நற்றிணை - 51. குறிஞ்சி

யாங்குச் சசய்வாம்ச ால்- த ாழி! ஓங்கு
ணழக்
ாம்புணை விைர் அ ம் சிலம்ப, பாம்பு
உைன்று
ஓங்கு வணை மிளிை ஆட்டி, வங்கு
ீ
சசலல்
டுங் குைல் ஏசறாடு ணை துளி ணலஇப்
சபயல் ஆைாத , வாைம்; சபயசலாடு
மின்னு நிமிர்ந் ன்ை தவலன் வந்ச ை,
பின்னு விடு முச்சி அளிப்பு ஆைாத ;
சபருந் ண் குளவி குணழத் பா அடி,
இருஞ் தசறு ஆடிய நு ல, ச ால் ளிறு
தபண ஆசிைி ஒசித்
வீ
ர் தவங்ண ய மணல ிழதவாற்த ?
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ததோழீ ! தேகேோனது உயர்ந்த அடித்தண்டினனயுனைய மூங்கில்கள் நிரம்பிய
ேனைப்பிளப்பிைமேல்ைோம் எதிமரோைி மயடுப்ப; போம்புகள் வருத்தமுற்று உயர்ந்த துறுகல்ேீ து

புரளுேோறு துன்புறுத்தி வினரந்த மெைனவயுனைய கடிய முழக்கேிக்க இடிதயற்றுைதன ேிக்க
துளினயப் மபய்யத் மதோைங்கி அப் மபயனை நிறுத்துகின்றிைது. மபயமைோடு ேின்னு நிேிர்ந்து

அன்னதவைன் வந்மதன அத்தனகய மபயனைக் கண்டு ஆற்றது ஏதம் அஞ்ெி தவறுபட்ை
என்னன உற்றதறியோது நற்றிறம் பைர்ந்த அன்னன மவறிமயடுத்தலும் அதற்கோக ேின்னனைச்

மெய்தனேத்தோற் தபோன்ற தவனைக் னகயிலுனைய படிேத்தோன் வந்தோனோதைின்; இனிப் பின்னி
விடுத்தற்குரிய மகோண்னையிற் பூனவக் குனையோது கோத்தலும் அரியதோயிரோ நின்றது; ஆதைோற்
மபரிய குளிர்ச்ெினயயுனைய பச்ெினை ேரத்னத முரித்துழக்கின பரந்த அடிகனளயுனைய கரிய
தெற்னற யப்பிய மநற்றினயயுனைய மகோல்ை வல்ை களிற்றியோனன; அறியோனேயோல்
ஆெினினய முரித்து ேைருதிர்ந்து பரவிய தவங்னக ேரத்தின்கீ தழ தங்கோநிற்கும்
ேனைகிழதவோனுக்கு; என்ன மெய்ய ேோட்டுதவம்; கூறோய்,

ஆற்றோது ஏதம் அஞ்ெி தவறுபட்ைோள், மவறியோைலுற்ற இைத்து,
ெினறப்புறேோகச்மெோல்ைியது. – தபரோைவோயர்
நற்றிணை - 52. பாணல

மாக் ச ாடி அ ிைற் பூசவாடு பா ிரித்
தூத்
ட்டு எ ிர் மலர் தவய்ந் கூந் ல்
மைம் மழ் நாற்றம் மரீஇ, யாம் இவள்
சுைங்கு அைி ஆ ம் அணைய முயங் ி,
வங்கு
ீ
உவர்க் வவின் நீங் ல்சசல்தலம்;
நீதய, ஆள்விணை சிறப்ப எண்ைி, நாளும்
பிரிந்து உணற வாழ்க்ண புரிந்து
அணமயணலதய;
அன்பு இணல; வாழி, என் சநஞ்தச! சவம்
தபார்
மழவர் சபரு ம ன் மா வள் ஓரி
ண வளம் இணயவது ஆயினும்,
ஐது ஏகு அம்ம, இணயந்து சசய் சபாருதள.
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எேது மநஞ்ெதே ! மகோடினயயுனைய கோட்டு ேல்ைினகப் பூவுைதன தூய மபோற்றகடு தபோன்ற
போதிரி ேைனரயும் தெர எதிர் எதிர் னவத்துத் மதோடுத்துக் கட்டிய ேைர் ேோனைனயச் சூடிய
கூந்தைின்; ேணங்கேழும் நோற்றத்னதப் மபற்று, யோம் அவளுனைய சுணங்கனேந்த ேோர்பிற்
மகோங்னகனய ஒருதெர அனணத்துக்மகோண்டு ேிக்க இன்சுனவனயயுனைய இவள் னகயோல்
அனணத்திருத்தைினின்றும் நீங்க ேோட்டுகிதைம், நீதய ஆள்வினன ெிறப்ப எண்ணிநோளும்
பிரிந்து உனற வோழ்க்னக புரிந்து அனேயனை நீ தோனும் முயற்ெினய தேம்பைக் கருதி

நோள்ததோறும் (எம்னே) இவனளப் பிரிந்து தனித்து உனறகின்ற வோழ்வினன விரும்பிச் ெிறிது
மபோழுதும் ஓய்கின்றனனயல்னை; ஆதைின் நீ என்ேோட்டு அன்பினனயுனைனயயல்னைேன்
இங்ஙனதே மநடுங்கோைம் வோழ்வோயோக !; நீ உட்மகோண்டு உைன்பட்டு ஈட்டும் மபோருள்தோன்;
மவய்ய தபோர் மெய்ய வல்ை தபோர்வரர்
ீ
தனைவனோகிய ெிறந்த மகோனைனயயுனைய ஓரி
மயன்பவனது னகவண்னேக்குப் மபோருந்திய மெல்வதே நீ ஈட்டும் மபோருளோக நினக்குக்

கினைக்கப் மபறினும் அப்மபோருள் இவளது முயக்கத்தினும்கோட்டிற் ெிறந்ததன்று கண்ைோய் !;
அது ேிக மேன்னேயுனையதன்தறோ அதனோல் தவண்டுமேனில் நீதய ஏகுவோய் யோம்
வோரகில்தைம்;

தனைேகன் மெைவு அழுங்கியது. - போைத்தனோர்
நற்றிணை - 53. குறிஞ்சி

யான் அஃது அஞ்சிசைன் ைப்பவும், ான்
அஃது
அறிந் ைள்ச ால்தலா?
அருளிைள்ச ால்தலா?
எவன்ச ால், த ாழி! அன்ணை ண்ைியது?'வான் உற நிவந் சபரு மணலக் வாஅன்,
ஆர் லி வாைம் ணலஇ, நடு நாள்
ணை சபயல் சபாழிந்ச ை, ாைக் ல்
யாற்று
முளி இணல ழித் ை மு ிழ் இைசைாடு
வரும்
விருந் ின் ம்
ீ
நீர் மருந்தும் ஆகும்;
ண்சைை உண்டு, ண்ைின் தநாக் ி,
முைியாது ஆைப் சபறின், இவள்
பைியும் ர்
ீ குவள், சசல் !' என்தறாதள!
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ததோழீ ! தனைேகன் னவவிடுதைோதன நீ துன்புற்றிருந்தனன இன்ன கோரணத்தோல் நீதோன்

இங்ஙனேோயினன என்று கூறோேல் யோன் அஞ்ெி அதனன ேனறத்திருப்பவும். அன்னன வோன்
உற நிவந்த மபருேனைக் கவோஅன் ஆர்கைி வோனம் தனைஇ நடுநோள் கனனமபயல்
மபோழிந்ª¢தன. அன்னன என்னன தநோக்கி ஆகோயத்தில் ேிகவுயர்ந்த மபரிய ேனைப்பக்கத்தில்
ேிக்க இடிதயோனெனயயுனைய தேகம் ேனழமபய்யத் மதோைங்கி நள்ளிருளில் ேிக்க ேனழ
மபோழிந்ததனோதை; கற்கள் நிரம்பிய கோட்டின் கண் ஓடும் யோற்றிதை ேரங்கள்கோய்ந்த

ெருகுகதளோடு கழித்தனவோகிய முகிழ்த்த பூங்மகோத்துக்கனளயும் அடித்துக்மகோண்டு வருகின்ற
புதிய இனிய நீரோனது; இவளுக்குற்ற தநோனயத் தீர்க்கும் ேருந்துேோகும்; அதனனக்
குளிர்ச்ெிமபறப் பருகி ஆண்டுள்ள கோட்ெிகனளக் கண்ணோல் தநோக்கி நீரோட்ைத்து மவறுப்பின்றி
ஆைப்மபற்றோல்; இவள் மேய்யின் நடுக்கமுந் தீர்குவள், ஆதைோல் ஆங்குச் மெல்வர்களோக
ீ

என்று கூறினள்; ஆதைின் அவள் தோன் நேது ஒழுகைோற்னற முன்னதே அறிந்து னவத்தனள்
மகோல் ? அன்றி அருளினோற் கூறினள் மகோல் ? நம் அன்னன கருதியது யோது மகோல்?
ஆரோய்ந்து கோண் !:

வனரவு நீட்டிப்ப, ததோழி ெினறப்புறேோகச் மெோல்ைியது. - நல்தவட்ைனோர்
நற்றிணை - 54. சநய் ல்

வணள நீர் தமய்ந்து, ிணள மு ல்சசலீஇ,
வாப் பணற விரும்பிணைஆயினும், தூச்
சிணற
இரும் புலா அருந்தும் நின் ிணளசயாடு
சிறிது இருந்துருங் ால் சவண் குருகு!- எைவ த ண்ம ி:
சபரும் புலம்பின்தற, சிறு புன் மாணல;
5
அது நீ அறியின், அன்புமார் உணைணய;
சநாதுமல் சநஞ்சம் ச ாள்ளாது, என் குணற
இற்றாங்கு உைை உணைம ி- ணழதயார்
ச ாய்குணழ அரும்பிய குமரி ஞாழல்
ச ண் ிணை மைிப் புறம் ண வரும்
10
ண்ைல் தவலி நும் துணற ிழதவாற்த !
கரிய கோனையுனைய மவளிய நோரோய்! நீ நின் சுற்றம் முதைோயவற்தறோடு மென்று வனளந்த
நீர்ப்பரப்பிலுள்ள இனரனய அருந்தித் தோவிப் பறந்து வருதனை விரும்பி¢னனயோயினும்,
இரும்புைோ அருந்தும் தூச் ெினற நின் கினளமயோடு ெிறிது இருந்து எனவ தகள்ேதி ேிக்க
புைனவத் தின்னுகின்ற தூய ெிறகுகனளயுனைய நின் சுற்றத்ததோடு ெிறிது மபோழுது ஈண்டுத்

தங்கியிருந்து என்னுனைய மெோற்கனளக் தகட்போயோக!; ெிறிய புல்ைிய ேோனைப்மபோழுதோனது

எனக்குப் மபரிய வருத்தஞ் மெய்தனை உனையதோயிரோநின்றது; அதனன நீ அறியின்;
என்ேோட்டுப் மபரிதும் அன்புனைனயயோதைோல் தவறுபட்ை ேனங்மகோள்ளோேல்; என்குனற

இத்தன்னேயமதன்று தனழ யுடுப்பவர் மகோய்தற்குரிய குனழ தனழந்த இனளய ஞோழல்
மதௌ¤ந்த தினரயின் புறத்னதத் தைவோநிற்கும் கண்ைல் ேர தவைிகனளயுனைய நுங்கைற்றுனறச்
தெர்ப்பனிைஞ் மென்று அவன் உணருேோறு உனரப்போயோக !

கோேம் ேிக்க கழிபைர்கிளவி. - தெந்தங் கண்ணனோர்
நற்றிணை - 55. குறிஞ்சி

ஓங்கு மணல நாை! ஒழி , நின் வாய்ணம
ாம்பு ணலமைந்
ல் அ ர்ச் சிறு சநறி,
உறு பண தபைாது, இைவின் வந்து, இவள்
சபாறி ிளர் ஆ ம் புல்ல, த ாள் தசர்பு
அறு ாற் பறணவ அளவு இல சமாய்த் லின்,
ண் த ாள் ஆ தநாக் ி, 'பண்டும்
இணைணயதயா?' எை விைவிைள், யாதய;
அ ன் எ ிர் சசால்லாளா ி, அல்லாந்து,
என் மு ம் தநாக் ிதயாதள: 'அன்ைாய்!யாங்கு உைர்ந்து உய்குவள்ச ால்? எை,
மடுத்
சாந் சஞ ிழி ாட்டிஈங்கு ஆயிைவால்' என்றிசின் யாதை.
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ஓங்கிய ேனைநோைதன ! நீ கூறும்வோய்னேகள் எல்ைோம் இப்படிதய மபோய்த்மதோழிவனவோகுக !;
மூங்கில்கள் மநருங்கிய கற்போனற மநறியோகிய ெிறிய வழியில் இனரததடியுழலுகின்ற

தவங்னக முதைோயேிக்க பனகனயப் மபோருட்படுத்தோது; இரவினைவந்து இவளது திருவிளங்கிய
ேோர்னப முயங்கி ேகிழ, அதனோல் உண்ைோகிய புதுேணத்னதக் கருதி இவளுனைய
ததோனளச்ெோர்ந்து வண்டுகள் அளவில்ைோதன மேோய்த்தைினோதை; எம் அன்னன தன்
கண்களோதை மகோல்லுபவள் தபோல் தநோக்கி "நீ இதன் முன்னும் இப்படி வண்டுகளோல்

மேோய்க்கப்மபற்ற ததோளினனயுனைனயதயோ?" என்று வினவினள்; அங்ஙனம் வினவலும், இவள்
அதற்கு எதிர்மேோழி மெோல்ை அறியோளோய் வருத்தமுற்று என் முகத்னத தநோக்கி நின்றோள்;

அதனன அறிந்த யோன் இவள் எப்படி ஆரோய்ந்து ேனறத்துக் கூறி யுய்குவள் என்மறண்ணி
அன்னனனய தநோக்கி; அடுப்பிைிட்ை ெந்தன விறகின் மகோள்ளினய எடுத்துக் கோட்டி; அன்னோய் !

இவ்விறகினன அடுப்பிைிடுதலும் இதிலுள்ள சுரும்புகள் இவளுனைய ததோளில் மேோய்க்கின்றன
கோண் ! என ேனறத்துக் கூறிதனன்; இங்ஙனம் எத்துனண நோள் நீ வனரந்து மகோள்ளுதல்
கோரணேோகப் மபோய்கூறி யுய்விப்பது ?

வனரவினை மேைிவு ஆற்றுவிக்கும் ததோழி தனைவற்குச் மெோல்ைியது. மபருவழுதி
நற்றிணை - 56. பாணல

குறு நிணலக் குைவின் சிறு நணை நறு வ ீ
வண்டு ரு நாற்றம் வளி லந்து ஈய,
ண் ளி சபறூஉம் வின் சபறு ாணல,
எல் வணள சஞ ிழ்த்த ார்க்கு அல்லல்
உறீஇச்
சசன்ற சநஞ்சம் சசய்விணைக்கு அசாவா,
ஒருங்கு வைல் நணசசயாடு,
வருந்தும்ச ால்தலா
அருளான் ஆ லின், அழிந்து இவண் வந்து,
ச ால் நலன் இழந் என் சபான் நிறம்
தநாக் ி,
'ஏ ிலாட்டி இவள்' எைப்
தபாயின்று ச ால்தலா, தநாய்
ணலமைந்த
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குறிதோக நிற்றனையுனைய குரோேரத்தின் ெிறிய அரும்புகள் முதிர்ந்த நறியேைரில் வண்டு
விழுதைோ மனழுந்த ேணத்னதத் மதன்றற் கோற்றுப் புகுந்து கைந்துவெ;
ீ கண்கள்

அவற்னறதநோக்கி ேகிழ்வனைகின்ற அழகனேந்த அத்தறுவோயில்; ஒளி மபோருந்திய வனளனய
மநகிழ்வித்ததோனரக் கருதித் துன்பமுறுதைின் அவர்போற் மென்ற என் மநஞ்ெேோனது; ஆண்டு
அவர் மெய்யும் வினனக்குச் சூழ்ச்ெி மெோல்லும் துனணயோயிருந்து முற்றுவித்து அவருைன்
ஒருதெர வருதற்கு விருப்பமுற்று வருந்தியிருக்கின்றததோ ?; அன்றி அவர் அருள்
மெய்யோனேயோதை; கைங்கி இங்கு வந்து அஃது என்னனப் பிரியுமுன்னிருந்த நைன்
இழந்துவிட்ைதனோைோகிய எனது மபோன்னிறேோன பெனைனய தநோக்கி; 'இவள்

அயைிைோட்டியோகும் என்னன விடுத்தவனளக் கோண்கிதைன்ேன் !' என்மறண்ணி தநோய்ேிகக்
மகோண்டு என்னனத் ததடிச் மென்மறோழிந்தததோ? அறிகிதைன்; ஆதைின், யோன் எங்ஙனம்
ஆற்றுகிற்தபன்;

வனரவினை மேைிவு ஆற்றுவிக்கும் ததோழிக்குத் தனைவி மெோல்ைியது. மபருவழுதி
நற்றிணை - 57. குறிஞ்சி

ைங்த ாட்டு ஆமான், மைங் ல் மா நிணைக்
குன்ற தவங்ண க் ன்சறாடு வ ிந்ச ை,
துஞ்சு ப ம் சபற்ற துய்த் ணல மந் ி
ல்சலன் சுற்றம் ண
வியாக் குறு ி,
வங்கு
ீ
சுணை சஞமுங் வாங் ி, ம்
ீ பால்
ல்லா வன் பறழ்க் ண ந் நிணற பிழியும்
மா மணல நாை! மருட்ண உணைத்த சசங் த ால், ச ாடுங் குைல், சிறு ிணை
வியன் புைம்
ச ாய் ப ம் குறுகும் ாணல, எம்
ணம ஈர் ஓ ி மாண் நலம் ச ாணலதவ!
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ெிங்க முதைோய விைங்கின் கூட்ைம் மநருங்கிய ேனையின்கணுள்ள தவங்னக ேரத்தின் கீ ழ்

வனளந்த மகோம்பினனயுனைய ஆேோன் தன் கன்மறோடு தங்கியுளதோக; அனவ துயில்வதனனக்
கண்ை பஞ்சுதபோன்ற தனைனயயுனைய ேந்தி கல்மைன மவோைிக்கும் தன் சுற்றத்னத அனவ
ஒைியோவோறு தன்னகயோ ைேர்த்திவிட்டு அருகிதை மென்று; ஆேோனின் போல் சுரந்த ேடினய

அழுந்தும்படி பற்றியீர்த்து இனிய போனைக் கறந்து தன்மதோழினையுங் கல்ைோத வைிய
குட்டியின் னகயில் நினறயப் பிழியோ நிற்கும்; மபரிய ேனை நோைதன !; ெிவந்த தோனளயும்

வனளந்த கதினரயுமுனைய ெிறிய தினனயின் மபரிய மகோல்னை, மகோய்பதம் குறுகும் கோனை
முற்றுங் கதிர் மகோய்யும் பதம் வந்துற்றது, வரதவ, தனைேகள் ேனனயகம் புகுதோநிற்கும்,
புக்கபின் நீ அங்தக வருதற் கியைோனேயின்; எேது கரிய ஈரிய கூந்தனையுனையோளது
ேோட்ெினேப்பட்ை நைம் மகட்மைோழியுங் கண்ைோய்; அங்ஙனம் மகடுவனத தநோக்கி என்னுள்ளம்
ேருளுதனையுனையதோயிரோ நிற்கும்; ஆதைின், நீ ஆய்ந்து ஏற்றமபற்றிப்பை ஒழுகுவோயோக !

மெறிப்பு அறிவுறீஇ வனரவு கைோயது. - மபோதும்பில் கிழோர்
நற்றிணை - 58. சநய் ல்

சபரு முது சசல்வர் சபான்னுணைப்பு ல்வர்
சிறு த ாட் த ாத் சசவ் அரிப்பணறயின்
ண்ை த்து எழு ிய குரீஇப் தபால,
த ால் ச ாண்டு அணலப்பப் படீஇயர்மாத ாவணை
ீ
தவண்மான் சவளியன் ித் ன்
5
முைசு மு ல் ச ாள ீஇய மாணல விளக் ின்
சவண் த ாடு இயம்ப, நுண் பைி அரும்ப,
ண யற வந் சபாழுச ாடு சமய் தசார்ந்து,
அவல சநஞ்சிைம் சபயை, உயர் ிணை
நீடு நீர்ப் பைித் துணறச் தசர்ப்பன்
10
ஓடு த ர் நுண் நு ம் நுணழந் மாதவ!
'உனறயூரின்' கண் அரெோண்ை, வனரதவண்ேோன்
ீ
மவளியன் என்னும் தித்தனுனைய முரசு

முதைியவற்தறோடு மவளிய ெங்குகள் ஒைியோநிற்பச் ெிறிய பனியுண்ைோக வரினெயோக
எடுக்கப்பட்ை விளக்குகளுைதன; மென்று எதிர் மகோள்ளுகின்ற பிரிந்துனற ேகளிர் மெயைறும்படி
வந்த ேோனைப்மபோழுதிதை; மேய் தெோர்ந்து வருந்திய ேனத்ததேோகிப் மபயர்ந்து
தபோகும்வண்ணம்; ஓங்கி மயழுகின்ற அனைகனளயுனைய நீண்ை நீர்வடிவோகிய கைைின்

குளிர்ந்த துனறனயயுனைய தெர்ப்பனது, ஓடு ததர் நுண் நுகம் நுனழத்த ேோ ஓடுகின்ற ததரின்
நுண்ணிய நுகத்திற் பூட்ைப்பட்டுச்¢ மெல்லுகின்ற குதினரகள் தோம்; முற்மெய்த தவத்தோற் மபற்ற

முதிர்ந்த மெல்வரின் மபோன்னணிகனளயுனைய புதல்வர்; ெிறிய ததோளில் ேோட்டிய மெவ்விதின்
ஒைிக்கும் பனறயின் கண்ணில் எழுதிய குருவி அடி படுதல் தபோை; தகோனைக் மகோண்டு
அடிக்க அதனோதை துன்பப்படுவனவோக !;

பகற்குறி வந்து நீங்கும் தனைேகன் தபோக்கு தநோக்கி, ததோழி
ேோவின்தேல்னவத்துச் மெோல்ைியது. - முதுகூற்றனோர்
நற்றிணை - 59. முல்ணல

உடும்பு ச ாலீஇ, வரி நுைல் அ ழ்ந்து,
சநடுங் த ாட்டுப் புற்றத்து ஈயல் ச ண்டி,
எல்லு முயல் எறிந் தவட்டுவன் சுவல
பல் தவறு பண்ைத் ச ாணை மறந்து,
இல்லத்து,
இரு மணைக் ள்ளின் இன் ளி சசருக்கும்
வன் புலக் ாட்டு நாட்ைதுதவ- அன்பு
லந்து
நம்வயின் புரிந் ச ாள்ண சயாடு,
சநஞ்சத்து
உள்ளிைள் உணறதவாள் ஊதை; முல்ணல
நுண் முண அவிழ்ந் புறவின்
சபாணற ணல மைந் ன்று; உயவுமார்
இைிதய.
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அன்பு ேிகுதைோதை உள்ளங் கைந்து நம்போல் விரும்பிய மகோள்னகயுைதன என்றுந்
தன்மனஞ்ெிதை எம்னே நினனந்துனறயும் கோதைியின் ஊர; பகற் மபோழுமதல்ைோம் சூழ

ஆனைபரப்பி நின்று கனைத்தவழி மவளிவந்த உடும்னப ஈட்டியோதை குத்தி; ேண்ணின் முழுகி
ேனறந்து கிைக்கும் வரிகனளயுனைய நுணனைனய ேண் மவட்டியோதை பறித்மதடுத்து; மநடுகிய
தகோடுகனளயுனைய புற்றுக்கனள மவட்டிப் புனக மூட்டினய னவத்துழி மவளிவந்த ஈயனைத்
தோழியிதை மபய்து மகோண்டு; வனளதடியோதை முயனை எறிந்து பற்றிய தவட்டுவன்; இரவினை

அழகிய ததோளிதை சுேந்து வந்த பல்தவறு வனகயோகிய அப்பண்ைங்கனளப் மபோதிந்த
மூனையுைதன ஏனனய கருவிகனளயும் ேனனயகத்தத தபோகட்டு ேறந்து; ஆங்கு ேிகுதியோகப்

பருகிய கள்ளின் இனிய ேயக்கத்தோதை மெருக்குண்டு கிைவோ நிற்கும்; வன்புைத்ததோகிய கோடு
சூழ்ந்த நோட்டின்கண் உளதோயிரோ நின்றது; அங்ஙனம் முல்னையின் நுண்ணிய அரும்பு ேைர்ந்த
புறவின் கண்ணதோகிய ஊரிைிருந்தோலும் அவள் உள்ளம் மபோறுனேயுனையதோயிரோ நின்றது;
இன்று மெல்ைோவிடில் நனி வருந்தோ நிற்கும்;

வினனமுற்றி ேீ ள்வோன்ததர்ப்போகற்குச் மெோல்ைியது. - கபிைர்
நற்றிணை - 60. மரு ம்

மணல ண்ைன்ை நிணல புைர்நிவப்பின்
சபரு சநற் பல் கூட்டு எருணம உழவ!
ண்பணை சபறாஅது, ண் புலர் விடியல்,
ருங் ண் வைாஅல் சபருந் டி
மிளிர்ணவசயாடு
பு ர்ணவ அரிசிப் சபாம்மற் சபருஞ் தசாறு
வர் படு ண ணய ழும மாந் ி,
நீர் உறு சசறுவின் நாறு முடி அழுத் , நின்
நடுநசைாடு தசறிஆயின், அவண்
சாயும் சநய் லும் ஓம்பும ி; எம்மில்
மா இருங் கூந் ல் மைந்ண
ஆய் வணள கூட்டும் அைியுமார் அணவதய.
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ேனைனயச் மெய்து னவத்தோற் தபோன்ற நினை மபோருந்திய உயர்ச்ெினயயுனைய ேிக்க

மநற்கனளயுனைய பை மபரிய தெர்கனளக் கட்டி னவத்திருக்கின்ற எருனேனயப் பூட்டி
உழுகின்ற உழவதன !; நீ இரவிதை தூங்கோது குளிர்ச்ெினயயுனைய இருள் நீங்கும் னவகனறப்
மபோழுதிதை கரிய கண்கனளயுனைய வரோல் ேீ னனப் மபரியனவோகத் தடிந்த தனெயோகிய
ஆணத்திதை பிறழவிட்ை ேிளிர்னவயுைதன உணவுக்குரிய அரிெியோைோக்கிய ேிக்க

தெோற்றுத்திரனளனய; விருப்பேிக்க னகனயயுனைனயயோய் நினறய ேயக்கதேறவுண்டு நீர்ேிக்க
தெற்றிதை நோற்றுமுடிகனள நடுதற்கு நின் உழத்தியதரோடு உைன் மெல்லுனவயோயின்; நீ

உழுகின்ற வயைிலுள்ள வளேிக்க தகோனரகனளயும் மநய்தல்கனளயும் கனளமயனக் கனளயோது
போதுகோப்போய்; அங்ஙனம் போதுகோத்து னவப்பது தோன் எற்றிற்தகோ எனக் தகட்டியோயின்,
எங்களுனைய ேிக்க கரிய கூந்தனையுனைய தனைவி இப்மபோழுது இற்மெறிக்கப்பட்ைோள்,
ேற்மறோரு மபோழுது கோப்புச்ெினற நீக்கப் மபறுவதளல் அவள் அவற்றுள் அழகிய தகோனரனய
வனளயேோகப் பூண்டுமகோள்ளுவோள், மநய்தைந்தனழனய உனையோக அணிந்து மகோள்ளுவள்
கோண்;

ெினறப்புறேோக உழவர்க்குச் மெோல்லுவோளோய்த் ததோழி மெறிப்பு
அறிவுறீஇயது. - தூங்கதைோரியோர்
நற்றிணை - 61. குறிஞ்சி

த ளாய், எல்ல த ாழி! அல் ல்
தவைவா நலிய, சவய்ய உயிைா,
ஏ மான் பிணையின் வருந் ிசைைா ,
துயர் மருங்கு அறிந் ைள் தபால, அன்ணை,
'துஞ்சாதயா, என் குறும ள்?' என்றலின்,
சசால் சவளிப்பைாணம சமல்ல என்
சநஞ்சில்,
'படு மணழ சபாழிந் பாணற மருங் ில்
சிைல் வாய் உற்ற ளவின், பைல் அவல்,
ான் ச ழு நாைற் பைர்ந்த ார்க்குக்
ண்ணும் படுதமா?' என்றிசின், யாதை.
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ஏடி ததோழீ ! யோன் கூறுகின்ற இதனனச் தகட்போயோக ! தநற்றிரவில் தவட்னக ேிகுதியோலுற்ற
ஆனெப்மபருக்கேோனது துன்புறுத்தைோதை மவப்பேோகப் மபருமூச்மெறிந்து; அம்புபட்ை
ேோன்பினணதபோை வருத்த முற்தறனோக; அப்மபோழுது அன்னன யோனுற்ற துன்ப ேிகுதினய
அறிந்தோள் தபோை என்னன தநோக்கி 'என்னிள ேகதள ! நீ தூங்குவோயல்னைதயோ என்றலும்;

யோன் மெோல்வது மவளியிதை மதரியோதபடி மேல்ை என் மநஞ்ெினுள்தள; ேிக்க ேனழ மபோழிந்த
கற்போனற யருகிதை பூத்த ெிச்ெிைிப் பறனவயின் வோய் தபோன்ற அரும்புகனளயுனைய
முல்னையும் பரல்கள் நிரம்பிய பள்ளங்களும் உனைய (விளங்கிய) கோடு சூழ்ந்த

நோட்னையுனைய தனைேகனனக் கருதியிருப்தபோர்க்குக் கண்ணுறக்கமும் வோரோ நிற்குதேோ ?
என்தறன் கோண்;

தனைவன் வரவு உணர்ந்து, தனைவிக்குச் மெோல்லுவோளோய்த் ததோழி
மெோல்ைியது. - ெிறுதேோைிகனோர்
நற்றிணை - 62. பாணல

தவர் பிைி சவ ிைத்துக் ால் சபாரு நைல்
இணச
ந்து பிைி யாணை அயர் உயிர்த் ன்ை
என்றூழ் நீடிய தவய் பயில் அழுவத்து,
குன்று ஊர் ம ியம் தநாக் ி, நின்று,
நிணைந்து,
உள்ளிசைன் அல்சலதைா யாதை- 'முள்
எயிற்று,
ில ம் ண இய த ம் மழ் ிரு நு ல்,
எமதும் உண்டு, ஓர் ம ிநாட் ிங் ள்,
உைறு குைல் சவவ் வளி எடுப்ப, நிழல் ப
உலணவ ஆ ிய மைத்
ல் பிறங்கு உயர் மணல உம்பைஃது' எைதவ?
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தவர்கள் ஒன்தறோமைோன்று பிணிப்புண்ை மூங்கில்களிதை கோற்று தேோதுதைோல் உண்ைோகிய

ஒைிக்கின்ற ஓனெயோனது; தறியிதை கட்ைப்பட்ை யோனன வருந்தி மநட்டுயிர்ப்மபறிந்தோற்
தபோன்றது; தகோனை நினைமபற்ற மூங்கில் பிறங்கிய சுரத்து மநறியில்; ேனைவோய்ச் மெல்லும்
திங்கனள தநோக்கி நின்று ெிறிது கருதி; முட்தபோன்ற பற்கனளயும் திைகேிட்ை ேணங்
கேழ்கின்ற அழகிய மநற்றினயயும் உனைய நோள் நிரம்பிய ேதித்திங்கள் என்பது ஒன்று

எம்முனையதும் உண்டு; அத்திங்கள் இப்மபோழுது யோண்னையததோ மவனில் முழங்குகின்ற
ஓனெனயயுனைய மவவ்விய கோற்றோனது வசுதைோதை
ீ
இனையுதிர்ந்து நிழல் மெய்யும் தன்னே
நீங்க மவறுங் மகோம்புகளோய் நிற்கின்ற ேரங்கனளயுனைய கற்கள் விளங்கிய கரிய ேனை

ேீ துள்ளதோயிரோ நின்றது என்று; யோன் நினனத்திருந்ததன் அல்ைதனோ ?

முன் ஒரு கோைத்துப்மபோருள்வயிற் பிரிந்து வந்த தனைவன், பின்னும்
மபோருள்வைிக்கப்பட்ை மநஞ்ெிற்குச் மெைவு அழுங்குவித்தது. - இளங்கீ ரனோர்
நற்றிணை - 63. சநய் ல்

உைவுக் ைல் உழந் சபரு வணலப்பை வர்
மிகு மீ ன் உைக் ிய புது மைல் ஆங் ண்,
ல்சலன் தசரிப் புலவற் புன்ணை
விழவு நாறு விளங்கு இைர் அவிழ்ந்து
உைன் மழும்
அழுங் ல் ஊதைா அறன் இன்று; அ ைால்,
அறன் இல் அன்ணை அருங் டிப் படுப்ப,
பசணல ஆ ி விளிவதுச ால்தலாபுள் உற ஒசிந் பூ மயங்கு அள்ளல்
ழிச் சுைம் நிவக்கும் இருஞ் சிணற இவுளி
ிணை ரு புைரியின் ழூஉம்
மலி ிணைச் தசர்ப்பசைாடு அணமந் நம்
ச ாைர்தப?
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வைினேயுனைய கைைிதை மென்று ேீ ன் பிடித்தைில் வருந்திய மபரிய வனைகனளயுனைய
பரதவர்; ேிக்க ேீ ன்கனளக் கோயப் தபோகட்ை புதிய ேணற் பரப்போகிய அவ்விைத்து; கல்மைன

மவோைிக்குஞ் தெரினய யடுத்த புைவு நோற்றத்திைத்துள்ள புன்னனயின்; விழோவுக்குரிய
ேணமுனைய விளங்கிய பூங்மகோத்து ஒருதெர விரிந்து ேணங் கேழோ நிற்கும் அைமரடுக்கின்ற

தபமரோைினயயுனைய இவ்வூதரோமவனில்; அறமுனையதில்னை; அதனோல் புட்கள் வந்திருத்தைோ
லுதிர்ந்த பூக்கைந்த தெற்றினனயுனைய கழியோகிய இைத்தின் ேீ ததோடும் ததரிற் பூட்டிய மபரிய
பிணிப்னபயுனைய குதினரகள்; அனைமயழுந்து வரும் கைன ீரோதை கழுவப்படுகின்ற ேிக்க கைற்
தெர்ப்பமனோடு மபோருந்திய நேது மதோைர்ச்ெியோனது; அறனில்ைோத அன்னன இற்மெறித்து அரிய
கோவைிற் படுத்தைோதை இங்ஙனம் பெனையோகி விளிந்மதோழியக் கைவதுதோதனோ?

அைர் அச்ெத்தோல்ததோழி ெினறப்புறேோகச் மெறிப்பு அறிவுறீஇயது. உதைோச்ெனோர்
நற்றிணை - 64. குறிஞ்சி

என்ைர்ஆயினும் இைி நிணைவு ஒழி !
அன்ைவா இணையல்- த ாழி!- யாம்
இன்ைமா நத் துறந்த ார் நட்பு எவன்?
மைல் நார் உடுக்ண மணல உணற குறவர்
அறியாது அறுத் சிறியிணலச் சாந் ம்
5
வறனுற்று ஆை முருக் ி, ணபசயை
மைம் வறி ா ச் தசார்ந்து உக் ாங்கு, என்
அறிவும் உள்ளமும் அவர் வயின் சசன்சறை,
வறி ால், இகுணள! என் யாக்ண ; இைி அவர்
வரினும், தநாய் மருந்து அல்லர்; வாைாது
10
அவைர் ஆகு , ா லர்! இவண் நம்
ாமம் பைர் அை வருந் ிய
தநாய் மலி வருத் ம் ாைன்மார் எமதை!
ததோழீ ! நம் கோதைர் எவ்வளவு ெிறப்புனையரோயினும் அவர்போல் தூதுவிைக் கருதுவதனன இனி
நீ ஒழிப்போயோக!; நம்னேக் னகவிட்ைோமரன்று அத்தன்னேயோக வருந்தோதத மகோள்!; நோம்
இத்தன்னேதயேோகி வருந்தும் வண்ணம் நம்னேத் துறந்த அவர் நட்புத்தோன் நேக்கு யோது

பயன்படும் ?; ேரற்பட்னையின் நோரோதை பின்னிய உனையினனயுனைய ேனையிைிருக்கிற
குறவர் தோம் அறியோனேயினோதை தேற்பட்னைனய அறுத்த ெிறிய இனைனயயுனைய ெந்தன
ேரத்தில்; வற்றல் மதோைங்கி ேிகக் மகடுத்து மேல்மைன அந்த ேரம் வறிதோேோறு அதன்கண்
உள்ள நீர் அறுபட்ை வோயின் வழிதய தெோர்ந்து வடிந்தோற் தபோை; என் அறிவும் உளமும்
அவரிைத்துச் மென்மறோழிந்தன வோதைின் இகுளோய் ! என் உைம்பு உள்ளில் யோதும்
இல்னையோய் நின்றது கோண்!; இனி அவர் இங்கு வந்தோலும் என் தநோய்க்குரிய ேருந்தோகோர்
ஆதைின்; கோதைர் வோரோது அங்தகதய உனறவோரோக; இங்குக் கோேமும் அதனோலுண்ைோகிய

நினனவும் நம்னே மயோறுத்தைோதை வருந்திய தநோய் ேிக்க ஏதப்போட்டினன நம் சுற்றத்தோர்
கோணோமதோழிவோரோக!

பிரிவினைத் தனைவியது அருனே கண்டு தூதுவிைக் கருதிய ததோழிக்குத்
தனைவி மெோல்ைியது. – உதைோச்ெனோர்
நற்றிணை - 65. குறிஞ்சி

அமு ம் உண் , நம் அயல் இலாட்டி!ிைங் ில் அன்ை இட்டுக் ணைக் ான்
யாற்றுக்
லங்கும் பாசி நீர் அணலக் லாவ,
ஒளிறு சவள் அருவி ஒண் துணற மடுத்து,
புலிசயாடு சபாரு புண் கூர் யாணை
நற் த ாடு நயந் அன்பு இல் ாைவர்
விற் சுழிப்பட்ை நாமப் பூசல்
உருமிணைக் டி இடி ணையும்
சபரு மணல நாைணை 'வரூஉம்' என்தறாதள.
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விட்டு விட்டுக் கனரத்துச் மெல்லுதனையுனைய கோன்யோற்றின்கண்தண கைங்கும் போெினய நீர்
அனைத்தைோதன அனவ யோண்டும் கைப்ப; விளங்கிய மவள்ளிய அருவியினது ஒள்ளிய
துனறயின் கண்தண போய்ந்து; புைியுைதன தபோர்மெய்தைோனோகிய புண்ேிக்க யோனனயின் நல்ை

தந்தத்னத விரும்பிய அன்பற்ற தவைரின்; வில்ைினின்றுவிடும் அம்புபட்ைதனோைோகிய சுழன்ற
அச்ெத்னதத் தருகின்ற பிளிற்றைின் தபமரோைியோனது இடியிலுண்ைோகு ேிக்க முழக்கத்னதப்
தபோை ஒைிக்கும்; மபரிய ேனை நோைன் குறித்த பருவத்து வோரோனேயோல் அவனன நோம்
கருதியிருக்கும்மபோழுது நம் அயல் வட்டு
ீ
ேோமதோருத்தி தவமறோருத்தியிைம்

உனரயோடுகின்றவள் நேக்கு நன்னிேித்தேோகக் கிைங்கில் என்னும் ஊர் தபோன்ற ெிறந்த இனிய
மெோல்ைோல் 'அவன் இன்தன வருகுவன்' எனக் கூறினள் கோண்; அவ்வோர்த்னத அெரீரிமயனப்
படுதைோல் நம்ேனை நோைன் இன்தன வரும் என யோன் கருதுகின்தறன் நீ வருந்தோததமகோள் !;
இங்ஙனம் நேக்கு நன்னிேித்தேோகக் கூறிய அவ் வயல்வட்டு
ீ
ேோது ததவருணவோகிய
அமுதத்தினன ஈண்டுக் னகவரப் மபற்று இப்மபோழுதத உண்போளோக !;

விரிச்ெி மபற்றுப்புகன்ற ததோழி தனைேகட்குச் மெோல்ைியது. - கபிைர்

