சங் க இலக் கியக் கல் வி மன்றம்
ஒன்பதாம் நிலல – பிண்டி
கலையயழு வள் ளல் கள்
எளிய உலை – லவததகி
குறுந் யதாலக – 84 (ஆய் ), 100, 199 (ஓரி), 196 (பாரி), 210 (நள் ளி)
சிறுபாணாற் றுப் பலை - 84-111 (கடையயழு வள் ளல் கள் )
புறநானூறு – 87-104, 90, 206, 208, 230-232, 235, 390 (அதியமான் ), 105-120, 236 (பாரி) , 121-124
(காரி), 127-136, 240, 241, 374, 375 (ஆய் ), 141-147 (பபகன் ), 148-150 (நள் ளி), 152-153, 204 (ஓரி),
158 (கடையயழு வள் ளல் கள் ), 375 (ஆய் )
நற் றிலண – 6, 52, 265, (ஓரி), 253, (பாரி), 320 (காரி, ஓரி)
அகநானூறு – 35 (காரி), 69 (ஆய் ), 209 (காரி, ஓரி)
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கலையயழு வள் ளல் கள்
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அதிகன் - அதியமான் யநடுமான் அஞ் சி, அதிகன் , அதியன் , அஞ் சி, அதிகமான் என் பதும்
இவபன, அதிகர் குடும் பத்தில் பிறந் தவன் - தகடூரில் ஆண்ைவன் - தகடூர் இன் டறய
தர்மபுரி.
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பாைி - பவள் பாரி, பவளிர் குடும் பத்தில் பிறந்தவன் - பறம் பு மடல - இன் டறய பிரான்
மடல, மதுடரக்கு அருகில் உள் ளது.
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தபகன் - டவயாவிக் பகாப் யபரும் பபகன் - ஆவியர் குடும் பத்தில் பிறந்தவன் - யபாதினி
மடலடய உடையவன் - இன் டறய பழனி.
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ஆய் - ஆய் அண்டிரன் - யபாதிடய மடல - இன் டறய அகத்தியர் மடல, கன் னியாகுமரி
அருகில் உள் ளது.
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ஓைி - வல் வில் ஓரி - யகால் லி மடலடய உடையவன் , நாமக்கல் மாவை்ைத்தில் உள் ளது.
காைி - மடலயமான் திருமுடிக்காரி- திருக்பகாவிலூர், விழுப் புரம் மாவை்ைத்தில் உள் ளது.
நள் ளி - கண்டீரக் பகாப் யபரு நள் ளி - கண்டீர நாடு - இன் டறய நீ லகிரி.
சிறுபாணாற் றுப் பலை
ஓய் மான் நாை்டு மன் னனான நல் லியக்பகாைன் என் பவனுக்காக எழுதப் பை்ை
பத்துப் பாை்டு நூல் .எழுதியவர் இடைக்கழி நாை்டு நல் லூர் நத்தத்தனார். இதில்
மூபவந்தர்களின் சிறப் டபயும் , கடையயழு வள் ளல் களின் சிறப் டபயும் கூறி,
நல் லியக்பகாைன் இவர்கள் யாவடரயும் விை சிறந்தவன் என் றும் கூறுகின் றார்.
84-111
கலையயழு வள் ளல் களின் சிறப் பு
லவயாவிக் தகாப் யபரும் தபகன் (தபகன்)

வானம் வாய் த்த வளமடலக் கவாஅன் ,
கான மஞ் டஞக்குக் கலிங் கம் நல் கிய,
அருந்திறல் அணங் கின் ஆவியர் யபருமகன் ,
யபருங் கல் நாைன் தபகனும் , (84-87)
யபாருளுலை: மடழ யபாய் க்காமல் யபய் ததால் யெழிப் பாக உள் ள மடலப் பக்கத்தில்
குளிரால் அது வருந்துகிறது என் று எண்ணி, ஒரு மயிலுக்குத் தன் பபார்டவடயக்
யகாடுத்த, யபறுவதற் கு அரிதான, அழடகயுடைய, ஆவியர் குடியில் பிறந்த
அண்ணலும் , யபரிய மடலயின் தடலவனுமான பபகனும் ,
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யசாற் யபாருள் : வானம் வாய் த்த - மடழ யபாய் க்காமல் யபய் ததால் , வளமடலக்
கவாஅன் - வளமான பக்க மடலயில் , கான மஞ் டஞக்கு - காை்டு மயிலுக்கு, கலிங் கம்
நல் கிய - ஆடைடயக் யகாடுத்த, பபார்டவடயக் யகாடுத்த, அருந்திறல் - யபறுவதற் கு
அரிதான, அணங் கின் - அழடகயுடைய, ஆற் றலுடைய, ஆவியர் யபருமகன் - ஆவியர்
குடியில் பிறந் த அண்ணல் , யபருங் கல் நாைன் - யபரிய மடலயின் தடலவன் , பபகனும் –
தபகனும்
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...............சுரும் பு உண
நறு வீ உடறக்கும் நாக யநடு வழிெ்
சிறு வீ முல் டலக்குப் யபருந்பதர் நல் கிய,
பிறங் கு யவள் ளருவி வீழும் ொரல் , 90
பறம் பின் பகாமான் பாைியும் , (87 – 91)
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தவள் பாைி (பாைி)
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யபாருளுலை: பதன் வண்டுகள் உண்ணுவதற் காகத் பதடனெ் யொை்டும் நறுமணமான
மலர்கடளயுடைய நாக மரங் கள் யகாண்ை நீ ண்ை வழியில் உள் ள , சிறிய
இடலகடளயுடைய முல் டலக் யகாடிக்குத் தன் யபரிய பதரிடனக் யகாடுத்தவனும் ,
நிடறந்த யவள் டள அருவிகள் மடலெ் ெரிவிலிருந்து விழும் பறம் பு மடலயின்
மன் னனுமான பாைியும் ,
யசாற் யபாருள் : சுரும் பு உண – பதனீக்கள் உண்ணுவதற் காக, நறு வீ - நறுமணமான
மலர்கள் , உடறக்கும் - யொை்டும் , யகாை்டும் , தடழக்கும் , நாக - நாக மரங் கள் ,
(சுரபுன் டன மரங் கள் , Ochrocarpus longifolius, long-leaved two-sepalled gamboge according to the
University of Madras Lexicon), யநடு வழி - நீ ண்ை பாடத, சிறு வீ முல் டலக்கு - சிறிய
மலர்கடளயுடைய முல் டலக் யகாடிக்கு, யபருந்பதர் - யபரிய பதர், நல் கிய - யகாடுத்த,
பிறங் கு - நிடறந்த, ஒளியுடைய, ஒலிக்கும் , யவள் ளருவி - யவள் டள அருவி, வீழும் விழும் , ொரல் - மடலெ் ெரிவு, பறம் பின் பகாமான் பாரியும் - பறம் பு மடலயின்
மன் னனான பாைியும்
மலலயமான் திருமுடிக்காைி (காைி)
........................... கறங் கு மணி
வால் உடளப் புரவியயாடு டவயகம் மருள,
ஈர நல் யமாழி இரவலர்க்கு ஈந் த,
அழல் திகழ் ந்து இடமக்கும் அஞ் சுவரு யநடு பவல் ,
கழல் யதாடித் தைக் டக காைியும் , (91-95)

யபாருளுலை: ஒலிக்கும் மணிகடளயுடைய யவள் டளப் பிைரி மயிடரயுடைய
குதிடரகளுைன் , உலகத்பதார் வியக்கும் படி, அன் பான நல் ல யொற் கடளப் யபாருள்
பவண்டி வருபவர்களுக்கு அளிப் பவனும் , சினம் மிகுந்த சிறப் புடைய அெ்ெத்டத
உண்ைாக்கும் யபரிய பவலிடன உடையவனும் , அடெயும் கடிடககடளயுடைய
(வடளயல் கடளயுடைய) யபரிய டககடளயுடைய காைியும் ,
யசாற் யபாருள் : கறங் கு மணி - ஒலிக்கும் மணிகள் , வால் உடளப் புரவியயாடு யவள் டளப் பிைரி மயிடரயுடைய குதிடரகளுைன் , டவயகம் மருள - உலகத்பதார்
வியக்க, ஈர நல் யமாழி - அன் பான நல் ல யொற் கள் , இரவலர்க்கு - யபாருள் பவண்டி
வந்தவர்களுக்கு, ஈந் த - யகாடுத்த, அழல் - சினம் , திகழ் ந்து - சிறந்து, இடமக்கும் மின் னும் , அஞ் சுவரு - அெ்ெம் உண்ைாக்கும் , யநடு பவல் - யபரிய பவல் , கழல் யதாடி
அடெயும் - கடிடககடளயுடைய, தைக் டக காைியும் - யபரிய டககடளயுடைய
காரியும்
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............... நிழல் திகழ்
நீ ல நாகம் நல் கிய கலிங் கம்
ஆல் அமர் யெல் வற் கு அமர்ந்தனன் யகாடுத்த,
ொவம் தாங் கிய ொந் து புலர் திணி பதாள் ,
ஆர்வ நன் யமாழி ஆயும் , (95-99)
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ஆய் அண்டிைன் (ஆய் )
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யபாருளுலை: ஒளியுைன் விளங் கும் நீ ல மணிடயயும் , பாம் பு யகாடுத்த ஆடைடயயும் ,
ஆல மரத்தின் கீழ் அமர்ந்திருக்கும் சிவனுக்கு விருப் பத்துைன் யகாடுத்தவனும் ,
வில் டலத் தாங் கிய ெந் தனம் உலர்ந்த பதாளிடன உடையவனும் , ஆர்வத்துைன் நல் ல
யொற் கடளக் கூறுபவனுமான ஆயும் ,
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யசாற் யபாருள் : நிழல் திகழ் – ஒளியுைன் விளங் கும் , நீ ல - நீ லமணி, நாகம் நல் கிய –
பாம் பு யகாடுத்த, கலிங் கம் – ஆடை, ஆல் அமர் யெல் வற் கு – ஆல மரத்தின் கீழ்
அமர்ந்திருக்கும் சிவனுக்கு, அமர்ந்தனன் யகாடுத்த – விருப் பத்துைன் யகாடுத்த , ொவம்
– வில் , தாங் கிய – தாங் கிய, ொந்து புலர் – ெந் தனம் உலர்ந்த, திணிபதாள் – உறுதியான
பதாள் , ஆர்வ நன் யமாழி ஆயும் – ஆர்வமுடைய நல் ல யொற் கடளயுடைய ஆயும் ,
அதியமான் யநடுமான் அஞ் சி (அதிகன்)
............................. மால் வடரக்
கமழ் பூஞ் ொரல் கவினிய யநல் லி 100
அமிழ் து விடள தீம் கனி ஒளடவக்கு ஈந்த ,
உரவுெ் சினம் கனலும் ஒளி திகழ் யநடுபவல் ,
அரவக்கைல் தாடன அதிகனும் , (99-103)
யபாருளுலை: உயர்ந்த மடலயின் கமழும் பூக்கடளயுடைய மடலெ் ெரிவில் உள் ள
அழகான அமிர்தமாகிய, விடளந் த இனிய யநல் லிக்கனிடய, ஒளடவக்குக்
யகாடுத்தவனும் , வலிடம உடைய சினம் யபாருந்திய யபரிய பவடலயும் கைடலப்
பபான் ற படைடய உடையவனுமாகிய அதிகனும் ,
யசாற் யபாருள் : மால் வடர - உயர்ந்த மடல, யபருடமயுடைய மடல, கமழ் மணக்கும் , பூஞ் ொரல் - பூக்கடளயுடைய மடலெ் ெரிவு, கவினிய - அழகான, யநல் லி -

யநல் லிகாய் , அமிழ் து - அமிர்தம் , விடள - முற் றிய, தீம் கனி - இனிய கனி, ஒளடவக்கு
ஈந்த - ஒளடவக்குக் யகாடுத்த, உரவுெ் சினம் கனலும் - வலிடம உடைய சினம்
யபாருந்திய, ஒளி திகழ் - ஒளியுைன் விளங் கும் , யநடுபவல் - யபரிய பவல் , அரவக்கைல்
தாடன - ஒலிக்கும் கைடலப் பபான் ற படையும் , அதிகனும் - அதிகனும்
கண்டீைக் தகாப் யபரு நள் ளி (நள் ளி)
............................... கரவாது,
நை்பைார் உவப் ப, நடைப் பரிகாரம்
முை்ைாது யகாடுத்த முடன விளங் கு தைக்டக, 105
துளி மடழ யபாழியும் வளி துஞ் சு யநடுங் பகாை்டு
நளி மடல நாைன் நள் ளியும் , (103-107)
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யபாருளுலை: தங் கள் மனதில் உள் ளடத மடறக்காது அன் புைன் இருப் பவர்களுக்கு
அவர்கள் வாழ் க்டகடய நன் றாக வாழ் வதற் காக எல் டலயில் லாது யகாடுத்தவனும் ,
பபாரில் யவற் றி யபற் ற யபரிய டககடளயுடையவனும் , துளிடயயுடைய மடழ
யபாய் யாது யபாழியும் , காற் றுத் தங் கும் உயர்ந்த சிகரங் கடளயுடைய அைர்ந்த
நாை்டையுடைய நள் ளியும் ,
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யசாற் யபாருள் : கரவாது – மடறக்காது, நை்பைார் – நண்பர்கள் , உவப் ப – மகிழும் படி,
நடைப் பரிகாரம் – வாழ் க்டகடய வாழ் வதற் கு, முை்ைாது – எல் டல இல் லாது, யகாடுத்த –
யகாடுத்த, முடன விளங் கு - பபாரில் யவற் றிப் யபற் ற, தைக்டக – யபரிய டககள் , துளி
மடழ யபாழியும் – மடழத் துளி யபய் யும் , வளி துஞ் சு – காற் று தங் கும் , யநடுங் பகாை்டு –
உயர்ந்த சிகரங் கடளயுடைய, நளி மடல நாைன் நள் ளியும் – அைர்ந்த
மடலகடளயுடைய நாை்டின் தடலவன் நள் ளியும் ,
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வல் வில் ஓைி (ஓைி)

sa

.......................... நளி சிடன
நறும் பபாது கஞலிய நாகு முதிர் நாகத்து,
குறும் யபாடற நல் நாடு பகாடியர்க்கு ஈந் த,
காரிக் குதிடரக் காரியயாடு மடலந்த, 110
ஓரிக் குதிடர ஓைியும் , (107-111)
யபாருளுலை: அைர்ந்த கிடளகளில் நறுமணமான மலர்கள் யநருங் கி இருந்த இளடம
முதிர்ந்த சுரபுன் டன மரங் கடளயும் சிறிய மடலகடளயும் உடைய நிலங் கடளக்
கூத்தாடுபவர்களுக்குக் யகாடுத்தவனும் , காரி என் ற யபயடரயுடைய
குதிடரடயயுடைய காைி என் பவபனாடு பபாரிை்ைவனும் , ஓரி என் ற யபயடரயுடைய
குதிடரடயயுடைய ஓைியும் ,
யசாற் யபாருள் : நளி - அைர்ந்த, சிடன – மரத்தின் கிடளகள் , நறும் பபாது –
நறுமணமான மலர்கள் , கஞலிய – யநருங் கின, யபாலிந்த, நாகு – இளடம, முதிர் –
முதிர்ந்த, நாகத்து – சுரபுன் டன மரங் களுடைய, குறும் யபாடற – சின் ன மடலகள் ,
நல் நாடு – நல் ல நிலங் கள் , பகாடியர்க்கு – கூத்தாடுபவர்களுக்கு, ஈந்த – ஈன் ற, காரிக்
குதிடர – காரி என் ற யபயடரயுடைய குதிடர, காைியயாடு – காரியுைன் , மடலந்த –
பபாரிை்ை, ஓரிக் குதிடர ஓரியும் - ஓரி என் ற யபயடரயுடைய குதிடரடயயுடைய ஓரியும்
குறுந் யதாலக 84, தமாசிகீைனாை், பாலலத் திலண, யசவிலித் தாய் யசான்னது

யபயர்த்தயனன் முயங் க யான் வியர்த்தயனன் என் றனள் ,
இனி அறிந்பதன் அது துனி ஆகுதபல,
கழல் யதாடி ஆய் மடழ தவழ் யபாதியில் ,
பவங் டகயும் காந்தளும் நாறி,
ஆம் பல் மலரினும் தான் தண்ணியபள. 5
பாைல் பின்னணி: தடலவி தடலவனுைன் உைன் பபாக்கில் யென் ற பின் , அதடன
அறிந்த யெவிலித் தாய் இவ் வாறு கூறுகின் றாள் .
யபாருளுலை: நான் அவடள மீண்டும் மீண்டும் தழுவிய பவடளயில் , "நான் வியர்டவ
அடைந்பதன் " என் று என் னிைம் கூறினாள் . இப் யபாழுது அறிந்பதன் , அவளுக்கு யவறுப் பு
உண்ைாகியது ஏன் என் று. சுழலும் யதாடிடய அணிந்த ஆய் என் ற மன் னனின்
பமகங் கள் தவழும் யபாதிடய மடலயில் உள் ள பவங் டக மலர்கள் மற் றும் காந்தள்
மலர்கள் ஆகியவற் றின் நறுமணத்டதப் பரப் பிய என் மகள் , ஆம் பல் மலடரவிைக்
குளிர்ெ்சியானவள் .
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குறிப் பு: பவங் டக, காந்தள் ஆகிய மலர்களின் நறுமணம் , தடலவி தடலவனுைன் களவு
ஒழுக்கத்தில் இருந் தாள் என் படதக் குறிக்கின் றது.
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யசாற் யபாருள் : யபயர்த்தயனன் முயங் க - நான் அவடள மீண்டும் மீண்டும் தழுவ,
யான் வியர்த்தயனன் என் றனள் - நான் வியர்டவ அடைந்பதன் என் று கூறினாள் , இனி
அறிந்பதன் - இப் யபாழுது அறிந்பதன் , அது துனி ஆகுதபல - அவளுக்கு யவறுப் டப
உண்ைாக்கியடத, கழல் யதாடி ஆய் - சுழலும் யதாடிடய அணிந்த ஆய் , மடழ தவழ்
யபாதியில் - பமகங் கள் தவழும் யபாதிடய மடலயில் , பவங் டகயும் காந்தளும் நாறி பவங் டக மலரின் நறுமணத்டதயும் காந் தள் மலரின் நறுமணத்டதயும் வீசி, ஆம் பல்
மலரினும் தான் தண்ணியபள - ஆம் பல் மலடரவிை அவள் குளிர்ெ்சியானவள்
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குறுந் யதாலக 196, மிலளக் கந் தனாை், மருதத் திலண - ததாழி தலலவனிைம்
யசான்னது
பவம் பின் டபங் காய் என் பதாழி தரிபன,
பதம் பூங் கை்டி என் றனிர்! இனிபய,
பாைி பறம் பில் பனிெ்சுடனத் யதண்ணீர ்
டதஇத் திங் கள் தண்ணிய தரினும் ,
யவய் ய உவர்க்கும் என் றனிர்,
ஐய! அற் றால் அன் பின் பாபல!
பாைல் பின்னணி: ஊடியிருந்த தடலவியின் உைன் பாை்டைப் யபறுவதற் குத் தடலவன்
பதாழிடய அணுகிய யபாழுது, அவள் இவ் வாறு கூறுகின் றாள் .
யபாருளுலை: ஐயா! முன் பு என் பதாழி உங் களிைம் பெ்டெ பவப் பங் காடயக்
யகாடுத்தால் , அடத இனிய யவல் லக்கை்டி என் று கூறுவீர்கள் . இப் யபாழுது அவள்
பாைியின் பறம் பு மடலயில் உள் ள குளிர்ெ்சியான சுடனயின் யதளிந்த டத மாதத்து
நீ டரத் தந் தால் கூை அது சூைாக உள் ளது, உவர்ப்பாக உள் ளது, என் று கூறுகின் றீர்கள் .
உங் கள் அன் பு இவ் வாறு உள் ளது.
யசாற் யபாருள் : பவம் பின் டபங் காய் - பவப் ப மரத்தின் பெ்டெக் காய் , என் பதாழி
தரிபன - என் பதாழி உன் னிைம் தந்தால் , பதம் பூங் கை்டி என் றனிர் - இனிய யவல் லக்கை்டி

என் று கூறினீர,் இனிபய - இப் யபாழுது, பாரி பறம் பில் - பாைியின் பறம் பு மடலயின் ,
பனிெ் சுடன - குளிர்ந்த சுடன, யதண்ணீர ் - யதளிவான நீ ர், டதஇத் திங் கள்
தண்ணிய - டத மாதத்திற் கு உரிய குளிர்ெ்சியான, தரினும் - தந் தாலும் , யவய் ய யவை்பமாக, உவர்க்கும் என் றனிர் - உவர்க்கும் என் றுக் கூறுகின் றீர், ஐய - ஐயா, அற் றால்
அன் பின் பாபல - இவ் வாறு உள் ளது உன் னுடைய அன் பின் தன் டம
குறுந் யதாலக 210, காக்லக பாடினியாை் நச்யசள் லளயாை், முல் லலத் திலண ததாழி தலலவனிைம் யசான்னது
திண் பதர் நள் ளி கானத்து, அண்ைர்
பல் ஆ பயந்த யநய் யின் , யதாண்டி
முழுதுைன் விடளந்த யவண்யணல் யவஞ் பொறு,
ஏழு கலத்து ஏந்தினும் , சிறிது, என் பதாழி
யபருந்பதாள் யநகிழ் த்த யெல் லற் கு, 5
விருந்து வரக் கடரந்த காக்டகயது பலிபய.
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பாைல் பின்னணி: தடலவிடயப் பிரிந் து யென் றிருந் த தடலவன் மீண்டும்
வந்தடைந்தான் . தடலவிக்கு துடணயாக இருந்த பதாழிக்கு நன் றி கூறுகின் றான் .
அப் யபாழுது அவள் இவ் வாறு உடரக்கின் றாள் .
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யபாருளுலை: திண்டமயான பதடரயுடைய நள் ளியின் காை்டில் உள் ள இடையர்களின்
பல பசுக்கள் யகாடுத்த யநய் யுைன் , யதாண்டி என் ற ஊர் முழுவதும் நன் கு விடளந் த
யநல் லினால் ஆக்கப் பை்ை பொற் டற, ஏழு கிண்ணங் களில் தூக்கிக் யகாடுத்தாலும் ,
என் னுடைய பதாழியின் யபரிய பதாடள யநகிழெ் யெய் த துன் பம் நீ ங் குவதற் கு , நீ
வரும் படி கடரந்த காக்டகக்குக் யகாடுக்கும் பலி, சிறிபத.
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யசாற் யபாருள் : திண் பதர் நள் ளி - திண்டமயான பதடரயுடைய நள் ளி, கானத்து காை்டில் உள் ள, அண்ைர் - இடையர், பல் ஆ பயந்த - பல பசுக்கள் யகாடுத்த, யநய் யின் யநய் யுைன் , யதாண்டி முழுதுைன் விடளந்த - யதாண்டி என் ற ஊர் முழுதுைன் நன் கு
விடளந் த, யவண்யணல் யவஞ் பொறு - யவண்யணல் அரிசியால் ஆக்கிய யவம் டமயான
பொறு, ஏழு கலத்து ஏந் தினும் - ஏழு கிண்ணங் களில் தூக்கிக் யகாடுத்தாலும் , சிறிது சிறிது, என் பதாழி யபருந்பதாள் யநகிழ் த்த - என் னுடைய பதாழியின் யபரிய பதாடள
யநகிழெ் யெய் த, யெல் லற் கு - நீ க்கும் யபாருை்டு, விருந் து வர - விருந் தினர் வரும் படி, நீ
விருந்தினராக வரும் படி, கடரந்த காக்டகயது பலிபய - கடரயும் காக்டகக்குக்
யகாடுக்கும் பலி (உணவு)
நற் றிலண 320, கபிலை், மருதத் திலண, பைத்லத யசான்னது
விழவும் மூழ் த்தன் று, முழவும் தூங் கின் று,
எவன் குறித்தனள் யகால் என் றி ஆயின் ,
தடழ அணிந் து அலமரும் அல் குல் , யதருவின்
இடளபயாள் இறந் த அடனத்தற் கு, பழ விறல்
ஓைிக் யகான் ற ஒரு யபருந் யதருவில் , 5
காைி புக்க பநரார் புலம் பபால் ,
கல் யலன் றன் றால் ஊபர, அதற் யகாண்டு,
காவல் யெறிய மாை்டி ஆய் யதாடி

எழில் மா பமனி மகளிர்,
விழுமாந்தனர், தம் யகாழுநடரக் காத்பத. 10
பாைல் பின்னணி: பரத்டதடயப் பிரிந்த தடலவன் அவடள நீ ங் கிப் புதிய
பரத்டதயிைம் யென் றான் . அடத அறிந் த முதல் பரத்டத சினந் து , தடலவன்
பகை்குமாறு, தன் னுடைய பதாழியரிைம் இவ் வாறு கூறுகின் றாள் .
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யபாருளுலை: ஊரில் திருவிழாக்கள் முடிந்து விை்ைன. முழவு ஒலியும் அைங் கி விை்ைது.
இவள் என் ன கருதினாபளா என் று பகை்பாயாயின் , தடழ ஆடைடய அணிந்து, அடெயும்
இடையுைன் யதருவில் இந்த இடளயவள் யென் ற அந்த காரணத்திற் காக, பழடமயான
யவற் றிடய உடைய வல் வில் ஓைிலயக் யகான் ற ஒரு யபரிய யதருவில் , மலலயமான்
திருமுடிக் காைி புகுந் தயபாழுது, படகவர் நிலம் பபால, ஆரவாரமுடையதாக இருந்தது
ஊர். அதனால் , ஆராய் ந்த வடளயல் கடள அணிந்த அழகிய கருடமயான பமனிடய
உடைய யபண்கள் , பமன் டம அடைந்தனர், தங் கள் கணவன் மாடர இவளிைமிருந்து
பாதுகாத்து.
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குறிப் பு: 'ஓரிக் யகான் ற ஒரு யபருஞ் யெருவில் ' என் றும் பாைல் உண்டு.
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யசாற் யபாருள் : விழவும் மூழ் த்தன் று - திருவிழாக்களும் முடிந் து விை்ைன, முழவும்
தூங் கின் று - முழவு ஒலியும் அைங் கி விை்ைது, எவன் குறித்தனள் யகால் - இவள் என் ன
கருதினாபளா, என் றி ஆயின் - என் று பகை்பாயாயின் , தடழ அணிந்து - தடழ
ஆடைடய அணிந் து, அலமரும் - அடெயும் , அல் குல் - இடை, யதருவின் - யதருவில் ,
இடளபயாள் இறந் த - இடளயவள் யென் ற, அடனத்தற் கு - அந் த காரணத்திற் காக, பழ
விறல் ஓரிக் யகான் ற - படழய யவற் றிடய உடைய வல் வில் ஓைிலயக் யகான் ற, ஒரு
யபருந் யதருவில் - ஒரு யபரிய யதருவில் , காரி - மலலயமான் திருமுடிக் காைி, புக்க புகுந்தயபாழுது, பநரார் - படகவர், புலம் பபால் - நிலம் பபால, புலப் பம் பபால் ,
கல் யலன் றன் றால் ஊபர - ஆரவாரமுடையதாக இருந்தது ஊர், அதற் யகாண்டு அதனால் , காவல் யெறிய மாை்டி - நன் கு காவலிை்டு, ஆய் யதாடி - அழகிய வடளயல் கள் ,
ஆராய் ந்து அணிந்த வடளயல் கள் , எழில் மா பமனி மகளிர் - அழகிய கருடமயான
பமனிடய உடைய யபண்கள் , விழுமாந் தனர் - நன் டம அடைந் தனர், தம் யகாழுநடரக்
காத்பத - தங் கள் கணவர்கடளக் காத்து
புறநானூறு 158, பாடியவை் - யபருஞ் சித்திைனாை், பாைப் பை்தைான் - குமணன்,
திலண - பாைாண், துலற - வாழ் த்தியல் , பைிசில் கைாநிலல
முரசு கடிப் பு இகுப் பவும் , வால் வடள துடவப் பவும் ,
அரசுைன் யபாருத அண்ணல் யநடு வடரக்
கறங் கு யவள் அருவி கல் அடலத்து ஒழுகும்
பறம் பின் பகாமான் பாைியும் , பிறங் கு மிடெக்
யகால் லி ஆண்ை வல் வில் ஓைியும் , 5
காரி ஊர்ந்து பபர் அமர்க் கைந் த
மாரி ஈடக மறப் பபார் மலலயனும் ,
ஊராது ஏந்திய குதிடரக் கூர் பவல்
கூவிளங் கண்ணிக் யகாடும் பூண் எழினியும் ,
ஈர்ந்தண் சிலம் பின் இருள் தூங் கும் நளி முடழ 10
அருந்திறல் கைவுள் காக்கும் உயர் சிடமப்
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யபருங் கல் நாைன் தபகனும் , திருந் து யமாழி
பமாசி பாடிய ஆயும் , ஆர்வமுற் று
உள் ளி வருநர் உடலவு நனி தீரத்
தள் ளாது ஈயும் தடக ொல் வண்டமக் 15
யகாள் ளார் ஓை்டிய நள் ளியும் , என ஆங் கு
எழுவர் மாய் ந்த பின் டற, அழி வரப்
பாடி வருநரும் பிறருங் கூடி,
இரந்பதார் அற் றம் தீர்க்கு என விடரந் து, இவண்
உள் ளி வந்தயனன் யாபன, விசும் பு உறக் 20
கடழ வளர் சிலம் பின் வடழயயாடு நீ டி
ஆசினிக் கவினிய பலவின் ஆர்வுற் று,
முள் புற முது கனி யபற் ற கடுவன் ,
துய் த்தடல மந்திடயக் டகயிடூஉப் பயிரும் ,
அதிரா யாணர் முதிரத்துக் கிழவ, 25
இவண் விளங் கு சிறப் பின் இயல் பதர்க் குமண,
இடெ பமந் பதான் றிய வண்டமயயாடு
படக பமம் படுக, நீ ஏந் திய பவபல.
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யபாருளுலை: முரசு குறுந்தடியால் அடறயவும் , யவள் டளெ் ெங் கு முழங் கவும் ,
பவந்தருைன் பபாரிை்ை தடலடம உடையவனும் , உயர்ந்த மடலயின் ஒலிக்கும்
யவள் டள அருவிகள் கற் கடள உருை்டி ஓடும் பறம் பு நாை்டு மன் னவனுமான பாைியும் ,
உயர்ந்த உெ்சிடய உடைய யகால் லி மடலடய ஆண்ை வல் வில் ஓைியும் , காரி என் னும்
யபயடர உடைய குதிடரடயெ் யெலுத்தி யபரிய பபாரிடன யவன் றவனும் , மாரிபபாலும்
வண்டமடயயும் , யெலுத்தப் பைாத உயர்ந்த குதிடர என் னும் மடலடய உடையவனும் ,
கூர்டமயான பவடலயும் , கூவிள மலர்க்கண்ணியும் , வடளந்த அணிகடளயும் உடைய
எழினி அதியமானும் , மிக்க குளிர்ந்த மடலயில் இருடளக் யகாண்ை குடககடளக்
யகாண்ை, அரிய வலிடமடய உடைய கைவுள் காக்கும் உயர்ந்த சிகரங் கடள உடைய
யபரிய மடலயின் மன் னனான தபகனும் , திருந்திய யொற் கடள உடைய உடறயூர்
ஏணிெ்பெரி முைபமாசியார் என் னும் புலவர் பாடிய ஆய் அண்டிைனும் , ஆர்வத்துைன்
தன் டன எண்ணி வருபவர்களின் வறுடம மிகவும் நீ ங் க, யகாடுக்கும் யபரும்
வண்டமயும் , படகவர்கடள விரை்டிய நள் ளியும் , என் ற அந்த ஏழு பபர் இறந்த பின் னர்,
இரக்கம் வரப் பாடி வருபவர்களும் மற் றவர்களும் கூை, பகை்டு வருபவர்களின்
துன் பத்டதத் தீர்ப்பபன் என் று நீ இருப் பதால் , விடரந் து இங் கு வந் பதன் நான் , உன் டன
நிடனத்து. வானத்டதத் யதாடும் அளவு மூங் கில் வளர்ந்த மடலயில் சுரபுன் டனயுைன்
உயர்ந்து, ஆசினிப் பலாவுைன் அழகு யபற் ற , பலா மரத்தின் பழத்தின் பமல்
ஆடெப் பை்டு, முள் டளப் புறத்பத உடைய முதிர்ந்த பலாப் பழத்டதப் யபற் ற ஆண்
குரங் கு பஞ் சிடயப் பபான் ற தடலடய உடைய யபண் குரங் டகக் டகயால் குறி யெய் து
அடழக்கும் , தளராத வளடமடய உடைய முதிர மடலயின் தடலவபன! இங் கு
விளங் குகின் ற தடலடமடய உடைய இயற் றப் பை்ை பதரிடன உடைய குமணபன! புகழ்
பமம் பை்ை வன் டமயுைன் , படகவர்களிைத்து உயர்வதாக, நீ டகயில் ஏந்திய பவல் !
யசாற் யபாருள் : முரசு - முரசு, கடிப் பு இகுப் பவும் - குறுந்தடியால் அடறயவும் , வால்
வடள துடவப் பவும் - யவள் டளெ் ெங் கு முழங் கவும் , அரசுைன் யபாருத அண்ணல் பவந்தருைன் பபாரிை்ை தடலடம உடையவன் , யநடு வடர - உயர்ந்த மடல, கறங் கு
யவள் அருவி - ஒலிக்கும் யவள் டள அருவி, கல் அடலத்து ஒழுகும் - கற் கடள உருை்டி
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ஓடும் , பறம் பின் பகாமான் பாைியும் - பறம் பு நாை்டு மன் னவனான பாரியும் , பிறங் கு
மிடெ - உயர்ந்த உெ்சி, விளங் கும் உெ்சி, யகால் லி ஆண்ை வல் வில் ஓைியும் - யகால் லி
மடலடய ஆண்ை வல் வில் ஓரியும் , காரி ஊர்ந்து - காரி என் னும் யபயடர உடைய
குதிடரடயெ் யெலுத்தி, பபர் அமர்க் கைந்த - யபரிய பபாரிடன யவன் ற, மாரி ஈடக
மறப் பபார் மலலயனும் - மாரிபபாலும் வண்டமயும் , ஊராது ஏந்திய குதிடர யெலுத்தப் பைாத உயர்ந்த குதிடர என் னும் மடல, கூர் பவல் - கூர்டமயான பவல் ,
கூவிளங் கண்ணி - கூவிள மலர்க்கண்ணி, யகாடும் பூண் எழினியும் - வடளந்த
அணிகடள உடைய எழினி அதியமானும் , ஈர்ந்தண் சிலம் பின் - மிக்க குளிர்ந்த
மடலயில் , இருள் தூங் கும் நளி முடழ - இருடளக் யகாண்ை குடககள் , அருந்திறல்
கைவுள் காக்கும் - அரிய வலிடமடய உடைய கைவுள் காக்கும் , உயர் சிடமப் யபருங் கல்
நாைன் தபகனும் - உயர்ந்த சிகரங் கடள உடைய யபரிய மடலயின் மன் னனான
பபகனும் , திருந் து யமாழி பமாசி பாடிய ஆயும் - திருந்திய யொற் கடள உடைய
உடறயூர் ஏணிெ்பெரி முைபமாசியார் என் னும் புலவர் பாடிய ஆய் அண்டிரனும்
(புறநானூறு 127-135), ஆர்வமுற் று உள் ளி வருநர் உடலவு நனி தீர - ஆர்வத்துைன் தன் டன
எண்ணி வருபவர்களின் வறுடம மிகவும் நீ ங் க, தள் ளாது ஈயும் - தவிராது யகாடுக்கும் ,
தடக ொல் வண்டம - யபரும் வண்டம, யகாள் ளார் ஓை்டிய நள் ளியும் - படகவர்கடள
விரை்டிய நள் ளியும் , என ஆங் கு எழுவர் மாய் ந்த பின் டற - என் ற ஏழு பபர் இறந்த
பின் னர், அழி வரப் பாடி வருநரும் - இரக்கம் வரப் பாடி வருபவர்களும் , பிறருங் கூடி மற் றவர்களும் கூடி, இரந்பதார் அற் றம் தீர்க்கு - பகை்டு வருபவர்களின் துன் பத்டதத்
தீர்ப்பபன் என் று நீ இருப் பதால் , என விடரந்து - என் று விடரந்து, இவண் - இங் கு, உள் ளி
வந்தயனன் - நிடனத்து வந்பதன் , யாபன - நான் , விசும் பு உறக் கடழ வளர் சிலம் பின் வானத்டதத் யதாடும் அளவு மூங் கில் வளர்ந்த மடலயில் , வடழயயாடு நீ டி சுரபுன் டனயுைன் உயர்ந்து, ஆசினிக் கவினிய - ஆசினிப் பலாவுைன் அழகு யபற் ற,
பலவின் ஆர்வுற் று - பலாப் பழத்தின் பமல் ஆடெப் பை்டு, முள் புற முது கனி யபற் ற
கடுவன் - முள் டளப் புறத்பத உடைய முதிர்ந்த பலாப் பழத்டதப் யபற் ற ஆண் குரங் கு,
துய் த்தடல மந்திடய - பஞ் சிடயப் பபான் ற தடலடய உடைய யபண் குரங் டக,
டகயிடூஉப் பயிரும் - டகயால் குறி யெய் து அடழக்கும் , அதிரா யாணர் முதிரத்துக்
கிழவ - தளராத வளடமடய உடைய முதிர மடலயின் தடலவபன, இவண் விளங் கு
சிறப் பின் - இங் கு விளங் குகின் ற தடலடமடய உடைய, இயல் பதர்க் குமண இயற் றப் பை்ை பதரிடன உடைய குமணபன, இடெ பமந்பதான் றிய வண்டமயயாடு புகழ் பமம் பை்ை வன் டமயுைன் , படக பமம் படுக - படகவர்களிைம் உயர்வதாக, நீ
ஏந்திய பவபல - நீ டகயில் ஏந்திய பவல்
புறநானூறு 236, பாடியவை் - கபிலை், பாைப் பை்தைான் - தவள் பாைி, திலண யபாதுவியல் துலற - லகயறு நிலல
கடல உணக் கிழிந்த முழவு மருள் யபரும் பழம்
சிடல யகழு குறவர்க்கு அல் கு மிடெவு ஆகும் ,
மடல யகழு நாை மா வண் பாைி,
கலந் த பகண்டமக்கு ஒவ் வாய் நீ என்
புலந்தடன ஆகுடவ புரந்த யாண்பை 5
யபருந்தகு சிறப் பின் நை்பிற் கு ஒல் லாது,
ஒருங் கு வரல் விைாஅது ‘ஒழிக’ எனக் கூறி,
இடனடய ஆதலின் நினக்கு மற் று யான்
பமயிபனன் அன் டமயாபன, ஆயினும் ,
இம் டம பபாலக் காை்டி, உம் டம 10

இடை இல் காை்சி நின் பனாடு
உைன் உடறவு ஆக்குக, உயர்ந்த பாபல.
பாைல் பின்னணி: தன் நண்பர் பாரி இறந்த பின் னர், மிகுந்த துக்கத்தில் ஆழ் கின் றார்
புலவர் கபிலர். பாரியின் மகளிடரப் யபாறுப் பானவரிைம் ஒப் படைத்துவிை்டு,
நண்படன அடையத் துடிக்கின் றார்.
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யபாருளுலை: ஆண் குரங் கு கிழித்து உண்ை முரடெப் பபான் ற யபரிய பழம் , மடலயில்
வாழும் வில் லுடைய மக்களுக்கு, சில நாை்களுக்கு டவத்து உண்ணும் உணவு ஆகும் .
அத்தடகய பலாமரங் கள் நிடறந்த மடலகள் யபாருந்திய நாை்டையுடைய யபரிய
வள் ளல் தன் டம வாய் ந்த பாரி!
நம் முடைய நை்புக்கு யபாருந்தாத முடறயில் நீ நைந்து யகாண்ைாய் . நீ என் டன
யவறுத்தாய் பபாலும் . என் டன நீ பல ஆண்டுகளாகப் பாதுகாத்தாலும் , யபருடமயுடைய
தடலடம மிக்க நை்பிற் குப் யபாருந்தாது, உன் னுைன் நான் யெல் வதற் கு
ஒத்துக்யகாள் ளாது, 'இங் பகபய இரு' எனக் கூறிவிை்டுெ் யென் றாய் . இவ் வாறு நீ
பவறுபை்ைதால் , உனக்கு நான் ஏற் றவனாக இல் டல என் று எண்ணுகின் பறன் . ஆனாலும் ,
இப் பிறவியில் நாம் ஒன் றாக இருப் படதப் பபால் , மறுபிறப் பில் நாம் இடைவிைாது
பெர்ந்து இருக்கும் நிடலடமடயக் காை்டி, உன் பனாடு நான் ஒன் றாக இருப் பதற் கு வழி
யெய் யை்டும் , உயர்ந்த விதி.
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யசாற் யபாருள் : கடல உணக் கிழிந்த - ஆண் குரங் கு கிழித்து உண்ை, முழவு மருள்
யபரும் பழம் - முரடெப் பபான் ற யபரிய பழம் , சிடல யகழு குறவர்க்கு வில் டலயுடைய மடலயில் வாழும் மக்களுக்கு, அல் கு மிடெவு ஆகும் - டவத்து
உண்ணும் உணவு ஆகும் , மடல யகழு நாை - மடலயுடைய நாை்டையுடையவபன, மா
வண் பாைி - யபரிய வள் ளல் தன் டம வாய் ந்த பாரி, கலந் த பகண்டமக்கு ஒவ் வாய் நீ கலந் த நை்புக்கு யபாருந்தாத முடறயில் நீ நைந்துக் யகாண்ைாய் , என் புலந் தடன
ஆகுடவ - நீ என் டன யவறுத்தாய் பபாலும் , புரந்த யாண்பை - என் டன நீ பல
ஆண்டுகளாகப் பாதுகாத்தாலும் , யபருந்தகு சிறப் பின் நை்பிற் கு ஒல் லாது யபருடமயுடைய தடலடம மிக்க நை்பிற் குப் யபாருந்தாது, ஒருங் கு வரல் விைாஅது உன் னுைன் நான் யெல் வதற் கு ஒத்துக்யகாள் ளாது, ஒழிக எனக் கூறி - இங் பக இரு எனக்
கூறி, இடனடய ஆதலின் - இவ் வாறு நீ பவறுபை்ைதால் , நினக்கு மற் று யான் பமயிபனன்
அன் டமயாபன - உனக்கு நான் ஏற் றவனாக இல் டல என் று எண்ணுகின் பறன் , ஆயினும்
- ஆனாலும் , இம் டம பபாலக் காை்டி - இப் பிறவியில் நாம் ஒன் றாக இருப் படதப் பபால்
காை்டி, உம் டம இடை இல் காை்சி - மறுபிறப் பில் நாம் இடைவிைாது பெர்ந்து இருக்கும்
நிடலடமடயக் காை்டி, நின் பனாடு உைன் உடறவு ஆக்குக - உன் பனாடு நான் ஒன் றாக
இருப் பதற் கு வழி யெய் யை்டும் , உயர்ந்த பாபல - உயர்ந்த விதி

