குறுந்த ொகை - 101. குறிஞ்சி -

கைவன் கூற்று

(தலைவியயோடு இன்புற்று இல்ைறம் நடத்தும் தலைவன் அத் தலைவியினோல் வரும் இன்பம்
எப்பபோருளினும் சிறப்புலடயபதன்று போங்கோயினோர் யகட்பக் கூறியது.)

விரி ிகைப் தெருங்ைடல் வகைஇய
உைைமும்
அரிதுதெறு சிறப்ெிற் புத்த ள் நொடும்
இைண்டும் தூக்ைிற் சீர்சொ ைொதவ
பூப்தெொல் உண்ைண் தெொன்தெொல்
தேனி
ேொண்வரி அல்குற் குறுேைள்
த ொள்ேொறு ெடூஉம் கவைதைொ
தடேக்தை.
- ெரூஉ தேொவொய்ப் ெதுேனொர்.
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விரிந்த அலைலயயுலடய பபரிய கடல் வலளந்த பூவுைக இன்பமும் பபறுதற்கரிய
தலைலைலயயுலடய யதவருைக இன்பமும் ஆகிய இரண்டும் தோைலரப் பூலவப் யபோன்ற

லையுண்ட கண்கலளயும் பபோன்லனப் யபோன்ற நிறத்லதயும் ைோட்சிலைப்பட்ட
வரிகலளயுலடய அல்குலையும் உலடய தலைவியினது யதோயளோடு யதோள் ைோறுபடத்தழுவும்
நோளிற்பபறும் இன்பத்யதோடு ஒருங்குலவத்து ஆரோய்ந்தோலும் எைக்கு அவ்லவகைின்பத்தின்
கனத்திற்கு ஒவ்வோ.

முடிபு: எைக்கு, குறுைகள் யதோள் ைோறுபடூஉம் லவகபைோடு, கடல் வலளஇய உைகமும்
புத்யதணோடும் ஆகிய இரண்டும் தூக்கிற் சீர் சோைோ.

ைருத்து: தலைவி பபறுதற்கரிய சிறப்பினள்.
குறுந்த ொகை - 102. தநய் ல் -

கைவி கூற்று

(தலைவன் பிரிந்து பநடுங்கோைம் நீட்டித்தோனோக அதலன உணர்ந்து அவனது பிரிலவத்
தலைவி ஆற்றோபளனத் யதோழி கவன்றலதயறிந்து அத்தலைவி ‘அவலர நிலனந்து நிலனந்து
கோையநோய் ைிக்கு வருந்துகின்யறன்; அவர் தம் பசோற்படி இன்னும் வந்திைர்’ என்று கூறியது.)

உள்ைின் உள்ைம் தவதே உள்ைொ
ிருப்ெிதனம் அைகவத் ன்தற
வருத் ி
வொன்தறொய் வற்தற ைொேம்
சொன்தறொர் அல்ைர்யொம் ேரீஇ
தயொதை.
- அவ்கவயொர்.
தலைவலர நிலனந்தோல் எம் உள்ளம் யவவோநிற்கும்; நிலனயோைல் இருப்யபைோயின் அங்ஙனம்
இருத்தல் எைது ஆற்றைளவிற்கு உட் பட்டதன்று; கோையநோயயோ எம்லை வருந்தச் பசய்து
வோனத்லதத் யதோய்வது யபோன்ற பபருக்கத்லதயுலடயது; எம்ைோல் ைருவப் பட்ட தலைவர்
சோல்புலட யோரல்ைர்.

முடிபு: உள்ளின் உள்ளம் யவம்; உள்ளோதிருப்பின் எம் அளலவத்தன்று; கோைம்
வோன்யதோய்வற்று; ைரீஇயயோர் சோன்யறோரல்ைர்.

ைருத்து: தலைவர் தம் பசோற்படி ைீ ண்டு வோரோலையின் ஆற்யறனோ யியனன்.

குறுந்த ொகை - 103. தநய் ல் -

கைவி கூற்று

(கூதிர்ப்பருவம் வந்தபின்பும் தலைவன் வோரோலையினோல் துன்புற்ற தலைவி யதோழிலய
யநோக்கி, “இவ்வோலடக் கோைத்திலும் ைீ ண்டு வோரோரோயினர்; இனி யோன் பிரிவோற்றோது உயிர்
நீங்குயவன்” என்று கூறியது.)

ைடும்புனல் த ொகுத் நடுங்ைஞர்
அள்ைல்
ைவரி ழ் அன்ன தூவிச் தசவ்வொய்
இகைத ர் நொகைக் தைவ்வ ேொைத்
தூஉந் துவகைத் துயர்கூர்
வொகடயும்
வொைொர் தெொல்வர்நங் ைொ ைர்
வொதேன் தெொல்வல் த ொேி யொதன.
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- வொயிைொன் த வனொர்.
த ோழி! மிக்க புனலோல் த ோகுக்கப் பட்ட நடுங் கு ற் கு ஏதுவோகிய துன்ப ்த
் ரும்
தேற் றினிட ்து மீனோகிய உணதவ ் த ர்கின்ற முள் ளு முருங் தக மலரின் இ தைப் தபோன்ற
தமல் லிய இறதகயும் தேம் தமயோகிய அலதகயும் உதடய நோதரக்கு துன்பம் உண்டோகும் படி
தூவுகின்ற நீ ர் ்துளி கதளயுதடய பிரிந் ோர் துயர்கூர் ற் குக் கோரணமோகிய
வோதடக்கோற் தறயுதடய கூதிர்க் கோல ்திலும் பிரிந் து தேன்ற நம் முதடய தலவர்
வருவோரல் லர்; யோன் வோை் தவனல் தலன்.

முடிபு:

த ோழி, நம் கோ லர் வோதடக்கோல ்தும் வோரோர்; யோன் வோதைன்.

கரு ்து:

தலவர் இன்னும் வோரோதமயின் துன்பம் மிகப் தபற் தறன்.

குறுந்த ொகை - 104. ெொகை -

கைவி கூற்று

(தலைவன் பநடுங்கோைம் பிரிந்துலறந்தோனோக அப்பிரிலவ ஆற்றோத தலைவி, “ பின்பனிப்
பருவத்திற் பிரிந்த தலைவர் பைநோள் பசல்ைவும் ைீ ண்டு வந்திைர்; நோன் எங்ஙனம்
ஆற்றுயவன்!” என்று கூறியது.)

அம்ே வொேி த ொேி ைொ ைர்
நூைறு முத் ின் ண்சி ர் உகறப்ெத்
ொைித் ண்ெவர் நொைொ தேயும்
ெனிெடு நொதை ெிரிந் னர்
ெிரியும் நொளும் ெைவொ குெதவ.
- ைொவன் முல்கைப்பூ னொர்.
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யதோழி! ஒன்று கூறுவன்; யகட்போயோக; நம் தலைவர் நூைற்ற முத்துவடத்தினின்றும் தனித்து

உதிர்கின்ற முத்துக்கலளப் யபோை குளிர்ந்த பனித்துளிகள் துளிக்க குளிர்ந்த தோளியறுகின்
பகோடிலய விடியற்கோைத்தில் பசுக்கள் யையும் பனி வழ்கின்ற
ீ
கோைத்தியை என்லனத் தலைவர்
பிரிந்து பசன்றோர்; அங்ஙனம் பிரிந்து பசன்று உலறயும் நோட்களும் பைவோகின்றன; நோன்
எங்ஙனம் ஆற்றுயவன்!

முடிபு: யதோழி, கோதைர் பனிபடு நோயள பிரிந்தனர்; பிரியும் நோளும் பை ஆகுவ.
ைருத்து: தலைவர் கோைைல்ைோத கோைத்திற் பிரிந்தயதோடன்றிப் பை நோட்களோகியும்
ைீ ண்டோரிைர்.

குறுந்த ொகை - 105. குறிஞ்சி -

கைவி கூற்று

(தலைவன் பநடுங்கோைம் வலரயோைல் பிரிந்திருந்தோனோக, “தலைவன் யகண்லை வலரவினோல்
உண்லையோகோைல் என் நிலனவளவில் நின்று துன்புறுத்துகின்றது” என்று கூறித் தலைவி
வருந்தியது.)

புனவன் துடகவப் தெொன்தெொற்
சிறு ிகனக்
ைடியுண் ைடவுட் ைிட்ட தசழுங்குைல்
அறியொ துண்ட ேஞ்கஞ ஆடுேைள்
தவறியுறு வனப்ெின் தவய்துற்று
நடுங்கும்
சூர்ேகை நொடன் தைண்கே
நீர்ேைி ைண்த
ொடு நிகனப்ெொ
ைின்தற.
- நக்ைீ ைர்.
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த ோழி! குறவனுக்குரிய த ோட்ட ்தில் விதளந் தபோன்தனப் தபோன்ற சிறு திதனயில்
புதியத உண்ணும் த ய் வ ்துக்குப் பலியோக இட்ட வளவிய கதிதர த ரியோமல் உண்ட
மயில் த வரோட்டி தவறியோடுகின்ற அைதகப் தபோல தவம் தமயுற் று நடுங் கு ற் கு இடமோகிய
த ய் வங் கள் உதறயும் மதலநோட்தடயுதடய தலவனது நட்பு நீ ர் மிக்க கண்கதளோடு நோம்
நிதனந் து துன்புறு ற் குக் கோரணமோகியது.

முடிபு:

மதலநோடன் தகண்தம நிதனப் போகின்றது.

கரு ்து:

தலவன் வதரயோதமயின் அவதன நிதனந் து துன்புறு கின்தறன்.

குறுந்த ொகை - 106. குறிஞ்சி -

கைவி கூற்று

(பரத்லதயிற் பிரிந்த தலைவன் தோன் குலறவில்ைோ அன்புலடயபனன்று கூறித் தூது விடுப்ப,
அதலனயறிந்த தலைவி, “தலைவர் உள்ளத்தோற் பபோய்யோது அன்புலடயரோயின் யோமும்

பலழய அன்புலடயய பைன்பலத அவருக்குக் கூறி விடுப்யபோம்” என்று யதோழிக்குக் கூறும்
வோயிைோகத் தோன் வோயில் யநர்ந்தலதப் புைப்படுத்தியது.)

புல்வழ்
ீ இற்றிக் ைல்ைிவர் தவள்தவர்
வகையிேி அருவியின் த ொன்றும்
நொடன்
ீ ில் தநஞ்சத்துக் ைிைவி நம்வயின்
வந் ன்று வொேி த ொேி நொமும்
தநய்தெய் ய
ீ ின் எ ிர்தைொண்டு
ொன்ே
ந் கனயதேன விடுைந்
தூத .
- ைெிைர்.
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யதோழி! புல்ைிய விழுலத யுலடய இற்றிைரத்தினது ைலையிலுள்ள கற்களிற் படர்கின்ற

பவள்ளிய யவர் ைலைப்பக்கத்தில் வழ்கின்ற
ீ
அருவிலயப்யபோைத் யதோன்றும் நோட்லடயுலடய
தலைவன் குற்றைற்ற பநஞ்சினோல் நிலனந்து கூறிய பசோற்கலள உலரக்கும் தூது நம்ைிடத்து
வந்தது; நோமும் பநய்லயப் பபய்த தீலயப்யபோை அத்தூலத ஏற்றுக்பகோண்டு அவன் என்லன
ைணந்த கோைத்தில் இருந்த அன்புலடய நிலையியனம் என்று கூறி தூதுவிடுயவம்.

முடிபு: யதோழி, நோடன் தீதில் பநஞ்சத்துக்கிளவி வந்தன்று; நோமும் எதிர்பகோண்டு
தூதுவிடுகம்.

ைருத்து: தலைவலன நோம் ஏற்றுக் பகோள்யவோைோக.
குறுந்த ொகை - 107. ேரு ம் - கைவி கூற்று

(பபோருள்வயிற் பிரிந்த தலைவன் ைீ ண்டு வரப்பபற்று அவயனோடு இன்புற்ற தலைவி பபோழுது
புைர்ந்தலையோல் துயருற்று, “எம்லைத் துயிைினின்றும் எழுப்பிய யசவயை! நீ இறந்து
படுவோயோக” என்று கூறித் தன் கோைைிகுதிலயப் புைப்படுத்தியது.)

குவியி
ர்த் த ொன்றி ஒண்பூ வன்ன
த ொகுதசந் தநற்றிக் ை
ங்தைொள்
தசவல்
நள்ைிருள் யொேத் ில்தைைி
ெொர்க்கும்
ெிள்கை தவருைிற் ைல்ைிகை யொைிக்
ைடுநகவப் ெடீஇயதைொ நீதய தநடுநீர்
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யொ
ர்ஊைன் ன்தனொடு வ ிந்
ஏே இன்துயில் எடுப்ெி தயொதய.
- ேதுகைக் ைண்
னொர்.
குவிந்த பகோத்துக்கலளயுலடய பசங்கோந்தளினது ஒள்ளிய பூலவப் யபோன்ற பதோக்க சிவந்த
பகோண்லடலயயுலடய கூட்டங்பகோண்ட யசவயை ஆழைோகிய நீரினோல் உண்டோகும் புது
வருவோலயயுலடய ஊலரயுலடய தலைவயனோடு தங்கிய இன்பத்லதத் தரும் இனிய

துயிைினின்றும் எம்லை எழுப்பிலன; நீ பசறிந்த இருலளயுலடய இலடயிரவின் கண்
வட்டிலுள்ள
ீ
எைிகலள உண்ணும் பபோருட்டு ஆரோயும் கோட்டுப் பூலனயின் குட்டிக்கு சிைநோள்
இட்டு லவத்துண்ணும் உணவோகி ைிக்க துன்பத்லத அலடக.

முடிபு: யசவல், துயில் எடுப்பியயோய்; நீ கடுநலவப்படீஇயர்.
ைருத்து: பபோழுது புைர்ந்தலையோல் நோன் துன்புறுயவனோயியனன்.

குறுந்த ொகை - 108. முல்கை -

கைவி கூற்று

(கோர்ப்பருவம் வந்தது கண்ட தலைவி, “இன்னும் தலைவர் வந்திைர்; யோன் உய்யயன்” என்று
வருந்திக் கூறியது.)

ேகேவிகை யொடுங் குன்றுதசர்
சிறுகுடிக்
ைறகவ ைன்றுவயிற் ெடைப் புறவிற்
ெொசிகை முல்கை ஆசில் வொன்பூச்
தசவ்வொன் தசவ்வி தைொண்டன்று
உய்தயன் தெொல்வல் த ொேி யொதன.
- வொயிைொன் த வனொர்.
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த ோழி! தமகங் கள் விதளயோடு ற் கிடமோகிய மதலதயே் தேர்ந் சிற் றூரினிட ்து தமயும்
தபோருட்டு அகன்றிருந் பசுக்கள் ம் கன்றுகளினிட ்த நிதனந் து தேல் ல முல் தல
நில ்தில் பசிய இதலகதளயுதடய முல் தலயினது குற் றமில் லோ சிறந் மலர்ப் பரப் பு
தேக்கர் வோன ்தின் அைதகக் தகோண்டது; இக் கோர்ப்பருவ ்து மோதலயில் தலவர்
வோரோதமயின் யோன் உயிர் வோதைன்.

முடிபு:

த ோழி, முல் தல வோன்பூே் தேவ் வோன் தேவ் வி தகோண்டன்று; யோன்

உய் தயன்.

கரு ்து:

கோர்ப்பருவம் வந் துவிட்டது;

தலவர் பிரிதவ இனிப்

தபோறு ்திதரன்.

குறுந்த ொகை - 109. தநய் ல் - த ொேி கூற்று

(தலைவன் யகட்கும் அண்லையனோக இருக்லகயில் தலைவிக்குக் கூறுபவளோய், “தலைவர்
நோயடோறும் வந்து பயின்று பசல்லும் இக்கோைத்தில் நின் நுதற்கவின் ைோறியது என்?” என்று
யதோழி, அவனுக்கு வலரய யவண்டியதன் இன்றியலையோலைலயப் புைப்படுத்தியது.)

முட்ைொல் இறவின் முடங்குபுறப்
தெருங்ைிகை
பு
ரி இகு ிகை ரூஉந் துகறவன்
பு
ரிய இருந் ஞொன்றும்
இன்னது ேன்தனொ நன்னு ற் ைவிதன.
- நம்ெி குட்டுவனொர்.
வதளதவயுதடய கோதலயுதடய இறோமீனின் வதளந் முதுதகயுதடய தபரிய இன ்த
கடலில் ோழும் அதலயோனது தகோண்டு வந் து ரு ற் கு இடமோகிய துதறதயயுதடய
தலவன் அளவளோவ இருந் தபோழுதும் நினது நல் ல தநற் றியின் அைகு பிறர் அலர் கூறும்
குதறபோட்தடயுதடய இ ் தகய ோயிற் று; இஃது இரங் கற் குரியது!

முடிபு:

துதறவன் புணரிய இருந்

கரு ்து:

ஞோன்றும் நன்னு ற் கவின் இன்னது மன்.

தலவன் வதரந் ோலன்றி நின் தவறுபோடு நீ ங் கோது.

குறுந்த ொகை - 110. முல்கை -

கைவி கூற்று

(தலைவன் கூறிச் பசன்ற பருவம் வரவும் அவன் வோரோனோக, “இனி அவர் வரினும்
வோரோவிடினும் நைக்குப் பயபனோன்றுைில்லை; நோன் இறந்து படுயவன்” என்று தலைவி
கூறியது.)

வொைொ ைொயினும் வரினும் அவர்நேக்கு
யொைொ ைியதைொ த ொேி நீை
நீைப் கெம்தெொ துைரிப் பு ை
ெீைி ஒண்தெொறிக் ைருவிகை யொட்டி
நுண்முள் ஈங்கைச் தசவ்வரும்
பூழ்த்
வண்
த் துய்ம்ேைர் உ ிைத்
ண்த
ன்று
இன்னொ த றி ரும் வொகடதயொடு
என்னொ யினள்தைொல் என்னொ த ொதை.
- ைிள்ைிேங்ைைங்ைிேொர்.

5

யதோழி! நீரிலுள்ள நீைத்தினது ைைருஞ் பசவ்விலயயுலடய யபரரும்லப ைைரச் பசய்து

புதைியை உள்ள ையிற்பீைியின் ஒள்ளிய கண்லணப் யபோன்ற கருவிலள ைைலர அலைத்து
நுண்ணிய முள்லளயுலடய ஈங்லகயினது பசவ்விய அரும்புகள் ைைர்ந்த நிறத்லதயும்

துய்லயயும் உலடய ைைர்கள் உதிரும் படி குளிர்ச்சிலயயுலடயதோகி இன்னோததோகி வசுகின்ற
ீ
வோலடக் கோற்றினோல் எத்தன்லையினள் ஆனோயளோ என்று நிலனந்து கவலையுறோத தலைவர்
வோரோவிடினும் வந்தோலும் நைக்கு எத்தலகய உறவினரோவர்? வருவதற்குள் இறந்து படுயவன்.

முடிபு: யதோழி, என்னோயினள் பகோல் என்னோயதோர், வோரோரோயினும் வரினும் யோரோகியர்?
ைருத்து: தலைவர் வோரோலையின் யோன் இறந்துபடுயவன்.
குறுந்த ொகை - 111. குறிஞ்சி - த ொேி கூற்று

(தலைவன் யவைிப்புறத்தோனோக அவனுக்குப் புைப்படும்படி யதோழி, “நின்யைனியின் யவறுபோடு
கண்டு அன்லன பவறியோடத் பதோடங்கினோள். அவ் யவறுபோடு நீங்குதற்குரிய வழி
பவறியோடைன்பறன்பலதத் தோய் அறியும் பபோருட்டுத் தலைவன் இங்யக வந்து பசல்லுதல்
நைம்” என்று தலைவிலய யநோக்கிக் கூறியது.)

தேன்த ொள் தநைிழ்த் தசல்ைல்
தவைன்
தவன்றி தநடுதவள் என்னும்
அன்கனயும்
அதுதவன உ
ரும் ஆயின்
ஆயிகடக்
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கூகே இரும்ெிடிக் கைைைந் ன்ன
தைேிருந் துறுைற் தைழுேகை நொடன்
வல்தை வருை த ொேிநம்
இல்தைொர் தெருநகை ைொ
ிய
சிறித .
- ன்
ீ ே ி நொைனொர்.
யதோழி! நின் பைல்ைிய யதோலள பைைியச் பசய்த துன்பம் பவறியோட்டோளன்
பவற்றிலயயுலடய பநடிய முருகக் கடவுளோல் வந்தபதன்று பசோல்லுவோன்; நம் தோயும்

அதுபவன்யற நிலனப்போளோயின் அப்பபோழுது குறிய கருலையோன பபண் யோலனயினது லக
ைலறந்தோற் யபோன்றை கரிய நிறத்லதயுலடய பபரிய குண்டுக்கல் பபோருந்திய

ைலைநோட்லடயுலடய தலைவன் நம் வட்டிலுள்ளோரது
ீ
பபரிய நலகக்கிடைோன பசய்லகலயக்
கோணும் பபோருட்டு சிறிது யநரம் இங்யக விலரந்து வந்து பசல்வோனோக.

முடிபு: யதோழி, பசல்ைலை யவைன் பநடுயவபளன்னும்; அன்லனயும் அதுபவன
உணருைோயின், ைலைநோடன் கோணிய சிறிது வல்யை வருக.

ைருத்து: தோய் நின் யவறுபோடு கண்டு பவறிபயடுத்தலைத் தலைவன் அறிவோனோக.
குறுந்த ொகை - 112. குறிஞ்சி -

கைவி கூற்று

(தலைவன் வலரந்து பகோள்ளோைல் பநடுநோள் ஒழுகினோனோக, “நோன் ஊரோர் அைருக்கு அஞ்சி
ைலறந்து ஒழுகுகின்யறன்; என் கோைம் பைைிகின்றது; அதலன முற்றும் விடும் நிலைலயப்
பபறும் ஆற்றைில்யைன்” என்று கூறித் தலைவி வருந்தியது.)

தைௌகவ யஞ்சிற் ைொேம் எய்க்கும்
எள்ைற விடிதன உள்ைது நொத
தெருங்ைைிறு வொங்ை முரிந்துநிைம்
ெடொஅ
நொருகட ஒசியல் அற்தற
ைண்டிசின் த ொேியவர் உண்டஎன்
நைதன.
- ஆைத்தூர் ைிேொர்.
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யதோழி! பிறர் கூறும் பழி பைோழிலய அஞ்சினோல் கோைம் பைைிவலடயும்; பிறர் இழித்தல்

அறும்படி அக்கோைத்லத விட்டு விடின் என்போல் இருப்பது நோண ைட்டுயை ஆகும்; தலைவர்

நுகர்ந்த எனது பபண்லை நைம் பபரியகளிறு உண்ணும் பபோருட்டு வலளக்க வலளந்து
நிைத்திற்படோத பட்லடலய உலடய ஒடிந்த கிலளலயப் யபோன்றது; இதலனக் கோண்போயோக.

முடிபு: யதோழி, பகௌலவ அஞ்சின் கோைம் எய்க்கும்; விடின் நோயண உள்ளது; அவர் உண்ட
நைன ஒசியைற்று; கண்டிசின்.

ைருத்து: ஊரோர் அைலர அஞ்சிக் கோைத்லத ைிகுதியோக பவளிப்படுத்தோைல் இருக்கின்யறன்.
குறுந்த ொகை - 113. ேரு ம் - த ொேி கூற்று

(பகற்குறியின்கண் வந்து அளவளோவிய தலைவனுக்குத் தோம் பயிலும் இடத்லத ைோற்றி
யவறிடங்கூறுவோளோய், “தலைவி கோட்டோற்றங் கலரயிலுள்ள பபோழிலுக்கு எம்முடன் வருவோள்”
என்று ஆண்டு வரும் வண்ணம் குறிப்போகத் யதோழி கூறியது.)

ஊர்க்கும் அ
ித்த தெொய்கை
தெொய்கைக்குச்
தசய்த்தும் அன்தற சிறுைொன் யொதற
இகைத ர் தவண்குரு ைல்ை
ியொவதும்
துன்னல்தெொ ைின்றொற் தெொேிதை
யொதேம்
கூகேக் தைருேண் தைொ
ர்ைஞ்
தசறும்
ஆண்டும் வருகுவள் தெரும்தெ
க தய.
- ேொ ர்
ீ த் னொர்.
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தலைவ! பபோய்லக! ஊருக்கும் அருகிலுள்ளது; சிறிய கோட்டோறு அப்பபோய்லகக்குத் தூரியதும்

அன்று; அணிலையியை உள்ளது; அங்குள்ள யசோலை அப்பபோய்லகயிலும் யோற்றிலும் உணலவ
ஆரோய்கின்ற பவள்ளிய நோலரகலள அன்றி யவறு எவ்வுயிரும் பநருங்கல் ஒழிந்ததோகும்;
நோங்கள் எைது கூந்தலுக்கு இட்டுப் பிலசயும் பபோருட்டு எருைண்லணக் பகோணர் யவைோய்
அங்யகபசல்யவம்; பபரிய யபலதலைலயயுலடய தலைவி அங்கும் வருவோள்.

முடிபு: பபோய்லக ஊர்க்கும் அணித்து; யோறு யசய்த்து ைன்று; பபோழில் யோவதுந் துன்னல்
யபோகின்றது; யோம் யசறும்; பபரும்யபலத ஆண்டும் வருகுவள்.

ைருத்து: பபோய்லகக்கு அணித்தோகிய கோட்டோற்றின் கலரயிலுள்ள பபோழிைகத்யத
தலைவிலயக் கண்டு அளவளோவைோகும்.

குறுந்த ொகை - 114. தநய் ல் - த ொேி கூற்று

(தலைவிலயக் குறியிடத்தில் நிறுத்தி வந்த யதோழி தலைவனிடம் வந்து அதலனக் குறிப்போகப்
புைப்படுத்தியது.)

தநய் ற் ெைப்ெிற் ெொகவ ைிடப்ெி
நின்குறி வந் தனன் இயல்த ர்க்
தைொண்ை
தசல்ைம் தசைவியங் தைொண்தேொ
அல்ைலும்
ஆைல் அருந் வயிற்ற
நொகை ேி ிக்கும் என்ேைள் நு தை.
- தெொன்னொைனொர்.
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இயற்றப்பட்ட யதலர உலடய தலைவ பநய்தல் நிைத்தின் கண் எனது போலவலய

வளர்த்திவிட்டு நீ இருக்குைிடத்து வந்யதன்; இரவு வருதலும் ஆரல் ைீ லன அருந்தி நிலறந்த
வயிற்லற உலடய ஆகிய நோலரகள் என் ைகளோகிய அப்போலவயின் பநற்றிலய ைிதிக்கும்;
ஆதைின் யோம் யபோகின்யறோம்; அவலளப் யபோகும்படி நீயய ஏவுவோயோக.

முடிபு: பகோண்க, போலவ கிடப்பிபனன்; வந்தபனன்; என் ைகள் நுதல் நோலர ைிதிக்கும்;
பசல்கம்; பசை வியங்பகோண்யைோ.

ைருத்து: தலைவிலயக் கண்டு அளவளோவி விலரவில் விடுப்போயோக.
குறுந்த ொகை - 115. குறிஞ்சி - த ொேி கூற்று

(தலைவனுடன் யபோகும்படி தலைவிலய உய்க்கும் யதோழி, “இவலள எக்கோைத்தும் அன்பு
லவத்துப் போதுகோப்போயோக” என்று அவனுக்குக் கூறியது.)

தெருநன் றொற்றிற் தெ
ொரும் உைதை
ஒருநன் றுகடயள் ஆயினும்
புரிேொண்டு
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புைவி ை
ீ அைிே ி இகைைவர்
ெொடகே ஒழுைிய ண்
றுஞ் சொைல்
தேன்னகட ேகையொ துஞ்சும்
நன்ேகை நொட நின்னை ிைதை.
- ைெிைர்.
அலசகின்ற மூங்கில்கள் நீண்டு வளர்ந்த தண்ணிய நறிய ைலைப் பக்கத்தின் கண் பைல்ைிய
நலடலயயுலடய ைலரயோ இலைகலள விரும்பி உண்டு துயிலுதற்கிடைோகிய நல்ை ைலை
நோட்லடயுலடய தலைவ பபரிய நன்லை பயோன்லற ஒருவர் தைக்குச் பசய்தோல் அங்ஙனம்
பசய்தோலரப் யபோற்றோதோரும் உள்ளோயரோ? யோவரும் யபோற்றுவர்; அது சிறப்பன்று; சிறிதளவு
நன்லைலய இத்தலைவி பபற்றவளோக இருக்கும் கோைத்திலும் விருப்பம் ைோட்சிலைப்பட்டு
புைத்தல் நீங்கும் வண்ணம் இவலளப் போதுகோப்போயோக; இவள் நின்லனயன்றி யவறு
பற்றுக்யகோடு இல்ைோள்.

முடிபு: ைலைநோட, பபருநன்று ஆற்றிற் யபணோரும் உளயர? ஒரு நன்று உலடயள் ஆயினும்
அளிைதி; நின்னைதிைள்.

ைருத்து: இவள்போல் இன்று யபோை என்றும் அன்பு லவத்துப் போது கோப்போயோக.
குறுந்த ொகை - 116. குறிஞ்சி -

கைவன் கூற்று

(ஊழ்வைியோல் தலைவிலயக் கண்டு அளவளோவிய தலைவன் அவளது கூந்தற் சிறப்லபப்
போரோட்டி பநஞ்சிற்குக் கூறியது.)

யொனயந் துகறதவொள் த ம்ெொய்
கூந் ல்
வைங்தைழு தசொேர் உறந்க ப்
தெருந்துகற
நுண்ே
ல் அறல்வொர்ந் ன்ன
நன்தனறி யவ்தவ நறுந் ண்
ியதவ.
- இைங்ைீ ைனொர்.
தநஞ் தே! என்னோல் விரும் பப் தபற் று ் ங் கும் தலவியினது வண்டுகள் ோவுகின்ற கூந் ல்
வளப் பம் தபோருந் திய தேோைரது உதறயூரிற் தபரிய நீ ர் ்துதறக்கண் உள் ள நுண்ணிய
கருமணல் நீ ண்டு படிந் ோற் தபோன்ற நல் ல தநறிப் தப உதடயன; நறுதமயும் ண்தமயும்

உதடயன.

முடிபு:

யோன் நயந் துதறதவோள் கூந் ல் நன்தனறிய; நறுந்

கரு ்து:

ண்ணிய.

தலவியின் கூந் ல் தநறிப் தபயும் நறுமண ்த யும்

ண்தமதயயும் உதடயன.

குறுந்த ொகை - 117. தநய் ல் - த ொேி கூற்று

(தலைவன் வலரந்து பகோள்ளோைல் பநடுநோள் ஒழுகினோனோக, அவ்பவோழுக்கத்தோல் வரும்
அச்சத்தினும் அவன் வோரோதலைவதோல் வரும் துன்பம் பபோறுத்துக் பகோள்ளுதற்கரியது என்று
தலைவிக்குக் கூறும் வோயிைோகத் யதோழி வலரவின் இன்றியலையோலைலயப் புைப்படுத்தியது.)

ேொரி ஆம்ெ ைன்ன தைொக்ைின்
ெொர்வல் அஞ்சிய ெருவைல்
ஈர்தஞண்டு
ைண்டல் தவைகைச் தசலீஇயர்
அண்டர்
ையிறரி தயருத் ிற் ை ழுந் துகறவன்
வொைொ கேயினும் அகேை
சிறியவும் உைவண்டு
ீ
விகைஞர்கை
வகைதய.
- குன்றியனொர்.

5

த ோழி! மோரிக்கோல ்து ஆம் பல் மலதரப் தபோன்ற த ோற் ற ்த உதடய தகோக்கினது
போர்தவதய அஞ் சிய துன்ப ்த யுதடய ஈரமோன நண்டு ோதை தவரினிதடதய உள் ள
வதளக்குட் தேல் லும் தபோருட்டு இதடயரோற் பிணிக்கப் பட்ட கயிற் தற அறு ்துே் தேல் லும்
எருத ப் தபோல விதரந் து தேல் லு ற் கு இடமோகிய கடற் றுதற தயயுதடய தலவன் இங் தக
வோரோமற் தபோருந் தினும் தபோருந் துக; முன் அணிந் வதளகதள இைப் பினும் பிறருக்கு
அம் தமலிவு புலப் படோமல் அந் நிதலயிலும் தேறிப் ப ற் குரியனவோகிய விற் போர்
தகவதளகளுள் சிறிய அளதவ யுதடயனவும் இங் தக உள் ளன.

முடிபு:
ஈண்டு உள.

ரும்

துதறவன் வோரோ தமயினும் அதமக; விதலஞர் தகவதள சிறியவும்

கரு ்து:

தலவன் வதரந் து தகோள் ளோதமயோல் உண்டோன தமலிதவ நோம்

மதற ்து ஒழுகுதவோமோக.

குறுந்த ொகை - 118. தநய் ல் -

கைவி கூற்று

(தலைவன் வலரந்து பகோள்ளோைல் பநடுநோள் இருப்ப, தலைவி அவன் வரலவ ஒவ்பவோரு
நோளும் எதிர்யநோக்குவோளோய் ைோலைப் பபோழுதில், “இன்னும் வந்திைர்” என்று கூறி வருந்தியது.)

புள்ளும் ேொவும் புைம்தெொடு வ ிய
நள்தைன வந் நொரில் ேொகைப்
ெைர்புகு வொயில் அகடப்ெக் ைடவுநர்
வருவர்ீ உை ீதைொ எனவும்
வொைொர் த ொேிநங் ைொ தைொதை.
- நன்னொகையொர்.
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த ோழி! பறதவகளும் விலங் கினங் களும் னிதமதயோடு ங் க நள் தளன்னும் ஓதேபட வந்
அன்பில் லோ மோதலக் கோல ்தில் பலரும் புகு ற் குரிய வீட்டு வோயிதல அதடக்க எண்ணி
வினோவுவோர் உள் தள வருவீர் இருக்கின்றனிதரோ என்று தகட்கவும் நம் தலவர் வோரோர்
ஆயினர்.

முடிபு:

த ோழி, மோதலயில் கடவுநர், வருவீர் உளீதரோ எனவும் நம் கோ தலோர்

வோரோர்.

கரு ்து:

நம்

தலவர் இன்றும் வந் திலர்.

குறுந்த ொகை - 119. குறிஞ்சி -

கைவன் கூற்று

(இயற்லகப் புணர்ச்சி புணர்ந்து ைீ ண்ட தலைைகனது யவறுபோடு கண்ட போங்கன், “நினக்கு இஃது
எற்றினோன் ஆயிற்று?” என்றவழி, “ஓர் இலளய ைகளோல் ஆயிற்று” என்று தலைவன் கூறியது.)

சிறுதவள் ைைவின் அவ்வரிக் குருகை

ைொன யொகன அ
ங்ைி யொஅங்கு
இகையள் முகைவொள் எயிற்றள்
வகையுகடக் கையள்எம் அ
ங்ைி
தயொதை.
- சத் ிநொ னொர்.
த ோழி! இளதமதய உதடயவளும் நோணல் முதளதயப் தபோன்ற ஒளிதய உதடய பற் கதள
உதடயவளும் வதளயிதன உதடய தகயினளு மோகிய ஒரு ்தி சிறிய தவள் ளிய போம் பினது
அைகிய தகோடுகதளயுதடய குட்டியோனது கோட்டுயோதனதய வரு ்தினோற் தபோல எம் தம
வருந் ே் தேய் னள் .

முடிபு:

இதளயள் , எயிற் றள் , தகயள் எம் அணங் கிதயோள் .

கரு ்து:

ஓர் இதளய மகள் என்தன ்

குறுந்த ொகை - 120. குறிஞ்சி -

ன் அைகினோல் வரு ்தினோள் .

கைவன் கூற்று

(தலைவன் குறியிடத்தில் வந்தலதக் குறிப்போல் அறிவித்த கோைத்தில் தலைவி அவன்
வருதற்கு முன்னயர குறியல்ைோதலதக் குறிபயன பறண்ணிச் பசன்று வறியத
ைீ ண்டவளோதைின் வோரோபதோழிய, வருத்தமுற்ற தலைவன், “தலைவி நன்லைலய உலடயோள்
என்பலத அறிந்தது யபோைப் பபறுதற் கரியோள் என்பலதயும் இதுகோறும் அறிந்திலையய!” என்று
தன் பநஞ்லச யநோக்கிக் கூறியது.)

இல்தைொன் இன்ெங் ைொமுற் றொஅங்கு
அரிதுதவட் டகனயொல் தநஞ்தச
ைொ ைி
நல்ைள் ஆகு ல் அறிந் ொங்கு
அரியள் ஆகு ல் அறியொ த ொதய.
- ெை
ர்.
தநஞ் தே! தபோருளில் லோ வறிஞன் இன்ப ்த விரும் பினோள் தபோல தபறு ற் கரியத
விரும் பிதன; நீ நம் தலவி நமக்கு நன்தம ருபவளோ தல அறிந் துதபோல நோம்

நீ

நிதனக்கும் தபோழுத ல் லோம் நமக்கு எளியளோய் வருவதின்றிப் தபறற் கரியளோ தலயும்
அறியோயோயிதன.

முடிபு:

தநஞ் தே, அரிது தவட்டதன; அறியோத ோய் .

கரு ்து:

தலவி தபறு ற் கரியள் .

குறுந்த ொகை - 121. குறிஞ்சி -

கைவி கூற்று

(தலைவன் பசய்த குறிபயன்று பிறிபதோன்லற பயண்ணிச் பசன்று அவலன
எதிர்ப்படப்பபறோைல் ஒரு நோள் ைீ ண்ட தலைவி, பின் ஒரு நோள் அவன் வந்தலை கூறிய
யதோழிலய யநோக்கி, “நீ உலரப்பது உண்லையயோ? முன் அவன் வோரோலையோல்
துன்புறுகின்யறன்” என்று கூறியது.)

தேய்தய வொேி த ொேி சொைல்
கேெட் டன்ன ேொமுை முசுக்ைகை
ஆற்றப் ெொயொத் ப்ெல் ஏற்ற
தைொட்தடொடு தெொைி யொங்கு நொடன்
ொன்குறி வொயொத் ப்ெற்குத்
ொம்ெசந் னஎன் டதேன் த ொதை.
- ைெிைர்.
த ோழி! இப் தபோழுது

தலவன் வந்
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ோக நீ கூறியது உண்தமதயோ? முன்பு

மதலப் பக்க ்தில் தமப் பட்டோற் தபோன்ற கரிய முக ்த யுதடய ஆண்குரங் கு தகோம் பு
ோங் கும் படி போயோ
வற் றினது பயன் அக்குரங் தக ஏற் றுக்தகோண்டு முறிந் அக்
தகோம் பினிட ்துே் தேன்றோற் தபோல தலவன் குறிப் தப வோய் ப் பே் தேய் யோ
வற் றின்
தபோருட்டு என்னுதடய பரந் தமல் லிய த ோள் கள் பேதலதய அதடந் ன.

முடிபு:

த ோழி, தமய் தயோ? நோடன்

கரு ்து:

ப் பற் கு என் த ோள் பேந் ன.

ஏற் ற குறிதயே் தேய் யோது முன்னர் ்

வந் ோன் என்று நீ கூறு ல் தமய் தயோ?

குறுந்த ொகை - 122. தநய் ல் -

கைவி கூற்று

வறிய

தலவன் இப் தபோது

(தலைவன் பிரிந்திருந்த கோைத்தில் ைோலைப்பபோழுது கண்டு தலைவி வருந்திக் கூறியது.)

கெங்ைொற் தைொக்ைின் புன்புறத் ன்ன
குண்டுநீர் ஆம்ெலும் கூம்ெின
இனிதய
வந் ன்று வொேிதயொ ேொகை
ஒரு ொன் அன்தற ைங்குலும்
உகடத்த .
- ஓைம் தெொைியொர்.
பசிய கோல்கலளயுலடய பகோக்கினது புல்ைிய புறத்லதப் யபோன்ற ஆழைோகிய நீர்நிலையில்

வளர்ந்த ஆம்பைின் ைைர்களும் குவிந்தன; இப்பபோழுது ைோலைக்கோைம் வந்தது; அது
வோழ்வதோக! இங்ஙனம் வந்தது இம்ைோலையோகிய தோன் ஒன்று ைட்டும் அன்று; தன் பின் வரும்
யோைத்லதயும் உலடயது; இனி என் பசய்யவன்!

முடிபு: ஆம்பலுங் கூம்பின; இனி ைோலை வந்தன்று; ஒரு தோன் அன்று; கங்குலும் உலடத்து.
ைருத்து: இரோக்கோைம் வந்து விட்டது; இனி யோன் ைிக்க துன்பத்லத அலடயவன்.
குறுந்த ொகை - 123. தநய் ல் - த ொேி கூற்று

(தலைவன் பகைில் வந்து ைலறந்து நிற்க, “தலைவர் இன்னும் போணிப்போரோயின் நம்
தலையன்ைோர் ைீ ன்யவட்லடயினின்றும் திரும்பி வருவோரோதைின் அவர் நம்லைக் கோண்டைரிது;
இப்பபோழுயத வருவோரோயின் நன்றோகும்” என்னும் கருத்துத் யதோன்றத் யதோழி தலைவிக்குக்
கூறியது.)

இருள் ி
ிந் ன்ன ஈர்ந் ண்
தைொழுநிேல்
நிைவுக்குவித் ன்ன தவண்ே
ஒருசிகறக்
ைருங்தைொட்டுப் புன்கனப்
பூம்தெொேில் புைம்ெ
இன்னும் வொைொர் வரூஉம்
ென்ேீ ன் தவட்டத் த ன்கனயர்
ிேிதை.

ல்
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- ஐயூர் முடவனொர்.
த ோழி! நிலதவ ் த ோகு ் ோற் தபோன்ற த ோற் ற ்த யுதடய தவள் ளிய மணற் பரப் பின் ஒரு
பக்க ்தில் உள் ள இருள் தேறிந் ோற் தபோன்ற ஈரமும் குளிர்ேசி
் யுமுதடய தகோழுவிய
நிைதலயுதடய கரிய கிதளகதளயுதடய புன்தன மரங் கள் அடர்ந் பூஞ் தேோதல னிதமப்
பட்டிருப் ப தலவர் இன்னும் வந் ோரிலர்; பல வதக மீன்கதள தவட்தடயோடு தலயுதடய
தமயன்மோர் ஏறிே் தேன்ற மீன் படகுகள் மீண்டு வரும் .

முடிபு:

தபோழில் புலம் ப, இன்னும் வோரோர்; என்தனயர் திமில் வரூஉம் .

கரு ்து:

தலவர் இப் தபோழுத

வரு ல் நலம் .

குறுந்த ொகை - 124. ெொகை - த ொேி கூற்று

(தலைவிலயப் பிரிந்து தனியய பசல்ை விரும்பிய தலைவன், “போலை நிைம் இவலள
வருத்தற்கு உரியதன்று: இன்னோலைலயயுலடயது” என்று கூற, “தலைவலரப் பிரிந்தோருக்கு
வடுைட்டும்
ீ
இனிலைலயயுலடயயதோ?” என்று வினவு முகத்தோல் தலைவிலயயும்
உடன்பகோண்டு பசல்லும்படி யதோழி அறிவித்தது.)

உே
ர் தசர்ந்து ைேிந்து ேருங்ைி
னைன்றகை
ஊர்ெொழ்த் ன்ன ஓகேயம்
தெருங்ைொடு
இன்னொ என்றி ைொயின்
இனியதவொ தெருே ேிதயொர்க்கு
ேகனதய.
- ெொகைெொடிய தெருங்ைடுங்தைொ.
தலவ உப் பு வோணிகர் பலர் கூடிக் கடந் து தேன்ற பக்க ்த யும் விரிந் இட ்த யும்
தபற் ற குடியிருந் ஊர் போைோகப் தபோனத ப் தபோன்ற த ோற் ற ்த யுதடய ஓதம மரங் கள்
வளர்ந் தபரிய போதல நிலங் கள் இன்னோதமதயயுதடயன என்று கூறி ் னிதய தேல் லக்
கருதினீரோயின் தலவதரப் பிரிந்
னிதமதயயுதடய மகளிருக்கு வீடுகள் இனிதம
ருவனதவோ? அல் ல.

முடிபு:

தபரும, கோடு இன்னோ என்றிரோயின்,

மிதயோர்க்கு மதன இனியதவோ?

கரு ்து:

தலவிதயயும் உடன்தகோண்டு தேல் லு ல் தவண்டும் .

குறுந்த ொகை - 125. தநய் ல் -

கைவி கூற்று

(தலைவன் வலரந்து பகோள்ளோைல் பநடுநோள் ஒழுகினோனோக வருந்திய தலைவி, அவன்
யகட்கும் அண்லையில் இருப்பத்யதோழிலய யநோக்கி, தலைவன் என் நைம் பகோண்டோன்;
அந்நைம் என்லனப் பிரிந்தது. நோன் இன்னும் உயியரோடு வோழ்ந்திருக்கின்யறன்” என்று கூறித்
தலைவன் வலரயோவிடின் உயிர் நீங்குபைன்ற குறிப்லப உணர்த்தியது.)

இைங்குவகை தநைிேச் சொஅ யொதன
உதைதன வொேி த ொேி சொைல்
கேய
ி அல்குல் ேைைி ருள்ளும்
விேவுதேம் ெட்டதவன் நைதன
ெேவிறற்
ெகறவைந் ப்ெிய கெ ல் நொகை
ிகைத ொய் வொங்குசிகன யிருக்கும்
ண்
ந் துகறவதனொடு ைண்ேொ
றின்தற.
- அம்மூவனொர்.
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யதோழி! ைலைச்சோரைில் விலளந்த தலழயினோைோய உலடலய அணியும் அல்குலையுலடய
ைகளிர் யோவரினும் விழோலவப் யபோைச் சிறப்பபய்திய எனது பபண்லை நைம் பலழய
விறலையுலடய சிறகின் வன்லை தவறியதனோல் உண்டோகிய துன்பத்லதயுலடய நோலர
அலைகள் யதோயப் பபற்ற வலளந்த ைரக்கிலளயில் தங்கியிருக்கும் குளிர்ந்த

கடற்றுலறலயயுலடய தலைவயனோடு என்லன விட்டுப் பிரிந்து பசன்று இடம் பபயர்ந்தது;
அங்ஙனைோகவும் யோன் ைோத்திரம் விளங்குகின்ற வலளகள் பநகிழும் படி பைைிந்து இன்னும்
உயிருடன் இருக்கின்யறன்.

முடிபு: யதோழி, என்நைன் துலறவபனோடு கண்ைோறின்று: யோயன சோஅய் இன்னும் உபளன்.
ைருத்து: தலைவன் விலரவில் வலரந்துபகோள்ளோவிடின் உயிர் தரியயன்.

