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சங் க இலக் கியக் கல் வி மன்றம்
பத்தாவது நிலல – இலவம்
எளிய உலை: லவததகி

பட்டினப் பாலல
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- கடியலூை் உருத்திைங் கண்ணனாை்
- திருமாவளவன் (கைிகாற் பபருவளத்தான்)
- பாலல
- பசலவழுங் குதல்
- ஆசிைியப் பா, வஞ் சி
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பாடியவை்
பாடப் பட்டவன்
திலண
துலற
பாவலக
பமாத்த அடிகள்
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நச்சினாை்க்கினியை் உலை: இது பட்டினத்ததச் சிறப் பித்துக் கூறிய பாதைத்
திதையாகலின் , இதற் கு பட்டினப் பாதையயன் று யபயர் கூறினார். பாதையாவது
பிரிதலும் பிரிதை் நிமித்தமும் கூறுவது. இப் பாட்டு வவற் று நாட்டு அகை் வயின்
விழுமத்துத் ததைவன் யசைவு அழுங் கிக் கூறியது.
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காவிைியின் பபருலம
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வதசயிை் புகழ் வயங் கு யவை்மீன் ,
திதச திரிந்து யதற் கு ஏகினும் ,
தற் பாடிய தளி உைவின்
புள் வதம் பப் புயை் மாறி
வான் யபாய் ப் பினும் , தான் யபாய் யா 5
மதைத் ததைய கடை் காவிரி,
புனை் பரந்து யபான் யகாழிக்கும் . (1-7)

பபாருளுலை: குற் றம் இை் ைாத, புகதழயுதடய, விளங் குகின் ற யவள் ளி என் ற வகாள் ,
திதச மாறி, தான் நிற் க வவை்டிய வட திதசயிை் நிற் காமை் யதன் திதசக்கை்
வபானாலும் , நீ ர்த்துளிகதள உைவாகக் யகாை்ட வானம் பாடி வருந்துமாறு, மதழ
யபய் ததைத் தவிர்த்து, வானம் யபாய் த்தாலும் , தான் யபாய் யாது, குடகு மதையின் கை்
துவங் கி, கடலிை் புகும் காவிரி ஆறு. அது தன் னுதடய நீ தரப் பரந்து நிைத்திற் கு
வளதமதயச் வசர்க்கும் .
குறிப் பு: புறநானூறு 35 - இைங் கு கதிர் யவள் ளி யதன் புைம் படரினும் அம் தை் காவிரி
வந்து கவர்பு ஊட்ட. கலித்யதாதக 46 - துளி நதச வவட்தகயான் மிதச பாடும் புள் ளின் ,
அகநானூறு 67 - வானம் வாழ் த்தி பாடவும் அருளாது உதற துறந் து எழிலி, ஐங் குறுநூறு
418 - வானம் பாடி வறம் கதளந் து ஆனாது அழி துளி ததைஇய, புறநானூறு 198 - துளி
நதசப் புள் ளின் . மதுதரக்காஞ் சி 108 - வரும் தவகை் மீன் பிறழினும் , பட்டினப் பாதை 1-
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வயங் கு யவை்மீன் திதச திரிந்து யதற் கு ஏகினும் , புறநானூறு 35 - இைங் கு கதிர் யவள் ளி
யதன் புைம் படரினும் , புறநானூறு 117 - யதன் திதச மருங் கின் யவள் ளி ஓடினும் ,
புறநானூறு 388 - யவள் ளி யதன் புைத்து உதறய, புறநானூறு 389 - யவை்யபான் வபாகுறு
காதை. பட்டினப் பாதை 6-7 - மதைத் ததைய கடை் காவிரி புனை் பரந்து யபான்
யகாழிக்கும் , மதைபடுகடாம் 327-328 - குடமதைப் பிறந்த தை் யபருங் காவிரி கடை்
மை்டு அழுவத்துக் கயவாய் கடுப் ப.
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பசாற் பபாருள் : வதச இை் - குற் றம் இை் ைாத, புகழ் - புகழ் , வயங் கு யவை்மீன் –
விளங் கும் யவள் ளி என் ற விை்மீன் , திதச திரிந்து - திதச மாறி, யதற் கு ஏகினும் – தான்
நிற் க வவை்டிய வட திதசயிை் நிற் காமை் யதன் திதசக்கை் வபானாலும் , தற் பாடிய வானம் பாடி (வாதன வநாக்கிப் பாடுவது வானம் பாடி, ஆதலின் தற் பாடி என் றனர்), தளி
உைவின் – மதழத் துளியாகிய உைதவயுதடய, புள் - பறதவ, வதம் ப – வருந்த, புயை்
மாறி – மதழ யபய் ததைத் தவிர்த்து, வான் யபாய் ப் பினும் – வானம் யபாய் த்தாலும் ,
தான் யபாய் யா – தான் யபாய் யாது, மதைத் ததைய - குடகு மதையின் கை் துவங் கி,
கடை் காவிரி - கடலிை் புகும் காவிரி, புனை் பரந்து – நீ ர் பரந்து, யபான் யகாழிக்கும் யபான் தனச் வசர்க்கும் , வளதமதயச் வசர்க்கும் மருத நிைத்தின் வளதம
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விதளவு அறா வியன் கழனி
கார்க் கரும் பின் கமழ் ஆதைத்
தீத் யதறுவின் கவின் 10
வாடி, நீ ர்ச் யசறுவின் நீ ள் யநய் தை்
பூச்சாம் பும் புைத்து ஆங் கை்,
காய் ச் யசந் யநை் கதிர் அருந்து
வமாட்டு எருதம முழுக் குழவி
கூட்டு நிழை் துயிை் வதியும் , 15
வகாள் யதங் கின் , குதை வாதழ,
காய் க் கமுகின் , கமழ் மஞ் சள் ,
இன மாவின் , இைர்ப் யபை்தை,
முதை் வசம் பின் , முதள இஞ் சி, (8-19)
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மருத நிலத்தின் வளலம

பபாருளுலை: விதளச்சை் நீ ங் காத அகன் ற வயை் களிை் கருதம நிறமான முதிர்ந்த
கரும் பின் மைமுள் ள பாதகக் காய் ச்சும் ஆதைகளின் யநருப் பின் புதகச் சுடுவதாை் ,
அழகு யகட்டு, நீ தரயுதடய வயை் களிை் உள் ள நீ ை்ட யநய் தை் மைர்கள் வாடும் அந்த
இடத்திை் , காய் ந்த யசந்யநை் லின் கதிதரத் தின் ற வயிற் தறயுதடய எருதமயின்
முதிர்ந்த கன் றுகள் யநற் குதிர்களின் நிழலிை் உறங் கும் . குதைகதளயுதடய
யதன் தனயிதனயும் , குதைகதள உதடய வாதழயிதனயும் , காதயயுதடய
கமுகிதனயும் , மைங் கமழும் மஞ் சதளயும் , பை இனமான மாமரங் கதளயும் ,
குதைகதளயுதடய பதனதயயும் , கிழங் தகயுதடய வசம் தபயும் , முதளதயயுதடய
இஞ் சிதயயும் உதடயன மருத நிைங் கள் .
பசாற் பபாருள் : விதளவு அறா - விதளச்சை் நீ ங் காத, வியன் கழனி - அகன் ற வயை் ,
கார்க் கரும் பின் கமழ் ஆதைத் தீத் யதறுவின் - கருதம நிறமான முதிர்ந்த கரும் பின்

3

மைமுள் ள பாதக காய் ச்சும் ஆதைகளின் யநருப் பின் புதகச் சுடுவதாை் , கவின் வாடி அழகு யகட்டு, நீ ர்ச் யசறுவின் நீ ள் யநய் தை் - நீ தரயுதடய வயை் களிை் உள் ள நீ ை்ட
யநய் தை் மைர்கள் , பூச்சாம் பும் புைத்து ஆங் கை் - மைர்கள் வாடும் அந்த இடத்திை் ,
காய் ச் யசந் யநை் கதிர் அருந்து வமாட்டு எருதம முழுக் குழவி கூட்டு நிழை் துயிை்
வதியும் - காய் ந்த யசந் யநை் லின் கதிதரத் தின் ற வயிற் தறயுதடய எருதமயின்
முதிர்ந்த கன் றுகள் யநற் குதிர்களின் நிழலிை் உறங் கும் , வகாள் யதங் கின் குதைகதளயுதடய யதன் தனயிதனயும் , குதை வாதழ - குதைகதளயுதடய
வாதழயிதனயும் , காய் க் கமுகின் - காதயயுதடய கமுகிதனயும் , கமழ் மஞ் சள் மைங் கமழும் மஞ் சள் , இன மாவின் - பை இனமான மாமரங் கதளயும் , இைர்ப்
யபை்தை - குதைகதளயுதடய பதன, முதை் வசம் பின் - கிழங் தகயுதடய வசம் பும் ,
முதள இஞ் சி - முதளதயயுதடய இஞ் சி
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அகை் நகர் வியன் முற் றத்துச் 20
சுடர் நுதை் மட வநாக்கின்
வநர் இதழ மகளிர் உைங் கு உைாக் கவரும்
வகாழி எறிந்த யகாடுங் காை் கனங் குதழ,
யபாற் காை் புதை் வர் புரவி இன் று உருட்டும்
முக்காை் சிறு வதர் முன் வழி விைக்கும் , 25
விைங் கு பதக அை் ைது கைங் கு பதக அறியா,
யகாழும் பை் குடிச் யசழும் பாக்கத்துக் (20-27)
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பபாருளுலை: யபரிய இை் ைத்தின் முற் றத்திை் , ஒளியுதடய யநற் றிதயயும்
மடப் பமுதடய வநாக்கிதனயும் உதடய, யபாருந்திய அைிகதள அைிந்த யபை்கள் ,
காய தவத்த உைதவ உை்ை வரும் வகாழி மீது எறிந்த அவர்களுதடய வதளந்த
கீழ் ப்பகுதியுதடய கனமான காதைிகள் , யபான் னினாை் யசய் த சிைம் பிதனக் காலிை்
அைிந்த சிறுவர்கள் குதிதர இை் ைாமை் ஓட்டும் மூன் று உருதளகதளயுதடய சிறிய
வதரின் வழிதயத் தடுக்கும் . இவ் வாறு தடுக்கும் பதக மட்டுவம அன் றி வவறு மனம்
கைங் கும் பதகதய அறியாத யபரிய பை குடிகதளயுதடய யசழிப் புதடய கடற் கதர
ஊர்கதளயும் ,
பசாற் பபாருள் : அகை் நகர் வியன் முற் றத்து - யபரிய இை் ைத்தின் முற் றத்திை் , சுடர்
நுதை் மட வநாக்கின் வநர் இதழ மகளிர் - ஒளியுதடய யநற் றிதயயும் மடப் பமுதடய
வநாக்கிதனயும் உதடய யபாருந்திய அைிகதள அைிந்த யபை்கள் , உைங் கு
உைாக் கவரும் வகாழி எறிந்த - காய தவத்த உைதவ உை்ை வரும் வகாழி மீது
எறிந்த, யகாடுங் காை் கனங் குதழ - வதளந் த கீழ் ப்பகுதியுதடய கனமான காதைிகள் ,
யபாற் காை் புதை் வர் புரவி இன் று உருட்டும் - யபான் னினாை் யசய் த சிைம் பிதன காலிை்
அைிந்த சிறுவர்கள் குதிதர இை் ைாமை் ஓட்டும் , முக்காை் சிறு வதர் - மூன் று
உருதளகதளயுதடய சிறிய வதர், முன் வழி விைக்கும் - வழிதயத் தடுக்கும் , விைங் கு
பதக அை் ைது கைங் கு பதக அறியா - தடுக்கும் பதக மட்டுவம அன் றி வவறு மனம்
கைங் கும் பதகதய அறியாத, யகாழும் பை் குடிச் யசழும் பாக்கத்துக் - யபரிய பை
குடிகதளயுதடய யசழிப் புதடய கடற் கதர ஊர்கதளயும்
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காவிைிப் பூம் பட்டினத்துத் ததாட்டங் கள் , ததாப் புகள் , பூஞ் தசாலலகள்
குறும் பை் லூர் யநடுஞ் வசாைாட்டு
யவள் தள உப் பின் யகாள் தள சாற் றி,
யநை் யைாடு வந்த வை் வாய் ப் பஃறி, 30
பதை நிதைப் புரவியின் அதை முதை் பிைிக்கும் ,
கழி சூழ் படப் தப கலியாைர்ப்
யபாழிை் புறவின் பூந் தை்டதை, (28-33)
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பபாருளுலை: சிறிய பை ஊர்கதளயுதடய யபரிய வசாழ நாட்டிை் , உப் பங் கழியின்
கதரயிை் யவள் தள உப் பின் விதைதயக் கூறி பை்டமாற் றாகப் யபற் ற யநை் லுடன்
வந்த வலிய படகுகள் , பந்தியிை் நிற் கும் குதிதரகள் கட்டப் பட்டிருப் பது வபாை்
கட்டப் பட்டிருக்கும் . உப் பங் கழிதயச் சூழ் ந்த வதாட்டங் கதளயும் யசழிப் தபயுதடய
வதாப் புக்கதளயும் அவற் றிற் குப் புறமாக உள் ள பூஞ் வசாதைகதளயும் ,
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குறிப் பு: யபா. வவ. வசாமசுந்தரனார் உதர - ஈை்டு உப் பிற் கு பை்ட மாற் றாகக்
யகாை்ட யநை் என் க. அகநானூறு 140 - யநை் லின் வநவர யவை் கை் உப் பு, அகநானூறு
390 - யநை் லும் உப் பும் வநவர ஊரீர ் யகாள் ளீவரா, குறுந்யதாதக 269 - உப் தப மாறி
யவை்யைை் தரீஇய. பை்டமாற் று குறிக்கப் பட்ட பாடை் கள் - அகநானூறு 60, 61, 126, 245,
296, 390, நற் றிதை 183, குறுந்யதாதக 221, 269, ஐங் குறுநூறு 47, யபாருநராற் றுப் பதட 214215, 216-7, பட்டினப் பாதை 28-30, and மதைபடுகடாம் மதைபடுகடாம் 413-414.
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பசாற் பபாருள் : குறும் பை் லூர் - சிறிய பை ஊர்கள் , அருகிை் உள் ள பை ஊர்கள் ,
யநடுஞ் வசாைாட்டு - யபரிய வசாழ நாட்டிை் , யவள் தள உப் பின் யகாள் தள சாற் றி யவள் தள உப் பின் விதைதயக் கூறி, யநை் யைாடு வந்த வை் வாய் ப் பஃறி - யநை் தைக்
யகாை்டு வந்த வலிய படகுகள் , பதை நிதைப் புரவியின் அதை முதை் பிைிக்கும் பந்தியிை் நிற் கும் குதிதரகதளக் கட்டுவததப் வபாை் கட்டியிருக்கும் , கழி சூழ் படப் தப உப் பங் கழி சூழ் ந்த வதாட்டங் களும் , கலியாைர்ப் யபாழிை் புறவின் பூந்தை்டதை யசழிப் தபயுதடய வதாப் புக்களும் அவற் றிற் கு புறமாக உள் ள பூஞ் வசாதைகள்
பபாய் லகயும் ஏைியும்
மதழ நீ ங் கிய மா விசும் பிை் ,
மதி வசர்ந்த மக யவை்மீன் , 35
உருயகழு திறை் உயர் வகாட்டத்து,
முருகு அமர் பூ முரை் கிடக்தக,
வரி அைி சுடர் வான் யபாய் தக,
இரு காமத்து இதை ஏரி, (34-39)
பபாருளுலை: வமகம் இை் ைாத அகன் ற வானிை் நிைதவச் வசர்ந்த மகம் என் ற
விை்மீதனப் வபான் று, யபரிய வடிவுதடய உயர்ந்த கதரகதளயுதடய, அருகிை் மைம்
யபாருந்திய மாறுப் பட்ட மைர்கள் நிதறந் து ஓவியத்தின் அழகுடன் இருக்க , அழகாக
விளங் கும் ஒளியுதடய யபாய் தககளும் , இம் தமக்கும் மறுதமக்கும் இன் பம் தருகின் ற
இதை ஏரிகதளயும் உதடயது.
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குறிப் பு: உயை் தகாட்டத்து (வைி 36) – யபா. வவ. வசாமசுந்தரனார் – ‘உயர்ந்த
கதரகதளயுதடய’, நச்சினார்க்கினியர் - ‘இனி உயர் வகாட்டத்தத எை் ைாரும் மதிதயச்
வசர்ந்த மகயவை்மீதனப் பார்க்தகக்கு இடமாகிய வகாயிைாக்கிக் வகாயிலும்
யபாய் தகயும் என எை்ணுதலுமாம் ; இனிப் யபாய் தகக் கதரயிவை வகாயிைாக்கி
வகாயிலும் யபாய் தகயும் மதி வசர்ந்த மகயவை்மீன் வபான் ற யவன் றுமாம் ’.
பதவுலை: மதழ நீ ங் கிய மா விசும் பின் – வமகம் இை் ைாத அகன் ற வானிை் , மதி வசர்ந்த நிைாவிற் கு அருகிை் உள் ள, மக யவை்மீன் – மகம் என் ற விை்மீன் , உருயகழு திறை்
உயர் வகாட்டத்து – யபரிய வடிவுதடய உயர்ந்த கதரகதளயுதடய, யபரிய வடிவுதடய
உயர்ந்த வகாயிதையுதடய, முருகு அமர் பூ முரை் கிடக்தக - மைம் யபாருந்திய
மாறுப் பட்ட மைர்கள் நிதறந்த இடம் , வரி அைி சுடர் வான் யபாய் தக – ஓவியத்திை்
அழகாக விளங் கும் ஒளியுதடய யபாய் தககளும் , இரு காமத்து – இரு
இன் பத்ததயுதடய, இதை ஏரி – இதைந்த ஏரிகதளயும்
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புலிப் யபாறி வபார் கதவின் , 40
திருத்துஞ் சும் திை் காப் பின் ,
புகழ் நிதைஇய, யமாழி வளர,
அறம் நிதைஇய, அகன் அட்டிை்
வசாறு வாக்கிய யகாழுங் கஞ் சி,
யாறு வபாைப் பரந்து ஒழுகி, 45
ஏறு யபாரச் வசறு ஆகி,
வதர் ஓடத் துகள் யகழுமி
நீ று ஆடிய களிறு வபாை,
வவறுபட்ட விதன ஓவத்து
யவை் வகாயிை் மாசு ஊட்டு. (40 - 50)
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காவிைிப் பூம் பட்டினத்து அட்டில் சாலலகள்
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பபாருளுலை: புலிச் சின் னத்ததயுதடய இதைக்கப் பட்ட கதவுகதளயுதடய, யசை் வம்
தங் கும் திை்தமயான மதிதை உதடயவாக, புகழ் நிதையபற் ற யசாற் கள் பரவ, அறம்
நிதையபற் ற, யபரிய சதமயை் அதறகளிை் வசாற் றிலிருந்து வடித்த யகாழுதமயான
கஞ் சி, ஆற் றிதனப் வபாைப் பரந்து யதருவிை் ஓடி, அங் கு காதளகள் வபாரிடுவதாை் வசறு
ஆகிற் று. வதர் ஓடிக் கிளப் பிய தூசியிை் விதளயாடிய ஆை் யாதனதயப் வபான் று,
ஓவியம் வதரயப் பட்ட அரை்மதனயிை் தூசிப் படிந்தது.
பசாற் பபாருள் : புலிப் யபாறி வபார் கதவின் - புலிச் சின் னத்ததயுதடய
இதைக்கப் பட்ட கதவுகதளயுதடய, திருத்துஞ் சும் திை் காப் பின் - யசை் வம் தங் கும்
திை்தமயான மதிதை உதடயவாக, புகழ் நிதைஇய யமாழி வளர - புகழ் நிதையபற் ற
யசாற் கள் பரவ, அறம் நிதைஇய - அறம் நிதையபற் ற, அகன் அட்டிை் வசாறு வாக்கிய
யகாழுங் கஞ் சி - யபரிய சதமயை் அதறகளிை் வசாற் றிலிருந்து வடித்த யகாழுதமயான
கஞ் சி, யாறு வபாைப் பரந்து ஒழுகி - ஆற் றிதனப் வபாை பரந்து ஓடி, ஏறு யபாரச் வசறு
ஆகி - காதளகள் வபாரிடுவதாை் வசறு ஆகிற் று, வதர் ஓடத் துகள் யகழுமி நீ று ஆடிய
களிறு வபாை - வதர் ஓடி கிளப் பிய தூசியிை் விதளயாடிய ஆை் யாதனதயப் வபான் று,
வவறுபட்ட விதன ஓவத்து யவை் வகாயிை் மாசு ஊட்டு - ஓவியம் வதரயப் பட்ட
அரை்மதனயிை் தூசி படிந்தது
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மாட்டுக் பகாட்டில்
தை் வகைி ததக முற் றத்துப்
பகட்டு எருத்தின் பை சாதை (51-52)
பபாருளுலை: குளிர்ந்த குளங் கதளயுதடய முற் றத்ததயுதடய, யபரிய
எருதிதனயுதடய பை யகாட்டிை் கள் கதளயும் ,
பசாற் பபாருள் : தை் வகைி ததக முற் றத்து - குளிர்ந்த குளங் கதளயுதடய
முற் றத்ததயுதடய, பகட்டு எருத்தின் பை சாதை - யபரிய எருதிதனயுதடய பை
யகாட்டிை் கள் , வலிதமயான எருதிதனயுதடய பை யகாட்டிை் கள்
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தவப் பள் ளித் தாழ் காவின்
அவிர் சதட முனிவர் அங் கி வவட்கும்
ஆவுதி நறும் புதக முதனஇ, குயிை் தம் 55
மா இரும் யபதடவயாடு இரியை் வபாகிப்
பூதம் காக்கும் புகை் அரும் கடி நகர்த்
தூதுைம் புறயவாடு துச்சிை் வசக்கும் (53-58)
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காவிைிப் பூம் பட்டினத்துத் தவப் பள் ளியும் தவள் விச்சாலலயும்
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பபாருளுலை: தவம் யசய் பவர்கள் இருக்கும் இடங் கதளயுதடய, மரங் கள் ததழத்துத்
தாழ் ந்த வசாதைகளிை் , விளங் குகின் ற சதடதயயுதடய முனிவர்கள் , தீயுடன்
வவள் விகள் யசய் யும் நறுமை புதகதய யவறுத்து, ஆை் குயிை் கள் தங் களுதடய
யபை் குயிை் களுடன் விைகிப் வபாய் , பூதங் கள் காக்கும் புகுவதற் கு அரிய காவை்
காக்கப் பட்ட ஊரிை் , கை் தை உை்ணும் புறாக்கவளாடு, ஒதுங் கி இருக்கும் இடத்திை்
வசரும் .
குறிப் பு: தவப் பள் ளி (வைி 53) - நச்சினார்க்கினியர் உதர - தவஞ் யசய் யும் அமை்
பள் ளி யபௌத்த பள் ளி.
பசாற் பபாருள் : தவப் பள் ளி - தவம் யசய் பவர்கள் தங் குமிடம் , தாழ் காவின் - ததழத்து
தாழ் ந்த வசாதைகளிை் , அவிர் சதட முனிவர் - விளங் குகின் ற சதடயுதடய முனிவர்கள் ,
அங் கி வவட்கும் ஆவுதி நறும் புதக - தீயிை் வவள் விகள் யசய் யும் நறுமைமான புதக,
முதனஇ - யவறுத்து, குயிை் தம் மா இரும் யபதடவயாடு - குயிை் கள் தங் களுதடய
கருதமயான யபை் குயிை் களுடன் , இரியை் வபாகி - விைகிப் வபாய் , பூதம் காக்கும்
புகை் அரும் கடி நகர் - பூதங் கள் காக்கும் புகுவதற் கு அரிய காவை் காக்கப் பட்ட ஊர்,
தூதுைம் புறயவாடு - கை் தை உை்ணும் புறாக்கவளாடு, துச்சிை் வசக்கும் - ஒதுங் கி
இருக்கும் இடத்திை் வசரும்
விலளயாட்டுக் களத்தில் மறவை்களின் தபாை்
முது மரத்த முரை் களரி
வரி மைை் அகன் திட்தட 60
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இருங் கிதள இனன் ஒக்கை்
கருந்யதாழிை் கலி மாக்கள்
கடை் இறவின் சூடு தின் றும் ,
வயை் ஆதம புழுக்கு உை்டும் ,
வறள் அடும் பின் மைர் மதைந் தும் , 65
புனை் ஆம் பை் பூச் சூடியும் ,
நீ ை் நிற விசும் பின் வைன் ஏர்பு திரிதரு
நாள் மீன் விராய வகாள் மீன் வபாை
மைர்ததை மன் றத்துப் பைருடன் குழீஇ,
தகயினும் கைத்தினும் யமய் யுறத் தீை்டி, 70
யபருஞ் சினத்தான் புறங் யகாடாது
இருஞ் யசருவின் இகை் யமாய் ம் பிவனார்
கை் எறியும் கவை் யவரீஇப்
புள் இரியும் புகர்ப் வபாந்தத (59-74)
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பபாருளுலை: பதழய மரங் கதளயுதடய வபாரிடும் களத்திை் , மைை் வரிகளாக உள் ள
வமடுகளிை் , யபரிய உறவினர் மற் றும் சுற் றத்தார் கூட்டத்துள் , வலிதமயான
யதாழிதையுதடய யசருக்கான மறவர்கள் , கடலிை் உள் ள இறாை் மீனின் ததசதய
சுட்டுத் தின் றும் , வயலிை் உள் ள ஆதமயின் ததசதய வவக தவத்து தின் றும் , மைலிை்
உள் ள அடும் பின் மைர்கதள அைிந்தும் , நீ ரிை் உள் ள யவள் தள ஆம் பை் மைர்கதளச்
சூடியும் , நீ ை நிறத்தத உதடய வானத்திை் வைது புறமாக எழுந் து திரியும் நாள்
மீன் களுடன் கைந் த வகாள் மீன் கள் வபாை, அகன் ற இடத்ததயுதடய மன் றத்திை்
பைவராடு கூடி, தகயாலும் ஆயுதங் களாலும் உடலிை் படுமாறு தீை்டி, யபருஞ் சினத்தாை்
ஒருவர்க்கு ஒருவர் புற முதுகு காட்டி ஓடாத யபரிய வபார்க்களத்திை் , பதகதம உதடய
வலிதமயானவர்களுதடய கற் கதள வீசும் கவணுக்கு அஞ் சி , பறதவகள் அங் கிருந்து
நீ ங் கி, புள் ளிகதளயுதடய பதன மரங் கதள அதடயும் .
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குறிப் பு: வலன் (67) - யபா. வவ. வசாமசுந்தரனார் உதர, யநடுநை் வாதட (1) - வைப்
பக்கம் , வலன் ஏை்பு - அகநானூறு 43, 84, 188, 278, 298, 328, நற் றிதை 37, 264, 328,
குறுந்யதாதக 237, ஐங் குறுநூறு 469, பதிற் றுப் பத்து 24, 31, யநடுநை் வாதட 1,
பட்டினப் பாதை 67, முை் தைப் பாட்டு 4, திருமுருகாற் றுப் பதட 1, மதுதரக்காஞ் சி 5 - வை
மாதிரத்தான் வளி யகாட்ப. கல் எறியும் கவண் பவைீஇ (73) - யபா. வவ.
வசாமசுந்தரனார் உதர - பதன மரத்து உச்சியிை் இைக்கு தவத்து எறிதலின் ஆை்டு
வாழும் பறதவகள் ஓடின என் க. இங் கனம் இைக்குக் யகாை்டு கை் ைாை் எறிதை்
உை்தமயாை் ஆை்டு நிற் கும் பதனகள் கை் வைற் றின் வடுவுதடயன என் பார், புகார்ப்
வபாந்தத என் றார்.
பசாற் பபாருள் : முது மரத்த முரை் களரி - பதழய மரங் கதளயுதடய வபாரிடும் களம் ,
வரி மைை் அகன் திட்தட - மைை் வரிகளாக உள் ள வமடுகள் (ஆற் று நீ ரினாை் வரிகள்
ஏற் படும் ), இருங் கிதள - யபரிய உறவினர் கூட்டம் , இனன் ஒக்கை் - சுற் றத்தார் கூட்டம் ,
கருந்யதாழிை் கலி மாக்கள் - வலிதமயான யதாழிதையுதடய யசருக்கான மறவர்கள் ,
கடை் இறவின் சூடு தின் றும் - கடலிை் உள் ள இறாை் மீனின் ததசதய சுட்டுத் தின் றும் ,
வயை் ஆதம புழுக்கு உை்டும் - வயலிை் உள் ள ஆதமயின் ததசதய வவக தவத்து
தின் றும் , வறள் அடும் பின் மைர் மதைந்தும் - மைலிை் உள் ள அடும் பின் மைர்கதள
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அைிந்தும் , புனை் ஆம் பை் பூச் சூடியும் - நீ ரிை் உள் ள யவள் தள ஆம் பை் மைர்களின்
மைர்கதளச் சூடியும் , நீ ை் நிற விசும் பின் - நீ ை நிறத்தத உதடய வானத்திை் , வைன் ஏர்பு
- வைது புறமாக எழுந் து, வலிதமயுடன் எழுந் து, திரிதரு நாள் மீன் விராய வகாள் மீன்
வபாை - திரியும் நாள் மீன் களுடன் கைந்த வகாள் மீன் கள் வபாை, மைர்ததை மன் றத்துப்
பைருடன் குழீஇ - அகன் ற இடத்ததயுதடய மன் றத்திை் பைவராடு கூடி, தகயினும்
கைத்தினும் யமய் யுறத் தீை்டி - தகயாலும் ஆயுதங் களாலும் உடலிை் படுமாறு தீை்டி,
யபருஞ் சினத்தான் புறங் யகாடாது - யபருஞ் சினத்தாை் ஒருவர்க்கு ஒருவர் புற முதுகு
காட்டி ஓடாது, இருஞ் யசருவின் - யபரிய வபார்க்களத்திை் , இகை் யமாய் ம் பிவனார்பதகதம உதடய வலிதமயானவர்கள் , கை் எறியும் கவை் யவரீஇ - கற் கதள வீசும்
கவணுக்கு அஞ் சி, புள் இரியும் புகர்ப் வபாந்தத - பறதவகள் நீ ங் கி புள் ளிகதளயுதடய
பதன மரங் கதள அதடயும்
காவிரிப்பூம்பட்டினத்தில் உள்ள ஒரு குடியிருப்பு
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பறழ் ப் பன் றி, பை் வகாழி, 75
உதறக் கிைற் றுப் புறச்வசரி,
ஏழகத் தகயராடு சிவை் விதளயாட (75-77)
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பபாருளுலை: உதறகிைற் தற உதடய குடியிருப் பிை் , குட்டிகதளயுதடய பன் றிகளும் ,
பை வதகயான வகாழிகளும் , ஆட்டின் கிடாய் களும் கவுதாரிகளும்
விதளயாடுகின் றன.
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குறிப் பு: யபா. வவ. வசாமசுந்தரனார் உதர - வசரிப் புறம் என் பது புறஞ் வசரி என் று முன்
பின் னாக மாறி நின் றது.
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பசாற் பபாருள் : பறழ் ப் பன் றி - குட்டிகதளயுதடய பன் றிகள் , பை் வகாழி - பை
வதகயான வகாழிகள் , உதறக் கிைற் றுப் புறச்வசரி - உதறகிைற் தற உதடய
குடியிருப் பு, ஏழகத் தகயராடு - ஆட்டின் கிடாய் களுடன் , சிவை் விதளயாட கவுதாரிகளுடன் விதளயாட
பைதவை்களின் இருப் பிடம்
கிடுகு நிதரத்து, எஃகு ஊன் றி,
நடுகை் லின் அரை் வபாை,
யநடும் தூை்டிலிை் காழ் 80
வசர்த்திய குறுங் கூதர குடி நாப் பை்,
நிைவு அதடந்த இருள் வபாை,
வதை உைங் கும் மைை் முன் றிை் (78-83)
பபாருளுலை: வகடயங் கதள வரிதசயாக தவத்து வவதை நட்டி யசய் த நடுகை் லின்
அரதைப் வபாை, நீ ை்ட தூை்டிை் வகாதைச் சாற் றி தவத்த குறுகிய கூதரதய உதடய
இை் ைங் களுதடய குடியிருப் பு இருந்தது. அதன் நடுவிை் , நிைவிை் உள் ள இருதளப் வபாை
மீன் பிடிக்கும் வதை காயும் மைை் நிதறந் த முற் றங் கள் உள் ளன.
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குறிப் பு: பட்டினப் பாதை 167 - பசு யமழுக்கிை் காழ் ஊன் றிய கவி கிடுகின் வமை் .
முை் தைப் பாட்டு 41 - பூந்ததைக் குந்தம் குத்தி கிடுகு நிதரத்து,
யபரும் பாைாற் றுப் பதட 119-120 – எஃகம் வடிமைிப் பைதகயயாடு நிதரஇ. நிைவு
அதடந்த இருள் வபாை வதை உைங் கும் மைை் (82-83) - அகநானூறு 20 - நிைவு மைை் ,
அகநானூறு 200 - நிைாவின் இைங் கு மைை் மலி மறுகிை் , நற் றிதை 3 - நிைவு மைை் ,
நற் றிதை 159 - நிைவுக் குவித்தன் ன வமாட்டு மைை் , நற் றிதை 183 - நிைவு மைை் ,
குறுந்யதாதக 123 - நிைவுக் குவித்தன் ன யவை் மைை் .
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பசாற் பபாருள் : கிடுகு நிதரத்து எஃகு ஊன் றி - வகடயங் கதள வரிதசயாக தவத்து
வவதை நட்டி, நடுகை் லின் அரை் வபாை - நடுகை் லின் அரதைப் வபாை, யநடும்
தூை்டிலிை் காழ் வசர்த்திய குறுங் கூதர குடி - நீ ை்ட தூை்டிை் வகாதைச் சாற் றி தவத்த
குறுகியக் கூதரதய உதடயக் குடியிருப் பு, நாப் பை் - நடுவவ, நிைவு அதடந்த இருள்
வபாை - நிைவிை் வசர்ந்த இருதளப் வபாை, வதை உைங் கும் மைை் முன் றிை் - வதை
காயும் மைை் நிதறந் த முற் றங் கள்
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வீழ் த் தாதழத் தாள் தாழ் ந்த
யவை் கூதாளத்துத் தை் பூங் வகாததயர், 85
சிதனச் சுறவின் வகாடு நட்டு
மதன வசர்த்திய வை் அைங் கினான் ,
மடை் தாதழ மைர் மதைந்தும் ,
பிைர்ப் யபை்தைப் பிழி மாந்தியும் ,
புன் ததை இரும் பரதவர் 90
தபந்ததழ மா மகளியராடு
பாய் இரும் பனிக்கடை் வவட்டம் யசை் ைாது,
உவவு மடிந்து உை்டு ஆடியும் (84-93)
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பைதவை்களின் வழிபாடும் விலளயாட்டும்

பபாருளுலை: விழுததயுதடய தாதழயின் அடியிை் உள் ள யவை்கூதாளத்தின்
குளிர்ச்சியான மைர்கதள அைிந் து, சிதனதய உதடய சுறா மீனின் யகாம் தப நட்டி,
மதனயிை் இருந்த வலிதமயான கடவுளுக்குப் பதடத்த , மடதையுதடய தாதழயின்
மைர்கதள அைிந் தும் பதன மரத்தின் கள் தளக் குடித்தும் , உைர்ந்த ததைதயயுதடய
கருதமயான பரதவர்கள் , பரந்த கருதமதய உதடய குளிர்ந்த கடலுக்கு மீன் பிடிக்கச்
யசை் ைாமை் , ததழ ஆதடதய அைிந்த தங் களுதடய கருதமயான யபை்கவளாடு
தாங் கள் விரும் பும் உைதவ உை்டும் விதளயாடியும் ,
பசாற் பபாருள் : வீழ் த் தாதழத் தாள் தாழ் ந்த யவை் கூதாளத்துத் தை் பூங் வகாததயர்
- விழுததயுதடய தாதழயின் அடியிை் உள் ள யவை்கூதாளத்தின் குளிர்ச்சியான
மைர்கதள அைிந்தவர்கள் , சிதனச் சுறவின் வகாடு நட்டு - சிதனதய உதடய சுறா
மீனின் யகாம் தப நட்டி, மதன வசர்த்திய வை் அைங் கினான் - மதனயிை் வசர்த்த
வலிதமயான கடவுளின் யபாருட்டு, மடை் தாதழ மைர் மதைந் தும் பிைர்ப்
யபை்தைப் பிழி மாந்தியும் - மடதையுதடய தாதழயின் மைர்கதள அைிந் தும்
பதன மரத்தின் கள் தளக் குடித்தும் , புன் ததை இரும் பரதவர் - உைர்ந்த
ததைதயயுதடய கருதமயான பரதவர், உைர்ந்த ததைதயயுதடய யபரிய பரதவர்,
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தபந்ததழ மா மகளியராடு - ததழ ஆதடதய அைிந்த தங் களுதடய கருதமயான
யபை்கவளாடு, பாய் இரும் பனிக்கடை் வவட்டம் யசை் ைாது - பரந்த கருதமதய உதடய
குளிர்ந்த கடலுக்கு மீன் பிடிக்க யசை் ைாமை் , உவவு - முழு நிைவுதடய நாள் , மடிந்து
உை்டு ஆடியும் - விரும் பும் உைதவ உை்டும் விதளயாடியும்
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iy
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புைவு மைை் பூங் கானை்
மா மதை அதைந்த யகாை்மூ வபாைவும் , 95
தாய் முதை தழுவிய குழவி வபாைவும் ,
வதறு நீ ர்ப் புைரிவயாடு யாறு ததைமைக்கும்
மலி ஓதத்து ஒலி கூடை்
தீது நீ ங் க கடைாை் ஆடியும் ,
மாசு வபாக புனை் படிந் தும் , 100
அைவன் ஆட்டியும் உரவுத் திதர உழக்கியும் ,
பாதவ சூழ் ந்தும் , பை் யபாறி மருை்டும் ,
அகைாக் காதயைாடு பகை் விதளயாடிப்
யபறற் கு அரும் யதாை் சீர்த் துறக்கம் ஏய் க்கும் ,
யபாய் யா மரபின் பூ மலி யபருந்துதற (94-105)

rg

சங் கமுக நீ ைாடலும் , பகல் விலளயாட்டும்
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பபாருளுலை: புைாை் நாற் றமுதடய மைதை உதடய, மைர்கதளக் யகாை்ட
வசாதைகதளயுதடய கடற் கதரயிை் , யபரிய மதைதய அதைத்த முகிதைப்
வபாைவும் , தாயின் முதைதயத் தழுவிய குழந்தததயப் வபாைவும் , யதளிந்த கடை்
நீ ருடன் காவிரி ஆறு கைக்கும் ஒலிதயயுதடய புகார்முகத்திை் , தீதம நீ ங் க கடலிை்
விதளயாடியும் , கடலிை் விதளயாடியதாை் உடலிை் பட்ட உப் தப நீ க்க ஆற் று நீ ரிை்
குளித்தும் , நை்டுகதள விரட்டி விதளயாடியும் , வலிதமயான அதைகளிை்
விதளயாடியும் , மைை் யபாம் தமகதளச் யசய் தும் , ஐம் யபாறிகதள நுகர்ந்தும் ,
நீ ங் காத விருப் பத்துடன் பகை் முழுக்க விதளயாடினார்கள் மக்கள் . அவர்களுதடய
மகிழ் சசி
் , யபறுவதற் கு அரிய யதான் தமயான சிறப் தபயுதடய வமை் உைகத்திை் உள் ள
மகிழ் சசி
் தயப் வபான் றது. காவிரியின் மைர்கள் நிதறந்த யபரிய துதற, யபாய் த்தை்
இை் ைாத மரதபயுதடயதாக இருந்தது.
குறிப் பு: அகநானூறு 280 -அைவன் ஆட்டி, நற் றிதை 363 - அைவன் ஆட்டுவவாள் ,
குறுந்யதாதக 303 - யபான் வரி அைவன் ஆட்டிய ஞான் வற, ஐங் குறுநூறு 197 - இைங் கு
வதள யதளிர்ப்ப அைவன் ஆட்டி.
பசாற் பபாருள் : புைவு மைை் - புைாை் நாற் றமுதடய மைை் , பூங் கானை் - மைர்கதளக்
யகாை்ட கடற் கதரச் வசாதை, மா மதை அதைந் த யகாை்மூ வபாைவும் - யபரிய
மதைதய அதைத்த முகிதைப் வபாைவும் , தாய் முதை தழுவிய குழவி வபாைவும் தாயின் முதைதயத் தழுவிய குழந் தததயப் வபாைவும் , வதறு நீ ர்ப் புைரிவயாடு யாறு
ததைமைக்கும் - யதளிந்த கடை் நீ ருடன் காவிரி ஆறு கைக்கும் , மலி ஓதத்து ஒலி கூடை் ஒலிதயயுதடய புகார்முகம் , தீது நீ ங் க கடைாை் ஆடியும் - தீதம நீ ங் க கடலிை்
விதளயாடியும் , மாசு வபாக புனை் படிந்தும் - உப் தப நீ க்க ஆற் று நீ ரிை் குளித்தும் ,
அைவன் ஆட்டியும் - நை்டுகதள விரட்டி விதளயாடியும் , உரவுத் திதர உழக்கியும் -
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வலிதமயான அதைகளிை் விதளயாடியும் , பாதவ சூழ் ந்தும் - மைை் யபாம் தமகதள
யசய் தும் , பை் யபாறி மருை்டும் - ஐம் யபாறிகதள நுகர்ந்தும் , அகைாக் காதயைாடு பகை்
விதளயாடி - நீ ங் காத விருப் பத்துடன் பகை் முழுக்க விதளயாடி, யபறற் கு அரும் யதாை்
சீர்த் துறக்கம் - யபறுவதற் கு அரிய யதான் தமயான சிறப் தபயுதடய வமை் உைகம் ,
ஏய் க்கும் - வபான் று, யபாய் யா மரபின் பூ மலி யபருந்துதற - யபாய் த்தை் இை் ைாத
மரதபயுதடய மைர்கள் நிதறந்த காவிரியின் யபரிய துதற
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துதைப் புைர்ந்த மட மங் தகயர்
பட்டு நீ க்கித் துகிை் உடுத்தும் ,
மட்டு நீ க்கி மது மகிழ் ந்தும் ,
தமந்தர் கை்ைி மகளிர் சூடவும் ,
மகளிர் வகாதத தமந் தர் மதையவும் , 110
யநடுங் காை் மாடத்து ஒள் எரி வநாக்கிக்
யகாடுந்திமிை் பரதவர் குரூஉச்சுடர் எை்ைவும் ,
பாடை் ஓர்ந்தும் , நாடகம் நயந் தும் ,
யவை் நிைவின் பயன் துய் த்தும் ,
கை் அதடஇய கதடக் கங் குைான் (106- 115)
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காவிைிப் பூம் பட்டினத்து இைவு தநை நிகழ் வுகள்
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பபாருளுலை: தங் கள் கைவருடன் கூடிய மடப் பத்தத உதடய யபை்கள் , தாங் கள்
அைிந்திருந்த பட்டு ஆதடதய நீ க்கி, யவள் தள ஆதடதய உடுத்தி, கள் தள நீ க்கி
மதுதவக் குடித்தும் , கைவர்கள் சூட வவை்டிய மைர்க் கை்ைிதய மகளிர் சூடவும் ,
யபை்களின் மாதைதய ஆை்கள் அைியவும் , வதளந்த படகுகதளயுதடய மீன்
பிடிக்கும் பரதவர்கள் உயர்ந்த தூை்கள் உதடய மாடங் களிை் உள் ள ஒளியுதடய
விளக்குகதள எை்ைவும் , மக்கள் பாடை் கதள வகட்டும் , நாடகங் கதள விரும் பியும் ,
யவை்ைிைாவின் பயதன அனுபவித்தும் , கை் உறங் குவதற் கு காரைமான இரவிை் ,
குறிப் பு: பட்டு நீ க் கித் துகில் உடுத்தும் (வைிகள் 107-108) - நச்சினார்க்கினியர் உதர பட்டுடுத்தவற் தற நீ க்கிப் புைர்ச்சி காைத்திற் கு யநாய் யவாகிய யவள் ளியவற் தற
உடுத்தும் , கள் ளுை்டதைக் தகவிட்டு காமபானத்தத உை்டு மகிழ் ந்தும் . பரிபாடை் 2021 - மகளிர் வகாதத தமந்தர் புதனயவும் தமந்தர் தை் தார் மகளிர் யபய் யவும் .
பசாற் பபாருள் : துதைப் புைர்ந்த – தங் கள் கைவருடன் கூடிய, மட மங் தகயர் –
மடப் பத்தத யபை்கள் , இளம் யபை்கள் , பட்டு நீ க்கி – பட்டு ஆதடதய நீ க்கி, துகிை்
உடுத்து – யவள் தள ஆதடதய உடுத்தி, துகிதை உடுத்தி, மட்டு நீ க்கி – கள் தள நீ க்கி,
மது மகிழ் ந்து – மதுதவக் குடித்தும் , தமந்தர் கை்ைி மகளிர் சூடவும் - கைவர்கள் சூட
வவை்டிய மைர்க் கை்ைிதய மகளிர் சூடவும் , மகளிர் வகாதத தமந்தர் மதையவும் –
யபை்களின் மாதைதய ஆை்கள் அைியவும் , யநடுங் காை் – உயர்ந்த தூை்கள் ,
மாடத்து ஒள் எரி வநாக்கி – மாடங் களிை் உள் ள விளக்குகதள வநாக்கி, யகாடுந்திமிை்
பரதவர் – வதளந்த படகுகதளயுதடய பரதவர், குரூஉச்சுடர் எை்ைவும் - ஒளியுதடய
விளக்குகதள எை்ைவும் , பாடை் ஓர்ந்தும் – பாடை் கதள வகட்டும் , நாடகம் நயந் தும் –
நாடகங் கதள விரும் பியும் , யவை் நிைவின் பயன் துய் த்தும் – யவை்ைிைாவின்
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பயதன அனுபவித்தும் , கை் அதடஇய கதடக் கங் குைான் – கை் உறங் குவதற் கு
காரைமான இரவிை்
வைி வசூலிப் தபாை் தன்லம
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மாஅ காவிரி மைம் கூட்டும்
தூஉ எக்கர்த் துயிை் மடிந்து,
வாை் இைர் மடை் தாதழ
வவைாழி வியன் யதருவிை்
நை் இதறவன் யபாருள் காக்கும் 120
யதாை் இதசத் யதாழிை் மாக்கள் ,
காய் சினத்த கதிர்ச் யசை் வன்
வதர் பூை்ட மாஅவபாை,
தவகை் யதாறும் அதசவு இன் றி
உை் கு யசயக் குதறபடாது (116-125)
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பபாருளுலை: யபரிய காவிரி ஆறு மைர்களின் மைங் கதளக் யகாை்டு வந் து கூட்டும்
கதரயிை் உள் ள தூய மைலிை் துயின் று, யவள் தள மைர்க் யகாத்துக்கதளயும்
மடதையும் உதடய தாதழயுதடய கடற் கதரயின் கை் உள் ள அகன் ற யதருவிை் , நை் ை
மன் னனின் யபாருட்கதளக் காக்கும் , பதழய புகதழயுதடய சுங் கத் யதாழிதைச்
யசய் பவர்கள் , சுடும் சினத்தத உதடய கதிர்கதளயுதடய கதிரவனின் வதரிை்
கட்டப் பட்ட குதிதரகதளப் வபாை, நாள் வதாறும் , வசாம் பை் இை் ைாது சுங் க வரிதய
குதறயாமை் யகாள் வார்கள் .
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பசாற் பபாருள் : மாஅ காவிரி – யபரிய காவிரி ஆறு, மைம் கூட்டும் – மைர்களின்
மைங் கதளக் கூட்டும் , தூஉ எக்கர் – கதரயிை் உள் ள தூய மைலிை் , துயிை் மடிந்து –
துயிை் யகாை்டு, வாை் இைர் - யவள் தள மைர்க் யகாத்துக்கள் , மடை் தாதழ மடதையும் உதடய தாதழ, வவைா – கதர, ஆழி – கடை் , வியன் யதருவிை் – அகன் ற
யதருவிை் , நை் இதறவன் யபாருள் காக்கும் – நை் ை மன் னனின் யபாருட்கதளக் காக்கும் ,
யதாை் இதச – பதழய புகழ் , யதாழிை் மாக்கள் – சுங் கத் யதாழிதைச் யசய் பவர்கள் ,
காய் சினத்த கதிர்ச் யசை் வன் – சுடும் சினத்தத உதடய கதிர்கதளயுதடய கதிரவன் ,
வதர் பூை்ட மாஅ வபாை – வதரிை் கட்டப் பட்ட குதிதரகதளப் வபாை, தவகை் யதாறும் –
நாள் வதாறும் , அதசவு இன் றி – மடிந்திராது, வசாம் பை் இை் ைாது, உை் கு யசய – சுங் க
வரிதய யகாள் ள, குதறபடாது – குதறயாமை்
பண்டகசாலல முன்றில்
வான் முகந் த நீ ர் மதைப் யபாழியவும் ,
மதைப் யபாழிந்த நீ ர் கடை் பரப் பவும்
மாரி யபய் யும் பருவம் வபாை,
நீ ரினின் றும் நிைத்து ஏற் றவும் ,
நிைத்தினின் று நீ ர்ப் பரப் பவும் , 130
அளந் து அறியா பை பை்டம்
வரம் பு அறியாதம வந் து ஈை்டி
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அருங் கடி யபருங் காப் பின்
வலிவுதட வை் அைங் கிவனான்
புலி யபாறித்து புறம் வபாக்கி, 135
மதி நிதறந்த மலி பை்டம்
யபாதி மூதடப் வபார் ஏறி,
மதழ ஆடு சிதமய மாை் வதரக் கவாஅன்
வதர ஆடு வருதடத் வதாற் றம் வபாைக்
கூர் உகிர் ஞமலிக் யகாடுந் தாள் ஏற் தற 140
ஏழகத் தகவராடு உகளும் முன் றிை் (126-141)
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பபாருளுலை: முகிை் கடலிலிருந் து முகந் த நீ தர மதை வமை் யபாழியவும் மதையிை்
விழுந்த மதழ நீ தர ஆறுகள் மூைம் கடலிை் வசர்க்கவும் , மதழ யபய் யும் பருவம் வபாை,
கடலிலிருந் து நிைத்திற் கு ஏற் றவும் , நிைத்திலிருந்து கடலுக்கு பரப் பவும் , அளந்து அறிய
முடியாத பை யபாருட்கள் எை் தை இை் ைாது வந்து குவிந் து கிடக்க, யபறுவதற் கு அரிய
யபருங் காவதையுதடய வலிதமயுடன் மிகுந் த அதிகாரமுதடய அதிகாரி ஒருவன் ,
வசாழ மன் னனுக்குரிய புலிச் சின் னத்ததப் யபாறித்து புறத்திை் தவத்த விதை நிதறந்த
பை் வவறு பை்டங் கதளக் கட்டி தவத்த மூதடக் குவியலின் மீது ஏறி, முகிை் உைவும்
உச்சிதயயுதடய உயர்ந்த மதையின் பக்க மதையிை் விதளயாடும் வருதட மானின்
வதாற் றம் வபாை, கூர்தமயான நகங் கதளயும் வதளந்த காை் கதளயுமுதடய ஆை்
நாய் களும் ஆட்டுக் கிடாய் களுடன் தாவிக் குதிக்கும் , பை்டகசாதையின் முற் றத்திை் .
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பசாற் பபாருள் : வான் முகந்த நீ ர் - முகிை் முகந்த நீ ர், மதை யபாழியவும் - மதை வமை்
யபாழியவும் , மதை யபாழிந்த நீ ர் – மதையிை் விழுந்த மதழ நீ ர், கடை் பரப் பவும் –
ஆறுகள் மூைம் கடலிை் வசரவும் , மாரி யபய் யும் பருவம் வபாை – மதழ யபய் யும் பருவம்
வபாை, நீ ரினின் றும் நிைத்து ஏற் றவும் – கடலிலிருந்து நிைத்திற் கு ஏற் றவும் (இறக்குமதி),
நிைத்தினின் று நீ ர்ப் பரப் பவும் – நிைத்திலிருந்து கடலுக்கு பரப் பவும் (ஏற் றுமதி), அளந் து
அறியா – அளந்து அறிய முடியாத, பை் பை்டம் - பை யபாருட்கள் , வரம் பு அறியாதம –
எை் தை இை் ைாது, வந்து ஈை்டி – வந்து குவிந் து கிடக்க, அருங் கடி யபருங் காப் பின் –
யபறுவதற் கு அரிய யபருங் காவதையுதடய, வலியுதட வை் அைங் கிவனான் –
வலிதமயுதடய யபரிய அதிகாரமுதடயவன் , புலிப் யபாறித்து - வசாழ மன் னனுக்குரிய
புலிச் சின் னத்ததப் யபாறித்து, புறம் வபாக்கி – புறத்திை் தவத்து, மதி நிதறந்த - விதை
நிதறந்த, மலி பை்டம் – பை் வவறு பை்டங் கள் , யபாதி மூதட வபார் ஏறி – கட்டிய
மூதடக் குவியலின் மீது ஏறி, மதழ ஆடு சிமய – முகிை் உைவும் உச்சிதயயுதடய, மாை்
வதர – உயர்ந்த மதை, மூங் கிை் நிதறந் த மதை, கவாஅன் – பக்க மதை, வதர ஆடு
வருதட வதாற் றம் வபாை – மதையிை் விதளயாடும் வருதட மானின் வதாற் றம் வபாை,
கூர் உகிர் ஞமலி – கூர்தமயான நகங் கதளயுதடய நாய் கள் , யகாடும் தாள் ஏற் தற –
வதளந்த காதையுதடய ஆை்கள் , ஏழகத் தகவராடு – ஆட்டுக் கிடாய் களுடன் , உகளும் –
தாவிக் குதிக்கும் , முன் றிை் – பை்டகசாதையின் முற் றத்திை்
மாளிலக அலமப் பு
குறுந்யதாதட யநடும் படிக்காை் ,
யகாடும் திை்தைப் பை் ததகப் பின் ,
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புதழ வாயிை் வபாகு இதட கழி,
மதழ வதாயும் உயர் மாடத்துச் (142 - 145)
பபாருளுலை: அணுகிய படிகதளயுதடய உயரமான படிக்கட்டுக்கதளயுதடய
வதளந்த திை்தைகதளயும் , பை அதறகதளயும் , சிறிய வாயிை் கதளயும் , யபரிய
வாயிை் கதளயும் , இதடவழிகதளயும் உதடய, முகிதைத் யதாடும் உயர்ந்த மாடத்திை் ,
பசாற் பபாருள் : குறுந்யதாதட – அணுகிய படிகதளயுதடய, யநடும் படிக்காை் –
உயரமாகச் யசை் லும் படிகள் , யகாடுந்திை்தை – வதளந் த திை்தை, பை் ததகப் பின்
– பை அதறகயுதடய, புதழ – சிறிய வாயிை் , வாயிை் – யபரிய வாயிை் , வபாகு இதட கழி
– வபாகும் இதடவழிகதளயுதடய, மதழ வதாயும் உயர் மாடத்து – முகிதை உரசும்
உயர்ந்த மாடத்திை்
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வசவடிச் யசறி குறங் கின்
பாசிதழப் பகட்டு அை் குை் ,
தூசு உதடத் துகிர் வமனி,
மயிை் இயை் , மான் வநாக்கின் ,
கிளி மழதை, யமன் சாயவைார், 150
வளி நுதழயும் வாய் யபாருந்தி,
ஓங் கு வதர மருங் கின் நுை் தாது உதறக்கும்
காந்தள் அம் துடுப் பின் கவி குதை அன் ன,
யசறி யதாடி முன் தக கூப் பிச் யசவ் வவள்
யவறியாடு மகளியராடு யசறியத் தாஅய் க் 155
குழை் அகவ, யாழ் முரை,
முழவு அதிர, முரசு இயம் ப,
விழவு அறா வியை் ஆவைத்து (146- 158)

rg

விழா நீ ங் காத கலட வீதி

பபாருளுலை: சிவந்த அடிதயயும் , யநருங் கிய யதாதடதயயும் , புதிய
அைிகைன் கதளயும் , அகன் ற அை் குதையும் , தூய் தமயான உதடதயயும் , பவளம்
வபான் ற உடதையும் , மயிலின் இயை் தபயும் , மானின் பார்தவயும் , கிளியின்
மழதையும் , யமன் சாயதையும் யகாை்ட யபை்கள் , காற் று வரும் சாளரம் வழியாக
வநாக்கி, உயர்ந்த மதை அருகிை் நுை்தமயான தாதுக்கதள உதிர்க்கும் காந்தள்
மைர்களின் அழகிய இதழ் கதளப் வபான் று உள் ள தங் களுதடய நிதறய வதளயை்
அைிந்த தககதளக் கூப் பி வைங் கினார்கள் . முருகனுக்காக யவறியாட்டம் ஆடிய
யபை்களின் பாடலிை் இதைந் து புை் ைாங் குழை் ஒலிக்க , யாழ் இதசக்க, முழவு முழங் க,
முரசு முழங் க எடுத்த நீ ங் காத விழாக்கதளக் யகாை்ட அகன் ற கதடவீதியிை் ,
பசாற் பபாருள் : வசவடி – சிவந்த அடி, யசறி குறங் கின் – யநருங் கிய யதாதடயுடன் ,
பாசிதழ – புதிய அைிகள் , பகட்டு அை் குை் – அகன் ற அை் குை் (இதடக்கு கீழ் உள் ள
பகுதி), தூசு உதட – தூய் தமயான உதட, பஞ் சு ஆதட, துகிர் வமனி – பவளம் வபான் ற
உடை் , மயிை் இயை் – மயிலின் இயை் பு, மான் வநாக்கு – மானின் பார்தவ, கிளி மழதை –
கிளியின் மழதை, யமன் சாயவைார் – யமன் தமயான சாயதையுதடய யபை்கள் , வளி
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நுதழயும் வாய் – காற் று வரும் வழி, யபாருந் தி – வசர்ந்து, ஓங் கு வதர – உயர்ந்த மதை,
மருங் கின் – அருகிை் , நுை் தாது உதறக்கும் - நுை்தமயான தாதுக்கதள உதிர்க்கும் ,
நுை்தமயான வததன உதிர்க்கும் , காந்தள் - காந்தள் மைர்கள் , அம் துடுப் பின் – அழகிய
இதழ் கதளப் வபான் று, கவி – கவிழ் ந்த, குதை அன் ன – குதைகதளப் வபாை் , யசறி யதாடி
– அடர்ந்த வதளயை் கள் , முன் தக கூப் பி – தககதளக் கூப் பி வைங் கி, யசவ் வவள்
யவறியாடை் மகளியராடு யசறிய – முருகனுக்காக யவறியாட்டம் ஆடிய யபை்களுடன்
பாடலிை் இதைந்து, தாஅய் க் குழை் அகவ – பரந்து புை் ைாங் குழை் ஒலிக்க, யாழ் முரை –
யாழ் இதசக்க, முழவு அதிர – முழவு முழங் க, முரசு இயம் ப – முரசு முழங் க , விழவு அறா
– நீ ங் காத விழாக்கள் , வியை் ஆவைத்து – அகன் ற கதடவீதியிை்
பல் தவறு பகாடிகள்

.o

தமயறு சிறப் பின் யதய் வம் வசர்த்திய,
மைர் அைி வாயிை் பைர் யதாழு, யகாடியும் (159-160)

rg

பதய் வக்பகாடி

iy

am

பபாருளுலை: குற் றம் இை் ைாத சிறப் புதடய யதய் வம் இருந்த மைர்களாை்
அைங் கரிக்கப் பட்ட வாசலிை் பைராை் யதாழப் படும் யகாடியும் ,
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பசாற் பபாருள் : தம அறு சிறப் பின் – குற் றம் இை் ைாத சிறப் புதடய, யதய் வம் வசர்த்திய
– யதய் வம் வசர்ந்த, மைர் அைி வாயிை் – மைர்களாை் அைங் கரிக்கப் பட்ட வாசை் , பைர்
யதாழு யகாடியும் – பைர் யதாழும் இடத்திை் உள் ள யகாடியும்
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வீைை்கலள வணங் குமிடத்தில் ஏற் றியுள் ள பகாடி

sa

வரு புனை் தந் த யவை்மைை் கான் யாற் று
உருயகழு கரும் பின் ஒை்பூப் வபாைக்
கூழுதட யகாழு மஞ் சிதக
தாழுதடத் தை் பைியத்து
வாை் அரிசிப் பலி சிதறிப் 165
பாகு உகுத்த பசு யமழுக்கின் ,
காழ் ஊன் றிய கவி கிடுகின்
வமை் ஊன் றிய துகிை் யகாடியும் (161- 168)
பபாருளுலை: சந்தனக் குழம் தப பூசி புதிதாக யமழுகிய இடத்திை் , வசாற் றிதன
உதடய யபரிய கூதடகள் மீதும் தாழ விரித்த துைியின் மீது உள் ள குளிர்ச்சியுதடயப்
பை்டங் களின் மீதும் யவள் தள அரிசிதயப் பலியாகத் தூவி இருந் தனர். அங் கு
ஊன் றிய வவலின் மீது உள் ள கவிழ் த்தப் பட்ட வகடயங் களுக்கு வமவை இருந்த , காட்டு
ஆறு யகாை்டு வந்த யவள் தள மைலிை் உள் ள அழகான கரும் பின் ஒளியுதடய பூதவப்
வபாை உள் ள துைியாை் யசய் யப் பட்ட யகாடிகளும் ,
குறிப் பு: பாகு உகுத்த பசு பமழுக் கின் (166) - யபா. வவ. வசாமசுந்தரனார் உதர சந்தனக் குழம் பிதனக் யகாட்டி யமழுகிய பசிய யமழுக்கு நிைத்தின் வமை் , தவ. மு.
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வகாபாைகிருஷ்ைமாச்சாரி உதர - பாகு வபாைக் காய் ச்சி வார்த்த பசிய யமழுக்தகப்
பூசிய, நச்சினார்க்கினியர் உதர - உகுத்த பாகு என் பது கை்டு சர்க்கதரக்
கட்டுப் பாகிதன, இததன பசு யமழுக்யகன் பதவனாடு கூட்டி ஆப் பி (பசுவின் சாைி)
என் பாருமுளர். பட்டினப் பாதை 78 - கிடுகு நிதரத்து எஃகு ஊன் றி நடுகை் லின் அரை்
வபாை, பட்டினப் பாதை 167 - காழ் ஊன் றிய கவி கிடுகின் , முை் தைப் பாட்டு 41 பூந்ததைக் குந்தம் குத்தி கிடுகு நிதரத்து, யபரும் பாைாற் றுப் பதட 119-120 – எஃகம்
வடிமைிப் பைதகயயாடு நிதரஇ.
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பசாற் பபாருள் : வரு புனை் தந்த யவை் மைை் – வருகின் ற ஆற் று மைை் யகாை்டு
வந்த யவள் தள மைை் , கான் யாற் று – காட்டு ஆறு, உருயகழு கரும் பின் ஒை் பூப் வபாை
– அழகான கரும் பின் ஒளியுதடய பூதவப் வபாை, கூழுதட யகாழு மஞ் சிதக –
வசாற் றிதன உதடய யபரிய கூதடகள் , தாழ் உதட – தாழ விரித்த துைி, தை்
பைியத்து – குளிர்ச்சியுதடயப் பை்டங் கதளயும் , வாை் அரிசி – யவள் தள அரிசி, பலி
சிதறி – பலிதயத் தூவி, பாகு உகுத்த – வசற் றினாவை அப் பி, சந்தனக்குழம் பினாை் அப் பி,
பசு யமழுக்கின் – புதிதாக யமழுகிய இடத்திை் , பசுவின் சாைி யமழுக்கிை் , காழ்
ஊன் றிய – வவை் ஊன் றிய, கவி கிடுகின் – கவிழ் த்தப் பட்ட வகடயத்தின் , வமலூன் றிய –
வமவை நாட்டப் பட்ட, துகிற் யகாடியும் – துைியாை் யசய் யப் பட்ட யகாடியும்

iy

பல் துலற சான்தறாை் வாதிடும் இடத்திலுள் ள பகாடி
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பை் வகள் வி துதற வபாகிய
யதாை் ஆதை நை் ைாசிரியர், 170
உறழ் குறித்து எடுத்த உருயகழு யகாடியும் (169-171)
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பபாருளுலை: பை வகட்டை் துதறகளிை் அறிவு யபற் ற பதழய ஆதைதயயுதடய நை் ை
ஆசிரியர்கள் , வாதம் யசய் வதற் கு உயர்த்திய அஞ் சுவதற் கு காரைமான யகாடிகளும் ,

sa

பசாற் பபாருள் : பை் வகள் வி துதற வபாகிய - பை வகட்டை் துதறகளிை் அறிவு யபற் ற ,
யதாை் – பதழய, ஆதை – ஆதை, நை் ஆசிரியர் – நை் ை ஆசிரியர்கள் , உறழ் குறித்து –
வாதம் யசய் வதற் கு, எடுத்த - உயர்த்திய, உருயகழு யகாடியும் – அச்சம் யபாருந்திய
யகாடிகளும் , அழகிய யகாடிகளும் ,
கப் பலின் தமதலற் றப் பட்டுள் ள பகாடிகள்
யவளிை் இளக்கும் களிறு வபாைத்
தீம் புகார்த் திதர முன் துதறத்
தூங் கு நாவாய் துவன் று இருக்தக
மிதசக் கூம் பின் நதசக் யகாடியும் (172-175)
பபாருளுலை: கட்டப் பட்டிருக்கும் தறிதய அதசக்கும் களிற் று யாதனகதளப்
வபான் று, இனிய பூம் புகாரின் அதைகதளயுதடய கதரயின் முன் , அதசயும் கப் பை் கள்
யநருங் கி இருந் தன. அவற் றின் கூம் புகளின் வமை் வைிகர்களாை் விரும் பப் படும்
யகாடிகளும் ,
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பசாற் பபாருள் : யவளிை் இளக்கும் களிறு வபாை - தறிதய அதசக்கும் களிற் று
யாதனகதளப் வபான் று, தீம் புகார் - இனிய பூம் புகார், திதர முன் துதற அதைகதளயுதடய கதரயின் முன் , தூங் கு நாவாய் - அதசயும் கப் பை் கள் , துவன் று
இருக்தக – யநருங் கி இருத்தை் , மிதச கூம் பின் - கூம் பின் வமவை, நதசக் யகாடி –
விரும் பப் படும் யகாடிகள்
கள் விற் கும் முன்றிலிலுள் ள பகாடி
மீன் தடிந்து, விடக்கு அறுத்து,
ஊன் யபாரிக்கும் ஒலி முன் றிை் ,
மைை் குதவஇ மைர் சிதறிப்
பைர் புகு மதனப் பலிப் புதவின்
நறவு யநாதடக் யகாடிவயாடு (176-180)
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பபாருளுலை: மீதன யவட்டி, இதறச்சிதய அறுத்து, அந் த ததசதயப் யபாரிக்கும்
ஒலிதயயுதடய, பைர் புகும் கள் கதடயின் முற் றத்திை் , மைதைக் குவித்து மைர்கதளச்
சிதறி பலிதயக் யகாடுக்கும் கதவுகள் அருவக உள் ள யகாடிகளுடன் ,
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பசாற் பபாருள் : மீன் தடிந்து - மீதன யவட்டி, விடக்கு அறுத்து – இதறச்சிதய அறுத்து,
ஊன் யபாரிக்கும் – ததசதயப் யபாரிக்கும் , ஒலி - ஒலி, முன் றிை் – முற் றத்திை் , மைை்
குதவஇ – மைதைக் குவித்து, மைர் சிதறி – மைர்கதளச் சிதறி, பைர் புகு மதன – பைர்
புகும் இை் ைம் , பலிப் புதவின் – பலிதயக் யகாடுக்கும் கதவு, நறவு யநாதட – கள் விற் கும் ,
யகாடிவயாடு – யகாடிகளுடன்
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பல் பகாடி விளங் கும் பட்டினம்
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பிற பிறவும் , நனி விதரஇ,
பை் வவறு உருவின் பதாதக நீ ழை் ,
யசை் கதிர் நுதழயாச் யசழு நகர் (181-183)
பபாருளுலை: வவறு பிற யகாடிகளும் , மிகவும் யநருங் கி, பை் வவறு உருவங் களிை்
இருந்தன. அந்தக் யகாடிகளினாை் , கதிரவனின் கதிர் நுதழய முடியாதபடி இருந்தது
அந்தச் யசழிப் பான நகர்.
குறிப் பு: நச்சினார்க்கினியர் உதர - கள் ளின் விதைக்குக் கட்டின யகாடிவயாவட
ஏதனயவற் றிற் குக் கட்டின யகாடிகளும் மிகக் கைக்தகயினாவை யசை் கதிர் நுதழயா
என் க.
பசாற் பபாருள் : வவறு பிற யகாடிகளும் - பிறவும் , நனி விதரஇ – மிகவும் யநருங் கி, பை்
வவறு உருவின் – பை் வவறு உருவங் களிை் , பதாதக நீ ழை் – யகாடிகளின் நிழை் , யசை்
கதிர் நுதழயா – கதிரவனின் கதிர் நுதழய முடியாத, யசழு நகர் – யசழிப் பான நகர்
பூம் புகாைின் பசல் வ வளம் நிலறந் த வீதிகள்
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....வதரப் பின்
யசை் ைா நை் லிதச அமரர் காப் பின் ,
நீ ரின் வந்த நிமிர் பரிப் புரவியும் , 185
காலின் வந்த கருங் கறி மூதடயும் ,
வடமதைப் பிறந்த மைியும் யபான் னும் ,
குடமதைப் பிறந்த ஆரமும் அகிலும் ,
யதன் கடை் முத்தும் , குைகடை் துகிரும் ,
கங் தக வாரியும் , காவிரிப் பயனும் , 190
ஈழத்து உைவும் , காழகத்து ஆக்கமும் ,
அரியவும் யபரியவும் யநரிய ஈை்டி,
வளம் ததை மயங் கிய நனந்ததை மறுகின் (183-193)
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பபாருளுலை: அதன் எை் தையிை் யகடாத புகதழயுதடய வதவர்கள் பாதுகாத்தனர்.
கடலிை் வந்த நிமிர்ந்த நதடதயயுதடய குதிதரகளும் , வை்டிகளிை் வந்த கரிய மிளகு
மூதடகளும் , வட மதையிை் பிறந்த யபான் னும் , குடகு மதையிை் வதான் றிய சந் தனமும்
அகிலும் , கங் தக ஆற் றினாை் உை்டான யபாருட்களும் , காவிரி ஆற் றினாை் உை்டான
யபாருட்களும் , ஈழத்து உைவும் , மியன் மாரின் யபாருட்களும் , அரிய யபாருட்களும்
யபரிய யபாருட்களும் , நிைத்தத யநளிக்கும் படி திரை்டு ஒன் வறாயடான் று கைந் து
இருந்தன அகன் ற யதருவிை் .
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குறிப் பு: ஈழத்து உணவும் (வைி 191) - யபா. வவ. வசாமசுந்தரனார் உதர: ஈழத்துைவும்
என் பது ஈழத்துளவும் என் வற இருத்தை் வவை்டும் . ஈழத்துைவும் என் னுந் யதாடர்க்கு
ஆசிரியர் நச்சினார்க்கினியர் உதரயும் இை் ைாததாை் பிற் காைத்தார் அங் ஙனம்
பிறழக்யகாை்டதமக்குக் காரைமாகைாம் . காலின் வந்த கருங் கறி மூதடயும் (வரி 186)
- நச்சினார்க்கினியர் உதர - கடலிவை காற் றாை் வந்த கரிய மிளகுப் யபாதிகளும் , யபா.
வவ. வசாமசுந்தரனார் உதர - நிைத்தின் கை் சகடங் களிவை வந்த கரிய மிளகு
யபாதிகளும் , தவ. மு. வகாபாைகிருஷ்ைமாச்சாரி உதர - வை்டியின் மூைமாக வந்த
கரு நிற மிளகு மூட்தடயும் . தவ. மு. வகா வமலும் விளக்குகின் றார் - காை் என் பது
உருதளதயயுதடய வை்டிக்கு ஆகுயபயர்.
பசாற் பபாருள் : வதரப் பின் – எை் தையிை் , யசை் ைா நை் இதச – யகடாத புகழ் , அமரர்
காப் பின் – வதவர்களின் பாதுகாப் பாை் , நீ ரின் வந்த நிமிர் பரி புரவியும் – கடலிை் வந்த
நிமிர்ந்த நதடதயயுதடய குதிதரகள் , காலின் வந்த கருங் கறி மூதடயும் – வை்டிகளிை்
வந்த கரிய மிளகு மூதடகளும் , வட மதைப் பிறந்த யபான் னும் – வட மதையிை் பிறந்த
யபான் னும் , குடமதைப் பிறந்த ஆரமும் அகிலும் – குடகு மதையிை் வதான் றிய
சந்தனமும் அகிலும் , கங் தக வாரியும் – கங் தக ஆற் றின் யபாருட்களும் , காவிரிப்
பயனும் – காவிரி ஆற் றினாை் உை்டான யபாருட்களும் , ஈழத்து உைவும் – ஈழத்து
உைவும் , காழகத்து ஆக்கமும் – மியன் மாரின் யபாருட்களும் , அரியனவும் யபரியவும் அரிய யபாருட்களும் யபரிய யபாருட்களும் , யநரிய ஈை்டி – அடர்ந்து திரை்டு, வளம்
ததை மயங் கிய - யசை் வம் நிதறந்துக் கைந்த, நனந்ததை மறுகின் – அகன் ற யதருவிை்
காவிைிப் பூம் பட்டினத்து உழவை்களின் நல் இயல் புகள்
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நீ ர் நாப் பை்ணும் , நிைத்தின் வமலும் ,
ஏமாப் ப இனிது துஞ் சிக் 195
கிதள கலித்துப் பதக வபைாது,
வதைஞர் முன் றிை் மீன் பிறழவும் ,
விதைஞர் குரம் தப மா ஈை்டவும் ,
யகாதை கடிந் தும் , களவு நீ க்கியும் ,
அமரர் வபைியும் , ஆவுதி அருத்தியும் , 200
நை் ஆயனாடு பகடு ஓம் பியும் ,
நான் மதறவயார் புகழ் பரப் பியும் ,
பை்ைியம் அட்டியும் , பசும் பதம் யகாடுத்தும் ,
புை்ைியம் முட்டா தை்ைிழை் வாழ் க்தகக்
யகாடும் வமழி நதச உழவர் (194- 205)
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பபாருளுலை: நீ ரின் நடுவிலும் நிைத்தின் வமலும் மகிழ் ந்து இனிதமயாகத் துயின் று,
சுற் றம் ததழத்து, பதகதமதயக் கருதாமை் மீன் பிடிப் பவர்களின் முற் றத்திை் மீன் கள்
பாயவும் , ஊன் விற் பவர்கள் குடிதசகளின் முன் விைங் குகள் திரை்டு இருக்கவும் ,
யகாதைதயயும் களதவயும் நீ க்கியும் , வதவதரப் வபாற் றியும் , வவள் விகள் யசய் து
பதடக்கப் பட்ட உைதவ உை்டும் , நை் ை பசுக்களுடன் எருதுகதளப் பாதுகாத்தும் ,
நான் மதற ஓதுபவர்களின் புகதழப் பரப் பியும் , பை்டங் கதளச் யசய் து வருவவார்க்குக்
யகாடுத்ததும் , சதமக்காத அரிசி வபான் ற உைதவக் யகாடுத்ததும் , அறம் குதறயாது,
குளிர்ந்த நிழை் வபான் ற வாழ் க்தகதயயுதடய, வதளந்த கைப் தபதய விரும் பும்
உழவர்களும் ,
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பசாற் பபாருள் : நீ ர் நாப் பை்ணும் - நீ ரின் நடுவிலும் , நிைத்தின் வமலும் – நிைத்தின்
வமலும் , ஏமாப் ப – மகிழ் ந்து, இனிது துஞ் சி – இனிதமயாகத் துயின் று, கிதள கலித்து –
சுற் றம் ததழத்து, பதக வபைாது – பதகதமதய கருதாமை் , வதைஞர் முன் றிை் மீன்
பிறழவும் – மீன் பிடிப் பவர்களின் முற் றத்திை் மீன் கள் பாயவும் , விதைஞர் குரம் தப மா
ஈை்டவும் – ஊன் விற் பவர்கள் குடிதசகளின் முன் விைங் குகள் திரை்டு இருக்கவும் ,
யகாதை கடிந் தும் – யகாதைதய நீ க்கியும் , களவு நீ க்கியும் – களதவ நீ க்கியும் , அமரர்
வபைியும் – வதவதரப் வபாற் றியும் , ஆவுதி அருத்தியும் – வவள் விகள் யசய் து
பதடக்கப் பட்ட உைதவ உை்டும் , நை் ஆயனாடு பகடு ஓம் பியும் – நை் ை பசுக்களுடன்
எருதுகதளப் பாதுகாத்தும் , நான் மதறவயார் புகழ் பரப் பியும் – நான் மதற
ஓதுபவர்களின் புகதழப் பரப் பியும் , பை்ைியம் அட்டியும் – பை்டங் கதளச் யசய் தும் ,
பசும் பதம் யகாடுத்தும் – சதமக்காத உைதவக் யகாடுத்ததும் , புை்ைியம் முட்டா –
அறம் குதறயாது, தை் நிழை் வாழ் க்தக – குளிர்ந்த நிழை் வபான் ற
வாழ் க்தகதயயுதடய, யகாடும் வமழி - வதளந்த கைப் தப, நதச உழவர் – விரும் பும்
உழவர்கள்
வணிகை் குடிச்சிறப் பு
யநடு நுகத்துப் பகை் வபாை
நடுவு நின் ற நை் யநஞ் சிவனார்,
வடு அஞ் சி வாய் யமாழிந்து,
தமவும் பிறவும் ஒப் ப நாடிக்
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யகாள் வதூஉம் மிதக யகாடாது, யகாடுப் பதூஉங் குதறயகாடாது, 210
பை் பை்டம் பகர்ந்து வீசும் ,
யதாை் யகாை்டி துவன் று இருக்தக (206- 212)
பபாருளுலை: கைப் தபயின் நீ ை்டத் தடியின் நடுவிடம் வபாை, நடுநிதைதமயுதடய
நை் ை யநஞ் சிவனார், பழிக்கு அஞ் சி உை்தமதயக் கூறி, தம் முதடயததயும்
பிறருதடயததயும் ஒப் பாக எை்ைி, தாம் யகாள் ளும் யபாருட்கதள மிகுதியாகக்
யகாள் ளாது, தாம் விற் கும் யபாருட்கதளயும் குதறவாகக் யகாடுக்காது, பை
யபாருட்களின் விதைதயக் கூறி விற் கும் , யதான் றுத் யதாட்டு யசை் வம் ஈட்டிய
வைிகர்களும் ,

rg

குறிப் பு: பநடுநுகம் (206) - யபா. வவ. வசாமசுந்தரனார் உதர - கைப் தபயிை்
எருதுகதளப் பிதைக்கும் நீ ை்ட தடி. இததன நுகத்தடி எனவும் கூறுப. இத் தடியின்
நடுவிடம் யதரிதற் யபாருட்டு ஓர் ஆைி ததத்திருப் பர்.
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பசாற் பபாருள் : யநடு நுகத்து பகை் வபாை – கைப் தபயின் எருதுகதளப் பிைிக்கும்
நீ ை்டத் தடியின் நடுவிடம் வபாை, நடுவு நின் ற நை் யநஞ் சிவனார் – நடுநிதைதமயுதடய
நை் ை யநஞ் சிவனார், வடு அஞ் சி – பழிக்கு அஞ் சி, வாய் யமாழிந் து – உை்தமதயக் கூறி,
தமவும் பிறவும் – தம் முதடயததயும் பிறருதடயததயும் , ஒப் ப நாடி – ஒப் பாக எை்ைி,
யகாள் வதூஉம் மிதக யகாளாது - தாம் யகாள் ளும் யபாருட்கதள மிகுதியாக
யகாள் ளாது, யகாடுப் பதூஉம் குதற யகாடாது – தாம் விற் கும் யபாருட்கதளயும்
குதறவாக யகாடுக்காது, பை் பை்டம் பகர்ந்து வீசும் – பை யபாருட்களின் விதைதயக்
கூறி விற் கும் , யதாை் யகாை்டி – யதான் றுத் யதாட்டு ஈட்டிய, துவன் று இருக்தக நிதறந்த இடங் கள்

ng

பன்னாட்டினரும் இனிது உலறயும் புகாை்
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பை் ஆயயமாடு பதி பழகி,
வவறு வவறு உயர்ந்த முதுவாய் ஒக்கை்
சாறு அயர் மூதூர் யசன் று யதாக்காங் கு, 215
யமாழி பை யபருகிய பழி தீர் வதஎத்துப்
புைம் யபயர் மாக்கள் கைந் து இனிது உதறயும் ,
முட்டாச் சிறப் பின் பட்டினம் (213-218)
பபாருளுலை: பை மக்கள் கூட்டங் களுடனும் பை் வவறு நாடுகளிலும் யசன் று பழகி,
யவவ் வவறு உயர்ந்த அறிவுதடய சான் வறாராகிய சுற் றத்தார் விழாக்கள் நடத்தும்
யதான் தமயான ஊருக்குச் யசன் று கூடினாற் வபாை் , பழி இை் ைாத நாடுகளிை் யமாழிகள்
பைவற் தற அறிந்த, தம் முதடய நாட்டிலிருந் து புைம் யபயர்ந்த மக்கள் , ஒன் றாக
இனிதமயாக வாழும் , குதறயாத சிறப் பிதனயுதடய காவிரிப் பூம் பட்டினத்தத
குறிப் பு: புைம் யபயர் மாக்கள் (வரி 217) - நச்சினார்க்கினியர் உதர - வசானகர், சீனர்
முதலிவயார்.

21

பசாற் பபாருள் : பை் ஆயயமாடு – பை மக்கள் கூட்டங் களுடன் , பதி பழகி – நாடுகளிை்
பழகி, வவறு வவறு உயர்ந்த முதுவாய் ஒக்கை் – யவவ் வவறு உயர்ந்த அறிவுதடய
சான் வறாராகிய சுற் றத்தார், சாறு அயர் – விழாக்கள் நடத்தும் , மூதூர் – யதான் தமயான
ஊர், யசன் று யதாக்காங் கு – யசன் று கூடினாற் வபாை் , பழி தீர் வதஎத்து – பழி இை் ைாத
நாடுகளிை் , யமாழி பை யபருகிய – யமாழிகள் பைவற் தற அறிந்த, புைம் யபயர் மாக்கள்
– தம் முதடய நாட்டிலிருந்து புைம் யபயர்ந்த மக்கள் , கைந் து இனிது உதறயும் – ஒன் றாக
இனிதமயாக வாழும் , முட்டாச் சிறப் பின் பட்டினம் – குதறயாத சிறப் பிதனயுதடய
காவிரிப் பூம் பட்டினம்
வாதைன் வாழிய பநஞ் தச!
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..............................யபறினும் ,
வார் இருங் கூந் தை் வயங் கு இதழ ஒழிய
வாவரன் , வாழிய யநஞ் வச (218- 220)
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பபாருளுலை: நான் யபற் றாலும் , நீ ை்ட கரிய கூந்ததையுதடய, ஒளியுதடய
அைிகைன் கதளயுதடய என் ததைவிதய விட்டு விைகி நான் வர மாட்வடன் . நீ டு
வாழ் வாயாக என் யநஞ் வச!.
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பசாற் பபாருள் : யபறினும் – காவிரிப் பூம் பட்டினத்தத நான் யபற் றாலும் , வார் இருங்
கூந்தை் – நீ ை்ட கரிய கூந்தை் , வயங் கு இதழ – ஒளியுதடய
அைிகைன் கதளயுதடயவள் , ஒழிய – பிரிந் திருக்க, வாழிய யநஞ் வச - நீ டு வாழ் வாயாக
என் யநஞ் வச, வாவரன் – நான் வரமாட்வடன்
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திருமாவளவனின் பபருலமகள்
திருமாவளவன் அைசுைிலம பபறல்
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.........................கூர் உகிர்
யகாடுவரிக் குருதளக் கூட்டுள் வளர்ந்தாங் குப்
பிறர் பிைியகத்து இருந்து பீடு காழ் முற் றி,
அருங் கதர கவியக் குத்திக் குழியகான் று
யபருங் தக யாதன பிடிப் புக்காங் கு,
நுை்ைிதின் உைர நாடி நை்ைார் 225
யசறிவுதடத் திை் காப் பு ஏறி, வாள் கழித்து,
உருயகழு தாயம் ஊழின் எய் தி (220-227)
பபாருளுலை: கூர்தமயான நகங் கதளயுதடய வதளந்த வரிகதளயுதடய புலிக்குட்டி ,
கூட்டுக்குள் அதடபட்டு வளர்ந்தாற் வபாை் அதடக்கப் பட்டு மன வலிதமயுடன் முதிர்ந்து ,
ஏறுதற் கு அரிய கதரயிதன இடித்துத் தந் தத்தினாை் குத்திக் குழிதயப் பாழ் படுத்தி,
யபரிய தும் பிக்தகதயயுதடய களிற் று யாதனயானது தன் னுதடய பிடியிடம்
யசன் றாற் வபாை் , தன் னுதடய உைர்வு கூர்தமயாக உைரும் படி ஆராய் ந்து,
பதகவருதடய மிகுந் த காவலுதடய சிதறயின் மதிலின் மீது ஏறி, தன் னுதடய வாதள
உதறயிலிருந்து நீ க்கி முதறப் படி அச்சம் யபாருந்திய அரசுரிதமதய அதடந்தான் .
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பசாற் பபாருள் : கூர் உகிர் யகாடுவரி - கூர்தமயான நகங் கதளயுதடய வதளந் த
வரிகதளயுதடய புலி, குருதள – குட்டி, கூட்டுள் வளர்ந்தாங் கு - கூட்டுக்குள் அதடபட்டு
வளர்ந்தாற் வபாை் , பிறர் பிைி அகத்து இருந் து – பதகவருதடய காவலிலிருந்து, பீடு
காழ் முற் றி – யபருதம தவரமாக முதிர்ந்து, அருங் கதர – ஏறுதற் கு அரிய கதர, கவிய –
இடிய, குத்தி – தந்தத்தினாை் குத்தி, குழி யகான் று – குழிதயப் பாழ் படுத்தி, யபருங் தக
யாதன – யபரிய தும் பிக்தகதயயுதடய களிற் றுயாதன, பிடி புக்காங் கு – தன் னுதடய
பிடியிடம் யசன் றாற் வபாை் , நுை்ைிதின் உைர – தன் னுதடய உைர்வு கூர்தமயாக
உைர, நாடி – ஆராய் ந்து, நை்ைார் யசறிவுதட திை் காப் பு ஏறி – பதகவருதடய
மிகுந்த காவலுதடய சிதறயின் மதிலின் மீது ஏறி, வாள் கழித்து உருயகழு –
தன் னுதடய வாதள உதறயிலிருந் து நீ க்கி அச்சம் யபாருந்திய, தாயம் – அரசுரிதம,
ஊழின் எய் தி – முதறப் படி அதடந் து
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யபற் றதவ மகிழ் தை் யசய் யான் , யசற் வறார்
கடி அரை் யதாதைத்த கதவு யகாை் மருப் பின்
முடி உதடக் கருந் ததை புரட்டும் முன் தாள் 230
உகிர் உதட அடிய ஓங் கு எழிை் யாதன,
வடி மைிப் புரவியயாடு, வயவர் வீழப்
யபரு நை் வானத்துப் பருந்து உைாய் நடப் ப,
தூறு இவர் துறுகை் வபாைப் வபார் வவட்டு
வவறு பை் பூதளயயாடு உழிதஞ சூடிப் 235
வபய் க் கை் அன் ன பிளிறு கடி முரசம்
மாக் கை் அகை் அதற அதிர்வன முழங் க,
முதன யகடச் யசன் று முன் சமம் முருக்கித்
ததை தவச் யசன் று தை் பதை எடுப் பி (228- 239 )

rg

திருமாவளவனது தபாை்த்திறன்
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பபாருளுலை: தன் னுதடய அரசுரிதமதயப் யபற் றதற் காக அவன் மகிழ் ச்சி
அதடயவிை் தை. பதகவரின் காவலுதடய வகாட்தடகதள அழித்த , கதவுகதள
உதடக்கும் தந் தங் கதளயுதடய, பதக மன் னர்களின் முடிதயயுதடய கரிய
ததைகதள உருட்டும் முன் காை் நகங் கதளக் யகாை்ட அடிகதளயுதடய உயரமான
அழகிய யாதனகளுடனும் , அழகிய மைிகதளயுதடய குதிதரகளுடனும் , பதக
மறவர்கள் விழ, யபரிய நை் ை வானத்திை் பருந் துகள் பறக்க , சிறிய யசடிகள் படர்ந்த
யபரிய பாதறகதளப் வபாைத் வதான் றியப் வபாதர விரும் பிய மறவர்களுடன் ,
பூதளயயாடு, உழிதஞ மைதரயும் சூடி, வபயின் கை்கதளப் வபாை் உள் ள யபரிய
கை்தையுதடய முழங் கும் காவலுதடய முரசு யபரிய பாசதற அதிரும் படி முழங் க,
வபார் முதனக் யகடச் யசன் று, பதகவதர அழித்து அப் பதகவரின் அரைிற் கு வமலும்
யசன் று, பதகவரின் குளிர்ச்சியுதடய மருத நிைத்தின் குடிகதள விரட்டி விட்டான் .
பசாற் பபாருள் : யபற் றதவ மகிழ் தை் யசய் யான் – தன் னுதடய அரசுரிதமதயப்
யபற் றதற் காக மகிழ் சசி
் அதடயவிை் தை, யசற் வறார் கடி அரை் யதாதைத்த பதகவரின் காவலுதடய வகாட்தடகதள அழித்த , கதவு யகாை் மருப் பின் – கதவுகதள
உதடக்கும் தந் தங் கதளயுதடய, முடி உதடக் கருந்ததை – முடிதயயுதடய கரிய
ததைகள் , புரட்டும் – உருட்டும் , முன் தாள் – முன் காை் , உகிர் உதட அடிய –
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நகங் கதளயுதடய காைடிகள் , ஓங் கு எழிை் யாதன - உயரமான அழகிய யாதனகள் ,
வடி மைிப் புரவியயாடு – அழகிய/வடிக்கப் பட்ட மைிகதளயுதடய குதிதரகளுடன் ,
வயவர் வீழ - பதக மறவர்கள் விழ, யபரு நை் வானத்துப் பருந் து உைாய் நடப் ப – யபரிய
நை் ை வானத்திை் பருந் துகள் பறக்க, தூறு இவர் துறுகை் வபாை – சிறிய யசடிகள் படர்ந்த
யபரிய பாதறகதளப் வபாை, வபார் வவட்டு – வபாதர விரும் பி, வவறு பை பூதளயயாடு வவறு பை பூதளயயாடு, உழிதஞ சூடி – உழிதஞ மைர்கதளயும் சூடி, வபய் க் கை்
அன் ன – வபயின் கை்கதளப் வபாை, பிளிறு கடி முரசம் – யபரிய கை்தையுதடய
முழங் கும் காவலுதடய முரசு, மாக் கை் அகை் அதற அதிர்வன முழங் க – யபரிய
பாசதற அதிரும் படி முழங் கி, முதன யகட – வபார் முதன யகட, யசன் று – யசன் று, முன்
சமம் முருக்கி – பதகவதர அழித்து, ததை தவச் யசன் று – அப் பதகவரின் அரைிற் கு
வமலும் யசன் று, தை் பதை எடுப் பி – குளிர்ச்சியுதடய மருத நிைத்தின் குடிகதள
விரட்டி விட்டு,
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திருமாவளவன் உடற் றிய தபாைினால் மருத நில வளம் அழிதல்
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யவை் பூக் கரும் யபாடு யசந்யநை் நீ டி, 240
மா இதழ் க் குவதளயயாடு யநய் தலும் மயங் கி,
கராஅம் கலித்த கை் அகன் யபாய் தக,
யகாழுங் காை் புதவயமாடு யசருந்தி நீ டிச்
யசறுவும் வாவியும் மயங் கி, நீ ர் அற் று,
அறு வகாட்டு இரதையயாடு மான் பிதை உகளவும் (240-245)
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பபாருளுலை: முன் பு யவள் தள மைர்கதளயுதடய கரும் புடன் சிவப் பு யநை் வளர்ந்து ,
யபரிய இதழ் கதளயுதடய குவதள மைர்களுடன் யநய் தை் மைர்களும் கைந் து ,
முததைகள் நிதறந் த யபரிய யபாய் தககளிை் , இப் யபாழுது பருத்த தை்தடயுதடய
அறுகம் புை் லுடன் வகாதரயும் அடர்ந்து, வயலும் குளமும் கைங் கி நீ ர் இை் ைாதுப் வபாய்
விட்டது. அங் கு வரியுதடய யகாம் புகதளக் யகாை்ட ஆை் மான் களுடன் யபை்
மான் கள் துள் ளி விதளயாடுகின் றன.
குறிப் பு: அறு வகாட்டு ஆை் மான் (வரி 245) - அகநானூறு 147, 353, நற் றிதை 265.
பசாற் பபாருள் : யவை் பூக் கரும் யபாடு – யவள் தள மைர்கதளயுதடய கரும் புடன் ,
யசந்யநை் – சிவப் பு யநை் , நீ டி - உயர்ந்து வளர்ந்து, மா இதழ் க் குவதளயயாடு – யபரிய
இதழ் கதளயுதடய குவதள மைர்களுடன் , யநய் தலும் மயங் கி – யநய் தை் மைர்களும்
கைந் து, கராஅம் – முததை, கலித்த – நிதறந் த, கை் அகன் யபாய் தக – யபரிய குளம் ,
யகாழுங் காை் புதவயமாடு – பருத்த தை்தடயுதடய அறுகம் புை் லுடன் , யசருந்தி நீ டி –
வகாதரயும் அடர்ந்து, யசறுவும் வாவியும் – வயலும் குளமும் , மயங் கி – கைங் கி, நீ ர் அற் று
– நீ ர் இன் றி, அறு வகாட்டு இரதை – வரிகதளயுதடய யகாம் புகதளயுதடய ஆை்
மான் கள் , அறுபட்ட யகாம் புகதளயுதடய ஆை் மான் கள் , மான் பிதை உகளவும் –
யபை் மான் கள் துள் ளி விதளயாடும்
கந் துலடப் பபாதியிலின் நிலல
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யகாை்டி மகளிர் உை் துதற மூழ் கி
அந்தி மாட்டிய நந்தா விளக்கின் ,
மைர் அைி யமழுக்கம் ஏறிப் பைர் யதாழ,
வம் பைர் வசக்கும் கந் துதடப் யபாதியிை் ,
பரு நிதை யநடுந் தூை் ஒை் கத் தீை்டிப் 250
யபரு நை் யாதனயயாடு பிடி புைர்ந்து உதறயவும் (246-251)
பபாருளுலை: பதகவர் நாடுகளிலிருந் து யகாை்டு வரப் பட்ட யபை்கள் நீ ர் உை்ணும்
துதறயிை் மூழ் கி அந் தி வநரத்திை் யகாளுத்திய அதையாத விளக்தகயுதடய
மைர்களாை் அைங் கரிக்கப் பட்ட யமழுகின இடத்திை் ஏறி பைர் யதாழ, புதியவர்கள் வந்து
தங் கும் , கடவுள் இருக்கும் கம் பங் கதளயுதடய மன் றங் களிை் , பருத்த நிதைதயயுதடய
உயரமான தூை்கள் சாயும் படி உரசி, யபரிய நை் ை களிற் று யாதனகளுடன் யபை்
யாதனகள் கூடித் தங் கவும் ,
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பசாற் பபாருள் : யகாை்டி மகளிர் – பதகவர் நாடுகளிலிருந் து யகாை்டு வரப் பட்ட
யபை்கள் , உை் துதற மூழ் கி - நீ ர் உை்ணும் துதறயிை் மூழ் கி , அந் தி மாட்டிய நந்தா
விளக்கின் – அந்தி வநரத்திை் யகாளுத்திய அதையாத விளக்தகயுதடய, மைர் அைி
யமழுக்கம் ஏறி – மைர்களாை் அைங் கரிக்கப் பட்ட யமழுகின இடத்திை ஏறி, பைர் யதாழ –
பைர் யதாழ, வம் பைர் வசக்கும் – புதியவர்கள் வந்து தங் கும் , கந்துதடப் யபாதியிை் –
கடவுள் இருக்கும் கம் பங் கதளயுதடய மன் றங் களிை் , பரு நிதை யநடுந்தூை் – பருத்த
நிதைதயயுதடய உயரமான தூை், ஒை் க – சாய, தீை்டி – உரசி, யபரு நை்
யாதனயயாடு – யபரிய நை் ை களிற் று யாதனகளுடன் , பிடி புைர்ந்து உதறயவும் –
யபை் யாதனகள் கூடித் தங் கவும்

ng

விழா இன்றிக் கிடந் த பபாது மன்றம்

sa

அரு விதை நறும் பூத் தூஉய் த் யதருவின் ,
முதுவாய் க் வகாடியர் முழயவாடு புைர்ந்த
திரி புரி நரம் பின் தீந்யதாதட ஓர்க்கும்
யபரு விழாக் கழிந்த வபஎம் முதிர் மன் றத்துச் 255
சிறு பூ யநருஞ் சிவயாடு அறுதக பம் பி,
அழை் வாய் ஓரி அஞ் சு வரக் கதிப் பவும் ,
அழு குரை் கூதகவயாடு ஆை்டதை விளப் பவும் ,
கைங் யகாள் கூளியயாடு கதுப் பு இகுத்து அதசஇப்
பிைம் தின் யாக்தகப் வபய் மகள் துவன் றவும் (252- 260)
பபாருளுலை: அரிய விதையுதடய நறுமைமான மைர்கதளத் தூவிய யதருவிை் அறிவு
வாய் ந்த கூத்தர்களின் முழவவாடு இதைந்த முறுக்கப் பட்ட நரம் தப இனிதமயாகக்
கட்டிய யாழின் இதசதயக் வகட்கும் யபரிய விழாக்கள் இை் ைாது ஆகிய அச்சம்
முதிர்ந்த மன் றத்திை் , சிறிய மைர்கதளயுதடய யநருஞ் சிச் யசடிகளுடன் அறுகம் புை்
பரவியுள் ளது. யகாடிய வாதயயுதடய நரிகள் அச்சம் வதான் றும் படி ஊதளயிடவும் ,
குரதையுதடய கூதகயுடன் ஆை்டதை என் ற ஆந்ததயுடன் கூப் பிடவும் , கூட்டமாக
உள் ள ஆை் வபய் களுடன் கூந்ததை யதாங் கவிட்டு ஆடும் பிைத்தத உை்ணும்
யாக்தகதய உதடய யபை் வபய் கள் யநருங் கவும் ,
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குறிப் பு: அழல் வாய் ஓைி (257) - யபா. வவ. வசாமசுந்தரனார் உதர - கூவிளியுதடய
(அழுகின் ற) நரிகள் , தவ. மு. வகாபாைகிருஷ்ைமாச்சாரி உதர - யகாடிய
வாய் கதளயுதடய நரிகள் .
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பசாற் பபாருள் : அரு விதை நறும் பூ தூஉய் – அரிய விதையுதடய நறுமைமான
மைர்கதளத் தூவி, யதருவின் – யதருவிை் , முதுவாய் வகாடியர் - அறிவு வாய் ந்த
கூத்தர்கள் , முழயவாடு புைர்ந்த - முழவவாடு இதைந்த, திரிபுரி நரம் பின் தீந் யதாதட –
முறுக்கப் பட்ட நரம் தப இனிதமயாக கட்டிய யாழின் இதச, ஓர்க்கும் – வகட்கும் , யபரு
விழா – யபரிய விழா, கழிந்த – இை் ைாது ஆகிய, வபஎம் முதிர் மன் றத்து – அச்சம் முதிர்ந்த
மன் றத்திை் , சிறு பூ யநருஞ் சிவயாடு - சிறிய மைர்கதளயுதடய யநருஞ் சிச் யசடிகளுடன் ,
அறுதக பம் பி - அறுகம் புை் பரவியுள் ளது, அழை் வாய் ஓரி – யகாடிய வாதயயுதடய
நரிகள் , அஞ் சுவர கதிர்ப்பவும் - அச்சம் வதான் றும் படி ஊதளயிடவும் , அழு குரை்
கூதகவயாடு – அழுகின் ற குரதையுதடய கூதகயுடன் , ஆை்டதை விளிப் பவும் –
ஆை்டதை என் ற ஆந் தத கூப் பிடவும் , கைம் யகாள் கூளியயாடு – கூட்டமாக உள் ள
ஆை் வபய் களுடன் , கதுப் பு இகுத்து அதசஇ – கூந்ததை யதாங் கவிட்டு ஆடி, பிைம் தின்
யாக்தக வபய் மகள் – பிைத்தத உை்ணும் யாக்தகதய உதடய யபை் வபய் கள் ,
துவன் றவும் – யநருங் கவும்
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பசழு நகைின் சீை் குலலந் த தன்லம
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யகாடுங் காை் மாடத்து யநடுங் கதட துவன் றி
விருந்து உை்டு ஆனாப் யபருஞ் வசாற் று அட்டிை் ,
ஒை் சுவர் நை் இை் உயர் திதை இருந் து
தபங் கிளி மிழற் றும் பாை் ஆர் யசழு நகர்த்
யதாடுவதாை் அடியர் துடி படக் குழீஇக் 265
யகாடு விை் எயினர் யகாள் தள உை்ட
உைவு இை் வறுங் கூட்டு உள் அகத்து இருந்து,
வதளவாய் க் கூதக, நன் பகை் குழறவும் ,
அருங் கடி வதரப் பின் ஊர் கவின் அழிய (261 – 269)
பசாற் பபாருள் : வதளந்த தூை்கதளயுதடய மாடங் களிை் விருந் தினர் யசன் று
யநருங் கி இருந் து விருந்து உை்டு இதடயவளி இை் ைாத யபரிய வசாற் தறச் சதமக்கும்
அடுக்கதளதயயும் ஒளியுதடய சுவதரயுதடய நை் ை இை் ைங் களின் உயர்ந்த
திை்தையின் வமை் இருந்து பச்தசக் கிளிகள் வபசும் பாை் நிதறந்த வளமான ஊர்,
வதாை் யசருப் தபக் காலிை் அைிந்த, துடி முழங் க திரை்டு வந்த வதளந்த
விை் தையுதடய எயினர்கள் யகாள் தள யகாை்டு உை்டதாை் , உைவு இை் ைாத
யநற் கூடுகளின் உள் வள இருந்து வதளந்த வாதயயுதடய கூதககள் நன் பகலிை்
குழறவும் , இவ் வாறு அரிய காவதையுதடய ஊர்களின் அழகு அழிய,
குறிப் பு: பகாடுங் கால் (வைி 261) - யபா. வவ. வசாமசுந்தரனார் உதர - உருை்ட
தூை்கள் , தவ. மு. வகாபாைகிருஷ்ைமாச்சாரி உதர - வதளந்த தூை்கள் .
பசாற் பபாருள் : யகாடுங் காை் மாடத்து யநடுங் கதட – வதளந் த தூை்கதளயுதடய
மாடங் களிை் , உருை்தட தூை்கதளயுதடய மாடங் களிை் , துவன் று விருந்துை்டு –
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யநருங் கி விருந் து உை்டு, ஆனாப் யபருஞ் வசாற் று – இதடயவளி இை் ைாத யபரிய
வசாற் தற, அட்டிை் – அடுக்கதள, ஒை் சுவர் நை் இை் – ஒளியுதடய சுவதரயுதடய நை் ை
இை் ைங் களிை் , உயர் திதை இருந் து – உயர்ந்த திை்தையின் வமை் இருந்து, தபங் கிளி
மிழற் றும் – பச்தசக் கிளிகள் வபசும் , பாை் ஆர் யசழு நகர் – பாை் நிதறந்த வளமான
ஊர், யதாடுவதாை் அடியர் – யசருப் தபக் காலிை் அைிந்தவர்கள் , துடி பட முழங் க - துடி
முழங் க, குழீஇ - திரை்டு, யகாடு விை் எயினர் - வதளந்த விை் தையுதடய எயினர்கள் ,
யகாடிய விை் தையுதடய எயினர்கள் , யகாள் தள உை்ட - யகாள் தள யகாை்டு உை்ட,
உைவு இை் வறுங் கூட்டு – உைவு இை் ைாத யநற் கூடுகள் , உள் ளகத்து இருந் து – உள் வள
இருந்து, வதளவாய் க் கூதக – வதளந்த வாதயயுதடய கூதககள் , நன் பகை் குழறவும் –
பகலிை் குழறவும் , அருங் கடி வதரப் பின் ஊர் கவின் அழிய – அரிய காவதையுதடய
ஊர்களின் அழகு அழிய
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யபரும் பாழ் யசய் தும் அதமயான் , மருங் கு அற 270
மதை அகழ் க்குவவன, கடை் தூர்க்குவவன,
வான் வீழ் க்குவவன, வளி மாற் றுவன் எனத்
தான் முன் னிய துதற வபாகலின் (270- 273)
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திருமாவளவனின் கருதியது முடிக் கும் திறல்
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பபாருளுலை: யபரியதாகப் பாழாக்கியும் தைியாத அவன் , "முழுவதும்
இை் தையாகும் படி மதைகதளத் வதாை்டுவான் , கடதை மைைாை் நிரப் புவான் ,
வானத்தத விழச் யசய் வான் , காற் றின் திதசதய மாற் றுவான் " என் று எை் வைாரும்
கூறும் படியாக, தான் எை்ைியபடி யசய் து முடிப் பான் .
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பசாற் பபாருள் : யபரும் பாழ் யசய் தும் அதமயான் – யபரியதாக பாழாக்கியும்
தைியாத வன் , மருங் கு அற மதை அகழ் க்குவவன – முழுவதும் இை் தையாகும் படி
மதைகதளத் வதாை்டுவான் , கடை் தூர்க்குவவன – கடதை நிரப் புவான் (மைைாை் ),
வான் வீழ் க்குவவன – வானத்தத விழச் யசய் வான் , வளி மாற் றுவான் – காற் றின்
திதசதய மாற் றுவான் , என - என் று எை் வைாரும் கூறும் படியாக, தான் முன் னிய துதற
வபாகலின் – தான் எை்ைியபடி யசய் து முடிப் பவன் ஆதலின்
திருமாவளவனின் பவற் றிச் சிறப் பு
பை் ஒளியர் பைிபு ஒடுங் க,
யதாை் அருவாளர் யதாழிை் வகட்ப , 275
வடவர் வாடக் குடவர் கூம் பத்
யதன் னவன் திறை் யகடச் சீறி மன் னர்
மன் எயிை் கதுவும் மதனுதட வநான் தாள்
மாத்தாதன மற யமாய் ம் பின்
யசங் கை்ைாை் யசயிர்த்து வநாக்கிப் 280
புன் யபாதுவர் வழி யபான் ற,
இருங் வகாவவள் மருங் கு சாயக் (274- 282)
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பபாருளுலை: ஒளி நாட்டார் பைிந்து ஒடுங் கவும் , யதான் தமயான அருவாள நாட்டு
மன் னர்களிை் வந் து பைிந்து அறிவுதரக் வகட்கவும் , வடக்கிை் உள் ள அரசர்கள் வாடவும் ,
குட நாட்டு மன் னர் மகிழ் சசி
் குதறயவும் , ஆத்திரம் அதடந் து பதக மன் னர்களின்
வகாட்தடகதளக் தகப் பற் றவும் , பாை்டிய மன் னனின் வலிதம யகடவும் ,
யசருக்கிதனயும் வலிதமதயயும் உதடய முயற் சி, யபரிய தாதன, மறமுதடய
வலிதம உதடதமயாை் , சினத்தாை் சிவந்த கை்களாை் வநாக்கி, புை் லிய முை் தை
நிைத்தின் மன் னர்களின் வழிமுதற யகடவும் , இருங் வகாவவள் என் ற மன் னனின்
சுற் றத்தார் யகடவும் ,
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பசாற் பபாருள் : பை் ஒளியர் பைிபு ஒடுங் க – ஒளி நாட்டார் பைிந்து ஒடுங் க, யதாை்
அருவாளர் யதாழிை் வகட்ப – யதான் தமயான அருவாள நாட்டு மன் னர்களிை் வந் து
அறிவுதரக் வகட்க, வடவர் வாட – வடக்கிை் உள் ள அரசர்கள் வாட , குடவர் கூம் ப – குட
நாட்டு மன் னர் மகிழ் ச்சி குதறய, சீறி மன் னர் மன் எயிை் கதுவும் – ஆத்திரம் அதடந் து
பதக மன் னர்களின் வகாட்தடகதளக் தகப் பற் றவும் , யதன் னவன் திறை் யகட –
பாை்டிய மன் னனின் வலிதம யகட, மதன் உதட வநான் தாள் – யசருக்கிதனயும்
வலிதமதயயும் உதடய முயற் சி, மாத் தாதன – யபரிய தாதன, மற - மறம் ,
யமாய் ம் பின் – வலிதமயுடன் , யசங் கை்ைாை் யசயிர்த்து வநாக்கி – சினத்தாை் சிவந்த
கை்களாை் வநாக்கி, புன் யபாதுவர் வழி யபான் ற – புை் லிய முை் தை நிைத்தின்
மன் னர்களின் வழிமுதற யகட, இருங் வகாவவள் மருங் கு சாய – இருங் வகாவவள் என் ற
மன் னனின் சுற் றத்தார் யகட,
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காடு யகான் று நாடாக்கிக்
குளம் யதாட்டு வளம் யபருக்கிப்
பிறங் கு நிதை மாடத்து உறந் தத வபாக்கிக் 285
வகாயியைாடு குடிநிறீஇ,
வாயியைாடு புதழயதமத்து,
ஞாயிை் யதாறும் புதத நிறீஇப்
யபாருவவம் எனப் யபயர் யகாடுத்து,
ஒருவவம் எனப் புறக்யகாடாது, 290
திரு நிதைஇய யபரு மன் எயிை்
மின் ஒளி எறிப் ப (283-292)
பபாருளுலை: காடாகிய இடங் கதள அழித்து நாடாக்கி, குளங் கதளத் வதாை்டி,
வளதமதயப் யபருக்கி, யபரிய மாடங் கதளயுதடய உறந் தத நகதர விரிவுபடுத்தி ,
அரை்மதனகளுடன் குடிகதள நிறுவி, அரை்களிை் யபரியதாகவும் சிறியதாகவும்
வாயிை் கள் அதமத்து, அரை்களின் ஏவை் அதறவதாறும் அம் புக் கூட்தட நிறுவி, "வபார்
யசய் வவன் நான் " என் று சூள் உதரத்து, "விட்டு அகைமாட்வடன் " என் று கூறி, புறமுதுகு
இடாது இருந்தான் கரிகாைன் . வீரத் திருமகள் நிதைத்த யபரிய நிதையான அவனது
மதிை் மின் னதைப் வபான் று ஒளி வீச,
குறிப் பு: யபயர் யகாடுத்து (வரி 289) - யபா. வவ. வசாமசுந்தரனார் உதர - வஞ் சினத்தாை்
தனக்கு ஒரு யபயர் யபறுதலின் வஞ் சினத்ததப் யபயர் என் றார்.
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பசாற் பபாருள் : காடு யகான் று நாடாக்கி - காடாகிய இடங் கதள அழித்து நாடாக்கி,
குளம் யதாட்டு - குளங் கதளத் வதாை்டி, வளம் யபருக்கி - வளதமதயப் யபருக்கி,
பிறங் கு நிதை மாடத்து உறந் தத வபாக்கி - யபரிய மாடங் கதளயுதடய உறந் தத
நகதர விரிவுபடுத்தி, வகாயியைாடு குடிநிறீஇ - அரை்மதனகளுடன் குடிகதள நிறுவி,
வாயியைாடு புதழயதமத்து – அரை்களிை் யபரியதாகவும் சிறியதாகவும் வாயிை் கள்
அதமத்து, ஞாயிை் யதாறும் – அரை்களின் ஏவை் அதறவதாறும் , புதத நிறீஇ – அம் புக்
கூட்தட நிறுவி, யபாருவவம் என யபயர் யகாடுத்து - வபார் யசய் வவன் என் று சூள்
உதரத்து, ஒருவவம் என – விட்டு அகைமாட்வடன் என் று கூறி, புறக்யகாடாது – புறமுதுகு
இடாது, திரு நிதைஇய – வீரத் திருமகள் நிதைத்த, யசை் வம் நிதைத்த, யபரு மன் எயிை்
மின் ஒளி எறிப் ப – யபரிய நிதையான மதிை் மின் னதைப் வபான் று ஒளி வீச
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.............................தன் ஒளி மழுங் கி
விசி பிைி முழவின் வவந்தர் சூடிய
பசு மைி யபாருத பரு ஏர் எறுழ் க் கழை் காை் ,
யபான் யதாடிப் புதை் வர் ஓடி ஆடவும் , 295
முற் று இதழ மகளிர் முகிழ் முதை திதளப் பவும் ,
யநஞ் சு சாந்து சிததந் த மார்பின் ஒை் பூை்
அரிமா அன் ன அைங் கு உதடத் துப் பின்
திருமாவளவன் .........................(292-299)
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திருமாவளவனின் புற வாழ் வும் அக வாழ் வும்
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பபாருளுலை: தங் களின் மறம் குதறந் த, வார் இறுக்கமாகக் கட்டிய முழவிதனயுதடய
வவந்தர்களின் பச்தச மைிதயயுதடய முடி, பருத்த அழகிய வீரக் கழலிதனக் கட்டிய
கரிகாைனின் காை் கதளத் யதாட, யபான் னாை் யசய் த யதாடிகதள அைிந்த அவனது
புதை் வர்கள் ஓடி ஆடி விதளயாடவும் , அைிகைன் கதள அைிந்த அவனது
மதனவிமாரின் யமாட்டு வபான் ற முதைகள் யதாடுவதாை் அவனது சிவந் த சந்தனம்
அழிந்த மார்பிை் உள் ள ஒளியுதடய அைிகைன் களுடன் சிங் கத்ததப் வபான் ற
வலிதமயுடன் கூடிய
குறிப் பு: தவந் தை் சூடிய பசு மணி பபாருத (293-294) - யபா. வவ. வசாமசுந்தரனார்
உதர - பதக மன் னர் அஞ் சி வந்து அடி வீழ் ந்து வைங் குதைாவன அவர் முடியிற் சூடிய
பசுமைி உரிஞ் சப் யபற் ற (உராயப் யபற் ற). யபாருதை் என் பதற் கு இதசத்தை் வசர்த்தை்
எனப் யபாருள் யகாை்டு பதக வவந்தர் சூடிய முடிமைியாை் இயற் றிய கழை் எனவும்
மிகப் யபாருந் தும் .
பசாற் பபாருள் : தன் ஒளி மழுங் கி – தங் களின் ஒளி குதறந் து, விசி பிைி முழவின்
வவந்தர் – வார் இறுக்கமாக கட்டிய முழவிதனயுதடய வவந்தர்கள் , சூடிய - அைிந்த, பசு
மைி யபாருத - முடியிை் சூடிய பச்தச மைிகள் யதாட, பருஏர் எறுழ் க் கழை் காை் –
பருத்த அழகிய வீராக கழலிதனக் கட்டிய காை் கள் , யபான் யதாடிப் புதை் வர் யபான் னாை் யசய் த யதாடிகதள அைிந்த புதை் வர்கள் , ஓடி ஆடவும் – ஓடவும் ஆடவும் ,
முற் று இதழ மகளிர் முகிழ் முதை திதளப் பவும் - அைிகைன் கதள அைிந்த யபை்கள்
யமாட்டுப் வபான் ற முதைகள் யதாடவும் , யசஞ் சாந்து சிததந்த மார்பின் – சிவந்த
சந்தனம் அழிந்த மார்பு, ஒை் பூை் – ஒளியுதடய அைிகைன் கள் , அரிமா அன் ன
அைங் குதட துப் பின் – சிங் கத்ததப் வபான் ற வலிதமயுடன்
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தலலவன் தலலவிலயப் பிைியாலமக்கான காைணங் கள்
திருமாவளவன் யதவ் வர்க்கு ஓக்கிய 300
வவலினும் யவய் ய கானம் , அவன்
வகாலினும் தை்ைிய, தட யமன் வதாவள. (299- 301)
பபாருளுலை: கரிகாைன் பதகவர்வமை் உயர்த்திய வவதைக் காட்டிலும் யகாடியது
காடு. அவனது யசங் வகாதைவிட, குளிர்ச்சியானதவ என் ததைவியின் யபரிய யமை் லிய
வதாள் கள் .
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பசாற் பபாருள் : திருமாவளவன் – கரிகாைன் , யதவ் வர்க்கு – பதகவர்களுக்கு, ஓக்கிய
வவலினும் - உயர்த்திய வவதைக் காட்டிலும் , யவய் ய – யகாடிய , கானம் – காடு, அவன்
வகாலினும் – அவனது யசங் வகாதைவிட, தை்ைிய – குளிர்ச்சியானதவ, தட யமன்
வதாவள – என் ததைவியின் யபரிய யமை் லிய வதாள் கள்
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