதப்பா நைடெபற எனக் கூறிப் பின் ம் களம்
ேவட்டஞான்ைற என் ழி ம் கூட் ப் கழ்பரவ என ம் கூட் க்ெகாள்க.

உைர
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“ இங்ஙனமாக ம்………………………….ெபாய்கூறாேதெகாள்” என்ப
குறிப்ெபச்சப் ெபா ள்.
இனி இதைன. ஊர நீ காவில் வ ைவயயர்ந்தைன என்ப அவ்வலர் ர் ஆர்ப்பி ம்
ெபாி காண்! இங்ஙனமாக ம் நீ ெபாய் கூறாேத ெகாள்! எனவிையத் க் ெகாள்க.
பா.ேவ. 10. வாிமலர். 11. மகளிெரா . (36)
-----------

ெசய் ள் 37
திைண: பாைல
ைற: (1) தைலமகள் வன் ைற ெயதிரழிந்
(2) பிாி ணர்த்திய ேதாழி ெசால் ய

ெசால் ய .

உமாம்.

( -ம்.) (1) அஃதாவ : தைலவன் விைனவயிற் பிாிந் ேபாயவன் குறித்த ப வத்ேத
மீண் வாராைமயால் தைலவி ெபாி ம் பிாிவாற்றா வ ந்தினள். அ கண்ட ேதாழி
அவர் வ ந் ண ம் ஆற்றியி த்தேல நினக்கறம் என் வற்
த்திய ெபா
தைலவி ேதாழிக்கு ெநஞ்சழிந் கூறிய என்றவா .
(2) அஃதாவ - தைலவன் விைனவயிற் பிாிவான் என்பதைனக் குறிப்பா ணர்ந்த
ேதாழி அதைனத் தைலவிக் கறி
க்குங்கால் அவள் குறிப் ண மாற்றாற் கூறிய
என்றவா .
(இ-ம்.)(1) இதைன "எஞ்சிேயார்க்கும் எஞ்சுதல் இலேவ" (ெதால்-அகத்-45) எனவ ம்
விதியினால் அைமத் க் ெகாள்க.
(இ-ம்.) (2) இதைன, "தைலவ ம் வி மம்" எனவ ம்

ற்பாவின்கண், (ெதால்-

அகத்-42) இைவெயல்லாம் இயல் ற நா ன் ஒன்றித் ேதான் ந் ேதாழிேமன
என்பதனால் அைமத் க்ெகாள்க.
மறந்தவ ணைமயா ராயி ங் கறங்கிைசக்
கங்கு ேலாைதக் க மகி ழவர்
ெபாங்கழி கந்த தாவி ண் கண்
மங்குல் வானின் மாதிர மைறப்ப
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ைவகு லர் வி யல் ைவெபயர்த் தாட் த்
ெதாழிற்ெச க் கனந்தர் ட ெவழிற்றைக
வளிெயா சிைனஇய வண்டளிர் மாஅத் க்
கிளிேபாற் காய கிைளத் ணர் வ த் ப்
ளிப்பத னைமத்த
க்குட ம ர்நிைற

5

ெவயில்ெவாி நி த்த பயி தழ்ப் பசுங்குைடக்
கயமண் பகட் ற் ப கிக் காண்வரக்
ெகாள்ெளா பய பால்விைரஇ ெவள்ளிக்
ேகால்வைரந் தன்ன வாலவிழ் மிதைவ
வாங்குைக த த்த பின்ைற ேயாங்கிய

10

ப தியங் குப்ைப சுற்றிப் பகல்ெசல
ம த மரநிழ ெல ெதா வதி ங்
காமர் ேவனின் மன்னி
மாணல க ந் ைண ைட ேயார்க்ேக.

15

--- விற்

ற்

ெதயினனார்.

(உைர)
1: மறந்தவண் ........ஆயி

ம்

(இ-ள்.) மறந் அவண் அைமயார் ஆயி ம்- ஏ ! ேதாழி நம் ெப மான் நம்ைம
மறந் அவ் ேவற் நாட் ேலேய தங்கிவிடார் என்பதைன யா ம் அறிகுவல் காண்!
அங்ஙனமாயி ம் என்க.
(வி-ம்.) ேவனிற் ப வத் ெதாடக்கத்திேலேய யான் மீண் வ குவல் அ கா ம்
ஆற்றியி ந்தி க! என் ப வம் குறித் ப் ேபான தைலவன் அப்ப வ நிகழ்வி ம்
மீண் வாராைமயால் தைலவி ஆற்றாைம மீ ர்ந் வ ந் வாைள, ேதாழி ப வம்
கடப்பி ம் நம்
ெப மான் விைன ற்றிய டன் விைரந் வ வர். வாராமல் அங்ேகேய தங்கிவிட
மாட்டார் காண்! வ ந் ைண ம் நீ ஆற்றியி க்க ேவண்டாேவா? என்

கழறிக்

கூறியவழி, தைலவி அவ் ண்ைமைய நீ கூறித்தான் யான் ெதாிந் ெகாள்ள
ேவண் ேமா? அதைன யா

ம் அறிேவன் காண்! நீ வாளாவி

என்பாள், 'மறந்தவண்

அைமயார்' என்ற ேதாழி கூற்ைறேய அவைள இகழ்தற் ெபா ட்
வழிெமாழிந்தவாறாம்.
ஆயி

ம் என்ற

அவர் விைன

ற்றிய டன் வ வாராயி

இனி, தன் ஆற்றாைமக்குக் காரணம் கூ கின்றாள் தைலவி.

ம் என்ப படநின்ற .
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17 - 18: இ ......... உைடேயார்க்ேக
(இ-ள்.)இ - இப்ெபா
நிக மிப்ப வம் யாெதன் நிைனதி?, மாண் நலம்
க ம் ைண உைடேயார்க்கு -மாண் ைடய தம ெபண்ைம நலத்ைதச் ெசவ்வி
ேதர்ந்
க ம் தம
ைணவர் உடன் உைறதைல ைடய தி
ைடய
மடந்ைதயர்க்கு மட் ேம ஆற்றியி த்தற்குாிய, என்க.
(வி-ம்.) நலம் - ெபண்ைம நலம். அ கண் ேகட் ண் யிர்த்
ஐம் லப் ேபாின்பப் பிழம்பாகிய காமவின்பம் என்க.

உற்றறிதற் கியன்ற

1-17: கறங்கிைச............ேவனின்மன்
(இ-ள்.) இைச கறங்கு கங்குல்- ஊர்ேதா ம் ஆடலரங்கி
இன்னிைச

ழங்குகின்ற இரவின்கண்; க

ம் பாடலரங்கி

மகிழ் உழவர்- கள்

ம்

ண்டைமயாேல மிக்க

களிப்பிைன ைடய உ
ண்மாக்கள்; ஓைத- ஆளைழக்கும் ஆரவாரத்ேதா ; ைவகு
லர் வி யல் ைவ ெபயர்த் ஆட் - இரெவல்லாம் தங்கிய இ ள் ல கின்ற வி யற்
காலத்திேல ேபார்விைனப் பிாித் க் கடாவிட் க் குவித்த; ெபாங்கழி
ெபா யினின் ம் கூைடகளால்

கக்கப்பட்ட ெநல்ேலா

கந்த-

ற்றாப்

விரவிய; தா இல்

ண் கள் - வ யற்ற ண்ணிய கூளங்கள் எ ந் ; மங்குல் வானின் மாதிர மைறப்பஇ ண்ட கில்கள் ேபான் திைசகைள மைறக்கும்ப
ற்றி ெநல்ைலக் குவித்த
பின்னர்; ெதாழில் ெச க்கு அனந்தர்

ட - ெதாழிலால் வந்த இைளப் ம்

கள் ண்டைமயால் வந்த மயக்க ம் யில் மயக்க ம் ஒ ங்ேக தீ ம்ப ; வளிெயா
சிைனஇய எழில்தைக வண் தளிர் மா அத் க்கிளி ேபால் காயகிைளத் ணர் வ த் இனிய ெதன்றற் காற்றினால் ேதாற் விக்கப்பட்ட ேபரழகுைடய வளவிய
தளிர்கைள ைடய மாமரத்தின கிளியின் உ வம் ேபான்ற உ வ ைடய
காய்கைள ைடய கிைளயிடத்ேத அக்காய்கைளக் ெகாத்தாகப் ெபயர்த் ெத த் ;
க்குடம்- திய மட்குடத்தி ட் ; ளிப்பதன் அைமத்த - இனிய ளிப் ச்
சுைவ ண்டாகும்ப பதப்ப த்திய ம ர் நிைற- அப்
க்குடத்தி ேட
அக்காய்களினின் ம் ெப கி நிரம்பிய சாற்றிைன; ெவயில் ெவாிந் இ த்தபயில்
இதழ்ப் பசுங்குைட- ெவயி ன்கண்
குப் றம் வதங்குமா ைவத்தைமயால் தாம்
ேவண் யவாேற வைள ம் பைனேயாைலயாற் ேகா ய பசிய குைடயாகிய
உண்கலத்திற் ெபய் ; கயம்மண் பகட் ல் ப கி - குளத்தின்கண் நீாின்கண்
வாய்ைவத் மிகுதியாகப் ப குகின்ற எ ைமக்கடாக்கைளப் ேபான் வாயால
ேவண் மள

ப கிப் பின்னர்; காண்வரக் ெகாள்ெளா

ேபா ெமனத் ேதான் மள

ெகாள்

ம் பய ம் பாேலா

பய பால் விைரஇ விரவிச் சைமத்த ;
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ெவள்ளிக்ேகால் வைரந்தன்ன வால் அவிழ் மிதைவ- ெவள்ளிக்கம்பிைய ஓரளவாகத்
ணித் ப் ேபாகட்டாற் ேபான்ற ெவள்ளிய ப க்ைககைள ைடய கூைழ ம்
வயிறாரப் ப கி; வாங்குைக த த்த பின்ைற- இனி ேவண்டாஎன்
ற த்தபின்னர்; ம தமரநிழல் ஓங்கிய ப தி அங்குப்ைப- ம த மரத்

வைளந்த ைகயாற்
நிழ ேல

உயர்ந்த வட்டவ விற்றாகக் குவித் ைவத்த அழகிய ெநற்குவியைலச் சூழ்ந் ;
எ ெதா வதி ம்- தம்ெம
கேளாேட தங்குதற்குக் காரணமான; காமர் ேவனில் மன் அழகிய இளேவனிற் ப வங்காண்! இப்ப வத்ேத பிாிந் ைறேவார் ஆற்றியி த்த ம்
கூ ேமா? என்பதாம்.
(வி-ம்) இப் லவர் ெப மான் இளேவனிற் ப வத்திேல உழவர் ெதாழிைலப்
பட்டாங்குப் பா யி த்தல் மிக ம் இன்பந்த வ ணர்க. தமிழகத்தில் ஊர்கேடா ம்
இரவிேல கூத்தாட்டரங்கும் இைசயரங்கும் நிகழ்வனவாம். இவற்றின் இன்னிைச
ழங்குதல் க தி 'கறங்கிைசக் கங்குல்' என்றாள். இவ்விைச ம் பிாிந் ைறவார்க்குப்
ெப ந் ன்பம் ஆம். ஆகேவ இவ் வைடெமாழியா ம் தனித் ைறேவார்
ஆற்றியி த்தல் கூடாைமக்குக் குறிப்பாக ஓேர க் கூறினைம ணர்க. க மகிழ்
என்ற மிைகயான களிப் ைடய என்றவா .
எனேவ அ கள் ண் க் களித்தைலக் குறித் நின்ற . ெபாங்கழி என்ப
ற்றாப்
ெபா க்குப் ெபயர் என்பர் பைழய ைரயாசிாியர். ெபாங்கு அழி எனக் கூறிப் ெபாிய
ைவக்ேகால் ேபார்ெவனக் ெகாண் அதற்கிையயப் ெபா ள் கூற மைம ம். ைவைவக்ேகால்- ெபயர்த் ஆட் என்ற - ன்னிட்ட ேபார்ைவப் பிாித் க் கடா
வ த் க் ைகயால் அைலத் என்றவா . ெதாழி ம் ெச க்கும் அனந்த ம் ட என
உம்ைம விாித் த் ெதாழிலால் உண்டான இைளப் ம் கள்மயக்க ம் யில் மயக்க ம்
ஒ ங்ேக தீர என்க. 'ெதாழிற் ெச க்கால் வந்த மயக்கம்' என் ம் பைழய உைர
ெபா ந்தா . ெதன்றல் ேதான் ம் ப வத்ேத திதாகத் தளிர்த்த ன் ெதன்றெலா
என உடனிகழ்ச்சிக்குாிய உ
கூறினார் எனி மாம். அல்ல ஏ ப் ெபா ட்டாகக்
ெகாண் ஆல் உ பாகத் திாித் க் ேகாட மாம்.
ணர்வ த் - ெகாத்தாகப் ய்த் எ த் .
க்குடத்தி ட் ப் ளிப்பதன் வர
அைமத் அப்
க்குடத் ள் ஊறிப் ெப கி நிைறந்த சா என்க. ெவாிந் இ த்த
எனக் கண்ணழிக்க. இ த்த இதழ் பயில் இதழ் எனத் தனித்தனி யிையக்க. இதழ் ஈண்
ஓைல றியாமல் பதப்ப தற்கு ெவயி ற் ேபாகட் வதங்க ைவத்தைமயால்
ேவண் யாங்கு வைள ம் ஏ என்பார், பயில் இதழ் என்றார். மண் தல்- ஈண்
ஆர்வத்ேதா மிகுதியாகப் ப குதைலக் குறித் நின்ற . இற்ைறநாளி ம்
இவ்வழக்குண் . காண்வர- என்ற ேபாதிய அள ண்டாக என் ம் ெபா ட் .
இதற்கி ேபா ெமன் ேதான் மள விரவி என்ப க த் . அவ க்குப் ேபாதிய
என்பைத அவ க்குக் கா ம் என் ம் வழக்குண்ைம
ணர்க. இஃணராதார் அழகு
ெபா ந்த என்றார். மிதைவ- கூழ். ெகாள் பய
பால் இவற்ைற உைலயில்
அாிசிெயா விரவி அட்ட கூழ் என்ப க த் . அவிழ்- ேசா . அாிசி ெவந்
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விாிதலால் அப்ெபயர் ெபற்ற . இதற்கு ெவள்ளிக் கம்பியின்
க்குகள் உவைம.
குைடயில் வாய்ைவத் க் கூ ண் தலால் இனி ேவண்டா என் வாயாற்
கூறலாகாைமயின் வாங்கு ைகயாற்ற த்தல் ேவண் ற் . இஃதியற்ைக நவிற்சி. ப திவட்டம். ஞாயி ேபான்ற அழகிய குவியல் என்னல் மிைக. ற்றிய ெநல்ைல
ம தநிழ ற் குவித் அக்குவியைலச் சூழ வதிவார் என்க. இஃ ணராதார் ெநற்
கூடாகச் சுற்றி என்றார். கடாவிட்ட ெநல்ைலக் களத்திேலேய ெநற் கூடாகச்
சுற்றிைவப்ப வழக்கமில்ைல. ெநற்குவியைல எ
த யன தின்னாைமக்குக்
காவலாகச் சூழ வதிவர் என்க. உழவர் தா ம் இப்ப வத்தில் தனித் ைறயார்
எ ெதா வதிவர் என ம் ஒ ெபா ள் ேதான் தல் உணர்க. இக்க த்ைதேய
பைழய ைரயாசிாியர் எ ெதா

வதிதல் அசதி கூறிய

என்

குறித்தனர்,

அக்குறிப் ைரயில் அசதி என்பதன்கண் அகர யிர் ஏட் ப்ப யில் இறந் பட, சாதி
கூறிய என் ம் எ ெதா வதி ம் என்ற அவர்கள் இயல் கூறியப என் ம்
தத்தமக்குத் ேதான்றியவா வைரந்தா ம் உளர்.
இனி, காமர் ேவனில் என்பதற்கு - ைண ைடேயார்க்கும் காமம் வ தற்குாிய
ேவனில் என மாம். இதற்கு - காமர் என்ப காமம் வ ம் என் ம் ெதாடாின் விகாரம்
என் ெகாள்ளல் ேவண் ம். அ யார்க்கு நல்லார் சிலப்பதிகாரத்
(அந்;திமாைல...காைத 40-ல்) காம குவைள என்பதற்கு விளக்கமாக: காமம்
வ ெமன்ப

விகாரத்தாற் காம

என நின்றெதன்ப

உம், இக்க த்ைத வ

த் ம்.

இதனால், "அாிதாற்றி அல்லல் ேநாய் நீக்கிப் பிாிவாற்றிப் பின்னி ந் வாழ்வார் பலர்"
யாம் அத் ைண வன்கண்ைம ைடேயம் அல்லம் ஆத ன் ஆற் கிேலம் என்
வன் ைற எதிரழி்ந் கூறினாளாயிற் .
இனி, இதைன, ( ைற-1) காதலர் மறந் அவணைமயார் ஆயி ம் இ மாணலம்
க ந் ைண ைடேயார்க்கு இைச கறங்குங் கங்குைல ம் உழவர் மைறப்ப ஆட்
டப் ப கித் த த்த பின்ைற ம தமரநிழல் எ ெதா வதி ம் காமர் ேவனின் மன்.
இப்ப வத் யாம் ஆற்றியி க்கும் வன்கண்ைம ைடேயம் அல்ேலம் என்றிைய .
இனி, ( ைற, 2) ேதாழிகூற்றாயின் காதலர் பிாிவார்ேபா ம் ைண ைடேயார்க்கு
இ காமர் ேவனில் ஆதலால் காதலர் பிாிந் ேபாயி ம் நம்ைம மறந் அவண்
அைமயார் என இையத் த் ேதாழி தைலவன் பிாி ணர்த்தி ேவனிைல ஏ வாக்கி
அவர் விைரந் மீள்வர்
என் அறிவித்தாள் என் ெகாள்க.
(பா-ேவ) 1. ணைமகுவ. 13. ேகாலைற. (37)
-------------
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ெசய் ள் 38
திைண: குறிஞ்சி.
ைற: (1) ேதாழி தைலமகன் குைறகூறிய . (2) பகேல சிைறப் றமாகத் ேதாழி
தைலமகட்குச் ெசால் வாளாய்த் தைலமகன் ேகட்பச் ெசால் ய
குறிெபயர்த்திட் ச் ெசால் ய உமாம்.

உமாம். (3) ேதாழி

( -ம்) (1) அஃதாவ : தைலவன் வைரதற் க த்தின்றிக் களெவா க்கேம
கா ற்ெறா காநிற்பத் திைன ற்றியதனால் ெகாய்யப்பட் த் தைலவி ம் ேதாழி ம்
காவல் ஒழிந் இல்லம் க்கனர். தைலவன் திைனப் னத்ேத அவைரக் காணாைமயால்
இரவில் மைனப்பைடப்ைப ம ங்கு பிறர் அறியாவண்ணம் ெசன் நின்றான்.
அ கண்ட ேதாழி அ கா ம் வைரந் ெகாள்ளாைமயாகிய அவன் பிைழைய அவன்
உணர்ந் ெகாள் ம் ெபா ட் த் தாெனா பிைழ ெசய்தாள் ேபான் தன்
ெநஞ்சிற்குக் கூ வாளாய் அவன் ேகட்பக் கூறிய என்றவா . ( ைற. 2)
பகற்குறியிடத்தின் ம ங்கு அவ்வா தைலவன் வந் ழித் தைலவிக்குக் கூ வாள்
ேபான்

அவன் ேகட்பக் கூறிய

என்றவா ,. ( ைற. 3)

திைனகாவெலாழிந்தைமயால் அ கா ம் பகற்குறியிடத்ேத வந்தாைன, இனி யாம்
இல்லம் கு ம்; இர க் குறிக்கண் வ க! என் கூ வாள் அவன் ஒ நாள் பகற்குறி
ம ங்கு வந் ழித் ேதாழி தன் ெனஞ்சிற்குக் கூ வாள் ேபான் அல்ல தைலவிக்குக்
கூ வாள் ேபான் அவன் ேகட்பக் கூறிய என்றவா .
இவற்றிற்கு எல்லாம் "நாற்ற ந் ேதாற்ற ம் " எனவ ம்

ற்பாவின்கண் (ெதால்-

கள-23) "கள ம் ெபா
ம்.... அைனநிைலவைகயான் வைரதல் ேவண்
என் ம் விதிேய அைம ம்.

ம்"

இனி, ஆசிாியர் நச்சினார்க்கினியர் இதைனத் தைலவி கூற்றாகக் ெகாண்

(ெதால்-

கள-20) "மைறந்தவற் காண்டல்" எனவ ம் ற்பாவின்கண் "தன்குறி தள்ளிய
ெத ளாக் காைல வந்தனன் ெபயர்ந்த வ ங்கள ேநாக்கித் தன் பிைழப்பாகத் தழீஇத்
ேதற

ம்" எனவ ந்

ைறக்கு எ த் க் காட்

"இத

ள் ஊசன் மா த

ம், ன ம்

தன் குறிதள்ளிய இடன்; 'மறந்ததிசின்' என்ற ெத ளாக் காைல; கூங்கண்ண
ஊெரன உணர்த்தாைமயின் இைடயீ ப வதன்றி அவன்கண் தவ ண்ேடாெவனத்
தன் பிைழப்பாகத் தழீஇயினாள். இ சிைறப் றமாக வைர கடாய " என
விளக்கி ம் கூறி ள்ளார்.
விாியிணர் ேவங்ைக வண் ப கண்ணியன்
ெறாியிதழ்க் குவைளத் ேதம்பாய் தார
னஞ்சிைல யிடவ தாக ெவஞ்ெசலற்
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கைணவலந் ெதாிந்

ைணபடர்ந்

ள்ளி

வ தல் வாய்வ வான்ேறாய் ெவற்பன்
வந்தன னாயி னந்தளிர்ச் ெசயைலத்
தாழ்வி ேலாங்குசிைனத் ெதா த்த ழ்கயிற்
சன் மாறிய ம ங்கும் பாய் ட
னாடா ைமயிற் க ழ்பில ேதறி

5

நீ தழ் தைலஇய கவின்ெப நீலங்
கண்ெணன மலர்ந்த சுைன ம் வண்பைற
மடக்கிளி ெய த்தல் ெசல்லாத் தடக்குரற்
குல ப்ெபாைற யி த்த ேகாற்றைல யி வி
ெகாய்ெதாழி ன ேநாக்கி ெந
நிைனந்

10

ைபதலன் ெபயரலன் ெகால்ேலா ைவேதய்
கயெவள் ள வி சூ ய யர்வைரக்
கூஉங்க ணஃெதம் ெரன
வாங்கைத யறி றன் மறந்திசின் யாேன.

15

- வடம வண்ணக்கண் ேபாிசாத்தனார்.
(உைர)
1-5: விாியிணர்........ெவற்பன்
(இ-ள்.) வான் ேதாய் ெவற்பன்- அந்ேதா! வாைனத் தீண் கின்ற மைலகைள ைடய
நம்ெப மான்; விாிஇணர் ேவங்ைக வண் ப கண்ணியன்- இதழ்கள் விாிந்த
ேவங்ைகயின நர*ண்மலராற் ைனந்த வண் கள் வந்
ழ்கின்ற தைலமாைல
அணிந்தவனாய்; ெதாிஇதழ்க் குவைளத் ேதம்பாய தாரன் - ஆராய்ந் எ த் த்
ெதா த்த அழகிய இதழ்கைள ைடய குவைள மலரானியன்ற ேதன் ளிக்கும்
தாரணிந்த மார்பினனாய்; அம்சிைல இடவ

ஆக- அழகிய விற்பைட இட

கண்ணதாய்த் திகழ; ெவம் ெசலல் கைண வலம் ெதாிந் - விைரந்

ேதாளின்

பா ம் அம்பிைன

ஆராய்ந் வலக்ைகயிற் பற்றிக் ெகாண் ேவட்டேமற் ெகாண் வ வான் ேபான் ;
ைண படர்ந் உள்ளி- தன் காதற் ைணவியாகிய எம் ெப மாட் ையக் காண்டல்
கூ ேமா? கூடாேதா? என்
வாய்வ - இற்ைற நா

ம் ஐயத்தால் வ ந்தி அவைளேய நிைனந் ; வ தல்

ம் வ தல் தப்பா ;

(வி-ம்.)உயர்கு த் ேதான்றலாகிய தைலவன் களவின்பேம கா
கின்றான் அல்ல
அக்கு ப் பண்பிற்ேகற்ப வைரந் ெகாண் அறத்தாற்றின் வாழ ெவண் கிலன்
என்ப ேதான்ற அவன் கு ச் சிறப்பிைன அவன் மைலக்ேகற்றி வான்ேறாய் ெவற்பன்
என்றால். இனி, தைலவன் தன்ைன மதி டம்ப த்த வந்தநாள் உள்ெளான்

ைவத் ப்
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றம் ஒன்

ேபசுவானாய் மடந்ைத நல்லீர் ஈண்ெடன் ைகயம் பட்ட ண்ெணா

மான் ஒன் ேபாந்தேதா? களி ஒன் ேபாதக் கண்டீேரா? என் ேவட்ைடேமல்
விைரவான் ேபான் வில்ெலா ங் கைணெயா ம் கண்ணி ம் சூ த் தா ம் அணிந்
வந்தவாேற இற்ைற நா ம் வ வான் என அசதியா வாள் கண்ணியன் தாரன் சிைல
இடவதாகப் படர்ந் உள்ளி வ தல் தப்பா என்கின்றாள். அவ்வா வ தல் மிைக.
வைரந் ேகாடேல இற்ைற நாள் ெசயற்பால என்ப இக் க ப்ெபா ட் றத்ேத
ேதான்றிய இைறச்சிப் ெபா ளாம் என்
ண்ணிதின் உணர்க. இங்ஙனமின்ேறல்
அவன் வரவிைன இங்ஙனம் விதந்ேதா தல் ண் ஆெமன்க. படர்ந் ள்ளி என்ற
கா வங்ெகால்ேலா? காேணங் ெகால்ேலா? என்ெற ம் ஐய ணர்வால் பலபட
நிைனந் வ ந்தி தைலவியின் நல கரக் க தி என்ப பட நின்ற . வாய்வ தப்பா .
6-8: வந்தனனாயின்..........ம ங்கும்
(இ-ள்.) வந்தனன் ஆயின்- அவ்வா வாராைம நன் மன்! வந்தால்; அம் தளிர்ச்
ெசயைலத் தாழ் இல் ஓங்குசிைனத் ெதா த்த ழ்கயிற் ஊசல்- அழ கிய
தளிைர ைடய அேசாக மரத்தின தாழ்தல் இன்றி உயர்ந் ள்ள கிைளயின்கண் யாம்
கட் ய வாளா தாழ்ந்
ங்குகின்ற கயிற்ைற ைடய ஊச ம், பாய் உடன்
ஆடாைமயின் மாறிய ம ங்கும்- யாம் விைரந் அஃ ஆ ந்ேதா ம் அதேனா
ஒ ங்கு ஆடாைமயினால் அந் நிகழ்ச்சி மாறிய அம்மரத்தின் பக்கங்கைள ம் பார்த் ப்
பின்னர் என்க.
(வி-ம்.) ெசயைல - அேசாக மரம். தாழ் இல் ஓங்குசிைன என்றாள் ஊசல் ஆ ங்கால்
வைளந் தாழ்த ல்லாத வன்கிைள என்றற்கு. இதன்கண் ம் தைலவன் ேபான்
களெவா க்கத்திேலேய தாழ்த ல்லாத வன்ைம ைடத்ெதனப் ெபா ட் றத்ேத
இைறச்சி ேதான் தலறிக.
8-14: பாய் டன் ............நிைனந்
(இ-ள்.) உடன் பாய் ஆடாைமயின் க ழ் இல ேதறி- யா ம் தைலவி ம்
(யாமி வ ம்) ஒ ங்ேக நீாி ட் பாய்ந் விைளயாட்டயர்தெலாழிந்தைமயால்
கலங்காதனவாய்த் ெதளிந் : நீ இதழ் தைலஇய கவின்ெப ம் நீலம் கண் என
மலர்ந்த சுைன ம் - நீண்ட இதழ்கள் ெபா ந்தியதனால் அழகு ெபற் ள்ள நீல
மலர்கள் இளமகளிர் கண்கள் ேபான் மலர்ந் ள்ள சுைனகைள ம், வல்பைற
மடக்கிளி எ த்தல் ெசல்லாத் தடம் குரல் குல ப் ெபாைற இ த்த ேகால் தைல- வ
சிறகுகைள ைடய இளங் கிளிகள்தா ம் ெகாய் சுமந் ெசல்ல வியலாத ெபாிய
கதிர்களாகிய வைளந்த சுைமையத் தம்ைம ைடயா க்குக் ைகமாறாகக் ெகா த்
விட்டைமயாேல நிமிர்ந்

வ ங்ேகால் மாத்திைரயான

னிைய ைடய; ெகாய்

ய

ஒழி
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இ விப் ன ம் ேநாக்கி-எமரால் கதிர் ெகாய்யப்பட்ட இ விைய ைடய
திைனப் ன ம் ஆகிய இடங்கைளக் கூர்ந் ேநாக்கி; ெந
நிைனந் அவ்விடங்களிேல எம் ெப மாட் ையக் (நின்ைனக்) காணமாட்டாைமயாேல ஏக்கற
ெகாண் ெந
நிைனந் நீள நிைனந் ம் பார்த் ம்; ைபதலன் ெபயரன் ெகால்ேலா
- யாம் அங்கில்லாைமக்குக் காரண ம் மீண் ம் எம்ைமக் காண்டற்கு வழி ம்
லப்படா
ன்ப ைடேயானாய் வாளா மீண்
அவன் நிைல என்னாம்! ஆ! ெக ேவன்! என்க.

ேபாகாேனா? ேபாவானாயின்

(வி-ம்.) ஊசலா மிட ம் நீரா ம் சுைன ம் கிளிக
ம் திைனப் ன ம்
தைலவிையத் தைலவன் காண்டற்குாிய இடங்களாத ன் இவற்ைற ஒவ்ெவான்றாக
ேநாக்கி யாண் ம் காணமாட்டானாய்க் கலக்க

வன். காரணம் யா ? எங்குச்

ெசன் காண்ப ? எவ்வா
யல்வ ? என் பற்பல நிைனவன் என் ம்
இவற்றிற்ெகல்லாம் காரண ம் வழி ம் காணாைமயால் ைகயற டன் மீள்வன்
மீண்டா ம் எங்ஙனம் ஆற் வன்? என் இரங்கியப யாம். இம்ெமாழிகள்; தைலவன்
தன் குைறயால் வந்தன என் தன் ட் கழிவிரக்கங் ெகாண் வைரதற்கண்
க த் ன் தற் ெபா ட் ஈண் த் ேதாழி அவன் வர ணராள் ேபான் ேபசும்
பைடத் க்ேகாட் கிளவிகேளயாம் என் ணர்க. க ழ்பில என்ற பன்ைம
சுைனக்காயின் சுைனகள் பலவாத ன் அங்ஙனம் கூறினள் என்க. நீலமலர்க்
ேகற்றி மாம். வன்பைற ம் இளைம ம் உைடய கிளி ம் என ேவண் ய உயர்
சிறப் ம்ைம ெசய் ள் விகாரத்தால் ெதாக்க . திைனப்பயிர் தம்ைம ைடய
கானவர்க்கு அவர்தம் தாளில் எ ப்ெபய் நீர்கால் யாத் வளர்ந்தைமக்குக்
ைகம்மாறாகப் ெபாிய சுைமையத் தைலயாேல சுமந் நின் ெகா த்த என்ப
ேதான்ற, குரல் ெகாய்ெதாழி ன ம் என்னா , கிளி எ த்தல் ெசல்லாத் தடக் குரல்
குல ப் ெபாைற இ த்த ேகாற்றைல இ விப் னம் என்றாள்; இதன்கண் யாங்கள்
வளர்த்த ஒன்றறி யிராகிய திைனப்பயிர் தா ம் எமக்குச் ெசய்யக் கடவ கடைமையச்
ெசய்ெதாழிந்த , மற் எம் ெபண்ைம நல கர்ந்த தைலவன் தான் ெசய்யக் கடவ
ெசய்திலன் எனப் ெபா ட் றத்ேத இைறச்சி ேதான் தல் உணர்க. ெபயரலன்
ெகால்ேலா என் ம் எதிர்மைற வினா அதன் உடன்பாட் ப் ெபா ைள வற்
த்தி
நின்ற . அஃதாவ அவன் வந்தனனாயின் ேநாக்கி ெந
நிைனந் ைபதலனாய்ப்
ெபயர்வ ஒ தைல என்றவாறாம்.
15-18: ஐேதய்...........யாேன
(இ-ள்.) யான் ஐ ஏய் ெவள் அ வி சூ ய உயர் வைரக்கூஉங் கண்ண எம் ஊர்
என ஆங்கு அைத அறி உறல் மறந்திசின்- அ ச்சியாகிய யான் எம் ெப மா க்குச்
ெசய்யக் கடவெதான்றைனச் ெசய்யாெதாழிந்ேதன் அஃதியாெதனின் அழகி தாக
வைமந்த சுைனயினின் ம் ழ்கின்ற ெவள்ளிய அ விகைளச் சூ ய உயர்ந்த இம்
மைலயின்கண்ேண கூப்பி ெதாைலவில் உள யாங்கள் வா ம் குறிச்சி என் அத்
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திைணப் னத்திேலேய இன்றியைமயா அச் ெசய்திைய அறி
மறந்ெதாழிந்ேதன். இனி வ ந்தி என்னாம்! என்பதாம்.

த்தைல

(வி-ம்.) பைழய ைரயாசிாியர் (15) ஐேதய்கு என் கண்ணழித் ப் ெபா ள்
கூறினர் என் ெதாிகிற . அங்ஙனமாயின் ேதய்கு என்பதன் ஈற் யிர்ெமய் ெசய் ள்
விகாரத்தாற் ெகட்டதாகக் ெகாள்க. ஐ ஏய் ெவள்ள வி, கய ெவள்ள வி என
அ விக்ேக தனித்தனி அைடயாக்குக. கயம்- ஈண் ச் சுைன. திைனக் கதிர் ற்றிக்
ெகாய் மள ம் அவ ம் வைரந் ெகாள்ள யன்றிலன் என்ப குறிப்ெபச்சம். இ
ேகட்ட தைலவன் வைரத ற் க த் ன் தல் பயன் என்க.
தைலவி கூற்றாயி

ம் வைர

கடாதேல க த்தாெமன்க.

இனி ன்றாவதாகக் கூறிய ைறக்கு, இனி இரவின்கண் மைனப் பைடப் க்கு
வ தி எனப் பகற்குறியிடத்ைத மாற்றி இர க்குறி கூறியதாகக் ெகாள்க.
(பா-ேவ.) 7. காவிேலாங்கு; 3. பாய் ைட; 15. ேபாகுவன்; (31)
------

ெசய் ள் 39
( -ம்.) அஃதாவ தைலவன் தைலவிையப் பிாிந் ேபாய் நிரம்பப் ெபா ளீட் க்
ெகாண் மீண் வந் தைலவிையக் கண்டெபா
அவள் நீயிர் எம்ைமத்
வரமறந்தனிர் ேபா ம் என் கூறி வ ந் தல் கண் தைலவன் தன் அன் ைடைம
ேதான்றக் கூறி மகிழ்வித்த என்றவா . இச் ெசய் ள் உாிப் ெபா ளால் ல்ைலத்
திைணயாயி ம் தற் ெபா ள் பற்றிப் பாைலத்திைண ஆயிற் என்றவா .
(இ-ம்.) இதற்கு "கரணத்தி னைமந்த காைல" எனவ ம் (ெதால்-கற்-5.)
ற்பாவின்கண் 'ெசன்ற ேதஎத்

ழப் நனி விளக்கியின்றிச் ெசன்ற தந்நிைல

விளக்கி ம்' எனவ ம் விதி ெகாள்க. (ஆசிாியர் இளம் ரண வ களா ம்,
நச்சினார்க்கினிய ம் தத்தம் ைரயில் இச் ெசய் ைள இத் ைறக்ேக எ த் க்
காட் னர்.)
ஒழித்த பழித்த ெநஞ்செமா வழிப்படர்ந்
ள்ளி மறிதிேரா ெவம்ெமன யாழநின்
ள்ெளயிற் த் வர்வாய்
வ ல ங்க
ேநாய் ந்
த் ெநா மன் ெமாழியனின்
னாய்நல மறப்பேனா மற்ேற ேசணிகந்
ெதா கைழ பிைசந்த ெஞ ெசாாி ெயாண்ெபாறி

5
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ப ெஞமல் ைதயப் ெபாத்தி ெந நிைல
ளி ன் மீமிைச வளிசுழற் றாஅக்
கா கவர் ெப ந்தீ ேயா வயி ேனாட
னதர்ெக த் தலறிய சாத்ெதா ெடாராங்கு
மதர்
ெவாீஇய ைமயல் ேவழத்
தினந்தைல மயங்கிய நனந்தைலப் ெப ங்காட்
ஞான் ேதான் றவிர்சுடர் மான்றாற் பட்ெடனக்
கட்பட ேராதி நிற்படர்ந் ள்ளி

10

ய ஞ்ெசல வாற்றா வாாிைட ெஞேரெரனப்
பரந் ப பாய னவ்வி பட்ெடன
விலங்குவைள ெசறியா விகுத்த ேநாக்கெமா
நிலங்கிைள நிைனவிைன நின்ற நிற்கண்
ன்னைக யிைனய மாக ெமம்வயி

15

டல் யாங்குவந் தன்ெறன யாழநின்
ேகாேடந்
வெமா குவ
த னீவி
ந ங்க ப் ளாிய நன்ன ரைமயத்
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(உைர)
14. கட்படேராதி........
(இ-ள்) கள் படர் ஓதி - வண் கள் ெமாய்க்கின்ற மலர் மணங் கம கின்ற
கூந்தைல ைடய நல்லாய்! என்க.
(வி-ம்) கள் - வண் ; வண் க்குத் ேதன் என்
ஆகுெபயர்.

ம் ெபய ண்ைம ம் நிைனக. ஓதி:

1-5: ஒழித்த ....மறப்பேனா.
(இ-ள்) ஒழித்த பழித்த ெநஞ்செமா - "விைனேய ஆடவர்க்கு உயிர்" என்
ஆன்ேறார் அற ைரக்கிணங்கி யலாமல் தவிர்ந்தி ந்தைமைய இகழ்ந்
ெபா ள்ெசய்க என ஊக்கிய ெநஞ்சத்ேதாேட; வழிப்படர்ந்

ம்

- ெபா ளீட் ம்

ெநறியிேல ெசன் ; எம் உள்ளி ம் அறிதிேரா என யாழ – பின்னர் எம்ைம என்ேற

ம்

நிைனத் ப் பார்த்தீேரா? என் வினவி; நின் ள் எயிற் த் வர்வாய்
வல்
அ ங்க - நின் ைடய ட்ேபான் கூர்த்த பற்கைள ைடய பவளம் ேபான்ற அழகிய
வாயின்கண் யான் எதிர்பார்க்கின்ற ன்

வல் இல்ைலயாக, ேநாய்

அதற்கு மாறாகத்

ம்

ன்பத்ைத நின் கண்ணி

கத்தி

ம்

ந்

த்

-

ற்படக் காட் ; ெநா மல்
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ெமாழியல்- எனக்குப் ெபா ந்தாதவற்ைறக் கூறி என்ைன ம் வ த்தாேத ெகாள்!; நின்
ஆய் நலம் மறப்பேனா - நின் பால் யான் பலகா ம் ஆராய்ந் மகிழ்தற்குக்
காரணமான நின
காண்! என்க.

ேபரழகிைன யான் மறந்ெதாழிேவேனா? மறந்தால் உயிர்தாிேயன்

(வி-ம்) ஒழித்த - சான்ேறார் கூறிய அறி ைரப்ப ஒ கா ெதாழித்த என்க.
அஃதாவ ஆடவர்க்கு விைனேய உயிர் ஆத ன் அவர் ம ந்திரா விைனெசய்தல்
ேவண் ம் என்ப . இனி, பைழய

ைரயாசிாியர் "

திாீ விஸநம்பண்ணலாகா "

என் ம் "பழித்தல்- அதைன இகழ்தல்" என் ம் "இரவலர்க்கு இட இல்லாமல்; அவைர
ஒழித்ததைனப் பழித்தல என் மாம்" என்பர். "ஒண்ெபா ள் காழ்ப்ப இயற்றியார்க்கு
எண்ெபா ள் ஏைன இரண் ம் " (குறள்) எனப் ெபா ளீட் மா
ண் ம்
அறி ைரகைள ஒழித்த எனக் ேகாடேல ஈண்ைடக்குப் ெபா ந் ம் என்க. அதைனப்
பழித்தலாவ , "ம ம க் ெகாண்ட கும் ேபைத பிறந்த, கு ம
(குறள்)எனப் பழித்தல் என்க.
தைலவி லந்

ந் தன்னி

கூறிய . ஈண் த் தைலவன் அதைனக் ெகாண்

ம்

ந் "

கூறியவா .

தன்ைனப் ன்
வ டன் மகிழ்ந் இன்ெமாழி கூறி வரேவற்பாள் என் க தி
வந்தானாக ன் அங்ஙனம் அவள் வரேவலா ேநாய் ந்
த் ெநா மல்
ெமாழிவ ேகட் த் தைலவன் "நின் ள்ெளயிற் ........ெமாழியல்" என் வ ந்திக்
கூ கின்றான். மறப்பேனா என் ம் வினா அதன் எதிர்மைறப் ெபா ைள வற்
த்
நின்ற .
5-12: மற்ேற....ெப ங்காட் .
(இ-ள்) ேசண்; இகந் - அன் ைடேயாய்! நின்ைன மறந்தறிேயன் என்பதற்குச்
சான் ஒன் கூ வல் ேகள் நின்ைனப் பிாிந் ெபா ளீட் தற்கு யான் ெந ந்
ெதாைல ெசன் ; ஒ கைழ பிைசந்த ெஞ ெசாாி ஒண் ெபாறி- அைச ந்ேதா ம்
ஒ க்கின்ற உலர்ந்த ங்கிற் ேகால்கள் தம்மில் உராய்தலாேல உராயப்பட்ட ேகால்
ெசாாிந்த ஒள்ளிய தீப் ெபாறிகள்; ப ெஞமல் ைதயப் ெபாத்தி- ஆங்குதிர்ந்
ங்கிற் ச குகள் மைற ம்ப
சுழற்றப்பட் ; ெந நிைல
ஊகம் ல் ன் ேமன்ேம

கிடக்கும்

ண்ெட ந் ; வளி சுழற் றா - காற்றினாேல
ளி ல் மீமிைச- ெசங்குத்தாக ெநற்கின்ற உலர்ந்த

ம்

ண்ெட ந் ; கா

கவர் ெப ந்தீ - அக்காட்ைடேய

தன் ளகப்ப த் ெதாிகின்ற ெபாிய தீயான , ஓ வயின் ஓட ன் - அக்காற் றியங்கு
மிடெமல்லாம் பரவிச் ெசன் எாித்தலாேல - அதர் ெக த் - தாம் ெசன்ற வழிைய
விட்ேடா ; அலறிய சாத்ெதா

- அத் தீத் தம்ைம ம் வைளத் க்ெகாள்

ெமன்

அஞ்சி அலறி அ கின்ற வணிக மாக்கள் கு விேனா ; ஒர் ஆங்கு - மற்ேறாாிடத்ேத;
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மதர்

ெவாீஇய ைமயல் ேவழத்

இனம் தைலமயங்கிய - ெச க்குற்ற

ையக்

கண் அஞ்சிய மயக்க ைடய யாைனக்கூட்டம் ஓ வந் விர தற்குக் காரணமான;
நனந்தைலப் ெப ங்காட் - அகன்ற இட ைடய ெபாிய காட்
ேட ெசல் ம்
ெபா
என்க.
(வி-ம்) இகந் - கடந் - நின்ைனப் பிாிந் ெந ந் ெதாைலைவக் கடந் ேபாய்ப்
ெபாிய காட்
ேட ெசல் ங்கால் என இையக்க. ஒ கைழ என் ழி காற்றாலைசந்
ஒ க்கின்ற ங்கில் என்க. ஒ கைழ- தைழத்த ங்கில் என்றல் ஈண்ைடக்குப்
ெபா த்தமின்ெறன்க. ளி ல்: விைனத்ெதாைக,; ஈண் ஊகம் ல். ளிதல்உலர்தல். உலர்ந்தைமயின் ெந நிைலப் ல்லாயிற் . காற்ேறா வயின் பரவ ன்
என்றவா . சாத் - வாணிகச்சாத் ; வாணிகர் கூட்டம். ஆறைலப்ேபார்க் கஞ்சி இவர்
கூட்டமாய்ப் ேபாதல் மர . சாத்ெதா பரந் கண்ப பாயல் என் இையப்பர்
பைழய ைரயாசிாியர். இ
லாசிாியர் க த்தன் . சாத்ெதா ேவழத்தி னந்தைல
மயங்கிய ெப ங்கா என அக்காட் ன் க ைம கூறேல ஆசிாியர் க த் . இக்
க த்ேத சிறப் ைடத் . என்ைன? ஒ பால் கா கவர் ெப ந்தீயால் அதர்ெக த்
அஞ்சி அல ம் சாத்ெதா மற்ெறா சார்
ெவாீஇய ைமயல் ேவழம் வந்
தைலமயங்கும் அஞ்சு தகு ெப ங்கா ெடனேல அச்சச் சுைவபயந் தின்பமாதைல
ண் ணர்வாற் கண் ெகாள்க. தைலமயங்குதல் -ஓாிடத்ேத கூ தல். இத்தைகய
இன்னாைம மிக்க காட்
ேட யான் ெசல் ங்கால் ெசலவாற்றா ஆாிைடயான்
நிற்படர்ந் ள்ளி பாயல்ெகாண்ேடன் என ேமேல
ெசன்றிைய ம்.
13-18: ஞான் ...... நிற்கண் .
(இ-ள்) ஞான் ேதான் அவிர்சுடர் மான் (ஆல்) பட்ெடன - அந்திமாைலயில்
ேமற்றிைசயிேல மிக ம் தாழ்ந் ேதான் கின்ற ஞாயிற் மண் ல ம் ஒளி மயங்கி
மைறந்ததாக அப்ெபா
நிைனந் ; அ ஞ்ெசல

யான் ; நின்படர்ந்

உள்ளி - நின்ைனேய நிைனந்

ஆற்றா ஆர் இைட - ேமேல அாிதிற் ெசல்

இயலாதாகிவிட்ட அாிய அந்ெநறியிடமாகிய, ெஞேரெரனப் பரந்

ம் ெசல தா
ப

பாயல் - யான்

ெபாள்ெளனப் ப த் றங்கும் அப் பரந் பட்ட பாய டத்ேத; நவ்வி பட்ெடன- ஒ
பிைணமான் ேதான்றினாற்ேபாேல ேதான்றி; இகுந்த ேநாக்கெமா

ம்

- என்ைன

ேநாக்காமல் நிலத்தில் ழ்ந்த ேநாக்கத்ேதா ; இலங்குவைள ெசறியா - உடம்
ெம ந்தைமயால் கழன் வி கின்ற விளங்குகின்ற ெபான்வைளயைல ழாதப
ஏறச் ெசறித் ; நிலங்கிைள நிைனவிைன நின்ற - நிலத்ைதக் காலாற் கீ தற்குக்
காரணமான வ த்த ைடையயாய் நின்ற; நின்கண் - நின்ைனக் கண்கூடாகக்கண்
என்க.
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(வி-ம்) ஆாிைடயாகிய பரந் பட்ட பாயல் என்க. அஃதாவ வழியாகிய ெபாி ம்
விாிந் கிடக்கும் பாயல் என்றவா . ெஞேரெரன- விைர க்குறிப் . ெஞேரெரன யான்
ப த்த பாயல் எனச் சிலெசாற்ெபய் கூ க. ஞான் - நகரத்திற்கு ஞகரம் ேபா
நா தல்- ஈண் த் ங்குதல் என் ம் தன்ெபா ள் குறியா தாழ்தல் என் ம்
ெபா ட்டாய் நின்ற . மான்றால் என் ழி - ஆல்: அைசச் ெசால், ஆற்றாத என்பதன்
ஈ ெதாக்க . நவ்வி- மான். ப ெசால் ேதான் தல் ேமற் உடம் ெம ந்தைமயால்
கழன்ற வைளையச் ெசறித் என்றவா நிைன - வ த்தம்.
19-25: இன்னைக........எம்ேம.
(இ-ள்) இன் நைக- இனிய நைகயிைன ைடேயாய்.! இைனயம் ஆக ம் - யாம்
இந்நிைலயிேனம் ஆக ம் ; எம்வயின் யாங்கு ஊடல் வந்தன்
உனக்கு எம்மிடத்
வெமா குவ

- எமக்கிரங்குத ன்றி

எவ்வா ஊடல் வ வதாயிற் ; என (யாழ) நின்ேகா
தல் நீவி - யாம் நின் ைடய கைட நிமிர்ந்த அழகிய

ஏந்

வங்கைள ம் திரண் சி த்த ெநற்றிைய ம் ைகயாற்றடவி; ந ங்க ப் உளாிய
நன்னர் அைமயத் - நறிய கூந்தைல ம் ேகாதி நின்ைனத் த வ ய கின்ற
இனியெதா ெசவ்வியிேல; ஏற் - யி ணர்ந் ; இ கன என்றறிந் ழி; வ ங்ைக
காட் ய வாய் அல் கனவின்- நின்ைனத்
த
தல் ேபான்ற என் ைககைளப் பின்னர் வ ங்ைகயாக்கிப் ெபாய்ைமயான அக்
கனாவிைன நிைன

கூர்ந் ; ஏக்கற்ற

ேபாற்றாய் ஆக ன்- அறிந்
உள்ளி ம்
அறிதிேரா?" என்

லமரல்- ஏங்கிய எம

மனச் சுழற்சிைய;

ெகாள்கிைல ஆதலான்; எம் லத்தி- நீ "எம்ைம

ஊ கின்றைன காண்! என்பதாம்.

(வி-ம்.) எனேவ யாம் நின்ைனக் கனவி
ெதளிந் ைரத்தா-னாயிற் .

ம் மறந்திேலம் காண்! என்

இன்னைக: விளி.இைனயம் என்ற . இத்தைகய ேபரன் ைடேய மாயி ப்ப ம்
என்றவா . இதற்குப் பைழய ைரயாசிாியர் "இைனயமாக ம்- நாங்கள் இப்ப ப்
ேபாந் தனித் வ ந்த ம்" என் கூறிய குறிப் ைர ெபா ந் மாறில்ைல. என்ைன?
கன காண்பவன் தன நனாநிகழ்ச்சிையக் கூறினன் என்ப இயல்பன்ைமயான்
என்க. ஆகேவ, யாம் நின்பால் ேபரன் ைடேயமாகப் பரத்தைம த ய தவ கள்
ெசய்யாமல் இ க்க ம் என்பேத கனாவி ம் ஊடல் ேபர்ப்பான் கூற்றாதல் ேவண் ம்
என்க. யி ணர்ந் ழியன்றித் தைலவன் ெப ங் காட்
ள் ஆாிைடேய பாயலாகத்
யில ேநர்ந்தைம உணரான் என்க. யி ணர்ந் ழி வ ங்ைக காட் ய வாய்ைமயல்
கனா பின் ம் நிைனவின் நிற்ற ன் தைலவன் ஏக்கற் உலமரல் எய்தினன் என்க.
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இனி- இதைன, கட்படர் ஓதி நீ "உள்ளி ம் அறிதிேரா, எம் என அ ங்க

ந்

த்

ெநா மல் ெமாழியல் - நின் நலம் மறப்பேனா? யான்(நின்ைனப் பிாிந் ) ேசணிகந்
ெப ங்காட் டள் சுடர் பட்ெடன ெசல ஆற்றா ஆாிைட பாயல் ெகாண் ழி நவ்வி
பட்ெடனத் ேதான்றி நீ ெசறியா ேநாக்கெமா நிைனவிைன நின்ற நிற்கண்
இன்னகாய்! இைனயம் ஆக ம் ஊடல் யாங்கு வந்த ? என நீவி உளாிய அைமயத்
ஏற் அவ்வாயல் கனவினால் ஏக்கற்ற உலமரல் நீ ேபாற்றாயாக ன் எம் லத்தி
என்றிையக்க.
(பா-ேவ.) 6-மிைசந்த, 8- றாவி, 13-மான்றாழ்பட் (26)
----------

ெசய் ள் 40
திைண: ெநய்தல்
ைற: தைலமகன் ெபா ள்வயிற் பிாிந் ழிக் கிழத்தி ேதாழிக்குச் ெசால் ய .
( -ம்.)அஃதாவ - ெபா ளீட்டற்குத் தைலவன் தைலவிையப் பிாிந்தானாகத்
தைலவி பிாிவாற்றா அவைனேய நினந் நினந் ெபாி ம் வ ந் பவள் நீ
ஆற்றியி த்தேல சால்பாம் என்

ம் ேதாழிக்குத் தைலவி அ.நா--11

என்ெனஞ்சம் என்வைரத்தன்றி இைடயறா அவைனேய நிைனந் ம குகின்ற ;
யான் ஆற்றியி த்தல் எங்ஙனம் என்ப படச் ெசால் ய என்பதாம்.
(இ-ம்.) இதற்கு "அவனறி

ஆற்ற அறி மாக ன்" எனவ ம்

(ெதால்-கற்-6*.) "கிழவைன மக உப் லம் ெபாிதாக
காமத் மிகுதி ம்" எனவ ம் விதி ெகாள்க.

ற்பாவின்கண்

ன், அலமரல் ெப கிய

கானல் மாைலக் கழிப் க் கூம்ப
நீனிறப் ெப ங்கடல் பாெட ந் ெதா ப்ப
மீனார் கு கின் ெமன்பைறத் ெதா தி
குைவயி ம் ன்ைனக் குடம்ைப ேசர
வைசவண் டார்க்கு மல்கு காைலத்
தாைழ தளரத் ங்கி மாைல
யழிதக வந்த ெகாண்டெலா கழிபடர்க்
காமர் ெநஞ்சங் ைகய பிைனயத்
யரஞ் ெசய் நம் ம ளா ராயி

5

மறாஅ

10

யேரா வவ ைடக் ேகண்ைம
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யளியின் ைமயி னவ ைற ைனஇ
வாரற்க தில்ல ேதாழி கழனி
ெவண்ெண லாிநர் பின்ைறத் த ம் ந்
தண் ைம ெவாீஇய தடந்தா ணாைர
ெசறிமைட வயிாிற் பிளிற்றிப் ெபண்ைண
யகமடற் ேசக்குந் ைறவ
னின் யின் மார்பிற் ெசன்றெவன் ெனஞ்ேச.

15

--- குன்றியனார்.
(உைர)
12-17: ேதாழி.........ெநஞ்ேச
(இ-ள்) ேதாழி - அவர் வ ந் ண ம் ஆற்றியி ந்தி க என்

வற்

த் ந்

ேதாழிேய! யான் ஆற்றியி த்தற்குத் ைணயாய என் ெநஞ்சம் ெசய்த ேகள்!; கழனி
ெவள் ெநல் அாிநர்பின்ைறத் த ம் ம் தண் ைம ெவாீஇய தடம் தாள் நாைரம தப்பரப்பின்கண் வய ல் விைளந் ள்ள ெவள்ளிய ெநற் கதிைர அாிகின்ற
உழவர்க்குப் பின்பக்கத்ேத ழங்குகின்ற தண் ைமயின
ழக்கத்திற்கு அஞ்சிய
ெபாிய கால்கைள ைடய நாைரயான ; ெசறி மைடவயிாில் பிளிற்றி- அைணசு
ெசறித்த ட் வாைய ைடய வயிர் (ெகாம் ) ஊ ம் ஒ ேபான் ஒ த்
அம்ம தநிலத்தின் ம் பறந் ேபாய்; ெபண்ைண மடல் அகம் ேசக்கும் ெநய்தநிலத்தின் கண்ணதாகிய பைனயின மட
ேட தங்குதற்கிடனான;
ைறவன்- கடற் ைறைய ைடய நம் ெப மான் நம்ைமக் ைகவிட் ப்
ேபானவ ைடய; இன் யில் மார்பில் ெசன்ற என் ெநஞ்சு- யாம் இனிேத
யி தற்கிடனான அழகிய மார்ைப நிைனந் அவனிடம் ெசன்ற என் ைடய மட
ெநஞ்சம் என்க.
(வி-ம்.)கழனி ஈண் ம தப்பரப்பி ள்ள வயல். ெவண்ெணலாி நர் என்ற
உழவைர. ெநல்லாி ம் உழவர் ெநற்கதிர்க ள் குடம்ைப கட் வா ம் சி
பறைவக ம் பிற யிர்க ம் ஓ
ய்தற் ெபா ட் அாிவார் பின் பைற ழக்கும்ப
ெசய் அாிவர். இதைன "விைளந்த கழனி வன்ைக விைனஞர் அாி பைறயின் குரல்"
என ம், (ம ைரக்- 221-6) "ெவண்ெணலாிநர் தண்

ைம ெவாீஇ கண்மடற் ெகாண்ட

தீந்ேதன் இாிய" என ம், ( றம் - 348), "ெவண்ெணல் அாிநர் ம வாய்த்
தண் ைம........ப
ள் ேளாப் ம்" என ம் (அகம்-204) வ வனவற்றா ம் உணர்க.
தண் ைம என்ற ஈண் உ க்ைகைய. நிசாளம் என் ம் பைற மாம் (இ
பிங்கலத்திற் கண்ட ) ( ழவம் அன்ெறன்க.)
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வயிர்- ஒ
ைளக்க வி.'ெகாம் ' என்ப மி . ெப ங்கானாைர என்ப
நாைரயின் ெபயர். அதைனேய ஈண் த் தடந்தாணாைர என்றார்.
இனி இதன்கண் அைமந்த உள்

ைறையப் பைழய

ஒ வைக

ைரயாசிாியர்- "ெவண்ெணல்

அாிநர் தங்காாியஞ் ெசய்யப் பைறெகாட் விக்க, நாைர ேவ நிலத்ததாகிய
ெபண்ைணயிேல ெசன் தங்கித் தான் வா மிடமாகிய ம த நிலத்ைத
மறந்தாற்ேபாலத் தங்காாியஞ் ெசய்ய நம்ைமப் பிாிவார் இல்ைலப் ( ட்ைடப்)
பிாிந்தவழி நம் ைடய ெநஞ்சு நம்ைம விட் த் தனக்கு அந்நியமாகிய மார்பிேல
ெசன்ற என்றவா " என விாிப்பர்.
1-4: கானல் ............ேசர
(இ-ள்.)கானல் மாைலக் கழி

கூம்ப- கடற்கைரைய அ த் ள்ள கழிகளிடத்ேத

மலர்ந் ள்ள ஒ ங்குபட்ட மலர்கள் குவியா நிறப ம்; நீல் நிறப் ெப ங்கடல் பா
எ ந் ஒ ப்ப- நீலநிறமாகத் ேதான் கின்ற ெபாிய கட ன் ழக்கம் மிக்கு
ழங்க ம்; மீன் ஆர் ெமல்பைறத் ெதா தி குைவ இ ம் ன்ைனக் குடம்ைப ேசரமீன்கைளத் தின் கின்ற ெமல் ய சிறகுகைள ைடய கூட்டமான கடற்பறைவகள்
குவித் ைவத்தாற் ேபான் தைழத்தடர்ந்த ெபாிய ன்ைனமரங்களிேல அைமந்த
தத்தம் கூ களிற் க்கடங்க ம் என்க.
(வி-ம்) மாைல- ஒ ங்கு. கழிப் -ெநய்தல் த யன. நீலம்- கைட குைறந் நீல் என
நின்ற . பா - ழக்கம். எ ந்ெதா த்தல்- மிக்ெகா த்தல். கு கு - ஈண் ப் பறைவப்
ெபா ப் ெபயர். பைற- சிறகு; பறத்த மாம். ெதா தி- கூட்டம். மீன் ேதர்ந் ண்ணற்கு
ெமத்ெதனப் பறத்த ைடய கு குமாம்.குடம்ைப- கூ . ன்ைன- நிலத்தி
ந்ேத
குவித் ைவத்தாற்ேபான்

தைழக்கும் இயல் ைடய தாதல் க திக் 'குைவ

இ ம் ன்ைன' என்றார். இைவ மாைலக்கால நிகழ்ச்சிகள்.
5-9: அைசவண்.......இைனய
(இ-ள்) அைச வண் ஆர்க்கும்- மலர்கள் குவிந்தைமயால் குவியாமலர் நா அங்கும்
இங்கும் அலம கின்ற திாிகின்ற வண் கள் ர கின்ற அல்கு காைலஉயிாினங்கள் விைன ெயாழிந் தத்தம் காதற் ைண டன் தங்குதற்குக் காரணமான
காலமாகிய; தாைழ தளர - தாைழகள் தந்நிைலயினின்

குைலந்

அழிதக - பிாிந் ைறேவார் ெபாி ம் வ ந்த ம்; ெகாண்டெலா
கீழ்காற்றாகிய தன் ைணயிேனா
அந்திமாைலப் ெபா

அைசந்தைசந்

தளராநிற்ப ம்,
ங்கிவந்த

வந்த ; மாைல- ஒவ்ேவார்

ம்; கழிபடர்க் காமர் ெநஞ்சம் - மல கின்ற காம ேநாயால்
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மிக ம் வ த்தெமய்திய அவா மிக்க என் ைடய ல் ய ெநஞ்சம்; ைகய
- ெசயலறவினால் பின் ம் வ ந்த ம் என்க.

இைனய

(வி-ம்) மலர்கள் குவிதலால் குவியாதமலர் நா அங்குமிங்கும் அைசந் திாி ம்
வண் கள் என்க. விைரந் திாிதலால் அவற்றின் ஒ
ம் மிக்ெகா த்தல் க தி
அைசவண்

ஆர்க்கும் காைல என்றார். ஆர்க்கும் காைல, அல்கு

காைல எனத்

தனித்தனி இையக்க. அல்கு காைல என் ழி காைல என்ப சி ெபா
குறியாமல்,
காலம் என் ம் ெபா ட்டாய் நின்ற . ெகாண்டெலா வ தலால் - தாைழகள் தளர
வந்த மாைல என மாைலயின் வரவிைன ஏ வாக்கினார். அழிதக- அழிய. கூ வாள்
குறிப்ெபா ப த் ப் பிாிந் ைறேவார் அழிதக என் கூறிக் ெகாள்க. "காதலர்
இல்வழி மாைல ெகாைலக்களத் ேததிலர் ேபால வ ம்" என வ ந் தி க்குறைள ம்
நிைனக (1223) இனி அல்கு காைல என் ழி ம் உயிாினங்கள் தத்தம்
காதற் ைண டன் உைற ம் காலம் என்க. காமர்- அவா. அழெகனின் இகழ்ச்சிக்
குறிப்பாகக் ெகாள்க.
9-12:
(இ-ள்)

யரம்....வாரற்கதில்ல
யரம் ெசய் -

ன்பத்ைத ண்டாக்கி ம்; நம் அ ளார் ஆயி

அவைரயன்றிப் பிறிேதா யிாிலாத நமக்கும் அளிெசய்யாெதாழி
அவ ைடக் ேகண்ைம

ம் -

ம் ஒழிக;

அறாஅ யர்- அவ ைடய நட் அந் ெநஞ்சிற்கு அற்ெறாழியாமல் நிைலப்பதாக!;
அளியின்ைமயின்-அவர்பால் அ ள் இல்லாைம காரணமாக; அவண் உைற
அவ்ேவற்

ைனஇ-

நாட் ன்கண் அவாி க்குமவ்விடத்ேத தங்குதைல ெவ த் ; வாரற்க

தில்ல- மீண் ம் என்பால் வாராெதாழிவதாக; இ ேவகாண் என் வி ப்பம் என்பதாம்.
(வி-ம்.) என்ெனஞ்சம் எனக்குத் ைணயாகா என் வைரத் தாகா அவர் மார்ைப
நச்சி என்ைனக் ைகவிட் ச் ெசன்ற . ஆத ன் யான் ஆற்றியி த்தற்கியன்ற
ைண மிழந்ேதன் காண். ஆகேவ யான் ஆற்றியி ததல் எங்ஙனம் என்ப க த் .
ெநஞ்சம் தன்ைனப் பிாிந் ேபானைமயால் அதைனப் பிாித் க் கழிபடர்க் காமர்
ெநஞ்சம் என இகழ்ந்தாள் தனக்கும் யரம் ெசய்வார்பாற் ெசன்ற ெநஞ்சம் அதன்
பயைன கர்ந் ஆண்ேட கிடந் வ ந் க ஈண் வாராெதாழிக என்கின்றாள்.
ஈண் வாின் எம்ைமப் ெபாி ம் வ த் தல் ஒ தைல என்பாள் அ ளாராயி ம் அவர்
ேகண்ைம அறாதாகுக என்றாள். அதற்கும் அவர் அ ளார் என்பாள் அவர்பால்
அளியின்ைமயின் என்றாள். அறாஅ யர்: எதிர்மைற வியங்ேகாள். தில்:
விைழவின்வந்த .
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இனி இதைன, ேதாழி இன் யின் மார்பிற் ெசன்ற என் ெநஞ்சுக்கு அவர் ைகய
யரம் ெசய் ம் (நாணமின்றிச் ெசன்றைமயின்) அவர் ேகண்ைம அறாெதாழிக! (அவர்
பால் அளியின்ைமயின் அஃ அவர் மார்பின் இன் யி ம் ெபறா .)
அங்ஙனமாயி ம் அஃ அவண் உைற ைனஇ வாரற்க! இ ேவ என் வி ப்பம் என
இைய காண்க.
(பா-ேவ.) 6.

க்கி; 11. னவ

ைற

(40)

-----------

ெசய் ள் 41
திைண:பாைல
ைற: தைலமகன் ெபா ள்வயிற் பிாிந்த விடத் க் கிழத்திைய நிைனந்
ெசால் ய .
( -ம்.) அஃதாவ : தைலவன் மைனயறம் ேபணற்குப் ெபா ள்
இன்றியைமயாைமயின் தைலவிையப் பிாிந் ேபாய் ேவற் நாட்ட கவயின்
ஈட் பவன் தான்குறித்த ப வங்கண் ழித் தைலவிைய நிைனந் இரங்கித்தன்
ெனஞ்சிற்குக் கூறிய என்றவா .
இதைன, ேவந்தற் குற் ழிச் ெசன்ேறான் கூற்றாகக் ெகாள்வர் இளம் ரணர்.
(இ-ம்.) இதற்கு " கரணத்தின்
கற்.5.) மீட் வர

ஆய்ந்தவைகயின் கண்

இளம் ரணர், "ஒன்றாத்தமாி
"பாசைற லம்ப

ந்தைமகாைல" எனவ ம்

ம்" என்

ற்பாவின்கண் (ெதால்-

ம்" எனவ ம் விதிெகாள்க.

ம்" எனவ ம் (ெதால்-அகத்-44)

ந் ைறக்கு இதைன எ த் க்காட் னர்.

ைவகு லர் வி யன் ைம லம் பரப்பக்
க நைன யவிழ்ந்த
க்கி
ெனாிம ள் ஞ்சிைன யினச்சித ரார்ப்ப
ெந ெந லைடச்சிய கழனிேயர் குத் க்
கு மிக் கட் ய படப்ைபெயா மிளிர
வாிகால் ேபாழ்ந்த ெதாிபகட் ழவ
ேராைதத் ெதள்விளி லந்ெதா ம் பரப்பக்
ேகாழிண ெரதிாிய மரத்த கவினிக்
காடணி ெகாண்ட காண்டகு ெபா தி

5

ற்பாவின்கம்,
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னாம்பிாி லம்பி னலஞ்ெசலச் சாஅய்
நம்பிாி பறியா நலெனா சிறந்த
நற்ேறா ெணகிழ வ ந்தினள் ெகால்ேலா
ெமன்சிைற வண் ன் தண்கமழ் ந் ணர்
தாதின் வைல தளிர்வார்ந் தன்ன

10

வங்க ழ் மாைம கிைளஇய 15
ண்பஃ றித்தி மாஅ ேயாேள.
--- குன்றியனார்#.
# (பா-ேவ) 1. ேசரமானந்ைதயார்.
(உைர)
(13-16) ெமன்சிைற.......மாஅேயாேள.
(இ-ள்) ெமல்சிைற வண் ன் - ெமல் ய சிறகுகைள ைடய வண் கள்
கிண் தலாேல; தண் கமழ்

ந் ணர்- மாமரத்தின

குளிர்ச்சி ைடய ந மணங்

கம கின்ற மலர்க் ெகாத்தினின் ம் , தாதின் வைல -

ந் கேளா

விரவிய

ேதன் ளிகள்; தளிர் வார்ந்தன்ன- அம்மாவின தளிாின்ேமல் ஒ கினாற் ேபான் ;
அம் க ழ் மாைம - அழகுவழிகின்ற தன இயற்ைக நிறமாகிய மாைம
நிறத்தினிைடேய ; கிைளஇய -ேதான்றிய;
பலவாகிய சுணங்குகைள ைடய
நங்காத என்க.

ண்பல் தித்தி மாேயாள் -

ண்ணிய

(வி-ம்) ெபா ளீட் தற்கண் ெபாி ம் ஈ பட்
ந்த தைலவன் அய ேல நிக ம்
நிகழ்ச்சிகைளக் கண் தான் குறித்த ப வம் அஃெதன்றறிந் ழித் தைலவிைய
நிைனபவன் அவள் தி ேமனியின் எழிைல இவ்வா நிைனந் கூ கின்றான்.
அவ ைடய இயற்ைகநிறம் மாைமநிறம். அஃதாவ மாந்தளிர் ேபான்ற நிறம்.
அந்நிறத்திைடேய ெபாற்ேறமல் ள்ளி ள்ளி யாய்த் ேதான்றி மின் ம்; ஆக ன்
இங்ஙனம் உவைம ேதர்ந் கூ கின்றான் என்க. வண் கள் கிண் தலாேல மாம்
ங்ெகாத்தினின் ம் ெபான்னிறத்தாேதா விரவி ஒ கும் ேதன் ளி தளிாின் ேமற்
ளித்தனவாக அவ்வழகிய ெபான்னிறப் ள்ளிகேளா திக ம் மாந்தளிர் அவள
ண்பல் தித்திைய ைடய மாைமக்குவைமயாகக் காண்கின்றான் என்க. மாேயாள்
என்ப - மாைம நிற ைடேயாள் என் ம் தன்ெபா ள் குறியா காத என் ம்
ெபயரளவினின்ற .
1-9: ைவகு லர்.........ெபா தின்
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(இ-ள்) ைவகு லர் வி யல் - இரெவல்லாம் ைவகிய இ ள் ல கின்ற வி யற்
காலத்திேல; ைம லம் பரப்ப - காெர ைமகள் ன் ேமய்தற்குக் ெகால்ைலகளிேல
பரவிச் ெசல்லா நிற்ப ம் ; க நைன அவிழ்ந்த ஊழ் உ
க்கின் எாிம ள்
ஞ்சிைன இனச்சிதர் ஆர்ப்ப - க ைவத் தன்னகத்ேத ெகாண்ட அ ம் களின்
இதழ்கள் விாியப்ெபற் மலர்ந் ள்ள ள்
க்க மரத்தின தீப் பிழம் ேபான்ற
மலர்கைள ைடய கிைளகளிெனல்லாம் கூட்டம் கூட்டமாக வண் கள் ரலா
நிற்ப ம்; அைடச்சிய ெந ெநல் படப்ைபெயா

மிளிர – கழனிகளினின் ம் அாிந்

ெகா ேபாய்க் குவித்த ெந ய ெநற்ேபார் கள் ேதாட்டங்களிேல திகழா நிற்ப ம்;
ஏர் குத் கழனி கு மிக்கட் ய அாிகால் மிளிரப் ேபாழ்ந்த ெதாிபகட் ழவர் ஓைதத்
ெதள்விளி லந் ெதா ம் பரப்ப - ெநல்லாிந் ெகாண்ட பின்னர் மீண் ம் ஏர்கைளப்
குவித் ெநல்விைளந்த அப் ன்ெசய்கள் ெநற்றாளாகிய கு மிகைள ைடய
கட் கைள ைடயவாய்த் திக ம்ப அாிந்த தாள்கெளா பர ம்ப நிலம்பிளப்ப
உ த வ யனவாக ஆராய்ந்
ட் ய எ
கைள ைடய உ ெதாழின் மாக்கள்
ஏர்மங்கலம் பா ம் ஆரவாரத்ேதா எ
கைளஉரப் கின்ற ெதளிந்த ஒ கள்
ன்ெசய் ேதா ம் பரவி ஒ யா நிற்ப ம்; ேகாழ் இணர் கவினி எதிாிய - ெகா விய
ப் ங்ெகாத் க்கைள ஈன் இன்னிள ேவனிைல எதிர் ெகாண்ட
மரங்கைள ைடயவாய் ; கா அணி ெகாண்ட காண் தகுெபா தின் - ல்ைல
நிலப்பரப்பி ள்ள கா அழகு ெகாண் திகழ்தற்குக் காரணமான காட்சியின் பந்
தக்கி க்கின்ற இவ்விளேவனிற் ப வத்தின் கண் என்க.
(வி-ம்) தைலவன் தைலவிையப் பிாி ங்கால் யான் இளேவனிற் ப வத்
ெதாடக்கத்ேத மீண் வ குவல்.அ கா ம் ஆற்றியி த்தி எனத் ேதற் ைர கூறி
வந்தவன் விைன ற்
ன்னேர அப்ப வம் வந் ற்றைம கண் தைலவிைய
நிைனந் இரங்குபவன் அப்ப வ நிகழ்ச்சிகைளத் தான் கண்டாங்குக் கூறியவாறாம்.
எ ைமகள் நண்பக ல் ெவப்பம் ெபாறாவாக ன் ைவகு லர் வி ய ேலேய
ஆயர்கள் அவற்ைறக் கட்டவிழ்த் விட்டைமயின் ேமய்தற்கு யாண் ம் பரவிச்
ெசல்வனவாயின என்க. ஈண் "கீழ்வானம் ெவள்ெளன் எ ைம சி
ேமய்வான்
பரந்தன காண்" எனவ ம் ஆண்டாள் தி ப்பாைவ நிைனயத்தகும்.
இனி, ைம- எ ைம, என்ப பைழய ைர. இதைன ஆகு ெபயராகக் ெகாள்க . ைமெசம்மறியா மாம். க - விைத. ஊழ்த்தல் உற்ற
க்ெகன்க. ஊழ்த்தல் - மலர்தல்.
"இண ழ்த் ம் நாறாமலர்" என வள் வ ம் ஓ த ணர்க. ம ள்- உவம
. சிதர்வண் கள். ெந ெநல் அைடச்சிய ேபார் கள் என்க. ெந ெநல் அைடச்சியைவ
படப்ைபெயா மிளிர என ம் கழனி அாிகால் ேபாழ்ந்த கு மிக்கட் ய வாய் மிளிர
என ம் மாறி ம் கழனிைய ெந ெநல் என்பதன் ன் ம் மிளிர என்பதைனக் கட் ய
மிளிர என ஈாிடத் ம் எ த் க் கூட்
ம் ெபா ளிைய மாற்றாற் கூ க. இ ,
ெகாண் கூட் ப் ெபா ள்ேகாள். உழவர் ஓைத ம் ெதள்விளி ம் லந்ெதா ம் பரப்ப
என்க. ஓைத என்ற உழவர் பா ம் ஏர்மங்கலப் பாட் ைன என் ம் ெதள்விளி
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என்ற பக ரப் ம் ஒ ைய என் ம் ண்ணிதின் உணர்ந் ைரக்க. ேகாழிணராற்
கவினி ேவனிைல எதிாிய மரத்த என்க. காண் தகு ெபா
- கண் ன் றத்தகுந்த
ப வம்.
10-12: நாம்பிாி.....ெகால்ேலா.
(இ-ள்) நாம்பிாி அறியா நலெனா சிறந்த நல்ேதாள்- தமக்கியல்பான
( ந் ணர்த்தாதின் வைல தளிர்வார்ந்தன்ன அங்க ழ் மாைம கிைளஇய ண்பல்
தித்திைய ைடய அழகுடேன) யாம் இைடயறா உட ைறதலால் நம பிாிைவப்
பண் அறியாைமயால் எய்திய த்தழேகா கூ ப் ெபாி ம் சிறப் ற் த் திகழ்ந்த
ஊற்றினிைமயாகிய நன்ைமைய ைடய நங்காத யின் ேதாள்கள்; நாம்பிாி லம்பின்
நலம் ெசலச் சாஅய் - யாம் ல் யவிப் ெபா ளீட்டற் ெபா ட் ப் பிாிந்தைம யால்
எய்திய தனிைமத் யரம் மிக்கைமயாேல அந்த இ வைகப்பட்ட ேபரழகும் அழிந்
ேபாக ெம

ந் ; ெநகிழ வ ந்தினள் ெகால்ேலா- ெநஞ்சம் ெநகிழ்ந்

வ ந்தினேளா?

ஆற்றியி ப்பேளா? அறிகின்றிேலம் என்ெசய் ம்! என்பதாம்.
(வி-ம்) நம்பிாி அறியா நலெனா என்ற பண் தனக்கியல் பான அழகு
நம்பிாிபறியாப் த்தழேகா என்ப பட நின்ற . அவ ளியற்ைகயழகு ன்
கூறப்பட்ட . "நம்பிாி அறியாநலெனா சிறந்த நற்ேறாள் நாம்பிாி லம்பின் நலஞ்
ெசலச்சாஅய்" என மாறிக் கூட் க. ெநகிழ்தைல ெநஞ்சிற்குக் கூ க. இன்
"விைன ற்றிற்றில்ைலேய! விைன ற்

ன் மீள்த

ம் ஆடவர்க்கழகன்

ம்,
ஆக ன்

என் ெசய் ம்?" என்றப யாம். விைனயிடத்ேத தைலவன் ஒேராவழித் தைலவிைய
நிைனந் ைகயற் க் கூறி ம், அக்ைகயற மீண் ம் விைன ாி ம்
உள்ளத்தாற்க ெமன மா ம் என் ணர்க. இதைன "கிழவிநிைலேய" எனவ ம்
நற்பாவிற்கு (ெதால்-கற்-45) ஆசிாியர் நச்சினார்க்கினியர் வகுத்த விளக்க ைரயா
உணர்க.

ம்

இனி இதைன, ெநஞ்சேம! மாேயாள் ைம லம்பரப்ப, ஞ்சிைன சிதர் ஆர்ப்ப
அைடச்சிய (ேபார் ) படப்ைபெயா மிளிரக் கழனி கட் ய மிளிர ஓைத ம் விளி ம்
லந்ெதா ம் பரப்பக் கவினி எதிாிய கா அணி ெகாண்ட காண்டகு
(இவ்விளேவனிற்) ெபா தில் சாஅய் ெநகிழ வ ந்தினள் ெகால்ேலா? என
இையத்தி க.
(பா-ேவ.) 2.க
-----------

ைன; 4.அடக்கிய. (41)
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ெசய் ள் 42
திைண: குறிஞ்சி.
ைற: தைலமகன் வைர

ம ந்தைம ேதாழி தைலமகட்குச் ெசால் ய .

( -ம்.) அஃதாவ - களெவா க்கத்ேத நின்ற தைலவன் ேதாழியால் வைர
க்கப்பட் த் தைலவிைய வைரந் ேகாடற்கு ஆவன ெசய் ெகாண் வைரந்
ேகாடற்குச் சான்ேறாைர ன்னிட் ப் பல் ய ழங்க வ கின்றைம ற்பட அறிந்த
ேதாழி அவ்வின்பங்ெக மிய ெசய்திையத் தைலவிக்குணர்த் பவள் தன் மகிழ்ச்சி
ேதான்றக் கூறிய என்றவா .
(இ-ம்.)இதைன "நாற்ற ந் ேதாற்ற ம்" எனவ ம்

ற்பாவின்கண் (ெதால்-கள-23.)

'ஆங்கதன்றன்ைமயின் வன் ைற" என்பதனால் அைமத் க் ெகாள்க.
ம ெபயற் க த்த மாாிப் பித்திகத் க்
ெகாயல நிைலஇய ெபயேலர் மண ைகச்
ெசவ்ெவாி ற ங் ெகா ங்கைட மைழக்கட்
டளிேரர் ேமனி மாஅ ேயாேய
நா வறங் கூர நாஞ்சி ஞ்சக்
ேகாைட நீ ய ைபத காைலக்
குன் கண் டன்ன ேகாட்ட யாைவ ஞ்
ெசன் ேசக் கல்லாப் ள்ள ள்ளி
ெலன் ழ் வியன்குள நிைறய சிப்

5

ெப ம்ெபயல் ெபாழிந்த ேவம ைவகைறப்
பல்ேலா வந்த வைக ெயல்லா
ெமன் ட் ெபய்தந் தற்ேற ேசணிைட
ேயாங்கித் ேதான்
யர்வைர
வான்ேறாய் ெவற்பன் வந்த மாேற.

10

---- கபிலர்.
(உைர)
1-4: ம

ெபயற்...........மாஅேயாேய

(இ-ள்.) மாாி ம

ெபயல் க த்த பித்திகத் - கார்ப் ப வத்ேத மிகுதியாகப் ெபய்த

மைழயினால் நன்கு தைழத் ள்ள பிச்சியின ; நிைலஇய ெபயல் ஏர் ெகாயல் அ மண
ைகச் ெசவ்ெவாிந் உற ம்- நிைலெபற்ற மைழயினால் எ ச்சி ற் மிகுதியால்
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ெகாய்தற்கியலாத ந மண ைடய அ ம்பின

சிவந்த றத்ைதப் ேபான்

சிவந்த

வாிகள் படர்ந்த; ெகா ங் கைட மைழக்கண் - ெகா விய கைடப் பகுதிைய ைடய
குளிர்ந்த கண்கைள ம்; தளிர் ஏர் ேமனி மாேயாேய - தளிர் ேபான்ற நிறத்திைன ம்
உைடய மாைம ைடய எம் ெப மாட் ேய! என்க.
(வி-ம்.)க த்தல்- தைழத்தல். பித்திகம்-பிச்சிச்ெச . மிகுதியாக மலர்வதனால்
ெகாய்தலாிதாகிய என்ப க த் . ஏர்- எ ச்சி. ெசவ்ெவாிந்- சிவந்த றப்பகுதி;
பிச்சியின் வளமான நாள ம்பின் றம் கைடகண்ணிற் ெசவ்வாி அடர்ந்தி த்தற்கு
உவைம. மைழக் கண்- குளிர்ந்த கண். தளிேரர் என் ழி, ஏர்: உவம உ
. மாேயாய்மாைம நிற ைடேயாய் ஏகாரம்: விளி. மகிழ்ச்சியான ெசய்தி கூ தற்குத்
ெதாடங்குத ன் விைரயா தைலவியின் அழைகப் பாராட் கின்றாள். அந்தக்
கண்க ம் ேமனி ம் இனி வாடேவண்டா ேம ம் அழகு ம் என் ங் க த்தால்
அைவயிற்ைற விதந் பாராட் கின்றாள்.
5-12: நா வறங்............ெபய்தந்தற்ேற
(இ-ள்.) நா வறங் கூர நாஞ்சில்

ஞ்ச ேகாைட நீ ய ைப

அ காைல- (நான்

இப்ெபா
எய்தி ள்ள உவைகக்கு எல்ைலேய இல்ைல; அஃெதத்தைகய எனின்
கூ வல் ேகள்) நாட் ன்கண் மைழ ெபாய்த்தைமயால் வ ைமத் ன்பம் மிகா நிற்ப ம்
கலப்ைப த ய க விகள் பயன்படாமல் வாளா கிடப்ப ம் ெவயிற்காலம்
நீண்டைமயால் நிலத்தில் பசுைம சிறி மின்றி அற் விட்ட காலத்ேத; குன்
கண்டன்ன ேகாட்ட ெசன் ேசக்கல்லாப் ள்ள- மைலகைளப் ேபான்ற
கைரகைள ைடயன ம், நீர்ப்பறைவகள் ெசன்
என்

தங்குத ல்லாதன ம்; உள்இல்

ழ்- உள்ளிடத்ேத ெவயிெலறிக்கப்பட்டன ம் ஆகிய; வியன் குளம் யாைவ ம்-

அகன்ற குளங்கள் அைனத் ம்; நிைறய சி- நிைற மா உதவி; ெப ம்ெபயல்
ெபாழிந்த ஏம ைவகைற- ெபாிய மைழ ெபய் விட்ட இன்பந் த கின்ற ைவகைறப்
ெபா தின்கண்; பல்ேலார் உவந்த உவைக எல்லாம் என்உள் ெபய்தந்தற் - அந்த
நாட் ல் வாழ்கின்ற பல்ேவ மக்க ம் மகிழ்ந்த மகிழ்ச்சிைய ெயல்லாம் ஒ ேசரத்
ெதாகுத் க் ெகாணர்ந் என் ெநஞ்சி ள் ெபய் ைவத்தாற்ேபான்ற மகிழ்ச்சிகாண்!
என்க.
(வி-ம்) உவைகச்ெசய்தி கூ ேவார் ெஞேரெலன அச்ெசய்திையக் கூறாமல் அதற்கு
ன் ைரயாகப் பலப்பல ேபசிப் பின்னேர கூ வ ஓாியல் . இங்ஙனம் பிற
ேபச்சுக்களால் காலத்ைத நீ க்கு மாற்றால் ேகட்ேபா ைடய ெநஞ்ச ம் அதைன
விைரந் ேகட்க ேவண் ம் என் ம் ஆர்வத்தால் ேகா ேகாேடறி வி ப்
வதாம்.
அங்ஙனம் வி ப் ற் ழிக் கூறின் அவர் மகிழ்ச்சி ம் மிகப் ெபாிதாம்.. இைவ மாந்தர்
தம் மனவியல்பாகும். இவ்வியல் ணர்ந் ஈண் த்ேதாழி கூ ம் ன் ைரகள்
ஆற்ற ம் இனியன. இத்தைகய இயல் மாந்தர் மனத்திற்குண்ைமைய ணர்ந்த
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கம்பநாடர், தம் இராம காைதயில் கார் கப் படலத்தில் இராமன் வில்
ெசய்திைய உணர்ந்த 'நீலமாைல' என்
அறிவித்தற்கு, "கைலக

ம் குழ

த்த உவைகச்

ம் ேதாழி அச் ெசய்திையச் சீைதக்கு

ம் ேசார" ஓ வந்தவள்,

"வந்த வணங்கிலள் வழங்கும் ஓைதயள்
அந்தமில் உவைகயள் ஆ ப் பா னள்"
ஆகிச் ெசய்தி ெயான் ஞ்; ெசால்லாளாக அவள் சிந்ைத ள் மகிழ்ச்சி ம் குந்த
ெசய்ைக ம் கண்ட சீைத இவள் உவைகச் ெசய்தி ெகாணர்ந் ளாள் ஆதல் ேவண் ம்
என் ஊகித் ணர்ந் "சுந்தாி ெசால்" என வி ப் ற் ேவண் ய பின்ன ம் ெசய்தி
யிஃெதன் கூறாமேல இராமைனப் பலபட வ ணிப்பதைன ம் பின்ன ம் சீைதயின்
ஆர்வம் ெப கிக் கைர ரள்கின்ற எல்ைலயில் அச் ெசய்திையக் கூறினாளாகக்
காட் யி த்தலா ம் உணர்க. (கம்ப-கார் கப்- 56-61) ஈண் ம் இத்ேதாழி தன்
மகிழ்ச்சிக்குவைம ேதர்ந் ைரத்
ப்பதற்குள் அத்தைகய உவைகக்குக் காரணமான
ெசய்தி அறிந் ேகாடற்குத் தைலவியின் ஆர்வ ம் கடலள ெப கியி த்தல் ேவண்
மன்ேறா? இனித் ேதாழி ம் ெசவ்வியறிந்
என்க.

அச் ெசய்தி இஃெதன்றறிவிக்கின்றாள்

12-14: ேசணிைட....வந்தமாேற.
(இ-ள்) ஓங்கி ேசண் இைட ேதான் ம் உயர்வைர வான் ேதாய் ெவற்பன் - ஏைனய
மைலகளி ங் காட் ல் சிறப்பாக உயர்ந் ேசய்ைமயில், உள்ள
ஊர்களி ள்ளவர்க்குந் ேதான் கின்ற உயர்ந்த ங்கில்கைள ைடய வாைனத்
தீண் கின்ற மைலயிைன ைடய நம்ெப மான் ; வந்தமா - நாம் வி ம்பிய வண்ணம்
வைரேவா

வந்தைமயால் ; என்க.

(வி-ம்) அங்ஙனம் மகிழ்தற்குக் காரணம் நம்ெப மான் வைரெவா
என்ப க த் .

வந்தேதயாகும்

அவ ைடய ெவற் ப் ேபான் இனி ங்கள் வாழ் ம் உயர்ந்
கழினால்
ேசணிைட வாழ்ேவார்க்கும் ேதான் மா சிறப் ற் த் திக ம் எனப் ெபா ட் றத்ேத
இைறச்சி ேதான்றிற் . லவர் ெப மான் கபில ைடய கழ் ேபான் இச் ெசய்
ம்
இன்பம் ெபாி ைடதாத ணர்க.
இனி, இதைன "மாஅேயாேய நா கூரத் ஞ்ச நீ ய காைல குளம் நிைறய சிப்
ெபாழிந்த ைவகைறயில் பல்ேலார் உவந்த உவைக எல்லாம் என் ட் ெபய்தந்தற்
எற்றாெலனின் ெவற்பன் வந்ததனால்" என இையக்க.

196

(பா-ேவ) 1. மைழெபயக். 2

ன் ைக 8. ேசர்கல்லா (42)

-----------

ெசய் ள் 43
திைண: பாைல.
ைற: தைலமகன் ெபா ள்கைடக் கூட் ய ெநஞ்சிற்குச் ெசால் ய .
( -ம்) அஃதாவ : தைலவ ைடய ெநஞ்சம் ெபா ட்சிறப்ைபப் பலபட எ த் க்
காட் யாம் தைலவிையப் பிாிந் ெசன் ெபா ளீட் வர ேவண் ம் என்
இைடயறா வற்
த்தியதாக, அப்ெபா
கார்ப்ப வம் வந் ற்றைமயால்
இப்ப வம் பிாிதற்கியலாத என் ட் ெகாண் தான் ெசலவ ங்கியதைன உலகியல்
ேம ட் க் கூ வானாய் அந்ெநஞ்சிற்குக் கூறிய என்றவா .
(இ-ம்) இதற்கு "கரணத்தினைமந்

ந்த காைல" எனவ ம்

(ெதால்-கற்-5) "ேவற் நாட் டகல்வயின் வி மத்தா

ற்பாவின்கண்

ம்" எனவ ம் விதிெகாள்க.

இனி,
"ெசலவிைட ய ங்கல் ெசல்லாைம யன்ேற
வன் ைற குறித்த றவிர்ச்சி யாகும்"
என்பதனால், (ெதால்-கற்-44) இ
திைணயாயிற்ெறன் ெகாள்க.

ம் பிாிதனிமித்தமாய்ப் பாைலத்

கடன் கந் ெகாண்ட கமஞ்சூன் மாமைழ
சுடர்நிமிர் மின்ெனா வலேனர் பிரங்கி
ெயன்
ழந்த ன்றைல மடப்பி
ைகமாய் நீத்தங் களிற்ெறா படீஇய
நில ம் விசும் நீாிையந் ெதான்றிக்
கு நீர்க் கன்ன ெலண் ந ரல்ல
கதிர்ம ங் கறியா தஞ்சுவரப் பாஅய்த்

5

தளிமயங் கின்ேற தண்குர ெலழி , யாேம
ெகாய்யைக ல்ைல காெலா மயங்கி
ைமயி ங் கான நா

ந

தற்

10
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பல்
ங் கூந்தன் ெமல் யன் மடந்ைத
நல்ெலழி லாகஞ் ேசர்ந்தன ெமன்
மளியேரா வளியர் தாேம யளியின்
ேறதில் ெபா ட்பிணிப் ேபாகித்த
மின் ைணப் பிாி

மடைம ேயாேர.

15

-- ம ைரயாசிாியர் நல்லந் வனார்.
(உைர)
1-8: கடல் கந் ....எழி .
(இ-ள்) தண் குரல் எழி - ெநஞ்சேம! இப்ெபா

தண்ைம ம் இ

ழக்கத்ைத
ைடய கில்கைள ைடய கார்ப்ப வம் வந் ற்ற காண்!; ஆதலால்
கடல் கந் ெகாண்ட கமம் சூல் மாமைழ - கட ன்கண் நீைர நிரம்பப் ப கிய
நிைறந்த சூைல ைடய காிய

கில்கள் ; சுடர்நிமிர் மின்ெனா

வலன் ஏர் இரங்கி-

ஒளி மிக்க மின்னல்க டேன வலப்பக்கமாக எ ச்சி ற்
ழங்கி; என் ழ் உழந்த
ல்தைல மடப்பி களிற்ெறா ைகமாய் நீத்தம் படீஇய ேவனி ன் ெவயில்
ெவப்பத்தால் வ ந்திய இளைம ைடய பி யாைனகள் தத்தம் களிற்றியாைனகேளா
நீர் நிைலகளில் தம யர்த்திய ைகைய மைறக்குமள ெப கிய ெவள்ளத்திேல
கியின் ற ம் ; நில

ம் விசும் ம் நீர் இையந்

ஒன்றி- நிலத்ைத ம் வானத்ைத ம்

நீர் ெபா ந்தி ஒன் தலாேல; கு நீர்க் கண்ணல் எண் நர் அல்ல - குறிய நீர்
நிரப்பிய நாழிைக வட்
ல் ஒ கிய நீெராழிய நின்ற நீர் நிற்கும் ேகா கைள
எண்ணிப் ெபா தறிவாரன்றி; கதிர் ம ங்கு அறியா
ஞாயி

இயங்கும் இடம் அறியாமல் இஃ

அஞ்சுவரப் பாஅய் – யாவர்க்கும்

ஊழி ெபய ங்காலேமா? என்

வ தற்குக் காரணமாக ம் திைசெயல்லாம் எஞ்சா
ளியாேல ெசறி ற்ற என்க.
(வி-ம்) எழி : ஆகுெபயர். கார்ப்ப வம். எழி

பரவி; தளி மயங்கின்

அச்சம்
-மைழத்

வந் ற்ற ; ஆதலால் மாமைழ ஏர்

இரங்கிப் படீஇய ம், ஒன்ற ம் அஞ்சு வர ம் தளி மயங்கின் என இைய ம். ஒன்றி
என் ம் எச்சத்ைத ஒன்ற எனத் திாித் அச்சம் உண்டாதற்கு ஏ வாக்குக. கு நீர்நாழிைக வட் ல். சிறிய கலத்தின்கண் அ ப்பகுதியில் ண்ணிய ைள ண்டாக்கி
அக்கலத்தின்கண் நீர் ெபய் நிரப்பி அந்நீர் ைள வழியாக ஒ குங்கால் நாழிைகக்
ெகான்றாக வைரயப்பட்ட ேகா கைள எண்ணிப்பார்த் நாழிைக அறிவ
அக்காலத் வழக்கம்.
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இனி, கு நீர் கன்னல் எண்
அஞ்சுவர- அச்ச ண்டாக. இஃ
அச்ச ண்டாக என்க.

நர் என்ற நாழிைகக் கணக்கைர என மாம்.
ஊழி ெபய ங் காலேமா என் யாவர்க்கும்

8-12: யாேம..........ேசர்ந்தனம்
(இ-ள்.) யாேம- இத்தைகய கார்ப்ப வத்ேத யாம் ெபா ள்வயிற் பிாிேவமானால்
யா ம் ஆற்றாைமயால் ெபா ள் ெசய்விைனைய

ற் விேயம்; நங்காத

ம்

பிாிவாற்றாதிறந் ப வாள் என் ணர்ந் ள்ள யாம்; ெகாய் அைக ல்ைல காெலா
மயங்கி- மலர் ெகாய் ந் ேதா ம் ெகாய் ழிெயல்லாம் தைழக்கின்ற வளமிக்க
ல்ைலயின மலர் மணம் வாைடக் காற்ேறா விரவிக் கமழப் ெபற்ற; கானம் நா ம்
பல் இ ங்கூந்தல் ந
தல் ெமல் இயல் மடந்ைத- கா மணக்குமா ேபால
மணக்கின்ற பலவாகிய கூந்தைல ம் நறிய தைல ம் ெமல் ய சாயைல ம் உைடய
நங்காத யின ; நல் எழில் ஆகம் ேசர்ந்தனம் - நல்ல அழகுைடய ெமய்யிைனச்
ேசர்ந்தி ப்ேபாமாயிேனம்; என்க.
(வி-ம்.) யாேம என்ற இப்ப வம் பிாிந் ைறவார் ஆற்றாைமயால் ெப ம்
ேப
வர் என்பதைன ணர்ந் ள்ள யாம் என்ப படநின்ற . ெகாய் ழி ெயல்லாம்
அைகக்கின்ற வள ைடய ல்ைல என்க. அைகத்தல்- தைழத்தல். கால் ஈண்
வாைடக்காற் . ல்ைலமணம் காற்ேறா விரவிமணக்கும் கானம்ேபால மணக்கும்
கூந்தல் எனக் கூந்த

க்கு அைடயாக்குக.கானம், கூந்த

மார் மாம். இனி, தன்ைனப் ெபா ளீட்டத்
ேபைதைம ட் கின்றான்.

க்குவைம. ஆகம்- உடம் ;

ண் கின்ற ெநஞ்சிற்குப்

12-15: என் ம் .........மடைமேயாேர
(இ-ள்.)அளியின் ஏதில் ெபா ள்பிணிப் ேபாகி- இப்ப வத்தின்கண் அ ள்
சிறி மின்றித் தம்ேமா ையபில்லாதெபா ட்பற் ைடய உள்ளத்ைதத் ெதாடர்ந்
ெசன் ; தம்
இன் ைணப்பிாி ம் மடைமேயார்- அப்ெபா ளீட் தற் ெபா ட் த் தமக்கு இனிய
வாழ்க்ைகத் ைணவிையப் பிாிகின்ற அறிவி கள்; என் ம் அளியர் அளியர்எப்ெபா
ம் எம்மால் இரக்கப்படத் தகுந்தவேர! ஐயமில்ைல! என்பதாம்.
(வி-ம்.) ஈண் த் தன்ைனப் ெபா ள்வயிற் ண் கின்ற ெநஞ்சிற்குக் கூற
ேவண் யவற்ைறேய பிறர்பால் ைவத் க் கூ த ன் இ
ன்னிைலப்
றெமாழியாம். இப்ப வத்ேத யாம் பிாிந் ைறயின் நங் காத ஆற்றா திறந் ப தல்
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ஒ தைல. ஆத ன் யாம் ெசலவ ங்குகின்ேறாம். ேம
ெசய்விைன ம்
ற் தலாிதாம் என்ப க த் .
இனி, இதைன, எழி

மாமைழ ஏர் இரங்கி பி

ம் யாம் ேமற்ெகாண்ட ெபா ள்

களிற்ெறா

படீஇய ஒன்றி

அறியா அஞ்சுவர மயங்கின் , ஆதலால் யாம் மடந்ைத ஆகம் ேசர்ந்தனம்.
இப்ப வத்ேத ெபா ட்பிணிப் ேபாகித் ைணப்பிாி ம் மடைமேயார் என் ம் அளியர்
என இையக்க.
பா-ேவ. 4.கைழமாய்; 8.மின்குர. (43)
-------------

ெசய் ள் 44
திைண: பாைல
ைற: விைன ற்றி மீ

ந் தைலமகன் ேதர்ப்பாகற்குச் ெசால் ய .

( -ம்.)அஃதாவ - ேவந்தற் குற்றிழித் தைலவிையப் பிாிந் ெசன்ற தைலவன்
ேபாாின்கண் ெவன் மீள்பவன் தைலவிையக் காணப் ெபாி ம் வி ப் ற் த் தன்
ேதர்ப்பாக க்குக் கூறிய என்றவா .
(இ-ம்.) இதற்குக் "*கரணத்தினைமந் " எனவ ம்
'ேபாிைச

ர்திப்பாகர் பாங்கி

ற்பாவின்கண், (ெதால்-கற்.5.)

ம்' என வ ம் விதி ெகாள்க.

வந் விைன
த்தனன் ேவந்த ம் பைகவ ம்
தந்திைற ெகா த் த் தமரா யினேர
ரண்ெசறிந் தி ந்த தாைன யிரண்
ெமான்ெறன வைறந்தன பைணேய நின்ேறர்
ன்னியங் கூர்திப் பின்னிைல யீயா
ர்க பாக ெவா விைன கழிய
நன்ன ேனற்ைற ந ம் ணத்தி
ன்ன ங் க ந்திறற் கங்கன் கட்
ெபான்னணி வல்விற் ன் ைற ெயன்றாங்

5

கன்றவர் குழீஇய வளப்ப ங் கட் ர்ப்
ப ந் படப் பண்ணிப் பைழயன் பட்ெடனக்
கண்ட ேநானா னாகித் திண்ேடாக்
கைணய னகப்படக் க மலந் தந்த
பிைணயலங் கண்ணிப் ெப ம் ட் ெசன்னி

10
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ய ம்பி லன்ன வறாஅ யாணர்ப்
பழம்பன் ெனல் ன் பல்கு ப் பரைவப்
ெபாங்க ப கய மண் ய பசுமிைளத்
தண்குட வாயி லன்ேனாட்
பண் ைட யாகத் தின் யில் ெபறேவ.

15

----குடவாயிற் கீரத்தனார்.#
(உைர)
1-7: வந் விைன...........ஒழிய
(இ-ள்.)பாக- ேதர்ப்பாகேன!; ேவந்த ம் வந் விைன
த்தனன்- நம்
ேவந்தன்றா ம் ேபார்த்ெதாழின்ேமல் வந் பைகவ டன் ேபார் ாிந்

ெவன்

வாைக சூ னன்; பைக வ ம் தம் திைற ெகா த் த் தமராயினர்- எஞ்சிய பைக
மன்னர்கள் தா ம் அஞ்சித் தாம் அளக்க ேவண் ய திைறப்ெபா ைள அளந்
நம்மரச க்குச் சுற்றத்தாராயினர். ரண் ெசறிந்தி ந்த தாைன இரண் ம் ஒன் என
பைண அைறந்தன- ஆகேவ நம் மன்னன் கட்டைளப்ப ஈண் த் தம் ள் மா பா
மிக்கி ந்த நம்பைட ம் பைகவர் பைட மாகிய இரண் பைடக ம் அம்மா பா
தீர்ந் ேகண்ைம ெகாண் ஒேர பைடயாகும் என் அறிவித்
ரசங்கள்
ழங்கப்பட்டன; நின் ேதர் ன் இயங்கு ஊர்திப் பின் நிைலஈயா - ஆதலால் நீ இனி
நின ேதாிைன நினக்கு ன்ேன ெசல் கின்ற நம் பைடக்குாிய ேதர் த ய
ஊர்திகட்குப் பின் ெசல் தற்கு இடங் ெகாடாமல்; ஒ விைன கழிய ஊர்கஅவற்பிற்ெகல்லாம் விலகி அைவ பிற்பட்ெடாழி மா
ற்படச் ெச த் வாயாக!
அஃெதற் க் ெகனின்; என்க.
(வி-ம்.) விைன- ஈண் ப் ேபார்த்ெதாழில். அதைன
த்தலாவ - ேபார் ாிந்
பைகவைர ெவன் வாைக சூ தல். பைகவர்- ேதால்வி ற்ற பைகமன்னர். தந்திைறதாம் அளக்கக் கடவனவாக வைரய க்கப்பட்ட திைறப்ெபா ள். தமராதல்சுற்றத்தார்ேபான் ேகண்ைம ைடயராதல். ரண்- மா பா . இரண் ம்,
ற் ம்ைம. பைகமன்னர் ேதால்வி ற் க் கீழ்ப்ப ந்த பின்னர் அவர் பைட ம்
ெவன்ற மன்ன க்குாிய பைடயாகி வி த ன் இரண் ம் ஒேரபைடயாயின என்ப
க த் . இவ்வா விைன ற்றியபின்னர் பைடமறவர் இச்ெசய்திைய அறிந்
ேகாடற்ெபா ட்
ரசைறந் அறிவித்தல் மர .
இனி, விைன ற்றியபின் ஊர்ேநாக்கி மீள
ம்
மன்னன் ஊர்திகள் தன்
ேதர்க்கு ன்ன ம் ெசல் தலால் அவற்றிற்ெகல்லாம் ற்பட நம் ேதர் ெசல் ம்ப
அவற்ைற விலகி அைவ பிற்பட விைரந் ெச த் தி என்
கூறியப யாம். ன்னியங்கூர்தி என்ற
ேவந்தன் ஊர்திகைள. நின்ேறராகிய
ஊர்தி என்பா
ளர். அங்ஙனம் கூறின் ஒ விைன கழிய என்ப ெபா ந்தாைம
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யறிக. ன்னியங்கூர்திப் பின்னிைல எனப் பகரெவாற் ப் ெபய்
பின்னிைலயீயா - பின்ெசல்லற்கிடங்ெகாடாமல் என்க.

கூ க.

7-14: நன்னன் ...........ெசன்னி
(இ-ள்.)பைழயன்- பைழயன் என்

ம் ேசாழமன்ன

ைடய பைடத் தைலவன்;

நன்னன் ஏற்ைற ந ம் ண் அத்தி ன்அ ங் க ந்திறல் கங்கன் கட் - நன்ன

ம்,

ஏற்ைற ம் நல்ல அணிகலணிந்த அத்தி ம், பைகவர் கிட் தற்காிய
ேபராற்றைல ைடய கங்க ம், கட்
ம், ெபான் அணி வல்வில் ன் ைற என்
அவர் குழீஇய - ெபான்னணிகலன் அணிந்த வ ய விற் பைடைய ைடய
ன் ைற ம் என் எ த்ேதாதப்பட்ட ேசர ைடய பைடத்தைலவர் அ வ ம் தத்தம்
பைடகேளா
ெசன்

ஒ ங்கு கூ ய; அளப்ப ங்கட் ர் - அளவி தற்காிய பாசைறயிடத்ேத

ேபார் ாிந் ; ப ந் படப்பண்ணி - ப ந் கள்

ழிலாட் யபின்னர்; பட்ெடன - வி ப் ண்பட்

ழ்ந்

ஊண் உண்

இறந்தானாக; அ

ம்ப

கண்

ேநானான் ஆகி - அந் நிகழ்ச்சிையக் கண் எ ந்த ெவகுளிையப் ெபாறாதவனாகி; க
மலம் திண்ேடர் கைணயன் அகப்படத் தந்த - ேசர க்குாிய க மலம் என் ம் ஊைர
ற்றி அதன்கண்ணி ந்த திண்ணிய ேதர்ப்பைடைய ைடய கைணயன் என் ம்
தைலைமப் பைடத்தைலவ

ட்பட அவ் ைரக் ைகப்பற்றித் தன்னாட்ேடா

கூட் ய;

பிைணயல் அம்கண்ணி - கட் ய மலர்மாைலையத் தைலயிற்சூ ய; ெப ம் ண்
ெசன்னி - ெப ம் ட்ெசன்னி என் ம் ெபயைர ைடய ேசாழமன்ன ைடய என்க:
(வி-ம்.) பைழயன் - ேசாழமன்ன ைடய பைடத்தைலவன். இவன் நன்னன் த ய
ஆ பைடத்தைலவர்க ம் தத்தம் பைடேயா கூ யி ந்த பாசைறையப்
பைடெகாண் தாக்கிப் ெப ம்பாேலாைரக் ெகான்
ழ்த்திப் பின்னர் அப்ப்ைகவர்
பைடக்கலனால் வி ப் ண் பட் மாய்ந்தனன். இக்களம் கண் ெப ம் ட் ெசன்னி
என் ம் ேசாழமன்னன் ெவகுண் எ ந் க மலம் என் ம் ஊைரத்தாக்கி
ஆங்கி ந்த கைணயன் என் ம் ேசரமன்ன ைடய பைடத்தைலவர்க்குந்
தைலவனாகிய மறவைன ம் அக்க மலம் என் ம் ஊைர ம் ைகப் பற்றினன் என்ப
இதன்கண் கண்ட வரலாறாகும். ெப ம் ட்ெசன்னி என்ப ெபயர்.
15-19: அ ம்பில்......ெபறேவ
(இ-ள்.) அ ம்பில் அன்ன அறாஅ யாணர் - அ ம்பில் என்

ம்

ர் ேபான்ற

ஒழியாத
வ வாைய ம்; பல் பழ ெநல் ன் பல்கு ப் பரைவ - பல்ேவ பட்ட
பைழய ெநல் நிரப்பப் பட்ட கூ கைள ைடய பலவாகிய கு கைள ைடய
நிலப்பரப்பிைன ம்; ெபாங்க

ப கயம் - யாைனகள் நீரா தற்கியன்ற ெபாிய
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குளங்கைள ம்; மண் ய பசுமிைள - அடர்ந்த பசிய காவற்காட்ைட ம் உைடய; தண்
குடவாயில் அன்ேனாள் - குளிர்ந்த குடவாயில் என் ம்
ர்ேபால
ஐம் லவின்பங்கைள ம் ஒ ங்ேக த கின்ற நங்காத யின்; பண் ைடய ஆகத்
இன் யில் ெபறேவ - ெபண்ைமப் பண் மிக்குைடய மார்பின்கண் யாம் இனிய
யிைல இற்ைற நாளிரவிேலேய ெப தற்ேகயாம் என்பதாம்.
(வி-ம்.) அ ம்பில்- பாண் யனாட் ன்கண்உள்ள ஓர் ஊர். அ , இற்ைறநாள்
'அம் க்ேகாயில்' என வழங்கப கின்ற என்பர். இவ்வ ம்பில் ேவளிர்
மர க்கு நிலமன்னன் ஆட்சியி
ந்த என்ப ம் அவ் ர் வளமிக்க
ஊர்கட்ெகல்லாம் எ த் க்காட்டாகத் தகுந்த ெப வளஞ் சான்றெதன்ப ம் ம ைரக்
காஞ்சியில் ஆசிாியர் மாங்கு

ம தனார்,

"நில ம் வள ம் கண்டைம கல்லா
விளங்குெப ந் தி வின் மான விறல்ேவள்
அ ம்பில் அன்ன நா ழந் தன ம்" (343-5)
என்ேறா தலா

ம் உணரலாம்.

வளமிக்க அ ம்பில் ஈண் க் குடவாயி க் குவைமயாக வந்த . குடவாயில்
தைலவிக்குவைமயாக வந்த . அங்ஙனமாயின் இஃ வைமக்கு உவைமயாய்
"அ க்கிய ேதாற்றம்" என் ம் குற்றமன்ேறாெவனின் அற்றன் , என்ைன? அ ம்பில்
யாணர்க்குவைமயாய் அத்தைகய யாணைர ைடய குடவாயில் எனக் குடவாயி க்கு
அைட
மாத்திைரயாய் நிற்ற ன் என்க.
குடவாயில் ேசாழநாட் ன்கண் ள்ள தி
ர். இச் ெசய் ைளப் பா ய லவர்
ெப மான் ஊராக ன் தைலவிக்குவைமயாக எ த்தனர்ேபா ம். இவ் ர்
வளஞ்சிறந்த ர் என்பதைன, "குைழயா ம் ைபம்ெபாழி
குடவாயில்" எனத் தி ஞான சம்பந்த ம்

ம் வய

ம் சூழ்ந்த

ெநஞ்சம் குளிர்ந்ேதா கின்றார் (சம்பந்தர் ேதவாரம். தி
ைற. 2) இச் ெசய் ளி
தண்குடவாயில் என்ப ம் அ ைபம்ெபாழி ம் வய ம் கய ம் பசுமிைள ம்
சூழவி த்தைலேய குறித்தவாறாம்! ெபாங்க : அன்ெமாழி - யாைன. ெப ம் ட்
ெசன்னி என் ம் ேசாழன் வி ம்பி உைற ம் ஊர்களில் இ
ெமான் ேபா ம்.
பண் - ெபண்ைமப்பண் . "நாம் ெசல்

ம்

மள ம் இறந் படாதாற்றியி ந்த" பண்

என்பர் பைழய ைரயாசிாியர். இனி, ெசறி நிைற ஞ் ெசம்ைம ம் ெசப் ம் அறி ம்
அ ைம மாகிய தைலவிக்குாிய சிறப்பியல் க மாம்.
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இனி, இதைன, பாக! ேவந்த

ம் விைன

த்தனன். பைகவ ந் தமராயினர். தாைன

இரண் ம் ஒன்ெறனப் பைண அைறந்தன. ஆதலால் நின்ேதாிைன, ன்னியங்கு
ஊர்திக்குப் பின்னிைலயீயா ஒ விக்கழிய ஊர்க. அஃெதற் க்ெகனின்
குடவாயிலன்ேனாள் பண் ைட ஆகத் த் யிைல யாம் ெப தற்கு என இையக்க.
(பா-ேவ.) 4. ேவார்ந்தன பைடேய; 9.கழீஇய; 10.கட

ர். (44)

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

ெசய் ள் 45
திைண: பாைல.
ைற: வற்
க்குந் ேதாழிக்குத் தைலமகள் ெசால்

ய .

( -ம்.) அஃதாவ - தைலவன் விைனவயிற் பிாிந்தானாகப் ெபாி ம் ஆற்றாைம
ைடயளாய் வ ந் ந் தைலவிையத் ேதாழி. அவர் வ ந் ைண ம் ஆற்றியி ப்ப ேவ
நின்கடன் ஆதலால் ஆற்றியி ந்தி க! என் வற்
த்தினள். அ ேகட் அவ்வா
ஆற்றியி த்தல் என்னா யலா ேபா ம் என்ப படத் தைலவி வன் ைற எதிரழிந்
கூறிய என்றவா .
(இ-ம்.) இதைன "அவனறிவாற்ற வறி மாக ன்" எனவ ம்
(ெதால்-கற்-6.) ஆவயின் வ ம் பல்ேவ
என்பதனாலைமத்தி க.

நிைலயி

ற்பாவின்கண்

ம் வாயி ன் வ உம் வைக

வாட
ஞ்சில் விைளெநற் றந் ண
ரா களப் பைறயி னாிப்பன ெவா ப்பக்
ேகாைட நீ ய வகன்ெப ங் குன்றத்
நீாிலா ராற் நிவப்பன களிறட்
டாளி லத்தத்
ைவ க ங்
கா றந் தனேர காதலர் மாைம
யாி ண் பசைல பாஅய்ப் பீரத்
ெதழின்மலர் ைரதல் ேவண் மலேர
யன்னி கு க்ைகப் பறந்தைலத் திதியன்

5

ெறான்னிைல
த மியப் பண்ணிப்
ன்ைன குைறத்த ஞான்ைற வயிாிய
ாின்னிைச யார்ப்பி ம் ெபாிேத யாேன
காதலற் ெக த்த சி ைமெயா ேநாய்கூர்ந்
தாதி மந்தி ேபாலப் ேப ற்

10

றலந்தென

15

ழல்ெவன் ெகால்ேலா ெபாலநதார்க்
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கடல்கால் கிளர்ந்த ெவன்றி நல்ேவல்
வான வரம்ப னடன் ைனக் கலங்கிய
ைடமதி ேலாரரண் ேபால
வஞ்சுவ ேநாெயா
ஞ்சா ேதேன.
--- ெவள்ளி தியார்
(உைர)
1-6: வாடல் ...........காதலர்
(இ-ள்.) காதலர் - என்னால் காத க்கப்பட்டவர் என்ைனக் ைகவிட் ப் ெபா ைளக்
காத த் ; வாடல் உ ஞ்சில் விைள ெநற் அந் ணர் ஆ களப் பைறயின் அாிப்பன
ெவா ப்ப - மைழவறந்தைமயால் வற்றிய வாைகயின்கண் விைளந்
திர்ந்த
ெநற்றின் ெகாத் க்கள் ஆாியக் கூத்தர் கயிற்றிேலறி ஆ ங் காலத்ேத ெகாட் ம் பைற
ெயா ேபான் இைடேய விட் விட் ஒ யாநிற்ப; ேகாைட நீ ய அகன்
ெப ங்குன்றத் உ ைவ- திர் ேவனிற் ப வம் தனக்குாிய எல்ைலையக் கடந்
நீளப்ெபற்ற அகன்ற ெபாிய மைல ைழஞ்சி ைறகின்ற
கள் ; நீர்இல் ஆர் ஆற்
நிவப்பன களி அட் - நீர் இல்லாமல் வறிேத கிடக்கும் கடத்தற்காிய
காட் யாற்றி ேட அவற்றின் கைரகட்கு ேமேல உயர்ந் ேதான் வனவாய் நீர்
நா ச் ெசல் கின்ற களிற்றியாைனகைளக் ெகான் தின் ; ஆள் இல் அத்தத்
உக ம்- ஆள் வழக்கற் வறியவாய்க் கிடக்கின்ற பாைல நிலத் அ வழிகளிேல
பின்

ம் இைர ேதர்ந்

திாிதற் கிடனான; கா

இறந்தனர் - காட்ைடக் கடந்

ேபாயினர், என்க.
(வி-ம்) வாட ழிஞ்சில் - வற்றிய வாைகமரம். ெநற்றந் ணர் என் ழி அம் சாாிைய,
வாைகமரம் ெகாத் க் ெகாத்தாகக் காய்க்கு மியல்பிற் . ஆத ன் ெநற்றந் ணர்
என்றார். ஆ களம் ஈண் கைழக்கூத்தா ம் ஆாியக்கூத்தர் ஆ மிடம். அவர்கள்
ஆ ம்ேபா - பைற ழக்குவர். இைடயிைடேய தங்கள் வித்ைதச் சிறப்ைபக்
கூ ங்கால் பைற ழக்காமல் விட் மீண் ம் ழக்குவர். ஆக ன் ஆ களப்பைறயின்
அாிப்பன ஒ ப்ப என்றாள். அாிப்பன ஒ ப்ப- விட் விட் ஒ க்க. இனி
அாித்ெத ம் ஓைச உைடயவாய் ஒ ப்ப எனி மாம். அஃதாவ சலசலெவா என்க.
ேகாைடநீ தலாவ - கார் த ய ப வங்கள் நிகழாமல் எப்ெபா
ம் ேவனிற்ப வ
மாகேவ நீ தல். இங்ஙனம் ேகாைடநீ ன் ல்ைல நில ம் குறிஞ்சி நில ம் பாைல
நிலமாகிவி ம் , ஈண் க் குன்ற ம் யா ம் கூறப்ப த
பாைல என்க.

ன் இ

குறிஞ்சி திாிந்த

ேகாைட நீ ய நீர் இல்லாைமக்குக் குறிப்ேப வாய் நின்ற . குன்றத் உ ைவ
நீர்வறந் கிடக்கும் கானாற்றி ேட நீர்நா வ வன ம் அந்த யாற்றின்
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கைரக்குேமேல உயர்ந் ேதான் வன மாகிய களி கைள அட் த் தின் , அவ்விைர
ெபறாதெபா
ஆளில் அத்தத் இைரேத த்திாி ம் என்க. இங்ஙனம்
உய்த் ணர்ந் ெபா ள் கூறமாட்டாதார் தத்தமக்குத் ேதான்றியவா ெபா ந்தா ைர
கூ வாராயினர். இனி "நீாிலாராற் நிவப்பன களிறட் " என் ம் அ ெசவிக்கின்பம்
பயவாம ம் ெபா ட் ெபா த்த றாம ம் கிடத்தைலக் கூர்ந் ேநாக்கின் இவ்வ
"நீாிலாயாற் ணிவப்பன களிற்ட் " என்றி ந்த அ யின் சிைதவாயி த்தல் கூ ம்
என் க
தல் கூ ம். அங்ஙனமாயின் அச்சிைத பைழய ைரயாசிாியர்
காலத்திற்கு ன் நிகழ்ந்ததாதல் ேவண் ம் என்க.
காதலர் என்ற இகழ்ச்சி. என்ைன? நம்மாற் காத க்கப்ப பவர், நம்ைமக்
ைகவிட் ப் ெபா ைளேய காத ப்பவர் என்ப ேதான்ற நிற்ற ன்.
"வாடல்....உக ம் கா " என் மிதன்கண் அைமந்த உள் ைற வ மா :- அவர்
கடந்த கா◌்ட் ல் உழிஞ்சில் ெநற் ஒ ப்ப ேபான் ஈண் அவர் ேபானபின் அலர்
ஒ ப்பதாயிற் ேகாைட நீ ய குன்றம் ேபால யான் ஆற்றாைமத் யரம் நீள வ ந் கின்ேறன்,. நீர்
இல்லாத ஆற் ள் வ ம் களி அட் த்தின் பின் ம் இைரேதர்ந் திாி ம்
உ ைவேபான் அவர
ைணயிழந்த என்பால் பசைல த் என் எழிெலலாம்
தின் பின் ம் என் உயிைர ம் ப க யல்கின்ற என்பதாம். இனி யான்
இறந் ப தல் ேதற்றம் என் ேதாழிக்குத் தைலவி தன் ட் ைகயாெறய்திய
ணர்த்தல் இதன் பயன் என் ணர்க.
6-12: மாைம.......ெபாிேத.
(இ-ள்) மாைம- என் ைடய மாைம நிறேமா அவர் இன்ைமயால்; அாி ண் பசைல
பாஅய்ப் பீரத் எழில்மலர் ைரதல் ேவண் ம் - ஐதாய் ணணிய பசப் ரப் ெபற் ப்
பீர்க்கின அழகிய மலர்ேபாற் ேறான் தைல அவா கின்ற ; அலர் - மற் க்
கணவன் விைனவயிற் பிாி ங்கால் ஆற்றியி க்குந் திண்ைம மகளிர்க்கு ேவண்டாேவா
இவைளக் காண்மின் பசப் ர்ந் அழிகின்றாள் என் என்னிைலகண் அயலார்
ற் ம் பழிச் ெசால்ேலா; அன்னி கு க்ைகப் பறந்தைல - அன்னி என்பான் கு க்ைக
என்
ாின்கட் ேபார்க் களத் த் தன்ைன எதிர்த்த பைகவனாகிய; திதியன்
ெதால்நிைலப் ன்ைன
தல் மியப் பண்ணிக் குைறத்த ஞான்ைற - திதியன்
என்பவ க்குாியதாய்ப் பழங்காலந் ெதாட் நிற்கின்ற நிைல ைன ைடய ன்ைன
மரமான
வ ம் ேவேரா அற் ப் ேபாம்ப ெவட்
ழ்த்தி அதைனத்
ண் களாகத் ணித் ப் ேபாகட்ட ெபா
; வயிாியர் இன்இைச ஆர்ப்பி ம்
ெபாி - அவைனைடய ெவன்றிப் கைழப் பா ப் பரவிய பாணர்களின் இனிய
இைசயா ண்டான ஆரவாரத்தி ங்காட் ற் ெபாிதாயிற் என்பதாம்.
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(வி-ம்) மாைம- மாந்தளிர் நிறம். இந்த நிறம் காதலரால் வி ம்பிக் காணப்பட்ட .
இப்ெபா
அவர் வி ம்பாைமயால் தன்
க்கரந் மற்ெறான்ற ைடய
நிறம்ேபாலத் ேதான்ற வி ம் கிற என் ெபா ள் ேதான் த ணர்க. காதலர்
என்ைனக் ைகவிட் மற்ெறான்ைறக் காத த் ப் ேபாயினர். அவர்க்கின்பமாயி ந்த
என் மாைம நிற ம் என்ைன ெவ த் மற்ெறா நிறமாக மாறிற் என்றவா .
இங்ஙனம் ெபா ள் ேதான் தற்குக் காரணம் மாைமதான் பீர்க்கம் ப்ேபாலத்
ேதான் தற்கு அவா ம் என்ப பட 'ேவண் ம்' என ஒ ெசாற்ெபய்
இ "ெசய்யா மரபினவாகியவற்ைறத் ெதாழிற்ப த்தடக்கியவா ".

ைவத்தைமேய.

கு க்ைக- ஓ ர் . பறந்தைல- ேபார்க்களம். ன்ைன -திதியன் என்பவ

ைடய

காவன்மரம்,. ெதான்னிைலப் ன்ைன
தல் எனக் கூட் க.
தல்
மியப்பண்ணி - என்ற
ன்ைனமரம் ெவட் ய பின்னர் ேவாினின் ம்
கிைளக்குமியல் ைடயதாத ன், அங்ஙனம் கிைளயாைமக்கு
வ ம் ேவேரா
ெவட்
ழ்த்தி என்றவா . ெதான்னிைலப் ன்ைன என்றைமயால் அம்மரம்
திதிய ைடய ன்ேனார் காலத்தி
ந் பைகவரால் ழ்த்தப்படா நின்றைம
கூறித் திதிய ைடய மறக்கு ச் சிறப் ணர்த்தியப யாம். அத்தைகய மறக்கு
மன்னனாகிய திதியைன ம் ெவன்றைமயால் அன்னியின் மறப் கழ் பாணரா
ைசயிேனத்தற்பாலதாயிற் என்க. வயிாியர்- கூத்தர் என்பா
ளர். அவர்க்கும் அ
ெபயராயி ம் இன்னிைச என்றைமயால் பாணர் என்றேல சிறப்பாம். பாணர்க்கும்
அப்ெபயர் உண் என்பைதப் பிங்கலத்திற் காண்க. வயிாியர் அன்னியின் இைசைய
நாெடங்கும் பரப்பினாற் ேபான் என்ைன ஏதின்மகளிர் ஊெரங்கும் வைச
ற்றாநின்றனர் என்றவா ஆடவர்தங் கடைம ேமற்ெசல் ம் ெபா
கற் ைட
மகளிர் ஆற்றியி த்தேல அறமாம். ஆற்றாைம பழியாம். ஈண் என்னாற்றாைமையேய
வைசயாகத் ற் கின்றனர் என்கின்றாள். எனேவ என்ைன இவ்வா வ ந்தக்
ைகவிட் ச் ெசன்ற காதலைரப் பழிகூ வார் இலர் என்ப
"பசந்தா ளிவெளன்ப தல்லா
றந்தா ரவெரன்பா ாில்"
எனவ ந் தி க்குறேளா

குறிப் . இதைன,

வைளத்

ஒப் ேநாக்குக.

15-19: ெபாலந்தார் .......... ஞ்சாேதேன.
(இ-ள்) ெபாலம் தார் கடல் கால்கிளந்த ெவன்றி நல்ேவல் அரண் - ெபான்னா யன்ற
மாைலயிைன ம் , கட ன்கண் வந்த மாற்றார் பைட அஞ்சிப் ைடெபயர்ந்ேதா
யடங்குதற்குக் காரணமான நன்ைமைய ைடய ேவற் பைடயிைன ம் உைடய; வான
வரம்பன் அடல் ைனக் கலங்கிய - வானவரம்பன் என் ம் அரச ைடய ெகாைலத்
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ெதாழிைல ைடய ேபார் ைனக்கண் அவன மறவராற் கலக்க ற்ேறா ய;
உைடமதில் ஓர் அரண் ேபால- அம்மன்னன் பைடயால் தகர்க்கப்பட்ட மதிலாகிய
ஒேராெவா அரைண ைடய அரண்மைனக்குட் குந் ஒளித்தவர் ேபான்
அஞ்சுவ ம் ேநாெயா
ஞ்சாேதன் - அச்சம் வ கின்ற பிாிவாற்றாைமத்
ன்பத்ேதாேட விழி யிலாேதனாகிய என்க.
ெபாலம்- ெபான். கிளர்தல்- ைடெபயர்தல். வானவரம்பன்- ேசரன். ேசரமன்னன்
ேவலாற் கடல் கால் கிளர்ந்தெவன்றி என்ற கட ன்கண் வந்த யவனப் பைடையக்
கால் கிளர்ந் ஓடச்ெசய்த ெவன்றி என்றவா .
ைன - ேபார் ைனக்கட் பைடமறவர். வானவரம்பன் ஏைனய அரண்கைளக்
கடந் மதிைல ம் உைடப்பானாக அவன் ைனயாற் கலங்கி அம் மதிலாகிய
ஒேரயரைண நம்பி அதனகத் ட் க்கவா யிலா வ ந்தினாற் ேபான்
யிலா
வ ந் ேவன் என்றவா .
உைடமதிேலார் அரண்ேபாலத் ஞ்சாேதன்- என்றாேள ம் உைடமதிலாகிய ஓர்
அரணகத் ள்ேளார் ேபாலத் ஞ்சாேதன் என்ப க த்தாகக் ெகாள்க. காட்டரண்
த ய ஏைனய அரெணலாம் கடந் எஞ்சிய ஒேர அரணாகிய மதிைல ம்
உைடக்குங்கால் அதனகத்ேதார் ஞ்சாதாராதல் இயல்பாத ம் உணர்க.
12-15: யாேன.......ெகால்ேலா.
(இ-ள்) (19 விழி யிலாேதனாகிய) யான்- யான்; ஆதி மந்திேபால - தி மாவளவன்
மகள் ஆதிமந்தி என்பாள் ேபான் ; காதலன் ெக த்த சி ைமெயா - கடல் ெகாண்
ேபானைமயாற் றன் காதலைனக் காணாத அலமரேலா ; ேநாய் கூர்ந் பிாிவாற்றாைமத் யர் மிகப்ெபற் ; ேப ற்

அலந்தெனன் உழல்ெவன் ெகால்-

வ ந்தி ெநஞ்சு சுழன் இவ் லகில் திாியவல்ேலேனா? இனியான் இறந்
ேதற்றங்காண்! என்பதாம்.
(வி-ம்)

ப தல்

ஞ்சாேதனாகிய யான் எனக் கூட் க. ஆதிமந்தி- காிகாற்ேசாழன் மகள்.

இவள் கணவற்ெக த்த சி ைமெயா ேநாய் கூர்ந் அலமந்தைமைய; "உைரசான்ற
மன்னன் காிகால் வளவன் மகள் வஞ்சிக்ேகான் தன்ைனப் னல்ெகாள்ளத் தான்
ன ன் பின் ெசன் கன்னவில் ேதாளாேயா, என்னக் கடல்வந்
ன்னி த்திக்
காட்ட வவைனத் தழீஇக் ெகாண் ெபான்னங் ெகா ேபாலப் ேபாதந்தாள்" எனவ ம்
கண்ணகியார் ெமாழியா

ணர்க. (சிலப்-21: 10-15)
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இனி இச்ெசய் ள் நல் ைசப் லைமயாட் யார் ெவள்ளி தியார் தம் கணவைனப்
பிாிந் ழி, ஆற்றாைமயால் வ ந்திப் பா ய

என் ம் அறிகின்ேறாம். இதைன

இந் ல் 147- ஆஞ் ெசய் ளில் ஔைவயார் "ெவள்ளி திையப்ேபால நன் ஞ்
ெசலவயர்ந்திசினால் " என் ஓ தலான் உணரலாம். இச்ெசய் ைள ெவள்ளி தியார்
தம் ெபயைரயாதல் கணவன் ெபயைரயாதல் குறித் ப் பாடாைமயால்
அகைனந்திைணப் பாடலாகிப் பன்னீர யின் மிக்கி த்தலான் இந்ெந ந்ெதாைகயிற்
ேகாக்கப்பட்ட . இங்ஙனேம இவர் இயற்றிய ெசய் ள் ஒன் அ கள்
குைறந் ள்ளைமயின் கு ந்ெதாைகயி

டம்ெபற் ள . அ ,

"கன்
ண்ணா " எனத் ெதாடங்கும் ெசய் ளாம். (கு ந்ெதாைக- 27)
அலந்தெனன் உழல்ெவன் ெகால்ேலா என்ற இறந் ப வ ேதற்றம் என்
குறிப் ைடய என்பர் பைழய ைரயாசிாியர்.
இனி இதைன, காதலர் கா றந்தனர்; மாைம பசைலபா அய்ப்பீரத்
ேவண் ம்; அலர் ெபாி ;
ெகால்ேலா என்றிையக்க.

ம்

ய்மலர் ைரதல்

ஞ்சாேதனாகிய யான் ஆதிமந்திேபால உழல்ெவன்

(பா-ேவ.) 3. வியன்ெப ங். (45)
--------

ெசய் ள் 46
திைண: ம தம்
ைற: வாயில் ேவண் ச் ெசன்ற தைலமகற்குத் ேதாழி வாயின் ம த்த .
( -ம்) அஃதாவ - தைலவி தைலவன் பரத்ைதைம ெயா க்கங் காரணமாகப்
ெபாி ம் ஊ யி ப்பப் பரத்ைதயர் ேசாியினின் ம் வந் தைலவன் ேதாழிைய வாயில்
ேவண் யெபா
அவள் அவன கூடாெவா க்கத்ைத எ த் க் காட் வாயின்
ம ப்பாள் கூறிய என்றவா .
(இ-ம்) இதற்கு "ெபறற்க ம் ெப ம்ெபா ள்" எனவ ம்
6) 'நீத்த கிழவைன நிக மா
என வ ம் விதி ெகாள்க.

ற்பாவின்கண் (ெதால்-கற்-

படீஇக் காத்த தன்ைமயிற் கண்ணின்

ெபயர்ப்பி

ம்'
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இனி இதைன, ஆசிாியர் நச்சினார்க்கினியர் தைலவி கூற்றாகக் க தி "அவனறி "
என் ம் ற்பாவில் (ெதால்-கற்-6) 'ெசல்லாக் காைலச்ெசல்ெகனவி த்த
எனவ ம் ைறக்கு எ த் க்காட் னர்.

ம்'

இனி அவேர (ெதால்-ெபா ளியல்) 'உ கண் ஓம்பல்' என் ம் ற்பாவின்கண்
இதைனத் ேதாழி கூற்றாகேவ ெகாண் அவள் அறி ைடைமக்குச் சான்றாக ம்
எ த் க் காட் னர்,.
ேசற் நிைல ைனஇய ெசங்கட் காரா
ர்ம கங்கு ேனான்றைள பாிந்
கூர் ள் ேவ ேகாட் னீக்கி
நீர் திர் பறனத் மீ ட னிாிய
வந் ம் வள்ைள மயக்கித் தாமைர
வண்
பனிமல ரா
ர
யாைர ேயாநிற் லக்ேகம் வா ற்
ைறயிறந் ெதாளி ந் தாழி ங் கூந்தற்
பிற ெமா த்திைய எம்மைனத் தந்

5

வ ைவ யயர்ந்தைன ெயன்ப வஃதியாங்
கூேறம் வாழிய ெரந்ைத ெச நர்
களி ைட ய ஞ்சமந் தைதய
ெமாளி வாட் டாைனக் ெகாற்றச் ெசழியன்
பிண்ட ெநல் னள்
ரன்னெவன்

10

ெனாண்ெடா ெநகிழி ெநகிழ்க
ெசன்றீ ெப மநிற் றைகக்குநர் யாேரா.

15

--- அள்

ர் நன் ல்ைலயார்.

(உைர)
1-6: ேசற் .............ஊர
(இ-ள்) ேசற் நிைல ைனஇய ெசங்கண் காரான்- கட் த் ைறயின்கண் தாேன
ஆக்கிக் ெகாண்ட ேசற்றில் நிற்கும் நிைலைமயிைன ெவ த்த சிவந்த
கண்கைள ைடய எ ைமயான ; ஊர்ம கங்கு ன் ேநான்தைள பாிந் - ஊாி ள்ள
மக்கள் அைனவ ம் யி கின்ற நள்ளிரவிேல வ ய கயிற்ைறத் தாேன அ த் க்
ெகாண்

றப்பட் ப் ேபாய்; கூர் ள்ேவ

ேவ ையத் தன
நீர்மிக்குள்ள ெபா

ேகாட் ன் நீக்கி- கூர்த்த

ம ப்பினால் அகற்றி; நீர் திர் பழனத்

ள்ைள ைடய

மீன் உடன் இாிய –

நிலத்திேல; ஆங்குள்ள மீன்கள் ஒ ங்ேக அஞ்சி ஓ மா
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நீாி றங்கி; அம்

ம் வள்ைள மயக்கி- அந்நீாின் ேமற்படர்ந் ள்ள அழகிய

உட் ைளயைமந்த வள்ைளக் ெகா கைள நிைலகுைலயச் ெசய் ; வண் ஊ
தாமைரப் பனிமலர் ஆ ம் ஊர - தம் ள்ேள வண் கள் தா
கின்ற குவிந்த குளிர்ந்த
தாமைர மலர்கைளத் தின் தற்கிடனான வளமிக்க ஊரேன! என்க.
(வி-ம்) தைலவிெயா இன் ற்றமர்ந் வா ம் நிைலையத்தாேன கலக்கிக்
ெகாண்டைம ேதான்ற தான ஆக்கிக்ெகாண்ட ேசற்றின் நிற்றைல ெவ த்த காரான் என்றாள். ஈண் தன்கண்ணைமந்த உள் ைறக்குக் காரான் தைலவ க்
குவைமயாதற்கு இங்ஙனம் கூறினள். காரான்- எ ைம. ஆ என்ப ெபற்றம் எ ைம
மைர என் ம ன் விலங்குகட்கும் ெபண்பாற்ெபயர். எ ைம என்ப ேதான்றக்
காரான் என்றாள. ெசங்கட்காரான் என் ழிச் ெசய் ளின்பம் உணர்க. தைள- கயி .
தைலவியின் ேபரன்பிைன உள் ைறக்கண் உவைமயாதற்கு ேநான்கயி
என்கின்றாள். எனேவ தைலவைனக் கண்ேணாட்டமி என்ப குறிப்பாயிற் .
அறெவா க்கம் ேப தைலக் கூர் ள் ேவ யாக உள்
த்தாள். அதைன ம்
ைகவிட் ப் ேபானான் என்பாள் ேகாட் ன் நீக்கி என்றாள். பழனம்- ஊர்ப்ெபா நிலம்;
இ பரத்ைதயர் ேசாிக்கு உள் ைறக்கண் உவைம.
தாமைர இரவிற் குவித ன் வண் கள் உள்ேள ஊ ம் என்றார் பைழய
உைரயாசிாியர். இனி, இதன்கண்ணைமந்த உள்

ைறையப் பைழய உைரயாசிாியர்,

"காரான் தனக்கு நிைலெயன்
குத்தப்பட்ட ெகாட் ைல நீரா ம்
சாணாகத்தா ம் தாேன ேசறாக்கிக்ெகாண் தைளைய ம் அ த் க் ெகாண்
பழனத் க்குக் காவலாகிய ேவ ைய ங் ேகாட்டாெல த் , மீன்களிாியத்
தாமைரையச் சூழ்ந்த வள்ைளைய மயக்கி, மலர்ச்சியின்றி வண்ெடா

குவிந்த

தாமைரைய ஆர்ந்தாற்ேபால, நீேய ஆதாித் க் ெகாள்ளப்பட்ட இவைள நீ தாேன
ேவ ப த்தி நாணமாகிய தைளைய ம த் க்ெகாண் பரத்ைதயர்க்குக் காவலாகிய
விற ைய ம் பாணனாகிய ேகாட்டாேல நீக்கி, அப்பரத்ைத ட ைற ம் ேதாழிமார்
இாிய அப்பரத்ைதய ைடய தாய்மாைர ம் மயக்கி அகமலர்ந் ன்ைன எதிேரற் க்
ெகாள்ளாத மகளிைர கர்வாெனா த்-தனல்ைலேயா என்றவா " என
விாித் ைரப்பர்.
7-11: யாைரேயா....எந்ைத.
(இ-ள்) நீ யாைரேயா - நீ எமக்கு எவ் ற ைடைய? நின்ெனா யாம் லத்தற்கு;
நின் லக்ேகம் - ஏதிலாளனாகிய நின்ைன யாம் லேவங் காண்! எந்ைத- எந்ைதேயா!
பிற ம் எம் மைனத் தந் - யாங்கள் வாளாதி க்கேவ ம் இவ் ர் ஏதின் மாக்கள்
எங்கள் இல்லத்திற்கு வந் யாங்கள் வி ம்பாத ெசய்திையக் கூ பவர்; "வார் உற்
உைறயிறந் ஒளி ம் தாழ் இ ங்கூந்தல் ஒ த்திைய - நீ நீண் மைழக்கா ன்
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அழகிைன ம் கடந்

திகழ்கின்ற தாழ்ந்த காிய கூந்தைல ைடய ஒ

வ ைவ அயர்ந்தைன என்ப - வ ைவ ெசய்

ெகாண்டாய் என்

பரத்ைத மகைள;

கூ கின்றனர்.;

அஃ யாம் கூேறம்- அப்பழிைய யாங்கள் நினக்குக் கூ ேவ மல்ேலம்; வாழியர் – அச்
ெசய்தி வாய்ைமயாயின் நீ அந்த மணமகேளா நீ ழி வாழ்க! என் வாழ்த்த ம்
வாழ்த் கின்ேறம் என்க.
(வி-ம்) லத்த

ம் அன் ைடயார்மாட்ேட பயன்த வதாம் நீேயா அன்

சிறி மில்லாத ஏதிலன் ஆகிைன என்பாள், நீ யாைரேயா யாங்கள் லத்தற்கு.அதற்குந்
தகுதியில்லாயாத ன் யாம் லக்கின்றிேலம் என்பாள் , நிற் லக்ேகம் என்றாள்.
இதைன,
"ேநாத ெலவன்மற்

ெநாந்தாெரன் றஃதறி ங்

காதல ாில்லா வழி" (குறள் -1308)
எனவ ம் தி க்குறட் க த்ெதா

ஒப் ேநாக்குக!

உைற: மைழக்கால்- மைழக்கா ன் அழைக ம் கடந்த என்க. ஒ த்தி என்ற
பரத்ைத ெயா த்திைய என்றவா ; உன்ைன யாங்கி க்கின்றாய் என்

நா

உன்

ெசய்திைய யாங்கள் வின ம மில்ைல; அங்ஙனமி ந் ம் ஏதிலர் எம் மைனக்ேக
வ ய அச்ெசய்திையக் ெகாணர்ந் கூ கின்றனர். என்பாள் 'எம்மைனத் தந் '
என்றனள். அவெரல்லாம் நின்பழி கூறி எம்மல்லல் கண் களிக்கேவ
கூ கின்றனராயி ம் யாங்கள் அ பற்றிக் கவைலெகாள்வதில்ைல. ஆத ன் அஃதி
யாங் கூேறம் என்கின்றாள் என்க. வாழிய என்ற மணந்தாைர வாழ்த் ம்
மர ண்ைமயால் வாழ்க! என் அசதியா யப யாம். எந்ைத என்ற ண் த்
ெதான்ெனறி ைறைமயாய் வ ம் லெனறி வழக்கில் வ ம் ஒ விளி. ைறப்ெபயர்
அன் . இதைன "அன்ைன என்ைன" எனவ ம் (ெதால்-ெபா ளியல் 52)
வ வைமதிச் ெசால்லாகக் ெகாள்க.

ற்பாவால்

11-16: ெச நர்.....யாேரா.
(இ-ள்) ெப ம- ெப மாேன! ெச நர் களி உைட அ ஞ் சமம் தைதய
ம்
ஒளி வாள் தாைன- பைக மன்னர் யாைனப்பைட த ய நால்வைகப் பைடேயா ம்
வந் எதிர்கின்ற ேபார்களிெலல்லாம் அவ ைடய ெவல் தற்காிய ேபார்கள் ேதா ம்
அவர்தம் ஆற்றல் சிைத ம்ப
க்குகின்ற ஒளிமிக்க வாட்பைடேயந்திய
பைடயிைன ம்; ெகாற்றம்- ெவற்றியிைன ம் உைடயவனாகிய; ெசழியன்பாண் ய
அள்

ைடய; பிண்டெநல்

ன் அள்

ர் அன்ன என் - ெநற்குவியைல ைடய

ர் ேபான்ற நல ைடய என ; ஒள் ெதா

ெநகிழி

ம் ெநகிழ்க- ஒள்ளிய
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கு ந்ெதா

ெநகிழ்வதாயி

பாந்ைதயின்பாேல ெசல்
த க்க வல்
(வி-ம்)

ம் ெநகிழ்ந்

ஒழிக; ெசன்றீ - நீ நின்

மணப்

க; யாேர நின் தைகக்குநர்- யார்தாம் நின்ைனச் ெசல்லா

நர்? என்பதாம்.
ம் ெகாற்றத்ைத ைடய ெசழியன் என்க.

தல்-

க்குதல்- ெகான்

குவித்தல்; இதைன ழிலாட்டல், என்பர். அள் ர்- அள்ளி ர் என்பர் பைழய
ைரயாசிாியர். அள் ர்- ஐம் லவின்ப ம் ஆரத்த தல்பற்றி வந்த பய வைம.
இதைனப் பா ய லவர் தா ம் இவ் ாினர் என்ப அவர் ெபயரால் அறியப்ப ம்.
ேதாழி கூற்றாயின் என் ஒண்ெடா என்ற தைலவிக்கும் தனக்கும் ேவ பா
ேநாக்காமற் கூறியப யாம். இவ்வா

கூ தல் லெனறி வழக்கம் . இதைன,

"தாயத்தினைடயா யச் ெசல்லா விைன வயிற்றங்கா ெவம்ெமன வ உம் கிழைமத்
ேதாற்றம் அல்லவாயி ம் ல் வ ளேவ" என் ம் ற்பாவால் ஆசிாியர்
ெதால்காப்பியனார் (ெபா ளியல்-27) வ வைமதி கூறினர். "என்ேதாள் எ திய
ெதாய்யி ம்" எனக் க யின்கண் (18) ேதாழி தைலவியின் ேதாைளத் தன்ேறாளாகக்
கூ தலறிக. ஈண் ம் ேதாழி தைலவியின் ெதா என்கின்றாள் என்க. தைலவி
கூற்றாயின் இவ்வாராய்ச்சியின் . இனி, பைழய
ஆகுெபயரால் தைலவிைய ஆக்கி அவள் ெம யி
குறிப்பிட் ள்ளனர்.

ைரயாசிாியர் "ஒண்ெடா என்
ம் ெம க ெவன்பா
ளர்" என்

இனி, இதைன, ஊர! பிற ம் நீ ஒ த்திைய வ ைவ யயர்ந்தைன என்ப. யாம் அ
கூேறம்! என் ஒண்ெடா
என இையத்தி க.

ெநகிழி

ம் ெநகிழ்க! ெப ம! ெசன்றீ யார் நின்றைகக்குநர்?

பா.ேவ. 1 நம்மைன; 13 ெகாற்ைகச்; 14. ரன்னெவம்ெமா; (நீ யாைரேயா? என்
வினவியவள் ெயம்மைன என்பேத ெபா ந் ம். நம்மைன என் ம் பாடம் சிறப்பின் .
ஏைனேயார் இப் பாடத்ைதேய ெகாண்டனர்)
--------------

ெசய் ள் 47
திைண: பாைல.
ைற: தைலமகன் இைடச்சுரத்

அழிந்த ெநஞ்சிற்குச் ெசால் ய .

( -ம்) அஃதாவ - தைலவன் தைலவிையப் பிாிந் ெபா ளீட்டப் ேபாவானாக
இைடவழியிேல தைலவியின் பிாிவாற்றா அவன் ெநஞ்சு அழிந்த . அந்ெநஞ்சிைன
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வற்
த்தி மீண் ம் ேமற்ெகாண்ட ெபா ள்ெசய்விைனக்கண் ஊக்குபவன்
அந்ெநஞ்சிற்குக் கூறிய என்றவா .
(இ-ம்) இதற்கு "கரணத்தி னைமந்
ந்த காைல" என வ ம் (ெதால்-கற்- 5)
ற்பாவின்கண் "மீட் வர ஆய்ந்த வைகயின் கண் ம்" எனவ ம் விதிெகாள்க.
அழிவி ள்ளம் வழிவழிச் சிறப்ப
விைனயிவண்
த்தன மாயின் வல்விைரந்
ெத வினி வாழிய ெநஞ்ேச ெயா தைல
யலங்குகைழ நரலத் தாக்கி விலங்ெக ந்
க வளி
த்திய ெகா வி கூெராி
விடர் ைக ய க்கம் பாய்த
டனிையந்
தைமக்கண் வி ெநா கணக்கைல யகற் ம்
ெவம் ைன ய ஞ்சுர நீந்திக் ைகம்மிக்
ககன்சுடர் கல்ேசர் மைறய மைனவயி
ெனாண்ெடா மகளிர் ெவண் ாிக் ெகாளாஅ
கு நைடப் றவின் ெசங்காற் ேசவல்
ெந நிைல வியனகர் ழ் ைணப் பயி ம்
லம்ெபா வந்த ன்கண் மாைல
யாண் ளர் ெகால்ெலனக் க ழ்ேவா ெளய்தி
யிைழயணி ெந ந்ேதர்க் ைகவண் ெசழியன்
மைழவிைள யா ம் வளங்ெக சி மைலச்
சிலம்பிற் கூதளங் கம ம் ெவற்பின்
ேவய் ைர பைணத்ேதாட் பா
ேநாயசா ட யங்குகம் பலேவ.

5

ற்

10

15

-- ஆலம்ேபாிச் சாத்தனார்.
(உைர)
3. வாழிய ெநஞ்ேச
(இ-ள்) ெநஞ்ேச! என் ெநஞ்சேம! யாம் எண்ணித் ணிந்த விைன ெகட அ ங்காேத
ெகாள்! வாழிய- நீ நீ வாழ்வாயாக! என்க.
(வி-ம்) இஃ இைடச் சுரத்திேல தைலவிைய நிைனந் ெசல வ ங்கும் ெநஞ்ைச
விளிக்கின்றானாக ன் அவன் குறிப் யாம் எண்ணித் ணிந்த விைனெகட
அ ங்காேதெகாள் என்பதாயிற் . அதன் ேபாக்கிைனத் த க்கின்றானாக ன்
அதற்கிரங்கி வாழ்த்தினன். என்க.
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1-2: அழிவில்....ஆயின்.
(இ-ள்) அழி இல் உள்ளம் வழிவழிச் சிறப்ப- நமக்கு இயல்பாக அைமந் ள்ளதாகிய
இ க்கண் கண் அழித ல்லாத சிறந்த ஊக்கமான ேம ம் ேம ம்
சிறந்ேதாங்கும்ப ; இவண் விைன
ேமற்ெகாண்
என்க.

த்தனம் ஆயின் - இவ்விடத்ேத யாம்

க்கின்ற ெபா ள் ெசய் ம் விைனைய நன்கு ெசய்

த்ேதாமானால்;

(வி-ம்) பண் அந்ெநஞ்சேம பலகா ம் ஊக்குவித்தைமயின் அதைனப் பாராட் ம்
வாயிலாய் ஊக்கமழிந்தக்கால் உண்டாகும் இன்னைல ம் இழிைவ ம் கூறாமற்
கூ கின்றான் தைலவன். இவ்விைன
யாம ல ங்கிைனயாயின் நீ விைழ ம்
அவ்வின்ப ம் பின்னர் அாிதாம் என்ப குறிப் . இக்குறிப் ப் ெபா ள் "அைடெமாழி
இனமல்ல ந் த ம் ஆண் றின்" என் ம் த்தி பற்றி அழிவில் உள்ளம் என் ழிவந்த
அைடெமாழியாதல் ெசால் வான் குறிப் க்கிணங்க உய்த் ணர்ந்
ெகாள் மாற்றாற் ெகாண்டாம். ேம ம் இவ்வா ெகாள் ம் குறிப் ப்
ெபா ள்கட்கும் இஃெதாக்கும்.
3-8: ஒ தைல.........நீந்தி
(இ-ள்) க வளி ஒ தைல அலங்கு கைழ நரலத்தாக்கி- சூைறக்காற்றான தைழத்த
னிைய ைடய அைசகின்ற ங்கிற் ேகால்கள் ஒன்ேறாெடான் உராஅய்ந்
ஒ க்கும்ப

ேமாதி; உ த்திய ெகா வி

கூர் எாி- ெவப்ப றச்

ெசய்தைமயாற்ேறான்றிக் ெகா ந் விட் மிகுகின்ற காட் த் தீயான ; (க வளி)
உடன் இையந் விலங்கு எ ந் விடர் ைக அ க்கம் பாய்த ன் அச்சூைறக்காற்ேறா ேசர்ந் அவ்விடத்தினின் விலகி உயரெவ ந் பிளப் ண்ட
ைழஞ்சுகைள ைடய பக்க மைலயிேல பரவி எாிதலாேல; அைமக்கண் வி ெநா
கைலக்கணம் அகற் ம்- அம்மைலயி ள்ள ங்கில்களின் க க்கள் ெவ த்தலால்
எ கின்ற ஒ அங்கு வாழ்கின்ற சுக்கைல என் ம் குரங்குக் கூட்டங்கைள
ஓட் தற்கிடனாய்; ெவம் ைன அ ஞ்சுரம் நீந்தி - ெவட்சி மறவ ம் கரந்ைத மறவ ம்
ேபார் ெசய்தற்குாிய கடத்தற்காிய பாைல நிலத் வழிையக் கடந் ேபாய் என்க.
(வி-ம்) ஒ த்தல்- தைழத்தல். அலங்குதல் - அைசதல். க வளி தாக்கி ெவப்ப றச்
ெசய்தலால் பிறந்த எாி என்றவா . ங்கில் ஒன்றேனா ஒன் உராய்தலால்
தீத்ேதான் தல் இயல் . உ த்திய எாி, ெகா வி எாி, கூர் எாி எனத் தனித்தனி
கூட் க. கூர்- மிகுதிப் ெபா ட் . எாி க வளி டனிையந் விலங்கி எ ந்
பாய்த ன் என்க. பாய்தல் -பர தல். விடர்- ெவ ப் ; பிள .

ைக-

ைழ. அ க்கம்-
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பக்கமைலகள். அைமக்கண்- ங்கி ன் க . தீப்பற்றி எாி ம்ெபா
க க்கள்
ஒ ேயா பிளத்த யல் . இவ்ேவாைசக்கு அஞ்சி கைலக்கணங்கள் ஓ ன என்ப
க த் . கைல- சுக்கைல- குரங்கு . மான்கைல என்பா
ளர். வளி தாக்குதலால்
ங்கி ற் பிறந்த தீ தன்னினமாகிய ங்கிைல அழிக்க அங்கு வா ம்
கைலக்கணங்கள் அஞ்சி ஓ ம் என்றான். நின்ைனத் தாக்கிய காமத்தால் யாம் விைன
தவிர்ந் ழிப் பிறக்கும் நல்குரவினால் நம்மின ம் ெக ம் நம்ைம நம்பி வா ஞ்
சுற்றத்தா ம் ஆதரவின்றி அலமந்ேதா வர் எனப் ெபா ட் றத்ேத இைறச்சி
ேதான் தற்கு.
ஆக்ெகாள் ம் ெவட்சியா ம் அவைரப் பின்ெதாடர்ந் வைளக்கும் கரந்ைதயா ம்
ேபாாி ம் இடம் பாைலயாக ன் ெவம் ைன அ ஞ்சுரம் என்றான். இத்தைகய
இடமாத ன் நம் ள்ள ம் நீ ம் நா ம் ேபாாி ம் ெவம் ைனயாயிற் ப் ேபா ம்
என்ப குறிப் .
8-14: ைகம்மிக்................எய்தி
(இ-ள்) அகன் சுடர் கல் ேசர் மைறய- விாிந்த சுடைர ைடய ஞாயிற் மண் லம்
ேமற்றிைசக்கண் மைலயிைன அைடந் மைறயாநிற்ப - மைனவயின் ஒள்
ெதா மகளிர் ெவள்திாிக் ெகாளா ன் நம்மில்லத் ள்ள ஏவற்சிலதியராகிய ஒள்ளிய
வைளயைல ைடய மகளிர் தாம் தகளியின்கண் இட்ட ெவள்ளிய திாியிடத்ேத விளக்ைக ஏற் தலாேல; ெந வியல் நகர் கு நைடப் றவின் ெசங்கால் ேசவல்
ழ் ைணப் பயி ம்- ெந ய ேமனிைல மாடங்கைள ைடய அகன்ற
நமதில்லத்தின்கண் அம் மாடத்ேத உைறகின்ற கு கு நடக்கும் நைடைய ைடய ற
வினத் ச் சிவந்த கால்கைள ைடய ேசவலான தான் வி ம்பிய ெபைடயிைன
அைழத்தற்குக் காரணமாய்; லம்ெபா
தன்ைமைய; ெசய்தெலா

வந்த - பிாிந்

வந்த ன்கண்மாைல-

ைறேவார் திறத்ேத தனிைமத்

ன்பத்ைத ைடய அந்திமாைலப்

ெபா திேல; ைகம்மிக்கு - பிாிவாற்றாைமத் யர் மிகுவதனாேல; யாண் உளர்
ெகால்ேலா எனக் க ழ்ேவாள் எய்தி - ம்ைம நிைனந் நம்ெப மான் இப்ெபா
எவ்விடத் ளேரா என் கூறி அ கின்ற நங்காத ைய யாம் ெசன்ெறய்தி என்க.
(வி-ம்) ைகமிக்கு என்பதைன (13) ன்கண்மாைல என்பதன் பின் கூட் க.
ைகம்மிகுதல் - எல்ைல கடத்தல். அகன்சுடர்- ஞாயி . திாிக்ெகாள் தல். விளக்ேகற் தல். திாிக் ெகாள ம் ற ச்ேசவல் ழ் ைணப் பயிர்தற்குக்
குறிப்ேப வாய் நின்ற . ேசவல் திாிக் ெகா
தல்கண் இர வ தல் அறிந்
ைணைய அைழக்கும் என்றவா . ேசவல் ெபைடைய அைழத்த ம் மாைலவர ம்
தைலவியின் யர் ைகம்மிகுவதற்கு ஏ க்கள். லம் - சுற்றத்தார் சூழ
ந் ேத ம்
தனித் ைறவ ேபால்வேதார் ன்ப ணர்ச்சி. இத் யர் மாைலயில் மிகுத ன்
அதேனா

மாைலவ ம் என்றான். இதைன,
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"காைல ய ம்பிப் பகெலல்லாம் ேபாதாகி
மாைல மல மிந் ேநாய்" (குறள் 1227)
என ம்,
"பனிய ம்பிப் ைபதல்ெகாண் மாைல

னிய ம்பித்

ன்பம் வளர வ ம்" (குறள் 1223)
என ம் வ ந் தி க்குறள்களா

ணர்க.

(8) நீந்தி (13) எய்தி என இைய ம் .
15-19: இைழ.....பலேவ
(இ-ள்) ெந ந்ேதர் ைகவண் இைழ அணி ெசழியன்- ெந யேதைர ம் இரவலர்க்கு
வழங்கும் வள்ளன்ைமைய ம் உைடய அணிகலனணிந்த பாண் ய ைடய; மைழ
விைளயா ம் வளம்ெக சி மைலச் சிலம்பில் - கில்கள் தவ கின்ற வளம்
ெபா ந்திய சி மைல என்

ம் ெபய ைடய மைலயின ; கூதளம் கம ம் ெவற்பின் -

கூதாள மலர் மணங்கம கின்ற பக்கமைலயிேல வளம்ெபற வள கின்ற; ேவய் ைர
பைணத் ேதாள் பா ம் ேநாய் அசா ட - ங்கிைல ஒத்த ப த்த ேதாள்களிேல பர ம்
பசப்
என்க.

ப வரல் தீ மா ; பல

யங்குகம் - யாம் இனிேத பலப யாகத் த

ேவம்

(வி-ம்) சி மைலயாகிய சிலம் என்க. கூதளம் – ஒ வைக ந மண மல ைடய
ெச . இதைனக் கூதாளம் என ம் கூதாளி என ம் வழங்குப. ெவற் என்ற , ஈண் ப்
பக்கமைலைய. சி மைலயின் பக்கமைலகளிேல வள ம் ங்கில் ெபாி ம்
வள ைடயதாதல் பற்றி அதைன விதந்ெத த் க் கூறினன். பல ஈண் பலவைகயான
யக்கத்ைதக் குறித்த . பிாிந் பின்னர்க் கூ வார் கூட்டம் ேபாின்பம்
பயப்பதாக ன் இப்பிாி ம் இன்பத்திற்ேகார் ஏ ெவன்றா மாம்.
பிாிந் ைறதலாேல ஏக் கற ைடயராகிய காதலர் மீண் ங் கூ ங்கால் இன்பம்
ெப கும் என்பதைன,
"அற மீைக ம் அன் ம் கிைள ம்
க மின் ந் த த ற் றம் ெபயர்ந்
த வ
ணிந்தைம ெபாிேத
விாி ங் ேகாைத விளங்கிைழ ெபா ேள."
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எனவ ம் பழம்பாடலா

ம் உணர்க.

(ெதால். அகத். 44. இளம் -ேமற்ேகாள்.)
இனி இதனான் அழிவில் உள்ளம் வழி வழிச் சிறப்ப இவண் விைன
த்தனமாயின். நீ வி ம் கின்ற இன்ப ம் இற்ைறயின்பத்தி ம் பலப சிறந்த
த்தின்ப ம் ெப திகாண் என் ணர்த் வான் பலப யா ம் யங்குகம் என்றான்.
2-3: வல்விைரந் ..........எ
(இ-ள்) இனி வல் விைரந் எ - இப்ெபா
இவ்வா ெசலவ ங்காமல்எண்ணித்
ணிந்த விைன ேமற் ெசல் தற்கு மிக ம் விைரந் எ ந் என் டன் வ வாயாக!
என்பதாம்.
(வி-ம்) இனி, -இப்ெபா

. எ ந்

என்

டன் இையந்

இனி இதைன, ெநஞ்ேச யாம் உள்ளம் சிறப்ப

வ தி என்றவா .

த்தனமாயின் அப்ெபா ேத சுரம்

நீந்திப் ேபாய் நகாில் மாைலயில் யாண் ளர் ெகால்ேலா? எனக் க ழ்ேவாள் எய்திப்
பைணத்ேதாள் பா ேநாய் அசா டப் பல யங்குகம். இப்ெபா
என் டனிையந் விைன ெசயவிைரந் எ ! வாழிய. என இையக்க.
பா.ேவ. 5. அ த்திய; 7. கைலக்கணம்; 12. ாிளந் ைண. (47)
---------

ெசய் ள் 48
திைண: குறிஞ்சி
ைற: ெசவி த்தாய்க்குத் ேதாழி அறத்ெதா

நின்ற .

( -ம்) அஃதாவ -களெவா க்கம் நிகழ் ழி பல்ேவ இைட
களாேல தைலவி
தைலவைனக் காணாமல் ெபாி ம் ஆற்றாைம ைடயளாய் ெமய்ேவ பட் ஊ ம்
உறக்க மின்றி வ ந்த அந்நிைல கண்ட ெசவி த்தாய் ெபாி ம் வ ந்தி அவள்
ெம விற்குக் காரணம் யாெதன ஆராய்வாள் ேதாழிைய ேநாக்கி நீ அறிதிேயா இவள்
இந்நிைலயள் ஆதற்கு காரணம் என் வினவ, அ
ண்ட ெசய்திைய ெசவி க்குக் குறிப்பாக அறி

ேகட்ட ேதாழி தைலவி கற் க் கடம்
த் வாள் கூறிய என்றவா .
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(இ-ம்) இதற்கு, "நாற்ற ந் ேதாற்ற ம்" எனவ ம் (ெதால்-கள- 23)

ற்பாவின்கண் ,

' ன்னிைல அறன் எனப்ப தல் என்றி வைகப் ைரதீர் கிளவி தாயிைடப்
குப்பி

ம,' எனவ ம் விதி ெகாள்க.

அன்னாய் வாழிேவண் டன்ைன நின்மகள்
பா
ண்ணாள் பழங்கண் ெகாண்
நனிபசந் தனெளன வின தி யதன்றிறம்
யா ந் ெதற்ெறன ணேரன் ேமனாள்
ம
ஞ் சாரெலன் ேறாழி மாேரா
ெடா சிைன ேவங்ைக ெகாய்குவஞ் ெசன் ழி்ப்
ெயன் ம் ச ேறான்ற
ெவாண்ெசங் க நீர்க் கண்ேபா லாயித
சி ேபாகிய சூழ்ெசய் மாைலயன்

5

பக்கஞ் ேசர்த்திய ெசச்ைசக் கண்ணியன்
குயமண் டாகஞ் ெசஞ்சாந் நீவி
வாி ைன வில்ல ெனா கைண ெதாிந் ெகாண்
யாேதா மற்றம் மாதிறம் படெரன
வினவி நிற்றந் ேதாேன யவற்கண்

10

ெடம் ள் ெளம் ண் ெமய்ம்மைற ெபா ங்கி
நாணி நின்றென மாகப் ேபணி
ையவைக வகுத்த கூந்த லாய்ந தன்
ைமயீ ேராதி மட ர் ம்வாய்ப்
ெபாய்
ளேவா ெவன்றனன் ைபெயனப்

15

பாி
கு தவிர்த்த ேதர ெனதிர்ம த்
நின்மக ண்கண் பன்மா ேணாக்கிச்
ெசன்ேறான் மன்றவக் குன் கிழ ேவாேன
பகன்மா யந்திப் ப சுட ரைமயத்
தவன்மைற ேதஎ ேநாக்கி மற்றிவன்

20

மகேன ேதாழி ெயன்றன
ளதனள ண் ேகாண் மதிவல் ேலார்க்ேக.

25

-- தங்கால்

டக்ெகாற்றனார்.

(உைர)
1-7: அன்னாய்..........ேதான்ற.
(இ-ள்) அன்ைன- தாேய!; நின்மகள்பா ம் உண்ணாள் பழங்கண் ெகாண் நனி
பசந்தனள் என - உன் மகள் ஆன்பா ம் ப கிலளாய்த் யரங்ெகாண் மிக ம்
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பசப் ரப் ெபற்றனள் என்

ெசால் ; வின தி - அதற்குக் காரணம் அறிகின்றிேலன் நீ

அறிதிேயா? என் என்ைன வின கின்றைனயல்லேயா!; அதன் திறம் யா ம்
ெதற்ெறன உணேரன் - அதற்குாிய காரணம் இஃெதன் யா ம் ெதளிவாக
அறிகிேலன் அறிேயன் ஆயி ம்; அன்னாய் வாழி ேவண் - தாேய யான் இப்ெபா
நினக்குக் கூ வெதான்றைனக் கூர்ந் ேகட்ட ள்வாயாக!
அஃெதன்ைனேயாெவனின்; ேமல் நாள் என் ேதாழிமாேரா ஒ சிைன ேவங்ைக ம
ஞ்சாரல் ெகாய்குவம் ெசன் ழி- ன்னர் ஒ நாள் யான் என் ேதாழியேரா
பதிதாகத் தைழத் ள்ள கிைளகைள ைடய ேவங்ைக மரங்கள் மிகுந்த
மலர்கைள ைடய மைலச் சார ன்கண் ேவங்ைக மலர் ெகாய்வதற்குச் ெசன்ற
ெபா

;

என்

ம்

சல் ேதான்ற - மலர் ெகாய் ம் என்ேதாழியர்

,

என்

கூ ம் ஆரவாரம் எ ந்ததாக; என்க.

(வி-ம்) ஈண் அன்னாய் என்
தைலவிையப் ேப வதில் அவ

,

விளிப்பவள் விளிக்கப்ப ம் ெசவி யின் மகளாக ம்
க்கி க்கும் விழிப் மிகுதிேதான்ற நின்மகள்

என்கின்றாள் ேதாழி; அவள் அங்ஙனம் கூறிய தைலவிைய என்க. பா ம் உண்ணாள்
என் ழி உம்ைம உயர் சிறப் . பா ம் உண்ணாள் எனேவ ஏ ம் உண் லள்
என்றாளாயிற் . ஈண் ச் ெசவி

கூற்ைறத் ேதாழி ெகாண்

கூறிய 'பா

ம்

உண்ணாள் பழங்கண் ெகாண் நனி பசந்தனள்' என்ப
ணர்ச்சிக்கு நிமித்த
மாகாதன ேபான் காட் ஆராய்வார்க்குப் ணர்ச்சி நிமித்தமாகத் ேதான்றகின்ற
ெமய்ப்பா களாம். இங்ஙனமாதைல— ன்பத் ப் லம்பல,பசியடநிற்றல்,
பசைலபாய்தல், என்ேறா வர் ஆசிாியர் ெதால்காப்பியனார். இைவயிற் ள் பசியட
நிற்றல் என் ம் ஒ ெமய்ப்பாட் ற்ேக ேபராசிாியர் "அன்னாய்...வின தி" என் ம்
இவ்வ கைள எ த் க் காட் னர். (ெதால்-ெமய்ப்பா-22)
அதன் திறம் - அங்ஙனமாதற்குாிய காரணம்.ெதற்ெறன உணேரன் எனேவ யான்
உனக்குக் கூ மிந் நிகழ்ச்சி காரணமாக வி க்குேமா? என் ஐய ணர் ைடேயன்
என்றாளாயிற் . ஆகேவ நீ என் கூற்ைற வி ம்பிக் கூர்ந் ேகள் என்ப பட
அன்னாய் வாழி ேவண் என் ெதாடங்குகின்றாள்.
என் கூவி அச்சு த்தினால் "ேவங்ைக மலர் ெகாய்யத் தாழ்ந்
ெகா க்கும் என் ம் ஒ ேபைதத்தன்ைம. அ
ம் மைலயில் வாழ்வார்க்கு
உள்ளேதார் பண் " என் விளக்கினர் பைழய ைரயாசிாியர்.
மலர் ெகாய்குவம் ெசன் ழிப்
ெயன்னாம் சல் ேதான்ற எனத் ேதாழி
எண்ைமயாக இயம் கின்றாள். அங்ஙனம் ச
ம் வழக்கம் ெசவி அறிவள்
ஆதலால் என்க. இங்ஙனம் நம் தல் மைலநாட் னர்க்குள்ள ஒ ேபைதத் தன்ைம
என் விளக்குகின்ற பைழய ைரயாசிாியர் ஆய் ைர பாராட்டற் பால .
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8-14: ஒண்சங்...நிற்றந்ேதாேன
(இ-ள்) ஒள் ெசங்க நீர்க் கண்ேபால் ஆய் இதழ் சூழ்ெசய் ஊசிேபாகிய மாைலயன்அப்ெபா
ஒ நம்பி ஒள்ளிய ெசங்க நீர் என் ம் நீர்ப் வி ள் ைவத் மகளிர்
கண்ேபான் அழகாக மலர்ந் ள்ளனவாக ஆராய்ந் எ த்த மலர்கைளச் சூழைவத்
ஊசிையச் ெச த்தித் ைதத்த ெதாைட மாைலைய மார்பிலணிந்தவனாய்; ெசச்ைசக்
கண்ணியன்- சிவந்த மலராற் ைனந்த கண்ணிையத் தைலயிற் பித்ைதயில்
ஒ

றமாகக் கட் யவனாய்; குயம் மண்

ஆகம் ெசஞ்சாந்

அ ந் தற்ேகற்ற விாிந்தமார்பிேல ெசஞ்சந்தனம்

நீவி- மகளிர்

ைலகள்

சி; வாி ைன வில்லன்- வாிந்

ைனந்த வில்ைல ைடயவனாய்; ஒ கைண ெதாிந் ெகாண் - அம் க்கூட்
ஒப்பற்ற சிறந்த அம் ெபான்றைன ஆராய்ந் வலக்ைகயி ெல த் க்ெகாண்
விைரந்

எம்ெமதிேரா

ள்

வந் ; அம் மா படர்திறம் யாேதா என வினவி நிற்றந்ேதான் -

அக் ெகா ய விலங்கு ெசல்கின்ற வழியா ? என்
என்க.

எம்ைம ேநாக்கி வினவி நின்றனன்

(வி-ம்) க நீர் இதழ், கண்ேபா தழ், ஆயிதழ் எனத் தனித்தனி கூட் க ஊசி ேபாகிய
மாைலயன், சூழ் ெசய் மாைலயன் எனக்கூட் க. சூழ் ெசய் மாைல-மலைர நாாிைனச்
சூழைவத் ஊசியாற் ைறத் ச் ெசய்த மாைல. இதைனத் ெதாைடமாைல என ம் தார்
என ங் கூ ப. ெசச்ைசக்கண்ணி -சிவந்த மலரானியன்ற தைலமாைல. தைலமயிைரத்
தைலயின் ஒ
றத்ேத ெகாண்ைடயாகக் கட் அதைனச் சுற்றிக் கட் ய கண்ணி
என்க. குயம்- ைல. மண் தல் -மிக்க ந் தல். எனேவ அவன் மார் மகளிர்
மனங்கவ ம் ேபரழகுைடய என்றாளாம்.
என் ம் சல் ேகட் அதைன
எய் ெதாைலத்தற்கு அைமவாக இடக்ைகயில் வில்ைலப்பற்றிச் சிறந்த அம்ைப ம்
ேதர்ந் வலக்ைகயிற் ெகாண் வி ப் ற் அம் மா படர்திறம் யா என்
வினவியவாேற ஓ வந் எம் ன்னின்றான் என்றவா . மா என்ற
ைய. திறம்வழி. நிற்றந்ேதான் என் ழி த தல் பகுதிப் ெபா ள் விகுதி, நின்றான் என்க.
14-22: அவற்கண் .....கிழேவாேன.
(இ-ள்) மன்ற அக்குன் கிழேவாேன - ேதற்றமாக அவன் அேதா ேதான் ம்
மைலகட்குத் தைலவேன ஆதல் ேவண் ம். அவன் கண் - அப்ெப ந்தைகேயாைனக்
கண் யாங்கள், எம் ள் எம் ள் ெமய்ம்மைற ஒ ங்கி நாணி நின்றெனம் ஆகஒ வ க்குள் ஒ வராய் எங்கள் உடம் மைற மா உள்ளம் ஒ ங்கி நாணி
நின்ேறமாக; ேபணி ஐவைக வகுத்த கூந்தல் ஆய் தல் ைமஈர் ஓதி மட ர் ம்வாய்ப்
ெபாய் ம் உளேவா என்றனன் - நன்கு எண்ெணய த யன ெபய் ஐந் வைகயாக
வகுத் க் ைகெசய் வளர்க்கப்பட்ட கூந்தைல ம் அழகிய தைல ம் உைடய
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இளைம ைடய நங்ைகயீர்!
என்

ம் ைடய வாயின் கண் ெபாய் ம் உண் ேபா

நாகாிகமாக எம்ைமக் கழறியவனாய்; ைப எனப் பாி

பாய்தற்கு வி ப்

ம்

குதவிர்த்த ேதரன் -

கின்ற தன் குதிைரகைள ேநாக்கிப் 'ைப' என் ரப்பி

அக்குதிைரயின்
ப்ைபத் தவிர்த் நி த்திய ேதாிேலறி யமர்ந் ; நின்மகள்
உண்கண் எதிர் ம த் ப் பல் மாண் ேநாக்கிச் ெசன்ேறான்- அப்ெபா
அவன்
எழிைல உண் கின்ற நின்மகள்கண் ேநாக்குங்கால் தான் ேநாக்கா வி த் ம் அவள்
ேநாக்கா நிலேநாக்குங்கால் தான் ேநாக்கி ம் இவ்வா ஒ வைர ஒ வர் மாறிப்
பன் ைற ம் ேநாக்கிப் பின்னர்ச் ெசல்லா நின்றான்; என்க.
(வி-ம்) அவன் ேதாற்றங்காணின் இக் குறிஞ்சி நிலத் க் ேகாமகன் என்ேற
உ தியாக நிைனக்கின்ேறன் என்ப குறிப்பாகப் லப்ப ம்ப மன்ற அக் குன்
கிழேவான் ெசன்றான் என்றாள்.
யா ம் நின்மக ம் மட் ம் அல்ேலம். ஆயமகளிர் பல ம் ஒ ங்ேக குழீஇ நின்ேறம்
என்ப ேதான்ற எம் ள் எம் ள் என் அ க்கினள். மட ர் நீங்கள் ங்கள் கூந்தைல
மட் ேம நன்கு ேப
ர் ேபா ம் வாய்ைமையப் ேபணீர் ேபா ம் என் எம்ைமக்
குறிப்பாக இ த் ைரத்தான் என்பாள் ேபணி.......ெபாய்
ளேவா என்றனன்
என்றாள். இஃ அவன் நனி நாகாிகன் என்ப ணர்த்திய ப யாம். இதன்கண் ன்னர்
ஐவைக வகுத்த கூந்தல் கூறப்பட்டைமயின் ைமயீேராதி மட ர் என்ப வாளா மகளீர்
என் ம் ெபயர்
மாத்திைரயாய் நின்ற . பாய்தற்குத்
என்

கூறி அவற்றின்

க்கின்ற குதிைரகைள ேநாக்கிப் 'ைப, ைப'

ப்படக்கி நி த்தினன் என்ப

க த் . ஈண்

'ைப' என்ப

குதிைரக்குக் கூறிய குறிப் ெமாழி என்க. இனி, ைப என என்ப ெமல்ல என் ம்
ெபா ட்ெடனி மாம். ேதரன் - ேதாிடத்தான். எதிர்ம த் ேநாக் குதல் - மாறி மாறிப்
பார்த்தல். ஈண் , "யாேனாக்குங் காைல நிலேனாக்கு ேநாக்காக்காற் றாேனாக்கி
ெமல்ல நகும்" (1194) எனவ ம் தி க்குறைள ம் நிைனக. எதிர்ம த் ப் பன்மாண்
ேநாக்கினன் என்றாள் நின்மக ம் அங்ஙனேம அவைன ேநாக்கினள் என் குறிப்பாக
ணர்த்தற்கு. நின்மக
கண் என ம் இ

ைடய ைம ண்டகண் என ம், அவன் அழைகப் ப குகின்ற

ெபா

ம் ேதான்ற 'உண் கண்' என்றாள்.,

23-26: பகல்மாய்... ..வல்ேலார்க்ேக
(இ-ள்) பகல் மாய் அந்தி சுடர் ப அைமயத் அவன் மைற ேதஎம் ேநாக்கி மற்
ேதாழி இவன் மகேன என்றனள்- பகற்ெபா
தீர்கின்ற அந்திமாைலயாகிய ஞாயி
மைற ம் அந்தப் ெபா தில் அவன் ேதாிற் ெசன் மைற ம் அள ம் அத் திைசையேய
ேநாக்கி அவன் மைறந்த பின்னர் என் கம் ேநாக்கித் ேதாழீ! இவ ம்
மக்களினத்தவேனா? என்

வியந்

வினவினள் காண்! மதிவல்ேலார்க்கு அதன்
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அள ேகாள் உண் - நின்ேபான்

ஆய்ந் ண ம் அறி

வன்ைம ைடேயார்க்கு அந்

நிகழ்ச்சியின் அள க திப் பார்த்தற்கும் ஒ ெகாள்ைக உண்டாகலாம்;
இந்நிகழ்ச்சிைய யன்றி யான் எ ம் காரணம் அறிகின்றிேலன் என்பதாம்.
(வி-ம்) பகைல மாய்க்கின்ற அந்தியாகிய சுடர்ப மைமயம் என்க. ேதஎம்- திைச.
அவன் மைறந்த பின்னர் என்ைன ேநாக்கி வினவினள். மகேன! என்ற மக்க ள் ம்
இத் ைண மாண் ைடேயா ம் உளேரேயா என் வியந்தப யாம். மகேனா
ேதவேனா என் ஐ ற் வினவிய தன்ெறன்க.
இனி அறத்ெதா

நிற்குந்ேதாழி யளித்தல்

த யஏ

வைகயில் ஏற்பன ெகாண்

நிற்றல் ேவண் ம் என்ப இதைன,
"எளித்தல் ஏத்தல் ேவட்ைக ைரத்தல்
கூ தல் உசாதல் ஏதீ தைலப்பா
ண்ைம ெசப் ங் கிளவிெயா ெதாைகஇ
அவ்ெவ வைகய ெவன்மனார் லவர்"
என வ ம்
இவற் ள் -

ற்பாவான் (ெதால்.-ெபா ளியல்-13) உணர்க.
என்ற

சல் ேதான்றிய டன் தாேன வந்

நின்றனன் என்ப

காட்சிக் ெகளியனாகும் தன்ைம கூற ன், எளித்த ம்,
காக்க வந்தான் என
ஏதீ மாயிற் . குன் கிழேவான் என்ற ம் மகேன! என் வியந்தைம கூறிய ம்
தி
ம் உ
ம் கூறி ஏத்தல் ஆயின. நின் மகள் உண்கண் பன்மாண் ேநாக்கிச்
ெசன்றான் என்ற ேவட்ைக ைரத்தல்.
என்ற சல் ேதான்றிய வழி அவன்றாேன
வந் தைலப்பட்டான் என்ற தைலப்பா . அவன் மைற ேதஎம் ேநாக்கி மகேன
என்ற -உ
நி த்த காமவாயிலாய், அவன்பால் இவள் காதல் ெகாண்டனள் எனக்
குறிப்பாகக் கூற ன் உண்ைம ெசப்ப ம் ஆயிற் என்க.
இச் ெசய் ள் பைழய ைரயாசிாியர் பலரா
எ த்தாளப்பட்டெதா சிறந்த ெசய் ளாம்.

ம் ேமற்ேகாளாக

இனி, இதைன "அன்னாய் நின்மகள் பசந்தனள் என வின தி யா
ேமனாள் யா ம் ேதாழிமா ம் ெகாய்குவம் ெசன்றனம். அப்ெபா

ம் உணேரன் .
என் ம்

சல் ேதான்ற ஒ வன் மாைலயனாய், கண்ணியனாய் வில்லனாய்க் கைண ெகாண்
வினவி நின்றான். நாணி நின்றனமாக மட ர் ெபாய்
ளேவா என்றனனாய்த்
ேதரனாய்ப் பன்மாேணாக்கிச் ெசன்றனன் அக்குன் கிழேவான். நின்மகள் ேநாக்கி
மகேள என்றனள் அதனள வல்ேலார்க்குக் ேகாள் உண் என இையத்தி க.
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(பா-ேவ) 9

சுேபாகிய; 18 மகளீர், 26 இதனள ண்

ெகால். (48)

-----------

ெசய் ள் 49
திைண: பாைல
ைற: உடன் ேபாயின தைலமகைள நிைனந்
வ ந்திய .

ெசவி த்தாய் மைனயின்கண்

( -ம்) அஃதாவ -ேதாழி அறத்ெதா நின்ற பின் ம் தம டம்படாைம ம்
பிற மாகிய இைட
கள் நிகழ்ந் ழித் தைலவன் இரவின்கண் தைலசவிையத்
தமரறியா வண்ணம் ேதாழியின் உடன் பாட்ேடா தன் டன் அைழத் ச்
ெசன்றானாக; வழிநாள் தைலவி தைலவ டன் ேபானைம உணர்ந்த ெசவி
தைலவிைய நிைனந் அன்பால் அக
கி மைனயிற் கூறிய என்றவா .
(இ-ம்) இதற்கு "எஞ்சிேயார்க்கும் எஞ்சுதல் இலேவ" என் ம் (ெதால்-அகத்-43) விதி
ெகாள்க. (ஆசிாியர் நச்சினார்க்கினிய ம் இதற்கிதைனக் காட் னர்)
கிளி ம் பந் ங் கழங்கும் ெவய்ேயா
ளளி மன் ஞ் சாய மியல்
ன்னாட் ேபாலா ளிறீஇயெரன் யிெரனக்
ெகா ந் ெதாைடக் குழவிெயா வயின்மரத் தியாத்த
க ங்கட் கறைவயிற் சி
ற ேநாக்கிக்
கு க வந் குவ
த னீவி
ெமல்ெலனத் தழீஇயிேன னாக ெவன்மக
ணன்ன ராகத் திைட ைல வியர்ப்பப்
பல்கான் யங்கினண் மன்ேன யன்ேனா

5

விறன்மிகு ெந ந்தைக பலபா ராட்
வறனிழ லைசஇ வான் லந் வ ந்திய
மடமா னசாவினந் திரங்குமரல் சுைவக்குங்
கா டன் கழித லறியிற் றந்ைத
யல்குபத மிகுத்த க
ைட வியனகர்ச்

10

ெசல் ழிச் ெசல் ழி ெமய்ந்நிழற் ேபாலக்
ேகாைத யாயெமா ேடாைர தழீஇத்
ேதாடைம யாிச்சிலம் ெபா ப்பவவ
ளா வழி யா வழி யகேலன் மன்ேன.

15

---வண்ணப் றக் கந்தரத்தனார்.#
(பா-ேவ.) #. வண்ணப் றக் கல்லாடனார்.
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(உைர)
1-7: கிளி ம்...........தழீஇயிேனனாக
(இ-ள்.)கிளி ம் பந் ம் கழங்கும் ெவய்ேயாள்- கிளிக்கு மழைல மிழற் தைல ம்
பந்ெதறிதைல ம் கழங்கா தைல ம் மிகுதியாக வி ம் வள் இப்ெபா
அவற்ைற
வி ம் கின்றிலள்; அளி ம் அன் ம் சாய ம் இயல் ம் ன் நாள் ேபாலாள்- இவள்
பிற யிர்கள்பாற் ெகாள் ம் அ ளா ம் எம்மேனார் பாற் ெச த் ம் அன்பினா ம்
தன் ெமய்யின்கண்ணதாகிய ெமன்ைமயா ம் ெசயல்களா ம் ந்ைத நாட்களில்
இ ந்தாற் ேபான்றிலள்; மா பட்
காணமாட்டா

க்கின்றனள். இம்மா பாட் ற்குக் காரணம்

வ ந்தி; என்உயிர் இறீஇயர் என- என் உயிர் ெக வதாக என்

என்ைனேய யான் ேநாேவனாகி; ெகா ந் ெதாைடக் குழவிெயா வயின் மரத் யாத்த
க ங்கண் கறைவயின் வைளந்த ெதாைடகைள ைடய தன இளங்கன்றிேனாேட
ஓாிடத்ேத கட்டப்பட்ட விைரந்

விைரந்

கன்ைற ேநாக்கும் ஆைவப்ேபான் ;

சி
றம் ேநாக்கி- அவ ைடய
ைக அ க்க பாிந் பார்த் ; கு கவந்
குவ
தல் நீவி- ஆராைமயால் அவைள அ கிச் ெசன் குவிந திரண்ட
அவ

ைடய அழகிய ெநற்றிைய விரலாற் றடவி; ெமல்எனத் தழீஇயிேனன் ஆக-

பாி டன் ெமத்ெதன்

அவைளத் த விேனன் அவ்வளவில்; என்மகள் - என் அ ைம

மகள்; நன்னர் ஆகத் இைட ைல வியர்ப்ப- தன நல்ல, மார்பகத்
ைலகள்
ெபாள்ெளன ெவயர்ப்ப ( ன்னாள் ேபாலா ) பல்கால் யங்கினள் மன் பன் ைற ம் என்ைன ஆர்வத் டன் த

வாளாயினள்; அ

கழிந்த ! தன்க.

(வி-ம்) கள்ளமறியாத ெவள்ைள ள்ளத்ேதா
ந்த ேபாெதல்லாம் கிளி
த யவற்ைறேய மிக ம் வி ம் வாள் என்ற இப்ெபா
அவற்ைற வி ம் கிலள்
என்ப பட நின்ற . அளி- கீழ் மக்க ம் அஃறிைண மாகிய பிற யிர்பாற் ெச த் ம்
அ ள். அன் ெதாடர் ைடய சுற்றத்தார்பாற் காட் ம் அன் . சாயல்- ஐம்
ெபாறியா ம் கர்தற்கியன்ற ெபண்ைமக்குாிய ெமன்ைம. இயல் என்ற
அவட்கியற்ைகயாகிய ெசயன் ைறகள். இைவெயல்லாம் தன் ெநஞ்சத்ேத வஞ்சம்
க்கபின் மா பட்டைமயின் இவற்றால் எல்லாம் அவள் பண் ேபான்றிலள்
என்றவா . அவள் ெநஞ்செமல்லாம் காதலன் கவர்ந்தைமயால் மா பட்
ந்தாள்
ேபா ம் இதைன யான் அறிகிேலன் என்ப க த் .
குழவி- ஆன்கன் க்கும் கூ ப. இதைன "குஞ்சரம் ெப ேம குழவிப்
ெபயர்க்ெகாைட, ஆ ம் எ ைம ம் அைவ ெசாலப்ப ேம" எனவ ம்
ெதால்காப்பியத்தா ணர்க (மரபி 19-20) க ங்கண்- விைரந் விைரந் ேநாக்கும்
கண். அங்ஙனம் ேநாக்குதைல ஈன்றணிைம ைடய ஆண்களிடத்ேத கண் ணர்க.
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அவள் கங் ெகாடாைமயால் சி
றேம ேநாக்கிேனன் என்ப
வஞ்சம் நின் ெவ ப் தலான் யங்குங்கால் ைலவியர்த்த
கழி ப் ெபா ட் .

க த் . ெநஞ்சத் ள்
என்ப க த் . மன்

9-13: அன்ேனா.......அறியின்
(இ-ள்) அன்ேனா- ஐயேகா! விறல்மிகு ெந ந்தைக பல பாராட்

அவைள உள்ளங்

கவர்ந்த ெவற்றி மிக்க ெந ந் தைகைமைய ைடய காைள, பல ப யாக ம்
நலம்பாராட்

மன மகிழ்வித் ; வறன் நிழல் அைசஇ- உலறிய அ

நீழ ன்கண்

இ ந் இைளப்பாறி; வான் லந் வ ந்திய மடமான் அசா இனம் - மைழ
வறந்தைமயாேல உண ெபறாமல் பசிப்பிணியால் வ த்த ற்ற மடப்ப ைடய
மானின

இைளப் ற்ற கூட்டமான ; திரங்கும் மரல் சுைவக்குங் கா

- நீர் வற்றிய

மாற் ல் ைனக் கறித் ப் பார்த்தற்க்குக் காரணமான வறிய பாைலயின் கண்; உடன்
கழிதல் அறியின் - தன் டன் ெகாண் தைலக் கழிதைல நான் ெந நல்
அறிந்ேதனாயின் என்க.
(வி-ம்) அன்ேனா- இரக்கக் குறிப் . என் ெசல்வியின் நிைறயழித் ெவன்
அவைளக் ைகப்பாற்றின விரல் என்றவா . அங்ஙனம் அவைள ெவன்
ெகாண்டைமக்குக் காரணம் அவன ெந ந் தைகைமைய அன்றிப் பிறிதில்ைல
ஆக ன் அதைனேய அவ க்குப் ெபயராக்கி ெந ந்தைக என்றாள்
ெந ந்தைகயாத ன் அவைள நலம் பாராட் மாற்றால் வழி வ த்தம் ேதான்றாமற்
ெசய் இனிேத அைழத்ேதகுவன் என் தன்ெனஞ்சிைனச் சிறி ேதற்றிக்ெகாள்வாள்,
ெந ந்தைக பல பாராட் வறன் நிழல் அைசஇக் கழிவன் என்றாள்.
மரல்- கற்றாைழ மடல் ேபான் கார்ப் ப வத்ேத நீைர ேவண் மள தன்
மட ேல நிரப்பிக்ெகாண் நீர் வறந்த காலத் ம் ஏைனப் பசும் ற்கள் தைல
காண்பறியவாயழி ங் காலத் ம் அழியாதி க்கும் ஒ த த்த மடைல ைடய ல். இப்
ற்களின் நீர் நிரம்பிய மடல்கள் திரங்கியி ந்தன என்ப அக்காட் ன் ெவம்ைம
மிகுதிைய உணர்த்தியப யாம். வான் லந்தைமயால் பட் னியால் வ ந்திய மான்
இனம், அசா மான் இனம் எனத் தனித்தனி கூட் க. அசா- இைளத்த. உடம்
உணவின்ைமயால் இைளத்த மானினம்; மரைல மான்கள் வி ம்பித் தின்னா.
ேவ ண ெபறாைமயால் தாம் தின்னாதவற்ைற ம் தின் ம் என்ப ேதான்ற மரல்
சுைவக்கும் என்றாள் உடன் கழிதல் தைலவன் தைலவிையத் தன் டன் ெகாண்
தைலக் கழிதல். இவ்ெவா க்கத்ைத ஆசிாியர் ெதால்காப்பியனா ம்
"ெகாண் தைலக்கழிதல்' என்ேற குறியிட்டா வர். அவள் நம்ைமப் பிாிந் ேபாவாள்
என் அறிதற்கு ேவண் ய குறிகள் அவள்பால் இ க்கேவ ம் அக் குறிகைளக்
ெகாண் யான் அறிந்தி க்க ேவண் ம். ஆனால் அறியா ெதாழிந்ேதன் என்
கழிவிரக்கங் ெகாள்வாள் உடன் கழிதல் அறியின் என்கின்றாள்.
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13-18: தந்ைத.........மன்ேன
(இ-ள்) தந்ைத அல்குபதம் மிகுத்த க
ைட வியல் நகர் - அவ ைடய தந்ைதயின
உண் உண் அைமயா எஞ்சிக் கிடக்கின்ற உண ப் ெபா ள்கள் மிக்க
காவ ைடய ெபாிய மாளிைகயிடத்ேத; ெசல் ழிச் ெசல் ழி ெமய்ந்நிழல் ேபால அவள் ெசல் மிடந்ேதா ம் ெசல் மிடந்ேதா ம் அவ ைடய உடம்பின நிழல்
ேபான் யா ந் ெதாடர்ந் ெசன் ம்; அவள் ேகாைத ஆயெமா ஓைர தழீஇ - அவள்
மலர்மாைலயணிந்த தன் ேதாழிமாேரா பந் ம் கழங்கும் த ய ஆடற் க விகைளக்
ைகக்ெகாண் ; ேதா

அைம அாிச் சிலம் ஒ ப்ப -

த்ெதாழி லைமந்த

பரைல ைடய தன சிலம் கள் ஒ க்கும்ப ; ஆ வழி ஆ வழி அகேலன் மன் விைளயா மிடந்ேதா ம் விைளயா மிடந்ேதா ம் ெசன் ம் ஒ ெநா ப் ெபா
அவைளப் பிாியா தி ப்ேபேன! அ

ம்

ம் கழிந்தேத இனி என் ெசய்ேகா? என்பதாம்.

(வி-ம்) தந்ைதயின் அல்குபத மிகுத்த க

ைட வியனகாில் இனிேத வாழ்ந்தவள்

நீ ம் நிழ ம் உண மில்லாத வறிய பாைல வழியிேல எங்ஙனம் ெசல்வாேளா?
என் ம் பாிவினால் தந்ைதயின் க நகைர விதந்ேதாதினள். ஓைர- விைளயாட் க்
க விகள் . ேதாடைம சிலம் அாிச்சிலம் எனத் தனித்தனி கூட் க. ேதா - த்ெதாழில் உைடய சிலம் என்க. அாி- சிலம்பி ட் ெபய் ம் பரல்கள். ெசல் ழிச்
ெசன் ம் ஆ வழிச் ெசன் ம் அகேலன் என்க. அகேலன் என்ற ஒ ெநா
ம்
அகேலன் என்ப பட நின்ற . மன்- கழி ப் ெபா ட் .
இனி இதைன, ெவய்ேயாள் அளி த யவற்றால் ன்னாள் ேபாலாள். அவள்
மா பா கண் என் உயிர் இறீஇயர் என ெநாந் பாிவினால் சி
றம் ேநாக்கி ம்
அைமயா ஆராைமயால் அவைளக் கு கவந் நீவித் தழீஇயிேனன் ஆக; அவ்வழி
அவள் வியர்ப்ப யங்கினள் மன். ெந ந்தைக பாராட் அைசஇ காட் ல் உடன்
ெகாண் கழிதல் (அறிேயன்) அறியின் அவள் தந்ைத நகாில் அவள் ெசல் ழி
நிழல்ேபாலச் ெசன் ம் ஆயெமா தழீஇ ஆ வழிச் ெசன் ம் அகேலன் மன்! இனி
என ெசய்ேகா? என இையக்க.
(பா. ேவ) 6. கு கச் ெசன்
-------

(49)
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ெசய் ள் 50
திைண: ெநய்தல்.
ைற: ேதாழி பாண

க்குச் ெசால் ய

( -ம்) அஃதாவ - தைலவன் பரத்ைதயர் ேசாியிடத்தானாகத் தைலவி
பிாிவாற்றாைமயாற் ெபாி ம் வ ந் பவள் அவ் வ த்தத்ைதப் ெபா த் ப் பிறர்
அறியாமல் மைறத்-ெதா குவாளாக, அ கண்ட ேதாழி தைலவியின் நிைலையத்
தைலவ க்குக் கூ ம் ெபா ட் ப் பாண க்குக் கூறிய என்றவா .
(இ-ம்) இதற்கு, கற் ங் காம ம்.......கிழேவாள் மாண் கள் கம் கன் ைறைமயிற்
கிழேவாற் குைரத்தல் அகம் கன் மரபில் வாயில்கட்கு உாிய" என வ ம் விதி ெகாள்க.
(ெதால்-கற்-11) ஆசிாியர் நச்சினார்க்கினியர் இதற்கிதைனேய எ த் க் காட் னர்.
கடல்பா டவிந் ேதாணி நீங்கி
ெந நீ ாி ங்கழிக் க மீன் க ப்பி ம்
ெவவ்வாய்ப் ெபண் ர் ெகௗைவ ற்றி
மாணிைழ ெந ந்ேதர் பாணி நிற்பப்
பக நம்வயி னகலா னாகிப்
பயின் வ மன்ேன பனிநீர்ச் ேசர்ப்ப
னினிேய மணப்ப ங் காமந் தணப்ப நீந்தி
வாரா ேதார்நமக் கியாஅ ெரன்னா
மல்லன்
ர் மைறயிைன ெசன்

5

ெசால் ெனவேனா பாண ெவல்
மைனேசர் ெபண்ைண ம வா யன்றி
ைணெயான் பிாியி ந் ஞ்சா காெணனக்
கண்ணிைற நீர்ெகா கரக்கு
ெமாண் த லாிைவயா ெனன்ெசய்ேகா ெவனேவ

10

-- க

ர்ப்

தஞ் சாத்தனார்#.

(பா-ேவ) #. க

ர்ப்

தனார் மகனார் ெகாற்றனார்.

(உைர)
10: பாண....
(இ-ள்) பாண- பாண்மகேன! ஈெதான்

ேகாள்! என்க.
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(வி-ம்) இ , பிாிவாற்றா வ ந் ம் தைலவி நிைலயிைனப் பரத்ைதயர்
ேசாியிடத்ேத தங்கியி க்கின்ற தைலவ க்குக் கூ தற் ெபா ட் த்ேதாழி பாணைன
விளித் த் ேதாற் வாய் ெசய்தவா .
1-6: கடல்பா.................ேசர்ப்பன்.
(இ-ள்) பனி நீர்ச் ேசர்ப்பன் - குளிர்ந்த நீைர ைடய கடற்கைரத் தைலவனாகிய
நம்ெப மான் கள க் காலத்ேத; கடல் பா
காற்ெறா ங்குதலால்
ேதாணிக
க ப்பி

அவிந்

ழக்கமின்றி அைமதி

ம் இயக்கமின்றிக் கட னின்

ேதாணி நீங்கி - கடலான

தலாேன;

ைளயர் கட ற் ெச

த் ம்

நீங்க ம்; ெந நீர் இ ங்கழிக் க மீன்

ம்; ெந ய ெநய்தனிலத் க் காிய நீேராைடகளில் ெகா ய சுற

த ய

மீன்கள் அஞ்சா ேதறிச் ெச க்கித் திாியா நிற்ப ம்; ெவவ்வாய்ப் ெபண் ர் ெகௗைவ
ற்றி ம் - சு ெசாற்கேள ேபசுமியல் ைடய ெபண் ர் தன் ைடய பழிைய
ஊரறியத் ற்றி ம் இவற்றிற்ெகல்லாம் அஞ்சாமல்; மாண்இைழ ெந ந்ேதர் பாணி
நிற்ப- தான் ஊர்ந் வந்த மாட்சிைம ைடய இைழப் த் ெதாழிலாற் சிறந்த தன
ேதரான

தான் மீண்

வ தைல எதிர்பார்த்

ெந ம் ெபா

நிற்பி

ம்; பக

ம்

நம்வயின் அகலானாகி-பகற் ெபா தி ம் நம்மிடத்தினின் ம் பிாியாதவனாகி;
பயின் வ ம் மன் - அ த்த த் வ குவன். அ கழிந்த என்க.
(வி-ம்.) பா - ழக்கம். காற்ெறா ங்குதலால் கடல் ழக்க மின்றிக் கிடப்ப ம்
பாய்விாித் தியங்க வியலாைமயால் ேதாணிகள் கட ற் குதா நீங்கின என்றவா .
எனேவ ைளயர் மீன் ப ப்பச் ெசல்லாமல் ேசாியிேல வதி ம் ெபா
ம் அவர்
காண்பதற்கு
அஞ்சா வ வன் என்றாளாயிற் . இனி ைளயர் பாக்கத் ம ங்ேக ள்ள ெந
நீர்க் கழிகளில் சுறாமீன் திாிதற்கும் அஞ்சா நீந்தி வ வான் என்பாள் ெந நீர்
இ ங்கழிக் க மீன் க ப்பி ம் வ ம் என்றாள். வ ம் வழியில் ெகா தறி ெபண் ர்
தன் பழி ற்றி ம் நாணா வ வான் என்பாள் ெவவ்வாய்..... ற்றி ம் வ ம்
என்றாள். இைழ- இைழப் த் ெதாழில். பரதவர் பல ம் காண்பர்
என்றஞ்சா பக ம் நம் வயின் அகலானாகிப் பயின் வ ம் என்றாள். பயின்
வ தல்- அ த்த த் வ தல். மன்- கழி ப் ெபா ட் .
இனி, ஈண் க் கூ வன ெவல்லாம் தாம் காண்டற்காியாயி ந்த கள க்காலத்ேத
தமக்கி ந்த ெப ைமையத் தாம் எளியராயி க்கும் இக்கற் க் காலத்ேத
நிைன கூர்ந் ேதாழி வ ந்திப் பாண க்குக் கூறியப யாம். என்ைன? "அ ைமக்
காலத் ப் ெப ைம காட் ய எண்ைமக் காலத் இரக்கத் தா ம்" ேதாழிக்குக் கூற்
நிக ம் என்ப ேதாத்தாகலான். (ெதால்-கற்-6*.)
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இனி, இங்ஙனம் கூ வ தைலவன் ேகட்பானாகுமிடத்ேதேய ஆயி ம் ஈண் ப்
பாணன் தான் ெசால் யவாேற தைலவன்பாற் ெசன் ெசால் க! என் ங் க த்தாற்
றைலவன் ேகட்பேவ கூ கின்றாள் என்க.
இ கா ம் ேதாழி கள க்காலத் நிைலையப் பாண
இனித் தைலவியின் நிைலைய அறிவிக்கின்றாள்.

க்குத் தன் கூற்றாகேவ கூறி

7-8 : இனிேய........................என்னா
(இ-ள்.) இனி- யாம் எளிேயமாயி க்கின்ற கற் க் கால மாகிய இப்ெபா
அ ங் காமந் தணப்ப நீந்தி - பண் எம்ைமக் - கூ தல் அாியதாகியி ந்த
வி ப்பமான நீங்கி

; மணப்

விட்டைமயாேல அப்பரத்ைதயர் சூழைலக் கடந் ; வாராேதார் நமக்கு யார்
என்னா - நம்பா லன் ெகாண் அளி ெசய்யத் தாேம வாராதவர் நமக்கு என்ன
உற ைடேயார் ஆவர் என்

க திப் பாராமல்; என்க.

(வி-ம்.) இனி என்ற - கற்ெபா க்கம் நிகழ்கின்ற இப்ெபா
என்றவா ; பண்
மணப்ப ங் காமமாயி ந்த இப்ெபா
யாம் எளியம் ஆகிவிட்டைமயால் அவைர
விட் த் தணப்பப் பரத்ைதயர் சூழைல நீந்தி வாரார் ஆயினர். ஆதலால் அவர் நமக்கு
யார் என் தன் தகுதியால் தைலவி வ ந்தாதி க்க ேவண் ம். ஆனால் அவள்
அங்ஙனம் க திப் பார்த் அைமகிலள் என் ேதாழி தைலவிையக் குைற
கூ கின்றாள் என் ணர்க.
10-14: எல் ...........எனேவ
(இ-ள்.) ஒண் தல் அாிைவ - ஒள்ளிய ெநற்றிைய ைடய நந்தைலவி; கண் நிைற
நீர்ெகா - பிாிவாற்றா ெபாி ம் வ ந்தித் தன் கண்கள் நிைறந் த ம் ம்
கண்ணீைரக் ெகாண்
ந் ம்; எல் மைனேசர் ெபண்ைண ம வாய் அன்றில் ைண
ஒன் பிாியி ம் ஞ்சாகாண்- என்ைனக் கண் ழி என்ைன ேநாக்கித் ேதாழீ!
இரவின்கன் நம மைனப்படப்ைபயில் நிற்கின்ற பைனயி ைறகின்ற வைளந்த
அலைக ைடய அன்றில்கள் தம் ள் இைணந் ஒன் தைல ஒ சிறி பிாிந்தா ம்
யிலமாட்டாகாண்!; என- என் பிறிெதான்றிைனச் ெசால் ; என்ெசய்ேகா எனக்
கரக்கும்- அவற்றின் வ த்தத்திற்கு யான் என் ெசய்ேவன் என் கூறித் தன்
பிாிவாற்றாைமைய யா ம் அறியாவண்ணம் மைறக்கின்றாள் என்க.
(வி-ம்.) தைலவன் பிாிவாற்றா தனியிடத்ேத கண்கனிந் வ ந் வாள் யான்
ெசன்றால் தன் கண்ணில் நீர் நிைறதற்குப் பிறிெதா காரணம் ெசால் அதன்
ெபா ட் த்தான் வ ந் வதாகச் ெசால் த் தன் பிாிவாற்றாத் யரத்ைத எனக்கும்
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மைறப்பாள். இவ்வா தைலவியி க்கின்றாள் எனத் ேதாழி பாண
நிைலைய எ த் க் கூறினாளாக ணர்க.

க்கு அவள்

பிாிவாற்றாைமயால் கலங்கி அாிைவ கண்ணிைறெகா அதற்கு என் அன்றில்கள்
ஞ்சா யான் என் ெசய்ேகா என் கலங்கியதற்குக் காரணம் அன்றில் வ ந் தற்குத்
தான் வ ந் வதாகக் கூறிக் கரக்கும் என்*றிையக்க.
9-10: மல்லல்........எவேனா
(இ -ள்.) மல்லல்

ர் மைறயிைன ெசன்

- நீ வளமிக்க பைழய ஊராகிய

அப்பரத்ைதயர் வா ம் ஊ க்கு அப்பரத்ைதயர் அறியாவண்ணம் மைறந் ெசன் ;
ெசால் ன் எவன்- நம் ெப மாட் யின் இந்நிைலைமைய நம்ெப மானிடம்
ெசான்னால் என்னாம்? என்பதாம்.
(வி-ம்.)எவேனா என் ம் வினா ெசால் க என் வற்
த் நின்ற . பிறர்
ெபா ள் கவர்வாராகிய பரத்ைதயர் வா ம் ஊர் ஆத ன் மல்லல்
ர் என் அதன்
இகழ்ச்சி ேதான்ற ைரத்தாள். பரத்ைதயர் அறியின் நம் ெப மான் வாராவண்ணம்
ெசய்வர். நினக்கும் தீங்கு ெசய்வர் என்ப ேதான்ற மைறந் ெசன் ெசால் என்றாள்.
இனி இதைனப், பாண, நீ

ர் ெசன்

அாிைவ கண்ணிைற நீர் ெகா

ஞ்சாகாண் எனச் கரக்கும் எனச் ெசால் ன் எவன் என இையக்க. (50)
------------------

ெசய் ள் 51
திைண: பாைல.
ைற: ெபா ள்வயிற் கைடக்கூட் ய ெநஞ்சிற்குத் தைலமகன் ெசால் ய .
( ைற விளக்கம்) அஃதாவ

ெபா ளீட்

வ தல் ேவண் ம் எனத் தன்ைன

இைடயறா
ண் கின்ற தன்ெனஞ்ைச ேநாக்கித் தைலவன், யாம் இப்ெபா
பிாிந் ேபானால் தைலவி ஆற்றாைமயா றந் ப வள். ஆத ன் அந்நிைனவிைன
இப்ெபா
தவிர்க! எனக் கூறிச் ெசலவ ங்கிய என்றவா .
(இலக்கணம்) இதற்கு "கரணத்தின்" எனவ ம் (ெதால்.கற்பி-5) ற்பாவின்கண்
"ேவற் நாட் டகல்வயின் வி மத் தா ம்" எனவ ம் விதி ெகாள்க. (இதைன
இந் ற்பாவின்கண் "நின் நனிபிாிவின் அஞ்சிய ைப
ம்" என்பதற்கு
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எ த் க்காட் னர் இளம் ரணர். இதற்கு இஃ
ேதான்றவில்ைல.)

அத் ைணப் ெபா த்தமாகத்

ஆள்வழக் கற்ற சுரத்திைடக் கதிர்ெதற
நீெளாி பரந்த ெந ந்தா ளியாத் ப்
ேபாழ்வளி ழங்கும் ல்ெலன் உயர்சிைன
ைடநைச இ க்ைகப் ெபைட கம் ேநாக்கி
ஊன்பதித் தன்ன ெவ வ ெசஞ்ெசவி
எ ைவச் ேசவல் காி சிைற தீய
ேவனில் நீ ய ேவ யர் நனந்தைல
நீ ழந் ெதய் ஞ் ெசய்விைனப் ெபா ட்பிணி
பல் தழ் மைழக்கண் மாஅ ேயாளவயிற்

5

பிாியிற் ணர்வ தாயிற் பிாியா .
ஏந்
ைல ற்றம் ங்கப் பல் ழ்
ேசயிைழ ெதளிர்ப்பக் கைவஇ நா ம்
மைன தல் விைனெயா ம் உவப்ப
நிைனமாண் ெநஞ்சம் நீங்குதல் மறந்ேத.

10

-----ெப ந்ேதவனார்#.
(# க கு ெப ந்ேதவனார் என் ம் பாடம்)
(உைர)
(இதன் ெபா ள்.) 14; மாண் ெநஞ்சம் - மாட்சிைம ைடய என் ெநஞ்சேம ேகள்!
(விளக்கம்.) விைனேய ஆடவர்க்குயிர் என்ப பற்றி இன்பம் கா றா விைனேய
கா ற் த் தன்ைனப் ெபா ள்வயின் ஊக்குதலால் அதைனப் பாராட் வான் மாண்
ெநஞ்சம் என்றான். ெநஞ்சம்: அண்ைமவிளி.
1-10: ஆள்.............. ணர்வதாயின்
(இ-ள்.) ஆள் வழக்கு அற்ற சுரத் இைட- மாந்தர் இயங்குதல் இல்ைலயான க ய
பாைலநிலத் வழியிேல: கதிர் ெதற நீள் எாி பரந்த ெந ந்தாள் யாத் - ஞாயி
மிக ம் காய்தலாேன ெந ய ெவப்பம் பரவப்ெபற்ற ெந ய அ ப் பகுதியிைன ைடய
யாமரத்தின ; ேபாழ்வளி ழங்கும் ல் என் உயர்சிைன- விைரந் இயங்கும்ெபா
இைடநின் கிழிக்கப்ப கின்ற ேகாைடக்காற்
ழங்குதற்குக் காரணமான
ற்ெகன் ேதான் ம் உயர்ந்த கிைளயிடத்ேத; ைட நைச இ க்ைகப் ெபைட
ேநாக்கி- அைடகாத் க் கிடத்தலாேல பசிமிக்கு ஊணாகிய இைரையப் ெபாி ம்
வி ம்பியி க்கின்ற தன

ெபைடக்க கின்

கம்

கவாட்டத்திைனப் பார்த் ; ஊன் பதித்
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அன்ன ெவ வ ெசஞ்ெசவி எ ைவச் ேசவல்- ஊைன ந க்கிப் பதித் ைவத்தாற்
ேபான் கண்டார்க்கு அச்சம் வ தற்குக் காரணமான சிவந்த ெசவிகைள ைடய
ேசவலாகிய க கு; சிைற காி தீய ேவனில் நீ ய -அப் ெபைடக்கு இைர நா ப்
பறக்கின்றெபா
அதன் சிறகுகள் காிந் தீய்ந் ேபாம்ப ேவனிலன ெவப்பம்
மிகுந்த; ேவய் உயர் நனந்தைல- உலர்ந்த

ங்கில்கள் உயர்ந்

நிற்றற்கிடனான

அகன்ற அப் பாைலப் பரப்பிேல ெசன் ; நீ உழந் ெசய்விைன எய் ம் பிணி
ெபா ள்- நீ மிக ம் வ ந்திச் ெசய்கின்ற ெதாழிலாேல நினக்கு வ கின்ற பிணியாகிய
அப்ெபா ள்தா ம்; பல் இதழ் மைழக் கண் மாேயாள்வயின் பிாியின் ணர்வ
ஆயின்- பலவாகிய இதழ்கைள ைடய மலர்ேபா ம் குளிர்ந்த கண்கைள ம் மாந்தளிர்
ேபான்ற நிறத்திைன ம் உைடய நம்மா யிர்க் காத யிடத்தினின் ம் யாம் பிாிந்
ேபாவதனாேல எய் வெதான்றா யி க்குமானால் என்க.
(வி-ம்.) ஆள் என்ற

மாந்தர் என்

ம் ெபா ட்டாய் நின்ற . ெவப்பமிகுதி ம்

ஆறைலக்கப்ப த ம் ஆள்வழக்கு அற்றைமக்குக் காரணங்கள் என்க. நீள் எாி என்ற ,
மிக்க ெவப்பம் என்ப பட நின்ற . இைலகள் உதிர்ந் வற்றிக் ெகாம்
மாத்திைரயாய் நிற்ற ன் யாமரத்தின அக்ெகாம் கள காற்ைற எதிர்த்
ஊட த்த ன் ேபாழ் வளி ழங்கும் சிைன என்றவா . ேபாழப்பட்ட வளி என்க,
ைட- இைரயாகிய ஊண். ைடநைச இ க்ைகப்ெபைட எனேவ கூட் ன் கண்
அைடகாத்தி க்கும் ெபைடக்க கு என்ப ெபற்றாம். ஊன்பதித்தன்ன ெசஞ்ெசவி
எ ைவ என் ழி உவைம நய ணர்க. அப்ெபா ேள பிணிேபால் வ த் த ன்
ெபா ட்பிணி என்றான்.
10-14: பிாியா .........மறந்ேத
(இ-ள்) நீங்குதல் மறந்

- நீ இப்ெபா ைதக்கு நங் காத ையக் ைகவிட் ப்

ேபாவதைன மறந் , பிாியா

- அவைளப் பிாியாமேல; நா

ம் - யாம் நாள்ேதா ம்;

மைன தல்- நம் மைனத் தைலவிைய அவள ; ஏந்
ைல ற்றம் ங்கப் பல் ஊழ்
ேசஇைழ ெதளிர்ப்பக் கைவஇ- உயர்ந்த ைலகள் மார்பிடத்ேத பரந் விம் மா
பல் ைற ம் யங்கி; விைனெயா ம் உவப்ப நிைன- அவள் மைனக்கணி ந்
ெசய் ம் வி ந்ேதாம்பன் த ய அறச் ெசயல்களிேல அவேளா நா ம்
மகிழ்ந்தி ப்பேவ நிைனவாயாக! ெபா ள்வயிற் பிாிைவ நிைனயாெதாழிக! என்பதாம்.
(வி-ம்) பிாியா ஏந்
ைல என ைலக்கு அைடயாக்க மாம். ைல ற்றம் மார் . மைன தல்- மைனவி. விைன வி ந்ேதாம்பன் த ய அறங்கள். நீங்குதல்
மறந் என்ப , நீங்கின் அவள் இறந் ப வாள் ஆத ன் என் ம் ஏ விைனக்
குறிப்பாகத் ேதாற் வித்
நின்ற . இ தகுதிய அைமதி ம் அகற்சிய அ ைம ம் குறிப்பா ணர்த்திச்
ெசலவ ங்கிய ப யாம்.
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இனி, இதைன, ெநஞ்சேம! ேவனில் நீ ய நனந்தைல நீ உழந்

எய் ம் ெபா ள்

மாேயாள்வயின் பிாியிற் ணர்வ ஆயின், அதைன நீ மறந் யாம் அவைளப்
பிாியா நா ம் பல் ழ் கைவஇ மைன தலகிய அவள் ெசய் ம் அறவிைனேயா
உவக்குமாேற நிைன! பிாிைவ நிைனயாேத ெகாள்! என விைன இைய ெசய்க.
(பாட ேவற் ைம) 10 . பிாியப் ணர்வ.
------------

ெசய் ள் 52
திைண: குறிஞ்சி.
ைற: தைலமகள் ேவ பட்டைமயறிந்த ெசவி த்தாய்க்குத் ேதாழி அறத்ெதா
நிற்குெமனத் தைலமகள் ெசால் ய .
( -ம்) அஃதாவ

களெவா க்கத்ேத தைலவன் சிைறப் றமாக வந்

நிற்றலறிந்த

தைலவி, ேதாழி அறத்ெதா நிற்க யல்வாைள நீ இப்ெபா
அறத்ெதா நிற்றல்
ேவண்டா என் த ப்பாள்ேபாலத் தாயறிந்தைம அத்தைலவ க்
குணர்த் ம்ெபா ட் அவன் ேகட்பத் ேதாழிக்குக் கூறிய என்றவா . இ வைர
கடாவற் ெபா ட்டாம் . பைழய ைரயாசிாியர் தைலவி ேதாழிைய அறத்ெதா
நிற்பிப்பவள் கூட்டமில் நாட்டத்தாற் கூ க என் கூறியெதன்பர். ேபராசிாியர் "இ
வாழ்க்ைக

னிந்

தைலமகள் ெசால் ய" ெதன்பர். (ெதால் ெமய்ப்பா

(இ-ம்.) இதற்கு, “மைறந்தவற் காண்டல்” என்

ம்

-23)

ற்பாவின்கண் (ெதால் களவி -

20) “விட் யிர்த் அ ங்கி ம்” எனவ ம் விதி ெகாள்க. (ஆசிாியர் நச்.
இதற்கிதைனக்காட் இ சிைறப் றம் என் ம் ஓதினர்.)
வலந்த வள்ளி மரேனாங்கு சாரற்
கிளர்ந்த ேவங்ைகச் ேசெண ம் ெபாங்கர்ப்
ெபான்ேனர்
மலர் ேவண் ய குறமகள்
இன்னா விைசய சல் பயிற்ற ன்
ஏகல் அ க்கத் தி ளைளச் சிலம்பின்
ஆெகாள் வயப்
யாகுமஃ ெதனத்தம்
மைலெக சீ ர் லம்பக் கல்ெலனச்
சிைல ைட யிடத்தர் ேபாத நாடன்
ெநஞ்சமர் வியன்மார் ைடத்ெதன அன்ைனக்கு

5

அறிவிப் ேபங்ெகால் அறிவிேயங் ெகால்ெலன

10
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இ பாற் பட்ட சூழ்ச்சி ஒ பாற்
ேசர்ந்தன் வாழி ேதாழி யாக்ைக
இன் யிர் கழிவ தாயி ம் நின்மகள்
ஆய்மலர் உண்கண் பசைல
காம ேநாெயனச் ெசப்பா தீேம.

15

-ெநாச்சி நியமங்கிழார்.
(மாற்

ர்கிழார் மகனார் ெகாற்றங் ெகாற்றனார் என் ம் பாடம்.)

(உைர)
1-12: வலந்த...........ேதாழி
(இ - ள்.) ேதாழி வாழி - என் ேதாழிேய ஈெதான் ேகள்!; வள்ளி வலந்த மரன் ஓங்கு
சாரல் - வள்ளிக்ெகா படர்ந் பின்னிக் கிடத்தற்கிடனாகிய மரங்கள் பல ம்
உயர்ந் ள்ள மைலச்சார ன்கண்; கிளர்ந்த ேவங்ைகச் ேசண் ெந ம் ெபாங்கர்ப்
ெபான் ேநர்
மலர் ேவண் ய குறமகள் - ெசழிப் ற்ற ேவங்ைக மரத்தின மிக ம்
உயர்ந்தி க்கின்ற கிைளகளிேல அாியனவாக மலர்ந்தி க்கின்ற ெபான்ேபான்ற
நிறத்ைத ைடய திய மலைரக் ெகாய் ெகாள்ள நிைனத்த குறத்தி; இன்னா இைசய
சல் பயிற்ற ன் - ேகட்ேடார்க்குத் ன்பந் த கின்ற ஒ ைய ைடய
!
!
என்

ம் ஆரவாரத்ைத இைடயறா ண்டாக்குதலாேல; சிைல ைட இடத்தர்-

வில்ைலப் பற்றிய இடக்ைகயிைன

ைடயராகிய குறவர்கள்; அஃ - அந்தப்

யயான ; ஏ கல் அ க்கத் இ ள் அைளச் சிலம்பின் ஆ ெகாள் வயப்
ஆகும்
என - நம்மைலயின பக்கமைலத் ெதாடாின்கண் ைவத் இ ண்ட
ைழஞ்சிைன ைடய மைலயிடத்ேத நாேடா ம் நம் ஆக்கைளக் ெகான் தின் ம்
ஆற்றல் மிக்க

ேய ஆதல்ேவண் ம் என்

ணிந்தவராய்; மைலெக

லம்ப- தாம் வா கின்ற மைலயிடத்ததாகிய தம்

சீ

ர்

ர் தனித் க் கிடக்கும்ப ;

கல்ெலனப் ேபாத ம் - அவ்வாரவாரம் எ ந்த திைசேநாக்கிக் 'கல்' என் ம்
ேபராரவார ண்டாகும் ப அப்
ையக் ெகால் தற்ெபா ட் விைரந் வ தற்குக்
காரணமான ; நாடன் -மைலநாட்ைட ைடய ; ெநஞ்சு அமர் வியன் மார் என - நம
ெநஞ்சம் ெபாி ம் வி ம் கின்ற நம் ெப மா ைடய அகன்ற மார் தாேன (என்
பசைல ேநாய்க்கு) காரணமாகும் என் மைறெவளிப்ப த் ; அன்ைனக்கு
அறிவிப்ேபம் ெகால் அறிவிேயம் ெகால் என இ பால் பட்ட சூழ்ச்சி- நம் தாய்க்கு
அறிவிப்ேபமா? அறிவியா

வி ேவமா? என இ

கா ம் என்ெனஞ்சி

ள்ேள

இ தைலப்பட் க் கிடந்த என் ைடய ஆராய்ச்சியான ; ஒ பால் ேசர்ந்தன் இப்ெபா
அறிவிப்ேபம் என் ம் ஒ
க்கு வந் விட்ட காண்! என்க.
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(வி-ம்) வலந்த - பின்னிய. சாரல் - மைலசார்ந்த இடம்; கிளர்ந்த- ெசழித்த; ேசண்உயரம்; ெபாங்கர்- கிைள; ேவங்ைக மலர்ெகாய் ம் மகளிர்
என் கூவி
அம்மரத்ைத அச்சு த்தினால் அ வைளந் ெகா க்கும் என்ப ஒ நம்பிக்ைக.
இக்காரணம் பற்றிேய உயர்ந்த கிைளயி ள்ள திய ேவங்ைக மலைரப் பறிக்கக்
க திய குறத்தி
என்றாரவாித்தனள் என்க. இன்னா இைசய சல் என்ற
என்றாரவாாித்தைல. ஏ- கல்- அ க்கம் எனக் கண்ணழித்தி க. ஏகல்- ெதாடர்
என ஒ ெசால்லாகக் ேகாட மாம். ஏ-ெபற் ; ெப க்கம். கல்-மைல. கல்ல க்கம்பக்கமைலத் ெதாடர். அச்சீ ாின்கண் ஒ
நாேடா ம் ஆக்கைளக் ெகால்வதற்கு
வ ந்தியி ந்த குறவர்,
என்ற ஆரவாரங் ேகட் அந்தப்
ையக் கண்ேட
யாேரா ஒ த்தி ஆரவாாிக்கின்றாள் என் க திக் குறவெரல்லாம் திரண் ஓ
வ வாராயினர் என்றவா . ஈண் ப் பைழய ைரயாசிாியர் கூ ம் உள் ைற
வ மா :"ேவங்ைகையக் ெகா சூழ அவ்ேவங்ைகயிேல அலர் உண்டான அளவில்
ஆண் வா மறவர் '
' என்
ப்பறித்தற்குச் ெசான்ன, அரவத்தாேல
ஊெரல்லாம் ஆரவாாித்தாற்ேபால அவைர நாம் தைலப் ெபய்த வளவிேல
அலர்பிறந்ததாக அவ்வலர் தற்சீராேல கிழ் கிழ்த் ப் பின்ைன எல்லா ம்
அறிந்த " என்றவா எனவ ம் (எல்லாரா ம் அறியப்பட்ட என்ப க த் )
12-15: யாக்ைக.............ெசப்பாதீேம
(இ-ள்.)யாக்ைக இன் உயிர் கழிவ ஆயி ம் - ஆதலால், நீ அறத்ெதா நின்
மைறெவளிப்ப த் ம் ெபா
. என் இனிய உயிர்தான் என் உடம்ைபவிட் ப்
ேபாவதானா ம் ேபாெயாழிக!; ஆய்மலர் உண்கண் பசைல- அழகிய ெநய்தன்
மலர்ேபான்ற நின் மக ைடய ைம ண்ட கண்ணிடத்ேத த் ள்ள பசைலக்குக்
காரணம்; காம ேநாய் எனச் ெசப்பாதீேம- அவள் நாடன்பாற் ெகாண் ள்ள காமேநாேய
ஆகும் என் கூறாேத ெகாள்! என்பதாம்.
(வி-ம்.) "ெசறி ம் நிைற ம் ெசம்ைம ம் ெசப் ம் அறி ம் அ ைம ம்
ெபண்பாலான" என்பதனால் தைலவி உயிர் கழிவதாயி

ம் கழிக, நீ காமேநாெயனச்

ெசால்லற்க என்கின்றாள். என்ைன? உயிர் கழிய வ ங்காலத்ேத தன்ைனக்
காப்பாற்றற் ெபா ட் த் ேதாழி அறத்ெதா நின் மைறப் லப்ப த் வள் என்ப
க தி அக்காலத் ம் நீ காமேநாெயனக் கூறாெதாழி என் ஆைணயிட்டப யாம்.
(பா.ேவ.) 10. அறியலம் ெகால் என ம் பாடம். இதற்கும் அறிவிேயம் ெகால்
என் ம் ெபா ேள ெகாள்க.
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இனி இதைனத் ேதாழி ஆய்மலர் உண்கட் பசைலக்குக் காரணம் அறிவிப்ேபாமா?
அறிவியாெதாழிேவமா? என் இ தைலப்பட்ட என ஆராய்ச்சி அறிவிப்ேபம் என
ஒ
க்கு வந் ள . ஆதலால் நீ அறிவிக்குங்கால் இதற்குக் காரணம் காமேநாய்
எனச் ெசப்பாெதாழி. அங்ஙனம் ஒழியின் என் உயிர்ேபாவதாயிற் ேபாெயாழிக! என
இைய காண்க. என் உயிர் ேபாம்ெபா
யான் நினக்கி கூறவல் நள் ஆேகன்
ஆக ன் அப்ேபாைதக்கிப்ேபா ெசால் ைவத்ேதன் என்ப க த் . இதனால்
தைலவி சிைறப் றத்ெத நின்ற தைலவ க்குத் தாயறி ற்றைம ம் தன்னிைல
உணர்த்தினைம ம் உணர்க.
-------------

ெசய் ள் 53
திைண: பாைல.
ைற: வற்
க்குந் ேதாழிக்குத் தைலமகள் ெசால் ய .
( -ம்.) அஃதாவ - ெபா ள்வயிற் பிாிந்த தைலவன் குறித்த ப வத்ேத வாரா
நீட் த்தைமயால் தைலவி ஆற்றாைமமிக்கு ெநஞ்சழிவாைளத் ேதாழி நம்ெப மான்
நல்லர் அ ள் உைடயவர் அணித்தாகேவ வ வர். அ கா ம் நீ ஆற் க என்
வற்
த்தினளாக; அ கண்ட தைலவி வன் ைற எதிரழிந்
கூறிய ெதன்றவா .
(இ-ம்.) இதைன "அவன*றி வாற்ற" என வ ம்

ேதாழிையச் சினந்

ற்பாவின்கண் (ெதால்-கற்பி-6 )

"ெகா ைம ெயா க்கம் ேதாழிக் குாியைவ........... ஆவயின் வ ம் பல்ேவ
நிைலயி ம்" என்பதன்கண் அைமத் க் ெகாள்க.
அறியாய் வாழி ேதாழி யி ளற
விசும் டன் விளங்கும் விைரெசலல் திகிாிக்
க ங்கதிர் எறித்த வி வாய் நிைறய
ெந ங்கால்
ங்ைக ெவண் த் தாஅய்
நீரற வறந்த நிரம்பா நீளிைட
வள்ெளயிற் ச் ெசந்நாய் வ ந் பசிப் பிணெவா
கள்ளியங் காட்ட கடத்திைட உழிஞ்சில்
உள் ன் வா ய சுாி க்கு ெநாள்ைள
ெபாாியைர ைதத்த லம் ெகாள் இயவின்

5

வி த்ெதாைட மறவர் வில் ட ழ்ந்ேதார்
எ த் ைட ந கல் ன்னிழல் வதி ம்
அ ஞ்சுரக் கவைல நீந்தி ெயன் ம்
இல்ேலார்க் கில்ெலன் றிையவ கரத்தல்

10
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வல்*லா ெநஞ்சம் வ ப்ப நம்மி

ம்

ெபா ேள காதலர் காதல்
அ ேள காதலர் என்றி நீேய

15

-- சீத்தைலச் சாத்தனார்..
(உைர)
1: அறியாய்............ேதாழி
(இ-ள்.) வாழி- என்ைன ஆற் விக்க
ேகள்; அறியாய்- நீ நம்ெப மா
எற்றா

யல்கின்ற நீ நீ ழி வாழ்க!; ேதாழி- ேதாழி

ைடய பண் ைடைமைய நன்கு அறியாய் காண்!

ெலனின்; என்க.
(வி-ம்.) ேதாழி தனக்கு நலஞ்ெசய்யேவ யல்வ பற்றி தன்னன்றியறி
வாழ்த்திப் பின்னர் இ த் ைரப்பவள் நீ அறியாய் காண் என்கின்றாள்.

ேதான்ற

15-16: காதல்....நீேய
(இ-ள்.) நீேய- என்ைன ஆற் விக்கும் அன் ைடய நீதா ம்; காதலர் காதல் அ ேள
என்றி - நம்ெப மான் காத க்கும் ெபா ள் அ ேள என் கூ தியல்ைலேயா
ஆதலால்;
என்க.
(வி-ம்.) நீ நம்ெப மா ைடய இயல்பறியா அவர் நல்லர் அ
என்கின்றைன ஆதலால் நீ மடைவ என்றிகழ்ந்த ப யாம்.

ைடயர்

1-15: அறியாய்..............காதலர்
(இ-ள்.) என் ம் இல்ேலார்க்கு இல் என் இையவ கரத்தல் வல்லா ெநஞ்சம்
வ ப்ப - எப்ெபா
ம் தன்பால் வந்த வறிேயார்க்கு எம்பால் மக்கு வழங்குதற்குாிய
ெபா ள் யா ம் இல்ைல என் ெசால் த் தம்மால் ஈட் க் ெகா த்தற்கியன்ற
ெபா ைள மைறக்கும் வ ைமயில்லாத தம

ெநஞ்சம் இைடயறா

ண் தலாேல,

இப்ெபா
; இ ள் அற விசும் டன் விளங்கும் விைரெசலல் திகிாிக் க ங்கதிர் எறித்த
வி வாய் நிைறய - இ ள் அற்ெறாழி ம்ப தன்னால் விளக்கஞ் ெசய்யப்பட்ட
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வானத்ேதாேட தா

ம் ஒ ேசர விளங்கா நின்ற விைரந்

ெசலவிைன ைடய ஞாயிற்

ெசல்

ம்

மண் லத்தின்; க ங்கதிர்- க ய ெவப்ப ைடய

ெவய்யில் எறித்தைமயால் நிலம் பிளப் ண்ட இைடெவளி நிைறந் மைற ம்ப ;
ெந ங்கால்
ங்ைக ெவள் த்தாஅய்- ெந ய அ ப்பகுதிகைள ைடய
ங்ைக
மரத்தின ெவள்ளிய மலர்கள் பரக்கப்பட் ; நீர் அற வறந்த நிரம்பா நீள் இைட - நீர்
கூவல்களிடத் ம் அற் ப் ேபாம்ப வறட்சி ற நடக்கத் ெதாைலயாத ெந ய பாைலப்
பரப்பி

ேட; கள்ளி அம் காட்ட கடத்திைட- கள்ளிக்கா கள் மட் ேம அடர்ந் ள்ள

கன்னிலத்தின்ேமல் நிற்கின்ற; உழிஞ்சில்- அாிதாகக் காணப்ப கின்ற வாைக
மரத்தின ேகாழைரயிைன; உள் ஊன் வா ய சுாி* க்கு ெநாள்ைள- உள்ேள தைச
வற்றிய சுாிந்த க்கிைன ைடய ெநாள்ைள என் ம் ெபய ைடய நத்ைதகள் ஊர்ந்
ேபாய் இைடயீ ன்றிப் பற்றிக் கிடந் ; ெபாாியைர ைதத்த- ெபா க்குைடய அ ப்
பகுதிைய ைடய மரம் ேபான் ேதான் மா மைறத் வி தற்கிடனான: லம்
ெகாள் இயவின் - வழங்குவா ாில்லாைமயாேல தனிைம ற் க் கிடக்கின்ற வழியின்
ம ங்கிேல நடப்பட்ட; வி த்ெதாைட மறவர் வில்இட வி ந்ேதார் எ த் உைட
ந கல் ன் நிழல்- குறிதப்பா அம் ெதா க்கும் சிறந்த ெதா த்த ற் ெறாழிைல
ைடய பைகமறவர் வில் ட் எய்த அம்பிைன மார்பிேலற் ப் ேபார்க்களத்ேத ம ந்த
மறவர்க்கு நிைன ச் சின்னமாக நட்ட அவர்தம் ெபய ம் பீ ெம தப்பட்ட
எ த் க்கைள ைடய ந கல் ன
ல் ய நிழ ேல; வள் எயிற் ச் ெசந்நாய்
வ ந் பசிப் பிணெவா வதி ம் - கூாிய பற்கைள ைடய ெசந்நாய் இைர
ெபறாைமயாேல வ ந் கின்ற தன

பிணவிேனா

தங்குதற்கிடனான; அ ஞ்சுரக்

கவைல நீந்தி- கடத்தற்காிய கவர்த்த வழிகைளக் கடந்
ெபா ள்தான்;காதலர் நம்மி

ெசன்

ஈட் ம்; ெபா ேள-

ம் காதல்- நம்ெப மானால் நம்ைமவிடச் சிறப்பாகக்

காத க்கப்ப வ , ஆதலால் அவர் அணித்தாக வ குவர் என்ப
என்பதாம்.

எங்ஙனம்?

(வி-ம்) ஈண் த் தைலவி பாைலநிலத்தின் இயல் கூறிய - பண் தைலவன்
கூறியதைனக் ெகாண் கூறியப யாம். இங்ஙனம் கூ த ண்ெடன்பதைன
"நிகழ்ந்த நிைனத்தற் ேக
மாகும் " எனவ ம் (ெதால் அகத். 43) ற்பாவாலறிக.
திகிாி- வட்டம். ஆகுெபயர். ஞாயிற் மண் லம். க ங்கதிர்- ெவயில். எறித்தைமயால்
நிலத்தில் உண்டான வி வாய் என்க. வி வாய் - ெவ ப்பின் இைடெவளி. நீர் அற
என்ற கூவல் த யவற்றி ம் நீர் அற் ப்ேபாம்ப என்ப பட நின்ற .
ந கல் ன் நிழல்- ந கல் ன
ல் ய நிழல் எனேவ அைம ம். கல் ன இனிய
நிழல் எனக்ெகாண் . ேவ நிழ ல்லாைமயால் இனிய நிழலாயிற் என்பர்
பைழய ைரயாசிாியர். காதல் - காத க்கப் ப வ . ஆதலால் அவர் வ வார் என்ப
ேபைதைம என்ப குறிப்ெபச்சம்.
இனி இதைன, ேதாழி நீ காதலராற் காத க்கப்ப வ அ ேள என்றி ஆதலால் நீ
அறியாய் அவரால் காத க்கப்ப வ "நீரற வறந்த நீள் இைட லம் ெகாள் இயவின்
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ந கல் ன் நிழ ல் ெசந்நாய் பசிைய ைடய பிணெவா வதிதற் கிடனான
அ ஞ்சுரக் கவைல நீந்திப் ேபாய் ஈட் ம் ெபா ேள ஆகும் ஆதலால் விைரந்
என்கின்ற நீ அறியாய்காண்! என இையத்தி க.

வ வர்

----------

ெசய் ள் 54
திைண: ல்ைல.
ைற: விைன
த்

மீ

ம் தைலமகன் ேதர்ப்பாகற்குச் ெசால் ய .

( -ம்) அஃதாவ - விைனவயிற் பிாிந்த தைலவன் தான் ேமற்ெகாண்ட
விைன
ந்த டன் தைலவிைய நிைனந்தவனாய் விைரந் ெசன் அைளக் காண
வி ப்
ம் ெநஞ்சினனாய்த் ேதர்ப்பாகைன விளித் த் ேதாிைன விைரந்
ெச த் மா கூறிய என்றவா .
(இ-ம்) இதற்கு "கரணத்தின்" எனவ ம் (ெதால்-கற்பி-5)
ெப கிய சிறப்பின் கண் ம்" எனவ ம் விதி ெகாள்க.

ற்பாவின்கண் "அவ்வழிப்

வி ந்தின் மன்னர் அ ங்கலந் ெத ப்ப
ேவந்த ம் ெவம்பைக தணிந்தனன் தீம்ெபயற்
கா ம் ஆர்க தைலயின் ேத ம்
ஓவத் தன்ன ேகாபச் ெசந்நிலம்
வள்வாய் ஆழி உள்
ளக்
கட க காண்குவம் பாக மத நைடத்
தாம்பைச குழவி ங்குசுைர ம யக்
கைனயலங் குரல பாற்பாி பயிற்றிப்
ப மணி மிடற்ற பயநிைர யாயம்

5

ெகா ம
ைடயர் ேகாற்ைகக் ேகாவலர்
ெகான்ைறயங் குழலர் பின்ைறத் ங்க
மைனமைனப் பட ம் நைனநகு மாைலத்
தனக்ெகன வாழாப் பிறர்க்குாி யாளன்
பண்ணன் சி கு ப் படப்ைப ண்ணிைலப்

10

ன்காழ் ெநல் ப் ைபங்காய் தின்றவர்
நீர்கு சுைவயில் தீவிய மிழற்றி
கிழ்நிலாத் திகழ்த ம் வாத் திங்கள்
ெபான் ைடத் தா ெயன்மகன் ஒற்றி
வ குைவ யாயின் த குெவன் பாெலன

15

விலங்கமர்க் கண்ணள் விரல்விளி பயிற்றித்
திதைல யல்குெலங் காத

20
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தல்வற் ெபாய்க்கும்
-மாற்

ங்ெகா

நிைலேய.

ர் கிழார் மகனார் ெகாற்றங் ெகாற்றனார்

(ெநாச்சி நியமங்கிழார் மகனார் ...என் ம் பாடம்)
(உைர)
1-6: வி ந்தின்........பாக.
(இ-ள்) பாக- ேதர்ப்பாகேன!; வி ந்தின் மன்னர் அ ங்கலம் ெத ப்ப- நம்மால்
அறி
த்தப்பட்டப ேய திய பைகமன்னர் தா ம் நம்மரச க்கடங்கிப் ெபறற்காிய
ேபரணி கலங்கைளக் ெகாணர்ந் திைறயாகக் குவியா நிற்றலாேல; ேவந்த ம்
ெவம்பைக தணிந்தனன்- அவர்பால் ேபார் ேமற் ெகாண் வந்த நம்மரசன்றா ம்
நம்மறி ைரக் கிணங்கி அவர்பாற் பைக தீர்ந்

அைமதி எய் வானாயினன்.; ஆகேவ

நாம் ேமற்ெகாண் வந்த விைன ம் ஒ
க்கு வந் விட்ட ; தீம் ெபயல்கா ம்
தைலயின் - இனிய தைலப்ெபயைல ைடய கில தா ம் ஆரவாரத்ேதாேட மைழ
ெபாழிந்த ; ஓவத்

அன்ன ேகாபச் ெசந்நிலம்- ஓவியம் வைரந்

வண்ணந் தீட் னாற்

ேபான் இந்திர ேகாபப்
க்கள் ஊர்ந் ெசல்கின்ற சிவந்த இந்த நிலத்தின்கண்; வள்
வாய் ஆழி உள் உ
உ ள- வ ைம ைடய விளிம்பிைன ைடய ேதாின உ ள்
நிலத்தி ேட அ ந் மாயி ம் விைரந்
ம்ப ; கட க - நின
மாட்சிைமயாேல ெச த்தக்கடைவ அஃெதற் க்ெகனின் என்க.

கல்வி

(வி-ம்) வி ந்தின் மன்னர் என்ற நம்மன்ன ைடய ேபாராற்றல் அறியாத
தியராகிய பைகமன்னர் என்ப பட நின்ற . ேவந்த ம் என் ழி எச்ச ம்ைம
சிறப் ம்ைமப் ெபா ள்பட ம் நின்ற . ெத ப்ப- குவிப்ப. வி ந்தின்மன்னர்
அ ங்கலங்கைளத் திைறயாகக் ெகாணர்ந் குவிப்ப என்றவா . வி ந்தின்மன்னர்
தன்னறி ைரக் கிணங்கி அ ங்கலம் குவிப்ப ேவந்த ம் நம்மறி ைரக்குச்
ெசவிசாய்த் ப் பைக தணிந்தனன். ஆகேவ யாம் ேமற்ெகாண் ேபாந்த சந்
ெசய்வித்தலாகிய விைன
ந்த என்றா மாயிற் .
ேவனில் கழிந்
கார்ப்ப வத் ெதாடக்கத்ேத ெபய் ம் மைழயாக ன் தீம் ெபயல் என்றான். கா ம்
தைலயிற் எனற்பால தைலயின் என ெம ந் நின்ற . கார்ப்ப வ ம்
வந் ற்ற எனி மாம். ஓவம்- ஓவியம். ேகாபம் - இந்திரேகாபம். வள்- வ ைம;
ெப ைம மாம். உள் உ மாயி ம் விைரந்
ள எனச் சிலெசாற் ெபய் ைரக்க.
மைழ ெபாழிந்தைமயான் ேதராழி நிலத்தில் அ ந் ம். ஆயி ம் விைரந்
மா
கட க என்ப க த்தாகக்ெகாள்க. காண்குவம் என்ப இ தியிற் கூட்டப்ப ம்.
6-12: மத

நைட.......மாைல.
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(இ-ள்) பய நிைர ஆயம் - பாலாகிய பயைன ைடய கூட்டமாகிய ஆக்கள்; தாம்
அைச மத நைடக்குழவி- மைனயிடத்ேத தாம் களாேல கட்டப்பட்
க்கின்ற
ெச க்கிய நைடைய ைடய தம் கன் கைள நிைனந் : ங்கு சுைர ம ய - பால்
சுரந்

ப த்த காம் கைள ைடய ம ைய

ைடயனவாய்; கைனயல் அம்குரல -

கைனக்கின்ற அழகிய குரைல ைடயனவாய்; கால் பாி பயிற்றி - கா ன் ெசலவிைன
விைர ப த்தலாேல; ப மணி மிடற்ற - விைரந்ெதா ககும் மணிகைள ைடய
க த்திைன ைடயனவாய்; ெகா

ம

ேகா ய ம ைய ைடய ஆைடயிைன

உைடயர்- கீைரபறித்தி தற்குக் குழியக்
ைடயராய்; ேகால் ைகக் ேகாவலர் -

ேகால்பற்றிய ைகயிைன ைடய ஆயர்; ெகான்ைற அம் குழலர் பின்ைறத் ங்கெகான்ைறப் பழத்தா யற்றிய அழகிய குழைல இைசப்பாராய்த் தம் பின்னர்
ெமத்ெதன வாராநிற்ப ; மைன மைனப்பட ம் - ஆக்கள் தத்தம் மைனெதா ம்
மைனெதா ம் விைரந்
குதற்குக் காரணமான்; நைன நகு மாைல - ல்ைல
மல் ைக த யவற்றின் ெமாட் கள் அலர்தைல ைடய இற்ைறநாள் மாைலப்
ெபா திேலேய யாம் ெசன் ; என்க.
(வி-ம்) பயம்- பால்; பாற்பயைன ைடய நிைர என்க. அைச குழவி- கட்டப்பட்ட
கன் ; ம ய - ம ைய ைடயனவாய்; ம - ஆவின் ைலக்குப் ெபயர். இப்ெபா ள்
காணமாட்டா ம யேவண் எனப் பைழய ைரகாரர் விைனெயச்றசமாகக்
ெகாண்டனர். ஆக ன் ம யக் கைனகுரல எனப் ணர்த்தனர்,. யாம் கூ ம் ெபா ட்கு
ஒற் நீக்கி இயல்
ணர்ச்சியாகக் ெகாள்க. சுைர என்ற
ைலக்காம் கைள.
ஆவின் குரல் ேகட்டற் கினிதாக ன் அம்குரல என்றார். காற்பாி பயிற் தலாவ
விைரய விைரய அ ெபயர்த்தி தல். இங்ஙனம் விைரந் ேபாதல் கன்ைற நிைனந்
விைர ம் ஆவிற்கியல் . பயிற்றி- பயிற்ற எனத் திாித் மணியில் ஒ
விைரந் ப தற்கு ஏ வாக்குக.
ஆக்கள் இங்ஙனம் விைரந் படாி ம் ேகாவலர் ெமத்ெதன இயங்கி இைச தி
வ வர் என்ப ேதான்றக் ேகாவலர் குழலர் பின்ைறத் ங்க என்றார். மைனமைன
எ ம் அ க்குப் பன்ைமேமற் .
13-16: தனக்ெகன....மிழற்றி.
(இ-ள்) தனக்கு என வாழாப் பிறர்க்குாியாளன் பண்ணன் சி கு ப் படப்ைபஎல்லாம் தனக்ேக ேவண் ம் என் ம் ேமற்ேகா டன் வா த ன்றித் தான ய
யற்சியால் வ ம பயெனல்லாம் பிறர்க்குப் பயன்படேவண் ம் என் ம்
ேமற்ேகா டேன ய தலாேன பிறரர்க்ேக உாிைம ைடயனாய்த் திகழ்கின்ற

ம்

பண்ணன் என்பான சி கு என் ம் ஊாின்கண் அவன ேதாட்டத்தி ள்ள; ண்
இைல ன் காழ் ெநல் ப் ைபங்காய் தின்றவர் - ண்ணிய இைலகைள ம் ல் ய
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காழிைன ம் உைடய ெநல் மரத்திற் காய்த்த பசிய காையத் தின்றவர் பின்னர்; நீர்
கு சுைவயில் தீவிய மிழற்றி- நீைரப் ப குங்கால் உண்டாகும் சுைவையப்ேபான்
இனிைம ைடய தன

மழைல ெமாழியாேல ேபசி; என்க.

(வி-ம்) "தனக்ெகன வாழாப் பிறர்க்குாியாளன்" என் மிதேனா , "உண்டா
லம்ம.....தமக்ெகன யலா ேநான்றாள் பிறர்க்ெகன ய நர் உண்ைமயாேன"
எனவ ம் றப்பாட் (182) ஒப் க் காணற்பாலதாம். சி கு - பண்ணன ஊர்.
இப்ெபய ைடய ஊர் தமிழ்நாட் ற் பல ள்ளன. படப்ைப - திண்ண ைடய படப்ைப
என்க. ன்காழ் - ெநாய்தான அகக்காழ். இதைன விைத என்பா ம் உளர். அவன்
படப்ைபக் கண்ணவாகிய ெநல் க்காயாத ன் ேவண் யவர் பறித் த் தின்பார்
என்ப ம் ேதான்றிற் . ெநல் க்காையத் தின்ற பி்ன்னர் நீர் ப கின் மிக ம்
தித்திப் ச்சுைவ ேதான் ம். இச் சுைவ ஈண் த் தைலவியின் ெமாழியினிைமக்குவைம.
அவள் ெசால் ம் மழைலச் ெசால்ெலன்பான் மிழற்றி என்றான்.
17-22:

கிழ்நிலா.....நிைலேய.

(இ-ள்) கிழ்கின்ற நிலெவாளியாேல விளங்குகின்ற திங்கட்குழவிேய!; ெபான்
உைடத்தா என்மகன் ஒற்றி வ குைவயாயின் பால் த குவன் எனெபான்னா யன்ற தா ைய அணிந் ள்ள என் மகேனா விைளயாட நிைனந் நீ ம்
இங்கு வ வாயானால் நினக்கும் யான் பால் ப கத் த குவன் காண்! என் கூறி;
விலங்கு அமர்க் கண்ணன்- அவ்விளந் திங்கைள ஒ க்கணித் ேநாக்குகின்ற அமர்த்த
கண்ைண ைடயாளாய்; விரல் விளி பயிற்றி- அத்திங்கைள வ க! வ க! என்
விரல்கைள யைசத்
இைடயி

அ த்த த்

தன்

அைழத் ; தல்வன் ெபாய்க்கும்- தன்

க்கின்ற மகன்ெபா ட் ப் ெபாய்ைய ெமய்ேபாலக் கூறி நிற்கும்; திதைல

அல்குல் எம் காத
எம் காத யாகிய

ங்ெகா நிைல (6) காண்கம்- ேதமல் படர்ந்த அல்குைல ைடய
ங்ெகா ேபால்வாள நிைலயிைன யா ம் காண்ேபம் என்

அவா கின்ேற மாதலான்; என்க.
(வி-ம்.) வாத்திங்கள்- பிைறத்திங்கள், அ
ம் குழவிேய ஆத ன் நீ ம்
வ தியாயின் பால் த குவன் என் அைழத்தப யாம். விரல் விளி பயிற்றல்- நான்கு
விரல்கைளச் ேசரக்கூட் அைசத் க் ெகாண் வ க! வ க! எனக் கூ தல். திதைல ேதமல். தல்வன் ெமய்ெயன் நிைனத் எதிர்பார்க்கும்ப ெபாய் கூ வள் என்க.
இதன்கட் டைலவன் சந் ெசய்வித்தற்குப் பிாிந்தவன் ஆக ன் அந்தணத் தைலவன்
என்ப நச்சினார்க்கினியர் க த் .
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இனி இதைன, பாக வி ந்தின் மன்னர் அ ங்கலம் இ ப்ப ேவந்த ம் பைக
தணிந்தனன் ஆத ன் நம் விைன ற்றிய . இனி நீ ேதாிைன விைரந் கட க!
எற் க் ெகனின் யாம் இற்ைறநாள் மாைலயிேலேய எம் காத
தல்வற் ெபாய்த்
நிற்பாள்நிைல காண்கு ம் என அவா கின்ேறம் ஆக ன் என்றிைய காண்க.
(பா.ேவ.) 6. கடவிக் காண்குவம். 16*. பயனிைரயாயம். 15. ன் காெனல் .
-----------

ெசய் ள் 55
திைண: பாைல.
ைற; ணர்ந் டன் ேபான தலமகட்கு இரங்கிய தாய் ெத ட் ம்
அய லாட் யர்க்கு உைரத்த .
( -ம்.) அஃதாவ - களெவா க்கத்தினின்ற தைலவி இற்ெசறித்த ம் பிற மாகிய
இைட
காரணமாகத் தமரறியாமல் தைலவ டன் ெசன் விட்டவழி அஃதறிந்த
தாய் ெபாி ம் வ ந் வாளாக, அ கண் அவைள ஆற் விக்கும் அயல்
ட் னராகிய மகளிர்க்கு அத்தாய் கூறிய என்றவா .
(இ-ம்.) இதைன "தன் ம் அவ ம் அவ ஞ் சுட் " எனவ ம் (ெதால்-அகத்-36)
ற்பாவின்கண் "அவ்வழி ஆகிய கிளவி
ாிய" என்பதனால் அைமத் க் ெகாள்க.
காய்ந் ெசலற் கன கல்பகத் ெத த ன்
நீந் கு கு கும் என் ழ் நீளிைட
உளி க ெவம்பரல் அ வ த் றா ன்
விளி ைற அறியா ேவய்காி கானம்
வயக்களிற் றன்ன காைளெயா ெடன்மகள்
கழிந்ததற் கழிந்தன்ேறா இலேன ெயாழிந்தியான்
ஊ ைலக் கு கின் உள் யிர்த் தைசஇ
ேவவ ேபா ம் ெவய்ய ெநஞ்செமா
கண்பைட ெபேறஎன் கனவ ஒண்பைடக்

5

காிகால் வளவெனா ெவண்ணிப் பறந்தைலப்
ெபா
ண் ணாணிய ேசர லாதன்
அழிகள ம ங்கின் வாள்வடக் கி ந்ெதன
இன்னா இன் ைர ேகட்ட சான்ேறார்
அ ம்ெபறல் உலகத் தவெனா ெசலீஇயர்

10

ெப ம்பிறி தாகி யாங்குப் பிறிந்திவண்
காதல் ேவண் ெயன் றந்

15
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ேபாதல்ெசல் லாெவன் உயிெரா
----மா

லந்ேத.

லனார்.

(உைர)
1-6: காய்ந் ........அழிந்தன்ேறாவிலேன
(இ-ள்.)காய்ந் ெசலல் கன
நில லகத்ைத ெவம்ைம ெசய்

கல் பகத் ெத த ன்- அன் ைடயீேர! ேகண்மின்!
விசும்பிடத்ேத இயங்குதைல ைடய

ஞாயிற் மண் லம் மிக ம் சு தலாேல; நீந் கு கு உ கும் என் ழ் நீள் இைட- பிற
நிலத்தினின் ம் தனக்கு ேமேல பறந் கடந் ெசல்லாநின்ற பறைவகளின் நிண ம்
உ குதற்குக் காரணமான ெவப்ப ைடத்தான ெந ய பாைலப் பரப்பின்கண் பரவிக்
கிடக்கின்ற; உளி க ெவம்பரல் அ வ த் றா ன்- உைலயிட் க் காய்ச்சப் பட்ட
உளியின வாய்ேபான்ற கூர்ைம ைடய ெவப்பேமறிய ப க்ைகக் கற்கள் தன்மிைச
நடப்ேபா ைடய அ கைளப் ேபாதக் குத்தித் தீய்த் ப் ெபாி ம் வ த்தம்
ெசய்தலாேல; விளி ைற அறியா- அவர்தாம்

ழ்ந்

அறியாைமக்குக் காரணமாய்; ேவய் காி கானம்- தன
தா ம் காிந்
யானீன்

சாகும் இடம் யா

க ப்ெபா ளாகிய

ேபாதற்கிடனான ெவவ்விய பாைலக் காட்

வளர்ந்த என்

என்

ைடய அ ைம மகள்; வயக்களிற்

ங்கில்கள்

ேட; என் மகள் அன்ன காைள ெயா

-

பிறள் மகன் ஆகிய வ ய களிற்றியாைன ேபால்வாெனா கட் ளங் காைளேயா ;
கழிந்ததற்கு அழிந்தன் இலன்- எம்ைமத் றந் ேபாயதைன நிைனந்
யானிப்ெபா

வ ந் கின்றிேலன் காண் அவள் ேபாய் ஒழிக!; என்க;

(வி-ம்) இதன் ஆசிாியராகிய மா லனார் பாைலநிலத்தின் ெகா ைமையக்
கற்ேபா ள்ள ம் ெவ ம் மா ஓதியி த்த ணர்க. கன - ஞாயி . பறந்
கடத்த ன் அ ைம ேதான்ற நீந் கு கு என்றார். உ கும் என்றைமயாேல நிணம்
உ கும் என்பேத சிறப்பாதலறிக. தன்மிைச நடப்பவர் என வ வித்ேதாதிக் ெகாள்க.
ெவப்பத்தில் ழ்ந்
ப்பவர் ்ழ்ந் சாதற்கு ஓாிடம் ேவண் வரன்ேறா அத்தைகய
இடத்ைதக் காணெவாண்ணாத ெவம்பாைல என்க. ைற- இடம் என் ம் ெபா ட் ;
இனி தாம் எவ்வைகயாற் சாேவேமா என் அறியெவாண்ணாத எனி மாம். ேவய்
அந்நிலத் க் க ப் ெபா ளாதலால் அ தா

ம் காி ம் கானம் என்க. என்மகள்,

என்றதனால் பிறள் மகன் என் ங் கூறிக்ெகாள்க. இனி, தான் வ ந் தற்குாிய
காரணம் இஃெதன்கின்றாள்.
6-9: ஒழிந்தியான்.....கனவ.
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(இ-ள்) யான் ஒழிந் - அளிேயனாகிய யான் அவைளப் பிாிந் ; ஊ
உைலக்கு கின் உயிர்த் உள் அைசஇ - ெகால் ைலக்கண் ஊ கின்ற
ேபான்

உள்ளி ந்

ெவய்தாக உயிர்த்

ெம

ந் ; ேவவ

ேபா

த்தி

ம் ெநஞ்செமா -

பிாிவாற்றாைம ெயன் ம் ெப ந்தீயினாேல ேவகின்ற ேபான்ற ெநஞ்சத்திேனா ;
கண்பைட ெபேறன் கனவ - உறக்க ம் எய்தப் ெபறாேதனாகி ெவம்பாைலயில் அவள்
இயங்குதைல என் மனக்கண்

ன்ேன கன ேபாலக் கண்

க்குமா ; என்க.

(வி-ம்) ஊ ைலக்கு கு - ெவளிப்பைட. அைசஇ- ெம ந் கண்பைட ெபேறன்
கனவ என்ற . அவள் பாைலயிற் ெசல் ங்கால் ப கின்ற ன்பத்ைதத் தன்
மனக்கண் ன்ேன கற்பைனயிற் கண் வ ந் வதைன. தன்ைன நீங்கிச் ெசன்ற
அன் ைடயாைரப்பற்றி வ ந் பவர் யான் இங்குக் கன கண்
ெகாண்
க்கின்ேறன் என் ம் வழக் கத்ைத உலகிய
ம் காணலாம். கண்பைட
ெபேறன் கனவ என்றைமேய அ கனவன்ெறன்பைத அறி
த் தலறிக.
9-17: ஒண்பைட....... லந்ேத.
(இ-ள்) ஒள் பைடக் காிகால் வளவெனா

- ஒள்ளிய பைடகைள ைடய காிகாற்

ேசாழேனா ; ெவண்ணிப் பறந்தைலப் ெபா
ண் நாணிய ேசரலாதன்ெவண்ணிெயன் ம் ஊாின் ம ங்ேக யைமந்த ேபார்க்களத்திேல ேபாாிட்ட காலத்ேத
பட்ட றப் ண்ணிற்க்குப் ெபாி ம் நாண ற்ற ேசரலாதன் என் ம் ேசர மன்னன்;
அழிகள ம ங்கின் வாள் வடக்கி ந்ெதன - தான் ேதாற்ற அப் ேபார்க்களத்திேலேய
வாேளந்திய ைகேயா வடக்கு ேநாக்கி உண்ணா ேநான்ேபா
ந் உயிர்
நீப்பானாக; இன்னாஇன் உைர ேகட்ட சான்ேறார் - அவ்வின்னாைம ம் இனிைம ம்
ஆகிய இரண்டைன ம் தன்பாற் ெகாண்ட ெசய்திையக் ேகட்ட சான்ேறார் பல ைடய:
அ ம்ெபறல் உலகத் அவெனா ெசலீஇயர் - அாிதிற் ெப தற்குாிய
மறவர்க்கியன்ற ேமனிைல லகத்ேத அம்மற மன்னேனா ஒ ங்ேக ெசல் தற்
ெபா ட் ; ெப ம்பிறிதாகி ஆங்கு - உயி ம் அவர்தம் உட னின் ம் நீங்கிப்
ேபானாற் ேபால; இவண் காதல் ேவண்

- இப் ல் ய

லகத்ேத பின்

ம் சிலைர

அன் ெசய் வாழ்தைல வி ம்பி; பிறிந்
றந் ேபாதல் ெசல்லா என உயிேரா
லந்ேத - என் உட னின் ம் பிாிந் இவ் லகத்ைதேய றந் ேபாதைலச்
ெசய்யாதி க்கின்ற என் ல் ய உயிேரா பிணங்கிேய யான் இங்ஙனம்
வ ந் கின்ேறன் கண்டீர்! என்பதாம்.
(வி-ம்.) ஒண்பைட என் ழி ஒண்ைம - கழ்ேமனின்ற . ெவண்ணி: ஓ ர்; இஃ
ஆ ாின் அணித்ேத ேகாயில்ெவண்ணி என் ம் ெபெயேரா ள . பறந்தைல ேபார்க்களம். ண் - றப் ண். நாணி என்றதனால் அப் ண் அவன் எதிர்பாராமற்
பட்ட ண் என்ப ெபற்றாம். சான்ேறார் என்ற அவன் சான்றாண்ைமைய அறிந்த
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பிற சான்ேறார், “இன்னா இன்

ைரயாவ

- மாிக்கின்றான் என்ற இன்னாைம ம்

றப் ண்பட்ட பழிதீர இ ந் உயிர் வி கின்றா ெனன்கிற இனிைம
ைடய உைர”
என்ப பைழய ைர. அ ம்ெபறல் உலகம். என்ற வி ப் ண் பட் யிர் நீத்த மறவர்
எய் ம் ேமனிைல லகம் ெப ம்பிறி சா . காதல் அன் . ஒ த்தியின் அன்
இங்ஙனம் ஆயிற் ; இவ் யிர் இன்
என்றிகழ்ந்தப யாம்.

ம் சிலர்பால் அன் ெசய்ய வி ம்பியி க்கின்ற

இனி இதைன, யான் என்மகள் கானம் கழிந்ததற்கு வ ந்தி ஆற்றாதாகின்ேறன்
அேலன் யான் இ ேகட் உயிர்த் ெம ந் ேவவ ேபா ம் ெநஞ்ேசா
ந்
கன ம்ப என் உயிர் பின் ம் இவ் லகில் அன் ேவண் என் யாக்ைகயினின் ம்
ஒழிந் ேபாகாைமக்ேக ஆற் கிேலன் என இையத்தி க.
(பா.ேவ.) 8. ேபா

மயல ெநஞ்செமா

-----------

ெசய் ள் 56
திைண: ம தம்.
ைற: பரத்ைதமைனக்குச் ெசல்கின்ற பாணன் தன் மைனக்கு *வந்தசனாகத்
ேதாழிக்குத் தைலமகள் ெசால் ய .
( -ம்) அஃதாவ தைலவன் பரத்ைதயெரா ேகண்ைம ேகாடற்குத்
ைணெசய்கின்றவனாகிய பாணன் தைலவி மைனக்ெகதிர் ெசல்பவன்
வழியி ைட
பட் த் தன் மைன ன்றி ன் வந்தவைனத் தைலவி இகழ்ந்
நைகத்தைமையத் ேதாழிக்குக் கூறிய என்றவா .
(இ-ம்) இதைன "அவனறி " எனவ ம் (ெதால். கற்பி-6)
வ ம் வைக" என்பதனாலைமக்க.

ற்பாவின்கண் "வாயி ன்

நைகயா கின்ேற ேதாழி ெந நல்
மணிகண் டன்ன ணிகயந் ளங்க
இ ம்பியன் றன்ன க ங்ேகாட் ெட ைம
ஆம்பல் ெமல்லைட கிழியக் குவைளக்
கூம் வி பன்மலர் மாந்திக் கைரய
காஞ்சி ண்டா தீர்ம் றத் ைறப்ப
ெமல்கி க ள அல்குநிைல குத ம்
தண் ைற ரன் திண்டார் அகலம்
வ ைவ நாளணிப் ப ேவார்ப் ணாிய

5
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பாிெவா வ உம் பாணன் ெத வில்
னிற்றாப் பாய்ந்ெதனக் கலங்கி யாழிட்
ெடம்மைனப் குதந் ேதாேன அ கண்
ெமய்ம்ம உவைக மைறயிெனன் எதிர்ெசன்
றிம்மைன அன்றஃ ம்மைன என்ற

10

என் ந் தன் ம் ேநாக்கி
மம்மர் ெநஞ்சிேனான் ெதா

15
நின் ற ேவ.

--ம ைர அ ைவ வாணிகன் இளேவட்டனார்.
(அ ைவ வாணிக னிள ேவட்டனார் என் ம் பாடம்)
(உைர)
1-10: நைகயாகின்ேற......பாணன்.
(இ-ள்) ேதாழி- ேதாழி ேகள்!; ெந நல்- ேநற் இ ம் இயன் அன்ன க ங்
ேகாட் எ ைம- இ ம்பினால் ெசய்தைவ ேபான் காணப்ப கின்ற காிய
ம ப் கைள ைடய எ ைமயினம் வி யற் காலத்ேத ; மணி கண் அன்ன ணிகயம்
ளங்க ம் - பளிக்குமணிையக் கண்டாற் ேபான்ற ெதளிந்த நீைர ைடய குளம்
கலங்கும்ப , ஆம்பல் ெமல் அைட கிழிய - அதன்கட் படர்ந் ள்ள ஆம்ப ன
ெமல் ய இைலகள் கிழிந்ெதாழிய ம் நீாிற்பாய்ந் ; கூம் வி பல் குவைள மலர்
மாந்தி - அங்கு அப்ெபா
அலர்ந்தி க்கின்ற பலவாகிய குவைள மலர்கைள ம்
வயி நிரம்பத்தின் ; கைரய காஞ்சி ண்தா ஈர்ம் றத் உைறப்ப- பின்னர்க்
கைரயிேலறி ெமல்ல ெமல்ல நடந் அக்கைரயின் கண்ணவாகிய காஞ்சி மரங்களில்
அப்ெபா
அல கின்ற திய மலர்களினின் ம் ந் கள் ஈரமான தம்
கின்
ேமேல உதி ம்ப ; ெமல்கு இ

க ள -- அைசவி கின்ற தாழ்வாைய

வந் ; அல்கு நிைல குத ம் - தாம் தங்குமிடமாகிய ெகாட்
காரணமான; தண்

ேட குதற்குக்

ைற ஊரன் - குளிர்ந்த நீர்த் ைறகள் பலவற்ைற

ஊர்த்தைலவனாகிய நம்ெப மா

ைடயவாய்
ைடய

ைடய; தார் திண் அகலம் - மாைலயணிந்த

திண்ணிய மார்பிேனா ; வ ைவ நாள் அணிப்

ேவார்ப் ணாிய - தி மணக்

ேகாலம் ண்ட திய பரத்ைத மகளிைரக் கூட் ம் ெபா ட் ; பாிெவா வ உம்
பாணன் - ெபாி ம் ஆர்வத்ேதா வழிேமல் வ கின்ற பாணைன என்க.
(வி-ம்) ம தத்திற்குச் சி ெபா
ைவகைற ம் வி ய ம் ஆக ன் அப்ெபா
ேமய்தற்கு விடப்பட்ட கற்ெற ைமகள் குளத்தில் ழ்ந்
திய குவைளமலர்கைள
ேமய்ந்தன என்ப
ெசங்க

க த் . மணி- பளிங்குமணி; இ

நீாின் ெதளி க்குவைம; குவைள-

நீ ம் நீல ம் என இ வைகய. இைவ, இரவின் மலர்வன ஆத ன்,
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கூம் வி மலர் என்றார். கூம் வி மலர் என்ற
- நைனந்த
கு.

மலர்ந்த

என்

ந் ைண. ஈர்ம் றம்

இனி இதன்கண் "மணிகண்டன்ன.......ஊரன்" என்ற உள் ைற வமம் அதைனப்
பைழய ைரயாசிாியர் "இ ம்பியன் றன்ன க ங்ேகாட்ெட ைம கயங் கலங்க ஆம்பல்
ெமல் அைட கிழியக் குவைளக் கூம் வி பன் மலைர மாந்திக் காஞ்சி ண்டா
றத்
ைறப்ப ெமல்கி க ளவாய்த் தங்குநிைல குத ம் என்ற . இ ம் ேபான்ற
ெநஞ்சிைன ைடயராகிய பரத்ைதயர் ஊர்
ம் கலங்கத் தான் ன் கூ ன
பரத்ைதயர் தாய்மார் கலங்க, அப்பரத்ைதயர் 'அவ்வாம்பற் ப் ேபாலக்குவி' குவிதல்
விட்ட குவைளமலர் ேபா ம் ப் ெபய் ெகாள்ளப்பட்ட பரத்ைதயைர கர்ந்
வ கின்ற காலத் வழியிலகப்பட்ட ேச யர் தலாயினாைர( ம்) கர்ந் பின் ம்
சிலைரக் கூடக் ெகா நாக்ெகறிந் ெகாண் நம்மைனயிேல தங்குதற் ெபா ட்
வ கின்றான் என் ேதாழிக்கு வாயின் ம த்த " என ண்ணிதின் விளக்கினர்.
இங்ஙனம் கூறேவ இ தைலவ க்கு வாயில் ேவண் வந்த ேதாழிக்கு வாயில்
ம ப்பவள் அதற்குாிய காரணத்ைதத் தைலவி இதன்கண் உள்
த் க் கூறி
ம க்கின்றாள் என்றவாறாயிற் .
(இதற்கு அப்பரத்ைதயர் தாய்மார்க்குவைமயாக ேவண் ய ஆம்பற் ச் ெசய் ளிற்
கூறப்படாைமயால்) "கூம் வி பன் மலர் என்றதனாேன ஆம்பற் க் குவிதல் ெகாள்க.
ஆண் க் கூறிற்றிலேத ம் குறிப்பினாற் ெகாள்க" என ம்
அப்பைழய ைரயாசிாியர் அறி
த்தி னர். இவர் கூ ம் இந்
க்கங்கள் ஆற்ற ம்
இன்பந்த வன வாத ணர்க.
10-16: ெத வில்...............நின்ற ேவ.
(இ-ள்) ெத வில் னிற்

ஆப் பாய்ந்

என - ெத

விடத்ேத நின்றெதா

ஈன்றணிைம ைடய ஆவான சினந் பாய்ந்ததாக; கலங்கி யாழிட் எம்மைனப்
குதந்ேதான் - அப் பாணன் ெநஞ்சு கலங்கித் தன் ைகயி
ந்த யாழ்க்க விைய
நிலத்தில் எறிந் விட் அஞ்சி ஓ வந் எம மைனயின்கண் குந்தான்; அ கண்
ெமய்ம்ம உவைக மைறயினன்- அந் நிகழ்ச்சிையக் கண் எனக்குண்டான உடல்
ளகித்தற்குக் காரணமான மகிழ்ச்சிைய அவன் அறியாதவண்ணம் வ ந் என் ள்
மைறத் க்ெகாண் ; எதிர் ெசன் - அவன் எதிேர ெசன் ; இம் மைன உம் மைன
அன்

அஃ

என்ற - ஏடா! இந்த

நீ குதற்குாிய உங்கள்

டன் காண்,

அம்மைன அேதா ேசய்ைமயிற் காணப்ப கின்ற டாயி க்கும் என் அறி
த்திய;
என் ம் தன் ம் ேநாக்கி - என்னிைலைய ம் தன்னிைலைய ம் தன்ெனஞ்சாேல
நிைனத் ப் பார்த் ; மம்மர் ெநஞ்சிேனான் - மயங்கிய ெநஞ்சத்ேதா ; ெதா
நின்ற

- ெபாள்ெளனக் ைககூப்பி என்ைனத் ெதா

அவன் நின்ற நிைலயிைன;

249
நைக ஆகின் - இப்ெபா
என்பதாம்.

நிைனப்பி

ம் எமக்கு நைகப்ேப உண்டாகின்ற காண்;

(வி-ம்) கட் ண்ணா நின்ற ஆ ெவன்ப ேதான்ற ெத வில் என்றாள். னிற்றா ஈன்றணிைம ைடய ஆ. இ சினந் பாய்கின்ற தன்ைம ைடத்தாம் . யாழிட்ட
அச்சத்தால் ெநஞ்சு கலங்கியதன் விைள . கலக்கமிகுதி ேதான்ற எறியப்படாத
யாைழ ம் எறிந் என்றாள். ஈண் யா ம் எனல்ேவண் ய உயர் சிறப் ம்ைம
ெசய் ள் விகாரத்தால் ெதாக்க . அ - அவ்வவலநிைலைம. தனக்குக்
ேக சூழ்பவ க்குக் ேக தாேன வந்தைம கண் யான் மகிழ்ந்ேதன் ஆயி ம்
அங்ஙனம் மகிழ்தல் நாகாிகமன்ைமயின் அதைன மைறயிெனன் என்றாள்.
மைறயிெனன் - மைறத்ேதன். இம்மைன உம்மைன அன் எனமா க. தைலவைன
அகப்ப த் உம்மைன என்றாள். அஃ - என்ற
ரத்ேத ேதான் ம் பரத்ைதமைன
ெயான்றைன விரலாற் சுட் க்காட் அேதா ேதான் கின்ற அம்மைன என்றவாறாம்.
என் ம் தன் ம் என்ற அவனாற் ேக சூழப்பட்ட என்னிைல ம் பிறர்க்குக் ேக
சூழ்ந் ேகட் ற்கு ஆளாகிய தன்னிைல ம் என்ப பட நிற்ற ன் ேநாக்கி என்ற
ேநாக்கல் ேநாக்கம்.
உன்னால் பாராட்டப் ப கின்ற தைலவன் நிைலைம ஈதாக ன் அவன் ெபா ட்
வாயில் ேவண்டாெதாழி என்ப குறிப் . இனி இதைன, ேதாழி ஊரன் அகலம்
ேவார்ப் ணாிய வ உம் பாணன் ெத வில் ஆப் பாய்ந்ெதனப் குதந்ேதான்
அ கண் உவைக மைறயிெனன் எதிர் ெசன் இம்மைன உம் மைன அன் (உம்
மைன) அஃ என்ற என்ைன ம் தன்ைன ம் ேநாக்கி மம்மர் ெநஞ்சினனாய் அவன்
ெதா
நின்ற (நிைனயின்) நைகயாகின் என இையதி க.
-----------

ெசய் ள் 57
திைண: பாைல
ைற: ெபா ள் வயிற் பிாிந்த தைலமகன் கிழத்திைய நிைனந்

ெசால் ய .

( -ம்) அஃதாவ - ெபா ளீட்டற்குத் தைலவிையப் பிாிந் ெசல்கின்றவன்
இைடச்சுரத்தில் தன் பிாிவாற்றாமல் தைலவி என்னாவேளா என் தைலவன்
தன்ெனஞ்ெசா கூறிய என்றவா .
(இ-ம்) இதற்கு "கரணத்தின்" எனவ ம் (ெதால்-கற்பி-5)
'ேவற் நாட் டகல்வயின் வி மத் தா
சி ைபந்

விச் ெசங்காற் ேபைட

ற்பாவின்கண்

ம்' எனவ ம் விதிெகாள்க.

நீ
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ெந நீர் வானத் வா ப்பைற நீந்தி
ெவயிலவிர் உ ப்ெபா வந் கனி ெபறாஅ
ெப நாள் யாணர் உள்ளிப் ைபயாந்
கேலக் கற்ற ல்ெலன் உலைவக்
கு ங்கால் இற்றிப் ன்தைல ெந
ழ்
இ ம்பிணர்த்
கல் தீண் வளிெபாரப்
ெப ங்ைக யாைன நிவப்பில் ங்கும்
குன்ற ைவப்பின் என் ழ் நீளிைட

5

யாேம எமியம் ஆகத் தாேன
பசுநிலா விாிந்த பல்கதிர் மதியில்
ெப நல் ஆய்கவின் ஒாீஇச் சி பீர்
ேயர் வண்ணங் ெகாண்டன் ெகால்ேலா
ெகாய்சுவற் ரவிக் ெகா த்ேதர்ச் ெசழியன்

10

நீர் ன் ைற சிறி ற்றிக்
களி பட எ ககிய கல்ெலன் ஞாட்பின்
அ ம் ண் உ நாின் வ ந்தினள்
ெபாிதழிந் பானாட் கங்கு ம் பக ம்
ஆனா த ேவாள் ஆய்சி
தேல.

15

--நக்கீரர்.
(உைர)
1-10: சி ைபந்.............எமியம் ஆக
(இ-ள்) யாேம சி ைபந்

விச் ெசங்காற் ேபைட- ெநஞ்சேம யாம் இப்ேபா

சிறிய

தண்ணிய சிறகுகைள ம் சிவந்த காைல ம் உைடய வாவற்ெபைட; ெந நீர் வானத்
வா ப் பைற நீந்தி - ெந ய தன்ைமைய ைடய வானத்தின்கண் தாவித்தாவிப்
பறக்கும் பறத்தற்ெறாழிலாேல மிகத் ெதாைலையக் கடந் ெசன் ; ெவயில் அவிர்
உ ப்ெபா - ெவயி ன்கண் மிக்கு விளங்காநின்ற ெவப்பத்ைத ைடய நண்பக ேல
வந்

ஆராய்ந்

பார்த் ம்; கனி ெபறாஅ - தனக்கிைரயாகிய கனி ஒன்ேற

ம்

காணப்ெபறாமல்; ெப நாள் யாணர் உள்ளிப் ைபயாந் - தான் அங்கு நிரம்பக் கனி
ெப தற்குக் காரணமான பண்ைட நாளின்கண் அவ்விடத்தின வளத்ைத நிைனந்
வ ந்தி; கல் ஏக்கற்ற - தனக்கு ேவ
க டங் காணாமல் ஏங்குதற் கிடனாய ம் ;
ல் என் உலைவக் கு ங்கால் இற்றி ெந
ழ் இ ம் பிணர்த்
கல் தீண் இைலதீய்ந்
ற்ெகன்றி க்கும் ெகாம் கைள ம் குறிய அ ைய
ைடய
இற்றிமரத்தின ெந ய வி தான காிய ெபா க்குைடய ெபாற்ைறக் கல் ைனத்
ெதாட் க் காற் த் தாக்குதலாேல; யாைன ெப ங்ைக நிவப்பில்
யாைனயின

ெபாிய ைகைய உயர்த்தினாற்ேபான்

ங்கும் -

அைசதற் கிடனான ம் ஆகிய;
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குன்ற ைவப்பின்- மைலயிடத்தைமந்த ஊர்கைள ைடய; என்

ழ் நீள் இைட-

ெவப்ப ைடய நீண்ட இச் சுரெநறியிடத்ேத; எமியம் ஆக- தமிேயமாய்க் கிடந் ழன்
வ ந்தாநிற்ப; என்க.
(வி-ம்) வி- இறகு. வாவ ன் இறகு. - தண்ெணன்றி க்கும் ஆத ன் ைபந் வி
என் ழி. பசுைம ஈண் த் தண்ைமப் பண் ணர்த்தி நின்ற . தைலவிைய நிைனத்த ன்
வாவ
ம் ேபைடயின் வ த்தத்ைதேய நிைனந்தனன்ேபா ம் . வா ப் பைற- ஒ
ெகாம்பினின் ம் மற்ெறா ெகாம்பிற்குத் தாவி்த் தாவிப் பறந் ேசற ன் வா ப்பைற
என்றான். வாவல்- தா தல். இதனால் வாவல் என்ப அதற்குக் காரணப் ெபயர்
என்ப ெபற்றாம். ெவயிலவிர் உ ப் என்ற , நண்பகைல. நண்பகற் ெபா திேலேய
வந் என்றான். கனி அாிதிற் கிைடக்குமிடமாக ன் தன்னியல்பிற்கு மாறாகப் பகற்
ெபா திேல வந் என்றவா . வாவல் இரவிேலேய இைரேதர்தல் இயல் . ெப நாள்
என்ற பண் நிரம்பப் பழம் ெப தற்கியன்ற நாள் என்ப பட நின்ற . கல்க டம். உலைவ- ெகாம் . தைழயின்ைமயின் ல்ெலன் உலைவ என்றான்.
இற்றியின் வி
கல் ன் ேமற்பட் அைசத ன் அத்ேதாற்றம் யாைன
இ ங்ைகைய உயர்த்தி அைசத்தல் ேபா ம் என்றவா . ேபைட....ஏக்கற்ற நீளிைட
என ம், இற்றி ழ்........ ங்கும் நீளிைட என ம் குன்றைவப்பின்... நீளிைட என ம்
தனித் தனி இைய ம். யாேம என்ற தன்ெனஞ் சத்ைத அகப்ப த்தப யாம். எனேவ
இ ெநஞ்சிற்குக் கூறியவாறாயிற் . யாேம என் ழி ஏகாரம் தைலவிையப் பிாித்த ன்
பிாிநிைல என்க.
14-19: ெகாய்சுவல்....... தேல.
(இ-ள்) ெகாய் சுவல் ரவிக் ெகா த்ேதர்ச் ெசழியன்- கத்தாிைகயால் ெகாய்
மட்டஞ் ெசய்யப்பட்ட பிடாிமயிைர ைடய குதிைரகைள ம் மீனக்ெகா ைய ம்
உைடய ேதாிைன ைடய பாண் யன் ;

நீர்

ன்

ைற

சிறி

ற்றி- கட ன்கட்

சிறந்த ைற கத்ைத ைடய சிறி என் ம் பட் னத்ைத ற் ைகயிட் ; களி பட
எ க்கிய கல் என் ஞாட்பின்- யாைனப்பைடைய அழித்த கல் என் ம்
ஆரவாரத்ைத ைடய ேபாாிடத்ேத அ ம் ண் உ நாின் - ெபறற்காிய வி ப் ண்பட்ட
மறவர் ேபான் ; ெபாி

அழிந்

வ ந்தினள்- பிாிவாற்றாைமயாேல மிக ம் ெநஞ்சம்

அழிந் வ ந்தினாள்; பக ம் பால் நாள் கங்கு ம் - பக
ம் நள்ளிரவி ம்; ஆனா
அ ேவாள் ஆய் சி
தல்- ஒழியா அ கின்ற நங்காத யின அழகிய சிறிய தல்
என்க.
(வி-ம்)
நீர்- கடல்; எ க்கிய- ெக த்த; அழித்த. "அ ம் ண்- தீர்த்தற்காிய
ம மத்திற் ண்" என்ப பைழய ைர. ம மம்- மார் . பால்நாட்கங்குல்- நள்ளிர .
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10-13: தாேன.............ெகால்ேலா
(இ-ள்) தாேன பசு நிலா விாிந்த பல்கதிர் மதியின்-தண்ணிய நிலெவாளி பரவிய
பலவாகிய கதிர்கைள ைடய திங்கைள ஒத்த; ெப நல் ஆய் கவின் ஒாீஇ- ெபாிய
நன்ைமைய ைடய பல ம் ஆராய்தற்குாிய அழகு நீங்கப்ெபற் ; சி பீர்
ஏர்
வண்ணம் ெகாண்டன் ெகால்ேலா - சிறிய பீர்க்கம் வின நிறத்ைத ஒத்த நிறத்ைதக்
ெகாண்டேதா? ெகாள்ளாதாயிற்ேறா? என்பதாம்.
(வி-ம்) 10- தாேன, தா

ம் ஏ ம், அைசச்ெசாற்கள். பசு நிலா- தண்ணிய நிலெவாளி.

மதி- ஈண் ப் பிைறத்திங்கள். ெப
ெகால்-ஐயம்.

நற்கவின், ஆய்கவின் எனத் தனித் தனி இைய ம்.

இனி இதைன, ேபைட நீந்திப் ெபறா

ஏக்கற்ற ம்; இற்றி ழ் கல் தீண்

வளி

ெபார யாைனக்ைக நிவப்பில் ங்குவ ம்; ஆகிய நீளிைட யாம் எமியம், அ ேவாள்
தல் தன கவின் ஒாீஇபீர்
வண்ணம் ெகாண்டன் ெகால்ேலா என இையத்தி க.
(பா-ேவ) 4-ெபயர்ந் . 8. ேதான் ம். 16- களி பட வ ந்திய என் ம் பாடங்கள்.
---------

ெசய் ள் 58
திைண: குறிஞ்சி
ைற: ேசட்ப த்

வந்த தைலமகற்குத் தைலமகள் ெசால் ய .

( -ம்) அஃதாவ - வைரத ற் க த்தின்றி அதைன நீட் ப்பச் ெசய் இர க்
குறிக்கண் வந்த தைலவ க்குத் தைலவி களெவா க்கத்ேத ணர்ச்சிக் காலத்தி ம்
நீளிதாய பிாி க் காலத் த் தா
ந் ன்பத்ைதத் தைலவன் குறிப்பா ண ம்ப
கூறிய என்றவா .
(இ-ம்) இதைன "மைறந்தவர்க் காண்டல்" (ெதால்.கள . 20) எனவ ம்
ற்பாவின்கண் "வந்தவழி எள்ளி ம்" எனவ ம் விதியாலைமக்க. இதைன
(நச்சினார்க்) "ெபற்றவழி ம யி ம்" என்பதற்கு எ த் க் காட் வர்.
இன்னிைச உ ெமா கைன ளி தைலஇ
மன் யிர் ம ந்த பானாட் கங்குல்
கா ேதர் ேவட்டத் விளிவிடம் ெபறாஅ
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வாியதள் ப த்த ேசக்ைகத் ெதாியிைழத்
ேதனா க ப்பிற் ெகா ச்சியர் தந்ைத
கூதாிற் ெசறி ங் குன்ற நாட
வைனந் வரல் இள ைல ெஞ ங்கப் பல் ழ்
விளங்குெதா
ன்ைக வைளந்
றஞ் சுற்ற
நின்மார் பைடத ன் இனிதா கின்ேற

5

ம்மில் லம்பி ம் உள் ெதா ந
தண்வரல் அைசஇய பண்பில் வாைட
பதம்ெப கல்லா திடம்பார்த் நீ
மைனமரம் ஒசிய ஒற்றிப்
பலர்ம கங்குல் ெந ம் ற நிைலேய.

10

ம்

--ம ைரப் பண்டவாணிகன் இளந்ேதவனார்.
(உைர)
1-6 : இன்னிைச .....நாட
(இ-ள்) ெதாி இைழ ேதன் நா க ப்பின் ெகா ச்சியர் தந்ைத- ஆராய்ந்ெத த்த
அணிகலன்கைள ம் ேதன்மணக்கும் கூந்தைல ம் உைடய ெகா ச்சியாின்
தந்ைதமார்; இன் இைச உ ெமா

கைன ளி தைலஇ- ேகட்டற்கினிய

ஒ ைய ைடய இ
ழக்கத்ேதாேட மிக்க மைழ ெபாழியப்பட் ; மன் உயிர் ம ந்த
கூதிாில் பால் நாள் கங்குல்- உலகத்ேத உடெலா நிைல ெபற்ற உயிாினெமல்லாம்
உறங்கிய கூதிர்ப்ப வத் நள்ளிரவிேல; கா ேதர் ேவட்டத் விளி இடம்
ெபறாஅ - தாம் காட்
ேட ஆராய்தற்குக் காரணமான ேவட்ைடத் ெதாழி டத்ேத
அக்காட் ன்கண் உறங்குமிடம் ெபறமாட்டாைமயாேல தம்மில்லத்ைத நா வந் ; வாி
அதள்ப த்த ேசக்ைக ெசறி ம் குன்ற நாட - அங்கு வாிகைள ைடய
த்ேதாைலப்
பாயலாக விாித் த் தங்குதற்கிடனான மைலநாட்ைட ைடய ெப மாேன! என்க.
(வி-ம்) ெதாியிைழ; விைனத்ெதாைக. க ப் -கூ்ந்தல். ெகா ச்சியர்- குறக்கு யி யர்
கு ப்பிறப் ைடய மகளிர். இரவின்கண் ழங்கிப்ெபய் ம் மைழெயா
உறங்குவார்க்குப் ெபாி ம் இன்பஞ் ெசய்த ன் இன்னிைச உ ம் என்றாள். தைலஇெபய் ; ெபய்யப்பட் ; விளி
க்கும் ெசவ்வி மாம்.

இடம்- உறங்குமிடம். -இனி அவ்ேவட்டத்ைதச் ெசய்

உள் ைற- ெகா ச்சியர் தந்ைதமார் தந்ெதாழி ற் கிைட
ற்ற ெபா
மட் ேம
இல்லத்ைத நிைனந் வந் தங்குமா ேபாேல நீ ம் நின் காாியத்திேலேய
கண்ணாயி ந் அதைனேய ெசய்குதி. மற் அதற்கு இைட
ேதான்றிய ெபா தின்
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மட் ேம என்ைன நிைனந் வ தி இங்ஙனம் வ த
ம் வாராைமேய இனி
அவைன எள்ளிய க த் இதன்கண் உள்
த்தப் பட்டைம ணர்க.
10-14:

என

ம்மில்..........ெந ம் றநிைலேய.

(இ-ள்) ம் இல் லம்பி ம் - ம்ைம எய் தல் இல்லாத தனிைமப் ெபா திேல;
உள் ெதா ம் ந
ம்- ம்ைம நிைன ந்ேதா ம் ெபாி ம் யான்
வ ந் தற்கிடனான; தண் வரல் அைசஇய பண் இல் வாைட- குளிர்ந்த தன
வ ைகயாேலேய உயிர்கைள ந க்கஞ் ெசய்கின்ற நற்பண் சிறி மில்லாத
வாைடக்கு அஞ்சி; பதம் ெப

கல்லா - அதற்குத் தப்பி ய்தற்குச் ெசவ்வி ெபறாமல்;

இடம் பார்த் - நீ வ கின்ற காலத்ைத எதிர்பார்த் ; நீ - நீண்டெபா
தாழ்த் ;
மைனமரம் ஒசிய ஒற்றி- மைனயினய ல் நிற்கின்ற மரம் றி மா வைளத் ப்
பி த்தவாேற; பலர் ம

கங்குல்- ஊாி

ள்ளார் பல ம் நன்கு தயி

நள்ளிரவிேல; ெந ம் றநிைல-யான் ெந

கின்ற

நிற்கின்ற றநிைல; என்க.

(வி-ர்) லம் - தனிைமத் ன்பம். வாைடக்கு அஞ்சி, அதற்குத் தப் ஞ் ெசவ்வி
ெபறாமல் என்க. வரலாேலேய அைசஇய வாைட என்க. பண் - நற்பண் . மைனமரம்மைனய ேக நின் தைலவன் வ ம் வழிைய மைறக்கும் மரம். மைறயாைமப்
ெபா ட் அதன்
கிைளைய றி மள ைகயால் வைளத் ப் பி த் நிற்கும் நிைல என்றவா .
7-9; வைனந் ......ஆகின்ேற.
(இ-ள்) வைனந் வரல் இள ைல ெஞ ங்கப் பல்ஊழ் விளங்குெதா
ன்ைக
வைளந்
றம் சுற்ற நின்மார் அைடத ன்- யான் இப்ெபா
வைனவ ேபாேல
வளர்ந் வ கின்ற என் ைடய இைளய ைலகள் நன்கு அ ங்கும்ப பல ைற
விளங்குகின்ற ெபான்வைளயைல ைடய என் ன் ைககள் இ ம ங்கும் வைளந்
நின்

கிைனச் சூ ம்ப

நின

மார்பின்கண்

யக்கம் ெப த

ங் காட் ல்;

இனிதாகின் - இன்ப மிக்கதாகின்ற காண்; என்றவா .
(வி-ம்) வைனதல்- ெசய்தல். வரல் -வளர்தல்; யான் நின்ைனத் த
மிப்ெபா ேத நீ
பிாிந் ேபாய் மறந் ம் வி ைவ என் ம் நிைன
ன்
த் தலாேல
மனவைமதிெயா இன்
கின்ேறனில்ைல. ஆத ன்- நின்ைன எதிர்பார்த்
நிற்கின்ற ெந ம் ற நிைலயில் நீ வந்தால் ேபாின்பெமய் ேவன் என் ம் இன்ப
நிைனேவ மிக்கு அப்ெபா ைதத் ன்பத்ைத மறப்பிக்கின்றதாத ன் நின்
மார்பைடத ன் ெந ம் ற நிைலேய இனிதாகின்ற என்றாள் என்க.
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இனி இதைன, குன்றநாட, வாைடக்குப் பதம் ெப கல்லா திடம் பார்த்
ஒற்றிக் கங்கு ல் நிற்கும் ெந ம் றநிைலேய நின்மார் அைடத
ம்
இனிதாகின்ற என இையக்க.

நீ

மரம்

--------

ெசய் ள் 59
திைண: பாைல.
ைற: தைலமகன் பிாிவின்கண் ேவ பட்ட கிழத்திக்குத் ேதாழி ெசால் ய .
( -ம்) அஃதாவ --தைலவன் ெபா ளீட்டப் பிாிந்தவன் வர நீட் த்தலாேல
தைலவி பிாிவாற்றாமல் ெபாி ம் வ ந் உடல் ெம ந்தைம கண்ட ேதாழி
தைலவைன இயற்பழிப்பாள் ேபால, அன்
தகுந இைறச்சியிற் சுட் அவர் விைரந்
மீண் வ குவர் நீ அ கா ம் ஆற்றியி த்தல் ேவண் ம் என்ப படக் கூறிய
என்றவா .
(இ-ம்) இதைன-"ெபறற்க ம் ெப ம் ெபா ள்" எனவ ம் (ெதால். கற்பி. 9)
ற்பாவின்கண் "வைக படவந்த கிளவிெயல்லாம்" என்பதனாலைமத்தி க.
தண்கயத் தமன்ற வண் ப
ைணமலர்ப்
ெப ந்தைக இழந்த கண்ணிைன ெபாி ம்
வ ந்திைன வாழியர் நீேய வடாஅ
வண் னல் ெதா ைந வார்மணல் அகன் ைற
அண்டர் மகளிர் தண்டைழ உடீஇயர்
மரஞ்ெசல மிதித்த மாஅல் ேபாலப்
ன்றைல மடப்பி உணீஇயர் அங்குைழ
ெந நிைல யாஅம் ஒற்றி நைனக ள்
ப ஞமி க
ம் களிேற ேதாழி

5

சூர்ம ங் க த்த சுடாிைல ெந ேவல்
சினமிகு
கன் தண்பரங் குன்றத்
அந் வன் பா ய சந் ெக ெந வைர
இன்றீம் ைபஞ்சுைன ஈரணிப் ெபா ந்த
தண்ண ங் க நீர்ச் ெசண்ணியற் சி
றம்

10

தாம்பா ராட் ய காைல ம் உள்ளார்
ங்கிைறப் பைணத்ேதாள் ெநகிழச் ேசய்நாட்
ட ஞ்ெசயற் ெபா ட்பிணி ன்னிநப்
பிாிந் ேசண் உைறநர் ெசன்ற ஆேற.

15

-ம ைர ம தனிளநாகன்.
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(உைர)
1-3: தண்கய ...........நீேய
(இ-ள்.) (9) ேதாழி - எம்ெப மாட் ேய ேகள்! நீேய - நீதான் இப்ெபா
; தண்
கயத் அமன்ற வண் ப
ைண மலர்ப் ெப ந்தைக இழந்த கண்ணிைன - தண்ணிய
குளத்திேல ெசறிந்த வண் கள் வந் ெமாய்க்கின்ற இரட்ைடயாக இைணந் மலர்ந்த
ெசந்தாமைர மலர்கள் ேபான் தமக்கியல்பாக வைமந்த ேபரழகிைன இழந்
பசைலபாய்ந்த கண்கைள ைடைய யாய்; ெபாி ம் வ ந்திைன - மிக ம்
பிாிவாற்றாைமயாேல வ ந்தாநின்றைன; இங்ஙனம் வ ந் தல் நின்
ெப ந்தைகைமக்குப் ெபா ந்தா காண்! வாழியர் - நீ வாழ்வாயக; என்க.
(வி-ம்.) அம தல் - ெசறிதல். ைணமலர் - ஓாிடத்ேத இைணந் மலர்ந் ள்ள
தாமைர மலர். ெப ந்தைக ேபரழகு. ஆடவர் ெபா ளீட் வ ந் ைண ம்
ஆற்றியி த்தேல குலமகளிர் கடைமயாக ன் நீ இங்ஙனம் வ ந் தல் தகா என்ப
குறிப் .
10-18: சூர்ம ங்கு ..........ஆேற.
(இ-ள்) சூர் ம ங்கு அ த்த சுடர் இைல ெந ேவல் சினம் மிகு
கன் தண் பரங்
குன்றத் - சூரபன்மா என் ம் அ ணைனச் சுற்றத்ேதா அழித்ெதாழித்ததாகிய
ஒளி ைடய இைலைய ைடய ெந ய ேவற்பைடயிைன ைடய ெவகுளி மிக்க
கேவளாகிய கட ள் உைறகின்ற தண்ணிய தி ப்பரங்குன்றமாகிய; அந் வன்
பா ய சந் ெக ெந வைர – நவ்வந் வனார் என் ம் லவர் ெப மானார்
பாராட் ப் பா ய சிறப்பைமந்த சந்தனமரங்கள் ெபா ந்திய ெந ய மைலயின்
கண்ணதாகிய; இன் தீம் ைபஞ் சுைன ஈரணிப் ெபா ந்த தண் ந ங் க நீர்ச் ெசண்
இயல் சி
றம் - இனிய தீவிய பசிய சுைனயிற் த்த ேபரழகாேல மிக ம்
ெபா
ைடய தண்ணிய நறிய க நீர் மலரால் அணிெசய்யப்பட்ட ெகாண்ைட கிடந்
தைசந்த நின சிறிய
கின நலத்ைத; தாம் பாராட் ய காைல ம் உள்ளார் தாேம பாராட் ப் கழ்ந்த அந்தக் காலத்ேத தாம் கூறிய சூண்ெமாழிைய ம்
எண்ணிப்பாராராய்;

ங்கு இைறப் பைணத்ேதாள் ெநகிழ- ப த்த இைறயிைன ைடய

ங்கிைல ஒத்த நின்ேதாள்கள் ெம
ம்ப ; ேசய் நாட் அ ஞ் ெசயல் ெபா ள் பிணி
ன்னி- ாிய நாட் ேல ெசன் ெசயற்காிய ெசய் ஈட் ம் ெபா ட்பற்ைற
ன்னிட் ; நம் பிாிந்

ேசண் உைறநர் ெசன்ற ஆ

- அன் மிக்க நம்ைம ம்
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பிாிந் ேபாய் மிகத் ெதாைலவின்கண்

ள்ள நாட் ன்கண் காலம் நீட் ப்ப

உைறபவராகிய நம்ெப மான் ஆண் ச் ெசன்ற ெநறியின்கண்; என்க.
(வி-ம்) சூர்- சீரபன்மன் என் ம் அ ணன். ம ங்கு- சுற்றம். குன்றத் என் ழி
அத் ச்சாாிைய. குன்றமாகிய ெந வைர என்க. ஈரணி ேபரழகு க நீர் மலரால்
ெசண்ணித்த ெசண் என்க. ெசண்- ஆகுெபயர்- ெகாண்ைட. சி
றம்கு.
நம்பாராட் ய காைல என்ற இயற்ைகப் ணர்ச்சி நிகழ்ந்த காலத்ைத. உள்ளார்
என்ற அக்காலத்ேத நின்னிற் பிாிேயன் என்ற சூண் ெமாழிைய. அதைன உள்ளார்
எனேவ அதனி ம் விைனேய ஆடவர்க்குயிர் என்ப பற்றி அச்சூ ற ெபாய்யா
நின்ைன மனத்தகத்ேத அவர் பிாியார் ெபா ளீட் அறஞ்ெசய்தேல நல்வாழ்க்ைக
ஆத ன் அவர் இன்பந் றந் ம் அதற்கின்றியைமயாத ெபா ளீட்டற்குப் ேபாயினர்
ஆத ன் நீ எவ்வாற்றா ம் ஆற்றியி த்தேல ெசயற் பால என் குறிப்பால்
வற்
த்தினாளாயிற் . இதைனப் பின் ம் வ
த்தற்குப் பின்னர்
இைறச்சிப்ெபா
ம் ேதாற் விப்பள்.
அந் வன்- நவ்வந் வன் என் ம் லவர் ெப மான். இவர் பாிபாடல் 8-ஆம்
பாட ல் சினமிகு
கன் தண்பரங்குன்றத்ைத இமயக்குன்றத்ேதா ம்
அதன்கட்சுைனைய
கன் ேதான்றிய சரவணப் ெபாய்ைகேயா ம் ஒப்பித் ப் பா ய
அ ைமைய ஈண் இப் லவர்
ெப மான் நிைன கூர்ந் பா கின்றனர்.
3-9: வடாஅ .............களிேற.
(இ-ள்) வடாஅ வண் னல் ெதா ைந வார் மணல் அகன் ைற- வடதிைசக்
கண்ணதாகிய வளவிய நீர்ப்ெப க்கிைன ைடய ய ைனப் ேபாியாற்றின ெந ய
மணற்பரப்பிைன ைடய அகன்ற ைறயின்கண்ேண இறங்கி; அண்டர் மகளிர்
தண்தைழ உடீஇயர் - நீரா த் தன்னால் ஆைட கவரப்பட்ட ஆயர் மகளிர் தண்ணிய
தைழைய ஆைடயாகஉ த் க் ேகாடற் ெபா ட் ; மரம் ெசல மிதித்த மாஅல் ேபால கைரக்கண் நின்ற கு ந்த மரக்கிைள நீர்ம ங்ேக வைளந் ெசல மா தி வ யாேல
மிதித்த ளிய மாேயாைனப் ேபான் ; களி
ன் தைல மடப்பி உணீஇயர் களிற்றியாைனயான
ற்ெகன்ற தைலைய ைடய இளைம ைடய பி யாைன
உண் ம்ெபா ட் ; அங்குைழ ெந நிைல யாஅம் ஒற்றி- அழகிய தைழைய ைடய
ெசவ்வன் நிற்கும் நிைலயிைன ைடய யாமரத்திைனக் காலான் மிதித்
வைளத்திட் க் ெகா த் ; நைன க ள்ப ஞிமி க
ம் - அதன் தைழயாேலேய
தன மதநீரான் நைனந்த க ளிடத்ேத வந் ெமாய்க்கின்ற வண் கைள ஓச்சும் என்
நம்ெப மாேன கூறினர் அல்லேரா. அத்தைகய காதற் காட்சிையக் கா மவர்
அண்ைமயிேலேய மீண் வ வர், ஆற் தி! ஆற் தி!; என்றவா

258
(வி-ம்) ய ைனயாற்றின்கண் மால் மரத்ைத மிதித்தைம பற்றிப்
பைழய ைரயாசிாியர்.
"ஆயர் ெபண்கள் குளியா நின்றார்களாக, அவர் இட் ைவத்த கிெலல்லாம்
பின்ைன எ த் க் ெகாண் கு ந்த மரத்ேதறினாராக. அவவளவில் நம்பி த்தபிரான்
வந்தாராக, அவர்க்கு ஒ காலத்ேத கூட மைறதற்கு மற்ெறா வழியின்;ைமயின்
ஏறிநின்ற கு ந்த மரத்தின் ெகாம்ைபத் தாழ்த் க் ெகா த்தார். அதற்குள்ேள அடங்கி
மைறவாராக. அவர் ேபாமள ந் தாைனயாக
க்கத் தாழ்த்தாெரன் பா
ளர்"
என்பர்.
இனி இதைன, -"நீளிற வண்ணன் " என் ெதாடங்கும் சிந்தாமணிச் ெசய் ளி ம் காணலாம். களி
பி யின்பாற் ெசய் ம் காதலன்பிைன வழியிற் காண்பவர் நின்ைன நிைனந் மீள்வர்
என வற்

த்தப யாம்; இஃதிைறச்சி.

"அன்
தகுவன இைறச்சியிற் சுட்ட ம்
வன் ைற யாகும் வ ந்திய ெபா ேத"
என்ப

ெதால்காப்பியம். (ெபா ளியல்-35)

இனி இதைன; ேதாழி நீ ெபாி ம் வ ந்திைன வ ந்தாேதெகாள்- அவர் நம்
பாராட் ய காைல ம் உள்ளாராய்ப் ெபா ட்பிணி ன்னி நப்பிாிந் ேசண் உைறநர்
ெசன்ற ஆ , களி பி உணீஇயர் யாம் ஒற்றி க ள்ப ஞிமி க
ம்
என்றாரல்லேரா அத்தைகய காட்சி கண் விைரவின் மீள்வர் வ ந்தற்க! என்றிையக்க.
பா-ேவ. 7. வங்குைழ. 9. ப ஞிமி

11. சீர் மிகு

கன் 13. ஈண் ப் ெபா ந்த.

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

ெசய் ள் 60
திைண: ெநய்தல்.
ைற: தைலமகற்குத் ேதாழி ெசறிப்பறி றீஇ வைர

கடாய .
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( -ம்) அஃதாவ - வைரந் ேகாட ற் க த்தின்றிக் களெவா க்கேம கா ற் ப்
பகற்குறியிடத்ேத அ த்த த் வந் தைலவிைய எதிர்பார்ப்பவனாகிய தைலவைனத்
ேதாழி பகற் குறியிடத்ேத தமியளாய்ச் ெசன் கண் இவ்ெவா க்கத்ைத அன்ைன
அறிந் ெகாள்ளக் கூ ம். அறிந்தவழித் தைலவிைய அவள் றம்ேபாகாதப சிக்ெகன
இற்ெசறித் வி வள் ஆத ன் நீ இவ்வா பகற்குறியிடத்ேத வாராேத ெகாள்! எனப்
பகற்குறி ம த் இற்ெசறிப் ம் அறி
த் க் குறிப்பாக வைர கடாஅய
என்றவா .
(இ-ம்) இதைன 'நாற்ற ம் ேதாற்ற ம்' எனவ ம்

ற்பாவின் கண் (ெதால் களவி.

23) "கள ம் ...அைனநிைல வைகயான் வைரதல் ேவண்
என்பதனாலைமத்தி க.

ம்"

ெப ங்கடற் பரப்பில் ேசயிறால் ந ங்கக்
ெகா ந்ெதாழில் கந்த ெசங்ேகால் அவ்வைல
ெந ந்திமில் ெதாழிெலா ைவகிய தந்ைதக்கு
உப் ெநாைட ெநல் ன் ரல் ெவண்ேசா
அயிைல ழந்த அம் ளிச் ெசாாிந்
ெகா மீன் த ெயா கு மகள் ெகா க்கும்
திண்ேடர்ப் ெபாைறயன் ெதாண் அன்னஎம்
ஒண்ெடா ெஞ க்கா தீேமா ெதய்ய
ஊைத ஈட் ய உயர்மணல் அைடகைரக்

5

ேகாைத ஆயெமா வண்டல் ைதஇ
ஓைர ஆ
ம் உயங்குநின் ஒளிெயனக்
ெகான் ஞ் சிவப்ேபாள் காணின் ெவன்ேவல்
ெகாற்றச் ேசாழர் குடந்ைத ைவத்த
நா த நிதியி ம் ெசறிய

10

அ ங்க ப் ப க்குவள் அறனில் யாேய.

15

-குடவாயிற் கீரத்தனார்.
(உைர)
1-8: ெப ங்கடல்........ெதய்ய
(இ-ள்) ெப ங் கடல் பரப்பில் ேசஇறா ந ங்கக் ெகா ந் ெதாழில் கந்த ெசங்ேகால்
அ வைல - ெப மாேன ! ஈெதான் ேகாள்! ெபாிய கடற்பரப்பி ேட ெசன் ஆங்கு
வாழ்கின்ற சிவந்த இறாமீன்கள்
க்கும்ப ெகா ய ெதாழில் ெசய் அகப்ப த் க்
ெகாள்ளற்குக் க வியாகிய ெசவ்விய ேகால்கைள ைடய அழகிய வைலகேளா ;
ெந ந் திமில் ெதாழிெலா ைவகிய - ெந ய திமி ன்கண் அத்ெதாழி ல்
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ன்றித் தங்கிய; தந்ைதக்கு கு மகள் - பரதவனாகிய தன் தந்ைதக்கு அவன்

மகளாகிய சி மி; உப் ெநாைட ெநல் ன் ரல் ெவள் ேசா அயிைல ழந்த
அம் ளிச் ெசாாிந் ெகா மீன் த ெயா ெகா க்கும் - உப் க்கு விைலயாகப் ெபற்ற
ெநல் ன அாிசியாற் சைமத்த ரலாகிய ெவள்ளிய ேசாற்றின்ேமேல அயிைலமீன்
இட் த்
ப்பாேல ழந் சைமத்த காட்சிக்கினிதாகிய ளிக் கறிையச் ெசாாிந்
ெகா விய மீன்க வாட் ப் ெபாாிக் கறிேயா உண்ணக் ெகா த்தற் கிடனான; திண்
ேதர்ப்ெபாைறயன் ெதாண் அன்ன - திண்ணிய ேதாிைன ைடய ேசரமன்ன ைடய
ெதாண் ப்பட் னம் ேபான்ற; எம் ஒள்ெதா
ஒள்ளிய வைளயைல

ெஞ க்காதீம் - எம்ெப மாட் யாகிய

ைடயாைள நீ இவ்வா பகற்குறி யிடத்ேத அ த்த த்
அஃெதற் க்ெகனின் என்க.

வந்

வ த்தாேத ெகாள்;

(வி-ம்) இறா- அயிைல என்பன மீன்வைக. கத்தல்- அகப்ப த்தல் ேகால்வைளயிற் கட் ய ேகால். திமில்- ேதாணி. திமி ன் கண் ெதாழி ன் ேமற் க த் ன்றி
ைவகிய தந்ைத என்க. ெநாைட- வைல. ரல் -ெநற்ேசா . - ரலாகிய ேசா . என்க.
ளி- ஆகு ெபயர். ளிக்கறி. பார்ைவக்கினிய கறி என்ப ேதான்ற அம் ளி
எனப்பட்ட . ெகா மீன் - ஒ வைக மீ மாம். த - க வா . ஆகுெபயராய்
அதனா யன்ற ெபாாிக்கறிக் காயிற் . இவ்வாற்றால் ெதாண் யின் வளம்
ெதாிந்ேதாதப் பட்டைம ணர்க. ெதாண் ப் பட் னம் ேபான் ஐம் லவின்பங்க ம்
வள ம் உைடயாள் என்பாள் அதைன உவைம எ த்தாள். ெஞ க்குதல் அ த்த த்
வந் வ த் தல். அங்ஙனம் வ தல் தைலவியின் தமர் அறி
தற்கு ஏ வாதல்
பற்றித் தைலவி வ ந் தைலக் க திற் .
இனி, "திமிற்ெறாழிெலா ைவகிய தந்ைதக்கு இளமகளானவள் மீன் ெகாண்
வ தற்கு ன்ேன தான் உப் விற்ற ெநல்லாேல ஆக்கப் பட்ட ரல் ெவண்
ேசாற்ைற ம் ளிக்கறிைய ம் ெசாாிந் ெகா மீன் த ெயா ெகா த்தாற் ேபாலத்
தாம் வைரதற்குத் தா ம் றம்ேப யல, நாங்க ம் அறத்ெதா நிைலவைகயால்
ஈங்ேக யல்ேவம் எனச் ெசால் யவாறாக்குக என இதன்கண் உள் ைற உவமம்
ெகாள்வர் பைழய ைரயாசிாியர். ேமா. ெதய்ய, அைசச் ெசாற்கள்.
9-15: ஊைத.......யாேய.
(இ-ள்) ஊைத ஊட் ய உயர்மணல் அைடகைரக் ேகாைத ஆயெமா - வாைடக்
காற் வாாிக் ெகாணர்ந் குவித்த உயர்ந்த மணற் குன்றங்கைள ைடய நீரைடகைரக்
கண்ேண; ேகாைத ஆயெமா

- மலர்மாைல யணிந்த ேதாழிமார் கூட்டத்ேதாட;

வண்டல் ைதஇ - சிற்றில் ேகா ; ஓைரயா
ம் - விைளயாட்டயர்ந்தா ம்; அறன்இல்
யாய் நின்ஒளி உயங்கும் எனக் ெகான் ம் சிவப்ேபாள் - அறப்பண்பில்லாத எம்
அன்ைன ஏ உன் உடம்பின ஒளி ம ங்கும் அங்குப் ேபாகாேத ெகாள்! என்
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க ந் வாளாேத ம் ெவகுள்பவள் ; காணின்- நின் வரவிைன ஒ
ைற கண்டால்;
ெவன் ேவல் ெகாற்றச் ேசாழர் குடந்ைத ைவத்த நா த நிதியி ம் ெசறிய- ெவற்றி
ேவைல ம் ெகாற்றத்திைன ம் உைடய ேசாழமன்னர் குடவாயில் என் ம் நகர்க்கண்
க
லத்ேத ைவத்த பிறநாட் ேவந்தர் திைறயாகத் தந்த அ ம்ெபா ைளக்
காப்பதைனக் காட்
ம் ெசறிவாக; அ ங்க ப் ப க்குவள்- அாிய காவ ன்கண்
ைவத் ப் ேபாற்றா நிற்பள். ஆதலால் இனி நீ இங்ஙனம் வாராேதெகாள்! என்பதாம்.
(வி-ம்) ஊைத- வாைடக்காற் . ேகாைத ேபால்வாராகிய ஆயமகளிர் எனி மாம்.
வண்டல் ஓைர- மகளிர் விைளயாட் வைக. உயங்குதல் -ம ங்குதல். ெகான் ம்வாளா ம். சிவப் - ெவகுளி. நின் வ ைகையக் காணின் என்க. ஆதலால் வாராேத
ெகாள் என்ப

குறிப்ெபச்சப் ெபா ள்;.

இனி இதைன , ெப ம இனி நீ எம் ஒண்ெடா ைய வ த்தாெதாழி. ஆ
ம்
சிவப்பவளாகிய யாய் காணின் ெசறிய அ ங்க ப் ப க்குவள் ஆத ன் வாராேத
ெகாள் என இையக்க.
(பா-ேவ) 5. அயிைர. 8 ெஞ ங்கா.
----------பாகம் 1 ெசய் ள் 1 – 60 ற்றிற்
பாகம் 2 ெசய் ள் 61- 120
------------

