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அகநா

: களிற்றியாைன நிைர

பாகம் 2 ெசய் ள் 61-120
ெ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 ெதன்னிந்திய
ைசவசித்தாந்த

ற்பதிப் க் கழகம்,

ெசன்ைன – 1 - தி ெநல்ேவ

மிெடட்.

- 6 ம ைர - 1 ேகாய த்

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 .
------------
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ெசய் ள் 61
திைண: பாைல
ைற: தைலமகன் ெபா ள்வயிற்பிாிய ேவ பட்ட தைலமகட்குத் ேதாழி
ெசால் ய .
( -ம்) அஃதாவ - தைலவன் ெபா ளீட்டற்குத் தைலவிையப் பிாிந் ெசன்ற
பின்னர்த் தைலவி ஆற்றாைமமிக்குப் ெபாி ம் வ ந்தினளாக அ கண்ட ேதாழி
விைனேய ஆடவர்க்குயிர் என்ப பற்றி இல் ன்கண் ணி ந் ெசய் ம் அறத்திற்கு
இன்றியைமயாப் ெபா ட் பிாிவிைன நீ ஆற்றியி த்தேல நின் கடைம என்ப படக்
கூறித் தைலவிைய ஆற் வித்த

என்றவா ,.

(இ-ம்) இதைன "ெபறற் க ம்ெப ம் ெபா ள்" எனவ ம் (ெதால். கற்பி. 9)
ற்பாவின் கண் பிற ம் வைகபட வந்த கிளவி என்பதன்கண் அைமத்தி க.
இதைன, "நிகழ்ந்த

கூறி நிைலய

ந் திைணேய" என்

ம் (ெதால் அகத். 44)

ற்பா ற்கு எ த் க் காட் , "இவ்வகப் பாட் ன் ப்பி ம் பிணியி ம் இறவா
அமர்க்களத்
ழ்ந்தாேர றக்கம் ெப வெரனத் தன் சாதிக்ேகற்பத் தைலவன் க ம்
மான ம் எ த்
வற்
த்தைலத் ேதாழி கூறினாள்" என்பர். எனேவ, இதைன அவர்
ேவந்தற்குற் ழிப் பிாிந்த பிாிெவனக் க தினர் என்றறிகின்ேறாம்.
ேநாற்ேறார் மன்ற தாேம கூற்றம்
ேகா ற விளியார்பிறர் ெகாளவிளிந் ேதாெரனத்
தாள்வலம் ப ப்பச் ேசட் லம் படர்ந்ேதார்
நாளிைழ ெந ஞ்சுவர் ேநாக்கி ேநா ழந்
ஆழல் வாழி ேதாழி தாழாஅ
உ ெமனச் சிைலக்கும் ஊக்கெமா ைபங்கால்
வாிமாண் ேநான்ஞாண் வன்சிைலக் ெகாளீஇ
அ நிறத் த த்திய அம்பினர் பல டன்
அண்ணல் யாைன ெவண்ேகா ெகாண்
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நற ெநாைட ெநல் ன் நாண்மகிழ் அய ங்
கழல் ைன தி ந்த க் கள்வர் ேகாமான்
மழ லம் வணக்கிய மாவண் ல்
விழ ைட வி ச்சீர் ேவங்கடம் ெபறி ம்
பழகுவ ராதேலா அாிேத னாஅ

10

ழ றழ் திணிேதாள் ெந ேவ ளாவி
ெபான் ைட ெந நகர்ப் ெபாதினி அன்னநின்

15

4
ஒண்ேகழ் வன ைலப் ெபா ந்த
ண் ண் ஆகம் ெபா ந் தல் மறந்ேத.
--மா

லனார்.

(உைர)
1-5: ேநாற்ேறார்.............ேதாழி.
(இ-ள்) ேதாழி- ெப மாட் ேய ேகள்!; கூற்றம் ேகாள் உற விளியார்- கூற்றத்தாேல
உயிர் ெகாள்ளப்பட் இறவாமல்; பிறர் ெகாள விளிந்ேதார்- பிறர் தம் ைகப்
ெபா ைளக் ெகாள் ம்ப யாக நன் யற்சி தைலப்பட் அ காரணமாக
உயிர்நீத்தவர் இவ் லகின்கண்; மன்ற ேநாற்ேறார்- ேதற்றமாகத்
தவந்தைலப்பட்ேடாேர யாவர் என் ம் ேமற் ேகா டேன; தாள் வலம்ப ப்ப- தம
யற்சிைய ெவற்றி ைடத்தாக்கற்குச் ேசட் லம் படர்ந்ேதார் நம்ைமப் பிாிந்
ெதாைலவி ள்ள நாட் ற்குச் ெசன்ற நம்ெப மான்; நாள் இைழ ெந ஞ்சுவர் ேநாக்கிநாட்களின் கணக்கறிதற்குக் ேகா ட்ட ெந ய சுவாின்கண் அவற்ைற எண்ணி
எண்ணித்

ய ற்

அத

ள் அ ந்தாேத ெகாள்; என்க.

(வி-ம்) ஈண் த் ேதாழி தைலவன் பிாிவிற்குக் கூ ம் காரணம் அவன் ேவந்தற்
குற் ழிப் பிாிந் ளான் எனற்ேக ெபாி ம் ெபா ந் வதாக ள . பைழய
ைரயாசிாியர் ெபா ள் வயிற்பிாி என் ெகாண்டைமயால், பிறர் தம் ைகப்ெபா ள்
ெகாள் ம்ப மாித்தல் என் ைர கூ வாராயினர். நாளிைழ ெந ஞ்சுவர் ேநாக்கி
ஆழல் என்பதேனா - "வாளற் ப் ற்ெகன்ற கண்

ம் அவர்ெசன்ற, நாெளாற்றித்

ேதய்ந்த விரல்" (குறள் 1261) எனவ ந் தி க்குறள் நிைனயற்பாலதாம் ஆழல்- அழாேத
ெகாள் எனி மாம்.
5-13: தாழாஅ ........ெபறி

ம்

(இ-ள்) தாழாஅ உ ம் எனச் சிைலக்கும் ஊக்கெமா - மின்னியெபா ேத சிறி ம்
காலந்தாழ்க்காமல் இ இ த்தாற்ேபால ஆரவாாித் ெத தற்குக் காரணமான
மனெவ ச்சி டேன; ைபங்கால் மாண்வாி வன்சிைல ேநான் ஞாண் ெகாளீஇ- திய
கா ம் மாட்சிைமப்பட்ட வாி ம் உைடய வ ய வில் ன்கண் வ ய நாைணக்
ெகா

வி; அ நிறத்

அ த்திய அம்பினர் பல டன் - பைகமறவ ைடய அாிய

மார்பிடத்ேத பாய்ச்சிய அம்பிைன ைடய ெதாைடமாண் மறவ டேன; அண்ணல்
யாைன ெவண் ேகா ெகாண் - தைலைமத் தன்ைம ைடய களிற்றியாைனயின்
ெவள்ளிய ம ப் க்கைள ம் ைகப்பற்றிக் ெகாணர்ந் ; நற

ெநாைட ெநல் ன் -
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ேதறல் விற் ப் ெபற்ற ெநல் னாேல நாட்காலத்ேத களியாட்டய கின்ற; கழல் ைன
தி ந் அ க் கள்வர் ேகாமான்- ரக்கழல் கட் ய பிறக்கிடாத அ யிைன ைடய
கள்வர் ேகாமானாகிய ; மழ லம் வணக்கிய மாவண் ல்

- மழநாட்ைட

ெவன்ற ப்ப த்த ெபாிய வள்ளன்ைம ைடய ல் என்பா ைடய; விழ ைட
வி ச்சீர் - தி விழா அறாத ெபாிய சிறப்ைப ைடய தி ேவங்கடம் என் ம்
தி மைலையேய ெப வதாயி

ம்; என்க.

(வி-ம்.) ெசய்யக் கடவ ேபார்த் ெதாழிைலக் காலந் தாழ்த்திராமல் இ இ த்தால்
ேபால ெஞேரெலன ஆரவாாித் ச் ெசன் ெசய்தற்குக் காரணமான ஊக்கம் என்க.
ஊக்கம் - மனெவ ச்சி. பைகமறவர் பலைர ம் அவர்தம் யாைனக் ேகா கைள ம்
ைகப்பற்றி என்க. தி ந்த - ேபாாிற் பிறக்கிடாத அ . நாண்மகிழ் - ெவற்றி நாள்
தலாய சிறப் நாள் பற்றிக் ெகாண்டா ம் களியாட்டம். தி ேவங்கடம் ஒ காலத்ேத
ல் என் ம் தமிழ் மன்னன் ஆட்சியி
ந்தைம இதனாற் லப்ப ம். ேவங்கடம்
இக்காலத்திற் ேபாலேவ அக்காலத் ம் விழ ைட வி ச்சீர் ேவங்கடமாகேவ
இ ந்தைம ம் இதனாற் ெபற்றாம்.
14-18: பழகுவர்..........மறந்ேத
(இ-ள்.) ழ உறழ் திணிேதாள் ெந ேவள் ஆவி ெபான் உைட ெந நகர்ப்
ெபாதினி அன்ன - மத்தளம் ேபான்ற திண்ணிய ேதாைள ைடய ெந ய
ேவளிர்குலத்தவனாகிய ஆவி என்பவ ைடய ெபான்வளம் மிக்குைடய ெந ய
நகரமாகிய ெபாதினி ேபான்ற சிறப் மிக்க; நின் ஒள் ேகழ் வன ைலப் ெபா ந்த ண்
ண் ஆகம் ெபா ந் தல் னாஅ - உன் ைடய ஒளிபைடத்த நிற ைடய அழகிய
ைலகளாேல ெபா
ெபற்ற ண்ணிய ெதாழிற்றிறம் அைமந்த
அணிகலன்கைள ைடய ெமய்யிைன யங்கும் யக்கத்ைத நிைனயாமல்; மறந்
பழகுவர் ஆதல் அாி - மறந் அச்ேசட் லத்திேல காலந்தாழ்த்தி ந் பழகுவாரல்லர்
நம்ெப மான் விைன ற்றிய அப்ெபா ேத வ குவர் ஆற் க என்பதாம்.
(வி-ம்.) னாஅ - நிைனயாமல். இதற்கு இப்ெபா ள் காணாமல் பைழயதான
என் ம் உைர சிறவாைமயறிக. னாஅ மறந் பழகுவர் ஆதல் அாி என
இையக்க. ெபாதினி - பழனி.
இனி இதைன, "ேதாழி படர்ந்ேதார் நாள் இைழ சுவர் ேநாக்கி ஆழல். நம்ெப மான்
ேவங்கடம் ெபறி ம் நின் ஆகம் ெபா ந் தல் னாஅ மறந் பழகுவர் ஆதல்
அாி " என இையத்தி க.
(பா-ேவ.) 7.வாிமரேனான் ஞான் வார்சிைல.
----------------
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ெசய் ள் 62
திைண: குறிஞ்சி.
ைற: அல்லகுறிப்பட் ழித் தைலமகன் தன்ெனஞ்சிற்குச் ெசால் ய .
( -ம்.) அஃதாவ - இர க்குறிக்கண் தைலவன் ெசல்
ன்னேர தைலவி அல்ல
குறிப்பட் க் குறியிடத்ேத வந் தைலவைனக் காணாப் ெபறாமல் இல்லம்
க்காளாகப் பின்னர்த் தைலவன் குறியிடத்ேத வந்
ள்ெள ப்பல் த ய குறி
ெசய்ய ம் இ
ம் பண் ேபால இயற்ைகயில் நிகழ்வனேவயாம் என எண்ணித்
தைலவி வாராெதாழியத் தைலவன் ஏக்கற் நின் தன்ெனஞ்சிற்குக் கூறிய
என்றவா .
(இ-ம்.) இதைன "ெமய்ெதாட் ப் பயிறல்" எனவ ம்
களவி.11.) ெசால்லவட் சார்த்த

ற் ல் ய வைகயி

ற்பாவின்கண் (ெதால்.
ம் என்பதன்கண் அைமத்தி க.

அயத் வளர் ைபஞ்சாய்
ந்தின் அன்ன
நைகப்ெபா ந் திலங்கும் எயி ெக
வர்வாய்
ஆகத் த ம்பிய ைலயள் பைணத்ேதாள்
மாத்தாட் குவைள மலர்பிைணத் தன்ன
மாயிதழ் மைழக்கண் மாஅ ேயாெளா
ேப ம் அறியா மைறயைம ணர்ச்சி
சல்
யில் ணர் பிாிந் திைசப்பக்
கரந்த கரப்ெபா நாஞ்ெசலற் க ைமயின்
க ம் னல் ம ந்த காவிாிப் ேபாியாற்
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ெந ஞ்சுழி நீத்தம் மண் நள் ேபால
ந ங்கஞர் தீர யங்கி ெந நல்
ஆகம் அைடதந் ேதாேள ெவன்ேவல்
களி ெக தாைனப் ெபாைறயன் ெகால்
ஒளி நீர் அ க்கத் வியலகம் ெபாற்பக்

10

கட ள் எ திய பாைவயின்
மடவ மாண்ட மாஅ ேயாேள

15

-பரணர்.
(உைர)
12-16: ெவன்ேவல்..........மாேயாேள

7
(இ-ள்.)ெவன் ேவல் களி ெக தாைனப் ெபாைறயன் - ெசன்ற ேபார் ெதா ம்
ெவல் ம் சிறப்ைப ைடய ேவலாட் பைடயிைன ம் களிற் யாைன மிக்க
பைடயிைன ம் உைடய ேசரமன்ன ைடய; ெகால் ஒளி நீர் அ க்கத் வியல்
அகம் ெபாற்ப- ெகால் மைலயின்கண்ேண விளங்காநின்ற அ வி நீாிைன ைடய
பக்கமைலயிடத்ேத அகன்றி க்கின்ற இடமான
பாைவயின்-கட ட்டன்ைம ெப மா

ெபா

மா ; கட ள் எ திய

வைரந் ள்ள பாைவ ேபான்ற; மடவ

மாண்ட

மாேயாள்- மடப்பத்தாேல மாட்சிைம ைடய மாைம நிற ைடய நங்காத ; என்க.
(வி-ம்.)ெபாைறயன்-ேசரன். ேசர நாட்டகத் க் ெகால் மைலயகத்ேத
பக்கமைலயின் அகன்றேதாாிடத்ேத எ தப்பட்ட பாைவ என்க. இ ெதய்வத்
தன்ைம ைடத்தாக ன் கட ள் எ திய பாைவ எனப்பட்ட . இனி, கட ளரால்
எ தப்பட்ட பாைவ
எனி
என்பா

மாம். இ
ளர்.

தைலவிக்குவைம. மாேயாள்- மாைம நிற ைடேயாள்; காியள்

1-12: அயத் ..........அைடதந்ேதாேள
(இ-ள்.)அயத் வளர் ைபஞ்சாய்
ந்தின் அன்ன நைகப் ெபா ந் இலங்கும்
எயி ெக
வர்வாய்- குளத்தின் கண் வள கின்ற ைபஞ்சாய்க் ேகாைரயின்
அ க்கு த்திைன ஒத்த ன்
வலாேல ெபா
ற் த் திகழாநின்ற பற்கள்
ெபா ந்திய சிவந்த வாைய ைடய; ஆகத்
கிழ்த் ள்ள அழகிய

அ ம்பிய

ைலகைள ைடயா

ைலயள் - மார்பிடத்ேத

ம்; பைணத்ேதாள்-

ங்கில்ேபான்ற

ேதாைள ம்; மாதாள் குவைள மலர் பிைணத்தன்ன- காிய தண் ைன ைடய
குவைளயின மலர்கள் இரண்டைன ஒ ேசரப் பிைணத் ைவத்தாற்ேபான்ற; மா
இதழ் மைழக்கண் மாஅேயாெளா - ெபாிய இைமகள் ெபா ந்திய குளிர்ந்த
கண்கைள ம் உைடய அம்மாைம நிறத்ைத
ைடயாேளாேட; ேப ம் அறியா மைற
அைம ணர்ச்சி- யாம் இ கா ம் நிகழ்த்திய ேப ம் அறிதற்கியலாத
மைறப்பிைன ைடய இக்கள ப் ணர்ச்சியான இற்ைறநாள்; ணர் பிாிந்
சல்
யில் இைசப்ப- இவ் ர் ெகா தறி ெபண் ர் தம் ட் கூ யி ந் ம் ஆங்காங்குப்
பிாிந் ெசன் ம் ேபார்க் களத்திேல ழக்கும்
ெயா ேபாேல அலர் ற்றப்
ெப தலாேல; நாம் கரந்த கரப்ெபா ெசலற்க ைமயின்- யா ம் பண் ேபாலப் பிறர்
அறியாவண்ணம் மைறந்த மைறப்ேபா குறிப்பிட்ட ெசவ்வியில் இர க் குறியிடத்ேத
ெசல் தற்கு அ ைம ைடத்தாயினைமயாேல அஞ்சி அஞ்சிக் காலந்தாழ்த் வ ந்
அல்லகுறிப்பட் ெடாழிந்ேதாம்; ெந நல்- மற்

ேநற்றிர

யாம் குறிப்பிட்டெபா தில்

வந்தைமயாேல அவள் தா ம்; க ம் னல் ம ந்த காவிாிப் ேபாியாற் ெந ஞ்சுழி
நீத்தம் மண் நள் ேபால- க
ெசல் ம் நீர்மிக்க காவிாிப் ேபாியாற்றின்கண் ெந ய
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சுழிகேளாேட ஒ கும் ெவள்ளத்ேத திைளத்தா பவள் ேபான்

ஆர்வத்ேதா

வந் ; ந ங்கு அஞர் தீர- யாம் ந ங்குதற்குக் காரணமான நம

நம்பால்

காமேநாய் தீ ம்ப ;

யங்கி- நம்ைமத் த விக்ெகாண் ; ஆகம் அைட தந்ேதாள்- நம் ைடய மார்பிேல
ெபா ந்திக் கிடந்தாள். அத்தைகயவள் இன்
என்பதாம்.

வந்திலள் யாம் என்ெசய்கு ம்;

(வி-ம்) அயம்- குளம். ைபஞ்சாய் - ஒ வைகக் ேகாைரப் ல். நைக- ன்
வல்.
எயி - வி ந்
ைளத்த பல். அணித்ேத கிழ்த்தி க்கின்ற ைல என்றான் அவள
இளைம க தி. ேப ம் அறியா என் ழி உம்ைம சிறப் . மைறத்தல் அைமந்த ணர்ச்சி.
இப்ெபா
சில ம் பல ம் அறியக் கரவாக்கர ஆயிற் என்ப கரந்த
கரப்ெபா நாம் ெசலற் க ைமயின் என்பதனாற் ெபற்றாம். ெந நல் ஆகம்
அைடந்ேதாள் என்றைமயால் இன் வந்திலள் என்ப ெபற்றாம். அவள்
வாராைமக்குக் காரணம் நாம் காலந்தாழ்த் வந்தைமயால் அவள் அல்ல குறிப்பட்
மீண்டேத என்ப குறிப் . இனி இதைன மாேயாள் யாம் அவெளா பண் ேபாலச்
ெசலற் க ைம ஆயினைமயின் ெந நல் ஆகம் அைடதந்ேதாள் இன் வந்திலள் என
இையத்தி க.
(பா-ேவ) 5. வாயிதழ். 10. மண்

நள்.

----------

ெசய் ள் 63
திைண: பாைல
ைற: தைலமகள் ணர்ந் டன் ெசல்லச் ெசவி
( -ம்) அஃதாவ - தைலவி தைலவேனா

தன் மக

க்குச் ெசால்

ய .

நிகழ்த்திய களெவா க்கத்திற்கு

இைட
பலப்பல உண்டாக; அவைனப் பிாியலாற்றா தைலவி தமர் அறியாமல்
தைலவேனா ெசன் விட்டாளாக. அவள் பாைலப் பரப்பில் அவேனா ெசன்றாள்
என்ப ம் அறிந் ெபாி ம் வ ந் பவள் நீ எற் க்கு இத் ைண வ ந் கின்றாய்
வ ந்தற்க என்
என்றவா .

ஆற் விக்கின்ற தன்மகட்கு, (தைலவியின் ேதாழிக்கு) கூறிய

(இ-ம்) இதைன-'தன்

ம் அவ

ம்' எனவ ம்

ற்பாவின் (ெதால் அகத். 36) கண்

'அச்சம்' என்பதன்பாலடக்குக. (நச். இதற்கிதைனேய காட் னர்)
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ேகளாய் வாழிேயா மகைளநின் ேதாழி
தி நகர் வைரப்பகம் லம்ப அவெனா
ெப மைல இறந்த ேநாேவன் ேநாவல்
க ங்கண் யாைன ெந ங்ைக ேசர்த்தி
டங்குதாள் உைதத்த ெபாலங்ெக
ழி
ெப ம் லர் வி யல் விாிந் ெவயில் எறிப்பக்
க ந்தார் மிடற்ற ெசம் ழ்ச் ேசவல்
சி
ன் ெபைடெயா குைட ம் ஆங்கண்
அஞ்சுவரத் தகுந கானம் நீந்திக்

5

கன் கா ணா
ன் கண்ண ெசவிசாய்த்
மன் நிைற ைபதல் கூரப் பல டன்
கறைவ தந்த க ங்கால் மறவர்
கல்ெலன் சீ ர் எல் யின் அைசஇ
வாய்ப் ெபண் ன் ெச கால் குரம்ைப

10

மடமயில் அன்னஎன் நைடெம ேபைத
ேதாள் ைண யாகத் யிற்றத் ஞ்சாள்
ேவட்டக் கள்வர் விசி
க ங்கண்
ேசக்ேகாள் அைற ந் தண் ைம
ேகட்குநள் ெகால்ெலனக் க
ெமன் ெநஞ்ேச.

15

--க

ர்க் கண்ணம் ல்லனார்

(உைர)
1-3: ேகளாய்.............ேநாேவன்.
(இ-ள்) மகைள வாழிேயா- என் ேதாழி அவள் காதலேனா ெசன்றைமக்கு நீ
இத் ைண வ ந் வாேனன்! ஆற் க! என்கின்ற அன் ைடய என்மகேள! நீ
நீ வாழ்வாயாக; நின் ேதாழி- உன் ஆ யிர்த் ேதாழியானவள்; தி நகர் வைரப் அகம்
லம்ப - அழகிய நமதில்லப் பரப்ெபல்லாம் அைனவ ம் கு ேயா ப் ேபானாற்
ேபான் தனிைம ற் ெவச்ெசன் கிடக்கும்ப ; அவெனா ெப மைல இறந்த
ேநாேவன்- நின்னாற் கூறப்ப கின்ற அவேனா ெபாிய மைலெநறியிேல
ெசன்றதற்காக யான் வ ந் கின்றிேலன்காண்; ேகளாய்- நான் எதற்கு
வ ந் கின்ேறன் என்பதைனக் கூ வல் ேகட்பாயாக!; என்க.
(வி-ம்) தைலவி அவளாற் காத க்கப் பட்டான் ஒ வேனா ெசன் விட்டாள்
ேபா ம் என் ெமல்ல இச் ெசய்திையச் ெசவி யறியக் கூறியவள் ேதாழிேய ஆவள்.
பின்னர்த் தைலவியின் பிாி பற்றிப் ெப ம் ேப
கின்ற ெசவி ைய ஆற் பவள்-

10
அவளாற் காத க்கப் பட்டவேனா

அவள் ெசன்ற

நீ இத் ைண வ ந் தற்குாிய

ெசயேலா? அ
ைறதாேன! எனக் கூறித் ேதற்றினாள் என்ப ெசவி "அவேனா
ெப மைல இறந்த ேநாேவன்" என் அவட்கு இ க்கும் விைடயாேல ெபற்றாம்.
தைலவிையப் பிாிந் தன்னி ம் வ ந்தியி க்கின்றாள் ஆத ன் ேதாழிைய நீ வாழி!
என் வாழ்த் கின்றாள். மகைள என் ழி ஐ: சாாிைய.
4- 9: க ங்கண் .....நீந்
(இ-ள்) க ங்கண் யாைன- த கண்ைம ைடய யாைனகள்; ெந ங்ைக ேசர்த்திெந ய ைகைய நிலத்திேல ஊன்றி நின் ;

டங்கு தாள் உைதத்த- வைளந்த காலாேல

நிலத்திேல உைதத்தலாேல உண்டான; ெபாலம் ெக

மி- ெபாற் கள் கலந்த

தியின்கண்ேண; ெப ம் லர் வி யல் விாிந் ெவயி ெலறிப்ப- இ ள் நன்கு
லர்ந்ெதாழிந்த வி யற் காலத்திேல கதிரவன் ெவயில் யாண் ம் பரவி
எறிக்கும்ெபா
; க ந்தார் மிடற்ற ெசம் ழ்ச் ேசவல் சி
ன் ெபைடெயா குைட ம்
ஆங்கண்- காிய மாைலேபான்ற ேகாடைமந்த க த்திைன ைடய சிவந்த கு ம் ழ்ச்
ேசவல் சிறிய ல் ய தன் ெபைடேயாேட குளித்தற்கியன்ற அத்தைகய
இடங்கைள ைடய; அஞ்சு வரத்தகுந காரணமான காட்ைடக் கடந்

அப்பால் என்க.

(வி-ம்) யாைன ைகைய நிலத்தி ன்றி நிலத்ைதக் காலால் உைதத் ப் ழியாக்கும்
இயல் ைடயதி◌ு என்ப இதனாற் ெபற்றாம். குறிஞ்சி நிலந்திாிந்த பாைலயாத ன்
அப் ழியில் ெபாற் கள் கலந்தி த்தல் கூறப்பட்ட . கு ம் ழ் த ய சி பறைவகள்
தியிற் குளிக்கும் இயல் ைடயன. ேசவல் ேபான் ெபைட காட்சிக் கினிய
அழகுைடயன அல்ல என்ப ேதான்ற 'சி
ன்ெபைட' எனப்பட்ட . யாைன த ய
வல்விலங்குக ம் ஆறைலப்ேபா ம் உண்ைமயின் அஞ்சு வரத்தகுந கானம் என்றாள்.
கடத்தலாிதாதல் ேதான்ற நீந்தி என்றாள்.
10-13: கன் .........அைசஇ
(இ-ள்) கன்

காணா

ன் கண்ண - தத்தம் கன் கைளக் காணப் ெபறாைமயாேல

ன்ப ைடயனவாய்; ெச சாய்த் மன் நிைற ைபதல்கூர- தங்கன் களின் குரல்
ஓர்த் த் தஞ்ெசவிகைளச் சாய்த் மன்றிேல ெசறிந் நிைறதலாேல உண்டாகின்ற
ன்ப ம் மிகாநிற்ப; கறைவ பல டன் தந்த - கரந்ைதயா ைடய கறைவ யான்கள்
பலவற்ைற ம் ஒ ங்ேக கவர்ந்

ெகாணர்ந்த; க ங்கால் மறவர் - விைரந்

வ ய காைல ைடய ெவட்சி மறவர்க்குாிய; கல் என் சீ

ர் - கல்ெலன்

நடக்கும்
ம்

ஆரவாரத்ைத ைடய சிறிய ஊாின் கண்ேண; எல் யின் அைசஇ - இரவிேல தங்கி
என்க.
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(வி-ம்) மாற்றார் ஊராக ன் ஆக்கள் தங்கன் கைளக் காணா
ன்ப
கின்றன
என்க. ன்கண்- ன்பம். தம கன்றின் குரல் ேகட்டற் ெபா ட் நாற்றிைசயி ம்
ஆக்கள் தஞ்ெசவிசாய்த் ஓர்கின்றன என்ப க த் . மன் நிைறயச் ெசறிந்
நிற்றலா ண்டாகும் ைபதல் என்க. ைபதல்- ன்பம். ஆக்கைள விைரந் கவர்ந்
வ த ன் க ங்கால் மறவர் என்றாள். எல் - இர .
14-19:

வாய்.....ெநஞ்ேச

(இ-ள்)

வாய்ப் ெபண் ன் ெச கால் குரம்ைப-

ைம ற்ற ெபண்

தனித் ைறகின்ற ேசார்ந்த கால்கைள ைடய சிறிய கு
ன்கண்; மடமயில் அன்ன
என் நைடெம ேபைத- மடப்ப ைடய மயில் ேபா ம் சாயைல ைடய என்
மகளாகிய நைடயால் வ ந்தி ெம ந்த ேபைதயானவள்; ேதாள்

ைணயாகத்

அவன் தன

ஞ்சாள்-

ேதாளிற் கிடத்தி இனியன கூறித்

யில்விக்க ம்;

யிலாதவள்; ேவட்டக் கள்வர் - ேவட்ைடத் ெதாழிேலா

பிறர்நாட்

யிற்ற-

ஆக்கைள ம்

கவ ம் கள த் ெதாழிைல ம் உைடய எயின மறவர்; ேசக்ேகாள்- அவ்வாக்களி

ேட

நிற்கும் ஏ கைளப் பற்றிக் கட் தற் ெபா ட் ; விசி உ க ங்கண் அைற ம்வாராேல நன்கி த் க் கட் ய க ய ஒ யிைன ைடய கண்ணிடத்ேத அைறதலாேல
எ கின்ற; தண்

ைம ேகட்குநள் ெகால்- தண்

ெபா ப்பாேளா? ெபாறா
கலங்குகின்ற

என்

ைம

யிர் நீப்பேளா? என்

ழக்கத்ைதக் ேகட் ப்

ம் ஐயத்தாேல; க

ம் என் ெநஞ்சு-

ைடய ெநஞ்சம்; என்க.

3 ேநாவல்- அந் ெநஞ்சிற்ேக யானிப்ெபா

வ ந் கின்ேறன்; என்பதாம்.

(வி-ம்) ஆங்கு மைனவி மக்கேளா வாழ்கின்றவர் மைனயிேல தங்குமிடம் ெப தல்
அாிதாக ன் இவர்
வாய்ப் ெபண் ன் சி
ள் கு
ேலேய தங்குதல் கூ ம்
என்ப ேதான்ற
வாய்ப் ெபண் ன் குரம்ைப என்றாள். மீண் ம் இவள் தங்குதற்கு
அக் குரம்ைப சிறி ம் தகுதி ைடயதாகா என்பாள் ெச கால் குரம்ைப என் ம்
மடமயில் அன்ன என்ேபைத என் ம் விதந்தாள். விசி
க ங்கண் தண் ைம எனக்
கூட் க. ஏற்றிைன அச்சு த்திப் பற் தற் ெபா ட் அைற ம் தண் ைம என்க.
அதன் ஒ ேகட்டற் கின்னாதாகும் என்ப ேதான்ற விசி
ம் க ங்கண் தண் ைம
என்றாள். ேகட்குநள்ெகால்ேலா என் ழி ெகால்- ஐயப் ெபா ட் .
ேகட்குநள்ெகால்ேலா என்ற ேகட் ப் ெபா ப்பேளா ெபாறா இறந் ப வேளா
என்றவா . இங்ஙனம் ஐ ற் க் கலங்கும் என்ெனஞ்ைசேய யான் ேநாகின்ேறன்
என்றி த்தப யாம்..
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இனி இதைன --மகேள வாழி நின் ேதாழி அவெனா இறந்த ேநாேவன்; அவள்
கானநீந்தி மறவர் சீ ர் எல் யின் அைசஇ குரம்ைபயில் (அவன் ) யிற்றத் ஞ்சாள்
ேசக்ேகாள் க ங்கண் தண் ைம ேகட்குநள்ெகால் எனக் க
ம் ெநஞ்ைசேய
ேநாவல் என இையத்தி க.
(பா-ேவ) 5. லங்ெக . 11. கூ . 12. க ங்கண். 14.

காற்.

----------

ெசய் ள் 64
திைண: ல்ைல.
ைற: விைன ற்றி மீ

ம் தைலமகன் ேதர்ப்பாகற்குச் ெசால் ய .

( -ம்) அஃதாவ -- விைனவயிற்ெசன்ற தைலவன் விைன ற்றிய வழித் தைலவிைய
நிைனந் அவள் அல்லல் கைளதற்கு விைரந் ெசல்லக் க தியவன்
ேதார்ப்பாக க்குக் கூறிய என்றவா .
(இ-ம்) இதற்கு, "கரணத்தின் அைமந்
(ெதால். கற்பி. 5) "ேபாிைச

ந்த காைல" எனவ ம்

ர்திப் பாகர் பாங்கி

ற்பாவின்கண்

ம்" எனவ ம் விதிெகாள்க.

கைள ம் இடனால் பாக உைளஅணி
உலகுகடப் பன்ன ள்ளியற் க மா
வைகயைம வனப்பின் வள் நீ ெதாியத்
தள ப்பிணி அவிழ்ந்த தண்பதப் ெப வழி
ஐதிலங் கக ைல ெநய்கனி ேநான்காழ்
ெவன்ேவல் இைளயர் ங்குபாி
கச்
ெசல நாம் அயர்ந்தன மாயின் ெபயல
க நீர் வாித்த ெசந்நில ம ங்கின்
வி ெநறி ஈர்மணல் வாரணஞ் சிதரப்

5

பாம் ைற ற்றத் தீர்ம் றங் குத்தி
மண் ைடக் ேகாட்ட அண்ணல் ஏஎ
உடனிைல ேவட்ைகயின் மடநாகு தழீஇ
ஊர்வயிற் ெபய ம் ெபா தில் ேசர் டன்
கன் பயிர் குரல மன் நிைற குத ம்

10

ஆ ண் ெதண்மணி ஐதியம் பின்னிைச
லம் ெகாள் மாைல ேகட்ெடா ங்
கலங்கினள் உைறேவாள் ைகய நிைலேய.

15

--ஆர்க்கா

கிழார் மகனார் ெவள்ைளக் கண்ணத்தனார்.
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(உைர)
1-7: பாக.............அயர்ந்தனமாயின்.
(இ-ள்) பாக- ேதர்ப்பாகேன!; நீ உலகு கடப் அன்ன ள்இயல் உைள அணி க மா
- இப்ெபா
நீ இந்நில லகத்ைதேய கடந் ேமனிைல லகிற்குச் ெசல் தற்கு
நிைனவனேபாலப் பறைவேபான் விைரந் இயங்குகின்ற பிடாி மயிராேல அழகுற்ற
கைனக்கின்ற நம் குதிைரகைளச் ெச

த் கின்ற; வைக அைம வனப்பின் வள்

ெதாிய- கூ பாடைமந்த அழகு மிக்க வார்கைள ஆராய்ந் ெகாள்க; யாம் தள ப்பிணி
அவிழ்ந்த தண்பதப் ெப வழி- அங்ஙனம் ெகாண்டக்கால், யாம் ெசம்

ல்ைல

கட்டவிழ்ந் மணக்கின்ற குளிர்ந்த ெசவ்விெபற் ள்ள ெபாிய வழியிேல ; ஐ இலங்கு
அகல் இைல ெநய்கனி ேநான்காழ் ெவன் ேவல் இைளயர் ங்கு பாி
கஅழகிதாகத் திகழாநின்ற அகன்ற இைலயிைன ம் எண்ெணய் வழிகின்ற வ ய
தண் ைன ம் உைடய ெவற்றிேவற்பைட ஏந்திய நந்தம் ஏவல் இைளஞர் ெசல் ம்
விைரந்த ெசலவி ங் காட் ல்
ேமற்ெகாள்ேவாமாயின் என்க.

கிச் ெசல்

மா ; நம் ெசலைவ

(வி-ம்) கார்ப்ப வம் வந் ற்றைமயாேல மைழவளம் ெபற் தளவம் மலர்ந்
ெசலற்கினிதாகத் தண்பத ைடயதாயி க்கும் என ஆற்றின இனிைம
லப்ப த்ேதாதியவாறாம்.

வழி ம்

மற் நங்குதிைரக ம் நாம் எண்ணியாங்குச் ெசல்வனேவயாம் என்பான் உலகு
கடப்பன்ன ள்ளியல் க மா என்றான். மற் நம் ஏவ ைளஞ ம் நம்ைம விடா
ெதாடர்ந் வர வல் நர் என்பான் ெவன்ேவல் இைளயர் ங்கு பாி
க என்றான்.
ெசலவயர்தல் - ெசல
ேமற்ெகாள் தல்.
7-17: ெபயல..............ைகய நிைல.
(இ-ள்) ெபயல க நீர் வாித்த ெசந்நிலம ங்கின்- இக் கார்ப்ப வத் த்
தைலப்ெபயலாகிய மிக்க மைழயாற் ெப கி விைரந் ஒ கிய நீராேல அற டப்பட்ட
சிவந்த இந்நிலத்தின்பால்; வி ெநறி ஈர்மணல் வாரணம் சிதர- விளிம்பாக வி பட்ட
ெநறியிடத்ேத ஈாிய மணைலக் காட் க்ேகாழிச் ேசவல்கள் காலாற் சீய்த்
இைரயாராயா நிற்ப; பாம் உைற ற்றத் ஈர்ம் றம் குத்தி மண் உைடக் ேகாட்ட பாம் கள் உைறதற் கிடனான ற் களின் நைனந்த றப்பகுதியிேல குத்திப் ெபயர்த்
தைமயாேல மண் ெகாண்ட ம ப் கைள உைடயனவாகிய; அண்ணல் நன் ஏஎ .
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உடன்நிைல ேவட்ைகயின் - தைலைமத் தன்ைம ைட அழகிய ஆேன கள் தம் டேன
நிற்றைல வி ம்பிய; மடநாகு தழீஇ - இைளய ஆன்கைளத் த வினவாய்; ஊர் வயின்
ெபய ம் ெபா தின் - ேமய் லத்தினின் ம் ஊாிடத்ேத கப்ேபாகின்ற இற்ைற
நாளந்திப் ெபா திேல; உடன் ேசர் கன் பயிர் குரல மன் நிைற குத ம் ஆ ண்
ெதள்மணி- அவற்ேறாேட ேசர்ந் தத்தம் கன்ைற அைழக்கின்ற குரைல ைடயவாய்
ஊர்மன்றம் நிைற ம்ப
குகின்ற ஆக்கள் க த்திற் ண் ள்ள ெதளிந்த
ஓைசைய ைடய மணிகள்; ஐ

இயம் இன் இைச - ேகட்டற்கு இனிதாக

விட் விட்ெடா க்கின்ற ஓைசைய; லம் ெகாள் மாைல- தன்திறத்திேல தனிைமத்
யரத்ைதக் ெகாண்

க்கின்ற மாைலப்ெபா திேல; ேகட்ெடா ம்- ேகட்குந்ேதா ம்

ேகட்குந்ேதா ம் அத் யரம் மிகுதலாேல; கலங்கினள் உைறேவாள் ைகய நிைலதன ெநஞ்சு கலங்கியி ப்பவளாகிய எங்காத யி ைடய ெசயல தற்குக்
காரணமான ெபாிய

யரநிைலயிைன;

1. கைள ம் இடன்- இச்ெசல

யாம் கைளதற்கு இடனாகும் காண்! என்பதாம்.

(வி-ம்) ெபயல- ெபயலால் ெப கிய என்க. க நீர்- விைரந் தியங்கும் நீர்; வி

ெநறி-

ெநறியின்கண் ஒ ங்கிய விளிம் ; ஈர் மண ல் நாங்கூழ்ப்
த ய இைரைய
ஆராய்தற்கு வாரணம் கிள ம் என்க. சிதர- சீய்க்க. ற்றத் அத் ச்சாாிைய ற் .
த யைவ நைனந் ழி ஏ கள் ேகாட்டாற் குத்திக் ேகாட் மண் ேகாடல் அவற்றிற்கு
இயல் . ஏ மடநாகு தழீஇ ஊர்வயிற் குங் காட்சி ம் தைலவியின் லம் ெகாள்
வ த்தத்ைத மிகுவிப்பதாம். ஆகேவ காண்ெடா ம் ேகட்ெடா ம் கலங்கினள் என்ப
க த்தாயிற் .
ைகய நிைல- ன்ப மிகுதியாேல ெசய்வதின்னெதன் ணரமாட்டாமல்
திைகத்தி த்தல். அவலம் கவைல ைகயா அ ங்கல் என் ம் ன்பநிைல நான்க
இ
ன்றா நிைலயாகும்.
இ விற் ட் ப் ெபா ள்ேகாள். ைகய நிைல கைள ம் இடன் என இ தி ம்
த ம் இைணந்
ந்த .
இனி இதைன, பாக நீ வள் ெதாிய(க்கடவாய்) யாம் இப்ெபா
இைளயர்
பாி
கச் ெசல அயர்ந்தனமாயின் அச்ெசல ஏ மடநாகு தழீஇ ஊர்வயிற்
ெபய ம் ெபா தில் (அவற்ைறக் காண்ெடா ம்) அவற் டன் குரல மன் நிைற
குத ம் ஆ ண் மணி இைச ேகட்ெடா ம் கலங்கி ைறேவா ைடய
ைகய நிைலகைள ம் இடனாம் என்றிைய காண்க.
(பா.ேவ) 3. ெதாிந்த. 4.ெப வளி. 13. ேசார்
-----------------------

15. ஐதியங்கின்.

ள்
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ெசய் ள் 65
திைண: பாைல
ைற: ேவ பட்ட தைலமகட்குத் தைலமகன் உடன்ேபாக்கு வ த்தைம ேதாழி
ெசால் ய .
( -ம்) களெவா க்கத்ேத இற்ெசறிப்
த ய இைட
காரணமாகத் தைலவி
தைலவைனக் காணப்ெபறா ெபாி ம் வ ந்தி ெமய் ேவ பட்டாளாக அவட்குத்
ேதாழி தைலவன் அவைள உடன்ெகாண் ேசறற்குத் ணிந்தைமையக் கூறி
ஆற் வித்த என்பதாம்.
(இ-ம்) இதற்கு " தைலவ ம் வி மம்" எனவ ம் (ெதால். அகத். 39)
"தைலவ ம் வி மநிைல எ த் ைரப்பி ம் " எனவ ம் விதிெகாள்க.

ற்பாவின்கண்

உன்னங் ெகாள்ைகெயா ளங்கரந் ைற ம்
அன்ைன ெசால் ம் உய்கம் என்ன உம்
ஈரஞ் ேசரா இயல்பின் ெபாய்ம்ெமாழிச்
ேசாியம் ெபண் ர் ெகௗைவ ம் ஒழிகம்
நா கண் அகற்றிய உதியஞ் ேசரற்
பா ச் ெசன்ற பாிசிலர் ேபால
உவவினி வாழி ேதாழி அவேர
ெபாம்மல் ஓதி நம்ேமா ெடாராங்குச்
ெசலவயர்ந் தனரால் இன்ேற மைலெதா ம்

5

மால்கைழ பிைசந்த கால்வாய் கூெராி
மீன்ெகாள் பரதவர் ெகா ந்திமில் நளிசுடர்
வான்ேதாய் ணாி மிைசக்கண் டாங்கு
ேமவரத் ேதான் ம் யாஅஉயர் நனந்தைல
உயவல் யாைன ெவாி ச்ெசன் றன்ன

10

கல் ர் பிழித ம் ல்சாய் சி ெநறிக்
கா மீக் கூ ங் ேகாேடந் ெதா த்தல்
ஆ க ெகாள் ம் அ ஞ்சுரம் பைணத்ேதாள்
நாைறங் கூந்தற் ெகாம்ைம வாி ைல
நிைரயிதழ் உண்கண் மகளிர்க்கு
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20 அாிய வாெலன அ ங்கிய ெசலேவ
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-மா
(உைர)

லனார்.
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1-7: உன்னம்.......ேதாழி
(இ-ள்) ேதாழி வாழி- ேதாழி நீ வாழ்வாயாக ஒ நற்ெசய்தி ேகள்!; இனி உன்னம்
ெகாள்ைகெயா உளம் கரந் ைற ம் அன்ைன ெசால் ம் உய்கம்- இனி யாம்
குறிப்பினாேல நம க த்ைத அறிந் ெகாண் ள்ள ேகாட்பாட்ேடா அதைனத்
தன் ள்ளத்ேத மைறத் க்ெகாண்
க்கின்ற நம் அன்ைன அக்
ேகாட்பாட் ற்கிையயக் கூ கின்ற இன்னாச் ெசாற் ேகட் வ ந் ம்
வ த்தத்தினின் ம் தப் ேவாம்; அ
மன்றி; என்ன உம் ஈரம் ேசரா இயல்பின்
ெபாய்ம்ெமாழிச் ேசாியம் ெபண் ர் ெகௗைவ ம் ஒழிகம்- சிறிேத ம் அன்
ேசர்ந்திலாத இயல்பிைன ம் ெபாய்ம்ெமாழிேய ேபசுதைல ம் உைடய இவ் ர்க்
ெகா தறி ெபண் ர் கூ ம் அல க்கும் ஆளாகாமல் தப்பி ய்ேவம் ஆதலாேல; இனி
நா கண் அகற்றிய உதியஞ் ேசரல் பா ச் ெசன்ற பாிசிலர் ேபால- இனி நீ
இத் ன்பத்ைதத் வர வி த் , தன் பைகவர் நாட் ைன ெவன் ைகப்பற்றிக்
ெகாள் மாற்றாேல தன நாட் ன் எல்ைலைய விாி ப த்திய ெப ஞ்
ேசாற் தியஞ் ேசரலாதன் என் ம் மன்னைனப்பா அவன் தி
ன்னர்ச் ெசன்ற
பாிசிலர் மகி மா ேபால; உவ – மகிழக் கடைவ எற்றாெலனின்; என்க.
(வி-ம்) தைலவன் உடன்ெகாண் கழிதற்குடன்பட்ட உவைகச் ெசய்திையத்
தைலவிக்குக் கூ பவள் அதைன ற்படேவாதா அதனாலாய பயன்கைள ற்படக்
கூ கின்றாள். இங்ஙனம் கூ வ உவைகச் ெசய்தி கூ வார்க்கியல் . இதன்பயன்
ேகட்ேபார்க்கு அவா ண்டாக்கிச் ெசய்தியின் சுைவைய மிகுதியாக்கலாம்.
இங்ஙனமாதைல இராமன் வில்ெலா த்த ெசய்திையச் சீைதக்குக் கூறவந்த நீலமாைல
என் ம் ேதாழி ெசயலா ணர்க. (கம்பராமாயணம்)
உன்னம் ெகாள்ைக- பிறர் கூறாமேல குறிப்பினாேல யாதா ெமான்ைறத் தாேன
உணர்ந் ெகாள்ைக. ஈண் அன்ைன நம் களெவா க்கத்ைத அங்ஙனம் உணர்ந்
ெகாண்டைமயாேல அவள் ெசால் சு ெசால்லாயி க்கின்றன; அைத இனிக் ேகட்
யாம் வ ந்த ேவண்டா என்கின்றாள். என்ன உம் - சிறி ம். ஈரம்- அன் . ெகௗைவஅலர். உதியஞ்ேசரலாதைனப் பா ச்ெசன்ற பாிசிலர்க்கு அவன் ேவண் வன
வழங்குத ன் அவர் ெபாி ம் மகிழ்வர் ஆத ன் அவைர உவைம எ த்தாள்,.
9-20 மைலெதா ம்...........ெசலேவ
(இ-ள்) மைலெதா ம் மால் கைழ பிைசந்த கால் வாய் கூர் எாி- .மைல ச்சிேதா ம்
உலர்ந்த ெபாிய ங்கில்கள் ஒன்றேனாெடான் உராய்தலாேல பிறந்த தீ காற் ம்
கூடப் ெப தலாேல மிக்கு எாிகின்றைவ; மீன்ெகாள் பரதவர் ெகா ந்திமில் நளிசுடர்
ணாி மிைசக் கண்டாங்கு ேமவரத் ேதான் ம்- மீன் ப க்கும் பரதவ ைடய வைளந்த
ேதாணிகளிேல ெசறிந்த விளக்குகைள கட ன்கண் கண்டாற் ேபான் காண்டற்கு
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வி ப்ப ண்டாகக் காணப்ப கின்ற; யா அ உயர் நனந்தைல- யாஅ மரங்கள் தைழ ம்
ேகா மின்றி வற்றி உயர்ந் நிற்கின்ற அகன்ற பாைலப்பரப்பிேல அைமந்த; உயவல்
யாைன ெவாி ச் ெசன்றன்ன கல் ஊர் இழித ம் ல்சாய்- தைச வற்றிப் ேபாய்ப்
பசியால் வ ந் ம் யாைனயின என்ெப ந் லறிய
கின்ேமேல நடப்ப ேபான்
நடத்தற் கிடமாய் மைலமிைச ஏறி ம் இறங்கி ம் ங்கில்கள் காிந் சாய்ந் ள்ள
சிறிய வழியிடத்ேத; கா மீக்கூ ம் ேகா ஏந் ஒ த்தல் ஆ க ெகாள் ம்- கா
உயர்த் க் கூறப்ப தற்குக் காரணமான ேகா கள் நிமிர்ந் ள்ள களிற் யாைன
காவல் ெகாண்
க்கின்ற; அ ஞ்சுரம்- கடத்தற்காிய பாைல வழிகள் தாம்; நா
ஐங்கூந்தல் ெகாம்ைம வாி ைல நிைர இதழ் உண் கண் மகளிர்க்கு அாிய என
அ ங்கிய ெசல - மணங்கமழ்கின்ற கூந்தைல ம் திரண்ட ெதாய்யில் எ தப்பட்ட
ைலயிைன ம் நிரல்பட்ட இதழ்கைள ைடய நீல மலர்ேபான்ற ைம ண்ட
கண்கைள ம் உைடய ெமல் யன் மகளிர் நடத்தற் காியனவாகும் என் இ கா ம்
கூறித்த த்த உடன் ேபாக்கிைன; என்க.
(வி-ம்.)தைலவன் இ கா ம் இங்ஙனம் கூறி உடன்ேபாக்கிைனத்
தைடெசய் வந்தானாக; அத்தைலவன் பாைலவனத் ெநறியின்னாைமைய அவன்
கூறியாங்ேக ஈண் க் ெகாண் கூ கின்றாள் என் ணர்க. கா ப ெபா ள்களிேல
யாைன ம ப்ேப தைலசிறந்ததாக ன் கா மீக்கூ ம் ேகா என்றவா . இனிக்
கா மீக்கூறற்கு ஒ த்தேல காரணம் எனக் ெகாள்ள மாம். வாி- ெதாய்யிற்ேகாலம்.
ேதமல்
என்பா
ளர்.
7-9:அவேர.........இன்ேற
(இ-ள்.) ெபாம்மல் ஓதி - அடர்ந்த கூந்தைல ைடேயாய்; இன் - இற்ைறநாள்;
அவேர- மற்

அங்ஙனம் த த்த அவர்தாேம; நம்ெமா

ஒ ப த்தாய்ஒன்றிய க த் ைடயராய்; ெசல
ேமற்ெகாண்ட ளினர் ஆதலால் என்பதாம்.

ஒராங்கு- நங்க த்ேதா

அயர்ந்தனர்- உடன்ேபாக்கிைன

(வி-ம்.) பண்ெடல்லாம் உடன்ேபாக்கிற்கு உடம்படா ெசல அ ங்கிய
அவர்தாேம நினக்கு அளிெசய்தற்கு இன் உடம்பட்டார்காண்! என்றவா .
இனி இதைன, ேதாழி இனி யாம் ெசால் ம் உய்கம்; ெகௗைவ ம் ஒழிகம்; இனி நீ
உவந்தி க! எற்றால் எனின் அ ஞ்சுரம் மகளிர்க்கு அாிய எனக் கூறிச் ெசலவ ங்கிய
அவேர இன் நம்ேமாேடாராங்குச் ெசலவயர்ந்தனர் ஆதலால் என்றிையத்தி க.
(பா-ேவ.) 14. உ வல் யாைன, ெவ வச்ெசள்.
---------
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ெசய் ள் 66
திைண: ம தம்
ைற: பரத்ைதயிற் பிாிந்த தைலமகற்கு வாயிலாய்ப் க்க ேதாழிக்குத் தைலமகள்
ெசால் ய .
( -ம்.) அஃதாவ -பரத்ைதயிற் பிாிந்த தைலமகைன ஏற் க் ேகாடல் ேவண் ம்
என் அவன் ெபா ட் வாயிலாக வந்த ேதாழிக்குத் தைலவி வாயில் ேநர்ந்த
க த் டன் அவன் பண் ெசய்த ெதான்றைனக்கூறி நைகயா ய என்றவா .
(இ-ம்.) இதைன "அவனறி

ஆற்ற அறி மாக ன்" என வ ம் (ெதால்-கற்பி-6)

ற்பாவின்கண் 'ெகா ைம ெயா க்கம்............வாயி ன் வ உம் வைக"
என்பதன்கண் 'ெபட்ட

ம்' என்பதனாலைமத்தி க.

இம்ைம லகத் திைசெயா ம் விளங்கி
ம ைம லக ம் ம வின் ெறய் ப
ெச ந ம் விைழ ஞ் ெசயிர்தீர் காட்சிச்
சி வர்ப் பயந்த ெசம்ம ேலாெரனப்
பல்ேலார் கூறிய பழெமாழி எல்லாம்
வாேய யாகுதல் வாய்த்தனம் ேதாழி
நிைரதார் மார்பன் ெந ல் ஒ த்திெயா
வ ைவ அயர்தல் ேவண் ப்
வதின்
இயன்ற அணியன் இத்ெத இறப்ேபான்

5

மாண்ெடாழின் மாமணி கறங்கக் கைடகழிந்
காண்டல் வி ப்ெபா தளர் தளர் ேபா ம்
ங்கட் தல்வைன ேநாக்கி ெந ந்ேதர்
தாங்குமதி வலவஎன் றிழிந்தனன் தாங்கா
மணி ைர ெசவ்வாய் மார்பகஞ் சிவணப்

10

ல் ப் ெப ம ெசல் னி அகத்ெதனக்
ெகா ப்ேபாற் ெகால்லான் க ழ்த ன் த த்த
மாநிதிக் கிழவ ம் ேபான்ெமன மகெனா
தாேன குதந் ேதாேன யான
ப த்தெனன் ஆகுதல் நாணி இ த்திவன்

15

கலக்கினன் ேபா மிக் ெகா ேயான் எனச்ெசன்
றைலக்குங் ேகாெலா கு கத் தைலக்ெகாண்
மிழ்கண் ழவின் இன்சீர் அவர்மைனப்
பயிர்வன ேபாலவந் திைசப்ப ம் தவிரான்
கழங்கா டாயத் தன் நம் அ ளிய

20
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பழங்கண் ேணாட்ட ம் ந ய
அ ங்கினன் அல்லேனா அயர்ந்ததன் மணேன.
-ெசல்

ர்க் ேகாசிகன் கண்ணனார்.

(ெசய

ர்க் ேகாசங் கண்ணனார் என் ம் பாடம்)
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(உைர)
1-6: இம்ைம........ேதாழி
(இ-ள்.) ேதாழி-ேதாழிேய ேகள்!; ெச ந ம் விைழ ம் ெசயிர்தீர் காட்சி-பைகவ ம்
வி ம் தற்குக் காரணமான குற்றந்தீர்ந்த நற்காட்சிைய ைடய; சி வர்ப் பயந்த
ெசம்மேலார்- மக்கைளப்ெபற்ற தி

ைடேயார்; இம்ைம உலகத்

இைசெயா ம்

விளங்கி- இப்பிறப்பிற்கு நிைலக்களனாகிய இந் நில லகத் ம் கேழா
ம ைம லக ம் ம வின் எய் ப- ம பிறப்
தற் கிடனான

விளங்கி;

ேமனிைல லகத்ைத ம் தைடயின்றி எய் வர்; எனப் பல்ேலார் கூறிய பழெமாழி
எல்லாம்- என் சான்ேறார் பல ம் கூறிய
ெமாழிப் ெபா ள் எல்லாம்; வாேய
ஆகுதல் வாய்த்தனம்- வாய்ைமயாகேவ இ த்தைல அறிந் ெகாள் ம் ெசவ்வி ஒன்
கிைடக்கப்ெபற்ேறம்காண்; எங்ஙனெமனின்; என்க.
(வி-ம்.) இதன்கட் ேபாந்த பழெமாழிப் ெபா ைள,
"எ பிறப் ந் தீயைவ தீண்டா பழிபிறங்காப்
பண் ைட மக்கட் ெபறின்."
எனவ ந் தி க்குறளி ங் காண்க. ெசம்மல்-தைலைமத் தன்ைம த ய
சிறப் க்கள். ஆக ன் தி
ைடயார் என்றாம். ெச நர்- பைகவர். வாய்-வாய்ைம.
ஆகுதைல அறி ம் வாய்ப் ப் ெபற்ேறம் என்றவா .
7-18: நிைரதார்................. குதந்ேதாேன
(இ-ள்) நிைரதார் மார்பன்- நிரல் பட அணிந்த மலர்மாைல யணிந்த
மார்ைப ைடயனாய் நம்ெப மான்; ெந நல் - ேநற் ; ஒ த்திெயா - ஒ த்திைய;
வ ைவ அயர்தல் ேவண் - மணந்

ேகாடற்ெபா ட் ;

திதாக இயற்றப்ட்ட மணக்ேகாலத்ைத
ேத ர்ந்

இந்தத் ெத ைவக் கடந்

வதின் இயன்ற அணியன்-

ைடயனாக; இத் ெத

ெசல்பவ

இறப்ேபான்-

ைடய ேதாிற் ட் ய; மாண் ெதாழில்
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மாமணி கறங்க- மாட்சிைம ைடய ெதாழிற் சிறப்பைமந்த குதிைரகள்

ண்ட மணிகள்

ஒ ப்பக்ேகட் ; காண்டல் வி ப்ெபா - அக்காட்சிையக் காண்பதற் ெக ந்த
வி ப்பத்ேதாேட; கைட கழிந் தளர் தளர் ஓ ம் ங்கண் தல்வைன ேநாக்கி - நம்
ன்றிைல ங் கடந் அத்ேதர்ப் பின்னர்த் தளர்ந் தளர்ந் ஓ வ கின்ற
மலர்ேபான்ற கண்கைள ைடய தன் மகைனக் கண் ; வலவ ெந ந்ேதர் தாங்குமதி
என் இழிந்தனன்- பாகேன ெந ய ேதாிைனச் சிறி ெபா
நி த் தி என்
பணித் அத்ேதாினின் ம் இறங்கிவந் ; தாங்கா - சிறி ம் காலந்தாழ்த்த ன்றி
விைரந் மகைன எ த் மணி ைர ெசவ்வாய் மார்பகம் சிவண- அவ ைடய
பவளம் ேபான்ற சிவந்த அழகிய வாய் தன் மார்பகத்ேத ெபா ந் ம்ப ; ல் ஆர்வத்ேதா த வியைணத் ; ெப ம இனி அகத் ச் ெசல் எனக் ெகா ப்ேபாற்குெப மாேன இனி நீ நம்மில்லத்திற்குச் ெசல்வாயாக என் கூறிக் ைகவி கின்றவன்
க த்திற்கு; ஒல்லான் உடம்படானாய்; க ழ்த ன் - அ தலாேல; த த்த மாநிதிக்
கிழவ ம் ேபான்ம் என - தன்ைனத் த த்த மகைன ம் அவைன ஏந்திவ கின்ற
அளேகசைன ம் ஒக்கும் என்
த வப்பட்ட மகேனா

கண்ேடார் கூ ம்ப ்; மகெனா

தாேன வந்

தாேன குதந்ேதான்-

இல்லத்திற் குந்தான்; என்க.

(வி-ம்) ஒ த்தி- பரத்ைதமகள் ஒ த்தி;

வ தியன்ற அணி என்ற ,

மணக்ேகாலத்ைத. தாங்கா - தாழ்க்காமல்; மகனாற் ற க்கப்பட்
த விக்ெகாண் அவேனா வ கின்ற மாநிதிக் கிழவன் எனப்
ெபா ட்கியன்றவற்ைற உவைமக்கும் கூறிக் ெகாள்க.

அம்மகைனத்

மாநிதிக்கிழவன்- அளேகசன்- குேபரன்; குதந்ேதான் என் ழி ஆஓவாயிற் ச்
ெசய் ளாக ன்.
18-26: யான .....மணேன.
(இ-ள்) யான் அ
ெகாண்
க

ப த்தனன் ஆகுதல் நாணி- இச் ெசய்ைகதான் யாேன மகவிைனக்

அச்ெசயைலச் ெசய்வித்ேதன் என்

தற்கு இடனாயி த்தைல உணர்ந்

ஏைனேயா ம்; எம்ெப மா

ம்

அப்பழிக்கு நாணி; இக்ெகா ேயான்- இந்தக்

ெகா ஞ்ெசயைல ைடேயான்; இவன் இ த் கலக்கினன் ேபா ம்- இப்
மணமகன் காாியத்ைத இைட
ெசய் ெபாி ம் கலக்கிவிட்டான் ேபா
என்

ம்

க ந் ைர கூறி; அைலக்குங் ேகாெலா - அம்மகைனப் ைடத்தற்குாிய

ேகாேலா அவைன அ காநிற்ப; அவர்மைன தைலக்ெகாண் இமிழ் ழவின்
இன்சீர்- அப்பரத்ைதயர் மைனக்கண்ேண இவ்வ ைவ க தி ழங்குகின்ற ழ ன
இனிய இைசகள்; பயிர்வன ேபால வந்
ேபான்

எம்மில்லத்தி

ம் வந்

இைசப்ப ம்- நம்ெப மாைன அைழப்பன

ழங்குதல் ேகட்

ைவத் ம்; தவிரான் -
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நம்மில்லத்தினின் ம் நீங்காதவனாய்; அன் கழங்கு ஆ ஆயத் நம் அ ளிய
பழங்கண்ேணாட்ட ம் ந ய- அன்ெறா நாள் யாம் கழங்கு ஆ கின்ற ேதாழியர்
கூட்டத்தினின் ம் பிாிந் அவைன தன் தலாகக் கண்டெபா
. நம்ைமத் ேதற்றி
அளிெசய்தற் ெபா ட் க் கூறிய ளிய பைழய கண்ேணாட்டமைமந்த சூ ைறதா ம்
தன்ெனஞ்சத்ேத ேதான்றிச் சு தலாேல; அயர்ந்த தன் மணன் அ ங்கினன்
அல்லேனா- தான் ெபாி ம் வி ம்பிய தன வ ைவைய ம் தவிர்ந்தனன் அல்லேனா
அவ்வாற்றாற்காண்; என்பதாம்.
(வி-ம்) மணம் தவிர்ந்தனன் அல்லேனா! அவ்வாற்றான் அப் பழெமாழி வாேய
ஆகுதல் அறி ம் ெசவ்வி வாய்க்கப் ெபற்ேறம் என்றிைய ம். மணந்தவிர்ந்தைமயால்
சூண்ெமாழி ம் ெபாய்யா பழி ம் உய்ந் நன்ெனறியில் ஒ கினன். ஆதலால்
இம்ைம லகத் திைசெயா ம் விளங்குவானாயினன். இம்ைம லகத் இைசெயா
ணர்ந்ேதான் ம ைம லக ம் ம வின்றி எய் வனாதல் ஒ தைல. ஆகேவ
சி வர்ப்பயந்த ெசம்மேலார் கூறிய பழெமாழி வாய்ைமேய யாதலறிந்தனம் என்ப
க த் .
யான ப த்தனன் ஆகுதல் நாணி- இவேள தைலவன் வ ைவயயரப்ேபாவ
ெபாறாளாகி அவன் ஊர்கின்ற ேதாின் பின்னர் மகைனப் ேபாக்குவித் அவ க்கு
இைட
ெசய்தாள் எனத் தைலவ ம் பிற ம் கூ தற்கு இந்நிகழ்ச்சி இடந்த த ன்
அப்பழிக்கு நாணிேனன்
என ஈண் த் தைலவி கூறிய மிக ம் ெபா த்தமாயி த்தல் உணர்க.
இ த்தல- ஊ ெசய்தல். இவன் என்ற தைலவைன. மணத்ைதத் த த்த ன்
அச்ெசயல் ெசய்தல் ெகா ைமயாக ன் மகைனக் ெகா ேயான் என்றாள்.
கழங்காடாயத் அன் நம்ம ளிய என்ற இயற்ைகப் ணர்ச்சிக்குப் பின்னர்
நின்னிற்பிாிேயன் என் தைலவன் சூள் ெமாழிந்ததைனக் குறித்தப யாம்.
இனி இதைன, ேதாழி பழெமாழி வாேய ஆகுதல் வாய்த்தனம் எங்ஙனம் எனின்,
மார்பன் ெந நல் ஒ த்திெயா வ ைவ அயர்தல் ேவண் இத்ெத இறப்ேபான்
மணிகறங்கக் காண்டல் வி ப்ெபா

ஓ ம் தல்வைன ேநாக்கி, தாங்குமதி என்

இழிந்தனன் ல் , ெப ம இனிச்ெசல் என ஒல்லான் க

ழ்த ன் தாேன

குதந்ேதான்; யான் நாணி அைலக்குங் ேகாெலா கு கத் தைலக்ெகாண் தவிரான்
கண்ேணாட்ட ம் ந ய அயர்ந்ததன் மணன் அ ங்கினன் இவ்வாற்றான் என இைய
காண்க.
(பா-ேவ) 1.
--------------

லக மி. 5. பயெமா.

22

ெசய் ள் 67
திைண: பாைல
ைற: ெபா ள்வயிற் பிாிந்தவழி வற்

த் ந் ேதாழிக்குத் தைலமகள் ெசால் ய .

( -ம்) அஃதாவ - தைலவன் ெபா ளீட்டற் ெபா ட் த் தைலவிையப் பிாிந்
ெசன்ற பின்னர் ஆற்றியி த்தற்குாிய தைலவி ஆற்றா வ ந்தினளாக, அ கண்ட
ேதாழி நீ ஆற்றியி த்தல் ேவண் ம் என வற்
த்தினள். அ ேகட்ட தைலவி யான்
வ ந் வ அவன் பிாிவாற்றாைமயாலன் அவன் ெசன்றவழியின இன்னாைமைய
எண்ணி எண்ணிேய ஏங்குகின்ேறன் என் கூறிய என்றவா .
(இ-ம்) இதைன "எஞ்சி ேயார்க்கும் எஞ்சுதல் இலேவ" எனவ ம் (ெதால். அகத். 42)
ற்பாவான் அைமத்தி க.
இனி இதைன நச்சினார்க்கினியர் ேதாழி கூற்றாகக் க

வர் . அவர் (ெதால். அகத்.

44) உைரைய ேநாக்குக.
யாெனவன் ெசய்ேகா ேதாழி ெபாறிவாி
வானம் வாழ்த்தி பாட ம் அ ளா
உைற றந் ெதழி நீங்க ற் பைற டன்
மரம் ல் ெலன்ற ரம் யர் நனந்தைல
அரம்ேபாழ் திய வாளி அம்பின்
நிரம்பா ேநாக்கின் நிைரயங் ெகாண்மார்
ெநல் நீளிைட எல் மண்
நல்லமர்க் கடந்த நா ைட மறவர்
ெபய ம் பீ ம் எ தி அதர்ெதா ம்

5

பீ சூட் ய பிறங்குநிைல ந கல்
ேவ ன் பலைக ேவற்
ைன க க்கும்
ெமாழிெபயர் ேதஎந் த மார் மன்னர்
கழிப்பிணிக் கைறத்ேதால் நிைரகண் டன்ன
உலவி ப க்ைக ஆ கு பறந்தைல

10

உ வில் ேபஎய் ஊராத் ேதெரா
நிலம்ப மின்மினி ேபாலப் பல டன்
இலங்குபரல் இைமக்கும் என்பநம்
நலந் றந் ைறநர் ெசன்ற ஆேற.

15

--ேநாய்பா யார்
(ேநாய்ப்பா யார் என் ம் பாடம்.)
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(உைர)
1: ேதாழி...
(இ-ள்) ேதாழி - நீ ஆற்றியி த்தல் ேவண் ம் என் என்ைன வற்
ேதாழிேய ேகள்! நான் ஆற்றியி ப்ேபன் மன்! என்க.

க்கின்ற

(வி-ம்) ஆற்றியி த்தேல குலமகளிர் கடைம ஆத ன் நீ ஆற் க என் ம் ேதாழிக்குக்
கூ கின்றாளாக ன் இைச ெயச்சமாக ஈண்ைடக்கு ேவண் வன ெபய் ைரத்தாம்.
இனி ஆற்றமாட்டாைமக்குத் தைலவி காரணம் கூ கின்றாள்.
17-18: நம்.........ஆேற
(இ-ள்) நம் நலம் றந் உைறநர் ெசன்ற ஆ - அறஞ்ெசய்தற்கு இன்றியைமயாத
ெபா ளீட் தைலக் குறிக்ேகாளாகக் ெகாண் தமக்கின்பமாகிய நம ெபண்ைம
நலத்ைத ம் றந் ேவற் நாட்டகத்ேத உைறகின்ற நம் ெப மான்
ெபா ளீட்டற்குச் ெசன்ற வழிகளிேல என்க.
(வி-ம்) ஈண் த் தைலவி தைலவன் இன்பந் றந் அறத்திற்காம் ெபா ளீட்டற்கட்
ெசன்றைமையப் பாராட் கின்றாள். பாராட்டேவ அவர் வ ந் ைண ம்
ஆற்றியி த்தேல என் கடைம என்ப உம் அறிேவன் என்ப பட இவ்வா கூறினள்
என் ணர்க. எனேவ அவர் பிாிவாற்றா வ ந் கிேலன் என்ப குறிப்ெபச்சப்
ெபா ளாயிற் .
1-17: ெபாறிவாி...என்ப
(இ-ள்) ெபாறிவாி வானம் வாழ்த்தி பாட ம் அ ளா - ள்ளிகைள ம் வாிகைள ம்
உைடய வானம்பா ப் ள் மைழத் ளிைய ேவண் ப் பாடா நிற்ப ம் சிறி ம் இரக்க
மின்றி அவற்றிற்கு இரங்கிேய ம் மைழ ளித்த ன்றி வானத்தினின் ம் கிலான
நீங்கி மைறந்

ேபானைமயாேல; பைற டன்- இைலகள் காிந்

ேதய்ந் ேபான

நிைலைமேயா ; மரம் ல் என்ற ரம் உயர் நனந்தைல- மரங்கள் வற்றிப்
ெபா விழந்த ப க்ைகக் கற்கைள ைடய பகுதி யர்ந் ள்ள அகன்ற பாைல நிலப்
பரப்பிடத்ேத; அரம்ேபாழ் வாளி அம்பின் நிரம்பா ேநாக்கின் நிைரயம் ெகாண்மார்
ெநல் நீள் இைட- அரத்தாலராவிப் பிளந்த பிைறவா யம்பிைன ம் இ ங்கிய ேநாக்கு
உைடயராய் வந் ஆனிைரகைளக் கவர்ேவாராகிய ெவட்சி மறவைர ெநல்
மரங்கைள ைடய ெந ய வழியிடத்ேத; எல்

மண் -இரவிேலேய மிக்குச் ெசன்
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வைளத் ; நல் அமர்க் கடந்த நாண் உைட மறவர்- அறப்ேபார் ஆற்றி ெவன்
கரந்ைத மறவர்க

ள் ைவத் ; வி ப் ண் பட்

மீட்ட

ழ்ந்த மானப்பண் மிக்க

மறவ ைடய, ெபய ம் பீ ம் எ தி - ெபய ம் மறச் சிறப் ம் ெபாறித் ; அதர்ெதா ம்
பீ சூட் ய பிறங்கு நிைல ந கல்- மக்கள் வழங்குதற்குாிய வழிகள் ேதா ம் கழ்
விளங்குதற்குக் காரணமாகிய ந கல்லாகிய மறக்கற்கள்; ேவல் ஊன் பலைக
ன்னர்- அவ்வம் மறவர்கள் ைகக் ெகாண்
ந்த ேவற்பைடயிைன நட் க்
கி குப்பைட ம் சார்த்தப்பட்
ேபார்க்களம்ேபான்

ப்பைவ; ேவற்

ைன க க்கும்- பைகவ ைடய

ேதான் தைல ைடய; ெமாழி ெபயர் ேதஎம் த மார்- தம் ெமாழி

மா பட்ட ேவற் நாட்ைடக் ைகக் ெகாள்ள ேவண் ; மன்னர் கழிப்பிணிக்
கைறத்ேதால் நிைர கண்டன்ன- தம்ம் ைடய கழியிேல பிணித்தைல ைடய காிய
ேகடய ேமந்திய காலாட் பைடைய அணி வகுத் ப் பார்த்தாற் ேபான்ற ேதாற்ற
ைடய; உவல் இ ப க்ைக ஆள் உகு பறந்தைல- ேபாாிற்பட்ட மறவ டம்ைபத்
தைழ ெகாண்
க் கற்கைளக் குவித் ைவத்த ப க்ைககைள ைடய பாைலப்
பரப்பிேல; உ

இல் ேபய் ஊராத் ேதெரா - வ வ மில்லாத ேபயின் ெபயைர

அைடெமாழியாகக் ெகாண்ட ஏறி ஊர்தற்கியலாத ேதர் பறத்தலாேல; இலங்கு பரல்
பல டன் நிலம் ப மின்மினிேபால இைமக்கும் என்ப- விளங்குகின்ற ப க்ைகக்
கற்கள் பற்பல ஒ ேசர நிலத்திேல ழ்ந்த மின்மினி ேபான் ஒளி ம் என்
அறிந்ேதார் கூ வர்; என்க.
(வி-ம்.) வானம் வாழ்த்தி- ஒ பறைவயின் ெபயர். இதைன இக்காலத்தார்
வானம்பா என்பர். இப்பறைவ நிலத்திற்பட்ட நீ ண்ணாெதன் ம் கில் ளிக்கும்
ளிைய வானிைட நின் வாயி ேலற் ண் உயிர் வா ம் என்பர். இதைன
"தற்பா ய தளி ணவிற் ட்ேடம்பப் யன்மாறி வான் ெபாய்ப்பி ம்" என வ ம்
பட் னப்பாைல யா

ம் (3-5) உணர்க. " ளிநைச ேவட்ைகயின் மிைச பா ம் ள்"

எனக் க யி ம் (46) காணலாம். ஈண் மைழ ெபாி ம் வறங்கூர்ந் தைம ணர்த்தற்கு,
வானம் வாழ்த்தி பாட ம் அ ளா உைற றந் எழி நீங்க ன்
என்ேறாதப்பட்ட . பைற - ேதய் . இதைனப் பறத்தல் என்பா
ளர். இைலகாிந்
தீய்த ன் மரம் வளர்தற்கு மாறாகத் ேதய்ந்
ற்ெகனத் ேதான் ம் என்றேல
நல் ைரயாம் என்க.
அரம்ேபாழ் வாளி யம் , என்ற
னிகவர்த்த பிைறவாயம்பிைன. நிரம்பா ேநாக்குகண்ைண இ கைவத் ேநாக்குதல். நிைரயம் என் ழி அம் சாாிைய. நிரயம் என்ற
பாட ம் உண் . இதற்குக் கள ெசய் நரகம் குவாராகிய ெவட்சியார் என்
ெபா ள் ெகாள்க. தம் ைர ம் ஆக்கைள ம் பா காத்தற்குச் ெசய் ம் அறப்ேபார்
ஆதல்பற்றி நல்லமர் கடந்த என்றார். கடந்த மறவ ள் ைவத் வி ப் ண்பட் மாண்ட
மறவர் என்க. இனி ெவன்றா ள் இவேர தைலசிறந்தாராதல் பற்றிக் கடந்த மறவர்
என்றேத வி ப் ண்பட் மாண்ட மறவைரக் குறித்தெதனி மாம். நாண் ஈண்
மானம். ேபாாின்கண் வி ப் ண்பட்
ழ்ந்த மறவர்க்குக் கல்நட் வணங்குத ம்
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அக்கல் ன்கண் அவர்தம் ெபய ம் பீ ம் ெபாறித் ைவத்த ம் பண்ைடத் தமிழர்
வழக்கம். கைறத்ேதால்-கி கு. ேபய்த்ேதர் என்ப கான க்குப் ெபயர்.
அப்ெபயாின்கட் காணப்ப ம் இரண் ெசாற்கும் ெபா ளில்ைல. இரண்
ெசாற்ேபாற் காணப்ப
ம் அஃ ஒ ெபயர்ச் ெசால் மாத்திைரேய என்ப ேதான்ற
இப் லவர் ெப மான் உ வில் ேபய் ஊராத் ேதர் எனப் பிாித் அவற்றிற்கு
இ ெபா ளின்ைமைய அழகுற விளக்கினர். ேபய்த்ேதரால் ப க்ைகக் கற்கள் நிலத்தில்
ஒளிர்வைதப் பல டன் நிலம்ப மின்மினி என அழகிய உவைமயால் விளக்கினார்.
1: யா ெனவன் ெசய்ேகா
(இ-ள்.) (இங்ஙனம் கூறக் ேகட்ட) யான் எவன் ெசய்கு- யான் ஆற்றியி த்தற்கு என்
ெசய்யமாட் ேவன். இத்தைகய ெகா ெநறிக் கண் நம் ெப மான் என்னாயினேரா?
என்
என் ள்ளம் ஆற்றாதழிகின்ற . அதைன ஆற் விக்க யா ம் ஏ ம்
ெசய்யவல் நன் அல்ேலன் என்பதாம்.
(வி-ம்.) "இத்தைகய ......அல்ேலன்" என்ப
இனி, இதைனத் ேதாழி நம் நலந் றந்

குறிப் .

உைறநர் ெசன்ற ஆ

பரல் இைமக்கும்

என்ப, யாெனவன் ெசய்கு என இையக்க.
(பா-ேவ.) 3.உைறயிறந். பைற டன், 11. கடந் . 12 மன்னர். 14. அழி ப க்ைக.
---------

ெசய் ள் 68
திைண: குறிஞ்சி.
ைற: தைலமகன் இர க்குறி வந்தைமயறிந்த ேதாழி தைலமகட்குச் ெசால் ய .
( -ம்.) அஃதாவ - தைலவன் இர க் குறியிடத்ேத வந்

நிற்றைலத் ேதாழி

அறிந்தனள். அறிந்தவழி அன்ைன யில்கின்றாளா? யிலாதி க்கின்றாளா?
என்பைத ம் ஆராய்ந் ெகாண்டபின்னர் அவன் வரவிைனத் தைலவிக்குக் கூறிய
என்றவா .
(இ-ம்.) இதற்கு "நாற்ற ம் ேதாற்ற ம்" எனவ ம்
23) ணர்ச்சி ேவண்

ற்பாவின்கண் (ெதால்-களவி-

ம் எனவ ம் விதி ெகாள்க. இதற்ேக இ

(நச்) காட்டப்பட்ட .
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அன்னாய் வாழிேவண் டன்ைனநம் படப்ைபத்
தண்ணயத் தமன்ற கூதளங் குைழய
இன்னிைச அ விப் பா ம் என்ன உங்
ேகட் ேயா வாழிேவண் டன்ைனநம் படப்ைப
ஊட் அன்ன ஒண்தளிர்ச் ெசயைல
ஓங்குசிைனத் ெதா த்த ஊசல் பாம்ெபன
தல் மிய உ ெமறிந் தன்ேற
பின் ங் ேகட் ேயா என மஃ தறியாள்
அன்ைன ம் கைன யில் ம ந்தனள் அதன்றைல

5

மன் யிர் ம ந்தன்றால் ெபா ேத காதலர்
வ வ ராயின் ப வம் இ ெவனச்
சுடர்ந்திலங் ெகல்வைள ெநகிழ்ந்த நம்வயின்
படர்ந்த உள்ளம் ப தன் றாக
வந்தனர் வாழி ேதாழி அந்தரத்

10

இமிழ்ெபயல் தைலஇய இனப்பல ெகாண்
தவிர்வில் ெவள்ளம் தைலத்தைல சிறப்பக்
கன் கால் ஒய் ம் க ஞ்சுழி நீத்தம்
ன்றைல மடப்பி ப் சல் பல டன்
ெவண்ேகாட் யாைன விளிபடத் ழ ம்

15

த்

அகல்வாய்ப் பாந்தட் படாஅர்ப்
பக ம் அஞ்சும் பனிக்க ஞ் சுரேன.

20

---ஊட் யார்.
(உைர)
14: வாழி ேதாழி.....
(இ-ள்.) ேதாழி- ேதாழி
(வி-ம்.) ேதாழி என்
அைசச்ெசால்.

யி ெல வாயாக!

ம் விழி

யிெல வாயாக! என்ப

பட நின்ற . வாழி:

1-10: அன்னாய்......ெபா ேத
(இ-ள்.) அன்ைன ம் கைன யில் ம ந்தனள்- நந் தா ம் ேப றக்கத்ேத
அ ந்திக்கிடக்கின்றாள்காண்! அஃெதங்ஙனம் அறிந்தாய் என்பாேயல் யான் அவள்
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ம ங்கு ெசன் ; அன்னாய் வாழி ேவண்

அன்ைன- தாேய நீ வாழ்வாயாக! யான்

கூ மிதைன வி ம்பிக் ேகள்; நம் படப்ைபத் தண் அயத் அமன்ற கூதளம் குைழயநம் ைழக்கைடத் ேதாட்டத்திற் குலத்திற் ெசறித் வளர்ந்த கூதளஞ் ெச குைழந்
ேபாமா ; அ வி இன் இைச பா ம்- அ வி நீர்
என்ன

உம்- அவ்ேவாைசையச் சிறிேத

ழ்ந்

இனிய இைச பா கின்ற ;

ம்; ேகட் ேயா- ேகட்டாயா? ; அன்ைன

வாழி ேவண் - தாேய நீ வாழ்க! நான் கூ வதைன வி ம்பிக் ேகள்; நம் படப்ைபநம
ைழக்கைடத் ேதாட்டத்தின்கண்; ஊட் அன்ன ஒண் தளிர்ச் ெசயைல ஓங்கு
சிைனத் ெதா த்த ஊசல் பாம் என
தல் மிய உ ம் எறிந்தன்ேற- சாதி ங்கம்
ஊட்டப்பட்ட ேபான் சிவந்த ஒள்ளிய தளிைர ைடய அேசாக மரத்தின உய ர்ந்த
கிைளயிேல கட்டப்பட்
ந்த ஊசற் கயிற்ைறப் பாம் என் நிைனத் அவ்
வேசாகமரம்
ம் ேவேரா அழிந் ேபாம்ப
கில் இ யிைன ழ்த்தியேத!
என்

கூறி; பின்

ம் ேகட் ேயா என ம்- நான் மீண் ம் அவ்ெவா ையக்

ேகட்டைனேயா? என்

வினவாநிற்ப ம்; அஃதறியாள்- அதைனச் சிறி ம் அறியா

கிடக்கின்றாள், இவ்வாற்றால் ஆராய்ந்
ேம ம்; ெபா
உயிாினமடங்க

அறிந்

ெகாண்ேடன்!; அதன் தைல- அதன்

மன் யிர் ம ந்தன் - ெபா
தா ம் உலகில் வாழ்கின்ற
ம் உறங்கும் நள்ளிரவா யி ந்த காண்!

(வி-ம்.) தைலவன் வ ைகைய அவன் குறிெசய்தலால் அறிந்த ேதாழி ன்னம்
அன்ைனயின் யில் ஆராய்ந்தறிந் பின்னர்த் தைலவிைய எ ப்பித் தான்
யிலாராய்ந்த ைறைய அவட்கு இவ்வா கூறி விளக்குகின்றாள். ன்னர்
அ விேயாைசையக் ேகட்டாேயா! என் வினவியவள் ஒேராவழி அன்ைன அதைனப்
ெபா ட்டாகக் ெகாள்ளாமல் விைட கூறாதி த்த ம் கூ ம் என் ஐ ற்றவள் பின்னர்
அவள்
க்குற் விைடயி த்தற் கியன்றெதா வினாைவ வினவிய
க்கம்
அறிக. ட் த் ேதாட்டத்தில் அ வி ழ்கிற என் ழி ழ்ந்தால் ழட் ம் என்
யில்மயக்குைடேயார் வாய்வாளாதி த்த
ழ்ந்தெதன்

ம் இயல்ேப;

ட் ன் பின் றத்ேத ேபாி

கூறக்ேகட்டால் யார்தாம் வாய்வாளாதி ப்பர்? விழித்தி ப்பின்

ஒ தைலயாக அதைன ஆராய்ந்தறியேவ யல்வரல்லேரா? இதற்கும் விைட
கூறாைமயின் அன்ைன நன்றாக உறங்கிக் கிடக்கின்றாள் என் ஐயமின்றி அறிந்
ெகாண்ேடன் என்ப க த் .
இனி ஊர் ஞ்சாைம ம் தாய் ஞ்சாைம ம் த ய பிற இைட
க ம் இல்ைல
என்பாள் ெபா
மன் யிர் ம ந்த என்றாள். எனேவ ேப ந் ஞ்சும் நள்ளிர
என்றாளாம்.
10-12: காதலர்.................ப தன்றாக.
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(இ-ள்) காதலர் வ வாராயின்- நம்பாற் காதைல ைடய நம்ெப மான் நமக்கு
அளிெசய்ய வ வாரானால்; ப வம் இ

என - இ ேவ அவர் வர

இன்றியைமயாத

ப வம் ஆம் என யாம் க
ம்ப ; சுடர்ந் இலங்கு எல்வைள ெநகிழ்ந்த- விட்
விளங்கும் ஒளிைய ைடய நம வைளயல் எல்லாம் கழன்
ம்ப
ெம ந்தி க்கின்ற; நம் வயின் படர்ந்த உள்ளம் ப
அன்பினாேல படர்ந்தி க்கின்ற தம

இன்

ஆக- நம்மிடத்ேத

ெநஞ்சம் சிறி ம் குற்றமில்ைலயாம்ப ; என்க.

(வி-ம்) வ வராயின் என்ற வ த ன் அ ைம லப்ப த் நின்ற .
பிாிவாற்றாைமயாேல ெம
ற் வைளெநகிழ்ந்தனவாத ன வந் நம்ைம
அளித்தற்குப் ப வம் இஃ என்றாள். பிாிவாற்றா இறந் பா எய்த றின் நம்பால்
படர்ந்த அவ ள்ளம் பழி
ம் ஆதலால் அவ்வா பழி ண் அவர் உள்ளம்
ப
படாமேல (வந்தனர்) என்றவா .
14-21: வந்தனர்......சுரேன.
(இ-ள்) அந்தரத் இமிழ் ெபயல் தைலஇய பல இனக் ெகாண் தவிர் இல் ெவள்ளம்
தைலத்தைல சிறப்ப- வானத்தினின் ம் ழங்குதேலா மைழெபா த ற்ற
பலவாகிய கூட்டமாகிய கில்கள் ஓயா ெபய்தலாேல உண்டாகிய ெவள்ளம்
இடந்ேதா ம் இடந்ேதா ம் ெப குதலாேல; மடப்பி க ஞ் சுழிநீத்தம் கன் கால்
ஒய் ம் சல் பல டன்- ெபண்யாைனகள் க தாக இயங்கும் அவ்ெவள்ளம் தம் ைடய
கன் களின் காைலப் பறித்தி த்தலாேல எ க்கும் ஆரவாரங்கள் பலவற்ேறாேட;
ெவண்ேகாட் யாைன விளிபடத் ழ ம்- ெவள்ளிய ம ப்ைப ைடய
களிற்றியாைனக ம் ஆரவார ண்டாகக் கன் கைளப் பற் தற்கு நீைரத்
ழா தற்கிடனான ம்; வாய் அகல் பாந்தட் படாஅர்- இடமகன்
ெச கைள ைடய மாகிய; பக

அடர்ந்த பாம் ச்

ம் அஞ்சும் பனிக் க ஞ்சுரம்- பகற்ெபா திேல

இயங்குதற்கும் மாந்தர் அஞ்சுகின்ற ந க்கந் த கின்ற க ய அ ெநறியி
வந்தனர் - நம்ெப மான் நம்ைம அளிெசய்தற்கு நம்மிர க் குறியிடத்ேத
வந் ள்ளனர்காண் விைரந்ெத தி! அவைர எதிர்ெகாள்
ம் என்பதாம்.

ேட;

(வி-ம்) இமிழ்ெபயல்- கில் சுகின்ற மைழ மாம். இனம்- கூட்டம். த ர்
இல்லா ெபய்தலால் உண்டாகிய ெவள்ளம் என்க. ெவள்ளநீர் கன் களின்
கால்கைளப் பறித் இ த்தலாேல பி கள் ெசய் ம் சல் என்க. இப் சல் பல
ேவறிடங்களி ம் உண்டாதல் ேதான்றப் சல் பல டன் என்றாள்
ெவண்ேகாட் யாைன ஆரவார ண்டாக ெவள்ளம் இ க்கும் கன்றிைனப்
பற் தற்குக் ைகயால் நீைரத் ழா ம் என்க. வாய் அகல் என மா க . அகன்ற
இடத்ேத அடர்ந்த படாஅர், படாஅர்- பாம் ச்ெச என்பர் பைழய ைரயாசிாியர்.
படாஅர்
எனேவ ெகாண் அங்காந்த வாைய ைடய பாம் கள் உைற ம்
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என மாம். இவற்றால் ேதாழி வழியின்னாைமையக் கறேபா ம் அஞ்சுமா
கட் ைரத்த ணர்க. இதனால் நம்ெப மான் தம் யிாி ம் காதைலப் ெபாிதாக
நிைனப்பவர் ஆத ன் இத்தைகய இன்னாமிக்க ெநறியி ம் நம்ெபா ட் வந்தனர்
என்றாளாயிற் .
இனி இதன் பைழய ைரயாசிாியர்,
"யாைனக ங் கன் காரணமாகப் பி வ ந்தியபின் , எ க்க யன்றாற்ேபால
அவ ம் அலரா ம் வழியத ைமயா ம் நாம் நலனழிந்தபின் வைரய
ய மதல்ல
ன்
யலா ெரன்ப க த் " என உள் ைர காண்பர்.
இனி இதைன, ேதாழி அன்ைன ம் கைன யில் ம ந்தனள் ெபா
ம் ஊர் யின்
ம ந்த நள்ளியாமம். காதலர் உள்ளம் ப தன்றாக பக ம் அஞ்சும் சுரம் வந்தனர் என
இையத்தி க.
(பா-ேவ) 2. தண்கயத்.
-----------

ெசய் ள் 69
திைண: பாைல.
ைற: ெபா ள்வயிற் பிாிந் நீட் த்தான் தைலமகன் எனக் கவன்ற தைலமகட்கு
வ வெரன்ப படச் ெசால் த் ேதாழி ஆற் வித்த .
( -ம்) அஃதாவ - தைலவன் ெபா ளீட்டற் ெபா ட் த் தைலவிையப் பிாிந்
ெசன்றவன் குறித்த காலத்ேத மீண் வாராமல் காலம் தாழ்த்தி ந்தைமயாேல தைலவி
பிாிவாற்றா ெம ந் ெபாி ம் ன்
வாளாக அ கண்ட ேதாழி தைலவ ைடய
ேபரன் ைடைமைய எ த் க்காட் ச் சிறி காலந்தாழ்த்தாராயி ம் அவர் நின்ைன
மறந் ைறவாரல்லர் அணித்தாக வ வர் வ ந் ைண ம் ஆற் க என்
வற்
த்திய என்றவா .
(இ-ம்) இதைன, "ெபறற் க ம் ெப ம் ெபா ள்" எனவ ம் (ெதால். கற்பி. 9)
ற்பாவின்கண் "பிற ம் வைகபட வந்த கிளவி" என்பதனாலைமத்தி க.
ஆய்நலந் ெதாைலந்த ேமனி ம் மாமலர்த்
தைகவனப் பிழந்த கண் ம் வைகயில
வண்ணம் வா ய வாி ம் ேநாக்கி
ஆழல் ஆன்றிசின் நீேய உாிதினின்
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ஈதல் இன்பம் ெவஃகி ேமவரச்
ெசய்ெபா ட் றவ ராகிப் ல் ைலப்
பராைர ெநல் அம் ளித் திரள்காய்
கான மடமைரக் கணநிைர கவ ம்
ேவனில் அத்தம் என்னா ேத ற்

5

விண்ெபா ெந வைர இயல்ேதர் ேமாாியர்
ெபான் ைன திகிாி திாிதரக் குைறத்த
அைறயிறந் தகன்றனர் ஆயி ம் எைனய உம்
நீடலர் வாழி ேதாழி ஆ யல்
மடமயில் ஒழித்த பீ வார்ந் நம்

10

சிைலமாண் வல்விற் சுற்றிப் பலமாண்
அம் ைடக் ைகயர் அரண்பல றி
நன்கலந் த உம் வயவர் ெப மகன்
சுடர்மணிப் ெப ம் ண் ஆஅய் கானத் த்
தைலநாள் அலாி நா நின்

15

அலர் ைல ஆகத் தின் யில் மறந்ேத.

20

--உமட் ர்கிழார் மகனார் பரங்ெகாற்றனார்.
(உைர)
13: வாழிேதாழி........
(இ-ள்) ேதாழி வாழி- ேதாழி நீ நீ வாழ்வாயாக! நான் கூ வதைனக் கூர்ந்

ேகாள்!

(வி-ம்) ஆற் விக்கத் ெதாடங்குத ன் வாழ்த் கின்றாள். இவ்விளி யான் ஒன்
கூ வல் அதற்குச் ெசவிசாய்த்த ள்க என் ம் குறிப் ைடத் .
1-4: ஆய்நலம்........நீேய!
(இ-ள்) நீ ஆய்நலம் ெதாைலந்த ேமனி ம் மாமலர்த்தைக வனப் இழந்த கண் ம்நீதா ம் நம்ெப மா ைடய பிாிவாற்றாைமயாேல மகளிர் பல ம் ஆராய்ந்
காண்டற்குக்
காரணமான ெபண்ைம நலம் ெபா ளிய ம ங்கிய நின ேமனிைய ம் ெபாிய
ெசந்தாமைர மலர்ேபான்ற தம ேபரழகிைன இழந்
ற்ெகன்றி க்கின்ற நின்
கண்கைள ம்;
வைக இல வண்ணம் வா ய வாி ம் ேநாக்கி- இத்தைகய என் கூற உவைம வைக
இல்லாத தனித்தன்ைம ைடய தம நிறம் ம ங்கிப்ேபான சுணங்குகைள ம்

31
அ க்க

ேநாக்கி நம்ெப மாைனக் காணப்ெபறாமேல இறந் ப ேவாேமா! என்

ெப ந் ன்பத்தி

ேட; ஆழல் -

ழ்கிவிடாேத! ஆன்றிசின்- அைமதி

ம்

தி; என்க.

(வி-ம்) தைலவி ஆற்றாைமயாேல நா க்குநாள் ந ந் வ கின்ற தன் ேமனி
த யவற்ைற அ க்க ேநாக்கி இந்நிைல நீ க்குமாயின் இறந் ப ேவம்
எம்ெப மாைனக் காணாமேலேய இறப்ேபேமா? என் ைகயா ெகாள் வாைளத்
ேதற் த ன் நீ இங்ஙனம் ேநாக்கி ஆழல் என்கின்றாள் அைமதிேயா
த்தேல நின்
ேபான்ற "ெசறி ம் நிைற ம் ெசம்ைம ம் ெசப் ம் அறி ம் அ ைம
ைடய
ெப ந்தைகப்
ெபண் ர்க்கியல் என்பாள்" ஆன்றிசின் என்றாள்.
4-12: உாிதினின்..............ஆயி

ம்

(இ-ள்) ஈதல் இன்பம் உாிதினின் ெவஃகி- நங்காய்; ம்ேபாலப் ெபாங்கி ற்றிய
காதலாற் பிைணப் ண் இல்லத்தி ந் வாழ்வாங்கு வா ம் தி
ைடயார்க்கு
வறியார்க்கு ஈத் வக்கும் ேபாின்பேம சிறப் ாிைம ைடத்தாதலாேல
பிறவின்பெமலாம் றந் அவ்வின்பத்ைதேய ெபாி ம் வி ம்பி; ேமவரப்
ெபா ள்ெசய் திறவராகி- அவ்வின்பம் ம் வாழ்க் ைகயி ேட வந் ெபா ந் தற்கு
இன்றியைமயாத ெபா ளீட் க் ெகாள் ந் திறத்திேல யல்வாராகி; பராைர ல்
இைலெநல அம் ளித் திரள் காய் கானம் மடமைரக் கணம் நிைர கவ ம் ேவனில்
அத்தம் என்னா - பாிய அைரயிைன ம் ல் ய இைலயிைன ம் உைடய
ெநல் யின அழகிய ளிப்பிைன ம் திரட்சிைய ம் உைடய காய்கைளக்
காட்டகத்ேத மடப்ப ைடய மைரமானினமாகிய கூட்டம் கவர்ந் தின் தற்கியன்ற
ேவனிற் ப வத் ெவவ்விய வழி என் ம் பாராமல்; ஏம் உற் விண்ெபா ெந வைர
இயல் ேதர் ேமாாியர் ெபான் ைனதிகிாி திாிதரக் குைறத்த- ன்பத்ைதேய இன்பமாக
ேமற்ெகாண் , வானத்ைதத் தீண் கின்ற ெந ய மைலயிடத் ம் இயங்குகின்ற
ேதைர ைடய ேமாாிய மன்னர்கள் தங்கள் ேதாின ெபான்னா யன்ற உ ள்கள்
ட் ன்றி இயங்குதற் ெபா ட் ச் ெச க்கிய; அைற இறந் அகன்றனர் ஆயி
பாைறக் கற்கைள ைடய மைலெநறிையக் கடந் அப்பாற்பட்ட நாட் ற்ேக
ெசன்றி ந்தாேர

ம் -

ம்; என்க.

(வி-ம்) இதன்கண் தைலவன் தன இன்பங்கைளத் றந் ெபா ளீட்டலாேல
வ கின்ற ன்பங்கைளேய இன்பமாகக் ெகாண் பாைலக் ெகா ெநறி கடந் ம்
ேபாயதற்குக் காரணம் ஈத ன்பத்ைத ஏைனய இன்பங்களி ம் சிறந்த இன்பமாகக்
க தி அவ்வின்பந் ய்த்தற்கு இன்றியைமயாத ெபா ளீட்டேல ஆம் ஆகேவ தாம்
ேமற்ெகாண்ட இல்வாழ்க்ைகக்குாிய பண் ம் பய ம் உண்டாக வாழேவண் ேய
பிாிந்தார், விைனேய ஆடவர்க்குயிர் என்ப

பற்றி அவர் ெப ந்தைகைமக்கு ஏற்பேவ
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அவர் பிாிந்தார் என அறி
த் அ ேதான்றேல நினக்குச் சிறப்பாம் என்ப பட
ஆற் வித்தல் நிைனந் மகிழற்பாற் .
ப அைர- பராைர எனப் ணர்ந்த . அைர- மரத்தின் ந ப்பகுதி. ெநல் மரத்தின்
ந ப்பகுதி பாியதாயி த்தல் பற்றிப் பராைர ெநல் என்றாள். ல் ைல என் ழிப்
ன்ைம சி ைமேமற் . மைரமான்கள் ஆ ம் ெபண் ம் அஞ்சுமியல் ைடயன
ஆதல் க தி மடமைர எனப் ெபா வின் ஓதினள். ேவனிற் ப வத்ேத ெநல் காய்க்கும்
ஆத ன் ேவனி க்கு இங்ஙனம் அைடெதா த்தப யாம். ேவனில் அத்தம் என்னா
ஏ ற்

அைறயிறந்தனர் என்

ம் இக்க த் ,

"அ ைம

ைடத்ெதன் றசாவாைம ேவண் ம்

ெப ைம

யற்சி த ம்" (611)

என ம்,
"இன்பம் விைழயான் விைனவிைழவான் தன்ேகளிர்
ன்பம்

ைடத்

ன் ந்

ண்." (615)

என ம் வ ம் தி க்குறள்கைள நிைன

த் கின்ற .

"ேமாாியர் ஆவார் சக்கரவாள சக்கரவர்த்திகள் விச்சாதர ம் நாக ம் என்ப" என்ப
றநா ற்றின் (175) பைழய ைர. ஈண் ம் ெபான் ைனதிகிாி என்பதனால்
இவ்வாசிாியர் க த் ம் அ ேவ ேபா ம். இனி ேமாாியர் வடநாட் மன்னாில் ஒ
கு மன்னர் எனக் க
வா ம் உளர்.
12-20: எைனய

உம்.......மறந்ேத

(இ-ள்) ஆ இயல் மடமயில் ஒழித்த பீ வார்ந் தம் சிைலமாண் வல்வில் சுற்றிகூத்தா கின்ற இயல் ைடய இைளய மயில் தன் ேதாைகயினின் ம் உதிர்த் விட்ட
பீ ைய இரண்டாகக் கிழித் த் தம் ைடய ஒ மாட்சிைம ைடய வ ய வில் ேல
சுற்றி அணிெசய்த; பலமாண் அம் உைடக்ைகயர்- பலேவ

வைகப்பட்ட

ெதாைடமாட்சிைமப்பட்ட அம் கைளப் பற்றிய ைகைய ைடயராய்ச் ெசன் ; அரண்
பல றி நன் கலம்த உம் வயவர் ெப மகன்- பைகமன்னர் அரண்கள் பலவற்ைற ம்
ெநா க்கி ெவன்ற ப்ப த் அம்மன்னர் திைறயாகத் த கின்ற அழகிய
ேபரணிகலங்கைள ம் ெகாணர்ந் த கின்ற வ ைமமிக்க மறவர்க ைடய
தைலவனாகிய; சுடர் மணிப் ெப ம் ண் ஆ அய் கானத் - ஒளி ைடய
மணிகளா யன்ற ெபாிய அணிகலைன அணிந்த ஆஅய் என் ம் வள்ளற்
ெப மா

ைடய காட்டகத்ேத மல கின்ற; நாள்தைல அலாி நா ம்- நாட்காலத்ேத
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மல கின்ற மலர்ேபால ந மணங் கமழாநின்ற; நின் அலர் ைல ஆகத் இன்
மறந் - நின அ ப்பகுதி பரந்த ைலயிைன ைடய மார்பகத்ேத கிடந்
யி கின்ற இனிய யிைல மறந் ; எைனய உம் நீடலர் – சிறி
தாழ்த்திரார்! இன்ேன வ வர்காண் ! என்பதாம் .

யில்

கால ந்

(வி-ம்) மயில்கள் ஆட்ைடக்ெகா
ைற இறகு உதிர்க்கும் என்ப. அங்ஙனம் உதிர்த்த
பீ ைய இரண்டாகக் கிழித் வில் ற் சுற்றி அணி ெசய்வர்என்ப க த் . ஆஅய்
கைடெய வள்ள

ள் ஒ

வள்ளல். நாள் தைல - தைலநாள் என மாறி நின்ற . இனி,

கார்ப் ப வத் த் தைலப்ெபயல் நாளிேல மலர்ந்த ல்ைலமலர் எனி மாம். என்ைன?
ஈண் ஆஅயின் நா கானம் என்றாராக ன். கானம்- ல்ைல. நிலம். அறத்தின்கட்
க த் ன்றிச் ெசன்ற நம்ெப மான் அன்ைபப் றக்கணிப்பாரல்லர். எனேவ அன்பின்
உைற ளாய் இன்பத்தின் க
லமாயி க்கின்ற நின்ைன ம் அவர் மறப்பேரா?
இன்ேன வ வர் ஆற் க என்ப குறிப் என்க.
இனி இதைன, ேதாழி! நீ ேநாக்கி ஆழல்! ஆன்றிசின் நம்ெப மான் ஈதல் இன்பம்
ெவஃகித் திறவர் ஆகி அகன்றனர் ஆயி ம் நின் ஆகத் இன் யில் மறந் நீடலர்
என இையக்க.
(பா-ேவ 10. ெந ங்குைட.18. சுடர்ம .
---------

ெசய் ள் 70
திைண: ெநய்தல்.
ைற: தைலமகன் வைர

ம ந்தைம ேதாழி தைலமகட்குச் ெசால் ய .

( -ம்.) அஃதாவ -களெவா க்கேம கா ற் வைரத ற் க த்தின்றி ஒ கிய
தைலவன் அலர் மிகுதியா ம் ேதாழி வைர கடாஅயதா ம் வைர டம்பட்
வைரதற்கு வ கின்றைம அறிந்த ேதாழி தைலமகட்கு அவ் வைகச் ெசய்திைய
அறி
த் மகிழ்வித்த என்றவா .
(இ-ம்.) இதைன " நாற்ற ம் ேதாற்ற ம்" எனவ ம் (ெதால். கள. 23)
ற்பாவி*ன்கண் "ஆங்கதன் றன்ைமயின் வன் ைற ளப்பட" என்பதன்கண்
அைமத்தி க.
ெகா ந்திமிற் பரதவர் ேவட்டம் வாய்த்ெதன
இ ம் லாக் கம ம் சி கு ப் பாக்கத் க்
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கு ங்கண் அவ்வைலப் பயம்பா ராட் க்
ெகா ங்கண் அயிைல பகுக்குந் ைறவன்
நம்ெமா
ணர்ந்த ேகண்ைம ன்ேன
அலர்வாய்ப் ெபண் ர் அம்பல் ற்றப்
பல மாங் கறிந்தனர் மன்ேன இனிேய
வ ைவ கூ ய பின்ைறப்
வ
ெபான் ஞாழேலா
ன்ைன வாிக்கும்

5

கானலம் ெப ந் ைறக் கழனி மாநீர்ப்
பாசைடக் க த்த கைணக்கால் ெநய்தல்
விழவணி மகளிர் தைழயணிக் கூட் ம்
ெவன்ேவற் க ாியர் ெதான்
ேகா
ழங்கி ம் ெபௗவம் இரங்கும் ன் ைர

10

ெவல்ேபார் இராமன் அ மைறக் கவித்த
பல் ழ் ஆலம் ேபால
ஒ யவிந் கன்றிவ் அ ங்கல் ஊேர.

15

----ம ைரத் தமிழ்க் கூத்தனார் க வன் மள்ளனார்.
(உைர)
1-5: ெகா ந்திமில்.......ேகண்ைம
(இ-ள்.) ெகா ந்திமில் பரதவர் - வைளந்த படகுகைள

ைடய ெநய்தனில மாக்கள்;

ேவட்டம் வாய்த்ெதன கட ற்ெசன் ஆ ய மீன் ேவட்ைட நன்கு ைககூ ற்றாக;
இ ம் லாக் கம ம் சி கு ப் பாக்கத் - ெபாிய லால் நாற்றேம கமழா நின்ற சிறிய
கு கைள ைடய தம் ாினிற் குந் ; கு ங்கண் அவ்வைலப் பயம் பாராட் ற்படக் குறிய கண்கைள ைடய அழகிய தம வைலயிைன அவற்றின் பயன் க தி
ந ம் ைக காட் க் ெகாண்டா ப் பின்னர்; ெகா ங்கண் அயிைல பகுக்குந் ைறவன்
- தாம் ெகாணர்ந்த ெகா விய கண்ைண ைடய அயிைல மீன்கைளத் தஞ்சுற்றத்தார்க்
ெகல்லாம் பகுத் க் ெகா த் மகிழ்வித்தற்கிடனான; ைறவன் நம்ெமா
ணர்ந்த
ேகண்ைம - கடற் ைறயிைன ைடய நம்ெப மான் நம்பாற் ெகாண்ட காத ற
என்க.
(வி-ம்.) ேவட்டம் - மீன்ேவட்ைட. அ வாய்த்தலாவ நிரம்ப மீன் அகப்ப தல்.
அவ்வைல - அழகிய வைல. வைலப்பயம் - வைலயினாற் கிைடக்கும் ஊதியம்:
அஃதாவ மீன்-வைலையப் பயம் க திப் பாராட் . வைலையப் பாராட் தலாவ :
ந ம் ைக காட் தல்; கண்ேண
பின்னர்ப் பகுக்கும்
மீனின் ஒ வைக.

கழித்த

மாம்.

ன்னர் வைலப்பயம் பாராட் ப்

ைற. சுற்றத்தார்க்ெகல்லாம் பகுக்கும்

ைற என்க. அயிைல –
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இனி இப்பகுதியில் பைழய ைரயாசிாியர் காட் ம் உள்
"பரதவர் தம்

யற்சியாேல ேவட்ைட வாய்த்ததாகி

பாராட் , அம் யற்சியா

ைற

வமம் வ மா :

ம் கு ங்கண் வைலையப்

ண்டான அயிைலையக் கட னின் ம் நீக்கி எல்லார்க்கும்

பகுத் க் ெகா த் மகிழ்வித்தாற் ேபால, அவ ம் (தைலவ ம்) தம் ைடய
யற்சியாேன வ ைவ கூ ற்றாயி ம் அதற்குத் ைணயாக நின்ற என்ைனக்
ெகாண்டா , நின்ைனப்
ெபாிய இச்சுற்றத்தினின் ம் ெகாண் ேபாய்த் தம் ாின் கண்ேண நின்ைனக்
ெகாண் வி ந்
றந்தந் தம் ைரெயல்லாம் மகிழ்விப்பர் என்றவா " எனவ ம் .
5-7:
(இ-ள்)

ன்ேன..........மன்ேன
ன்ேன- யாம் அறத்ெதா

நின்றைமயாேல நம் சுற்றத்தார் மகட் ெகாைட

ேநர்வதற்கு ன்ெபல்லாம்; அலர் வாய்ப் ெபண் ர் அம்பல் ற்ற - பிறர்பழிைய
யாவ ம் அறியத் ற் தேல தம் வாய்க்கியல்பாகிய ெகா தறி மகளிர் ன்னர் நம்
மைறயிைன அம்பலாக்கிப் பின்னர் யாவ ம் அறிய அலர்
பல ம் அறிவாராயினர். அத் ன்பநிைல ஒழிந்த என்க.

ற் தலாேன; ஆங்குப்

(வி-ம்) ன்ேன என்ற மைறெவளிப்பட் நமர் மகட்ெகாைட ேநர்தற்கு ன்
என்ப பட நின்ற . அலர் வாய்- அலர் கூ தைலேய இயல்பாக ைடய வாய். பல ம்
அறிந்தனர் என்ற நஞ்சுற்றத்தார் பல ம் அறிந் இற்ெசறித்தல் த ய இன்னல் பல
ெசய்தனர் என்ப பட நின்ற . மன்- அவ்வின்ன ம் அதற்குக் காரணமான அல ம்
ஒழிந்தன என ஒழிந்த ெபா ண் ேமனிற்ற ன் ஒழியிைச.
7-17: இனிேய.....ஊேர
(இ-ள்) இனி, வ ைவ கூ ய பின்ைற- இப்ெபா

நம்ெப மான் வைர

ம ந்த

பின்னேரா; இவ் அ ங்கல் ஊர்- இந்த ஆரவார ைடய ஊர்
ம்;
வ
ெபான் ஞாழெலா
ன்ைனவாிக்கும் கானல் அம் ெப ந் ைற- திதாக மலர்ந்த
ெபான்னிற ைடய மலர்கைள ைடய ஞாழன் மர ம் ன்ைன மரங்க ம் தம்
க்களா ம் தா க்களா ம் ஓவியந் தீட் கின்ற கடற்கைரச் ேசாைல
ம ங்ேகயைமந்த; கழனி மாநீர்ப் பாசைடக் க த்த கைணக்கால் ெநய்தல் விழ அணி
மகளிர் தைழயணிக் கூட் ம் ெவன் ேவல் க ாியர் ெதால்
ேகா - கழனிகளில்
காிய நீாிடத்ேத தைழத் ள்ள திரண்ட தண் கைள ைடய ெநய்தற் க்கைள
விழாவிற்குத் தம்ைமக் ேகாலம் ெசய் ெகாள்கின்ற பரதவர் மகளிர்கள் தா
த் ள்ள
தைழயாைடக்கு அழகுெசய் ம் ெபா ட் ப் பறித் ச் ேசர்த் தற்கிடனான
ெவற்றிேவேலந் ம் பாண் ய மன்ன ைடய மிகப் பைழய ேகா க்கைரயின்கண்
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அைமந்த;

ழங்கு இ ம் ெபௗவம்

ன் ைற - ஆரவாாிக்கின்ற கடற் ைற ம ங்ேக;

இரங்கும்- பறைவகள் ஆரவாாிக்கும் ஆரவாரத்ைத; இராமன் ெவல்ேபார் அ மைறக்கு
அவித்த- இராமன் அரக்கைர ெவல் தற்குச் ெசய் ம் ேபார் பற்றிய அாிய
மைறச்ெசய்திைய வானர ரர்கேளா ஆராய்தற் ெபா ட் க் ைககவித்
அவிக்கப்பட்ட; பல் ழ் ஆலம் ேபால- பலவாகிய வி
கைள ைடய ஆலமரம்ேபால;
ஒ அவிந்தன் - ஆரவாரம் அடங்கிக் கிடக்கின்ற என்பதாம்.
(வி-ம்) கானலம் ெப ந் ைறக்கு அணித்தாகிய கழனிகளில் என்க. விழவணிதி விழாக் காண்டற்குச் ெசய் ம் ஒப்பைன. ழங்கும் ன் ைறக்கண் இரங்கும்
ஆலம் அ மைறக்கு அவித்த ஆலம் எனத் தனித்தனி கூட் க.
இதன்கண் வ கின்ற இராமகாைதக் குறிப் மறிக.
இனி இப்பகுதிக்கு -- ெநய்தற் வான , ஞாழ ம் ன்ைன ம் கைரயிேல நின்
தாைத திர்த் ப் றஞ்சூழ நீாிடத் த் தன்ைன விடாேத அைலகள் சூழ ந ேவ நின்
ெந ங்கி வளர்ந் பின்ைன விழ வணி மகளிர் அல்கு க்குத் தைழயாய்ப்
பயன்பட்டாற்ேபால இ
குரவர் றங்காப்ப ஆயெவள்ளத்தார் ெமய்ையவிடாேத
சூழ்ந்
றங்காப்ப இப்ப ச் ெசல்வத்தால் வளர்ந்த நீ ம் எம்ெப மா ைடய
இல்லறமாகிய பிாிவிற்குத் ைணயாகப் ேபாகா நின்றாயன்ேறா ெவன் வியந்
கூறியவா கண் ெகாள்க" என உள் ைற வமம் ெகாண்டனர் பைழய
ைரயாசிாியர்.
இனி இதைன " ைறவன் நம்ெமா
ணர்ந்த ேகண்ைம ன்ேன அலர் ற்றப்
பல ம் அறிந்தனர். இனி வ ைவகூ ய பின்ைற இவ் வ ங்கல் ஊர் ஒ அவிந்தன் "
என இையக்க.
(பா-ேவ) 13. கவிாியர்.
------------

ெசய் ள் 71
திைண: பாைல.
ைற: ெபா ள்வயிற் பிாிந்த விடத்

ஆற்றாளாய தைலமகட்குத் ேதாழி

ெசால் ய ,
( -ம்) அஃதாவ --தைலவன் ெபா ள்வயிற் பிாியாநிற்ப அப் பிாிவாற்றி
யி த்தற்குாிய தைலவி ஆற்றா ெப ம்ேப
வாைள ஆற் விக்கும் ேதாழி நீ
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இங்ஙனம் ஆற்றாயினைமயின் ஆற் வித்தற்குாிய யான் என் கடைமைய
ஆற்றவியலாைமயால் நீ உயிர் வி
ன்னர் என் உயிர் தாேன என் டம்ைபத்
றந் ேபாதற்குாிய காலம் வந் ற்றெதன்ேற க
கின்ேறன் எனத் தன் ஊைழ
ெநாந் ைரக்குமாற்றால் ஆற் வித்த என் ெகாள்க.
(இங்ஙனமன்றி இதைனத் தைலவி கூற்றாகேவ ெகாள்வர் ஆசிாியர்
நச்சினார்க்கினியர். ஈண் யாம் பைழய ைரயாசிாியர் க தியதற்கிணங்கத் ேதாழி
கூற்றாகேவ ெகாண் உைர கூ வாம்.)
(இ-ம்.) இதைன "ெபறற் க ம் ெப ம் ெபா ள்" எனவ ம்

ற்பாவின்கண் (ெதால்.

கற்பி. 9) 'பிற ம் வைகபட வந்த கிளவி எல்லாம் ேதாழிக்குாிய' என்பதனாலைமக்க.
[இனி, தைலவி கூற்ெறனக் ெகாள்ளின் "அவனறி " எனவ ம்
(ெதால். கற்பி. 6) 'ஆவயின் வ ம் பல்ேவ

நிைலயி

ற்பாவின்கண்

ம்' என்பதனாலைமத்தி க.]

நிைறந்ேதார்த் ேத ம் ெநஞ்செமா குைறந்ேதார்
பயனின் ைமயிற் பற் விட் ெடா உம்
நயனின் மாக்கள் ேபால வண் னம்
சுைனப் நீத் ச் சிைனப் ப் படர
ைமயின் மானினம் ம ளப் ைபெயன
ெவந்தா ெபான்னின் அந்தி ப்ப
ஐயறி வகற் ங் ைகய படேரா
டக
வானம் அம்மஞ் சீனப்
பகலாற் ப் ப த்த பழங்கண் மாைல

5

காதலர்ப் பிாிந்த லம்பின் ேநாதக
ஆரஞர் உ நர் அ நிறஞ் சுட் க்
கூெரஃ ெகறிஞாின் அைலத்தல் ஆனா
எள்ளற இயற்றிய நிழல்காண் மண் லத்
ள் தாவியிற் ைபப்பய
கி

10

ம ைக மாய்தல் ேவண் ம் ெபாிதழிந்
தி ெகால் வாழி ேதாழி என் யிர்
விலங்குெவங் க வளி எ ப்பத்
ளங்குமரப் ள்ளில் றக்கும் ெபா ேத.

15

--அந்தி யிளங்கீரனார்
(பா.ேவ.) அந்தி ளங்கீரனார். குறிப் : இச்ெசய் ளின்கண் "ெவந்தா ெபான்னிள்
அந்தி ப்ப" என் ம் இனியேதா வைம கூறிய அ ைமக தி இவர் அந்தி
இளங்கீரனார் என் கூறப்பட்டார் என் ணரலாம.
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(உைர)
16: ேதாழி........ேதாழி ேகள்!
1 - 9: நிைறந்ேதார்........ பழங்கண்மாைல
(இ-ள்.) வண் இனம் - வண் ன் கூட்டம்; குைறந்ேதார் பயன் இன்ைமயின் - தாம்
பண் நண் ெசய்தவர் ெசல்வம் குைறந் வறியவர் ஆயவிடத் அவரல் தமக்குப்
பயன் இல்லாைம கண் ; பற் விட்

- அவர்பாற் றாம் ெகாண் ள்ள அன்ைபத்

றந் ; நிைறந்ேதார்த் ேத ம் ெநஞ்செமா
ஆராய்ந்

கண்

நட் க் ெகாள்கின்ற ெசஞ்சத்ேதா

இல் மாக்கள் ேபால் - மக்கட்பண் என்
சுைனப்
ேகாட் ப்

நீத்

- தமக்குப் பயன்படத்தகுந்த ெசல்வைர
ைகவிட் ப் ேபாகின்ற; நயன்

ம் நன்ைமயில்லாத கயமாக்கள் ேபான் ;

- சுைனக்கண் மலர்ந் ள்ள நீர்ப் க்கைளத்

றந் ; சிைனப் ப் படர -

க்கைள வி ம்பிச் ெசல்லா நிற்ப ம்; ைமயின் மான் இனம் ம ள - குற்றம்

இல்லாத மான் கூட்டம் மயங்கா நிற்ப ம்; ெவந் ஆ ெபான்னின் அந்தி ப்ப உைலயின்கண் தீயில் ெவந் ஆறிய ெபான்ேபான்ற நிற ைடய வாய்ச்
ெசவ்வந்திய ம் கள் மலரா நிற்ப ம்; ஐயறி அகற் ம் ைகய படேரா அகல் இ
வானம் அம் மஞ்சு ஈன - வியக்கத் தக்க நல்லறிவிைன ம் ேபாக்கி வி தற்குக்
காரணமான ெசயலறைவத்த ம் ன்பத்ேதாேட அகன்ற ெபாிய வானமான அழகிய
வண்ணங்கைள ைடய

கில்கைளத் ேதாற் வியா நிற்ப ம்; பகல் ஆற் ப் ப த்த -

ஞாயிற் மண் லத்ைதப் ேபாக்கிய; பழங்கண் மாைல மாைலக் காலத்தா ம் என்க.

யரேம த கின்ற இந்த

(வி - ம்.) நிைறந்ேதார் - ெசல்வம் நிைறந்தவர். குைறந்ேதார் - ெசல்வம் குைறந்
வறியராயிேனார். ஈண் க் கூறப்ப ம் இவ் வைம ெயா "ந ந்தா ண் நயனில்
காைல வ ம் த் றக்கும் வண் ம் ேபால்குவம்" எனவ ம் சித்திராபதி கூற்
(மணிேம - 18: 19-20) நிைனயற்பாலதாம். அந்தி - ெசவ்ந்திப் . இப் ெவந்தா
ெபான்ேபா ம் நிற ைடத்தாதலறிக. இனி அந்தி - ெசக்கர் வானம் எனக்
ெகாள்ளி மாம். இதற்கு அந்தி ஆகு ெபயராம். ைவயறி எனக் கண்ணழித் க் கூர்த்த
அறிவிைன ம் எனி மாம். ைகய தற்குக் காரணமான படர் என்க. படர் - ன்பம்.
மாைலக்காலத்
கில்கள் ெபான்ைம த ய பல்ேவ வண்ண ம் உைடயவாய்
அழகுைடய வாதல் பற்றி அம்மஞ்சு என்றார். பகல் - ஞாயி . பகற்ெபா
மாம்.
ஆற் ப்ப த்தல் - ேபாக்குதல். பழங்கண் - காமத் ன்பம். இ மாைலயில் மலர்த ன்
இங்ஙனம் கூறினாள்.
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10 - 18 : காதலர் ......... ெபா ேத.
(இ - ள்.) காதலர்ப் பி ந்த லம்பின் –

ன்னேர தங் காதலைரப் பிாிந்த

தனிைமயினாேல; ேநாதக – காண் ேபா ம் ேநாகத்தகுமா ; ஆரஞர் உ நர்ஆற்றியி க்கும் ம ைகயின்ைமயாேல அ ந் யைர எய் ேவா ைடய; அ நிறம்
சுட் - காண்டற்காிய மார்பிைனக் குறிக்ெகாண் ; கூர் எஃகு எறிஞாின்- கூாிய
ேவற்பைடைய எறிகின்ற வன்கண்ணர் ேபான் ; அைலத்தல் ஆனா வ ந் தைல ம் ஒழியாதாயிற் . எள் அற இயற்றிய நிழல்காண் மண் லத் உள்
ஊ ஆவியில் ைபப்பய
கி ம ைக மாய்தல் ேவண் ம் - குற்றந்தீர இயற்றப்பட்ட
நிழல் காண்டற்குாிய கண்ணா மண் லத்தின் அகத்ேத வாயினால் ஊதப்பட்ட
ஆவிையப்ேபால ெமல்லெமல்லக் குைறந் அவ ைடய ஆற்றல் அழிதல் ேதற்றம்; என்
உயிர் விலங்கு ெவங்க வளி எ ப்பத் ளங்கு மரப் ள்ளில் ெபாி அழிந்
றக்கும்ெபா
இ ெகால்- அங்ஙனம் ம ைக மாய்வார் திறத்திேல மிக ம்
ெநஞ்சம் அழி ற் அளிேய ைடய உயிர் சூைறக்காற் ேமாதித் தாக்குதலாேல
அைசகின்ற மரத்ைதத் றந் ேபாகின்ற பறைவ ேபான் ந ங்கும் என் டம்ைபத்
றந் ேபாகும் காலம் இ ேவ ேபா ம் யான் என் ெசய்ேகன் என்பதாம்.
(வி-ம்) தைலவன் பிாிைவத் தன அறி ம ைகயாேல ஆற்றியி க்கும்
கடைம ைடய தைலவி அங்ஙனம் ஆற்றியிராமல் மிக ம் வ ந்தி யி க்கும்ெபா
மாைலக்கால ம் வந் ற்றதாக அ கண் தைலவி பின் ம் ஆற்றா
ேப
வாளாயினள். அவைள ஆற் விக்கும் கடைம ைடய ேதாழி இனி நீ
சாதற்கு ன்னேர என்

யிர் ேபாய்வி ம் என்

ேதாழிக்குக் கூ பவள், தைலவியின்

பிாிவாற்றாைமைய உலகின்ேம ட் , "காதலர் பிாிந்த லம்பின் ஆரஞர் உ நைர
இந்த மாைல ம் அைலத்தெலாழியா ; இனி அவர் ம ைக ம் வரக்ெக ம். அ
கண் ெநஞ்சழி ம் என் உயிர் ேபாங்காலம் இந்த மாைலக்காலேம காண்
என்கின்றாள். இதனாற் ேபாந்தபயன் யான் உயிர் வாழேவண் தியாயின் நீ
ஆற்றியி த்தல் ேவண் ம் என் அறி
த் த் தைலவிைய ஆற் வதாம். இங்ஙனம்
கூறாக்கால் இ ேதாழி கூற்றாமாறில்ைல. தைலவியின் கூற்றாயின் அதற்கிையயப்
ெபா ள் கூறிக்ெகாள்க.
இனி இதைன, "ேதாழீ! வண் னம் நீத் ப்படர, மானினம் ம ள, அந்தி

ப்ப,

வானம் ஈன, ஆற் ப்ப த்த மாைல ஆரஞர் உ நர் நிறஞ் சுட் எஃெகறிஞாின்
அைலத்தல் ஆனா . ஆகேவ அவர் ம ைக மாய்தல்ேவண் ம். என் உயிர் றக்கும்
ெபா
ம் இம்மாைலேய ேபா ம்" என்றிைய காண்க.
-----------
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ெசய் ள் 72
திைண: குறிஞ்சி.
ைற: (1) தைலமகன் இர க்குறிக்கண் சிைறப் றத்தானாகத் தைலமகள்
ேதாழிக்குச் ெசால் ய .
(2) ேதாழி தைலமகட்குச் ெசால் ய

உமாம்.

( -ம்.) (1) அஃதாவ --தைலவன் ெபாி ம் இன்னாைம ைடய இ ள்
ெநறியிேல ம் தனக்கு அளிெசய்தற் ெபா ட் இர க் குறிக்கண் வந் ஒ சார்
நிற்றைல உணர்ந்த தைலவி அவன் ேகட் வைரதற்கு ய மா ம் இங்ஙனம்
இன்னா ெநறிக்கண் வ தைலத் தான் வி ம்பாைமைய அவன் உண மா ம்
ேதாழிக்குக் கூ வாளாய்க் கூறிய என்றவா .
(2) தைலவன் இர க்குறிக்கண் வ தைல ம த் வைர கடா தற் ெபா ட் ச்
சிைறப் றத்ேத நின்ற தைலவன் ேகட்டற் ெபா ட் த் ேதாழிக்குக் கூ வாள் ேபான்
கூறியெதனி மாம் என்றவா .
(இ-ம்) (1) இதற்கு "மைறந்தவற் காண்டல்" என்

ம்

ற்பாவின்கண் (ெதால். களவி.

20) "அவனளி சிறப்பி ம்" எனவ ம் விதி ெகாள்க. (நச்சினார்க்கினிய ம்
இதற்கிதைனக் காட் னர்)
(2) இதற்கு "நாற்ற ம் ேதாற்ற ம்" எனவ ம்
"கள

ம்....அைனநிைலயால் வைரதல் ேவண்

ற்பாவின்கண் (ெதால். களவி. 23)
ம்" எனவ ம் விதிெகாள்க.

இ ள்கிழிப் ப ேபால் மின்னி வானம்
ளிதைலக் ெகாண்ட நளிெபயல் ந நாள்
மின்மினி ெமாய்த்த ர வாய்ப் ற்றம்
ெபான்ெனறி பிதிாிற் சுடர வாங்கிக்
கு ம்பி ெகண் ம் ெப ங்ைக ஏற்ைற
இ ம் ெசய் ெகால்ெலனத் ேதான் ம் ஆங்கண்
ஆேற அ மர பினேவ யாேற
சுட் நர்ப் பனிக்குஞ் சூ ைட தைலய
கைழமாய் நீத்தம் கல்ெபா திரங்க

5

அஞ்சுவந் தமியம் என்னா மஞ்சுசுமந்
தா கைழ நர ம் அணங்குைடக் கவாஅன்
ஈ யிர்ப் பிணவின் வய ப்பசி கைளஇய

10
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இ ங்களி றட்ட ெப ஞ்சின உ ைவ
நாம நல்லராக் கதிர்பட உமிழ்ந்த
ேமய்மணி விளக்கின் லர ஈர்க்கும்
வாள்நடந் தன்ன வழக்க ங் கவைல
உள் நர் உட்கும் கல்லடர்ச் சி ெநறி
அ ள் ாி ெநஞ்சேமா ெடஃகு ைண யாக.
வந்ேதான் ெகா ய ம் அல்லன் தந்த

15

நீதவ ைடைய ம் அல்ைல நின்வயின்
ஆனா அ ம்படர் ெசய்த
யாேன ேதாழி தவ ைட ேயேன.

20

--எ ைம ெவளியனார் மகனார் கடலனார்.
(ேமாகமானக் கடலார் என் ம் பாடம்)
(உைர)
1-10 : இ ள்.....என்னா
(இ-ள்) ேதாழி- ேதாழி ேகள்; வானம் இ ள் கிழிப்ப ேபால் மின்னிஉலைகக் கவிழ்ந்
ள்ள இ ள் என் ம் காிய திைரச்சீைலையக்
கிழிப்ப ேபான்

மின்

தைலச் ெசய் ;

கில்கள்

ளிதைலக்ெகாண்ட நளிெபயல் ந நாள்-

ளிகைளத் தம்மிடத்ேத ெகாண் ள்ள ெசறிந்த மைழைய ைடய ந யாமத்ேத;
மின்மினி ெமாய்த்த ர வாய்ப் ற்றம் ெபான் எறி பிதிாிற் சுடர வாங்கி- மின்மினிப்
ச்சிகள் ெமாய்த் ள்ள சிைத ைடய வாைய ைடய ற்றிைன அம்மின்மினிகள்
காய்ச்சப்பட்ட இ ம்பிைனப் பட்டைடயி ட் ச் சம்மட் யாற் ைடக்கும் ெபா
சித கின்ற தீப்ெபாறிகள் ேபான் நாற்றிைச ம் சிதறிேயா ம்ப ைகயால் அகழ்ந்
மண்ைணப் பறித் ப் பின்னர்; கு ம்பி ெகண் ம்- அதனகத்ேத ள்ள கு ம்பிையத்
ேதாண் த் தின்

கின்ற; ெப ங்ைக ஏற்ைற- ெபாிய ைகைய ைடய ஏற்ைறக்

கர யான ; இ ம் ெசய் ெகால் எனத் ேதான் ம் - இ ம்பினாற் க விகள்
ெசய்கின்ற ெகால்லைனப் ேபால் ேதான் தற்கிடனான அக்காட் ன் கண்ேண; என்க.
(வி-ம்;) கிழிப்ப என்பதனால் இ ளாகிய திைரைய என்க. வானம்- ஆகுெபயர்.
கில். நளி-ெசறி . குளி மாம். ற்றின் ேமல் இரவில் மின்மினி ெமாய்த
இைரேதர்தல் இயல் . ர வாய்- சிைதந்தவாய். மைழ ெபாழிதலாேல ற்றின் வாய்
ர வாயாயிற் . ற்றம் என் ழி அம்: சாாிைய. இைசநிைற எனி மாம். கர
ைகயாலகழ்ந் மண்ைணப் றத்ேத தள் ம்ெபா
அதன் வாயின் ெமாய்த் ள்ள
மின்மினி நாற் ற ம் விைரந் பறந் ேபாதல் ெபான் எறி ங்காற் ெறறிக்கும்
தீப்ெபாறிகள் ேபான் ேதான் ம் என்றவா . ெபான்- இ ம் . எறிதல்
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பட்டைடயி ட் ச் சம்மட் யாற் ைடத்தல். ஏற்ைற-கர . ஏற்ைற (ஆண்கர )
இதற்குப் ெபான்ெசய் ெகால்லன் உவைம; இவ் வைமயின் சிறப் ணர்ந்

மகிழ்க.

7-15: ஆேற.......ஈர்க்கும்.
(இ-ள்) ஆ

அ மரபின- இயங்குதற்குாிய வழிகள் தா ம் காண்டற்காிய

ைறைமயிைன ைடயனவாம்; யா கைழமாய் நீத்தம் கல் ெபா
இரங்க
சுட் நர்ப் பனிக்கும் சூர் உைட தைலய- இைடக்கிடந்த காட் யா கள்தா ம்
ஓடக்ேகாைல ழ்குவிக்கும் ெவள்ளப்ெப க்ெக த் க் கற்களிேல ேமாதிமறிந்
ழங்காநிற்ப நிைனத் ப்பார்ப்பவைர ம் ந ங்கச் ெசய்கின்ற அச்சத்ைதத்
த த

ைடய

தைலகைள ம் தம்மிடத்ேத

ைடயன; தமியம் அஞ்சுவம் என்னா -

யா ம் தமியராய் இ த்த ன் அஞ்சி அைமயற்பாலம் என் க தி அைமந்திராமல்;
மஞ்சு சுமந் ஆ கைழ நர ம் அணங்கு உைடக் கவாஅன்- கிைலச் சுமந்
அைசகின்ற ங்கில்கள் ஒ க்கின்ற தீண் வ த் ம் ெதய்வங்கைள ைடய பக்க
மைலயிேல; ஈர் உயிர் பிணவின் வய ப்பசி கைளஇய- சூ

ைடய ெபண்

யின

ன்பமிக்க பசிையத் தீர்த்தற்ெபா ட் ; இ ங்களி அட்ட ெப ஞ்சின உ ைவ ெபாிய களிற்றியாைனையக் ெகான்ற ெபாிய ெவகுளிைய ைடய ஏற்ைறப்
யான ; நாம நல் அராக் கதிர்பட உமிழ்ந்த ேமய் மணி விளக்கில் லர ஈர்க்கும்அச்சந் த கின்ற நல்லபாம் ஒளி ண்டாம்ப உமிழ்ந்திட்ட தான் ேமய்தற்குக்
க வியான மணியாகிய விளக்ெகாளியிேல கு தி ப ந் வ மா
அக்களிற்றியாைனைய இ த் ச் ெசல் மிடமான; வாள் நடந்தன்ன வழக்கு
அ ங்கவைல- வாளின வாயின் ேமல் நடத்தல் ேபான் நடத்தற்கு அ ைம
ைடயைமயாேல; உள்

நர் உட்கும் கல் அடர்ச் சி ெநறி - ஆ

ெசல்லநிைனப்ேபார்

ெபாி ம் அஞ்சுகின்ற கூர்த்த ப க்ைகக் கற்கள் ெசறிந்த சிறிய வழியின்ேமல்;
அ ள் ாி ெநஞ்சேமா - நந் யர் தீர்த்த ள ேவண் ம் என் ம் நன்னர்
ெநஞ்சத்ேதா ; எஃகு

ைணயாக- தன

ேவற்பைடெயான்ேற தனக்கு

வழித் ைணயாக அைமய; வந்ேதான்- வந்த நங் காதலன்; ெகா ய

ம் அல்லன்-

ெகா யவ ம் ஆகின்றிலன்; தந்த நீ தவ உைடைய ம் அல்ைல- அவைன இக்
ெகா ெநறிக்கண் இர க் குறியிடத்ேத வ வித்த நீதா ம் தவ ெசய்தாய்
என்பதற்கும் வழியில்ைல; நின்வயின் ஆனா அ ம்படர் ெசய்த யாேன தவ ைடேயன்நின்பால் ஒழிவின்றித் தீர்த்தற்காிய ன்பத்ைதச்ெசய்த யாேன தவ ெசய்ேதன்
ஆகின்ேறன் காண்.
(வி-ம்) இதைனத் தைலவி கூற்றாகக் ெகாள்வார் "யான் அவன
பிாிவாற்றாைமயாேல ெபாி ம் ன்
மாற்றாேல உனக்கு அ ம்படர்
ெசய்தைமயாேல நீ அவைன இர க்குறிக்கண் வ வித்தாய், அவ ம் அ ள் ாி
ெநஞ்செமா அஞ்சுவம் தமியம் என்னா இங்ஙனம் உள் நர் உட்கும் கல்லடர்ச் சி
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ெநறிக்கண் வந்தனன் ஆதலாேல யாேன தவ ைடேயன்" எனத் தைலவி கூறினள்
என் கூறிக்ெகாள்க.
இனி ேதாழிகூற்றாயின் யாேன அவ க்கு நின்ைனக் குைற நயப்பித்ேதன் அதனால்
நீ ம் அவ க்கு அ ள்தந்தைன. பின்னர் அவ ம் வைரதற்கண் க த்தின்றித்
திாிவாைன அ ள் ாி ெநஞ்செமா இ ள் ெநறிக்கண் வ மா ெசய்வித்ேதனாகிய
யாேன தவ ைடேயன் என்றாளாகக் ெகாள்க. இ ேகட்ட தைலவன் நம்ெபா ட்
இந்நல்லாாி வ ம் மிக ம் ன்
கின்றனர். ஆத ன் இனி யான் வைரந்
ெகான்வல் எனத் ணிதேல இதனாற் ேபாந்த பயனாம் என்க.
ஈ யிர்ப் பிண - சூ ைடய ெபண்
. வய ப்பசி- ேவட்ைக மிக்க பசி நாம்அச்சம். நல்லரா- நல்லபாம் . இ தன் மிடற்றி ள்ள மணிைய உமிழ்ந்திட் அதன்
ஒளியிடத்ேத இைரேத ம் என்பேதார் உலகுைர க திற் .
உள்

ைற உவமம்:

ைண றந்த தற்குப் பிறவற்ைறத் தீங்கு ெசய் ம்

பாம் ம் அதற்குத் ைணயாயினாற்ேபால, நீ ம் கு ேயாம்பற் ெசய்தி காரணமாக
வைரெவா வாிற் க ஞ்ெசாற் ெசால் கிற ேப ம் இன்ெசாற் ெசால்
வைர டம்ப வர் என்பதாம்." இ பைழய ைரயிற் கண்ட .
இனி, இதைன--ேதாழி! வானம்
யா

ளிதைலக்ெகாண்ட ந நாள் ஆ

அ மரபின,

தைலய; அணங்குைடக் கவாஅன் பிணவின் பசிகைளஇய களிறட்ட உ ைவ

அராமணி விளக்கில் ஈர்க்கும் உட்கும் ெநறி வந்ேதான் ெகா ய ம் அல்லன்; நீ ம்
தவ ைடைய அல்ைல. யாேன தவ ைடேயன் என இையத்தி க.
(பா. ேவ) 6. ேதான்றி யாங்கண்.,15. லாைலயீர்.
-------

ெசய் ள் 73
திைண: பாைல.
ைற: தைலமகன் ெபா ள்வயிற் பிாிகின்றான். குறித்த ப வவர
தைலமகட்குச் ெசால் ய .

கண்

அழிந்த

( -ம்) அஃதாவ --தைலவன் ெபா ளீட்டற்குத் தைலவிையப் பிாிந்
ேபாகும்ெபா
நான் கார்ப்ப வத் ெதாடக்கத்ேத மீள்வல் வ ந்தற்க என்
ெசால் ப் பிாிந்தானாக, அவன பிாிவாற்றா தைலவி ெபாி ம் வ ந்தியி ப்ப,
அவ்வப்ேபா ஆற் வித்த ேதாழி தைலவன் கூறிய கார்ப்ப வ வர கண்

44
தைலவிைய அைழத் அப்ப வ வர காட் இனி வ ந்தாேத ெகாள், நம்ெப மான்
இன்ேன வ வர் என்ப படச் ெசால் ய என்றவா .
(இ-ம்) இதைன, "ெபறற் க ம் ெப ம் ெபா ள்" எனவ ம்

ற்பாவின்கண் (ெதால்.

கற்பி. 9) 'பிற ம் வைகபட வந்த கிளவி' என்பதனாலைமத்தி க.
பின்ெனா
த்த மண்ணா ச்சி
ெநய்கனி ழ்குழல் அகப்படத் ைதஇ
ெவ கி ள் ேநாக்கி அன்ன கதிர் வி
ெபா காழ் த்தம் இைட ைல விளங்க
அணங்கு கற்ெபா மடம்ெகாளச் சாஅய்
நின்ேனாய்த் தைலைய ம் அல்ைல ெத வர
என்னா குவள்ெகால் அளியள் தாெனன
என்னழி பிரங்கும் நின்ெனா யா ம்
ஆறன் ெறன்னா ேவறல் காட்சி

5

இ ேவம் நம்படர் தீர வ வ
காணிய வம்ேமா காதலந் ேதாழி
ெகா பிணங் காில இ ள்ெகாள் நாகம்
ம பதம் பார்க்கும் வயமான் ப்பின்
ஏனலஞ் சி திைனச் ேசேணான் ைகயைதப்

10

பி க்ைக அைமந்த கனல்வாய்க் ெகாள்ளி
வி ெபாறிச் சுடாின் மின்னிஅவர்
ெசன்ற ேதஎத் நின்றதால் மைழேய.

15

-எ ைம ெவளியனார்.
(உைர)
1-11: பின்ெனா ...........ேதாழி
(இ-ன்.) பின்ெனா

த்த- பின்

தன்மாத்திைரயாய்

ச்சி- ைக ெசய்யப்படாத ெகாண்ைடயிேல; ெநய்கனி

க்கப்பட்ட; மண்ணா

ழ்குழல் அகப்பட- எண்ெணய்

கனிய்த் ங்குதற்கியன்ற குழ ம் அகப்ப ம்ப ; ைதஇ- கட் ; ெவ கு இ ள் ேநாக்கி
அன்ன கதிர் வி
த்தம் ஒ காழ் ைல இைட விளங்க- (மங்கலங் க தி
அணியப்பட்ட) காட் ப் ைன இ ளிடத்ேத விழித் ப் பார்த்தாற் ேபாேல ஒளி
வி கின்ற

த் க்களா யன்ற ஒற்ைற வடம்

ைலேமற் கிடந்

திகழா நிற்ப;

அணங்கு உ கற்ெபா - ெதய்வத்தன்ைம ைடய கற் ைடைமேயா ; மடம்ெகாளகாண்ேபார் இவள் இன்னள் என்

அறியாைம எய் மா

ெபாி ம் ெம ந் ;

45
நின்ேனாய்த் தைலைய ம் அல்ைல- நீ எய் கின்ற பிணியிடத்ேத மட் ம்
வ ந்தியி ப்பா ம் அல்ைல; ெத வர- என்னிைல ேநாக்கி நினக்கு அச்சம்
வ தலாேல; அளியள் தான் என்னாகுவள் ெகால்- நம்மால் அளிக்கத்தக்க இவள்தான்
நம்ெப மா

ைடய பிாிவாற்றாைமயாேல என்னாகுவேளா? அறிகின்றிேலேன என் :

என் அழி இரங்கும் - என்
உன்ேனா ; ஆ
என்

அன்

ைடய அழி க்குப் ெபாி ம் இரங்குகின்ற ; நின்ெனா

என்னா- நீ இங்ஙனம் வ ந் தல் நன்ெனறிப்பாற்பட்டதன்

நின்ைனத் ேதற்றாைமக்குக் காரணமான , இல்லாத ேவ

நின் காட்சிக்கு மாறல்லாத காட்சிையேய கா
நம்மி வ ைடய

-

ம்யா

ன்ப ம் ஒ ங்ேக தீ ம்ப ; வ வ

அல் காட்சியா

ம் -

ம் ஆகிய; நம் இ ேவம்படர்தீர– நம்ெப மான் வ வதற்குாிய

அறிகுறிைய ; காணிய வம்- இ ேவம் காண்டற்கு என்ேனா

வ தி! அ தான்

யாெதனின்; என்க.
(வி-ம்) பின் தல் மாத்திைரேயா பிறிதியா ம், ஒப்பைன ெசய்யாமல்
த்த ச்சி
என்றவா . மண்ணா ச்சி - நீரா தல் இல்லாத உச்சி எனி மாம். ெநய்கனி ழ்
குழல் என்ற ஐம்பா ல் குழல் என்பதற்குாிய அைடெமாழிகள். குழலாக
விடேவண் ய கூந்தைல ம் ெகாண்ைடேயா ேசர்த் க்கட் என்றவா . இதனாற்
கூறிய ஐம்பால் என் ம் பாகுபா ன்றிக் குழைல ச்சியாக ம் பின்னைல
யாக ம் ேவண் யவாேற கட் என்பதாம் ெவ கு- காட் ப் ைன. இதன் கண்கள்
இ ளில் ெபாி ம் ஒளி ைடயனவாக ம் வட்டமாக ம் இ க்கும். ஆத ன்
த்திற்கும் ஒளிக்கும் உவைமயாயிற் . அணங்கு- அ ந்ததி என்பா
ளர்.
மடங்ெகாள சாஅய் - ெதன்னல் கண்ட தி ேமனி இன் பிறிதாய் நிைலதளர்த ன்
இவைளக் கண்ேடார் தைலவி என்றறியாதப மடைமையச் ெசய் ம்ப ெம ந்
என்றவா . நின் ேநாய்க்கு வ ந் வேதாடன்றி என்ேனாய்க்கும் வ ந் கின்றாய்..
ஆத ன் நின் வ த்தம் இ மடங்காகின்ற என்ப க த் . ஆறன் - தைலவன்
பிாிைவ ஆற்றியி ப்பேத மகளிர்க்கு நல்லா என் கூற ேவண் ய யான் அங்ஙனம்
கூறமாட்டாமல் நீ வ ந் மாேற யா ம் வ ந் கின்ேறன் என்றிரங்கியப யாம்.
இதற்குக் காரணம் நின்னறி கண்டைதேய என்னறி ம் காண்பேதயாம். என்றவா .
எனேவ, பிாிவாற்றாைம உனக்கு எத் ைண ளேதா அத் ைண ம் எனக்கும் உள
என்றாளாயிற் ,. இ வ ைடய பட ம் ஒன்ேற; அப்படர் தீர்தற்கு ம ந் அவர் வர ,
அவர் வ வதைன: காணிய வம்- காண்டற்கு வ வாயாக! இனி அவர் இன்ேன வ வர்
என்றப யாம். வ வ - வ தற்குாிய அறிகுறி. அஃ இனிக் கூறப்ப ம்
12-17: ெகா ..........மைழேய
(இ-ள்) ெகா

பிணங்கு அாில-

ங்ெகா கள் பின்னிப் படர்ந் ள்ள கு ங்காட் ன்

கண்ேண; இ ள்ெகாள் நாகம் ம பதம் பார்க்கும் - இ ண்ட நிறத்ைத ைடய யாைன
ேசார் ற் க் கிடக்கும் ெசவ்விைய ஆராய்கின்ற அாிேயற்றின் வ ைமேபான்ற
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வ ைமைய ைடய ; ஏனலம் சி திைனச் ேசேணான்- ஏனல் என்

ம் அழகிய சிறிய

திைனப் னத்ைதக் காக்கின்ற பரணிடத்ேதானாகிய கானவன ; ைகயைத ைகப்பி
அைமந்த கனல்வாய்க்ெகாள்ளி வி ெபாறிச் சுடாின் மின்னி - ைகயின் கண்ணதாகிய
ைகப்பி அைமந் ள்ள தீையத் தன்னிடத்ேத ெகாண் ள்ள ெகாள்ளிக் கட்ைடயான
சப்ப ம் ெபா
ெதறிக்கின்ற தீப்ெபாறிகைளப் ேபான் மின் தைலச்ெசய் ;
அவர் ெசன்ற ேதஎத் மைழ நின்ற - நம்ெப மான் ெசன்ற திைசயிேல மைழயான
இறங்கி நிைலெபற்ற ஆதலான் அவர் இப்ெபா ேத வ வர் காண் என்பதாம்.
(வி-ம்) ெகா கள் பிணங்கிய கு ங்காட்
ேட யாைனகள் தான் ேசார்ந்தி க்கும்
ெசவ்விையப்பார்த் மைறந் நிற்றற்கிடனான என மாம். ைகப்பி - பி க்ைக என
மாறிநின்ற . ேசேணான்- பரணிடத் ள்ள கானவன். அவன் யாைன த யவற்றின்
வர காண்டற்குக் ைகக்ெகாள்ளிைய சி ஒளி ெப க்குங்கால் ெதறிக்கும் சுடர்
மின்ன க்குவைம. ேதஅம்- திைச; நா மாம். நம்ெப மான் கார் வ
ன் என்
ேதர்வந் நம் ன்றி ல் நிற்கும் என் கூறிப்ேபாந்தைமயால் அங்கு
மைழெபய்கின்ற . ஆதலால் இப்ெபா ேத வ வர் அவர் வ வ காண்டற்கு வ தி
என்றவா
இனி இதைன ேதாழி நீதா ம் நின்ேனாய்த் தைலைய ம் அல்ைல என்னழி ம்
இரங்குதி அங்ஙனம் இரங்கும் நீ ம் யா ம் ஆகிய இ ேவ ம் படர்தீர அவர் வ வ
காணிய வம்ேமா எற்றாலறிதிெயனின் அவர் ெசன்ற ேதஎத்
என இையத்தி க.
(பா-ேவ.) 2. ெந

மைழநின்ற , ஆதலான்

ழகப்பட. 6. ெதய்ய.

-----------

ெசய் ள் 74
திைண: ல்ைல
ைற: தைலமகன் பிாிவின்கண் அழிந்த கிழத்தி வற்
ெசால் ய .
( -ம்) அஃதாவ --தைலவன் தன் மன்ன

த் ந் ேதாழிக்குச்

க்கு பைகவர் ேபார் வந் ற் ழி

அவ க்குத் ைணயாகத் தைலவிையப்பிாிந் ெசன்றானாக,, அப்பிாிவா
ற்றாைமயல் தைலவி ெபாி ம் வ ந் வாைளத் ேதாழி நீ ஆற்றியி த்தேல
ெப ந்தைகைமயாம் என வற்
த்தினள்; அ ேகட்ட தைலவிதான் ஆற் தற்
ேகலாைமக்குக் காரணம் கூறிய என்றவா .
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(இ-ம்) இதைன, "அவனறி ஆற்ற அறி மாக ன்" எனவ ம் ற்பாவின்கண்
"கிழவைன மக உப் லம் ெபாிதாக ன் அலமரல் ெப கிய காமத் மிகுதி ம் "
என்பதனாற் ெகாள்க.
விைனவலம் ப த்த ெவன்றிெயா மகிழ்சிறந்
ேபார்வல் இைளயர் தாள்வலம் வாழ்த்தத்
தண்ெபயல் ெபாழிந்த ைப
காைல
கு தி உ வின் ஒண்ெசம் தாய்
ெப வழி ம ங்கில் சி பல வாிப்பப்
ைபங்ெகா
ல்ைல ெமன்பதப்
ெவண்களர் அாிமணல் நன்பல தாஅய்
வண் ேபா தவிழ்க்கும் தண்கமழ் றவில்
க ங்ேகாட் ரைல காமர் மடப்பிைண

5

ம ண்டமான் ேநாக்கம் காண்ேடா ம் நின்னிைனந்
திண்ேடர் வலவ கடெவனக் கைடஇ
இன்ேற வ வர் ஆன்றிகம் பனிெயன
வன் ைற இன்ெசால் நன்பல பயிற் ம்
நின்வ த் தைமகுவன் மன்ேனா அல்கல்

10

ன்கண் மாைலெயா ெபா ந்திக் ெகா ங்ேகால்
கல்லாக் ேகாவலர் ஊ ம்
வல்வாய்ச் சி குழல் வ த்தாக் காேல.

15

---ம ைரக் க ணியன்
(ம ைரக் க ணியன்

தத்தனார்.
த்தனார் என் ம் பாடம்.)

(உைர)
1-8: விைனவலம்....... றவின்
(இ-ள்.)விைனவலம் ப த்த ெவன்றிெயா மகிழ்சிறந் - ேதாழி ஈெதான் ேகள்;
நீதா ம் ேபாற் ேமற் ெசன்ற நம் ெப மான் தாம் ேமற்ெகாண்ட ேபார் விைனைய
ெவற்றி ைடத்தாக
த் அவ் ெவற்றி காரணமாகத் தம் ெநஞ்சி ள்ேள பிறக்கும்
மகிழ்ச்சியாேல சிறப் ற் : ேபார்வல் இைளயர் தாள் வலம் வாழ்த்த- ேபார்த்
ெதாழி ன் வன்ைம ைடய தம் ேபார் மறவர் தாேம தம
யற்சியா ண்டான
ெவற்றிைய விளம்பித் தம்ைம வாழ்த்தா நிற்ப; தண் ெபயல் ெபாழிந்த ைப
உ காைல- தாம் குறித் ச் ெசன்ற கார்ப்ப வம் வந் ற் த் தண்ணிய மைழையப்
ெபாழிதலாேல நந்தம் ல்ைலப் பரப்ெபல்லாம் பசுைம ெப கின்ற இப்ெபா ேத;
கு தி உ வின் ஒள் ெசம் தாய் ெப வழி ம ங்கில் சி பல வாிப்ப- கு தி நிறத்ைத
ஒத்த ஒள்ளிய ெசந்நிற ைடய இந்திர ேகாபங்கள் ஊர்ந் அவர்தம் ேதர் வ கின்ற
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ெபாிய வழியின் இ பக்கங்களி ம் சிறிய பற்பல ஓவியங்கைளத் ேதாற் வியா நிற்ப;
ைபங்ெகா
ல்ைல ெமல் பத நல்பல
- பசிய ெகா ைய ைடய ல்ைலயின
ெமல் யல் ைடய அழகிய பலவாகிய திய மலர்கள் தாம். ெவள்களர் அாிமணல் தா
அய் - ெவள்ளிய களாிடத்ேத அறல்பட்ட மண ன் ேமேல உதிர்ந் பரவிக்கிடவா
நிற்ப ம்; வண்

ேபா

அவிழ்க்கும் - வண் னங்கள் அவற்றில் ேத

ண்ணாமல்

ெகா யின் கண் உள்ள நாள ம் கைளக் கிண் மலர்விக்கும்; தண் கமழ் றவில் தண்ணிய மணங்கமழா நின்ற ல்ைலப்பரப்பிேல என்க.
(வி - ம்) நம் ெப மான் கார்ப்ப வத் ெதாடக்கத்ேத மீண்
வ ந்தற்க என்

வ வல் அ கா ம்

நம்ைமத் ேதற்றிச் ெசன்றாரல்லேரா? அவர் உைர ெபாய்ப்ப

இ ப்பாேரா? இரார். இன்ேன வ வர் என்றறி
த்தற்குக் கார்ப்ப வ வரவிைன
விதந்ேதாதினள். ேம ம் அவர் ெசன்ற ேபார்ெதா ம் ெவன்றிேய விைளக்கும்
ேபராற்றல் உைடயராத ன் அவர் ேமற்ெகாண்ட விைனைய ம் வலம்ப த் அவ்
ெவன்றிெயா மகிழ்சிறந் இைளயர் வாழ்த்த இன்ேன வ வ ேதற்றம் என்
ஆற் விப்பாளாயினள். ஈண் க் கார்ப்ப வத்தாேல கவி ற்ற ல்ைலப் பரப்பிைனச்
ெசால்ேலாவியமாக இப் லவர் ெப மான் தீட் யி த்த ணர்ந்தின் றற் பாற் .
9 - 14 : க ங்ேகாட்

....... மன்ேனா

(இ - ள்.) க ங்ேகாட் இரைல காமர் மடப்பிைண மான் ம ண்ட ேநாக்கம் காண்
ெதா ம் நின் நிைனந் - காிய ெகாம்பிைன ைடய இரைலமானிற் கைலமான்கைளத்
தாம் வி ம் வதற்குக் காரணமான இைளய பிைணமான்கள் ேநாக்கா நின்ற
மயக்க ைடய ேநாக்கத்ைத நம்ெப மான் யாண் ம் காண்பரல்லேரா? அங்ஙனம்
கா ம் ெபா ெதல்லாம் அவர் நின்ைன நிைனந் ; திண்ேதர் வலவ கட எனக்
கைடஇ - திண்ணிய ேதைரச் ெச த் கின்ற பாகேன ! நந்ேதாிைன விைரந்
ெச த் தி எனக்க கூறிச் ெச த் வித் ; இன்ேற வ வர் - இற்ைறநாேள வந்
ேசர்வார்காண் ! பனி ஆன்றிகம் என - அவர் வ மள ம் யாம் நம
ன்பத்ைத மறந்
அைமேவம் என் ; வன் ைற இன்ெசால் நல்பல பயிற் ம் - வற்
த்தலாகிய
ெசால்
ம் அன்
தகுந வாகிய இனிய ெசாற்கள் நல்லன பலவற்ைறப் பலகா
கூ கின்ற; நின் வ த்

ம்

- நின் ெசால்ைல உ தியாகப்பற்றி; அைமகுெவன்மன் -

யான் ஆற்றியி ப்ேபன் காண் ! ஆயி

ம் அங்ஙனம் இ க்கும் வ யிேலன் ; என்க.

(வி - ம்.) இரைல - மான் வைக ள் ஒன் . பின்னர்ப் பிைணமான் கூ த
இரைலயில் ஆண்மான் என்க. இரைல என்பேத கைலமாைனக் குறிக்கும்

ன்

என்பா
ளர். காமர் - வி ப்பம். கைலமான், வி ம் தற்குாிய பிைணமான், அதைனக்
கா ற் ப் பார்க்கும் ம ண்ட பார்ைவ. எனேவ ஒன்ைற ஒன் கா ற் ேநாக்கும்
என்பதாயிற் . இவற்ைற ேநாக்கேவ நம் ெப மான் நின்ைன நிைனவ ேதற்றம்
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என்றவா . இனி "விைனவலம்.. என்ப ெதாடங்கி ஆன்றிகம் பனி" என் ந்
ைண ம் ேதாழி தன்ைன ஆற் விப்பாள் கூறியவற்ைறேய தைலவி ெகாண்
கூறியப யாம். ஆன்றிகம்: விைனத்திாிெசால். அைமேவம் என்றவா . பனி- ன்பம்.
காரணத்ைதக் காாியமாகக் கூறியப யாம். இதன்கண், க ங்ேகாட் ரைல காமர்
மடப்பிைண ம ண்டமா ேனாக்கம் காண்ெடா ம் நின்ைன நிைனவர் என்ற அன்
தகுந இைறச்சியிற் சுட்

வற்

த்திய ப யாம். இதைன,

" அன்
தகுந இைறச்சியிற் சுட்ட ம்
வன் ைற யாகும் வ ந்திய ெபா ேத"
எனவ ம் ெதால்காப்பியத்தா

மறிக.( ெபா ளியல்.37) மன்- ஒழியிைச.

14-17: அல்கல்.... வ த்தாக்காேல
(இ-ள்.) அல்கல் ன் கண் மாைலெயா ெபா ந்தி- நாள் ேதா ம்
தனித் ைறவார்க்குக் ெகாைலக்களத்ேததிலர்ேபாலத் ன்பத்ைதேய ெகாண்

வ கிற

இவ்வந்தி மாைலப் ெபா ேதா ஒ ேசரப் ெபா ந்தி; ெகா ங்ேகால் கல்லாக்
ேகாவலர் ஊ ம்- வைளந்த ேகாைல ம் கல்லாைமைய ம் உைடய ஆயர்கள்
ஊ கின்ற; வல்வாய்ச் சி குழல் - வ ய வாைய ம் சி ைமைய ம் உைடய ேவய்ங்
குழ ன இைச வந் என் ெசவித்ெதாைள வழியாகப் குந் என் ேபைத
ெநஞ்சத்ைத வ ந்தா ெதாழி ேமல் ஆற்றியி த்த ம் கூ ங்காண்! என்பதாம்.
(வி-ம்.) காம ேநாய் மைலயில் மலர்ந் வ த் மியல் ைடத்தாக ன்
அவ்வ த்தத்ைத மாைலக் ேகற்றினள். ன்பத்தின் ேம ம் ன்பமாய்க் குழ ைச
வ கின்ற என்பாள். ன்கண் மாைலெயா ெபா ந்தி வ ம் என்றாள். அதன் இைச
தன்ைன வன்ைமயாக வ த் ம் என்பாள் வன்ைமையக் குழ ன் வாய்க்கு
அைட ணர்த்தாள். ன்
வார்க் கிரங்காைம சி ைமக்குணம் என்ப ேபாதரச்
சி குழல் என்றாள். இனி அதைன ஊ ம் ேகாவல ம் ெகா யர் என்ப படக்
ெகா ங்ேகாலர் என்றாள், இனி, மா

ேமய்க்கக் கற்றதன்றி அற

என்ப படக் கல்லாக் ேகாவலர் என்றாள்; அற
பிறைர வ த்தா ெதாழிவர் என்ப க த் .

ல் கல்லாதார்

ல் கற்றவராயின் தஞ்ெசயலால்

வ த்தாக்கால் ஆற்றியி ப்பன் எனேவ ஆற்றியி த்தேல என் கடைம என்பைத
யா ம் அறிகுவன் என்றாளாற் .* இப்ெபா
அஃ என்வைரத்தன் என்ப
குறிப் .
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இனி, இதைன ேதாழி! இன்ேற வ வர் பனி ஆன்றிகம் எனப் பயிற் ம் நின்
வ த்தைமகுவன். ஆனால் அல்கல் ேகாவலர் ஊ ம் குழல் வ த்தாக்கால் அ
வ த் த ன் அைமயகில்ேலன் என இைய காண்க.
----------

ெசய் ள் 75
திைண: பாைல
ைற: ெபா ள்வயிற் பிாிவெரன ேவ பட்ட தைலமகட்குப் பிாிேயெனனத்
தைலமகன் ெசால் ய .
( -ம்.) அஃதாவ -தைலவன் ெபா ள்வயிற் பிாிய நிைனப்பதைனக்
குறிப்பா ணர்ந்த தைலவி கவைல ற் ெமய்ேவ பட் ப்
பிர்வாற்றாைமயா ண்டாந் ன்பத்ைத உலகின் ேம ட் க் குறிப்பால்
தைலவன் ேகட்பக் கூறினளாக அ ேகட்ட தைலவன் இவள் இப்ெபா
யாம்
பிாியின் ஆற்றா இறந் ப வள் என் க தி யான் பிாிேயன் என் கூறிச்
ெசலவ ங்கிய என்றவா .
(குறிப் - இதைனத் ேதாழி கூற்றாகக் க

வா

ளர். அ

ெபா த்தமாகத்

ேதான்றவில்ைல; தைலவன் கூற்றாகக் ேகாடேல ேநாிதாம்.)
(இ-ம்.) இதற்கு "கரணத்தின் அைமந்

ந்த காைல" என வ ம்

(ெதால்.கற்பி.5) "ேவற் நாட் டகல்வயின் வி மத் தா

ற்பாவின்கண்

ம்" எனவ ம் விதி ெகாள்க.

அ ளன் றாக ஆள்விைன ஆடவர்
ெபா ெளன வ த்த ெபா ளல் காட்சியின்
ைமந் ம உள்ளெமா
ஞ்சல் ெசல்லா
எாிசினந் தவழ்ந்த இ ங்கடற் றைட தல்
காிகுதிர் மரத்த கான வாழ்க்ைக
அ
ன்பின் ெதா கழல் மறவர்
ெதான்றியல் சி கு மன் நிழல் ப க்கும்
அண்ணல் ெந வைர ஆமறப் லர்ந்த
கல்ெநறிப் படர்குவ ராயின் நன் தல்

5

ெசயிர்தீர் ெகாள்ைகச் சின்ெமாழித் வர்வாய்
அவிர்ெதா
ன்ைக ஆயிைழ மகளிர்
ஆரம் தாங்கிய அலர் ைல ஆகத்
ஆராக் காதெலா தாாிைடக் குைழயா
ெசன் ப விறற்கவின் உள்ளி என் ம்

10
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இரங்குநர் அல்ல ெபயர்தந் தியாவ ம்
த ந ம் உளேராஇவ் லகத் தாெனன
மாாி ஈங்ைக மாத்தளிர் அன்ன
அம்மா ேமனி ஐதைம சுப்பின்
பல்காசு நிைரத்த ேகாேடந் தல்குல்

15

ெமல் யற் கு மகள் லந் பல கூறி
ஆனா ேநாைய ஆக யாேன
பிாியச் சூழ்த ம் உண்ேடா
அாி ெப சிறப்பின் நின்வயி னாேன

20

----ம ைரப் ேபாத்தனார்
(உைர)
17-21: மாாி....கு மகள்
(இ-ள்.) மாாி ஈங்ைக மாத்தளிர் அன்ன அம்மா ேமனி ஐ அைம சுப்பின்கார்ப்ப வத்ேத தளிர்த்த இண்ைடயின காிய தளிாின நிறம் ேபான்ற அழகிய காிய
நிறத்ைத ம்- ண்ைமயான இைடயிைன ம்; பல்காசு நிைரத்த ேகா ஏந் அல்குல்பலவாகிய ெபாற்காசுகைள நிரலாகக் ேகாக்கப்பட்ட ேமகைலைய ம் உைடய
விளிம் கள் உயர்ந்த அல்கு னி ம், ெமல் இயல் கு மகள்- ெமல் ய சாயைல ம்
இைளைமயிைன ம் உைடய காத ேய ேகள்! என்க.
(வி-ம்.) மாாி- கார்ப்ப வம். ஈங்ைக- இண்டங்ெகா . இதன் தளிாின் நிறம்
தைலவியினிறத்திற்குவைம. மா-க ைம. மாேமனி- மாைம நிறம். ஐ ண்ைம ைடய . காசு- ெபாற்காசு. கு மகள் என்ப ெசலவ ங்குதற்ெகா
குறிப்ேப
மாகும்.
1-9: அ ளன்றாக......படர்குவராயின்
(இ-ள்.) ஆடவர்- ஆண் மக்கள்; அ ள் அன்

ஆக- அ ேள உ திப் ெபா ளாக ம்

அ ெபா ளன் என் ஆகிவி ம்ப ; ஆள்விைன ெபா ள் என வ த்தஅவ்வ ைளத் றந் ஆள்விைனைய ேமற்ேகாடேல உ திப் ெபா ளாகும் என்
ணிதற்குக் காரணமான; ெபா ள் அல் காட்சியின்- ம ட்காட்சி ைடைமயாேல;
ைமந்

ம

உள்ளெமா - வ ைமமிக்க ஊக்கத்ேதா ;

ம ந்திராமல்; எாிசினம் தவழ்ந்த இ ங்கடற்

- தீயின

பாைல நிலத்திேல; அைட தல் காிகு உதிர்மரத்த- இைல

ஞ்சல் ெசல்லா -*
ெவப்பம் தவழ்ந்த ெபாிய
த யன காிந்

உதிர்ந்த
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மரத்ைத ைடய ; கான வாழ்க்ைக- காட் ன் கண்ேண வா ம்
வாழ்க்ைகயிைன ைடய ; அ
ன்பின் கழல் ெதா மறவர் ெதான் இயல்
சி கு மன் - ெகால் கின்ற
ைய ஒத்த வ ைமைய ைடய ரக் கழல் கட் ய
அ யிைன ைடய எயின மறவ ைடய பைழயதாய் வ கின்ற சிறிய ஊாின்கண்
அைமந்த மன்ற

ம்; நிழற்ப க்கும் அண்ணல் ெந வைர- நிழைலப் பரப் கின்ற

ெப ைம ைடய ெந ய மைல மிைசச் ெசல்

கின்ற; ஆம் அறப் லர்ந்த- நீர் அ ம்ப

காய்ந்ெதாழிந்த ; கல்ெநறிப் படர்குவராயின்- பரற்கற்கைள ைடய வழியிேல
ெசல் வாராயின் என்க.
(வி-ம்) அ ேள சிறந்த ெபா ளாக ம் அதைனப் ெபா ளாக மதியாமல்
ஆள்விைனையேய ஆடவர் ெபா ளாகக் க
கின்றனர். அங்ஙனம் க
வதற்குக்
காரணம் அவர்தம் அறியாைம என்பாள் "அ ளன்றாக....ெபா ளல் காட்சியின்"
என்றாள் , ஈண் ,
"அ ட்ெசல்வம் ெசல்வத் ட் ெசல்வம் ெபா ட்ெசல்வம்
ாியார் கண்

ள. " (குறள். 241)

என்றற் ெறாடக்கத் த் தி க்குறள்கைள ம் ேநாக்குக.
ெபா ளல் காட்சி- ம ட்காட்சி. ைமந் - வ ைம. உள்ளம்- ஊக்கம். ஞ்சல்ம ந்தி த்தல். கட - பாைலநிலம். அைட- இைல. காி கு எனல் ேவண் ய எச்சம்
ஈற் யிர் ெமய் ெகட்ட . விகாரம் . ன் - வ . மறவர். ஈண் எயினமறவர் . சி கு
சிற் ர்.
மன்றின்கண்ேண அயலதாகிய ெந யமைல நிழைலப்பரப் ம் என்றவா மைலயின்
நீழலன்றி மற்ெறா நீழ மில்லாத கல்ெநறி என்ப க த் .
9-16: நன்

தல்..........உலகத்தாெனன

(இ-ள்) நல் தல் ெசயிர்தீர் ெகாள்ைகச் சில் ெமாழித் வர் வாய் அவிர் ெதா
ன்
ைக ஆய் இைழ மகளிர்- அழகிய ெநற்றியிைன ம் குற்றமற்ற ெகாள்ைகயிைன ம்
சிலவாகிய ெமாழிகைள ம் விளங்குகின்ற வைளயலணிந்த ன் ைகயிைன ம்
ஆராய்ந்தணிந்த அணிகலன்கைள ம் உைடய அவர்தம் காதன் மகளி ைடய ; ஆரம்
தாங்கிய அலர் ைல ஆகத் ஆராக் காதெலா தார் இைடக் குைழயா த் மாைல அணிந்த அ பரந்த ைலகைள ைடய மார்பிடத்ேத கர்ந்
கர்ந்தைமயாத ெபாிய காதேலாேட யங்குங்கால் கணவாின் மார்பிலணிந்த
மலர்மாைல அம் யக்கிைடேய அகப்பட் க் குைழயாைமயாேல; ெசன் ப விறல்
கவின் உள்ளி- அம் மகளிர்பானின் அகன் ேபாயழிகின்ற ேபரழகிைனப் பின்னர்
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நிைனந் நிைனந் ; இரங்குநர் அல்ல - கழிேபாிரக்கம் ெகாள்வா ளராதலல்ல ;
யாவ ம் ெபயர்தந் த ந ம் இவ் லகத்தான் உளேரா என - யாேர ம்
அவ்வழகிைன மீட் க் ெகாணர்ந் ெகா ப்ேபார்தாம் இப்ேப லகத்ேத உளராவேரா!
என் கூறி என்க.
(வி-ம்) "அ ளன்றாக என்ப ெதாடங்கி.............உலகத்தான்" என் மள ம்
தைலவன் தைலவி கூற்ைறக்ெகாண் கூறினான். தைலவி நீயிர் இப்ெபா
பிாிந்தீராயின் பின்னர் எப்ெபா
ம் என்ைனக் குறித் இரங்குதல் ேதற்றம் என்பாள்,
அக்க த்ைத உலகத் மகளிர் ேம ட் க் கூறியப யாம் என்றறிக. தாாிைடக்
குைழயா என்ற இடக்கரடக்கு. குைழயா - குைழயாைமயால் என, கவின் ெசன்
ப தற்கு ஏ வாக்குக. விறல்- ெவற்றி. மகளிர் ெவற்றிக்குக் காரணம் கவிேன ஆதலால்
விறற் க ன் என்றாள். தான் இறந் ப தல் ேதற்றம் என்பாள், அதைனக்
க
க்ேகற்றிக் கூறினள். இவ் லகத்தான் என் ழி ன்ற
ஏழாவதன்கண்
மயங்கிற் .
21- 24: லந் .....நின்வயினாேன
(இ-ள்) லந் பல கூறி ஆனா ேநாைய ஆக- என்ேனா பிணங்கிப் பற்பலவற்ைற
ன்னிைலப் ற ெமாழியாகச் ெசால் அைமயாத ன்ப ைடைய ஆக அதைனக்
கண்

ைவத் ம்; அாி

ெப

சிறப்பின் நின்வயினான்.- இவ் லகத்ேத அாிதாகப்

ெப தற்கியன்ற ெபண்ைமச் சிறப்பிைன ைடய நின்னிடத்தினின் ம்; பிாிய யான்
சூழ்த

ம் உண்ேடா- பிாிந்

விைனவயிற் ெசல்ல நிைனத்த

ம் உளதாகுேமா?

ஆகாதன்ேற, நீ வ ந்தாேத ெகாள் என்பதாம்,
(வி-ம்) லந் - ஊ . எனேவ ற்கூறியைவ எல்லாம் தைலவன் ேகட்பேவ
ன்னிைலப் றெமாழியாகத் தைலவி கூறினைம ெபற்றாம்.
இதன்கண் மறவர் சி கு

மன்றத்ைத ஆங்குள்ள அண்ணல் ெந வைர

நிழற்ப க்கும் என்ற ; அந்த மைலேபான் யான் பிாி த்
இறந் படாவண்ணம் நீ ம் எனக்கு நினதின்ன ைளத்தந்
உள் ைற உவமமாத ம் உணர்க.

ன்பத்தாேல
அளிப்பாயாக என்ப

அாி ெப சிறப் என்ற உலகத் ப் ெபண் பிறந்ேதார் எல்லாம் ெப தற்காிய
ஒ சிலேரா ெப தற்கியன்ற ெபண்ைமச் சிறப் கள். அவற்ைற-"கற் ங் காம ம் நற்பா ெலா க்க ம்
ெமல் யற் ெபாைற ம் நிைற ம் வல் தின்
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வி ந்
றந்த த ம் சுற்றம் ஓம்ப ம்
பிற ம் அன்ன கிழேவாள் மாண் கள்"
எனவ ம் ெதால்காப்பியத்தான் (கற்பி. 11) உணர்க.
இனி இதைன, "கு மகள் நீ ஆடவர் ெபா ளல் காட்சியின் உள்ளெமா
ஞ்சல்
ெசல்லா கன்ெனறிப் படர்குவராயின் ெசன் ப விறற் கவின் உள்ளி இரங்குநர்
அல்ல இவ் லகத் ப் ெபயர்தந் த ந ம் உளேரா எனக் கூறி ேநாைய ஆக
நின்வயிற் பிாிய யான் சூழ்த ம் உண்ேடா என இையத்தி க.
(பா. ேவ.) ைற: ெபா ள்வயிற் பிாிவெரன ேவ பட்ட தைல மகட்குப்
பிாியாெரனத் ேதாழி ெசால் ய .
---------------

ெசய் ள் 76
திைண: ம தம்
ைற: தைலமகைள நயப்பித் க் ெகாண்டாெளன்
தைலமகள் பாங்காயினார் ேகட்பச் ெசால் ய .

கழறக்ேகட்ட பரத்ைத

( -ம்.) அஃதாவ -- தைலவன் பரத்ைதயர் ேசாிக்கண் தன் காமக் கிழத்தியாகிய
இளம்பரத்ைத ெயா த்தியின் நாடகம் காண நயந் ெசன்றைம அறிந்த தைலவி
அப்பரத்ைதயின் ேதாழிமார் ேகட்ப அவள் ஆட ம் பாட ங் காட் நின்ைனப் பற்றிக்
ெகாண்டாள் என் கூறித் தைலவேனா ஊ னள். அதைன அறிந்த அப்பரத்ைத
தைலவியின் ேதாழிமார் ேகட்கும்ப இத் ைணேயா ெசய்குவன் அவைன
ம்
இனி என்வழிப்ப த்த ம் எண்ணி ேளன் எனச் சூண் ெமாழிவாள் கூறிய
என்றவா .
(இ-ம்.) இதற்கு, (ெதால்-கற்பி. 10) " ல் தல் மயக்கும் லவிக் கண் ம்" எனவ ம்
விதிெகாள்க. (ஆசிாியர் நச்சினார்க்கினிய ம் இதற்கிதைனேய காட் னர்.)
மண்கைன ழெவா மகிழ்மிகத் ங்கத்
தண் ைற ஊரெனம் ேசாி வந்ெதன
இன்க ங் கள்ளின் அஃைத களிற்ெறா
நன்கலன் ஈ ம் நாண்மகிழ் இ க்ைக
அைவ கு ெபா நர் பைறயின் ஆனா
கழ பஎன்பவவன் ெபண் ர் அந்தில்
கச்சினன் கழ னன் ேதந்தார் மார்பினன்
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வைகயைமப் ெபா ந்த வனப்பைக ெதாியல்
சுாியலம் ெபா நைனக் காண் ேராெவன
ஆதி மந்தி ேப ற் றிைனயச்
சிைறபைறந் ைரஇச் ெசங்குணக் ெகா கும்
அந்தண் காவிாி ேபாலக்
ெகாண் ைக வ த்தல் சூழ்ந்திசின் யாேன.

10

---பரணர்.
(உைர)
1-6: மண்கைன........அந்தில்
(இ-ள்.) மண் கைன ழெவா மகிழ் மிகத் ங்க- யாங்கள் ஓாிர மண் சப்பட்
ழங்கும் ழக்கத்ைத ைடய ழ
த ய இன்னிைசக் க விகேளாேட காண்ேபார்
மிக ம் மகிழ்தற்குக் காரணமான கூத்தாட்டத்ைத இயற்றிேனாமாக; தண் ைற ரன்
எம்ேசாி வந்ெதன- அவ்விைச ம் கூத் ம் ேகட் ம் கண் ம் களித்தற்கு வி ம்பிக்
குளிர்ந்த ைறைய ைடய தைலவன் எம ேசாிக்கு யாமைழயாமேல
எ ந்த ளினானாக; அவன் ெபண் ர் - இதைன அறிந்
எம்பால் அ க்கா

அவன் மைன ைற மகளிர்

ெகாண் ; இன் க ங் கள்ளின் அஃைத- இனிைமைய ம்

க ப்பிைன
ைடய கள்ளிைன ைடய அஃைத என் ம் வள்ளற்ெப மான்;
களிற்ெறா நன்கலம் ஈ ம் மகிழ்நாள் இ க்ைக - தன்பால் வந்த பாிசிலர்க்ெகல்லாம்
களிற்றியாைனேயாேட அழகிய அணிகலங்கைள ம் பாிசிலாக வழங்குகின்ற
மகிழ்ச்சிைய ைடய நாேளாலக்க மண்டபத்தின் கண்ேண அாியைணயில்
ற்றி க்கின்ற ெபா

கு மி ள்ள; அைவ கு ெபா நர் பைறயின் - நல்லைவயிேல

கா நின்ற கூத்தர தடாாிப்பைறேபான் ; ஆனா கழ ப என்ப- இைடயறா
என்ைன இகழ்ந் தைலவைன இ த் ைரப்பர் என் எனக்குப் பாங்காயினார்
கூறிநிற்பர் என்க.
(வி-ம்.) யாங்கள் எம்மியற்ைகக் கிணங்கக் கூத் ம் பாட் ம் இயற்றிேனம்;
அக்கைலநலங் கா ற் த் தண் ைற ரன் தாேன எம் ேசாி வந்தானல்ல அவைன
அவற்றாேல யாம் வசஞ்ெசய்திேலம் என்பாள், யாம் ங்க ஊரன் வந்தான் என்றாள்.
அவன் ெபண் ர் கழ ப என்ற தைலவிையக் குறித் க் கூறியவா . ஈண் ச்
ெசறலால் ஒ ைம பன்ைமயாயிற் . கழ தல் இ த் ைரத்தல். எனேவ தைலவி
தைலவைன ேநாக்கி 'நின்ைனப் பரத்ைத தன்னிைசயா

ம் கூத்தா

தன்வயப்ப த்திக்ெகாண்டனள் ; நீ அவள் ேசாிக்ேக ெசல்

ம்

க! ஈண்ெடம்மில்லம்

காேத ெகாள்!' என் க ந்தனள் என் அவள் பாங்காயினார் கூறக்ேகட்டனள்
என்ப ேதான்றிற் . அவன் இைடயறா இங்ஙனம் தன்ைன யிகழ்ந் தைலவைனக்
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க கின்றாள் என்றற்கு அஃைத அைவ கும் ெபா நர் பைறைய உவைம
எ த்ேதாதினள்,
இனி இவ்ேவைள உவைமேய ஈண்

உள்

ைற உவைமயாக ம் இப்பரத்ைத

கூறிய கூர்ந் ணரற் பால . என்ைன? அஃைத பாிசிலர்க்கு இன்கள் ம் களி ம்
அணிகல ம் வழங்குதல் ேபான் யா ம் எம்பால் வ கின்ற ஊர க்குப் ெபண்ைம
நல ம் கைலநல ம் அளிப்ேபம் ஆதலால் அவன் அவளி ங் காட் ல்
எம்ைமேயெபாி ம் வி ம் கின்றான் எனத் தைலவிைய இகழ்ந்தா ம் ஆதலறிக
அந்தில்: அைச.
7-13 கச்சினன்..............யாேன
(இ-ள்.) ஆதிமந்தி - பண்ெடா நாள் ஆதிமந்தி என்பவள் தன் கணவைனக்
காணப்ெபறாமல்; கச்சினன் கழ

னன்ேதம் தார் மார்பினன் வைக அைமப் ெபா ந்த

ெதாியல் சுாியல்அம் ெபா நைன காண் ேரா என- அந்ேதா? கச்சணிந்தவ ம் கழல்
கட் யவ ம் பல்ேவ வைகத் ெதாழிற்றிறம் அைமந் ெபா
ற்ற மாைலயிைன ம்
சுாிந்த தா மயிாிைன ம் உைடய அழகிய ஆ கள மகனாகிய என் கணவைன நீயிர்
கண் ேரா? என்

எதிர் வ ேவாைரெயல்லாம் வினவி விைட ெபறாைமயாேல;

ேப உற் இைனய- ெபாி ம் மயங்கி வ ந் ம்ப ; சிைற பைறந் உைரஇச்
ெசங்குணக்கு ஒ கும் அந்தண் காவிாிேபால- அைணைய அழித் க் கைரகைள
உராஅய்ந் ெம த் ேநர் கிழக்காகப் பாய்கின்ற அழகிய குளிர்ந்த காவிாிப்
ேபாியா அவள் கணவனாகிய ஆட்டனத்திையக் ைகக் ெகாண்டாற்ேபால;
ைகக்ெகாண் வ த்தல் சூழ்ந்திசின் - இப்ெபா
யான் ஊரைன
ம்
ைகப்பற்றிக்ெகாண் என் ைடயவேன அவன் என்பைத உ தி ெசய்தற்குச்
சூ றேவா
ணிந் ள்ேளன். இதைன அவட்குப் பாங்காயினார் அவட்குக்
கூ வாராக! என்பதாம்.
(வி-ம்.) ஆதிமந்தியின் வரலா சிலப்பதிகாரத்திற் காணலாம். ேம ம் இந்
ம்
"ஆட்டனத்தி நலளயந் உைரஇத் தாழி ங்க ப் பின் காவிாி வவ்வ ன்
மாதிரத் ைழஇ மதிம ண்டலந்த ஆதிமந்தி" என இவ்வாசிாியேர (பரணர்) ஓ வர்.
(அகம். 222)
என் ெபண்ைம நலம் தைலவியின் ெபண்ைம நலத்தி ம் சிறந்தைமயாேல தைலவன்
தாேன என்ைன வி ம்பி என்மைனக்கு வ கின்றான். அவைன யான் என்
ஆடல்பாடலால் வசஞ் ெசய் ெகாண்ேடன் என்பாளாயின் இனி அவைன என்பாேல
இ த்தி வி ேவன் அப்ெபா

அவள் என் ெசய்வள்? என மறம் ேபசிய ப யாம்.
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இனி, இதைன யாம் மகிழ் ங்க ஊரன் வந்தனன் அவன் ெபண் ர் கழ ப என்ப
அங்ஙனமாயின் யான் இனி அவைனக் ெகாண் ைகவ த்தல் சூழ்ந்திசின் என
இையத்தி க.
இதைன அவட்குக் கூ க என்ப
(பா.ேவ.) 1.

குறிப் .

ழவெமா . 9. காணீேரா..11. சிைற பாய்ந்

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

ெசய் ள் 77
திைண: பாைல
ைற: தைலமகன் பிாியக் க திய ெநஞ்சிற்குச் ெசால் , ெசலவ ங்குவித்த .
( -ம்.) அஃதாவ -- தைலவிைய மணந் ெகாண் அவேளா இரண்டறக்
கலந்தின்பெமய்தித் தைலவன் இல்லறந் தைலநிற்குங்கால் அவன் ெநஞ்சம் அவெனா
மா பட் அவ க்குப் ெபா ளின சிறப்ைபப் பல்லாற்றா ம் எ த் க்காட்
யாமிப்ெபா
. இவைளப் பிாிந் ேபாய்ப் ெபா ள் ஈட் வ தல் ேவண் ம் என
இைடயறா வற்
த் வதாயிற் . இ கண்ட தைலவன் யாமிப் ெபா
இவைளப்
பிாிந் ெசன்றால் ெசன்றவிடத் ம் இவைளேய நிைனந் வ ந் தலன்றி ஆள்விைன
ெசய் ம் வ யிேலமாதல் ஒ தைல; ஆகேவ இப்ெபா
அக்க த்ைதக் ைகவி க!
என்ேனாெடான்றி இன்பேம திைளத் மகிழ்க என்ப படத் தன்ெனஞ்சிற்குக் கூறிச்
ெசல தவிர்ந்த என்றவா .
(இ-ம்.) இதற்கு "கரணத்தின் அைமந்
(ெதால்-கற்பி- 6) 'ேவற்

ந்த காைல" எனவ ம்

நாட்டகல் வயின் வி மத் தா

ற்பாவின் கண்

ம் ' எனவ ம் விதிெகாள்க.

நன் தல் பசப்ப ம் ஆள்விைன தாீஇயர்
ன்ன ங் கானந் ன் தல் நன்ெறனப்
பின்னின் சூழ்ந்தைன யாயினன் றின்னாச்
சூழ்ந்திசின் வாழிய ெநஞ்ேச ெவய் ற
இ
மிழ் வானம் நீங்கி யாங்க ம்
கு பதிப் ெபயர்ந்த சுட் ைட
பாழ்க்
கயி பிணிக் குழிசி ஓைல ெகாண்மார்
ெபாறிகண் டழிக்கும் ஆவண மாக்களின்
உயிர்திறம் ெபயர நல்லமர்க் கடந்த

5
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த க ணாளர் குடர்தாீஇத் ெத வரச்
ெசஞ்ெசவி எ ைவ யஞ்சுவர இகுக்குங்
கல்லதர்க் கவைல ேபாகின் சீ ர்ப்
ல்லைர யித்திப் கர்ப நீழல்
எல்வளி யைலக்கும் இ ள்கூர் மாைல

10

வானவன் மறவன் வணங்குவிற் றடக்ைக
ஆனா நறவின் வண்மகிழ்ப் பிட்டன்
ெபா ந்தா மன்னர் அ ஞ்சமத் யர்த்த
தி ந்தைல ெயஃகம் ேபால
அ ந் யர் த மிவள் பனிவார் கண்ேண

15

- ம தனிளநாகனார்
(உைர)
1-4 நன்

தல்...............ெநஞ்ேச

(இ-ள்.) ெநஞ்ேச - அன் மிக்க என் நன்னர் ெநஞ்சேம!; நன் தல் பசப்ப ம் ஆள்
விைன தாீஇயர் ன் அ ங் கானம் ன் தல் நன் எனச் சூழ்ந்தைன- நீதா ம் நம்
காத யாகிய அழகிய தைல ைடய இவள் நம்பிாிவாற்றா பசைல பாயப்பட்
வ ந் வாளாயி ம் ஆகுக! நாமிப்ெபா
இவைளப் பிாிந் நம
ஆண்ைமக்குயிராகிய யற்சிைய ேமற்ெகாண் நிரம்பப் ெபா ளீட் க்
ெகாணர்தற்குச் ெசல தற்காிய காட்
ேட ெசல் தல் நன்ைம ைடத்தாகும் என்
ஆராய்ந்
ணிந்தாய் மன்; பின்னின் ஆயின் நன் இன்னாச் சூழ்ந்தைன- நீ
ணிந்தாங்ேக யாமிவைளப் பிாிந் ஆள்விைன ேமற் ெசன்ற பின்னர் யாம்
அதனிைடேய றி ம் ெபா
சிறி நின் நீ ஆராய்வாயாயின் நீ ெபாி ம் நமக்குக்
ேகேட சூழ்ந்தைன ஆகுதி காண்! அஃெதற்றாெலனின், என்க.
(வி-ம்.) நன் தல் பசப்ப ம் என்ற , நாம் பிாியின் அவள் பிாிவாற்றா பசப் ர்ந்
ந வள் என்ப அறிந்தி ந் ம் என்ப பட நின்ற . எனேவ இதனால் அகற்சிய
அ ைம கூறி யாம் இப்ெபா
பிாிவ நன்றன் என்றறி
த்தானாம்! நன்ெறனச்
சூழ்ந்தைன பின்னின் ஆயின் நன் இன்னாச் சூழ்ந்தைன என மாறிக் கூட் க.
யா ம் பிாிவாற்றாைமயால் ஆள்விைனயி ம் இைடக்கண் றிகுவம் அப்ெபா
ஆராயின் நீ இனிெதன் சூழ்ந்த இ ேவ இன்னாச் சூழ்ந்ததாதைல அறிகுவாய்
என்பான் பின்னின்
ஒ ெசால் வ வி்த்
வாழ்த்தினன்.

ஆயின் நன் இன்னாச் சூழ்ந்தைன என்றான்,. ஆகுதி என
க்க. ேதரா ெதளிந்தைம க தி இரங்குவான் வாழி என

4-12: ெவய் ற.........ேபாகின்
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(இ-ள்.) இ

உமிழ் வானம் ெவய்

உற நீங்கி- இ

ழ்த்

ழங்கி மைழ

ெபாழி ம் கில்கள் நிலம் ெபாி ம் ெவப்ப
மா ெபய்யா ேபாதலாேல;
யாங்க ம் கு பதிப் ெபயர்ந்த சுட் உைட
பாழ்- எவ்ெவவ்விடத் ம் வாழ்ந்
வந்த கு மக்கள் தத்தம் இ ப்பிடங்கைளக் ைகவிட் ேவறிடங்கட்குச் ெசன்
விட்டைமையப் பிற நாட் னெரல்லாம் சுட் க் கூ தைல ைடய பைழய பாழ்
நிலமாகிய பாைல நிலத்திேல ; ெசயிர் திறம் ெபயர ெத வர நல் அமர்க்கடந்த
த கணாளர்- தம் யிர் மறவர் உயிர் கும் ேமனிைல லகம் கு ம்
தன்ைம ைடயவாய்த் தம் டைல விட் ப் ேபாகுமா , அ ப்பிறக்கிடாேத நின்
காண்ேபார்க்கு அச்ச ண்டாகும்ப அறப்ேபார் ஆற்றிப் பைகெவன் ழி
வி ப் ண்பட்
ழ்ந்த அஞ்சாைமைய ைடய மறவர் உடம்பிடத்ேத; கயி
பிணிக்குழிசி ஓைல ெகாண்மார் - ஊர்மக்கள் தாம்தாம் வி ம்பிய தைலவர் ெபயர்
ெபாறித்திடப்பட்ட குடேவாைலகைளக் ெகாள் ம்ெபா ட் க் கயிற்றாேல
வாிந் கட்டப்பட்ட குடங்களின் கண்ேண; ெபாறி கண் அழிக்கும் ஆவண
மாக்களின்- ந வராற் ெபாறிக்கப்பட்ட இலச்சிைனைய ஆராய்ந் பார்த் அழித் க்
குடங்களி
ந் அவ்ேவாைலகைளக் ைகயிட் ஒவ்ெவான்றாக ெவளியில்
எ க்கின்ற ஆவணக்களாியாளர் ேபான் ; ெசஞ்ெசவி எ ைவ- சிவந்த
ெசவிைய ைடய க குகள் கச்சு த யன கட்டப்பட்ட இடங்களிேல
குைடதற்கியன்ற இடத்ைத ஆராய்ந்

கண்

தம் அலகால் குைடந் ; அஞ்சுவர-

கண்டார்க்கு அச்சம் வ மா ; குடர் தாீஇ இகுக்கும்- அலகினாேல குடைர
ெவளிப்ப த்தி இ த்தற்கிடனான; கல் கவைல அதர் ேபாகின் - பரற்கற்கைள ைடய
கவர்த்த வழியிேல யாம் ேபாம்ெபா
என்க.
(வி-ம்.) இதன்கண் பண்ைடக் காலத்ேத இத்தமிழகத்தில் ஊராட்சியாளைரத்
ேதர்ந்ெத க்க ஊர்மக்கள் தாம் தாம் வி ம்பிய தைலவர் ெபயைர ஓைலயில் எ தி
சு ள் ெசய்

குடத்தி

ள்ளி த

ம், ந வர் அக்குடங்கைள

ப் பின்னர் கயிற்றால்

வாிந் கட் இலச்சிைனயி த ம்; பின்னர் ஆவணக்களாியாளர் அவ்விலச்சிைனைய
ஆராய்ந் பார்த் அதைன அழித் க் குடத் ள்ளி ந் ஓைலச் சு ள்கைள
ெவளியிெல த் ப் பிாித் ேநாக்குத ம் உவைம கூ மாற்றால் கூறப்பட்
த்தல்
உணர்க. மறவ டம் ம் கச்ைச கவசம் த யவற்றாற் கட்டப்பட்
த்தலால்
க குக ம் குைடந் குடைர இ த்தற்கு இடம் ஆராய்ந் காண்டல் ேவண் ற் .
(10) ெத வர என்பதைன ெத வர (9) நல்லமர் கடந்த எனக் கூட் க.
12-19: சீ

ர்.........கண்ேண

(இ-ள்.) சீ ர் ல் அைர இத்திப் கர்ப நீழல் எல்வளி அைலக்கும் இ ள்கூர்
மாைல- அவ்வழியிடத்ேத கு ேயா ப்ேபான சீ ாின்கண் ற்ெகன்ற

60
அைரயிைன ைடய இத்திமரத்தின
ள்ளிகைள உைடய நீழ டத்ேத ெபாிய
ேகாைடக் காற் த் தாக்கித் ன்
த் தைல ைடய இ ள் மிகுகின்ற அந்திமாைலப்
ெபா தில் யாம் இரைவக் கழித்தற்குத் தங்கு மல்லேமா! அப்ெபா
; இவள்
பனிவார் கண்- நம்மாற் றக்கப்பட்ட இவ ைடய நீர் ஒ கும் கண்கள் நம் அகக்கண்
ன் கண்கூடாகத் ேதான்றி; வானவன் மறவன்- ேசரமன்ன

ைடய

பைடத்தைலவனாகிய; வணங்கு வில் தடக்ைக ஆனா நறவின் வண்மகிழ் பிட்டன்வைளந்த விற்பைடைய ைடய ெபாிய ைகைய ைடயவ ம் இைடயீ ன்றிக் கள்ளின்
வளவிய களிப்ைப வி ம் பவ ம் ஆகிய பிட்டன் என்பான்; ெபா ந்தா மன்னர்
அ ஞ் சமத் உயர்த்த- பைக மன்னேரா ெபா
கின்ற ெவல் தற்காிய
ேபாாின்கண்ேண ஒக்கிய தி ந்திய இைலயிைன ைடய ேவல் அப்பைக மன்னர்க்கு
உய்தற்காிய

யரம் விைளப்ப

ேபான் ; அ ந் யர் த ம் - நமக்கும் உய்தற்காிய

யரத்ைதத் த தல் ேதற்றம், ஆதலால் இப்ெபா
என்பதாம்.

அக்க த்திைனக் ைகவி வாயாக

(வி-ம்.) எல்வளி என் ழி எல் ெப ைம ேமற் . ேவறிடமின்ைமயால் சீ ாில்
இத்திநீழ ேல தங்குேவம் என்றான். தங்கிய ெபா
நங்காத பிாிவாற்றா
ன்பக்
கண்ணீர் ெப கித் ய
ம் நிைலைம நம் அகக்கண் ன்னர்த் ேதான் தல் ஒ தைல.
அங்ஙனம் ேதான்றியக்கால் யாம் ேமற்ெகாண் ள்ள ஆள்விைனயின் கண்
ஊக்கங்ேகாட ம் அவ்வழிச் ெசன் ெபா ளீட்ட்ட ம் அாியவாம். ஆத ன்
அக்க த்ைத வி க என்ப குறிப் .
இனி இதைன, ெநஞ்ேச நீ ஆள்விைன ேமற்ெகாண் ெபா ள் தாீஇயர் கானம்
ன் தல் சூழ்ந்தைன பின்னின் ஆயின் நீ நன் ம் நமக்கு இன்னாச் சூழ்ந்தைன
ஆதல் அறிதி, எங்ஙனெமனின் யாம் கவைல ேபாகின் சீ ர் இத்தி நீழல் இ ள்கூர்
மாைலயில் இவள் பனிவார்கண் நமக்கு அ ந் யர் த ம்! என இைய காண்க.
(பா-ேவ.) 3.வி த்தைன, வி த்தி. 5. நீங்க நீங்கி 12. நல்லதர்.
-------------

ெசய் ள் 78
திைண: குறிஞ்சி.
ைற: கள க் காலத் ப் பிாிந்

வந்த தைலமகற்குத் ேதாழி ெசால் ய .

( -ம்.) அஃதாவ - தைலவன் வைரவிைட ைவத் ப் பிாிந்தவன் சிறி
காலந்தாழ்த் வந்தானாக அவைனத் ேதாழி எதிர் ெகாண் தைலவியின்
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பிாிவாற்றாைமைய உள்

ைற வைகயா

ணர்த்தி இப்பிாி க் காலத்ேத ெப மான்

எம்ைம உள்ளி மறிதிேரா? என்
வினவிய என்றவா .
(இ-ம்.) இதற்கு "நாற்ற ம் ேதாற்ற ம்" எனவ ம்
'ேவண்டாப் பிாிவி

ற்பாவின்கண் (ெதால்-கள-23)

ம்' எனவ ம் விதி ெகாள்க.

நனந்தைலக் கானத் தாளி யஞ்சி
இனந்தைலத் த உ ெம ழ்கிளர் ன்பின்
வாிஞிமி றார்க்கும் வாய் கு கடாஅத் ப்
ெபாறி தற் ெபா ந்த வயக்களிற் ெறா த்தல்
இ ம்பிணர்த் தடக்ைகயின் ஏ றத் த வக்
க ஞ்சூன் மடப்பி ந ங்குஞ் சாரல்
ேதம்பிழி நறவின் குறவர் ன்றில்
ந் ழாய்மலர் உதிரக் காந்தள்
நீ தழ் ெந ந்
ப் ெபாசியத் தண்ெணன

5

வாைட க்கும் வ பனி யற்சிரம்
நம்மில் லம்பிற் றம் ர்த் தமியர்
என்னா குவர்ெகால் அளியர் தாெமன
எம்விட் டகன்ற சின்னாட் சிறி ம்
உள்ளி ம் அறிதிேரா ஓங்குமைல நாட

10

உலகுடன் திாித ம் பலர் கழ் நல் ைச
வாய்ெமாழிக் கபிலன் சூழச் ேசய்நின்
ெச ஞ்ெசய்ந் ெநல் ன் விைளகதிர் ெகாண்
தடந்தாள் ஆம்பல் மலெரா கூட்
யாண் பல கழிய ேவண் வயிற் பிைழயா

15

தாளி உக் கடந் வாளமர் உழக்கி
ஏந் ேகாட் யாைன ேவந்தர் ஓட் ய
க ம்பாிப் ரவிக் ைகவண் பாாி
தீம்ெப ம் ைபஞ்சுைனப் த்த
ேதங்கமழ்
மலர் நா மிவள் தேல.

20

-ம ைர நக்கீரனார்.
(உைர)
14: ஓங்கு மைல நாட.........
(இ-ள்.) ஓங்கும் மைல நாட- உயர்ந்த மைலநாட் ைன ைடய ெப மாேன! என்க.
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(வி-ம்.) அன் ைடயாைரத் ன்பத்திலாழ்த்தி வி தல் ம் ேபான்ற உயர்கு த்
ேதான்றினார்க்கு அடா எனக் குறிப்பான் அறி
ப்பவள் அவன் கு யி யர்ைவ
அவன் மைலக்ேகற்றி "ஓங்குமைல நாட' என்

விளித்தனள் என்க.

1-6: நனந்தைல............சாரல்
(இ-ள்.) இனம் தைலத்த ம் கிளர் எ ழ் ன்பின் - தன்னினமாகிய யாைனகைளப்
பா காத்தற் ெபா ட் த் தன் பாேல சூழ்வித் க் ெகாள் தைல ைடய நன்கு
விளங்குதைல ைடய ேபராற்றைல ம்; வாய் கு வாி ஞிமி ஆர்க்கும் கடாஅத் வாயி ள்ேள குகின்ற வாியிைன ைடய அ காற் சி பறைவகள் ஆரவாாித்தற்குக்
காரணமான மதநீாிைன
ைடய; ெபாறி தல் ெபா ந்த வயக்களிற் ஒ த்தல் ள்ளிகைள ைடய தலாேல ெபா
ற் த் திகழாநின்ற வன்ைம மிக்க
களிற்றியாைனகளி ம் தைலைமத் தன்ைம ைடய களிற் யாைனேய; இ ம்பிணர்த்
தடக்ைகயின் ஏம் உற த வ - தன காிய கர
ரடான ெபாிய ைகயினாேல
காவலைம ம்ப

த வா நிற்பேவ ம்; க ஞ்சூழ் மடப்பி

- அதன் காத யாகிய

தற்

சூைழ ைடய இளம்பி யாைனயான ; நனந்தைலக் கானத் ஆளி அஞ்சி ந ங்கும்
சாரல் - அகன்ற இடத்ைத ைடய காட் ன்கண்ேண வா ம் யாளிக்குப் ெபாி அஞ்சி
ந ங்குதற்குக் காரணமான மைலச்சார டத்ேத என்க.
(வி-ம்.) இனந்தைலத்த தல்-தன்னினத்ைதத் தன்ைன சூழ்வித் க் ேகாடல். கிளர்
எ ழ் ன் எனமா க. எ ழ் ன் : ஒ ெபா ட் பன்ெமாழி. ஈண் ப் ேபராற்றல்
என்ப

பட நின்றன. ஞிமி

- மிஞி

என்ப

எ த்

நிைலமாறிய ப யாம்: சிவிறி,

விசிாி என்றானாற் ேபால; வண் களீற் ஒ த்தல் - களிற்றி ள் ம் தைலைமத்
தன்ைம ைடய ஒ த்தல் என்க. இ யாைனக் கு வின் தைலவனாகிய களி .
இதைன தநாதன் என் ம் கூ ப.
இனி இதன்கண் களிற்றியாைன ைகயாற்ற விப் பா காப்ப ம் க ஞ்சூல் மடப்பி
யாளிக்கு அஞ்சி ந ங்கினாற் ேபான் எம்ெப மான் தைலவிையத் தைலயளி ெசய்
ேபாற்
ராக வி க்க ம் வைரவிைட ைவத் ப் பிாி ம் இச் சி பிாிவிற்கும்
ஆற்றா ந ங்குகின்றாள் என உள்
த் க் கூறினாள் ேதாழி: இ வைர டன்
பட்டாைனப் பின்ன ம்
க்கியவாறாம்.
7-14. ேதம்பிழி..............அறிதீேரா
(இ-ள்.) ேதம்பிழி நறவின் குறவர் ன்றில் ந் ழ் ஆய்மலர் உதிர - ேதனிற்
பிழிந்ெத த்த கள்ளிைன ைடய குறவ ைடய ற்றத்திேல ங்கி ன அழகிய
க்கள் உதிரா நிற்ப ம்; நீ

இதழ்க் காந்தள் ெந ந்

ப் ஒசிய - நீண்ட
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இதழ்கைள ைடய காந்தட் வின ெந ய தண்
றிய ம்; தண் என வாைட
க்கும் வ பனி அற்சிரம் - தண்ெணன் குளி ம்ப வாைடக்காற்
சுங்கால்
உண்டாகின்ற பனிைய ைடய அற்சிரக் காலத்திேல ; தம் ஊர்த்தமியர் அளியர்தாம் நம்
இல் லம்பில் என் ஆகுவர் என- தம ாின்கண் தனித் ைறகின்ற இரக்கத்திற்குாிய
மகளிர்தாம் யாம் அங்கில்லாைமயாேல உண்டாகின்ற பிாி த் யரத்தாேல எத்தைகய
நிைலயினர் ஆகுவேரா? என் எம் விட் அகன்ற சின்னாள் சிறி ம் உள்ளி ம்
அறிதிேரா - எளிேயைமக் ைகவிட் ப்ேபாய்த் தங்கிய ஒ சில நாள்களி ேட
எப்ெபா ேத

ம் நிைனத் ப் பார்த்த

(வி-ம்) ேதம்- இனிைம மாம்.

ந்

தா
ழ்-

ம் உண்ேடா? கூ மின்! என்க.
ங்கில். பனிைய ைடய அற்சிரம் என்க.

அற்சிரம்- ெப ம் ெபா
களில் ஒன் ; ன்பனிக்காலம். லம் -தனிைமத் ன்பம்.
நிைனத் ளீராயின் இத் ைணக் காலந் தாழ்த்தி ப்பீரல்லீர் என்ப க த் . வாைட
மலர் உதிர,

ப் ஒசியத்

க்கும் என்க

15-24: உலகுடன் ..... தேல.
(இ-ள்) உலகுடன் திாித ம் பலர் கழ் நல்இைச- உலகுள்ள

ைண ம் பர தைலச்

ெசய்கின்ற சான்ேறார் பலரா ம் கழ்தற்கியன்ற சிறந்த கழிைன ைடயவ ம்;
வாய் ெமாழிக் கபிலன் சூழ -அஞ்சா நின் பைகமன்னர்பா ம் வாய்ைமேய
கூ கின்ற ெமாழிைய ைடய கபிலன் என் ம் லவர் ெப மான் சூழ்ந்தவாேற; ேசய்
நின் ெச ஞ் ெசய்ந் ெநல் ன் விைள கதிர் ெகாண் - கிளிகள்
ாியவிடத்தினின் ம் ெசழி்த்த கழனிகளிற் றைழத்த ெநற்பயிாின்கண் நன்கு
விைளந்
ற்றிய கதிர்கைளக் ெகாய் த தலாேல அவற்ைறக் ைகக்ெகாண்
அாிசியாக்கி; தடந்தாள் ஆம்பல் மலெரா
ெபாிய தண் கைள ைடய ஆம்பற்

கூட் - அப்பறம் மைலச் சுைனயி

ேவா

கூட் ச் சைமத் ண் ; யாண்

ள்ள
பல

கழிய- இவ்வாேற பலயாண் கள் கழியா நிற்ப ம் காலங் க தியி ந் ; ேவண்
வயின் பிைழயா- ேபாராற் தற்கு ேவண் ய ெசவ்வி வந் ழித் தப்ப விடாமல்; தாள்
இ உ வாள் அமர் உழக்கி- யற்சிைய ேமற்ெகாண் தன் வாளாேலேய ேபார்ெசய்
கலக்கி

ற் ைகயிட்

ந்த; ஏந்

ேகாட்

ம ப் க்கைள ைடய யாைனப்பைட

த

யாைன ேவந்தர் - நிமிர்ந்த
யவற்ைற ைடய

ேவந்தைர ம்; கடந்

ஓட் ய - ெவன்
றமிட்ேடாடச் ெசய்த; க ம்பாிப் ரவிக் ைகவண் பாாி- க ய
ெசலவிைன ைடய ரவிைய ம் ைகயால் வழங்கும் வள்ளன்ைமைம
ைடயவ

ம்

ஆகிய பாாி வள்ள
ைடய; தீம் ெப ம் ைபஞ் சுைனப் த்த ேதம் கமழ்
மலர்
நா ம் இவள் தல்உள்ளி ம் அறிதிேரா- இனிய ெபாிய பசிய சுைனயிடத்ேத மலர்ந்த
ேதன் மணங்கம ம்
மலர் ேபான் ந மணம் கம கின்ற எம்ெப மாட் யின
தைலேய

ம் நிைனத் ப் பார்த்த ண்ேடா? கூ மின்; என்பதாம்.
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(வி-ம்) தமியர் என்னாகுவர் என உள்ளி ம் அறிதிேரா? எம்ைம
நிைனந்திலீராயி ம் ஒழிக. எம்ெப மாட் யின் தைலேய ம் உள்ளியறி ேரா?
என உள்ளி ம் அறிதிேரா என்பதைனப் பின் ம் கூட் ப் ெபா ள் கூ க.
இனி இதன்கண் ேவந்த ம் பாாியின் பறம் மைலைய ற்றியி ந்த ெபா
கபிலர் கிளிகைளப் பழக்கிச் ேசய்ைமயிற் ெசன் ெநற்கதிர் ெகாய் ெகாணரச் ெசய்
அதனால் அரண்மைனயகத் ள்ளாைர ெயல்லாம் இனிதாக உண்பித்த வரலா
குறிப்பிட்
த்த ம் உணர்க. இவ்வரலாற்ைறப் றநா ற்றி ம் காணலாம்.
இந்
ம் 303 ஆம் ெசய் ளில் ஔைவயார் "உைரசால் வண் கழ்ப் பாாி பறம்பின்
நிைரபைறக் குாீஇயினங் காைலப் ேபாகி- டங்கு றச் ெசந்ெநற் றாீஇய ேராராங்
கிைரேதர் ெகாட்பினவாகிப் ெபா
படப் படர்ெகாண் மாைலப் படர்தந் தாங்கு" எனக்
குறிப்பிட் ள்ளைம உணர்க.
இனி இதைன, நாட வாைட

க்கும் அற்சிரம் நம்மில் லம்பில் அளியர்

என்னாகுவர் என உள்ளி ம் அறிதிேரா? அன்ெறனி
நா ம் இவள்

தைலேய

(பா. ேவ.) 10.

ம் பாாி சுைன

த்த

மலர்

ம் உள்ளி ம் அறிதிேரா? என இையததி க.

ங்கி. 15. ெந ந்தா. 20. நாளி உ.

-------

ெசய் ள் 79
திைண: பாைல.
ைற: ெபா ள்வயிற் பிாிந்த தைலமகன் இைடச் சுரத் த் தன் ெநஞ்சிற்குச்
ெசால் ய .
( -ம்) அஃதாவ -தைலவன் தைலவிையப் பிாிந் ெபா ளீட்டச் ெசல் ம் ெபா
இைடெநறியிேல தன்ெனஞ்சம் தைலவிைய நிைனந் வ ந்திற்றாகத் தைலவன்
அந்ெநஞ்சத்ைதக் க ந் கூறிய என்றவா .
(இ-ம்) இதற்கு "கரணத்தின் அைமந்
(ெதால். கற்பி. 5) 'மீட் வர

ந்த காைல" எனவ ம்

ஆய்ந்த வைகயின் கண்

ேதாட்பதன் அைமத்த க ங்ைக ஆடவர்
கைனெபாறி பிறப்ப றி விைனப்படர்ந்
கல்
த் தியற்றிய வல் வர்ப் ப வில்
பா ைட ம ங்கின் ஊறல் மண் ய

ற்பாவின்கண்

ம்' எனவ ம் விதிெகாள்க.
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வன் லம் மியப் ேபாகிக் ெகாங்கர்
ப மணி யாயம் நீர்க்குநிமிர்ந் ெசல்க ம்
ேசதா எ த்த ெசந்நிலக் கு உத் கள்
அக
விசும்பின் ஊன்றித் ேதான் ம்
நனந்தைல அ வம் நம்ெமா
ைணப்ப

5

வல்லாங்கு வ
ெமன்னா தல்குவர
வ ந்திைன வாழிெயன் ெநஞ்ேச இ ஞ்சிைற
வைளவாய்ப் ப ந்தின் வான்கட் ேபைட
ஆ ெதா கைன ம் அவ்வாய்க் க ந்
க்
ெகா வில் எயினர் ேகாட்சுரம் படர

10

ெந விளி பயிற் ம் நிரம்பா நீளிைடக்
கல்பிறங் கத்தம் ேபாகி
நில்லாப் ெபா ட்பிணிப் பிாிந்த நீேய

15

---குடவாயிற் கீரத்தனார்.
(உைர)
11-17: வாழி ெயன்.............பிாிந்த ேநேய.
(இ-ள்) என் ெநஞ்ேச வாழி- என் ெநஞ்சேம நீ நீ வாழ்வாயாக!; இ ஞ் சிைற
வைளவாய்ப் ப ந்தின் வான்கண் ேபைட- காிய சிறகிைன ம் வைளந்த அலகிைன ம்
உைடய ப ந்தாகிய ெவளிய கண்ைண ைடய ேபைடயான ; ஆ ெதா கைன ம்
அவ்வாய்க் க ந்
- அைசந் நடக்குந்ேதா ம் ஒ க்கின்ற அழகிய
வாயிைன ைடய க ய ஓைசயிைன ைடய

என்

ம் ேதாற்க வியிைன ம்;

ெகா வில் எயினர்- வைளந்த வில்ைல ம் உைடய எயின மறவர்; ேகாள் சுரம் படரஆ ெசல்ேவாைர அைலத் அவர்தம் ைகப்ெபா ைளக் ெகாள்ைள ெகாள் தற்குாிய
பாைலவழியிேல ேபாவதைனப் பார்த் ; ெந விளி பயிற் ம் நிரம்பா நீள் இைட- தன்
காதற் ைணயாகிய ேசவைல ெந தாகக் குரைல த் ப் பலகா ம் கூப்பி தற்குக்
காரணமான ெதாைலயாத நீண்ட இடத்ைத ைடய; கல் பிறங்கு அத்தம் ேபாகி- கற்கள்
ஒளி கின்ற இப்பாைல வழியிேல ெசன் ; நில்லாப் ெபா ள் பிணி- யாவாிடத் ம்
நிைல த ல்லாத ெபா ட்பற் க் காரணமாக; பிாிந்த நீ- நங்காத ையப் பிாிந்
ேபாந்த நீதான் என்க.
(வி-ம்) இ ஞ்சிைற - ெபாிய சிறகுமாம்; வாய். அலகு. நடக்குங்கால்
அைச ந்ேதா ம்
கைனக்கும் என்றவா . கைன ம்- ஒ க்கும். ப ந்தின் ெபைட
எயினர் வில்ெலா ம் ஆ ேகாட்பைற ட ம் ெசல்லக்கண் அங்குத் தமக்கு ஊன்
இைர கிைடக்கும் என் க தித் தன்ேசவற் ப ந்ைத அைழக்கும் என்றவா . நில்லாப்
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ெபா ட்பிணி என்ற ெபா ளின இழி கூறியப யாம். இழிந்த ெபா ைளக் க தி
உயர்ந்த அ ைளத் றந்தைன என்ப குறிப் .
1-11. ேதாட்பதன்..........வ ந்திைன
(இ-ள்) ேதாள் பதன் அைமத்த க ங்ைக ஆடவர்- ேதாளின்கட் ேகாத்த கட் ச்
ேசாற்றிைன ைடய வ ய ைககைள ைடய ஆடவர்; விைனப்படர்ந் - ெதாழி ன்கட்
ெசன் ; கைன ெபாறி பிறப்ப
தீப்ெபாறி பறக்கும்ப

றிக் கல் உ த்

இயற்றிய - கற்பாைறையத்

க்கிக் கல் ெய த் ச் ெசய்த; வல் உவர்ப் ப வில்- மிக்க

உவர்ப்பிைன ைடய கிணற்றில்; பார்உைட ம ங்கின் ஊறல் மண் ய- மண்

ள்ள

பக்கத்ேத ஊறிய நீைரப் ப கும் ெபா ட் ; ெகாங்கர் ப மணி ஆயம்- ெகாங்க ைடய
ஒ க்கும் மணிகைள ைடய பசுத்திரள்க ள் ைவத் ; நீர்க்கு வன் லம் மியப்
ேபாகிச் ேசதா எ த்த ெசந்நிலக் கு உத் கள்- நீர்ேவட்ைகயாேல தைலநிமிர்ந்
வன்னிலம் கள்ப ம்பட மிதித் ச் ெசன் சிவந்த ஆக்கள் குளம்பினாேல எ ப்பிய
சிவந்த நிலத்தின

நிறமிக்க அத் கள்; அகல் இ விசும்பின் ஊன்றித் ேதான் ம் -

அகன்ற ெபாிய ெசக்கர் வானம் ேபான் மிக்குத்ேதான் தற் கிடனான; நனந்தைல
அ வம் நம்ெமா
ைணப்ப- அகன்ற இடமைமந்த காட் ன் கண்ேண நம்மா யிர்க்
காத தா ம் நம்ேமா நமக்குத் ைணயாக வ ம்ப ; வல்லாங்கு வ
ம் என்னா வல்லப ேபாேவாம் என் அங்கு நிைனயாமல் இ◌்த் ைணத் ெதாைல ம்
வந்தபின்னர்; அல்குவர வ ந்திைன- யாம் ெசலவ ங்குதல் உண்டாகும்ப
வ ந்தாநின்றைன! என்ேனா நின் ேபைதைம இ ந்தவா ? என்பதாம்.
(வி-ம்) ேதாட்பதம்- ேதாளிற் க்கிய கட் ச் ேசா . க ங்ைக- வ ய ைக. ெபாறிதீப்ெபாறி. கற்பாைறைய இ க்கும் ெபா
தீப்ெபாறி பிறத்தல் இயல் . றிக்கி. கல்
த்தல்- கல் ெய த்தல். வல் வர் என் ழி வன்ைம மிகுதிப்
ெபா ள்பட நின்ற . ப - கிண . பார்- வன்ைம ைடய மண்ண க்கு. கன்னிலத்ைத
அகழ்ந்த வழி மண்ண க்குைடய இடத்ேத நீர் ஊ த யல் . மண் ய- மண் தற்கு.
மண் தல்- கு த்தல். கயமண்ெட ைம என் ழி ம் அஃதப் ெபா ட்டாதலறிக.
ெகாங்கர் ஆனிைரக ள் ைவத் ச் ேசதா நிைர நீ்ர் ேவட்ைக காரணமாக நிமிர்ந்
வன் லம்

ணிபட விைரந்

ெசல்

ம் என் ம், அங்ஙனம் ெசல்

ங்கால் எ கின்ற

ெசந் கள் ெசக்கர், வானம் ேபால் ேதான் ம் என் ம் கூ க. ஊன்றித் ேதான் ம் மிக்குத் ேதான் ம். ைணப்ப- ைணயாக. காத என் ம் எ வாய் ெபய் ைரக்க.
அ வம் - கா . அல்குவர - ெசலவ ங்குதல் உண்டாக.
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இனி இதைன “ெநஞ்ேச நிரம்பா நீளிைட அத்தம் ேபாகிப் ெபா ட்பிணிப் பிாிந்த
நீேய! நனந்தைல அ வம் நம்ெமா (காத ) ைணப்ப வல்லாங்கு வ
ம் என்னா
அல்குவர வ ந்திைன!” என இையத்தி க.
(பா.ேவ.) 2 - பிறப் ற. 3. கல்ல த்.
-----------------

ெசய் ள் 80
திைண: ெநய்தல்.
ைற: இர க் குறிவந்த தைலமகற்குத் ேதாழி ெசால் ய .
( -ம்.) அஃதாவ -வைரந் ேகாட ற் க த்தின்றிக் களெவா க்கந் தைலநின்ற
தைலவன் இர க்குறி வ வாைன இர க்குறி ம த் இனிப் பகற்குறிக்கண் வ க!
என் ேதாழி கூறிய . இ வைர கடாஅதற் குறிப் ைடத் .
(இ-ம்.) இதைன, “நாற்ற ந் ேதாற்ற ம்” எனவ ம்
- 23) “கள
ேவண்

ம் ெபா

ற்பாவின்கண் (ெதால் - களவி

ம் வைரநிைல விலக்கி......அைன நிைலவைகயான் வைரதல்

ம்” என்பதன் கண் அைமத்தி க.

ெகா ந்தாள் தைலேயா ேகாட் மீன் வழங்கும்
இ ங்கழி யிட் ச்சுரம் நீந்தி யிரவின்
வந்ேதாய் மன்ற தண்கடற் ேசர்ப்ப
நினக்ெகவன் அாியேமா யாேம எந்ைத
ணர்திைரப் பரப்பகம் ைழஇத் தந்த
பன்மீன் உணங்கற் ப
ள் ஒப்
ம்
ண்டகம் க த்த
நீர் அைடகைர
ஒண்பல் மலர கவட் ைல அ ம்பின்
ெசங்ேகழ் ெமன்ெகா ஆழி அ ப்ப

5

இனமணிப் ரவி ெந ந்ேதர் கைடஇ
மின்னிைலப் ெபா ந்த விளங்கிணர் அவிழ்ெபான்
தண்ந ம் ைபந்தா ைறக்கும்
ன்ைனயங் கானல் பகல்வந் தீேம.

10

-ம ங்கூர் கிழார் ெப ங்கண்ணனார்.
(நக்கீரர் என் ம் பாடம்.)
-------
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(உைர)
1-6 : ெகா ந்தாள்................ஒப்

ம்

(இ-ள்) தண் கடல் ேசர்ப்ப- குளிர்ந்த கடைல ைடய ெநய்தனிலத் தைலவேன!
நீதான்; மன்ற - ேதற்றமாக; ெகா ந்தாள் தைலெயா ேகாட் மீன் வழங்கும்
இ ங்கழி- வைளந்த காைல ைடய தைலகேளாேட ெகாம் ைடய சுறா மீ ம்
திாித கின்ற அச்சந்த கின்ற கடற் கழிைய ம்; இட் ச் சுரம்- இட் தாகிய
கடத்தற்காிய வழிைய ம் கடந் ; இரவின் வந்ேதாய்- யாங்கள் கவல்வதற்குக்
காரணமான இரவின் கண்ேண இவ்வா இங்கு வந்தைன; நினக்கு யாம் எவன்
அாியேமா- இவ்வா நீ இன்னாைம மிக்க இ ள் ெநறியிேல வ தற்கு
ெப ந்தைகயாகிய உனக்கு யாம் எவ்வாற்றான் எய் தற் காியம் ஆேவாம் என்ப
எமக்கு விளங்கவில்ைல; நீ இங்ஙனம் வ தைல எம்ெப மாட் ெபாறாள்காண்
ஆதலால் நீ இரவின்கண் வாராேத ெகாள்!: எந்ைத ணர்திைரப் பரப்பகம் ைழஇத்
தந்த பன்மீன் உணங்கல் ப
ள் ஓப்
ம்- இனி நாைளப்பக ேல யாங்கள்
எம் ைடய தந்ைத அைலகள் ெபா ந்திய கடற் பரப்பி ேட க்கு நீைர வைல
த ய வற்றால் ழவி அகப்ப த் க் ெகாணர்ந்த பல்ேவ மீன்வற்ற ேல ழ்கின்ற
பறைவகைள ஓட் ந் ெதாழிைல ேமற்ெகாள்ேவம் ஆதலால் என்க.
(இ-ம்) மன்ற என்ற ேதற்றப் ெபா ட் . அதைன தைல ம் மீ ம் வழங்குதற்கு
அைடயாக்குக. வந்ேதாய் என் ழி ஆ- ஓவாயிற் ச் ெசய் ளாக ன் இ ங்கழியில்
ஆைளக் ெகால் ம் தைல ம் சுறாமீ ம் வழங்குதல் ேதற்றமாக ன் அதைன
இரவில் நீந்திக் கடந் வ தைல எம்ெப மாட் ெபாறாஅள் என்ப வாரற்க
என்றற்குக் குறிப்ேப வாய் நின்ற .
நீ மனங்ெகாள்ளின் இப்ெபா ேத எம்ெப மாட் ைய வைரெவா வந் வ ைவ
ெசய் ெகாள்ளல் மிக ம் எளிேத. அங்ஙன மி ப்ப ம் நீ இவ்வா வ வாேனன்
என்ப பட யாம் எவன் நினக்கு அாியேமா? என் வினவினள். இவ்வாற்றால் ேதாழி
க்கமாக வைர கடாஅயினாளாதலறிக. இனி யாம் ள் ஓப்
ம் என்ற ேமேல
பகல்வந்தீேம என்றற்கு ஏ க் கூறியவாறாம்.
7-13:
(இ-ள்)

ண்டகம்.....பகல் வந்தீேம
ண்டகம் க த்த

நீர் அைட கைர- நீர்

ள்ளிச் ெச

தைழத் ள்ள

கட ன நீரைடகின்ற கைரயின் கண்ேண படர்ந் ள்ள; ஒள்பல் மலர கவட்
அ ம்பின்- ஒளிய பலவாகிய மலர்கைள ைடய ம் சுவ பட்ட

இைல
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இைலகைள ைடய ம் ஆகிய அ ம்பின ; ெசங்ேகழ் ெமல்ெகா

ஆழி அ ப்ப-

சிவந்த நிற ைடய ெமல் ய ெகா கைள நின ேதாின் உ ள்கள் அ க்கும்ப ; இன
மணிப் ரவி ெந ந் ேதர் கைடஇ- உயர்ந்த இனத்தனவாகிய மணி ட்டப் பட்ட
குதிைரகைள ைடய நின்ேதாிைனச் ெச த்தி; மின் இைலப் ெபா ந்த விளங்கு இணர்
அவிழ் ெபான் தண் ந ம் தா உைறக்கும் ன்ைன அம் கானல் பகல் வந்தீம்கதிரவன் ஒளியாேல மின் கின்ற இைலகளாேல ெபா
ற்ற விளங்குகின்ற
ங்ெகாத் க்கள் கட்டவிழ்ந் ெபான்னிற ைடய குளிர்ந்த நறிய ந் கள்கைள
உதிர்க்கின்ற ன்ைனகளடர்ந்த அழகிய கடற்கைரச் ேசாைலயிேல
பகற்ெபா திேலேய வந்த ள்வாயாக! என்பதாம்.
(வி-ம்.) பகற்குறியிடத்ேத நீ எம்ைம அளித்தற்கு வ வாேய ம் நின்ேத ள்
ெமன் ங்ெகா ைய அ க்குமா ேபாேல நின்வர பிறர் அறிதற்கு ஏ வாகி
ெமல் ய லாராகிய எம ள்ளத்ைதப் ண்ப த்தாதிரா என் ம் க த்ைத
உள்
த் நின் ஆழி ெமன்ெகா அ ப்பவா என்றாள். இனி நீ நின் கடற்கைரச்
ேசாைலயிடத்ேத ன்ைனம்லர் ெபான்தா ெசாாிந் ந மணங் கமழ்விக்குமா
ேபாேல நீதா ம் ைலவிைலப் ெபான்ெனா வைர ேவண் வந் வ ைவ ெசய்
த் ப் ன்ைன இணர் ெபான்தா
கழ்பரப் தேல எம் வி ப்பம் என்பைத உள்
உைறக்கும் கானல் என்றாள் என ண்ணிதின் உள் ைற கண் மகிழ்க.
இனி இதைன - ேசர்ப்ப நீதான் தைலெயா ெகா மீன் வழங்கும் இட் ச் சுரம்
நீந்தி இரவின் வந்தாய்! இங்ஙனம் வ தைலத் தைலவி ெபாறாஅள் யாம் நினக்கு
எவ்வா அாியம் ஆேவம் நாைளப் ள்ேளாப்
ம் ன்ைனயங் கானல் பகல் வந்தீம்
என இையத்தி க.
(பா-ேவ.) 5.பாக்கந். 6.ஒப்ப.
-----------

ெசய் ள் 81
திைண: பாைல
ைற: பிாி ணர்த்திய தைலமகற்குத் ேதாழி தைலமகள் குறிப்பறிந்
ெசால் ய .
( -ம்.) அஃதாவ - தைலவிையப் பிாிந்
என்

ேபாய்ப் ெபா ளீட்

ம் க த்திைனத் தைலவன் ேதாழிக்குக் கூறினனாக; அ

வந்

வ தல் ேவண் ம்
ேகட்ட ேதாழி

தைலவன் க த்ைதத் தைலவிக்குக் கூற, அ ேகட்ட தைலவி அப்ெபா ேத
அழத்ெதாடங்கி விட்டனள். அ கண்ட ேதாழி தைலவன்பாற் ெசன் நீவிர்
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இப்ெபா
பிாி ராயின் தைலவிைய ஆற் வித்தல் அாி . அவள் இறந் ப த
கூ ம் என்ப படக் கூறித் தைலவைனச் ெசலவ ங்குவித்த என்றவா .
(இ-ம்.) இதைன, "தைலவ ம் வி மம்" எனவ ம்

ம்

ற்பாவின்கண் (ெதால்

அகத்திைண-39) "*தைலவ ம் வி ம நிைல ெய த் ைரப்பி
என்பதனாலைமத்தி க.

ம்"

நா லா எ ந்த ேகாள்வல் உளியம்
ஓங்குசிைன இ ப்ைபத் தீம்பழம் ைனயின்
ல்லைளப் ற்றின் பல்கிைளச் சிதைல
ஒ ங்கு யன் ெற* த்த நைனவாய் ெந ங்ேகா
ம்
கு கின் இடந்திைர ேத ம்
மண்ப*க வறந்த ஆங்கட் கண்ெபாரக்
கதிர்ெதறக் கவிழ்ந்த உல தைல ேநான்சிைன
ெநறியயல் மராஅம் ஏறிப் லம் ெகாள
எறிப ந் ய ம் என் ழ் நீளிைட

5

ெவம் ைன அ ஞ்சுரம் நீந்திச் சிறந்த
ெசம்மல் உள்ளம் ரத்த ன் க த்ேதார்
ஒளி ேவல் அ வம் களி படக் கடக்கும்
மாவண் கடலன் விளங்கில் அன்னஎம்
ைமெயழில் உண்கண் க ழ
ஐய ேசறிேரா அகன் ெசய் ெபா ட்ேக.

10

---ஆலம்ேபாி சாத்தனார்.
(உைர)
15: ஐய...
(இ-ள்.) ஐய- எம்ெப மாேன!
11-14: க த்ேதார்.....க

ழ

(இ-ள்.) க த்ேதார் ஒளி ேவல் அ வம் களி படக் கடக்கும் - தன்ேனா சினந்
ேபாெரதிர்ந்த பைகவ ைடய சுடர் சுகின்ற ேவேலந்திய காலாட் பைடப்பரப்
தல்
யாைனப் பைட ஈறாக மாண்ெடாழி மா

ழிலாட்

மாவண் கடலன் - ெபாிய வள்ளன்ைமைய

ைடய கடலன் என்

விளங்கில் அன்ன- விளங்கில் என்

ம்

ர் ேபான்

ெவல்

ம் ேபாராற்றைல ம்;
ம் மன்னன ;

இன்ப ம் அழ கும் நிரம்பிய;
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எம் ைம எழில் உண்கண்- எம் ைடய அழகிய ைம ண்ட கண்கள்தாம்; க
பிாிவாற்றா அ
லம் ம்ப : என்க.

ழ-

(வி-ம்) க த்ேதார் - சினந்ேதார்; அவராவார்- பைகவர். கடலன் என்பான் ஒ
கு நிலமன்னன் என் ம் சிறந்த ேபாராற்றல் உைடயான் என் ம் வள்ளற்
பண் ைடயான் என் ம் அவன்
ர் விளங்கில் என்ப என் ம் இதனாற் ெபற்றாம்.
விளங்கில்- தைலவியின் கண் க்குவைம. ஈண் த் ேதாழி தன்ைன ம் உளப்ப த்தி
எம்கண் என்கின்றாள்.
10-11: சிறந்த........... ரத்த ன்.
(இ-ள்.) சிறந்த ெசம்மல் உள்ளம் ரத்த ன்- நின் இயல்பிற் கிணங்கச் சிறந்த
தைலைமத் தன்ைம ைடய நின் ெநஞ்சம் நின்ைனத் ண் தலாேல என்க.
(வி-ம்) "விைனேய ஆடவர்க்குயிர்" என்ப பற்றிப் ெபா ளீட் ம்
ஆள்விைனம ங்கிற் பிாியக் க
ம் க த்திைனத் தா ம் பாராட் வாள் "ெசம்மல்
உள்ளம் ரத்த ன்" என் விதந்தாள். ரத்தல்- ெச த் தல்.
1-10: நா

லா........நீந்தி

(இ-ள்) நாள் உலா எ ந்த ேகாள் வல் உளியம்- வி யற்காலத்ேத இைரேத ம்
ெபா ட் உலாப் ேபாதற்கு எ ந்த தனக்குாிய இைரையத் ேதர்ந் ெகாள் த ல்
வன்ைம ைடய கர யான , ஓங்கு சிைன இ ப்ைபத் தீம்பழம்

ைனயின்- உயர்ந்த

கிைளகைள ைடய இ ப்ைப மரத்தின் இனிய பழத்திைனத் தின் ெவ ப்பின், ல்
அைள ற்றின் பல் கிைளச் சிதைல ஒ ங்கு யன் எ த்த நைனவாய் ெந ங்ேகா
இ ம் ஊ கு கின் இடத் இைர ேத ம்- ல் ய வைளகைள ைடய ற்றின
பலவாகிய இனங்களாகிய சிதைலகள், ஒ ங்கு கூ ப் ெபாி ம் யற்சி ெசய் கட் ய
நைனந்த வாைய ைடய ெந ய உச்சிகைள இ ம்
க்கும் ெகால் ைலயின்கண்
த்தி ஊ மா ேபால வைளயி ள் ஊதி அகழ்ந் தனக்கு இைரயாகிய ற்றாஞ்
ேசாற்றிைன ஆராய்தற்கு இடனான; மண் பக வறந்த ஆங்கண் கண ெபாரக் கதிர்
ெதறக் கவிழ்ந்த உல தைல ேநான் சிைன ெநறிஅயல் மராஅம் ஏறி- நிலம்
ெவ க்கும்ப வறட்சி ற்ற பாைல நிலமாகிய அவ்விடத்ேத கண் ஒளி ம ங்க ஞாயி
காய்தலாேல வழியின் பக்கத் தில் உள்ள ெவண்கடப்ப மரங்களின் தாழ்ந் ள்ள
உலர்ந்த உச்சிைய ைடய வ ய கிைளகளில் ஏறியி ந் ; எறி ப ந்
லம் ெகாள
உய ம் என் ழ் நீள் இைட ெவம் ைன அ ஞ் சுரம் நீந்தி- இைரயிைனப் பாய்ந்
பற் கின்ற ப ந்தான தனிைம ற் வ ந் கின்ற ெவப்பம் மிகுந்த நீண்ட
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இடங்களாகிய ெவவ்விய ேபார்க்களங்கைள ைடய கடத்தற் காிய சுரத்திைனக்
கடந் ம்; என்க.
(வி - ம்.) நாள்-வி யற்காலம். உளியம்-கர . ைளதல்- ெவ த்தல் அைள-வைள.
சிதைல - கைறயான். ேகா - உச்சி. கு கு-ெகால்லன்
த்தி. கர
ற்ைற
அக ம்ேபா
வைளயி ள் க்கினால் உயிர்த் அக ம் இயல் ைடயதாக ன்
இ ம்
கு கின் இடந்திைர ேத ம் என்றார். மராஅம் - ெவண்கடப்ப மரம். லம் தனிைம. ைன - ேபார்க்களம்.
இனி, இதன்கண் கர

இனிய ேதன் ெபா ளிய இ ப்ைபப்

ற்றாஞ் ேசாற்றிைன அவாவி அக மா

ேபால, நீதா

ைவ ெவ த்

இழிந்த

ம் நிரம்பிய

ெசல்வத்ேதா
ந் ம், தைலவிேயா கூ இன் ற்றி ந் அறஞ்ெசய் ம்
நல்வாழ்க்ைகைய ெவ த் இழிந்த ெபா ைள நா ப் பிாியத் ணிகின்றன என
உள் ைற காண்க.
15: ேசறிேரா……..ெபா ட்ேக
இ - ள்.) அகன்

ெசய் ெபா ட்கு - எம்ெப மாட் ையத்

ஈட் கின்ற ெபா ள் நிமித்தமாக; ேசறிேரா - ெசல்
(வி - ம்.) ெசல்
நின்ற .

ேரா என்ப

இதன

பயன் - தைலவன் ெசலவ ங்குதல் என்க.

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

யன்

ேரா; என்பதாம்.

ரத்த ன் எம்கண் க

ேரா? என இைய காண்க.

(பா - ேவ.) 4. இ ங்ேகா .

ேபாய்

அத் ைண வன்கண்ைம உைடயீேரா என்ப பட

இனி, இதைன - ஐய! ெசம்மல் உள்ளம்
ெசல்

றந்

ழப் ெபா ட்குச்
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ெசய் ள் 82
திைண: குறிஞ்சி.
ைற: ேதாழிக்குத் தைலவி அறத்ெதா

நின்ற .

( - ம்) களெவா க்கத்தின் ெபா
தைலவன் வர
பிாிவாற்றா வ ந்திய தைலவி ேதாழிைய அறத்ெதா
என்றவா .

ட் ப் பா ற்றைமயால்
நிற்பித்தற்குச் ெசால் ய

இ - ம்.) "இதற்கு வைரவிைடைவத்த" எனவ ம் (ெதால்-களவி-21)
‘வைரயா நாளிைட வந்ேதான்

ட்

ற்பாவின்கண்

ம்" என வ ம் விதி ெகாள்க.

ஆடைமக் குயின்ற அவிர் ைள ம ங்கில்
ேகாைட யவ்வளி குழ ைச யாகப்
பா ன் அ விப் பனிநீர் இன்னிைச
ேதாடைம ழவின் ைதகுர லாகக்
கணக்கைல இகுக்கும் க ங்குரல் ம்ெபா
மைலப் ஞ் சாரல் வண் யா ழாக
இன்டல் இமிழிைச ேகட் க் க சிறந்
மந்தி நல்லைவ ம ள்வன ேநாக்கக்
கைழவளர் அ க்கத் திய யா ம்மயில்

5

விழ க்கள விற யில் ேதான் ம் நாடன்
உ வ வல்வில் பற்றி அம் ெதாிந்
ெச ச்ெசய் யாைன ெசன்ெனறி வினாஅய்
லர்குரல் ஏனற் ைழ ைட ஒ சிைற

10

மலர்தார் மார்பன் நின்ேறாற் கண்ேடார்
பலர்தில் வாழி ேதாழி அவ ள்
ஆாி ட் கங்குல் அைணெயா ெபா ந்தி
ஒாியா னாகுவ ெதவன்ெகால்
நீர்வார் கண்ேணா ெநகிழ்ேதா ேளேன.

15

---கபிலர்.
(உைர)
15: வாழி ேதாழி...
(இ-ள்.) ேதாழி வாழி - ேதாழி நீ நீ வாழ்வாயாக ஈெதான் ேகள்.
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1 - 10: ஆடைம ...நாடன்
(இ-ள்.) ஆ அைம குயின்ற அவிர் ைள ம ங்கில் ேகாைட அ வளி குழல்
இைசயாக - ஆ கின்ற ங்கி ன்கண் வண் களால் ைளக்கப்பட்ட விளங்குகின்ற
ைளயின் பக்கத்ேத ேமல் காற்றினால் எ கின்ற இைசேய அழகிய ேவயங்குழ ன்
இைசயாக ம்; பா இன் அ விப் பனிநீர் இன்னிைச ேதா அைம ழவின் ைத
குரலாக - ேதாற் கின்ற அழகிய அ வியின் குளிர்ந்த நீர் ழ்ச்சியினால் எ கின்ற
இனிய ஓைசேய கூட்டமான மத்தளங்களின் ெசறிந்த ழக்கமாக ம்; கணக்கைல
இகுக்கும் க ங்குரல் ம்ெபா - கூட்டமாகிய கைலமான்கள் தாழ ஒ க்கும் க ய
ஓைசேய ெப வங்கியம் என் ம் ைளக்க வியின் இைசயாக ம்; மைல ஞ்சாரல்
வண் யாழ் ஆக - மைலயின அழகிய சார ன்கண் ர கின்ற வண் களின்
இைசேய யாழிைசயாக ம்; இன் பல் இமிழ் இைச ேகட் க் க சிறந் மந்தி
நல்அைவ ம ள்வன ேநாக்க - இவ்வா ேகட்டற்கினியவாகிய பல்ேவ
இைசகைள ம் ேகட் ஆரவாரம் மிகுந் குரங்குகளாகிய நல்ல அைவயினர்
வியப் ற் ப் பார்க்கும்ப ; கைழ வளர் அ க்கத் இய ஆ ம் மயில் - ங்கில்கள்
வளர்தற்கிடனான பக்கமைலகளில் அங்குமிங்கும் உலாவிக் கூத்தா கின்ற மயில்கள்:
விழ க்கள விற யின் ேதான் ம் நாடன்- விழா நாளில் கூத்தாட்டரங்கத்ேத குந்
ஆ கின்ற கூத்தியர் ேபாலத் ேதான் தற்குக் காரணமான மைல நாட்ைட ைடய நம்
ெப மான்; என்க.
(வி-ம்.) அைம - ங்கில். குயி தல் - ெசய்தல். ேகாைடவளி - ேமல்காற் :
இன்ன வி - காட்சிக்கினிய அ வி என்க. ேதா - கூட்டம் ம் - ெப வங்கியம்.
அைவ - கூத்தாட்டரங்கு. விற - கூத்தி.
11 - 15: உ வ ......பலர்தில்
(இ - ள்) உ வ வல் வில் பற்றி அம் ெதாிந்

- அழகிய வ ய வில் ைனக் ைகயில்

பற்றிக் ெகாண் சிறந்த கைணைய ஆராய்ந் மற்ெறா ைகயிற்ெகாண் ; ெச
யாைன ெசல்ெநறி வினாஅய் - தன்ேனா ேபார்ெசய்ய வந் தன்னால்

ெசய்

கைணெயய்யப்ெபற் ப் றமிட்ட யாைன ெசன்ற வழியிைன வினவி; லர் குரல்
ஏனல் ைழ ைட ஒ சிைற - திர்ந்த கதிர்கைள ைடய திைனக்ெகால்ைலயின்
வாயி ன் ஒ பக்கத்தில்; மலர்தார் மார்பன் நின்ேறான் கண்ேடார் பலர் - மலர்ந்த
மாைலைய ைடய மார்ைப ைடயனாய் நின்றவைனப் பார்த்த மகளிர் பலராவார்;
என்க.
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(வி- ம்) உ வம் - அழகு. ெதாிதல் - ஆராய்தல். ெச - ேபார். லர்தல் ைழ - வாயில். பலர் என்ற ேதாழிையக் குறித் க் கூறியப யாம்.

திர்தல்.

15 - 18: அவ ள் .....ேதாேளேன
(இ - ள்.) அவ ள் ஆர் இ ள் கங்குல் அைணேயா

ெபா ந்தி - அம் மகளி ள்

ைவத் நிைறந்த இ ைள ைடய இரவின்கண் பாய ேல கிடந் ; நீர் வார்
கண்ெணா ெநகிழ் ேதாேளன் - நீர் ஒ குகின்ற கண்கேளா ெம ந்த
ேதாள்கைள ம் உைடேயன்; ஓர் யான் ஆகு

எவன் ெகால் - யான் ஒ த்திேய

ஆவதற்கு உாிய காரணம் யாேதா அறிகின்றிேலன்; என்பதாம்.
(வி - ம்.) நாடைன மகளிர் பலர் கண்டாராக; அவெரல்லாம் அைமதியாக உறங்கா
நிற்ப, யான் மட் ேம உறக்கமின்றி வ ந் கின்ேறன். ேம

ம் என் ேதாள்கள் மட் ேம

ெம
கின்றன; இதற்குக் காரணம் யாேதா என்றவா . எனேவ என் ெநஞ்சத்ைத
நாடன் கவர்ந் ெகாண் ேபாயினன் ஆதல் ேவண் ம் என்ப குறிப்பாயிற்
இந்நிைல நீ க்குேமல் யான் இறந்ெதாழிேவன் ஆதலால் நீ அறத்ெதா நிற்பாயாக
என்ப இதன்கண் குறிப்ெபச்சப் ெபா ள்.
இனி இதைன, ேதாழி வாழி நாடனாகிய மார்பன் நின்ேறாைனக் கண்ேடார் பலர்;
அவ ள் அைணெயா ெபா ந்தி நீர் வார் கண்ெணா ெநகிழ் ேதாேளன் ஓர் யான்
ஆகுவ எவன் ெகால் என இையத்தி க.
(பா. ேவ.) 10. நன ப் கு.
------------

ெசய் ள் 83
திைண: பாைல.
ைற: தைலமகன் இைடச்சுரத் த் தன் ெநஞ்சிற்குச் ெசால் ய .
( - ம்.) அஃதாவ - ெபா ளீட் தற்குத் தைலவிையப் பிாிந் பாைல வழியில்
ெசல் கின்ற தைலவன் ெநஞ்சம் தைலவியின் குணநலங்கைள நிைனந்
வ ந்தியெபா
அவன் அந்ெநஞ்சிற்குக் கூறிய என்றவா .
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(இ - ம்) இதற்கு "கரணத்தி னைமந்

ந்த காைல" எனவ ம் (ெதால். கற்பி - 5.)

ற்பாவின்கண் 'ேவற் நாட் டகல்வாயின் வி மத் தா

ம்' எனவ ம் விதிெகாள்க.

வலஞ்சுாி மராஅத் ச் சுரங்கமழ்
ச்
சுாியா ைளத்தைல ெபா யச் சூ க்
கைறய மடப்பி கானத் தலறக்
களிற் க்கன் ெறழித்த உவைகயர் க சிறந்
க ங்கால் மராஅத் க் ெகா ங்ெகாம் பிளந்
ெப ம்ெபாளி ெவண்ணார் அ ந் படப் ட்
ெந ங்ெகா
டங்கும் நியம
ர்
நற ெநாைட நல் ல் த
தற் பிணிக்குங்
கல்லா இைளயர் ெப மகன் ல்

5

வியன்றைல நன்னாட் ேவங்கடங் கழியி ம்
ேசயர் என்னா தன் கமிகக் கைடஇ
எய்தவந் தனவால் தாேம ெநய்தல்
கூம் வி நிகர்மலர் அன்ன
ஏந்ெதழில் மைழக்கெணம் காத குணேன.

10

------ கல்லாடனார்.
(உைர)
1-14: வலஞ்சுாி.......குணேன
(இ-ள்) சுரம் மராஅத் க் கமழ்வலம் சுாி

-பாைல நிலத்தின்கண்ேண

ெவண்கடம்பின மணங்கமழ்கின்ற, வலப் பக்கமாகச் சுற்றிய திய மலைர; சுாி ஆர்
உைளத்தைல ெபா யச் சூ - சு ள்ெகாண்ட தைலயாட்டம் ேபான் அைச ம்ப
தந்தைல மயிாின்ேமல் அழகு ம்ப அணிந் ; கைற அ மடப் பி கானத்
உரல்ேபான்ற அ யிைன ைடய இைளய ெபண்யாைன காட்டகத்ேத நின்
அல ம்ப ; களிற் க்கன்

அலறவ ந்தி

ஒழித்த உவைகயர்- அதன் ஆணாகிய கன்றிைனப்

பற்றிக்ெகாண்ட மகிழ்ச்சிைய ைடயராய்; க சிறந் க ங்கால் மராஅத் க்
ெகா ங்ெகாம் பிளந் - ஆரவாரம் மிக்கு வ ய அ மரத்திைன ைடய
ெவண்கடம்பின் ெகா விய ெகாம்ைபப் பிளந் ; ெப ம் ெபாளி ெவள் நார்
அ ந் படப் ட் - ெபாிதாக ைநத் உாித்ெத த்த ெவள்ளிய நாரால் இயன்ற
கயிற்றினாேல கா ல் வ
ண்டாக இ க்கிக்கட் ; ெந ங் ெகா
டங்கும் நியமம்
ர் நற ெநாைட நல்இல் த
தல் பிணிக்கும் - ெந ய ெகா ச்சீைலகள்
அைசயா நின்ற அங்கா கைள ைடய பைழைமயான தம ஊாின்கண் கள் விற்கின்ற
நல்ல

ட் ன

ன்றி ேல ெகாணர்ந்

கட் தற்கிடனான; கல்லா இைளயர்
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ெப மகன் ல் வியன்தைல நல்நாட் ேவங்கடம் கழியி ம்- தந்ெதாழிைல யன்றிப்
பிறிெதான் ம் கற்றிலாத மறவர்க க்குத் தைலவனாகிய ல் என்பவ ைடய பரந்த
இடங்கைள ைடய நல்ல நாட் ன்கண்ணதாகிய தி ேவங்கடம் என் ம் மைலைய
யாம் கடந்த வந்தபின் ம்; ெநய்தல் கூம் வி நிகர் மலர் அன்ன ஏந் எழில்
மைழக்கண் எம்காத குணன்- ெநய்த ன குவிதல் நீங்கி மலர்ந்த ஒளி ைடய
மலைர ஒத்த உயாிய அழகைமந்த குளிர்ந்த கண்கைள ைடய நம் காத யின்
குணங்கள்தாம்; ேசயர் என்னா அன் மிகக் கைடஇ எய்த வந்தன- அவர்
ேசய்ைமக்கண் ெசன் விட்டனர் என் க தாமல் அன் மிக ம் ெச த் தலாேல
இங்கும் நம்ைம எய் தற்கு வந்தனகாண்; என்பதாம்.
(வி-ம்) - . சுாி- சு ள். உைள- தைலயாட்டம் என் ம் ஒ வைகக் குதிைர யணி
கைற-உரல். களிற் க் கன் என்ற ஆண் கன்றிைன. க - ஆரவாரம். ெபாளிெபாளிந்த. -ைநத் ாித்த. அ ந் பட -தைச ள் ஆ ம்ப எனி மாம். நியமம்அங்கா . ெநாைட-விைல. த
தல்- ன்றில். கள்விைலக்காகக் களிற் க் கன்ைறக்
கள்விற்ேபார் ன்றி ல் ெகாணர்ந் கட் ம் மறவர் என்ப க த் . கல்லா
இைளயர்- ல் கல்லாத இைளய மாம். ேவங்கடம்- தி ேவங்கடம் (தி ப்பதிமைல).
ஆல், தாம், ஏ: அைசச் ெசாற்கள். நிகர் மலர் - ஒளி ைடய மலர். தைலவியின்
கண்க க்கு ெநய்த ன் மலர்கள் உவைம.
இனி, இதைன யாம் ல் ேவங்கடம் கழியி ம் காத குணன்
ேசயர் என்னா நம்ைம) எய்த வந்தன என இையக்க.
-----------

ெசய் ள் 84
திைண: ல்ைல.
ைற: தைலமகன் பாசைற இ ந்

ெசால் ய .

( -ம்.) அஃதாவ -ேபார் ேமற்ெசன்ற

ேவந்தன் ேபார்

ந்த பின் ம்

சினந்தனியா பாசைற இடத் இ ப்பானாக, அவ க்குத் ைணயாகச் ெசன்ற
தைலவன் தைலவிைய நிைனந் தன் ள் வ ந்திக் கூறிய என்றவா .
(இ-ம்.) இதற்கு "ஒன்றாத் தமாி ம்" எனவ ம்(ெதால். அகத்-41)
பாசைறப் லம்ப ம் எனவ ம் விதிெகாள்க.
மைலமிைசக் குைலஇய உ ெக தி வில்
பைண ழங் ெகழி ெபளவம் வாங்கித்

ற்பாவின்கண்
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தாழ்ெபயற் ெப நீர் வலேனர் வைளஇ
மாதிரம் ைதப்பப் ெபாழித ன் காண்வர
இ நிலங் கவினிய ஏ
காைல
ெந ப்பின் அன்ன சி கட் பன்றி
அயிர்க்கண் படாஅர்த் ஞ்சு றம் ைதய
ந
ல்ைல நாணமலர் உதி ம்
றவைடந் தி ந்த அ
ைன இயவில்

5

சீ ேராேள ஒண் தல் யாேம
எாி ைர பன்மலர் பிறழ வாங்கி
அாிஞர் யாத்த அலங்குதைலப் ெப ஞ்சூ
கள்ளார் விைனஞர் களந்ெதா ம் ம கும்
தண்ணைட தழீஇய ெகா
டங் காெரயில்

10

அ ந்திைற ெகா ப்ப ங் ெகாள்ளான் சினஞ்சிறந்
விைனவயிற் ெபயர்க்குந் தாைனப்
ைனதார் ேவந்தன் பாசைற ேயேம.

15

---- ம ைர எ த்தாளன்.
(உைர)
1-10: மைலமிைச......ஒண்

தல்

(இ-ள்) ஒள் தல்- ஒள்ளிய ெநற்றியிைன ைடய நங் காத யானவள்; மைலமிைச
குைலஇய உ ெக தி வில் பைண ழங்கு எழி - மைலயின் உச்சியில்
வைளந் ள்ள நிறம் ெபா ந்திய இந்திரவில்ைல ம் ரசம் ேபான்ற ழக்கத்ைத ம்
உைடய; கில்; ெபௗவம் வாங்கி தாழ்ெபயல் ெப நீர் வலன் ஏர் வைளஇகட ன்கண் நீைரப் ப கித் தாழ்ந் ெபய்தற்குாிய மிக்க நீேரா வானத்தின்கண்
வலப்பக்கமாகச் சூழ்ந்

எ ச்சி ற்

உலகத்ைத வைளத் க்ெகாண் ; மாதிரம்

ைதப்பப் ெபாழித ன் - திைசகள் மைற ம்ப மைழையச் ெசாாிதலாேல; காண்வர
இ நிலம் ஏம் உ காைல- இனிய காட்சி ண்டாகும்ப கவினிய ெபாிய
ல்ைலநிலத்தில் வாழ்ேவார் இன்பம் எய் தற்குக் காரணமான கார்ப்ப வத்திேல;
ெந ப் பின் அன்ன சி கண் பன்றி அயிர்க்கண் படாஅர் ஞ்சு றம் ைதய ந
ல்ைல நாள்மலர் உதி ம் - ெந ப் ப்ேபான்ற சிறிய கண்கைள ைடய பன்றியான
ண்ணிய மண ன்கண் ள்ள சிறிய ற்றிேல உறங்குகின்ற ெபா
அதன்
கு
மைறந் ேபாகும்ப ந மணங்கம ம் மலர்கைள ைடய ல்ைலயின
திய
மலர்கள் உதி கின்ற; ற அைடந்தி ந்த அ
ைன இயவில் சீ ேராள் - கா
சார்ந்தி க்கும் அாிய ைன கைள ைடய வழியி ள்ள சிறிய ஊாினிடத்ேத
பிாிவாற்றா

ெபாி ம் வ ந்தி இ ப்பாளாக; என்க.
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(வி-ம்) குைலஇய- வைளந்த. உ - நிறம். தி வில்- வானவில். (இந்திரவில்) பைணரசு -பைணேபால ழங்கும் எழி என்க. ெபயல்- ெபய்தல் ெதாழில். ஏர் எ ச்சி ற் . மாதிரம் -திைச. எழி வாங்கி ஏர் வைளஇப் ைதப்பப் ெபாழித ன்
என்க. காண்- காட்சி. ஏம்- ஏமம் என்பதன் விகாரம். அயிர்- ண்மணல். படாஅர்- சி
. ஞ்சு றம் ைதய- ஞ்சுங்கால் அதன்
கு மைறய என்க. ற ல்ைலப்பரப் . இய - வழி.
10-17: யாேம.....பாசைறேயேம.
(இ-ள்) யாேம- அவைளக் ைகவிட்

வந்த வன்கண்ைமைய ைடய யாம்

இப்ெபா
; எாி ைர பல் மலர் பிறழ வாங்கி அாிஞர் யாத்த அலங்கு
தைலப்ெப ஞ்சூ - தீப்பிழம்ைபெயாத்த ெசந்தாமைர த ய பல்ேவ மலர்க ம்
தைலமா ம்ப அள்ளி ெநல் அாிகின்ற உழவர் கட் ய அைசகின்ற தைலைய ைடய
ெபாிய கதிர்க்கட் கைள; கள்ஆர் விைனஞர் களந்ெதா ம் ம கும்-கள்ைளக்கு த்த
ெதாழிலாளர்கள் சுமந் ெகாண் களந்ேதா ம் ெசல் தற்கிடனான ; தண்ணைட
தழீஇய ெகா
டங்கு ஆர் எயில் அ ந்திைற ெகா ப்ப ம் ெகாள்ளான்- ம தநிலம்
சூழ்ந்த ெவற்றிக்ெகா அைசகின்ற மதிலைமந்த இந்த ஊராகிய ெகா த்தற்காிய
திைறப்ெபா ைளப் பைக மன்னர்கள் வணங்கிக் ெகா ப்ப ம் ஏற் க்ெகாள்ளானாய்;
சினம் சிறந் விைனவயின் ெபயர்க்கும் தாைன ைனதார் ேவந்தன்- ெவகுளிமிக்குப்
பின்ன ம் ேபார்த் ெதாழி ன்கண் ெச த்தப்ப கின்ற ேசைனகைள ம் அணிந்த
வாைகமாைலயிைன ம் உைடய நம்மரசன ; பாசைறேயம்- பாசைற இடத்
நிைனந்

அவைள

வ ந்தி இ க்கின்ேறம், அவள் நிைல என்ைனேயா? என்பதாம்

( -ம்) ைர: உவம
. எாி ைர பன்மலர் என்ற ெசந் தாமைர ெசங்க நீர்
த யவற்ைறமலர்கேளா அாிந்தெநல் அாிகைளத் தைலமாற ைவத் க்
கட் தற்ெபா ட் ப் பிறழ வாங்க ேவண் ற் . அாிஞர்- கதிர் அாிந்த உழவர். சூ கதிர்க்கட் . விைனஞர் என்ற கூ க்கு ேவைலெசய்பவைர. தண்ணைட- ம தநிலம்.
ம தநிலம் சூழ்ந்த தம அரண்மைனையேய பைகவர் திைறயாகக் ெகா ப்ப ம்
ெகாள்ளான் என்ற , அரசன மிைகயாய மறப்பண்பிைனக் குைறகூறி தன்
ெநாந் ைரத்தவா . அவள் நிைல என்ைனேயா என்ப குறிப் .
இனி, ஒண் தல், ற அைடந்தி ந்த இய ல் சீ ேராள், யாேம,
திைறெகா ப்ப ம் ெகாள்ளான் விைனவயின் ெபயர்க்கும் தாைன ேவந்தன்
பாசைறேயேம; என இையத் க் ெகாள்க.
(பா.ேவ.) 3. தாழ் ெபயற்ெகதிாி. 10. நன்
-------------

தல்.

ள்
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ெசய் ள் 85
திைண: பாைல.
ைற: தைலமகன் பிாிய ேவ பட்ட தைலமகைளத் ேதாழி வற்
(த-ம்) அஃதாவ

த்திய .

--தைலவன் ெபா ள்வயின்பிாிபவன், யாம் கார்ப்ப வம்

ெதாடங்கு ன்ேன மீண் வ குவம் என் கூறிச்ெசன்றவன், அப்ப வம் வந் ழி ம்
வந்திலனாக. பிாிவாற்றாைமயால் தைலவி அக்கார்ப்ப வ வர கண் ெபாி ம்
வ த் வாைளத் ேதாழி, ஆற்றி இ ந்தி க என வற்

த்திக் கூறிய

(இ-ம்) இதற்கு "ெபறற்க ம் ெப ம்ெபா ள்" எனவ ம்

என்றவா .

ற்பாவின்கண் (ெதால்.

கற்பி. 9) பிற ம் வைகபட வந்த கிளவி எனவ ம் விதிெகாள்க.
நன் தல் பசப்ப ம் ெப ந்ேதாள் ெநகிழ ம்
உண்ணா உயக்கேமா யிர்ெசலச் சாஅய்
இன்னம் ஆக ம் இங்குநத் றந்ேதார்
அறவர் அல்லர் அவெரனப் பல லந்
ஆழல் வாழி ேதாழி சாரல்
ஈன் நாள் உலந்த ெமன்னைட மடப்பி
கன் பசி கைளஇய ைபங்கண் யாைன
ற்றா ங்கில் ைளத
ட் ம்
ெவன்ேவல் திைரயன் ேவங்கட ெந வைர

5

நன்னாட் த்த நாகிள ேவங்ைக
ந
யா ய ெபாறிவாி மஞ்ைஞ
நைணப்பசுங் கு ந்தின் நா சிைன யி ந்
ைணப்பயிர்ந் தக ந் ைனத தண்கார்
வ
ம் யாெமனத் ேதற்றிய

10

ப வங் காணா

15

பாயின்றால் மைழேய.

--- காட் ர் கிழார் மகனார் கண்ணனார்
(உைர)
1-5: நன்

தல்.....ேதாழி

(இ-ள்.) வாழி ேதாழி - ேதாழி நீ வாழ்வாயாக: நல் தல் பசப்ப ம் ெப ந்ேதாள்
ெநகிழ ம் உண்ணா உயக்கெமா உயிர் ெசல சாஅய் - நீதா ம் அழகிய எம
ெநற்றி பசைல ப்ப ம் ெபாிய ேதாள்கள் ெம ய ம் உண சிறி ம்
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உண்ணாைமயால் உண்டான வ த்தத்ேதா உயிேர ேபாகும்ப ெபாி ம் ெம ந் ;
இன்னம் ஆக ம் இங்கு நம் றந்ேதார் - யாம் பிாிவாற்றாைமயால் இத்தன்ைமேயம்
ஆகாநிற்ப ம் இவ்விடத்ேத நம்ைமக் ைகவிட் ச் ெசன்றனர்; அவர் அறவர் அல்லர்
என பல லந்

- ஆதலால் நீ கூ வ ேபால நம் தைலவர் அறேவார் அல்லர்,

அத்தைகேயார் வ த
-

ன்பத்தில்

ம் அாி

என இன்ேனாரன்ன பற்பல ெசால்

ெவ த் ; ஆழல்

ழ்கிவிடாமல் ஆற் க; என்க.

( -ர்.) அவரால் அன் ெசய்யப்பட்ட நாம் பிாிவாற்றாைமயால் இத்தைகய
எய் ம்ப
ணிந்
றந் ேபாயினர். ஆதலால் அத்தைகய வன்கண்ணர் நம்ைம
நிைனந் வ த ம் அாி என்பாள் இன்னம் ஆக ம் நத் றந்தார் அவர் அறவர்
அல்லர் என் வன் ைற எதிரழிந்
ஆகலான் இன்ேன வ குவர்! என்
ம த்தவா .

கூ கின்றாள். ேதாழி, நம்ெப மான் அறேவார்
வற்
த்தியதற்கு அவர் அறவர் அல்லர் என்

5-15: சாரல்...............மைழேய.
(இ-ள்) சாரல் ஈன் நாள் உலந்த ெமல்நைட மடப்பி கன் பசிகைளஇயமைலப்பக்கத்ேத கன் ஈன் சின்னாள் கழிந்த ெமல் ய நைடைய ைடய இளிய
ெபண்யாைனக்கும் அதன் கன்றிற்கும் பசி தீர்த்தற்ெபா ட் ; ைபங்கண்யாைன
ங்கில் ைளத
ஊட் ம்- பசிய கண்ைண ைடய களிற்றியாைன திராத

ற்றா

ங்கி ன
ைளகைளக் ெகாணர்ந் அவற்றின் வாயில் ஊட் தற் கிடனான;
ெவன்ேவல் திைரயன் ேவங்கட ெந வைர- ெவற்றிைய ைடய ேவற்பைடைய
ேயந்திய திைரயன் என் ம் அரச ைடய தி ேவங்கடம் என் ம் ெந ய
மைலயின்கண்; நல் நாள் த்த இளேவங்ைக ந
ஆ ய ெபாறி வாி மஞ்ைஞஅழகிய வி யற்காலத்ேத மலர்ந் ள்ள ெபாி ம் இளைம ைடய ேவங்ைக மரத்தின
ந மணங்கம ம் க்களி ேட ைழந் அவற்றின் கள்ப யப்ெபற்ற ள்ளிைய ம்
ேகா கைள ம் உைடய மயிற் ேசவலான ; நைன பசு கு ந்தின் நா சிைன இ ந்
ைண பயிர்ந் அக ம்- அ ம்பிய பசிய கு ந்த மரத் தின ந மணங்கம கின்ற
கிைளயின்ேமல் இ ந் தன ெபைடைய அைழத் அக தற்குக் காரணமான;
ைன த தண் கார் வர ம் யாம் எனத் ேதற்றிய - விைரதைலச் ெசய்கின்ற குளிர்ந்த
கார்ப்ப வத் த் ெதாடக்கத்ேத வ ேவம் யாம் என் ெசால் நம்ைம நம்ெப மான்
ேதற்றிய; ப வம் மைழ பாயின்

அ காண்- ப வமாகிய கார்ப்ப வத்

பர கின்ற
என்பதாம்.

பார்! நம்ெப மான் இப்ெபா ேத வ குவர்;

அதைன இங்குவந்

மைழ ம்
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(வி-ம்) சாரல்- மைலசார்ந்த இடம். ஈன்

நாள் உலந்த மடப்பி

தாேன இைரேதட

மாட்டாைமக்கு, ெமன்னைட என்ற குறிப்ேப வாய் நின்ற . பி யாைனக்கும் அதன்
கன்றிற்கும் களிற்றி யாைன பி க்கு ஈன்ற வயிறம் கன்றிற்குக் குழவி வயி ம்
உண்ைமயின் ற்றாத ைனெகாணர்தல் ேவண் ற் . நம்ெப மான் இக்காட்சிையக்
கா ங்கால் நின்ைன நிைனவர் ஆத ன் காலம் நீட் த்திரார் என இைறச்சிப்ெபா ள்
ேதான்றிற் ேமேல மயில் ெபைடைய அைழக்கும் கார்ப்ப வம் என்ற ம், இங்ஙனேம
அன்
தகுந இைறச்சியில் கட் ய ப யாம். நம்ெப மான் குறித் ச் ெசன்ற கார்ப்
ப வ ம் இேதா வந் விட்ட என்பாள், மைழ பாயின் என்றாள். ஆதலால்
நம்ெப மான் இன்ேன வ குவர் வ ந்தாேத ெகாள் என்ப குறிப்ெபச்சம். தைலவி
தன்பத்தில்
சுட்

ழ்கிப் பிறிெதான்ைற ம் காணா தி த்த ன் , அம்மைழைய விரலாற்

அ காண் என்றாள்,

இனி இதைன, ேதாழி வாழி நாம் இன்னம் ஆக, நம்ைமத் றந்தார். (அத்தைகய
அவர்) அறவர் அல்லர் (வன்கண்ணர்) அவர் வ த ம் அாி . எனப் லந் ஆழல்:
அவர் வ
ம் எனத் ேதற்றிய ப வ ம் இ . இேதா மைழ பாயின்
இையத்தி க.
(பா.ேவ.) 11. ெபாறி வைர. 13. பயிர்ந்திைறஞ்சு

அ காண்; என

ைனத .

----------

ெசய் ள் 86
திைண: ம தம்.
ைற: வாயில் ம த்த ேதாழிக்கு தைலமகன் ெசால் ய தைலமகைளக் கூ
இன் ற்றி ந்த தைலமகன் பண் நிகழ்ந்த ெசாற் இன் ற்றி ந்த உமாம்.
( -ம்.) அஃதாவ -பரத்ைதயர் ேசாியினின் ம் வந்

ேதாழிையத் தைலவன் வாயில்

ேவண்ட, ேதாழி அதைன ம த்தெபா
அவன் பண் நிகழ்ந்த ெதான்றைன
நிைன கூர்ந் அவட்குச் ெசால் ய . தைலவிேயா அளவளாவி இ ந்த தைலவன்
தைலவிக்குப் பண் நிகழ்ந்தைதச் ெசால் அசதியா ய மாம் என்றவா .
(இ-ம்.) இதற்கு "கரணத்தின் அைமந்
ந்த" எனவ ம், (ெதா. கற்பி -5.)
ற்பாவின்கண் அன்னபிற ம் மடம்பட வந்த ேதாழிக்கண் ம் எனவ ம் விதி
ெகாள்க.
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உ ந் தைலப் ெபய்த ெகா ங்களி மிதைவ
ெப ஞ்ேசாற் றமைல நிற்ப நிைரகால்
தண்ெப ம் பந்தர்த் த மணல் ெஞமிாி
மைனவிளக் கு த் மாைல ெதாடாிக்
கைனயி ள் அகன்ற கவின்ெப காைலக்
ேகாள்கால் நீங்கிய ெகா ெவண் ங்கள்
ேக ல் வி ப் கழ் நாடைல வந்ெதன
உச்சிக் குடத்தர் த்தகல் மண்ைடயர்
ெபா ெசய் கம்பைல
ெசம் ெபண் ர்

5

ன்ன ம் பின்ன ம் ைற ைற தரத்தரப்
தல்வற் பயந்த திதைலயவ் வயிற்
வா ைழ மகளிர் நால்வர் கூ க்
கற்பினின் வழாஅ நற்பல உதவிப்
ெபற்ேறாற் ெபட்கும் பிைணைய யாெகன

10

நீேரா ெசாாிந்த ஈாிதழ் அலாி
பல்
ங் க ப்பின் ெநல்ெலா தயங்க
வ ைவ நன்மணம் கழிந்த பின்ைறக்
கல்ெலன் சும்ைமயர் ெஞேரெரனப் குதந்
ேபாிற் கிழத்தி யாெகனத் தமர்தர

15

ஓாிற் கூ ய உடன் ணர் கங்குல்
ெகா ம் றம் வைளஇக் ேகா க் க ங்கத்
ெதா ங்கினள் கிடந்த ஓர் றந் தழீஇ
யங்கல் வி ப்ெபா
கம் ைக திறப்ப
அஞ்சினள் உயிர்த்த காைல யாழநின்

20

ெநஞ்சம் படர்ந்த ெதஞ்சா ைரெயன
இன்னைக இ க்ைகப் பின்யான் வினவ ன்
ெசஞ்சூட் ெடாண்குைழ வண்கா
யல்வர
அகம உவைகயள் ஆகி கனிகுத்
ெதாய்ெயன இைறஞ்சி ேயாேள மாவின்

25

மடங்ெகாள் மைதஇய ேநாக்கின்
ஒ ங்கீர் ஓதி மாஅ ேயாேள.

30

----நல்லா ர்கிழார்.
(உைர)
1--7: உ ந் ............வந்ெதன
(இ-ள்.) கைன இ ள் அகன்ற கவின் ெப
வி யற்காலத்ேத; ேகாள் காைல நீங்கிய ெகா

காைல--மிக்க இ ள் நீங்கிய அழகுைடய
ெவண் திங்கள் ேக

இல் வி ப் கழ்

84
நாள் தைல வந்ெதன- தீய ேகாள்கள் தன்ைனவிட் நீங்கப்ெபற்ற வைளந்த ெவள்ளிய
திங்களான தீைம இல்லாத சிறந்த கைழ ைடய உேராகணி நாளிடத்ேத
வந்ெதய்தியதாக அப்ெபா
; உ ந் தைலப்ெபய்த ெகா ங்கனி மிதைவ
ெப ஞ்ேசாற் அமைல நிற்ப- நம் ைடய இல்லத்தின்கண் உ த்தம் ப ப் ப் ெபய்
சைமத்த ெகா விய கனியாகிய மிதைவேயா மிக்க ேசாற்றிைன ம் சுற்றத்தா ம்
பிற ம் உண் தலாேல உண்டாகும் ஆரவார ம் இைடயறா நிற்ப ம்; நிைர
கால்தண் ெப ம்பந்தர்த் த மணல் ெஞமிாி-வாிைசயாக நடப்பட்ட கால்கைள ைடய
குளிர்ந்த தி மணப்பந்தாின் கீெழல்லாம் திதாகக் ெகாணர்ந்த மணைலப் பரப்பி;
மைன விளக்கு உ த் மாைல ெதாடாி-இல்லத்தின்கண் தி விளக்ேகற்றி ைவத்
மலர்மாைல சூட் ; என்க.
(வி-ர்.) உ ந்
உண ; அஃதாவ

தைலப்ெபய்த ெகா ங்களி மிதைவ என்ப

ஒ வைகத்

ைண

உ த்தம் ப ப் ப் ெபாங்கல் என்றவா . ெப ஞ்ேசா

என்ற

அ சுைவ உணைவ. அமைல- ஆரவாரம். ஈண் , தி மணத்திற்கு வந் ள்ள
மாந்தரைனவ ம் உண் தலாேல உண்டாகின்ற ஆரவாரம். தி மணக்காலத்தில்
பந்தாிட் ப்
மணல் பரப் த ம் விளக்ேகற்றி ைவத் அதற்கு மாைலசூட் த ம்
இற்ைறநாள் ேபாலேவ பண்ைடநாளி ம் வழக்கமாய் இ ந்தைம உணரலாம்.
பண்ைடநாள் தமிழ்ச் சான்ேறார் தி மணத்திற்குத் திங்க ம் உேராகணி ம் ேசர்ந்த
நாைளச் சிறப்பாகக் ெகாண்டனர் என்ப ம் இங்குணரப்ப ம்.
8-17; உச்சி........தயங்க.
(இ-ள்) உச்சிக் குடத்தர்

அகல் மண்ைடயர் - தைலயில் குடத்ைத உைடயவ ம்

திய அகன்ற வாைய ைடய மட் பாண்டத்ைத உைடயவ ம் ஆகிய; ெபா ெசய்
கம்பைல
ெசம் ெபண் ர்- ெபா ப்பணி ெசய்வதில் ஆர்வ ம் ஆரவார ம்
உைடய
ைம ைடய மங்கலநாண் உைடய ேபாிளம் ெபண் ர்; ன்ன ம்
பின்ன ம் ைற ைற தரத்தர- ன்ேன ெகா ப்பன ம் பின்ென ெகா ப்பன ம்
ஆகியவற்ைற அறிந்
ைறேய ெகாணர்ந் ெகா க்குந்ெதா ம் ெகா க்குந் ெதா ம்
வாங்கி ; தல்வர் பயந்த திதைல அ வயிற் வால் இைழமகளிர் நால்வர் கூ மக்கைளப்ெபற்ற ேதமல் படர்ந்த அழகிய வயிற்ைற ம் சிறந்த அணிகலன்கைள ம்
உைடய மங்கல மகளிர் ஒ நால்வர் ஒ ங்கு கு மி நின் ெசய் ஞ் சடங்குகைள
எல்லாம் ெசய்தபின்னர்; கற்பினின் வழாஅ நல்பல உதவி ெபற்ேறான் ெபட்கும்
பிைணைய ஆகு என - கற்ெபா க்கத்தினின் ம் சிறி ம் வ வாமல் நல்ல பலவாகிய
உதவிகைள ம் ெசய் உன்ைன மைனவியாகப்ெபற்ற நின் கணவைன நீ ெபாி ம்
வி ம் கின்றவள் ஆகுக என் ெசால் வாழ்த்தி; நீெரா ெசாாிந்த ஈர்இதழ் அலாி
பல் இ ங்க ப்பின்ெநல்ெலா தயங்க வ ைவ நல்மணம் கழிந்த பின்ைற- மங்கல
நீேரா விரவிச் ெசாாியப்ெபற்ற நைனந்த இதைழ ைடய மலர்கள் பலவாகிய காிய
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கூந்த ன்ேமல் ெநற்க டேன திகழாநிற்ப இவ்வா
சடங்குகள் ெசய் கழிந்த பின்னர் என்க.

வ ைவயாகிய நல்ல தி மணச்

(வி-ம்) இப் பகுதியால் பண்ைடக்காலத்தில் தமிழர் ஆாியப் பார்ப்பனாின் சடங்குகள்
இன்றித் தி மணச் சடங்குகள் ெசய்த ைற நன்குணரப்ப ம். இதன் கண்
ெசம்
ெபண் ர் என் ழிச் ெசம்ைம ம் வா ைழ மகளிர் என் ழி இைழ ம் மங்கலநாண்
உைடய மகளிர் என்பைத உணர்த்தின. ெபற்ேறான்- கணவன். ெபட்கும்- வி ம் ம்.
பிைண- ெபண்.
18-24: கல்ெலன்..............உயிர்த்தகாைல
(இ-ள்) தமர் கல் என் சும்ைமயர் ெஞேரர் எனப் குதந் ேபர் இல் கிழத்தி ஆகு எனத்
தர - அவ்வழி இ
குரவைர உள்ளிட்ட சுற்றத்தார் கலீர் என் ஒ க்கின்ற
ஆரவாரத்ைத ைடயராய்க் காலந்தாழா வந்
குந் தைலவிைய ேநாக்கி நீ ெபாிய
மைனவாழ்க்ைகக்கு உாிைய ஆவாயாக என் வாழ்த்தி என் ைகயில் ஓம்பைட
ெசய்யாநிற்ப, ஓர் இல் கூ ய உடன் ணர்கங்குல்- அற்ைறநாள் அவ

ம் யா

ம் ஒ

ப க்ைக யைறயின்கண் ேசர்ந்த ணர்ச்சிக்குாிய இரவின்கண்; ெகா ம் றம் வைளஇக்
ேகா க் க ங்கத் ஒ ங்கினள் கிடந்த ஓர் றம் தழீஇ யங்கல் வி ப்ெபா
கம்
ைத திறப்ப- நாணத்தாேல அவள் தன்
கிைன வைளத் க் ெகாண் தன
ப் ைடைவக்குள் ஒ ங்கிக் கிடந்த இடத்திைன எய்தி யான் அவைளத் த
ம்
வி ப்பத்ேதா அவள் கத்திைன
இ ந்த ைடைவையச் சிறி திறவா நிற்ப;
அஞ்சினள் உயிர்த்த காைல- அவள் தன் ெபண்ைமயாேல அஞ்சி ெந
ச்ெசறிந்த
ெபா

; என்க.

(வி-ம்.) தமர் ஈண் த் தாய்தந்ைத த ேயார். கல்ெலன், ெஞேரெரன
என்பனவற் ள் ன்ன ஒ
ம் பின்ன விைர ம்பற்றி வந்த குறிப் ெமாழிகள். ஓர்
இல் என்ற பள்ளியைறைய இதைனச் ச ர்த்தியைற என்பா
ளர். னேப
நாணத்தால் வைளந்த
கிைனப் பின் ம் வைளத் என்பான் ெகா ம் றம்
வைளஇ என்றான். ேகா க் க ங்கம் ப் ைடைவ. ஒ ங்கினள் - ற்ெறச்சம்.
ைத-மைறப் . அஞ்சினள்- ற்ெறச்சம்.
24-31: யாழநின்..........மாஅேயாேள
(இ-ள்.) மாவின் மடம் ெகாள் மைதஇய ேநாக்கின் ஒ ங்கு ஈர் ஓதி மாஅேயாள்மானின மடப்ப ைடய மதர்த்த பார்ைவயிைன ம் ஒ ங்கிய ெநய்ப் ைடய
கூந்தைல ம் மாைம நிறத்திைன ம் உைடய நின் தைலவிைய ேநாக்கி, இன் நைக
இ க்ைகப்பின் யான் யாழநின் ெநஞ்சம் படர்ந்த எஞ்சா உைர என வினவ ன்இனிய மகிழ்ச்சிேயா யாங்கள் இ ந்த இ க்ைகயின்ேமல் இ ந்ததன் பின்னர் யான்

86
அன ைடயாய்! நின் ெநஞ்சம் நிைனந்தவற்ைற மைறயாமல் எனக்குச் ெசால்க என்
வினவாநிற்ப; ெச சூ ஒள் குைழ வண் கா
யல் வர அகம உவைகயள் ஆகி
கன் இகுத் - அவள் சிவந்த அணிகலனாகிய ஒள்ளிய குைழகள் தன வளவிய
ெசவிகளில் அைசந்தா ம்ப உள்ளம் நிைறந்த மகிழ்ச்சிைய உைடயவளாய்
நாணம்மிக்கு விைரந்
என்பதாம்.

கங்கவிழ்ந்

குனிந்தனள்காண்; அ தான் அவள் பண்

(வி-ம்.) எனேவ அத்தைகய அன் ம் நாண ைடயாள் இவ்வா ஊ இ த்தற்குக்
காரணம் நீேய என்ப குறிப் ப் ெபா ளாயிற் இ தைலவன் ேதாழி வாயில்
ம த்தைமபற்றி அவைளக் க ந்த ப யாம். இதன் பயன் ேதாழி மீண் ம் வாயில்
ேநர்தலாம் என் ணர்க. இன்னைக இ க்ைகப்பின் என்ற இடக்கர் அடக்கு.
ணர்ந்தபின் என்றப ெசஞ்சூ என் ழிச் சூ அணிகலன். மா- மான். மைதஇய மதர்த்த. ஓதி - கூந்தல்.
இனி இச்ெசய் ைள, தைலவிைய ஊடல் தீர்க்கும் தைலவன் அவள்
கங்ெகாடாைமயின் ன்னிைலப் றெமாழியாகப் பண் அவள அன் நிைல கூறி
அப்ப இ ந்தவள் இங்ஙனம் ஆயினள் எனத் தன்ெநஞ்சிற்குக் கூறிய என்பேத
மிக ம் ெபா த்தமாம்.
இனி இதைன வ ைவ கழிந்த பின்ைற, தமர்தர ஓாிற்கூ ய கங்குல் க ங்கத்
ஒ ங்கினள் கிடந்த றம் தழீஇ, கம் ைத திறப்ப உயிர்த்த காைல நின்ெநஞ்சம்
படர்ந்த எஞ்சா உைரெயன யான் வினவ ன் மாேயாள் கன் இகுத் ஒய்ெயன
இைறஞ்சிேயாள் என இையத் க் ெகாள்க.
(பா.ேவ.) 10. தாீஇய. 11. பயந்த. 19.

மர்தர.

----------

ெசய் ள் 87
திைன: பாைல.
ைற: விைன ற்றி மீ
ெசால் ய .

ந் தைலமகன் இைடச்சுரத் த் தன் ெநஞ்சிற்குச்

( -ம்.) அஃதாவ -தைலவிையப் பிாிந் ேபாய் மீள்கின்ற தைலவன் இைடவழியில்
அவைள நிைனந் வி ப்
கின்ற தன்ெநஞ்சிற்குச் ெசால் ய என்றவா .
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(இ-ம்.) இதற்கு, "கரணத்தின் அைமந்
ந்த காைல" எனவ ம் (ெதால் கற்பி -5)
ற்பாவின்கண் மீட் வர ஆய்ந்த வைகயின் கண் ம் எனவ ம் விதி ெகாள்க.
தீந்தயிர் கைடந்த திரள்கால் மத்தம்
கன் வாய் சுைவப்ப ன்றில் ங்கும்
படைலப் பந்தர்ப் ல்ேவய் குரம்ைப
நல்கூர் சீ ர் எல் த் தங்கிக்
கு மி ெநற்றி ெந மரச் ேசவல்
தைலக்குரல் வி யல் ேபாகி னாஅ
க ங்கண் மறவர் கல்ெக கு ம்பின்
எ ந்த தண் ைம இடங்கட் பாணி
அ ஞ்சுரம் ெசல்ேவார் ெநஞ்சம் ண்ெணனக்

5

குன்றேசர் கவைல இைசக்கும் அத்தம்
நனிநீ ழந்தைன மன்ேன அதனால்
உவவினி வாழிய ெநஞ்ேச ைமயற
ைவகுசுடர் விளங்கும் வாந்ேதாய் வியனகர்ச்
சுணங்கணி வன ைல நலம்பா ராட் த்

10

தாழி ங் கூந்தனங் காத
நீளைம வனப்பின் ேதா மா ரைணந்ேத

15

---- ம ைரப் ேபராலவாயார்.
(உைர)
12: வாழிய ெநஞ்ேச
(இ-ள்.) ெநஞ்ேச வாழிய - என

ெநஞ்சேம நீ வ ந்தாேத ெகாள் நீ

வாழ்வாயாக.

1-6: தீந்தயிர்........ேபாகி
(இ.ள்.) தீம்தயிர் கைடந்த திரள் கால் மத்தம் கன் வாய் சுைவப்ப ன்றில் ங்கும்
படைலப் பந்தர்ப் ல்ேவய் குரம்ைப நல்கூர் சீ ர் - இனிய தயிைரக் கைடந்த பின்னர்த்
திரண்ட காம்பிைன ைடய மத் , கன்றான தன் நாவினாேல நக்கிச் சுைவக்கும்ப
ற்றத்திேல ெதாங்கா நின்ற மர நிழலாகிய பந்தைர ம் ல்லால் ேவயப்பட்ட
கு ல்கைள ம் உைடய வ ைமமிக்க சிறிய ஊாின் கண்; எல் த் தங்கிக் கு மி ெநற்றி
ெந மரச் ேசவல் தைலக் குரல் வி யல் ேபாகி - இரவின்கண் தங்கிச்
சூட் ைன ைடய நீண்ட மரத்தின்கண் இ ந்த ேசவ ன
தல் கூக்குரல் உண்டான
வி யற்காலத்திற்கு

ன்னேர எ ந்

ெசன் ; என்க.
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(வி-ம்.) கால் - காம் . வாய்; ஆகுெபயர். நா என்க. படைல - தைழ. மரத்தின் தைழ
நிழலாகிய பந்தர் என்க. எல் - இர . ேசவல் - ேகாழிச் ேசவல். இரவில் மரத்தில்
அமர்ந்
யி ம் ேசவல் என்றவா தைலக்குரல் என்ற ேசவல் த ல் கூ ம்
குரைல வி யல்- ஈண் ப் ெபா
வி தற்குக் காரணமான ைவகைறப் ெபா திைன.
6-11:

னாஅ .மன்ேன

(இ-ள்.) னாஅ க ங்கண் மறவர் கல்ெக கு ம்பின் எ ந்த தண் ைம
இடங்கண்பாணி - ற்படக் கிடந்த வழி இடத்ேத ள்ள அஞ்சாைமைய ைடய
மறவர்கள் வா கின்ற மைலயிடத்ேத ெபா ந்திய கு ம்பின்கண் உண்டான
தண் ைம என் ம் ேதாற்க வியின அகன்ற கண்ணினின் எ கின்ற ஓைச;
அ ஞ்சுரம் ெசல்ேவார் ெநஞ்சம் ண்எனக் குன் ேசர் கவைல இைசக்கும் அத்தம் கடத்தற்;காிய பாைல வழியிேல ெசல்கின்ற வம்பல ைடய ெநஞ்சம் ந ங்கும்ப
ஒ த்தற்கிடனான மைலப்பக்கத்தில் அைமந்த கிைள வழிகைள ைடய இந்தக்
காட்

ேட; நனி நீ

உ ந்தைன மன் - நீ மிக ம் நீள வ ந்தி வந்தாய்; என்க.

(வி-ம்.) மறவர் எயின மறவர்; கல்ெக

கு ம் , என்றதனால் இ

குறிஞ்சி திாிந்த

பாைல என்ப ெபற்றாம். 'ேமேல தீந்தயிர் கைடந்த..........தங்கி' என்றதனால் அ
ல்ைல திாிந்த பாைல என்க. தண் ைம- ஒ வைகத் ேதாற்க வி. பாணி- ஓைச.
தண் ைம. ஆறைல கள்வர் பைற ஆத ன் ஆ ெசல்ேவார் ெநஞ்சம் ந ங்கும் என்க.
கவைல- கிைளத்த வழி. அத்தம்- பாைலநிலம். நீ - நீள மன்- அைசச்ெசால்.
ல்ைல ம் குறிஞ்சி ம் ஆகிய இ வைகப் பாைல நிலங்கைள ம் ெந
வ ந்திக்
கடந்தாய் என்றிரங்குவான் நனி நீ

உழந்;தைன மன் என்றான்

11-16: அதனால்......அைணந்ேத
(இ-ள்.) அதனால் ைம அற ைவகு சுடர் விளங்கும் வான் ேதாய் வியன் நகர் ஆதலால் இ ள் தீ ம்ப வி
மள ம் எாிகின்ற விளக்குகள் திகழ்கின்ற வானத்ைதத்
தீண் கின்ற அகன்ற நம் ைடய இல்லத்தின்கண் ெசன்

அங்கு; தாழ்இ ங் கூந்தல்

நம்காத - நம் ைடய வ ைகைய எதிர்;பார்த்தி க்கும் தாழ்ந்த காிய கூந்தைல ைடய
நம்மா யிர்க் காத ையக் கண் ம்; சுணங்கு அணி வன ைல நலம் பாராட்
அவ ைடய ேதமல் படர்ந்த அழகிய ைலயின அழைகப் பாராட்
ம்; நீள் அைம
வனப்பின் ேதா ம் ஆர் அைணந் - நீண்ட ங்கில் ேபான்ற அழைக ைடய
அவ ைடய ேதாள்கைளத் த வி ம் ; இனி உவ- இனிேமல் இவ்வ த்தெமல்லாம்
தீ ம்ப ெபாி ம் மகிழ்வாயாக என்பதாம்.
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(வி-ம்.) அதனால் அவ்வா

உழந்ததனால் இனி. உவ என்றான். அவ் ழப்பின்

பயைன இனி நீ எய் ைவ என்பான் உழத்தைல ஏ வாக்கினான்,. தாழ் இ ங் கூந்தல்நிலந்ேதாய நீண் வளர்ந்த கூ்ந்தல் என்க. இனி நம பிாிவினால் ைக ெசய்யாமல்
வாளா
ங்குகின்ற கூந்தல் எனி மாம். ஆர்: அைசச்ெசால்.
இனி இதைன, ெநஞ்ேச நீ சீ ர் எல் த்தங்கி வி யற்ேபாகி அத்தம் நீ உழந்தைன
மன்ேன அதனால் வியனகர் நம் காத
ைலநலம் பாராட் அைணந் இனி உவ
என இையத் க் ெகாள்க.
(பா._ேவ.) இைடச்சுரத்

மீள

ம் ெநஞ்சிற்குத் தைலமகன் ெசால் ய .

--------

ெசய் ள் 88
திைண: குறிஞ்சி.
ைற: இர க்குறி வந்த தைலமகன் சிைறப் றத்தானாகத் ேதாழி ெசால் ய .
( -ம்.) தைலவன் களெவா க்கேம கா ற் மணஞ்ெசய் ேகாட ற் க த்தின்றி
நாள்ெதா ம் வந் மீள்பவன் ஒ நாள் இரவின்கண் சிைறப் றத்ேத வந் நிற்றைல
அறிந்த ேதாழி அவைன வைர கடா வாள் அவன் ேகட்பத் தைலவிைய ேநாக்கிக்
கூ வான் ேபாலக் கூறிய என்றவா .
(இ-ம்.) இதைன "நாற்ற ம் ேதாற்ற ம்" எனவ ம் (ெதால். களவி - 23)
ற்பாவின்கண், "கள ம் ெபா
ம்.....அைனநிைலவைகயான் வைரதல்
ேவண்
ம்" எனவ ம் விதியாலைமத் க் ெகாள்க.
ைதச்சுவல் கைலத்த ாிச் ெசந்திைன
ஓங்குவணர்ப் ெப ங்குரல் உணீஇய பாங்கர்ப்
பகுவாய்ப் பல் ப் பாேடார்த் க் கு கும்
ைவப் பன்றி வ திறம் ேநாக்கிக்
க ங்ைகக் கானவன் க
மிைசக் ெகாளீஇய
ெந ஞ்சுடர் விளக்கம் ேநாக்கி வந் நம்
ந ங்கு யர் கைளந்த நன்ன ராளன்
ெசன்றனன் ெகால்ேலா தாேன குன்றத்
தி ம்
ெதாலத்த ெப ங்ைக யாைனக்

5

க ள்ம

10

பிழித ம் காமர் கடாஅம்
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இ ஞ்சிைறத் ெதா தி யார்ப்ப யாழ்ெசத்
தி ங்கல் டரைள அசுணம் ஓர்க்கும்
காம்பமல் இ ம்பில் பாம் படத் வன்றிக்
ெகா விரல் உளியம் ெகண் ம்
வ வாழ் ற்றின வழக்க
---- ஈழத் ப்

ெநறிேய

15

தன் ேதவனார்.

உைர
1-7

ைத.....நன்னராளன்

(இ-ள்.) ைதச்சுவல் க த்த ாிச் ெசந்திைன ஓங்குவணர்ப் ெப ங்குரல் உணீஇய திய ேமட் க் ெகால்ைலயில் தைழத் ள்ள ெபாிய சிவந்த திைனப்பயிாின்கண்
உயர்ந் வைளந்த ெபாிய கதிர்கைளத் தின் தற்காக; பாங்கர்ப் பகுவாய்ப் பல் ப்
பா ஓர்த் க் கு கும்- நல்ல திைசயிேல பிளந்த வாைய ைடய பல் ெசால் தைல
ஆராய்ந்

அச்ெசால் ேகட்ட டன் வ கிற இயல்ைப ைடய;

ைவப்பன்றி

வ திறம் ேநாக்கி - இளம் பன்றி வ கின்ற ெசவ்விையப் பார்த் ; க ங்ைகக் கானவன்
க
மிைசக் ெகாளீஇய ெந ஞ்சுடர் விளக்கம் ேநாக்கி வந் - வ ய ைகைய ைடய
குறவன் தன பரண்மிைசக் ெகா த்திைவத்த நீண்ட ஒளியிைன ைடய விளக்கிைன
அைடயாளமாக ைவத் நம படப்ைபயின்கண் இர க் குறியிடத்ேத வந்த ளி;
நம்ந ங்கு யர் கைளந்த நன்னராளன்- நம் ைடய ந ங்குதற்குக் காரணமான
வ த்தத்ைதப் ேபாக்கிய நன்ைம ைடேயான் ஆகிய நம்ெப மான்; என்க.
(வி-ம்)

ைத-

ைம. க த்தல்- தைழத்தல்.

ாிச் ெசந்திைன என்ப

திைன

வைகயி ள் ஒன் . வணர்- வைளந்த குரல்- கதிர். உணீஇய உண்ண (தின்ன ); பன்றி
திைனக்கதிைரத் தின்ன வ ம்ேபா பல் ெசால்வைத ஆராய்ந் பார்த்
நன்னிமித்தமாயின் வ ம் என்ற . ெசய்யா மரபின ெசய்தனேபாலக் கூறியெதா வ
வைமதி என்க. இதன் பயன் திைன கர்தற்குப் பன்றி நிமித்தம் பார்த் வ வதாகக்
கானவன் அ வ திறம் அறிந் சுடர் ெகா த்தினாற்ேபாலத் தா ம் நமக்கு
ந ங்கு யர் வ திறம் அறிந் வந் அளிெசய்தாேர ம் அவ்ெவாளியில் பன்றியின
வர ெவளிப்ப மா ேபால நம்ெப மான் வர ம் ெவளிப்ப ம் என இைறச்சி
வைகயால் தைலவைன அறி
த் ல் என்க.
ைவ- இளைம.
8-15 ெசன்றனன்....ெநறிேய
(இ-ள்) குன்றத் இ ம்
ெதாைலத்த ெப ங்ைக யாைனக்க ள் ம
இழித ம்
காமர்கடாஅம் - மைலயின்கண் ெபாிய
ையக் ெகான்ற ெபாிய ைகயிைன ைடய

91
யாைனயின
ெபா ட்

க ளின்கண் மிகுந்

ஒ குகின்ற அழகிய மதநீைர உண்

தற்

ெமாய்க்கின்ற ; இ ஞ்சிைறத் ெதா தி ஆர்ப்ப- காிய சிறகுகைள ைடய

வண் ன் கூட்டம் ரலா நிற்ப; இ ங்கல் விடர் அைள அசுணம் யாழ் ெசத் ஓர்க்கு,ம்ெபாிய மைலயின பிளப்பினால் உண்டான ெபாந்தின்கண் உைறகின்ற அசுணப்
பறைவ அவ்விைசையக் ேகட் இவ்விைச யாழினிைசேயா என் க திச் ெசவி
ெகா த் க் ேகட்பதற்கு இடனான; காம் அமல் இ ம்பில் பாம் படத் வன்றி
உளியம் ெகா விரல் ெகண் ம்- ங்கில் அடர்ந்த கு ங்காட் ல் பாம் கள்
இறந்ெதாழி ம்ப ெந ங்கிக் கர தன் வைளந்த விரல்களாேல ேதாண் ம்; வ
ஆழ் ற்றின வழக்கு அ ெநறிேய- சுவ பதிந் ள்ள ற் க்கைள ைடய மக்கள்
ெசல்

தற்கு அாிய வழியின்கண்; ெசன்றனன் ெகால்ேலா தாேன - நம்ெப மான்

மீண்

ேபாயினேனா; என்பதாம்.

(வி-ம்.) எனேவ இத்தைகய இன்னாைம மிக்க வழியிேலதான் நம்ெப மான் நம்
ெபா ட் நாள்ேதா ம் வந் ேபாகின்றார். அவர்க்கு ஏேத ம் ஏதம் நிக மாயின்
யாம் உயிர் வாழவல்லேமா என் இம்மகளிர் ெபாி ம் அஞ்சுகின்றனர் என்
தைலவன் உணர ேவண் ம் என்ப இத்ேதாழியின் க த்தாகும் என்க. இதன் பயன்
தைலவன் வைரதற்கண் யல்வானாதல் வண் ன் ஓைசைய அசுணம் யாழிைச என்
க தி மகி தல்ேபால நம்ெப மா ம் இக் களவின்பத்ைதேய சிறந்த இன்பம் என்
க
கின்றான்; இதனி ம் சிறந்த அறத்ெதா பட்ட் இன்ப வாழ்க்ைகைய
நிைனக்கின்றிலன் என இதன்கண் உள் ைற காண்க.
இனி, இதைனத் ேதாழி கானவன் ெகாளீஇய விளக்கம் ேநாக்கி வந்
கைளந்த நன்னராளன் ற்றின, (ஆகிய) வழக்க
இையத் க் ெகாள்க.

நம்

யர்

ெநறி ெசன்றனன் ெகால்ேலா என

(பா.-ேவ.) 13. காம் பயி.
-------------

ெசய் ள் 89
திைண: பாைல.
ைற: மகட்ேபாக்கிய ெசவி த்தாய் ெசால்

ய .

( -ம்.) தைலவன் தைலவிைய அவள் தமர் அறியாமல் தன் டன் அைழத் ப்
ேபாய்விட அச்ெசய்தி அறிந்த ெசவி த்தாய் தைலவியின் ெமன்ைம க தி வ ந்திக்
கூறிய என்றவா .
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(இ-ம்.) இதைன "எஞ்சிேயார்க்கும் எஞ்சுதல் இலேவ' (ெதால்- அகத்-42) என்பதனால்
அைமத் க் ெகாள்க.
ெத கதிர் ஞாயி ந நின் காய்த ன்
உ ெபயல் வறந்த ஓ ேதர் நனந்தைல
உ த்ெத குரல கு ைஞச் ேசவல்
ல்சாய் விடரகம் லம்ப வைரய
கல்ெலறி இைசயின் இரட் ம் ஆங்கண்
சிள்
கறங்கும் சிறியிைல ேவலத்
விைளெநற் திரக் காழியர்
கவ்ைவப் பரப்பின் ெவவ் வர்ப் ெபாழியக்
களாி பரந்த கல்ெந ம ங்கின்

5

விள ன் தின்ற ங்குசிைல மறவர்
ைமப திண்ேடாள் ம ர வாட் ப்
ெபாைரம க ைத ெந நிைர தழீஇய
தி ந் வாள் வயவர் அ ந்தைல மித்த
ப
லாக் கம ம் ஞாட்பில்
யிகுத்

10

த ங்கலந் ெத த்த ெப ம் கல் வலத்தர்
வில்ெக கு ப்பிற் ேகாள் ைற பகுக்குங்
ெகால்ைல யி ம் னம் ெந ய என்னா
ெமல்ெலன் ேசவ ெம ய ஏக
வல் நள் ெகால்ேலா தாேன ேதம்ெபய்

15

தள
தீம்பால் அைலப்ப ம் உண்ணாள்
இ மணற் பந்த ள் இய ம்
ெந ெமன் பைணத்ேதாள் மாஅ ேயாேள.

20

--- ம ைரக் காஞ்சிப் லவர்.
(உைர)
19-22: ேதம்ெபய்.........மாஅேயாேள
(இ-ள்.) ேதம்ெபய்

அள

தீம்பால் அைலப்ப ம் உண்ணாள் - ேதன்ெபய்

அளாவிய இனிய பாைலக் ேகால் ெகாண் அச்சு த்த ம் ப க ம த் ; இ மணல்
பந்த ள் இய ம் - ெகாணர்ந் பரப்பிய மணைல ைடய பந்தாின்கண் என் ைகக்கு
அகப்படாமல் அங்குமிங்குமாக ஓ கின்ற, ெந ெமல் பைணத்ேதாள் மாஅேயாள் ெந ய ெமல் ய ங்கில் ேபான்ற ேதாைள ம் மாைம நிறத்திைன ம்
உைடயவளாகிய என் ெசல் என்க.
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(வி-ம்.) ேதம் - ேதன். இ மணல் - ெகாணர்ந்திட்ட மணல். பந்தர் - ன்றி
ட்ட
பந்தர் என்க.
ைம ைடய ெசவி ைகக்கு அகப்படாமல் அங்குமிங்குமாக ஓ வாள்
என்றவா . இதேனா
ெசம்

" த்தாிப் ெபாற்சிலம்ெபா ப்பத் தத் ற் , அாிநைரக் கூந்தற்

ெசவி யர் . பாிெம ந் ெதாழியப் பந்தர் ஓ , ஏவல் ம க்கும் சி

விைள

யாட் " எனவ ம் நற்றிைண (110) ஒப் ேநாக்குக.
1-5: ெத கதிர்...............ஆங்கண்
(இ-ள்) ெத கதிர் ஞாயி
வானத் ச்சியில் நின்

ந நின்

காய்த

ன்- சு கின்ற கதிரவன்

எாித்தலான்; உ ெபயல் வறந்த ஓ ேதர் நனந்தைல - மிக்க

மைழநீர் வற்றிப்ேபான ேபய்த்ேதைர ைடய அகன்ற பாைலப் பரப்பின் கண்;
கு ைஞச் ேசவல் ல்சாய் விடர் அம் லம்ப வைரய - கூைகச்ேசவல் பசும் ற்க

ம்

அழிந் பட்ட தம் ெபாந் கள் தனித் ெதாழியப் பறந் ேபாய் மைலயின்கண் இ ந் ;
கல்ெலறி இைசயின் உ த் எ குரல் இரட் ம் ஆங்கண் - மைலயினின் ம் சாிகின்ற
கற்கள் உண்டாக்குகின்ற ஓைசேபால ெவப்பத்ேதா எ கின்ற குரைல ைடய வாய்
மாறி மாறிக் குழ கின்ற அவ்விடத்ேத என்க.
(வி-ம்) ெத தல் - சு தல்; அழித்த

மாம். ஓ

ேதர் என்ற , ேபய்த்ேதைர.

உ த்ெத குரல என் ழி, உ த்தல் – ெவப்பம் ெசய்தல் கு ைஞ - கூைக. ேபராந்ைத
என்ப ம . இரட் தல் - ஒன் ஒ த்த உடன் மற்ெறான் ஒ த்தல்.
6-9: சிள்

..............ம ங்கின்

(இ-ள்.) சிள்
கறங்கும் சிறிஇைல ேவலத் ஊழ் உ விைளெநற் உதிரக்
காழியர் கவ்ைவப் பரப்பின் ெவவ் உவர்ப் ஒழியக் களாி பரந்த - சிள்
என் ம்
வண் கள் ஆரவாாிக்கின்ற சிறிய இைலயிைன ைடய ேவலமரத்தின்கண் காய்த்
ற்றிய ெநற் க்கள் உதிரா நிற்ப வண்ணார்கள் ெதாழி க்குத ம் ெவவ்விய
உவர்மண் ஒழியக் களர்மண் பரந் ள்ள ; கல்ெந
அைமந்த நீண்ட இடத்திைன ம்.

ம ங்கின் - மைலப்பக்கத்ேத

(வி-ம்.) சிள்ளீ - இைடயறா ஒ த் க்ெகாண்
க்கும் ஒ வைக வண் கள்.
இைவ ேவலமரத்தில் மிகுதியாகக் காணப்ப ம். ேவல் - க ேவல். அத் :சாாிைய. ஊழ்
- ஊழ்த்தல். உ

– பகுதிப் ெபா ட் . கல் - பரற்கல்

மாம்.
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10-14: விள ன்..ஞாட்பின்
(இ-ள்) விளர் ஊன் தின்ற
நிணமாகிய ஊைனத்தின்ற

ங்கு சிைல மறவர் ைம ப

திண் ேதாள் ம ர -

க்கிய வில்ைல ைடய எயினர்; ெமௗ ேபான்

க த்த

தம் ேதாள்கள் ாிக்கும்ப ; ெபாைறம க ைத ெந நிைர தழீஇய தி ந் வாள்
வயவர் வாட் - சுைமமிக்க க ைதகளின் நீண்ட வாிைசையத் ெதாடர்ந் வ கின்ற
தி ந்திய வாட்ேபாாில் வன்ைம ைடய மறவராகிய வணிகைரப் ேபாாின்கண்
ெவன் ; அ ந்தைல மித்த ப
லாக் கம ம் ஞாட்பின் - ணித்தற்கு அாிய
தைலகைளத் ணித் ப்ேபாகட்டைமயால் உண்டான லால் நா கின்ற
ேபார்க்களத்தின்கண் என்க.
(வி-ம்) விளர் -நிணம். க்குசிைல ங்குசிைல என ெம ந்த . க்குதல் - கட் தல்.
நாண் ஏற்றிய சிைல என்றவா . ெபாைற - பண்டச்சுைம வயவர் என்ற வணிகைர.
வணிகர் பண்டங்கைளக் க ைதயில் ஏற்றிக்ெகாண் ெசல் வர். இவைர வாணிகச்
சாத் என்ப. அவ ள் ம் ரர் உளர் ஆக ன் சாத் என்னா வயவர் என்றார். லா
ஊன். ஞாட் ேபார்க்களம்.
14- 19:

யிகுத் .......தாேன

(இ-ள்.)
இகுத் அ ங்கலம் ெத த்த ெப ம் கல் வலத்தர் - தம ெவற்றிக்கு
அறிகுறியாகத்
ைய ெமல்ல ழக்கிப் ெபறற்காிய அணிகலன்கைள அவ்
வணிகர்பால் திைறயாகப் ெபற் க் குவித்த ெபாிய ேபார் வி ப்ப ைடய
ெவற்றிைய ைடய அம்மறவர்கள்; வில் ெக கு ம்பின் ேகாள் ைற பகுக்கும்
ெகால்ைல இ ம் னம் ெந ய என்னா - விற்கள் ெபா ந்திய தம் ராகிய
கு ம்பின்கண் ஒவ்ெவா வ ம்; ெகாள் ம் ைறப்ப பகுத் க்
ெகாள் தற்கிடனான வறிய ெகால்ைலகலைள ம் ெபாிய திைனப் னங்கைள ம்
உைடய வழி நீண்டன என் க தாமல்; ெமல் என் ேசவ
ெகால்ேலா தாேன - தன ெமல் ய சிவந்த அ கள் ெம
ெசல்ல மாட் வேளா என்பதாம்.

ெம ய ஏக வல் நள்
மா அவேனா நடந்

(வி-ம்) கு ம் - எயினர் ஊர். ேகாள் ைற இன்னார்க்கு இத் ைண எனத்
ெதான் ெதாட் ப் பகுத் க் ெகா க்கும் ைற. ெகால்ைலகைள ம் னத்ைத ம்
உைடய வழி என்க. ெகால் : ஐயம். ஓ, தான், ஏ: அைசச் ெசாற்கள்.
இதைன பால் அைலப்ப ம் உண்ணாளாய் இய ம் மாஅேயாள் ெகால்ைல
இ ம் னம் ெந ய என்னா ேசவ ெம ய ஏக வல் நள் ெகால்ேலா என
இையத் க்ெகாள்க.
(பா-ேவ) 3. கு மிச் ேசவல். 11. திணிேதாள் 21. பந்தாிய
---------------------------

.
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ெசய் ள் 90
திைண: ெநய்தல்.
ைற: பகற்குறி வந் கண்
இற்ெசறிப் அறி றீஇய .
( -ம்.) அஃதாவ

ற்

வைர

நின்

வைரதற்கண் க த்தின்றிக் களெவா க்கேம கா ற்

நாள்ேதா ம் பகற்குறியிடத்ேத வந்
தமியளாய்ச் ெசன்

நீங்கும் தைலமகைனத் ேதாழி எதிர்ப்பட்

மீ

கின்ற தைலவைன ஒ நாள், ேதாழி

எதிர்ப்பட் , தைலவிையத் தமர் இற்ெசறித்தைம கூறிக் குறிப்பாக

கடாஅய , என்றவா .

(இ-ம்.) இதற்கு "நாற்ற ம் ேதாற்ற ம்" எனவ ம் (ெதால். களவி - 21)
ற்பாவின்கண் அைனநிைல வைகயான் வைரதல் ேவண்
ம் எனவ ம் விதி
ெகாள்க.
த்ேதா ரன்ன ெவண்டைலப் ணாி
இைளேயா ரா ம் வாிமைன சிைதக்கும்
தைளயவிழ் தாைழக் கானலம் ெப ந் ைறச்
சில்ெசவித் தாகிய ணர்ச்சி அலெரழ
இல்வயின் ெசறித்தைம அறியாய் பன்னாள்
வ
ைல வ த்தா அம்பகட் மார்பில்
ெத மரல் உள்ளெமா வ ந் ம் நின்வயின்
நீங்கு ெகன்றியான் யாங்ஙனம் ெமாழிேகா
அ ந்திறற் கட ள் ெசல் ர்க் குணாஅ

5

ெப ங்கடல் ழக்கிற் றாகி யாணர்
இ ம்பிடம் ப த்த வ
ைட கத்தர்
க ங்கண் ேகாசர் நியமம் ஆயி ம்
உ ெமனக் ெகாள் நர் அல்லர்
ந
தல் அாிைவ பாசிைழ விைலேய.

10

---- ம ைர ம தனிள நாகனார்
(உைர)
1-5:

த்ேதார்.........அறியாய்

(இ-ள்.) த்ேதார் அன்ன ெவள் தைலப் ணாி இைளேயார் ஆ ம் வாிமைன
சிைதக்கும் - நைரத்த தைலைய ைடய தியவர் ேபால ெவள்ளிய தைலைய ைடய
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கடலான ேபைத மகளிர் விைளயா கின்ற மணல் ட் ைன அழித்தற்கிடனான,
தைள அவிழ் தாைழக் கானல் அம்ெப ந் ைற - மடல் விாிந் மலர்கின்ற
தாைழைய ைடய கடற்கைரச் ேசாைலைய ைடய ெபாிய ைறயிடத்ேத நிகழ்ந்த;
சில் ெசவித் ஆகிய ணர்ச்சி அலர் எழ - ஒ சில மகளிர் ெசவிகளில் மட் ேம
பட்
ந்த ங்கள் இயற்ைகப் ணர்ச்சி, பின்னர் யாண் ம் அலராக எழா நிற்றலால்;
இல்வயின் ெசறித்தைம அறியாய் - எங்கள் சுற்றத்தார் தைலவிைய இற்ெசறித்தைம நீ
அறிந்திைல என்க.
(வி-ம்) இதன்கண் த்ேதார் இைளேயாைர வ த்தார் அன்ேற! த்ேதார் ேபான்ற
கடல் அவ்வறத்ைதக் கைடப்பி யாமல் ேபைத மகளிர் மைனையச் சிைதத்தாற்
ேபான் ேபரறி ைடய நீர் சிறிேயமாகிய எங்கைள ம களெவா க்கத்தாேல
ெபாி ம் வ த் கின்றீர் என உள் ைற காண்க. கட ன்கண் அைலகள் ெவள்ளிய
ளிகேளா ம் ைரேயா ம் ர ங்கால் ெவண்ைமயாகத் ேதான் மாத ன்
ெவண்டைலப் ணாி என்றாள். வாிமைன மணலால் வாி வாியாகக் ேகா ம் சிற்றில்.
தைள - கட் . ெச த் - ெசவியின் கண்ண . ணர்ச்சி - கூட்டம். ன்னர்
அம்பலாய்ச் சிலர் மட் ம் அறிந்த ம் ணர்ச்சி இப்ெபா
அலராய்ப் பலரா ம்
அறியப்பட்ட . ஆதலால் எமர் தைலவிைய இச்ெசறித்தனர் நீ அதைன அறியா
வ கின்றைன என்றவா .
5-8: பன்னாள்........ெமாழிேகா
(இ-ள்) பல் நாள் அம் பகட் மார்பின் வ
ைல வ த்தா ெத மரல் உள்ளெமா
பல நாளாக நீ வள ம் ைலயிைன ைடய எம் ெபரமாட் ைய நின் அழகிய
ெப ைம ைடய நின மார்பினாேல வ த்திச் சுழ கின்ற ெநஞ்சத்ேதா
வ ந் கின்ற; நின்வயின் நீங்குக என்
இவ்வா

வாராேத ெகாள் என்

-

யான் யாங்ஙனம் ெமாழிகு - நின்னிடத்ேத நீ

யான் எவ்வா

ணிந்

ெசால்

ேவன்; என்க.

(வி -ம்) வ
ைல - அன்ெமாழித்ெதாைக. மார்பினாேல வ த்தி என்க வ த்தா வ த்தி. ெத மரல் - சுழற்சி. கண்ேணாட்டமின்றி நின்னிடத்தில் யான் ெசால்ல
மாட் வேனா என்றவா . எங்கள் வ த் தம் அறிந் வைரந் ெகாள்ள நிைனயாத
உமக்கு நீங்குெகன் அறிய யான் ெசான்னா ம் அறியீர் என் ம் க த்தான்
யாங்ஙனம் ெமாழிேகா என்றனள்; என்பர் பைழய ைரயாசிாியர்.
9-14: அ ந்திறல்......விைலேய
(இ-ள்) ெப ங்கடல் ழக்கிற் ஆகி யாணர் அ ந்திறல் கட ள் ெசல் ர் - ெபாிய
கடல்ேபால ழக்கத்ைத ைடயதாகிப் திய வ வாயிைன ம் உைடய அாிய
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திறைல ைடய ெதய்வங்கள் ப ெகாள் கின்ற ெசல் ாின்; குணாஅ இ ம்
இடம் ப த்த வ உைட கத்தர் க ங்கண் ேகாசர் நியமம் ஆயி ம் - கிழக்கின்
கண்ணதாகிய இ ம்பா யன்ற பைடக் கலங்கள் தம்மிடம் உண்டாக்கிய வ க்கைள
உைடய கத்ைத உைடயராகிய அஞ்சாைமைய ைடய ேகாச ைடய ஊாிைனக்
ெகா த்தா ம்; ந
தல் அாிைவ பாசிைழ விைல உ ம் எனக் ெகாள் நர் அல்லர் எம் சுற்றத்தார் எம் ெப மாட் க்குப் திய அணிகலன்க க்கு விைலயாக அைம ம்
என்

மனத்தில் அைமதி ெகாள்

வார் அல்லர் காண்; என்பதாம்.

(வி-ம்.) இ ம் - பைகவ ைடய ேவல் அம்
த ய பைடக் கலம்; அப்
பைடக்லங்களால் வி ப் ண்பட் உண்டாகிய த ம் கைள ைடய கத்ைத ைடய
ேகாசர் வா கின்ற ஊராகிய நியமம் என்றவா . எனேவ நீ உன் ைடய
சான்ேறாைரக் ெகாண் மகட் ேபசி எமைர ம் அைமதி ெசய் ெகாண் வைரந்
ேகாடல் ேவண் ம் என்ப க த்தாயிற் .
இனி இதைனப் ெப மாேன நீ அலெரழ எம்ெப மாட் ைய இற்ெசறித்தைம
அறியாமல் வ ந் கின்றாய் நின்வயின் யான் நீங்குக என் யாங்ஙனம் ெமாழிகு. எமர்
நியமம் ெகா ப்பி ம் இைழவிைல உ ம் எனக் ெகாள்குநர் அல்லர் என இையத் க்
ெகாள்க.
(பா.ேவ.) 12. க ங்கட்
-----------

ெசய் ள் 91
திைண: பாைல.
ைற: பிாிவிைட ெம ந்த தைலமகைளத் ேதாழி வற்

த்திய .

( -ம்.) அஃதாவ - தைலவன் ெபா ள் ஈட் தற்குத் தைலவிையப் பிாிந்
ேபானவன் குறித்த ப வத்ேத வாராைமயின் தைலவி பிாிவாற்றா வ ந் வாைள
ஆற்றியி ந்தி க என வற்
த் கின்ற ேதாழி ெசால் ய என்றவா .
(இ-ம்.) இதற்கு, "ெபறற்க ம் ெப ம்ெபா ள்" எனவ ம் (ெதால்.கற்பி. 9)
ற்பாவின்கண் பிற ம் வைகபட வந்த கிளவி, என்
விளங்குபகல் உதவிய பல்கதிர் ஞாயி
வளங்ெக மாமைல பயங்ெகடத் ெத த ன்
அ வி யான்ற ெப வைர ம ங்கில்

ம் விதிெகாள்க.
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சூர்ச்சுைன

ைழஇ நீர்ப்பயங் காணா .

பாசி தின்ற ைபங்கண் யாைன
ஓய்பசிப் பி ெயா ெடா திறன் ஒ ங்க
ேவய்கண்
ைடந்த ெவயிலவிர் நனந்தைல
அ ம்ெபா ள் ேவட்ைகயின் அகன்றன ராயி
ெப ம்ேப ரன்பினர்ேதாழி இ ங்ேகழ்

5

ம்

இரைல ேசக்கும் பர யர் ப க்ைகக்
க ங்கண் மழவர் கள ழ ெவ ந்த
ெந ங்கால் ஆசினி ஒ ங்காட் ம்பர்
விசிபிணி ழவின் குட் வன் காப்பப்
பசிெயன வறியாப் பைணபயில் இ க்ைகத்

10

தடம ப் ெப ைம தாமைர ைனயின்
ட திர் பலவின் ெகா நிழல் வதி ம்
குடநா ெபறி ம் தவிரலர்
மடமான் ேநாக்கிநின் மாணலம் மறந்ேத.

15

---- மா

லனார்.

(உைர)
1-9: விளங்கு...........ேதாழி
(இ-ள்.) விளங்கு பகல் உதவிய பல்கதிர் ஞாயி வளம்ெக மாமைல பயம் ெகடத்
ெத த ன் - உலகின்கண் உயிர்க க்கு எல்லாப் ெபா
ம் விளங்குதற்குக்
காரணமான பகற் ெபா ைத வழங்கிய பலவாகிய கதிர்கைள ைடய ஞாயிற்
மண் லம் வளம் ெபா ந்திய ெபாிய மைலகள் தம் பயன்கள் ெக ம்ப க் காய்தலாேல;
அ வி ஆன்ற ெப வைர ம ங்கில் சூர்ச்சைன ைழஇ நீர்ப்பயம் காணா பாசி தின்ற
ைபங்கண் யாைன - அ விகள் இல்ைலயான ெபாிய மைலச்சார ேல தீண் வ த் ம்
ெதய்வங்கள் உைறகின்ற சுைனகளிடத்ேத இறங்கிக் ைகயினால் ழவிப் பார்த் ம்
நீராகிய பயைனக் காணாமல் அவ்விடத்ேத உலர்ந் கிடக்கும் பாசிையத் தின்ற பசிய
கண்ைண ைடய யாைனயான ; ஓய் பசிப் பி ெயா ஒ திறன் ஒ ங்க ேவய் கண்
உைடந்த ெவயில் அவிர் நனந்தைல - இயக்கம் ஓய்ந் ேபாதற்குக் காரணமான
பசிேயாேட தன பி யாைனேயா ஒ பக்கத்ேத ஒ ங்கிக் கிடப்ப ங்கில்களின்
க க்கள் உைட ம்ப காய்கின்ற ெவயில் விளங்குகின்ற அகன்ற பாைலப்
பரப்பிேல ; அ ம்ெபா ள் ேவட்ைகயின் அகன்றனர் ஆயி ம் ெப ம்ேபர் அன்பினர் நம்ெப மான் ஈட் தற்காிய ெபா ளின்கண் அவாவினாேல நம்ைமக் ைகவிட் ப்
ேபாயினர் ஆயி
என்க.

ம், அவர் தாம் மிகப் ெபாிய அன் ைடயர் அல்லேரா! ஆதலால்;
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(வி-ம்.) இதன்கண் நம்ெப மான் ெசல்
உண ம் ெபறா

ம் வழியின்கண் களிற்றியாைன நீ ம்

ஓய்ந் ழி ம் தன் பி ேயா

அங்ஙனம் கா ம்ெபா
இைறச்சியில் சுட் யவா

ஒ பக்கத்ேத கிடத்தைலக் காண்பர;

அவர் உன்ைன நிைனயாதிரார் என, அன்
காண்க.

தகுந

பயம் - பயன். சூர் - தீண் வ த் ந் ெதய்வம். பாசி – உலர்ந்த பாசி என்க. ேவய்கண்
- ங்கி ன க .
9-18: இ ங்ேகழ்........மறந்ேத
(இ-ள்) இ ங்ேகழ் இரைல ேசக்கும் பரல் உயர் ப க்ைக - காிய நிற ைடய இரைல
மான்கள் உறங்கும் பரற் கற்களால் உயர்ந்த கற்குவிய ன் கண்ேண; க ங்கண் மழவர்
கள உழ எ ந்த ெந ங்கால் ஆசினி ஒ ங்காட் உம்பர் - அஞ்சாைமைய ைடய
மழ நாட் னர் ஆக்கைளக் கள ெசய் ம் களேவர் உழவ க்கு உதவியாக வளர்ந்த
ெந ய காைல ைடய ஆசினிப்பலாைவ ைடய ஒ ங்கா என் ம் ஊ க்கு
அப்பா ள்ள; விசிபிணி ழவின் குட் வன் காப்ப பசிெயன அறியாப் பைணபயில்
இ க்ைக - இ க்கிக் கட் ய ழவிைன ைடய குட் வன் காத்தலால் கு கள் பசி
என் ெசால் அறியாத ம த நிலமிக்க ஊர்கைள ைடய; தடம ப் எ ைம தாமைர
ைனயின் டம் திர்பலவின் ெகா நிழல் வதி ம் - வைளந்த ெகாம்பிைன ைடய
எ ைம தான் ேமய்ந்த தாமைரைய ெவ க்குமானால் டத்தன்ைம மிகுந்த பலாவின
ெகா விய நிழ ேல தங்குதற்கிடனான; குடநா

ெபறி

ம் - குட நாட்ைடேய

ெப வதானா ம்; மடமான் ேநாக்கி நின் மாண் நலம் மறந் தவிரலர் - மடப்பம்
ெபா ந்திய பார்ைவயிைன ைடேயாய் நின மாட்சிைமப்பட்ட அழகிைன மறந்
தங்குவாரல்லர் என்பதாம்.
(வி-ம்.) எனேவ அவர் இப்ெபா ேத வ குவர் நீ வ ந்தாேத ெகாள் என்ப
குறிப்ெபச்சம் ஆயிற் . நம்ெப மான் ெப ம்ேபரன்பினர் ஆதலால் அவர் குடநா
ெபறி ம் நின்நலம் மறந் தங்குவாரல்லர் என்றாளாயிற் . இரைல - ஒ வைக மான்.
கள உழ என்ற கள ெசய்ய என்றவா . கள ெசய்வார்க்கு ஒ ங்கா உதவியாய்
இ க்கும் என்ப க த் . குட் வன் - ேசரன். பைணபயில் இ க்ைக. என்ற
ம தநிலத் ர்கைள. பலாமரம் ெப ம்பா ம் டம் பட்
த்தல் இயல் ஆத ன்
ட திர் பல என்றார்.
இனி இதைன, ேதாழி! மான் ேநாக்கி! ேபரன்பினர் நனந்தைல அ ம்ெபா ள்
ேவட்ைகயின் அகன்றனராயி ம் குடநா ெபறி ம் நின்நலம் மறந் தவிரலர் என
இையத் க் ெகாள்க.
(பா.ேவ.) 2. வயங்ெக . 3. ெப வள ம ங்கிற்.
-----------
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ெசய் ள் 92
திைண: குறிஞ்சி.
ைற: இர க்குறிச் ெசன் தைலமகைளக் கண் ற் நீங்குத் தைலமகைனப்
பகற்குறி ேநர்ந்த வாய்பாட்டால் ேதாழி வைர கடாய .
( -ம்.) அஃதாவ -மணஞ்ெசய் ேகாட ல் க த்தின்றி நாள்ெதா ம்
இர க்குறியின்கண் வந் ேபாகின்ற தைலவைன வைர
க்குதற் ெபா ட் த்
ேதாழி ஒ நாள் தைலவன் இரவில் வந் மீள்பவன் எதிர்ெசன் நீ இனி இரவில்
வாராேத ெகாள்! யாம், நாைளத் திைன காவ
என்ப படச் ெசால் ய என்றவா .

க்கு வ ேவம் என நீ பக ல் வ க

(இ-ம்.) இதற்கு "நாற்ற ம் ேதாற்ற ம்" எனவ ம் (ெதால். களவி23) ற்பாவின்கண் கள ம் ெபா
ம்.......அைனநிைல வைகயான் வைரதல்
ேவண்
ம் எனவ ம் விதிெகாள்க.
ெந மைல ய க்கம் கண்ெகட மின்னிப்
ப மைழ ெபாழிந்த பானாட் கங்குல்
குஞ்சரம் ந ங்கத் தாக்கிக் ெகா வாிச்
ெசங்கண் இ ம்
கு
ஞ் சாரல்
வாரல் வாழியர் ஐய ேநாிைற
ெந ெமன் பைணத்ேதாள் இவ ம் யா
காவல் கண்ணினம் திைனேய நாைள
மந்தி ம் அறியா மரம்பயில் இ ம்பின்
ஒண்ெசங் காந்தள் அவிழ்ந்த ஆங்கண்

ம்

தண்பல் அ வித் தாழ்நீர் ஒ சிைற
உ
ச்சிவந் ெதறிந்த உரனழி பாம்பின்
தி மணி விளக்கிற் ெப குைவ
இ ண்ெமன் கூந்தல் ஏ
யிேல.

5

10

---- ம ைரப் பாலாசிாியர் நற்றாமனார்.
(உைர)
1-5: ெந மைல.............ஐய
(இ-ள்.) ஐய வாழிய ெந மைல அ க்கம் கண் ெகட மின்னிப் ப மைழ ெபாழிந்த
பால் நாள் கங்குல் - ெப மாேன! நீ வாழ்வாயாக! ெந ய மைலச்சார ேல கண்ணின்
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ஒளி ம ங்கும்ப மின்னி மிக ம் மைழ ெபாழிந்த நள்ளிரவின் இ ளிேல; குஞ்சரம்
ந ங்கத் தாக்கிக் ெகா வாிச் ெசங்கண் இ ம்
கு
ம் சாரல் - யாைன
ந ங்கும்ப தாக்கி வைளந்த வாிகைள ம் சிவந்த கண்ைண
ைடய ெபாிய
யான
என்க.

ழங்கா நின்ற மைலயின் பக்கத்ேத; வாரல் - இனி நீ வாராேத ெகாள்;

(வி-ம்.) இதன்கண்
யாைனையத் தாக்கி ழங்கும் சாரல் என்ற
கூறி இரவில் வாரற்க என்றதற்கு ஏ க் காட் யப யாம்.
ப மைழ - மிக்க மைழ. குஞ்சரம் - யாைன. கு
அல்லீற் எதிர்மைற வியங்ேகாள்.

தல் -

ஆற்ற

தீைம

ழங்குதல். வாரல் -

5-7: ேநர் இைற...........நாைள
(இ-ள்.) நாைள ேநர் இைற ெந ெமல் பைணத்ேதாள் இவ ம் யா ம் - நாைளப்
பகற்ெபா திேல அழகிய ன் ைகைய ம் ெந ய ெமல் ய ப த்தேதாைள ம்
உைடய எம் ெப மாட்

ம் யா

ம்; திைன காவல் கண்ணினம் – திைனப் னத்ைதக்

காவல் ெசய்தற்குக் க தி ள்ேளம்; என்க.
(வி-ம்.) ேநர் - அழகு. இைற - ன்ைக: ஆகுெபயர். தைலவி இ வர்க்கும்
ெநஞ்சத்தினள் ஆதலால் இவள் என அண்ைமச் சுட்டால் சுட் னள்.
8-13 மந்தி ம் ... யிேல
(இ-ள்.) மந்தி ம் அறியா மரம் பயில் இ ம்பின் ஒள் ெசங்காந்தள் அவிழ்ந்த
ஆங்கண் - குரங்குக ம் ஏறி அறிய ெவாண்ணாதப வளர்ந்த மரங்கள் மிகுந்த சிறிய
காட் ேல ஒள்ளிய ெசங்காந்தள் மலர்ந் ள்ள அவ்விடத்திேல; தண்பல் அ வித்
தாழ்நீர் ஒ சிைற - குளிர்ந்த பல அ விகளின் நீர் வி கின்ற ஓாிடத்ேத; உ
சிவந்
எறிந்த உரன் அழி பாம்பின் தி மணி விளக்கின் - இ ஏ சினந்
ழங்குதலாேல
வ யழிந்த பாம் உமிழ்ந்த சிறந்த மணியாகிய விளக்ெகாளியிேல; இ ள்ெமல்
கூந்தல் ஏம் உ
யில் ெப குைவ - இ ண்ட ெமல் ய இவ ைடய கூந்தலாகிய
பாய ேல இன்பம் எய் தற்குக் காரணமான யிைல எய் வாய் என்பதாம்.
(வி-ம்.) பயில் - மிகுந் ள்ள. இ ம் - கா உ ம்-இ . சிவப் - இங்கு, சினம்.
உரன் - வ ைம. பாம் - இ யால் உரனழிந் மணிைய உமி ம் ஆத ன் அ
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விளக்கு ஆயிற் . ஏம் - இன்பம். ஏ
யில்: இடக்கர் அடக்கு. மரம் பயில் கா
ஆத ன் மணி விளக்கு ேவண் ற் என்க.
இனி அ வி பாய்ந் காந்தள் த ய மலர்கள் மலர்த ன் அங்கு மலர் பறிக்க
வ வா ம் உளர். ஆத ன் பகற்குறி ம் இன்னல் உைடத் என இைறச்சிப்
ெபா ளில் குறித்தவா ம் உணர்க. இனி இதைன, ஐய! வாழிய! பானாட்கங்குல்
குஞ்சரந் தாக்கிப்
கு
ம் சாரல் வாரல். இவ ம் யா ம் நாைளத் திைன காவல்
கண்ணினம். (நாைள) இ ம்பில் காந்தள் அவிழ்ந்த ஆங்கண் ஒ சிைற விளக்கில்
கூந்தல் ஏம் உ
யில் ெப குைவ! என இையக்க.
--------------

ெசய் ள் 93
திைண: பாைல.
ைற: விைன ற்றி மீள
ெசால் ய .
( -ம்.) அஃதாவ

ந் தைலமகன் இைடச்சுரத் த் தன்ெனஞ்சிற்குச்

- ெபா ள் ேத வதற்குத் தைலவிையப் பிாிந்

ெசன்ற தைலவன்

தான் நிைனந்தாங்கு நிரம்பப் ெபா ளீட்
ந்த டன் மீண் வ பவன், தைலவிைய
நிைனந் வி ப்
கின்ற தன்ெனஞ்சிற்குச் ெசால் ய என்றவா .
(இ-ம்.) இதற்கு. "கரணத்தின் அைமந்
ந்த காைல" எனவ ம் (ெதால். கற்பி - 5)
ற்பாவின்கண் மீட் வர ஆய்ந்த சிறப்பின்கண் ம் எனவ ம் விதிெகாள்க.
ேகள்ேக ன்ற ம் கிைளஞர் ஆர ம்
ேகளல் ேகளிர் ெகழீஇயினர் ஒ க ம்
ஆள்விைனக் ெகதிாிய ஊக்கெமா
கல்சிறந்
தாரங் கண்ணி அ ேபார்ச் ேசாழர்
அறங்ெக நல்லைவ உறந்ைத அன்ன
ெபறல நன்கலன் எய்திய நா ம்
ெசயல ஞ் ெசய்விைன ற்றின மாயின்
அரண்பல கடந்த ரண்ெகாள் தாைன
வாடா ேவம்பின் வ தி கூடல்

5

நாளங் கா நா ம் ந
தல்
நீளி ங் கூந்தல் மாஅ ேயாெளா
வைரகுயின் றன்ன வான்ேதாய் ெந நகர்
ைர கந் தன்ன ெமன் ஞ் ேசக்ைக
நிவந்த பள்ளி ெந ஞ்சுடர் விளக்கத்

10
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நலங்ேகழ் ஆகம் ண்வ ப் ெபாறிப்ப
யங்குகஞ் ெசன்ேமா ெநஞ்ேச வாி தல்
வயந்திகழ் பிமிழ்த ம் வாய்ப் கு கடாத்
மீளி ெமாய்ம்ெபா நிலெனறியாக் கு கி
ஆள்ேகாட் பிைழயா அஞ்சுவ தடக்ைகக்
க ம்பகட் யாைன ெந ந்ேதர்க் ேகாைத
தி மா யனகர்க் க
ர் ன் ைறத்
ெதண்ணீர் உயர்கைரக் குைவஇய
தண்ணான் ெபா ைந மண
ம் பலேவ.

15

20

---- கணக்காயனார் மகனார் நக்கீரனார்.
(உைர)
16...........ெநஞ்ேச
(இ-ள்.) ெநஞ்ேச - ஆள்விைன

த்த அ ம்ெபறல் ெநஞ்சேம ேகள்; என்க.

( -ம்) விைன ற்றி மீள்தலால் தைலவன் தன் ெநஞ்ைசப் பாராட்
ெநஞ்ேச என்ப ஆள்விைன...ெநஞ்ேச என்ப பட நின்ற .

விளித்த ன்

1 - 7: ேகள்....ஆயின்
(இ-ள்.) ேகள் ேக ஊன்ற ம் கிைளஞர் ஆர ம் ேகள் அல் ேகளிர் ெகழீஇயனர்
ஒ க ம் - நம் உறவினர்கைளத் ன்பம் ேபாக்கித் தாங்க ம் ேம ம் சுற்றத்தார்கள்
ெப க ம் சுற்றத்தார் அல்லாதார் சுற்றத்தார் ேபால நம்ெமா ெபா ந்தி நடக்க ம்
காரணமான; ஆள் விைனக்கு எதிாிய ஊக்கெமா

கல் சிறந்த

- தாளாண்ைமக்குப்

ெபா ந்திய ஊக்கத்ேதா ம் கூ ய வி ப்பத்தால் சிறப் ற் ; ஆரம்கண்ணி அ ேபார்
ேசாழர் அறம்ெக நல் அைவ உறந்ைத அன்ன - ஆத்திமாைல சூ ய பைகவைரக்
ெகால் கின்ற ேபார் வன்ைம மிக்க ேசாழ ைடய நல்லறம் நிைலெபற்ற
அைவைய ைடய உைற ர் ேபான்ற; ெபறல் அ ம் நல்கலம் எய்திய நா ம் ெசயல ம்
ெசய்விைன ற்றினம் ஆயின் - ெப தற்காிய நல்ல அணி கலன்கைள அைட ம்
ெபா ட் நா கின்ற ெசய்தற்காிய ெபா ளீட் த் ெதாழிைலச் ெசய்
த்ேதம்
ஆதலாேல; என்க.
(வி-ம்.) ேகள் - அ

கிய சுற்றத்தார். கிைளஞர் ேசயராகிய சுற்றத்தார் என்க ேகளல்

ேகளீர் என்ற . ெநா மலைர, ெநா

மல ம் ேகளிராகி ஒ க ம் என்றவா .
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ஆள்விைன - ஆண்ைமக்கியன்ற ெதாழில். எதிாிய ெசய்யிய என்

ம் வாய்பாட்

விைனெயச்சம். இவற்றிற் ெகல்லாம் க வி, ெபா ளாக ன், ெபா ளீட் தைல
ஆள்விைன என்றான். கல் - வி ப்பம்.
8-11: அரண்.......மாஅேயாெளா
(இ-ள்.) அரண்பல கடந்த ரண் ெகாள் தாைன வாடா ேவம்பின் வ தி - பைக
அரண்கள் பலவற்ைற ங் கடந்த வ ைமைய ைடய பைடகைள ைடய
ெபான்னா யன்ற ேவப்பம் மாைலைய அணிந்த பாண் ய ைடய; நாள் அங்கா
நா ம் ந
தல் நீள் இ ங் கூந்தல் மாஅேயாெளா - ம ைரயினிடத் ள்ள
நாளங்கா ேபால ந மணங் கம கின்ற நறிய தைல ம் நீண்ட கூந்தைல ம் மாைம
நிறத்திைன
ைடய நம் ஆ யிர்க் காத ேயா என்க.
(வி-ம்.) அரண் - பைகவர் அரண். ரண் - வ ைம; இக மாம். வாடாேவம்
என்றைமயின் ெபான்னாற் ெசய்த ேவப்பம் மாைல என்ப ெபற்றாம். வ தி பாண் யன். கூடல் - ம ைர. அல்லங் கா

ம் உண்டாத ன், நாளங்கா

என்றார்.

12-15: வைர.............ெபாறிப்ப
இ-ள்.) வைர குயின்

அன்ன வான்ேதாய் ெந நகர் - மைலையக் குைடந்

ைவத்தாற் ேபான்ற வானத்ைதத் தீண் கின்ற ெந ய நம இல்லத்தின்கண்;
கந் அன்ன ெமல் ஞ் ேசக்ைக நிவந்த பள்ளி - எண்ெணயின
ைரைய

ைர
கந்

ைவத்தாற் ேபான்ற ெமன்ைம ைடய மலர்ப் பாயைல ைடய உயர்ந்த கட்

டத்ேத;

ெந ஞ்சுடர் விளக்கத் - ெந ய சுடைர ைடய விளக்ெகாளியின்கண்; நலங்ேகழ்
ஆகம் ண் வ ப் ெபாறிப்ப - நம் ைடய அழகு ெபா ந்திய மார்பின்கண்
அவ ைடய ண்கள் வ ப்ப த் ம்ப என்க.
(வி-ம்) நகர் - இல்லம்.

ைர - எண்ெணயின்

குவைம. பள்ளி - பள்ளிக்கட் ல். ஆகம் – மார்

ைர என்க. இ
ண் தைலவியின

ம்ப க்ைகக்
ண் என்க.

16-23: வாி தல்.......பலெவ
(இ-ள்.) வாி தல் வாய் கு கடாத் வயம் திகழ் இமிழ்த ம் மீளி ெமாய்ம்ெபா வாி ெபா ந்திய ெநற்றியிைன ம் வாயிடத் ப் கும் மத நீைர ம் வ ைம விளங்க
ழங்கும் மறத்தன்ைமமிக்க ஆற்றெலா ; கு கி ஆள் நிலன் எறியா ேகாள் பிைழயா
அஞ்சுவ தடக்ைக க ம் பகட் யாைன - பைகப் பைடைய அ கி ஆைளப் பி த்

105
நிலத்தில் அைறந்

ெகால்

ம் ெதாழி ல் தப்பாத அச்சம் வ தற்குக் காரணமான

க ய களிற் யாைனைய ம்; ெந ந்ேதர்க் ேகாைத தி மா வியன் நகர்க் க
ர் ெந ய ேதாிைன ம் உைடய ேசரன ெசல்வம் மிகுந்த ெபாிய அகன்ற தைல
நகரமாகிய க
ாின்கண்; ெதள்நீர் தண் ஆன் ெபா ைந ன் ைற உயர் கைரக்
குைவஇய மண
ம் பல யங்குகம் ெசன்ேமா - ெதளிந்த நீைர ைடய தண்ணிய
ஆன்ெபா ைந யாற்றின் இறங்கு ைறயின்ம ங்ேக உயர்ந்த கைரயின்கண்
குவிந் ள்ள மண

ம் காட் ல் பல ைற த விக் ெகாள்ேவாம்; ஆதலால்

வி ப் றாேத அைமந்

என்ெனா

வ வாயாக; என்பதாம்.

(வி-ம்.) ெபா ைந மண
ம் பல யங்குகம் ெசன்ேமா எனக் கூட் க. மீளி
ேபாாின்கண் ெவன் மீ தற்குக் காரணமான மறப் பண் ைடைம என்க.
ெசவியினின் ம் ஒ கும் கடாம் வாய் கும் யாைன என்க. ெமாய்ம் - ஆற்றல்.
பைகவைரக் கு கி என்க. ஆள் நிலன் எறியக்ேகாள் பிைழயா யாைன என்க. ஆைளப்
பி த் நிலத்தில் அைறந் ெகால் த ல் தப்பாதயாைன என்றவா . அஞ்சு - அச்சம்.
பகட் யாைன- களிற்றி யாைன. ேகாைத - ேசரன். தைல நகர் ஆதல் ேதான்ற, தி மா
வியனகர்க் க
ர் என விதந்தார். ெபா ைந ன் ைற என ஒட் க.
இனி இதைன - ெநஞ்ேச ஊன்ற ம் ஆர ம் ஒ க ம் எதிாிய ஊக்கெமா

சிறந்

ெசய்விைன ற்றினம் ஆயின் இனி, மாஅேயா ெளா ெந நகர், ேசக்ைகப் பள்ளி
விளக்கத் ப் ெபாறிப்பப் ெபா ைந மண
ம் பல யங்குகம் ெசன்ேமா என
இையத் க் ெகாள்க.
(பா- ேவ.) 17. அயந்திகழ்
--------------------------

ெசய் ள் 94
திைண: ல்ைல.
ைற: விைன ற்றி மீ ந் தைலமகன் ேதர்ப்பாகற்குச் ெசால் ய
பாங்கற்குச் ெசாற்ற உமாம்.

தைலமகன்

( -ம்.) அஃதாவ தைலவன் தைலவிையப் பிாிந் ேபாய்ப் ெபா ளீட் யவன்
அவ்விைன ற்றியபின் தைலவிைய நிைனந் அவைளக் கா ம் அவாமிகுதியாேல
தன் ேதாிைன விைரந் ெச த் ம் ெபா ட் ப் பாக க்குச் ெசால் ய ; இனி,
தைலவன் தன்ேதாழ க்குச் ெசால் ய என் ேகாட மாம் என்றவா .
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(இ-ம்.) இதற்கு, "கரணத்தின் அைமந்
ந்த காைல" (ெதால்-கற்பி-5) எனவ ம்
ற்பாவின்கண் ேபாிைச ர்திப் பாகர் பாங்கி ம் எனவ ம் விதி ெகாள்க.
ேதம்ப சிமயப் பாங்கர்ப் பம்பிய
குைவயிைல சுண்ைட ெவண் க் குைழய
வாெனனப் த்த பானாட் கங்குல்
மறித்
உத் ெதாகுத்த பறிப் ற இைடயன்
தண்கமழ் ல்ைல ேதான்றிெயா விைரஇ
வண் படத் ெதா த்த நீர்வார் கண்ணியன்
ஐ ப ெகாள்ளி அங்ைக காயக்
கு நாி ளம் ங் கூாி ள் ெந விளி
சி கட் பன்றிப் ெப நிைர க ய

5

ைதப் னங் காவலர் நிைனத்தி ந்
ம்
க ங்ேகாட் ேடாைசெயா ெடா ங்குவந் திைசக்கும்
வன் லக் காட் நாட் ட ேவ அன் கலந்
தார்வஞ் சிறந்த சாயல்
இ ம்பல் கூந்தல் தி ந்திைழ ேர.

10

--- நன்ப

ர்ச் சி ேமதாவியார்.

(உைர)
12-14: அன் கலந் .........ஊேர
(இ-ள்.) அன் கலந்

ஆர்வம் சிறந்த சாயல் – அன் விரவிய ஆர்வத்தினாேல

சிறப் ற்ற ஐம்ெபாறிக்கும் இன்பம் நல்கும் சாயைல ம்; இ ம்பல் கூந்தல் தி ந்
இைழஊர் – காிய பலவாகிய கூந்தைல ம் தி ந்திய அணிகலன்கைள ம் உைடய
எம் ைடய காத யானவள் எம்ைமப் பிாிந் ைற ம் ஊரான என்க.
(வி-ம்.) ஆர்வம் - பற் ள்ளம். சாயல் - ஐம்ெபாறியால்
அன்ெமாழித் ெதாைக.

க ம் ெமன்ைம. தி ந்திைழ:

1-6: ேதம்ப .......கண்ணியன்
(இ-ள்.) ேதம்ப சிமயப் பாங்கர்ப் பம்பிய குைவ இைல சுண்ைட ெவள் வான்
என குைழயப் த்த பால் நாள் கங்குல் - ேதனைடகள் உண்டாகின்ற மைல ச்சியின்
பக்கங்களிேல பரவிய குவிந்த இைலைய ைடய சுண்ைடயின் ெவள்ளிய மலர்கள்
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வானத்தில் மீன்
மறித்

த்தாற் ேபாலக் குைழந்

த் ள்ள நள்ளிரவின் இ ளிேல;

உத் ெதாகுத்த பறிப் ற இைடயன்; ஆட் க் குட் கைள ஒ ங்ேக ெதாகுத்த

ஓைலப்பாைய
கிேல உைடய இைடயனானவன்; தண்கமழ் ல்ைல
ேதான்றிெயா விைரஇ வண் படத் ெதா த்த நீர்வார் கண்ணியன் - குளிர்ந்த
ந மணங் கம கின்ற ல்ைலப் க்கைளத் ேதான்றிப் ேவா விரவி வண் கள்
ெமாய்க்கும்ப ெதா க்கப்பட்ட நீர் ளிக்கின்ற மாைலையத் தைலயில்
அணிந்தவனாய் என்க.
(வி-ம்.) மறித்

உ - ஆட் க்குட் . ெதாகுத்த இைடயன், பறிப் ற இைடயன் எனத்

தனித்தனி கூட் க. ேதான்றி – ம
ஆகுெபயர்கள். விைரஇ - விரவி.

ேதான்றி.

ல்ைல ம் ேதான்றி ம். மலர்க்கு

7-12: ஐ ப ............நாட்ட ேவ
(இ-ள்.) ஐ ப

ெகாள்ளி அகம் ைக காய - ெம தாய்த் ேதய்ந்த

ெகாள்ளிக்கட்ைடயான அகங் ைகயிடத்ேத பி க்கப்பட் எாியா நிற்ப; கு நாி
உளம் ம் கூர் இ ள் ெந விளி - கு நாிகைள ஓட் வதற்கு மிக்க இ ளி ேட
ெசய்கின்ற ெந ய விளிக் குரலான ; ைதப் னம் காவலர் சி கண் பன்றி ெப
நிைரக ய நிைனத் இ ந் ஊ ம் க ங்ேகாட் ஓைசெயா ஒ ங்கு வந்
இைசக்கும் - திர்ந்த திைனப் னத் க் காவலராகிய குறவர்கள் சிறிய
கண்ைண ைடய பன்றிகளின் ெபாிய கூட்டமான திைனக்கதிைரத் தின்னாமல்
ஓட் வதற்கு நிைனத் த் தம்மிடத்தி ந்ேத ஊதா நின்ற ெபாிய ெகாம்பின
ஓைசேயா

ஒன்

கலந்

வந்

ஒ த்தற் கிடனான; வன் லக்காட்

வன் லமான காட் நாட் ன்கண் உள ; ஆதலால் பாகேன! நம
ெச த் வாயாக! என்பதாம்.

நாட்ட ேவ ேதாிைன விைரந்

(வி-ம்.) ஐ - ெமல்
. இைடயன் ைகயின்கண் ெகாள்ளிெகாண் கு நாிைய
ஓட் கின்ற விளிெயா யான
னங்காவலர் பன்றி க ய நிைனத் ப் னத்தில்
இ ந் ஊ கின்ற ெகாம் ெபா ேயா கூ வந் ஒ க்கும் என்றவா .
வன் லக்காட் நா - ல்ைலப் பரப்பி ள்ள ஊர் - எனேவ நம் ர் ேசய்ைமக்
கண்ண ஆதலால் ேதைர விைரந் ெச த் க எனப் பாக க்குக் கூறினன் என்க.
இனி, பாங்க க்குத் தைலவன் கூறிய எனின் இதைனக் களெவா க்கமாகக்
ெகாள்க. இயற்ைகப் ணர்ச்சி எய்திப் பிாிந்த தைலவன் ெம விைனக் கண்
வினாவிய பாங்க க்குத் தைலவன் தைலவிையத் தான் கண்ட இடம் வன் லக்காட்
நாட்ட என்றானாகக் ெகாள்க.
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இனி, இதைன - தி ந்திைழ ஊர் இைடயன்விளி னங்காவலர்
ேகாட்ேடாைசேயா ஒ ங்கு வந் இைசக்கும் காட் நாட்ட என இையத் க்
ெகாள்க.
(பா-ேவ.) 3. வான் த்தன்ன. 9. கூ ய - க

.

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

ெசய் ள் 95
திைண: பாைல.
ைற: ேபாக்குடன் பட்ட தைலமகன் ேதாழிக்குச் ெசால் ய .
( -ம்.) அஃதாவ - களெவா க்கத்தின்கண் இற்ெசறித்த ம் பிாிவாற்றாைம ம்
அலர் மிகுத ம் அன்ைன க த ம் ஆகிய இன்னல் பல வந்ெதய் தலால்
தமர்அறியாமல் தைலவ டன் ேபாக உடன்பட்ட தைலவி, தன
காரணம் ேதாழிக்குச் ெசால் ய . என்றவா .

உடன்பாட் ற்குக்

(இ-ம்.) இதைன "எஞ்சிேயார்க்கும் எஞ்சுதல் இலேவ" எனவ ம் (ெதால். அகத். 42.)
ற்பாவினால் அைமத் க் ெகாள்க.
ைபபயப் பசந்தன்
த ஞ் சாஅய்
ஐதா கின்ெறன் தளிர் ைர ேமனி ம்
பல ம் அறியத் திகழ்த ம் அவல ம்
உயிர்ெகா கழியின் அல்லைத நிைனயின்
எவேனா வாழி ேதாழி ெபாாிகால்
ெபாகுட்டைர யி ப்ைபக் குவிகுைலக் கழன்ற
ஆ ெயாப்பின் ம் ைடத் திரள்
ஆ ெசல் வம்பலர் நீளிைட ய ங்க
ஈனல் எண்கின் இ ங்கிைள கவ ம்

5

சுரம்பல கடந்ேதார்க் கிரங்குப என்னார்
ெகௗைவ ேமவல ராகி இவ் ர்
நிைரயப் ெபண் ர் இன்னா கூ வ
ைரய அல்லஎன் மகட்ெகனப் பைரஇ
நம் ணர்ந் தாறிய ெகாள்ைக

10

அன்ைன

15

ன்னர்யாம் என்னிதற் படேல.

---- ஒேராேடாகத் க் கந்தரத்தனார்.
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(உைர)
1--5: ைபபய........ேதாழி
(இ-ள்.) ேதாழி வாழி ைபபயப் பசந்தன்
த ம் தளிர் ைர என்ேமனி ம் ஐ
ஆகின் பல ம் அறியத் திகழ் த ம் அவல ம் உயிர்ெகா கழியின் அல்லைத
நிைனயின் எவேனா - ேதாழி நீ வாழ்வாயாக ெமல்ல ெமல்ல என் த ம்
பசந்ெதாழிந்த . நா க்கு நாள் என் ைடய மாந்தளிைர ெயாத்த தி ேமனி ம்
ெம ந் ேதய்வதாயிற் ஊாி ள்ேளார் பல ம் அறி ம்ப விளங்குகின்ற என
ன்பந்தா ம் என் ைடய உயிைரக் ைகக் ெகாண் ேபாவதல்ல ஆரா ங்கால்
ேவ என் ெசய் ம் என்க.
(வி-ம்.) இதன்கண் தன நிைலைமையத் ேதாழிக்குத் தைலவி கூ கின்றாள் - யான்
நா க்கு நாள் ெம ந் வ கின்ேறன் என் ெம
கண் ஊர்ப்ெபண்
ம் அலர்
ற்றாதிரார்

ன்ப ம் மிக்குவ

தலால் யா

ம் இறந்

ப ேவன்; என்றவா . ேவ

வழி ம் காண்கிேலன் என்பாள் நிைனயின் எவேனா? என்றாள்.
5-10: ெபாாிகால்... ... ...என்னார்
(இ-ள்.) ெபாாிகால் ெபாகுட் அைர இ ப்ைபக் குவிகுைலக் கழன்ற ஆ ஒப்பின் ெபாாிந்த அ ைய ம்
கைள ைடய அைரயிைன
ைடய இ ப்ைபயின
கூம்பிய குைலயினின் ம் உதிர்ந்த ஆலங்கட் கைள ஒத்த;

ம் உைடத் திரள்

-

ைளைய ைடய திரண்ட மலர்கைள; ஆ ெசல் வம்பலர் நீள் இைட அ ங்க வழியில் ெசல் கின்ற வழிப் ேபாக்கர் ெந ய வழியின்கண் தைடப்பட் த் தங்கும்ப ;
ஈனல் எண்கின் இ ங்கிைள கவ ம் சுரம்பல கடந்ேதார்க்கு இரங்குப என்னார் குட் கைள ஈன்ற கர களின் ெபாிய கூட்டம் கவ கின்ற ெகா ெநறிகள்
பலவற்ைற ம் கடந் ெசன்ற தந் தைலவ க்கு மகளிர் இரங்குவாராத யல்ெபன்
க தாராய் என்க.
(வி-ம்.) ெபாகுட்

-

. இ ப்ைபயின

அ ப்பகுதி

பல உைடத்தாதல்

கண்டறிக. ஆ - ஆலங்கட் . ம் - உட் ைள.
- மலர்; வம்பலர் - தியராகிய
வழிப்ேபாக்கர். வழியில் கர கள் கூ நிற்ற ன் வழிப்ேபாக்கர் ெசலவ ங்குதல்
ேவண் ற் . ஈனல் - குட் யீ தல். இரங்குதல் இயல் ெபன்னார் என்றவா .
11-15: ெகௗைவ...........படேல
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(இ-ள்.) இவ் ர் நிைரயப் ெபண் ர் ெகௗைவ ேமவலர் ஆகி - இந்தப் ெபால்லாத
ஊாி ள்ள நிைரயம் குவதற்ேக ாிய ெகா ய ெபண் ர் பழி ற் தைலேய
வி ம் வாராய்; என் மகட்கு இன்னா கூ வ ைரய அல்ல என - என் மக க்கு
ேகட்டார்க்குத் ன்ப ண்டாகும்ப கூ கின்ற ெசாற்கள் சிறப் ைடயன ஆகமாட்டா
என் க தி; பைரஇ நம் உணர்ந் ஆறிய ெகாள்ைக அன்ைன ன்னர் ெதய்வத்ைதப் பரவி நம நிைலைய ம் உணர்ந் ெகாண் யா ம் ெசால்லாமல்
அடங்கிய ேகாட்பாட் ைன

ைடய நம் அன்ைனயின்

படல் என் - யாம் இந்நிைலயிேல அவள்
என்பதாம்.

ன்னிைலயிேல; யாம் இதன்

ன் காணப்ப ன் அவள் நிைல என்னாம்?

(வி-ம்.) எனேவ யான் நம் அன்ைனயால் காணப்ப தைல நாணிேய
ேபாக்குடன்ப கின்ேறன் என்ப குறிப்ெபச்சப் ெபா ளாயிற் . ெகௗைவ - அலர்.
ேமவலர் - வி ப்ப ைடேயார். நிைரயம் - நரகம். நரகம் குவதற்ேக உாிய ெகா ய
ெபண் ர் என்க. கூ வ – கூறப்ப வன. ைரய - ெபா ந் வன எனி
இனி, ஆ

மாம்.

ெசல்ேவார் வழியில் நிற்கும் கர க் கூட்டத்திற்கு அஞ்சிச்

ெசலவ ங்கினாற்ேபால, யா

ம் நம

ஒ க்கத்திற்கு இைட றாக அலர்

நிைரயப் ெபண் ர்க்கு அஞ்சி, அன்ைன ன் ெசல்ல நா கின்ேறன் என
உள்
த் க்ெகாண் ஆதலால் ேபாக்குடன் பட்ேடன் என்றா ம் ஆயிற்

ற் ம்
என்க.

இனி இதைன, ேதாழி அவல ம் உயிர்ெகா கழியின் அல்லைத எவேனா?
இவ் ர்ப் ெபண் ர் கூ வ என்மகட்கு ைரய அல்ல எனப்பைரஇ உணர்ந் ஆறிய
அன்ைன ன்னர்யாம் இதன் படல் என் என இையத் க் ெகாள்க.
(பா.ேவ.) 1. பசந்த . 7.

ம்பிைடத். 10. கழித்ேதார். 14. தாற்றிய.

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

ெசய் ள் 96
திைண: ம தம்.
ைற: ேதாழி வாயின் ம த்த
( -ம்.) அஃதாவ

- தைலவன் தைலவிையப் பிாிந் ேபாய்ப் பரத்ைதயர் ேசாிக்கண்

ஓர் இளம் பரத்ைதைய மணந் ெகாண்டான் எனக் ேகள்வி ற்ற தைலவி ஊ யி ப்ப,
தைலவன் மீண் ம் வந் ேதாழிைய வாயில் ேவண் னனாக அவள் தாமறிந்த
ெசய்திையக் கூறி வாயின் ம த்த என்றவா .

111

(இ-ம்.) இதற்கு, ெபறற் க ம் ெப ம் ெபா ள் எனவ ம் (ெதால். கற்பி. 9.)
ற்பாவின்கண் றம்ப விைளயாட் ப் ல் ய கற்சி ம் எனவ ம் விதிெகாள்க.
நற ண் மண்ைட டக்க ன் இற க்க த் ப்
ட்ட வில் ல் கூட்
தல் ெதறிக்கும்
பழனப் ெபாய்ைக அைடகைரப் பிரம்பின்
அரவாய் அன்ன அம் ள் ெந ங்ெகா
அ வி ஆம்பல் அகலைட டக்கி
அைசவரல் வாைட க்க ன் ஊ ைல
விைசவாங்கு ேதா ன் ங்கு ெஞகி ங்
கழனியம் படப்ைபக் காஞ்சி ர
ஒண்ெதா யாயத் ள் நீ நயந்

5

ெகாண்டைன ெயன்பேவார் கு மகள் அ ேவ
ெசம்ெபாற் சிலம்பின் ெசறிந்த குறங்கின்
அங்க ழ் மாைம யஃைத தந்ைத
அண்ணல் யாைன அ ேபார்ச் ேசாழர்
ெவண்ெணல் ைவப்பிற் ப
ர்ப் பறந்தைல

10

இ ெப ேவந்த ம் ெபா
களத் ெதாழிய
ஒளி வாள் நல்லமர்க் கடந்த ஞான்ைறக்
களி கவர் கம்பைல ேபால
அலரா கின்ற பலர்வாய்ப் பட்ேட.

15

---- ம தம் பா ய இளங்க ங்ேகா.
(உைர)
1-8: நற ண்.........காஞ்சி

ர

(இ-ள்.) நற உண் மண்ைட டக்க ன் இற க் க த் ப் ட் அ வில் ன்
கூட்
தல் ெதறிக்கும் - கள்ைள உண்ட மட்பாண்டத்தி ள் டக்கிைவத்தலாேல
அக்கள்ெவறி ெகாண்ட இறாமீன் ெச க்குற் நாணின
ட் விட் ப் ேபான
வில்ைலப் ேபான்
ள்ளிக் குதித் ெநற் கூ களினிடத்ேத வி ம்; பழனப் ெபாய்ைக
அைடகைரப் பிரம்பின் அரவாய் அன்ன அம் ள் ெந ங்ெகா ெபா நிலங்கைள ைடய நீர் நிைலயின நீரைட கைரயின்கண் படர்ந் ள்ள
பிரம்பின அரத்தின் வாய் ேபான்ற அழகிய ட்கைள ைடய நீண்ட ெகா யான ;
அ வி ஆம்பல் அகல் அைட டக்கி - அ வியாய் வந் வி கின்ற நீாின்ேமல் படர்ந்த
ஆம்ப ன அகன்ற இைலையத் தன
ள்ளால் ேகாத் க் கிடந் ; அைசவரல்
வாைட க்க ன் ஊ உைல விைசவாங்கு ேதா ன் ங்கு ெஞகி ம் - தங்கித்
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தங்கி வ தைல ைடய வாைடக் காற் இைடயிைடேய க்குதலாேல
ெகால் ைலக்கண் ஊ கின்ற விைசக்கயிற்றால் இ க்கப்ப ம்
த்திேபால
அவ்விைலயிேனா உயர்ந் யர்ந் தா தற்கிடனான; கழனி அம் படப்ைபக் காஞ்சி
ஊர - கழனிகள் சார்ந்த காஞ்சி மரங்கள் மிகுந்த ேதாட்டங்கைள உைடய ஊரேன
என்க.
(வி-ம்.) இதன்கண் இழிந்த கள் ண்ட மண்ைடயில் டக்கிய இறாமீனான
கள்ெவறி எய்தித் ள்ளிப்ேபாய் உயர்ந்த ெநற்கூட் ல் வி ந்தாற்ேபால நீ இழிந்த
பரத்ைதையப் ணர்ந் ெச க்குற் உயர்ந்த கு ப்பிறந்த தைலவி உைறகின்ற
இல்லத்திற்கு வந்தாய் எனத் ேதாழி உள்
த்தி ைவத்தைம ணர்க. மண்ைட மண்ணாலாகிய ஒ வைகப் பாண்டம். இதைன இக்காலத்தார் ெமாந்ைத என்பர்.
இனி, அைட சைரயில் படர்ந்த பிரப்பங்ெகா ஆம்ப ைலையப் பிணித் க் காற்
உயர்த்த அவ்விைல உயர்ந் ம் காற் வாராெதாழியின் தாழ்ந் ம் கிடப்ப ேபால
நீ ம் நின் பாணன் அைழக்கும்ேபா பரத்ைதயர் ேசாிக்குப் ேபாவ ம் அைழயாவி ன்
இல் ற்கு வ வ மாக உழல்கின்றாய் என இதனால் பாணைன இகழ்ந்தவா ம்
உள் ைறயாகக் காண்க.
9-10: ஒண்ெடா .......கு மகள்
(இ-ள்.) நீ ஒள் ெதா ஆயத் ள் ம் ஓர் கு மகள் நயந் ெகாண்டைன என்ப - நீ
தா ம் ஒள்ளிய வைளயலணிந்த பரத்ைத மகளி ள் ைவத் ப் ெபாி ம்
இளைம ைடயாள் ஒ பரத்ைதைய வி ம்பி மணந் ெகாண்டைன என் அறிந்ேதார்
கூ வர் என்க.
(வி-ம்.) ஆயம் - மகளிர் கூட்டம். ெகாண்டைன என்ப
என்ப பட நின்ற . கு மகள் - இளைம ைடயவள்.

மணந்

ெகாண்டைன

10- 18: அ ேவ............வாய்ப் பாட்ேட.
(இ-ள்) அ - அச் ெசய்தி தா ம்; ெசம்ெபான் சிலம்பின் ெசறிந்த குறங்கின் அம்
க ழ் மாைம அஃைத தந்ைத - சிவந்த ெபான்னாற் ெசய்த சிலம்ைப ம் ெசறிந்த
ைடயிைன ம் அழகு ஒ குகின்ற மாைம நிறத்திைன
ைடய அஃைத
என்பவ க்குத் தந்ைதயராகிய; அண்ணல் யாைன அ ேபார்ச் ேசாழர் ெவள் ெநல்
ைவப்பின் - தைலைமத் தன்ைம ைடய யாைனைய ம் பைகவைரக் ெகால் ம் ேபார்த்
ெதாழிைல ம் உைடய ேசாழமன்ன ைடய ெவண்ணிற ெநல் விைள ம் ம தப்
பரப்பிைன ைடய; ப
ர் - பறந்தைல இ ெப ேவந்த ம் ெபா
களத் ஒழிய –
ப
ாின் கண்ணதாகிய ேபார்க்களத்தின்கண் ேசர ம் பாண் ய ம் ஆகிய இரண்
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ெபாிய மன்னர்க ம் ேபார் ெசய் அக் களத்திேல இறந்ெதாழி ம்ப அச்ேசாழர்;
ஒளி வாள் நல் அமர்க் கடந்த ஞான்ைறக் களி கவர் கம்பைல ேபால - விளங்குகின்ற
வாளால் அறப்ேபார் ெசய் ெவன்ற அந்த நாளிேல அம்மன்ன ைடய
களிற்றியாைனகைளக் ைகக் ெகாண்டெபா
எ ந்த ஆரவாரம் ேபால; பலர்
வாய்ப்பட் அலர் ஆகின்ற - இவ் ாில் பலர் வாயிடத் ம்பட் எங்கும் அலர்
எ கின்ற ; ஆதலால் தைலவிைய ஊடல் தீர்த்தல் எனக்கு இயலா

காண் என்பதாம்.

(வி-ம்.) ஆதலால் தைலவியின் ஊடல் தீர்த்தல் எனக்கு இயலா காண் என்ப
குறிப் ப் ெபா ள். அ என்ற - நீ நயந் ெகாண்ட அச்ெசய்தி என்றவா . அ
களி கவர் கம்பைலேபால அலர் ஆகின்ற என் இைய ம்.
குறங்கு - ைட. அஃைத - ேசாழர் கு யிற் பிறந்த ெபண் ஒ த்தி. ேசாழர் கு யில்
பிறத்த ன் ேசாழர் எல்லாம் அவட்குத் தந்ைதயர் என்றனர். இ ெப ேவந்த ம்
என்றைமயால் எஞ்சிய ேசரபாண் ய மன்னர் இ வ ம் என்ப ெபற்றாம். இதன்கண்
பண்ைடக் காலத்ேத ேசாழநாட் ன்கண் ப
ர் என் மிடத்
ேவந்த ம் ேபார்
ெசய்தைம ம் அவ ள் ேசாழர் ெவன்றைம ம் ஏைனய இ வ ம் இறந்தைம ம்
ஆகிய வரலா ம் ெபற்றாம். இனி, இதைன-ஊர நீ ஓர் கு மகள் நயந் ெகாண்டைன
என்ப. அ ேசாழர் களி கவர் கம்பைலேபால அலராகின்ற என இையத் க்
ெகாள்க.
(பா-ேவ.) 1.

டக்க ன். 8. அரவாளன்ன. 12. *அகுைத. 15. ேவந்த

ெமா களத்.

---------

ெசய் ள் 97
திைண: பாைல.
ைற: வற்
ந் ந் ேதாழிக்குத் தைலமகள் ெசால் ய .
( -ம்.) அஃதாவ , தைலவன் - ெபா ள் ேத தற்குத் தைலவிையப் பிாிந்
ெசல்கின்றவன், யான் கார்ப்ப வத் த் ெதாடக்கத்ேத மீண்
நீ ஆற்றி இ ந்தி க! என்

வ குெவன், அ கா ம்

கூறிப் ேபானவன் குறித்த ப வத்

வாராைமயின்,

தைலவி பிாிவாற்றாைமயான் ெபாி ம் வ ந்தினளாக; அ கண்ட ேதாழி நீ ஆற்றி
இ த்தேல நின் கடைம என வற்
கூறிய என்றவா .

த்திய வழி, தைலவி தன் ஆற்றாைமக்குக் காரணம்
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(இ-ம்.) இதற்கு. "ெபறற்க ம் ெப ம்ெபா ள்" எனவ ம் (ெதால் கற்பி - 9.)
ற்பாவின்கண் பிற ம் வைகபட வந்த கிளவி எனவ ம் விதிெகாள்க.
கள்ளியங் காட்ட ள்ளியம் ெபாறிக்கைல
வற றல் அங்ேகா திர வலங்கடந்
ல ப்
றந்த கல க்கழி க
ைட
இர க்கு ம் பலற றி நிைரபகுத்
தி ங்கல்
க்கர்த் திற்றி ெகண் ம்
ெகாைலவில் ஆடவர் ேபாலப் பல டன்
ெப ந்தைல ெய ைவெயா ப ந் வந் தி க்கும்
அ ஞ்சுரம் இறந்த ெகா ேயார்க் கல்க ம்
இ ங்கைழ இ ம்பின் ஆய்ந் ெகாண் ட த்த

5

ணங்குகண் சி ேகால் வணங்கிைற மகளிேரா
டக நர்ப் ரந்த அன்பின் கழல்ெதா
நற மகிழ் இ க்ைக நன்னன் ேவண்மான்
வயைல ேவ விய ர் அன்னநின்
அலர் ைல யாகம் லம்பப் பலநிைனந்

10

தாேழல் என்றி ேதாழி யாழெவன்
கண்பனி நி த்தல் எளிேதா குர மலர்ந்
தற்சிர நீங்கிய அ ம்பத ேவனில்
அறலவிர் வார்மணல் அக யாற் றைடகைரத்
ைறயணி ம
ெதாகல்ெகாள ேவாங்கிக்

15

க ழ்தளிர் அணிந்த இ ஞ்சிைன மாஅத்
திணர்தைத
ப் நிைரத்த ெபாங்கர்ப்
ைக ைர அம்மஞ் சூர
கர்குயில் அக ம் குரல்ேகட் ேபார்க்ேக.

20

---- மா

லனார்.

15. ேதாழி............யாழ
(இ-ள்.) ேதாழி யாழ - ஆற்றி இ த்தேல நின் கடைம என்
ேதாழிேய ேகள்! என்க.
(வி-ம்.) யாழ:

ன்னிைலயைச.

1-8: கள்ளி....... ெகா ேயார்க்கு

கூறி வற்

த் ம்
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(இ-ள்.) கள்ளி அம்காட்ட ள்ளி அம் ெபாறிக்கைல வறன் உறல் அம்ேகா உதிர
வலங் கடந் - கள்ளிக் காட்
ள்ேள நிற்கின்ற ள்ளியாகிய ெபாறி ெபா ந்திய
கைலமா ைடய வறட்சி ற்ற அழகிய ெகாம் கள் ெதறித் வி ம்ப ஓ கின்ற
அதன் ெவற்றிைய ம் கடந் பற்றிக்ெகாண்ட; ல ப்
றந்த கல க் கழி
க
ைட - லால் உண் த ல் வி ப்ப ைடய
யான அதைனக் ெகான்
தின் ேபாகட் ப்ேபான ட் வாய் கழிந்த மிக்க ைட நாற்றத்ைத ைடய தைசைய;
இர க் கு ம் அலற றி நிைர பகுத் இ ங்கல்
க்கர் திற்றி ெகண் ம்
ெகாைலவில் ஆடவர் ேபால - இரவிேல ெசன் கு ம்பின்கண் உள்ள கரந்ைதயார்
அல ம்ப
ழிலாட் அவ ைடய ஆநிைரையக் கவர்ந் ெகாணர்ந் அவற்ைறப்
பகுத் ப் ெபாிய கற்பாைறயின்
க்கிேல அவ்வாக்களின் தைசைய அ த் த்
தின் ம் ெகாைலத் ெதாழிைல ைடய வில் மறவரான ெவட்சியார் ேபால; ெப ந்தைல
எ ைவேயா ப ந் பல டன் வந்தி க்கும் - ெபாிய தைலைய ைடய க குகேளா
ப ந் க ம் பற்பல ஒ ங்குகூ வந்தி த்தற் கிடனான; அ ஞ்சுரம் இறந்த
ெகா ேயார்க்கு - கடத்தற்காிய பாைல நிலத் வழியிேல நம்ைமக் ைகவிட் ப்
ேபானவன் கண்ணராகிய நம்ெப மான் ெபா ட் ; என்க.
(வி-ம்.) கள்ளியங்கா என் ழி அம்: சாாிைய. ள்ளியாகிய ெபாறி என்க. கைல ஆண் மான். அதன் ெகாம் ஊற் ணர்ச்சிக்கு வற்ெகன்றி த்த ன் வற றல்
அங்ேகா என்றார். உதிரப் பா ம் வலம் என்க. மா க்கு ஓ தேல ெவற்றியாக ன்
அதைன வலம் என்றார். கல - ட் வாய். கு ம் - அரண். இ
கரந்ைதயா ைடய .
தல் - ெகான் குவித்தல். நிைர - ஆநிைர. திற்றி - இைறச்சி.
ெகண் ம் - தின் ம். ஆடவர் - ெவட்சி மறவர்; இவர் க குக க்கும் ப ந் க க்கும்
உவைம. கல க் கழிக
ைடக்கண் எ ைவ ம் ப ந் ம் வந்தி க்கும் சுரம் என்க.
ேதாழி தைலவைன இயற் பழிப்பாள் ெகா ேயார் என்றாள்.
8-15: அல்க

ம்..................என்றி

(இ-ள்.) அல்க ம் - நாள் ேதா ம்; இ ங்கைழ இ ம் பின் ஆய்ந் ெகாண்
ணங்குகண் சி ேகால் வணங்கு இைற மகளிெரா - ெபாிய ங்கிற் தாி
ஆராய்ந் பார்த் அ த்ெத த் க் ெகாண்ட ணிகிய க க்கைள ைடய
ங்கிலா யன்ற தைலக்ேகாைலப் பி த்த வைளந்த ன்ைகைய ைடய

அ த்த
ேட

கூத்தியேராேட; அக நர்ப் ரந்த அன்பின் கழல் ெதா நற மகிழ் இ க்ைக நன்னன்
ேவண்மான் - பாணர்கைள ம் லவர்கைள ம் பா காத்த அன்பிைன ைடய
உழ கின்ற ெதா யிைன ம் கள் ண் களித்தி க்கம் அத்தாணி
மண்டபத்ைத
ைடய நன்னன் ேவண்மான் என் ம் அரச ைடய; வயைல ேவ
விய ர் அன்ன நின் - வயைலக் ெகா படர்ந்த ேவ ைய ைடய விய ைரப்
ேபான்ற உன் ைடய; அலர் ைல ஆகம் லம்ப பல நிைனந் ஆேழல் என்றி - அ
பரந்த ைலயிைன ைடய மார்பகம் தனிைமத் யரம் எய் தலாேல பலவாகிய
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நிைன கைள நிைனந்
என்க.

ன்பத்தில்

ழ்காேதெகாள்! என்

வற்

த் கின்றைன;

(வி-ம்.) நாள்ேதா ம் பல நிைனந் ஆேழல் என் இைய ம். அல்கல் - நாள். கைழ
- ங்கில். இ ம் - தர். ஆய்ந் ெகாண் அ த்த. ணங்கு கண் சி ேகால் என்ற
தைலக்ேகாைல. இதன் வரலா ம் இயல் ம் சிலப் - அரங்ேகற் காைதக்கண்
விளங்கக் காணலாம். அக நர் - பாண ம் லவ ம். வன்பின் கழல் எனக் ெகாண்
மறப்பண்பிற்கு அறிகுறியாகக் கா ற் கட் ம் ரக் கழல் எனி மாம். நற மகிழ்
இ க்ைக என்ற , நாேளாலக்கத்ைத என்க. நன்னன் - ேவளிர் குலத்தவன் ஆத ன்
ேவண்மான் எனப்பட்டான். இவன் ஒ வள்ளல். மைலப கடாஅம் என் ம்
பாட் ற்குத் தைலவ ம் இவேன. வயைல - ஒ வைகக்ெகா ; இக் காலத்தார்
இதைனப் பசைலக் ெகா என்பர். என்றி: ன்னிைல ஒ ைம.
15-23: என்....ேகட்ேபார்க்ேக.
(இ-ள்.) என் - இஃ என் ெகாேலா; குர மலர்ந் அற்சிரம் நீங்கிய அ ம்பத
ேவனில் அறல் அவிர் வார்மணல் அகல்யாற் அைடகைர - குரவ மரங்கள் மலரப்
ெபற்
ன் பனிக்கால ம் நீங்கிய ெபறற்காிய ெசவ்விைய ைடய இவ்விள ேவனிற்
காலத்ேத அற்றற் ஒ குகின்ற நீாி ேட விளங்குகின்ற ெந ய மணைல ைடய
அகன்ற யாற்றின நீரைட கைரயிேல ள்ள; ைற அணி ம
ெதாகல் ெகாள
ஓங்கிக் க ழ் தளிர் அணிந்த இ ஞ்சிைன மாஅத் - நீரா
ைறைய அழகு ெசய் ம்
ம த மரங்கள் உயர்ந்

நிற்ப, நீண்

ெதாங்குகின்ற தளிரால் அழகு ெசய்ய்யப்ெபற்ற

ெபாிய கிைளகைள ைடய மாமரங்களின ; இணர்தைத
ப் நிைரத்த ெபாங்கர்ப்
ைக ைர அம்மஞ்சு ஊர - ங்ெகாத் கள் ெசறிந்த திய மலர்கள் ெந ங்கிய சிறிய
ெகாம் களிேல ைகேபான்ற அழகிய ெவண் கில்கள் தவழா நிற்ப; கர் குயில்
அக ம் குரல் ேகட்ேபார்க்கு - அம் மாஞ்ேசாைலயின்கண் அவற்றின் தளிைரத் தின்னா
நின்ற குயில்கள் கூ கின்ற இனிய குரைலக் ேகட்கும் ைணப்பிாிந்த மகளி க்கு;
கண்பனி நி த்தல் எளிேதா - பிாிவாற்றாைமயால் ளிக்கின்ற கண்ணீர்த் ளிகைள
நி த்திவி தல் அத் ைண எளிய ெசயேலா காண்! அத் ன்பத்தின் தன்ைமைய நீ
உணர்வாய் அல்ைல ேபா

ம்; என்பதாம்.

(வி-ம்.)என் - என்ைனேயா. இவ்வா கூ தற்குக் காரணம் நின் அறியாைமேய
என்பாள் என்ைனேயா என் வினவினள்.
இனி, இதன்கண் இளேவனிற் ப வம் இப் லவர் ெப மானால்
ெசால்ேலாவியமாகத் தீட்டப்பட்
த்தல் கண் மகிழ்க. அற்சிரம் காதல க்கு இத்தைகய ெசவ்வி கிைடத்தற்காி

ன்பனிக் காலம்.

என்பாள், அ ம்பதேவனில் என்றாள்.
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கவிழ்தல் - ஒ குதல். ெபாங்கர் - ெகாம் . ைக ைர *அம்மன்க என்ற ,
ெவண்ேமகத்ைத. மாவின இளந்தளிைரத் தின்ற பின்னர்க் குயி ன இன்குரல்
பின்ன ம் இன்ப மிகுவதாகும் என்ப, ஆத ன் ெபாங்காில் தளிைர கர்குயில்
என்றாள். ேகட்ேபார் என்ற
ைணப்பிாிந்தி ந் ேகட்கும் மகளிர் என்ப பட
நின்ற .
இனி, இதைன - ேதாழி! அ ஞ்சுரம் இறந்த ெகா ேயார்க்கு நின் ஆகம் லம்ப
நிைனந் ஆேழல் என்றி இஃெதன்ைன? மலர்ந் நீங்கிய ேவனில் ம
ஓங்கத் தளிர்
அணிந்த மாஅத் ப்
ப் ப் ெபாங்கர் மஞ்சூர குயிலக ம் குரல் ேகட்ேபார்க்குக்
கண்பனி நி த்தல் எளிேதா என இையத் க் ெகாள்க.
(பா.ேவ.) 6. ேகாள்வலாட. 9.ெகாண்

த். 11.பண் ற். 14. னகம யாகம். 14.

பல லந். 17. அ ம்பவிழ். 19. ம தெமா கல் ெகாள. 20. மாத்திளிணர்தைத.
---------------------------------

ெசய் ள் 98
திைண: குறிஞ்சி.
ைற: தைலமகன் சிைறப் றத்தானாகத் ேதாழி தைலமகட்குச் ெசால்
ெசால் ய . ேதாழிக்குத் தைலமகள் ெசால் ய உமாம்.

வாளாய்ச்

( -ம்.) அஃதாவ -வைரதற்கண் க த்தின்றிக் களெவா க்கேம கா ற்
இ வைகக் குறியிடத் ம் வந் மீள்கின்ற தைலவ க்கு ெவறியாட் அறி
த்தி
வைர கடா வான் ேதாழி தைலவன் சிைறப் றத்ேத நிற்றல் கண் அவன் ேகட்பத்
தைலவிக்குக் கூ வாளாய்க் கூறிய ; இனி, தைலவி ேதாழிக்குக் கூறிய
என்றவா .

எனி

மாம்

(இ-.) இதற்கு, - ேதாழி கூற்றாயின்- "நாற்ற ம் ேதாற்ற ம்" என வ ம் (ெதால் களவி-23.) ற்பாவின்கண் அைன நிைலவைகயான் வைரதல் ேவண்
விதி ெகாள்க.

ம் என வ ம்

இனி "மைறந்தவற் காண்டல்" எனவ ம் ற்பாவின்கண் ெவறி யாட் டத்
ெவ வின்கண் ம் எனவ ம் விதிக்கு எ த் க்காட் (நச்சி.) இதைனத் தைலவி
கூற்றாகக் ெகாள்வர்.
பனிவைர நிவந்த பயங்ெக கவாஅன்
னியில் ெகாள்ைகேயா டவர்நமக் குவந்த
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இனிய உள்ளம் இன்னா வாக
னிதக நி த்த நல்கல் எவ்வம்
சூ ைற ெவற்பன் மார் றத் தணிதல்
அறிந்தனள் அல்லள் அன்ைன வார்ேகால்
ெசறிந்திலங் ெகல்வைள ெநகிழ்ந்தைம ேநாக்கிக்
ைகய ெநஞ்சினள் வினவ ன்
வாய்ப்
ெபாய்வல் ெபண் ர் பிரப் ளர் பிாீஇ

5

கன் ஆரணங் ெகன்ற ன் அ ெசத்
ேதாவத் தன்ன விைன ைன நல் ல்
பாைவ அன்ன பலராய் மாண்கவின்
பண்ைடயிற் சிரக்கெவன் மகட்ெகனப் பைரஇக்
கூ ெகாள் இன்னியம் கறங்கக் களனிைழத்

10

தாடணி அயர்ந்த அகன்ெப ம் பந்தர்
ெவண்ேபாழ் கடம்ெபா சூ இன்சீர்
ஐதைம பாணி இாீஇக்ைக ெபயராச்
ெசல்வன் ெப ம்ெபயர் ஏத்தி ேவலன்
ெவறியயர் வியன்களம் ெபாற்ப வல்ேலான்

15

ெபாறியைம பாைவயின் ங்கல் ேவண் ன்
என்னாங் ெகால்ேலா ேதாழி மயங்கிய
ைமயற் ெபண் ர்க்கு ெநாவ்வ லாக
ஆ ய பின் ம் வா ய ேமனி
பண்ைடயிற் சிறவா தாயின் இம்மைற

20

அலரா காைமேயா அாிேத யஃதான்
றறிவர் உ விய அல்லல்கண் ட ளி
ெவறிகமழ் ெந ேவள் நல்குவன் எனிேன
ெசறிெதா
ற்ற ெசல்ல ம் பிறிெதனக்
கான்ெக நாடன் ேகட்பின்

25

யா

30

யிர் வாழ்தல் அதனி

ம் அாிேத.

---- ெவறிபா ய காமக்கண்ணியார்.
(உைர)
21: ேதாழி.........
(இ-ள்) ேதாழி - ஈெதான்

ேகள் என்க.

1-6: பனிவைர......அன்ைன
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(இ-ள்.) பனிவைர நிவந்த பயம் ெக கவான் னிஇல் ெகாள்ைகெயா
மைலயின உயர்ந்த வளம் ெபா ந்திய சார ன் கண் ெவ ப்பில்லாத

- குளிர்ந்த

ெகாள்ைகேயா ; அவர் நமக்கு வந்த இனிய உள்ளம் இன்னா ஆக னிதக நி த்த
நல்கல் எவ்வம்-நம்ெப மான் நம் ெபா ட் வந்தைமயாேல இனிைம உைடயதாகிய
நம ெநஞ்சம் பின்னர் வாராைமயாேல ன்ப ைடயதாகும்ப நாம் வாழ்க்ைகைய
ெவ க்கத்தக்கதாக நம்பால் அவரால் நி த்தப்பட்ட அவர் தந்த வ த்தமான ; சூர்
உைற ெவற்பன் மார் உறத்தணிதல் அன்ைன அறிந்தனள் அல்லள் - தீண் வ த் ம்
ெதய்வம் உைறகின்ற மைலைய ைடய நம்ெப மா ைடய மார்பிைன மீண் ம் யாம்
ெபா ந் தலாேல தணி ம் என் ம் உண்ைமைய நம் தாய் இன் ம் அறிந்திலள்
என்க.
(வி-ம்.) பனிவைர நிவந்த பயங்ெக கவான் என்ற இயற்ைகப் ணர்ச்சி நிகழ்ந்த
இடத்ைதச் சுட் யப யாம். னி - ெவ ப் . அவர் வாய்ைமயாகேவ நம்ைம வி ம் ம்
ேகாட்பா ைடயர் என்பாள் னியில் ெகாள்ைகேயா என்றாள். அவர் என்ற
தைலவைன. நமக்கு ஊழ்விைன கூட்ட வந்தைமயாேல என்க. இனி நமக்கு உவந்த
எனக் கண்ணழித் நம்ைம உவந்தைமயால் இனியதாகிய நம் ள்ளம் என மாம்.
இனிய உள்ளம் இன்னா ஆக என்ற , பல்ேவ
ெபறமாட்டாைமயால் இன்னாவாயிற்
ெவ க்கத்தக்கதாக. எவ்வம் –

இைட

என்றப யாம்.

களால் அவைனப்
னிதக – வாழ்க்ைகைய

ன்பம். அதற்குக் காரணம் அவன் தனக்கு அளி

ெசய்தைமேய ஆத ன் நல்கல் எவ்வம் என்றாள். (நல்கலால் வந்த ன்பம்) சூர் –
தீண் வ த் ந் ெதய்வம். அவன் ெவற்பின்கண் உைற ம் ெதய்வம்ேபால அவன்
மார்பம் தீண் னாைர வ த்தா நின்ற எனக் க ப்ெபா ட் றத்ேத இைறச்சி
ேதான்றிற் . அன்ைன – ஈண் ச் ெசவி .
9-10: வார்ேகால்...............அ
(இ-ள்.) வார்ேகால் ெசறிந்

ெசத்
இலங்கு எல்வைள ெநகிழ்ந்தைம ேநாக்கி ைக அ

ெநஞ்சினள் வினவ ன் – நீண்ட ேகாற்ெறாழில் அைமந்த ெசறிந் விளங்குகின்ற
ஒளிைய ைடய என வைளயல் கழன்
ம்ப என் உடல் ெம ந்தைமையப்
பார்த் ச் ெசயலற்ற ெநஞ்சிைன ைடயளாய்க் கட் விச்சியைர வின தலாேல; ெபாய்
வல்

வாய் ெபண் ர் – ெபாய் கூ த ல் கூர்த்த அறி

வாய்க்கப் ெபற்ற

அம்மகளிர் தா ம்; பிரப் உளர் இாீஇ – பிரப்பாிசிையப் பரப்பி ைவத் க் குறி
பார்த் ;
கன் ஆர் அணங்கு என்றவின் அ ெசத் – இந்ேநாய்
கனால்
உண்டான பிறரால் தீர்த்தற்காிய ேநாய் என அறிவித்தலாேல அவர் கூற்றிைன
உண்ைம என் க தி என்க.
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(வி-ம்.) வார் – நீண்ட. எல் – ஒளி. ைகய தல் – யாெதான் ம் ெசய்யத் ேதான்றாமல்
திைகத்தல். பிரப் – அாிசி த யவற்ைற அள்ளி றத்தின்கண் பல்ேவறிடங்களில்
ைவத் அவற்ைற எண்ணிக் குறி ெசால் தல். இங்ஙனம் குறி ெசால் ேவார்
கட் விச்சியர். இவர் குறி ேகட்ேபாாின் ெமய்ப்பா அறிந் கூ வார் ஆத ன்
வாய் ெபண் ர் என்றாள். இவர் ெப ம்பா ம் ெபாய்ேய கூ தல் வழக்கமாத ன்
ெபாய் வல் ெபண் ர் என்றாள். ெசத்

– க தி.

11 -15: ஓவத்தன்ன ..................பந்தர்
(இ-ள்.) ஓவத்

அன்ன விைன ைன நல்இல் – ஓவியம் ேபான்

ெசய்யப்பட்ட அழகிய

ெதாழிலால் அழகு

ட் ன்கண்; பாைவ அன்ன பலர் ஆய் மாண் கவின் என்

மகட்கு பண்ைடயில் சிறக்க எனப் பைரஇ – பாைவ ேபான்ற பிற மகளிர் பல ம்
ஆராய்ந் கண் மகிழத் தகுந்த மாட்சிைம ைடய அழகான என் மக க்கு ன்
ேபாலேவ சிறக்கச் ெசய்த ள்க என அம்
கப் ெப மாைன ேவண் தல் ெசய்
பின்னர்; கூ ெகாள் இன் இயம் கறங்கக் களன் இைழத் ஆ அணி அயர்ந்த அகல்
ெப ம் பந்தர் - தம் ள் இைச த யவற்றால் இையகின்ற ேகட்டற்கினிய இைசக்
க விகள் பல ம் ழங்கா நிற்ப ெவறியா தற்குாிய களத்ைத இைழத் அதற்ேகற்ற
அழகுக ம் ெசய்யப்பட்ட அகன்ற ெபாிய பந்த ல் என்க.
(வி-ம்.) இதன்கண் அன்ைனயின் ெசயல் கூறப்ப கின்ற . ஓவ ம் - ஓவியம்.
இல்லத்தின்கண் இ ந்ேத ெசவி இவ்வா ெதய்வம் பராவினாள் என்பாள்.
"பாைவ........ மகட்கு" எனச் ெசவி கூற்ைறக் ெகாண் கூறியப யாம். என்மகள்
என்ற தைலவிைய. பைரஇ - பராவி. இயம் - இைசக் க விகள்.
16-21: ெவண்ேபழ் .......ெகால்ேலா
(இ-ள்.) ெவண்ேபாழ் கடம்ெபா சூ இன்சீர் ஐ அைம பாணி இாீஇ - ெவளிய
பனந்ேதாட் ைனக் கடப்ப மலேரா அணிந் ேகட்டற்கினிய பாட் ைன ெம தாக
அைமந்த தாளத்ேதாேட கூட் ; ெசல்வன் ெப ம் ெபயர் ஏத்தி ேவலன் ெவறி அயர்
வியன் களம் ெபாற்ப கக் கட ளின் ெபாிய கைழக் கூறிப் கழ்ந் ேவல் மகன்
ெவறியா கின்ற அகன்ற அக்களம் ெபா
ம்ப ; வல்ேலான் ெபாறி அைம
பாைவயின் ைக ெபயராத் ங்கல் ேவண் ன் என் ஆம் - ெபாறி அைமத்த ல்
வல்லவனாேல ஆட்டப்ப கின்ற பாைவ ேபாலக் ைகெய த்ேதாச்சி ெவறியா தைல
வி ம்பினால் அப்ெபா
நம்நிைல என்னாகுேமா அறிகிேலன் என்க.
(வி-ம்.) ெவண்ேபாழ் - பனந்ேதா ; ஆகுெபயர். கடம் - மலர்; ஆகு ெபயர். சீர்
பாட் ற்கு ஆகுெபயர்; பாணி - தாளம். ெசல்வன் - மகன். ஈண் ச் சிவெப மான் மகன்
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என்றவா ;
கன் என்க. ெபயர் - கழ். ேவலன் - சாாி. ங்கல் - ஆ தைல.
அன்ைன பராவி ேவலன் ெவறியா தைல வி ம்பினால் என்னாம் என இைய ம்.
21-25: மயங்கிய......அாிேத
(இ-ள்.)மயங்கிய ைமயல் ெபண் ர்க்கு ெநாவ்வல் ஆக ஆ ய பின் ம் - அறி
மயங்கிய ெசவி
த ய மகளிர்க்குப் பின் ம் ன்பேம ண்டாகும்ப ேவலன்
ெவறியா ய பின்ன ம்; வா ய ேமனி பண்ைடயின் சிறவா

ஆயின் - நம்ேமனி அவர்

பரவியாங்கு ன் ேபாலச் சிறப் றா ெதாழியின்; இம்மைற அலர் ஆகாைம அாி இந்தக் கள ெவா க்கம் பல ம் அறிய ெவளிப்பட் யாண் ம் அலராகா ெதாழிதல்
மிக ம் அாிேத யாகும் என்க.
(வி - ம்) மயங்கிய ைமயற்ெபண் ர், என்ற ெசவி , கட் விச்சி த ேயாைர.
ேநாவல் தல் கு கி விாிக்கும் வழி விாிக்கப் ெபற் ெநாவ்வல் என்றாயிற் .
ெசவி க்கு, மகள் ேமனி சிறவாைமயா
ேநா ண்டாம் என்றாவா .

ம், கட் விச்சிக்குக் குறி ெபாய்த்தலா

ம்

25-30: அஃதான் ………………..அாிேத
(இ - ள்.) அஃ ஆன் அறிவர் உ விய அல்லல் கண் அ ளி ெவறிகமழ்
ெந ேவள் நல்குவேன எனின் - அவ்வாறன்றித் தன்ைனப் கலாக அறிந் ள்ள
ெசவி
த ேயார் ன்பத்ைதக் கண் இரங்கி ெவறிமணம் கம கின்ற
ெந ேயானாகிய
கேவள் அவர் ேவண் யவா யாம் ன் ேபாலச் சிறக்கும்ப
தி வ ள் ாிவனானாேலா; ெசறிெதா உற்ற ெசல்ல ம் பிறி எனக் கான்ெக
நாடன் ேகட்பின் - ெசறிந்த வைளயலணிந்த நம் காத எய்திய ன்பந்தா ம் நம்
பிாிவாற்றாைமயால் அன் ேவெறான்றனாற் ேபா ம் என் கா ெபா ந்திய
நாட்ைட ைடய நம்ெப மான் ேகட்டறித

றின்; யான் உயிர் வாழ்தல் அதனி

அாிேத – பின்னர் யான் - உயிர் வாழ்ந்தி த்தல் அதனி
என்பதாம்.

ம்

ங் காட் ல் அாிேத யாம்

(வி - ம்.)
கனால் என் ெம
தீர்தல் இல்ைலயாம். அங்ஙனம் தீராதவிடத்
ஊர்ப் ெபண் ர் இவள் ேநாய் காம ேநாேய காண் என அலர் ற் தல் ஒ தைல
என்பாள் வா ய ேமனி சிறவாதாயின் இம் மைற அலராகாைம அாி என்றாள்; ஒேரா
வழி இைறவன் எல்லாம் வல்லன் ஆத ன் என் ேமனி சிறக்கச் ெசய்த ங் கூ ம்.
அங்ஙனம் நிகழின் நம் ெப மான் இவள் ேநாய்க்குக் காரணம் பிறிெதான்ேற, நம்பால்
ைவத்த காதலன்

என என

காதைலேய அயிர்ப்பவன் ஆவன்; அவ்வா
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அயிர்த்தவழி யான் ஒ

தைலயாக இறந்

ப ேவன் என்பாள் ெந ேவள் நல்குவேன

எனின்………. அாிேத என்றாள்.
அஃ

அன்றி எனற்பால

பற்றி ம் (ெதால் - எ த்

"அன்

வ

காைல ஆவாகுத

258.) "இள்றி என்

ம்" என்

ம் விதி

ம் விைன எஞ்சி தி நின்ற இகரம்

உகரம் ஆதல் ெதான்றியல் ம ங்கின் ெசய்
ள் உாித்ேத" (ெதால் - எ த்
என் ம் விதி பற்றி ம் அஃதான் என்றாயிற் .

- 237.)

இனி இதைனத் ேதாழி அன்ைன அவர் நல்கல் எவ்வம் அறிந்தனள் அல்லள்
வினவ ன் ெபண் ர் அணங்கு என்ற ன் அ ெசத் , கவின் என் மகட்குச் சிறக்க
எனப் பைரஇ கறங்க இைழத் அயர்ந்த பந்தாில் ேவலன் ைக ெபயராத் ங்கல்
ேவண் ன் என்னாம்? ஆ ய பின் ம் ேமனி சிறவாதாயில் மைற அலராகாைம அாி ;
அஃதான் ெந ேவள் நல்குவன் எனின் ெசல்ல ம் பிறிெதன நாடன் ேகட்பின் யான்
உயிர் வழ்தல் அதனி ம் அாி என இையத்தி க.
இனி, இதைனத் ேதாழி கூற்றாகக் ெகாள்ளின் அவள் தைலவிையேய யான்
என்கின்றாளாகக் ெகாள்க. இதற்கு ெதால் - ெபா ள். 221 ஆம்
காண்க.

ற்பாவால் அைமதி

இனி இச் ெசய் ள் தைலவி கூற்ெறனக் ேகாடேல ேநாிதாம். அல்ல
ெசால்ெல ப்பத் தைலவி

ேதாழி

த்தவா மாம். இங்ஙனங் ெகாள் ன் 1-6.

பனிவைர.......அன்ைன - என் ம் வைரயில் ேதாழி கூற்றாக ம் எஞ்சியைவ, தைலவி
கூற்றாக ம் ெகாள்ளல் ேவண் ம்.
(பா.ேவ.) 3. மின்னாவாக்கி. 4.
நல்குவெனனிேன

னி தக வந்த 7. ெநகிழ்தேனாக்கி. 27.

-----------

ெசய் ள் 99
திைண: பாைல.
ைற: உடன் ேபாகிய தைலமகைளத் தைலமகன் ம ட் ச் ெசால் ய ,
( -ம்.) அஃதாவ -களெவா க்கத்திற்குப் ெபாி ம் இைட
நிகழ்ந்தைமயால்
தைலவிைய அவள் சுற்றத்தார் அறியாதப அைழத் க் ெகாண் பாைல நிலப்
பரப்பிேல ெசல்

கின்ற தைலவன், தைலவிக்கு வழிநைட வ த்தம் ேதான்றாதி க்கும்
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ெபா ட் , வழியில் பல்ேவ
ெசால் ய என்றவா .

காட்சிகைள ம் அவட்குக் காட் ச் ெசல்பவன்

(இ-.) இதற்கு, "ஒன்றாத் தமாி ம்" (ெதால் - அகத் - 41.) எனவ ம்
அப்பாற்பட்ட ஒ திறத்தா ம் எனவ ம் விதி ெகாள்க.

ற்பாவின்கண்

வாள்வாி வயமான் ேகா கிர் அன்ன
ெசம் ைக யவிழ்ந்த ண் திர்
க்கின்
சிதரார் ெசம்மல் தாஅய் மதெரழில்
மாணிைழ மகளிர்
ைட ைலயின்
ைகபிணி அவிழ்ந்த ேகாங்கெமா டைசஇநைன
அதிரல் பரந்த அந்தண் பாதிாி
உதிர் அஞ்சிைன தாஅய் எதிர்
மராஅ மலெரா விராஅய்ப் பராஅம்
அணங்குைட நகாின் மணந்த வின்

5

நன்ேற கானம் நயவ ம் அம்ம
கண் சின் வாழிேயா கு மகள் ந்ைத
அ களம் பாய்ந்த ெதா சிைத ம ப்பின்
பி மிைட களிற்றில் ேதான் ம்
கு ெந ந் ைணய குன்ற ம் உைடத்ேத.

10

---- பாைலபா ய ெப ங்க ங்ேகா.
10-11: அம்ம........கு மகள்
(இ-ள்.) அம்ம கு மகள் வாழிேயா – அன் ைடய இைளேயாய் இ ேகள் நீ
வாழ்வாயாக என்க.
(வி-ம்.) அம்ம - ேகட்பித்தற் கண் வந்த .
1-11: வாள்வாி..........கண் சின்
(இ-ள்.) வாள்வாி வயமான் ேகாள் உகிர் அன்ன ெசம் ைக அவிழ்ந்த ள் திர்
க்கின் சிதர் ஆர் ெசம்மல் தாஅய் - வாள் ேபா ம் ேகா கைள ைடய
யின
மான் த யவற்ைறக் ெகான் அைளந்த நகம் ேபான் சிவந்த அ ம் கள்
மலரப்ெபற்ற ட்கள் திர்ந்த
க்கின வண் ெபா ந்திய பழம் பரக்கப்பட் ம்;
மதர் எழில் மாண் இைழ மகளிர் ண் உைட ைலயின் ைகபிணி அவிழ்ந்த ேகாங்க
ெமா அைசஇ - மதர்த்த அழைக ம் சிறந்த அணிகலன்கைள ம் உைடய
இளமகளிாின் ண் அணிந்த ைலையெயாத்த அ ம் கள் கட்டவிழ்ந் ேகாங்க
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மலேரா தங்கி; நைன அதிரல் பரந்த - அ ம்பிய ன ப் க்கள் பரவப்ெபற் ; அம்
தண்பாதிாி அம்சிைன உதிர் தாஅய் - அழகிய குளிர்ச்சி ைடய பாதிாியின அழகிய
கிைளயினின் ம் உதிர்ந்த மலர்க

ம் பரவப் ெபற் ;

எதிர் மராஅம் மலெரா

விராஅய் - க்கும் ப வத்ைத எதிர்ந்த ெவண் கடப்ப மலெரா கலந் ; பராஅம்
அணங்கு உைட நகாின் - வழிபா ெசய்தற்குாிய ெதய்வம் உைறகின்ற
தி க்ேகாயில்ேபால; மணந்த வின் கானம் நன் நயவ ம் கண் சின் மணங்கம கின்ற பல்ேவ மலர்க ைடைமயால் நாம் ெசல் ம் இக்கா
வி ம்பத் தக்கதாய் இ த்தைலக் கண் மகிழ்வாயாக என்க.

ெபாி ம்

(வி-ம்) வாள் ேபா ம் வாிகள் என்க. வயமான் . ேகாள் உகிர்: தனக்கிைரயான
மான் த யவற்ைற அைறந் கு தி ேதாய்ந்த நகம் என்க. இ
க்கின
ெசம் ைகக்கு உவைம. அைசஇ - தங்கி, அதிரல்- ன ப் .
பராஅம்- பரா ம் அணங்கு-ெதய்வம். நகர்-ேகாயில். இசின்11-14:

எதிர் மராஅம் என்க.
ன்னிைலயைச.

ந்ைத.......உைடத்ேத

(இ-ள்.) ந்ைத அ களம் பாய்ந்த ெதா சிைத ம ப்பின் பி மிைட களிற்றின்-உன்
தந்ைத பைகவைரக் ெகால் கின்ற ேபார்க்களத்தின்கண் பைகவ ைடய மதிற்
கதவிைனப் பாய்ந்ததனால் ண் சிைதந்த ம ப்பிைன ைடய பி யாைனக ம்
களிற்றியாைனக ம் ேபாலத் ேதான் கின்ற; கு ெந ந் ைணய குன்ற ம்
உைடத் -குறியன ம் ெந யன ம் ஆகிய அளவில் அைமந்த மைலகைள ம்
உைடயதாய்க் காட்சிக்கு இனியதாதைல ம் காண்பாயாக.
(வி-ம்.) அ களத்தில் மதிற் கதைவப் பாய்ந்த என்க. ெபண் யாைன ம் களிற்றி
யாைன ம் விரவிய காட்சி ேபாலக் குறிய ம் ெந ய மாகிய குன்றங்கள் ேதான் ம்
என்க.
இனி, இதைன அம்ம கு மகள் வாழி
அைசஇ, அதிரல் பாதிாி உதிர்

ேயா

க்கின் ெசம்மல் தாஅய்க் ேகாங்கெமா
தாஅய்

எதிர் மராஅம் விராய் அணங்குைட

நகாின் மணந்த வின் கானம் நன் ம் நயவ ம்; மற் ம் பி மிைட களிற்றின்
ேதான் ம் குன்ற ம் உைடத் என இையத் க் ெகாள்க.
(பா.ேவ.) 3. சிதறற். 7.
---------

திர்

. 9. யணங்கு. 12.ெதா

ெசறி. 13. பி யிைட.

125

ெசய் ள் 100
திைண: ெநய்தல்.
ைற: ேதாழி வைர

கடாய .

( -ம்.) அஃதாவ -தி மணம் ெசய்த ல் க த்தின்றிக் கள ெவா க்கேம கா ற்
நாள்ேதா ம் வந் மீ கின்ற தைலவ க்குத் ேதாழி அலர் மிகுதி கூறி வைர
கடா வாள் ெசால் ய என்றவா .
(வி-ம்.) இதற்கு, "நாற்ற ம் ேதாற்ற ம்" எனவ ம் (ெதால்- களவி.23.)
ற்பாவின்கண் கள ம் ெபா
ம்.......அைனநிைல வைகயான் வைரதல்
ேவண்
ம் எனவ ம் விதி ெகாள்க.
அைர ற் றைமந்த ஆரம் நீவிப்
ைரயப் ண்ட ேகாைத மார்பிைன
நல்லகம் வ க்ெகாள யங்கி நீவந்
ெதல் னிற் ெபயர்தல் எனக்குமா ாினிேத
ெப ந்திைர ழக்கெமா யக்கவிந் தி ந்த
ெகாண்டல் இரவின் இ ங்கடல் ம த்த
ெகா மீன் ெகாள்பவர் இ ள்நீங் ெகாண்சுடர்
ஓடாப் ட்ைக ேவந்தன் பாசைற
ஆ யல் யாைன அணி கத் தைசத்த

5

ஓைட ஒண்சுடர் ஒப்பத் ேதான் ம்
பா நர்த் ெதா த்த ைகவண் ேகாமான்
பாி ைட நற்ேறர்ப் ெபாியன் விாியிணர்ப்
ன்ைனயங் கானற் றந்ைத ன் ைற
வம்ப நாைர யினெனா த் தன்ன

10

அம்பல் வாய்த்த ெதய்ய தண் லர்
ைவகு வி யல் ேபாகிய எ ைம
ெநய்தலம்
மலர் மாந் ம்
ைகைதயம் படப்ைபஎம் ம ங்க
ேர.

15

---- உேலாச்சனார்.
(உைர)
1-4: அைர ற் .......இனிேத
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(இ-ள்.) அைர உற் அைமந்த ஆரம் நீவிப் ைரயப் ண்ட ேகாைத மார்பிைன பிற மணப் ெபா ேளா விரவி அைரக்கப்பட் இனிதின் அைமந்த சந்தனத்ைதத்
திமிர்ந் பின் ம் ந மணம் சிறப்
ம்ப அணிந்த மலர் மாைலயிைன ம் உைடய
மார்பிைன ைடையயாய் நாள்ேதா ம்; நீ எல் னின் வந்

நல் அகம் வ க்ெகாள

யங்கி - நீ இரவிேல வந் மார் வ க்ெகாள் ம்ப த விவிட் ; ெபயர்தல்
எனக்கும் ஆர் இனிேத - மீண் ம் ேபாதல் எனக்கும் மிக ம் இனிேதயாம் என்க.
(வி-ம்.) நீ மிக ம் மணங்கம ம் சந்தனம் சி வந்
யங்குதலாேல அந்த மணம் நீ
வ ங்கால் ேசய்ைமயில் உள்ளா ம் நின் வரவிைன அறிதற்கும் அந்ந மணம்
தைலவியின்பா ம் கமழப் ெப மாதலால் எம்மில்லத்தார் தைலவியிைன ஐ
தற்கும்
ஏ வாம். ஆதலால் நீ இரவில் வ த ம் எமக்குத் தீேத எனக் க ப்ெபா ட் றத்ேத
இைறச்சி ேதாற் வித்தைம ம் ண்ணிதின் உணர்க. நல்லகம் வ க்ெகாள யங்கி
என் ழி நின் யக்கம் பிறர் அறி மிடத்ேத எம கு க்குப் பழி ம் பிறக்கும் என ம்
மற்ேறார் இைறச்சிப் ெபா
ம் ேதான் தலறிக. எனக்கும் என்ற ேதாழி
தைலவிையத் தானாகக் க திக் கூறியப யாம். ஆர்: இைச நிைற.
5-10: ெப ந்திைர . . . . . . . . . .ேதான் ம்
(இ-ள்.) ெப ந்திைர

ழக்கெமா

இயக்கு அவிந்

இ ந்த ெகாண்டல் இரவின்

ெகா மீன் ெகாள்பவர் இ ங்கடல் ம த்த இ ள் நீங்கு ஒள் சுடர் – ெபாிய
அைலகளின் ழக்கத்ேதாேட இயக்கமில்லாதி ந்த கடைல ம் கிைல ம் உைடய
இரவின்கண் ெகா மீன் என் ம் ஒ வைக மீைனப் பி ப்ப வராகிய பரதவர் ெபாிய
அக் கட ல் தம ேதாணியில் ெகா த்திைவத்த இ ள் நீங்குதற்குத் காரணமான
ஒளிமிக்க விளக்குகள்; ஓடாப் ட்ைக ேவந்தன் பாசைற ஆ இயல் யாைன
அணி கத் அைசத்த ஓைட ஒள் சுடர் ஒப்பத் ேதான் ம்- ேபாாின்கண் றமிடாத
ேமற்ேகாைள ைடய அரசன பாசைறயின்கண் ஆ ம் இயல் ைடய யாைனகளின்
கத்திேல கட் ய ெபான்னா யன்ற கபடாங்களின் ஒள்ளிய சுடர்கைளப் ேபான்
ேதான் தற்கிடனான; என்க.
(வி-ம்.) ெப ந்திைர ழக்கெமா இயக்கவிந்தி ந்த இ ங் கடல் என ம்
ெகாண்டல் இரவின் இ ம்கடல் என ம் தனித் தனி கூட் க. விளக்ெகாளிையக் கண்
ெகா மீன் தம ேதாணிைய ேநாக்கி வ தற் ெபா ட் அம்மீன் பி ப்பவர்
ேதாணியில் விளக்கி வர் என்ப க த் . மீன் ெகாள்பவர் ேதாணியில்
விளக்ேகற்றினாற் ேபாலப் ெப மாேன தைலவிைய மணந் ெகாள்ள வி ம் கின்ற நீ
நின் மைனயில் தி மணம் ெசய் ெகாள் தற்கு ஆவன ெசய்க என்ப இதன்கண்
உள்

ைற என்க. இவ் ள்

ேமற்ேகாள். ஓைட –

ைற உவமேம ஏைன உவமமாக ம் நின்ற .

கபடாம்.

ட்ைக –
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11-18: பா நர்..................அ ங்க

ேர

(இ-ள்.) பா நர் ெதா த்த ைக வண் ேகாமான் பாிஉைட நல்ேதர் ெபாியன் விாி
இணர்ப் ன்ைன அம்கானல் றந்ைத பாணர்கைள ம் லவர்கைள ம் தன்ேனா
ெதாடர் ெசய் ெகாண்ட ைக வண்ைமைய ைடய அரசனான குதிைர ண்ட
ேதாிைன ைடய ெபாியன் என்பவ க்குாிய விாிந்த ங்ெகாத் க்கைள ைடய
ன்ைன மரங்களால் அழகுற்ற கடற்கைரச் ேசாைலயிைன ைடய ைரயா என்
பட் னத்தின்;

ன் ைற வம்ப நாைர இனன் ஒ த்

அன்ன –

ம்

ைற கத்தின்கண்

தியனவாக வந்த நாைரக்கூட்டம் ஆரவாாித்தாற் ேபான் ; தண் லர் ைவகு
வி யல் ேபாகிய எ ைம ெநய்தல் அம்
மலர் மாந் ம் – குளிர்ந்த இ ள்
லர்தைல ைடய இராக் காலத்தின் ைவகைறப் ெபா தின் பின்னதாகிய வி யற்
காலத்ேத ேமய்தற்குச் ெசன்ற கற்ெற ைமகள் ெநய்த ன அழகிய திய மலர்கைள
ேமய்தற்கிடனான; ைகைத அம் படப்ைப எம் அ ங்கல் ஊர் - தாைழ ேவ

ைய ைடய

அழகிய ேதாட்டக்களைமந்த எம் ைடய ஆரவார ைடய ஊாின்கண்; அம்பல் வாய்த்த
- அலர் எ ந்
என்பதாம்.

ஆரவாாித்தன ஆதலால்; இனி நீ இரவின்கண் வாராேதெகாள்

(வி-ம்.) பாண ம் லவ ம் அடங்கப் பா நர் எனப் ெபா ச் ெசால்லால் ஓதினர்.
ெதா த்தல் ெதாடர் ப த் தல். பா நைரத் தன்ேனா ெதாடர் ப த் தற்குக்
காரணமான ைகவண்ைம என்க. றந்ைத - ைறயா என்பதன் ம உ. அஃ
இக்காலத்ேத ெபாைறயா என வழங்கப்ப கின்ற . ைற ன் என் ம் ெதாடர்
ன் ைற எனச் ெசான்னிைல மாறி நின்ற . நாைர த ய பறைவகள் ெவவ்ேவ
நா களி
ந் வ ம் இயல் ைடயன ஆத ன் வம்ப நாைர என்றார். இனன்: ேபா .
ெதய்ய: அைசச் ெசால். ைவகு - ைவகைற. நாட்காைலயில் கற்ெற ைமகைள
ேமயவி தல் வழக்கம். இதைன "கீழ் வானம் ெவள் என் எ ைம சி
ேமய் வான்
பரந்தன காண்" என்பதனா

ம் (தி ப்பாைவ - 8) உணர்க. படப்ைப - ேதாட்டம்.

அ க்கல் - ஆரவாரம், அம்பல் ஈண்

அலர் என்க.

இனி இதைன-ெப மாேன! நீ! இரவில் வந்
யங்கிப் ெபயர்தல் எனக்கும் இனி
(ஆயி ம்) ெபாியன் ன் ைற வம்பநாைர ஒ த் தன்ன எம் அ ங்க ர் அம்பல்
வாய்த்த (ஆதலால் இரவின்கண் வாராேதெகாள்) என இையத் க் ெகாள்க.
இ

ெநய்த ற் குறிஞ்சி.

(பா.ேவ.) 1. அைறயற்றைம. 18. ெநய்தற்
------------------

மலர்.
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ெசய் ள் 101
திைண: பாைல.
ைற: பிாிவிைட ேவ பட்ட கிழத்தி, ேதாழிக்குச் ெசால் ய ; ேதாழி கிழத்திக்குச்
ெசால் ய உமாம்.
( -ம்.) (1) அஃதாவ , தைலவி வைரவிைட ைவத் த் தைலவன் பிாிந்த
ெபாறாஅ ேதாழிக்குச் ெசால் ய .
(2) வைர டன் பட்ட தைலவன் வைர ெபா ள் நிமித்தம் அதற்கு இைடயீடாகத்
தைலவிையப் பிாிந்த ெபா

, தைலவி அவன் பிாிவாற்றா

அ கண்ட ேதாழி, "நாம் நம் ெப மா

ெபாி ம் வ ந்தினாளாக,

க்கு நலேம ெசய்தனம் ஆதலால் நமக்குத்

ன்பம் உண்டாதற்குக் காரணமில்ைல: ஆதலால் நம் ெப மான் விைரந்
நலம் உண்டாத ம் ேதற்றம்; ஆதலால் நீ வ ந்தாேத ெகாள்!" என்
ெசால் ய எளி மாம் என்றவா .
(இ-ம்.) (1) இதற்கு "வைரவிைட ைவத்த காலத்

வ ந்தி

வ குவர்;

தைலவிக்குச்

ம்" எனவ ம் (ெதால் -

களவி. 21.) விதிெகாள்க.
(2) இதற்கு, "நாற்ற ம் ேதாற்ற ம்" எனவ ம் (ெதால்- களவி. 23)
ஆங்கதன் தன்ைமயின் வன் ைறஎனவ ம் விதி ெகாள்க.

ற்பாவின்கண்

அம்ம வாழி ேதாழி யிம்ைம
நன் ெசய் ம ங்கில் தீதில் என் ம்
ெதான் ப பழெமாழி யின் ெபாய்த் தன் ெகால்
தகர்ம ப் ேபய்ப்பச் சுற்
சுாிந்த
சுவன்மாய் பித்ைதச் ெசங்கண் மழவர்
வாய்ப்பைக க
ம் மண்ெணா க ந்திறல்
தீப்ப சி ேகால் வில்ெலா பற்றி
ைறெதாி மத்தங் ெகாளீஇ நிைரப் றத்
த ைத ெதா ேதால் பைறய ேவகிக்

5

க லங் கவர்ந்த கன் ைடக் ெகாள்ைளயர்
இனந்தைல ெபயர்க்கும் நனந்தைலப் ெப ங்காட்
டக
விசும்பிற் ேகாடம் ேபாலப்
பக ைட நின்ற பல்கதிர் ஞாயிற்
ப்பவிர் ாிய சுழன் வ ேகாைடப்

10

ன்கால்

ங்ைக ஊழ்கழி பன்மலர்

15
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தண்கார் ஆ யில் தாவன உதி ம்
பனிப பன்மைல இறந்ேதார்க்கு
னிதகு பண்பியாஞ் ெசய்தன்ேறா விலேம.
---- மா

லனார்.

(உைர)
1-3: அம்ம.....ெகால்
(இ-ள்.) ேதாழி அம்ம வாழி இம்ைம நன் ெசய் ம ங்கில் தீ இல் என் ம்
ெதான் ப பழெமாழி - ேதாழி நீ வாழ்வாயாக ஈெதான் ேகள்! இப்பிறப்பிேல
ஒ வர் ஏேத ம் ஒ நன்ைம ெசய்தவிடத்ேத அச்ெசயல் காரணமாக அவ க்கு
நன்ைமேய விைள மல்ல தீங்கு விைளவதில்ைல என் ம் ெபா ள் ப கின்ற
ெதான் ெதாட்
ெபாய்த்தன்

வழங்கிவ கின்ற வாய்ைம ைடய பழெமாழியான ; இன்

ெகால் - இக் காலத்ேத ெபாய்த்த

ேபா

ம்; அஃ

எற்றால்

அறிந்தைனயனின்; என்க.
(வி-ம்.) அம்ம, ேகட்பித்தற்கண் வந்த . இம்ைம - இப்பிறப் . "நன்
தீ இல்" என்ப

ெசய்ம ங்கில்

பழெமாழி; ெபாய்த்தன் - ெபாய்த்த .

4-11: தகர்.....ெப ங்காட்
(இ-ள்.) தகர் ம ப் ஏய்ப்பச் சுற்
ெசம்மறிக்கிடாயின் ெகாம் ேபால

சுாிந்த சுவல்மாய் பித்ைதச் ெசங்கண் மழவர் க்குண் சு ண்ட (அண ைன ம்) பிடாிைய

மைறக்கின்ற தைலமயிாிைன ம் சிவந்த கண்ைண
ைடய ெவட்சி மறவர்; க லம்
நிைரப் றத் அ
ைத ெதா ேதால் பைறய ஏகி - பைகவர் நிலத்தின்கண் உள்ள
ஆனிைர நிற்குமிடத்திற்குத் தம அ ைய மைறக்கின்ற ெதா ேதால் ேத ம்ப
விைரந் ெசன் ; வாய்ப்பைக க
ம் மண்ெணா க ந்திறல் தீப்ப சி ேகால்
வில்ெலா பற்றி ைரெதாி மத்தங் ெகாளீஇ - நிைர காக்கும் ஆயர்க ைடய
இ மல்ேநாய் தீர்க்கும் ம ந்தாகிய மண்ைண ம் க ய திறைல ைடய தீயினால்
ைளயிடப்பட்ட சிறிய ங்கிற் ேகாலாகிய குழைல ம் வில்யாேழா ைகப்பற்றிக்
ெகாண் தயிாின
ைர கானப்ப கின்ற அவர்தம் மத் க் கைள ம் ைகக்ெகாண் ;
கவர்ந்த கன் ைட இனம் ெகாள்ைளயர்- அவர்பால் கவர்ந் ெகாண்ட
கன் கைள ைடய ஆனிைரையக் ெகாள்ைளயிட் க் ெகாணர்ந்தவராய்; தைல
ெபயர்க்கும் நனந் தைலப் ெப ங்காட் - அவற்ைறப் பாதீ ெசய் நி த் ம் அகன்ற
இடத்ைத ைடய ெப ங்காட் ன்கண்; என்க.

130

(வி-ம்.) தகர் ம ப்ேபய்ப்பச் சுற்
சுாிந்த பித்ைத சுவன்மாய் பித்ைத எனக்கூட்
ன்ன மீைச என ம் பின்ன தைலமயிர் என ம் ெகாள்க. பித்ைத - ஆண் மயிர்.
மழவர் என்ற , ெவட்சி மறவைர. வாய்ப்பைக க
ம் மண் என்ற இ மைலத்
தீர்க்கும் ம ந்தாகிய மண்ைண என்க. க
ம் ம ந்ெதா என்ப ம் பாடம் என
நிைனத்தற்குப் பைழய உைரக்குறிப் இடந்த கின்ற . தீப்ப சி ேகால் என்ற ,
தீக்கைடேகால் எனி மாம். மத்தம் - தயிர் கைட க வி. க லம் என்ற
கரந்ைதயாாிடத்ைத. மறவர் க
லம் நிைரப் றத் த் ெதா ேதால் பைறய ஏகிக்
கவர்ந்த ெகாள்ைளயராய் வந் இனந்தைலப் ெபயர்க்கும் ெப ங்கா என இைய ம்.
ெதா - ெச ப் . இனம் - ஆனினம். கா - ெவட்சியார் கா .
12-18: அக

......ெசய்தன்ேறா விலேம

(இ-ள்.) அக
விசும்பிற்கு ஓடம்ேபாலப் பகல் இைட நின்ற பல்கதிர் ஞாயிற் அகன்ற ெபாிய வானமாகிய கட
யங்கும் ேதாணிேபாலப் பகற்ெபா திேல நின்ற
பல கதிர்கைள ைடய கதிரவன ; உ ப் அவிர் ஊாிய சுழன்

வ ேகாைட -

ெவப்பம் விளங்கிப் பரக்கச் சுழன் வ ம் ேமல் காற்றினால்; ன் கால்
ங்ைக ஊழ்
கழி பல்மலர் தண்கார் ஆ யில் தாவன உதி ம் - ல் ய அ ப்பகுதிைய ைடய
ங்ைக மரத்தின்கண் ஊழ்த் க் கழிகின்ற பலவாகிய க்கள் குளிர்ந்த
கி னின் ம் உதி கின்ற ஆலங்கட் கைளப் ேபாலப் பரவி உதி கின்ற; பனிப
பன்மைல இறந்ேதார்க்கு - ந க்க ண்டாகும் பல மைலகைள ம் தாண் ச் ெசன்ற நம்
தைலவர்க்கு; யாம்

னிதகு பண் ெசய்தன்

இலம் - யாம் நன்ேற ெசய்த தன்றி

ெவ க்கத்தக்க ெசயல் ெசய்திேலம் ஆக ம் நமக்குத்
(வி-ம்.) விசும்பாகிய கட

ன்பம் வ தலான்; என்பதாம்.

க்கு ஓடம்ேபால என்க. அவிர் ஊாிய எனக்

கண்ணழித் க் ெகாள்க. ன்கால் -உ தியற்ற கால்; கால் - அ மரம். ஊழ்த் க் கழி
மலர் என்க. ஆ

- ஆலங்கட் , இைவ நிறம் பற்றி வந்த

வைம.

னிதகு பண் -

ெவ க்கத்தக்க ெசயல்; பண் , ஆகுெபயர். ெசய்தன் - ெசய்த . யாம் னிதகு
ெசயல் ெசய்திலமாக ம் என்ற யாம் நன்ைமேய ெசய்ேதமாக ம் என அதன்
உடன்பாட் ப் ெபா ைள வற்
த்தி நின்ற . இங்ஙனம் கூறேவ யாம் நன்ைமேய
ெசய்தி ப்ப ம் நமக்கு அவர் பிாி ஆற்றாைமயால் ன்பேம உளதாயிற் . ஆதலால்
"நன் ெசய் ம ங்கில் தீதில் என் ம் ெதான் ப பழெமாழி யின் ெபாய்த்த "
என்றவா .
இனி, இதைன - ேதாழி நன் ெசய் ம ங்கில் தீதில் என் ம் பழெமாழி இன்
ெபாய்த்த எற்றாெலனின் மைல இரந்ேதார்க்கு னிதகு பண் யாம் ெசய்தன்
இலம் ஆக ம் நமக்குத்
-------

ன்பம் வந்தைமயான், என இையத் க் ெகாள்க.
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ெசய் ள் 102
திைண: குறிஞ்சி.
ைற: இர க் குறிக்கண் சிைறப் றமாகத் ேதாழிக்குச் ெசால்
தைலமகள் ெசால் ய .
( -ம்.) அஃதாவ -தைலவன் களெவா க்கேம கா ற்

வாளாய்த்

நாள்ேதா ம் வந்

வந்

மீள்கின்றவைன வைர கடாதற்ெபா ட் , அவன் ஒ நாளிர சிைறப் றத்ேத வந்
நிற்றலறிந்த தைலவி அவன் வ ைக அறியாதாள் ேபான் ேதாழிக்குச்
ெசால் வாள்ேபாலத் தைலவன் ேகட்பச் ெசால் ய என்றவா .
(இ-ம்.) இதைன, "மைறந்தவற் காண்டல்" எனவ ம் (ெதால்- களவி -20.)
ற்பாவின்கண் அன்ன ம் உளேவ என்பதனால் அைமத் க்ெகாள்க.
உைளமான் ப்பின் ஓங்குதிைனப் ெப ம் னத் க்
க திற் கானவன் பிழிமகிழ்ந் வதிந்ெதன
உைரத்த சந்தின் ஊரல் இ ங்க ப்
ைப வரல் அைசவளி யாற்றக் ைகெபயரா
ஒ யல் வார்மயிர் உளாினள் ெகா ச்சி
ெப வைர ம ங்கிற் குறிஞ்சி பாடக்
குர ங் ெகாள்ளா நிைலயி ம் ெபயரா
படாஅப் ைபங்கண் பா ெபற் ெறாய்ெயன
மறம் கல் மழகளி றங்கும் நாடன்

5

ஆர மார்பின் அாிஞிமி றார்ப்பத்
தாரன் கண்ணியன் எஃகுைட வலத்தன்
காவலர் அறிதல் ஓம்பிப் ைபெயன
ழாக் கதவம் அைசயினன் குதந்
யங்குபடர் அகல யங்கித் ேதாள்மணந்

10

தின்ெசால் லைளஇப் ெபயர்ந்தனன் ேதாழி
இன்ெறவன் ெகால்ேலா கண் கு மற்றவன்
நல்கா ைமயின் அம்ப லாகி
ஒ ங்குவந் வக்கும் பண்பின்
இ ஞ்சூழ் ஓதி ஒண் தல் பசப்ேப.

15

--- ம ைர இளம்பாலாசிாியன் ேசந்தங்கூத்தன்.
(உைர)
1-9: உைளமான்.....நாடன்
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(இ-ள்.) (15) ேதாழி-ேதாழிேய ேகள்!; உைளமான் ப்பின் திைனப் ெப ம் னத்
ஓங்கு க தில் கானவன் பிழி மகிழ்ந் வதிந்ெதன-பிடாிமயிாிைன ைடய
சிங்கம்ேபான்ற வ ைமேயா தன திைனயிைன ைடய ெபாிய னத்திேல உயர்ந்த
பரணிடத்ேத குறவன் கள்ைள ண் களித் த் தங்கினானாக; உைரத்த சந்தின் ஊரல்
இ ம்க ப் ஐ வரல் அைசவளி ஆற்ற- சிய மயிர்ச் சந்தனத்ைத ைடய பரந்த காிய
தன கூந்தைல ெமல்ல இயங்குகின்ற காற்றான
குந் ஆற்றா நிற்ப; ெகா ச்சி
ஒ யல் வார்மயிர் ைக ெபயரா உளாினள்-குறப் ெபண் தைழத் நீண்ட அம்மயிாிைன
ேம

ம் ைகேயாயா

ேகா பவளாய் இ ந் ; ெப வைர ம ங்கின் குறிஞ்சி பாட-

ெபாிய மைலச்சார ேல குறிஞ்சிெயன் ம் பண்ைணப் பா தலாேல; மறம் கல்
மழகளி -மறத்தன்ைமையேய ெபாி ம் வி ம் கின்ற இளங் களிற்றியாைனயான
திைனையத் தின்னத் திைனப் னத்தி ள் குந் அப்பண்ைணக் ேகட் மயங்கி;
குர ங் ெகாள்ளா நிைலயி ம் ெபயரா -தான் ைகக்ெகாண்ட திைனக் கதிைரத்
தின்

ம

ம் தான் நிற்குமிடத்தினின் ம் ேபாகாம

பா ெபற் - யிலாத தன
உறங்கும் நாடன்-விைரந்

ம்; படாஅப் ைபங்கண்

பசிய கண்க ம் யில்தைலப் ெபற் , ஒய்ெயன
யில்தற்குக் காரணமான மைலநாட்ைட ைடய

நம்ெப மான்; என்க.
(வி-ம்.) உைளமான்-சிங்கம். க

-பரண். பிழி-கள்- சந் -சந்தனம்.

கானவன்-கள் ண் மயங்கித் திைனக்காவல் ைகவிட்டைமயால் ெகா ச்சி பா ய
குறிஞ்சிப்பண்ைணக் ேகட் த் திைனப் னத்தில் குந்த யாைன இைசயால் மயங்கிக்
குர

ங் ெகாள்ளா

நிைலயி

ம் ெபயரா

யின்ற

எனவ ம் இதேனா ,

"அைமவிைள ேதறல் மாந்திய கானவன்
கவண்வி
ைட உக் காவல் ைகவிட
ங்கு னம் உணீஇய ேவண் வந்த
ஓங்கியல் யாைன ங்கு யி ெலய்த"
எனவ ம் (சிலப் – நீர்ப்பைட: 217 -20) இளங்ேகாவ களார்
ெசய் ட் பகுதிைய ம் ஒப் ேநாக்குக. இ , ெகா ச்சி கானவ க்குப் பா ய பண்
திைனதின்ன வந்த யாைனைய அதைனத் தின்னாம ம் அவ்விடத்தின் ம்
ேபாகாம ம் நின்றவாேற யில்வித்த ேபால உன்னால் குைற நயப்பிக்கப்பட்ட
தைலவன் உன்னால் கூட்டப்ப கின்ற இக்களவின்பத்தில் மயங்கி என்ைன
வைரந் ெகாண் தன் மைன காம ம் இக்களெவா க்கத்தின்கண் ஈ பட்
அதைன ம் ைகவிடாதவனாய்த் தன் குலப் ெப ைமைய மறந்ெதாழிந்தான் என
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உள்
த்தித் தைலவன் ேகட்பத் தைலவி ேதாழிைய ேநாகின்றாளாகக்
கூறியப யாம்.
10-15: ஆரமார்பின்.............ெபயர்ந்தனன்
(இ-ள்.) ஆரம் மார்பில் அாி ஞிமி

ஆர்ப்ப தாரன் கண்ணியன் எஃகு உைட

வலத்தன் – சந்தனம் சிய தன் மார்பிேல அழகிய வண் கள் ஆரவாாித்தற்கு,
இடனாகிய மாைலைய ம் கண்ணிைய ம் உைடயனாய்த் தன் வலக்ைகயில்
ேவற்பைடைய உைடயவனாக ம் ஒ நாள் இரவின்கண் வந் ; காவலர் அறிதல் ஓம்பி
ழாக்கதவம் அைசயினன் ைபெயன குதந் – ஊர்காவலர் தன்ைன அறியாமல்
மைறந் வந் தாள் ழ்க்கப்படாத ைழக்கைடக் கதவின் பக்கத்தி ந் ெமல்ல
ட்

ள் குந் ; உயங்கு படர் அகல

யங்கி ேதாள் மணந்

இன்ெசால் அைளஇப்

ெபயர்ந்தனன் – யான் வ ந் தற்குக் காரணமான என
ன்பம் தீ ம்ப த வி
என மார்பின் ேமல் ெபா ந்தி இனிய ெசாற்கைள விரவிக் கூறி என்ைன
மகிழ்வித் ப் ேபாயினன்; என்க.
(வி-ம்.) ஆரம் – சந்தனம்;

த் மாைல மாம். அாி – வாி மாம். ஞிமி

– வண்

–

தார், கண்ணி, என்பன மாைலவைக, எஃகு – ேவல். காவலர் – ஊர் காவலர். ைப என:
குறிப் ெமாழி. தாள்

ழாக் கதவம் என்க. படர் – நிைனவால் உண்டாகும்

யர்.

ேதாள் மணந் என்ற , இடக்கரடக்கு. தைலவன் இைடேய இைட
காரணமாக
வாராெதாழிந்தைம ேதான்ற ெந நல் இங்ஙனம் வந் மணந் ேபானான் என்றாள்
என்க. ெந நல் என வ வித் க் ெகாள்க.
16 – 19: இன்ெறவன் ................பசப்ேப
(இ-ள்.) இன்

அவன் நல்காைமயின் ஒ ங்கு வந்

அம்பலாகி உவக்கும் பண்பின்

இ ஞ்சூழ் ஓதி ஒள் தல் – இன் ஒ நாள் அவன் நம்பால் வந் நமக்கு அளி
ெசய்யாைமயால் ஒ ேசர வந் ஊர்
ம் அலர் ற்றி ஏதிலார் மகிழ்தற்குக்
காரணமாகக் காியவாய்ச் சூழ்ந்த கூந்தல் ர ம் நம ஒள்ளிய ெநற்றியின் கண்;
பசப் எவன் ெகால்ேலா கண் கும் - யாம் ஏேனா இந்தப் பசைலையக்
காண்கின்ேறாேமா இந்நிைல நீ க்கும் எனின் யாம் எவ்வா

உய்ேவம்; என்பதாம்.

(வி-ம்.) தைலவன் இர க்குறியின்கண் வந் மீளி ம் அவைனக் கா ம்
ெபா தி ம் காணாப் ெபா ேத நீளிதாத ன் அப்பிாி ஆற்றாமல் யான்
ெம கின்ேறன் என்ப தைலவ க்குத் ேதான் ம்ப தைலவி இவ்வா
கூ கின்றாள் என்க. ஒ ங்கு வந் உவக்கும் பண்பின் என்ற அலர் ற் ம்
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ெபண் ர் ஒ ங்ேக கூ வந் உவப்பதற்குக் காரணமான பசப் என்க. இப்ெபா ேத
இம்மைற பலர் அறிந்தனர் என்பாள் அம்பலாகி என்றாள். கண் கும் - காண்கின்ேறம்.
ெகால், ஓ: அைசச்ெசாற்கள். இதனால் ேபாந்த பயன் தைலவன் தைலவி
நிைலைமயறிந் வைரெவா வ வானாதல் என்க.
இனி இதைன, ேதாழி ெந நல் நாடன் ஆர்ப்ப ஓம்பிப் ைபெயன அைசயினன்
குதந்
யங்கி மணந் அைளஇப் ெபயர்ந்தனன் இன் எவன்ெகால் தல் பசப் க்
கண்ஈஊ ஏணா இையத் க் ெகாள்க.
இந்நிைல நீ க்குமாயின் எவ்வா

உய்ேவம் என்ப

குறிப் .

-----------

ெசய் ள் 103
திைண: பாைல
ைற: தைலமகன் பிாிவின்கண் தைலமகள் ேதாழிக்குச் ெசாற்ற .
( -ம்.) அஃதாவ -தைலவன் ெபா ள் ஈட் தற்குச் ெசன்றவன் காலம் நீட் த்த ன்
அவன பிாிவிைன ஆற்றாத தைலவி, ெபாி ம் வ ந்தித் ேதாழிக்குச் ெசால்
என்றவா .

ய

(இ-ம்.) இதைன "அவனறி வாற்ற வறி மாக ன்" எனவ ம் (ெதால் - கற்பி - 6.)
ற்பாவின்கண் ஆவயின் வ உம் பல்ேவ நிைலயி ம் எனவ ம் விதியால்
அைமத் க் ெகாள்க.
நிழல நனந்தைல ெயழாேல குறித்த
கதிர்த்த ெசன்னி ணங்குெசந் நாவின்
விதிர்த்த ேபா ம் அந் ண் பல்ெபாறிக்
காமர் ேசவல் ஏமஞ் ேசப்ப
ளியாில் லம்பப் ேபாகி னாஅ
ரம்பைடந் தி ந்த ாி மன்றத்
ததர்பார்த் தல்கும் ஆெக சி கு
உைர நர் ேபாகிய ேவாங்குநிைல வியன்நகர்
இைறநிழல் ஒ சிைறப் லம்பயா உயிர்க்கும்

5

ெவம் ைன ய ஞ்சுரம் நீந்தித் தம்வயின்
ஈண் விைன ம ங்கின் மீண்ேடார் மன்ெனன
நள்ெளன் யாமத் ய த் ைண யாக
நம்ெமா பசைல ேநான் தம்ெமா

10
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தாேன ெசன்ற நல

ம்

நல்கார் ெகால்ேலா நாம் நயந்திசி ேனாேர.
--- காவிாிப்

15

ம்பட் னத் ச் ெசங்கண்ணனார்.

(உைர)
1-5: நிழல் அ .....ேபாகி
(இ-ள்.) நிழல் அ நனந்தைல எழால் ஏ குறித்த கதிர்த்த ெசன்னி ணங்கு
ெசந்நாவின்-- நிழல் இல்ைலயான அகன்ற பாைல நிைலப்பரப்பின்கண் வல்
என் ம் வன்பறைவயினாேல எறிதற்குக் குறிைவக்கப்பட்ட விளக்க ைடய
தைலயிைன ம்
கிய சிவந்த நாவிைன ம்: விதிர்த்த ேபா ம் அம் ண் பல்
ெபாாி காமர் ேசவல் ஏமம் ேசப்ப- அள்ளித்ெதளித்தாற்ேபா ம் அழகிய ண்ணிய
பலவாகிய ள்ளிகைள ம் கண்டாரால் வி ம்பப்ப ம் தன்ைமயிைன
ைடய
கு ம் ழ்ச் ேசவலான

அதற்குத் தப்பிப் பா காவலான இடத்ைத அைடதற்கு;

ளி

அாில் லம்பப் ேபாகி – தான் மைறந்தி ந்த உலர்ந்த தர் தனித் க்கிடக்கும்ப
பறந்

ேபாய்; என்க.

(வி-ம்.) எழாஅல் - வல்
என் ம் வன்பறைவ. இ பறைவகைள
ேவட்ைடயா த் தின் ம். ஏ - எறிதல். விதிர்த்தல் - ைகயால் ெதளித்தல். கதிர்த்த
த ய அைடெமாழிகளால் ேசவல் கு ம் ழ்ச்ேசவல் என்ப ெபற்றாம் அாில் - தர்.
5-10:
(இ-ள்.)

னாஅ .......நீந்தி
னாஅ

ரம் அைடந்தி ந்த

ாி மன்றத்

- தன்

ன்பக்கத்ேத

வன்னிலத்ைதச் சார்ந்தி ந்த பைழயதான ெபாிய அம்பலத்திேல; அதர் பார்த்

அல்கும்

ஆெக சி கு உைற நர் ேபாகிய ஓங்குநிைல வியன் மைன – வழிப்ேபாக்கைர
எதிர்பார்த் ஆறைல கள்வர் தங்குதற்கிடமான பசுக்கைள ைடய சி கு யாகிய
அவ் ாினின் ம் கு ேயா ப்ேபான உயர்ந்த நிைலயிைன ைடய அகன்ற
பாழ்மைனயின ; இைற நிழல் ஒ

சிைற லம் அயா உயிர்க்கும் ெவம் ைன

அ ஞ்சுரம் நீந்தி – இறப்பின நிழைல ைடய ஒ பக்கத்ேத குந் தன
தனிைமயினாேல ெநட் யிர்ப் க் ெகாள் தற்கிடனான ெவவ்விய ேபார் ைனயாகிய
கடத்தற்காிய ெநறிையக் கடந் ; என்க.
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(வி-ம்.)

னாஅ

ாி மன்றம் என்பதற்கு – தன்கண்

என்க. அதர் – வழி குறிஞ்சி திாிந்த பாைல என்ப
உைற நர் – கு யி ப்ேபார். இைற –

ன்னதாகிய

ேதான்ற, சி கு

ாி மன்றம்

என்றார்.

ட் ன் இறப் .

10 – 15: தம்வயின்.................நயந்திசி ேனாேர
(இ-ள்.) நாம் நயந்திசி ேனாேர தம் வயின் ஈண்

விைன ம ங்கின் மீண்ேடார்

மன்என – நம்மால் வி ம்பப்பட்ட நம் ெப மான் தம்மிடத்ேத கடைமயாக வந்
ெபா ந்திய ஆள்விைனயாகிய ெபா ள் ஈட் தற்கு மீண்டனர் என்ப

தைலக்கீடாக;

நள் என் யாமத் உய த் ைண ஆக நம் ெமா –பசைல ேநான் – நள் என் ம்
ஓைசைய ைடய இரவின்கண் நமக்கு இ கா ம் உசாத் ைணயாக நம் டேன
இப்பசைல ேநாைய ம் ெபா த்தி ந் ; தம்ெமா
தாேன ேபாய்விட்ட நம

தாேன ெசன்ற நல

ம் – அவேரா

ெபண்ைம நலத்ைத; நல்கார் ெகால் – இனி நமக்கு அ ள

மாட்டாேரா, அங்ஙனமாகின் யான் உயிர் வாேழன்; என்பதாம்.
(வி-ம்.) ஆடவர்க்குப் ெபா ளீட் தல் கடைமயாக ன் அதைனத் தம் வயின் ஈண்
விைன என்றான். மீண்ேடார் என்ற , பண் ம் அவர் ெபா ள் வயின் பிாிந் ேபாய்
ஈட் வந்தவர் மீண் ம் ேபாயினர் என் ம் ெபா ள் குறித் நின்ற . பண்
யாமத் த் ைணயாக இ ந் இப்ெபா
அவேரா தாேன ெசன்ற நலன் என்க.
ெகால்: ஐயப் ெபா ட் . அவர் நம்ைம நயந்திலர் என்ப ேதான்ற நாம் நயந்திசிேனார்
என்றாள்.
இனி, இதைன – ேதாழி நாம் நயந்திசிேனார் அ ஞ்சுரம் நீந்தி விைன ம ங்கின்
மீண்டார் எனப் பண் யாமத் த் ைணயாக நம்ெமா இ ந் இப்ேபா தம்ெமா
தாேன ெசன்ற நல

ம் நல்கார்ெகால்மன், என, இையத் க் ெகாள்க.

(பா.ேவ.) 12. ஆகிய. 14. தாேம.
------------

ெசய் ள் 104
திைண: ல்ைல.
ைற: விைன ற்றி மீ

ந் தைலமகற்குத் ேதாழி ெசால் ய .
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( -ம்.) அஃதாவ ,
மன்ன க்குப் பைடத் ைணயாகத் தைலவிையப் பிாிந்
ெசல் ம் தைலவன் யான் கார்ப்ப வத்தில் ஒ தைலயாக மீண் வ ேவன் அ கா ம்
வ ந்தாேத ெகாள், எனத் ேதற் ைர வழங்கிச் ெசன்றவன் தான் ெசன்ற விைன
ந்தைமயின் குறித்த ப வம் தப்பாமல் மீண் வந்தைம கண் மகிழ்ந்த ேதாழி
அவைனப் பாராட் ச் ெசால் ய என்றவா .
(இ-ம்.) இதைன, "ெபறற்க ம் ெப ம்ெபா ள்" எனவ ம் (ெதால் - கற்பி.9)
ற்பாவின்கண் பிற ம் வைகபட வந்த கிளவி என்பதன்கண் அைமத் க் ெகாள்க.
ேவந் விைன
த்த காைலத் ேதம்பாய்ந்
தினவண் டார்க்குந் தண்ண ம் பிறவின்
ெவன்ேவல் இைளயர் இன் ற வலவன்
வள் வ த் ாின் அல்ல
ள் றின்
ந்நீர் மண் லம் ஆதி ஆற்றா
நன்னால்கு ண்ட க ம்பாி ெந ந்ேதர்
வாங்குசிைன ெபா ய ஏறிப் தல
ங்ெகா அவைரப் ெபாய்யதள் அன்ன
உள்ளில் வயிற்ற ெவள்ைள ெவண்மறி

5

மாழ்கி யன்ன தாழ்ெப ஞ் ெசவிய
ந்தைலச் சிறாேரா களி மன் ைழக்
கைவயிைல ஆாின் அங்குைழ கறிக்கும்
சீ ர் பலபிறக் ெகாழிய மாைல
இனி ெசய் தைனயால் எந்ைத வாழிய

10

பனிவார் கண்ணள் பல ந் ைற ம்
ஆய்ெதா யாிைவ கூந்தல்
ேபா குரல் அணிய ேவய்தந் ேதாேய.

15

-ம ைர ம தனிளநாகனார்.
(உைர)
14: எந்ைத வாழிய...........
(இ-ள்.) எந்ைத வாழிய - எம் ெப மாேன நீ நீ ழி வாழ்க, என்க.
(வி-ம்.) எந்ைத என்ப , இங்கு
ெசால்

ம் எ த்தி

ைறப்ெபயரன் ; இ

ெதான்ெனறி

ைறைம

ம் ேதான்றா மரபிற்றாய்ப் லெனறி வழக்கில், ேதாழி

தைலவைன விளிக்கும் ஒ ெசால் என் ணர்க. (ெதால். ெபா ளியல், 52)
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1-7: ேவந் விைன............ஏறி
(இ-ள்.) ேவந் விைன
த்தகாைல இன வண் ேதம் பாய்ந் ஆர்க்கும் தண் ந ம்
றவின் - மன்னவன் தான் ேமற்ெகாண்ட ேபார்த்ெதாழி ன்கண் வாைக
சூ யெபா ேத காலந்தாழ்த்த ன்றி வண் கள் நாற்றிைசயி ம் ெசன்
ஆரவாாிக்கின்ற குளிர்ந்த நறிய

ல்ைலப்பரப்பிேல; ெவன்ேவல் இைளயர் இன் ற -

நின் ைடய ெவற்றிேவல் ஏந்திய ஏவ ைளயர் மகி ம்ப ; வலவன் வள் வ த்
ஊாின் அல்ல
ள் உறின் ந்நீர் மண் லம் ஆதிஆற்றா - நின் ைடய ேதர்ப்பாகன்
க வாள வாைர இ த் ப் பி த் ஊர்ந்தாலல்ல அவன் ைகக்ெகாண் ள்ள தாற் க்
ேகா ன் ள் தம்ேமற் பட்ட விடத்ேத கடல் சூழ்ந்த இந் நில லகம் தம் ைடய
ஒ ெபா ைத ேதேராட்டத்திற்கு இடம் ேபாதாதாகும்ப விைரகின்ற; நல் நால்கு
க ம்பாி ண்ட ெந ந்ேதர் - அழகிய நான்கு குதிைரகள் ண்ட க ய
ெசலவிைன ைடய நின
ெகா ஞ்சி என்

ெந ய ேதாின ; வாங்கு சிைன ெபா ய ஏறி - வைளந்த

ம் இ க்ைக ெபா

ம்ப

ஏறி இ ந் , என்க.

(வி-ம்.) ேவந் - ைணக்கைழத்த ேவந்தன். விைன – ேபார்த் ெதாழில். ேதம் திைச. வலவன் - ேதர்ப்பாகன். வள் - க வாளவார். வ த் ஊர்தலாவ - வாைரப்
பி த் வ ந் இ த்த வண்ணேம ெச த் தல். ள் - தாற் க்ேகா ன் ள். ஆதி குதிைரகள் ேநராக ஓ ம் ஓட்டம். நால்கு - நான்கு. குதிைரக க்கு எண்ணால்
வ ம்ெபயர். சிைன - ெகா ஞ்சி; அஃதாவ , தாமைர மலர் வ வமாகச் ெசய்யப்பட்ட
இ க்ைக என்க.
7-13: தல........ஒழிய
(இ-ள்.) தல ெகா அவைரப் ெபாய் அதள் அன்ன உள்இல் வயிற்ற மாழ்கி யன்ன
தாழ்ெப ஞ் ெசவிய ெவள்ைள ெவள்மறி - த ன்கண் படர்ந் ள்ள மலர்கைள ைடய
ெகா யிடத்ேத காய்த்த அவைரப்பிஞ்சின உள்ேள வறிதான ெபாய்த்ேதால் ேபான்ற
உள்ளீ ல்லாத வயிற்ைற ைடயன ம் மயங்கி வி ந்தாற் ேபான் தாழ்ந்
ங்குகின்ற ெபாிய ெசவிைய ைடன மாகிய ெவள்ளாட் ன் ெவண்ணிறமான
குட் கள்; ல்தைல சிறாேரா

உகளி - ற்ெகன்ற தைலைய ைடய சி வர்கேளா

ள்ளிக்குதித் விைளயா ப் பின்னர்; மன் உைழ கைவ இைல ஆாின் அம்குைழ
கறிக்கும் சீ ர் - மன்றத்தின் பக் கத்தி ள்ள கவ பட்ட இைலகைள ைடய
ஆத்திமரத்தின

அழகிய தளிைரத் தின்னற்கிடமான சிறிய ஆயர்பா கள்; பல பிறக்கு

ஒழிய - பல ம் பிற்பட் க் கிடக்கும்ப , என்க.
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(வி-ம்.) அவைரப் ெபய்யதள் - அவைரயின பிஞ்சுகளின் உள்ேள விைத
ேதான்றாமல் இ க்கும்ேபா
அவற்றின் ேதால்கள் வ ங் கூடாயி ப்ப ேபால
மாைலப்ெபா தில் தமக்குணவாகிய பால் உண்ணப்ெபறா வறிேதகிடக்கும் ஆட் க்
குட் களின் வயிற்றிற்கு உவைம எ த்ேதாதிய , சங்கப் லவர்கள் ெபா ள்க
உவைம கூ ங்கால் ெபாி ம் கூர்ந் ணர்ந்
ெவள்ைள, நிறங்குறித்தன்

கூ தற்கு எ த் க்காட்

யாட் ன் வைக குறித்

க்கு

எனலாம்;

நின்ற . மாழ்குதல் - மயங்குதல்.

ஆர் - ஆத்தி; அதனிைல சுைவத் தி தைலக் கண் ணர்க. கறித்தல் (க த்தல்) தின்னல். சீ ர் என்ற பா கைள.
13-17: மாைல.....தந்ேதாேய
(இ-ள்.)பனிவார் கண்ணள் பல லந் உைற ம் மாைல - பிாிவாற்றா ைமயாேல
கண்ணீர் ஒ குகின்ற கண்கைள ைடயவளாய்ப் பற்பல ெசால் நின்ைன ெவ த்
இல்லத்திேல உைறதற்குக் காரணமான காமேநாய் மல கின்ற இந்தக்
ெகா ய மாைலப்ெபா திேல விைரந் வந் ; ஆய்ெதா அாிைவ குரல் கூந்தல்
அணிய ேபா ேவய்தந்ேதாய் - அங்ஙனமாகிய அழகிய வைளயைல ைடய
எம்ெப மாட் யின ெகாத்தாகிய கூந்தல் அழெகய் ம்ப மலர்கைளக் ெகாணர்ந்
நீேய நின் ைகயால் சூட்டா நின்றைன; இனி
எமக்கு மிக ம் இனியெதா

ெசய்தைனயால் – இவ் வாற்றால் நீ

ெசயைலச் ெசய்தாயாகின்றைன; என்பதாம்.

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

ெசய் ள் 106
திைண: பாைல
ைற : மகட்ேபாக்கிய தாய் ெசால் ய
அகல் அைற மலர்ந்த அ ம்

திர் ேவங்ைக

ஒள் இைலத் ெதாடைல ைதஇ, ெமல்ெலன
நல்வைர நாடன் தற்பா ராட்ட
யாங்குவல் நள்ெகாள் தாேன - ேதம்ெபய்
மணிெசய் மண்ைடத் தீம்பால் ஏந்தி

5

ஈனாத் தாயார் ம ப்ப ம் உண்ணாள்,
நிழற்கயத் தன்ன நீணகர் வைரப்பின்
எம் ைடச் ெசல்வ ம் உள்ளாள், ெபாய்ம்ம ண்
பந்
ைடப் பன்ன பாணிப் பல்ல ச்
சில்பாிக் குதிைர, பல்ேவல் எழினி

10
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ெகடல் அ ந் ப்பின் வி ெதாழில்
மார்,
கைனஎாி நடந்த கல்காய் கானத்
விைனவல் அம்பின் வி த்ெதாைட மறவர்
ேதம்பிழி ந ங்கள் மகிழின்,

ைனகடந்

ங்குெமன் சுைரய ஏற்றினம் த உம்
ைகதைல திறந்த ேவனிற்
பைகதைல மணந்த பல் அதர்ச் ெசலேவ !

15

-தாயங்கண்ணனார்.
(உைர)
4-8: ேதம்ெபய் ......................ெபாய்ம்ம ண்
(இ-ள்.) மணிெசய் மண்ைட ேதம்ெபய்

தீம்பால் ஏந்தி ஈனாத்தாயர் ம ப்ப ம்

உண்ணாள் – மணிகள் இைழத்த ெபாற்கலத்தின்கண் ேதன்கலந்த இனிய
ஆவின்பா ைனக் ைகயில் ஏந்திச் ெசவி மா ள் ஊட் வாள் உண்ெணன்
நிற்ப ம் உண்ண ம ப்பவளாகிய என்மகள்; நிழல் கயத்

ஊட்டா

அன்ன நீள் நகர்

வைரப்பின் எம் ைடச் ெசல்வ ம் உள்ளாள் – த நிழ ன்கண் அைமந்த தண்சுைண
ேபான் குளிர்ந்தி க்கின்ற மாடங்களால் உயர்ந்த எம இல்லத்தின் கண் அைமந்த
ெபாிய ெசல்வங்கைள ம் ெபா ளாகச் சிறி ம் மதியாளாய்; ெபாய்ம்ம ண்

–

ஏதிலாளாகிய யாேரா ஒ த்தியின் மகன் தனக்குச் ெசால் ய ெபாய்ெமாழியால் மயங்கி,
என்க.
(வி-ம்.) மண்ைட என்ப

ஈண்

மண்ணால் ெசய்த கலம் என்

ம் தன் ெபா ள்

குறியா , மணிெசய் மண்ைட என்றைமயால் ெபாற் கலம் என் ம் ெபா ள் குறித்
நின்ற . ேதம்ெபய் தீம்பால் ஏந்தி என்ற நற்றாய் தன வள ம் தன்மகள்
வளர்ந்தவா ம் க திக் கூறியப யாம். ஈனாத்தாயர் – ெசவி த் தாய்மார். இவைரப்
படர்க் ைகயில் கூறினைமயில் இவள் நற்றாய் என்ப ெபற்றாம். கயம் – சுைன. அதன்
தண்ைமைய விதந்ேதா வான் நிழற்கயம் என்றாள். நீள் நகர் என்றைமயால் மாட
என்ப ெபற்றாம். இவ்வாற்றா ம் தன ெசல்வப் ெப க்கிைனக் குறித் இத்தைகய
ெப ஞ்ெசல்வத்ைத ம் நிைனயா ேபாயினள் என்றவா . இங்ஙனம் ேபாதற்கு
அவன் எத் ைணப் ெபாய் கூறினேனா என்ப படப் ெபாய்ம்ம ண் என்றாள்.
1 - 3: அகலைற...............பாராட்ட
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(இ-ள்.) நல்வைர நாடன் அகல் அைற அ ம்
திர் ேவங்ைக மலர்ந்த ஒள் இைலத்
ெதாடைல ைதஇ - அழகிய மைல நாடனாகிய தன் காதலன் அகன்ற மைலப்
பக்கத்திேல அ ம் கள் திர்ந்த ேவங்ைக மலர்ந்த மலேரா ஒள்ளிய பச்சிைலைய ம்
விரவித்ெதா த்த மாைலையச் சூட் விட் ; ெமல்ெலனத் தன் பாராட்ட - ெமல்ல
ெமல்லத் தன் நலங்கைளப் பாராட்டா நிற்ப, என்க.
(வி-ம்.) ம கன் என் ம் அன்பின் ண் தலாேல அவைன நல்வைர நாடன் எனப்
பாராட் னள். அைற - கற்றைர. ேவங்ைக மலேரா இைல விரவித்ெதா த்த மாைல
என்க. ைதஇ – அணிந்

என்றவா .

9-17: பந் ........ெசலேவ
(இ-ள்.) பந்
ைடப் அன்ன பாணிப் பல் அ சில்பாிக் குதிைரப் பல் ேவல் எழினி
- பந்த க்கும் ஒ ேபான்ற தாளத்திற்கிையந்த பலவைகயான
அ யி தைல ைடயன ம் சிலவாகிய ெசல கைள உைடயன ம் ஆகிய
குதிைரகைள ம் பல ேவற்பைடயிைன ம் உைடயவனாகிய எழினி என் ம்
மார் - ஒ காலத் ம்
மன்ன ைடய; ெகடல் அ ம் ப்பின் வி ெதாழில்
ெக த ல்லாத தம வ ைம காரணமாகத் தமக்குப் பணித்த ெதாழிைலச் ெசய்
க்கும் ெபா ட் ; கைனஎாி நடந்த கல்காய் கானத் விைனவல் அம்பின்
வி த்ெதாைடமறவர் - மிகுந்த தீப்பரவிக் கற்கள் சு கின்ற காட் ன்கண் தம
ெதாழி ன்கண் வன்ைம ைடைமயால் அம் கைளக் குறி தவறாமல் ெதா க்கும்
சிறந்த ெதாைடைய ைடய மறவர்கள்; ேதம்பிழி ந ங்கள் மகிழின் - ேதனாற்சைமத்த
நறிய கள்ைளப் ப கியதனாேல உண்டான ெச க்கிேனா பைகவர்கைளப்
ேபார்க்களத்ேத ழ்த்தி ெவன் ; ஏ
ங்கு ெமல் சுைரய இனம் த உம் காைளகேளா கூ ய பால்சுரந் ப த்த ம ைய ம் ெமல் ய ைலக்காம் கைள ம்
உைடய ஆனினங்கைளப் பற்றிக் ெகாண ம் இடமான; ேவனில் ைக தைல திறந்த
பைகதைல மணந்த பல் அதர் - ேவனிற் ப வத் ெவயி ன் ெவப்பம் மைலகளிடத்ேத
ைழஞ்சுகைளத் திறந் ள்ள, பைகவெரா
கண்; ெசல(4) யாங்கு வல்

கூ ய பலவாகிய பாைல நிலத் வழியின்

நள் ெகால்தான்ஏ - நடந்

ெசல்

தற்கு எங்ஙனம்

வல்லைம உைடயள் ஆயினேளா அறிகின்றிேலன், என்க.
(வி-ம்.) குதிைர அ இ ம் ஒ க்குப் பந் அ க்கும் ஒ உவைம. ேபார்க்
குதிைரகள் பல ம் ஒ ேசர அ ெபயர்த்தி தலால் அவ்வ யீட் ற்குப் பாணி உவைம.
பாணி - தாளம், பாி - ெசல . சில் பாிக்குதிைர பல் ேவல் எழினி என் ழி ரணணி
ேதான்றிச் ெசய் ளின்பம் ேதான் த ணர்க. எழினி என்பவன் ெப ஞ்சித்திரனார்
த ய லவர் ெப மக்களால் பாடப்ெபற்ற ஒ வள்ளலாவான். ப் - வ ைம.
எழினியால் ஏவி விடப்பட்ட ெதாழில் என்க. வி த் ெதாைட - குறி தவறாமல் அம்
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ெதா க்கும் ெதாைட; அங்ஙனம் ெதா க்கும் மறவர் என்க. மகிழ் - ெச க்கு.
ேபார்க்களம்.

ைக -

ைழஞ்சு. அதர் - வழி. ெசல

- 4. யாங்குவல்

ைன -

நள் என

இைய ம். ெகால், தான், ஏ: அைசச் ெசாற்கள்.
இனி, இதைன - ேதம்ெபய் பால் ஏந்தி ம ப்ப ம் உண்ணாதவள் எம் ெசல்வ ம்
உள்ளாளாய் ம ண் நாடன் ைதஇ பாரட்ட ேவனில் அதர்ச் ெசல யாங்கு வல் நள்
என இையத் க் ெகாள்க.
(பா.ேவ.) 1. அகவைர. 10. வல்ேவெல. 15. விலங்குெமன்.
-------------

ெசய் ள் 106
திைண: ம தம்.
ைற: தைலமகள் தன்ைனப் றங்கூறினாளாகக் ேகட்ட பரத்ைத அவட்குப்
பாங்காயினார் ேகட்பச் ெசால் ய .
( .ம்.) அஃதாவ -தைலவன் பரத்ைதயர் ேகண்ைமெகாண்

ஒ குவானாக,

தைலவி அச்ெசய்தி அறிந் ழிப் பரத்ைதைய ைவதாள்; அச்ெசய்திையப் பரத்ைதயின்
ேதாழி பரத்ைதக்குக் கூற அ ேகட் ப் ெபாறாத பரத்ைத தைலவியின் ேதாழிமார்
சிலர் ேகட்கும்ப தைலவிைய இகழ்ந் ெசால் ய என்றவா .
(இ.ம்.) இதற்கு, " ல் தல் மயக்கும்" எனவ ம் (ெதால்- கற்பி. 10)
இல்ேலார் ெசய்விைன இகழ்ச்சிக்கண் ம் எனவ ம் விதி ெகாள்க.

ற்பாவின்கண்

எாியைகந் தன்ன தாமைரப் பழனத் ப்
ெபாாியைகந் தன்ன ெபாங்குபல சி மீன்
ெவறிெகாள் பாசைட ணீஇயர் ைபப்பயப்
பைறத
சிரல் அைச வந் தி க்குந்
ைறேக ரன் ெபண் தன் ெகா நைன
நம்ெமா
லக்கும் என்ப நாம
ெசய்யா மாயி ம் உய்யா ைமயின்
ெசறிெதா ெதளிர்ப்ப சிச் சிறிதவண்
உலமந் வ கம் ெசன்ேமா ேதாழி

5

ெயாளி வாட் டாைனக் ெகாற்றச் ெசழியன்
ெவளிறில் கற்பின் மண்டமர் அ ெதா ம்
களி ெப வல்சிப் பாணன் எறி ம்

10
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தண்

ைமக் கண்ணின் அைலஇயர்தன் வயிேற.
---- ஆலங்கு

வங்கனார்.

(உைர)
9 - ேதாழி..........
(இ-ள்.) ேதாழி – ேதாழி! இன் யாம் ஒ தைலயாக ஒ காாியம் ெசய்ேத
தீரேவண் ம்! அஃெதன் என்பாயாயின் என்க.
(வி-ம்.) இதன்கண் இன் ......ஆயின் என்பன இைசெயச்சத்தால் ெகாண்ட ெபா ள்.
1-6: எாியைகந்தன்ன...............என்ப
(இ-ள்.) எாி அைகந்தன்ன தாமைரப் பழனத் - தீ ெகா ந்
திறந்

விட்டாற்ேபால இதழ்

மல கின்ற தாமைர மலர்கைள ைடய கழனிகளில்; ெபாாி அைகந்

அன்ன

ெபாங்குபல சி மீன் உணீஇயர் – ெநல்ைலப் ெபாாிக்குங்கால் ெபாாிகள் ள்ளி
ழ்வ ேபாலத் ள்ளி வி கின்ற பலவாகிய சிறிய மீன்கைளப் பற்றித் தின்பதற்கு
அவாவி: பைறத
சிரல் ைபப்பய ெவறி ெகாள் பாசைட வந் அைச இ க்கும் –
சிறகு ெகட்ட
ைம ைடய சிரற்பறைவ மண ைடய பசிய இைலயின்ேமல் ெமல்ல
ெமல்ல வந்

ம ந்

இ த்தற்கு இடனான.

ைரேகழ் ஊரன் ெபண்

ெபா ந்திய ம தநிலத்

ஊர்த் தைலவனாகிய நம்ெப மா

ெகா நைன நம்ெமா

லக்கும் என்ப – தன்

ெவ க்கின்றாள் என்

– நீர்த் ைற

ைடய மைனவி; தன்

ைடய கணவைன நம் டேன ஒ

ேசர

அறிந்ேதார் கூ கின்றனர்; என்க.

(வி-ம்.) ெபாாி – ெநற்ெபாாி. நீாின்கண் சின்னஞ்சிறிய ெகண்ைடகள் ள்ளிக்
குதிப்பதற்கு இப் லவர் ெபாாிக்குங்கால் ெநற் ெபாாிகள் ள்ளி வி வைத உவைம
கூ தல் நிைனந் மகிழத்தகும். இனி ெவறிெகாள் பாசைட ந மணமிக்க தன்
மைனயாக ம், ள்ளிக் குதிக்கும் சி மீன் தன் மைனக்கண் வந் தன்ேனா
ஆ கின்ற தைலவனாக ம் அத்தைலவைனக் கவர்ந் ெகாள்ளக் க தி ெமல்ல
ெமல்லத் தன்ைனப் பற்றிப் ேபசுகின்ற தைலவி திர்ந்த சிரலாக ம் உள்
த்
ைவத் இப்பரத்ைத தைலவி
ைமைய ம், அவள் க த் க் ைககூடாைமைய ம்
இகழ்ந் ேபசுதல் உணர்க.
சிரல் என்ற தைலவி
ைமையக் க திக்
கூறியப யாம். அவள் ெகா நைன அவள் லத்தல் அைம ம். ஆயி ம் நம்ெமா
லத்தல் அைமயா என்ப க த் .
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9-13: நாம .....வயிேற
(இ-ள்) நாம் அ

ெசய்யாம் ஆயி

ம் - யாம் அவள் ெசய்த

ேபால அவள்

ெகா நைன ம் அவைள ம் ெவ ப்ப ெசய்யமாட்ேடம் ஆனா ம்; உய்யாைமயின்
- அவள் ெசய்தற்கு ஈடாக யா ம் ஒன் ெசய்யாவி ன் யாம் உயிர் வாழ
யா
ேபால இ ந்த ஆதலால்; சிறி அவண் ெசறிெதா ெதளிர்ப்ப சி உலமந் வ கம்
ெசன்ேமா - யாம் சிறி ெபா
அவள் இ க்குமிடம் ெசன் அவள் கண்கா ம்ப
நம ைகயில் ெசறித்த வைளயல்கள் கு ங்கி ஒ க்கும்ப நம் ைககைள
பட
சிநடந் சுற்றி மீண் வ ேவாம் அதற்கு என்ேனா வ தி, அஃ எற் க்ெகனின்;
ஒளி வாள் தாைன ெகாற்றச்ெசழியன் ெவளி இல் கற்பின் மண் அமர் அ ெதா ம்
களி ெப வல்சிப்பாணன் எறி ம் தண் ைமக் கண்ணின் - விளங்குகின்ற
வாேளந்திய பைடகைள ம் ெவற்றிைய ம் உைடய பாண் யன் தன குற்ற மில்லாத
ேபார்க்கல்வி வன்ைமயால் தான் ேமற் ெகாண் ெசன்ற ேபார்க்களங்களிேல
பைகவைரக் ெகான் வாைக சூ ம் ெபா ெதல்லாம் களிற்றியாைனையப் பாிசிலாகப்
ெப வதனால் உண் வாழ்கின்ற அம்மன்ன ைடய பாணன் அ க்கின்ற
தண்

ைமயின

கண்ைணப்ேபால; தன் வயி

வயிற்றிேல அ த் க்ெகாள்

அைலஇயர் - அவ

ம் தன்

தல் ெபா ட்ேடயாம்; என்பதாம்.

(வி-ம்) அ என்ற
லத்தைல. அவள் இகழ்ச்சிையப் ெபா த் யான் உயிர்
வாேழன் என்பாள் உய்யாைமயின் என்றாள். உய்யாைம - உயிர் வாழாைம. அவண்
என்ற அவ ைற ம் இல் ன்கண் அவள் கா ம்ப என்ப பட நின்ற . நம
ேதான்ற அவள் கண் ன் ெதா ெதளிர்ப்ப நாம் ைக சிப் பன் ைற ம் நடப்ேபம்
என்பாள், உலமந் வ கம் என்றாள். உலம தல் - சுழன் திாிதல். அப்ப வந்தால்
அவள் தன் வயிற்றில் அ த் க்ெகாண் வ ந் வள் என்றவா . தைலவி வயிற்றில்
அ த் க் ெகாள்வதற்குப் பாணன் தண் ைமக்கண்ணின் அ த்தல் உவைம. களி
ெப வல்சி - களிற்ைறப் பாிசிலாகப் ெபற் அதனால் உண் ம் உண . இனி,
அம்மன்னன் களி ெப கின்ற உணவில் எஞ்சியவைற உண் ம் உண
எனி மாம்.
இனி, இதைனத் ேதாழி ஊரன்ெபண் தன் ெகா நைன நம்ெமா
லக்கும் என்ப.
நாம் அ ெசய்யாம் ஆயி ம் உய்யாைமயின் சிறி அவண் ெதா ெதளிர்ப்ப சி
உலமந் வ கம் ெசன்ேமா (ஏற் க்ெகனின்) தன் வயி அைலஇயர் என இையத் க்
ெகாள்க.
(பா.ேவ.) 7.உய்யாமா. 8. சிறிதிவன். (கூறினாெளன)
-----------
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ெசய் ள் 107
திைண: பாைல.
ைற: ேதாழி தைலமகள் குறிப்பறிந்

வந்

தைலமகற்குச் ெசால் ய .

( -ம்.) அஃதாவ , களெவா க்கத்தின்கண் இைட
மிக்கைமயால் தைலவிைய
அவள் சுற்றத்தார் அறியாவண்ணம் தன் டன் அைழத் ப் ேபாக்க் க திய தைலவன்
அதைனத் ேதாழிக்குக் கூற, ேதாழி தைலவிக்குக் கூறி அவ ைடய உடன்பாட்ைடக்
குறிப்பினாலறிந் வந் தைலவ க்குச் ெசால் ய என்றவா .
(இ-ம்.) இதற்கு, "தைலவ ம் வி மநிைல எ த் ைரப்பி
அகத்.31)

ற்பாவின்கண் ேபாக்கற் கண்

ம்" எனவ ம் (ெதால்.

ம் எனவ ம் விதி ெகாள்க.

நீெசல வயரக் ேகட்ெடா ம் பலநிைனந்
தன்பின் ெநஞ்சத் தயாஅப்ெபாைற ெம ந்த
என்னகத் தி ம்ைப கைளமார் நின்ெனா
க ங்கல் வியலைறக் கிடப்பி வயி தின்
றி ம்
றந்த ஏற் மான் உணங்கல்
ெநறிெசல் வம்பலர் உவந்தனர் ஆங்கண்
ஒ கைழ ெநல் ன் அாிசிேயா ேடாராங்
கானிைலப் பள்ளி அைளெபய் தட்ட
வானிணம் உ க்கிய வாஅல் ெவண்ேசா

5

கரைரத் ேதக்கின் அக ைல மாந் ம்
கல்லா நீண்ெமாழிக் கதநாய் வ கர்
வல்லாண் அ மிைன நீந்தி அல்லாந்
உகும
றஞ்சும் ஒ காற் பட்டத்
தின்னா ஏற்றத் தி க்கி டங்கூர்ந்

10

ெதா தனித் ெதாழிந்த உர ைட ேநான்பக
டங்குைழ இ ப்ைப அைறவாய் வான் ழல்
ல் ைளச் சிறாஅர் வில் ன் நீக்கி
மைரக ந் ட் ம் வைரயகச் சீ ர்
மாைல இன் ைண யாகிக் காைலப்

15

பசுநைன ந
ப் ப உப்பர ைறப்ப
மணமைன கம ம் கானம்
ைணயீ ேராதிெயன் ேதாழி ம் வ ேம.

20

---- காவாிப் ம்பட் னத் க் காாிக்கண்ணனார்.
(உைர)
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1-3: நீ ெசல.............கைளமார்
(இ-ள்.) நீ ெசல அயர ேகள்ெதா ம் பலநிைனந் - ெப மாேன! நீ என் ேதாழிைய
நின் டன் அைழத் க் ெகாண் ேபாதைலக் க தா நிற்ப அச்ெசய்திைய யான்
குறிப்பாக அவள் உணர்ந் ெகாள் ம் ெபா ட் ப் பல்லாற்றா ம் கூ ந் ேதா ம்
கூ ந்ேதா ம் அவள்தா ம் அவற்ைறக் ேகட்கும் ெபா ெதல்லாம் தன்ெநஞ்சி ள்
பல்ேவ

நிைன கைள நிைனந் ; அன்பின் ெநஞ்சத்

அயா ெபாைற ெம ந்த என்

அகத் இ ம்ைப கைளமார் – அன் ைடய தன ெநஞ்சத்தி ள்ேள
அந்நிைன கைள ஆராய்ந் பார்த் ப் பின்னர்த் ன்பச்சுைமயால் ெம ந் ள்ள
அ ச்சிேயன

ெநஞ்சத்தின்

ன்பத்ைத நீக்குதற்ெபா ட் ; என்க.

(வி.ம்.) நீ ெகாண்ட க த்திைன யான் குறிப்பாக அவள் உண ம் ெபா ட் ப்
பல்லாற்றா ம் கூறிேனன் என்ப ேதான்றக் ேகட் ெடா ம் என்றாள். அவ ம்
நின் டன் வந்தால் உண்டாகும் விைள கைளப் பல ப யாக ம் நிைனந்தாள்
என்பாள் பல நிைனந்

என்றாள். ெபாைற –

உடன்பட்டாளில்ைல; என்

ன்பச்சுைம. அவள் ெபா ட்

ன்பத்ைத நீக்கும் ெபா ட்ேட அவள் உடன்பட்டனள்

என்ப ேதான்ற என் அகத்தி ம்ைப கைளமார் என்றாள். கைளமார் – கைளதற்
ெபா ட் .
4-10: க ங்கல்..........மாந் ம்
(இ-ள்.) இ ம் வி க ங்கல் வியல் அைறக்கிடப்பி வயி
உணங்கல் – ெபாிய
ேபாகட் த் தன் வயி
கைலமானின

தின்

றந்த ஏற் மான்

யான காிய கல்லாகிய அகன்ற மைலப்பக்கத்திேல ெகான்
நிைறயத் தின் எஞ்சிய வற்ைற விட் ப்ேபான

தைசவற்றைலக் கண் ; ெநறிெசல் வம்பலர் உவந்தனர் - வழிையப்

ேபாகின்ற
யவர் ெபாி ம் மகிழ்ந்தவராய்; ஆங்கண் ஒ கைழ ெநல் ன்
அாிசிெயா ஓராங்கு ஆன்நிைலப்பள்ளி அைள ெபய் அட்ட - தம் ள்
ஒன்றேனாெடான் உராய்தலால் ஒ க்கின்ற ங்கி ன ெநல் ன அாிசிேயா
ஒன்றாக ஆயர் தம் பசுக்கிைடயிடத்ேத ெபற்ற தயிைர ம் ெபய் சைமக்கப்ெபற்ற;
வால் நிணம் உ க்கிய வாஅல் ெவள் ேசா
கர் அைரத்ேதக்கின் அகல்
இைலமாந் ம் - ெவள்ளிய நிணத்ைத உ க்கிக்கூட் ய மிக ம் ெவண்ைமயான
ேசாற்றிைனப் ள்ளிகைள ைடய அைரயிைன ைடய ேதக்கின அகன்ற
இைலயின்கண் இட்

உண்

தற்கு இடனாய், என்க.
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(வி-ம்.) கிடப்பி - ெகான் ேபாகட் என்க. மானின் வயிற் ப் பகுதிையத்
தின் ேபான எனி மாம். ஏற் மான் - ஆண்மான். ெநறிெசல் வம்பலர் - தியரான
வழிப்ேபாக்கர். ஒ த்தல் - தைழத்தல் என்பா
ளர். ஈண்ைடக்கு அவ் ைர
ெபா ந்தா என்க. ஆனிைலப்பள்ளி - பசுக்கிைட இரவிற் கிடக்குமிடம் என்க.
அவ்விடத் ஆயர்பால் ெபற்ற அைள என்றவா . அைள - தயிர். கர் - ள்ளி.
11-18: கல்லா........சீ

ர்

(இ-ள்.) கல்லா நீள்ெமாழி கதநாய் வ கர் வல்லாண் அ
ைன நீந்தி ேபார்த்ெதாழிைலயன்றிப் பிறிெதான் ம் கல்லாத ெந ெமாழிைய ம் சினமிக்க
நாைய
ைடய வ கமறவாின் வ ய ஆண்ைம விளங்குகின்ற கடத்தற்காிய
ேபார்க்களங்கைள ம் கடந் ; உகுமண் ஊ அஞ்சும் ஒ கால் பட்டத் இன்னா
ஏற்றத் இ க்கி - சாிந்
ம் மண் க்கு அஞ்சுதற்குக் காரணமான ஒற்ைறய ப்
பாைதயில் இன்னாைமைய ைடய ஏற்றத்தின்கண் வ க்கி ழ்ந் ; டங்கூர்ந்
அல்லாந் ஒ தனித் ஒழிந்த உரன் உைட ேநான்பக - கால் டம்மிக்குத்
ன் ற் த் தான் மட் ம் ெபாி ம் தனித் க் கிடந்த வ ைம ைடய ெபாதி சுமக்கும்
எ திைன; ல் உைளச்சிறார் வில் ன் இ ப்ைப அம்குைழ அைறவாய் வான் ழல்
நீக்கி மைரக ந் ஊட் ம் வைர அகச்சீ ர் - ற்ெகன்ற தைலமயிைர ைடய எயினச்
சி வர் தம வில் னால் இ ப்ைப மரத்தின அழகிய தளிைர ம் ணித்தாற்
ேபான்ற வாைய ம் ெவள்ளிய உட் ைளைய ம் உைடய ைவ ம் அ த்
ழ்த்தி
அவற்ைறத் தின்னவ கின்ற மைரமாைன ம் ரத்தி ஊட் தற்கு இடனாகிய
மைலயிடத்தைமந்த சிறிய ஊர்களின்கண், என்க.
(வி-ம்) நீள்ெமாழி - ெந ெமாழி. அஃதாவ
தாேன பைகவர்க்கு எ த் க் கூ தல்; இ

ஒ

மறவன் தன் ேமம்பாட் ைனத்

வஞ்சித்திைணயில் ஒ

ைற

( றப்ெபா ள் ெவண் - வஞ்சிப். 12.) கதம் - சினம். வல்லாண் - மறக்கு ஊர்
மறப்பண்
த யவற்றின் சிறப் . இ வாைகத்திைணயில் ஒ
ைற ( றப்ெபா ள்
ெவண். - வாைகப். 23.) உகுமண் ஊ - மண் சாிவினால் உண்டாகும் ன்பம்; அதற்கு
அஞ்சுதற்கிடனான ஒ காற்பட்டம். ஒ காற்பட்டம் - ஒற்ைறய ப்பாைத. பாட்டம்
இக்காலத் ப் பாட்ைட என வழங்கப்ப ம். இன்னா ஏற்றம் - ஏ தற்கு இயலாத
ஏற்றம். ேநான்பக - ெபாதி எ
. உைள: உவம வாகுெபயர். உைளேபான்ற மயிர்
என்க. மைர - ஒ வைக மான். ஒ காற்பட்டத் இன்னா ஏற்றத் இ க்கி டங்
கூர்ந்த பகட் ற்குச் சிறார் இ ப்ைபயின் தைழைய ம் ைவ ம் மரத்தி
ந்
அ த்
ழ்த்தி அைதத் தின்னவ ம் மைர மாைன ம் க ந் ஊட் வித்தாற்ேபால
வைரெவா வ தற்கும் இ க்கி, ேவ வழி ங் காணாத ெப மகனாகிய உனக்கு
யான் என சூழ்ச்சியால் தைலவிையச் சுற்றத்தாாினின் ம் விலக்கி எம்
ெப மாட் ைய மணக்க வ ம் பிறைர ம் க ந் ஓம்பைட ெசய்கின்ேறன் என
இதன்கண் உள் ைற காண்க.
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இனி,
விட் ப்ேபான மானிைறச்சிைய வழியிற்கண் அங்குள்ள ங்கில்
அாிசிேயா ம் அைளேயா ம் சைமத்த ேசாற்றிைனத் ேதக்கின் இைலயி ட்
இனிதாக உண் மா ேபாேல நீ ம் நின்வழியில் நின் ஆகூழ் விட் ப்ேபான
தைலவிைய நின் யற்சி இன்றிேய ெபற் மகிழ்ந்தைன. இவைள நின்ெனா
அைழத் ப்ேபாய் நின்சுற்றத்தாேரா ேசர்த் நின் இல்லத்தில் இன் ற் இனி
வாழ்க! என உள்
த் தைம ம் உணர்க.
1-3: நின்ெனா .......
(இ-ள்) நின்ெனா

- இனி எம்ெப மாட்

ம் நின் க த்திற்கிணங்கி

உன்ேனா கூ , என்க.
(வி-ம்) எனேவ, தைலவி ம் உடன் ேபாக்கிற்கு இணங்கிவிட்டாள்
என்றா மாயிற் .
19-22: மாைல.......வ ேம
(இ-ள்.) மாைலஇன்

ைணயாகிய - மாைலப்ெபா திேல நீ இன்

தற்கியன்ற

ைணயாகி; காைல பசுநைன ந
ப்ப உப்பரல் உைறப்ப மணமைன கம ம்
கானம் - வி யற் காைலயில் பசிய ெகாத்தினின் ம் நறிய மலர்கள் ப த்த
பரற்கற்களின்ேமல் உதிரா நிற்றலால் தி மண மைனேபால ந மணங் கம கின்ற
காட் ன்கண்;

ைணஈர் ஓதி என் ேதாழி ம் வ ம் – நின் வாழ்க்ைகத்

ைணவியாகிய

குளிர்ந்த கூந்தைல ைடய என்ேதாழி ம் வ வாள், என்பதாம்.
(வி-ம்.) வைரயகச் சீ

ாின்கண் மாைலப்ெபா தில் உனக்குத்

வ ம் என்றாள்; பின்ன ம் இனி, நின் வாழ்க்ைகக்கும்
ைணயீேராதி என்றாள்.

ைணயாக எந்ேதாழி

ைண என்பாள்,

இனி, இதைன –ெப மாேன! நீ ெசலவயரக்ேகட்ெடா ம் நிைனந்

ெநஞ்சத்

அயா, என் இ ம்ைப கைளமார் வைரயகச் சீ ர் ைணயாகி மணமைன கம ம்
கானம் என்ேதாழி ம் நின்ெனா வ ம் என இையத் க் ெகாள்க.
(பா-ேவ.) 4.இ ங்கல். 13 – பன்
------------

றஞ்சு.
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ெசய் ள் 108
திைண: குறிஞ்சி
ைற: தைலமகன் சிைறப் றத்தானாகத் தைலமகட்குச் ெசால்
ெசால் ய .
(

– ம்.) அஃதாவ

– தி மணம் ெசய்

தைலவன், இர க் குறிக்கண் வந்

வந்

ெகாள்

வாளாய்த் ேதாழி

த ல் க த்தின்றி நாள்ேதா ம்

மீள் பவனாயி ந்தான்; இன்னாைம ைடய

இ ள் வழியில் அவன் வ வதற்குத் தைலவி ெபாி ம் அஞ்சினன்; ஒ
இரவில் வந்

நாள் தைலவன்

சிைறப் றத்ேத நிற்றல் கண்ட ேதாழி, அவைன வைர கடாதற்

ெபா ட் அவன் வ ைக அறியாதாள் ேபான் , அவன் ேகட்பத் தைலவிக்குக்
கூ வாளாய்க் கூறிய என்றவா .
(இ-ம்.) இதற்கு, "நாற்ற ம் ேதாற்ற ம்" எனவ ம் (ெதால்-களவி-23.)
ற்பாவின்கண் ஆற்ற தீைம அறி
கலக்க ம் என வ ம் விதி ெகாள்க.
ணர்ந்ேதார் ன்கண் அ ள ம் உணர்ந்ேதார்க்
ெகாத்தன் மன்னால் எவன்ெகால் த்தம்
வைர தல் சிதறி யைவேபால் யாைனப்
கர் கம் ெபா த
நீர் ஆ
பளிங்குெசாாி வ ேபால் பாைற வாிப்பக்
கார்கதம் பட்ட கண்ணகன் விசும்பின்
வி ெபாறி ெஞகிழியில் ெகா பட மின்னிப்
ப மைழ ெபாழிந்த பானாட் கங்குல்
ஆ யிர்த் ப்பில் ேகாண்மா வழங்கும்

5

இ ளிைடத் தமியன் வ தல் யாவ ம்
அ ளான் வாழி ேதாழி அல்கல்
விர ப்ெபாறி மஞ்ைஞ ெவாீஇ யரவின்
அணங்குைட ய ந்தைல ைபவிாிப் பைவேபால்
காயா ெமன்சிைன ேதாய நீ ப்

10

பஃ
ப் ெப த்த அலங்குகுைலக் காந்தள்
அணிமலர் ந ந்தா
ந் ம்பி
ைகயா வட் ன் ேதான் ம்
ைமயா ெசன்னிய மைலகிழ ேவாேன.

15

---- தங்காற் ெபாற்ெகால்லனார்.
(உைர)
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11 வாழிேதாழி...............
(இ-ள்.) ேதாழிவாழி – எம் ெப மாட் ேய நீ நீ வாழ்வாயாக! ஈெதான்
என்க.

ேகள்,

12-18: விர ப்ெபாறி.................மைலகிழேவாேன
(இ-ள்.) விர ப்ெபாறி மஞ்ைஞ ெவாீஇ அரவின் அணங்கு உைட அ ந்தைல
ைபவிாிப்பைவேபால் காயாெமல் சிைனேதாய நீ எ த்த – விரவிய
ள்ளிகைள ைடய மயி க்கு அஞ்சி ந்ல்ல பாம் களின் ன்பம் ெசய்தைல ைடய
ேநாக்கற்காிய தைலகள்பல, ஒ ங்ேக படம் விாித்தாற்ேபாலக் காயாவின
ெகாம் கைளத் தீண் ம்ப

நீண்

அ ம்பிய; பல்

ெமல் ய

ப் அலங்கு குைலக்காந்தள் –

பலவாகிய மலர்கேளாேட அைசகின்ற ெகாத்தாகிய காந்தளின ; அணிமலர் ந ந்தா
ஊ ம்

ம்பி – அழகிய மலர்களிேல தாவித்தாவி நறிய தாதிைன

க கின்ற

வண் கள்; ைக ஆ

வட் ன் ேதான் தற்கிடனான; ைம ஆ

ெசன்னிய

மைலகிழேவான் –

கில்கள் தவ கின்ற உச்சிகைள ைடய மைலநாட் த்

தைலவனாகிய நம்ெப மான், என்க.
(வி-ம்.) காந்தளின் மலர்கள் தம்ைமக் கண்டார்க்குத் தம அழகால் இன்பம்
த தெலாழித் ப் பாம்பின் படம்ேபால் ேதான்றி அச்சந்த மா ேபாேல நம்
ெப மா ம் நம்ைம மணந் ெகாண் நமக்கு இனியானாகத் ேதான்றாமல் இர க்
குறிக்கண் வ தலாேல நமக்குப் ெபாி ம் ன்பம் த கின்றான் என இதன்கண்
உள்

ைற காண்க. மஞ்ைஞ - மயில். ெவாீஇ - ெவ வி; அணங்கு -

பாம்பின் படம். பஃ
ப் என் ழி, நிைலெமாழி ஈற்
திாிந்த . வட் - சூதா காய். ம்பிக்குவைம. ைம -

ன்பம். ைப -

லகர ெமய் - ஆய்தமாகத்
கில்.

1-11: ணர்ந்ேதார்........அல்கல்
(இ-ள்) அல்கல் (ஆர் இ ளிைட வ தல்) எவன் - இரவிேல வ தற்காிய
இ ளி ேட ைணயின்றித் தனியனாக நமக்கு அ ள் ெசய்யக் க தி
வ கின்றாேன ம் அதனால் பின் ம் நம வ த்தம் மிகுவேதயன்றிக்
குைறத ன்ைமயின் என்ன பயன்; ணர்ந்ேதார் ன்கண் அ ள ம் உணர்ந் ேதார்க்கு
ஒத்தன் மன் - அன்பினால் ேகண்ைம ெகாண்டவர்க ைடய ன்பத்ைத நீக்கி
அவைரப் பா காத்த
த ம்
ணர்ந்த சான்ேறார்க க்குப் ெபாி ம்
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ெபா ந்திய ெசயலாம், நம்ெப மான் அ ெசய்திலன்; த்தம் வைர தல் சிதறியைவ
ேபால் கர்யாைன கம் ெபா த
நீர் ஆ - த் க்கள் மைலயின் உச்சியிேல
சிதறிப் ேபாகட்டைவ ேபான்ற ள்ளிகைள ைடய யாைனயின் கத்திேல ேமாதிய
திய ஆலங்கட் ; பளிங்கு ெசாாிவ
ேபாலப் பாைறக் கல் ேல

திர்ந்

ேபால் பாைற வாிப்ப - பளிங்குகைளச் ெசாாிவ
அழகுெசய்யா நிற்ப; கார் கதம்பட்டகண் அகல்

விசும்பில் - கில்கள் சினங்ெகாண்ட இடத்ைத ைடய அகன்ற வானத்தின்கண்;
வி ெபாறி ெஞகிழியின் ெகா பட மின்னிப் ப மைழ ெபாழிந்த பால் நாள் கங்குல் வி கின்ற ெபாறிகைள ைடய ெகாள்ளிக்கட்ைடகைளப்ேபால நிரலாக மின் தைலச்
ெசய் ெபாிய மைழ ெபாழிந்த நள்ளிரவின் இ ளி ேட; ஆர் உயிர்த் ப்பின்
ேகாண்மா வழங்கும் இ ளிைடத்தமியன் வ தல் - அாிய உயிாினங்கைளேய
உணவாக ைடய ேகாண்மா என் ம் வல்விலங்கு திாிகின்ற அவ்வி ளி ேட அவன்
தனியனாக வ வ ; எவன் - என்ெகாேலா?; யாவ ம் அ ளான் - அவ்வரவினால்
அவன் நம்ைமத் ன்
த்தேலயன்றி ஒ சிறி ம் அ ள் ெசய்தவன் ஆகான்.
(வி-ம்.) ணர்ந்ேதார் - ேகண்ைம ெகாண்ேடார்; ன்கண் அ ள

ம் என்க. ஒத்தன்

என ஒழிந்த ெபா ள் குறித்

ன்பம்.

- ஒத்த ; ெபா ந்திய . மன் – அவன், அ

ன்பத்ைத நீக்கி
ெசய்திலன்

நிற்ற ன் ஒழியிைச. ந்வன் – ந்ன்ன காரணேமா. ெகால்:

அைச. ஆ – ஆலங்கட் . இதற்கு த் உவைம. வாிப்ப – அழகு ெசய்ய. கில்
மின்னி ழங்கி இ த் நிற்றற்கு இடமாத ன் அதைனக் கார்கதம்பட்ட விசும்
என்றார். கதம் – சினம். இங்குக் கார்ப்ப வம் தன்பைகயாகிய
கதம்பட்ட

ேவனி ன்ேமல்

என்க. ெஞகிழி – ெகாள்ளிக்கட்ைட. ப மைழ – ெபாிய மைழ.

ப் –

உண . ேகாண்மா – சிங்கம் ேபான்றெதா வல்விலங்கு; சிங்க மாம். வ தலால்
யாவ ம் அ ளானாக ம் வ தல் எவன் என வ தைல இரண் டத் ங் ெகாள்க.
இனி, இதைன ேதாழி மைலகிழேவான் வ தலால் யாவ ம் அ ளான் ஆக ம் யாம்
ன்
ம்ப கங்கு ல் ேகாண்மா வழங்கும் இ ளிைட வ தல் எவன் ெகால்
உணர்ந்ேதார்க்குப் ணர்ந்ேதார் ன்கண் அ ள
ெசய்திலன்! என இையக்க.

ம் ஒத்தன் ; அவன் அ

(பா-ேவ.) 3. வைர மிைசச்சித. 5 – ெசாாிப்பைவேபாற்.
தங்கால் ட்ேகாவனார்.
---------------

152

ெசய் ள் 109
திைண: பாைல.
ைற: இைடச்சுரத் த் தைலமகன் தன் ெநஞ்சிற்குச் ெசால் ய .
( -ம்.) அஃதாவ – இல்லற வாழ்க்ைகக்கு இன்றியைமயாைம க தி ெபண்ைம
நலம் சிறந்த தைலவிையப் பிாிந் ெபா ள் ஈட் தற்குப் பாைலக் ெகா ெநறியில்
மிகத் ெதாைல கடந்த பின்ன ம் தைலவியின் குணத்ைதக் க தி வ ந் மாற்றால்
தன் ேபாக்கிற்கு இைட
ெசய் ம் தன்ெநஞ்ைச ேநாக்கித் தைலவன் இத் ைணத்
ெதாைல கடந் வந்த யாம் வறிேத மீண் ேபாதல் ேபைதைம என்ப படச்
ெசால் ய ; என்றவா .
(இ-ம்.) இதற்கு, "கரணத்தின் அைமத்
5.)

ற்பாவின்கண் மீட்

வர

ந்த காைல" என வ ம் (ெதால் – கற்பி –

ஆய்ந்த வைகயின் கண்

ம் எனவ ம் விதி ெகாள்க.

பல் தழ் ெமன்மலர் உண்கண் நல்யாழ்
நரம்பிைசத் தன்ன இன்றீங் கிளவி
நலநல் ெகா த்தி இ ந்த ஊேர
ேகா
களிற்றின் ெதா தி ஈண் க்
கா கால் யாத்த நீ மரச் ேசாைல
விைழெவளில் ஆ ங் கைழவளர் நனந்தைல
ெவண் ைன யம்பின் விைசயிட ழ்ந்ேதார்
எண் வரம் பறியா உவ
ப க்ைகச்
சுரங்ெக கவைல ேகாட்பாற் பட்ெடன

5

வழங்குநர் ம ந்த அத்தம் இறந்ேதார்
ைகப்ெபா ள் இல்ைல யாயி ம் ெமய்க்ெகாண்
ன் யிர் ெசகாஅர் விட்டகல் தப்பற்குப்
ெப ங்களிற் ம ப்ெபா வாியதள் இ க்கும்
அறனில் ேவந்தன் ஆ ம்

10

வற

15

குன்றம் பலவிலங் கினேவ.
---- க ந்ெதாைடக் காவினார்

(உைர)
1-3: பல் தழ்.............ஊேர
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(இ-ள்.) ப தழ் ெமல்மலர் உண்கண் நல்யாழ் நரம் இைசத்

அன்ன இந்தீம் கிளவி

நலம் நல்கு ஒ த்தி – ேபைத ெநஞ்சேம நீ இப்ெபா
பலவாகிய இதழ்கைள ைடய
ெமல் ய மலர்ேபான்ற அழகினால் நம் ைடய ெநஞ்சத்ைதேய ப குகின்ற
கண்கைள ம் நல்லயாழின நரம் இைசத்தாற்*ேபான்ற இனிய தீவிய
ெமாழியிைன ம் உைடய ெபண்ைமக்கியன்ற இன்பம்
வைத ம் வழங்குவாள்
ஒ த்தி என நீ இத் ைணத் ெதாைல
இ ந்த ஊர் – மற்

வந்த பின்ன ம் நிைனதல் ேபைதைமயாம்;

அப்ெபண்ணின் நல்லாள் இ ந்த ஊர்க்கு, என்க.

(வி-ம்.) பல் தழ்........ஒ த்தி என்

மள ம் தன் ெநஞ்சம் தைலவிையத் தன்

ள்

நிைனந்தைவ; அவற்ைறத் தைலவன் ெகாண் கூறி இங்ஙனம் நிைனத்தல் ேபைதைம
என்ப படச் ெசால் ய ப யாம் அவள் இ ந்த ஊர் என்க.
4-10: ேகா ..........அத்தம்
(இ-ள்.) ேகா உ களிற்றின் ெதா தி யீண் க் கா கால் யாத்த நீ மரச்ேசாைல –
பைகவர மார்பிைனத் தம ேகா களாகிய கலப்ைபயால் உ
ெவற்றி
விைளக்கின்ற களிற்றியாைனயின் கூட்டம் ெசறியப் ெபற் எங்கும் கா
மண் க்கிடந்த நீண்ட மரங்கைள ைடய ேசாைலகைள ம் அவற்றின் பின்;
விைழெவளில் ஆ ம் கைழ வளர் நனந்தைல - ஆ ம் ெபண் மாய்த் தம் ள்
ஒன்றைனெயான் காத க்கின்ற அணில்கள் ஆ தற்கிடனான ங்கில்கள் வள ம்
அகன்ற இட ைடய பாைலப்பரப்பிைன ம் அப்பாைலயிேல; ெவண் ைன அம்பின்
விைசயிட ழ்ந்ேதார் எண்
வரம் அறியா உவல் இ ப க்ைக - தீட் யதாேல
ெவண்ைமயான னிைய ைடய அம் கள் விைசேயா வந் பாய்ந்தைமயாேல
இறந்ெதாழிந்த மறவர்களின் உடைலப் ைதத்த எண்ணால் எல்ைல கா தற் காிய
தைழயால் மைறத்த ப க்ைககைள ைடய; சுரம்ெக கவைல ேகாள்பால் பட்ெடன சுரத்தில் ெபா ந்திய கவர்த்த வழிகள் ஆறைலத் ச் சூைற ெகாள்கின்ற கள்வர்
பகுதியிேல அகப்பட்ட

என்றறிந் ; வழங்குநர் ம ந்த அத்தம் – ஆ

இல்ைலயான அக்ெகா

ெநறியின்கண், என்க.

ெசல்ேவார்

(வி-ம்) ெதா தி - கூட்டம்; கால் யாத்தல் - பற்றிக் ெகாள் தல்; யாைனக் கூட்டம்
ெசறிந் கா மண் நீ மரச்ேசாைல என்ற தைலவியி க்கின்ற ல்ைலப் பரப்பின்
இப்பாற்பட்ட குறிஞ்சி நிலத்ைத என்க. ேமேல பாைலப் பரப் க் கூ கின்றான். விைழ
ெவளில் - கண்ேடார் வி ம்பிப் பார்க்கும் அழகுைடய அணி மாம். கைழவளர் என்ற
பாைலக் க ப்ெபா ள் குறித்தப யாம். *ெவந் ைள என் ம் பாடத்திற்கு ெவவ்விய
னி என்க. உவல் - தைழ; ச குமாம். ப க்ைக - பிணங்கைள மைறத்தற்கு அவற்றின்
ேமற்குவித்த கற்குவியல் - கவைல - கவர்த்த வழிகள். ேகாள் - சூைற ெகாள் தல்.
வழங்குநர் - வழிப் ேபாக்கர். அத்தம் - அ ெநறி; பாைலநில மாம்.
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10-15: இறந்ேதார்........விலங்கினேவ.
(இ-ள்) இறந்ேதார் ைகப்ெபா ள் இல்ைலயாயி ம் ெமய்க்ெகாண் இன் உயிர்
ெசகாஅர் விட் அகல்தப்பற்கு - ெசன்ற வழிப்ேபாக்காிடம் ைகப்ெபா ள் சிறி ம்
இல்லா விட்டா ம் அவ டம்ைபப் பற்றிக்ெகாண் அவர்தம் உயிைரப் ேபாக்காமல்
உயி டன் விட் ப்ேபான தவற்றிற்காக; ெப ங் களிற் ம ப்ெபா வாி அதள்
இ க்கும் அறன் இல் ேவந்தன் ஆ ம் - ெபாிய களிற்றியாைனயின் ெகாம் கைள ம்
த்ேதாைல ம் தண்டமாக இ ப்பிக்கின்ற அறப்பண் சிறி மில்லாத எயினர்
ேவந்தன் ஆ கின்ற; வறன் உ குன்றம் பல விலங்கின - மாாிவறங் கூர்ந்
பாழ்பட் க்கிடக்கும் மைலகள் பற்பல இைடயிட் க் கிடந்தனகாண்.
(வி-ம்.) இறந்ேதார் - ெசன்ேறார். அப்பாைல வழியில் ெசல் ம்
வழிப்ேபாக்காிடத்தில் உள்ள ெபா ைளக் ெகாள்ைள ெகாள்ள ேவண் ம் அவர்பால்
ெபா ள் இல்ைலயானா ம் ெகான் விட ேவண் ம். ெபா ளில்லாைம கண்
இரங்கி உயிேரா விட்டவர் அக்குற்றத்திற்கு யாைனக்ேகா ம்
த்ேதா ம்
தண்டமாகச் ெச த்த ேவண் ம். அத்தைகய அறனில் ேவந்தன் என்றவா . மறக்கு
அறம் ெசய்யக்ெக ம் என்ப அவர் ேகாட்பா . இதன்கண் நம் காத யாகிய அவன்
இ க்கும் ஊர்க்கு நீ மரச்ேசாைலயாகிய குறிஞ்சி ம் கைழவளர் நனந்தைல ம்
அத்த ம் அறனில் ேவந்தன் ஆ ம் குன்றம் பல ம் இைடேய கிடந்தன. ஆள்விைன
ேமற்ெகாண் வந்த யாம் அவைள இத் ைணத் ெதாைல கடந்த பின்ன ம்
நிைனத்தல் ேபைதைம; ஆதலால், அந்நிைனைவ வி க! என்ப
பயன்.

இதனாற் ேபாந்த

இனி, இதைன (ெநஞ்ேச) ஒ த்தி இ ந்த ஊர்க்குச் ேசாைல ம் அத்த ம் அறனில்
ேவந்தன் ஆ ம் குன்றம் பல ம் விலங்கின ஆதலால் நிைனயாேத ெகாள் என
இையத் க் ெகாள்க.
(பா-ேவ.) 6 - கைழவிாி. 7 - ெவந் ைன. 11 - ெமய்க்கட்.
--------------
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ெசய் ள் 110
திைண: ெநய்தல்.
ைற: ேதாழி ெசவி த் தாய்க்கு அறத்ெதா

நின்ற .

( -ம்.) அஃதாவ களெவா க்கத்தின்கண் கூ இ க்குங் காலத்தி ம்
பிாிந் ைற ம் காலேம நீளிதாத ன் தைலவி பிாிவாற்றாைமயால் ெமய்ேவ பட் த்
ேதான்ற அ கண்ட ெசவி , இவள் எதனால் இவ்வாறாயினள் என் வினவத்
தைலவியின் குறிப்பறிந்த ேதாழி அவள் கற் க் கடம் ண்டைமையச் ெசவி க்குக்
குறிப்பாக ண ம்ப மைற ெவளிப்ப த் க் கூறிய என்றவா .
(இ-ம்.) இதற்கு, ‘நாற்ற ம் ேதாற்ற ம்" எனவ ம் (ெதால்- களவி - 23)
ற்பாவின்கண் ன்னிைல அறன் எனப்ப தல் என்றி வைகப் ைரதீர் கிளவி
தாயிைடப் குப்பி ம் எனவ ம் விதிெகாள்க.
அன்ைன அறியி ம் அ க அலர்வாய்
அம்ெமன் ேசாி ேகட்பி ங் ேகட்க
பிறிெதான் றின்ைம அறியக் கூறிக்
ெகா ஞ்சுழிப் காரத் ெதய்வம் ேநாக்கிக்
க ஞ்சூள் த குவல் நினக்ேக கானல்
ெதாடைல யாயெமா கட டன் ஆ
ஞ்
சிற்றில் இைழத் ம் சி ேசா குைவஇ ம்
வ ந்திய வ த்தம் தீர யாஞ்சிறி
தி ந்தன மாக எய்த வந்

5

தடெமன் பைணத்ேதாள் மடநல் லீேர
எல் ம் எல் ன் றைச மிக உைடேயன்
ெமல் ைலப் பரப்பின் வி ந் ண் யா மிக்
கல்ெலன் சி கு த் தங்கின்மற் ெறவேனா
எனெமாழிந் தனேன ஒ வன் அவற்கண்

10

ைறஞ்சிய கத்ெதம் றஞ்ேசர் ெபா ந்தி
இைவ மக் குாிய வல்ல இழிந்த
ெகா மீன் வல்சி என்றனம் இ ெமன
ெந ங்ெகா
டங்கும் நாவாய் ேதான் வ
காணா ேமாெவனக் கா ற் சிைதயா

15

நில்லா ெபயர்ந்த பல்ேலா ள் ம்
என்ேன குறித்த ேநாக்கெமா நன் தால்
ஒழிேகா யாெனன அழிதகக் கூறி
யான்ெபயர் ெகன்ன ேநாக்கித் தான்தன்
ெந ந்ேதர்க் ெகா ஞ்சி பற்றி

20
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நின்ேறான் ேபா

ம் இன் ெமன் மகட்ேக.

25

--- ேபாந்ைதப் பசைலயார்.
(உைர)
5 - 9 : கானல்..............ஆக
(இ-ள்.) யாம் ெதாடைல ஆயெமா கடல் உடன் ஆ
ம் கானல் சிற்றில்
இைழத் ம் சி ேசா குைவஇ ம் வ ந்திய வ த்தம் தீர சிறி இ ந்தனம்ஆக அன்ைனேய இவள் இங்ஙனம் ஆயதற்குக் காரணம் யான் நண்கு அறிந்திேலன்
ஆயி ம் யா ம் தைலவி ம் ஒ நாள் எம்ைம மாைலேபாலத் ெதாடர்ந் வ ம்
ேதாழிமார் கு விேனா ெசன் கட ேல ஒ ங்ேக நீரா
ம் கடற்கைரச்
ேசாைலயிேல மணல்
கட்
ம் சி ேசா சைமத் ம் விைளயா வ ந்தி
அவ்வ த்தம் தீ ம்ப சிறி ெபா
இைளப்பாறி அச்ேசாைலக்கண் இ ந்ேதம்
அப்ெபா ேத; என்க.
(வி-ம்.) யாம் என்ற யா ம் தைலவி ம் என்றவா . கானல் - கடற்கைரச் ேசாைல.
சி ேசா - மணற்ேசா . மணைலக் குவித் ைவத் இ ேசா என்பர் ஆத ன்
ேசா குைவஇ ம் என்றான். சிறி - சிறி ெபா
.
9-14 எய்த வந் .........ஒ வன்.
(இ-ள்) ஒ வன் எய்த வந் தட ெமல் பைணத்ேதாள் மட நல்லீேர - யாேரா ஓர்
ஆடவன் எம்மிடம் அ கி வந் ெபாிய ெமல் ய ங்கில்ேபா ம் ேதாைள ம்
மடப்பத்ைத ம் உைடய நல்லீேர என்
மிக அைச ம் உைடேயன் - பகற் ெபா

எம்ைம இனிதாக விளித் ; எல்
ம் ஒளி குன்றிற் ; யா

ம் எல் ன்

ம் மிக ம்

இைளப் ைட ேயனாய் இ க்கின்ேறன் ஆத ன்; ெமல் இைல பரப்பின் வி ந்
உண் யா க் இக்கல் என் சி கு த் தங்கின் (மற் ) எவேனா என ெமாழிந்தனேன இந்த ெமல் ய இைலப்பரப்பிேல நீவிர் ஆக்கிய இச்சி ேசாற்ைற வி ந்தினனாக
இ ந் ண் யா ம் இந்த ஆரவார ைடய சிறிய கு யில் உங்கேளா தங்கினால்
உங்க

க்கு இைட

ஏேத

ம் உண்ேடா கூ மின் என்

வினவினனாக; என்க.

(வி-ம்) தட - ெப ைம; பைண - ங்கில்; எல் ன் - ஒளி இல்ைலயாயிற் .
அைச - இைளப் . ெமல் ைல என்ற அம்மகளிர் பறித் ைவத்தி ந்த இைலகைள.
வி ந் - வி ந்தினன். கல்ெலன் - இைசக் குறிப் ெமாழி. எவேனா - என்ைனேயா.
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இவ்வினா யான் அவ்வா

தங்க வி ம் கின்ேறன் என்ப பட நின்ற . ஒ வன்

என்ற , யாமறிந்தில்லாத திய ஆடவெனா வன் என்ப பட நின்ற .
14-1:7 அவன் கண் ........இ ெமன
(இ-ள்) அவன் கண் இைறஞ்சிய கத் எம் றம் ேசர் ெபா ந்தி- யாங்கள் அப்
தியவைனக் கண்டைமயால் குனிந்த கத்ேதா எம் ள் ஒ வர் பின் ஒ வராய்
மைறந் நின் ; இ ெமன இைவ இழிந்த ெகா மீன் வல்சீ - இ ம் என் ம்
ெமல் ய ெமாழியால் அதற்கு விைடயாக இவ் ண இழிந்ததான ெகா மீனால்
ஆக்கிய உணவாத ன்;
நீவிர் உண்

மக்கு உாிய அல்ல என்றனம் - உயர்கு த் ேதான்றலாகிய

தற்குாியன அல்ல என்

கூறிேனமாக; என்க.

(வி-ம்) அவன் என்ற , அப் தியவன் என்ப பட நின்ற . நாணத்தால் இைறஞ்சிய
என்க. கத்ெதம் எனத் தன்ைமப் பன்ைமயாகக் ேகாட மாம். ஒ வர் றத்தில் ஒ வர்
ேசர்ந் மைறந் நின் என்க. அவன் ேதாற்றத்தால் உயர்கு த் ேதான்றல்
ேபான்றி ந்தான் ஆத ன் இைவ மக்கு உாிய அல்ல என் ம் இதனால் ேதாழி
அத்தைலவன் உயர்கு த் ேதான்றல் என அறி
த்திய
க்க
ணர்க. ெகா மீன்
- ஒ வைக மீன். வல்சி - உண . இ ெமன; ஒ க் குறிப் .
18 - 22: ெந ங்ெகா .......கூறி
(இ-ள்.) டங்கும் ெந ங்ெகா ேதான் வ நாவாய் காணாேமா என - ேதாழியீர்
அேதா கட ன்கண் அைசகின்ற நீண்ட ெகா கைள ைடயவாய் மரக்கலங்கள்
ேதான் கின்றன அவற்ைறச் ெசன் காண்ேபாம் அல்லேமா என் கூறிக் ெகாண் :
கா ன் சிைதயா நில்லா ெபயர்ந்த பல்ேலார் உள் ம் - தம சிற்றில்
த யவற்ைறக் காலால் சிைதத் விட் அவன் ன் நில்லா ெசன்ர மகளிர் பல ள்
ைவத் அவன்றா ம்; என்ேன குறித்த ேநாக்கெமா நல் தால் யான் ஒழிேகா என
அழிதகக் கூறி - என்ைனேய குறிக்ெகாண் ேநாக்கிய ேநாக்கத்ேதா நின் அழகிய
தைல ைடேயாய் யான் ேபாகேவா என்
என்க.

தன

ெநஞ்சு அழி மா

விைட இரப்ப;

(வி-ம்.) இைவ மக்குாிய அல்ல என் கூறிய ைணயாேன, நாவாய் காண்டைலத்
தைலக்கீடாகச் ெசால் யாங்கள் அவ்விடத்தில் நிலா காண்டைலத் தைலக்கீடாகச்
ெசால்

யாங்கள் அவ்விடத்தில் நிலா

ெசன்ேறமாக, எம் ள் என்ைனத் தனித்

ேநாக்கி ‘யான் ஒழிேகா’ என் ெநஞ்சழிந் கூறினன் என்ற , தைலவிக்கு யான்
உயிர்த்ேதாழி என்ப ணர்ந் ெகாண் என்ைன மதி டம்ப த்தற் ெபா ட்
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அங்ஙனம் கூறினன் என்றறிவித்தற் ெபா ட் . அழிதகக் கூறி என்ற அவன்
தைலவிையக் கா ற் ெநஞ்சழிந் கூறினன் என்றறிவித்தற் ெபா ட்டாம்.
23 - 25: யான்.........மகட்ேக
(இ - ள்.) யான் ெபயர்க என்ன - அ ேகட்ட யான் நீவிர் ேபா ராக என்
தான்தன் ெந ந்ேதர்க் ெகா ஞ்சி பற்றி நின்ேறான் - அவ்விடத்தினின் ம்
அகலாதவனாய், அவன் தன

ெந ய ேதாின

கூற ம்;

ெகா ஞ்சிையப் பற்றிக்ெகாண் ,

தைலவிையக் கூர்ந் ேநாக்கிய வண்ணம் ெந ம்ெபா
நின்றனன்; என்மகட்கு
ேபா ம் இன் - அங்ஙனம் நின்றவேன என்மகளின் ெமய்ேவ பாட் ற்குக் காரணம்
ேபா

ம் என் , என்க.

(வி- ம்.) ெபயர் ெகன்ன ம் ெபயரானாய் என ம், தைலவிைய ேநாக்கி என ம்,
மகள் ெமய் ேவ பாட் ற்கு என ம், காரணம் ேபா ம் என ம், ஏற்ற ெபற்றி சில
ெசாற்கள் வ வித் க் ெகாள்க. இச்ெசாற்கைள அறத்ெதா நிற்கும் ேதாழி
அன்ைன ன் ெசால்ல நாணி வி த்தனள். நின்ேறான் என் ழி, ஆகாரம் ஓகாரம்
ஆயிற் ச் ெசய் ள் ஆத ன். ேபா ம், ஒப்பில்ேபா . என் அன்ைன அறியி
அறிக என இைய ம் இச்ெசய் ள் விற் ட் ப் ெபா ள் ேகாள்.

ம்

1-5 அன்ைன.........நினக்ேக
(இ-ள்) அன்ைன அறியி

ம் அறிக - இந்நிகழ்ச்சிைய நற்றாய் அறிந்

ெகாள்ளி

ம்

ெகாள்க; அம் என் அலர்வாய் ேசாி ேகட்பி ங் ேகட்க - அன்றி ம் அம் என் ம்
ஒ
டேன அலர் ற் ம் வாைய ைடய இச்ேசாியில் வாழ்கின்ற ெபால்லாத மகளிர்
ேகட் அலர் ற்றி ம் ற் க; நினக்கு - அன்ைனேய யான் உனக்கு; பிறி ஒன்
இன்ைம அறிய - தைலவியின் ெமய்ேவ பாட் ற்கு இதைன அல்லாமல் யான் அறிந்த
காரணம் ேவெறான் ம் இல்லாைமைய நீ ஐயமின்றித் ெதாிந் ெகாள் ம் ெபா ட் ;
ெகா ஞ்சுழிப் காஅர்த் ெதய்வம் ேநாக்கிக் கூறி - வைளந்த சுழிைய ைடய
நீைர ைடய இப் காஅர் இடத் உைறகின்ற ெதய்வத்ைத ேநாக்கிச் ெசால் ;
க ஞ்சூள் த குவன் - ெபாய்க்க ெவாண்ணாத சூள் ெசய் த ேவன் காண்! என்பதாம்.
(வி-ம்) அன்ைன என்ற நற்றாைய. ேசாி: ஆகுெபயர். ேகட்பி ங் ேகட்க என்ற
ேகட் அலர் ற்றி ம் ற் க! என்ப பட நின்ற . ஒன் - ஒ காரணம். சூள்
ெபாய்ப்பின் ெதய்வம் ஒ க்கும் ஆத ன் க ஞ் சூள் என்றாள். கார்த் ெதய்வம்
என்ற வ ணைன.

159
இனி, ேதாழி அறத்ெதா நிற்குங்கால் எளித்தல் த ய ஏ வைகயால் நிற்றல்
ேவண் ம் என்பர் ெதால்காப்பியர். அவற் ள் இதன்கண் "ெமல் ைலப் பரப்பின்
வி த் ண் யா மிக் கல்ெலன் சி கு த் தங்கின்மற் ெறவேனா" என்ப எளித்தல்
என ம் "பிறி ெதான்றின்ைம அறியக்கூறிக் ெகா ஞ்சுழிப் காஅர்த் ெதய்வம்
ேநாக்கிக் க ஞ்சூள் த குவன் நினக்ேக" என்ப தைலப்பா என ம்
நச்சினார்க்கினியர் ஓ வர்.
இனி, நினக்ெகன என ம் காவிற் சிைதயா என ம் இன்
பாடேவற் ைம ண் .
இனி, இதைனக் கானல் ெதாடைல ஆயெமா
இ ந்தனம்; ஒ வன் , அைச

ெமன் மகட்ேக என ம்

வ ந்திய வ த்தம் தீர யாம் சிறி

மிக உைடேயன், வி ந்

ண்

இச்சி கு த் தங்கின்

எவேனா என ெமாழிந்தனன்; இழிந்த ெகா மீன் வல்சி என்றனம்; நில்லா ெபயர்ந்த
பல்ேலா ள் ம் என்ேன குறித்த ேநாக்கெமா ஒழிேகா யாெனன அழிதகக் கூறி
யான் ெபயர்க என்ன, ெகா ஞ்சி பற்றி நின்ேறான் ேபா

ம் இன் ம் என் மகட்ேக;

அன்ைன அறியி ம் அறிக; ேசாி ேகட்பி ம் ேகட்க; பிறிெதான்றின்ைம அறியக்
கூறிப் கார்த் ெதய்வம் ேநாக்கி நினக்குக் க ஞ் சூள் த குவன் என்
இையத் க்ெகாள்க.
---------------------

ெசய் ள் 111
திைண: பாைல
ைற: தைலமகன் பிாிவின்கண் ேதாழி தைலமைள யாற் வித்த .
( - ம்.) அஃதாவ - தைலவன் தைலவிையப் பிாிந் ெபா ளீட்டச் ெசன்றானாக,
தைலவி ெபாி ம் வ ந் தல் கண்ட ேதாழி அவ க்குத் தைலவன் க த் ணர்த்தி
ஆற் வித்த .
(இ - ம்.) இதைன - "ெபறற் க ம் ெப ம் ெபா ள்" எனவ ம் (ெதால் - கற்பி -9)
ற்பாவின்கண் பிற ம் வைகபட வந்த கிளவி என்பதனால் அைமத் க்ெகாள்க.
உள்ளாங் குவத்தல் ெசல்லார் க த்ேதார்
எள்ளல் ெநஞ்சத் ேதஎச்ெசால் நாணி
வ வர் வாழி ேதாழி யரச
யாைன ெகாண்ட கிற்ெகா ேபால
அலந்தைல ெஞைமயத்

வலந்த சிலம்பி

5
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ஓைடக் குன்றத் க் ெகாைடெயா
யல்வர
மைழெயன ம ண்ட மம்மர் பல டன்
ஓய்களி ெற த்த ேநா ைட ெந ங்ைக
ெதாகுெசாற் ேகா யர் ம்பின் உயிர்க்கும்
அத்தக் ேகழல் அட்ட நற்ேகாள்
ெசந்நாய் ஏற்ைற கம்ெமன ஈர்ப்பக்
கு தி யா ம் எ ைவச் ெசஞ்ெசவி
மண்டம ர வத் ெதல் க் ெகாண்ட
ந்ேதர் விளக்கின் ேதான் ம்

10

விண்ேதாய் பிறங்கல் மைலயிறந் ேதாேர.
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---- பாைலபா ய ெப ங்க ங்ேகா.
(உைர)
3 - வாழி ேதாழி
(இ - ள்.) ேதாழி நீ நீ ழி வாழ்க! இவ்வா

வ ந்தாேத ெகாள், என்க.

3-15 அரச.......மைலயிறந்ேதாேர
(இ-ள்) அரச யாைன ெகாண்ட

கில் ெகா ேபால - பட்டத்தியாைன தன

ைகயிற்

ெகாண் யர்த்திய ெவண் பட்டால் ெசய்த ெகா ச்சீைலேபால ; ஓைடக்குன்றத் அலர்
தைல ெஞைமயத் வலந்த சிலம்பி ேகாைடெயா
யல்வர - ஓைடக்குன்றம் என் ம்
மைலயின் உச்சியில் சுழ கின்ற ெஞைம மரத்தின உலர்ந்த கிைளயில் கட்டப்ெபற்ற
சிலம்பியின் ல் ேகாைடக்காற்றினால் அைசயாநிற்ப; மைழ என ம ண்ட மம்மர்
ஓய்களி பல டன் எ த்த ேநாய்உைட ெந ங்ைக ெதாகுெசால் ேகா யர் ம்பின்
உயிர்க்கும் - அதைன கில் என் மயங்கிய மயக்கத்ைத ைடய நீ க்கு அைலந்
ஓய்ந் ேபான களிற்றியாைனகள் பல ம் ஒ ங்குகூ உயர்த்திய நீர் ேவட்ைகயாகிய
ன்பத்ைத ைடய ெந ய ைககள் ரவல ைடய கைழத் ெதாகுத் ப்பா ம்
ெசால்ைல ைடய கூத்தாின் ம் என் ம் இைசக்க விக்குழாம் ேபால ஒ த்தற்
கிடனாகிய; அத்தக் ேகழல் அட்ட நல்ேகாள் ெசந்நாய் ஏற்ைற கம்ெமன ஈர்ப்பவழியின்கண் ப ங்கிக் கிடந் பன்றிையக் ெகான்றைமயால் நல்ல இைரையக்
ெகாண்ட ெசந்நாய்ச் சாதியில் ஆண்நாய் விைரந் அதைன இ த் ச் ெசல்ல; கு தி
ஆ ம் எ ைவச் ெசஞ்ெசவி - அப்பன்றியின் கு திையப் ப குகின்ற க குகளின்
சிவந்த கா கள்; மண்

அமர் அ வத்

- மறவர்கள் மண் ச் ெசன்

ேபாாி கின்ற

ேபார்க்களத்தின்கண்; எல் க் ெகாண்ட ண்ேதர் விளக்கின் ேதான் ம் – இரவின்கண்
மறவர்கள் தம்ைகயிற் ெகாண்ட வி ப் ண்பட் வி ந்த மற வ ைடய ண்ைண
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ஆராய்தற்குாிய விளக்குகைளப் ேபாலக் காணப்ப கின்ற; விண்ேதாய் பிறங்கல் மைல
இறந்ேதார்- வானத்ைதத் தீண் கின்ற விளக்கத்ைத ைடய மைலையக் கடந் ெசன்ற
நம்ெப மான் என்க.
(வி-ம்) அலந்தைல என் ம் பாடத்திற்குக் காற்றால் சுழ கின்ற என்க; ெஞைமஒ வைக மரம். சிலம்பியின் வைல ேகாைடெயா சுழ கின்ற ெஞைம மரத்தின்கண்
யல்வர என்க. ேகாைட- ேமல் காற் . யல் வ தல் அைசதல். ஓைடக்குன்றம்:
ெபயர்; மைழ- கில். ேகா யர்- கூத்தர். ம் - ஓாிைசக் க வி. ேகழல் - பன்றி.
கம்ெமன- விைரய . எ ைவ- க கு. க கின் ெசவிக்கு விளக்கு உவைம. பிறங்கல்விளங்குகின்ற.
1-3 உள்ளாங்கு.........வ வர்.
(இ-ள்) க த்ேதார் எள்ளல் ெநஞ்சத் ஏஎச்ெசால் நாணி - பிாிந் ேபாய
நல்குரவினால் அன் தம்பைகவர் தம்ைம இகழ்கின்ற ெநஞ்சத்ேதா தம்ைமக்
குறித் க் கூ கின்ற ஆள்விைன இல்லான் என் ம் அம் ேபான்ற பழிச் ெசால் ற்கு
நாணமைடந் ; உள்ளாங்கு உவத்தல் ெசல்லார். தம் தாயத்தார் ைவத் ப் ேபான
தமக்குள்ள ெப ம் ெபா ள் அளவிேல மகிழ்ந் அைமயமாட்டாராய்ப் ெபா ள் ஈட்டச்
ெசன்றனர். ஆதலால் தாம் ேமற்ெகாண்ட விைன ற்றிய ெபா ேத; வ வர் - நின்ைன
நிைனந் மீண் வ வர். ஆதலால் அவர் வ மள ம் நீ ஆற்றி இ ப்பாயாக
என்பதாம்.
(வி -ம்) ஈண் , " இனிப் ெபா ட்பிணி என்ப
என்பதன் ; தன்

ெபா ளிலனாய்ப் பிாி ம்

குரவராற் பைடக்கப்பட்ட பல்ேவ

வைகப்பட்ட ெபா

ெளல்லாம் கிடந் மன், அ
ய்ப்ப ஆண்ைமத்தன்ைம யன்ெறனத் தன
தாளாற்றலாற் பைடத்த ெபா ள் ெகாண் வழங்கி வாழ்தற்குப் பிாி ம் என்ப "
எனவ ம் இைறயனார்களவிய ைர க தற்பாலதாம். உள்ளாங்கு உவத்தல் - தமக்கு
உள்ள ெபா ேள ேபா ெமன் அைமதி டன் இ ந் வாழ்தல். " ேபா ெமன்ற
மனேம ெபான் ெசய் ம் ம ந் " எனவ ம் பழெமாழி ம் ஈண் நிைனயர்பால .
க த்ேதார் - பைகவர். ஏஎச்ெசால் - அம் ேபாலப் பாய்ந்
ன்
த் ஞ் ெசால்.
அஃதாவ ஆள்விைன அறியான் என் ம் ெசால்.
இனி "இல்லாைர எல்லா ம் எள் வர்" என்பவாக ன் க த்ேதார் எள் தல்
ஒ தைல என் க தி ஞ் "ெச நர் -ெச க்க க்கும் எஃகு அதனின் கூாியதில்" (குறள்
எ உ, எ கூ.) என்ப பற்றி ேம ெபா ளீட்டச் ெசன்றனர், ஆத ன்
விைன ற்றிய டன் விைரந் வ வர். அவர் வ ந் ைண ம் ஆற்றியி த்தேல
நின்கடைம என வற்
த்தினாள் என்க .
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இனி, இதைன - ேதாழி மைல இறந்ேதார் உள்ளாங்குவத்தல் ெசல்லார்க த்ேதார்
ஏஎச் ெசால் க்கு நாணிப் பிாிந்தனர் ஆத ன் வ வர் ஆற் க என இையத் க்
ெகாள்க.
---------

ெசய் ள் 112
திைண: குறிஞ்சி.
ைற: இர க்குறி வந்த தைலமகைன ெயதிர்ப்பட்
கடாய .
( -ம்) அஃதாவ
வந்

- இன்னல் நிைறந்த இ ளி

நின்

ேதாழி ெசால்

வைர

ேட இர க் குறிக்கம் நாள்ேதா ம்

மீள்கின்ற தைலவன் வ ைகக்கு அஞ்சி ம், அவன் வாராெதாழியின்

தைலவியின் பிாிவாற்றாைமக்கு அஞ்சி ம் ேதாழி, ஒ
தைலவைனத் தமியளாய் எதிர்ப்பட் நின் வைர

நாள் இர க்குறி வந்த
க்கிய என்றவா .

(இ - ம்) இதற்கு - "நாற்ற ம் ேதாற்ற ம்" எனவ ம் (ெதால் - களவி -23)
ற்பாவின்கண் ஆற்ற தீைம அறி
கலக்க ம் எனவ ம் விதி ெகாள்க.
கூனல் எண்கின் கு நைடத் ெதா தி
சிதைல ெசய்த ெசந்நிைலப் ற்றின்
மண் ைன ெந ங்ேகா ைடய வாங்கி
இைரநைசஇப் பாிக்கும் அைரநாட் கங்குல்
ஈன்றணி வய ப்பிணப் பசித்ெதன மறப்
ஒளிேறந் ம ப்பின் களிறட் க் கு
ம்
பனியி ஞ் ேசாைல ெயமியம் என்னாய்
தீங்குெசய் தைனேய யீங்குவந் ேதாேய
நாளிைடப் ப ெனன் ேறாழி வாழாள்

5

ேதாளிைட யக்கம் நீ ம் ெவய்ைய
கழியக் காதலர் ஆயி ம் சான்ேறார்
பழிெயா வ உம் இன்பம் ெவஃகார்
வைரயின் எவேனா வான்ேதாய் ெவற்ப
கணக்கைல இகுக்கும் கறியிவர் சிலம்பின்

10

மணப்ப ங் காமம் ணர்ந்தைம அறியார்
ெதான்றியல் மரபின் மன்றல் அயரப்
ெபண்ேகாள் ஒ க்கம் கண்ெகாள ேநாக்கி
ெநா மல் வி ந்தினம் ேபாலவிவள்
நாண் ஒ க்க ம் காண்குவம் யாேம.

15
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---- ெநய்தற் சாய்த் ய்த்த அ ர்கிழார்.
(உைர)
13. வான் ேதாய் ெவற்ப
(இ - ள்.) வானத்ைதத் தீண் கின்ற மைலநாட் ன் ெப மாேன என்க.
(வி-ம்.) உயர்கு த் ேதான்றலாகிய உனக்கு இவ்ெவா க்கம் இ க்குத் த ம் என்ப
க ப்ெபா ட் றத்ேத ேதான்றிற்

– இஃ

இைறச்சி.

1-8: கூனல்...........வந்ேதாேய
(இ-ள்) கூனல் கு நைட எண்கின் ெதா தி சிதைல ெசய்த மண் ைன ெந ேகா
உைடய வாங்கி - கூனிய
கிைன ம் குறிய நைடயிைன ம் உைடய கர க் கூட்டம்
கைறயான் இயற்றிய ெசங்குத்தாய் நிற்கும் நிைலயிைன ைடய ற்றின மண்ணாற்
ைனந்த ெந ய குவ கள் உைடந் ேபாகும்ப அகழ்ந்ெத த் ; இைர நைசஇப்
பாிக்கும் அைரநாள் கங்குல் - தமக்கிைரயான ற்றாஞ் ேசாற்றிைன வி ம்பித்
தின்னற்குச் ெசல் தற்குாிய இந்த நள்ளிரவின் இ ளி ேட; ஈன் அணி வய ப்
பிணப் பசித் என மறப்
ஒளி ஏந் ம ப்பின் களி அட் க் கு
ம் - குட்
ஈன்ற அணிைமக் காலம் காரண மாக வயா வ த்தத்ேதா
க்கின்ற ெபண்
பசி டன் இ ப்பதறிந் த கண்ைமைய ைடய ஆண்
யான அதற்குணவாக
விளங்குகின்ற உயர்ந்த ெகாம் கைள ைடய களிற்றி யாைனையக் ெகான்
ழ்த்தி
ழங்கா நின்ற; பனி இ ஞ்ேசாைல எமியம் என்னாய் ஈங்கு வந்ேதாய் - குளிர்ந்த
ெபாிய ேசாைலயி ேட குந் யாம் தமியம் என் எண்ணாமல் இங்கு வந்தைன;
தீங்கு ெசய்தைன - இங்ஙனம் வந்த நீ எமக்கு அளிெசய்யேவ வந்தாேய ம் அ
ெசய்திைல! அதற்குமாறாக எமக்குத்

ன்பேம ெசய்தைன காண், என்க.

(வி-ம்.) எண்கு - கர . ெதா தி - கூட்டம். நைசஇ - தின்னற்குப் பாிக்கும் என ஒ
ெசாற்ெபய்க. ஈன் அணிைம காரணமாக வயாவ த்தத்ேதா
க்கும் பிணா என்க.
பிணா - ெபண்
. அஃதீற் யிர் கு கி, பிண என நின்ற .
களிறட் க் கு
ம்
ேசாைல என்ற ஆற்ற தீைம அறி
கலக்கம். வந்ேதாய் - ஆ ஓவாயிற் . வந்த
அளி ெசய்தற்ேகயாயி ம் அ ெசய்திைல ன்பேம ெசய்தைன என்றவா . ன்பம்
வ ம் வழியில் ேந ம் தீங்கு க
ம் அச்சம். எனேவ வ த
ம் வாராைமேய
நன்ெறன இர க்குறி ம த்தா மாயிற் .
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9-13: நாளிைட...........எவேனா
(இ-ள்.) நாள் இைடப்ப ன் என்ேதாழி வாழாள் - இனி நீ வாராமல் ஒேரா ஒ

நாள்

இைடப்பட்டா ம் எம் ெப மாட் உயிர் வாழாள் ேபா கின்றாள்; ேதாள் இைட
யக்கம் நீ ம் ெவய்ைய - ேம ம் அவள் ேதாள் ேமல் கிடந் த
ம் த
தைல
நீதா ம் ெபாி ம் வி ம் கின்றைன அல்ைலேயா; சான்ேறார் கழியக் காதலர்
ஆயி ம் பழிெயா வ உம் இன்பம் ெவஃகார் - சான்றாண்ைம ைடேயார் மாெப ங்
காதலர் ஆகியவிடத் ம் பழிெயா வ வதாயின் அக்காதலால் வ ம் இன்பத்ைத
வி ம் வதிலர், இங்ஙனமி த்த ன்; வைரயின் எவேனா - நீ எம்ெப மாட் யைய
எஞ்சுற்றத்தாாிடத் மகட் ேபசித் தி மணஞ் ெசய் ெகாண்டால் உனக்கு வ ம்
ன்பம் என்ைனேயா? என்க.
(வி-ம்.) இரவில் வ தல் எமக்குத் ன்பந்த ம் ஆதலால் வாராேத ெகாள்! என்றவள்,
மீண் ம் நீ ஒ நாள் ஒழியி ம் எம் ெப மாட் உயிர் வாழாள் எனத் தைலவியின்
ஆற்றாைம கூறினள். நீ ம் அத்தைகைய என்பான் நீ ம் ெவய்ைய என்றான். இக்கள
ெவா க்கம் பழி பிறத்தற்கு ஏ வாம். இரவிைட ெகா ெநறிக்கண் வ கின்ற உனக்கு
ஏேத

ம் ஏதம் நிக மாயின் தைலவி ம் உயிர் நீப்பள்; அவ்வழிப் பிறக்கும் பழி சாலப்

ெபாிதாம் ஆத ன் இவ் ெவா க்கத்ைதத் தவிர்க என்பாள், அதைன உலகின்
ேம ட் ச் சான்ேறார் பழிெயா வ உம் இன்பம் ெவஃகார், என்றாள். அன்றி ம்
வைரந் ேகாட ம் உனக்கு எளிய ம் கடைம ம் ஆகும் என்பாள் வைரயின்
எவேனா? என ம் வினாயினாள்.
14-19: கணக்கைல............யாேம.
(இ-ள்.) கணக்கைல இகுக்கும் கறியிவர் சிலம்பின் மணப்ப ம் காமம் ணர்ந்தைம
அறியார் ெதான் இயல் மரபின் மன்றல் அயர - கூட்டமான கைலமான்கள் தாழ
ஒ த்தற்கிடனான மிளகுக் ெகா படர்ந்த இம்மைலச் சார ல் நீங்கள் கூ தற்காிய
இயற்ைகப் ணர்ச்சியால் காமக்கூட்டம் கூ ய ெசய்திைய எம் சுற்றத்தார் இ கா ம்
அறிந்திலர் ஆதலால் நீ வைரெவா வாின் அவர் தாம் ெதான் ெதாட் நடந்
வ கின்ற ைறைமப்ப மகட் ெகாைட ேநர்ந் மணவிழா ம் ெசய்யா நிற்பர்; யாம்
ெநா மல் வி ந்தினம் ேபால - அப்ெபா
யா ம் அயலாராய் அவ்விழாவிற்கு
வந் ள்ள திேயம் ேபால; ெபண்ேகாள் ஒ க்கம் கண்ெகாள ேநாக்கி - நீதா ம் எம்
ெப மாட் ையத் தி மணப் பந்த ேல வாழ்க்ைகத் ைணவியாகக் ைகப்பற்றிக்
ெகாள் கின்ற ெபா
ெசய்கின்ற சடங்குகைள ம் ங்கள் தி மணக்
ேகாலங்கைள ம் எம் கண்கள் ெப தற்குாிய பயைனக் ெகாள் ம்ப மகிழ்ந்
ேநாக்கி ேம

ம்; இவள்

நாண் ஒ க்க ம் காண்குவம் - எம்ெப மாட்

தா

ம்
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நின்ைனப் பண்டறியாத தியவள்ேபால நாணி நின் பக்க ேல ஒ ங்கியி க்கும்
ஒ க்கத்ைத ம் கண்

எம் ள்ேள நகுேவம்! அல்லேமா; என்பதாம்.

(வி-ம்.) கணம் - கூட்டம். கறி - மிளகுக்ெகா . உயர்கு ப் பிறப் ைடய ஒ வ ம்
ஒ த்தி ம் தமியராய்த் தம் ள் தைலப்ெபய் கூ கின்ற இயற்ைகப் ணர்ச்சி ஊழாற்
கூட்டப்ப தலன்றி நிகழ்தல் மிக ம் அாிதாக ன் அதைன மணப்ப ம் காமம்
ணர்ந்தைம என்றாள். ெதான்றியல் மர என்ற ெதான் ெதாட் "ெகாளற்குாி
மரபின் கிழவன் கிழத்திையக் ெகாைடக்குாி மரபிேனார் ெகா ப்பக் ெகாள்வ " ஆகிய
ைறைமைய என்க. ெபண்ேகாள் ஒ க்கம் - வ ைவச் சடங்கு ெசய் ெபண்ைணக்
ைகப்பி த்தல். ெநா மல் வி ந்தினம் - அயலாராய்த் தி மணங் காணவந்த திேயம்.
காண்குவம் என்ற கண் மகிழ்ந் உள் ள்ேள நகுேவம் என்ப படநின்ற .
இனி, இதன்கண் கர கள் கைறயான் ெபாி ம் யன் ெசய்த ற்ைற ஒ
ெபா ைத உணவின் ெபா ட் உைடத் அழித்தல் ேபால நீ இக்களவின்பத்தின்
ெபா ட் எளிேயமாகிய தைலவி ம் யா ம் அாிதின் யன் வளர்த் ள்ள எம
காத ள்ளத்ைத நின இவ்ெவா க்கத்தா ம் வைரயாைமயா ம் சிைதத்
ெதாழிகின்றாய்" என உள் ைற ெகாள்க.
இனி, இதைன - அைர நாட் கங்குல்

களி

அட் க் கு

ம் ேசாைலயில் ஈங்கு

வந்ேதாய்! தீங்கு ெசய்தைன; நாள் இைடப்ப ன் என் ேதாழி வாழாள்; ேதாளிைட
யக்கம் நீ ம் ெவய்ைய; சான்ேறார் பழிெயா

வ உம் இன்பம் ெவஃகார்; வைரயின்

எவன்? மன்றல் அயர அப்ெபண் ேகாெளா க்கத்ைத ேநாக்கி யாம் ெநா மல்
வி ந்தினம் ேபால இவள்
நாண் ஒ க்கம் காண்குவம் என இையத் க் ெகாள்க.
(பா - ேவ.) 1. கானெலண்கின். கூ கிெரண்கின். 10.

யங்கமதி. 15. மணப் ெப ங்.

-----------

ெசய் ள் 113
திைண : பாைல
ைற : தைலமகன் பிாிவின்கண் தைலமகள் ேதாழிக்குச் ெசால் ய .
( -ம்.) அஃதாவ

- தைலவன் தைலவிையப்பிாிந்

ெசன்றானாக, அப்பிாிவாற்றா
ஆற்றி இ த்தேல

தைலவி வ ந்தி அ தாள்; அ கண்ட ேதாழி, "நீ

ைற; இங்ஙனம் அ வேதா?" என்

தைலவி, "ஏ ! காதலைரப் பிாிந்

ஆள்விைன ம ங்கின்
தைகந்தாளாக; அ

ேகட்ட

ஆற் வாராற் க, எம்மால் அஃதியல்வதன் .
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ஆற்றாைமயால் எம் யிர் ேபாம்! அதன் பின்னர் யாம் அழ ம் மாட்ேடம்!" என்
வன் ைற எதிரழித்த என்றவா .

கூறி

(இ - ம்.) இதைன - அவனறி ஆற்ற அறி மாத ன் எனவ ம் (ெதால் - கற்பி - 6)
ற்பாவின்கண் ஆவயின் வ உம் பல்ேவ நிைலயி ம் என்பதனால் அைமத் க்
ெகாள்க.
நன்றல் காைல ம் நட்பிற் ேகாடார்
ெசன் வழிப்ப உந் திாிபில் சூழ்ச்சியில்
ன்றைல மடப்பி அக நர் ெப மகன்
அமர் சு வண்மகிழ் அஃைதப் ேபாற்றிக்
காப் க்ைக நி த்த பல்ேவற் ேகாசர்
இளங்கள் கம ம் ெநய்தலம் ெச வின்
வளங்ெக நன்னா டன்னெவன் ேதாள்மனந்
த ங்கல்
ர் அலெர த் தரற்ற
நல்கா
றந்த காதலர் என் ம்

5

கல்ெபா உ ெம யாப் பா ேனான் அ யன்
அல்கு வன்சுைரப் ெபய்த வல்சியன்
இகந்தன வாயி ம் இடம்பார்த் ப் பைகவர்
ஓம்பினர் உைற ம் கூழ்ெக கு ம்பில்
குைவயிமில் விைடய ேவற்றா ஒய் ம்

10

கைணயி ஞ் சு ைணக் கனிகாழ் ெந ேவல்
விழவயர்ந் தன்ன ெகா ம்பல் திற்றி
எழாஅப் பாணன் நன்னாட் ம்பர்
ெநறிெசல் வம்பலர் ெகான்ற ெதவ்வர்
எறிபைட கழீஇய ேசயாிச் சின்னீர்

15

அ
ைற யயிர்மணல் ப கைரப் ேபாகிச்
ேசயர் என்ற ல் சி ைம ற்றெவன்
ைகய ெநஞ்சத் ெதவ்வம் நீங்க
அழாஅம் உைறத ம் உாியம் பராைர
அலங்கல் அஞ்சிைனக் குடம்ைப ல்ெலனப்

20

லம்ெபயர் ம ங்கில் ள்ெள ந் தாங்கு
ெமய்யிவ ெணாழியப் ேபாகிஅவர்
ெசய்விைன ம ங்கில் ெசலீஇயெரன் உயிேர.

25

---- கல்லாடனார்.
(உைர)
1 - 9: நன்றல்...........காதலர்
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(இ - ள்.) நன் அல் காைல ம் நட்பில் ேகாடார் ெசன் வழிப்ப உம் திாி இல்
சூழ்ச்சியின் ல்தைல மடப்பி அக நர் ெப மகன் - நன்ைமயில்லாத ன்பம்
வந்தகாலத் ம் தம நட் ப்பண்பில் மா படாமல் ன்ப ற்ற அந் நண்பாிடத்ேத
ெசன் அவர் வழிப்பட் அவர்க்கு நன்ைமேய ெசய் ம் பிறழாத தம ேகாட்பா
காரணமாகப் ல் ய தைலைய ைடய இைளய பி யாைனகைளத் தன்ைனப் பா
வ கின்ற பாணர் தைலவ க்கு; அமர் சு வண்மகிழ் அஃைதப்ேபாற்றி காப் க் ைக
நி த்த பல் ேவல் ேகாசர் - ேபார்க்களத்திேல பாிசிலாக வழங்குகின்ற தன
வள்ளன்ைமயாேல இன்
கின்ற அஃைத என்பவ க்குத் ன்பம் வந் ற்ற ெபா
அதைன ஒழித் க் காப்பாற்றிப் பின்ன ம் ன்பம் வராதப அவைன அரணிடத்ேத
ைவத் அவன் உயிைர நிைலநி த்தி ைவத்த பலவாகிய ேவற்பைடைய ைடய
ேகாசர் ரக்கின்ற; இளங்கள் கம ம் ெநய்தலம் ெச வின் வளம் ெக நல் நா அன்ன
என்ேதாள் மணந் - திய கள் மணங் கம கின்ற ெநய்தலம் ெச என் ம்
தைலநகரத்ைத ைடய வளம் ெபா ந் திய அழகிய நாட்ைடெயாத்த என் ைடய
ேதாைள மணந் ; அ ங்கள்
ர் அலர் எ த் அரற்ற நல்கா
றந்த காதலர் பின்னர் ஆரவார ைடய இப்பைழய ஊாில் வாழ்கின்ற ெபண் ர் என பழிைய
எ த் க் ெகா ேபாய் நாற்றிைசயி ம் ற் ம்ப நமக்கு அ ள் ெசய்யா
ைகவிட் ப்ேபான நம்ெப மான்; என்க.
(வி - ம்) நன்றல் காைல - அல்லற் காலம். சூழ்ச்சி - ஆராய்ந்
ணிந்த ெகாள்ைக.
அக நர் - பாணர். அமர் சுவண்ைம - ேபார்க்களத்தில் வழங்கும் வண்ைம. அஃைத ஒ மன்னன்; இவ டன் ேகண்ைம ெகாண்
ந்த ேகாசர் என் ம் ரர்
அம்மன்ன க்குப் பைகவரால் ன்பம் வந் ற்றெபா
அத் ன்பத்ைதத் தவிர்த் த்
தம அரணிடத்ேத ைவத் க் காப்பாற்றினார் என்ப இதனாற் ெபற்றாம். ெநய்தலஞ்
ெச - ஒ ஊர். இ ேகாச ைடய . தைலவி இவ் ாிைனத் தன் ேதா க்
குவைமயாக எ த்ேதா கின்றாள் என்க. இக்ேகாசைரப் பற்றி இந்

ல் 15, 90, 196,

205, 216, 251, 262 த ய பல ெசய் ள்களி ம் கூறப்ப கின்ற . இவர் நா
நா என ம் காணப்ப கின்ற . அ ங்கள் - ஆரவாரம்.
9 - 17: என் ம் ......... உம்பர்
(இ - ள்.) என் ம் கல் ெபா உ ெம யாப் பா

இன் ேநான் அ யன் - எஞ்ஞான் ம்

கல்ைலப் ெபா
ெம
றாத ஓைச இனிய வ ய அ யிைன ைடயவ
வன் சுைர ெபய்த வல்சியன் - மிக்க வ ய ங்கிற் குழாயிற் ெபய்த உண
விைன ைடயவ

ம்; இகந்தனவாயி

ம் - தன்நாட்ெடல்ைலையக் கடந்

ம்; அல்கு
ேசய்ைமக்

கண்ண வாயி ம்; இடம் பார்த் - கவ ம் ெசவ்விபார்த் ; பைகவர் ஓம்பினர்
உைற ம் கூழ்ெக கு ம்பில் - பைகவர் ஆவிைனப் பா காத் உைற ம்
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உண மிக்க அரண்களிற் ெசன் ; குைவ இமில் விைடய ேவற்

ஆ ஒய் ம் - திரண்ட

இமிைல ைடய விைடக டன் கூ ய பைகப் லத் ஆக்கைளக் கவர்ந் ெச த் ம்;
கைனஇ ம் சு ைண கனி காழ் ெந ேவல் - ெசறிந்த காிய ைண ம் ெநய்கனிந்த
தண்ைட

ைடய நீண்ட ேவ ைன ம்; விழ

அயர்ந்தன்ன ெகா ம் பல் திற்றி -

விழாச் ெசய்தாெலாத்த ெகா ைமயாகிய பல உணைவ
ைடய; எழாஅப் பாணன்
நன்னாட் உம்பர் - பைகவர்க்குப் றங்ெகாடாத பாணன் என்பான நல்ல நாட் ற்கு
அப்பாற்பட்ட; என்க.
(வி - ம்.) கல் - உலக்கல், பா - ஓைச, சுைர - ங்கிற்குழாய், இசந்தன ேசய்ைமக்கண் உள்ளன. இடம் - ெசவ்வி . கூழ் - உண . சு ைண - ண். காழ் தண் . திற்றி - உண .
18 - 23: ெநறிெசல்........... உாியம்
(இ - ள்.) ெநறிெசல் வம்பலர்க் ெகான்ற ெதவ்வர் எறி பைட கழீஇய ேசய் வழிப்ேபாக்கராகிய தியவைரக் ெகான்ற ஆறைலகள்வர் அவைரக்ெகான்ற
பைடக்கலங்கைளக் க வியதனால் சிவந் ; அாிசில் நீர் அ
ைற அயிர் மணல்
ப கைர ேபாகி ேசயர் என்ற ன் - அாித் ேதா கின்ற சிலவாகிய நீர் தா ம் அற் ப்
ேபான இறங்கு ைறக் கண்ேண ள்ள ண்ணிய மணைல ைடய ெபாிய கைரைய ம்
கடந் அப்பாற் ெசன் மிகத் ெதாைலவின்கண் உள்ளார் என் அறிந்ேதார்
கூ தலாேல; சி ைம உற்ற என் ைக அ ெநஞ்சத்
உைறத ம் உாியம் - அ ேகட் ச் சி ைமயைடந்
வ ம் ஒழி ம்ப

எவ்வம் நீங்க அழாஅம்
ெசயெலாழிந் கிடக்கும் எம

ெநஞ்சின்கண் உள்ள

ன்பம்

நீ வற்

த்திக் கூ மா

யாம் அழாமல் வாளா

உைறதற்கும் உாிேயம், அங்ஙனம் உைறதற்கும்

ேபாேல,

உாிேயமாேவம்; அங்ஙனமி த்தற்கு என்க.
(வி - ம்) பாணன் - ஒ மன்னன். வம்பலர் - தியவர். கழீஇய - க விய.
அாிச்சின்னீர் - அாித் ச் சில கால்களாக ஓ ம் நீர். நீ ம் எனல் ேவண் ய சிறப் ம்ைம
ெதாக்க . காதலர் பாணன் நாட் உம்பர் மணற் ப கைரைய ம் கடந் ேபாகிச்
ேசயர் ஆயினர் என இைய ம். சி ைம - ன்பம். அழாஅம் - அழாம
ப்ேபம்.
ேதாழி காதலர் வ ந் ைண ம் நீ அழாமல் உைறதற்குாியள் என்ற ன்
அதற்குடன்பட் யாம் அங்ஙனம் உைறவதற்கும் உாியேம என்றவா .
23-27: பராைர ................உயிேர

169
(இ - ள்.) பராைர அலங்கல் அம்சிைன குடம்ைப ல் எனப் லம் ெபயர் ம ங்கின்
ள் எ ந்தாங்கு - ப த்த அ மரத்திேல கைவத் ள்ள அழகிய கிைளகளின் இைடேய
அைமக்கப்பட்ட தன கூ ெபா வின்றிப் பாழாய்க் கிடக்கும்ப தன் மனஞ் ெசன்ற
இடத்திற்கு அதன்கண் உைறந்த பறைவ அதைனத் றந் பறந் ேபானாற் ேபால;
ெமய் இவண் ஒழிய என் உயிர் ேபாகி அவர் விைனெசய் ம ங்கின் ெசலீஇயர் - எம
உடம் இவ் விடத்ேத தனித் க் கிடப்ப எம் உயிரான அதைனத் றந் எம
காதலர் விைனெசய் ம் இடத்திற்குப் ேபாவதாக; அங்ஙனம் ேபான பின்னர் யாம்
ஈண்

அழா

உைறத

ம் உாிேயங்காண்; என்பதாம்.

(வி-ம்) யாம்- எம் யிர். ேபானபின்னர் நீ வற்

த் வ

ேபால ஒ தைலயாக

அழா ைறேவம் என்றவா . பராைர - ப அைர; பராைர எனப் ணர்ந்த . அைர அ மரம். குடம்ைப - கூ . லம் - மனம். ஈண்

, "ேசக்ைக மரன் ஒழியச் ேசணீங்கு

ட்ேபால யாக்ைக தமர்க் ெகாழிய நீத் " எனவ ம் நால
ெதாழியப் ட்பறந் தற்ேற - டம்ேபா
தி க்குற ம் ஒப் ேநாக்குக.

ம் (30) "குடம்ைப தனித்

யிாிைட நட் " (குறள் - 338.) எனவ ம்

இனி, இதைன - நாடன்ன என் ேதாள் மணந் அலர் எ த்தரற்ற நல்கா
றந்த
காதலர் ேசயர் என்ற ன் என் எவ்வம் நீங்க அழாஅம் உைறத ம் உாியம்
எப்ெபா ெதனில் என் உயிர் ெமய் இவண் ஒழியப் ேபாகி அவர் விைனெசய் ம ங்கின்
ெசலீஇயர் அப்ெபா

; என இையத் க் ெகாள்க.

(பா-ேவ.) 2 - தி வில் சூழ்ச்சி. 3 -4 மகன், மாவிசு. ெபாற்றி - 10 . 16 -றித்தி.
-------------

ெசய் ள் 114
திைண: ல்ைல.
ைற: விைன ற்றி மீ

ந் தைலமகன் ேதர்ப்பாகற்குச் ெசால் ய .

( -ம்.) அஃதாவ - ஆள்விைன ம ங்கிற் றைலவிையப் பிாிந் ெசன்ற தைலவன்
தான் ேமற்ெகாண்ட விைன ற்றிய டன் தைலவிையக்காண வி ப்
கின்ற
ெநஞ்சத்ைத ைடயவனாய்த் ேதர்ப்பாகைன ேநாக்கித் ேதாிைன விைரந்
ெச த் ம்ப கூறிய என்றவா .
(இ-ம்) இதற்கு - "கரணத்தின் அைமந்
ந்த காைல" எனவ ம் (ெதால். கற்பி. 5)
ற்பாவின்கண் "ேபாிைச ர்திப் பாகர் பாங்கி ம்" எனவ ம் விதி ெகாள்க.
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ேகளாய் எல்ல ேதாழி ேவலன்
ெவறியயர் களத் ச் சி பல தாஅய
விர
உைறத்த ஈர்ந ம் றவின்
உர க்கதிர் ம ங்கிய கல்ேசர் ஞாயி
அர
ங்கு மதியின் ஐெயன மைற ம்
சி
ன் மாைல ம் உள்ளார் அவெரன
நப் லந் ைற ம் எவ்வம் நீங்க
லறி வலவ கட மதி உவக்காண்
ெந ங்ெகா
டங்கும் வாந்ேதாய் ாிைச

5

யாமங் ெகாள்பவர் நாட் ய நளிசுடர்
வானக மீனின் விளங்கித் ேதான் ம்
அ ங்க க் காப்பின் அஞ்சுவ
ர்த்
தி நகர் அடங்கிய மாசில் கற்பின்
அாிமதர் மைழக்கண் அைம ைர பைணத்ேதாள்

10

அணங்குசால் அாிைவையக் காண்குவம்
ெபாலம்பைடக் க மாப் ண்ட ேதேர.

15

-----............................- ..........
(குறிப் :- இதன் ஆசிாியர் ெபயர் காணப்படவில்ைல.)
(உைர)
8:

லறி வலவ

(இ-ள்.) பாகு
(வி-ம்.)

ல் கற் த்

ல் - பாகு

ைறேபாகிய ேதர்ப்பாகேன! என்க.

ல்.

1 - 7: ேகளாய்..........நீங்க
(இ- ள்.) எல்ல ேதாழி ேகளாய் - (இப்ெபா

எங் காத

பிாிவாற்றாைமயாேல தன்

ேதாழிைய ேநாக்கி); ஏ ேதாழி ஈெதான் ேகட்பாயாக!; ேவலன் ெவறி அயர்
களத் த்தாய பலவிர
உைறத்த ஈர் ந ம் றவின் - ேவன்மகன்
க க்கு
ெவறியா கின்ற களத்தின்கண்ேண பரவிய பல்ேவ வைக மலர்க ம் கலந்
கிடக்குமா ேபாேல கார்ப் ப வத்தாேல வளம்ெபற்ற மர ம் ெச
ம் ெகா
மாகிய
பலவற்றினின் ம் உதிர்ந்த பல்ேவ மலர்க ம் பரந் கிடக்கின்ற குளிர்ந்த
ந மண ைடய இம் ல்ைலப் பரப்பிேல; உர

கதிர் ம ங்கிய கல்ேசர் ஞாயி

அர
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ங்குமதியின் ஐ என மைற ம் - வ ய தன ஒளி ம ங்கப்ெபற்ற மைறமைலயிைன
(அத்தகிாி) எய் கின்ற ஞாயிற் மண் லமான பாம்பினாேல வி ங்கப்ப கின்ற
திங்கள் மண் லம் ேபான்

காணப்பட்

ெமல்ெலன மைறயாநின்ற; சி

ல்

மாைல ம் – சி ைம ைடய ல் ய இம்மாைலப் ெபா திேல ம்; அவர் உள்ளார்
என - நம்ைமப் பிாிந் ெசன்ற வன்கண்ணர் நம்நிைல என்னாம் என நிைனந் ம்
பாரார் ேபா

ம் என்

ெசால் ; நம் லந்

ெவ த் ைறதற்குக் காரணமான அவள

உைற ம் எவ்வம் நீங்க - நம்ைம
தனிைமத்

ன்பம் நீங்கும்ப ; என்க.

(வி-ம்.) தைலவன் விைன ற் ந் ைண ம் காாியத்திேல கண்ணாய்த் தைலவிைய
நிைனயானாய் விைன ற்றிய பின்னர்த் தைலவி இங்ஙனமி ப்பாள் எனத் தன்
மனக்கண் ன்னர் அவைளக் கண் கூறியப யாம்.
கார்ப்ப வத் மாைலப்ெபா
தனித் ைறவார்க்குப் ெபாி ம் ன்பஞ்
ெசய் மியல்பிற்றாத ன் அந்தப் ெபா திைனேய நிைனக்கின்றனன்.
இ கார்ப்ப வம் என்ப
ல்ைலநிலத் மரம் த யன ெபாி ம் மலர்ந்
யாண் ம் மலர்கைள உதிர்ப்பதனால் அறியப்ப ம். ல்ைலப் பரப்பின்கண் யாண் ம்
பல்ேவ மலர்கள் உதிர்ந் கிடப்பதற்கு மலர் சிதறப்பட்ட ெவறியா ங் களம்
உவைம. உர க்கதிர் என்றான் - ெவயிற் கதிர் ஆக ன். கதிர் ம ங்கிய ஞாயிற்
மண் லத் திற்குத் திங்கள் மண் லம் உவைம. அ ெமல்ல ெமல்ல மைலயில்
மைறவதற்கு அர வி ங்குதல் உவைம. ஐெயன - ெமல்ெலன.
கண்ேடார் வியக்கும்ப எனி மாம்.
8-15: ெந ங்ெகா ........................ேதேர
(இ-ள்) ெந ங் ெகா
டங்கும் வான்ேதாய் ாிைச யாமம் ெகாள்பவர் நாட் ய நளி
சுடர் - ெந ய ெகா த் கில்கள் அைசயா நின்ற வானத்ைதத் தீண்ட உயர்ந்த
மதி டத்ேத யாமந்ேதா ம் மாறி மாறி நின் விழிப் டன் காவல் ெசய் ந் ெதாழிைல
ேமற்ெகாண்ட மறவர் அம் மதி ச்சியிேல ஏற்றி ைவத்த ஒளிெந ங்கிய விளக்குகள்;
வானக மீனின் விளங்கித் ேதான் ம் - விண்ணிடத்ேத விளக்க
கின்ற மீன்கைளப்
ேபான் விளங்கித் ேதான் தற்கிடனான; அ ங் க க் காப்பின் அஞ்சுவ ம்
ர் கிட் தற்காிய சிறப்பான காவலைமந்த பைகவர்க்கு அச்சம் வ தற்குக் காரணமான
பைழய நம

ாின்கண்ேண; தி

நகர் அடங்கிய மாசு இல் கற்பின் - அழகிய

நந்தமில்லத்தி ேட நாம் பணித்தப ேய அடங்கியி க்கின்ற குற்றமற்ற கற்பிைன ம்;
அாி மதர் மைழக்கண் அைம ைர பைணத்ேதாள் அணங்குசால் அாிைவையக்
காண்குவம் - ெசவ்வாிேயா ய மதர்த்த குளிர்ந்த கண்ைண ம் ங்கில்ேபான்ற
ேதாைள ம் பிாிவாற்றாைமயாகிய ன்பத்ைத ம் உைடய எங்காத ைய இற்ைற
மாைலப்ெபா திேலேய யாம் ெசன்

காண்ேபம்; என்க.
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(வி-ம்.) யாமந்ேதா ம் காவல் ெகாள்பவர் என்க. சுடர் - விளக்கு. மதி ன்ேம ட்ட
விளக்கு விண்மீன் ேபான் விளங்கித் ேதான் ம் என்க. தி கர் - அழகிய
. அவள்
கண் த ய உ ப் க்கைள அகக்கண் ன்னர்க் கண் அவற்ைற விதந்
கூறியவா .
8: உவக்காண்................உங்ேக
(வி-ம்.) உவக்காண், இவக்காண் என்பன ஒட் நின்ற இைடச்ெசால் என்பர்
பாிேமலழகர் (குறள்-1185) உங்ேக எனேவ ெபா ள் கூறினர். ஈண் த் தைலவன் ேதர்
ெசல்லேவண் ய வழிையச் சுட் க் கூறியப யாம்.
16: ெபாலம்................ேதேர
(இ-ள்.) ெபாலம் பைடக் க மா
குதிைரகள் ட்டப்பட்ட; ேதர் - நம
ெச த் வாயாக! என்பதாம்.

ண்ட - ெபான்னா யன்ற பல்லணம்

ண்ட சிறந்த

ேதாிைன (அ) கட மதி - இப்ெபா ேத விைரந்

(வி-ம்.) ெபாலம்பைட - ெபான்னா யன்றெதா
ன்னிைலயைச.

குதிைர யணி கலன். மதி:

இனி, இதைன, வலவ எங்காத என் ேதாழிைய ேநாக்கித் ேதாழி நம்ெப மான்
சி
ன்மாைல ம் உள்ளார் என நப் லந் ைற ம் எவ்வம் நீங்க
ாில் நகர்
அடங்கிய அவ்வாிைவையக் காண்குவம் ேதர் கட என இையத் க் ெகாள்க.
(பா. ேவ.) 2. களந்ேதா

பல. 11. வானமீனின் (வ கின்ற).

---------

ெசய் ள் 115
திைண: பாைல.
ைற: பிாிவிைட வற்

க்குந் ேதாழிக்குத் தைலமகள் ெசால் ய .

ைற: அஃதாவ - தைலவிையப் பிாி்ந் ெபா ளீட்டச் ெசன்ற தைலவன் குறித்த
ப வத் வாராமற் கால நீட் த்தவழிப் பிாிவாற்றா ெபாி ம் வ ந் ந் தைலவிையத்
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ேதாழி அவர் வ மள ம் ஆற்றியி த்தேல நின்கடனாம் என வற்
த்திய ெபா
தைலவி அவட்கு மா கூறி வ ந் வாள் ெசால் ய என்றவா .
(இ-ம்.) இதைன, "அவனறிவாற்ற அறி மாக ன்" எனவ ம்
(ெதால். கற்பி. 6) 'ஆவயின் வ உம் பல்ேவ

நிைலயி

ற்பாவின்கண்

ம்' என்பதனாலைமத்தி க.

அழியா விழவின் அஞ்சுவ
ர்ப்
பழியிலர் ஆயி ம் பலர் றங் கூ ம்
அம்பல் ஒ க்க ம் ஆகிய ெவஞ்ெசாற்
ேசாியம் ெபண் ர் எள்ளி ம் எள் க
ண் ண் எ ைம குடநாட் டன்னஎன்
ஆய்நலம் ெதாைலயி ம் ெதாைலக என் ம்
ேநாயில ராகநம் காதலர் வாய்வாள்
எவ்வி ழ்ந்த ெச விற் பாணர்
ைகெதா மரபின் ன் பாித்தி உப் பழிச்சிய

5

வள் யிர் வணர்ம ப் பன்ன ஒள்ளிணர்ச்
சுடர்ப் ங் ெகான்ைற ஊ
விைளெநற்
அைறமிைசத் தாஅம் அத்தம் நீளிைடப்
பிைறம ள் வான்ேகாட் டண்ணல் யாைனச்

10

சினமிகு

ன்பின் 1வாமான் அஞ்சி

இனங்ெகாண் ெடாளிக்கும் அஞ்சுவ கவைல
நன்னர் ஆய்கவின் ெதாைலயச் ேசய்நாட்
நந்நீத் ைற ம் ெபா ட்பிணிக்
கூடா ைமயின் நீ ேயாேர.
---- மா

15

லனார்.

(உைர)
1-6: அழியா...........ெதாைலக
(இ-ள்.) அழியா விழவின் அஞ்சுவ ம்
ர் பழி இலர் ஆயி ம் பலர் றம் கூ ம்
அம்பல் ஒ க்க ம் ஆகிய ெவம் ெசால் ேசாிப் ெபண் ர் - ஒழிவில்லாத
தி விழாவிைன ைடய நல்ேலார் வாழ்தற்கு அச்சம் உண்டாதற் கிடனான மாகிய
இந்தப் பைழய ஊாிடத்ேத குற்றம் சிறி மில்லாதவராயி ம் அவாிடத் ம்
குற்றேமற்றிப் பலாிட ம் ெசன்
றங்கூறித் திாி ம் கரந்த ெவா க்கத்ைத ம் அதன்
வழித்தாகப் பிறக்கின்ற இன்னாச் ெசால்ைல ம் இயல்பாக உைடயவராகிய இத்
ெத வில் உள்ள ெகா தறி மகளிர்; எள்ளி
இகழ்ந்தி க;

ம் எள்

க - என்ைன இக ழி

ண் ண் எ ைம குடநாட் டன்ன என் ஆய் நலம் ெதாைலயி

ம்
ம்
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ெதாைலக என்பவன

ட்பமான ெதாழிற்றிறன் அைமந்த அணிகலன்கைள அணிந்த எ ைம
குடநாட் ைன ெயாத்த என

அழகின் நன்ைம ஒழியி

ம் ஒழிக; என்க.

(வி-ம்.) அழியா - ஒழிவில்லாத. நல்ேலார் வாழ்தற்கு அஞ்சுகின்ற
ர் என்க.
அம்பல் ஒ க்கம் - கரந்த ஒ க்கம். ெவஞ் ெசால் - இன்னாைம ைடய றங்கூ ம்
ெசால். எ ைம: குடநாட்ைட யா ம் ஒ மன்னன். அந்நாட் ன் அழகு தைலவியின்
அழகுக்குவைம.
7-15: வாய்வாள்..........கவைல
(இ-ள்.) வாள்வாய் எவ்வி ழ்ந்த ெச வின் - வாட் ேபாாில் ெபாய்த்த ன்றிப்
பைகவைரக் ெகான் அப் ேபாாின்கண் தா ம் வி ப் ண்பட்
ழ்ந்த எவ்வி
என் ம் வள்ளைல அப்ேபார்க் களத்திேல; ன் பாணர் பாித் இ உக்
ைகெதா மரபின் பழிச்சிய வள் உயிர் வணர் ம ப் அன்ன - இச்ெசய்தி ேகட்கும்
ன் ஒ த் நிலத்தில் எறிந் தம ைகயால் ெதா கின்ற ைறைமயிேனா
வாழ்த்திய வளவிய இைசயிைன ைடய வைளந்த யாழின ேகா கைளப்ேபால; ஒள்
இணர் சுடர்ப் ங் ெகான்ைற ஊழ் உ விைள ெநற் அைறமிைசத் தாஅம் அத்தம்
நீள்இைட - ஒள்ளிய ெகாத் க்கைள ைடய விளக்குப் ேபான்ற மலைர ைடய
ெகான்ைறயின்கண் ஊழ்த்
ற்றிய ெநற் க்கள் கற்பாைறமீ பரவலாக உதி ம்
சுரத்தின் நீண்ட ெநறியி ள்ள; பிைறம ள் வால்ேகாட் அண்ணல் யாைன சினமிகு
ன்பின் வாமான்அஞ்சி - இளம் பிைற ேபான்ற ெவள்ளிய ெகாம் கைள ம்
தைலைமத் தன்ைமைய ம் உைடய யாைனப் பைடகைள ம் ெவகுளி மிகுதற்குக்
காரணமான ஆற்றைல ைடய குதிைரப் பைடகைள
ைடய அதிகமாென மானஞ்சி
என் ம் ேபரரசன்; இனங்ெகாண் ஒளிக்கும் அஞ்சுவ கவைல - தன் பைகவ ைடய
ஆனிைரையக் ைகக் ெகாண் மைறத் ைவத்தற்கிடனான அச்சம் உண்டாகின்ற
கவர்த்த வழியிேல, என்க.
(வி-ம்.) வாள்வாய்

ழ்ந்த எவ்வி என மா க. வாள்வாய்

ழ்தல் ஒ

ேபார்த் ைற.

இைத வாள்வாய்த் க் கவிழ்தல் என்பர் ஆசிாியர் ெதால்காப்பியனார். ( றத் - 5)
"அஃதாவ வாட்ெடாழி ல் ெபாய்த்த ன்றி மாற்ேறாைரக் ெகான்
எனப் ெபா ள் கூறி
"ஆ ம் ெபா தி ன கயிற் ப் பாைவேபால்
ஞ் சி வன்றாய் ெமய்ம்மகிழ்ந்தாள் ேவான்
வாள்வாயின் ழ்ந்த மறவர்தந் தாயேர
ேகளா வ தார் கிடந் "

தா

ம்

ழ்தல்,"
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எனவ ம் ெவண்பாைவ ம் காட் வர் (நச்சி)
வள்

யிர் - யாழ். யாழின்கண் மாதங்கி என்

ம் இைசத்ெதய்வம் உைற ம் என்ப

பற்றி, அ ைக ெதா ம் மரபிைன உைடத்தாயிற் . பாித்தி தல் - ஒ த் ெதறிதல்.
எவ்வி என் ம் வள்ளல் இறந் பட்டான் எனக் ேகட்ட டன் பாணர்கள் ஒ ங்கு
கூ த் தத்தம் யாழின் ேகா கைள ஒ த்திறிந்தனர் என்க. அக்ேகா கள் ெகான்ைற
ெநற் உதிர்ந் கிடத்தற்கு உவைம. வாமான் - குதிைர. அஞ்சி அதிகமாென மானஞ்சி. இனம் - ஆனிைர.
16-18: நன்னர்..........நீ ேயாேர
(இ-ள்) நன்னர் ஆய்கவின் ெதாைலய ேசய்நாட் நம் நீத் உைற ம் - நன்ைம
ெபா ந்திய கண்ேடார் ஆராய்ந் காணத்தகுந்த நம ேபரழகு அழிந் ேபாம்ப
ெதாைலவி ள்ள ேவற் நாட் ன்கண் ெசன் நம்ைமக் ைகவிட் வதிகின்றவ ம்;
ெபா ள்பிணிகூடாைமயின் நீ ேயார் - தாம் வி ம்பிய ெபா ளீட்டம் ைக
கூடாைமயாேல தாம் குறித்த ப வம் கடந் ம் காலந் தாழ்த்தி ப்பவ ம் ஆகிய, என்க.
(வி-ம்.) ஆகிய (எ) நம்காதலர் என இைய ம்
6-7: என் ம்..........காதலர்
(இ-ள்) என் ம் நம் காதலர் - எஞ்ஞான் ம் நம்மால் காத க்கப்பட்ட நம்ெப மான்;
ேநாய் இலர் ஆக –

ன்பம் சிறி

மிலராய் நீ ழி வாழ்வாராக என்பதாம்.

(வி-ம்.) யாம் இன்ேற இறந்ெதாழியி ம் ஒழிக என்ப படக் காதலர் என் ம்
ேநாயிலராக என் வாழ்த்தினாள் "இ நம்ைம அறனன்றித் றத்த ன் தீங்கு
வ ெமன்றஞ்சி வாழ்த்திய ; நம் ெபா ட் த் தீங்கு வ ெமன்

நிைனத்த ன்

வ வாயைமந்த ," என்பர் நச்சினார்க்கினியர் (ெதால். ெபா ள் 244.) அவர் நம்ைமக்
காத த்திலர் என்ப பட நம் காதலர் என்றாள். இ யான் இறந் ப ேவன் எனத்
தைலவி வன் ைற எதிரழிந்தவா என்க.
இனி இதைன - ேதாழி எம்ைம, ெபண் ர் எள்ளி ம் எள் க நலம் ெதாைலயி ம்
ெதாைலக அஞ்சுவ கவைல கவின் ெதாைலயச் ேசய்நாட் நீ ேயார் நம் காதலர்
என் ம் ேநாயிலராக என இையத் க் ெகாள்க.
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(பா-ேவ.) 14.வயமானஞ்சி. 14-15- யாைன, சினமிகு ன்பின் வயமான் அஞ்சி
என்ப பாடமாயின் யாைன சிங்கத்திற்கு அஞ்சித் தன இனத்ைத
அைழத் க்ெகாண் ஓ மைறக்கும் எனப் ெபா ள் கூ க.
-----------

ெசய் ள் 116
திைண: ம தம்.
ைற: ேதாழி தைலமகைன வாயில் ம த்த .
( -ம்.) அஃதாவ
வந்த ெபா

- தைலவன் பரத்ைத ெயா த்திெயா

நீரா யவன் இல்லத்திற்கு

தைலவி ஊ யி ப்ப, அவன் தைலவிைய ஊடல் தீர்த் த் தன்ெனா

கூட் ம்ப ேதாழிைய வாயில் ேவண் னனாக, அவள் அச்ெசய்திையத் தாம்
அறிந்தைம கூறி அவன் ேவண் ேகாைள ம த் ச் ெசால் ய என்றவா .
(இ-ம்.) இதற்கு - 'ெபறற்க ம் ெப ம் ெபா ள்' எனவ ம்
கற்பி-9.) றம்ப

ற்பாவின்கண் (ெதால்-

விைளயாட் ப் ல் ய கற்சி ம் எனவ ம் விதிெகாள்க.

எாியைகந் தன்ன தாமைர யிைடயிைட
அாிந் கால் குவித்த ெசந்ெநல் விைனஞர்
கட்ெகாண் ம குஞ் சாகா டளற் றின்
ஆய்க ம் ப க்கும் பாய் னல் ஊர
ெபாிய நாணிைல மன்ற ெபாாிெயனப்
ன்கவிழ் அகன் ைறப் ெபா ய ஒண் தல்
ந மலர்க் காண்வ ங் கு ம்பல் கூந்தல்
மாைழ ேநாக்கிற் காழியல் வன ைல
எஃகுைட எழில்நலத் ெதா த்திெயா ெந ைந

5

ைவகு னல் அயர்ந்தைன ெயன்ப அ ேவ
ெபாய் றம் ெபாதிந்தியாம் கரப்ப ம் ைகயிகந்
அலரா கின்றால் தாேன மலர்தார்
ைமயணி யாைன மறப்ேபார்ச் ெசழியன்
ெபாய்யா விழவின் கூடற் பறந்தைல

10

உடனிையந் ெத ந்த இ ெப ேவந்தர்
கடல்ம ள் ெப ம்பைட கலங்கத் தாக்கி
இரங்கிைச ரசம் ஒழியப் பரந்த வர்
ஓ
றம் கண்ட ஞான்ைற
ஆ ெகாள் வியன்களத் தார்ப்பி ம் ெபாிேத.

15

---- பரணர்.
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(உைர)
1-4: எாியைக.........ஊர
(இ-ள்.) எாி அைகந் அன்ன தாமைர இைட இைட ெசந்ெநல் அாிந் கால் குவித்த
விைனஞர் - தீயான ெகா ந் விட்டாற் ேபான்ற தாமைர மலர்க க்கு இைடேய
இைடேய விைளந்த சிவந்த ெநற்கதிைர அாிந் ஓர் இடத்ேத குவித்த உழவர்;
கள்ெகாண் ம குஞ் சாகா அள உறின் - தமக்குக் கள்ேளற்றிக் ெகாண கின்ற
சகடம் ேசற்றின்கண் வந் ற்றால்; ஆய் க ம் அ க்கும் பாய் னல் ஊர - அதன்
உ ள்கள் ேசற்றில் அ ந்தாதப அழகிய க ப்பங்ேகால்கைள றித்
அைடெகா த்தற் கிடனான நன்கு நீர் பாய்கின்ற ஊைர ைடய தைலவேன, என்க.
(வி-ம்.) இதன்கண் - "சக ேசற்றில் அ ந் ம் ெபா
அதன் உ ைளகைளத்
தாங்கும் வ ைம யில்லாத க ம் கைள அைடெகா ப்ப ேபால் நின்னிடம் ஊடல்
ெகாண் ெபாி ம் ன்பத்தில் அ ந் கின்ற தைலவிைய ஊடல் தீர்க்கும்ப அவள்
சினத்திற்கு அஞ்சுகின்ற அ ச்சிைய வாயில் ேவண் கின்றைன! அச்ெசயல் என்னால்
இயலாத ெதான் காண்" என ண்ணிதின் ேதாழி உள்
த்தைம உணர்க.
5-10: ெபாிய........என்ப
(இ-ள்.)ெபாிய நாண் மன்ற இைல - நீதா ம் மாந்தர் சிறப் க்க ள் ெபாிய சிறப் ப்
பண்பாகிய நாணம் என் ம் அப்பண்பிைனத் ேதற்றமாக உைடைய அல்ைலகாண்!
எற்றாெலனின்; ெபாாிெயனப் ன்கு அவிழ் அகல் ைற ெபா ய - ெநல் ன
ெபாாிையப் ேபால் ன்க மரம் மலர்கின்ற யாற்றின அகன்ற நீரா
ைற
ெபா
ம்ப ; ெந ைந ஒள் தல் ந மலர் காண்வ ம் கு ம் பல் கூந்தல் மாைழ
ேநாக்கின் காழ் இயல் வன ைல எஃகுைட எழில் நலத் ஒ த்திெயா - ேநற்
ஒளி ைடய ெநற்றிைய ம் நறிய மலரணிந்த பல ம் கா தற்கு அவா ம் குறிய
பலவாகிய கூந்தைல ம் மடப்ப ைடய ேநாக் கத்திைன ம் த் வடம் அைசகின்ற
அழகிய ைலயிைன ம் கூர்ைம ைடய எ ச்சியாகிய இளைமயழகிைன ம்
உைடயாளாகிய ஒ பரத்ைத மகேளா ; ைவகு னல் அயர்ந்தைன ெயன்ப குளிர்ச்சிதங்கிய நீாின்கண் விைளய ைன என் அறிந்ேதார் எம்பால் வந்
கூறாநிற்பர், என்க.
(வி - ம்.) மக்கள் பண் க ள் நா ைடைம மிக ம் சிறப் ைட யதாக ன்
அதைனப் ெபாியநாண் என்றாள். இதைன:- "ஊ ைடெயச்ச யிர்க்ெகல்லாம்
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ேவறல்ல நா

ைடைம மாந்தர் சிறப் " (.) எனவ ம் தி க்குறளா

ம் உணர்க. மன்ற,

ேதற்றத்தின்கண் வந்த . ெபாாி - ெநற்ெபாாி; இ
ன்கம் விற்குவைம. இங்ஙனம்
பல ம் அறி ம்ப பரத்ைத மகேளா விைளயா தல் நின் சான்றாண்ைமக்குப்
ெபா ந்தாத ெசயல் ஆக ம் அ ெசய்தைன யாக ன் நீ மன்ற நாணிைல என்றவா .
காணவ ம் - கா தற்கு அவா வ ம். மாைழ - ேபைதைம. ஈண் மடம் என்க. இனி,
அழகு எனி மாம். காழ் த் வடம். எஃகு - கூர்ைம. எழில் - எ ச்சி. இதைன
ஆசிாியர் நச்சினார்க்கினியர் "வளர்ந்தைமந்த ப வத் ம் இ வளர்ந் மாறியதன்றி
இன் ம் வள ெமன்ப ேபான் காட் தல்" என்பர். ஒ த்தி என்ப ஒ பரத்ைத
மகள் என்ப பட நின்ற . ெந ைந - ேநற் .
12 - 19: மலர்தார்................ெபாிேத
(இ - ள்.) மலர்த்தார் ைம அணி யாைன மறப்ேபார்ச் ெசழி யன் ெபாய்யா விழாவின்
கூடல் பறந்தைல - மலர்ந்த மாைலைய ம் ைம ெகாண் அழகு ெசய்த
யாைனைய ம் மறத்தன்ைம மிகுந்த ேபார்த் ெதாழிைல
ைடய பாண் ய ைடய
ஒ நா ம் ஒழித ல்லாத தி விழாக்கைள ைடய ம ைர நகரத்தின் பக்கத்தி ள்ள
ேபார்க்களத்திேல; உடன் இையந் எ ந்த இ ெப ேவந்தர் கடல் ம ள் ெப ம்
பைட கலங்கத் தாக்கி - தம் ள் ஒ ங்கு கூ த் தன்ேமல் ேபாாி தற்கு எ ந் வந்த
ேசர ம் ேசாழ மாகிய இரண்
மன்னர்க ம் அவ ைடய கடல்ேபான்ற ெபாிய
பைடக ம் கலக்க ெமய் ம்ப அவேரா ேபார்ெசய் ; இரங்கு இைச ரசம் ஒழியப்
பரந் அவர் ஓ ம் றங்கண்ட ஞான்ைற - ழங்குகின்ற தம் ைடய
ேபார் ரசங்கைளக் ைகவிட் நாற்றிைசயி ம் பரவி அம்மன்னர் தம் பைடகேளா
ஓ ங்கால் அவர் தம்ைமப் றங்கண்ட ெபா
; ஆ ெகாள் வியன் களத்
ஆர்ப்பி ம் ெபாி - அப்பாண் ய மன்னன் ெவற்றிெகாண்ட அகன்ற
அப்ேபார்க்களத்தின்கண் எ ந்த ஆரவாரத்தி ம் காட் ல் மிக ம் ெபாிதாக என்க.
(வி - ம்.) ெசழியன் - பாண் யன். கூடல் - ம ைர. இ ெப ேவந்தர் - ேசர
ேசாழர்கள். அவர் - அம்மன்னாி வ ம். ஆ - ெவற்றி ஆர்ப் - ெவன்ற மறவாின்
ஆரவாரம். ஆர்ப்பி

ம் ெபாி . (11) அலராகின்

என இைய ம்

10 - 12: அ ேவ..........................தாேன
(இ - ள்.) அ ேவ ெபாய் றம் ெபாதிந் யாம் கரப் ப ம் - அங்ஙனம் எம்மிடத்ேத
கூறிய அந்தப் பழிைய யாங்கள் ெபாய்ெயன் ம த் எம ெசால்லாகிய
ேபார்ைவயால் றத்ேத
யாங்கள் எம்மால் இய மள ம் மைறயாநிற்ப ம்; ைக
இகந் தாேன அலர் ஆகின் - எம் யற்சிைய ம் கடந் அ தாேன யாண் ம்
அலராகப் பர கின்ற காண்! ஆதலால் நின ேவண் ேகாளின்ப யான் நினக்கு
வாயில் ேந மாறில்ைல என்பதாம்.
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(வி - ம்.) அ - அப்பழிச்ெசால். ெபாய் என்றி கூறிப் றம் ெபாதிந் என்க. ைக
இகத்தல் - யற்சிையக் கடந் ேபாதல். ஆதலால் யான் நினக்கு வாயில்
ேந மாறில்ைல என்ப குறிப் ப் ெபா ள்.
இனி இதைன - ஊர நீ மன்ற நாணிைல எற்றாெலனின் நீ ெந ைந ஒ த்திெயா
னலயர்ந்தைன ெயன்ப, ெசழியன் ஆ ெகாள் களத் ஆர்ப்பி ம் ெபாி ; அ ெபாய்
என யாம் கரப்ப ம் தாேன அலரா கின் என இையத் க்ெகாள்க.
(பா - ேவ.) 2. - விைளஞர். 7. - கூைழ. 8. - காழின். 9. - ெந
நல். 11 - யான்கரப்ப ங்ைககடந்.
-------------

ெசய் ள் 117
திைண: பாைல
ைற: மகட் ேபாக்கிய ெசவி த்தாய் ெசால் ய .
( -ம்.) அஃதாவ - களெவா க்கத்தின்கண் இைட
கள் பற் பல
ேதான்றினைமயால் தைலவன் ேதாழிைய வாயிலாகக் ெகாண் தைலவியின்
சுற்றத்தார் அறியாதப தன் டன் அைழத் க் ெகாண் ேபாயினன்; இச்ெசய்திைய
அறிந்த ெசவி த்தாய் தைலவிைய நிைனந் வ ந்திச் ெசால் ய என்றவா .
(இ - ம்.) இதற்கு - "எஞ்சிேயார்க்கும் எஞ்சுதல் இலேவ" என வ ம் (ெதால் - அகத் 42.) விதிெகாள்க.
ெமௗவெலா மலர்ந்த மாக்குரல் ெநாச்சி ம்
அவ்வாி அல்குல் ஆய ம் உள்ளாள்
ஏதிலன் ெபாய்ம்ெமாழி நம்பி ஏர்வி(ைன)
வளங்ெக தி நகர் லம்பப் ேபாகி
ெவ வ கவைல ஆங்கண் அ ள்வரக்
க ங்கால் ஓைம ேயறி ெவண்டைலப்
ப ந் ெபைட பயி ம் பாழ்நாட் டாங்கண்
ெபாலந்ெதா ெதளிர்ப்ப சிச் ேசவ ச்
சிலம் நக இய ச் ெசன்றஎன் மகட்ேக

5

சாந் ளர் வணர்குரல் வாாி வைகவகுத்
யான்ேபா
ைணப்பத் தகரம் மண்ணாள்

10
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தன்ேனா ரன்ன தைகெவங் காதலன்
ெவறிகமழ் பன்மலர் ைனயப் பின் விடச்
சி
றம் ைதய ெநறி தாழ்ந் தனெகால்
ெந ங்கால் மாஅத்
ெவண்பழம்
ெகா ந்தாள் யாைம பார்ப்ெபா கவ ம்
ெபாய்ைக சூழ்ந்த ெபாய்யா யாணர்
வாணன் சி கு வடாஅ
தீநீர்க் கான்யாற் அவிரறல் ேபான்ேற.

15

--- .................
குறிப் :- (ஆசிாியர் ெபயர் காணப் படவில்ைல)
(உைர)
1-9: ெமௗவெலா ...............மகட்ேக
(இ - ள்.) ெமௗவெலா மலர்ந்த மாக்குரல் ெநாச்சி ம் அ வாி அல்குல் ஆய ம்
உள்ளாள் - அந்ேதா தான் வளர்த்த ல்ைலப் விேனா தான் விைளயா கின்ற காிய
ங்ெகாத்திைன ைடய ெநாச்சியின நிழைல ம் அந்த நீழ ன்கண் அழகிய வாி
கைள ைடய அல்குைல ைடய தன் ேதாழிமாைர ம் நிைனயாத வளாய்; ஏதிலன்
ெபாய்ம்ெமாழி நம்பி - பிறள் மகன் ஒ வன் கூறிய ெபாய்யாய ெமாழிகைள உண்ைம
ெமாழிெயன் நம்பி; ஏர் விைன வளம் ெக தி நகர் லம்பப்ேபாகி - அழகிய சிற்பத்
ெதாழிலைமந்த வளம் ெபா ந்திய அழகிய எம்மில்லம் தனித் க் கிடப்ப அவன்
பின்னர்ச்ெசன் ; ெவ வ

கவைல ஆங்கண்

ெவள்தைல ப ந் க ங்கால் ஓைம ஏறி அ ள்வரப் ெபைட பயி ம் பாழ் நாட்
ஆங்கண் - அச்சம் வ தற்குக் காரணமான கவர்த்த வழிைய ைடய அப்பாைல
நிலத்ேத ெவள்ளிய தைலைய ைடய ப ந் காிய அ யிைன ைடய ஓைம மரத்தின்
ேமல் ஏறி இ ந் தன் ெபைடப் ப ந்திற்கு இரக்க ண்டாகும்ப அதைன
விளிக்கின்ற பாழ்பட் க் கிடந்த நாடாகிய அவ்விடத்ேத; ெபாலம் ெதா ெதளிர்ப்ப
சி ேச அ சிலம் நக இய ச் ெசன்ற என் மகட்கு - தன் ைககைளப்
ெபான்னா யன்ற வைளயல் கள் ஒ க்கும்ப
சித் தன் சிவந்த அ களில் அணிந்த
சிலம் கள் ெவயிெலாளியால் சிாிப்பன ேபால விளங்கும்ப நடந் ெசன்ற
என்

ைடய மக

க்கு, என்க.

(வி - ம்.) ெமௗவல் - ல்ைல. இ தைலவி நட் வளர்த்த ல்ைல. மாக்குரல் - காிய
ங்ெகாத் . ெநாச்சியின் நீழ ல் அவள் வி ம்பி ஆ வாள் என்ப பற்றி அதைன ம்
நிைனயாைம கூறினள். ஆயம் ேதாழியர் கு . தைலவைன இன்னன் என அறியாைம
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பற்றி ஏதிலன் என்றாள். ஏர் விைன - சிற்பம் த ய கைலத்ெதாழில். அவள்
ேபாயபின்
ெவச் ெசன் கிடத்த ன் தி நகர் லம்ப என்றாள் .
க ங்காேலாைம ஏறி ெவண்டைலப்ப ந் என் ழிச் ெசய் ளின்பம் உணர்க.
பயிர்தல் - அைழத்தல். ல்ைல ம் குறிஞ்சி ம் ைறைமயின் திாிந் பாைல
என்பேதார் ப வம் ெகாள்ள ன் அதைன ம் பாழ் நா என்றாள். நின் மகள்
ஏதிலாேனா ைக சிக் களிப் டன் ெசன்றாள், எனக் கண்ேடார் கூறக்ேகட்டைம
ேதான்றப் ெபாலந்ெதா ெதளிப்ப சிச் ேசவ ச் சிலம் நக இய ச்ெசன்ற மகள்
என்றாள். சிலம் நகலாவ ெவயிெலாளி பட் ச் சிாிப்ப ேபால விளங்குதல்.
10 - 19: சாந் ளர்................ேபான்ேற
(இ - ள்.) சாந் உளர் வணர்குரல் வாாி வைக வகுத் யான் ேபா
ைணப்ப ந மணச்சாந்ைத விர ல் ேதாய்த் க் ேகாதப்ெபற்ற வைளந்த ெகாத்தாகிய கூந்தைல
வாாி விட் அவற்ைறக் கால்காலாக வகுத் யான் மலர்கைள அவற்றிைடேய
ேசர்ப்பதற்கு; தகரம் மண்ணாள் - மயிர்ச் சந்தனத்ைதப்

சிக்ெகாள்ள ம்

ம க்கின்றவள்; தன் ஓரன்ன தைக ெவம்காதலன் - தன்ேனா ஒ ப த்தான
அழைக ம் வி ப் பத்ைத
ைடய தன் காதலனாகிய அந்த ஏதிலான் தாம் ெசல்

ம்

வழியிற் கிைடத்த; ெவறிகமழ் பல் மலர் ைனயப்பின் விட - குர ம் மராஅ ம்
பாதிாி ம் ஆகிய ந மணங்கம ம் பாைலநிலத் ப் பல்ேவ மலர்கைள ம் சூட் தற்
ெபா ட் த் தன் கூந்தைலக் ைக ெசய் பின்னலாகப் பின்னி விடா நிற்ப; ெந ங் கால்
மாஅத் ஊழ் உ ஒள் பழம் ெகா ந்தாழ் யாைம பார்ப் ெபா கவ ம் ெபாய்ைக
சூழ்ந்த - நீண்ட அ ைய ைடய மாமரத்தின் கண் கனிந் காம் விட்ட ஒள்ளிய
பழத்ைத வைளந்த கால்கைள ைடய யாைம ம் அதன் பார்ப் ம் கவர்ந் தின் தற்
கிடனான நீர்நிைலகளால் சூழப்பட்ட; ெபாய்யா யாணர் வாணன் சி கு வடாஅ
தீம்நீ்ர் கான்யாற் அவிர் அறல் ேபான் - ஒ நா ம் ெபாய்யாத
வ வாைய ைடய வாணன் என் ம் வள்ள ைடய சி கு என் ம் ஊ க்கு
வடபால் உள்ள இனிய நீைர ைடய காட்டாற்றின்கண் விளங்குகின்ற க மணல்
ேபான் ; சி
மைற ம்ப
என்பதாம்.

றம் ைதய ெநறி தாழ்ந்தன ெகால் - அவ
அறல்பட்

(வி-ம்) சாந்

அப்பின்னல்கள் தாழ்ந்

ைடய சிறிய பிடர்

ெதாங்கினேவா அறிகின்றிேலன்;

- கலைவச் சாந் . உளர்தல் - விரலால் ேகா தல். யான்ேபா

ைணப்பத் தகரம் மண்

தற்கும் ம ப்பவள், இப்ெபா

தன்காதலன் பின்னி

வி ந் ைண ம் ெபா த்தி ப்பள் ேபா ம்; அவன் பின்னிய பின்னல்கள்
அவ ைடய சி
றம் ைதயத் தாழ்ந் கிடக்குங் ெகால் என்றவா . இ ெசவி
தன்மகள் காதல டன் ெசல்வதைன ம் அவன் அவ க்குக் கூந்தல் பின் வைத ம்
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ெசல் ம் ெநறியி ள்ள பாைல நிலத் ப் பல்ேவ மலர்கைள ம் அவள் கூந்த ல்
சூட் தைல ம் தன் அகக்கண் ன்னர்க் கண் கூறிய ப யாம்
இனி, இதன்கண் கைரயின்கண் உயர்ந் நிற்கின்ற ேதமாவின் இனிய பழத்ைதத்
ெதாடர்பில்லாத ெபாய்ைகயில் வா ம் யாைம ம் அதன் பார்ப் ம் கவர்ந் தின்றாற்
ேபால எம்ெமா ெதாடர்பில்லாத ஏதிலான் ஒ வன் உயர்கு ப்பிறப்பினளாகிய
என்மகைளக் கவர்ந் ெகா ேபாய்த் தன் சுற்றத்தாேரா அவள் நற்குணங்கைள
கரா நிற்பன்; யாம் அக்கனி
உள் ைற காண்க.

ழப்ெபற்ற மரம் ேபால வறிேத நிற்ேபமாயிேனம் என

ெவண்பழம் என் ம் பாடம். அ

சிறப்பில்லாப்பாடம்.

இனி இதைன ெநாச்சியிைன ம் ஆயத்திைன ம் நிைனயாளாய் ஏதிலன்
ெபாய்ெமாழி நம்பி, நகர் லம்பப்ேபாகி பாழ் நாட்டாங்கண் சி ம், இய
ஞ்
ெசன்ற என் மகட்கு யான் ேபா
ைணப்பத் தகர ம் மண்ணாள் தன் காதலன்
பின் விட அவள் கூந்தல் வாணன் சி கு வடாஅ கான் யாற் அறல் ேபான்
சி
றம் ைதய ெநறி தாழ்ந்தன ெகால் என இையத் க் ெகாள்க.
(பா. ேவ) 10. வன்குரல். 18. பண்ணன்.
------------

ெசய் ள் 118
திைண: குறிஞ்சி
ைற: ெசறிப்பறி றீஇ இர ம் பக
கடாஅய .
(

-ம்.) அஃதாவ

ம் வாரெலன்

வைர

- தைலவன் நாள் ேதா ம் பகற்குறியிடத்ேத வந்

வந்

மீள்பவனாக, வைரந் ேகாட ல் அவ க்குக் க த்தின்ைம யறிந்த ேதாழி அவைன
வைர
க்குதற் ெபா ட் ஒ நாள் பகற்குறி யிடத்ேத தமியளாய் வந்
எதிர்ப்பட் தைலவி திைன காவல் ஒழிந்த ைம ம் சுற்றத்தார் அவைள
இற்ெசறித்தைம ம் கூறிப் பகற்குறி ம த் ஆற்ற தீைம அறி
த் இர க்குறி
ம த் த் தைலவி நின்ைன இன்றி உயிர் வாழாள் என அவள பிாிவாற்றாைம ம்
கூறிப் பல்லாற்றா ம் வைர கடாய என்றவா .
(இ -ம்.) இதற்கு - "நாற்ற ம் ேதாற்ற ம்" எனவ ம் (ெதால் - களவி - 23.)
ற்பாவின்கண் கள ம் ெபா
ம் வைரநிைல விலக்கி.........அைனநிைல வைகயான்
வைரதல் ேவண்
ம் என வ ம் விதி ெகாள்க.
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கறங்குெவள் அ வி பிறங்குமைலக் கவாஅன்
ேதங்கமழ் இணர ேவங்ைக சூ த்
ெதாண்டகப் பைறச்சீர் ெபண் ெரா விைரஇ
ம கிற் ங்கும் சி கு ப் பாக்கத்
இயன்
ேகாப்பிைன வயநாய் பிற்படப்
பகல்வாிற் கவ்ைவ அஞ்சு ம் இகல்ெகாள
இ ம்பி கன்ெறா விைரஇய கயவாய்ப்
ெப ங்ைக யாைனக் ேகாள்பிைழத் திாீஇய
அ
வழங்கும் ஆாி ள் ந நாள்

5

தனிைய வ தல் அதனி ம் அஞ்சு ம்
என்னா குவள்ெகால் தாேன பன்னாள்
ணர்குறி ெசய்த லர்குரல் ஏனல்
கிளிக பாட ம் ஒழிந்தனள்
அளியள் தானின் அளியல திலேள.

10

---- கபிலர்
(உைர)
1 -6: கறங்கு ........அஞ்சு ம்
(இ - ள்.) கறங்கு ெவள் அ வி பிறங்கும் மைலக்கவாஅன் - ெப மாேன! நீதான்
ஆரவாாிக்கின்ற ெவள்ளிய அ விைய ைடய விளக்கமான எம மைலச்சார ேல;
ேதம் கமழ் இணர ேவங்ைக சூ - ேதன் மணங்கம கின்ற ங்ெகாத் க்களிேல
மலர்ந் ள்ள ேவங்ைகயன

மலைர அணிந்

ெகாண் ; ெபண் ெரா

விைரஇ -

மகளிெரா கலந் ; ெதாண்டகப் பைறச்சீர் ம கின் ங்கும் சி கு ப்பாக்கத்
ெதாண்டகப்பைறயின தாளத்திற் ெகாப்ப ஆடவர் ெத வின்கண் குரைவக்
கூத்தா கின்ற சி கு யாகிய எம

ஊாின் கண்ேண; இயல்

-

கு ஒப்பைன - எம

கண் காண வ வங்ெகாண் வ கின்ற
கேவைள நிகர்த்த அழகுைடையயாய்;
வயநாய் பின்பட பகல்வாின் கவ்ைவ அஞ்சு ம் - வ நின் ேவட்ைட நாய்கள்
நின்ைனப் பின் ெதாடர்ந் வாராநிற்பப் பகற்ெபா திேல இவ்வா வந்தால் அதனால்
இவ் ாில் எ கின்ற அல க்கு யாங்கள் ெபாி ம் அஞ்சுகின்ேறம். என்க.
(வி-ம்.) நீ
கைனப் ேபாலேவ அழகுைடைய; கானவர் குரைவக் கூத்தா ம்
ெபா
வ வதனால் நின்ைன எம்மவர்
கன் நமக்கிரங்கி எ ந்த
கின்றான்
என் எண்ணி மகிழ்வாரல்லர், எற்றாெலனின் உனக்கு அ
கமில்ைல
அணிமயி ல்ைல நின்ைன வயநாய்கள் மட் ேம ெதாடர்கின்றன ஆதலால் காண்
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என்றவா . எனேவ, உன்ைன இந்தக் குறிஞ்சித்தைலவன் என் ட் ெகாண் இவ் ர்ப்
ெபண் ர் பழி ற் வர் அதற்கு யாம் அஞ்சுகின்ேறாம். ஆத ன் நீ இனி இவ்வா
பக ல் வாராேத ெகாள்! எனப் பகற்குறி ம த்தாளாயிற் .
6-10: இகல்ெகாள.........அஞ்சு ம்
(இ-ள்) அ

வழங்கும் ஆர் இ ள் - ெகால்

ம்

கள் இைரேத த் திாிகின்ற

நிைறந்த இ ளின்கண்; இகல் ெகாள - அவற்ேறா பைக ெகாள் தற்கு அஞ்சி;
இ ம்பி கன்ெறா விைரஇய கயவாய்ப் ெப ங்ைக யாைன - காிய
பி யாைனேயா ம் கன்றிேனா ம் கூ ய ெபாிய வாைய ம் ெபாிய ைகைய
ைடய
களிற்றியாைனயான ; ேகாள் பிைழத்
ெகாள்

த னின் ந் தப்பிப் பி

ந நாள் தனிைய வ தல் அதனி

இாீஇய - தம்ைம அப்

த யவற்ைற மைறத்

இைரயாகக்

ைவத்தற்குக் காரணமான;

ம் காட் ல் அஞ்சுகின்ேறம், என்க.

(வி-ம்.) இகல் ெகாள அஞ்சி என ஒ ெசாற்ெபய்க. பி ெயா ம் கன்ெறா ம்
இ த்தலால் ெப ங்ைகயாைன அவற்ைற மைறத் ைவக்கும் என்க. அ
வழங்குத ம் தனிவ த ம் அஞ்சுதற்கு ஏ வாயின; எனேவ இரவி
ெகாள்! என இர க்குறி ம் ம த்தவாறாயிற் .

ம் வாராேத

11-14: என்னாகுவள்.............இலேள.
(இ-ள்) பல் நாள் ணர்குறி ெசய்த லர்குரல் ஏனல் கிளிக

பாட

ம் ஒழிந்தனள் -

இனி, ெப மாேன! நீ பல நா ம் வந் தைலவிையக் கூ தற்குக் குறியிடமாக
எம்மால் காட்டப்பட்ட இடமாகிய திைனப் லத்தி ம் திைன திர்ந் கதி ம்
ெகாய்யப்பட்டைமயால் அத்திைனப் னத்தின்கண் தைலவி வந் கிளிைய ஓட் ம்
பாடைல ம் ைகவி ம்ப

அவள் இற்ெசறிக்கப் பட்டனள், இவ்வாற்றால் இனி

எம்ெப மாட் நின்ைனக்கா ம் ேபறிலள்; அளியள் நின்அளி அல இலள் என்
ஆகுவள் ெகால் - நம்மால் இரங்கப்ப தற்குாியளான எம்ெப மாட் இனித் தனக்கு
நின்

ைடய அ ைளயன்றிப் பிறிெதா

ைண இலள் ஆயினள்; அவள் தான் இனி

என்ன நிைலைமைய உைடயேளா அறிகின்றிேலன்,என்பதாம்,
(வி-ம்.) ஏனல் - திைனப் னம் ஆகுெபயர். யாம் உனக்குப் பகற் குறியிடமாகச் ெசய்த
திைனப் னத்திற்கும் அவள் இனி வ வாள் அல்லள் என்றவா . வாராைமக்குப் லர்
குரல் ஏனல் என்ற (திைனக்கதிர் ற்றி அாியப்பட்டைமயின் என நின் )
ஏ வாயிற் , தான் தமியளாய் வந்தைமையேய தைலவி இற்ெசறிக்கப்பட்டைமைய
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அறிவிக்கும் ஏ வாக்கினாள். என்னாகுவள் ெகால் என்ப , ஒேரா வழி அவள் இறந்
ப த ம் கூ ம் என்ப பட நின்ற . இவ்வாற்றால் இ இத்ேதாழி ெசறிப்பறி றீஇ
இர ம் பக ம் வாரெலன் வைர கடா அய ஆதல் உணர்க.
கபில ைடய இச்ெசய் ள் அவர் கழ் ேபாலச் சால ம் சிறந்
ணர்க.

விளங்குத

இனி, இதைன (ெப ம) பாக்கத்
ெகாப்பிைன பகல்வாின் கவ்ைவ அஞ்சு ம்;
வழங்கும் ஆாி ள் ந நாள் தனிைய வ தல் அதனி ம் அஞ்சு ம். அளியள்
பாட ம் ஒழிந்தனள், நின் அளி அல
ெகாள்க.

இலள், என்னாகுவள் ெகால் என இையத் க்

-----------

ெசய் ள் 119
திைண: பாைல.
ைற: ெசல ணர்த்திய ேதாழிக்குத் தைலமகள் ெசாற்ற . ேதாழி தைலமகட்குச்
ெசாற்ற உமாம்.
( -ம்.) அஃதாவ - களெவா க்கத்தின் ெபா
தைலவன் ேவந்தற்குற் ழித்
தைலவிையப் பிாிந் ேபாக ேநர்ந்ததைன அறிந்த ேதாழிக்குத் தைலவி ெசால் ய .
இனி, ேதாழி தைலவிக்குத் தைலவன் க த் ணர்ந்
என்றவா .
(இ-ம்.) இ

ெசால் ய

- தைலவி கூற்றாயின் "வைரவிைடைவத்த காலத்

எனி

மாம்

வ ந்தி

ம்"

எனவ ம் (ெதால் - களவி - 21.) விதிெகாள்க. இனி, ேதாழி கூற்றாயின், "நாற்ற ம்
ேதாற்ற ம்" எனவ ம் (ெதால் - களவி - 23.)
அைமக்க.

ற்பாவின்கண் வைக ம் என்பதனால்

த ந் ேதா ந் திதைல யல்கு ம்
வண்ண ம் வனப் ம் வாி ம் வாட
வ ந் வள் இவெளனத் தி ந்
ேநாக்கி
வைர நன் ெறன்னா தக
ம் அவர்வறி
ஆ ெசல் மாக்கள் அ த்த பிரண்ைட
ஏ ெப பாம்பின் ைபந் ணி க ப்ப
ெநறியயல் திரங்கும் அத்தம் ெவறிெகாள

5
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உமண்சாத் திறந்த ஒழிகல் அ ப்பின்
ேநான்சிைல மழவர் ஊன்
க் கய ம்
சுரன்வழக் கற்ற ெதன்னா ரஞ்சிறந்
ெநய்தல் உ வின் ஐதிலங் கக ைலத்
ெதாைடயைம பீ ப் ெபா ந்த க ைக
மைடயைம திண்சுைர மாக்காழ் ேவெலா
தணியமர் அ வம் தம்ெமா
ைணப்பத்

10

ணிகுவர் ெகால்ேலா தாேம ணிெகாள
மறப்
உழந்த வசிப ெசன்னி
உ ேநாய் வ த்தெமா ணீஇய மண் ப்
ப
ழம் ஊன்றிய ெந நல் யாைன
ைகேதாய்த் யிர்க்கும் வ ஞ்சுைன

15

ைமேதாய் சிைமய மைல த லாேற.

20

--- குடவாயிற் கீரத்தனார்.
(உைர)
1 - 4:

த

ம்…………...அக

ம்

(இ - ள்.) இவள் த ம் ேதா ம் திதைல அல்கு ம் வண்ண ம் வனப் ம் வாி ம்
வாட - (ஏ ேதாழி! நம்ெப மான் நம்ைமப் பிாிந் ெசல் வர் ேபா ம் என்கின்றாய்)
அவர்தாம் என்ைன ேநாக்கி இவ ைடய ெநற்றி ம் ேதா ம் ேதமல் படர்ந்த
அல்கு ம் நிற ம் அழகும் கண்களின் ெசவ்வாி ம் ெபாி ம் வா ம்ப ; வ ந் வள்
என தி ந்
ேநாக்கி - மிக ம் வ ந் வாள் என் நம்மியல்பிைனத் தி த்தமாகக்
கண்
வைரந்

ைவத் ம்; வைர
ெகாள்

நன்

என்னா

அக

ம் - இவைள இப் ெபா

தேல நன்ைமயாம், இன்ெறனின் தீதாம் என்

காாியத்ைதேய ேநாக்கிச் ெசன்றா

நிைனயாமல் தம

ம், என்க.

(வி - ம்.) இ தைலவர் நம்ைமப் பிாிந் ேபாவார் ேபாேல காணப் ப கின்றனர்
என்றேதாழிக்குத் தைலவி அவர் என் நிைலைய இப்ெபா
கூர்ந் ணர்வாராயின்
இவைள இப்ெபா
வைரந் ெகாள் தேல நன்ெறனத் ணிவர்; அவர் ேவந்தற்
குற் ழிப் பிாிதலால் வைரதற்கு இ ெசவ்வியில்ைல எனப் பிாிந் ேபாத ம்
ேநாிேதயாம், எனப் பிாி டன் பட் அவர் ெசல்
ம் ெசல்க! என்கின்றாள். இதனால்
பண்ைடக்காலத்ேத தைலவிமார் தைலவைர இன்றியைமயாக் காாியங்களில் பிாிந்
ேபாதற்கு உடன்பட் ப் பிாிவாற்றியி க்கும் இயல்பினர் என்ப ெபற்றாம்.
15 - 20:

ணிெகாள………...மைல தலாேற
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(இ - ள்.) மறப்
உழந்த ணிெகாள வசிப ெசன்னி உ ேநாய் வ த்தெமா
உணீஇய மண் - த கண்ைம ைடய
யான தாக்கி நகத்ைத ஊன்றி
இ
ண்டாகும்ப பிளந்தைமயால் பிள பட்ட தன தைலயின்கண் உண்டான
ண்காரணமாக மிக்க ேநாயாகிய

ன்பத்ேதா

நீ ண்ண விைரந்

ெசன் ;

ழம்ப

ஊன்றிய யாைன - ழங்காைல நிலத்தில் ஊன்றிய யாைனயான ; ெந நல்ைக
ேதாய்த் உயிர்க்கும் வ ம் சுைன ைம ேதாய் சிைமய மைல தல் ஆ - தன ெந ய
நல்ல ைகைய உள்ேள ெச த்தி நாற்றிைசயி ம் அக்ைக ேதாயத் ழாவிப்பார்த் ம்
நீர் இன்ைமயால் ெபாி ம் வ ந்தி ெநட் யிர்ப் க்ெகாள் தற்கிடனான வறிய
சுைனைய ம்
(வி - ம்.)

கில்ப

மா

ணிெகாள, என்

நீண்ட குவ கைள

ைடய மைலயிடத் , என்க.

ம் பாடத்திற்கு ெவ ப் ற எனப் ெபா ள் ெகாண்

உயிர்க்கும் என்பதற்கு அைடயாக்குக. வசிப – பிள பட்ட. உ , மிகுதிப் ெபா ட் .
உணீஇய - உண்ண. ழம் - ழந்தாள். ெந நல் ைக எனக்கூட் க. ைம - கில்.
சிைமயம் - குவ .
4 - 10: அவர்வறி

........ என்னா

(இ - ள்.) அவர் - நம்ெப மான்; ஆ ெசல்மாக்கள் அ த்த பிரண்ைட ஏ ெப
பாம்பின் ைப ணி க ப்ப ெநறி அயல் வறி திரங்கும் அத்தம் - வழிப்ேபாக்கர்
அ த் ப் ேபாகட்ட பிரண்ைடக்ெகா யான இ ஏ ண்ட பாம்பின பசிய
உட ன
ண் கள்ேபால வழி ம ங்கில் ணாக வற்றிக் கிடக்கின்ற
அ ெநறியின்கண்; உமண் சாத் இறந்த ஒழிகல் அ ப்பின் ேநான்சிைல மழவர்
ெவறிெகாள
க்குஊன் அய ம் - உப் வாணிகாின் கூட்டம் சைமத் ண்
ைகவிட் ப்ேபான கல்லாற் ேகா ய அ ப்பின்கண் வ ய வில்ைல ைடய மறவர்கள்
ஊைன மண ண்டாகும்ப
க்கிய உணைவ உண்ணற்கிடனான; சுரன் வழக்கு
அற்ற என்னா - அப்பாைல நிலமான மக்கள் வழக்கற்ற பாழ்நிலம் என் கூறி
நம்ைம அைழத் ப் ேபாதற் குடம்படாமல்; என்க.
(வி-ம்.) வழிப்ேபாக்கர் யாதா ம் ஓ ாின்கண் தாமி ந்
றப் பட் ப்
ேபாம்ெபா
அவ் ாின்கண் உள்ள ெவப் ம் கு
ம் ஆகிய ெதாற் ேநாய்கள்
தம்ைமத் ெதாடர்ந் வந் பற்றிக் ெகாள்ளாைமக்குப் பிரண்ைடக்ெகா ைய அ த் ப்
ேபாகட்

அதைனத் தாண் ப் ேபாவர்; அதற்கப்பால் அந் ேநாய்கள் தம்ைமப் பின்

ெதாடரமாட்டா என்ப அவர் நம்பிக்ைக. அவ்வழக்கம், இக்காலத்தி ம் உள . அப்
பிரண்ைடக்ெகா க்கு இ ஏ ண் இறந் கிடக்கும் பாம்பின உடல் ண் கள்
உவைம. திரங்குதல் - வற் தல். உமண் சாத் - உப் வாணிகர் கூட்டம். ஒழிகல்
அ ப் - ைகவிட் ப் ேபான கல்ல ப் . ஊன் ெவறிெகாளப்
க்கும் உண அய ம்
எனக் கூட் க. மகளிைர மக்கள் வழக்கற்ற வழியில் அைழத் ப்ேபாதல் இன்னா
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என் நம்ெப மான் நம்ைம அைழத் ப்ேபாக ம த்த
மறாஅமல் என்றவா .

ங் கூ ம். அங்ஙனம்

10-15: உரஞ்சிறந் .............தாேம.
(இ-ள்.) உரம் சிறந் - தம வ ைமயினால் சிறப் ற் ; ெநய்தல் உ வின் ஐ
இலங்கு அகல் இைல ெதாைட அைம பீ ப் ெபா ந்த க ைக - ெநய்தற் ப்ேபா
உ விைன ைடய அழகியதாக விளங்கும் அகன்ற இைலயிைன ம் ெதா த்தல்

ம்

அைமந்த மயிற்ேறாைகயால் விளக்க ற்ற காம்பிைன ம்; மைட அைம திண்சுைர
மாகாழ் ேவெலா - ட் வாைய ம் திண்ணிய ெச கு ைளயிைன ம் ெபாிய
காழ்ப்பிைன ம் உைடய தமக்குத் ைணயாகிய ேவற்பைடேயா ; தாம் தணிஅமர்
அ வம் தம்ெமா
ைணப்பத் ணிகுவர் ெகால்ேலா - நம்ெப மான் தாம்
ேமற்ெகாண் ெசல் கின்ற பைகதணி விைனக்குப் பைகவ ைடய ேபார்களத்திற்குச்
ெசல் கின்ற தம்ேமா யா ம் ைணயாக நம்ைம ம் அைழத் ச்ெசல்ல உடன்
ப வேரா? படாேரா? அவர் க த்திைன அறிந்

வ தி, என்பதாம்.

(வி-ம்.) மகளிைர ம் உடன் அைழத் ப் ேபாகும்

ணி

பிறத்தற்கு ஏ வாத

ன்,

தம வ ைமயினால் தம்ைமேய நம் ெமா சிறப் ைடயராய் என்பாள், உரஞ்சிறந்
என்றாள். உரத்தால் சிறப் ற் என்க. அவர் இப்ெபா
தமக்குத் ைணயாக
ேவெலா ேபாகின்றார்; அதேனா
ணிகுவேரா என்றவா .

யா ம்

ைணயாக நம்ைம ம் அைழத் ப்ேபாகத்

இனி இதன்கண் தணிஅமர் அ வம் என்றதனால் இத்தைலவன் ேவந்தற் குற் ழிச்
சந் ெசய் பைகதணிக்கும் விைனேமல் ெசல்கின்றான் என்ப ம்; ேவேலா
என்றததால் இவன்றா ம் அரசன் என்ப ம் ெபற்றாம். பைகதணி விைனேமல்
ெசல் ம் அரசன் தம் ள் பைகத் ப் ெபா
ம் அரசர் இ வ க்கும் ேமம்பட்ட
ேபரரசன் ஆதல் ேவண் ம். எனேவ அத்தைகய ேபராற்றல் பைடத்த அரசன்
மகளிெரா ம் அவ் விைனேமல் ெசல் த ம் பண்ைடய வழக்கம் என் ம் ெசய்தி
இதனால் உணரப்ப ம்.
இனி வழிப்ேபாக்கர் தம்ைம ேநாய்ெதாடராைமப்ெபா ட் ப் பிரண்ைடைய அ த்
வழியிற்ேபாகட் அதைனத் திரங்கவிட் ச் ெசல் தல்ேபான் நம்ெப மா ம்
தமக்கின்னாவாம் என்ப க தி நம்ைமக்ைகவிட் , அன் த்தைளயறிந் அலர்
ற் ேவார் வழி இடத்ேத நாங்கிடந் வா வதங்கும்ப நம்ைமக் ைகவிட் த் தாம்
தமியராய்ச் ெசல்லத் ணிவர் ேபா ம் என இதன்கண் உள் ைற காண்க.
இனி,
யால் தாக்குண் ெசன்னி பிள பட் வ ந் ம் வ த்தத்ேதா நீர்
ேவட்ைகெகாண் அ தணிதற்கு வறிய சுைனயில் ைகவிட் த் ழாவிப் பார்த் ம் நீர்
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ெபறாமல் ெநட் யிர்ப் க்ெகாள்

ம் யாைன ேபான்

யா ம் அம்பற் ெபண் ரால்

அலர் ற்றப்ெபற்ற வ த்தத்ேதா , நம்ெப மான்பால் காதல் ேவட்ைக ம்
உைடேயமாய் நம அறிவாலாந் ைண ம் அவர்பால் வைர கடாவிப் பார்த் ம்
அவர்பால ள் காணப்படாைமயின், இனி யாம் ஈண் த் தனிேய வ ந்தி
உயிர்த் க்கிடப்ேபம். இதைன ம் அவர்பால் கூ தி என இதன்கண் ம்
உள் ைற கண் மகிழ்க.

ண்ணிதின்

இன் ம் உமண் சாத் க் ைகவிட் ப் ேபான அ ப்பில் மழவர் மணங்கம ம்ப
ஊன்
க்கயர்ந் மகிழ்ந்தாற் ேபால இனி அவரால் றக்கப்பட்ட நம்ைமப்
ெபா ளாகக்ெகாண் இவ் ர் அம்பற் ெபண் ர் ஊெரல்லாம் அலர் ற்றி மகிழ்வர்
என ம் உள் ைற காண்க.
இனி - இதைன, (ேதாழி) அவர் தல் த யன வாட இவள் வ ந் வள் என
நம்ைம ேநாக்கி வைரந் ெகாள்ளாமல் அக
ம் அகல்க. அவர் அக ம்
மைலவழியில் அத்தம் ெவறிெகாள மழவர்
க்கய ம் சுரன் வழக்கற்ற என்
மறாஅமல் உரஞ்சிறந் தாம் ெசல் ம் அ வம் தம்ெமா
ைணப்ப நம்ைம ம்
அைழத் ச்ெசல்லத் ணிகுவர் ெகால்ேலா என இ◌ிையத் க்ெகாள்க.
இனி இ ேதாழி கூற்றாயின், தைலவன் சிைறப் றதானாக, அவன் ேகட் ச்
ெசலவ ங்கி வைரதற்ெபா ட் த் தைலவிக்குக் கூ வாளாக. இங்ஙனம் கூறினள்
என்க.
(பா-ேவ.) 6. ேவ ெப . 7. ெநறியவற் 8. உமண்சாக் ெகாண்ட. 11. ெநய்யக

. 15.

ணிெகாள் . 16. வாிப .
------------------------

ெசய் ள் 120
திைண : ெநய்தல்
ைற: ேதாழி பகற்குறிக்கண் தைலமகைள இடத் ய்த்
தைலமகைன எதிர்ப்பட் நின் ெசால் ய .

வந்

( -ம்) அஃதாவ , களெவா க்கத்தின்கண் தைலவன் பகற்குறியின்கண் வந்

வந்

மீள்வானாக, தைலவி இரெவல்லாம் அவன பிாிவாற்றாமல் வ ந் வாளாயினள்;
ஆகேவ ேதாழி அவள் ஆற்றாைம தீர்க்கும் ெபா ட் த் தைலவைன இரவின்கண் ம்
தம் வி ந்தினனாகத் தம்ெமா தங்கும்ப அவைனத் தனியிடத்ேத கண் ேவண் க்
ெகாண்ட , என்றவா .
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(இ-ம்.) இதற்கு - "நாற்ற ம் ேதாற்ற ம்" எனவ ம் (ெதால் களவி-23.)
ற்பாவின்கண் ேவளாண் ெப ெநறி ேவண் ய விடத் ம் எனவ ம் விதிெகாள்க.
ெந ேவள் மார்பின் ஆரம் ேபாலச்
ெசவ்வாய் வானந் தீண் மீன் அ ந் ம்
ைபங்காற் ெகாக்கின் நிைரபைற கப்ப
எல்ைல ைபப்பயக் கழிப்பிக் குடவயின்
கல்ேசர்ந் தன்ேற பல்கதிர் ஞாயி
மதெரழில் மைழக்கண் க ழ இவேள
ெப நாண் அணிந்த சி ெமன் சாயல்
மாணலம் சிைதய ஏங்கி யானா
அழல்ெதாடங் கினேள ெப ம அதனால்

5

கழிச்சுறா எறிந்த ட்டாள் அத்திாி
ெந நீர் இ ங்கழிப் பாிெம ந் தைசஇ
வல்வில் இைளயெரா ெடல் ச் ெசல்லா
ேசர்ந்தைன ெச ேன சிைதகுவ ண்ேடா
ெபண்ைண ஓங்கிய ெவண்மணற் படப்ைப

10

அன்றில் அக ம் ஆங்கண்
சி குரல் ெநய்தெலம் ெப ங்கழி நாட்ேட.

15

---- நக்கீரனார்.
1-9: ெந ேவள்...............ெப ம
(இ-ள்) ெப ம -ெப மாேன; ெந ேவள் மார்பின் ஆரம்ேபால ெசவ்வாய் வானம்
தீண் மீன் அ ந் ம் ைபங்கால் ெகாக்கு இனம் நிைர பைற உகப்ப - நீண்ட
கைழ ைடய
கேவளின் மார்பின்கண் அணியப்பட்ட த் வடம் ேபாலச் சிவந்த
நிறம் வாய்ந்த அந்தி வானத்ைதத் ெதாட் மீைனத் தின் கின்ற பசிய காைல ைடய
ெவள்ைளக் ெகாக்கின் கூட்டம் நிரலாகப் பறந்ேதறா நிற்ப; எல்ைல ைபபயக் கழிப்பி
பல் கதிர் ஞாயி குடவயின் கல் ேசர்ந்தன் - பகற்ெபா திைன ெமல்ல ெமல்லக்
கழித் ப் பலவாகிய கதிர்கைள ைடய ஞாயிற் மண் லம் ேமைலத்திைசக்கண்
மைலைய எய்திற் ; இவேள- பகற் குறியிடத்

நின்ேனா

கூ யி ந்த

எம்ெப மாட் தா ம் நீ பிாிந்தவிப்ெபா ேத; ெப நாண் அணிந்த சி ெமல் சாயல்
மாண் நலம் சிைதய ஏங்கி ஆனா - தன் ைடய ெபாிய நா ைடைமயாேல அழகு
ெசய்யப் ெபற்ற சிறிய ெமல் ய சாய ம் மாட்சிைம ைடய தன ெபண்ைம நல ம்
சிைதந்

ேபாம்ப

மைழக்கண் க

நின் பிாிவாற்றாைமயாேல ெபாி ம் ஏக்க ற் ; மதர் எழில்

ழ - தன

மதர்க்கும் அழகிய கண்கள் நீர் வார; ஆனா

ெதாடங்கினள் - ஒழியாமல் அழத்ெதாடங்கிவிட்டனள் காண்!; என்க.

அழல்
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(வி-ம்) ெந ேவள் கன். ெசக்கர்வானத்ைத ய கி நிரலாகப் பறந் ேபாகின்ற
ெவள்ைளக்ெகாக்கு நிர க்கு - சிவந்த தி ேமனிைய ைடய
கேவள் மார்பில்
கிடக்கின்ற த் மாைல உவைம.
குடவயின் கல் - ேமற்றிைசயில் மைல (அத்தகிாி). ேசர்ந்தன் - ேசர்ந்த . நீ
கூ யி ந் இப்ெபா
தான் அவைளப் பிாிந் ேபாகின்றைன. அவள் தா ம் நீ
பிாிந்தெபா ேத தன சாயல் த யன சிைத ம்ப அழத் ெதாடங்கிவிட்டாள். இனி
நாைளப் பகற்குறியிடத்ேத நின்ைனக் கா

ம் அள ம் அவள் எவ்வா

ஆற் வள்?

ஆற்றாேத இறத்த ம் கூ ம் என் , பின்னர் இற்ைற இர ஈண்ேட நீ தங்குதி
எனற்குக் குறிப்ேப வாக இங்ஙனம் கூறினள் என் ணர்க.
9-15: அதனால்...........நாட்ேட
(இ-ள்.) அதனால் - ஆதலால்; கழிச்சுறா எறிந்த ண்தாள் அத்திாி ெந நீர்
இ ங்கழிப் பாிெம ந் - உப்பங்கழியிடத் ள்ள சுறாமீன் தன்ேகாட்டால்
எறிந்தைமயாேல ண்பட்ட காைல ைடய நின ஊர்தியாகிய ேகாேவ க ைத ம்
மீண் ம் ெந ய நீர் வழியாகிய அக்கழியினிடத்ேத ெசல் தற்கு ெம ந்தைமயால்;
வல்வில் இைளயெரா எல் ச் ெசல்லா - வ ய வில்ைல ைடய நின் ஏவலராகிய
இவ்விைளஞெரா நீ இவ்விரவிேல நின் ர்க்குப் ேபாகாமல்; ெபண்ைண ஓங்கிய
ெவள்மணல் படப்ைப அன்றில் அக ம் ஆங்கண் - பைனகள் உயர்ந் ள்ள ெவள்ளிய
மணைல ைடய கடற்கைரச்ேசாைலயிேல இரவின்கண் அன்றிப் பறைவ தன்
ெபைடைய அைழக்கின்ற அவ்விடத்ேத; சி குரல் ெநய்தல் எம் ெப ங்கழி நாட் ச்
ேசர்ந்தைன அைசஇ ெச ன் சிைதகுவ உண்ேடா - சிறிய ெகாத் க்களான ெநய்தற்
க்கைள ைடய எம் ைடய ெபாிய கழிசூழ்ந்த ஊாின்கண் இைளப் பாறி இ ந்
நாைளச்ெசன்றால் நினக்குக் ெக வ
என்பதாம்.

யாேத

ம் உண்ேடா இல்ைலயன்ேற,

(வி-ம்) தைலவன் வ ம்ெபா
கழியில் இறங்கி வந்ததனால் அக்கழியிடத் ள்ள
சுறாமீன் அவன் ஊர்திைய கா ல் எறிந்
ண்ப த்தினைம இவள் கூற்றாற்
ெபற்றாம். இதைன, தைலவன் இரவின்கண் தங்கு தற்கு ஓர் ஏ வாகக் ெகாண்
இத்ேதாழி கூ கின்றாள் என்க.
அத்திாி- ேகாேவ க ைத; பாி - ெசல . ெம ந் - ெம ந்தைமயால் என்க.
அைசஇ - இைளப்பாறி. எல் - இர . ெபண்ண - பைன படப்ைப - ஈண் ச் ேசாைல.
அச்ேசாைலயில் அன்றில் அக ம் என்ற அக் குரல் ேகட்பின் தைலவி ெபாறாள்
என் ணர்த் தற்கு. நா ஈண் ஊர் என்ப பட நின்ற . சிைதகுவ ண்ேடா என்ற
உனக்குச் சிைதவ ஒன் மில்ைல என்ப பட நின்ற . நீ தங்கின் உனக்குச்
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சிைதவதில்ைல என்ற
என்ப பட நின்ற .

தைலவிக்ேகா நீ அங்ஙனம் தங்கா

ெசல் ன் உயிேர ேபாம்

இனி, இச்ெசய் ைள ஆசிாியர் நச்சினார்க் கினியர் 'ைவகு வி யல்' என்
(ெதால் - அகத். 8) சூத்திரத்திற்கு எ த் க்காட்
"ெபா

ெநய்தற்கு எற்பா

ம் ஆ ம் (ெதால் ெபா ளியல் 66.) என்

ம்

வந்த ெதன் ம்

ம் சூத்திரத்திற்கு எ த் க்காட்

இஃ இரவி ம் பக
ம் நீ வாெவனத் ேதாழி கூறிய என் ம், இங்ஙனம் வாின்
மைறெவளிப்ப ம் என் அஞ்சா ேதாழி கூ தல் வ வாயி ம் தைலவியின்
வ த்தம் பற்றிக் கூற ன் அைமத்தார் என் ம் "ேத ம் யாைன ம்" (ெதால்.
ெபா ளியல். 18.) எனவ ம் ற்பாவின்கண் பிற என்பதற்கு இதன்கண் அத்திாி
என்பதைன ம் எ த் க்காட் னர்.
இனி, இதைன, - ெநய்த ற் கள

எனக் ெகாள்க.

இனி, இதைனப் ெப ம! பல் கதிர் ஞாயி

கல் ேசர்ந்தன் ; இவள் அழல்

ெதாடங்கினள். அதனா ம், அத்திாி பாி ெம ந்தைமயா ம் இைளயேரா எல் ச்
ெசல்லா ெப ங்கழி நாட் ச் ேசர்ந்தைன ெச ேன சிைதகுவ ண்ேடா என
விையத் க்ெகாள்க.
அகநா ற்றின்கண் தலாவதாகிய களிற்றியாைனநிைரக்குப் ெப மைழப் லவர்
ெபா. ேவ. ேசாமசுந்தரனார் வகுத்த ெசாற்ெபா
ைர ம் விளக்க ம் ற் ம்.
-----------------
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