சங் க இலக் கியக் கல் வி மன்றம்

நான்காம் நிலல – குவலை
சங் க இலக் கிய நூல் கை்
எட்டுத் ததொகை நூல் ைகையும் பத்துப் பொட்டுைகையும் தைொண்டது சங் ை இலை்கியம் .
பகைய உகையொசிைியை்ைை் இந்த இலை்கியத்கதச் ‘சொன் ற ொை் தசய் யுை் ’ என் று
குறிப் பிட்டொை்ைை் . இதில் உை் ை பொடல் ைை் அைம் (உை் ) பு ம் (தெைி) என்

இைண்டு

பகுதிைகைை் தைொண்டகெ. சங் ை இலை்கியம் இய ் கை இலை்கியமும் ஆகும் . பல ெகை
விலங் குைை் , ப கெைை் , பூச்சிைை் , மைங் ைை் , தசடிைை் , தைொடிைை் , மலை்ைை் , ெொன இயல்
குறிப் புைை் யொவும் அதில் உை் ைன.
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"ந ் றிகண நல் ல குறுந்ததொகை ஐங் குறுநூறு
ஒத்த பதி ் றுப் பத்து ஓங் கு பைிபொடல்
ை ் றிந்தொை் ஏத்தும் ைலிறயொடு அைம் பு ம் என் று
இத்தி த்த எட்டுத் ததொகை".

rg

எட்டுத்ததாலக
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பத்துப் பாட்டு
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“முருகு தபொருநொறு பொணிைண்டு முல் கல
தபருகு ெைமதுகைை் ைொஞ் சி - மருவினிய
றைொலதநடு நல் ெொகட றைொல் குறிஞ் சி பட்டினப்
பொகல ைடொத்ததொடும் பத்து.”

முல் லலப் பாட்டு

எைிய உலை: லவததகி
பாடியவை்: காவிைிப் பூம் பட்டினத்துப் தபான்வணிகனாை் மகனாை் நப் பூதனாை்
பாடப் பட்டவன்: தலலயாலங் கானத்துச் தசருதவன்ற தநடுஞ் தசழியன்
திலண: முல் லல, பா வலக: ஆசிைியப் பா, தமாத்த அடிகை் : 103
நச்சினாை்க்கினியை் உலை - இப் பொட்டி ் கு முல் கல என் று தபயை் கூறினொை். முல் கல
சொன் ை ் புப் தபொருந் தியதனொல் . இல் ல நிைை் த்துத ் குப் பிைிந்து ெருந்துகணயும்
ஆ ் றியிருதென் று ைணென் கூறிய தசொல் கலப் பிகையொமல் ஆ ் றியிருந் து இல் ல
நிைை் த்திய இய ் கை முல் கலயொதமன் று ைருதி இருத்ததலன் னும் தபொருை் தை
முல் கலதயன் று இச்தசய் யுட்கு நப் பூதனொை் தபயை் கூறினகமயி ் ைணென்
ெருந்துகணயும் ஆ ் றியிருந்தொைொைப் தபொருை் கூ றல அெை் ைருத்தொயி ் று.
கலதச் சுருக்கம் : முல் கலத் திகணயில் எழுதப் பட்ட இப் பொடலில் பொண்டிய மன் னன்
றபொருை்குச் தசன் றுை் ைொன் . ைொை்ைொலம் ததொடங் குகின் து. அென் மகனவி அெனுகடய

ெைகெ எதிை்பொை்த்து அைண்மகனயில் ைொத்துை்தைொண்டிருை்கின் ொை் . பொசக யின்
அகமப் கபப் ப ் றின விெைங் ைகை அறிகின் ற ொம் . அங் குை் ை யெனை், மிறலச்சை்,
பணிபுைியும் தபண்ைை் , நொழிகைை் ைணை்ைை், ைொெலை் ஆகியெை்ைகைப் ப ் றியும்
அறிகின் ற ொம் . மன் னனின் மனநிகலகயப் புலெை் சி ப் பொை விெைிை்கின் ொை்.
இறுதியில் றபொைில் தெ ் றி அகடந்து மன் னன் வீடு திரும் புகின் ொன் . அென் ெரும்
முல் கல நிலத்தில் ைொயொ, தைொன் க , ைொந் தை் , றைொடல் ஆகிய பூை்ைை் மலை்ந்துை் ை.
மொன் ைை் துை் ைி விகையொடுகின் ன.
'ெஞ் சி தொறன முல் கலயது பு றன' என் று ததொல் ைொப் பியம் கூறுகின் து (பு த்திகண
இயல் 6). மன் னனின் பொசக நிைை் வுைை் மூலம் , இந்த முல் கலத் திகணப் பொடலில்
உை் ை ெஞ் சித் திகணப் பகுதிகய நொம் ைொணலொம் .
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பொண்டியன் தகலயொலங் ைொனத்துச் தசருதென் தநடுஞ் தசழியன் றசைகனயும்
றசொைகனயும் (றசைமொன் யொகனை்ைட்றசய் மொந்தைஞ் றசைல் இரும் தபொக , றசொைன்
கிை் ைிெைென் ), ஐந் து றெைிை் குறுநில மன் னை்ைகையும் (திதியன் , எழினி, எருகமயூைன் ,
இருங் றைொ றெண்மொன் , தபொருநன் ) றசொை நொட்டில் உை் ை தகலயொலங் ைொனத்தில்
றதொ ் ைடித்தொன் .
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தபா. தவ. தசாமசுந் தைனாை் உலை - முல் கலத்திகண தபொருை் ப ் றி ெந்த இப் பொட்டின்
தபொருளுை்கு ஏ ் ப முல் கல நிலத்தி ் குைிய ததய் ெமொகிய திருமொலும் ,
அத்திகணை்குைிய தபரும் தபொழுதொகிய ைொை்ப்பருெமும் , சிறு தபொழுதொகிய மொகலப்
தபொழுதும் , இெ் ெடிைைிறல கூ ப் பட்டகம உணை்ை. 'ைொரும் மொகலயும் முல் கல
(ததொல் ைொப் பியம் , அைத்திகணயியல் 6).
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மால் தபாலத் ததான்றும் மலை தமகம்
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நனந்தகல உலைம் ெகைஇ, றநமிதயொடு
ெலம் புைி தபொறித்த மொ தொங் கு தடை்கை
நீ ை் தசல நிமிை்ந்த மொஅல் றபொல,
பொடு இமிை் பனிை்ைடல் பருகி, ெலன் ஏை்பு,
றைொடு தைொண்டு எழுந் த தைொடுஞ் தசலவு எழிலி,
தபரும் தபயல் தபொழிந்த சிறு புன் மொகல (1-6)
தபாருளுலை: முகிலொனது, அைன் இடத்கதயுகடய உலைத்கத ெகைத்து, சங் கும்
சை்ைைமும் ஆகிய குறிைகை உகடயெனும் , திருமைகை அகணத்தனவுமொகிய
ெலிகமயொன கைகய உகடயெனும் , மொபலிச் சை்ைைெை்த்தி தன் கையிறல நீ ை் ஊ ் றிய
தபொழுது விண்ணைவு உயை்ந்தெனுமொகிய திருமொகலப் றபொல் , ஒலி முைங் குகின்
குைிை்ச்சி உகடய ைடல் நீ கைப் பருகி ெலப் பை்ைமொை எழுந்து , மகலைகை இடமொைை்
தைொண்டு, விகைந் து தசன் று, தபைிய மகைகயப் தபய் த சிறுதபொழுதொகிய மொகல
றநைம் , பிைிவுத் துன் பத்கதத் தருெதொை இருை்கின் து.
குறிப் பு: வலன் (1) - தபொ. றெ. றசொமசுந்தைனொை் உகை - ெலப் பை்ைம் . முல் கலத்
திகணை்குைிய ைடவுைொன திருமொலும் , தபரும் தபொழுதொகிய ைொை்ைொலமும் ,
சிறுதபொழுதொகிய மொகலப் தபொழுதும் இெ் ெடிைைில் உை் ைன. தநமிதயாடு வலம் புைி
தபாறித்த (12) - தபொ. றெ. றசொமசுந்தைனொை் உகை - இச் சங் கு சை்ைை குறிைை் உத்தம
விலை்ைணங் ைை் என் ப. இக ெனொகிய திருமொலின் கைைைிடத்தும் ைொல் ைைிடத்தும்

இை்குறிைை் உை என் பை். நச்சினொை்ை்கினியை் உகை – ‘றநமிதயொடு ெலம் புைி தொங் கு
தடை்கை மொ தபொறித்த மொல் ’ எனச் தசொ ் ைகைப் பிைித்துை் கூட்டி, 'சை்ைைத்றதொறட
ெலம் புைிகயத் தொங் கும் தபைிய கைைகையுகடய மொல் ' என் றும் , 'திருமொை்பிடத்றத
திருமைகை ெொய் த்த மொல் ' என் னும் உகை கூறுெொை் நச்சினொை்ை்கினியை். வலன் ஏை்பு அைநொனூறு 43, 84, 188, 278, 298, 328, ந ் றிகண 37, 264, 328, குறுந்ததொகை 237,
ஐங் குறுநூறு 469, பதி ் றுப் பத்து 24, 31, தநடுநல் ெொகட 1, பட்டினப் பொகல 67,
முல் கலப் பொட்டு 4, திருமுருைொ ் றுப் பகட 1.
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தசாற் தபாருை் : நனந்தகல உலைம் – அைன் இடத்கதயுகடய உலைம் , ெகைஇ –
ெகைத்து, றநமிறயொடு – சை்ைைத்துடன் , ெலம் புைி தபொறித்த - ெலம் புைிச் சங் கின் குறிைை்
தபொறிை்ைப் பட்ட திருமொல் , மொ – திருமைை் , தொங் கு தடை்கை – அகணத்த தபைிய
கைைை் , நீ ை் தசல நிமிை்ந்த மொஅல் றபொல – மைொபலி சை்ைைெை்த்தி நீ கை ஊ ் ஓைடியொல்
உலைத்கத அைப் பத ் ைொை நிமிை்ந்த திருமொகலப் றபொல, பொடு இமிை் பனிை்ைடல் – ஒலி
முைங் குகின் குைிை்ச்சி உகடய ைடல் , பருகி – குடித்து, ெலன் ஏை்பு – ெலப் பை்ைமொை
எழுந்து, ெலிகமயுடன் எழுந்து, றைொடு தைொண்டு எழுந்த – மகலைகை இடமொைை்
தைொண்டு, தைொடுஞ் தசலவு எழிலி – விகைந் து தசல் லும் முகில் , தபரும் தபயல் தபொழிந்த
- தபைிய மகைகயப் தபய் த, சிறு புன் மொகல - சிறிய புல் லிய மொகல றநைம் , பிைிவுத்
துன் பத்கதத் தரும் மொகல றநைம்
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முதுதபண்டிை் விைிச்சி தகட்டல்
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அருங் ைடி மூதூை் மருங் கில் றபொகி,
யொை் இகச இன ெண்டு ஆை்ப்ப, தநல் தலொடு
நொழி தைொண்ட நறு வீ முல் கல
அரும் பு அவிை் அலைி தூஉய் ை் கைததொழுது, 10
தபரு முது தபண்டிை் விைிச்சி நி ் ப, (7-11)
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தபாருளுலை: அைிய ைொெலுகடய பகைய ஊை் அருகில் றபொய் , யொை் இகசகயப்
றபொன் று ெண்டுைை் ஆைெொைிை்ை, நொழியில் தநல் லுடன் தைொண்ட நறுமணமொன
மலை்ைகையுகடய முல் கலை் தைொடியின் அரும் புைைில் புதிதொை மலரும் பூை்ைகைச்
சிதறி, ைடவுகைை் கையொறல ததொழுது, ெயதில் முதிை்ந்த தபண்ைை் ந ் தசொல் லுை்ைொைை்
ைொத்து நின் னை்.
குறிப் பு: தநடுநல் ெொகட 43 - தநல் லும் மலரும் தூஉய் ை்கை ததொழுது, முல் கலப் பொட்டு
8-10 - தநல் தலொடு நொழி தைொண்ட நறு வீ முல் கல அரும் பு அவிை் அலைி தூஉய் ை்
கைததொழுது, பு நொனூறு 280 - தநல் நீ ை் எறிந் து விைிச்சி ஓை்ை்கும் தசம் முது தபண்டின்
தசொல் லும் . விைிச்சி (11), நன் தமொழி (17), ெொய் ப் புை் (18) என் பன ஒரு தபொருை் தசொ ் ைை் .
தசாற் தபாருை் : அருங் ைடி - பகைெை் புை முடியொத அைிய ைொெல் , மூதூை் – பகைய ஊை்,
மருங் கில் – அருகில் , றபொகி – றபொய் , யொை் இகச - யொை் இகச, இன ெண்டு –
ெண்டுைைின் கூட்டம் , ஆை்ப்ப – ஒலிை்ை, தநல் தலொடு நொழி தைொண்ட – நொழியில்
தநல் லுடன் தைொண்ட, நறு - நறுமணம் , வீ – மலை்ைை் , முல் கல – முல் கல, அரும் பு அவிை்
அலைி – அரும் புைைிலிருந்து மலரும் மலை்ைை் , தூஉய் ை் கைததொழுது – தூவித் ததொழுது,
தபரு முது – மிைவும் முதிை்ந்த, தபண்டிை் – தபண்ைை் , விைிச்சி – நல் ல தசொல் லுை்ைொை,
நி ் ப – நி ் ை

முது தபண்டிை் ஆய் மகைின் நற் தசால் தகட்டலும் தலலவிலய ஆற் றுவித்தலும்
சிறு தொம் பு ததொடுத்த பசகலை் ைன் றின்
உறு துயை் அலமைல் றநொை்கி, ஆய் மைை்
நடுங் கு சுெல் அகசத்த கையை் , “கைய
தைொடுங் றைொல் றைொெலை் பின் நின் று உய் த்தை 15
இன் றன ெருகுெை் தொயை்” என் றபொை்
நன் னை் நன் தமொழி றைட்டனம் , அதனொல் ,
நல் ல நல் றலொை் ெொய் ப் புை் , ததெ் ெை்
முகன ைெை்ந்து தைொண்ட திக யை் விகன முடித்து
ெருதல் தகலெை் ெொய் ெது, நீ நின் 20
பருெைல் எெ் ெம் ைகை மொறயொய் , என
ைொட்டவும் ைொட்டவும் ைொணொை் , ைலுை் சி ந் து
பூப் றபொல் உண்ைண் புலம் பு முத்து உக ப் ப, (12 – 23)
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தபாருளுலை: சிறிய ையி ் ொல் ைட்டப் பட்ட இைம் ைன் றின் ெருந்தி சுைல் கின்
தன் கமகயப் பொை்த்த ஆயை் தபண், குைிைொல் நடுங் கும் தன் றதொைின் றமல் கைகயை்
ைட்டி , அங் கு இருை்கும் ைன் றுைைிடம் "றைொெலை்ைை் தைொடிய றைொலொல் பின் னின் று
தசலுத்த, இப் தபொழுறத ெருெொை்ைை் உங் ைளுகடய தொய் மொை்ைை் " என் ொை் . அகதை்
றைட்ட தபண் ஒருத்தி கூறினொை் , "மிைவும் நல் ல தசொ ் ைகை நொங் ைை்
றைட்றடொம் . பகைெை்ைைின் நிலத்கதை் ைெை்ந்துை் தைொண்டு, அெை்ைைின் திக கயப்
தப ் று, றபொை்த்ததொழிகல முடித்து ெருெொன் உன் தகலென் . இது உண்கம. உன்
மனத்தடுமொ ் த்தினொல் ஏ ் பட்ட ெருத்தத்கத நீ ை் குெொயொை, ைருகம
நி முகடயெறை!". இெ் ெொறு எடுத்துை் ைொட்டியும் அைசி ஆறுதல்
அகடயவில் கல. மிைவும் ைலங் கி, தன் பூப் றபொன் கமயுண்ட ைண்ைைிலிருந் து முத்துப்
றபொலும் ைண்ணீை ்த் துைிைகைை் தைொட்டினொை் .
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குறிப் பு: தகாடுங் தகால் (15) - தபொ. றெ. றசொமசுந்தைனொை் உகை - அைநொனூறு 17,
அைநொனூறு 74, அைநொனூறு 195 - ெகைந்த றைொல் , தநடுநல் ெொகட 3, முல் கலப் பொட்டு 15 தைொடிய றைொல் , றெங் ைடசொமி நொட்டொை் உகை - அைநொனூறு 74, அைநொனூறு 195 ெகைந்த றைொல் , அைநொனூறு 17 - தைொடிய றைொல் , நச்சினொை்ை்கினியை் உகை முல் கலப் பொட்டு 15 - தைொடிய றைொல் . தைொடுங் றைொல் - தபொ. றெ. றசொமசுந்தைனொை் உகை,
தநடுநல் ெொகட 3 - ஆ முதலியெ ் க அகலந்து அச்சுறுத்தும் றைொலொைலொன்
தைொடுங் றைொல் . இனி ெகைந்த றைொல் எனினுமொம் . றைொெலன் நிகைைட்கு உணெொகிய
தகைைகை ெகைத்து முறித்தல் தபொருட்டு தகல ெகைந்த றைொல் . தாயை் (16) - தபொ.
றெ. றசொமசுந்தைனொை் உகை - தொயை் என் று உயை்திகணப் பலை் பொல் விகுதிறய ்
தசொல் லி ் றை ் ப ெருகுெை் எனப் பலை் பொல் விகனமு ் ொல் கூ ப் பட்டது. தொயை்
என் னும் பன் கமை்கு ஏ ் பறெ ைன் றுைளும் பலதென் ை. வாய் ப் புை் (18) - தபொ. றெ.
றசொமசுந்தைனொை் உகை - ெொய் ப் புை் ைொெது ஒருென் ஒரு விகனறம ் பு ப் படும் தபொழுது
அயலிலுை் ைொை் பி தைொடு றபசும் றபச்சின் ைண் தனை்கு நலம் விகைத ் குை்
குறிப் பொைெொதல் , தெைிப் பகடயொனொதல் கூறினொ ் றபொன் தபொருளுகடய
தசொ ் த ொடை் அகமதல் .
முல் கலத் திகணை்குைிய ைருப் தபொருைொகிய ஆநிகைைளும் , அந்நிலத்தில் ெொழும்
மை்ைைொகிய ஆயை், ஆய் ச்சியை், அெை்ைளுகடய ததொழில் ஆகிய ் க இெ் ெடிைைில்
ைொணலொம் .
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தசாற் தபாருை் : சிறு தொம் பு ததொடுத்த – சிறிய ையி ் ொல் ைட்டப் பட்ட, பசகலை்
ைன் றின் – இைங் ைன் றினுகடய (நச்சினொை்ை்கினியை் உகை - ெருத்தத்கதயுகடத்தொகிய
ைன் றினுகடய), உறு துயை் றநொை்கி – உ ் துன் பத்கத றநொை்கி, ஆய் மைை் – ஆயை்
தபண், நடுங் கு சுெல் – நடுங் கும் றதொை் , அகசத்த கையை் – ைட்டிய
கைைகையுகடயெை் , கைய - கையிறல, தைொடுங் றைொல் - தைொடிய றைொல் ைை் , கையில்
ெகைந்த றைொல் ைை் , றைொெலை் – இகடயை்ைை் , பின் நின் று உய் த்தை – பின் னொல் நின் று
தசலுத்த, இன் றன ெருகுெை் தொயை் – இப் தபொழுறத ெருெொை்ைை் உங் ைளுகடய
தொய் மொை்ைை் , என் றபொை் – என் ெை் , நன் னை் நன் தமொழி – மிைவும் நல் ல தசொ ் ைை் ,
றைட்டனம் – றைட்றடொம் , அதனொல் – அதனொல் , நல் ல – நல் லது, நல் றலொை் – நல் லெை்ைை் ,
ெொய் ப் புை் – நல் லது நடை்கும் என் தசய் தி, ததெ் ெை் முகன ைெை்ந்து – பகைெை்ைைின்
நிலத்கதை் தைொண்டு, தைொண்ட திக யை் – தப ் றுை் தைொண்ட திக கய
உகடயெைொய் , விகன முடித்து - றபொை்த்ததொழிகல முடித்து, ெருதல் – ெருெது, தகலெை்
– மன் னை், ெொய் ெது – உண்கம, நீ நின் பருெைல் எெ் ெம் ைகை மொறயொய் - நீ உன்
மனத்தடுமொ ் த்தினொல் ஏ ் பட்ட ெருத்தத்கத நீ ை்குெொயொை ைருகம நி முகடயெறை,
என ைொட்டவும் ைொட்டவும் ைொணொை் – இெ் ெொறு எடுத்துை் ைொட்டியும் அெை் ஆறுதல்
அகடயவில் கல, ைலுை் சி ந்து – மிைவும் ைலங் கி, பூப் றபொல் – பூப் றபொல் , உண்ைண் –
கமயுண்ட ைண்ைை் , புலம் பு முத்து உக ப் ப – தனித்து வீை் கின் முத்துப் றபொலும்
ைண்ணீை ்த் துைிைை் தைொட்ட, முத்துப் றபொலும் ைண்ணீை ்த் துைிைகைத் துைிை்ப்ப
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ைொன் யொறு தழீஇய அைல் தநடும் பு வில் ,
றசண் நொறு பிடெதமொடு கபம் புதல் எருை்கி, 25
றெட்டுப் புகை அருப் பம் மொட்டிை் ைொட்ட
இடுமுை் புைிகச ஏமு ெகைஇ,
படு நீ ை்ப் புணைியின் பைந்த பொடி. (24 -28)
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தபாருளுலை: ைொட்டொறு சூை் ந்த அைன் தநடிய ைொட்டு இடத்தில் ததொகலவில்
மணை்கும் மலை்ைகையுகடய பிடெச் தசடியுடன் ஏகனய பசுகமயொன புதை்ைகையும்
தெட்டி, றெட்டுெைின் சிறிய ெொயிகலயுகடய அைகண அழித்து, முட்ைகை இட்டு மதில்
ைட்டி, திகை ஒலிை்கின் ைடல் றபொன் அைன் பொசக கயை் ைட்டினொை்ைை் மன் னனின்
பகட ம ெை்ைை் .
தசாற் தபாருை் : ைொன் யொறு – ைொட்டு ஆறு, தழீஇய – சூை் ந்த, அைல் தநடும் பு வில் –
அைன் தநடிய ைொட்டில் , றசண் நொறு பிடெதமொடு – ததொகலவில் மணை்கும்
மலை்ைகையுகடய பிடெச் தசடியுடன் , கபம் புதல் எருை்கி – பசுகமயொன புதை்ைகை
தெட்டி, றெட்டு புகை அருப் பம் – றெட்டுெைின் சிறிய ெொயிகலயுகடய அைண் , மொட்டி –
அழித்து, ைொட்ட – ைொட்டில் , இடு முை் புைிகச – முட்ைகை இட்ட மதில் , ஏமு – ைொெலொை,
ெகைஇ – சூை் ந்து, படுநீ ை் புணைி – திகை ஒலிை்கின் ைடல் , நீ ை் நிக ந்த ைடல் , பைந்த –
அைன் , பொடி – பொசக , பகடவீடு
பாசலறயின் நாற் சந் தியில் நிற் கும் யாலனயின் நிலல
உெகலை் கூகை ஒழுகிய ததருவில் ,
ைெகல மு ் ம் ைொெல் நின்
30
றதம் படு ைவுை சிறு ைண் யொகன,

ஓங் கு நிகலை் ைரும் தபொடு ைதிை் மிகடந் து யொத்த
ெயல் விகை இன் குைகு உண்ணொது, நுதல் துகடத்து,
அயில் நுகன மருப் பின் தம் கையிகடை் தைொண்தடன,
ைகெ முை் ைருவியின் ெடதமொழி பயி ் றிை் 35
ைல் லொ இகைஞை் ைெைம் கைப் ப, (29 – 36)
தபாருளுலை: தகையொல் றெயப் பட்ட கூகையுகடய ஒழுங் ைொன ததருவில் ,
நொ ் சந்தியின் மு ் த்தில் , ைொெலொை, மதம் பொய் கின் ைன் னத்கதயுகடய சிறிய
ைண்கணயுகடய யொகன ஒன் று நின் து. உயை்ந்து ெைை்ந்த ைரும் பும் , அதிமதுைமும் ,
ம ் றும் ெயலில் விகைந்த தந ் ைதிரும் தநருை்ைமொைச் றசை்த்து ைட்டப் பட்ட இெ ் க
உண்ணொமல் அெ ் க த் தன் தந ் றியில் தடவி, தன் தும் பிை்கைகயத் தந்தங் ைைின்
மீது கெத்தது. பிைவுபட்ட கூை்கமயொன ைருவிகயத் தன் கையில் தைொண்ட ெட
தமொழிகய ை ் ைொத இகைஞன் யொகனயிடம் ெடதமொழிச் தசொ ் ைை் சிலெ ் க ை் கூறி
உணவுை் ைெைங் ைகைை் கையில் தைொடுத்தொன் .
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குறிப் பு: கவலல (31) - நச்சினொை்ை்கினியை் உகை – நொ ் சந்தி. ெயல் விகை (33) - தபொ.
றெ. றசொமசுந்தைனொை் - ெயல் விகை ைதிை் என மொறுை, நச்சினொை்ை்கினியை் - ெயலிறல
விகைந் த தந ் ைதிை், ெடதமொழி பயி ் றிை் ைல் லொ இகைஞை் (35-36) - ெடதமொழிகய
அடியிறல ைல் லொத இகைஞை் யொகனப் றபச்சொன ெடதமொழிைகைை் ை ் று பலைொ ்
தசொல் லி. மகலபடுைடொம் - 326-327 - உைவுச் சினம் தணித்து தபரு தெைி ் பிணிமொை்
விைவு தமொழி பயி ் றும் பொைை்.
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தசாற் தபாருை் : உெகல – சருகு, இகல, கூகை – கூகை, ஒழுகிய ததருவில் – ஒழுங் ைொன
ததருவில் , ைெகல – பல ததருை்ைை் கூடுமிடம் , நொ ் சந்தி, மு ் ம் ைொெல் நின் –
மு ் த்தில் ைொெல் நின் , றதம் படு ைவுை – மதநீ ை் ஒழுகும் ைன் னத்துடன் , சிறு ைண்
யொகன – சிறிய ைண்கணயுகடய யொகன, ஓங் கு நிகல ைரும் தபொடு – உயை்ந்து
ெைை்ந்த ைரும் புடன் , ைதிை் – தந ் ைதிை், மிகடந்து யொத்த – தநருை்ைமொைை் ைட்டிய, ெயல்
விகை – ெயலில் விகைந்த, இன் குைகு – இனிய அதிமதுைம் , உண்ணொது – உண்ணொமல் ,
நுதல் துகடத்து – தந ் றிகயத் துகடத்து, அயில் நுகன – கூை்கமயொன நுனி, மருப் பின் –
தந்தத்தில் , தம் கையிகடை் தைொண்தடன – தன் னுகடய தும் பிை்கைகய இகடயில்
கெத்தது, ைகெ முை் – பிைவுபட்ட கூை்கமயொன, ைருவியின் – ைருவியின் , ெடதமொழி –
ெடதமொழி, பயி ் றி – கூறி, ைல் லொ இகைஞை் – ெடதமொழியில் ைல் வியில் லொத இகைஞை்,
ைெைம் கைப் ப – ைெைங் ைகைை் கையில் தைொடுை்ை
பாசலறயில் வீைை்கைின் அைண்கை்
ைல் றதொய் த்து உடுத்த படிெப் பொை்ப்பொன்
முை்றைொல் அகச நிகல ைடுப் ப, நல் றபொை்
ஓடொ ெல் வில் தூணி நொ ் றி,
கூடம் குத்திை் ையிறு ெொங் கு இருை்கை 40
பூந்தகலை் குந்தம் குத்தி கிடுகு நிகைத்து,
ெொங் கு வில் அைணம் அைணமொை, (37 -42)
தபாருளுலை: ஆகடகயை் ைொவிை்ைல் லில் றதொய் த்து உடுத்தும் , விைதங் ைகைச் தசய் யும்
பொை்ப்பொன் முை்றைொலில் உகடயிகன ததொங் ை கெத்தகதப் றபொல் , நல் ல றபொைில்

பு முதுகு ைொட்டி ஓடொகமை்கு ைொைணமொன ெலிகமயொன வில் கலை் குத்தி , அெ ் றிறல
தூணிைகைத் ததொங் ைவிட்டு, கூடமொைை் தூண்ைகை நட்டி, ையி ் க இழுத்துை் ைட்டின
இடத்தில் , பூ றெகலப் பொடு உகடய கை றெல் ைகை ஊன் றிை் றைடயத்கதப் பிணித்து,
இய ் ப் பட்ட ெகைந் த வில் லொகிய அைறண ைொெலொை,
குறிப் பு: முை்றைொல் - கெணெ து விைைின் முை்றைொல் . முை்றைொல் பைெை் (திைிதண்டி) ‘உை் ைம் , தமய் , நொ’ அடை்கியெை்ைை் . ைலித்ததொகை 9 - உகை சொன் முை்றைொலும்
தநறிப் பட சுெல் அகசஇ, ைலித்ததொகை 126 - முை்றைொல் தைொை் அந்தணை்.
பட்டினப் பொகல 78 - கிடுகு நிகைத்து எஃகு ஊன் றி நடுைல் லின் அைண் றபொல,
பட்டினப் பொகல 167 - ைொை் ஊன் றிய ைவி கிடுகின் , முல் கலப் பொட்டு 41 - பூந்தகலை்
குந்தம் குத்தி கிடுகு நிகைத்து, தபரும் பொணொ ் றுப் பகட 119-120 – எஃைம் ெடிமணிப்
பலகைதயொடு நிகைஇ.
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தசாற் தபாருை் : ைல் றதொய் த்து – துணிகயை் ைொவிை்ைல் லில் றதொய் த்து, உடுத்த –
உடுத்தும் , படிெம் – விைதம் , பொை்ப்பொன் – அந் தணன் , முை்றைொல் – மூன் று ைம் புைை்
இகணந் து ைட்டப் பட்ட றைொல் , அகசநிகல ைடுப் ப – இட்டு கெத்தகதப் றபொன் று, நல்
றபொை் ஓடொ – நல் ல றபொைில் ஓடொத, ெல் வில் - ெலிகமயொன வில் , தூணி – அம் புை்கூடு,
அம் புைகைை் தைொை் ளும் தபட்டி, நொ ் றி - ததொங் ைவிட்டு, கூடம் – கூடொைம் , குத்தி – நட்டி,
ையிறு ெொங் கு – ையி ் க இழுத்துை் ைட்டின, இருை்கை – இருப் பிடம் , பூந்தகல குந்தம் –
தகலயில் பூத்ததொழில் அகமந்த கை றெல் , குத்தி – நட்டி, கிடுகு நிகைத்து –
றைடயங் ைகை ெைிகசயொை கெத்து, ெொங் கு வில் – ெகைந்த வில் , அைணம் அைணமொை –
அைறண தங் ைளுை்குை் ைொெலொை அகமந்த
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பாசலறயில் மன்னனுக் குத் தனி இடம்
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றெறு பல் தபரும் பகட நொப் பண், றெறு ஓை்
தநடுங் ைொை் ை் ைண்டம் றைொலி அைம் றநை்பு. (43 – 44)
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தபாருளுலை: அகமந் த றெறு பல தபரும் பகடைளுை்கு நடுவில் , றெறு நீ ண்ட குத்துை்
றைொல் ைகை நட்டி திகைச் சீகலயொல் பகுதிைைொைப் பிைித்தனை்.
தசாற் தபாருை் : றெறு பல் தபரும் பகட நொப் பண் – றெறு பல தபரும் பகடைைின்
நடுவில் , றெறு ஓை் – றெறு ஓை், தநடுங் ைொை் ை் ைண்டம் றைொலி – நீ ண்ட குத்துை்
றைொல் ைகை நட்டி திகைச் சீகலயொல் பகுதிைைொைப் பிைித்து, அைம் - உை் றை, றநை்பு –
உடன் பட்டு
மன்னனின் இருப் பிடத்தில் விைக் தகற் றும் தபண்கை்
குறுந்ததொடி முன் கை கூந்தல் அம் சிறுபு த்து, 45
இைவு பைல் தசய் யும் திண் பிடி ஒை் ெொை்
விைவு ெைிை் ைச்சின் பூண்ட மங் கையை்,
தநய் உமிை் சுகையை், தநடுந்திைிை் தைொைீஇ,
கை அகம விைை்ைம் நந்துததொறும் மொட்ட, (45 - 49)

தபாருளுலை: முன் கையில் சிறிய ெகையல் ைகையும் , அைகிய சிறிய முதுகில் கூந்தல்
அகசந்து கிடப் பகதயும் உகடய மைைிை், இைகெப் பைலொை்கும் ஒைியுகடய திண்ணிய
கைப் பிடியுகடய ெொைிகன, ைலந்த நி த்கதயுகடய ெைிந்து ைட்டிய ைச்சிலில்
அணிந்திருந்தனை். அெை்ைை் எண்கணகய ஊ ் றுகின் திைிை்குைொகய
உகடயெை்ைைொை, பொகெ விைை்கின் கையில் உை் ை அைலில் உை் ை நீ ண்ட திைிகயை்
தைொளுத்தி, அெ ் றில் தீ அகணயும் தபொழுததல் லொம் மீண்டும் தைொளுத்தினை்.
குறிப் பு: விைவு (47) - நச்சினொை்ை்கினியை் உகை - விைவின நி த்கதயுகடய.
தநடுநல் ெொகட 101-102 - யெனை் இய ் றிய விகன மொண் பொகெ கை ஏந் தும் ஐ அைல்
நிக ய தநய் தசொைிந் து. ந ் றிகண 175 - மீன் தநய் , ந ் றிகண 215 - மீன் நிணம்
ததொகுத்த ஊன் தநய் .
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தசாற் தபாருை் : குறுந்ததொடி – சிறிய ெகையல் ைை் , முன் கை – முன் கை, கூந்தல் கூந்தல் , அம் சிறுபு த்து – அைகிய சிறிய முதுகில் , இைவு பைல் தசய் யும் – இைகெப்
பைலொைச் தசய் யும் , திண் பிடி – ெலிகமயொன கைப் பிடி, ஒை் ெொை் – ஒைியுகடய ெொை் ,
விைவு – ைலந் த நி த்கதயுகடய, ெைி ைச்சின் — ெைிந்து ைட்டிய ைச்சிலில் , பூண்ட –
அணிந்த, மங் கையை் – மைைிை், தநய் உமிை் சுகையை் - எண்கணகய ஊ ் றுகின்
திைிை்குைொகய உகடயெை்ைை் , தநய் கய ஊ ் றுகின் திைிை்குைொகய உகடயெை்ைை் ,
தநடுந்திைி தைொைீஇ – நீ ண்ட திைிகயை் தைொளுத்தி, கை அகம விைை்ைம் – பொகெ
விைை்கின் கையில் உை் ை அைல் , நந்துததொறும் மொட்ட – தீ அகணயும் தபொழுததல் லொம்
தைொளுத்தினை்
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பாசலறயில் காவலாைை்
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தநடு நொ ஒண் மணி நிைத்திய நடுநொை் , 50
அதிைல் பூத்த ஆடு தைொடிப் படொஅை்
சிதை் ெைல் அகச ெைிை்கு அகசெந்தொங் கு,
துகில் முடித்துப் றபொை்த்த தூங் ைல் ஓங் கு நகடப்
தபரு மூதொைை் ஏமம் சூை, (50 -54)
தபாருளுலை: நீ ண்ட நொை்கிகனயுகடய ஒைியுகடய மணிைைின் ஓகச குக ந்த நடு
இைவில் , மலை்ைகையுகடய ஆடும் அதிைல் தைொடிைளும் புதை்ைளும் நீ ை்த் துெகலறயொடு
வீசும் ைொ ் றி ் கு அகசந்தொ ் றபொல் , தகலப் பொகைை் ைட்டிய, உடம் கபப் றபொை்த்திய,
நல் ல ஒழுை்ைத்கதயுகடய, ைொெல் பணிகயப் புைியும் மிகுந்த ெயதொனெை் அகசந்தொை்.
குறிப் பு: நிைத்திய (50) – தபொ. றெ. றசொமசுந்தைனொை் உகை - ‘நுணுகுதல் ,
றபதைொலியொைொமல் சிறிது ஒலிை்ை என் ெொறு'. ததொல் ைொப் பியம் - 'ஓய் தல் ஆய் தல்
நிைத்தல் சொஅய் ஆெயின் நொன் கும் உை் ைதன் நுணுை்ைம் ' (ததொல் உைி 32).
நச்சினொை்ை்கினியை் உகை - ‘எறிந் து விட்ட’, பொசக யில் பகடஞை் இனித் துயில் தைொை் ை
என் பதன் தபொருட்டு மணி ஒலிப் பை் என் பது அெை் ைருத்து.
தசாற் தபாருை் : தநடு நொ – நீ ண்ட நொை்கு, ஒண் மணி – ஒைியுகடய மணி, நிைத்திய –
குக ந்த, நடுநொை் – நடு இைவு, அதிைல் – புனலி மலை்ைை் , ைொட்டு முல் கல, பூத்த
ஆடுதைொடி – மலை்ந்த ஆடும் தைொடி, படொஅை் – புதை், சிதை்ெைல் அகச ெைி
அகசெந்தொங் கு – நீ ை்த் துெகலயொல் அகசயும் ைொ ் றி ் கு அகசந் தொ ் றபொல் , துகில்

முடித்து – தகலப் பொகை ைட்டி, றபொை்த்த – துணியொல் உடம் கபப் றபொை்த்திய, தூங் ைல் –
அகசதல் , ஓங் கு நகட – தபைிய ஒழுை்ைம் , தபருமூதொைை் – மிைவும் ெயதொனெை், ஏமம் –
ைொெல் , சூை – சூை
நாழிலகக் கணக்கை்
தபொழுது அைந் து அறியும் தபொய் யொ மொை்ைை் , 55
ததொழுது ைொண்கையை் றதொன் ெொை் த்தி,
“எறி நீ ை் கெயைம் தெலீஇய தசல் றெொய் ! நின்
குறு நீ ை்ை் ைன் னல் இகனத்து” என் று இகசப் ப (55 – 58)
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தபாருளுலை: நொழிகைகய அைந்து அறியும் தபொய் ை்ைொதெை்ைை் , மன் னகன ெணங் கி,
கூப் பிய கையினைொைத் றதொன் றி, அெகன ெொை் த்தி, "றமொதும் அகலைகையுகடய
ைடலொல் சூை் ந்த உலைத்கத தெல் ெத ் கு தசல் பெறன! சிறிய அைவில் நீ ை் உை் ை
உன் னுகடய ெட்டிலில் இன் ன றநைம் " என் று தசொல் ல,
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குறிப் பு: அைநொனூறு 43 - குறு நீ ை்ை் ைன் னல் எண்ணுநை். ைொண்கையை் (56) - தபொ. றெ.
றசொமசுந்தைனொை் உகை - ைொணுதகலயுகடறயொை் எனினுமொம் . நச்சினொை்ை்கினியை்
உகை - ைொட்சிகயயுகடயொை்.
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தசாற் தபாருை் : தபொழுது அைந்து அறியும் தபொய் யொ மொை்ைை் – நொழிகைகய அைந்து
அறியும் தபொய் ை்ைொத மை்ைை் , ததொழுது – ெணங் கி, ைொண் கையை் – கூப் பிய கையினை்
(ைொண்கையை் - ைொட்சி உகடயெை்ைை் - நச்சினொை்ை்கினியை் உகை), றதொன் ெொை் த்தி –
விைங் ை ெொை் த்தி, எறி நீ ை் கெயைம் தெலீஇய தசல் றெொய் – றமொதும்
அகலைகையுகடய ைடலொல் சூை் ந்த உலைத்கத தெல் ெத ் கு தசல் பெறன, நின் உன் னுகடய, குறு நீ ை்ை் ைன் னல் இகனத்து – சிறிய அைவில் நீ ை் உை் ை ெட்டிலில் இன் ன
றநைம் , என் று இகசப் ப – என் று தசொல் ல
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மன்னன் இருப் பிடத்தில் யவனை்

மத்திகை ெகைஇய மறிந் து வீங் கு தசறிவுகட
தமய் ப் கப புை்ை, தெருெரும் றதொ ் த்து, 60
ெலி புணை் யொை்கை ென் ைண் யெனை்
புலித்ததொடை் விட்ட, புகன மொண் நல் இல் ,
திரு மணி விைை்ைம் ைொட்டி.............. (59 – 63)
தபாருளுலை: குதிகைச் சவுை்கை ெகைத்து மடங் கிப் புகடத்து தநருை்ைமொைை் ைட்டின
சட்கடகயயும் , அச்சம் றதொன் றுெத ் குை் ைொைணமொன றதொ ் த்கதயும் , ெலிகமயொன
உடகலயும் உகடய தைொடூைமொன கிறைை்ைை்ைை் புலிச் சங் கிலிகயத் ததொங் ைவிட்ட நல் ல
இல் லத்தில் அைைொன மணிகயப் றபொன் விைை்கை எைிய கெத்து ,
தசாற் தபாருை் : மத்திகை – குதிகைச் சம் மட்டி, குதிகைச் சவுை்கு, ெகைஇய –
ெகைத்து, மறிந்து – மடங் கி, வீங் கு – புகடத்து, தசறிவுகட – தநருை்ைமொை, தமய் ப் கப –
சட்கட, புை்ை – அணிந்த, தெருெரும் – அச்சம் தரும் , றதொ ் த்து – றதொ ் த்துடன் , ெலி
புணை் – ெலிகமயுகடய, யொை்கை – உடல் , ென் ைண் யெனை் – தைொடூைமொன

கிறைை்ைை்ைை் , புலித்ததொடை் விட்ட – புலிச் சங் கிலி ததொங் ைவிட்ட, புகன மொண் நல் இல் –
அலங் ைைித்த மொட்சிகமப் பட்ட நல் ல வீடு, திரு மணி விைை்ைம் ைொட்டி – அைகிய
மணிகயப் றபொன் விைை்கை எைிய கெத்து
மன்னனின் பை் ைியலறயில் மிதலச்சியை்
............திண் ஞொண்
எழினி ெொங் கிய ஈைக ப் பை் ைியுை் ,
உடம் பின் உகைை்கும் உகையொ நொவின் 65
படம் புகு மிறலச்சை் உகையை் ஆை, (63 -66)
தபாருளுலை: உறுதியொன ையி ் ொறல திகைச்சீகலகய ெகைத்து, இைண்டொை்கிய
அக யினுை் ளும் உை் அக யொகிய பை் ைியக யின் ைண் சட்கட அணிந்த ஊகம
மிறலச்சை் ைொெலொை அருகில் இருை்ை,
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குறிப் பு: மிதலச்சை் (66) - தபொ. றெ. றசொமசுந்தைனொை் உகை - துருை்ைை் அல் லது
தபலுச்சிதொன் நொட்டிலிருந்து ெந்த தபலுச்சை்.
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தசாற் தபாருை் : திண் ஞொண் – திண்ணிய ையிறு, எழினி – திகைச்சீகல, ெொங் கிய –
ெகைத்து, ஈைக – இைண்டு அக , பை் ைியுை் - படுை்கை அக யுை் , உடம் பின்
உகைை்கும் – கையொலும் முைத்தொலும் உகைை்கும் , உகையொ நொவின் – றபசொத நொவுகடய,
படம் புகு மிறலச்சை் – சட்கட அணிந்த மிறலச்சை், உகையை் ஆை - அருகில் ைொெலொை
இருை்ை
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பாசலறயில் மன்னனின் மனநிலல
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மண்டு அமை் நகசதயொடு, ைண்பகட தப ொஅது,
எடுத்து எறி எஃைம் பொய் தலின் புண் கூை்ந்து
பிடிை் ைணம் ம ந்த றெைம் , றெைத்துப்
பொம் பு பகதப் பன் ன பரூஉை்கை துமிய, 70
றதம் பொய் ைண்ணி நல் ெலம் திருத்தி
றசொறு ெொய் த்து ஒழிந்றதொை் உை் ைியும் , றதொல் துமிபு
கெந் நுகனப் பைழி மூை் ைலின் தசவி சொய் த்து
உண்ணொது உயங் கும் மொ சிந்தித்தும் ,
ஒரு கை பை் ைி ஒ ் றி, ஒருகை 75
முடிதயொடு ைடைம் றசை்த்தி, தநடிது நிகனந் து, (67 – 76)
தபாருளுலை: மன் னன் றபொைிகன விரும் புெதொல் , உ ை்ைம் தப ொமல் , பலெ ் க
எண்ணினொன் . பகைெை்ைை் எடுத்து எறிந்த றெல் பொய் ந்ததொல் தபண் யொகனைகை
ம ந்த தன் ஆண் யொகனைகைப் ப ் றி எண்ணினொன் . யொகனைைின் பருத்த
தும் பிை்கைைை் தெட்டுப் பட்டுப் பொம் பு துடித்தொ ் றபொல் விழுந்த றபொைில் , றதன் பொயும்
ெஞ் சி மொகலை்கு நல் ல தெ ் றிகய உண்டொை்கி தசஞ் றசொ ் றுை் ைடனுை்ைொை அழிந்த
தன் ம ெை்ைகை எண்ணினொன் . உடம் புை்குை் ைொெலொை இட்ட றதொல் பைிகசகய
அறுத்துை் தைொண்டு கூைிய நுனியுகடய அம் புைை் துகைத்ததொறல தங் ைை் தசவிகயச்
சொய் த்துை் தைொண்டு புல் உண்ணொமல் ெருந்தும் தன் குதிகைைகைப் ப ் றி நிகனத்தொன் .

ஒரு கைகயப் படுை்கையின் மீது கெத்து, ஒரு கைகயத் தகலயுடன் ைடைம் றசரும் படி
கெத்து, நீ ண்ட றநைம் நிகனத்தொன் .
குறிப் பு: கண்ணி நல் வலம் திருத்தி (71) - நச்சினொை்ை்கினியை் உகை - ெஞ் சி
மொகலை்கு நன் ொகிய தெ ் றிகய உண்டொை்கி.
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தசாற் தபாருை் : மண்டு – மிை்ை, அமை் – றபொை், நகசதயொடு - விருப் பத்துடன் , ைண்பகட
தப ொஅது – உ ை்ைம் தப ொமல் , எடுத்து எறி எஃைம் பொய் தலின் – எடுத்து எறிந்த றெல்
பொய் ந்ததொல் , புண் கூை்ந்து – புண் மிகுந் து, பிடி ைணம் – ம ந்த றெைம் – தபண்
யொகனைகை ம ந் த ஆண் யொகனைை் , றெைத்து - யொகனைைின் , பொம் பு பகதப் பு
அன் ன – பொம் பு துடித்தொ ் றபொல் , பரூஉை் கை – பருத்த தும் பிை்கை, துமிய – தெட்டப் பட,
றதம் பொய் ைண்ணி நல் ெலம் திருத்தி – றதன் பொயும் ெஞ் சிமொகலை்கு நல் ல தெ ் றிகய
உண்டொை்கி, றசொறு ெொய் த்து ஒழிந்றதொை் உை் ைியும் - தசஞ் றசொ ் றுை் ைடனுை்ைொை அழிந்த
ம ெை்ைகை எண்ணியும் , றதொல் துமிபு கபந் நுகனப் பைழி மூை் ைலின் – உடம் புை்கு
அல் லது முைத்தி ் குை் ைொெலொை இட்ட றதொல் பைிகசகய அறுத்துை் தைொண்டு கூைிய
நுனியுகடய அம் புைை் துகைத்ததொறல, தசவி சொய் த்து உண்ணொது மொ சிந்தித்தும் தங் ைை் தசவிகயச் சொய் த்துை் தைொண்டு புல் உண்ணொமல் ெருந் தும் குதிகைைகை
நிகனத்தும் , ஒருகை பை் ைி ஒ ் றி – ஒரு கைகயப் படுை்கையின் மீது கெத்து, ஒருகை
முடிதயொடு ைடைம் றசை்த்தி - ஒரு கைகயத் தகலயுடன் ைடைம் றசரும் படி கெத்து,
தநடிது நிகனந் து – நீ ண்ட றநைம் நிகனத்து
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தவற் றிக் குப் பின் பாசலறயில் மன்னன்
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பகைெை் சுட்டிய பகடதைொை் றநொன் விைல் ,
நகை தொை் ை் ைண்ணி நல் ெலம் திருத்தி,
அைசு இருந்த பனிை்கும் முைசு முைங் கு பொசக
இன் துயில் ெதியுநன் .... .... .... .... .... (77 -80)
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தபாருளுலை: பகைெகைை் குறித்து ெொகைை் தைொண்ட தன் னுகடய ெலிய கையினொல்
தெட்டி தென் று, ஒைியுகடய ெஞ் சி மொகலை்கு நல் ல தெ ் றிகய உண்டொை்கி , பகை
அைசகை நடுங் ைச் தசய் யும் முைசு முைங் கும் பொசக யில் , இனிகமயொை
உ ங் குபெகனை்,
குறிப் பு: பகைெை் சுட்டிய பகடதைொை் றநொன் விைல் (77) - நச்சினொை்ை்கினியை் உகை பகைெகைை் ைருதி கெத்த ெொகைப் பிடித்த ெலியிகனயுகடய கையொறல தெட்டி
தென் று.
தசாற் தபாருை் : பகைெை் சுட்டிய பகட தைொை் றநொன் விைல் – பகைெகைை் குறித்து
ெொகைை் தைொண்ட தன் னுகடய ெலிய விைலொறல, நகை தொை் ை் ைண்ணி நல் ெலம்
திருத்தி – ஒைியுகடய ெஞ் சிமொகலை்கு நல் ல தெ ் றிகய உண்டொை்கி , அைசு இருந்து
பனிை்கும் – பகை அைசை் நடுங் கும் , முைசு முைங் கும் பொசக – முைசு முைங் கும் பொசக ,
இன் துயில் ெதியுநன் – இனிகமயொை அங் கு உ ங் குபெகன
தலலவலனக் காணாது வருந் தும் தலலவியின் நிலல

.........ைொணொை் , துயை் உைந்து,
தநஞ் கச ஆ ் றுப் படுத்த, நிக தபு புலம் தபொடு,
நீ டு நிகனந் து, றத ் றியும் , ஓடு ெகை திருத்தியும் ,
கமயல் தைொண்டும் , ஒய் தயன உயிை்த்தும் ,
ஏ உறு மஞ் கஞயின் நடுங் கி, இகை தநகிை் ந்து,
பொகெ விைை்கில் பரூஉச் சுடை் அைல, 85
இடம் சி ந்து உயைிய எழு நிகல மொடத்து,
முடங் கு இக ச் தசொைிதரும் மொத் திைை் அருவி
இன் பல் இமிழிகச ஓை்ப்பனை் கிடந்றதொை்
அஞ் தசவி நிக ய ஆலின .... .... .... ....(80 – 89)
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தபாருளுலை: ைொணொதெைொய் , துன் பு ் று, தகலெனிடம் தசன் தன் னுகடய தநஞ் கச
ஆ ் றுப் படுத்த, நிக வு இல் லொத தனிகமயுடன் நீ ண்ட றநைம் நிகனத்து , தன் கனத்
றத ் றியும் ெழுை்கி ஓடும் தன் னுகடய ெகையல் ைகை ஓடொமல் நிறுத்தியும் , தபருமூச்சு
விட்டும் , அம் பினொல் குத்தப் பட்ட மயிகலப் றபொன் று நடுங் கி, அணிைலன் தநகிை் ந்து,
பொகெ விைை்கில் பருத்த சுடை் எைிய, சி ப் புப் தப ் று உயை்ந்த ஏழு அடுை்கு
மொைிகையில் , கூடல் ெொய் ைைில் இருந்து விழும் பலெொை முைங் குகின் தபைிய திைண்ட
அருவியின் இனிய இகசகயை் றைட்டெொறு கிடந்தொை் அைசி. அெளுகடய ைொதுைை்
நிைம் பும் படி இருந்தன ஒலிைை் .
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தசாற் தபாருை் : ைொணொை் துயை் உைந் து – ைொணொதெைொை துன் பு ் று, தநஞ் சு
ஆ ் றுப் படுத்த – அெனிடம் தசன் தன் னுகடய தநஞ் கச தன் னுகடய தநஞ் கச
ஆ ் றுப் படுத்த, நிக தபு புலம் தபொடு – நிக வு தைட்ட தனிகமயுடன் , நீ டு நிகனந் து நீ ண்ட றநைம் நிகனத்து, றத ் றியும் ஓடு ெகை திருத்தியும் – தன் கனத் றத ் றியும் ஓடும்
ெகையல் ைகை ஓடொமல் நிறுத்தியும் , கமயல் தைொண்டும் – ைலை்ைம் தைொண்டும் ,
ஒய் தயன உயிை்த்தும் – தபருமூச்சு விட்டும் , ஏ உறு மஞ் கஞயின் நடுங் கி – அம் பினொல்
குத்தப் பட்ட மயிகலப் றபொன் று நடுங் கி, இகை தநகிை் ந்து – அணிைலன் தநகிை் ந்து,
பொகெ விைை்கில் பரூஉச்சுடை் அைல – பொகெ விைை்கில் பருத்த சுடை் எைிய, இடம்
சி ந்து உயைிய எழு நிகல மொடத்து – சி ப் புப் தப ் று உயை்ந்த ஏழு அடுை்கு
மொைிகையில் , முடங் கு இக தசொைிதரும் – கூடல் ெொய் ைைில் இருந் து விழும் , மொத்திைை்
அருவி – தபைிய திைண்ட அருவி, இன் பல் இமிை் இகச ஓை்ப்பனை் கிடந்றதொை் – பலெொை
முைங் குகின் இனிய இகசகயை் றைட்டெொறு கிடந்தொை் , அம் தசவி – நிக ய ஆலின –
அைகிய ைொதுைை் நிைம் பும் படி ஒலித்தன றபொைில் தெ ் றி தப ் றுத் தகலென் ெருதல்
......................தென் று பி ை்
றெண்டு புலம் ைெை்ந்த ஈண்டு தபருந் தொகனதயொடு, 90
விசயம் தெல் தைொடி உயைி, ெலன் ஏை்பு
ெயிரும் ெகையும் ஆை்ப்ப .... .... ....(89 - 92)
தபாருளுலை: தெ ் றி அகடந்து, பகை அைசை்ைை் விரும் பும் நிலங் ைகைை் ைெை்ந்து,
தபைிய பகடயுடன் , தெ ் றியொல் உயை்த்தப் படும் தெ ் றிை் தைொடிகய ஏ ் றி,
தெ ் றிை்குப் தபொருந்த ஊது தைொம் பும் சங் கும் முைங் ை,
தசாற் தபாருை் : தென் று - தெ ் றி அகடந்து, பி ை் றெண்டு புலம் ைெை்ந்த – பகை
அைசை்ைை் விரும் பும் நிலங் ைகைை் ைெை்ந்து, ஈண்டு – இங் கு, தபருந்தொகனதயொடு –

தபைிய பகடயுடன் , விசயம் தெல் தைொடி உயைி – தெ ் றியொல் உயை்த்தப் படும் தெ ் றிை்
தைொடிகய ஏ ் றி, ெலன் றநை்பு ெயிரும் ெகையும் ஆை்ப்ப – தெ ் றிை்குப் தபொருந்த ஊது
தைொம் பும் (நீ ண்ட இகசை்ைருவி) சங் கும் முைங் ை
காை்ப்பருவத்தில் முல் லல நிலம்
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.................................................அயிை,
தசறி இகலை் ைொயொ அஞ் சனம் மலை,
முறி இணை்ை் தைொன் க நன் தபொன் ைொல,
றைொடல் குவி முகை அங் கை அவிை, 95
றதொடு ஆை் றதொன் றி குருதி பூப் ப,
ைொனம் நந்திய தசந்நிலப் தபருெழி,
ெொனம் ெொய் த்த ெொங் கு ைதிை் ெைகின் ,
திைி மருப் பு இைகலதயொடு மடமொன் உைை,
எதிை் தசல் தெண்மகை தபொழியும் திங் ைைில் , (92 - 100)
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தபாருளுலை: நுண் மணலில் தநருங் கின இகலகயயுகடய ைொயொ மலை்ைை் ைண்கமப்
றபொல மலை, தைிகையும் தைொத்துை்ைகையுமுகடய சைை்தைொன் க மைங் ைை் நல் ல
தபொன் கனப் றபொன் மலை்ைகைை் தைொட்ட , தெண்ைொந் தைின் குவிந்த தமொட்டுை்ைை்
அைகிய கைைகைப் றபொல் அவிை, இதை் ைை் நிக ந்த தசங் ைொந்தை் குருதி றபொல மலை,
இெ் ெொறு ைொடு தசழித்த சிெந்த முல் கல நிலத்தின் தபருெழியில் மகை தபய் ததொல்
ெகைந்த ைதிகையுகடய ெைகிடத்றத, முறுை்குண்ட தைொம் பிகனயுகடய ஆண்
மொன் ைளுடன் தமன் கமயொன தபண் மொன் ைை் துை் ை, தபய் ெத ் ைொை எதிறை தசல் லும் ,
தெண்ணி மொன றமைங் ைை் தபொழியும் திங் ைைில் ,
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குறிப் பு: முல் கலப் பொட்டு 95 - றைொடல் குவி முகை அங் கை அவிை, குறுந்ததொகை 167 ைொந்தை் தமல் விைல் , பைிபொடல் 19 - கை றபொல் பூத்த ைமை் குகலை் ைொந்தை் ,
தபொருநைொ ் றுப் பகட 33 - ைொந் தை் தமல் விைல் , பு நொனூறு 144 - ைொந்தை் முகை புகை
விைலின் .
தசாற் தபாருை் : அயிை – நுண் மணலில் , தசறி இகல - அடை்ந்த இகல, ைொயொ – ைொயொ
மலை்ைை் , Ironwood Tree Flower, Memecylon edule Roxb, அஞ் சனம் மலை – ைண் கம றபொல
மலை, முறி இணை் தைொன் க – தைிகையும் தைொத்துை்ைகையுமுகடய சைை்தைொன் க ,
Laburnum, Golden Shower Tree, Cassia sophera, நன் தபொன் – நல் ல தபொன் , ைொல – தசொைிய,
றைொடல் – தெண்ைொந்தை் , Malabar Glory Lily, Gloriosa superba, குவி முகை – குவிந்த
தமொட்டுை்ைை் , அங் கை – அைகிய கைைை் , அவிை –அவிை, றதொடு ஆை் றதொன் றி – இதை் ைை்
நிக ந்த தசங் ைொந்தை் , red malabar lilies, Gloriosa superba, குருதி பூப் ப – குருதி றபொல மலை,
ைொனம் நந்திய தசந்நிலம் தபரு ெழி – ைொடு தசழித்த சிெந்த/தசெ் விய முல் கல
நிலத்தின் தபருெழி, ெொனம் ெொய் த்த – மகை தபய் யப் தப ் , ெொங் கு ைதிை் ெைகின் –
ெகைந்த ைதிகையுகடய ெைகிடத்றத, திைி மருப் பு இைகலதயொடு – முறுை்குண்ட
தைொம் பிகனயுகடய ஆண் மொன் ைளுடன் , மடமொன் உைை – தமன் கமயொன தபண்
மொன் ைை் துை் ை, எதிை் தசல் – தபய் ெத ் ைொை எதிறை தசல் லும் , தெண்மகை தபொழியும்
திங் ைைில் – தெண்முகில் தபொழியும் மொதத்தில் (ஆெணித் திங் ைை் )
வந் து தகாண்டிருக் கின்றது அைசனின் ததை்!

முதிை் ைொய் ெை் ைியம் ைொடு பி ை்தைொழிய,
துகன பைி துைை்கும் தசலவினை்,
விகன விைங் கு தநடுந்றதை் பூண்ட மொறெ. (101 - 103)
தபாருளுலை: முதிை்ந்த ைொகயயுகடய ெை் ைியங் ைொடு பின் னொல் ஒழியும் படி, விகைந் து
தசல் லும் குதிகைகயத் றதறைொட்டி றமலும் தூண்டிச் தசலுத்த, உயை்ந்த றதைில் பூட்டிய
றபொை்த் ததொழிலில் சி ந்த குதிகைைை் ெந்தன.
தசாற் தபாருை் : முதிை் ைொய் ெை் ைியங் ைொடு - முதிை்ந்த ைொகயயுகடய ெை் ைியங் ைொடு,
பி ை்கு ஒழிய – பின் னொல் ஒழிய, துகன பைி துைை்கும் தசலவினை் – விகைந் து தசல் லும்
குதிகைகய றமலும் தூண்டிச் தசலுத்துபெை், விகன விைங் கு - றபொைில் விைங் கும் ,
தநடுந்றதை் பூண்ட மொறெ – உயை்ந்த றதைில் பூட்டிய குதிகைைை்
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