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நெடுெல்வாடை -  எளிய உடையுைன் 

 மடை ந ாைிதல் 

டவயகம்  னிப் , வலன் ஏர்பு வடளஇ, 

ந ாய்யா வானம் புதுப்ந யல் ந ாைிந்நதன,  

ஆர்கலி முடனஇய நகாடுங்ககால் ககாவலர், 

ஏறுடை இனெிடை கவறுபுலம்  ைப் ி, 
புலம்ந யர் புலம்ந ாடு கலங்கிக் ககாைல்                                                    

ெீடு இதழ்க் கண்ணி ெீர் அடலக் கலாவ, 

நமய்க்நகாள் ந ரும் னி ெலிய,  லருைன் 

டகக்நகாள்  நகாள்ளியர் கவுள்புடையூஉ ெடுங்க  (1 - 8) 

கருத்துடை 

                வையகம் குளிருமாறு, ைலமாகச் சூழ்ந்து (தைறாது மவைவயத் த
ருகின்ற ப ாய்யாத ைானம் புது மவையிவனப் ப ாைிந்தது.  அப்ப ாது, அ
ம்மவை பைள்ளத்வத பைறுத்த ைவளந்த பகாலிவனக் வகயிபல வைத்து
ள்ள இவையர், தம்முவைய காவள மாடுகபளாடு  சு, எருவம ஆடு ப ான்
ற நிவைக் கூட்ைத்வதயும் பைற்றிைத்திற்கு ஓட்டிச் பென்று பமயைிட்ைனர். 
  ைகிய இைத்திலிருந்து பைற்றிைத்திற்குச்  பென்றதால் ஏற் ட்ை தனிவம
த்துயரில் கலங்கினர்.  தம் கழுத்தில் அணிந்துள்ள நீண்ை இதழ்கவளக் பகா
ண்ை பெங்காந்தள் மலர் மாவலயில் இருந்து நீர்த்துளிகள் பமனியில்  டுை
தால் ைாட்ைமுற்றனர்.  தம் பமனியின் குளிரிவனத் தணிக்கப்  லரும் கூடி
 வககவள பநருப் ில் காட்டிச் சூபைற்றினர்.  இவையர்களின் கன்னங்கள் பு
வைத்து நடுங்குமாறு குளிரின் தன்வம இருந்தது. 

 , 

கூதிர்க்காலத்தின் தன்டம 

மாகமயல் மறப் , மந்தி கூை 

 றடவ  டிவன வைீ, கறடவ 

கன்று ககாள் ஒைியக் கடிய வசீி, 
குன்று குளிர்ப் ன்ன கூதிர்ப்  ானாள்  (9 - 12) 
கருத்துடை 

ைிலங்குகள் பமய்தவல மறந்தன.  குைங்குகளின் உைல் குளிைால் கூ
னிப் ப ாயின.   றவைகள் குளிைால் நடுங்கி மைத்தின் மீதிருந்து கீபை ைிழு
ந்தன.  கன்றுகளுக்குப்  ால் பகாடுக்கும் மாடுகள்  ால் குடிக்க ைரும் கன்று
கவளத் தைிர்த்து பகா த்பதாடு உவதத்துத் தள்ளின.  இவ்ைாறாக குன்வற
பய குளிர்ைிப் து ப ால் கூதிர் காலத்து நள்ளிைவு இருந்தது. 



மடைக்காலச் நசைிப்பு 

புன் நகாடி முசுண்டைப் ந ாதிப்புற வான் பூ, 

ந ான் க ால்  ீைநமாடு, புதல் புதல் மலை, 

ட ங்காற் நகாக்கின் நமன் டறத் நதாழுதி,                                               
இருங்களி  ைந்த ஈை நவண்மணல் 

நசவ்வரி ொடைநயாடு, எவ்வாயும் கவை 

கயல் அறல் எதிை, கடும் புனல் சாஅய் 

ந யல் உலந்து எழுந்த ந ாங்கல் நவண்மடை 

அகல் இரு விசும் ில் துவடல கற் ;                                                               

அங்கண் அகல்வயல் ஆர்ந யல் கலித்த 

வண்கதாட்டு நெல்லின் வருகதிர் வணங்க; 

முழு முதல் கமுகின் மணிஉறழ் எருத்தின் 

நகாழுமைல் அவிழ்ந்த குழூஉக்நகாள் ந ருங்குடல 

நுண் ெீர் நதவிள வஙீ்கி, புடை திைண்டு.                                                          
நதண் ெீர்ப்  சுங்காய், கசறுநகாள முற்ற; 

ெளிநகாள் சிடமய விைவுமலர், வியன் காக் 

குளிர் நகாள் சிடனய குரூஉத்துளி தூங்க  (13 - 28) 

கருத்துடை 

பமன்வமயான முசுண்வைக் பகாடியின்  ருத்த பைண்ணிறப் பூக்கள்
, ப ான் ப ான்ற  ரீ்க்கம் பூக்கபளாடு புதர்கள் பதாறும் மலர்ந்திருந்தன.   சு
ங்கால்கவளயும் பமன்வமயான ெிறகிவனயும் பகாண்ை பகாக்கின் கூட்ை
ங்கள், கருநிற ைண்ைல் மணல்  ைைிக் கிைக்கும் ஈைமான பைண்மணலில் 

பெவ்ைரி  ைர்ந்த நாவைகபளாடு நின்று பகாண்டிருந்தன.  அவை மவைநீரி
ன் ப ருக்குத் தளர்ந்தவுைன் அந்நீரில் எதிர்த்து ைரும் மீன்கவள எந்பதந்த 

இைங்களிலிருந்து கைை முடியுபமா அங்பக நின்று பகாண்டு கைர்ந்தன.  ம
வை நீங்கிய அகன்ற ைானத்தில் எழுந்த பைண்பமகம் மவைத்துளிகவள 

பமலும் தூவுைதற்குக் கற்கும் ைிதமாகத் தூைிக் பகாண்பையிருந்தன. 
                அகன்ற ையல்களில் நிவறைாக மவை ப ய்ததினால், பெைித்து ை
ளர்ந்த ைளப் மான தாளிவனயுவைய பநற்கதிர்கள் முற்றி ைணங்கி நின்ற
ன.  நன்கு பெைித்து ைளர்ந்த  ருத்த  ாக்கு மைத்தின் நீலமணி ப ான்ற கழு
த்துப்  குதியிலுள்ள மைல்களில் காய்ந்திருக்கும்  ாக்குக் குவலகளின் உள்
ளிருக்கும் நீர் ைற்றி  ருத்தும்,  சுவமயான காய் இனிவமயான காய்களாக
 முற்றின. மவல உச்ெியில்  ல்பைறு மலர்கள் கலந்து பூத்திருக்கும் அகன்
ற பொவலயில், குளிர்ச்ெியான குருந்த மைக்கிவளகளின் குருத்துகளில் இ
ருந்து மவைத்துளிகள் இவையறாது ைிழுந்து பகாண்பையிருந்தன. 

நதருக்களில் சுற்றித்திரியும் மக்கள் 

மாைம் ஓங்கிய மல்லல் மூதூர் 



ஆறு கிைந்தன்ன அகல் நெடுந் நதருவில்,                                                 

 ைடலக் கண்ணி,  ரு ஏர் எறுழ் திணிகதாள், 

முைடல யாக்டக, முழுவலி மாக்கள் 

வண்டு மூசு கதறல் மாந்தி, மகிழ் சிறந்து, 

துவடலத் தண் துளி க ணார்,  கல் இறந்து 

இரு ககாட்டு அறுடவயர், கவண்டுவயின் திரிதை     (29 - 35) 

கருத்துடை 

                மாைங்கள் உயர்ந்து ைிளங்கும் ைளவமயான மூதூர், அங்பக ஆறு 

கிைப் து ப ால் அகன்ற நீண்ை பதருக்கள்.  அத்பதருக்களில் தவை மாவல 

அணிந்து.   ருத்து அைகுைன் ைிளங்கும் திண்ணிய பதாள்களும் முறுக்கு
ண்ை உைம்பும் உவையைாய், உைல் ைலிவம முழுதும் ைாய்க்கப் ப ற்ற மக்
கள், ைண்டுகள் பமாய்க்கும் கள்ளிவன அதிகமாகக் குடித்து, மிகுந்த மிகுந்
த மகிழ்ச்ெிபயாடு குளிர்ந்த மவைத்துளி தம் பமனியில் ைிழுைவதயும் 

ப ாருட் டுத்தாதைைாய்  கல் ப ாழுது கைிந்த  ிறகும், இரு  க்கமும் (மு
ன்னும்  ின்னுமாக) பதாங்குகின்ற ஆவைபயாடு ைிரும் ிய  இைங்கபளல்
லாம் சுற்றித் திரிந்தனர். 

 

மாடலயில் நதய்வத்டத 

வைி டும் ந ண்கள் 

நவள்ளி வள்ளி வஙீ்கு இடறப்  டணத் கதாள், 

நமத்நதன் சாயல், முத்து உறழ் முறுவல், 

பூங்குடைக்கு அமர்ந்த ஏந்து எைில் மடைக்கண், 

மைவைல் மகளிர்  ிைடகப் ந ய்த 

நசவ்வி அரும் ின் ட ங்கால்  ித்திகத்து,                                                  

அவ்இதழ் அவிழ்  தம் கமை, ந ாழுது அறிந்து, 

இரும்பு நசய் விளக்கின் ஈர்ந்திரி நகாளஇீ, 

நெல்லும் மலரும் தூஉய், டக நதாழுது, 

மல்லல் ஆவணம் மாடல அயை        (36 - 44) 

கருத்துடை 

பைண்வமயான ெங்கினால் பெய்யப் ட்ை ைவளயல், இறுகின முன்
வகயிவனயுவைய ப ண்கள், மூங்கிவலப் ப ான்ற பதாளிவன உவையர், 

பமன்வமயான பமனியுவையர், முத்துப் ப ான்ற  ல்லுவையர், காதிபல அ
ணிந்துள்ள அைகிய காதணிக்குப் ப ாருந்த மிக்க அைகுைன் கூடிய குளிர்ச்
ெியான கண்கவளயுவையர், ப ண்வமக்குரிய ப வதவமத் தன்வமயுவை
யர், இப்ப ண்கள் பூந்தட்டில் இட்டு வைத்த மலரும்  ருைத்தில் இருந்த  
சுவமயான காம் ிவனயுவைய  ிச்ெி மலரின் அரும்புகள் இதழ் ைிரித்து ம
ணம் ைெீின.  அவை மலர்ைவதக் பகாண்டு மாவலக் காலம் ைந்துைிட்ை



வத அறிந்தனர், இரும் ால் பெய்யப் ட்ை ைிளக்கின் நுண்ணிய திரியிவன
க் பகாளுத்தி, பநல்லும் மலரும் தூைிக் வககளால் பதாழுது பதய்ைத்வத 

ைணங்கினர்.  இவ்ைாறு, ைளமான அங்காடித் பதருைில் மாவலக் காலத்
வதக் பகாண்ைாடினர் ப ண்கள். 

கூதிர்க்கால ெிகழ்வுகள் 

மடனவாழ் புறாவின் ெிடல 

 மடன உடற புறவின் நசங்காற் கசவல் 

இன்புறு ந டைநயாடு மன்று கதர்ந்து உண்ணாது, 

இைவும்  கலும் மயங்கி, டகயற்று, 

மதடலப்  ள்ளி மாறுவன இருப் , 

அடைக்கப் ைாத சந்தனமும் 

அடைக்கப் ட்ை கத்தூரியும் 

கடியுடை வியல் ெகர்ச் சிறுகுறுந் நதாழுவர், 

நகாள் உறழ் ெறுங்கல்,  ல கூட்டு மறுக, 

வைவர் தந்த வான் ககழ் வட்ைம் 

நதன்புல மருங்கில் சாந்நதாடு துறப்   (45 - 52) 
கருத்துடை 

ைடீ்டில் ைாழும ெிைந்த கால்கவளயுவைய ஆண் புறாக்கள் தான் இ
ன்புறும் ப ண் புறாக்கபளாடு, ப ாது இைங்களுக்குச் பென்று தமது இவை
வய ஆைாய்ந்து எடுத்து உண்ணாமல் இருந்தன.  இைவு எது  கல் எது என்று 

அறிய முடியாது மயங்கிச் பெயலிைந்து பகாடுங்வகவயத் தாங்கும்  ல
வகயில் நின்றன.  ஒபை இைத்தில் நிற் தால் ஏற் ட்ை கால் ைலிவயப் ப ா
க்கக் காவல மாற்றி மாற்றி வைத்தன. 
                காைவலயுவைய அகன்ற ைடீுகளில் குற்பறைல் பெய்பைார், பகா
ள்ளின் நிறத்வத ஒத்த நறுமணம் மிக்க கல்லில் (உைலுக்கு பைப் த்வதத் 

தரும்) கத்தூரி முதலிய நறுமணப் ப ாருட்கவள அவைத்தனர்.  ைைநாட்டி
னர் தந்த பைண்ணிற ைட்ை ைடிை ெந்தனம் அவைக்கும் கற்களில், பதன்தி
வெயிலிருந்து கிவைத்த ெந்தனக் கட்வைகள் அவைக்கப் ைாமல் கிைந்தன. 

இயங்காத விசிறியும், தாைிட்ை சாளைமும் 

டகவல் கம்மியன் கவின் ந றப் புடனந்த 

நசங்ககழ் வட்ைம் சுருக்கி; நகாடுந்தறி 
சிலம் ி வால் நூல் வலந்தன தூங்க; 

வான் உற ெிவந்த கமல் ெிடல மருங்கின்,                                                      

கவனில்  ள்ளித் நதன்வளி தரூஉம் 

கெர் வாய்க் கட்ைடள திரியாது, திண் ெிடலப் 

க ார் வாய்க் கதவம் தாநைாடு துறப் ;   (57 - 63) 



கருத்துடை 

வகபைவலப் ாட்டிபல ெிறந்து ைிளங்கும் பதாைிலாளி அைகுப ற உ
ருைாக்கிய, ெிைந்த நிறத்வதயுவைய ைிெிறி (ஆலைட்ைம்) ஒடுக்கப் டும், 

ெிலந்தியின் பைண்வமயான நூல்  ின்னப் ட்ை நிவலயிபல ைவளந்த ஆ
ணியில் பதாங்கின. 
                ைானத்வதத் தீண்டுமாறு உயர்ந்த பமல் மாைத்தில், பதன்றல் காற்
று பநைாக ைருகின்ற, இளபைனிற் காலத்து உறங்கும்  டுக்வகயவறயிலு
ள்ள  லகணியில் உலவுதவலத் தைிர்த்தனர்.   லகணியின் ைலிவமயான
 நன்கு ப ாருந்துகின்ற கதவுகளும் தாைிட்டுக் கிைந்தன. 
கல்நலன் துவடல தூவலின், யாவரும் 

நதாகுவாய்க் கன்னல் தண்ணரீ் உண்ணார், 

 குவாய்த் தைவில் நசந் நெருப்பு ஆை  (64 - 66) 

கருத்துடை 

கல்பலன்ற ஓவெபயாடு, ெிறு தூறலாக மவைத்துளி தூவுைதால் எல்
பலாரும் குைிந்த ைாயிவனயுவைய குைத்திலுள்ள குளிர்ந்த நீவைப்  ருக
ைில்வல; அகன்ற ைாயிவனயுவைய தூ மூட்டியில் பநருப் ின் பைம்வம
வயப் ப ரிதும் துய்த்தனர். 
                 

தண்டமயின் திரிந்த யாைின் தன்டமடய 

நவம்முடலயால்  சரி நசய்தல் 

ஆைல் மகளிர்  ாைல்நகாளப் புணர்மார், 

தண்டமயின் திரிந்த இன்குைல் தமீ் நதாடை, 

நகாம்டம வருமுடல நவம்டமயில் தடைஇ, 

கருங் ககாட்டுச் சறீியாழ்  ண்ணுமுடற ெிறுப் ; (67 - 70) 

கருத்துடை 

ஆைல் பதாைிலில் ஈடு ட்டுள்ள மகளிர்,  ாைவல ைாெிப் தற்காக யா
ைிவனப் ப ாருந்துமாறு பெய்தனர்.  குளிர்ச்ெியால் மாறு ட்ை இனிய குைலி
வன எழுப்பும் இனிய நைம் ிவனத் திைட்ெியான முவலயின் (மார் கத்தில்) 
பைப் த்தில் தைைி, கரிய தண்டிவன இவெப் தற்கு ஏற்ற ைவகயில் மு
வறப் டுத்தி நிறுத்தினர். 

காதலர்  ிரிந்கதாடை வாட்டும் கூதிர் 

காதலர்ப்  ிரிந்கதார் புலம் , ந யல் கடனந்து 

கூதிர் ெின்றன்றால்.    (71 - 72) 
கருத்துடை 



கணைவைப்  ிரிந்த மகளிர் (கார்காலம்  ைந்தும் கணைர் ைைாவம எ
ண்ணி) தனிபய ைருந்த, மவை மிகுதியாகி  னிக்காற்றும் நில்லாது நிவல
ப ற்றிருந்தது. 

மன்னனின் அைண்மடனடய உருவாக்கிய முடற 

..............................................................மாதிைம் 

விரிகதிர்  ைப் ிய வியல்வாய் மண்டிலம் 

இரு ககால் குறிெிடல வழுக்காது குைக்கு ஏர்பு, 

ஒரு திறம் சாைா அடைொள் அடமயத்து,                                                      

நூல் அறி புலவர் நுண்ணிதின் கயிறு இட்டு, 

கதஎம் நகாண்டு, நதய்வம் கொக்கி, 
ந ரும்ந யர் மன்னர்க்கு ஒப்  மடனவகுத்து  (72 - 78) 

கருத்துடை 

சூரியன், திவெ எங்கும் ைிரிந்த கதிர்கவளப்  ைப்பும் அகன்ற இைத்தி
வனயுவையது.  அச்சூரியன் பமற்கு பநாக்கி உயர்ந்து எழுந்து ஒரு  க்கம் நி
ைல் ொைாத பைவளயில், இரு பகாலிவன நட்டு அதன் நிைல் மாறு ைாது நி
ற்கின்ற நண் கல் ப ாழுதில் (இது ெித்திவை மாதம்  த்தாம் நாளுக்கு பமல் 

இரு தாம் நாளுக்குள் நிகழும் என் ர்) கட்ைைக்கவல  ற்றிய நூல்கவளக் க
ற்றுத் பதர்ந்பதார், நுட் மாக நூல்  ிடித்துப்  ார்த்து, திவெகவளத் பதரிந்து, 

அத்திவெகளுக்குரிய பதய்ைங்கவளயும் கருத்தில் பகாண்டு, ப ரிய புகைி
வனயுவைய மன்னர் ைாழ்ைதற்கு ஏற்ற ைவகயில் அவமக்கப் ட்ை அைண்
மவன. 
ஒருங்கு உைன் வடளஇ ஓங்குெிடல வடைப் ின் 

 ரு இரும்பு  ிணித்து, நசவ்வைக்கு உரீஇ                                                      

துடணமாண் கதவம் ந ாருத்தி, இடண மாண்டு, 

ொநளாடு ந யரிய ககாள் அடம விழு மைத்து, 

க ாது அவிழ் குவடளப் புதுப் ிடி கால் அடமத்து, 

தாநைாடு குயின்ற, க ார்அடம புணர்ப் ின், 

டகவல் கம்மியன் முடுக்கலின், புடைதரீ்ந்து,                                             

ஐயவி அப் ிய நெய்அணி நெடு ெிடல, 

நவன்று எழு நகாடிநயாடு கவைம் நசன்று புக, 

குன்று குயின்றன்ன ஓங்குெிடல வாயில், (79 - 88) 

கருத்துடை 

அைண்மவனயின் அவனத்தப்  குதிகவளயும் ஒரு பெை ைவளத்து, உ
யர்ந்த நிவலயிவனயுவைய (ைாயில்நிவல) மதிவல அவமத்தனர்.  அம்ம
திலின் நிவலபயாடு  ருத்த இரும் ால் இவணக்கப் ட்ை பெம்வமயான அ
ைக்கு ைண்ணம் பூெிய இைண்ைாக அவமந்துள்ள ெிறந்த கதவுகவளப் ப ாரு



த்தினர்.  அவை நிவலபயாடு இவணந்து இவைபைளி இன்றி நன்கு ைிளங்
கின. 
                மதிலின் கதவுகள், உத்திைம் என்ற ைிண்மீனின் (நாள் மீன்) ப ய
வைக் பகாண்ை ைலிவம ப ாருந்திய ெிறந்த மைத்தால் பெய்யப் ட்டிருந்தன
.  அக்கதவுகளில் அலரும்  ருைத்து குைவள மலரின் அரும்பு இதழ் ைிரித்
தவதப் ப ான்ற அவமப்புைன் புதுவம பதான்ற பெய்யப் ட்ை வகப் ிடிக
வள நன்கு ப ாருந்துமாறு  தித்திருந்தனர்.  இைண்ைாக அவமந்திருந்த கத
வுகள் வகத்பதாைில் ைல்ல தச்ென் பநருக்கியதால் உளி இவைபைளி இன்
றி அவமந்திருந்தன. 
                ைாயிலின் உயர்ந்த நிவலயில் பைண்ெிறு கடுகிவன அவைத்துப் பூ
ெி பநய் தைைியிருந்தனர்.  பைற்றிக் பகாடியிவனத் தாங்கி ைரும் யாவனக
ள் அைண்மவனக்குள் நுவையும் ைண்ணம் மவலக்குள் நுவைைது ப ால உ
யர்ந்த நிவலகவளயுவையதாய் அைண்மவனயின் ைாயில் அவமந்திருந்த
து.  

நதால்வலி ெிடலஇய அணங்குடை நெடுெிடல 

நெய் ைக் கரிந்த திண்க ார்க் கதவின்                           

(மதுடைக்காஞ்சி. 353 - 354) 

நெய்நயாடு  ஐயவி அப் ி 
                                                                                (திருமுருகாற்றுப் டை. 

228) 
நெய்நயாடு இடமக்கும் ஐயவித் திைள்காழ்                

(ெற்றிடண. 370) 
ஐயவி அப் ிய நெய்யணி முச்சி‘       

(மணிகமகடல. 3:134) 
எனைரும் இலக்கிய பமற்பகாள்கலாலும் இதவன உணைலாம். 
                 

முற்றம், முன் வாயில் 

திருெிடல ந ற்ற ததீுதரீ் சிறப் ின் 

தரு மணல் நெமிரிய திருெகர் முற்றத்து, 

நெடுமயிர் எகினத் தூெிற ஏற்டற, 

குறுங்கால் அன்னகமாடு உகளும் முன்கடை, (89 - 92) 

கருத்துடை 



அைண்மவனயின் முற்றத்தில் புது மணல்  ைப் ப் ட்டிருந்தது.  இம்
முற்றம் திருமகள் நிவலப ற்று ைிளங்கும் தன்வமயிவன உவையது.  குற்
றமற்ற ெிறப் ிவனப் ப ற்றது, பெல்ைம் நிவறந்தது. 
                அைண்மவன ைாயிலின் முன் குதி, நீண்ை மயிரிவனயுவைய கை
ரிமானின் பைண் நிறத்வதயுவைய ஏறு, குறுகிய கால்கவளயுவைய அன்ன
த்பதாடுத் தாைித் திரியும் அைகிவனப் ப ற்றது.  

அைண்மடனயில் எழும் ஓடசகள் 

 டணெிடல முடனஇய  ல்உடளப் புைவி 
புல் உணாத் நதவிட்டும் புலம்புவிடு குைநலாடு, 

ெிலவுப்  யன் நகாள்ளும் நெடுநவண் முற்றத்து,                                       

கிம்புரிப்  குவாய் அம் ணம் ெிடறய, 

கலிந்து வழீ் அருவிப்  ாடுவிறந்து, அயல 

ஒலி நெடும்  ீலிஒல்க, நமல் இயல் 

கலி மயில் அகவும் வயிர் மருள் இன்இடச, 

ெளி மடலச் சிலம் ின் சிலம்பும் ககாயில் (93 - 100) 

கருத்துடை 

 ந்தியிபல (குதிவைகவளக் கட்டுமிைம்) நிற் தற்கு பைறுத்த,  லைா
கிய  ிைரி மயிரிவனயுவைய குதிவை, புல்லுணவுத் பதைிட்ைத் தனிவமத் 

துயபைாடு குைலிவன எழுப் ியது.  
                அைென் நிலைின்  யவனத் துய்க்கும் நீண்ை நிலா முற்றத்தில், மக
ை மீனின் (சுறா மீனின்) ைாய் ப ான்று  ிளந்த ைாயிவனயுவைய நீர் ைிழும் 

குைாயிலிருந்து நீர் ைிழுகின்ற ஓவெ, அருைி ைிழும் ஓவெ ப ால மிகுதி
யாக இருந்தது.  அதன் அருகிபலா, தவைத்த நீண்ை பதாவக அவெய பமன்
வமத் தன்வமயும் பெருக்குமுவைய மயில்கள், ஊது பகாம் ின் இவெபயா
? என்றும் மருளும் ைண்ணம் ஒலி எழுப் ிக் பகாண்டிருந்தன.  இவ்ைாறு 

அைண்மவனயில் எழுந்த  ல்பைறு ஆைைாை ஓவெகளும் பெறிந்த மவலயி
லிருந்து எழும் ஆைைாைம்  ப ால் இருந்தது. 

அந்தப்புைத்தின் அடமப்பு 

யவனர் இயற்றிய விடன மாண்  ாடவ 

டக ஏந்தும் ஐ அகல் ெிடறய நெய் நசாரிந்து, 

 ரூஉத்திரி நகாளஇீய குரூஉத்தடல ெிமிர் எரி, 

அறுஅறு காடல கதாறு, அடமவைப்  ண்ணி, 
 ல்கவறு  ள்ளிநதாறும்  ாய்இருள் ெீங்க;                                                    

 ீடு நகழு சிறப் ின் ந ருந்தடக அல்லது, 

ஆைவர் குறுகா அருங்கடி வடைப் ின்  (101 - 107) 

கருத்துடை 



யைனர்களால் உருைாக்கப் ப ற்ற, ெிறந்த பைவலப் ாட்டுைன் ைிள
ங்கும்  ாவையின் வகயில் ஏந்தியிருக்கின்ற வக ைிளக்கில் (அகலில்) அக
ல் நிவறயுமாறு பநய்யிவன ஊற்றினர்;  ருத்த திரிகவளக் பகாளுத்தினர்;  

ப ான்நிறத் தவலபயாடு பமல்பநாக்கி எரியும் ைிளக்கில், பநய் குவறயும் 

ப ாழுபதல்லாம், பநய் ைார்த்துத் திரிவயத் தூண்டி நன்கு எரியுமாறு பெய்
தனர்.  இப் ாவை ைிளக்கின் ஒளி, அைண்மவனயின்  ல இைங்களிலும்  ை
ைி இருந்த இருளிவன நீங்கச் பெய்தது.  இத்தகு அந்தப்புைம், ப ருவம ப ா
ருந்திய ெிறப் ான மன்னவனயல்லாது, பைறு ஆைைர் பெல்ல முடியாத அ
ரிய காைவலயுவையது;  குறிப் ிட்ை எல்வல உவையது. 

அந்தபுைத்தில் நசய்யப் ட்டுள்ள ஒப் டன 

வடை கண்ைன்ன கதான்றல, வடை கசர்பு, 

வில் கிைந்தன்ன நகாடிய,  ல்வயின், 

நவள்ளி அன்ன விளங்கும் சுடத உரீஇ,                                                      

மணி கண்ைன்ன மாத்திைள் திண்காழ், 

நசம்பு இயன்றன்ன நசய்வு உறு நெடுஞ்சுவர், 

உருவப்  ல்பூ ஒருநகாடி வடளஇ, 

கருநவாடு ந யரிய காண்புஇன் ெல்இல் (108 - 114) 

கருத்துடை 

அந்தப்புைம், மவலகவளப்  ார்ப் து ப ான்ற உயர்ந்த பதாற்றமுவை
யதாய் ைிளங்கியது.  அங்கு மவலகவளச் பெர்ந்து ைானைில் கிைப் து ப ா
ன்று  ல நிறக்பகாடிகளும் அவெந்தன. 
அந்தபுைத்தின்  ல இைங்களில் பைள்ளி ப ான்ற ொந்திவனப் பூெி இருந்தன
ர்.  நீலமணிவயக் காண் து ப ான்ற கரிய திைண்ை ைலிவமயான தூண்க
ளும் காணப் ட்ைன.  பெம் ினால் உருைாக்கப் ட்ைது ப ான்று பெய்யப் ட்
ை பநடிய சுைரிபல,  ல ைடிைத்தினாலான பூக்களும் ஒரு பகாடிவயச் சுற்
றி இருத்தல் ப ான்ற காட்ெியும் தீட்ைப் ட்டிருந்தது.  இவ்ைாறு காண் தற்
கு இனிய நல்ல இல்லமாகக் கரு தங்கும் அவற (கரு அவற) என்று ப யர் 

ப ற்ற அந்தபுைம் காட்ெியளித்தது. 
தடலவி  டுத்திருக்கும்  ாண்டில் எனும் 

வட்ைக் கட்டில் 

தச ொன்கு எய்திய  டணமருள் கொன்தாள்,                                             

இகல் மீக்கூறும், ஏந்து எைில் வரிநுதல், 

ந ாருது ஒைி, ொகம் ஒைி எயிறு அருகு எறிந்து 

சரீும் நசம்டமயும் ஒப் , வல்கலான் 

கூர் உளிக் குயின்ற, ஈர்இடல இடை இடுபு, 

தூங்கு இயல் மகளிர் வஙீ்குமுடல கடுப்                                                      



புடைதிைண்டிருந்த குைத்த, இடை திைண்டு, 

உள்ளி கொன் முதல் ந ாருந்தி அடி அடமத்து, 

க ர் அளவு எய்திய ந ரும் ந யர்ப்  ாண்டில் (115 - 123) 

கருத்துடை 

நாற் து ஆண்டுகள் நிைம் ப் ப ற்றதும், முைசு என்று ைியந்து பநாக்கு
ம் டியான ைலிவமயான கால்களும், ப ாரில் ெிறந்த யாவன என்று புகைப்
 ட்ை தகுதியும், மிக்க அைகும, ைரிகவளயுவைய பநற்றியும் ப ற்ற ப ாரி
ல் இறந்த யாவனயின், தாபம ைழீ்ந்த தந்தங்கவளக் குவறத்துச் ெீர் டுத்தி, 
அைகும்  பெம்வமயும் ப ாருந்தி ைிளங்குமாறு, பதாைில் ைல்ல தச்ெனால் 

கூர்வமயான உளிக் பகாண்டு பெய்த இைண்டு இவல ைடிைம் இவைபய ைி
ளங்குமாறு உருைாக்கப் ட்டிருந்தது தவலைியின் கட்டில். 

சூல் முதிர்ந்த அவெந்த இயல் ிவனயுவைய ப ண்களின்  ருத்த மு
வல (மார்பு) ப ான்று,  க்கங்களில் திைண்டிருக்கும் குைத்வத உவையதாய் 

கட்டிலுக்கும் காலுக்கும் இவைப் ட்ை  குதி இயற்றப் ட்டிருந்தது. 

பூண்டின் ைலிவமயான முதற் குதி ப ான்று, கட்டிலினுவைய காலி
ன் அடிப் குதிப் ப ாருத்தமுைன் ைிளங்க, அகன்ற அளவுைன் உருைாக்கப் 
ட்ை ப ரும் ப யர் ப ற்ற ‘ ாண்டில்’ எனும் ைட்ைக் கட்டில் அவமந்திருந்த
து. 

கட்டிலில் நசய்யப் ட்டுள்ள ஒப் டன 

மடைமாண் நுண்இடை ந ாலிய, நதாடைமாண்டு, 

முத்துடைச் சாகலகம் ொற்றி, குத்துறுத்து,                                                     

புலிப் ந ாறிக் நகாண்ை பூங்ககழ்த் தட்ைத்துத் 

தகடு கண் புடதயக் நகாளஇீ, துகள் தரீ்ந்து, 

ஊட்டுறு  ல்மயிர் விடைஇ, வயமான் 

கவட்ைம் ந ாறித்து, வியன் கட் கானத்து 

முல்டலப்  ல்க ாது உறைப் பூ ெிடைத்து,                                                        

நமல்லிதின் விரிந்த கசக்டக கமம் ை, 

துடண புணர் அன்னத் தூ ெிறத் தூவி 
இடண அடண கமம் ைப்  ாய், அடண இட்டு, 

காடி நகாண்ை கழுவுறு கலிங்கத்துத் 

கதாடு அடம தூமடி விரிந்த கசக்டக, (124 - 135) 

கருத்துடை 

மூட்டுைாய் நன்கு ப ாருந்த கட்டிபலாடு பெர்த்துக் கட்ைப் ட்ை முத்
து மாவலகவள, நுண்ணிய நூலால் அைகாகத் பதாடுத்து கட்டிலிவனச் சுற்
றிச் ொளைம் ப ான்று பதாங்க ைிட்டிருந்தனர்.  புலியின் ைரியிவன ஒத்த நி
றமுவைய பூக்கள் நிவறந்த  தாம் ாளத்வதப் (தட்டு) ப ான்று குத்துதல் 



பதாைில் அவமய ைடிைவமக்கப் ட்டிருந்த தகடுகளால், கட்டிலின் பமலிை
ம் மவறயுமாறு அவமத்திருந்தனர். 

குற்றமற்ற  ல்நிறம் ஊட்ைப் ட்ை மயிர்க்கற்வறகள் ைிைைி உருைாக்
கிய  கட்டிலின் ைிரிப் ில் ெிங்கம் பைட்வையாடுதல் ப ான்ற உருைிவனப் 

ப ாறித்திருந்தனர்.  அதன் மீது அகன்ற காட்டிபல மலரும் முல்வலபயாடு
  ல்பைறு மலர்கவளயும் இவைபய பெர்த்துப்  ைப் ிய பமன்வமயான ப ா
ர்வைவய ைிரித்திருந்தனர்.  இப் டுக்வகச் ெிறப்புற காதபலாடு துவணவய
ப் புணர்ந்த அன்னங்களின் பைண்வமயான ெிறகிவன இட்டுச் பெய்த, இை
ண்ைாக இருக்கின்ற பமத்வதவயக் கட்டிலின் மீது  ைப் ினர்.  அதில் தவல
யவணகவளயும் இட்டிருந்தனர்.  மலரின் இதழ்கள் ப ான்று அவமந்த கஞ்
ெியிைப் ட்டுத் துவைத்து மடித்த ஆவையிவனப்  டுக்வகயின் மீது ைிரித்
திருந்தனர். 

 

 டுக்டகயில் இருந்த தடலவியின் ெிடல 

ஆைம் தாங்கிய அலர் முடல ஆகத்துப் 

 ின் அடம நெடுவழீ் தாை, துடண துறந்து, 

ெல்நுதல் உலறிய சில்நமல் ஓதி, 
நெடுெீர் வார்குடை கடளந்நதன, குறுங்கண் 

வாயுடற அழுத்திய, வறிது வழீ் காதின்,                                                         

ந ாலந்நதாடி தின்ற மயிர் வார் முன்டக, 

வலம்புரி வடளநயாடு கடிடகநூல்யாத்து, 

வாடளப்  குவாய் கடுப்  வணக்குறுத்து, 

நசவ்விைல் நகாளஇீய நசங்ககழ் விளக்கத்து, 

பூந்துகில் மரீஇய ஏந்துககாட்டு அல்குல்,                                                      

அம்மாசு ஊர்ந்த அவிர்நூல் கலிங்கநமாடு 

புடனயா ஓவியம் கடுப் , புடனவு இல் (136 - 147) 

கருத்துடை 

ப ார் பமற்பென்ற தவலைவனப்  ிரிந்திருக்கும் தவலைி, முத்து மா
வலவயத் தாங்கிய ப ருத்த முவலயிவனக் பகாண்ை மார் ிபல,  ின்புற
ம் அவமந்த நீண்ை கூந்தல் தாழ்ந்து கிைக்க நல்ல பநற்றியில் ைறண்ை ெில
 பமல்லிய மயிர்ப் புைள கட்டிலில் இருந்தாள்.  நீண்டு பதாங்கும் நுண்ணிய 

குவையிவனக் (காதணி) கவளந்துைிட்டு, குவையின்றி தாழ்ந்து பதாங்கும் 

இயல் ிவனயுவைய காதின் ெிறு துவளகளில் தாளுருைி என்னும் ெிறிய 

காதணிவய அழுத்தியிட்டிருந்தாள்.  ப ான்னால் பெய்யப் ட்ை ைவளயல் 

அணிந்த மயிர் ஒழுங்கு ை அவமந்த முன் வககயில் ைலம்புரிச் ெங்கால் 

பெய்த ைவளயவல அணிந்திருந்தபதாடு, காப்பு நூலும் கட்டியிருந்தாள்.  
ைாவள மீனின்  ிளந்த ைாவய ஒத்து ைிளங்கிய ைவளந்த பமாதிைத்வத (



பநளி என்னும் பமாதிைம்) அணிந்த ெிைந்த ைிைலில், பெந்நிறமுவைய (ெிறி
ய) பமாதிைத்வதச் பெருகியிருந்தாள். பூ பைவலப் ாடு அவமய உருைாக்க
ப் ட்ை  ட்ைாவை உடுத்தியிருந்த உயர்ந்த ைவளைிவனயுவைய அல்குலி
ல் மாசு  டிந்த அைகிய நூலால் பநய்யப் ட்ை ஆவையிவன உடுத்தியிருந்
தாள்.  இவ்ைாறு, ைண்ணங்கவளக் பகாண்டு ஒப் வன பெய்யாத ஓைியத்
வதப் ப ான்று தவலைி, ஒப் வன ஏதுமின்றி கட்டிலில் இருந்தாள். 

தடலவியின் அடி வருடும் கதாைியர் 

தளிர் ஏர் கமனி, தாய சுணங்கின், 

அம்  டணத் தடைஇய நமன் கதாள், முகிழ் முடல, 

வம்பு  விசித்து யாத்த, வாங்கு சாய் நுசுப் ின், 

நமல் இயல் மகளிர் ெல் அடி வருை; (148 - 151) 

கருத்துடை 

தவலைியின் நல்ல  ாதங்கவள ைருடி நிற்கும் ப ண்கள், தளிர் ப ா
ன்ற அைகிய பமனி உவையர்; அவ்வுைம் ில் பதமவலப் ப ற்றிருப் ைர்; 

மூங்கில் ப ான்ற பதாளிவன உவையைர், தாமவை பமாட்டு ப ான்ற மு
வலயிவனக் கச்ெினால் இறுகக் கட்டி  ிவணத்திருப் ைர், ைவளந்து, தளர்
ந்த இவையிவனயும், பமன்வமயான இயல் ிவனயும் உவையர். 

கதற்றும் நசவிலியர் 

ெடை விைாவுற்ற ெறுநமன் கூந்தல் 

நசம்முகச் நசவிலியர் டகம்மிகக் குைீஇ, 

குறியவும் நெடியவும் உடை  ல  யிற்றி, 
‘இன்கன வருகுவர் இன் துடணகயார் ’ என 

உகத்தடவ நமாைியவும்…. (152 - 156) 

கருத்துடை 

தவலைவனப்  ிரிந்திருக்கும் தவைைிக்குப்  ிரிைாற்றாவம மிகுை
வத அறிந்து, நவை கலந்திருக்கும்  மணம் ைசீும் பமலிய கூந்தவலயும் ெிை
ந்த முகத்வதயும் உவைய பெைிலியர் (பதாைியின் தாயர்) ஒன்று கூடினர்.  
தவலைியின்   ிரிைாற்றாவமவயத் தணிக்கும் ைவகயில்  குவறைாகப் 

ப ெ பைண்டிய இைத்தில்  குவறத்தும், ைிளக்கமாகச் பொல்ல பைண்டிய 

இைத்தில் நீட்டித்தும் அறிவுவைகள்  ல கூறினர்,  ிரிவுத் துயைம் தணிய மு
ற்ெித்தனர்; உனக்கு இனிய துவணயாக அவமந்த தவலைன், 

‘இப்ப ாழுபத ைருைார்’ என்று தவலைியின் மனம் ைிரும்பும் ைவகயில் 

கூறினர். 
கதறாத் தடலவி 

……………………………..ஒல்லாள் மிகக் கலுழ்ந்து 

நுண் கசறு வைித்த கொன்ெிடலத் திைள் கால், 



ஊறா வறு முடல நகாளஇீய, கால் திருத்தி, 
புதுவது இயன்ற நமழுகு நசய்  ைமிடச, 

திண் ெிடல மருப் ின் ஆடு தடலயாக,                                                         

விண் ஊர்பு திரிதரும் வஙீ்கு நசலல் மண்டிலத்து 

முைண்மிகு சிறப் ின் நசல்வநனாடு ெிடலஇய, 

உகைாகிணி ெிடனவனள் கொக்கி, நெடிது உயிைா, 

மா இதழ் ஏந்திய மலிந்து வழீ் அரிப் னி, 
நசவ்விைல் கடைக்கண் கசர்த்தி, சில நதறியா,                                        

புலம்ந ாடு வதியும்…….. (156 - 166) 

கருத்துடை 

தவலைியிபயா, பெைிலியரின் பொற்கவளக் பகட்டும் மனம் அவம
தியவையாமல் மிகவும் கலங்கினாள்.  தவலைி அமர்ந்திருந்த கட்டிலின் நு
ண்ணியதாகச் ொதிலிங்கம் பூெிய ைலிவமயான  ருத்த கால்கள்,  ால் சுைக்
காத முவல (ப ண்ணின் மார்பு) ப ான்று ெிறிய குைங்கவளக் பகாண்டு ைி
ளங்கின.  அத்தவகய கால்கவளக் கட்டிலின் பமற் குதிபயாடு இவணத்து 

நன்கு அவமத்திருந்தனர்.  புதிதாக உருைாக்கிய பமழுகு பூெிய கட்டிலின் 

பமல் ைிதானத்தில் திவைச் ெீவலயிவனக் கட்டியிருந்தனர்.  அதில் ைலி
வம ைாய்ந்த பகாம்புகவளயுவைய ஆட்டின் ப யருவைய பமை இைாெி மு
தலாக ஏவனய இைாெிகளிலும் ைானில் திரிகின்றைனாகிய ஞாயிற்றிலிரு
ந்து மாறு ட்ை ெிறப் ிவனயுவைய திங்கபளாடு என்றும்  ிரியாது நிவலப 
ற்று ைிளங்கும் உபைாகிணி எனும் நாள்மீனின் ெித்திைம்  ைவையப் ட்டிருந்
தது.  அதவனக் கண்ை  தவலைி, தானும் உபைாகிணி ப ான்று கணைவைப் 

 ிரியாமல் ைாழும் ப ற்றிவனப் ப றைில்வலபய என்று ப ருமூச்சுைிட்
ைாள். அைளின் குைவள மலர் ப ாலும் இவமகளில் தங்கிய கண்ணரீ் மிகு
ந்து ைிை, அதவனத் தன் ெிைந்த ைிைலால் கவைக்கண்ணில் ஒன்று கூட்டி, 

ெில துளி கண்ணவீை ைிைலால் கவைக்கண்ணில் ஒன்று கூட்டி, ெில துளி க
ண்ணவீை ைிைலால் பதறித்துத் தனிவமத் துயரில் ைருந்தினாள். 

தடலவியின் துயர் தைீ நதய்வத்டத கவண்ைல் 

............................  ெலங்கிளர் அரிடவக்கு 

இன்னா அரும் ைர் தைீ, விறல் தந்து 

இன்கன முடிக தில் அம்ம      (166 - 168) 
கருத்துடை 

அன்பு மிகுந்த கவலைிக்குத் துன் ம் தருகின்ற ஆற்றமுடியாத ைருத்
தம் தீரும் ைவகயில், தவலைனுக்குப் ப ாரில் பைற்றிவயத் தந்து, இப்ப ா
ழுபத முடித்துத் தருக, எம் ைிருப் த்வதக் பகட் ாயாக என்று பைற்றிவய
த் தரும் பகாற்றவைவய பைண்டினர். 

விடைகவ காலம் ஒைியிடசக் கிளவிநயன்று 



அம்மூன்று என்  தில்டலச் நசால்கல           (நதால்.நசால்.இடை. 
5) 

அம்ம - பகட் ாயாக, (அம்ம பகட் ிக்கும்.பதால்.பொல்.இவை.), 
அைசனின் ெிடல 

…………………………..............................மின் அவிர் 

ஓடைநயாடு ந ாலிந்த விடன ெவில் யாடன 

 ெீள் திைள் தைக்டக ெில மிடசப் புைள,                                                            

களிறு களம்  டுத்த ந ருஞ்நசய் ஆைவர், 

ஒளிறு வாள் விழுப்புண் காணிய, புறம் க ாந்து, 

வைந்டதத் தண் வளி எறிநதாறும் நுைங்கி, 
நதற்கு ஏர்பு இடறஞ்சிய தடலய, ென்  ல 

 ாண்டில் விளக்கில்,  ரூஉச் சுைர் அைல,                                                    

கவம்புதடல யாத்த கொன்காழ் எஃகநமாடு, 

முன்கனான் முடறமுடற காட்ை,  ின்னர், (168 - 177) 

கருத்துடை 

ஒளி ைசீும் முக ைாம் ைிளங்கும் ப ார்த் பதாைில்  ைகிய யாவனயி
ன் நீண்ை திைண்ை வக, நிலத்தில் புைளுமாறு பைட்டி ைழீ்த்திய ப ரும் மறச்
பெயவலச் பெய்தைர் மறைர்.  அவ்ைைீர்கள், ப ாரிபல ைாளினால்  ட்ை ைி
ழுப்புண்கவளக் காண் தற்றகாகப்  ாெவறயிலிருந்து பைளிபய பென்றான்
 தவலைன்.  அங்பக எரிந்து பகாண்டிருந்த அகல் ைிளக்குகளின்  ருத்த த
வலகள் ைைதிவெயிலிருந்து ைந்த குளிர்ந்த காற்று ைசீும்ப ாழுபதல்லாம்,

 அவெந்து பதற்கு பநாக்கி எழுந்து ொய்ந்தன.  அவ்பைாளியில் பைப் ந்த
வைவயத் தவலப் குதியில் கட்டிய ைலிய காம் ிவனயுவைய பைலிவன 

ஏந்தியாைாறு முன்பன பென்றான் ைைீபனாருைன்.  அைன், தவலைனுக்கு
ப் புண் ட்ை ைைீர்கவள ஒழுங்கு முவறப் டிக் காட்டிச் பென்றான்.   ின்பு, 

மணி புறத்து இட்ை மாத்தாட்  ிடிநயாடு, 

 ருமம் கடளயாப்  ாய் ரிக் கலிமா 

இருஞ் கசற்றுத் நதருவின் எறிதுளி விதிர்ப் ,                                            

புடைவழீ் அம்துகில் இைவயின் தைீஇ, 

வாள் கதாள் ககாத்த வன்கண் காடள 

கவல் மிடச அடமத்த டகயன், முகன் அமர்ந்து, 

நூல் கால் யாத்த மாடல நவண்குடை 

தவ்நவன்று அடசஇ,  தா துளி மடறப் ,                                                        

ெள்நளன் யாமத்தும்  ள்ளி நகாள்ளான், 

சிலநைாடு திரிதரும் கவந்தன் 

 லநைாடு முைணிய  ாசடறத் நதாைிகல. (178 - 188) 

கருத்துடை 



 ாெவறயின் கரிய பெறுவைய பதருைில், மணிகவளப் புறத்பத இட்
ை ப ரிய கால்கவளயுவைய ப ண் யாவனகபளாடு, பெணம் கவளயாத  ா
ய்ந்து பெல்லும் பெருக்குவைய குதிவைகளும் தன்பமல் ைிழுந்த மவைத் து
ளிகவளச் ெிதறின. 
                தவலைன் தன் இைப் க்கத்து ைழீ்ந்த அைகிய ஆவையிவன எடுத்
துத் தழுைி அவணத்துக் பகாண்ைான்.  தனது ைலது வகயிவன ைாவளத் 

பதாளிபல பகார்த்துள்ள ைலிவமயான ைைீனின் பதாளின்  பமபல வைத்து
க் பகாண்டு, ப ாரில் ைிழுப்புண் ட்ை ைைீர்களின் மனம் ைிரும்பும் ைவகயி
ல் முகம் மலை பநாக்கினான்.  இவ்ைாறு ைைீர்கவளப்  ார்த்த ைரும்மன்ன
ன் பமல் மவைத்துளி  ைாதைாறு, நூலால் பகார்க்கப் ட்ை முத்துமாவலக
ள் பதாங்கும் பைண் பகாற்றக் குவை தவ்பைன்ற ஓவெபயாடு அவெந்து தா
வும் மவைத்துளிகவள மவறத்து நின்றது.  நள்பளன்ற இைவுப் ப ாழுதிலும்
 துயில் பகாள்ளாது, ெில ைைீர்கபளாடு புண் ட்ை ைைீர்கவளப்  ார்த்து ைரும்
 மன்னர்,  ல  வக மன்னர்கபளாடு மாறு ட்டு  ாெவறயிபல தங்கியுள்ள 

இப்ப ார்த் பதாைில் (யாதாக பைண்டும் என்ற ைிவன எழும்புகிறது; ைிவை
 பொல்கிறார் நக்கீைர் 167 மற்றும் 168 ைரிகளில்) ‘ைிறல் தந்து இன்பன முடிக
தில் அம்ம’ என்று முன்னதில் இருந்து முடிைிவன ப ற வைக்கிறார் ஆெிரி
யர். 
 


