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சிறுபாணாற் றுப் படை
எளிய உடை - டைதேகி
பாடியைை் - இடைக்கழி நாை்டு நல் லூை் நே்ேே்ேனாை்
பாைப் பை்ைைன் - ஓய் மான் நாை்டு நல் லியக்தகாைன்
திடண - பாைாண்
துடற - ஆற் றுப் படை
பாைடக - ஆசிைியப் பா
மமாே்ே அடிகள் - 269

.o

மணி மலைப் பலணத்ததோள் மோநிை மடந்லத
அணி முலைத் துயை் வரூஉம் ஆரம் தபோை,
செை் புனை் உழந்த தெய் வரை் கோன் யோற் று. (1–3)
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மபாருளுடை: மூங் கிைோகிய ததோள் கலளயுலடய சபரிய நிைமகளின்
நீ ைமணிகலளயுலடய மலையோகிய மோர்பிை் , அலெயும் முத்து மோலைலயப் தபோை
அலெந்து, மலைலய வருத்தி ஓடுகின் றது சதோலைவிலிருந்து வரும் கோட்டு ஆறு.
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குறிப் பு: நெ்சினோர்க்கினியர் உலர - இரண்டு மலையினின் றும் வீழ் ந்து, இரண்டு
ஆற் றிலடக் குலறயெ் சூழ் வந்து கூடுதலின் முத்து வடமோயிற் று. இது சமய் யுவமம் .
சபருக்கோை் தகோடுகள் வருந்தலின் உழந்தசவன் றோர்.
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ம ாற் மபாருள் : மணி மலை – நீ ைமணிலயயுலடய மலைகள் , பலணத்ததோள் –
மூங் கிைோகிய ததோள் கலளயுலடய, மோநிை – சபரிய நிைம் , மடந் லத – இளம் சபண்,
அணி முலை – அழகிய மோர்பு, துயை் வரூஉம் ஆரம் தபோை – அலெயும் முத்து
மோலைலயப் தபோை, செை் புனை் உழந்த – ஓடும் நீ ரோதை வருந்திய, தெய் வரை் கோன்
யோற் று – சதோலைவிலிருந்து வரும் கோட்டு ஆறு
சகோை் கலர நறும் சபோழிை் குயிை் குலடந்து உதிர்த்த
புதுப் பூஞ் செம் மை் சூடி, புலட சநறித்து, 5
கதுப் பு விரித்தன் ன கோழ் அக நுணங் கு அறை் . (4-6)
மபாருளுடை: ஆற் றின் நீ ரினோை் இடிக்கப் படும் கலரயிை் உள் ள நறுமணமுலடய
தெோலையிை் உள் ள குயிை் கள் தங் கள் அைகினோை் குத்திக் கீதழ உதிர்த்த புதிய வோடை்
மைர்கலளெ் சூடிய, பக்கங் கள் சுருண்ட நிைமகளின் கூந்தை் விரிந்திருப் பது தபோை
இருந்தது கருலமயோன நுண்ணிய மணை் .
குறிப் பு: கூந்தலைப் தபோன் ற மணை் - ஐங் குறுநூறு 345 - கதுப் பு அறை் , கலித்சதோலக 32
- எஃகு இலட சதோட்ட கோர்க் கவின் சபற் ற ஐம் போை் தபோை் லம அற விளங் கிய துவர்
மணை் , சிறுபோணோற் றுப் பலட 6 - கதுப் பு விரித்தன் ன கோழ் அக நுணங் கு அறை் .
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ம ாற் மபாருள் : சகோை் கலர – ஆற் றின் நீ ரினோை் இடிக்கப் படும் கலர, நறும் சபோழிை் –
நறுமணமுலடய தெோலை, குயிை் குலடந்து உதிர்த்த புதுப் பூ – குயிை் குத்தி உதிர்த்த
புதிய மைர்கள் , செம் மை் சூடி – வோடை் மைர்கலளெ் சூடி, புலட சநறித்து – பக்கங் கள்
சநளிந்து, பக்கங் கள் சுருண்டு, கதுப் பு விரித்து அன் ன – கூந்தை் விரிந் திருப் பது தபோை,
கோழ் அக நுணங் கு அறை் – கருலமயோன நுண்ணிய மணை்
இடளப் பாறும் பாணன்
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அயிை் உருப் பு அலனய ஆகி ஐது நடந் து
சவயிை் உருப் புற் ற சவம் பரை் கிழிப் ப,
தவனிை் நின் ற சவம் பத வழி நோள் ,
கோலை ஞோயிற் றுக் கதிர் கடோ உறுப் ப, 10
போலை நின் ற போலை சநடு வழி,
சுரன் முதை் மரோஅத்த வரி நிழை் அலெஇ, (7-12)
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குறிப் பு: தைனில் நின்ற (9) - சபோ. தவ. தெோமசுந்தரனோர் உலர - இளதவனிற் பருவம்
நிலைசபற் ற. ைழிநாள் (9) - சபோ. தவ. தெோமசுந்தரனோர் உலர - பின் னோகிய
முதுதவனிை் .
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மபாருளுடை: இரும் பிை் உள் ள சவப் பத்லதப் தபோன் ற சூட்லடயுலடய பரை் கற் கள்
தங் கள் கோை் கலளக் கிழித்ததோை் , சமை் ை நடந்து சென் று, முதுதவனிை் கோைத்தின்
சவப் பமோன கோலை தநரத்திை் , கோலைக் கதிரவன் தன் கதிர்களோை் சவப் பத்லதெ்
செலுத்த, போலைத் தன் லமலயக் சகோண்ட நீ ண்ட போலை வழிலயயுலடய சுரத்திை்
உள் ள கடம் ப மரத்தின் வரிகளோக உள் ள நிழலிை் தங் கி,
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ம ாற் மபாருள் : அயிை் உருப் பு அலனய – இரும் பிை் உள் ள சவப் பத்லதப் தபோன் ற, ஆகி
- ஆகி, ஐது நடந்து – சமை் ை நடந்து சென் று, சவயிை் உருப் புற் ற சவம் பரை் – சவயிலின்
சவப் பத்லதயுலடய சூடோன பரை் கற் கள் , கிழிப் ப – கிழிக்க, தவனிை் நின் ற சவம் பத
வழிநோள் – தவனிை் நிலைசபற் ற கோைத்திற் கு பின் வந்த முதுதவனிை் கோைத்தின்
சவப் பமோன நோள் , கோலை ஞோயிற் று – கோலைக் கதிரவனின் , கதிர் – கதிர்கள் , கடோ
உறுப் ப – சவப் பத்லதெ் செலுத்த, போலை நின் ற – போலைத் தன் லமலயக் சகோண்ட,
போலை சநடு வழி – நீ ண்ட போலை வழி, சுரன் முதை் – போலை நிைத்திை் , மரோஅத்த வரி
நிழை் அலெஇ – கடம் ப மரத்தின் வரிகளோக உள் ள நிழலிை் தங் கி
விறலியைின் அழகு
ஐது வீழ் இகு சபயை் அழகு சகோண்டு அருளி,
சநய் கனிந்து இருளிய கதுப் பின் , கதுப் பு என
மணிவயின் கைோபம் பரப் பி பைவுடன் 15
மயிை் மயிை் குளிக்கும் ெோயை் , ெோஅய்
உயங் கு நோய் நோவின் நை் எழிை் அலெஇ,
வயங் கு இலழ உைறிய அடியின் அடி, சதோடர்ந்து
ஈர்ந்து நிைம் ததோயும் இரும் பிடித் தடக் லகயின்
தெர்ந்து உடன் செறிந் த குறங் கின் , குறங் கு என 20
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மோை் வலர ஒழுகிய வோலழ, வோலழப்
பூ எனப் சபோலிந்த ஓதி (13-22)
மபாருளுடை: சமன் லமயோக விழும் , தோழ் வோகப் சபய் யும் மலழ தமகத்தின் அழகுடன்
இருந்த எண்சணய் த் தடவிய கரிய கூந்தலையும் , கூந்தலைப் தபோன் ற நீ ைமணிலயப்
தபோன் ற கண்ணிலனயுலடய ததோலகலயப் பரப் பி ஆடும் ஆண் மயிை் கள் விறலியரின்
அழகுக்கு ஒப் போகத் தோம் இை் லைதய என் று தங் கள் சபண் மயிை் கள் பின் மலறக்கும்
சமன் லமலயயும் , ஓடித் தளர்ந்த வருந்திய நோயின் நோக்லகப் தபோன் று நை் ை அழகு
உலடய அணிகைன் இை் ைோத சபோலிவு இழந் த அடியிலனயும் , சதோடர்ந்து நிைத்திை்
சபோருந்திய கரிய சபண் யோலனயின் சபரிய தும் பிக்லகலயப் தபோை் உடன் தெர்ந்த
சநருங் கிய சதோலடகலளயும் , சதோலடலயப் தபோைத் திரண்டு, உயர்ந்த மலையிை்
வளரும் அழிதை் இை் ைோத வோலழயின் பூலவப் தபோன் று சபோலிந்த கூந்தை் முடிெ்சும் ,
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குறிப் பு: விறலியர் ஆடவும் போடவும் வை் ை சபண்கள் . சபோருநரோற் றுப் பலட 40 - இரும்
பிடித் தடக் லகயின் செறிந் து திரள் குறங் கின் , சபோருநரோற் றுப் பலட 42 - வருந்து நோய்
நோவின் சபருந்தகு சீறடி. நற் றிலண 225 - வோலழ ஈன் ற லவ ஏந் து சகோழு முலக சமை்
இயை் மகளிர் ஓதி அன் ன. நற் றிலண 252 - முயை் தவட்டு எழுந் த முடுகு விலெக் கத நோய்
நை் நோப் புலரயும் சீறடி. ஒழுகிய ைாடழ (21) - நெ்சினோர்க்கினியர் உலர - ஒழுங் குபட
வளர்ந்த வோலழ, சபோ. தவ. தெோமசுந்தரனோர் உலர - இலடயறவு படோது ஒன் றன் பின்
ஒன் றோய் க் கிலளத்து வோழும் இயை் பினுலடய வோலழ மரம் . குறங் கு என (20) - சபோ.
தவ. தெோமசுந்தரனோர் உலர - மகளிர் சதோலடலயப் தபோைத் திரண்ட வோலழ, லவ. மு.
தகோபோைகிருஷ்ணமோெ்ெோரி உலர - சதோலடலயப் தபோைத் திரண்ட வோலழ, ம றிந் ே
குறங் கின் குறங் கு (20) - நெ்சினோர்க்கினியர் உலர - ஒரு குறங் குடதன ஒரு குறங் கு
சநருங் கியிருக்கின் ற குறங் கிலனயும் .
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ம ாற் மபாருள் : ஐது வீழ் இகு சபயை் – சமன் லமயோக விழும் தோழப் சபய் யும் மலழ,
அழகு சகோண்டு அருளி – எழிலுடன் அருளி, சநய் கனிந் து இருளிய கதுப் பின் –
எண்சணய் த் தடவிய கரிய கூந்தலையும் , கதுப் பு என - கூந்தலைப் தபோன் ற, மணி
வயின் கைோபம் பரப் பி – நீ ைமணிலயப் தபோன் ற கண்ணிலனயுலடய ததோலகலயப்
பரப் பி, பைவுடன் – மயிை் மயிை் குளிக்கும் – பை மயிை் கள் மலறக்கும் , ெோயை் சமன் லம, ெோஅய் உயங் கு நோய் – ஓடித் தளர்ந்த வருந்திய நோய் , நோவின் – நோக்லகப்
தபோன் று, நை் எழிை் – நை் ை அழகு, அலெஇ – வருத்தி, வயங் கு இலழ – ஒளியுலடய
அணிகைன் கள் , உைறிய - சபோலிவு இழந்த, அடியின் - அடியிலனயும் , சதோடர்ந்து ஈர்ந்து
நிைம் ததோயும் – சதோடர்ந்து நிைத்திை் சபோருந்திய, இரும் பிடி - சபரிய சபண் யோலன,
கரிய சபண் யோலன, தடக் லகயின் – சபரிய தும் பிக்லகலயப் தபோை் , தெர்ந்து உடன்
செறிந் த குறங் கின் – உடன் தெர்ந்த சநருங் கிய சதோலடலயப் தபோை, குறங் கு என –
சதோலடலயப் தபோை் திரண்டு, மோை் வலர – உயர்ந்த மலை, ஒழுகிய – ஒழுங் கோன,
வோலழ (வோழ் ஐ) – அழிதை் இை் ைோத வோழ் தலையுலடய, வோலழப் பூ என – வோலழப்
பூலவப் தபோன் று, சபோலிந்த ஓதி – சபோலிந்த கூந்தை் முடிெ்சும்
நளிெ்சிலன தவங் லக நோள் மைர் நெ்சி
களிெ் சுரும் பு அரற் றும் சுணங் கின் , சுணங் கு பிதிர்ந்து
யோணர்க் தகோங் கின் அவிர் முலக எள் ளிப் 25
பூண் அகத்து ஒடுங் கிய சவம் முலை, முலை என
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வண்தகோட் சபண்லண வளர்த்த நுங் கின்
இன் தெறு இகுதரும் எயிற் றின் , எயிறு என
குை் லை அம் புறவிை் குவி முலக அவிழ் ந்த,
முை் லை ெோன் ற கற் பின் , சமை் இயை் , 30
மட மோன் தநோக்கின் , வோணுதை் விறலியர் (23-31)
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மபாருளுடை: அடர்ந்த கிலளகலளயுலடய தவங் லக மரத்தின் அன் று மைர்ந்த மைர்
என் று விரும் பி, அதன் ததலன உண்டு களித்த வண்டுகள் ஆரவோரிக்கும் மஞ் ெள்
ததமலையும் , மஞ் ெள் ததமை் சிதறினோற் தபோை் புதிதோக மைர்ந்த மைர்கலளயுலடய
தகோங் க மரத்தின் விளங் குகின் ற சமோட்டுக்கலள எள் ளி நலகயோடும் அணிகைன்
கிடக்கின் ற விருப் பம் தருகின் ற முலையும் , முலைலயப் தபோன் ற சபரிய
குலைலயயுலடய சபண்லண வளர்த்த நுங் கிை் உள் ள இனிய நீ லரப் தபோன் று
ஊறலுலடய பற் கலளயும் , பற் கலளப் தபோன் ற கஞ் ெங் குை் லையுலடய அழகிய
கோட்டின் கண்தண குவிந்த அரும் புகள் மைர்ந்த முை் லை மைர்கலளெ் சூடுதற் கு
அலமந்த கற் புலடலமலயயும் , மோன் தபோன் ற தநோக்லகயும் , ஒளியுலடய
சநற் றிலயயும் உலடய, ஆடலிலும் போடலிலும் சிறந்த விறலியரின்
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குறிப் பு: அகநோனூறு 274 - முை் லை ெோன் ற கற் பின் , நற் றிலண 142 - முை் லை ெோன் ற
கற் பின் , பரிபோடை் 15 - முை் லை முலற, சிறுபோணோற் றுப் பலட 30 - முை் லை ெோன் ற
கற் பின் , சிறுபோணோற் றுப் பலட 169 - முை் லை ெோன் ற. அகநோனூறு 240 - தகோங் கு
முலகத்தன் ன குவி முலை.
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ம ாற் மபாருள் : நளிெ் சிலன தவங் லக – அடர்ந்த கிலளகலளயுலடய தவங் லக மரம் ,
நோள் மைர் நெ்சி – அன் று மைர்ந்த மைர் என் று விரும் பி, களி சுரும் பு அரற் றும் – ததலன
உண்டு களித்த வண்டுகள் ஆரவோரிக்கும் , சுணங் கின் – மஞ் ெள் ததமலையும் , சுணங் கு –
மஞ் ெள் ததமை் , பிதிர்ந்து – சிதறி, யோணர் தகோங் கின் – புதிதோக மைர்ந்த
மைர்கலளயுலடய தகோங் க மரம் , அவிர் முலக – விளங் குகின் ற சமோட்டுக்கள் , எள் ளி –
எள் ளி, பூண் அகத்து ஒடுங் கிய – அணிகைன் கிடக்கின் ற, சவம் முலை – விருப் பம்
தருகின் ற முலை, முலை என - முலைலயப் தபோன் று, வண் தகோள் சபண்லண வளர்த்த
நுங் கின் இன் தெறு – சபரிய குலைலயயுலடய சபண்லண வளர்த்த நுங் கிை் உள் ள
இனிய நீ ர், இகுதரும் - வடிகின் ற, எயிற் றின் – தரும் பற் கலளயும் , எயிறு என –
பற் கலளப் தபோன் று, குை் லை – கஞ் ெங் குை் லை, அம் புறவிை் - அழகிய கோட்டிை் , குவி
முலக – குவிந்த சமோட்டுக்கள் , அவிழ் ந்த – மைர்ந்த, முை் லை ெோன் ற கற் பின் – முை் லை
மைர்கலளெ் சூடுதற் கு அலமந்த கற் புலடலமயும் , மட மோன் தநோக்கின் – மோன் தபோன் ற
தநோக்கினுலடய, வோள் நுதை் – ஒளியுலடய சநற் றி, விறலியர் – ஆடலிலும் போடலிலும்
சிறந்த விறலியர்
விறலியைின் காடலே் ேைவி விடும் இடளயை்கள்
நலட சமலிந் து அலெஇய நை் சமன் சீறடி,
கை் ைோ இலளயர் சமை் ைத் லதவரப் (32 – 33)
மபாருளுடை: நலட தளர்ந்து ஓய் ந் த அழகிய சமன் லமயோன சிறிய அடியிலனக் கற் று
அறியோத இலளஞர்கள் சமதுவோகத் தடவ,
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ம ாற் மபாருள் : நலட சமலிந்து அலெஇ – நலட தளர்ந்து ஓய் ந்த, நை் சமன் சீறடி –
அழகிய சமன் லமயோன சிறிய அடிகள் , கை் ைோ இலளயர் – கை் வி கற் கோத இலளஞர்கள் ,
சமை் ைத் லதவர – சமதுவோகத் தடவ
பைிசில் மபற் ற பாணன் குடும் பே்துைன் ைந் ே பாணடன ்

ந் திக்கிறான்

rg

சபோன் வோர்ந்தன் ன புரியடங் கு நரம் பின்
இன் குரை் சீறியோழ் இடவயின் தழீஇ, 35
லநவளம் பழுநிய நயந்சதரி போலை
லகவை் போண்மகன் , கடன் அறிந்து இயக்க,
இயங் கோ லவயத்து வள் ளிதயோர் நலெஇ,
துனிகூர் எவ் வசமோடு, துயர் ஆற் றுப் படுப் ப,
முனிவு இகந்து இருந்த, முதுவோய் இரவை (34-40)
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மபாருளுடை: சபோற் கம் பிகலள நீ ட்டினோற் தபோை உள் ள முறுக்கின நரம் பின் இனிய
ஓலெலயயுலடய சிறிய யோலழ இடது பக்கமோகத் தழுவி, நட்டப் போலட என் னும் பண்
நிலறந்த இனிலம சதரிகின் ற போலை யோலழ இயக்குதை் சதரிந்த முலறலமலய
அறிந் து, அலெயோத உைகத்திை் பரிசிை் தருவோலர விரும் பி, வள் ளை் கள் இை் ைோததோை்
சவறுப் பு மிக்க வருத்தத்துடன் போணன் இயங் க, வறுலமத் துயரம் உன் லனக் சகோண்டு
தபோவதோை் , வழி வருத்தம் தீர்ந்திருந்த, தபரறிவு உலடய பரிசிை் நோடுபவதன, நோன்
கூறுவலதக் தகட்போயோக!
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குறிப் பு: இயங் கா டையே்து (38) - நெ்சினோர்க்கினியர் உலர - வள் ளிதயோர்
இன் லமயின் பரிசிைர் செை் ைோத உைகத்தத. இனி இயங் கும் லவயம் ெகடமோகலின்
உைகத்திற் கு இயங் கோ லவயசமன சவளிப் பலட கூறிற் றுமோம் . லவ. மு.
தகோபோைகிருஷ்ணமோெ்ெோரி உலர - அலெதை் இை் ைோத பூமியிதை. டநைளம் பழுநிய
பாடல: குறிஞ் சிப் போட்டு 146 - லநவளம் பழுநிய போலை வை் தைோன் ,
சிறுபோணோற் றுப் பலட 36 - லநவளம் பழுநிய நயந்சதரி போலை. புறநோனூறு 135, 308,
சபரும் போணோற் றுப் பலட 15, சிறுபோணோற் றுப் பலட 34 - சபோன் வோர்ந்தன் ன புரி அடங் கு
நரம் பின் .
ம ாற் மபாருள் : சபோன் வோர்ந்தன் ன புரியடங் கு நரம் பின் இன் குரை் சீறியோழ் –
சபோற் கம் பிகலள நீ ட்டினோற் தபோை உள் ள முறுக்கின நரம் பின் இனிய ஓலெலயயுலடய
சிறிய யோழ் , இடவயின் தழீஇ – இடது பக்கமோகத் தழுவி, லநவளம் பழுநிய நட்டப் போலட என் னும் பண் நிலறந்த , நயந்சதரி போலை – இனிலம சதரிகின் ற போலை
யோழ் , லகவை் போண்மகன் கடன் அறிந் து இயக்க – இயக்குதை் சதரிந்த முலறலமலய
அறிந் து, இயங் கோ லவயத்து – அலெயோத உைகத்திை் , இயங் கும் உைகத்திை் , (இயங் கோ
லவயம் - இயங் கோத வண்டியோகிய உைகம் , பூவோ வஞ் சி என் றும் சூடோ வஞ் சி என் றும்
வஞ் சி நகலரக் குறித்தை் தபோன் று), வள் ளிதயோர் நலெஇ – பரிசிை் தருவோலர விரும் பி,
துனி கூர் எவ் வசமோடு – சவறுப் பு மிக்க வருத்தத்துடன் , துயர் ஆற் றுப் படுப் ப – வறுலமத்
துயரம் சகோண்டு தபோவதோை் , முனிவு இகந் து இருந்த – வழி வருத்தம் தீர்ந்திருந்த,
முதுவோய் இரவை – தபரறிவு உலடய பரிசிை் நோடுபவதன
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த ை நாை்டின் ைளடம
சகோழுமீன் குலறய ஒதுங் கி, வள் இதழ் க்
கழுநீ ர் தமய் ந்த கய வோய் எருலம,
லபங் கறி நிவந்த பைவின் நீ ழை் ,
மஞ் ெள் சமை் இலை மயிர்ப் புறம் லதவர,
விலளயோ இளங் கள் நோற, சமை் குபு, சபயரோ, 45
குளவிப் பள் ளிப் போயை் சகோள் ளும் (41-46)
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மபாருளுடை: சகோழுத்த மீன் சவட்டப் படும் படி நடந்து, வளப் பமோன
இலைகலளயுலடய செங் கழுநீ ர் மைலர தமய் ந்த, சபரிய வோலயயுலடய எருலம,
மிளகுக் சகோடி படர்ந்த பைோ மரத்தின் நிழலிை் , மஞ் ெளின் சமை் லிய இலை தனது
மயிலரயுலடய முதுகிலனத் தடவ, முற் றோத இளங் கள் மணக்கும் படி, சமன் று
அலெயிட்டு, கோட்டு மை் லிலகயோகிய படுக்லகயிை் உறங் கும் .
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குறிப் பு: மமல் குபு மபயைா (45) - சபோ. தவ. தெோமசுந்தரனோர் உலர - சமன் று
அலெயிட்டு.
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ம ாற் மபாருள் : சகோழு மீன் குலறய ஒதுங் கி – சகோழுத்த மீன் துணியும் படி நடந்து, வள்
இதழ் கழுநீ ர் தமய் ந்த – வளப் பமோன இலைகலளயுலடய செங் கழுநீ ர் மைலர தமய் ந்த ,
கய வோய் எருலம - சபரிய வோலயயுலடய எருலம, லபங் கறி நிவந்த பைவின் நீ ழை் –
மிளகுக் சகோடி படர்ந்த பைோ மரத்தின் நிழை் , மஞ் ெள் சமை் இலை மயிர்ப்புறம் லதவர –
மஞ் ெளின் சமை் லிய இலை மயிலரயுலடய முதுகிலனத் தடவ, விலளயோ
இளங் கள் நோற – முற் றோத இளங் கள் மணக்கும் படி, சமை் குபு சபயரோ – சமன் று
அலெயிட்டு, குளவிப் பள் ளிப் போயை் சகோள் ளும் – கோட்டு மை் லிலகயோகிய
படுக்லகயிை் உறங் கும்

sa

குட புைம் கோவைர் மருமோன் , ஒன் னோர்
வட புை இமயத்து வோங் கு விை் சபோறித்த,
எழு உறழ் திணி ததோள் , இயை் ததர்க் குட்டுவன் ,
வருபுனை் வோயிை் வஞ் சியும் வறிதத, அதோஅன் று (47-50)
மபாருளுடை: தமற் குத் திலெலயக் கோக்கும் தெர மன் னரின் குடியிை் பிறந்தவன் ,
பலகவருலடய வடபுைத்தின் கண் உள் ள இமய மலையின் தமை் தெரரின் சின் னமோன
வலளந்த விை் லிலனப் சபோறித்த, கலணய மரத்லத ஒத்த திண்ணிய
ததோள் கலளயுலடய, ஓடும் ததலரயுலடய குட்டுவனின் , சபருகி வரும் நீ ரிலனயும்
வோயிலையுலடய வஞ் சி நகரத்திை் கிலடக்கும் பரிசும் சிறிதத. அது மட்டும் அை் ைோது,
ம ாற் மபாருள் : குடபுைம் கோவைர் மருமோன் - தமற் குத் திலெலயக் கோக்கும் தெரர்
குடியிை் பிறந் தவன் , ஒன் னோர் வடபுைம் இமயத்து வோங் கு விை் சபோறித்த பலகவருலடய வட புைத்தின் கண் உள் ள இமய மலையின் தமை் வலளயும் விை் லிலனப்
சபோறித்த, எழு உறழ் திணி ததோள் – கலணய மரத்லத ஒத்த திண்ணிய ததோள் கள் , இயை்
ததர்க் குட்டுவன் – ஓடும் ததலரயுலடய குட்டுவன் , புலனயப் பட்ட ததலரயுலடய
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குட்டுவன் , வரு புனை் – சபருகி வரும் நீ ர், வோயிை் – வோயிை் , வஞ் சியும் – வஞ் சி நகரமும் ,
வறிதத – சிறிதத, அதோஅன் று – அது மட்டும் அை் ைோது
பாண்டிய நாை்டின் மபருடம
நறவுவோய் உலறக்கும் நோகு முதிர் நுணவத்து
அலறவோய் க் குறுந்துணி அயிை் உளி சபோருத,
லக புலன செப் பம் கலடந்த மோர்பின் ,
செய் பூங் கண்ணி செவி முதை் திருத்தி ,
தநோன் பகட்டு உமணர் ஒழுலகசயோடு வந் த (51-55)
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மபாருளுடை: மைர்கள் ததலனெ் செோட்டும் இளலம முதிர்ந்த நுணோ மரத்தினது
சவட்டின சிறிய மரக்கட்லடத் துண்டுகளிை் , இரும் பு உளியோை் குலடந்து லகயினோை்
செம் லமயோகக் கலடந்து செய் த மோலைலய மோர்பிை் அணிந்தும் , சநட்டியோை்
செய் யப் பட்ட மோலைலயெ் செவி அடியிை் சூடி, தநோன் பகட்டு உமணர் வலிலமயோன
கோலளகலளயுலடய உப் பு வணிகருலடய வண்டியுடன் வந்த,
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குறிப் பு: ம ய் பூங் கண்ணி ம வி முேல் திருே்தி (54) - நெ்சினோர்க்கினியர் உலர கிதடெ்லெயோற் செய் த பூவிலனயுலடய மோலைலயெ் செவியடியிை் சநற் றி
மோலையோகக் கட்டி.
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ம ாற் மபாருள் : நறவுவோய் உலறக்கும் – ததலன மைர்கள் செோட்டும் , நோகு முதிர் –
இளலம முதிர்ந்த, நுணவத்து – நுணோ மரத்தின் , அலறவோய் க் குறுந்துணி அயிை் உளி
சபோருத – சவட்டிய வோலயயுலடய சிறிய மரத்துண்டுகலள உளியோை் கலடந் து, லக
புலன செப் பம் கலடந் த – லகயினோை் செம் லமயோகக் கலடந் து செய் த, மோர்பின் மோர்பிை் , செய் பூங் கண்ணி - சநட்டியோை் செய் த மைர்க்கண்ணி, செவி முதை் திருத்தி –
செவி அடியிை் சநற் றி மோலையோகெ் சூடி, தநோன் பகட்டு உமணர் ஒழுலகசயோடு வந் த –
வலிலமயோன எருத்திலனயுலடய உப் பு வணிகருலடய வண்டியுடன் வந்த
மகோஅர் அன் ன மந்தி, மடதவோர்
நகோஅர் அன் ன நளி நீ ர் முத்தம் ,
வோள் வோய் எருந்தின் வயிற் றகத்து அடக்கி,
ததோள் புற மலறக்கும் நை் கூர் நுசுப் பின்
உளர் இயை் ஐம் போை் உமட்டியர் ஈன் ற 60
கிளர் பூண் புதை் வசரோடு, கிலுகிலி ஆடும் (56-61)
மபாருளுடை: பிள் லளகலளப் தபோன் ற சபண் குரங் கு ஒன் று, மடப் பத்லதயுலடய
மகளிரின் பற் கலள ஒத்த, செறிந்த அழகோன முத்துக்கலள உள் தள அடக்கிய, வோளின்
வோலயப் தபோன் ற வோலயயுலடய கிளிஞ் ெலை, நுண்ணிய இலடலயயும் , பின் புறத்லத
மலறக்கின் ற அலெயும் ஐந்து பகுதியோகப் பிரிக்கப் பட்ட கூந்தலையுமுலடய உப் பு
வணிகரின் மலனவி சபற் ற, விளங் குகின் ற அணிகைன் கலள அணிந்த
புதை் வர்களுடன் , கிலுகிலுப் லப ஆகக் சகோண்டு விலளயோடும் .
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குறிப் பு: நளி நீ ை் (57) - நெ்சினோர்க்கினியர் உலர- செறிந் த நீ ர்லமயுலடய, உ. தவ.
ெோமிநோலதயர் உலர, குறுந்சதோலக 368 - செறிந் த நீ ர். முே்டேப் தபான்ற பற் கள் :
அகநோனூறு 27 - முத்தின் அன் ன நலகப் சபோலிந்து இைங் கும் எயிறு, ஐங் குறுநூறு 185 இைங் கு முத்து உலறக்கும் எயிறு, ஐங் குறுநூறு 380 - முத்து ஏர் சவண் பை் , கலித்சதோலக
64 - முத்து ஏர் முறுவைோய் , கலித்சதோலக 93 - முத்து ஏர் முறுவைோய் , கலித்சதோலக 97 முத்து ஏர் முறுவைோய் , கலித்சதோலக 97 - முத்து ஏய் க்கும் சவண் பை் , கலித்சதோலக 131 முத்தின் தலக ஏய் க்கும் முறுவைோய் , பரிபோடை் 8 - எழிை் முத்து ஏய் க்கும் சவண்பை் ,
பரிபோடை் திரட்டு 2 - முத்த முறுவை் , சபோருநரோற் றுப் பலட 27 - துவர் வோய் ப் பை உறு
முத்தின் பழி தீர் சவண்பை் , சிறுபோணோற் றுப் பலட 57 - நகோஅர் அன் ன நளி நீ ர் முத்தம் ,
சநடுநை் வோலட 37 - முத்து உறழ் முறுவை் .
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ம ாற் மபாருள் : மகோஅர் அன் ன – பிள் லளகலளப் தபோை, மந்தி – சபண் குரங் கு,
மடதவோர் நகோஅர் அன் ன – மடப் பத்லதயுலடய மகளிரின் பற் கலள ஒத்த, நளி நீ ர்
முத்தம் – செறிந் த நீ ர்லமயுலடய முத்து, செறிந்த நீ ரின் முத்து, செறிந்த அழகோன, வோள்
வோய் – வோளின் வோய் , எருந்தின் – கிளிஞ் ெலின் , வயிற் றகத்து அடக்கி – உள் தள அடக்கி,
ததோற் புறம் மலறக்கும் – பின் புறத்லத மலறக்கும் , நை் கூர் நுசுப் பின் – நுண்ணிய
இலடலயயுலடய, உளர் இயை் ஐம் போை் – அலெகின் ற ஐந் து பகுதியோகப் பிரிக்கப் பட்ட
கூந்தை் , உமட்டியர் - உப் பு வணிகரின் மலனவி, ஈன் ற – சபற் ற, கிளர் பூண்
புதை் வசரோடு கிலுகிலி ஆடும் – விளங் குகின் ற அணிகைன் கலள அணிந்த
புதை் வர்களுடன் கிலுகிலுப் லப விலளயோடும்
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தத்து நீ ர் வலரப் பின் சகோற் லகக் தகோமோன் ,
சதன் புைம் கோவைர் மருமோன் , ஒன் னோர்
மண் மோறு சகோண்ட மோலை சவண்குலட
கண்ணோர் கண்ணி கடுந்ததர்ெ் செழியன் , 65
தமிழ் நிலைசபற் ற தோங் கு அரு மரபின் ,
மகிழ் நலன மறுகின் மதுலரயும் வறிதத, அதோஅன் று (62-67)
மபாருளுடை: நிலறந்த நீ லர எை் லையோகவுலடய சகோற் லகயின் மன் னன் ,
சதன் னோட்டின் மன் னர் குடிலயெ் தெர்ந்தவன் , பலகவரின் நிைங் கலளக் சகோண்டவன் ,
முத்து மோலைலய அணிந்தவன் , சவண்குலட உலடயவன் , கண்ணுக்கு அழகோகத்
ததோன் றும் மைர்ெ்ெரத்லத அணிந்தவன் , விலரந்து செை் லும் ததலரயுலடய
போண்டியனின் தமிழ் வீற் றிருந்த, சபறுதற் கு அரிய மரலபயுலடய, மகிழ் லவத்
தருகின் ற சதருக்கலளயுலடய மதுலரயிை் சபறும் பரிசும் சிறிதத. அது மட்டும் அை் ை,
ம ாற் மபாருள் : தத்து நீ ர் வலரப் பு – நிலறந்த நீ லர எை் லையோகவுலடய, சகோற் லகக்
தகோமோன் – சகோற் லகயின் மன் னன் , சதன் புைம் கோவைர் மருமோன் – சதன் னோட்டின்
மன் னர் குடிலயெ் தெர்ந்தவன் , ஒன் னோர் மண் மோறு சகோண்ட – பலகவரின்
நிைங் கலளக் சகோண்ட , மோலை – முத்து மோலை, சவண்குலட – சவண்குலட, கண்ணோர்
கண்ணி – கண்ணுக்கு அழகோகத் ததோன் றும் மைர்ெ்ெரம் , கடுந்ததர்ெ் செழியன் –
விலரந் து செை் லும் ததலரயுலடய போண்டியன் , தமிழ் நிலைசபற் ற தோங் கு அரு மரபின் –
தமிழ் வீற் றிருந்த சபறுதற் கு அரிய மரலபயுலடய, மகிழ் நலன மறுகின் மதுலரயும் –
மகிழ் லவத் தருகின் ற சதருக்கலளயுலடய மதுலரயும் , வறிதத – சிறிதத, அதோ அன் று –
அது மட்டும் அை் ை
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த ாழ நாை்டின் மபருடம
நறு நீ ர்ப் சபோய் லக அலட கலர நிவந்த
துறு நீ ர்க் கடம் பின் துலண ஆர் தகோலத,
ஓவத்து அன் ன உண் துலற மருங் கிை் , 70
தகோவத்து அன் ன சகோங் கு தெர்பு உலறத்தலின் (68-71)
மபாருளுடை: நறுமணமோன நீ லரயுலடய சபோய் லகயின் அலடத்த கலரயிை் நிற் கும்
செறிந் த தன் லமலய உலடய கடம் ப மரத்தின் இலணதை் நிலறந் த மோலைலயப்
தபோன் று பூத்த மைர்களின் , இந்திரதகோபத்லதப் தபோன் று ததோன் றும் மைர்த் தோது
உதிர்ந்ததோை் , கோண்பதற் கு ஓவியத்லதப் தபோன் று உள் ள குடிக்கும் நீ லரயுலடய
துலறயின் அருகிை் ,

.o

rg

குறிப் பு: துடண ஆை் தகாடே (69) - சபோ. தவ. தெோமசுந்தரனோர் உலர - கடம் பின் பூ
புலனந்த மோலை தபோறலின் , துலண ஆர் தகோலத என் றோர். நெ்சினோர்க்கினியர் உலர தகோலத தபோை பூத்தலிற் தகோலத என் றோர்.
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ம ாற் மபாருள் : நறு நீ ர்ப் சபோய் லக அலடகலர – நறுமணமோன நீ லரயுலடய
சபோய் லகயின் அலடத்து நிற் கும் கலர, நிவந்த துறு நீ ர்க் கடம் பின் – செறிந்த
தன் லமலய உலடய கடம் ப மரத்தின் , துலண ஆர் தகோலத – இலணதை் நிலறந் த
மோலைலயப் தபோன் று பூத்த மைர்கள் , ஓவத்து அன் ன – ஓவியத்லதப் தபோன் று, உண்
துலற மருங் கிை் – குடிக்கும் நீ லரயுலடய துலறயின் அருகிை் , தகோவத்து அன் ன –
பட்டுப் பூெ்சிலயப் தபோன் று, இந்திர தகோபம் , மூதோய் , தம் பைம் , சகோங் கு தெர்பு
உலறத்தலின் – மைர்த் தோது உதிர்ந்ததோை்

sa

ng

வருமுலை அன் ன வண்முலக உலடந் து
திருமுகம் அவிழ் ந்த சதய் வத் தோமலர,
ஆசு இை் அங் லக அரக்குத் ததோய் ந்தன் ன,
தெயிதழ் சபோதிந் த செம் சபோற் சகோட்லட, 75
ஏம இன் துலண தழீஇ, இறகு உளர்ந்து
கோமரு தும் பி கோமரம் செப் பும் (72-77)
மபாருளுடை: எழுகின் ற முலைலய ஒத்த சபரிய அரும் பு சநகிழ் ந்து அழகிய முகம்
தபோை மைர்ந்த சதய் வத் தன் லமயுலடய தோமலர, குற் றமிை் ைோத உள் ளங் லகயிை்
அரக்லகத் ததோய் த்தோற் தபோை் உள் ள சிவந்த இதழ் கள் சூழ் ந்த, செம் சபோன் னோை்
செய் தோற் தபோை் உள் ள நடுப் பகுதியின் மீது, தன் னுலடய இன் பமோன இனிய
துலணலயத் தழுவி, சிறலக அலெத்து விருப் பமுலடய ஆண் தும் பிகள் சீகோமரப்
பண்லண இலெக்கும் .
ம ாற் மபாருள் : வருமுலை அன் ன வண் முலக உலடந் து திருமுகம் அவிழ் ந்த சதய் வத்
தோமலர - எழுகின் ற முலைலய ஒத்த சபரிய அரும் பு சநகிழ் ந்து அழகிய முகம் தபோை
மைர்ந்த சதய் வத் தன் லமயுலடய தோமலர, ஆசு இை் அங் லக அரக்குத் ததோய் ந்தன் ன –
குற் றமிை் ைோத உள் ளங் லகயிை் அரக்லகத் ததோய் த்தோற் தபோை் , ெோதிலிங் கம் , தெயிதழ்
சபோதிந்த செம் சபோற் சகோட்லட – சிவந்த இதழ் சூழ் ந்த செம் சபோன் னோை்
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செய் தோற் தபோை் உள் ள நடுப் பகுதி, ஏம இன் துலண தழீஇ – தன் னுலடய இன் பமோன
இனிய துலணலயத் தழுவி, இறகு உளர்ந்து கோமரு தும் பி – சிறலக அலெத்து
விருப் பமுலடய தும் பிகள் , கோமரம் செப் பும் – சீகோமரப் பண்லண இலெக்கும்
தண் பலண தழீஇய தளரோ இருக்லக,
குணபுைம் கோவைர் மருமோன் , ஒன் னோர்
ஓங் கு எயிை் கதவம் உருமுெ்சுவை் செோறியும் 80
தூங் கு எயிை் எறிந்த சதோடி விளங் கு தடக்லக,
நோடோ நை் லிலெ நற் தறர்ெ் செம் பியன் ,
ஓடோப் புட்லக உறந் லதயும் வறிதத, அதோஅன் று (78-83)
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மபாருளுடை: மருத நிைம் சூழ் ந்த நிலையோன குடியிருப் லபயுலடய கிழக்கின் கண்
உள் ள நிைத்தின் மன் னர் குடியிை் பிறந்தவன் . இடி தன் னுலடய கழுத்தினோை் உரசும்
கதலவயுலடய பலகவரின் உயர்ந்த சதோங் கும் தகோட்லடலய அழித்தவன் தெோழன் .
ஒளியுலடய கடகம் அணிந்த சபரிய லககள் உலடயவன் . தோன் ததடோது அலடந்த நை் ை
புகலழயுலடயவன் . நை் ை ததர்கலளயுலடய தெோழனின் குடிமக்கள் நோட்லட விட்டு
விைகோத தெோழ நோட்டின் உறந் லதயிை் கிலடக்கும் பரிசும் சிறிதத. அது மட்டும் அை் ை,
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குறிப் பு: தூங் கு எயில் (81) - திரிபுர அசுரர்கள் சதய் வத்தன் லம உலடய மூன் று
மதிை் கலள வரத்தோை் சபற் று, அவற் றுள் போதுகோப் தபோடு இருந் து சகோண்டு, தோங் கள்
நிலனத்தவோறு பறந் து சென் று பை இடங் கலளப் போழ் படுத்தி , ததவர்கலள
வருத்தியதோை் , சிவசபருமோன் அம் மதிை் கலள எரித்து அழித்தோன் .
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ம ாற் மபாருள் : தண் பலண தழீஇய தளரோ இருக்லக குண புைம் – மருத நிைம்
தழுவிய (சூழ் ந்த) நிலையோன குடியிருப் லபயுலடய கிழக்கின் கண் உள் ள நிைம் , கோவைர்
மருமோன் – மன் னர் குடியிை் பிறந் தவன் , ஒன் னோர் ஓங் கு எயிை் கதவம் உருமு சுவை்
செோறியும் - ஓங் கி உயர்ந்த பலகவரின் தகோட்லடக் கதவிை் தன் கழுத்தினோை் தோக்கும்
இடி, தூங் கு எயிை் எறிந்த - சதோங் கும் தகோட்லடலய அழித்த, சதோடி விளங் கு தடக்லக ஒளியுலடய கடகம் அணிந்த சபரிய லககள் , நை் லிலெ நோடோ – தோன் ததடோது அலடந் த
நை் ை புகழ் , நற் தறர்ெ் செம் பியன் – நை் ை ததர்கலளயுலடய தெோழன் , ஓடோப் புட்லக –
ஓடோலமக்குக் கோரணமோன வலிலம, உறந் லதயும் - உறந் லதயும் , வறிதத – சிறிதத,
அதோஅன் று - அது மட்டும் அை் ை
கடைமயழு ைள் ளல் களின் சிறப் பு
தபகன்
வோனம் வோய் த்த வளமலைக் கவோஅன்
கோன மஞ் லஞக்குக் கலிங் கம் நை் கிய
அருந்திறை் அணங் கின் ஆவியர் சபருமகன்
சபருங் கை் நோடன் தபகனும் (84-87)
மபாருளுடை: மலழ சபோய் க்கோமை் சபய் ததோை் செழிப் போக உள் ள மலைப் பக்கத்திை்
குளிரோை் அது வருந்துகிறது என் று எண்ணி, ஒரு கோட்டு மயிலுக்குத் தன் தபோர்லவலயக்

11

சகோடுத்த, சபறுவதற் கு அரிதோன, அழலகயுலடய, ஆவியர் குடியிை் பிறந்த
அண்ணலும் , சபரிய மலையின் தலைவனுமோன தபகனும் ,
ம ாற் மபாருள் : வோனம் வோய் த்த - மலழ சபோய் யோமை் சபய் ததோை் , வளமலைக்
கவோஅன் - வளமோன பக்க மலையிை் , கோன மஞ் லஞக்கு - கோட்டு மயிலுக்கு, கலிங் கம்
நை் கிய - ஆலடலயக் சகோடுத்த, தபோர்லவலயக் சகோடுத்த, அருந்திறை் - சபறுவதற் கு
அரிதோன, அணங் கின் - அழலகயுலடய, ஆற் றலுலடய, ஆவியர் சபருமகன் - ஆவியர்
குடியிை் பிறந் த அண்ணை் , சபருங் கை் நோடன் - சபரிய மலையின் தலைவன் , தபகனும் தபகனும்
பாைி
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...............சுரும் பு உண
நறு வீ உலறக்கும் நோக சநடு வழிெ்
சிறு வீ முை் லைக்குப் சபருந்ததர் நை் கிய
பிறங் கு சவள் ளருவி வீழும் ெோரை் 90
பறம் பின் தகோமோன் போரியும் (87 – 91)
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மபாருளுடை: வண்டுகள் உண்ணுவதற் கோகத் ததலனெ் செோட்டும் நறுமணமோன
மைர்கலளயுலடய நோக மரங் கள் சகோண்ட நீ ண்ட வழியிை் உள் ள, சிறிய
இலைகலளயுலடய முை் லைக் சகோடிக்குத் தன் சபரிய ததரிலனக் சகோடுத்தவனும் ,
நிலறந்த சவள் லள அருவிகள் மலைெ் ெரிவிலிருந்து விழும் பறம் பு மலையின்
மன் னனுமோன போரியும் ,
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ம ாற் மபாருள் : சுரும் பு உண - வண்டுகள் உண்ணுவதற் கோக, நறு வீ - நறுமணமோன
மைர்கள் , உலறக்கும் - செோட்டும் , சகோட்டும் , தலழக்கும் , நோக - நோக மரங் கள் ,
(சுரபுன் லன மரங் கள் ), சநடு வழி - நீ ண்ட போலத, சிறு வீ முை் லைக்கு - சிறிய
மைர்கலளயுலடய முை் லைக் சகோடிக்கு, சபருந்ததர் - சபரிய ததர், நை் கிய - சகோடுத்த,
பிறங் கு - நிலறந்த, ஒளியுலடய, ஒலிக்கும் , சவள் ளருவி - சவள் லள அருவி, வீழும் விழும் , ெோரை் - மலைெ் ெரிவு, பறம் பின் தகோமோன் போரியும் - பறம் பு மலையின்
மன் னனோன போரியும் ,
காைி
........................... கறங் கு மணி
வோை் உலளப் புரவிசயோடு லவயகம் மருள
ஈர நை் சமோழி இரவைர்க்கு ஈந் த,
அழை் திகழ் ந்து இலமக்கும் அஞ் சுவரு சநடு தவை்
கழை் சதோடித் தடக் லக கோரியும் (91-95)
மபாருளுடை: ஒலிக்கும் மணிகலளயுலடய சவள் லளப் பிடரி மயிலரயுலடய
குதிலரகளுடன் , உைகத்ததோர் வியக்கும் படி, அன் போன நை் ை செோற் கலளப் சபோருள்
தவண்டி வருபவர்களுக்கு அளிப் பவனும் , சினம் மிகுந்த சிறப் புலடய அெ்ெத்லத
உண்டோக்கும் சபரிய தவலிலன உலடயவனும் , சுழை இட்ட கடிலககலளயுலடய
(வலளயை் கலளயுலடய) சபரிய லககலளயுலடய கோரியும் ,
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ம ாற் மபாருள் : கறங் கு மணி - ஒலிக்கும் மணிகள் , வோை் உலளப் புரவிசயோடு சவள் லளப் பிடரி மயிலரயுலடய குதிலரகளுடன் , லவயகம் மருள - உைகத்ததோர்
வியக்க, ஈர நை் சமோழி - அன் போன நை் ை செோற் கள் , இரவைர்க்கு - சபோருள் தவண்டி
வந்தவர்களுக்கு, ஈந்த - சகோடுத்த, அழை் - சினம் , திகழ் ந்து - சிறந்து, இலமக்கும் மின் னும் , அஞ் சுவரு - அெ்ெம் உண்டோக்கும் , சநடு தவை் - சபரிய தவை் , கழை் சதோடி சுழை இட்ட வீர வலள, தடக் லக கோரியும் - சபரிய லககலளயுலடய கோரியும்
ஆய் அண்டிைன்

rg

............... நிழை் திகழ்
நீ ை நோகம் நை் கிய கலிங் கம்
ஆை் அமர் செை் வற் கு அமர்ந்தனன் சகோடுத்த
ெோவம் தோங் கிய ெோந் து புைர் திணி ததோள்
ஆர்வ நன் சமோழி ஆயும் (95-99)

am

.o

மபாருளுடை: ஒளியுடன் விளங் கும் நீ ை மணிலயயும் , போம் பு சகோடுத்த ஆலடலயயும் ,
ஆை மரத்தின் கீழ் அமர்ந்திருக்கும் சிவனுக்கு விருப் பத்துடன் சகோடுத்தவனும் ,
விை் லைத் தோங் கிய ெந் தனம் உைர்ந்த ததோளிலன உலடயவனும் , ஆர்வத்துடன் நை் ை
செோற் கலளக் கூறுபவனுமோன ஆயும் ,

ng

ai

la

kk
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ம ாற் மபாருள் : நிழை் திகழ் – ஒளியுடன் விளங் கும் , நீ ை - நீ ைமணி, நோகம் நை் கிய –
போம் பு சகோடுத்த, கலிங் கம் – ஆலட, ஆை் அமர் செை் வற் கு – ஆை மரத்தின் கீழ்
அமர்ந்திருக்கும் சிவனுக்கு, அமர்ந்தனன் சகோடுத்த – விருப் பத்துடன் சகோடுத்த , ெோவம்
– விை் , தோங் கிய – தோங் கிய, ெோந்து புைர் – ெந் தனம் உைர்ந்த, திணிததோள் – உறுதியோன
ததோள் , ஆர்வ நன் சமோழி ஆயும் – ஆர்வமுலடய நை் ை செோற் கலளயுலடய ஆயும் ,
அதிகன்

sa

............................. மோை் வலரக்
கமழ் பூஞ் ெோரை் கவினிய சநை் லி 100
அமிழ் து விலள தீம் கனி ஒளலவக்கு ஈந்த,
உரவுெ் சினம் கனலும் ஒளி திகழ் சநடுதவை்
அரவக்கடை் தோலன அதிகனும் (99-103)
மபாருளுடை: உயர்ந்த மலையின் கமழும் பூக்கலளயுலடய மலைெ் ெரிவிை் உள் ள
அழகோன அமிர்தமோகிய, விலளந் த இனிய சநை் லிக்கனிலய, ஒளலவக்குக்
சகோடுத்தவனும் , சினம் சபோருந்திய சபரிய தவலையும் கடலைப் தபோன் ற பலடலய
உலடயவனுமோகிய அதிகனும்
ம ாற் மபாருள் : மோை் வலர - உயர்ந்த மலை, சபருலமயுலடய மலை, கமழ் மணக்கும் , பூஞ் ெோரை் - பூக்கலளயுலடய மலைெ் ெரிவு, கவினிய - அழகோன, சநை் லி சநை் லிகோய் , அமிழ் து - அமிர்தம் , விலள - முற் றிய, தீம் கனி - இனிய கனி, ஒளலவக்கு
ஈந்த - ஒளலவக்குக் சகோடுத்த, உரவுெ் சினம் கனலும் - வலிலம உலடய சினம்
சபோருந்திய, ஒளி திகழ் - ஒளியுடன் விளங் கும் , சநடுதவை் - சபரிய தவை் , அரவக்கடை்
தோலன - ஒலிக்கும் கடலைப் தபோன் ற பலடயும் , அதிகனும் - அதிகனும்
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நள் ளி
............................... கரவோது
நட்தடோர் உவப் ப நலடப் பரிகோரம்
முட்டோது சகோடுத்த முலன விளங் கு தடக்லக, 105
துளி மலழ சபோழியும் வளி துஞ் சு சநடுங் தகோட்டு
நளி மலை நோடன் நள் ளியும் (103-107)
மபாருளுடை: தங் கள் மனதிை் உள் ளலத மலறக்கோது அன் புடன் இருப் பவர்களுக்கு
அவர்கள் வோழ் க்லகலய இலடயூறு இை் ைோது நன் றோக வோழ் வதற் கோக எை் லையிை் ைோது
சகோடுத்தவனும் , தபோரிை் சவற் றி சபற் ற சபரிய லககலளயுலடயவனும் ,
துளிலயயுலடய மலழ சபோய் யோது சபோழியும் , கோற் றுத் தங் கும் உயர்ந்த
சிகரங் கலளயுலடய அடர்ந்த நோட்லடயுலடய நள் ளியும் ,

iy

am

.o

rg

ம ாற் மபாருள் : கரவோது – மலறக்கோது, நட்தடோர் – நண்பர்கள் , உவப் ப – மகிழும் படி,
நலடப் பரிகோரம் – இலடயூறுகள் நீ ங் கி வோழ் க்லகலய வோழ் வதற் கு , முட்டோது – எை் லை
இை் ைோது, சகோடுத்த – சகோடுத்த, முலன விளங் கு - தபோரிை் சவற் றி சபற் ற, தடக்லக –
சபரிய லககள் , துளி மலழ சபோழியும் – மலழத் துளி சபய் யும் , வளி துஞ் சு – கோற் றுத்
தங் கும் , சநடுங் தகோட்டு – உயர்ந்த சிகரங் கலளயுலடய, நளி மலை நோடன் நள் ளியும் –
அடர்ந்த மலைகலளயுலடய நோட்டின் தலைவன் நள் ளியும் ,

kk

ஓைி

sa

ng

ai

la

.......................... நளி சிலன
நறும் தபோது கஞலிய நோகு முதிர் நோகத்து
குறும் சபோலற நை் நோடு தகோடியர்க்கு ஈந் த,
கோரிக் குதிலரக் கோரிசயோடு மலைந்த 110
ஓரிக் குதிலர ஓரியும் (107-111)

மபாருளுடை: அடர்ந்த கிலளகளிை் நறுமணமோன மைர்கள் சநருங் கி இருந்த இளலம
முதிர்ந்த சுரபுன் லன மரங் கலளயும் சிறிய மலைகலளயும் உலடய நிைங் கலளக்
கூத்தோடுபவர்களுக்குக் சகோடுத்தவனும் , கோரி என் ற சபயலரயுலடய
குதிலரலயயுலடய கோரி என் பவதனோடு தபோரிட்டவனும் , ஓரி என் ற சபயலரயுலடய
குதிலரலயயுலடய ஓரியும் ,
குறிப் பு: கோரிக்கும் ஓரிக்கும் நடந்த தபோர் பற் றின குறிப் புகள் , அகநோனூறு 209,
நற் றிலண 320, சிறுபோணோற் றுப் பலட (110-111) ஆகிய போடை் களிை் உள் ளன. ஓரிலயக்
சகோன் று, பின் ஓரியின் சகோை் லி மலைலயெ் தெர மன் னனுக்குப் பரிெோகக் கோரி
சகோடுத்தோன் (அகநோனூறு 209).
ம ாற் மபாருள் : நளி - அடர்ந்த, சிலன – மரத்தின் கிலளகள் , நறும் தபோது –
நறுமணமோன மைர்கள் , கஞலிய – சநருங் கின, சபோலிந்த, நோகு – இளலம, முதிர் –
முதிர்ந்த, நோகத்து – சுரபுன் லன மரங் களுலடய, குறும் சபோலற – சின் ன மலைகள் ,
நை் நோடு – நை் ை நிைங் கள் , தகோடியர்க்கு – கூத்தோடுபவர்களுக்கு, ஈந்த – ஈன் ற, கோரிக்
குதிலர – கோரி என் ற சபயலரயுலடய குதிலர, கோரிசயோடு – கோரியுடன் , மலைந் த –
தபோரிட்ட, ஓரிக் குதிலர ஓரியும் - ஓரி என் ற சபயலரயுலடய குதிலரலயயுலடய ஓரியும்

14

......................... என ஆங் கு
எழு ெமம் கடந் த எழு உறழ் திணி ததோள் (111-112)
மபாருளுடை: என அந் த ஏழு தபர், எழுந் த தபோர்களிை் சவற் றி அலடந் தவர்கள் ,
கலணய மரம் தபோன் ற திண்லமயோன ததோள் கலள உலடயவர்கள் .
ம ாற் மபாருள் : என ஆங் கு எழு ெமம் கடந் த - என அங் கு ஏழு தபர் எழுந்த தபோர்களிை்
சவற் றி சபற் தறோர், எழு உறழ் திணி ததோள் – கலணய மரம் தபோன் ற திண்லமயோன
ததோள் கலள உலடயவர்கள்
நல் லியக் தகாைனின் ஈடக சி
் றப் பு

.o

rg

எழுவர் பூண்ட ஈலகெ் செந் நுகம் ,
விரிகடை் தவலி வியைகம் விளங் க,
ஒரு தோன் தோங் கிய உரனுலட தநோன் தோள் (113-115)

iy

am

மபாருளுடை: கலடசயழு வள் ளைோை் தமற் சகோண்ட ஈலகயோகிய போரத்லத, பரந்த
கடலை தவலியோகக் சகோண்ட அகன் ற உைகம் தலழக்க , ஒருவனோகத் தோதன சபோறுத்த
வலிலமயுலடய முயற் சிலய உலடயவன் .
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ம ாற் மபாருள் : எழுவர் பூண்ட ஈலக – ஏழு தபர் தமற் சகோண்ட ஈலக, செந் நுகம் –
போரம் , விரிகடை் தவலி வியைகம் விளங் க – பரந்த கடலை தவலியோகக் சகோண்ட
அகன் ற உைகம் தலழக்க, ஒரு தோன் தோங் கிய உரனுலட தநோன் தோள் - ஒருவனோகத்
தோதன சபோறுத்த வலிலமயுலடய முயற் சிலய உலடயவன்

sa

ng

நறு வீ நோகமும் , அகிலும் , ஆரமும் ,
துலற ஆடு மகளிர்க்குத் ததோள் புலண ஆகிய,
சபோரு புனை் தரூஉம் தபோக்கறு மரபின் ,
சதோை் மோ இைங் லகக் கருசவோடு சபயரிய,
நை் மோ இைங் லக மன் னருள் ளும் , 120
மறு இன் றி விளங் கிய வடு இை் வோய் வோள்
உறு புலித் துப் பின் ஓவியர் சபருமகன் ,
களிற் றுத் தழும் பு இருந்த கழை் தயங் கு திருந்து அடி
பிடிக்கணம் சிதறும் சபயை் மலழத் தடக்லக
பை் இயக் தகோடியர் புரவைன் (116-125)
மபாருளுடை: நறுமணமுலடய மைர்கலள உலடய சுரபுன் லன, அகிை் , ெந்தனம் ஆகிய
மரங் களின் துண்டுகலள நீ ரோடும் துலறயிை் உள் ள சபண்களின் ததோள் களுக்குத்
சதப் பமோகக் சகோண்டு வந்து தரும் , கலரலய இடிக்கின் ற ஆற் றிலனயுலடய,
சதோன் லமயோன சபருலமமிக்க இைங் லகயின் சபயலர நகரம் ததோன் றிய சபோழுதிை்
இருந்து சகோண்ட, அழித்தற் கு அரிய மரலப உலடய, மோவிைங் லகயின் சிறந்த
மோவிைங் லக மன் னர்கள் பைருள் ளும் மறு இை் ைோது விளங் கும் , பழியிை் ைோத குறிலயத்
தப் போத வோளிலனயுலடய, புலிலயப் தபோன் ற மிகுந்த வலிலமயுலடயவன் அவன் .
ஓவியர் குடியிை் பிறந் த சபருமோன் . களிற் லறெ் செலுத்தியதோை் ஏற் பட்ட தழும் பு உலடய
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அலெயும் வீரக் கழை் கலள அணிந்த திருத்தமோன அடிகலளயும் , சபண் யோலனகலள
வோரி வழங் கும் மலழலயப் தபோன் ற வள் ளன் லமயுலடய சபரிய லககலளயும்
உலடயவன் . பை இலெக் கருவிகலளயுலடய கூத்தர்கலளப் போதுகோப் பவன் .
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குறிப் பு: புறநோனூறு 176 - சபரு மோவிைங் லகத் தலைவன் சீறியோழ் இை் தைோர்
செோன் மலை நை் லியக்தகோடலன. மோல் மா இலங் டகக் கருமைாடு மபயைிய நல் மா
இலங் டக (119) - இரோ. இரோகலவயங் கோர் உலர – கருப் பித்ததபோதத (நகரத்லத
அலமக்கத் சதோடங் கியதபோதத) பழலமயோன சபருலமயிலனயுலடய
இைங் லகசயன் னும் தபலரப் சபற் றதுமோன நன் றோகிய சபருலமலயயுலடய இைங் லக,
நெ்சினோர்க்கினியர் உலர - கருப் பித்த முகூர்த்தத்திதை பலழயதோகிய
சபருலமலயயுலடய இைங் லகயின் சபயலரப் சபற் ற நன் றோகிய சபருலமயுலடய
இைங் லக, சபோ. தவ. தெோமசுந்தரனோர் உலர - ரோவணன் ஆண்ட வலி மிக்க பலழய
இைங் லக என் றவோறு. புறநோனூறு போடை் 158 - இதிை் கலடசயழு வள் ளை் கலளப் பற் றின
குறிப் பு உள் ளது.
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ம ாற் மபாருள் : நறு வீ நோகமும் அகிலும் ஆரமும் – நறுமணமுலடய மைர்கலள உலடய
சுரபுன் லனயும் அகிலும் ெந்தனமும் , துலற ஆடு மகளிர்க்குத் ததோள் புலண ஆகிய –
நீ ரோடும் துலறயிை் உள் ள சபண்களின் ததோள் களுக்குத் சதப் பமோக, சபோரு புனை்
தரூஉம் – கலரலய இடிக்கின் ற நீ ர் சகோண்டு வந்து தரும் , தபோக்கறு மரபின் அழித்தற் கு அரிய மரலப உலடய, சதோை் மோ இைங் லக - சதோன் லமயோன சபருலம
மிக்க இைங் லக, கருசவோடு சபயரிய – நகரத்லத அலமக்கத் சதோடங் கியதபோதத, நை்
மோ இைங் லக – சிறந்த மோவிைங் லக, மன் னருள் ளும் – மன் னர்கள் பைருள் ளும் , மறு
இன் றி விளங் கிய – மறு இை் ைோது விளங் கிய, வடு இை் வோய் வோள் – பழியிை் ைோத
குறிலயத் தப் போத வோள் , உறுபுலித் துப் பின் – புலிலயப் தபோன் ற மிகுந்த வலிலமயுடன் ,
ஓவியர் சபருமகன் – ஓவியர் குடியிை் பிறந்த சபருமோன் , களிற் றுத் தழும் பு இருந்த கழை்
தயங் கு திருந் து அடி – களிற் லறெ் செலுத்தியதோை் ஏற் பட்ட தழும் பு உலடய கழை்
அணிந்த திருத்தமோன அடிகள் , பிடிக் கணம் சிதறும் சபயை் மலழத் தடக்லக – சபண்
யோலனகலள வோரி வழங் கும் மலழலயப் தபோன் ற வள் ளன் லமயுலடய சபரிய லககள் ,
பை் இயம் தகோடியர் புரவைன் – பை இலெக் கருவிகலளயுலடய கூத்தர்கலளப்
போதுகோப் பவன் , தபர் இலெ – சபரும் புகழ்
பைிசு மபற் ற பாணன்
மன்னடனப் பாடி ் ம ன்ற முடற
………………………………………………………..தபர் இலெ
நை் லியக்தகோடலன நயந்த சகோள் லகசயோடு,
தோங் கரு மரபின் , தன் னும் , தந் லத
வோன் சபோரு சநடு வலர வளனும் போடி,
முன் நோள் சென் றனம் ஆக (125-129)
மபாருளுடை: சபரும் புகலழயுலடய நை் லியக்தகோடலனக் கோண்பதற் கு, விரும் பிய
சகோள் லகயுடன் , மற் றவர்களோை் சபோறுத்தற் கு அரிய மரலபயுலடய அவலனப்
பற் றியும் அவனுலடய தந் லதலயப் பற் றியும் அவனுலடய வோலனத் தீண்டும் உயர்ந்த
மலையின் வளலமலயயும் பற் றிப் போடி சிை நோட்களுக்கு முன் நோங் கள் அவனிடம்
சென் தறோமோக,
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ம ாற் மபாருள் : தபர் இலெ நை் லியக்தகோடலன நயந் த சகோள் லகசயோடு – சபரும்
புகலழயுலடய நை் லியக்தகோடலனக் கோண்பதற் கு விரும் பிய சகோள் லகயுடன் , தோங் கு
அரு மரபின் – மற் றவர்களோை் சபோறுத்தற் கு அரிய மரலபயுலடய, தன் னும் தந் லத வோன்
சபோரு சநடு வலர வளனும் போடி முன் நோள் சென் றனம் ஆக – அவலனப் பற் றியும்
அவனுலடய தந் லதலயப் பற் றியும் அவனுலடய வோலனத் தீண்டும் உயர்ந்த மலையின்
வளலமலயயும் பற் றிப் போடி சிை நோட்களுக்கு முன் நோங் கள் சென் தறோமோக
நல் லியக் தகாைடனக் காணுமுன்
இருந் ே ைறுடம நிடல

rg

.................... இந்நோள்
திறவோக் கண்ண ெோய் செவிக் குருலள, 130
கறவோப் போை் முலை கவர்தை் தநோனோது,
புனிற் று நோய் குலரக்கும் , புை் சைன் அட்டிை் (129-132)
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மபாருளுடை: இந் த நோளிை் திறக்கோத கண்கலளயுலடய வலளந்த கோதுகலளயுலடய
குட்டிகள் , தோயின் போை் சுரக்கோத முலைகளிலிருந்து போை் சபறோததோை் , அலதப்
சபோறுக்க முடியோது அண்லமயிை் ஈன் ற தோய் நோய் குலரக்கும் , புன் லமயுலடய எங் கள்
அடுக்கலளயிை் .
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ம ாற் மபாருள் : இந்நோள் திறவோக் கண்ண ெோய் செவிக் குருலள - இந்த நோளிை்
திறக்கோத கண்கலளயுலடய வலளந்த கோதுகலளயுலடய குட்டிகள் , கறவோப் போை்
முலை கவர்தை் - போை் சுரக்கோத முலைகளிலிருந்து தநோனோது – சபோறுக்க முடியோது,
புனிற் று நோய் குலரக்கும் – அண்லமயிை் ஈன் ற நோய் குலரக்கும் , புை் சைன் அட்டிை் –
புன் லமயுலடய எங் கள் அடுக்கலள
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கோழ் தெோர் முது சுவர்க் கணெ் சிதை் அரித்த
பூழி பூத்த புழை் கோளோம் பி,
ஒை் கு பசி உழந்த ஒடுங் கு நுண் மருங் குை் , 135
வலளக் லக கிலணமகள் , வள் உகிர்க் குலறத்த
குப் லப தவலள உப் பிலி சவந்தலத,
மடதவோர் கோட்சி நோணிக் கலட அலடத்து,
இரும் தபர் ஒக்கசைோடு ஒருங் கு உடன் மிலெயும் ,
அழி பசி வருத்தம் வீட............ (133-140)
மபாருளுடை: கூலரயின் லகம் மரம் தளர்ந்து விழும் பலழய சுவரிை் கூட்டமோகிய
கலரயோன் அரித்த புழுதியிை் உட்துலளயுலடய கோளோன் பூத்த , வருந் துவதற் குக்
கோரணமோன பசியோை் ஒடுங் கிய சமலிந்த இலடலயயும் , வலளயை் அணிந்த
லகலயயும் உலடய என் கிலணப் பலறலய அடிக்கும் மலனவி, அவளுலடய சபரிய
நகத்தினோை் கிள் ளிக் சகோணர்ந்த குப் லபயிை் வளரும் தவலளக்கீலரலய உப் பு
இை் ைோமை் தவக லவத்து, பழித்துப் தபசுபவர்கள் கோண்பலத நோணி, கதலவ அலடத்து
விட்டுப் சபரிய சுற் றத்தோர் கூட்டத்துடன் ஒன் றோக இலணந் து உண்ணும்
நிலைலமலயயுலடய அழிக்கும் பசியினோை் உண்டோன வருத்தம் நீ ங் க,

17

குறிப் பு: கிடணமகள் (136) - நெ்சினோர்க்கினியர் உலர - கிலணப் பலற
சகோட்டுதவோனுலடய மலனவி, மகள் . இரும் தபை் ஒக்கல் - சபோருநரோற் றுப் பலட 61,
சிறுபோணோற் றுப் பலட 139, 144, சபரும் போணோற் றுப் பலட 25, 470, மலைபடுகடோம் 157 நெ்சினோர்க்கினியர் உலர, சபோ. தவ. தெோமசுந்தரனோர் உலர - கரிய சபரிய சுற் றம் ,
ஒளலவ துலரெோமி உலர - புறநோனூறு போடை் கள் 69, 150, 370, 378, 390, 391, 393, 394, 396 மிக்க சபரிய சுற் றத்தோர், மிகப் சபரிய சுற் றம் , புறநோனூறு 320 - கரிய சபரிய
சுற் றத்தோர்.
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ம ாற் மபாருள் : கோழ் தெோர் முது சுவர் - கூடையின் லகம் மரம் தளர்ந்து விழும் பலழய
சுவரிை் , கணெ் சிதை் அரித்த பூழி - கூட்டமோகிய கலரயோன் அரித்த புழுதி, பூத்த புழை்
கோளோம் பி - உட்துலளயுலடய கோளோன் பூத்த, ஒை் குபசி உழந்த ஒடுங் கு நுண்
மருங் குை் - வருந் துவதற் குக் கோரணமோன பசியோை் ஒடுங் கிய சமலிந்த இலட, வலளக்
லக கிலணமகள் - லகயிை் வலளயை் அணிந்த கிலணலய அடிக்கும் சபண், உகிர்க்
குலறத்த குப் லப தவலள - சபரிய நகத்தினோை் கிள் ளின குப் லபயிை் வளரும் தவலளக்
கீலர, உப் பிலி சவந்த - உப் பு இை் ைோமை் சவந்த, மடதவோர் கோட்சி நோணி - பழித்துப்
தபசுபவர்கள் கோண்பலத நோணி, கலட அலடத்து - கதலவ அலடத்து, இரும் தபர்
ஒக்கசைோடு - சபரிய சுற் றத்தோர் கூட்டத்துடன் , ஒருங் கு உடன் மிலெயும் - ஒன் றோக
இலணந் து உண்ணும் , அழி பசி வருத்தம் வீட - அழிக்கும் பசியினோை் உண்டோன
வருத்தம் நீ ங் க
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நல் லியக் தகாைனின் ைறுடம தபாக்கிய ைள் ளன்டம
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...................... சபோழி கவுள்
தறுகண் பூட்லகத் தயங் கு மணி மருங் கின்
சிறுகண் யோலனசயோடு, சபருந்ததர் எய் தி,
யோம் அவண் நின் றும் வருதும் . (140-143)
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மபாருளுடை: மதம் வடிகின் ற கன் னத்லதயுலடய, விலரந் துக் சகோை் லுதை் செய் யும்
அலெயும் மணிலய உலடய சிறிய கண்கலளயுலடய யோலனயுடன் , சபரிய
ததரிலனலயயும் அலடந்து, அங் கிருந்து நோங் கள் வருகின் தறோம் .
ம ாற் மபாருள் : சபோழி கவுள் – மதம் வடிகின் ற கன் னம் , தறுகண் பூட்லகத் தயங் கு
மணி மருங் கின் சிறு கண் யோலனதயோடு – விலரந்துக் சகோை் லுதை் செய் யும் அலெயும்
மணிலய உலடய சிறிய கண்கலளயுலடய யோலனயுடன் , சபருந்ததர் எய் தி அவண்
நின் றும் வருதும் – சபரிய ததரிலன அலடந்து அங் கிருந்து நோங் கள் வருகின் தறோம்
பாணனின் ஆற் றுப் படுே்தும் பண்பு
........................... நீ யிரும்
இவண் நயந் து இருந்த இரும் தபர் ஒக்கை்
செம் மை் உள் ளசமோடு செை் குவிர் ஆயின் (143-145)
மபாருளுடை: நீ ங் களும் இங் கு உங் கலள விரும் பி இருக்கும் சபரிய சுற் றத்துடன் ,
உயர்ந்த உள் ளத்துடன் செை் வீர் ஆயின் ,

18

குறிப் பு: இரும் தபை் ஒக்கல் - சபோருநரோற் றுப் பலட 61, சிறுபோணோற் றுப் பலட 139, 144,
சபரும் போணோற் றுப் பலட 25, 470, மலைபடுகடோம் 157 - நெ்சினோர்க்கினியர் உலர, சபோ.
தவ. தெோமசுந்தரனோர் உலர - கரிய சபரிய சுற் றம் , ஒளலவ துலரெோமி உலர புறநோனூறு போடை் கள் 69, 150, 370, 378, 390, 391, 393, 394, 396 - மிக்க சபரிய சுற் றத்தோர்,
மிகப் சபரிய சுற் றம் , புறநோனூறு 320 - கரிய சபரிய சுற் றத்தோர்.
ம ாற் மபாருள் : நீ யிரும் இவண் நயந் து இருந் த இரும் தபர் ஒக்கை் - நீ ங் களும் இங் கு
உங் கலள விரும் பி இருக்கும் சபரிய சுற் றத்துடன் , செம் மை் உள் ளசமோடு செை் குவீர்
ஆயின் – உயர்ந்த உள் ளத்துடன் செை் வீர் ஆயின்
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அலை நீ ர்த் தோலழ அன் னம் பூப் பவும் ,
தலை நோள் செருந்தி தமனியம் மருட்டவும் ,
கடுஞ் சூை் முண்டகம் கதிர் மணி கழோஅைவும் ,
சநடுங் கோை் புன் லன நித்திைம் லவப் பவும் ,
கோனை் சவண் மணை் கடை் உைோய் நிமிர்தர, 150
போடை் ெோன் ற சநய் தை் சநடு வழி
மணி நீ ர் லவப் பு மதிசைோடு சபயரிய
பனி நீ ர்ப் படுவின் பட்டினம் படரின் (146-153)
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எயிற் பை்டினே்திற் கு ் ம ல் லும் ைழியும்
பைேைை் ேரும் விருந் தும்

sa

ng

ai

la

மபாருளுடை: அலையும் நீ லரயுலடய கடற் கலரயிை் அன் னத்லதப் தபோன் ற
மைர்கலளத் தோலழ பூக்கவும் , தவனிை் கோைத்தின் துவக்கத்திை் மைர்ந்த செருந்தி
மைர்கள் கண்டோலரப் சபோன் சனன மருளெ் செய் யவும் , முதிர்ந்த சூலையுலடய முள் ளிெ்
செடிகள் நீ ைமணிலயப் தபோன் ற மைர்கலளப் பூக்கவும் , சநடிய தோளிலனயுலடய
புன் லன மரங் கள் முத்துப் தபோன் ற அரும் புசகோள் ளவும் , கடற் கலரயின் சவண்மணலிை்
கடை் நீ ர் படர்ந்து ஏற, புைவர் போடும் படியோன சிறப் புலடய சநய் தை் நிைத்திை் உள் ள
நீ ண்ட வழியிை் நீ ைமணிலயப் தபோன் ற நீ ர் சூழ் ந்த இடங் கலளயும் மதிலையும் ,
மதிலைத் தன் சபயரிை் சகோண்ட, குளிர்ந்த நீ லரயுலடய குளங் கலளயும் உலடய,
எயிற் பட்டினத்திற் குெ் செை் வீர் ஆயின் ,
ம ாற் மபாருள் : அலை நீ ர்த் தோலழ அன் னம் பூப் பவும் – அலையும் நீ லரயுலடய
கடற் கலரயிை் அன் னத்லதப் தபோன் ற மைர்கலளத் தோலழ பூக்கவும் , தலை நோள்
செருந்தி தமனியம் மருட்டவும் – தவனிை் கோைத்தின் துவக்கத்திை் மைர்ந்த செருந்தி
மைர்கள் கண்டோலரப் சபோன் சனன மருளெ் செய் யவும் , கடுஞ் சூை் முண்டகம் கதிர்
மணி கழோஅைவும் - முதிர்ந்த சூலையுலடய முள் ளி நீ ைமணிலயப் தபோை பூக்கவும் ,
சநடுங் கோை் புன் லன நித்திைம் லவப் பவும் – சநடிய தோளிலனயுலடய புன் லன
மரங் கள் முத்துப் தபோை் அரும் புசகோள் ளவும் , கோனை் சவண்மணை் கடை் உைோய் நிமிர்தர
– கடற் கலரயின் சவண்மணலிை் கடை் படர்ந்து ஏற, போடை் ெோன் ற சநய் தை் சநடுவழி –
புைவர் போடும் படியோன சிறப் புலடய சநய் தை் நிைத்திை் உள் ள நீ ண்ட வழி, மணிநீ ர்
லவப் பு மதிதைோடு – நீ ைமணிலயப் தபோன் ற நீ ர் சூழ் ந்த ஊர்கலளயுலடய
மதிலையுலடய, சபயரிய - மதிலைத் தன் சபயரிை் சகோண்ட (எயிை் – மதிை் ), பனி நீ ர்ப்
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படுவின் பட்டினம் – குளிர்ந்த நீ லரயுலடய குளங் கலளயுலடய எயிற் பட்டினம் , படரின் –
செை் வீர் ஆயின்
ஓங் கு நிலை ஒட்டகம் துயிை் மடிந்தன் ன,
வீங் கு திலர சகோணர்ந்த விலர மர விறகின் , 155
கரும் புலகெ் செந் தீ மோட்டிப் சபருந்ததோள்
மதி ஏக்கறூஉம் மோசு அறு திருமுகத்து
நுதி தவை் தநோக்கின் நுலளமகள் அரித்த
பழம் படு ததறை் பரதவர் மடுப் ப,
கிலள மைர்ப் படப் லபக் கிடங் கிை் தகோமோன் , 160
தலள அவிழ் சதரியை் தலகதயோற் போடி
அறை் குழை் போணி தூங் கியவசரோடு,
வறை் குழை் சூட்டின் வயின் வயின் சபறுகுவீர் (154-163)
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மபாருளுடை: உயர்ந்த ஒட்டகம் துயிை் சகோண்டிருந்தோற் தபோை் மிகுந்த அலைகள்
சகோண்டு வந் து குவித்த நறுமணமுலடய அகிை் மரத்தின் விறகினோை் கரிய
புலகலயயுலடய சிவந்த சநருப் லபக் சகோளுத்தி, சபரிய ததோளிலனயும் நிைோவும்
ஏங் கும் படியோன மோெற் ற அழகிய முகத்திை் கூர்லமயோன தவலைப் தபோன் ற
கண்கலளயும் உலடய பரதவர் சபண் அரித்த பலழயதோகிய கள் லளப் பரதவர்
உங் களுக்குக் சகோணர்ந்துக் குடிக்கக் சகோடுப் போர்கள் . மைர்க் சகோத்துக்கலளயுலடய
ததோட்டங் கலள உலடய கிடங் கிை் என் னும் ஊர்க்கு மன் னன் , அரும் பு அவிழ் ந்த
(மைர்ந்த) மோலைலய அணிந்த நை் லியக்தகோடலனப் போடி, தோள இறுதி உலடய குழலின்
தோளத்திற் கு ஆடும் விறலியருடன் நீ ங் கள் உைர்ந்த குழை் மீன் குழம் லபப் சபறுவீர்.
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ம ாற் மபாருள் : ஓங் கு நிலை ஒட்டகம் துயிை் மடிந்தன் ன - உயர்ந்த ஒட்டகம் துயிை்
சகோண்டிருந்தோற் தபோை் , வீங் கு திலர சகோணர்ந்த - மிகுந் த அலைகள் சகோணர்ந்த,
விலர மர விறகின் கரும் புலகெ் செந்தீ மோட்டி - நறுமணமுலடய அகிை் மரத்தின்
விறகினோை் கரிய புலகலயயுலடய சிவந்த சநருப் லபக் சகோளுத்தி, சபருந்ததோள் மதி
ஏக்கறூஉம் மோசு அறு திரு முகத்து நுதி தவை் தநோக்கின் நுலளமகள் – சபரிய
ததோளிலனயும் நிைோவும் ஏங் கும் படியோன மோெற் ற அழகிய முகத்திை் கூர்லமயோன
தவலைப் தபோன் ற கண்கலளயுலடய பரதவர் சபண், அரித்த பழம் படு பரதவர் மடுப் ப அரித்த பலழயதோகிய கள் லளப் பரதவர் உங் களுக்குக் சகோணர்ந்துக் குடிக்க
சகோடுப் போர்கள் , கிலள மைர்ப் படப் லபக் கிடங் கிை் தகோமோன் - மைர்க் சகோத்துக்கலள
உலடய ததோட்டங் கலள உலடய கிடங் கிை் என் னும் ஊர்க்கு மன் னன் , தலள அவிழ்
சதரியை் தலகதயோன் போடி - அரும் பு அவிழ் ந்த (மைர்ந்த) மோலைலய அணிந்த
நை் லியக்தகோடலனப் போடி, அறை் குழை் போணி தூங் கியவசரோடு - தோள இறுதி உலடய
குழலின் தோளத்திற் கு ஆடும் விறலியருடன் , வறை் குழை் சூட்டின் சபறுகுவீர் - உைர்ந்த
குழை் மீன் குழம் லபப் சபறுவீர்
தைலூை் ம ல் லும் ைழியும்
எயினை் ேரும் விருந் தும்
லபந்நலன அவலர பவழம் தகோப் பவும் ,
கரு நலனக் கோயோ கண மயிை் அவிழவும் , 165
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சகோழுங் சகோடி முசுண்லட சகோட்டங் சகோள் ளவும் ,
செழுங் குலைக் கோந் தள் லக விரை் பூப் பவும் ,
சகோை் லை சநடு வழிக் தகோபம் ஊரவும் ,
முை் லை ெோன் ற முை் லை அம் புறவின்
விடர் கோை் அருவி வியன் மலை மூழ் கிெ் 170
சுடர் கோை் மோறிய செவ் வி தநோக்கித்
திறை் தவை் நுதியின் பூத்த தகணி,
விறை் தவை் சவன் றி தவலூர் எய் தின் [164-173]
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மபாருளுடை: பசிய அரும் புகலளயுலடய அவலரக் சகோடி பவளம் தபோன் ற பூக்கலளத்
சதோடுப் பவும் , கருலமயோன கோயோ மைர்கள் கூட்டமோக இருக்கும் மயிலின் கழுத்லதப்
தபோன் று மைரவும் , தடித்த முசுண்லடக் சகோடிகள் சிறிய பலன இலைப் சபட்டிலயப்
தபோலும் உள் ள மைர்கலள மைரவும் , சபரிய கோந்தள் மைர்க் குலைகள் லககள் தபோன் று
மைரவும் , சகோை் லையிை் உள் ள நீ ண்ட வழியிை் இந்திரதகோபம் (மூதோய் ) ஊர்ந்து
இருக்கவும் , முை் லை ஒழுக்கம் சபோருந்திய முை் லைக் சகோடிகள் உலடய முை் லைக்
கோட்டிை் , மலை இடுக்குகளிை் குதிக்கும் அருவிகலளயுலடய சபரிய மலையிை் ஞோயிறு
மூழ் கிய தநரத்திை் வோலன தநோக்கி, வலிலம மிக்க தவலின் நுனிலயப் தபோை உள் ள
மைர்கள் பூத்த குளங் கலளயுலடய சவற் றியுலடய தவைோை் சவற் றி சபோருந்திய ,
தவலூலர நீ ங் கள் அலடந்தோை் ,
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குறிப் பு – மகாை்ைம் (166) - நெ்சினோர்க்கினியர் உலர - பனங் குருத்தோை்
செய் விக்கப் படும் சிறிய சபட்டி, சகோட்லட - நூற் கின் ற சகோட்லடயுமோம் . முல் டல
ான்ற கற் பு: முை் லை ெோன் ற முை் லை அம் புறவின் (169) - நெ்சினோர்க்கினியர் உலர கணவன் கூறிய செோற் பிலழயோது இை் லிலிருந்து நை் ைறம் செய் து ஆற் றி இருந்த
தன் லம அலமந்த முை் லைக் சகோடி படர்ந்த . அகநோனூறு 274 - முை் லை ெோன் ற கற் பின் ,
நற் றிலண 142 - முை் லை ெோன் ற கற் பின் , பரிபோடை் 15 - முை் லை முலற,
சிறுபோணோற் றுப் பலட 30 - முை் லை ெோன் ற கற் பின் , சிறுபோணோற் றுப் பலட 169 - முை் லை
ெோன் ற முை் லை அம் புறவின் , மதுலரக்கோஞ் சி 285 - முை் லை ெோன் ற புறவு.
ம ாற் மபாருள் : லபந்நலன அவலர பவழம் தகோப் பவும் – பசிய அரும் புகலளயுலடய
அவலரக் சகோடி பவளம் தபோன் ற பூக்கலளத் சதோடுப் பவும் , கரு நலனக் கோயோ கண
மயிை் அவிழவும் - கருலமயோன கோயோ மைர்கள் கூட்டமோக இருக்கும் மயிலின்
கழுத்லதப் தபோன் று மைரவும் , சகோழுங் சகோடி முசுண்லட சகோட்டம் சகோள் ளவும் –
தடித்த முசுண்லடக் சகோடிகள் சகோட்டம் தபோலும் உள் ள மைர்கலள மைரவும் , Rivea
ornata, Leather-berried bindweed, செழுங் குலைக் கோந்தள் லகவிரை் பூப் பவும் – சபரிய
கோந்தள் மைர்க் குலைகள் லககள் தபோன் று மைரவும் , சகோை் லை சநடுவழிக் தகோபம்
ஊரவும் – சகோை் லையிை் உள் ள நீ ண்ட வழியிை் இந்திரதகோபம் (மூதோய் ) ஊர்ந்து
இருக்கவும் , முை் லை ெோன் ற முை் லை அம் புறவின் – முை் லை ஒழுக்கம் சபோருந்திய
முை் லைக் சகோடிகள் உலடய முை் லைக் கோட்டிை் , விடர்கோை் அருவி - மலை
இடுக்குகளிை் குதிக்கும் அருவி, வியன் மலை மூழ் கிெ் சுடர் கோை் மோறிய செவ் வி தநோக்கி
– சபரிய மலையிை் ஞோயிறு மூழ் கிய தநரத்திை் வோலன தநோக்கி , திறை் தவை் நுதியின்
பூத்த – வலிலம மிக்க தவலின் நுனிலயப் தபோை பூத்த , தகணி – குளம் , நீ ர்நிலை, ஊற் று
நீ ர்க் கூவை் , விறை் தவை் சவன் றி – சவற் றியுலடய தவைோை் சவற் றி சபோருந்திய, தவலூர்
எய் தின் – தவலூலர அலடந்தோை்
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உறுசவயிற் கு உலைஇய உருப் பு அவிர் குரம் லப
எயிற் றியர் அட்ட இன் புளி சவஞ் தெோறு, 175
ததமோ தமனி சிை் வலள ஆயசமோடு,
ஆமோன் சூட்டின் அலமவரப் சபறுகுவிர் [174-177]
மபாருளுடை: மிகுந் த சவயிலுக்கு வருந்துகின் ற சவப் பம் விளங் குகின் ற குடிலெகளிை்
உள் ள எயினக் குைத்து மகளிர் இனிய புளிலய இட்டுெ் ெலமத்த சவப் பமோன தெோற் லற,
இனிய மோமரத்தின் தளிர்தபோன் ற தமனிலயயும் சிை லக வலளயை் கலளயும் அணிந்த
நும் குடும் பத்தின் சபண்கதளோடு, நீ வீர் ஆமோன் சூட்டு இலறெ்சியுடன் சபறுவீர்.
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ம ாற் மபாருள் : உறு சவயிற் கு - மிகுந்த சவயிலுக்கு, உலைஇய உருப் பு - வருந்துகின் ற
சவப் பம் , அவிர் விளங் கும் - சவப் ப விளங் குகின் ற, குரம் லப - குடிலெ, எயிற் றியர் –
எயினக் குைத்து மகளிர், அட்ட இன் புளி சவஞ் தெோறு - ஆக்கிய இனிய புளிலய இட்டுெ்
ெலமத்த சவப் பமோன தெோறு, ததமோ தமனி - இனிய மோமரத்தின் தளிர்தபோன் ற தமனி,
சிை் வலள ஆயசமோடு - சிை வலளயை் கள் அணிந்த நும் மகளிருடன் , ஆமோன் சூட்டின்
அலமவரப் சபறுகுவிர் - ஆமோன் சூட்டு இலறெ்சியுடன் சபறுவீர்
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ஆமூை் ைளமும் உழே்தியைின் உப ைிப் பும்
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நறும் பூங் தகோலத சதோடுத்த நோட் சிலனக்
குறுங் கோை் கோஞ் சிக் சகோம் பர் ஏறி,
நிலை அரும் குட்டம் தநோக்கி சநடிது இருந் து, 180
புைவுக் கயை் எடுத்த சபோன் வோய் மணிெ்சிரை் ,
வள் உகிர் கிழித்த வடு ஆழ் போெலட,
முள் அலரத் தோமலர முகிழ் விரி நோட் தபோது
சகோங் கு கவர் நீ ைெ் செங் கண் தெவை் ,
மதி தெர் அரவின் மோனத் ததோன் றும் , 185
மருதம் ெோன் ற மருதத் தண் பலண,
அந்தணர் அருகோ அருங் கடி வியன் நகர்,
அம் தண் கிடங் கின் அவன் ஆமூர் எய் தின் (178-188)

மபாருளுடை: நறுமணமோன மைர்கலள மோலையோகத் சதோடுத்தது தபோைப் பூக்கலளக்
சகோண்ட கிலளகலளயும் குறிய தோளிலனயுமுலடய கோஞ் சி மரத்தின் கிலளயிை் ஏறி,
எை் ைோக் கோைத்திலும் நிலையோக இருத்தை் அரிதோகிய உள் ள குளத்தின் கண் கூர்ந்து
தநோக்கி, புைவு நோற் றமுலடய கயை் மீலன மூழ் கி எடுத்த நீ ைமணிலயப் தபோன் ற
வோலய உலடய கிெ்சிலியின் (kingfisher bird) சபரிய நகம் கிழித்த வடு அழுந்திய பெ்லெ
இலைலயயும் , முள் ளுலடய தண்டிலனயுலடய தோமலரயின் அரும் பு மைர்ந்த
அதிகோலை மைரிை் , ததலன நுகரும் நீ ை நிறத்லதயும் சிவந்த கண்லணயுமுலடய ஆண்
வண்டு நிைோலவெ் தெர்கின் ற கரும் போம் லப ஒக்கும் , மருத ஒழுக்கம் நிலைசபறுதற் கு
அலமந்த மருத நிைத்தின் குளிர்ந்த வயை் கலளயும் அந்தணர்கள் குலறதை் இை் ைோத
அரிய கோவலையுலடய சபரிய ஊர்கலளயும் அழகிய குளிர்ெ்சியோன அகழியுலடய
அவனுலடய ஆமூலர நீ வீர் அலடந்தோை் ,
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குறிப் பு: மருேம் ான்ற: மருதம் ெோன் ற - மதுலரக்கோஞ் சி 270, சிறுபோணோற் றுப் பலட
186. மருதம் ெோன் ற மருதத் தண் பலண (186) நெ்சினோர்க்கினியர் உலர - ஊடியும்
கூடியும் தபோக நுகரும் தன் லமயலமந்த மருத நிைத்தின் குளிர்ந்த வயலிடத்து. அைவு
நுங் கு மதி: குறுந்சதோலக 395 - அரவு நுங் கு மதியினுக்கு, அகநோனூறு 114 - அரவு நுங் கு
மதியின் , அகநோனூறு 313 - அரவு நுங் கு மதியின் , நற் றிலண 377 - அரவுக் குலறபடுத்த
பசுங் கதிர் மதியத்து, புறநோனூறு 260 – போம் பின் லவ எயிற் று உய் ந்த மதியின் ,
கலித்சதோலக 15 - போம் பு தெர் மதி தபோை, கலித்சதோலக 104 - போை் மதி தெர்ந்த
அரவிலன, பரிபோடை் 10-76 - அரவு செறி உவவு மதிசயன, சிறுபோணோற் றுப் பலட 84 - மதி
தெர் அரவின் .
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ம ாற் மபாருள் : நறும் பூங் தகோலத சதோடுத்த நோட் சிலனக் குறுங் கோை் கோஞ் சிக்
சகோம் பர் ஏறி – நறுமணமோன மைர்கலள மோலையோகத் சதோடுத்தது தபோை மைர்ந்துள் ள
கிலளகலளயும் குறிய தோளிலனயுலடய கோஞ் சி மரத்தின் கிலளயிை் ஏறி, நிலை அரும்
குட்டம் தநோக்கி சநடிது இருந்து – நிலையோக இருத்தை் அரிதோகிய குளத்தின் கண் கூர்ந்து
தநோக்கி, புைவுக் கயை் எடுத்த சபோன் வோய் மணிெ்சிரை் – புைவு நோற் றமுலடய கயை்
மீலன மூழ் கி எடுத்த நீ ைமணிலயப் தபோன் ற வோலய உலடய கிெ்சிலி, வள் உகிர்
கிழித்த வடு ஆழ் போெலட – சபரிய நகம் கிழித்த வடு அழுந்திய பெ்லெ இலை, முள்
அலரத் தோமலர – முள் லள உலடய தண்டிலன உலடய தோமலர, முகிழ் விரி நோட்தபோது
– அரும் பு மைர்ந்த அதிகோலை மைரிை் , சகோங் கு கவர் நீ ைெ் செங் கண் தெவை் – ததலன
நுகரும் நீ ை நிறத்லதயும் சிவந்த கண்லணயுமுலடய ஆண் வண்டு, மதி தெர் அரவின்
மோனத் ததோன் றும் – நிைோலவெ் தெர்கின் ற போம் லப ஒக்கும் , மருதம் ெோன் ற மருதத் தண்
பலண – மருத ஒழுக்கம் நிலைசபறுதற் கு அலமந்த மருத நிைத்தின் குளிர்ந்த வயை் ,
அந்தணர் அருகோ – அந்தணர்கள் குலறதை் இை் ைோத, அருங் கடி வியன் நகர் – அரிய
கோவலையுலடய சபரிய ஊர், அம் தண் கிடங் கின் – அழகிய குளிர்ெ்சியோன அகழி,
அவன் ஆமூர் எய் தின் – அவனுலடய ஆமூலர நீ வீர் அலடந் தோை்
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வைம் பட நடக்கும் வலி புணர் எருத்தின்
உரன் சகழு தநோன் பகட்டு உழவர் தங் லக, 190
பிடிக்லக அன் ன பின் னு வீழ் சிறுபுறத்துத்
சதோடிக் லக மகடூஉ, மகமுலற தடுப் ப,
இருங் கோழ் உைக்லக இரும் பு முகம் ததய் த்த
அலவப் பு மோண் அரிசி அமலை சவண்தெோறு
கலவத்தோள் அைவன் கைலவசயோடு சபறுகுவீர். (189-195)
மபாருளுடை: சவற் றி உண்டோகும் படி நடக்கும் , வலிலமயோன கழுத்திலனக் சகோண்ட,
உடை் வலிலமயுலடய எருதிலன உலடய, உழவரின் தங் லக, சபண் யோலனயின்
தும் பிக்லகலயப் தபோன் ற பின் னின மயிர் வீழ் ந்து கிடக்கின் ற சிறிய முதுலகயும்
வலளயை் கள் அணிந்த லகலயயுலடய சபண், தன் னுலடய மக்கலளக் சகோண்டு,
நும் லமப் தபோகோது தடுக்க, கரிய லவரம் போய் ந்த உைக்லகயின் பூணின் முகத்லதத்
ததயெ் செய் த குற் றுதை் அலமந்த மோட்சிலமப் பட்ட அரிசியினோை் செய் த கட்டியோகிய
சவள் லளெ் தெோற் லற, பிளந்த கோலையுலடய நண்டின் கைலவயுடன் உங் களுக்குத்
தருவோள் .
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குறிப் பு : மகமுடற ேடுப் ப (192) - நெ்சினோர்க்கினியர் உலர - உழவர் தங் லகயோகிய
மகடூ தோன் உள் தள இருந்து தன் பிள் லளகலளக் சகோண்டு நும் லம அலடதவ
எை் ைோலரயும் தபோகோது விைக்குலகயினோதை. இனிப் பிள் லளகலள உபெரிக்குமோறு
தபோை உபெரித்து விைக்கசவன் றுமோம் . கடைே்ோள் அலைன் கலடைமயாடு
மபறுகுவீை் (195) - நெ்சினோர்க்கினியர் உலர - கலவத்த கோலினுலடய சஞண்டும்
பீர்க்கங் கோயுங் கைந் த கைப் புடதன சபறுவிர். சபரும் போணோற் றுப் பலட 275 - அலவயோ
அரிசி, அகநோனூறு 394 - அலவப் பு மோண் அரிசிசயோடு, சிறுபோணோற் றுப் பலட 193 உைக்லக இரும் பு முகம் ததய் த்த அலவப் பு மோண் அரிசி.
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ம ாற் மபாருள் : வைம் பட நடக்கும் வலி புணர் எருத்தின் உரன் சகழு தநோன் பகட்டு –
சவற் றி உண்டோகும் படி நடக்கும் வலிலமயுலடய கழுத்லதயுலடய உடை்
வலிலமயுலடய எருதிலனயுலடய, உழவர் தங் லக – உழவருலடய தங் லக, பிடிக்லக
அன் ன பின் னு வீழ் சிறுபுறத்து – சபண் யோலனயின் தும் பிக்லகலயப் தபோன் ற பின் னின
மயிர் வீழ் ந்துகிடக்கின் ற சிறிய முதுலகயும் , சதோடிக் லக மகடூஉ - வலளயை் கள்
அணிந்த லகலயயுலடய மகள் , மகமுலற தடுப் ப - மக்கலளக் சகோண்டு நும் லமப்
தபோகோது தடுக்க, இருங் கோழ் உைக்லக இரும் பு முகம் ததய் த்த – கரிய லவரம் போய் ந்த
உைக்லகயின் பூணின் முகத்லதத் ததயெ் செய் த, அலவப் பு மோண் அரிசி அமலை
சவண் தெோறு – குற் றுதை் மோட்சிலமப் பட்ட அரிசியினோை் செய் த கட் டியோகிய
சவள் லளெ் தெோற் லற, கலவத்தோள் அைவன் கைலவசயோடு சபறுகுவிர் – பிளந்த
கோலையுலடய நண்டின் கைலவயுடன் சபறுவீர்கள்
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நல் லியக் தகாைனின் ஊை் சி
் றப் பும்
அேன் அண்டமயும்
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எரி மறிந்தன் ன நோவின் , இைங் கு எயிற் றுக்
கரு மறிக் கோதின் , கலவ அடிப் தபய் மகள் ,
நிணன் உண்டு சிரித்த ததோற் றம் தபோை,
பிணன் உலகத்துெ் சிவந்த தபர் உகிர் பலணத்தோள்
அண்ணை் யோலன அருவி துகள் அவிப் ப, 200
நீ று அடங் கு சதருவின் , அவன் ெோறு அயர் மூதூர்
தெய் த்தும் அன் று, சிறிது நணியதுதவ (196-202)
மபாருளுடை: சநருப் பு ெோய் ந்தலத ஒத்த நோக்கிலனயும் , சவள் ளோட்டுக் குட்டிகலள
அணிந்த கோதுகலளயும் , பிளவுபட்ட கோை் கலளயும் உலடய தபய் மகள் , இறந்தவர்களின்
சகோழுப் லப உண்டு விட்டு ஒளியுலடய பற் களுடன் சிரித்த ததோற் றம் தபோை இருந்தது,
பிணங் கலளப் சபரிய கோலினோை் உலகத்துெ் சிவந்த நிறத்லதப் சபற் ற களிற் று
யோலனகளின் நகங் கள் . தலைலமயுலடய இந்த யோலனகளின் வடியும் மதம் , தூசிலய
அடக்க, புழுதி அடங் கின சதருக்கலளயுலடய நை் லியக்தகோடனின் விழோக்கள்
சகோண்டோடப் படும் பழலமயோன ஊர், சதோலைவிை் இை் லை. சிறிது அண்லமயிை் தோன்
உள் ளது.
ம ாற் மபாருள் : எரி மறிந்தன் ன நோவின் – சநருப் பு ெோய் ந்தலத ஒத்த நோக்கிலனயும் ,
இைங் கு எயிற் று – ஒளியுலடய பற் கலளயும் , கருமறிக் கோதின் – சவள் ளோட்டுக்
குட்டிகலள அணிந்த கோதுகலளயும் , கலவ அடிப் தபய் மகள் – பிளவுபட்ட
கோை் கலளயுலடய தபய் மகள் , நிணன் உண்டு – இறந்தவர்களின் சகோழுப் லப உண்டு,
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சிரித்த ததோற் றம் தபோை – சிரிக்கும் சபோழுது ததோன் றுவலதப் தபோை, பிணன் உலகத்துெ்
சிவந்த தபர் உகிர் பலணத்தோள் – பிணங் கலளக் கோைோை் உலதத்துெ் சிவந்த சபரிய
நகங் கலளயுலடய சபரிய கோை் கள் , அண்ணை் யோலன – தலைலமயுலடய யோலன,
அருவி - வடியும் மதம் , துகள் அவிப் ப- தூசிலய அடக்க, நீ று அடங் கு சதருவின் – புழுதி
அடங் கின சதருக்கலளயுலடய, அவன் – நை் லியக்தகோடன் , ெோறு அயர் மூதூர் தெய் த்தும்
அன் று – விழோக்கள் சகோண்டோடப் படும் பழலமயோன ஊர் சதோலைவிை் இை் லை, சிறிது
நணியதுதவ – சிறிது அண்லமயிை் உள் ளது
நல் லியக் தகாைனின் அைண்மடன ைாயில்

rg

சபோருநர்க்கு ஆயினும் , புைவர்க்கு ஆயினும் ,
அருமலற நோவின் அந் தணர்க்கு ஆயினும் ,
கடவுள் மோை் வலர கண்விடுத்தன் ன, 205
அலடயோ வோயிை் அவன் அருங் கலட குறுகி, (203-206)
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மபாருளுடை: கிலணப் பலறலயக் சகோட்டுபவர்கள் ஆயினும் , புைவர்கள் ஆயினும் ,
அரிய மலறலய இலெக்கும் நோவிலனயுலடய அந்தணர் ஆயினும் , கடவுள் கள் இருக்கும்
உயர்ந்த தமரு மலை ஒரு கண்லண விழித்துப் போர்ப்பதுதபோை் உள் ள அலடக்கப் படோத
வோெலையுலடய அவனது அரிய கோவலுலடய தலைவோயிலை சநருங் கி,
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ம ாற் மபாருள் : சபோருநர்க்கு ஆயினும் புைவர்க்கு ஆயினும் அருமலற நோவின்
அந்தணர்க்கு என் றோலும் – கிலணப் பலறலயக் சகோட்டுவோர்கள் ஆயினும் புைவர்கள்
ஆயினும் அரிய மலறலய இலெக்கும் நோவிலனயுலடய அந்தணர் ஆயினும் , கடவுள்
மோை் வலர கண்விடுத்தன் ன – கடவுள் கள் உலடய உயர்ந்த தமரு மலை ஒரு கண்லண
விழித்துப் போர்ப்பதுதபோை் , அலடயோ வோயிை் அவன் அருங் கலட குறுகி அலடக்கப் படோத வோெலையுலடய அவனது அரிய கோவலுலடய தலைவோயிலை
சநருங் கி
ான்தறாை் புகழ் ேல்

செய் ந்நன் றி அறிதலும் , சிற் றினம் இன் லமயும் ,
இன் முகம் உலடலமயும் , இனியன் ஆதலும் ,
செறிந் து விளங் கு சிறப் பின் அறிந்ததோர் ஏத்த, (207-209)
மபாருளுடை: பிறர் தனக்குெ் செய் த நன் லமலய மறக்கோமை் அவர்க்கு நன் லம
செய் தை் , அறிவும் ஒழுக்கமும் இை் ைோதவர்களின் கூட்டம் தனக்கு இை் ைோலமயும் , இனிய
முகத்லத உலடயவனும் ஆன நை் லியக்தகோடலன அவனுடன் இருக்கும் நிலறந்து
விளங் குகின் ற சிறப் லபயுலடய பைவற் லறயும் அறிந்த ெோன் தறோர் புகழ,
ம ாற் மபாருள் : செய் ந்நன் றி அறிதை் - பிறர் தனக்குெ் செய் த நன் லமலய மறக்கோமை்
அவர்க்கு நன் லம செய் தை் , சிற் றினம் இன் லமயும் - அறிவும் ஒழுக்கமும்
இை் ைோதவர்களின் கூட்டம் தனக்கு இை் ைோலமயும் , இன் முகம் இனியன் ஆதலும் - இனிய
முகத்லத உலடயவனும் , செறிந் து விளங் கு சிறப் பின் அறிந்ததோர் ஏத்த – அவனுடன்
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இருக்கும் நிலறந் து விளங் குகின் ற சிறப் லபயுலடய பைவற் லறயும் அறிந்த ெோன் தறோர்
அவலனப் புகழ
மறைை் தபாற் றல்
அஞ் சினர்க்கு அளித்தலும் , சவஞ் சினம் இன் லமயும் , 210
ஆண் அணி புகுதலும் , அழிபலட தோங் கலும் ,
வோள் மீக் கூற் றத்து வயவர் ஏத்த (210-212)
மபாருளுடை: தன் னுலடய வலிலமலயக் கண்டு அஞ் சி வீழ் ந்த பலகவர்க்கு அருள்
செய் தலும் , சகோடிய சினம் இன் லமயும் , மறவர்கள் இருக்கும் அணிலயத் துணிவுடன்
சென் று அழிக்கும் ஆற் றலும் , ததோற் ற பலடலயப் சபோறுத்தலும் , அவனுலடய வோள்
வலிலமயோை் தமைோகிய மறவர் புகழ,
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ம ாற் மபாருள் : அஞ் சினர்க்கு அளித்தை் – தன் னுலடய வலிலமலயக் கண்டு அஞ் சி
வீழ் ந்த பலகவர்க்கு அருள் தை் , சவஞ் சினம் இன் லமயும் – சகோடிய சினம் இன் லமயும் ,
ஆண் அணி புகுதை் - மறவர்கள் இருக்கும் அணிலயத் துணிவுடன் சென் று அழிக்கும்
ஆற் றலும் , அழி பலட தோங் கலும் - ததோற் ற பலடலயப் சபோறுத்தலும் , வோள் மீக்
கூற் றத்து வயவர் ஏத்த - வோள் வலிலமயோை் தமைோகிய செோை் லையுலடய மறவர் புகழ,
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மகளிை் ைாழ் ே்ேல்
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கருதியது முடித்தலும் , கோமுறப் படுதலும் ,
ஒருவழிப் படோலமயும் , ஓடியது உணர்தலும் ,
அரி ஏர் உண்கண் அரிலவயர் ஏத்த (213-215)
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மபாருளுடை: தோன் கருதிய புணர்ெ்சிலய முடிக்கும் தன் லம, சபண்கள் தன் லன
மிகவும் விரும் புதலும் , தோன் அவர்கள் வெம் ஆகோலமயும் , அவர்கள் வருந்தியலத
உணர்ந்து அவர்கலளப் போதுகோத்தலும் உலடயவன் ஆதைோை் , செவ் வரியுலடய அழகிய
லமயிட்ட கண்கலளயுலடய மகளிர் அவலனப் புகழ,
குறிப் பு: கருதியது முடிே்ேலும் (213) - நெ்சினோர்க்கினியர் உலர - தன் சநஞ் சு கருதிய
புணர்ெ்சிலயக் குலறகிடவோமை் முடிக்க வை் ை தன் லமலயயும் , சபோ. தவ.
தெோமசுந்தரனோர் உலர - தன் போை் ஊடக சகோண்ட மகளிரின் ஊடலை எளிதத தீர்த்து
அவலரத் தோன் எண்ணியோங் கு எண்ணியசபோழுது புணர்ந்து மகிழும் தன் லமலயயும் .
ம ாற் மபாருள் : கருதியது முடித்தை் - தோன் கருதிய புணர்ெ்சிலய முடிக்கும் தன் லம,
கோமுறப் படுதலும் - சபண்கள் தன் லன மிகவும் விரும் புதலும் , ஒருவழிப் படோலம அவர்கள் வெம் ஆகோலம, ஓடியது உணர்தை் - அவர்கள் வருந்தியலத உணர்ந்து
அவர்கலளப் போதுகோத்தை் , அரி ஏர் உண்கண் அரிலவயர் ஏத்த – செவ் வரியுலடய
அழகிய லமயிட்ட கண்கலளயுலடய மகளிர் புகழ
பைிசிலை் ஏே்ேல்
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அறிவு மடம் படுதலும் , அறிவு நன் கு உலடலமயும் ,
வரிலெ அறிதலும் , வலரயோது சகோடுத்தலும் ,
பரிசிை் வோழ் க்லகப் பரிசிைர் ஏத்த (216-218)
மபாருளுடை: தோன் கூறுவலத அறியோத அறியோலம உலடயவர்களிடம்
அறியோலமயுலடயவன் தபோை் ததோன் றுதை் , தன் லன ஒத்த அறிவுலடதயோரிடம்
அறிலவக் கோட்டுதை் , பரிசிைரின் தகுதிலய அறிந் து ஏற் றவோறு சகோடுத்தை் ,
எை் லையிை் ைோமை் சகோடுத்தை் ஆகியவற் றோை் , பிறரிடத்திை் சபோருலளப் சபற் று
வோழும் பரிசிைர் அவலனப் புகழ,
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ம ாற் மபாருள் : அறிவு மடம் படுதலும் – தோன் கூறுவலத அறியோத அறியோலம
உலடயவர்களிடம் அறியோலமயுலடயவன் தபோை் ததோன் றுதலும் , அறிவு நன் கு
உலடலமயும் - தன் லன ஒத்த அறிவுலடதயோரிடம் அறிலவக் கோட்டுதலும் , வரிலெ
அறிதலும் – பரிசிைரின் தகுதிலய அறிந் து சகோடுத்தலும் , வலரயோது சகோடுத்தலும் எை் லையிை் ைோமை் சகோடுத்தலும் , பரிசிை் வோழ் க்லகப் பரிசிைர் ஏத்த – பிறரிடத்திை்
சபோருலளப் சபற் று வோழும் பரிசிைர் புகழ,
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நல் லியக் தகாைன் அடையில் வீற் றிருக் கும் காை்சி
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பன் மீன் நடுவண் போை் மதி தபோை
இன் நலக ஆயசமோடு இருந்ததோற் குறுகி [219-220]
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மபாருளுடை: பை விண்மீன் களுக்கு நடுவிை் உள் ள போை் தபோன் ற ஒளிலயயுலடய
சவண்ணிைலவப் தபோை, இயை் இலெ நோடகம் ஆகியவற் றோலும் இனிய சமோழியோலும்
இனிலமயோக இருக்கும் சுற் றத்தோருடன் இருப் பவலன அணுகி,
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குறிப் பு: இன்நடக ஆயமமாடு இருந் தோற் குறுகி (220) - நெ்சினோர்க்கினியர் உலர இயை் இலெ நோடகத்தோலும் இனிய சமோழிகளோலும் இனிய மகிழ் ெசி
் லயெ் செய் யும்
திரதளோதட இருந்தவலனயணுகி,
ம ாற் மபாருள் : பை் மீன் நடுவண் போை் மதி தபோை – பை விண்மீன் களுக்கு நடுவிை்
உள் ள போை் தபோன் ற ஒளிலயயுலடய சவண்ணிைலவப் தபோை, இன் நலக ஆயசமோடு
இருந்ததோற் குறுகி – இயை் இலெ நோடகம் ஆகியவற் றோலும் இனிய சமோழியோலும்
இனிலமயோக இருக்கும் சுற் றத்தோருடன் இருப் பவலன அணுகி
நல் லியக் தகாைன் முன்னிடலயில்
யாழ் ைாசிக் கும் முடறடம
லபங் கண் ஊகம் போம் பு பிடித்தன் ன,
அம் தகோடு செறிந்த அவிழ் ந்து வீங் கு திவவின் ,
மணி நிலரத்தன் ன வனப் பின் வோய் அலமத்து,
வயிறு தெர்பு ஒழுகிய வலக அலம அகளத்து,
கோனக் குமிழின் கனி நிறம் கடுப் ப, 225
புகழ் விலனப் சபோலிந் த பெ்லெசயோடு, ததம் சபய் து,
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அமிழ் து சபோதிந் து இலிற் றும் அடங் கு புரி நரம் பின் ,
போடு துலற முற் றிய பயன் சதரி தகள் விக்
கூடு சகோள் இன் இயம் குரை் குரை் ஆக,
நூை் சநறி மரபின் , பண்ணி ஆனோது [221-230]
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மபாருளுடை: பெ்லெக் கண்கலளயுலடய குரங் கு, போம் பின் தலைலயப்
பிடித்தசபோழுது அப் போம் பு குரங் கின் லகலய இறுக்கியும் சநகிழ் த்தும் பிடிக்கும் .
அதுதபோை் யோழின் அழகிய தண்டிை் அலமக்கப் பட்ட வோர்க்கட்டு சநகிழ
தவண்டியசபோழுது சநகிழ் ந்து இறுக தவண்டியசபோழுது இறுகியும் இருந்தது. இரண்டு
விளிம் பும் தெர்த்து இலணத்த இடத்திை் உள் ள ஆணிகள் மணிலய அடுக்கி
லவத்தோற் தபோை் அழகோக இருந் தன. வயிறு தெர்ந்த ஒழுங் கோன சதோழிை் வலக அலமந் த
பத்தரிலனயும் (உடை் பகுதிலயயும் ), கோட்டிை் உள் ள குமிழ மரத்தின் கனி நிறத்லத
ஒத்த ததோை் தபோர்லவயுடனும் , ததலனப் சபய் து அமிழ் தத்லதத் தன் னிடத்திை்
சபோதிந்து துளிக்கும் நரம் பிலனயும் சகோண்டது அந்த யோழ் . போடும் துலறகள் யோவும்
போடுதற் கு அலமந்த பயன் விளங் குகின் ற கூடுதை் இலெலயக் சகோண்டது அந்த இனிய
யோழ் . இலெ நூை் கள் கூறுவலதப் தபோை் செம் லமயோக ஆக்கி அவலனக் குலறயோது
நீ விர் போடுவீரோக.
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ம ாற் மபாருள் : லபங் கண் ஊகம் போம் பு பிடித்தன் ன – பெ்லெக் கண்கலளயுலடய
குரங் கு போம் பின் தலைலயப் பிடித்தசபோழுது அப் போம் பு குரங் கின் லகலய இறுக்கியும்
சநகிழ் த்தும் பிடிக்கும் , அம் தகோடு செறிந்த அவிழ் ந்து வீங் கு திவவின் – அழகிய
தண்டிலனயுலடய சநருங் கெ் சுற் றின சநகிழ தவண்டியசபோழுது சநகிழ் ந்து இறுக
தவண்டியசபோழுது இறுகியும் , மணி நிலரத்தன் ன, வனப் பின் வோய் அலமத்து – இரண்டு
விளிம் பும் தெர்த்து இலணத்த இடத்திை் உள் ள ஆணிகள் மணிலய நிலரத்து
லவத்தோற் தபோை் அழகோகப் சபோருந்தெ் செய் து, வயிறு தெர்பு ஒழுகிய வலக அலம
அகளத்து – வயிறு தெர்ந்த ஒழுங் கோன சதோழிை் வலக அலமந்த பத்தரிலனயும் (யோழின்
உடை் பகுதிலயயும் ), கோனக்குமிழின் கனி நிறம் கடுப் ப புகழ் விலனப் சபோலிந்த
பெ்லெசயோடு – கோட்டிை் உள் ள குமிழ மரத்தின் கனி நிறத்லத ஒத்த ததோை்
தபோர்லவயுடன் , ததம் சபய் து அமிழ் து சபோதிந்து இலிற் றும் அடங் குபுரி நரம் பின் –
ததலனப் சபய் து அமிழ் தத்லதத் தன் னிடத்திை் சபோதிந்து துளிக்கும்
நரம் பிலனயுலடய, போடு துலற முற் றிய - போடும் துலறகள் முடியப் போடுதற் கு , பயன்
சதரி தகள் விக் கூடு சகோள் இன் இயம் - பயன் விளங் குகின் ற இலெலயக் கூடுதை்
சகோண்ட இனிய யோலழ, குரை் குரை் ஆக நூை் சநறி மரபின் பண்ணி - இலெ நூை் கள்
கூறுவலதப் தபோை் செம் லமயோக ஆக்கி, ஆனோது – விடோது
மன்னடனப் புகழ் ந் து பாடும் ேன்டம
முதுதவோர்க்கு முகிழ் த்த லகயிலன எனவும் ,
இலளதயோர்க்கு மைர்ந்த மோர்பிலன எனவும் ,
ஏதரோர்க்கு நிழன் ற தகோலிலன எனவும் ,
தததரோர்க்கு அழன் ற தவலிலன எனவும் ,
நீ சிை சமோழியோ அளலவ................. (231-235)
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மபாருளுடை: சபரியவர்களுக்குக் குவித்த லகயுலடயன் நீ என் றும் , மறவர்களுக்கு
மைர்ந்த மோர்லபயுலடயவன் நீ என் றும் , உழவர்களுக்கு நிழை் தருகின் ற செங் தகோலை
உலடயவன் நீ என் றும் , ததரிலன உலடய அரெர்களுக்கு சவம் லமயோன தவலை
உலடயவன் நீ என் றும் , அவலனப் புகழ் ந்து நீ சிை செோற் கலளக் கூறுவதற் கு முன் னர்,
ம ாற் மபாருள் : முதுதவோர்க்கு முகிழ் த்த லகயிலன எனவும் – சபரியவர்களுக்கு
குவித்த லகயுலடயன் நீ என் றும் , இலளதயோர்க்கு மைர்ந்த மோர்பு – மறவர்களுக்கு
மைர்ந்த மோர்லபயுலடயவன் என் றும் , மகளிர்க்கு மைர்ந்த மோர்லபயுலடயவன் ,
ஏதரோர்க்கு நிழன் ற தகோலிலன எனவும் - உழவர்களுக்கு நிழை் தருகின் ற செங் தகோலை
உலடயவன் என் றும் , தததரோர்க்கு அழன் ற தவலிலன எனவும் – ததரிலன உலடய
அரெர்களுக்கு சவம் லமயோன தவலை உலடயவன் என் றும் , நீ சிை சமோழியோ அளலவ –
நீ சிை புகழ் ெசி
் யோன செோற் கலளக் கூறுவதற் கு முன் னர்,
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..................மோசிை்
கோம் பு செோலித்தன் ன அறுலவ உடீஇ,
போம் பு சவகுண்டன் ன ததறை் நை் கி,
கோ எரியூட்டிய கவர் கலணத் தூணிப்
பூ விரி கெ்லெப் புகதழோன் தன் முன்
பனி வலர மோர்பன் பயந்த நுண் சபோருள் 240
பனுவலின் , வழோஅப் பை் தவறு அடிசிை் (235-241)

rg

மன்னன் இைைலடை உப ைிக் கும் பாங் கு
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குறிப் பு: பாம் பு மைகுண்ைன்ன தேறல் நல் கி (236) - நெ்சினோர்க்கினியர் உலர போம் தபறி மயக்கினோற் தபோை மயக்கின கட் சதளிலவத் தந் து , சபோ. தவ.
தெோமசுந்தரனோர் உலர - போம் பினது நஞ் தெறி மயக்கினோற் தபோன் று மயக்கும் கள் ளினது
சதளிலவப் பருகும் படி தந்து, ெ. தவ. சுப் பிரமணியன் - போம் பு சினந் து எழுந்தது தபோன் று
எழுெ்சிலயத் தரும் கள் சதளிலவத் தருவோன் .
மபாருளுடை: மோசு இை் ைோத மூங் கிலின் ததோலை உரித்தோற் தபோன் ற ஆலடலய
உடுக்கெ் செய் து, போம் பு சினந்து எழுந்தது தபோன் ற எழுெ்சிலயத் தரும் கள் லளக்
சகோடுத்து, சநருப் புக் கடவுள் தவண்டியதோை் கோண்டவம் என் ற கோட்டிலன எரித்த
அம் லபயுலடய அம் புறோத்தூணிலயயும் பூக்கள் வலரந் த கெ்லெலய அணிந்த
அருெ்சுனனின் அண்ணனோகிய, பனியுலடய இமயத்லதப் தபோன் ற மோர்லபயுலடய
வீமதெனன் , எழுதிய நுண்லமயோன ெலமயை் குறிப் புகளுலடய நூலினின் றும் வழுவோது,
பை் தவறு உணவு வலககலள,
ம ாற் மபாருள் : மோசு இை் கோம் பு செோலித்தன் ன அறுலவ உடீஇ – மோசு இை் ைோத
மூங் கிலின் ததோலை உரித்தோற் தபோன் ற ஆலடலய உடுக்கெ் செய் து, போம் பு
சவகுண்டன் ன ததறை் நை் கி - போம் பு சினந்து எழுந்தது தபோன் ற எழுெ்சிலயத் தரும்
கள் லளக் சகோடுத்து, கோ எரியூட்டிய கலணத் தூணி – சநருப் புக் கடவுள் தவண்டியதோை்
கோண்டவம் என் ற கோட்டிலன எரித்த அம் லபயுலடய அம் புறோத்தூணி, பூவிரி கெ்லெப்
புகதழோன் தன் முன் – பூக்கள் வலரந்த கெ்லெலய அணிந்த அருெ்சுனனின் அண்ணன் ,
பனி வலர மோர்பன் – பனியுலடய இமயத்லதப் தபோன் ற மோர்லபயுலடய வீமதெனன் ,
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பயந்த – சகோடுத்த, நுண் சபோருள் பனுவலின் வழோஅ – நுண்லமயோன ெலமயை்
மரபுலடய நூலினின் றும் வழுவோது, பை் தவறு அடிசிை் – பை் தவறு உணவு வலககலள
வோள் நிற விசும் பின் தகோள் மீன் சூழ் ந்த
இளங் கதிர் ஞோயிறு எள் ளும் ததோற் றத்து,
விளங் கு சபோற் கைத்திை் விரும் புவன தபணி
ஆனோ விருப் பின் தோன் நின் று ஊட்டி (242-245)
மபாருளுடை: ஒளியுலடய நீ ைவோனத்திை் தகோள் மீன் சூழ் ந்த இளங் கதிர்கலளயுலடய
கதிரவலன இகழும் ததோற் றமுலடய விளங் கும் சபோற் கைங் களிை் , நீ விரும் பி
உண்ணுபவற் லறத் தோனும் விரும் பி மனதிை் சகோண்டு, நும் மீது மிகுகின் ற
விருப் பத்தோை் தோதன நின் று நும் லம உண்ணெ் செய் து,
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ம ாற் மபாருள் : வோள் நிற விசும் பு தகோள் மீன் சூழ் ந்த – ஒளியுலடய நீ ைவோனத்திை்
தகோள் மீன் சூழ் ந்த, இளங் கதிர் ஞோயிறு – இளங் கதிர்கலளயுலடய கதிரவன் , எள் ளும்
ததோற் றத்து – இகழும் ததோற் றமுலடய, விளங் கு சபோற் கைத்திை் – விளங் கும்
சபோற் கைங் களிை் , விரும் புவன தபணி – நீ விரும் பி உண்ணுபவற் லறத் தோனும் விரும் பி
மனதிை் சகோண்டு, ஆனோ விருப் பின் தோன் நின் று ஊட்டி – நும் மீது மிகுகின் ற
விருப் பத்தோை் தோதன நின் று நும் லம உண்ணெ் செய் து
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நல் லியக் தகாைன் அளிக் கும் பைிசுப் மபாருை்கள்
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திறை் ெோை் சவன் றிசயோடு, சதவ் வுப் புைம் அகற் றி,
விறை் தவை் மன் னர் மன் எயிை் முருக்கி,
நயவர் போணர் புன் கண் தீர்த்த பின் ,
வயவர் தந்த வோன் தகழ் நிதியசமோடு (246-249)
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மபாருளுடை: வலிலமயுலடய சவற் றியுடன் , பலகவலர அவர்களுலடய
நிைத்திலிருந் து அகற் றி, சவற் றிலய உலடய மன் னர்களின் அரண்கலள அழித்து,
அங் குக் கிலடத்த சபோருளோை் தன் னிடம் விரும் பி வருபவர்களுக்கும் போணர்களுக்கும்
உதவி, அவர்களுலடய துன் பத்லதத் தீர்த்த பின் னர், தன் னுலடய பலட மறவர்கள்
சகோண்டுவந் து தந்த மிகுந்த சபோருட்களுடன் ,
ம ாற் மபாருள் : திறை் ெோை் சவன் றிசயோடு - வலிலமயுலடய சவற் றியுடன் , சதவ் வுப்
புைம் அகற் றி - பலகவலர அவர்களுலடய நிைத்திலிருந் து அகற் றி, விறை் தவை் மன் னர்
மன் எயிை் முருக்கி – சவற் றிலய உலடய மன் னர்களின் அரண்கலள அழித்து, நயவர்
போணர் - தன் னிடம் விரும் பி வருபவர்களுக்கும் போணர்களுக்கும் , புன் கண் தீர்த்த பின் –
துன் பத்லதத் தீர்த்த பின் னர், வயவர் தந் த வோன் தகழ் நிதியசமோடு – தன் னுலடய பலட
மறவர்கள் சகோண்டுவந்து தந்த மிகுந்த சபோருட்களுடன்
பருவ வோனத்துப் போை் கதிர் பரப் பி 250
உருவ வோன் மதி ஊர் சகோண்டோங் கு,
கூர் உளி சபோருத வடு ஆழ் தநோன் குறட்டு
ஆரம் சூழ் ந்த அயிை் வோய் தநமிசயோடு,
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சிதர் நலன முருக்கின் தெண் ஓங் கு சநடுஞ் சிலனத்
ததர் பிணி அவிழ் ந்த ததோற் றம் தபோை, 255
உள் அரக்கு எறிந்த உருக்குறு தபோர்லவ,
கருந்சதோழிை் விலனஞர் லகவிலன முற் றி,
ஊர்ந்து சபயர் சபற் ற எழி நலடப் போகசரோடு (250-258)
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மபாருளுடை: ததர் ஒன் லறயும் சகோடுப் போன் . கூதிர்கோை வோனிை் போை் தபோலும்
ஒளிலயப் பரப் பி ஊர்ந்துெ் செை் லும் வடிவோன திங் கலளப் தபோை் ததோன் றும் , கூரிய
உளியினோை் ஆழ் ந்து செதுக்கின வலிலமயோன நடுப் பகுதியிை் இருந்து (குடத்திை்
இருந்து) பிரிந்த ஆர்கலள சூழ் ந்த இரும் பு விளிம் லப உலடய உருலளகளுடன்
(ெக்கரங் களுடன் ), சிந் துகின் ற அரும் பினுலடய முருக்க மரத்தின் உயர்ந்து ஓங் கி
வளர்ந்த கிலளகளிை் உள் ள சிவப் பு நிற பூங் சகோத்துக்கள் முறுக்கு சநகிழ் ந்த ததோற் றம்
தபோை, உள் தள உருக்கப் பட்ட செவ் வரக்கு லவத்து செய் த தமை் பைலகயிலனயும்
உலடய (கூலரயிலனயும் உலடய), வலிய சதோழிலைப் புரியும் தெ்ெரின் லகத்சதோழிை்
முற் றுப் சபற் ற பின் னர் ஓட்டம் உண்டு என் ற நை் ை சபயர்சபற் ற அழகிய நலடயுலடய
அத்ததருடன் ,
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குறிப் பு: பாகமைாடு (258) - நெ்சினோர்க்கினியர் உலர - போகருலடய ததலரப்
போகசரன் றோர் ஆகுசபயரோை் .
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ம ாற் மபாருள் : பருவ வோனத்துப் போை் கதிர் உருவ வோன் மதி ஊர் சகோண்டோங் கு –
கூதிர்கோை வோனிை் போை் தபோலும் ஒளிலயப் பரப் பி வடிவோன திங் கள் ஊர்ந்து
சகோண்டோற் தபோை் ததோன் றும் , கூர் உளி சபோருத வடு ஆழ் - கூரிய உளியினோை் ஆழ் ந்து
செதுக்கின, தநோன் குறட்டு - வலிலமயோன ெக்கரத்தின் குடத்திை் , வலிலமயோன
ெக்கரத்தின் நடுப் பகுதியிை் , ஆரம் - ெக்கரத்தின் குடத்லதயும் விளிம் லபயும்
இலணக்கும் மரக்கட்லடகள் , சூழ் ந்த - சூழ் ந்த, அயிை் வோய் – ெக்கரத்லதெ் சுற் றியுள் ள
இரும் பு விளிம் பு, தநமிசயோடு – உருலளயுடன் , ெக்கரத்துடன் , சிதர் நலன முருக்கின்
தெண் ஓங் கு சநடுஞ் சிலன ததர் பிணி அவிழ் ந்த ததோற் றம் தபோை - சிந்துகின் ற
அரும் பினுலடய முருக்க மரத்தின் உயர்ந்து ஓங் கி வளர்ந்த கிலளகளிை் உள் ள
பூங் சகோத்துக்கள் முறுக்கு சநகிழ் ந்த ததோற் றம் தபோை, உள் அரக்கு எறிந்த உருக்கு உறு
தபோர்லவ - உள் தள உருக்கப் பட்ட செவ் வரக்கு லவத்து செய் த தமை் பைலகயிலனயும் ,
கருந்சதோழிை் விலனஞர் லகவிலன முற் றி – வலிய சதோழிலைப் புரியும் தெ்ெரின்
லகத்சதோழிை் முற் றுப் சபற் ற பின் னர், ஊர்ந்து சபயர் சபற் று எழிை் நலடப் போகசரோடு ஓட்டம் உண்டு என் று என் று சபயர்சபற் ற அழகிய நலடயுலடய ததருடன் (போகர் – ததர்,
ஆகு சபயர்)
மோ செைவு ஒழிக்கும் மதனுலட தநோன் தோள்
வோள் முகப் போண்டிை் வைவசனோடு தரீஇ 260
அன் தற விடுக்குமவன் பரிசிை் (259-261)
மபாருளுடை: குதிலரயின் ஓட்டத்லதப் பின் நிறுத்தும் வலிலமயுலடய கோை் கலளயும்
ஒளியுலடய முகத்லதயுலடய எருலதயும் , அதலனெ் செலுத்தும் போகனுடன் தருவோன் .
அன் தற உங் களுக்கு அவன் பரிசிலைத் தருவோன் .
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ம ாற் மபாருள் : மோ செைவு ஒழிக்கும் தநோன் தோள் வோள் முகப் போண்டிை் வைவசனோடு
தரீஇ – குதிலரயின் ஓட்டத்லதப் பின் நிறுத்தும் வலிலமயுலடய கோை் கலளயும்
ஒளியுலடய முகத்லதயுலடய எருலதயும் அதலனெ் செலுத்தும் போகனுடன் தருவோன் ,
அன் தற விடுக்கும் அவன் பரிசிை் – அன் தற பரிசிலைத் தருவோன் அவன்

.o

..........................................................சமன் ததோள்
துகிை் அணி அை் குை் துளங் கு இயை் மகளிர்,
அகிை் உண விரித்த அம் சமன் கூந்தலின்
மணி மயிை் கைோபம் மஞ் சு இலடப் பரப் பி,
துணி மலழ தவழும் துயை் கலழ சநடுங் தகோட்டு, 265
எறிந் து உரும் இறந் து ஏற் று அருஞ் சென் னிக்
குறிஞ் சிக் தகோமோன் , சகோய் தளிர்க் கண்ணி
செை் இலெ நிலைஇய பண்பின்
நை் லியக்தகோடலன நயந்தனிர் செலிதன. (261-269)
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நல் லியக் தகாைனின் புகழும் மாை்சியும்
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மபாருளுடை: சமன் லமயோன ததோள் , ஆலட அணிந்த இலட, தளர்ந்த
தன் லமலயயுலடய மகளிர் அகிை் புலகலய ஊட்டுவதற் கு விரித்த அழகும்
சமன் லமயுமுலடய கூந்தை் தபோன் ற, நீ ைமணியின் நிறத்லதயுலடய மயிலின்
ததோலகலய மஞ் சின் இலடதய விரித்து, சதளிந்த முகிை் தவழும் அலெயும்
மூங் கிலையுலடய சநடிய உெ்சியிை் இடி இடித்துப் பிறர் ஏறுவதற் கு அரிதோக உள் ள
மலைகள் மிக்க நோட்டிற் குத் தலைவன் , சகோய் யப் பட்ட தளிரினோை் சதோடுத்த மோலை
அணிந்த பிறர்போை் நிை் ைோது செை் லும் இயை் புலடய புகழ் தன் னிடத்திை் நிலைத்து
நிற் பதற் குரிய பண்லபயுலடய நை் லியக்தகோடனிடம் நீ விர் விரும் பிெ் சென் றோை் .
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ம ாற் மபாருள் : சமன் ததோள் - சமன் லமயோன ததோள் , துகிை் அணி அை் குை் – ஆலட
அணிந்த அை் குை் , துளங் கு இயை் மகளிர் - தளர்ந்த தன் லமலயயுலடய மகளிர், அகிை்
உண விரித்த அம் சமன் கூந்தலின் – அகிை் புலகலய ஊட்டுவதற் கு விரித்த அழகும்
சமன் லமயுமுலடய கூந்தை் தபோை் , மணி மயிை் கைோபம் மஞ் சு இலடப் பரப் பி –
நீ ைமணிலயப் தபோன் ற மயிலின் ததோலகலய மஞ் சின் இலடதய விரித்து, துணி மலழ
தவழும் – சதளிந்த முகிை் தவழும் , துயை் கலழ சநடுங் தகோட்டு – அலெயும்
மூங் கிலையுலடய சநடிய மலையுெ்சியிை் , எறிந் து உரும் இறந்த ஏற் று – இடி இடித்துெ்
சென் று பிறர் ஏறுவதற் கு அரிதோக உள் ள, அருஞ் சென் னிக் குறிஞ் சிக் தகோமோன் –
மலையுெ்சிலயயுலடய மலையின் தலைவன் , சகோய் தளிர்க் கண்ணி - சகோய் யப் பட்ட
தளிர் மோலை, செை் இலெ நிலைஇய பண்பின் நை் லியக்தகோடலன நயந்தனிர் செலிதன
– பிறர்போை் நிை் ைோது செை் லும் புகழ் தன் னிடத்திை் நிலைத்து நிற் பதற் குரிய
பண்லபயுலடய நை் லியக்தகோடனிடம் நீ விர் விரும் பிெ் சென் றோை்
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